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 סגל  הדף מידע לחבר 

 ביטוח הבריאות הקולקטיבי  -חידוש 

  בחברת "איילון"

 באמצעות "מועדון טוב" של עובדי המדינה

 

לתקופת ביטוח וממשיכה  1.1.2018-כנית הביטוח הקיימת התחילה בת
  1.6.2022-מ שנים החל 5-לשנוספת 

על העובד ובני  וח הרפואי כחלק חשוב ביותר בהגנההארגון רואה את הביט
 משפחתו. 

בחצי משרה ומעלה ומשלם דמי חבר לארגון הסגל זכאי חבר סגל 
 הצטרף לביטוח הבריאות הקולקטיבי בהתאם לתנאים הבאים :ל

 מסובסד ע"י ארגון הסגל. -כל חברי הסגל מבוטחים ברובד הבסיסי  .1
 )חינם עבור חברי הסגל(.

 : רבדי הרשותללהצטרף  ת/הסגל זכאי ת/חבר  .2

מסלולים אפשריים :  2) שירותי ניתוח ואשפוז –רובד רשות ראשון 
 .חים בישראל במסלול מהשקל הראשון(ניתו ,משלים שב"ן

  שירותים אמבולטוריים -רובד רשות שני 

הסגל/ת  התשלום בעבור ההרחבות יבוצע בכרטיס אשראי ע"י חבר .3
 הסגל

לרבדי הביטוח  25חבר הסגל זכאי לצרף בן/בת זוג, ילדים עד גיל  .4
 25בהם. תשלום עבור צירוף בן/בת זוג וילדים עד גיל  שהוא מבוטח

 חבר הסגל. ע"ייבוצע בכרטיס אשראי 

 

 מה כולל הביטוח ?

  (ח' ז', ,ו' ,)פרקים ד', ה' בסיסיחובה רובד : 

 רפואיים מיוחדים בחו"ל.השתלות בארץ ובחו"ל וטיפולים  .1

 ניתוחים בחו"ל טיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל .2

הרחבה לתרופות תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות כולל  .3
 מותאמות אישית

 בדיקת סקר תקופתית אבחון מהיר, ליווי רפואי, .4

 הוצאות רפואיות מיוחדות במקרה של גילוי מחלה קשה .5

 (רופא מומחה און ליין ,)רופא עד הביתביקור רופא  –כתב שירות  .6
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 עלויות רובד בסיס :

 עלות פרמיה חודשית 

  מסובסד ע"י הארגון -₪  0 חבר סגל 

 )חינם עבור חבר הסגל(

 21-50לגילאים ₪  27.20 בן/בת זוג

 ואילך 51לגילאים ₪  34.10

 לחודש₪  13.40 20ילדים עד גיל 

 

 

 רובדי רשות:

  – רובד רשות ראשון

 פרקים ט', י' , י"א - ואשפוזשירותי ניתוח 

פרק  מסלול משלים שב"ן ומחליפי ניתוח בישראל ניתוחים:  אופציה ראשונה

)שירות הביטוח הנוסף של קופות החולים( יש צורך למצות את הזכאות  (1) ט

במסגרת הביטוח המשלים של קופת החולים. מבוטח שלא ינצל את זכאותו 

במסגרת הביטוח המשלים יקבל החזר מהחברה בהתאם לטבלאות אך יהיה חייב 

ש"ח  3,000 -מעלות הניתוח, אך לא יותר מ 20%בהשתתפות עצמית בשיעור 

 ₪(. 4,000-חת מ)הופ

 : אופציה ראשונהעלויות 

 ₪-סכום ב גיל המבוטחים

 9.70 20עד גיל ילד 

 26.00 21-40גילאים 

 58.00 41-50גילאים 

  82.00 51-65גילאים 

 130.10 ואילך 66מבוטחים מגיל 

 

 

 .לחץ כאן -  התנאים הקובעים והמחייבים הינם תנאי הפוליסה

  

https://astaff.haifa.ac.il/images/s2016/Bituchim-Yoatzim-Halvaot/Bituchim/briut-collectivi/220523_%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%9F_%D7%98%D7%95%D7%91_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%9E%D7%94-1.6.2022.pdf
https://astaff.haifa.ac.il/images/s2016/Bituchim-Yoatzim-Halvaot/Bituchim/briut-collectivi/220523_%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%9F_%D7%98%D7%95%D7%91_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%9E%D7%94-1.6.2022.pdf
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  –רובד רשות ראשון 

 פרקים ט', י' , י"א -שירותי ניתוח ואשפוז 

פרקים  - במסלול מהשקל הראשון ל : ניתוחים ומחליפי ניתוח בישרא אופציה שנייה

 (2ט')

 ₪-סכום ב גיל המבוטחים

 14.00 20עד גיל ילד 

 30.00 21-30גילאים 

 38.50 31-40גילאים 

 60.50 41-50גילאים 

 90.50 51-55גילאים 

 118.50 56-60גילאים 

 143.00 61-65גילאים 

 189.00 ואילך 66מגיל 
 

 

 - שני ובד רשותר

 י"בפרק  - רפואיים אמבולטוריים שירותים

 רפואה משלימה, יעוץ דיאטטי, אביזרים רפואיים, פיזיותרפיה, בדיקות היריון, 

 .ועודי גבהתפתחות הילד, טיפול פסיכולוטיפולים 

 ₪-סכום ב גיל המבוטחים

 11.40 20עד גיל ילד 

 27.40 ואילך 21גילאים 

 

  התקשרות עם חברת הביטוח :פרטי 

יעודי של ימוקד  - הצטרפות, ביטולים, שינויים()בנוגע לפוליסה בירור מידע  .1
 .1ושוב שלוחה  1חה שלו 1700-72-0012 טלפון : עובדים המדינה

 1800-35-2001לברור בגין תביעות קיימות מול מוקד בריאות בטלפון  .2
 או במשרד הארגון )נאוה( 1700-071-009מידע לפני תביעה בטלפון בירור  .3
 הגשת תביעות מתבצעת מול מחלקת הסריקה במייל : .4

ins.co.il-lontviot_briut@aya  

 

 לחץ כאן - עים והמחייבים הינם תנאי הפוליסההתנאים הקוב

 

 בברכת בריאות איתנה

 ארגון הסגל האקדמי הבכיר

mailto:tviot_briut@ayalon-ins.co.il
https://astaff.haifa.ac.il/images/s2016/Bituchim-Yoatzim-Halvaot/Bituchim/briut-collectivi/220523_%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%9F_%D7%98%D7%95%D7%91_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%9E%D7%94-1.6.2022.pdf
https://astaff.haifa.ac.il/images/s2016/Bituchim-Yoatzim-Halvaot/Bituchim/briut-collectivi/220523_%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%9F_%D7%98%D7%95%D7%91_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%9E%D7%94-1.6.2022.pdf

