Necesse-produkopsomming
’n Opsomming van die inkomstegebaseerde Necesse-netwerkvoordele-opsie. Kinders betaal die ledegeld vir
kinderafhanklikes totdat hulle 21 jaar oud is.

Kernvoordele
PMB

Necesse
Inkomstegebaseerd
Hierdie inkomstegebaseerde opsie bied gehalte privaat dekking deur
’n uitgebreide netwerk van privaat hospitale en gesondheidsorgverskaffers vir mediese uitgawes binne en buite die hospitaal aangegaan.
Necesse is ’n bekostigbare gesondheidsorgoplossing vir sowel
studente as korporatiewe groepe.
Bruto maandelikse inkomste
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<21 jaar

Die maandelikse bydrae sluit nie enige werkgewersubsidie in nie

Chroniese toestande/VMV

Hospitalisasie

• 100% van die koste vir 270 VMV- en 26 chroniese
toestande (aangewese verskaffers, netwerke,
protokolle en voorafgoedkeuring geld)
• Onbeperkte dekking vir trauma wat hospitalisasie
vereis

100% van die MT
Onbeperk
123 gehalte privaat netwerkhospitale

Noodvervoer (Netcare 911)
Pad- of lugvervoer binne die grense van Suid-Afrika
100% van die MT
Onbeperk

Bevalling (geboorte)
VMV
100% van die MT
Nie-VMV
R25 000 per bevalling vir keisersneegeboortes uit eie keuse
Tuisbevalling
R12 400 per geval

Gespesialiseerde radiologie
Dienste by noodeenhede en
konsultasies buite die netwerk
Lid = R1 050
Lid + = R2 150
• Buitepasiëntdienste by noodeenhede,
dokterskonsultasies buite die netwerk asook
medisyne en dienste gelewer deur ’n dokter buite die
netwerk – 80% van die MT
• Radiologie – 65% van die MT
• Patologie – aangewese diensverskaffers is van
toepassing (Lancet/PathCare)

Tydens en nie tydens hospitalisasie
Dienste moet deur ’n spesialis versoek word op verwysing
van ’n netwerkdokter
• MRB en RT-beelding (onderhewig aan
voorafgoedkeuring) en angiografie
- 100% van die MT
R15 700 per gesin per jaar

Standaardradiologie, patologie
(slegs by Lancet/PathCare) en
mediese tegnoloogdienste
Tydens hospitalisasie
100% van die MT
R29 000 per gesin per jaar

Kernvoordele

Bykomende versekerde voordele

vervolg

Hierdie voordele word bykomend tot ander versekerde voordele gebied en mag onderhewig
wees aan beskikbare dag-tot-dag-voordele, moet versoek word deur ‘n algemene praktisyn
in die Necesse-netwerk en is jaarliks beskikbaar, tensy anders aangedui.

Fisioterapie en
arbeidsterapie

Subakutesorg en privaat
verpleging

Tydens hospitalisasie
R9 350 per gesin per jaar
(Fisioterapie moet op verwysing van die
behandelende mediese dokter wees)

As alternatief vir hospitalisasie
R21 200 per gesin per jaar

Inwendig geïnplanteerde
prostese

Kliniese tegnoloogdienste
Tydens hospitalisasie
R21 200 per gesin per jaar

VMV
100% van die koste
Nie-VMV
100% van die MT
R21 900 per bevoordeelde per jaar
• EVARS prostese
• Vaskulêre/kardiale prostese
• Funksionele gesondheidsnoodsaaklike prostese

Onkologie
• Slegs VMV – 100% van die MT

Prostatektomie
• Konvensionele/laparoskopiese prosedure – onbeperk
• Robotgeassisteerde laparoskopie – hospitalisasie: R105 400

Orgaanoorplanting
100% van die koste
• Kornea-inplanting – R27 400 per inplanting per jaar

Vrouegesondheid
• ’n Papsmeer
• ’n Mammogram vir vroue 40 jaar en ouer
• Vroue ouer as 50 jaar het een beenmineraaldigtheidstoets beskikbaar
• Een bloedglukose- en een cholesteroltoets

Mansgesondheid
• ’n Prostaattoets (PSA-vlak) versoek deur ’n
mediese dokter vir mans 40 jaar en ouer
• Een bloedglukose- en een cholesterol toets

Ondersteuning vir jou welstand
Uitgebreide voordele vir bevallings
• Gratis registrasie vir en deelname aan Medihelp
se HealthPrint-swangerskap- en babaprogram,
wat ondersteuning en babaprodukte bied
• 2 konsultasies per bevoordeelde by ’n ginekoloog,
indien deur ’n Necesse-netwerkdokter verwys en
vooraf goedgekeur
• Twee 2D ultraklanksonars per bevoordeelde

Voordele vir roetineondersoeke en immunisering
• MIV-toets, berading en ondersteuning deur ’n
Necesse-netwerkdokter
• ’n Tetanusinenting
• ’n Griepinenting by ’n Necesse-netwerkdokter of
by ’n netwerkapteek (betaalbaar uit die voordeel
vir selfmedikasie)

’n Alternatief tot chirurgie
• Rugbehandeling by ’n Document-Based
Care-fasiliteit vir pasiënte wat vir hierdie
voordeel kwalifiseer
Chroniesesorgprogram
• Bevoordeeldes wat gelyktydig aan hoë
bloeddruk, hoë cholesterol en diabetes ly,
het toegang tot Medihelp se Chroniesesorgprogram, met persoonlike bystand
deur ’n sorgkoördineerder wat hulle help
om hul optimale welstand te handhaaf

