
 
 תשובות לשאלות שכיחות

 "איילון"ביטוח הבריאות הקולקטיבי, חברת בנושא 

 באמצעות מועדון טוב של עובדי המדינה

 

 ועד הביטוח ?למי מי .1
המשלם מיסי חבר לארגון הסגל הבכיר  ומעלהמשרה  50%-המועסק בחבר סגל 

 )פעיל/גמלאי(.

 אינני רואה בתלוש השכר הורדה בגין ביטוח הבריאות, האם אני מבוטח? .2
 כל חברי הסגל הזכאים לביטוח מבוטחים ברובד הבסיס ללא עלות כספית כדלקמן :

 :  וגמלאים פעילים
אות רפואיות מיוחדות המקנה השתתפות בהוצאות רפואיות במקרה של ביטוח הוצא. 

 פרק ד' -₪  50,000גילוי מחלה קשה עד 
 פרק ה'₪.  4,000,000עד  בחו"לביטוח השתלות, טיפולים מיוחדים וניתוחים ב. 
לכל תקופת ₪  4,000,000ביטוח מורחב לתרופות שלא כלולות בסל הבריאות עד ג. 

 .הביטוח
ירותי רופא מלווה, שירותי מניעה ואיכות חיים ושירות רופא עד הבית ד. כיסוי לש

 חברת שירותי רפואה פמי חברת שירותים רפואיים. –באמצעות פמי 
 

 מה הכוונה כשנאמר "הביטוח שלנו משלים שב"ן"? .3
הביטוח משלים את שירות הביטוח הנוסף של קופות החולים ככל שמדובר בניתוחים 

 ('זפרק בארץ )
  - ות אשר בהסכם עם השב"ןביצוע ניתוח באמצעות נותן שיר

אם נדרש המבוטח לשלם השתתפות עצמית , ישלם המבטח למבוטח את מלוא סכום 
 השתתפות עצמית.

 . - ביצוע ניתוח באמצעות נותן שירות שאינו בהסדר עם השב"ן
מעלות הניתוח כקבוע באתר האינטרנט של  20%המבוטח יישא בהשתתפות בשיעור 

 ₪. 4,000, ולא יותר מסך של המבטח לגבי אותו סוג ניתוח
 

וטיפולים  ותרופות( פרק ד') בחו"ל וטיפולים רפואיים ניתוחיםבמקרים של השתלות, 
הכיסוי הביטוחי אינו תלוי בשירותי  (פרק ה'בסל הבריאות ) רפואיים שאינם מכוסים

 קופת החולים. מובהר כי התנאים הקובעים הינם תנאי ההסכם המלאים כפי שמצוינים 
 .בפוליסה המלאה

 איך חברי סגל חדשים מצטרפים לביטוח ? .4
בכפוף לכך שהבקשה הועברה חבר סגל חדש יכול להצטרף, ללא הצהרת בריאות, 

 יום מיום תחילת העסקתם. 60למבטח בתוך 
 ממועד שנה מקץ רק קיים רפואי מצב עבור רפואיות הוצאות יכסה הביטוח בעבורם
 -65 ל מתחת שגילם חברים עבור הביטוח תחילת

 ( ?21עד גיל  כיצד מצרפים בני משפחה )בן/בת זוג, ילדים .5
)עבור מצב רפואי  ללא הצהרת בריאותבני משפחה של חבר סגל חדש יכולים להצטרף, 
, במהלך שלושת החודשים הראשונים קיים יכוסה רק מקץ שנה ממועד תחילת הביטוח(
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טחים יכולים להצטרף, בני משפחה של חברי סגל מבו .מיום ההצטרפות לאוניברסיטה
 בכל עת, במילוי הצהרת בריאות.

לרובד נוספות ישנן שתי הרחבות  אילו הרחבות ניתן להוסיף לרובד הבסיסי ? .6

 : הבסיסי

 )פרק ז'( ניתוחים בארץראשון : רובד רשות 
כלומר יש  )שירות הביטוח הנוסף של קופות החולים( במתכונת משלים שב"ןביטוח הניתוחים הינו 

 המשלים של קופת החולים.  למצות את הזכאות במסגרת הביטוחצורך 
מעלות  20%יישא בהשתתפות בשיעור של  מבוטח שלא ינצל את זכאותו במסגרת הביטוח המשלים

עבור ₪  4,000הניתוח כקבוע באתר האינטרנט של 'איילון' לגבי אותו סוג ניתוח, ולא יותר מסך של 
 שירותי האשפוז והניתוח.

 .שירותים רפואיים לאחר ניתוח, טיפול חלופי לניתוחל החזר גם עבור הביטוח כול
 התנאים הקובעים והמחייבים הינם תנאי הפוליסה.

