כתב שירות :הדסים אבחון במערכת התדרים האלקטרומגנטים
 .1תיאור כתב השירות:
טיפול במערכת התדרים האלקטרומגנטים של חברת הדסים שירותי בריאות ,רכב ודירה בע"מ (להלן:
"חברת הדסים") מעניק לבעל המנוי אבחון מהיר לאבחון הבעיה הבריאותית הקיימת בגופך ו/או בכדי
לאתר בעיות בריאות עתידיות הצפויות להתפרץ בגופך בשלב מאוחר יותר ,והכל בהתאם לאמור בכתב
השירות.
מסמך זה הינו כתב השירות המפרט את כלל התנאים הקשורים לשירות הנרכש.
 .2למי מתאים כתב השירות?
מותאם לכל גיל
הטיפול אינו מתאים לבעלי קוצבי לב ,נשים בהריון.
 .3מהו כולל השירות:
השירות הינו אבחון מהיר המתבצע באמצעות מערכת  Global Diagnosticsשבבסיסה הטכנולוגי
מאפשרת ניתוח אוטומטי של דפוסי התגובה האנרגטיים של המטופל .הבדיקה שאורכת  8דקות
בלבד ,סורקת במהירות  13את מערכות הגוף ,הכוללות  612איברים ובהם עצבים ,שרירים
ומפרקים .תוצאות הבדיקה מוצגת מידית ,בצורה גרפית בהירה ומדויקת .מטרת האבחון הינה
לזהות את כלל הבעיות הקיימות בגופו של המטופל ,כולל הנסתרות שבהן ,בצורה המהירה,
היעילה והמדויקת ביותר באמצעות טכנולוגיה מהמתקדמות בעולם ובכך להעניק למטופל שקט
נפשי ולמנוע עוגמת נפש מיותרת וכן לאפשר למטופל לקבל טיפול מדויק לו והביא לבריאותו המלאה
במהרה.
בנוסף ,במידה ויחליט בעל המנוי ,לאחר האבחון ,לקבל טיפולים נוספים ו/או טיפול מונע ברפואת
תדרים באחד מסניפי חברת  BioCureבע"מ ,יהא זכאי להנחה משמעותית כך שכל טיפול נוסף יעלה
סך של  ₪ 200בלבד.
 .4הפעלת השירות:
•

מתקשרים למוקד להדסים בטל'  04-6641210לתיאום בדיקת זכאות ומועד בדיקה.

•

מוקד השירות יהיה פעיל בכל ימות השנה בין השעות  ,8:00-16:00למעט ימי ו' ,בחגים וערבי
חג .מי שפנה למוקד לאחר תום יום העבודה ייחשב כמי שפנה ביום העבודה הבא.

•

תוך  3ימי עסקים תתקיים פגישה שתבוצע ע"י ספק השירות של חברת הדסים -חברת
 BioCureבע"מ .במידה ויוחלף ספק השירות ,תעדכן החברה את המנויים בדבר מיקום מתן
השירות.
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 .5תנאי כתב השירות:
 5.1המנוי יכנס לתוקף מיום התשלום בפועל של המנוי ,ויתחדש אוטומטית אחת לשנה ,אלא אם
אחד הצדדים הודיע למשנהו בכתב על רצונו להפסקת המנוי.
 5.2השתתפות עצמית –  ₪ 120לאבחון.
 5.3המנוי הנו אישי ואינו ניתן להעברה לאחר .
 5.4השימוש במנוי הינו חד פעמי.
 5.5ההצטרפות הינה ללא חיתום ,וללא הצהרת בריאות.
 5.6האבחון במערכת התדרים האלקטרומגנטים יינתן ע"י ספק השירות -חברת  BioCureבע"מ.
 5.7מובהר בזאת כי ,ביטול מנוי לאחר השימוש במנוי לא יזכה את בעל המנוי בהחזר כספי כלשהו.
אולם ,במידה ובעל המנוי מעוניין לבטל את המנוי מבלי שהפעיל אותו ,יהיה זכאי לניכוי יתרה
ביחס למועד הביטול.
 5.8חברת הדסים שומרת לעצמה את הזכות שלא לחדש מנוי לתקופה נוספת על פי שיקול דעתה
הבלעדי וללא צורך במתן נימוק ,כל עוד הודיעה על כך לבעל המנוי בכתב.
 5.9כתב שירות זה יפוג עם הפסקת תשלום דמי המנוי ו/או בהודעה של אחד הצדדים בכתב.

 .6חשוב לדעת:
 6.1האבחון והשירותים הניתנים בכתב שירות זה אינם מהווים תחליף לטיפול רפואי קונבנציונלי
והינם על אחריות בעל המנוי בלבד.
 6.2החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לטיב השירותים והטיפולים הניתנים למנוי ע"י הספק.
החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל נזק ,הפסד ,הוצאה או תוצאה אחרת שייגרמו
למנוי ו/או לכל אחד אחר עקב בחירותו של המנוי ו/או מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או מי
מטעמו ,לרבות איכות השירותים ולרבות בגין אי -מתן השירות במועד שנקבע לכך מכל סיבה
שהיא.
 6.3מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מובהר כי החברה לא תהא אחראית כלפי המנוי או כל מאן דהוא
בגין מעשים ו/או מחדלים של הספק ו/או מי מטעמו.
 6.4מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,החברה לא תהא אחראית באופן כלשהו לגבי רשלנות מקצועית
ו/או אחרת ו/או כל נזק לגוף או לרכוש או הפסד ,אבדן או תוצאה אחרת מכל מין וסוג שהוא
שייגרמו למנוי ו/או כל אדם אחר בקשר עם השירותים.
 6.5יובהר כי העברת מידע רפואי על המנוי לספק אינה מהווה קבלה של המידע הרפואי בידי
החברה.

.7

הצטרפות למועדון הלקוחות "הדסים שירותי בריאות ,רכב ודירה בע"מ":

כתב שירות זה בתוקף בכפוף לחברות במועדון הלקוחות "הדסים שירותי בריאות ,רכב ודירה בע"מ".
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