
2018בריאות   



 מבנה ביטוח הבריאות

 



 "בריאות חובה" –רובד בסיסי 
 :כולל את הכיסויים

ל"ניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו, ביטוח השתלות. 

עד לסכום של  , תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות

4,000,000 ₪. 

  הוצאות רפואיות מיוחדות במקרה של גילוי מחלה

 .ח"ש 50,000מההוצאות ועד  80%בשיעור . קשה
ושירות  רופא עד הבית  , שירותי מניעה ואיכות חיים

 .חברת שירותים רפואיים- פמיבאמצעות  

 
 

 
 



 רובדי רשות
ים נוספים  /מבוטח שהצטרף לרובד הבסיסי זכאי לרכוש רובד

 .כדי להתאים את הביטוח לצרכיו
 

 ביטוח ניתוחים וטיפולים חלופיים לניתוח בישראל
הזכאות לתגמולי ביטוח על פי רובד זה תהיה לאחר מיצוי  

 .הזכויות בביטוח המשלים של קופת החולים

מבוטח שלא ימצה את זכאותו יהיה חייב בהשתתפות עצמית  

 .ח לניתוח"ש 4,000ועד  20%בשיעור 

 
 



 

 

 (אמבולטורי)שירותים רפואיים נוספים 
,  טיפולי שיקום, בדיקות אבחוניות , התייעצויות עם מומחים)

 (.התפתחות הילד ועוד, הריון

 
יזכה בהחזר ההשתתפות  -י נותן שירות של הביטוח המשלים"טיפול ע

 .העצמית

י נותן שירות מוכר המזכה בהשתתפות הביטוח המשלים "טיפול ע-  

 .ועד תקרה הנקובה לכל טיפול 80%החזר בשיעור 

ועד תקרה  60%החזר  –י נותן שירות אחר "טיפול ע. 

   
 
 



 תקופת הביטוח
 

 . 31.8.2022ועד  1.9.2017 -החל ב  -חודשים  60

 



 הצטרפות לביטוח  
 

 מבוטחים קיימים
מבוטחים שהיו כלולים בהסדר הביטוח הקודם בהראל 

,  ללא צורך במילוי הצהרת בריאותיהיו זכאים להצטרף 

    .ימים 60אם יפנו לאיילון תוך , וברצף ביטוחי

 
 

 



 הצטרפות חברים שלא היו מבוטחים
כרוכה  , הצטרפות  חברים שלא היו כלולים בהסדר הביטוח הקודם

 .במילוי טופס הצטרפות הכולל הצהרת בריאות

 

 הצטרפות חברים ובני זוג חדשים
,  מבוטח-או בני זוג שנישאו לחבר, הצטרפות חברי מועדון חדשים

,  או מיום הנישואין, ימים ממועד תחילת החברות 90במהלך 

הצטרפות לביטוח לאחר  . אינה כרוכה במילוי הצהרת בריאות

   .כרוכה במילוי טופס הצטרפות והצהרת בריאות, התקופה הזו
 

 



רובד בסיס   המבוטחגיל 

 לחבר

 רובד הבסיס

 ת/עבור בן

 זוג 

שירותים רפואיים   ביטוח ניתוחים   

 נוספים  

 11 9.35   9 ------ 21ילד עד גיל 

 26.4 23.1 21  ח הארגון"ע 21-40חברים 

 ח הארגון"ע 41-50חברים 

 

 21   53.9 26.4 

 ח הארגון"ע 54-65חברים 

 

27.5 77 26.4 

 ח הארגון"ע +66חברים  

 

27.5 123.2 26.4 

 ?כמה זה עולה



 אופן גביית הפרמיה

 
עבור חברי , דמי הביטוח בגין הרובד הבסיסי

 .י הארגון"ישולמו ע, הארגון

 הרשות ו הביטוח עבור  רבדידמי הביטוח עבור

 .בני המשפחה ישולמו באמצעות כרטיס אשראי

 



 עדכון הפרמיה
 

  חודשים ייערך חישוב   36חודשים ואחרי  18אחרי

, לצורך קביעת הפרמיה עבור תקופת הביטוח הבאה

 .בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם
 

 



 ?מה קורה אם הביטוח מתבטל
 

ולא ייעשה ביטוח קבוצתי  , אם הביטוח יסתיים או יתבטל

,  יתאפשר מעבר לביטוח פרטי ברצף ביטוחי, אחר

מהתעריף שיהיה באותה עת לכלל   25%ובהנחה בשיעור 

בכפוף לגיל המבוטח באותה , המבוטחים בחברת הביטוח

 .עת

 



 שירות למבוטחים
 

 בבעלות " הכי בריא"השירות יינתן באמצעות סוכנות

 .  חברת איילון

  במוקד ישב בקביעות נציג חברת הייעוץ שיפקח על

ויסייע למבוטחים , יערוך בקרה שוטפת, השירות

 .במקרים מורכבים

 


