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 המשכיות ביטוח הבריאות בביטוח פרטי בחברת הראל

שהיו  וילדי ילדים( 30עבור בני משפחה של חבר הסגל )ילדים מעל גיל 

 -  מבוטחים במסגרת הביטוח הקולקטיבי הקודם

בחברת הראל בתנאים  ניתן לבצע בעבורם המשכיות לביטוח פרטי

 הבאים :

במקרה של ביטול בחוברת הפוליסה " 40  עמוד 13.1.4בהתאם לסעיף  .1
פוליסה על ידי מי מהצדדים ובמקרה של חידוש הפוליסה אצל 
מבטח אחר באופן קולקטיבי לכלל המבוטחים או לחלקם יוכל 

 .." )הראל(. מבוטח שמעוניין להמשיך ולהיות מבוטח אצל המבטח
 מהתעריף לכל החיים.  25%דמי הביטוח יהיו בהנחה בשיעור  .2
בהם היו  , בגין כיסויים בטוחים דומים המעבר יהיה ברצף בטוחי מלא .3

 מבוטחים עם סיום ההסכם 

 .ללא תקופת אכשרה 
 .ללא צורך במילוי הצהרת בריאות 
 .לא יחול סייג בשל מצב רפואי קודם 

 ה הרעה במצבם הרפואי הכיסוי לגבי המבוטחים לא יוגבל גם אם חל
 במהלך תקופת הביטוח הקודמת.

 .לא תיגבה פרמיה נוספת בגין הרעה במצב הרפואי 

 הצטרפותו מועד את יראו ביטוח המבוטח לתגמולי של זכאותו לעניין 
 .הקודם לביטוח הצטרפותו כמועד לביטוח החדש

  יום ממועד סיום ההסכם 90המעבר לפוליסה פרטית אפשרי בתוך 
, תחילת תקופת הביטוח בפוליסה הפרטית תהיה (18רץ )עד סוף מ

 .(01/01/18) למפרע מיום הפסקת הביטוח
הנחה בתנאים הנ"ל  25%האפשרות לביצוע רצף בטוחי מלא עם  .4

לדוגמא ניתן , גם על חלק מהכיסויים הביטוחים בנפרד אפשרי
ומחליפי ניתוח בארץ במתכונת משלים  להצטרף לרובד ניתוחים

מהשקל הראשון )מומלץ( ללא תלות בשב"ן וללא או   שב"ן,
 השתתפות עצמית.

שיבחרו להמשיך להיות  סוכנות מגן תמשיך לייצג את העובדים .5
 מבוטחים בחברת הראל

 ם המשרד. לשאלות ומידע נוסף מומלץ ליצור קשר ע .6

  מיילins.co.il-office@magen 
  משה(. 4)איציק( או, שלוחה  2שלוחה  0774-180060משרד( 
 0522-903913מגנאזי   משה  
מצורף פרמיות של כל אחד מהכיסויים הביטוחים לפי קבוצות גיל  .7

 לכל החיים. 25%לאחר הנחה בשיעור 
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