משולחנו של ד”ר אודי פרישמן
מידע חשוב לסוכן המקצועי!

כנגד ארבעה בנים בענף ביטוחי הבריאות
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חכם מה הוא אומר:

למה שלא אזכה בזמינות לקבלת שירותים רפואיים מקצועיים?

אתה אמור לו ,כי בעזרת שירותי "אקסטרה פרש" של ד"ר פרישמן יהנה המבוטח ממכלול
שירותים מצילי חיים באיכות ובמהירות מירבית.
סוכן חכם הוא אשר פונה אלינו לקבל את שרותי "אקסטרה פרש" עבור לקוחותיו ובני ביתו:
 המלצה על הרופאים המנוסים ביותר לתחום הרפואי הנדרש.
 תיאום תורים בזמינות גבוהה לניתוחים ולרופאים מומחים.
 תאום תורים בזמינות גבוהה לבדיקות הדמיה  ,CT ,MRI -אולטרא סאונד.
 קבלת מידע על טכנולוגיות רפואיות מתקדמות .
 מיצוי זכויות רפואיות.

רשע מה הוא אומר:

מה הציפייה הזו שלכם ,אזרחי מדינת ישראל ,לקבל שרות רפואי נגיש ,זמין ולשביעות
רצונכם?
זקוקים לתאם בדיקת דימות? ניתוח מיוחד? מה הדרישה הזו שלכם לבריאות נגישה?

המתינו נא חודש וחודשיים ,שישה ואף עשרה חודשים עד אשר תבואו לפתחו של רופא
מומחה באזורכם.
מערכת הבריאות הציבורית בישראל רחוקה מלהיות מושלמת ואחת הרעות החולות שלה
היא זמינותם של שירותים רפואיים.

תם מה הוא אומר:

מה זאת ,ואמרת לבני ביתך ולסוכן הביטוח כי אינך מעוניין בביטוח בריאות פרטי?
תם הוא האדם מן היישוב שאינו מבין לעומק את נחיצותו של הביטוח הפרטי ,וחמור מכך
מי שמבין את נחיצותו ובוחר שלא לעשותו.
ביטוחי בריאות מסוגים שונים יכולים במקרים רבים להציל חיים ובהכרח לסייע
למבוטחים להישאר עם הראש מעל המים במקרה של אירוע ביטוחי )מחלה קשה ,סיעוד,
ניתוח מורכב ויקר ,תרופה שאינה בסל התרופות ,טיפולים מחליפי ניתוח וטכנולוגיות
מתקדמות ועוד(.
עדיף כמובן שלא נזדקק לביטוח ,אך תמיד עדיף שיהיה כיסוי על כל צרה שלא תבוא.

ושאינו יודע לשאול שנאמר – והגדת לסוכן הביטוח שלך ביום ההוא:

סייע לי במימוש הפוליסה ,סייע לי במקרה שבן משפחה ניזוק כתוצאה מניתוח רשלני ,סייע
לנו במיצוי זכויות רפואיות .ויפנה סוכן הביטוח מעת לעת אל צוות ד"ר אודי פרישמן ויקבל
סיוע לכל פניותיו ,וירא כי טוב.
שאינו יודע לשאול יכול להיות הלקוח המבוטח שלך – שאינו מכיר את כל האפיקים בהם
תוכל לסייע לו ,או הסוכן עצמו שאינו מכיר את שירותי “אקסטרה פרש”.

ובמה נסייע?

מימוש פוליסות הביטוח שברשותו ,התמודדות עם תביעה שחברת הביטוח דחתה ,קבלת
חוות דעת רפואית ,פטור ממס הכנסה על רקע רפואי ,רשלנות רפואית ,סיעוד ,ועדות
רפואיות ,מחלות קשות ,צרכים מיוחדים ועוד.

בפסח הזה ,בוחרים לצאת מעבדות לחירות!
בוחרים בשירותי "אקסטרה פרש" של ד"ר אודי פרישמן!

