בס״ד ,תמוז תשע״ז ,יולי 2017

החברה למפעלי
כלכלה ותרבות
לעובדי המדינה בע״מ

יובהר כי מידע זה הינו כללי ואינו מהווה הצעה לרכישת
ביטוח ,אין בו משום תיווך בעסקי ביטוח ,ואין בו כדי
להטיל על החברה למפעלי כלכלה אחריות כלשהי,
וכי התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בתנאי הפוליסה.

לפרטים והצטרפות
אנא פנה למוקד איילון

טל1-700-720-012 .
בימים א׳-ה׳

הטבות ייחודיות
בביטוח הבריאות
לעובדי וגמלאי
המדינה

חינם! ביטוח
הוצאות רפואיות
מיוחדות לעובדי
וגמלאי המדינה
החברה למפעלי
כלכלה ותרבות
לעובדי המדינה בע״מ

עובדים וגמלאים יקרים,
החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה
בע״מ ממשיכה לדאוג לרווחתכם ובריאותכם כי...
העיקר הבריאות!
 .1חידוש ביטוח הבריאות הקבוצתי לעובדי המדינה
ובני משפחתם
החל מיום  1.9.2017ביטוח הבריאות הקבוצתי
שהיה בחברת “הראל” עובר אל איילון חברה
לביטוח בע”מ.
כפי שהיה עד כה ,הסדר ביטוח הבריאות של עובדי
המדינה בנוי מרובדי ביטוח ,כך שכל עובד/גמלאי
יוכל להתאים את הביטוח לצרכים הביטוחיים
והכלכליים שלו ושל בני משפחתו.
כל עובדי/גמלאי המדינה ובני משפחתם שהיו
מבוטחים בהסדר הביטוח בחברת הראל
מתבקשים לפנות ללא דיחוי למוקד חברת איילון
(פרטים מטה) ,ולאשר את המשך הביטוח על פי
התנאים החדשים ,וזאת כדי לשמור על רצף ביטוחי
וזכויותיהם בביטוח.
עובדי/גמלאי המדינה שלא היו מבוטחים עד כה,
מוזמנים לפנות למוקד איילון ולהגיש בקשת
הצטרפות עבורם ועבור בני משפחתם.
משמאל מפורטים רובדי הביטוח והפרמיה
החודשית למבוטח.
 .2עובדי/גמלאי מדינה שימשיכו או יצטרפו לביטוח
הבריאות הנ”ל ,יהיו זכאים לקבל כתב שירות הכולל
רופא עד הבית ושירותי רפואה מונעת ,עבורם ועבור
בני משפחתם ,ללא כל תשלום נוסף!!!
כתב השירות יוענק על ידי חברת פמי פרימיום.
 .3חינם!!! ביטוח הוצאות רפואיות מיוחדות לעובדי
וגמלאי המדינה.
בנוסף ,מעניקה החברה למפעלי כלכלה ותרבות
באמצעות חברת איילון כיסוי ביטוחי חינם לכל
עובדי וגמלאי המדינה .ביטוח זה כולל השתתפות
בהוצאות רפואיות מיוחדות ושירות רופא מלווה

אישי ,במקרה של גילוי מחלה קשה ,וזאת ללא כל
תשלום מצד העובד ,וללא כל התחייבות לרכישת
ביטוח .יובהר כי ההטבה ניתנת לעובד  /גמלאי
המדינה בלבד (לא כולל בני/בנות זוג או ילדים).
הביטוח מקנה השתתפות בשיעור  80%ועד לתקרה
כוללת של  50,000ש”ח ,עבור הוצאות בגין טיפולים
רפואיים המפורטים בפוליסה ,במקרה של גילוי
מחלה קשה או אירוע רפואי מתוך רשימת האירועים
המפורטת בפוליסה.
למימוש ההטבה חינם וללא צורך במילוי הצהרת
בריאות ,יש לבצע הפעלה של הביטוח עד ליום
 31.12.2017באמצעות מוקד חברת איילון בטלפון
 ,1-700-720-012בימים א׳-ה׳.
#

#

#

יובהר כי עובד/גמלאי שלא יפעיל את הביטוח
במועד או בכלל ,לא יהיה זכאי לכיסוי הביטוחי.
הביטוח ייכנס לתוקפו לאחר אישור הפעלת
הביטוח ,ולא לפני ה.01.09.2017 -
החברה למפעלי כלכלה תהיה רשאית להפסיק את
הביטוח או לשנות את תנאיו בכל עת לפי שיקול
דעתה.

מידע על הרחבות נוספות ותנאי הפוליסה המלאים
מופיעים באתר מועדון טוב בכתובת www.tov.org.il

חשוב שיהיה ,כדי שלא נצטרך!
בברכת בריאות איתנה
החברה למפעלי כלכלה ותרבות
לעובדי המדינה בע״מ
* מידעון בלבד ותנאי הפוליסה הם הקובעים.

רובדי ביטוח ודמי הביטוח החודשיים
עבור כל מבוטח
ילד עד
גיל 21

רובד הבסיס (*)
 .1ביטוח השתלות
,טיפולים
מיוחדים ,ניתוחים,
בחו״ל.
 .2תרופות שאינן
כלולות בסל
הבריאות
 .3ביטוח הוצאות
רפואיות מיוחדות

9

רובד רשות
ביטוח ניתוחים
מעבר לזכאות עפ"י
הביטוח המשלים של
קופ"ח

9.35

רובד רשות
שירותים רפואיים
נוספים
(התייעצויות עם
מומחים ,בדיקות,
שיקום ,טיפולי הריון,
רפואה משלימה
ועוד)

11

רובד רשות
ביטוח תאונות
אישיות (נכות,
פטירה ,שברים,
כוויות ,שיקום ,פיצוי
במקרה של סיעוד,
כתוצאה מתאונה)

17

חברים
בגילאים
21-40

19

23.1

26.4

24

חברים
בגילאים
41-50

19

53.9

26.4

24

חברים
בגילאים
51-65

25

77

26.4

27

חברים
מגיל 66
ואילך

25

123.2

26.4

39

רובד רשות
פיצוי שבועי עקב
היעדרות מעבודה
עד לתקופה מרבית
בת  5שנים

13.2

55

65

124.8

-

רובד רשות
פיצוי במקרה של
גילוי מחלה קשה

2.75

7.5

18

61.5

90

* פרמיה עבור בן זוג ברובד הבסיסי ,בתוספת של  10%מהפרמיה
ט.ל.ח | .מדד 12291
הנקובה בטבלה.

