עובדים יקרים,
פוליסת ביטוח הבריאות הקבוצתית של עובדי תנובה משרתת אותנו ומעניקה ביטחון רפואי למשפחותינו מזה
שנים .ארגון העובדים ממשיך לשמור ואף לשדרג ולעדכן את זכויותיכם בכל הזדמנות אפשרית.
לאחרונה קיבלנו פניות רבות של עובדים שנתקלו בצורך דחוף לאבחון ובדיקות רפואיות בפרק זמן קצר ומהיר.
לאחר משא ומתן ובעזרת "שביל החלב" מול "הפניקס" חברה לביטוח ,הוספנו כתב שירות אבחנה מהירה.
הכיסוי יכנס לתוקפו החל מ.01/02/2017 -
בטוחני שהוספת "כתב שירות אבחנה מהירה" לפוליסה תבטיח לנו מענה למגוון צרכים הנלווים לשירותים
הרפואיים.
בברכת בריאות טובה,
אחיאב שמחי
יו"ר ארגון עובדי תנובה

* המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה ,תקופות אכשרה ,וסייגיה.

במציאות כמו שלנו ,תבדוק שיש לך הפניקס בריאות.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

Studio FNX | 1112002

"כתב שירות אבחנה מהירה"
שירותי אבחון מהיר

מאפשר ביצוע הליך אבחון מהיר תוך מעקב רפואי ע“י רופא מומחה .תהליך האבחון מתבצע תחת קורת גג אחת ,בבית חולים
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•מוקד שירות למיון ולהפניית החומר הרפואי.
•שיחה עם רופא בתוך  6שעות מקבלת החומר הרפואי.
•בדיקת אבחון ראשונית על ידי רופא ממיין מומחה בתחום בתוך  24שעות.
•בדיקות אבחנתיות ראשונות כגון :דם ,שתן ,צואה רנטגן ואולטרסאונד.
•הליך אבחון מורחב על פי הצורך ()CT, PET-CT,MRI MRA
•מיפוי ביופסיות ובדיקות פולשניות אחרות.
•התייעצות עם מומחים נוספים (על פי הצורך).
•סיום תהליך האבחון המורחב בתוך  3ימי עבודה מיום תהליך האבחון הראשוני.
•אפשרות לחוות דעת שנייה.
•פגישת סיכום עם רופא ממיין בתוך שבוע מיום קבלת תוצאות הבדיקות.
•דו“ח מסכם של תהליך האבחון.

אופן ההצטרפות

פרמיה חודשית בש"ח עבור כתב שירות "אבחנה מהירה"

הצירוף לכתב שירות אבחנה מהירה הינו לכלל העובדים ובני
משפחותיהם ,הגבייה תתבצע מדי חודש באמצעות תלוש שכר העובד.

תקופת אכשרה:
 45יום תקופת אכשרה

סוג המבוטח

פרמיה חודשית בש"ח

מבוטח בוגר

10

משפחה (ילדים עד גיל )21

21

ילד (עד גיל )21

2.5

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם סוכנות קידמה
"שביל החלב-שירות ביטוח" בטלפון 04-8201101 :
מחלקת בריאות שלוחה  | 5שירה שלוחה  | 112ארלט שלוחה  | 103ליז שלוחה 111
לתשומת לבך ,הנך זכאי להודיע על הפסקת הביטוח בכל עת בהודעה בכתב למבטח.
בהתאם להוראות הפיקוח על הביטוח ,בכל שינוי כלשהו שחל בפוליסה ,מבוטח שמבטל את הביטוח בגינו זכאי גם להחזר כספי עד  60יום מיום השינוי (גובה
החזר מקסימאלי יהא תשלום של חודשיים) ובתנאי כי לא תבעת את הפוליסה בגין תקופה זו.

* המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה ,תקופות אכשרה ,וסייגיה.
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