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ביטוח  -תזכורת לחברי סגל שעדין לא יצרו קשר עם חברת הביטוח 
 בריאות קולקטיבי בחברת איילון

 לחברי הסגל שלום רב,

תזכורת לחברי סגל שעדין לא יצרו קשר עם חברת הביטוח להסדרת ביטוח 
  הבריאות 

דרך מועדון טוב של  ביטוח הבריאות הקולקטיביהתחדש  ,01/01/18 –החל מה 
  בחברת "איילון".עובדי המדינה 

)מחצי משרה ומעלה,  פעילים וגמלאים חברי הסגל האקדמי הבכיר עבור
 : משלמים דמי חבר (

 )תרופות שאינן בסל הבריאות, השתלות וניתוחים רובד הביטוח הבסיסי      .1
בר הסגל )הכוונה שח ומסובסד ע"י הארגון התחדש באופן אוטומטי( בחו"ל

רשום כבר בחברת "איילון" ברובד הבסיסי וללא כל תשלום מצד חבר הסגל , 
 פעילים וגמלאים(. –ארגון הסגל משלם עבור רובד זה לכל החברים 

)שירותים רפואיים נוספים כמו  אמבולטוריוברובד  ניתוחים בארץברובד       .2
גל לייצור קשר עם ועוד( על חברי הס התייעצות עם מומחים, בדיקות, שיקום 

ועל מנת להמשיך  הביטוח ברבדים אלו אינו אוטומטי! חברת הביטוח "איילון" .
להיות מבוטחים ברבדים הנוספים יש לפנות לחברת הביטוח לשם הסדרת 

התשלום בכרטיס אשראי )סכום הפרמיה החודשית לפי גיל ורובד רצוי ניתן לראות 
 לחץ כאן(.-בטבלה

  עבור כל מי שצורף ע"י חבר הסגל להסדר הביטוח הקודם

 בעבורם לא התחדש הביטוח באופן אוטומטי .      .1

בעבורם על חבר הסגל לפנות לחברת הביטוח "איילון" על מנת       .2
 להסדיר את המשכיות הביטוח שלהם ברצף ביטוחי מלא.

  

כל חברי הסגל צריכים לפנות לחברת איילון לביצוע המשכיות ברצף 
 28/02/18 -ביטוחי מלא לא יאוחר מה

לביצוע הרחבות לחבר הסגל וצירוף מבוטחים שצורפו       .1
 יטוח הבריאות הקודם :לב

מול המוקד הייעודי של עובדים  -מידע, הצטרפות, ביטולים, שינויים 
 1700-720-012המדינה בטלפון 

http://astaff.haifa.ac.il/images/s2016/Bituchim-Yoatzim-Halvaot/Bituchim/briut-collectivi/2018-01-Ayalon-Prices.pdf


ניתן לפנות  –לפניה או כל בעיה שלא קבלתם בעבורה מענה במוקד 
    irena-n@ayalon-ins.co.il –למייל אישי של אירנה 

 : להגשת תביעות      .2
,  1700-071-009מוקד תביעות בריאות ייעודי של עובדים המדינה בטלפון 

)ניתן  1800-35-2001 -ב ברור תביעות מול מוקד בריאות חברת "איילון"
 לקבל מידע לגבי תביעות(

הגשת תביעות מתבצעת מול מחלקת הסריקה במייל : 
tviot_briut@ayalon-ins.co.il 

  

שאלות, הבהרות וכל עזרה שנדרשת לכם בנושא ההצטרפות ניתן לפנות לנאוה 
 .04-8240661או חיצוני  2661פלד, רכזת הביטוחים במשרד הארגון, בטלפון פנימי 

שית והפוליסה מצויים באתר הארגון כל הפרטים לגבי הכיסויים , הפרמיה החוד
 (.לחץ כאן)

 -ההרצאה בנושא הסדר ביטוח הבריאות החדש, שהתקיימה ביום חמישי ה
 הביטוח שלומי לוטינגר, תועלה בימים הקרובים לאתר הארגון.ע"י יועץ  18/01/18

  

 בברכה

 צוות המשרד
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