
  

  2020 פברואר
  ,יקריםוגמלאים עובדים 

  
  עובדים וגמלאים לקבוצתי בטוח בריאות : הנדון

 גוריון בן אוניברסיטתכני הסגל המנהלי והט

  
קבוצתי רפואי ביטוח ב מזה שנים רבות מבוטחים, משפחותיהם בני גמלאים ו, עובדים חברי סגל
ל ביטוח הבריאות הקבוצתי יחהליך מכרזי לאחר ששמחים לבשר אנו . 'כלל'בחברת הביטוח 

כיסוי ביטוחי רחב ימשיך להעניק ביטוח החדש ה. 'מנורה'חברת הביטוח ב 1/4/2020 החדש ביום
הביטוח החדש שונה מהביטוח  .בתנאי רפואה פרטית רבים ליהנות משירותים כםאפשר ליו

טבלת כפי שמשתקף בשיפורים רבים ב שינויים חוקתיים להם אנו מחויביםבשל הקודם וזאת 
   .ההשוואה המצורפת בזאת לעיונכם

  
  הכיסויים בפוליסה

  
  ל"השתלות וטיפולים מיוחדים בחו •
  תרופות שאינן בסל הבריאות •
  ל"ניתוחים חו •
עבור , כיסוי מלא ללא תשלום של השתתפות עצמית כלשהי -ניתוחים פרטיים בישראל  •

קי שירות של ניתוחים המבוצעים אצל ספקי שירות של הביטוח המשלים שהינם גם ספ
כיסוי אצל ספקי שירות של חברת הביטוח בהשתתפות עצמית של , או, חברת הביטוח

  ₪ 3,000בהשתתפות עצמית של  טיפולים מחליפי ניתוח בישראל, לניתוח₪  3,000
  בדיקות מעבדה לגידולים ממאירים •
  ל"או חו/חוות דעת רפואית שנייה בארץ ו •
 י מחלות קשותהתייעצויות עם רופאים מומחים בעת גילו •

  
  

  אופן ההצטרפות
להיות מבוטחים ממשיכים , אילו המשלמים באמצעות גביה אישיתלמעט , כל המבוטחים

  .   צורך בנקיטת פעולה כל שהיא בביטוח הבריאות החדש ללא
  

  !חשוב מאוד
וכן עובדים להם יותר , המשלמים באמצעי גביה אישילרבות הגמלאים כל המבוטחים 

 -עד ל  חדשבריאות הלאשר את הצטרפותם לביטוח הבזאת נדרשים  יםמשני ילדים מבוטח
 לטובת חברת מנורה אישיאמצעי גביה למשלמים באמצעי גביה אישי יש להעביר .2020/630/

. 31/3/2020 -באופן רטרואקטיבי ב ללא אישור זה הביטוח עבורם יסתיים   - )כרטיס אשראי(
ויש לנהוג על פי  ,SMSאו באמצעות הודעת  ,מנורהמשלח אליכם במכתב י הביטוח אישור

  . המפורט בו
  

  דמי הביטוח
  

 דמי ביטוח לחודש המבוטח
, ת/של עובד 26ילדים מעל גיל , ת/בת זוג של עובד/בן, ת/עובד

  , ת/של גמלאי 26ילדים מעל גיל 
  ת/חתנים וכלות של גמלאי, ת/חתנים וכלות של עובד

76  ₪ 

   ,ת/ל עובדש )26עד גיל (ה /ילד
   )26עד גיל (ה /נכד, ת/של גמלאי )26עד גיל (ה /ילד

  ת/ל גמלאיש )26עד גיל (ה /נכד, ת/של עובד
19  ₪  

  ₪  162  ת/בת זוג של גמלאי/בן, ת/גמלאי
חודשים כאמור  36ולהתאמה לאחר  15/3/2020דמי הביטוח צמודים למדד היסודי מיום 

  .בפוליסה



  

  

₪  38של סך תממן האוניברסיטה   - לעובד מלא ון לאור חשיבות הנושא הוחלט על המשך מימ
  . לחודש₪  38 סך של מועצת העובדים תממן  . בהטבה זו בשווי מסחויב יהעובד  .לחודש

  
  . דמי הביטוח עבור בני משפחת העובד ינוכו משכר העובד

ה ישולמו באמצעי גבי ,פוליסהאחרים כמפורט בומבוטחים , דמי הביטוח עבור גמלאים ובנות זוג
  .אישי

  
  

בהזדמנות  .נפרדאליכם ב ושלחיהמלאים והדרכה מפורטת על אופן מיצוי הזכויות הביטוח  תנאי
הסוכנות . זו נעדכן כי את הפוליסה תלווה סוכנות הביטוח להבים ברשותו של מר נמרוד אורן

