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ביטוח בריאות קולקטיבי –
הסדר חדש עם חברת "איילון"
כידוע לכם ,ארגון הסגל מסבסד בשנים האחרונות הסדר ביטוח בריאות לכל חברי הסגל.
במסגרת ההסדר מתאפשר לחברים לרכוש הרחבות בתשלום ,וגם לצרף לביטוח בני משפחה
קרובים ,בתנאים מצוינים .תוקפו של ההסכם של הארגון עם חברת ״הראל״ פג בסוף שנה זו,
ואנו נשאנו ונתנו עם חברות שונות כדי לגבש הסכם חדש לשנים הבאות.
אנו שמחים לבשר לכם שהחל מה  01/01/18יתחיל הסדר חדש של ביטוח בריאות קולקטיבי
באמצעות "מועדון טוב״ של עובדי המדינה בחברת "אילון".
חברי הארגון יצורפו אוטומטית למועדון הלקוחות ,וייהנו באופן אוטומטי מרובד בסיסי של ביטוח
בריאות ,שיסובסד על ידי הארגון .כמו כן ניתן יהיה להרחיב את הכיסויים בתשלום נוסף ,וכן
לכלול קרובי משפחה מדרגה ראשונה.
מסיבות שונות ,בעיקר שינויים משמעותיים בשוק ביטוחי הבריאות המוסדיים ,ההסדר החדש
שונה מההסדר הקודם .אנא קראו בעיון את המסמך המצורף כדי להתרשם מהשינויים .בקרוב
נארגן מפגש עם יועץ הביטוח של הארגון כדי לספק מידע נוסף והבהרות.
מבוטחים קיימים יועברו לביטוח החדש ברצף ביטוחי ללא צורך בהצהרת בריאות וללא תקופת
אכשרה.
מיהו מבוטח קיים ?
 .1חברי ארגון הסגל האקדמי הבכיר בהיקף של חצי משרה ומעלה המשלמים דמי חבר –
מדווחים לחברת הביטוח ע"י הארגון .הפרמיה לרובד הבסיס בסבסוד הארגון (תשולם
ע"י הארגון ולא ע"י החבר).
 .2בן/בת זוג וילדים של חבר הסגל שצורפו ,באופן וולונטרי ,ע"י חבר הסגל לביטוח הבריאות
הקודם בהראל ותשלום הפרמיה בעבורם מבוצע באמצעות כרטיס האשראי של חבר הסגל.
המשך הביטוח מחייב פניה של חבר הסגל לחברת "איילון" על מנת לבצע המשכיות של
הפוליסה הקודמת – ביצוע ההמשכיות יתאפשר עד לתאריך .28/02/18
מבוטחים חדשים :
 .1חברי סגל חדשים יהחלו העסקתם לאחר ה – 01/01/18 -יצורפו במהלך  60יום מתחילת
העסקתם  ,על בסיס טופס הצטרפות ,ללא הצהרת בריאות .בעבורם הביטוח יכסה
הוצאות רפואיות עבור מצב רפואי קיים רק מקץ שנה ממועד תחילת הביטוח עבור חברים
שגילם מתחת ל  65ומקץ חצי שנה עבור חברים שגילם  65או יותר ,וכל הוצאה רפואית
אחרת החל ממועד תחילת הביטוח.
 .2בן/בת זוג וילדים (שטרם מלאו להם  30שנה) יהיו מחויבים במילוי טופס הצטרפות והצהרת
בריאות.
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מבוטחים שאינם חברי ארגון ושלא יוכלו להמשיך במסגרת הביטוח החדש :
 .1ילדים של חבר הסגל מעל לגיל 30
 .2בן/בת זוג של ילדי חבר הסגל (שגילם מעל  )30וילדיהם (נכדים של חבר הסגל)
מבוטחים אלו יוכלו להמשיך את הביטוח הקיים בחברת הראל  ,בהתאם להסכם הביטוח הקודם,
ביטוח רפואי פרט במתכונת של "משלים שב"ן" הכולל כיסויים ביטוחים דומים .דמי הביטוח יהיו
בהנחה של  25%מהתעריף במועד תחילת הביטוח ( ,)01/12/12בכפוף לגיל המבוטח בעת
מימוש זכות זאת .בתוך  90יום מתום הביטוח.

