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 ,שלום רב

  3 אגרת מספר: ביטוח בריאות קולקטיבי 

 סגל ובני משפחתם החברי ל 

 "כלל"המבוטחים בחברת 

 

 הכולל רכיב, "כלל"חברת ביטוח הבריאות של – חשוב לציין

 הביטוח הקולקטיבי החדש י"אינו מוחלף ע ,ביטוח סיעודי

 

חברי הסגל הפעילים וחברי הסגל הגמלאים  01/12/12 -החל מה

 ".הראל"מבוטחים במסגרת הביטוח הקולקטיבי של חברת 

 

 יכולים" כלל"חברי הסגל המבוטחים בביטוח הבריאות של חברת 

לפי , ולצרף את בני משפחתם לרובדי הביטוח הנוספים להצטרף

השוואת  – 1ב נספח "מצ) האפשרויות הבאותבאחת משתי , בחירתם

 : (הכיסויים

לפי הפרטים שפורסמו באגרת  –עבור הרובד הבסיסי  תשלום פרמיה מלאה. 1

 כמו כל" הראל"של חברת במקרה זה חבר הסגל מפעיל את הביטוח הקולקטיבי  . 2מספר 

י הארגון כל עוד "הפרמיה המשולמת ע  זאת – " כלל"חברת חבר סגל אחר שאינו מבוטח ב

 . אחרת בוחר נויחבר הסגל א

ת חבר הסגל לחתימ בצמוד  –עבור הרובד הבסיסי  תשלום פרמיה מופחתת. 2

 :הבאהההצהרה   על" כלל"המבוטח בחברת 

הסגל האקדמי הבכיר בחברת הנני מבוטח בפוליסת ביטוח בריאות וסיעוד קבוצתית של  .א

 ".כלל"

 : הינו" הראל"ידוע לי כי הכיסוי הביטוחי שלי במסגרת הפוליסה הקבוצתית ב .ב

 ."כלל"לאחר מיצוי הזכאות בפוליסה הקבוצתית בחברת  השתלות

 ".כלל"ות בפוליסה הקבוצתית בחברת לאחר מיצוי הזכא תרופות

יובהר כי הזכאות לתגמולי ביטוח הינה מהשקל הראשון ואינה  ל"ובחו בארץ וניתוחים

אפעיל את  ₪ 0066עד לסכום של  ניתוחיםיובהר כי עבור . ן"מחייבת  מיצוי הזכאות בשב

עליי  - ₪ 0066 -שעלותם גדולה מ ניתוחיםעבור ". הראל"הביטוח הקולקטיבי של חברת 

כ לתבוע את יתרת הסכום "ואח "כלל"לפנות תחילה לתבוע את  ביטוח הבריאות בחברת 

 .לכל מקרה ביטוח ₪ 0066מחברת הראל ועד 
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אוכל  להצטרף לפוליסה הקבוצתית של חברי " כלל"י חברת  "במקרה של סיום הפוליסה ע .ג

להלן ), בהתאם לתנאים הנהוגים לכלל המבוטחים, " הראל"הסגל האקדמי הבכיר בחברת 

ריאות ובתנאי כי בקשת ההצטרפות לפוליסה ללא צורך במילוי הצהרת ב"( הפוליסה המלאה"

יום ממועד הפסקת הביטוח  06המלאה הוגשה לחברת הראל או לסוכן הביטוח מטעמה תוך 

 .בחברת כלל

 

 :טבלת הפרמיה

 (תרופות מחוץ לסל, השתלות, ל"בחוניתוחים , ניתוחים בארץ) פעיל סגל חבר ,רובד בסיסי. 1

 –פרמיה מופחתת  ?למי 

לאחר חתימה על 

 ההצהרה

 ללא -פרמיה רגילה 

 חתימה על ההצהרה

 י הארגון"ממומן ע – 0 י הארגון"ממומן ע – 0 חבר סגל פעיל

בנות זוג של /בני, ילדים, בת זוג/בן

מבוטח  (נכדים)הילדים וילדי הילדים 
  86עד גיל  21מעל גיל 

 ח"ש 40  לחודש₪  30

–  (נכדים)ילדים וילדי ילדים 

 21עד גיל  מבוטח

 ח"ש 11 לחודש₪  11

 

 (תרופות מחוץ לסל, ל"ניתוחים בחו, השתלות)  חבר סגל גמלאי , רובד בסיסי. 2

לאחר  –פרמיה מופחתת   ?למי 
 חתימה על ההצהרה

 ללא -פרמיה רגילה 
 חתימה על ההצהרה

מבוטח מעל  – חבר סגל גמלאי

 86גיל 
 

 י הארגון"ממומן ע – 0 י הארגון"ממומן ע – 0

 של גמלאי זוגבת /בן

 86מבוטח מעל גיל 

 ח"ש 40 לחודש ₪  30

 של גמלאי זוגבת /בן

כולל פרק ) 86גיל  מתחתמבוטח 
 (ניתוחים -' י

 ח"ש 40 לחודש ₪  30

 

