הבריאות שלכם
חשובה לנו !

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 בבדיקות רבות הקשורות לשירותים אמבולטוריים שאינם
כלולים בפוליסת הבריאות.
לאחר משא ומתן ובעזרת "שביל החלב" מול "הפניקס" חברה לביטוח ,הוספנו כיסוי מורחב לשירותים
אמבולטוריים .הכיסוי יכנס לתוקפו החל מ.01/01/2015 -
מצורף פרטי הכיסוי לשירותים אמבולטוריים ותנאיו.
בטוחני שהוספת שירותים אמבולטוריים לפוליסה ייתן לנו אפשרות לטיפולים מתקדמים וזמינים ללא סיבוך
בתורים ארוכים של קופות החולים.
בברכת בריאות טובה,
אחיאב שמחי
יו"ר ארגון עובדי תנובה
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סוג הכיסוי
התייעצות עם רופא
(כיסוי קיים)

תמצית הכיסוי

תקרת החזר

תקרת החזר עד  ₪ 1,000להתייעצות בכפוף
 3התייעצויות בשנת ביטוח .
להשתתפות עצמית .20%
בדיקות אבחנתיות
תקרה שנתית לכל הבדיקות ₪ 5,000 -השתתפות
תכוסה כל בדיקה למטרת אבחון.
עצמית .20%
בדיקות הריון
עד  . ₪ 3,000להריון רב עוברי כיסוי עד .₪ 4,000
המבטח ישתתף בעלות של  80%מבדיקות ההיריון,
השתתפות עצמית  .20%לא יכוסה יותר מהריון אחד
שתבצע המבוטחת.
לשנת ביטוח.
טיפולי פריון
מבוטחת תהיה זכאית להשתתפות בהוצאות טיפולי עד תקרה של  ₪ 8,000לסדרת טיפולים בהמלצת
רופא פריון .יכוסו עד  3סדרות טיפולים למבוטחת
פריון.
בכל תקופת הביטוח .השתתפות עצמית .20%
טיפולי פיזיותרפיה
המבטח ישלם ישירות לנותן השירות המבצע את
עד  16טיפולים לשנת ביטוח ועד  ₪ 2,500לשנת
הטיפול הפיזיותרפי לפי הוראת רופא שבהסכם ,או
ביטוח לכל הטיפולים .כפוף להשתתפות עצמית של
ישפה את המבוטח כנגד קבלות מקוריות.
.25%
טיפול בבעיות
מבוטח יהיה זכאי לכיסוי טיפולים כגון :פיזיותרפיה ו /תקרת החזר בגובה  ₪ 2,500לשנת ביטוח בכפוף
הילד
התפתחות
או ריפוי בעיסוק לסוגיו השונים ו/או קלינאות תקשורת להשתתפות עצמית בגובה .20%
(לילדים בני )5-16
ו/או פסיכולוגיה ,בעקבות בעיה מאובחנת בהתפתחות
הילד ו/או לקויות למידה הנדרשים על פי קביעת
רופא נוירולוג ילדים ו/או פסיכיאטר ילדים ו /או רופא
משפחה .מבוטח יהיה זכאי גם לכיסוי טיפול בהרטבת
לילה.
טיפולים ברפואה
הטיפולים המכוסים על פי סעיף זה הינם:
עד  16טיפולים לשנה .בלבד שהטיפול הומלץ על
משלימה
אקופונקטורה ,רפלקסולוגיה ,שיאצו ,אוסטיאופתיה,
ידי רופא בסך של  ₪ 80לטיפול ובכפוף לתשלום
כירופרקטיקה ,הומיאופתיה ,פלדנקרייז ,ביו-פידבק,
השתתפות עצמית של  25%מעלות הטיפול לטיפול.
נטורופתיה ,ייעוץ דיאטטי ,שיטת אלכסנדר ,טווינה
ורפואה סינית.
עד לסך של  ₪ 30,000לכל תקופת הביטוח ,בכפוף
טיפולים רדיותרפיים החזר בגין טיפולים רדיותרפיים או כימותרפיים.
ו/או כימותרפיים
להשתתפות עצמית של .20%
בדיקות מעבדה
מבוטח אשר נתגלה בגופו גידול ממאיר ,יהיה זכאי
עד  ₪ 10,000למקרה ביטוח ,בכפוף להשתתפות
ממאירים
לגידולים
לבדיקות מיוחדות לגידולים ממאירים באמצעות
עצמית של .20%
מעבדות "."oncotest
שיקום הדיבור ו/או
המבטח ישתתף בהוצאות טיפול לשיקום כושר
עד  ₪ 150לטיפול ועד  12טיפולים לשנת ביטוח
הראייה ו/או ריפוי
הדיבור או הראייה בהיות המבוטח במצב של אבדן
למבוטח .המבוטח יישא ב 20% -השתתפות עצמית.
בעיסוק למבוטח
מלא או חלקי של כושר הדיבור או הראייה בעקבות
לאחר אירוע
ב-
טיפול
מוחי או
אירוע מוחי או בעקבות ניתוח או מחלה שפגעו בכושר
AMBLYOPIA
הדיבור או הראייה ושניתן לשפרו ע"י טיפול מיוחד
לשיקום הדיבור או הראייה.
אביזרים רפואיים
עד  ₪ 2,200לפריט בכפוף ל 20% -השתתפות
כיסוי לאביזרים רפואיים שלהלן – פאה לחולה
עצמית.
אונקולוגי או סכרתי ,משאבת אינסולין וסד גבס קל
בדיקות מניעה -
בדיקת מניעה אחת מסוג :ממוגרפיה ,בדיקת פאפ-
המבוטח יהיה זכאי אחת ל 3 -שנים להחזר  .בכפוף
הכיסוי יינתן למבוטח סמיר ,בדיקת צפיפות עצם ,בדיקת  ,PSAבדיקת לחץ לתשלום השתתפות עצמית של  ₪ 280לבדיקה.
מגיל 40-67
תוך עיני.
השתתפות במנוי
עד לסך  ₪ 200לחודש ועד ל 24-חודשים.
לאחר התקף לב ו/או ניתוח לב מכל סוג ,יהיה רשאי
קרדיולוגי
למשדר
המבוטח לקבל השתתפות במנוי.
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סוג הכיסוי