בכל הנושאים הקשורים פועלת שנים רבות בתחום ביטוחי הבריאות ותעניק לכם שירות 
  תביעות ו, מיצוי זכויות, גביה, לרבות הצטרפות לפוליסה

 13:30עד  08:30בין השעות  01/03/2020- החל מקבלת עובדים וגמלאים תהיה בימים שני ורביעי 
) למעט ביום הבחירות( 114חדר  70בחדר הישיבות של מועצת העובדים המנהלי והטכני בבניין 

   בלבדרופים לצורך הסברים ותהליך הצטרפות וצי 31/03/2020-עד
  

  .יטופלו גם נושאי תביעות הפוליסה 01/04/2020החל מ
באמצעות הטלפון  ציפי שרון' הינה הגבשתאייש את חדר הישיבות אשת הקשר ממשרד הביטוח 

  .בשעות הקבלה בלבד 052-8922767הנייד 
 מיום ראשון עד יום חמישי בין השעות(בכל ימות השבוע למשרד הביטוח ניתן לפנות כמו כן 

  .באמצעות הטלפון או באימייל) 13:30עד  08:30(
  

   :פרטי סוכנות הביטוח
  להבים סוכנות לביטוח 

  באר שבע 52העצמאות 
  08-6278241: טלפון
  08-6654605פקס 

   ins.com-www.lccאתר האינטרנט 
   lehavimh@gmail.com:כתובת האימייל

  סמדר ונמרוד/נילי/ציפי: לשרותכם
 

אליהם ניתן לפנות בכל מקרה , בי יועצים.די.ווי, חברת היועצים שלנותמשיך ללוות את הפוליסה 
צורך בקבלת מידע לגבי אפשרויות בחירת ספק השירות המתאים לביצוע , של תביעה מורכבת

ים אי הסכמה לגבי דחיית תביעה ועוד נושאים הקשור, פעילות רפואית המכוסה בפוליסה
מייל   03-6911390טלפון . בפוליסה שלנו ולא מצאו את פתרונם באופן משביע רצון

ydb@ogen.co.il.  
  
  

  ,ברכת בריאות טובה לכולנו

  
  אוניברסיטת בן גוריון

  שמעון ישי
  ל משאבי אנוש"סמנכ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 תנאי הפוליסה המלאים הינם המחייבים. טיבי בלבדמידע אינפורמ



  

  

  1/4/2020מיום  פוליסה חדשה 31/3/2020עד ליום  פוליסה קודמת
הוספת –ל "השתלות וטיפולים מיוחדים בחו  ל "השתלות וטיפולים מיוחדים בחו

  .בהגדרת השתלה ALSקוצב סרעפתי לחולי 
  הגדלת תקרות והוספת תגמולי ביטוח 

פי של פיצוי בעת צורך כולל מסלול חלי
  . בביצוע השתלה

ל "הוספת פיצוי בגין ביצוע טיפול מיוחד בחו
ללא השתתפות החברה במימון העלות או 

  .מימון חלקי
  

מתקיים תנאי  –ל "הגדרת טיפול מיוחד בחו
  .אחד מתוך שלושה תנאים 

  ל"הכיסוי כולל טיפול מיוחד בארץ ובחו
  

  
תנאי  מתקיים –ל "הגדרת טיפול מיוחד בחו
  . אחד מתוך שבעה תנאים

  ל בלבד"הכיסוי כולל טיפול מיוחד בחו
התווספה גמלה חודשית לאחר ביצוע השתלה 

  ל"בארץ או בחו
  תרופות שאינן בסל הבריאות

  
תביעות /סכום שיפוי מקסימלי בגין תביעה

1,100,000 ₪.  
  
  

  ליום  150-כיסוי בגין עלות השירות 

  - תרופות שאינן בסל הבריאות
  ' ג29ספת סוג חדש של תרופה מסוג הו

תביעות /סכום שיפוי מקסימלי בגין תביעה
  . שנים 3למשך ₪  2,000,000

₪  1,000,000' ג29בגין תרופה לפי סעיף 
  .לתקופת ביטוח

 30ליום ועד  250  -כיסוי בגין עלות השירות
  .ימים לכל מקרה ביטוח

הכיסוי נכלל במסגרת  –  ל"ניתוחים חו
  .בארץ פרק הניתוחים

  
  
  
  
  
  

