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 ג"ו כסלו תשע"כ  

 2012דצמבר  10  

 ,לחברי הסגל שלום רב

 

הצטרפות חבר הסגל לרובדי הרשות וצירוף :  2אגרת מספר 

 (על כל רבדיו)בני המשפחה לביטוח הבריאות הקולקטיבי 

חשוב ביותר בהגנות על העובד ובני חלק כהביטוח הרפואי הארגון רואה את 
ביטוח הבריאות האמור נבנה מתוך כוונה לתת מענה אופטימאלי . משפחתו

למגבלות הכיסוי הנובעות מחוק הבריאות והביטוחים המשלימים של קופות 
 .החולים

 
  יום 90חלון הזדמנות של  

את  עבורם את הרבדים הנוספים ועבור בני משפחתם לרכושיוכלו  חברי הסגל
ללא צורך במילוי הצהרת , באופן וולונטארילפי בחירתם ורובדי הפוליסה כל 

 30מעל גיל ילדים ) הימים הראשונים מיום תחילת ההסכם 90בריאות במהלך 
ההצטרפות מותנית , הימים הראשונים 90לאחר . (חייבים במילוי הצהרת בריאות

 .במילוי הצהרת בריאות שתקבע את תנאי הקבלה לביטוח
 

 ?רף טצהמי יכול ל
ת זוג של /בן, (נכדים)בנות זוג של הילדים וילדי הילדים /בני, ילדים, בת זוג/בן

 .שנפטר סגל חבר
 

 ?וכמה זה עולה לנו ? מה כולל הביטוח 

 סגל פעילחבר  ,בסיסירובד . 1
 .ל"טיפולים וניתוחים בחו, ביטוח השתלות. א

 .הבריאותביטוח תרופות וטיפולים שאינן כלולים בסל . ב

טיפול מחליף ניתוח ושירותי שיקום והחלמה לאחר , ביטוח ניתוחים פרטיים. ג

 ן"לאחר מיצוי הזכאות בשב, ניתוח

 

 ?כמה עולה  ?למי 

 י הארגון"ממומן ע – 0 חבר סגל פעיל

בנות זוג /בני, ילדים, בת זוג/בן
 (נכדים)של הילדים וילדי הילדים 

  68עד גיל  21מבוטח מעל גיל 

 לחודש₪  40

–  (נכדים)ילדים וילדי ילדים 
 21מבוטח עד גיל 

 לחודש₪  11
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  - חבר סגל גמלאי , רובד בסיסי. 2

 .ל"טיפולים וניתוחים בחו, ביטוח השתלות. א

 .ביטוח תרופות וטיפולים שאינן כלולים בסל הבריאות. ב

 ?כמה עולה  ?למי 

 חבר סגל גמלאי
 

 י הארגון"ממומן ע – 0

 של גמלאי זוגבת /בן
 68מבוטח מעל גיל 

 לחודש ₪  40

 

 וולונטרית בתשלום תוספת  -חבר סגל גמלאי עבור  ניתוחיםרובד  .3

טיפול מחליף ניתוח ושירותי שיקום והחלמה לאחר , ביטוח ניתוחים פרטיים

 ן"לאחר מיצוי הזכאות בשב, ניתוח

 ?כמה עולה  ?למי 

 חבר סגל גמלאי
 68מבוטח מעל גיל 

 לחודש₪  63

 של גמלאי זוגבת /בן
 68מבוטח מעל גיל 

 לחודש ₪  63

 

 .בדומה לטבלה של הפעילים לפוליסההגמלאים  עלות צירוף ילדי
 

 :רובדי רשות  . 4

 ט,ח,ז,פרקים ו: Iרובד רשות הרחבה 
החזר בגין הוצאות רפואיות עבור  -ביטוח הוצאות רפואיות מיוחדות