תמצית הכיסוי

תקרת החזר

בדיקות גנטיות
לגילוי גנים
סרטניים

מבוטח יהיה זכאי לבצע אבחון גנטי חד פעמי לגילוי
גנים סרטניים למחלות :סרטן השד ,סרטן מעי הגס,
סרטן השחלות .וזאת במידה ואחד מבני משפחתו
מקרבה ראשונה (הורים  ,אחים ,ילדים) חלה במחלת
הסרטן לאחר תום תקופת האכשרה של המבוטח.
המנוי יהיה זכאי לשירותי סיוע וייעוץ פסיכולוגי  ,אשר
במסגרתם יהיה זכאי לפגישות פנים מול פנים עם
מטפל  .הטיפול ניתן עקב התופעות או האירועים
הבאים :אנורקסיה או בולימיה ,פטירה של בן משפחה
מדרגה ראשונה ,מחלה או מצב רפואי קשה ,מקרה
סיעודי של קרוב משפחה ,א.כ.ע ,נכות ,תקיפה
מינית ,גירושין אלימות במשפחה ,אירוע תאונתי ו/או
טראומתי ,תופעות חרדה או דיכאון קליני.
המבטח ישפה את המבוטח בגין עלות אביזרים ו/
או טיפולים הנדרשים לטיפול בדום נשימה והפרעות
נשימה בשינה.

סכום הביטוח המרבי לאבחון יהיה בשיעור  75%מסך
ההוצאות הממשיות אשר הוצאו בפועל בגין האבחון
ועד .₪ 2,500

שירותי סיוע וייעוץ
פסיכולוגי

טיפול בדום נשימה
והפרעות נשימה
בשינה

תקופת אכשרה:
 30יום תקופת אכשרה ,למעט כיסויי הריון ולידה
תחול תקופת אכשרה בת  180יום ,תקופת
אכשרה לטיפולי פריון הינה  270יום.
אופן ההצטרפות:
הצירוף לפרק השירותים האמבולטוריים הינו
אוטומאטי ,הגבייה תתבצע מדי חודש באמצעות
תלוש שכר העובד.

עד ל  -12טיפולים בשנה בעלויות מופחתות כמפורט
להלן:
 3פגישות ראשונות –  ₪ 130לכל פגישה.
 9פגישות נוספות –  ₪ 230לכל פגישה.

עד  ₪ 4,000לתקופת הביטוח ובכפוף להשתתפות
עצמית של  25%ובלבד שהבדיקה/טיפול בוצעו על פי
הפניית רופא מומחה בכתב.

פרמיות :
סוג מבוטח

פרמיה בש"ח

עובד/ת
בן/בת זוג
ילד עד גיל 21
ילד בוגר (מעל גיל ) 21

17
17
7
17
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