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 לכבוד
 מנכ"לי קופות החולים

 
 שלום רב,

 
 
 

 אובדן כרטיס מגנטיהנדון : 
 

קופות החולים מנפיקות כרטיסי חבר ללקוחותיהם בכדי להקל על תהליך הזיהוי בעת קבלת 

 נוכח השימושים המתרבים בכרטיסשירות מרופא או בעת רכישת תרופות בבתי המרקחת. 

המגנטי כולל למטרות חיוב, הרי שאובדן כרטיס מגנטי יכול להביא לשימוש לרעה בכרטיס כולל 

אפשרות גניבה על ידי מי שמוצא אותו.  לכך מתלווה העובדה שהמבוטחים אינם בהכרח מודעים 

 ואינם ממהרים להודיע לקופה על אובדנו.  ,לשימושים המגוונים בכרטיס

 

ניבת זהות ושימוש לרעה בכרטיס שנגנב או נמצא, על קופות החולים בכדי להגן על הלקוח מפני ג

 לפעול כלהלן:

ליידע את ציבור המבוטחים בדבר חשיבות ההודעה לקופה במקרה של אובדן או גניבת  .1

כרטיס מגנטי עקב החשש משימוש לרעה בו, יידוע המבוטחים ייעשה לרבות ע"י פרסום 

רת הדיוור הישיר המתבצע אחת לשנה במודעות בסניפים, באתר האינטרנט ובמסג

בהתאם לתקנות חוק ביטוח בריאות ממלכתי )שינויים ועדכונים בתכנית התשלומים 

 .1998-והשירותים של הקופה ופרסומם(, התשנ"ח

 על הקופה לבטל כרטיס שהוחלף מסיבות של אובדן או גניבה. .2

 .רגיש, לרבות מידע רפואיכרטיס החבר מידע אין לשמור על  .3

שלא מלווה ברכישה של תרופות מרשם יש לדרוש  מרקחתהבבתי  OTCשל  כישהרבעת  .4

  הצגה של תעודה מזהה.

 .1.4.18תוקף חוזר זה החל מיום 

 ,בברכה
 
 

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

 נוספים בריאות ושירותי
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 העתקים:

 חה"כ הרב יעקב ליצמן, שר הבריאות

 , כאן מנכ"ל משרד הבריאות, טוב-מר משה בר סימן 

 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל, כאן

 חברי הנהלת משרד הבריאות

 המשפטית, כאן יועצתלמשנה עו"ד נתן סמוך, ה

 , כאןעו"ד שמעון רייפר, מ"מ נציב קבילות הציבור לחבב"מ

 כאןצוות האגף לפיקוח על קופות חולים ושירותי בריאות נוספים, 

 מנהלי כספים, קופות חולים

  מנהלים רפואיים, קופות חולים

 , קופות חוליםמנהלי שב"ן

 יועצים משפטיים, קופות חולים

  מנהלי פניות הציבור קופות חולים
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