  מחלות קשות
פרק זה נועד לתת מענה למקרה בו מבוטח   הכיסוי הביטוחי על פי

עקב גילוי מחלה או אירוע רפואי , נדרש להוצאות רפואיות גבוהות
 .קשה

, מחלות גידוליות, אירוע לב: אירועים רפואיים כגון 32בפרק זה נמנים 
 .ועוד, מצב סיעודי, נכות קבועה, ניתוחים גדולים, אירוע מוחי

המבוטח יהיה זכאי , הנמנים בפרקעם גילוי אחד האירועים הרפואיים 
, להוצאות רפואיות מעבר לזכאות המוקנית לו על פי תנאי הפוליסה

, אביזרים רפואיים, שיקום' הוצ, תרופות, ובכלל זה עלויות אשפוז
 .שירותי השגחה והוצאות העברה לקבלת הטיפולים, בדיקות

טן במקרה של גילוי מחלת הסר. ₪ 50,000סכום הביטוח המרבי הינו 
 .₪ 100,000 –ובמקרה של צורך בניתוח גדול , ₪ 100,000 –

 בדיקות אבחון ויעוץ עם מומחה. 
  מוקד טלפוני לייעוץ רפואי ורופא עד הבית –כתב שירות. 
  לחיות בריא" –כתב שירות." 

 ח"סכום בש מעמד וגיל המבוטחים

 20 68מבוטח עד גיל 

 27 68מבוטח מעל גיל 

 6 21ילד עד גיל 
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 א"פרק י: IIIרובד רשות הרחבה 
החזר בגין , רפואה משלימה  – ביטוח שירותים רפואיים נוספים

 כיסוי לאביזרים רפואיים, בדיקות הריון 
 

 ח"סכום בש מעמד וגיל המבוטחים

 25 68מבוטח עד גיל 

 25 68מבוטח מעל גיל 

 9 21ילד עד גיל 

 

למי שלא רכש את רובד הרשות ) 'פרק ז: IIרובד רשות הרחבה 
 (Iהרחבה 

 בדיקות אבחון ויעוץ עם מומחה. 

  

 ח"סכום בש מעמד וגיל המבוטחים

 5 68מבוטח עד גיל 

 9 68מבוטח מעל גיל 

 1.5 21מבוטח עד גיל 

 

 

עבור הוספת הרבדים לחבר הסגל וצירוף בני דמי הביטוח 
 אישיתישולמו בגבייה  -המשפחה לרובדי הפוליסה  השונים 

 (כרטיס אשראי או הוראת קבע)
 

התנאים הקובעים והמחייבים הינם תנאי הפוליסה החתומה 
 .הפוליסה המלאה תהיה באתר הארגון בקרוב .בין הצדדים

 
 

 

 בברכה  

 

 אודי מקוב 

 בשם הוועד 
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 עם סוכן הביטוחיום מרוכז ראשון 

 לצירוף בני משפחהולהצטרפות 

הביטוח ייעוץ של סוכני  חברי הסגלהארגון שמח להעמיד לרשות 

 .שלומי ומשה מגנזי

יהיו הסוכנים  , 11/12/12 -ביום שלישי היום פגישות ראשון יתקיים 

 .15:00ועד  11:00במשרד הארגון החל משעה 

פגישת ייעוץ תאום י "ייעוץ וצירוף בני משפחה יתאפשרו ע

 (.ב"מצ)או במילוי טפסים  מראש

 (.חלי) 2935 או פנימי  8240635-04טלפון :  לתאום פגישה

עם  ייעוץ בקרוב ימסרו פרטים לגבי ימים נוספים לפגישות

 .הסוכנים

פתרונות  -מגן "ניתן לפנות לסוכנות הביטוח , לפרטים נוספים

 " פיננסיים

   0774-180060: טלפון

  0774-180061:פקס 

 052-2903913 –משה מגנזי 

 052-3500756 –שלומי מגנזי 

   .office@magen-ins.co.il: ל"דוא

mailto:office@magen-ins.co.il
mailto:office@magen-ins.co.il

