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 לסגל שלום, 

  תכנית ביטוח רפואי קבוצתי הנדון:  

 ביטוח בריאות קבוצתיתלכנית ,  מופעלת לרווחת סגל  המכללה, ת2010החל  מחודש אוגוסט 
הביטוח הראל".חברת רחבה מאד בכיסוייה של "  

באפשרותכם לממש את זכותכם ולהצטרף לפוליסה הקבוצתית של המכללה, בכל עת . )בהתאם  
לתנאי ההצטרפות( . זכאים  להצטרף: עובדים המקבלים משכורת חודשית מהמכללה וכן בני 

 משפחה של עובדים אלה. 
 

  להלן תנאי ההצטרפות לעובדים חדשים :
)ובתנאי שימשיכו  ים מיום תחילת עבודתםחודש 3לאחר יכולים להצטרף  עובדים חדשים א.

 .לעבוד במכללה(
מיום הזכאות להצטרפות כמפורט בסעיף א' לעיל,  יעמדו לרשות העובדים ובני משפחותיהם ב. 
  להצטרפות לביטוח ללא צורך במילוי הצהרת בריאות.יום  90
 בריאות. רתבמילוי הצה יחויבהביטוח ויבקש לחדשה לאחר מכן,  תכניתמבוטח שיבטל את ג. 

להצטרף בכל עת  בכפוף למילוי  יכוליםשטרם הצטרפו לביטוח משפחותיהם כלל העובדים ובני 
  הצהרת בריאות ואישורה ע"י המבטח.

 

 לתוכנית הביטוח הקבוצתי המוצעת כמה יתרונות מובהקים על פני ביטוח פרטי:
 

( מבדיקות רפואיות או יצטרפובמידה וובני משפחתו ) . התוכנית המוצעת פוטרת את המבוטח1
נ"ל. בטווח זמן ה כתנאי להצטרפותו לתכנית הביטוח הצהרת בריאות  

 
. התוכנית מאפשרת המשך הביטוח ובתנאים מועדפים גם לאחר יציאת העובד המבוטח 2

 לגמלאות ) גם במקרה זה, ללא צורך בבדיקות רפואיות או הצהרת בריאות(.
  
מול חברת  שנדחו או בתביעות בעייתיותמבוטחים טפל בתביעות ל ךימשי היועצים שלנומשרד . 3

עובדים יוכלו להיוועץ עם היועצים בכל בעיית בריאות או  הביטוח לאורך כל תקופת הביטוח.
  בעיה ביטוחית.

 

 ובני משפחותיהם: המכללה מעיקרי תכנית הביטוח של עובדי
 סוי לביצוע השתלות בחו"ל, כיסוי לטיפוליםכי, כיסוי לתרופות  שאינן מכוסות בסל הבריאות

, כיסוי מורחב לניתוחים פרטיים בארץ ובחו"ל, שירותים שלא ניתן לבצעם בארץ מיוחדים בחו"ל
.רפואיים ייחודיים  

 

 התנאים המלאים והמחייבים הינם תנאי הסכם הביטוח הקבוצתי, כפי שנחתמו בין הצדדים.   
 

 עלות עלות דמי הביטוח לחודש 
 ₪ * 197.54 עובד/ת

 ₪ * 197.54 25בן / בת זוג, חתנים/כלות, ילד מעל גיל 
  -הצטרפות ללא תשלום ואילךילד שלישי מ - 25ילד/ה  עד גיל 

 .המופיעים בפוליסה בהתאם לתנאים לביטוחתינוק/ת ניתן לצרף  חודשים מיום הלידה  3בתוך 
  

   34.30 ₪* 

 ,  7/2017 בסיס *החיוב צמוד למדד

  

  הורית(-ההורים )למעט במשפחה חד 2נכדים לא יצורפו לביטוח ללא 

  מבוטח בביטוח סעודיאינו  3ילד/נכד עד גיל 
  נכדים יחושבו לכל בית אב בנפרד לצורך מתן הטבה לילד שלישי ואילך חינם 

 

, 6292270-03אמיתי מהלל, טל:  -לסוכן ניתן לפנות  לקבלת מידע והשוואה לפוליסת בריאות

amitay@tamy.co.il .צוא באתר משאבי אנושביטוח בריאות ניתן למ מידע מפורט לגבי פוליסת-  

          insuranc-http://www.smkb.ac.il/resources/dical            ,מנהל משאבי אנוש בברכת בריאות טובה 
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