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 ביטוח רפואי קבוצתי

 לחברי ארגון עובדי מזרחי טפחות ולבני משפחותיהם

 

את פוליסת הביטוח  בחרנו לחדשמובילות, הביטוח הלאחר משא ומתן ממושך עם חברות 

 עם חברת "הראל" אשר העניקה לעובדים את התנאים הטובים ביותר.

, כמו תמיד, עשינו כל שביכולתנו על מנת לוודא שכל שקל של עובדי הבנק יהיה שווה יותר

, יותר שקט נפשי ויותר שהתווספו ושודרגו חשובים וחייםכיסויים ביט –כשהמשמעות היא 

 שרות!

ותיהם המבוטחים בפוליסה יצורפו לפוליסה החדשה באופן אוטומטי עובדים ובני משפח

 וברצף ביטוחי מלא.

 הטבה משמעותית להצטרפות לפוליסת הבריאות לתקופה מוגבלת בזמן:

  עובדים שאינם מבוטחים בפוליסה, יוכלו להצטרף ולצרף את בני משפחותיהם, החל

ללא הצהרת בריאות  31.03.2022ועד לתאריך  01.01.2022ממועד החידוש בתאריך 

 וחיתום רפואי.

  בכפוף למילוי עובדים ובני משפחותיהם להצטרף יוכלו  01.04.2022החל מתאריך

 הצהרת בריאות וחיתום רפואי.

 *צירוף בני משפחה לפוליסה מותנה בצירוף העובד לפוליסה.

 -עד ליום ה ,שנים 5ותהיה תקפה למשך  01.01.2022 -הפוליסה החדשה תחל ביום ה

 ל: והיא כוללת בין השאר כיסוי ביטוחי ,31.12.2026

 ביטוח להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו״ל 

  סכום הביטוחלתרופות שאינן בסל הבריאות )₪  3,500,000כיסוי רחב של עד 

 שנים( 3 -מתחדש אחת ל

 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בארץ 

  ים לניתוחים וטיפולים לבעלי שב"ןביטוחי משלכיסוי 

 וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל ניתוחים פרטיים בחו"ל 

 ביטוח לשירותים רפואיים אמבולטוריים 

 

 כפוף להגדרות ולתנאים המפורטים בפוליסה.בהכל 
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 בפוליסה החדשה שודרגו, שופרו והתווספו בין השאר הכיסויים הבאים:

  בחו"ל:בפרק השתלות וטיפולים מיוחדים 
o  לנותן שירות שאינו בהסכם.₪  5,000,000עודכן סכום הביטוח בהשתלה לעד 
o  לנותן שירות שאינו בהסכם.₪   1,000,000עודכן סכום הביטוח לטיפול מיוחד לעד 
o  בגין טיפול מיוחד בחו"ל.₪  10,000התווסף כיסוי לפיצוי חד פעמי בגובה 
o 100,000ללא השתתפות החברה עד  התווסף כיסוי לפיצוי למבוטח המבצע השתלה בארץ .₪ 
o  חודשים. 24לחודש, למשך ₪  7,500עודכן סכום הביטוח לגמלת החלמה לאחר השתלה ל 
o .התווסף כיסוי לגמלת החלמה לפני ביצוע השתלה 
o .התווסף כיסוי לביצוע טיפול ניסיוני בחו"ל 

 
 :בפרק תרופות שאינן נכללות בסל הבריאות 

o ות בסל שירותי הבריאות אשר אינן מוגדרת עפ"י ההתוויה התווסף כיסוי לתרופות הכלול
הרפואית הקבועה ואשר אושרו לשימוש עפ"י ההתוויה הרפואית לטיפול במצבו הרפואי של 

, 3)א(29, 1)א(29המבוטח בידי הרשות המוסמכת במדינות המוכרות, או שניתן לה אישור בטופס 
 ג'. 29ו  10)א(29, 4)א(29

o  יתום.התווסף כיסוי לתרופת 
o  1,000,000התווסף כיסוי מיוחד לתרופה לאחר קביעת אופן טיפול בבדיקה גנומית עד .₪ 
o  1,000,000התווסף כיסוי תרופה בהליך אישור ברשויות המוסמכות עד .₪ 
o .התווסף כיסוי לקנאביס רפואי לחולים אונקולוגים 
o .התווסף כיסוי לבדיקות גנומיות 

 
 יפי ניתוח בחו"ל:בפרק ניתוחים בחו"ל וטיפולים מחל 

o .התווסף כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל 
o  1,500התווסף כיסוי להתייעצות עם מומחה בארץ בקשר לניתוח עד .₪ 
o  150,000התווסף כיסוי הבאת רופא מומחה לישראל במידה והמבוטח אינו כשיר לטיסה עד .₪ 

