
  

 יגברו ויחייבו תנאי הפוליסה לכל דבר ועניין -תנאי חוזה הביטוח המחייבים הם תנאי פוליסת הביטוח ובכל מקרה של סתירה בין בתקציר לבין פוליסת הביטוח

 

)מלגאים/ות   הזוטר באוניברסיטת ת"א האקדמי  הסגל    חברי/ותליטוח רפואי קבוצתי  ב

 ובני משפחותיהם  ומועסקים/ות( 

 

 יקר/ה,   חבר/ה 

 

אלי משפחתך,  בני  ועבור  עבורך  הבריאות  ביטוח  תכנית  את  בפניך  להציג  שמחים  להצטרף  האנו  קיום   באפשרותך  )מלגאים/ות 

 לתנאים המפורטים להלן:  , בהתאם מצורפים/ות אוטומטית(

 

  תכניתביטחון רפואי למשפחותיכם.  מעניקה  הזוטר באוניברסיטת ת"אהאקדמי הסגל  חבריפוליסת ביטוח הבריאות הקבוצתית של 

  למימון  משמעותי סיוע יימצא, הצורך  בעת  כי, נפשי  שקט ומבטיחה, שונים  רפואיים  לצרכים  ומקיף איכותי מענה  נותנת,  הקבוצתית הביטוח

תכנית זו נבנתה על מנת לספק מענה מיטבי לצרכים הרפואיים השונים, אותם חוק ביטוח בריאות ממלכתי והשב"נים . רפואי יפול ט

 )"ביטוחים משלמים" בקופ"ח(  אינם מכסים כלל, או מכסים באופן חלקי בלבד.  

 

נטרי לרבדים המורחבים. בני משפחה של החברי  לרובד הבסיסי ובאופן וולוזוטר מצטרפים באופן אובליגטורי  ה האקדמי סגל החברי 
הזוטר יוכלו להצטרף באופן וולונטרי לרובד הבסיסי וגם לרבדים המורחבים. ההצטרפות כרוכה מבילוי הצהרת  האקדמי הסגל 

 . )למעט מלגאים( בריאות
 

 : כנית הביטוחפרטים עיקריים אודות ת

חוות דעת נוספת בחו"ל,    ,תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות,  "ל ובחטיפולים מיוחדים  ניתוחים ו  השתלות  התוכנית הינה מקיפה וכוללת:

בגין אשפוז,    ניתוחים  .התייעצות עם מומחה במקרה של מחלה קשה פיצוי  ייעוץ  משלים שב"ן,  כיסוי מיוחד לילדים,  בדיקות אבחנתיות, 

 פסיכולוגי, שירותים רפואיים נוספים )אמבולטוריים(. 

 

 
 : *עיקרייםה כיסוייםהתמצית 

 תמצית הכיסוי  סוג הכיסוי

 : (רובד בסיסמסלול בריאות חובה ) 

 טיפולים, ניתוחים ו השתלות

 ל "בחו מיוחדים

o להשתלה בפרק    המבטח  עם   בהסדר   אינם  אשר  רפואיים  במרכזים  שיפוי  כמפורט 
 .  במרכזים רפואיים המצויים בהסדר עם המבטחללא תקרה ו  ההשתלות,

o ל."בחו מיוחד  רפואי  שיפוי לטיפול 
o הטיפול    ההוצאות  בגין,  השירות   לנותן  ישירות  תשלום  או/ו   פוישי ו/או  ההשתלה  עבור 

 המיוחד בחו"ל. 

 עבור תרופות המפורטות בפרק זה בפוליסה. שיפוי  o תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות 
o עצמית למרשם לחודשהשתתפות שיפוי ל . 

התייעצות עם רופאים מומחים 

 במקרה של מחלה קשה 

o  2עד   –יעצות עם רופא מומחה במקרה של מחלה קשה מתוך הרשימה  החזר עבור התי  
 התייעצויות לשנת ביטוח 

 

 עבור חוות דעת נוספת בחו"ל )כולל טלפונית( עם השתתפות עצמית  שיפוי o חוות דעת נוספת בחו"ל 
 

 

 :מסלול משלים לשב"ן 

 ניתוחים מסלול - בישראל ניתוחים

ואפשרות הרחבה  משלים שב"ן

 קל הראשון.  למסלול מהש

o מעבר לזכאות בשב"ן בארץ המבוצעים הניתוחים לכל מלא  כיסוי . 
 : כולל   לניתוחים  הכיסוי

 מנתח, אשפוז  שכר •

 לפני ו/או אחרי כל ניתוח.   התייעצויות 2עד  •

 , חוות דעת נוספת על הבדיקה הפתולוגית בדיקה פתולוגית  •

 באמבולנס  שכר אח/ות פרטי/ת לזמן האשפוז, שירותי הסעה –שירותים נלווים   •
 
o   שיפוי עבור ניתוח המבוצע באמצעות נותן שירות שלא בהסכם בהתאם למה שנהוג באותה
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 העת עבור ניתוח מסוג זה אצל הגורם המבטח. 
 
 
o   בי"ח שבהסדר ללא תקרה  –שיפוי בגין ניתוח המבוצע בחו"ל 

 מהסך שהיה משולם למנתח בהסדר   200%עד תקרה של בי"ח שאינו בהסדר, 
o יום, כאשר הניתוח מבוצע ללא   21עד החל מהיום השני ועבור כל יום אשפוז  זכאות לפיצוי

 מעורבות המבטח 
o  טיפולי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק לאחר ניתוח 
o  החלמה לאחר ניתוח 
o  אבדן כושר עבודה לאחר ניתוח 
o  פיצוי על הידבקות מעירוי 
 

