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הבהרות בנוגע לשינויים בביטוח הבריאות הקולטקיבי
לחברי הסגל שלום,
בהמשך למכתבים שקיבלתם מהארגון ביום חמישי וביום ראשון ,ברצוני להבהיר
מספר דברים חשובים.

ראשית ,מדובר בביטוח בריאות ,שהוא ביטוח שבא בנוסף על ביטוחים משלימים
בקופות החולים ,ומכסה עלויות שאינן כלולות בביטוחים המשלימים של קופות
החולים (כמו ניתוחים וטיפולים יקרים בחו״ל ,תרופות שאינן כלולות בסל ועוד).
ארגון הסגל מממן עבור חברי הסגל הבכיר (פעילים וגמלאים) את
הפרמיה החודשית של רובד בסיסי בביטוח זה כבר חמש שנים ,וימשיך
לממן אותו גם בשנים הבאות .עם זאת ,אתם יכולים לרכוש  ,לבחירתם,
במימון עצמי הן הרחבות לרובד הבסיסי לעצמם ,והן לצרף בני משפחה
(בן/בת זוג וילדים עד גיל .)30
למען הסר ספק ,אין מדובר בביטוח סיעודי ,בביטוח חיים או בביטוח
נסיעות לחו״ל.
שנית ,בחמש השנים האחרונות היינו מבוטחים בחברת ״הראל״ ,וקיבלנו שירותים
מסוכנות הביטוח ״מגן״ של האחים מגנזי .החל משלשום הביטוח ב״הראל״
הסתיים ,והביטוח החדש הוא בחברת ״איילון״ .אין לנו סוכן ביטוח ייעודי ונעבוד
ישירות מול חברת הביטוח איילון בכל הנוגע להצטרפות ותביעות בטלפון ייעודי
( 1700-720-012ביטוחי בריאות שלוחה  ,1הצטרפות לקולקטיב עובדי המדינה
שלוחה .)1
שלישית ,ההודעה על השינוי הגיעה ברגע האחרון .צר לי על כך :נשאנו ונתנו מול
כמה חברות ביטוח על תנאים אופטימליים לחברי הסגל ,והמו״מ התארך עד לרגע
האחרון ממש .חתמתי על ההסכם רק בסוף השבוע שעבר ,ולפיכך ההודעה יצאה
מאוחר מאוד.
יתר על כן ,בשנתיים האחרונות חלו שינויים רבים בשוק ביטוחי הבריאות המוסדיים
בארץ .הרבה דברים שהתאפשרו בעבר אינם אפשריים עוד .הפוליסה החדשה
שלנו ב״איילון״ שונה מקודמתה ב״הראל״ ,ואני ממליץ לכם לקרוא אותה בעיון.
בפרט ,הכיסוי הבסיסי אינו כולל רובד ניתוחים משלים שב"ן ,ואם ברצונכם
לרכוש כיסוי כזה עליכם לרכוש רובד נוסף ,בתשלום נוסף לפי טבלת הפרמיה.
ועניין אחרון ,רציפות הביטוח .כל חברי הארגון (מעל  50%משרה) מבוטחים
אוטומטית :אין צורך לעשות דבר .אבל מדובר רק בביטוח הבסיסי (ללא רובד

הניתוחים משלים שב"ן) ,ורק בחברים עצמם .אם ברצונכם להרחיב את הכיסוי,
או לצרף לביטוח בני משפחה ,עליכם לעשות זאת באופן אקטיבי ויזום .זה
לא יקרה מעצמו!
בנוגע לצירוף בני משפחה ,עומדות בפניכם שתי אפשרויות :לצרף אותם (בני זוג
וילדים עד גיל  )30לביטוח החדש ב״איילון״ או להמשיך את הביטוח שהיה להם
(גם ילדים מעל גיל  30ונכדים) עד השבוע שעבר ב״הראל״ .באתר הארגון יש
מסמכים שמפרטים את העלויות ואת הכיסויים בכל אחת מהאופציות .כל אחד
מכם חייב לקבל את ההחלטה המתאימה לו .״הראל״ מחויבת להמשיך את
הכיסוי של בני המשפחה ,ללא בדיקות רפואיות (כלומר ,מתקיים ״רצף ביטוחי״),
אם תחדשו שם את הביטוח בשלושת החודשים הקרובים .״איילון״ מחויבת לקבל
בני משפחה בחודשיים הקרובים.
כדי לצרף בני משפחה לביטוח החדש ב״איילון״ ,אנא פנו לחברת איילון בטלפון
 .1700-720-012כדי להמשיך את הכיסוי הקיים של בני משפחה בחברת
״הראל״ ,אנא פנו לסוכנות ״מגן״ בטלפון  0774-180060שלוחה ( 2איציק) או,
שלוחה ( 4משה) .כמובן ,בחרו רק באחת משתי האופציות ,אבל שימו לב שבני
המשפחה אינם מבוטחים באופן אוטומטי ועליכם לדאוג לכך אישית.
כדי להרחיב את הכיסוי הבסיסי (המשולם על ידי הארגון) בחברת איילון ,אנא פנו
ישירות לחברת איילון בטלפון  .1700-720-012שימו לב ,שאם רכשתם בעבר
הרחבות ביטוחיות יש לבקש גם בחברת איילון לבצע את ההרחבות .גם
בעבורם יהיה רצף ביטוחי אך הן אינן מוארכות באופן אוטומטי.
מקווה שההבהרות עוזרות .צוות הארגון עומד לרשותכם אם יש שאלות נוספות או
בעיות אישיות שדורשות מענה פרטני .זו הזדמנות מצוינת להודות מקרב לב לצוות
הארגון ,ובייחוד לרונית ,שעשו לילות כימים כדי להכין את הסכם הביטוח החדש
לטובת כולנו.

בברכה,
שולי