 
 :בפרק טיפולים ושירותים אמבולטוריים 

o  להתייעצות.₪  1,250להתייעצות עם רופא מומחה בארץ עד עודכן סכום הביטוח 
o  לשנת ביטוח לכל הבדיקות.₪  15,000עודכן סכום הביטוח לבדיקות אבחנתיות עד 
o .התווסף כיסוי לטיפולים בכאב 
o .התווסף כיסוי לטיפול וייעוץ אונקולוגי 
o  5,000ים עד להריון ובהריון מרובה עובר₪  3,500עודכן סכום הביטוח לבדיקות הריון עד .₪ 
o  וכן התווסף כיסוי לטיפולי הפריה בחו"ל ₪  30,000סכום הביטוח להפריה חוץ גופית עודכן עד

 ₪. 25,000עד 
o .התווסף כיסוי להחזר בגין אביזרים רפואיים 
o התווסף כיסוי להדפסת איברים 

 דמי הביטוח המעודכנים:

מסלול ניתוחים מלא   סוג מבוטח
 מהשקל הראשון

 או

מסלול ניתוחים 
 משלים שב"ן

 תשלוםאופן 

 מרוכז ע"י המעסיק ₪ 77.00 ₪ 106.00 )*( עובד/ת

 מרוכז ע"י המעסיק ₪ 77.00 ₪ 106.00 בן/בת זוג 

 30ילד בוגר מגיל 
 ומעלה

מרוכז ע"י  ₪ 77.00 ₪ 106.00
המעסיק/אמצעי 

 גבייה אישי
 מרוכז ע"י המעסיק ₪ 24.00 ₪ 35.00 )***( 30ילד עד גיל 

בן/ת זוג /  גמלאי
 )**( גמלאישל 

 אמצעי גבייה אישי ₪ 108.00 ₪ 151.00
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 67)*( עובדים שפרשו / יפרשו לפנסיה מוקדמת ועד גיל 

 בלבד מעלות עובד. 150%, העלות תהיה 67)**( בהגיע המבוטח לגיל 

 ללא תוספת פרמיה. –ואילך  3 -. מהילד ה30( תעריף ילד עד גיל *)**

לים לניתוחים וטיפולים לבעלי שכיסוי ביטוי מ
 שב"ן

ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים וטיפולים מחליפי 
 ניתוח בארץ

כיסוי לניתוחים הכולל כיסוי משלים 

שב"ן לניתוחים ולטיפולים מחליפי ניתוח 

בישראל. הכיסוי מכסה הוצאות רפואיות 

 הקשורות בניתוח, מעבר לזכאות שב"ן.

יפי ניתוח כיסוי לניתוחים וטיפולים מחל

מהשקל הראשון מיועד  –בישראל 

למעוניינים בכיסוי לניתוחים פרטיים 

ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל, ללא 

 .שב"ןבתלות 

 

ית בפוליסה זו לפי מסלול הניתוחים שרכשו כל המבוטחים הקיימים ממשיכים אוטומט

 .)לרוב בכיסוי משלים שב"ן לניתוחים(
 

ללא  31.03.2022המעוניינים לעבור למסלול ניתוחים מלא עד תינתן אפשרות לעובדים 

 הצהרת בריאות וחיתום רפואי ובכפוף לבקשה בכתב.

 

, טפסים להורדהל הכיסויים המחייבים עפ"י ההסכם ולעיון בפוליסה המלאה ופרטים ע
 .ביטוח בריאות הראל –ביטוח  –יש להיכנס לאתר הארגון באזור מבצעים 

 
על ביטוח הבריאות הקבוצתי שלנו ב"הראל"  המידעלו למצוא את כל תוכ בימים הקרובים

ניתן יהיה לקבל מידע על הביטוח  ובו באתר יעוודי לכך להורדה םוכן טפסים רלוונטיי
הודעה מסודרת על כך תשלח  ולבצע פעולות כמו הגשת תביעה, עדכון פרטים ועוד...

 בנפרד.
 

 

 03-5757030וז והדר בטלפון מסוכנות הביטוח ע / רחל לשאלות והבהרות ניתן לפנות לאתי

 eti1@barak.net.il או במייל:   3 -ו 1 שלוחה

 

 עוז והדר באמצעות  להעביר לסוכנותטפסי הצטרפות והחלפת מסלול יש 

  eti1@barak.net.ilאו למייל:  5756616-03פקס מספר 

 באיחולי בריאות שלמה,

 שמעון בן דוד       דניאל דהן      
 מזכיר ארגון העובדים         יו"ר ארגון העובדים

 הוועד הארצי      הוועד הארצי   


