
O que você vai precisar:

Você precisará de seu Teudat Zehut e

Teudat Oleh.

Todo residente em Israel deve estar registrado em um dos 4 Planos de Saúde
(Kupat Cholim): Clalit, Maccabi, Meuhedet, Leumit. As KUPOT fornecem

atendimentos básicos e tratamentos. Não importa em qual das 4 organizações
você escolha se juntar, todas elas cobrem cuidados médicos regulares e

descontos em medicamentos. Você pode escolher seu médico de família e os
especialistas que façam parte de seu Plano, ou que prestem serviço ao Plano.

Cada Kupat opera com suas próprias práticas. Hospitais e outras instalações de
saúde pública trabalham com todas as KUPOT. As grandes farmácias (redes) têm

acordos com todos os KUPOT, porém as farmácias menores às vezes não.
Ao chegar ao aeroporto de Israel, você escolherá um dos 4 KUPOT. Você pode

concluir seu registro diretamente no passo 2. Se por algum motivo você não
conseguiu escolher seu Kupat no aeroporto, siga todos os passos abaixo.
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Vá a qualquer agência dos correios, diga a

eles em qual Plano de Saúde você deseja

ingressar e pague a taxa de registro.

Guarde a cópia do formulário de inscrição

que você receberá nos correios.

Correios

O processo passo a passo:

Vá até uma agência do Plano escolhido e

complete seu cadastro apresentando seu

documento de identidade e a cópia do

formulário de cadastro. Você receberá um

cartão magnético pessoal para cada

membro da família. Você precisará deste

cartão para todas as visitas às instalações

médicas e farmácias.

Inscrições no Plano de Saúde

Misrad HaKlita

Klita - primeiros passos

Abrir conta
bancária

Plano de saúde Ulpan Escola

Você está aqui



Todos os 4 Plano de Saúde cobrem o Sal

HaBriut (cesta de serviços de saúde) que

inclui serviços médicos essenciais. Se você

tiver necessidades específicas, é

aconselhável verificar os Planos mais

detalhadamente. Você sempre pode

discutir sua escolha conosco. Clique no

logo para conferir o site:

             Clalit                                       Leumit        

          Maccabi                                Meuhedet

Anotações importantes:

Alteração de Plano de Saúde

Se você não escolheu nenhum Plano de
Saúde no aeroporto, o registro nos correios
deve ocorrer em até 90 dias a partir da data
da Aliá. Depois disso, o registro pode ser
processado no Instituto Nacional de
Seguros (Bituach Leumi).

Prazo final

Escolhendo um Plano de Saúde

Se você se arrepender de sua escolha de

seguro de saúde, você pode mudar para

um seguro diferente. Existem 6 datas por

ano em que as alterações entram

oficialmente em vigor. Levará entre 45 e

105 dias a partir do dia em que você

solicitar a alteração até que a alteração seja

efetivadaoficialmente. Você pode alterar

duas vezes em um período de 12 meses.

Encontre mais detalhes aqui:

https://www.maccabi4u.co.il/1781-he/Maccabi.aspx
https://www.meuhedet.co.il/en/
https://www.clalit.co.il/he/info/entitlements/Pages/englishrights.aspx
https://www.leumit.co.il/eng/home/
https://www.kolzchut.org.il/en/Switching_Health_Plans


¿Necesita ayuda? Contáctenos:

www.shivat-zion.com/resolucao-de-problemas/?lang=pt-br

É aconselhável baixar o aplicativo do
Kupat Cholim do qual você faz parte. No
aplicativo você encontra todas as
informações médicas, prescrições,
resultados, consultas etc.

Inscrição

http://www.shivat-zion.com/resolucao-de-problemas/?lang=pt-br