 68או מבוטחים מעל גיל חבר סגל גמלאי עבור ( פרק י)בארץ  ניתוחיםרובד תוספת . 3

 –פרמיה מופחתת   ?למי 
לאחר חתימה על 

 ההצהרה

ללא  -פרמיה רגילה 
 חתימה על ההצהרה

 חבר סגל גמלאי
 86מבוטח מעל גיל 

 ₪ 83  לחודש₪  46
 

 של גמלאי זוגבת /בן

 86מבוטח מעל גיל 

 ₪ 83 לחודש ₪  46

 

 

 :לעלות אפשרית של הביטוחדוגמאות 

בביטוח כלל ( 68מתחת לגיל )המבוטח עם אשתו ( 68מתחת לגיל ) חבר סגל פעיל. 1

 40במקום ) ₪  30 –על אשתו , ₪  0 –עליו : בתנאי שחתם על ההצהרה, יצטרך לשלם

₪). 
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בביטוח כלל ( 68מתחת לגיל )המבוטח עם אשתו ( 68מעל לגיל ) חבר סגל גמלאי. 2

על , ( ס כולל פרק ניתוחיםבסי)₪  48 –עליו : בתנאי שחתם על ההצהרה, יצטרך לשלם

 . (₪  103במקום )₪  78כ "סה –( בסיס כולל פרק ניתוחים)₪  30 –אשתו 

בביטוח כלל ( 68מעל לגיל )המבוטח עם אשתו ( 68מעל לגיל ) חבר סגל גמלאי. 3

על , ( בסיס כולל פרק ניתוחים)₪  48 –עליו : בתנאי שחתם על ההצהרה, יצטרך לשלם

 . (₪  166במקום )₪  126כ "סה –( בסיס כולל פרק ניתוחים)₪  78 –אשתו 

המבוטח ( 68מעל לגיל ) חבר סגל גמלאי - עבור חלק בסיס בלבד ללא פרק ניתוחים. 4

עליו : בתנאי שחתם על ההצהרה, בביטוח כלל יצטרך לשלם( 68מעל לגיל )עם אשתו 

כ "סה –( יס ללא פרק ניתוחיםבס)₪  30 –על אשתו , ( בסיס ללא פרק ניתוחים)₪  0 –

 .(₪ 40במקום )ח "ש 30

 

  - 1נספח 

 : טבלת השוואת כיסויים

 פרק ניתוחים בארץ פרק תרופות ל"פרק השתלות וניתוחים בחו  

ביטוח 

בריאות 

קולקטיבי 

של חברת 

 " הראל"

 -מה

01/12/12 

למרכזים רפואיים שבהסכם  

למרכזים , ללא תקרה 

רפואיים שלא בהסכם עד 

₪  4,500,000לתקרה של 

לטיפול מיוחד , להשתלה 

ל עד לתקרה של "בחו

800,000  ₪ 

התקרה לכיסוי הינה  

לכל  ₪ 4,000,000

 תקופת הביטוח 

כיסוי לאחר מיצוי  

ללא ן "הזכאות בשב

 השתתפות עצמית

הראל 

למבוטחי 

 – כלל

לבוחרים 

בתשלום 

 מופחת

הכיסוי יינתן לאחר מיצוי  

 הזכאות בפוליסת כלל

: הכיסוי הקיים בכלל

למרכזים רפואיים שבהסכם 

למרכזים , ללא תקרה 

רפואיים שלא בהסכם עד 

לתקרה הקיימת בהסכמי 

לטיפול מיוחד , חברת הביטוח

ל עד לתקרה של "בחו

632,528 ₪ 

הכיסוי יינתן לאחר  

מיצוי הזכאות 

  בפוליסת כלל

הכיסוי הקיים 

כיסוי עד   :בכלל

 527,106לתקרה של 

₪ 

 

הכיסוי יינתן עד  

₪  6,600לתקרה של 

החזר ) לניתוח

 (.ההשתתפות העצמית
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 ,חשוב לשים לב

 (:למרות יצירת הכפילות) "כלל"מומלץ לא לבטל את הביטוח של חברת ** 

וככזאת היא לכל חיי  פוליסה אישיתהפוליסה של חברת כלל הינה  . א

 . המבוטח

 .נספח סיעודי  כוללת" כלל"הפוליסה של חברת  . ב

 .לא התעדכן במשך השנים,  2000הביטוח של חברת כלל משנת . ג

חברי כל  – 01/12/12 -ב הימים הראשונים מיום תחילת ההסכם 00במהלך . ד

ובני משפחותיהם יוכלו  " כלל"המבוטחים בחברת ובכללם חברי הסגל   הסגל

הניתן לפי המפורט , הבריאות הקולקטיבי חשל ביטו  לרכוש את הכיסוי הביטוחי

ללא צורך במילוי הצהרת בריאות  (כולל רובדי הרשות) על רבדיו ,בפוליסה

 .30למעט עבור ילדים מעל גיל 

 

התנאים הקובעים והמחייבים הינם תנאי הפוליסה החתומה בין 

 .הצדדים

 

 בברכה

 

 אודי מקוב

 בשם הוועד