Dag-tot-dag-voordele
Dienste gelewer deur
dokters in die Necesse-netwerk
9 konsultasies per bevoordeelde per jaar,
insluitend:
• Konsultasies by Necesse-netwerkdokters
• Mediese en chirurgiese dienste asook
narkose
• Materiaal en diskresionêre medisyne wat
tydens die dienste gebruik word
• Voor- en nageboortesorg deur ’n
Necesse-netwerkdokter voorsien
- Dienste deur ’n vroedvrou
- Voor- en nageboortesorg deur ’n
geregistreerde verpleegkundige
100% van die MT

Spesialissorg
Onderhewig aan verwysing deur ’n Necessenetwerkdokter, kliniese protokolle en
voorafgoedkeuring, wat een
opvolgkonsultasie insluit
Lid = R3 050 per jaar
Lid+ = R4 300 per jaar

Mediese toestelle
Tydens en nie tydens hospitalisasie
100% van die MT
• Rolstoele – R4 500 per gesin in ’n 3-jaarsiklus
• CPAP-apparaat – R9 250 per bevoordeelde
in ’n 24-maandesiklus

Medisyne
• Akute medisyne by ’n resepterende
Necesse-netwerkdokter verkry
(formularium geld)
- 100% van die MT
• Formulariummedisyne by ’n netwerk
apteek verkry op voorskrif van ’n
Necesse-netwerkdokter of ’n
netwerktandarts
- 100% van die MMAP volgens die
Necesse-formulariums
• Selfmedikasie by ’n netwerkapteek
verkry
- 100% van die MMAP
R100 per geval en R280 per
bevoordeelde per jaar
• Goedgekeurde VMV- chroniese
medisyne by ’n netwerkapteek verkry
volgens die formularium
- 100% van die MHVP
Onbeperk

Oogkunde
PPN-netwerk en voordele per
bevoordeelde per 24-maandesiklus
van toepassing
• 1 saamgestelde ondersoek
• Bril of kontaklense
- Bril: R550 vir ’n raam en 1 paar
standaard wit Aquity-lense
- R730 vir kontaklense

Standaardradiologie
en patologie (slegs by
Lancet/PathCare)
Nie tydens hospitalisasie:
100% van die MT
Onderhewig aan ’n lys van
kodes, protokolle en verwysing
deur ’n Necesse-netwerkdokter

Fisioterapie en
arbeidsterapie
Op versoek van ’n
Necesse-netwerkdokter
Lid = R1 950 per jaar
Lid+ = R3 050 per jaar

Konserverende
tandheelkunde
Onderhewig aan DRC se
bestuurdesorgprotokolle en
dienste gelewer deur ’n
DRC-tandarts

CPAP – Continuous positive airway pressure | DRC – Dental Risk Company | EVARS – Endovaskulêre aortavervangingchirurgie | MHVP – Medihelp-verwysingsprys | MMAP – Maximum Medical Aid Price | MRB – Magnetiese
resonansiebeelding | MT – Medihelp-tarief wat Medihelp vir voordele betaal, wat ’n gekontrakteerde tarief of die
enkelafsetprys kan insluit | PPN – Preferred Provider Negotiators | RT – Rekenaartomografie | VMV –
Voorgeskrewe minimum voordele

HealthPrint
HealthPrint is ’n gratis welstandsprogram wat vir alle Medihelp-lede beskikbaar is en bied
die volgende:
• Swangerskap- en babaprogram (nuusbriewe, gratis geskenke en waarde by HealthPrint
se vennoot)
• Ondersteuningsprogram vir gewigsverlies
• Medihelp MultiSport – ’n klub vir drawwers en fietsryers, met ’n gratis aansluitingspak
en ondersteuning deur die klub by sekere byeenkomste (’n aansluitingsfooi is van
toepassing)
• Gratis inskrywing vir draf- en fietsrybyeenkomste wat Medihelp borg
• Afslag op uitgesoekte korttermyn- finansiële en welstandsprodukte
• Voltooi gesondheidsvraelyste aanlyn om jou liggaamlike en geestesgesondheid te
bepaal en ontvang nuusbriewe na aanleiding van jou uitslae
• Toegang tot gesondheidswenke
• Volledige geskiedenis van eise en uitslae van voorkomende toetse, wat jy kan deel met
of stuur na jou dokter

Tot jou diens
Medihelp verseker deurlopende interaktiewe skakeling en dienslewering deur
’n verskeidenheid van platforms:
• Webklets op Medihelp se webtuiste

• Stuur vir ons e-pos

• App vir lede

• Skryf vir ons ’n brief

• Beveiligde webblad vir lede

• Skakel met ons op sosiale media

• Kliëntesorgsentrum

086 0100 678 | www.medihelp.co.za
Belangrik:
Hierdie is slegs ’n opsomming van die beskikbare voordele. Raadpleeg asseblief die geregistreerde Reëls van Medihelp vir
meer inligting en besonderhede van die dienste wat uitgesluit is van voordele. In die geval van ’n dispuut geld die Reëls van
Medihelp (onderhewig aan registrasie deur die Raad vir Mediese Skemas).
Voordele mag onderhewig wees aan voorafgoedkeuring en protokolle wat betrekking het op spesifieke itemkodes, ’n
bepaalde ouderdom en geslag. Voordele word betaal teen 100% van die MT. Die Necesse-netwerkdokter moet die
beginpunt vir alle dienste wees en moet Necesse-pasiënte verwys vir radiologie, patologie en spesialisbehandeling.

Medihelp is ’n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste (FSP No 15738)