רבדי הביטוח החדש בחברת "איילון"
הביטוח במתכונתו החדשה בנוי מרבדי ביטוח כמפורט להלן ,כך שכל מבוטח יוכל להתאים את
הביטוח לצרכיו הביטוחים והכלכליים.
רובד ביטוח בסיסי – מסובסד ע"י הארגון :
 .1ביטוח הוצאות רפואיות מיוחדות המקנה השתתפות בהוצאות רפואיות במקרה של גילוי
מחלה קשה עד  50,000שח.
 .2ביטוח השתלות ,טיפולים מיוחדים וניתוחים בחו"ל עד ₪ 4,000,000
 .3ביטוח מורחב לתרופות שלא כלולות בסל הבריאות עד  ₪ 4,000,000לכל תקופת הביטוח .
 .4כיסוי לשירותי רופא מלווה ,שירותי מניעה ואיכות חיים ,ושירות רופא עד הבית באמצעות
פמי  -חברת שירותים רפואיים.
רובדי רשות :
חבר סגל ,בן/ת זוגו ו/או ילדיו ,שרכשו את הביטוח הבסיסי ,רשאים לרכוש רובדי רשות נוספים
כדלקמן:
 רובד רשות ביטוח ניתוחים ,שירותים רפואיים לאחר ניתוח ,טיפול חלופי לניתוח
ביטוח הניתוחים הינו במתכונת משלים לשב"ן ,כלומר יש צורך למצות את הזכאות במסגרת הביטוח
המשלים של קופת החולים .מבוטח שלא ינצל את זכאותו במסגרת הביטוח המשלים ,יהיה חייב
בהשתתפות עצמית בשיעור  20%מעלות הניתוח  ,אך לא יותר מ  4,000ש"ח.

 רובד רשות שירותים רפואיים נוספים כגון התייעצות עם רופא מומחה ,רפואה משלימה ,אביזרים
רפואיים ,יעוץ פסיכולוגי ,טיפולי שיקום ופיזיותרפיה ,שיקום דיבור ,אבחון בעיות התפתחות ילדים ועוד.
ביטוח השירותים הרפואיים הינו במתכונת משלים לשב"ן .לאמור ,אם מבוטח פונה לנותן שירות
הנמצא בהסכם עם הביטוח המשלים ,ונדרש לשלם השתתפות עצמית בלבד ,תחזיר חברת הביטוח
את ההשתתפות העצמית במלואה ,אם בחר המבוטח שלא לנצל את זכאותו במסגרת הביטוח
המשלים ,הוא יצטרך לשלם השתתפות עצמית בעד אותו שירות או לקבל החזר מופחת מאת חברת
הביטוח.
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יובהר כי תנאי הביטוח ותכולת רובדי הביטוח במתכונתו החדשה ,שונים מתנאי הביטוח ומרובדי
הביטוח הנוכחי ,על כן מומלץ לעיין בתנאי הפוליסה שתפורסם ביום ראשון באתר הארגון
שכתובתו http://astaff.haifa.ac.il/index.php :
* הבהרה :המידע הינו כללי בלבד .התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.
החברה למפעלי כלכלה אינה משמשת סוכנות ביטוח והמידע שיוצג להלן אינו מהווה ייעוץ,
הצעה  ,תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח .בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה
בין המידע שיוצג להלן לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה.

ביום ראשון נפרסם :
.1
.2
.3
.4

הפוליסה המלאה
תאריך להרצאה בנושא הביטוח הרפואי החדש
תאריכים לפגישות יעוץ והסברה שיקיימו נציגי חברת הייעוץ המלווה את הארגון.
הטבות נוספות עם ההצטרפות למועדון טוב

ברכת בריאות איתנה
וועד ארגון הסגל האקדמי הבכיר

אבא חושי  ,199הר הכרמל חיפה  ,3498838טלפון,8240661 ,8240935 :
פקס ,8257013 :מיילirgun_hasegel@univ.haifa.ac.il:

