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 "ט ניסן תשע"זכ  

 2017אפריל  25   

 

 לחברי הסגל שלום רב,

 

עיקרי הכיסויים המיוחדים בפוליסה המוצעת לחברי ארגון הסגל ובני משפחותיהם 

 )בן/בת זוג, ילדים, הורים, אח/אחות ובני זוגם, נכדים( :

רץ וממנה בתקופת כולל אפשרות של כניסה ויציאה לא כיסוי מיוחד "לשבתונים" .א

 השבתון ברצף מלא )אין הגבלה על כניסות ויציאות מהארץ בתקופת הביטוח(.

 ימים עם אפשרות להארכה לתקופות ביטוח נוספות.  365תקופת הביטוח עד  .ב

תקופה המקסימאלית לדיווח על בעיה רפואית שמחויבים לדווח עליה לפני היציאה  .ג

 חודשים בלבד.  3מהארץ 

ללא הגבלה   $ 3,000,000הוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל עד כיסוי  .ד

  לשכר מנתח, עלות יום אשפוז, תרופות וכו'

במקרה של החמרה  $ 600,000הוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל עד  .ה

 למחלות כרוניות/ החמרה של מחלה קיימת 

כלול בגבול  –הטסה רפואית לרבות הטסה באמבולנס אווירי לבית חולים קרוב/ לארץ .ו

 אחריות.

בחו"ל גם אם לא השתלת קוצב לב ו ניתוחי לב, , בלוןלב צנתורל יסוי מלא ובלעדיכ .ז

שאירע למבוטח בחו"ל ואשר לא ניתן  חריף ואקוטי לב חל בסמיכות מידית לאירוע

 היה לדחותו עד לחזרתו לארץ )ביטול חריג מהפוליסה של השנה הקודמת(.

 סעיפים רבים בפוליסה :ביטול השתתפות עצמית ב .ח

הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל, הוצאות אשפוז והוצאות רפואיות במקרה של 

שפוז בחו"ל, פינוי החמרה של מחלה קיימת , הוצאות רפואיות שלא בעת א

אווירי/ברכב יבשתי ממקום האירוע לבית חולים קרוב, הפסד פיקדון עקב ביטול 

טיסה, קיצור נסיעה, פיצוי מיוחד במקרה של אשפוז בחו"ל. הוצאות נסיעת חירום של 

)ניתן להרחבה עד שבוע  43ועד גיל  24בן משפחה קרוב. הוצאות הריון  עד שבוע 

 אדמה ונזקי טבע.  (, כיסוי מלא לרעידת32

 $.(150)במקום  35$. השתתפות עצמית כיסוי לגניבת טלפון סלולארי .ט

 .$ 10,000פיצוי על קיצור נסיעה עד  .י

  $ 3000כיסוי עבור כבודה אישית  .יא

 .500$פיצוי על איחור בהגעת כבודה עד  .יב

מדמי הביטוח  10%תוענק הפחתה של  – ניתן לרכוש פוליסה ללא כיסוי מטען .יג
 הבסיסיים ליום למבוטח .
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  – חמרה במצב בריאות כמוגדר בפליסה(פרמיה לחבילה בסיסית )ללא ה

 ללא שינוי משנה קודמת :

  $ ליום ביטוח.1.70  30-0גילאי   -

  $ ליום ביטוח.1.90  50-31גילאי   -

 $ ליום ביטוח.2.50  65-51גילאי  -

 $ ליום ביטוח.3.40  71-66גילאי  -

  $ ליום ביטוח.4.70   76-72גילאי  -

  $ ליום ביטוח.6.30   81-77גילאי  -

  $ ליום ביטוח.8.00   85-81גילאי  -

 הינן פרמיות מינימאליות לפני חיתום פרטני של המבטח. 77-85הפרמיות גילאי  -

 

 

 : לפי נוהל קקמ"ב ניתן לקבל החזר עבור הביטוח

 ביטוח בריאות ליוצאים לחו"ל
חבר סגל, או גמלאי היוצא להשתלמות, באישור הרשויות האקדמיות      5.2.1

