הסדר עם חברות ביטוח – ביטוחי בריאות פרטיים למטפלים עצמאיים
מסמך זה מציג את המלצות ודרכי התנהלות מול חברות ביטוח פרטיות – אין בכתוב בו הנחיה/חיוב מצד
י.ה.ת לפנייה לחברות אלו.
למה כדאי?
 .1תשלום לשעת טיפול גבוה יותר מהתשלום של קופ"ח.
 .2תנאי התשלום משמעותית טובים יותר מקופ"ח –  45ימים לעומת שוטף  65 +ימים.
למי פונים?
חברת פמ"י פרימיום היא נותן השרות הגדול ביותר לרוב המכריע של חברות הביטוח בארץ.
בפמ"י פרימיום – פונים לאחראי/ת על ספקים בתחום הבריאות.
מה עושים?
דואגים שיהיו בידיכם המסמכים הבאים:
•

אישור לניהול ספרים

•

אישור ניכוי מס במקור

•

תעודות הסמכה

•

קורות חיים

•

פרטי בנק לצורך תשלום בהעברה בנקאית

•

צילומי ביטוח אחריות מקצועית )יש לשים לב כי הביטוח יכלול ביטוח אחריות צולבת( וביטוח צד
ג' )יש לשים לב כי גבול האחריות יהיה על  250,000דולר(

•

צילום חשבונית

•

אישור עוסק מורשה

• במידה והנך עוסק זעיר/פטור :יש לצרף אישור על רישום עוסק פטור במע"מ
מעבירים את כל המסמכים במייל או בפקס לאיש הקשר.
תוך מספר ימים תקבלו במייל את הסכם ההתקשרות .חותמים ושולחים.
מזל טוב!! אתם בהסדר עם ביטוחי בריאות פרטיים.

התנהלות מול המטופל
ביטוחי הבריאות הפרטיים הם ביטוחים אישיים או ארגוניים )יש ארגונים גדולים שמעניקים לעובדיהם
ביטוחי בריאות פרטיים כחלק מהטבות תנאי תעסוקה(.
כך או כך ,אלה הן פוליסות אישיות שתנאיהן שונות מאד ם לאדם ,ומתוך כך ,גם סכום ההשתתפות
העצמית משתנה מאדם לאדם כמו גם מספר הפגישות להן הוא זכאי.
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לכן ,המטופל הוא זה שאחראי לברר את תנאי הפוליסה שלו ולדאוג להתחייבות מחברת הביטוח עבור
הפגישות.
את ההתחייבות/יות שקיבל עליו למסור לכם ,כאשר בכל התחייבות רשום סכום ההשתתפות העצמית
שעליו לשלם לכם עבור הפגישה.
שימו לב! סכום ההשתתפות העצמית יכול להשתנות מפגישה לפגישה ,עבור אותו מטופל ,בהתאם לתנאי
הפוליסה שלו.
את ההתחייבות  +דוח טיפולים עליכם לשלוח לפמ"י פרימיום עד לתאריך שצוין בחוזה ההתקשרות
עמכם.

חברות ביטוח שפמ"י פרימיום אינה נותנת השרות שלהן
חברת מגדל מתנהלת באופן עצמאי ברוב תחומי הבריאות שלה.
תנאי ההתקשרות עם מגדל הם אותם תנאים כמו עם פמ"י )יש להגיש את אותם מסמכים(.

הערה :חברות הביטוח מאשרות/לא מאשרות הסכם עימן בהתאם לצורך באזור שבו אתם עובדים .אזור
שיש בו הרבה מטפלים בהסדר – חברת הביטוח תימנע מחתימה על הסכמים נוספים על מנת לא ליצור
מצב שבו יש הצפה של מטפלים.
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