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 "ו שבט, תשע"וט 
 2016ינואר,  25 

 

 לכבוד 
 עובדי רכבת ישראל

 
 

 עובדים יקרים,
 
 

 עדכונים בביטוח הבריאות לעובדי רכבת ישראל: הנדון
  

 
לעובדי רכבת  קבוצתיבביטוח בריאות  כבר מספר שניםעובדי רכבת ישראל מבוטחים 

 בחברת הביטוח כלל. ישראל
 הרכבת במעמד קבוע.לביטוח זה זכאים להצטרף כלל עובדיי 

 
תכנית הביטוח הקבוצתית של עובדי הרכבת נותנת מענה איכותי ומקיף לצרכים רפואיים 

 וכוללת שלושה מרכיבים: ביטוח בריאות, ביטוח סיעודי וביטוח אובדן כושר עבודה שונים
 .)פיצוי בגין אירוע רפואי(

 
 ות הקיים.עקב מספר תהליכים שאירעו לאחרונה נדרש שינוי בביטוח הבריא

 
על מנת לשמר עבורכם ועבור  מטרת פרסום זה לעדכנכם בשינויים ולסייע לכם לפעול נכון

 שפחותיכם כיסויים הנכונים לכך.בני מ
 

ובת עובדיי וועד העובדים סוכמו מספר הבנות לטבזכות שיתוף פעולה בין הנהלת הרכבת ל
 הרכבת מול חברת הביטוח.

 
 להלן השינויים:

לא ניתן לבטח עוד  2015על פי הנחיות משרד האוצר, החל מדצמבר  - ביטוח סיעודי .א
 במסגרת קבוצתית.  יביטוח סיעוד

 
של הם גם ביטוח הסיעוד הקבוצתי יהופסקו ובינ יםהסיעוד הקבוצתי יביטוחכל 

מעתה להיות הביטוח הסיעודי הוצא מפוליסת הבריאות ויהפוך  .הרכבת יעובדי
 פוליסה אישית. 

 
בביטוח לגבי עובדי הרכבת שהיו מבוטחים כלל, ם חברת הביטוח הגענו להסדר ע

 יזכו ל:הבריאות ועובדים אלו 

 המשך ביטוחי ללא הצהרת בריאות. .1

 .בפרמיה לתשלום לכל החיים 22%הנחה של  .2

ומעלה אשר תקל על התשלום  60פריסת תשלומי הפרמיה לעובדים בגילאי  .3
 החודשי.

 
 . 2016באפריל  30ד לתאריך הטבות אלו יתקיימו לממשיכי הביטוח ע

 
באמצעות הטפסים שנשלחו אליך  -המשך ביטוחי יתאפשר רק ע"י הצטרפות אישית

מחברת הביטוח כלל או בעזרת סוכנות הביטוח קידמה שמטעם ועד העובדים 
 . 04-8201101בטלפון 
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ביטוח הבריאות העומד לרשות עובדי הרכבת הינו ביטוח בפוליסה  – ביטוח בריאות .ב
  .2020ישאר ללא שינוי עד לשנת ותטובה 

 
עובדיי הרכבת זוכים לשירותים רבים ומגוונים ע"י חברת הביטוח והשימוש 

. 2016אפריל  1 -החל מ₪,  119בשירותים אלו הוביל לעדכון הפרמיה שתעמוד על 
 .לפרמיית עובדי החברה₪  25ה של השתתפות בסך הטבת חבר לסכום זה קיימת

 
 
 
 

כיסויי אובדן כושר העבודה הינו כיסוי חשוב למרבית מעובדי  – אובדן כושר עבודה .ג
רכבת ישראל. בשנים האחרונות היה שימוש רחב ותכוף על ידי עובדי הרכבת 
בשירותים הקיימים בפוליסה. השימוש הרחב הוביל לתוצאה שהיקף התביעות 

מו על ידי חברת הביטוח עלה באופן משמעותי על היקף הפרמיה ששולמה ששול
 לחברת הביטוח. 

תוצאה זו הובילה לדרישת חברת הביטוח לעדכון גובה הפרמיה בעלות גבוהה לה 
 ו שלא יקרה. נהתנגדנו ופעל

 
בימים אלו נבחנות חלופות אחרות לביטוח אובדן כושר עבודה לעובדי הרכבת ועם 

 תפורסם הודעה מפורטת. סיכום הנושא 
 תיוותר הפוליסה ללא שינוי. 31.3.2016עד ליום 

 

 
 לסיכום

 השינוי בביטוח הבריאות של עובדי הרכבת כאמור, נבע ממספר תהליכים. 
הנהלת הרכבת בשיתוף עם ועד העובדים שוקדים להגיע להסדרים מיטיבים מול 

 חברות הביטוח עבור ציבור העובדים בחברה. 
 

והינכם מוזמנים ליצור  את העובדים ,מטעם וועד העובדים ,מה" מלווהחברת "קיד
 .04-8201101טל:  קשר עם נציגם לבירורים או הסדרת הביטוח הסיעודי.

 
 עם סיכום ההסדר לגבי כיסוי אובדן כושר עבודה נפרסם עדכון לידיעתכם.

 
 

 אנו מאחלים לכולם בריאות טובה.
 
 
 

_________________________  ___________________________ 
  ירון הדרי, סמנכ"ל משא"ן ולוגיסטיקה            ניקה שימחוביץ, יו"ר ועד העובדים