ומשתמש בכספים הרשומים לזכותו בקרן למימון פעילות אקדמית  המוסמכות
זכאי לקבל מהאוניברסיטה השתתפות בהוצאות ביטוח בריאות, שלו , בחו"ל

 תקופת הפעילות שאושרה לו. , למשךושל בני משפחתו הנלווים אליו
 תשלום הפרמיה לביטוח הבריאות ייעשה כדלקמן:     5.2.2

 $ ליום.0.75א. מרצה רגיל יקבל החזר עד לתקרה של 
 $ ליום.1.5ב. אמריטוס יקבל החזר עד לתקרה של 

חבר סגל שחייב  -ג. פוליסה מיוחדת מסיבות בריאות, למעט מחלות כרוניות 
 50%מיוחד העולה על הסכום המקסימלי יוכל לקבל  מסיבות בריאות בביטוח

מסכום הביטוח בתנאי שיציג קבלות על תשלום הפרמיה, וכן את פוליסת הביטוח 
 ומסמכים רפואיים מתאימים.

השתתפות האוניברסיטה בכל החלופות לעיל, תיזקף לשכרו של העובד  -מיסוי      5.2.3
 כהטבה חייבת במס. 

כאי להחזר רק לאחר הצגת פוליסה ודיווח האם מדובר בנסיעה העובד יהיה ז     5.2.4
 רגילה או בתקופת שבתון.

  tlevy@univ.haifa.ac.ilבמייל :  ביטוןיש להעביר פוליסה וקבלה לתהילה  לקבלת החזר

 

 

 הבאות:להסדרת  ביטוח הנסיעות לחו"ל יש לבצע את הפעולות 

 :  . באם זוהי הנסיעה הראשונה במסגרת פוליסה זוא

 כאן. למלא טופס בקשה מפורט על ידי לחיצה על הקישור: 1
 כאן. למלא שאלון בריאות מקוצר על ידי לחיצה על הקישור: 2

)במידה ועל אחת מהשאלות בשאלון הרפואי תשובתך הייתה חיובית, עליך לעבור לטופס 

כולל כל  08-6654605שאלון רפואי מפורט ולהעביר אותו באמצעות הפקס למשרד הביטוח 

 האישורים הרפואיים(.

 :  זאת לא הנסיעה הראשונה במסגרת פוליסה זואם ב. 

יש להשתמש בטופס בקשה מקוצר, המיועד לחברים שבוטחו בעבר ושמילאו שאלון בריאות 

חודשים יש למלא שאלון רפואי חדש( ולא חל  12החודשים האחרונים )לאחר  12מקוצר ב 

 כאןשינוי במצב בריאותם. למילוי טופס בקשה מקוצר אנא לחץ על הקישור 

 

mailto:tlevy@univ.haifa.ac.il
https://www.enter-system.com/site/form/showForm.asp?form_id=160866
http://www.lcc-ins.com/site/form/showForm.asp?form_id=200201
http://www.livecity.co.il/site/form/showForm.asp?form_id=177577
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  לחץ כאן. לצפייה בפוליסה המלאה אין מסמך זה מהווה תחליף לפוליסה

 

, /ins.com-http://www.lcc  -באתר הבית של חברת "להבים" המרכז לביטוח קולקטיבי 

בתפריט ביטוח נסיעות חו"ל ניתן למצוא את דף אוניברסיטת חיפה הכולל הפוליסה וכל 

 הטפסים הרלוונטיים לביצוע ביטוח הנסיעה לחו"ל.

הביטוח לנסיעה לחו"ל ייצרו עמכם קשר מסוכנות הביטוח על להשלמת תהליך עריכת 

 מנת לקבל את פרטי כרטיסי האשראי ואישורי הכיסוי יישלחו אליכם במייל חוזר.

 

 lccins@gmail.com: , מייל6654605-08, פקס:  6278241-08טלפון:   לברורים מכל סוג

 

 

 

 

 

 בברכה, 

 

  

 שולי וינטנר 

   

 

http://sfilev1.f-static.com/image/users/116572/ftp/my_files/fnx-global.pdf?id=29728620
http://www.lcc-ins.com/
mailto:lccins@gmail.com

