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 לכבוד

 מנכ"לי קופות החולים
 

 שלום רב,

 מתן החזרים כספיים במסגרת הסלהנדון : 

 

. למבוטחים השירותים והאביזרים הכלולים בסל שירותי הבריאות ניתנים כשירות בעין ככלל,

ד הוצאה שהוציא, מצבים בהם קיימת זכאות למבוטח להחזרים כספיים בעיחד עם זאת, ישנם 

 9/2016ומס'  1/2010מס' בהתאם לחוזר סמנכ"ל  טיפולים במסגרת התפתחות הילדכך למשל 

, החזרים עבור נסיעות לחולי דיאליזה ולחולים בנושא "שירותים בתחום התפתחות הילד"

 אונקולוגים ועוד.

וי לביצוע לפעול ללא דיח על הקופה, כאמור במקרים בהם זכאי המבוטח לקבלת החזר כספי

מאת המצאת מלוא החומר משך ההמתנה של העמית לקבלת ההחזר הכספי זר הכספי, כך שההח

 ימי עבודה 45לא יעלה על ועד לביצוע התשלום  )"מועד השלמת הבקשה"( הנדרש לקבלת ההחזר

 .ממועד השלמת הבקשה

 .1.2.2017חוזר זה ייכנס לתוקף מיום 

 

  .לפעולתכם בהתאם

 

 

 ,בברכה

 

 , טוב חבר – טופר רויטל
 ת חוליםקופו עלובקרה  לפיקוח ל"סמנכ

 נוספים בריאות ושירותי
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 האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאןים, מר אייל חסיד

 האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאןגב' עדי כץ, 
 מנהלי כספים, קופות חולים
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