במסגרת פרק  –ל "טיפול מחליף ניתוח בחו
  . ניתוחים בארץ

החזר בגין טיפול מחליף ניתוח שבוצע 
עד  –באמצעות נותן שירות שאינו בהסדר 

תקרת הסכום שהיה משולם בגין ניתוח 
אותו מחליף הטיפול לו היה מבוצע אצל 

ספק שירות היקר ביותר בהסכם עם 
  . המבטחת

הגדלת , מופיע כפרק נפרד – ל"ניתוחים חו
תקרות החזר לנותן שירות שאינו בהסדר עם 

במקרה של ניתוח  300%או ( 150% -המבטחת
מעלות ביצוע ) שפיר/לסילוק גידול ממאיר

  .ניתוח בישראל אצל מנתח הסכם
פיצוי חד פעמי בעת ניתוח  התווספו הכיסויים 

  .ושיפוי לאחר אשפוז ממושך גדול
  

–ל "חליף ניתוח בחוטיפול מהגדלת תקרות 
שבוצע באמצעות נותן שירות שאינו בהסדר 

מעלות ניתוח אותו הטיפול מחליף  150%החזר 
  ניתוח בא להחליף בארץ 

  והוספת תגמולי ביטוח 

  –בישראל פרטיים ניתוחים 
  לניתוחים שעלותם  כיסוי סף

ככל העלות , דהיינו . ₪ 7,254 מעל 
היה  לא₪  7,254 - הניתוח שווה או נמוכה מ

  .כיסוי ביטוחי לניתוח
  

השתתפות ללא  –שנה  26לילדים עד גיל 
  עצמית

  
  
  
  
  
  
  
  

  –בישראל פרטיים ניתוחים 
 .הכיסוי לאור שינויים רגולטוריים השתנה

בעת צורך בניתוח פרטי ניתן לבחור באחד 
  ;משני מסלולי כיסוי

כיסוי מלא ללא תשלום של השתתפות עצמית 
עים אצל ספקי עבור ניתוחים המבוצ, כלשהי

שירות של הביטוח המשלים שהינם גם ספקי 
  , שירות של חברת הביטוח

כיסוי אצל ספקי שירות של חברת הביטוח , או 
  .לניתוח₪  3,000בהשתתפות עצמית של 

על פי תקנות הפיקוח ירד הפיצוי לביצוע ניתוח 
או בהשתתפות /וללא מעורבות המבטח 

אחות , תוחכיסוי לפיזיותרפיה לאחר ניו, חלקית
התייעצות אצל רופא מומחה לאחר , פרטית
כתוצאה אובדן כושר עבודה כיסוי , ניתוח

  .כיסוי למוות כתוצאה מניתוח, מניתוח



  

  

  

  1/4/2020מיום  פוליסה חדשה 31/3/2020עד ליום  פוליסה קודמת

 התקרההוסרה   - בישראלפרטיים ניתוחים   בישראלפרטיים ניתוחים 
  שתלל

  –שירותים אמבולטוריים בישראל   טוריים בישראלשירותים אמבול
שהיו קיימות בפוליסה הישנה  הדרישות בוטלו 
הכיסוי יינתן רק אם הבדיקות אינן לפיהן 

מאושרות בקופת חולים או שזמן ההמתנה 
  יום  15עולה על 

לא  – בדיקות מעבדה לגידולים ממאירים
  היה

  
  
  
  
  

  ל"או חו/חוות דעת רפואית שנייה בארץ ו
  

התייעצויות עם רופאים מומחים בעת גילוי 
 מחלות קשות

התווסף החזר  -בדיקות רפואיות אבחנתיות  
לבדיקות מעבדה ₪  15,000הוצאות של עד 

  .לגידולים ממאירים לשנת ביטוח
  

ליום ועד ₪  700 –התווסף כיסוי ימי החלמה 
ניתוח /מח/ימים אם בוצע במבוטח ניתוח לב 14

  .השתלה/בעמוד שידרה
  ל"או חו/ות דעת רפואית שנייה בארץ וחו
  

התייעצויות עם רופאים מומחים בעת גילוי 
  הוסרו הגדרות המחלות –מחלות קשות 

תקרה   -טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
שיפוי מרבית תהא הסכום שהיה משולם 

בגין הניתוח אותו המחליף הניתוח בא 
להחליף אצל ספק שירות שבהסכם עם 

  .המבטחת
 

הכיסוי  –ם מחליפי ניתוח בישראל טיפולי
הוסר קיזוז  –הוכנס תחת פרק הניתוחים בארץ 

התשלום ולא יתבצע קיזוז עבור ניתוח אם 
לאחר ביצוע הטיפול החלופי יזדקק המבוטח 

  .לניתוח 
סכום השיפוי המרבי בגין מקרה ביטוח 

שאינו בהסכם /באמצעות נותן שירות בהסכם
שולם לא יעלה על הסכום המרבי שהיה מ

לנותן שירות בהסכם בניכוי השתתפות עצמית 
  בגין כל טיפול מחליף ניתוח₪  3,000של 

כתב השירות של ביקור  -כתבי שירות 
סיוע (רופא ונספח עזרה למקרה ניתוח 

לבני משפחה שאינם מבוטחים בקבלת 
  )תעריפי החברה עבור ספקי שירות

לאור תקנות הפיקוח ירדו  - כתבי השירות 
 מהפוליסה 