 

 ₪-סכום ב גיל המבוטחים

 9.35 21עד גיל 

 23.10 21-40גילאים 

 53.90 41-50גילאים 

  77.00 51-65גילאים 

 123.20 ואילך 66מבוטחים מגיל 

 

 רפואיים אמבולטוריים )פרק ח'( שירותים שני : רובד רשות
התנאים  התייעצויות עם מומחים, בדיקות, שיקום, טיפולי הריון, רפואה משלימה ועודהרובד כולל 

 הקובעים והמחייבים הינם תנאי הפוליסה.

 

 ₪-סכום ב גיל המבוטחים

 11.00 21עד גיל 

 26.40 ואילך 21גילאים 

 

 כיצד ניתן לבצע את ההרחבות ? .7
 .1ושוב שלוחה  1שלוחה  1-700-720-012ש להתקשר למוקד ההצטרפות בטלפון י

 ניתן לבצע הרחבות בכל עת, צריך למלא הצהרת בריאות.

 ?האם ניתן לבטל הרחבות  .8
ושוב  1)שלוחה  1-700-720-012פנייה למוקד הייעודי של עובדי המדינה בטלפון  כן,

 (1שלוחה 

 טל פוליסה שמשולמת ע"י הארגון?יכולה להחליט לב'איילון' האם חברת  .9
במקרה זה  לא, למעט במקרה שהמבוטח אינו משלם או לא שילם דמי ביטוח כסדרם,

 יבוטל הביטוח לאותו מבוטח שעבורו לא שולמו דמי הביטוח .

 האם הביטוח תקף בזמן שהיית המבוטח בחו"ל )שבתון , חל"ת ( ? .10
לחברת  ביטוח באמצעות פניהלא. לפני היציאה לחו"ל על חבר הסגל להקפיא את ה

 'איילון' באמצעות הטופס המצורף.



 הם השלבים להפעלת הביטוח במקרה של ניתוח בארץ ? ה מ  .11
 יש למלא טופס תביעה ולהעביר למוקד התביעות במייל 

 ins.co.il-tviot_briut@ayalon  
 1-800-352-001 -קד בריאות בברור תביעות מול מו

 1-700-071-009ניתן לקבל מידע לגבי תביעות בטלפון 

 ? דחיית התביעה לחלוטין ע"י הביטוח המשלים של קופ"חבמקרה של מה קורה  .12

 - במקרה של אישור קופ"ח במסגרת הסכמי שב"ן

ם )אישור התביעה ע"י הביטוח המשלים של קופ"ח והכרה בניתוח המבוצע ע"י רופא הסכ

  -של הביטוח המשלים, בבי"ח המצוי בהסכם עם הביטוח המשלים( 

כזה יקבל המבוטח מהביטוח המשלים בקופ"ח התחייבויות לביצוע הניתוח במקרה 

החזר מחברת הביטוח 'איילון'  –ויידרש לשלם השתתפות עצמית לצורך ביצוע הניתוח 

 וטופס תביעה מתאים. עבור תשלום זה יתקבל כנגד הצגת קבלה מקורית, סיכום ניתוח

 

  -מקרה של דחייה מקופ"ח 

במידה ונותן השירות בהסדר עם חברת 'איילון', ניתן להוציא התחייבות למנתח ולבית 

 הנמוך מביניהם.₪  4,000או  20%החולים בקיזוז השתתפות עצמית של 

 

  -במקרה שהמבוטח בוחר לבצע ניתוח ללא הפעלת השב"ן של קופ"ח 

ובמקרה זה יקבל החזר לפי המחירים המפורסמים  –ור כל רופא לבחיכול המבוטח 

הנמוך ₪  4,000או  20%באתר האינטרנט של 'איילון' וממנו ינכו השתתפות עצמית של 

 מביניהם.

 

 : המסמכים הנדרשים להגשת תביעה לניתוחים בארץ / טיפולים מחליפי ניתוח פרטיים בארץ

  טופס הודעה על מקרה ביטוח 

 ידי המבוטח-טופס הודעה אשר ימולא על – (')חלק א

 ימולא ע"י רופא מטפל מקופ"ח –)חלק ב'( 

 ימולא ע"י הרופא המנתח –)חלק ג'( 

 מסמכים רפואיים המצויים בידי המבוטח וקשורים לניתוח 

 במידה והניתוח כבר בוצע יש צורך להעביר דוח סיכום ניתוח 

  קבלה / העתק קבלה באופן  יש צורך להעביר –במידה והניתוח בוצע באופן פרטי

 דיגיטלי

הם השלבים להפעלת הביטוח במקרים של החזר בגין תרופות וטיפולים רפואיים ה מ .13
 ? שאינם מכוסים בסל הבריאות

 יש למלא טופס תביעה ולהעביר למוקד התביעות במייל
 /ilins.co.-tviot_briut@ayalon 

 1-800-352-001 -ברור תביעות מול מוקד בריאות ב
 1-700-720-012ניתן לקבל מידע לגבי תביעות בטלפון 
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