 ום י  14מחלה או תאונה החל מהיום הרביעי ועד  פיצוי יומי עבור אשפוז עקב  o פיצוי בגין אשפוז )שלא לצורך ניתוח(

 בדיקות אבחנתיות

 

o  .שיפוי עבור בדיקות אבחנתיות עם השתתפות עצמית על פי המפורט בפרק זה 

   טיפולים שאינם מכוסים ע"י קופ"ח עם השתתפות עצמית ותקרת החזרשיפוי עבור  o טיפולים שלא מכוסים בסל הבריאות 
 שיבוצעו בבתי חולים ציבוריים   , ובלבד על פי המפורט בפרק זה 

 יום  360ועד    21-החל מהיום ה  פיצוי יומי עבור היעדרות מהלימודים עקב מחלה או תאונה o כיסוי מיוחד לילדים צעירים 
 )לא כולל חופשות וחגים( 

o פיצוי יומי על פי המפורט    – יום 30למשך   14-החל מהיום ה הרחבה עבור אשפוז לילדים
 בסעיף זה בפרק 

o   החזר עבור שכר הלימוד כתוצאה מהיעדרות עקב מחלה או   –כיסוי מיוחד לסטודנטים
 בפוליסה על פי המפורט  תאונה

o  על פי המפורט בפוליסה אבחון בעיות התפתחות ילדים/ליקויי למידה 

החזר עבור טיפולים לפי הרשימה המפורטת בפרק זה עם השתתפות עצמית ותקרת   o ייעוץ פסיכולוגי
 המצוין בפרק החזר על פי 

 

לניתוחים מהשקל הראשון ללא השתתפות עצמית. בנוסף המסלול כולל את הסעיפים הכלולים  כיסוי – מורחבמסלול בריאות 

   ומפורטים במסלול משלים שב"ן )ראו פירוט בטבלה למעלה(

הרחבה לשירותים רפואיים נוספים 

שקל " לבוחרים במסלול ניתוחים 

   "ראשון

o ומחה התייעצות עם רופא מ 
o  רפואה משלימה וייעוץ דיאטטי 
o  בדיקות לנשים בהריון 
o  טיפול פוריות והפריה חוץ גופית 
o  בדיקות גנטיות 
o  התעמלות שיקומית 
o  מנוי למשדר קרדיולוגי 

 .להוראות הפוליסה תנאיה וסייגיהף המפורט כפו כל * 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 יגברו ויחייבו תנאי הפוליסה לכל דבר ועניין -תנאי חוזה הביטוח המחייבים הם תנאי פוליסת הביטוח ובכל מקרה של סתירה בין בתקציר לבין פוליסת הביטוח

 

 

 

 (:חודש בחודשומדי  )פרמיות צמודות למדד דמי הביטוח החודשיים

 

 י סגל לחבר

 בריאות מורחב  בריאות משלים לשב"ן  בריאות חובה  המבוטח  גיל 

 ₪   19.29 ₪    9.96 ₪   3.49 ילד

20-54 10.59  ₪ 30.49   ₪ 60.97   ₪ 

 ₪   88.97 ₪   43.55 ₪  10.59 ומעלה  55

 

 לחברי סגל פורשים 

 בריאות מורחב  בריאות משלים לשב"ן    בריאות חובה המבוטח  גיל 

 ₪   21.15 ₪   16.19 ₪   7.96 ילד

20-54 17.43  ₪ 41.05   ₪ 79.65   ₪ 

 ₪   206.58 ₪   79.65 ₪  17.43 ומעלה  55

 

 01.11.2013* הפרמיות צמודות למדד שפורסם ביום 

 

 

 תקופת אכשרה  

 ,  ניתוחים בארץ )משלים שב"ן/שקל ראשון( תרופות שלא בסל הבריאות,  ולים מיוחדים בחו"ל, פ השתלות ניתוחים וטי  – יום 90

 בדיקות אבחנתיות, טיפולים שלא מכוסים בסל הבריאות, כיסויים מיוחדים לילדים,  יצוי בגין ימי אשפוז, פ

   התייעצות מומחה, רפואה משלימה וייעוץ דיאטטי, –שירותים רפואיים נוספים , ייעוץ פסיכולוגי חוות דעת נוספת בחו"ל, –חודשים  6

 . מנוי למשדר קרדיולוגי, התעמלות שיקומית

 בדיקות הריון, בדיקות   –, שירותים רפואיים נוספים אבחון בעיות התפתחות )בפרק הכיסויים המיוחדים לילדים( – חודשים 12

 . גנטיות, טיפולי פוריות והפריה חוץ גופית

 

 

 ?מה קורה בעת פרישה/תום הסכם

הפוליסה   בעל  עם  מבוטח  זיקה של  גירושיןבמקרים של הפסקת  של  זכאים,  או במקרה  על  יהיו  לביטוח פרטי של החברה  פי  -להצטרף 

וללא מילוי הצהרת בריאות, ברצף ביטוחי ביחס  ,  באותה העתבחירתם, בתנאים ובכיסויים שיהיו מקובלים בחברה   ללא תקופת אכשרה 

רה תוך  לחב  נעשתהוזאת בתנאי שהבקשה להצטרף לביטוח הפרטי    לכיסויים ולסכומים החופפים בלבד בין פוליסה זו לפוליסה הפרטית

 מיום עזיבת העובד את עבודתו. יום  60

 

 ? מה לא מכסה הביטוח

בכל אחד מהפרקים בפוליסה קיימים מקרי ביטוח אשר אינם מכוסים. פרוט כל החריגים, ניתן למצוא בכל אחד מהפרקים בתנאי  

 הפוליסה המלאים. 

 
 שאלות, הצטרפות לביטוח והגשת תביעות   

 segel@zutar.org.il או בדוא"ל  6408186-03בטלפון:   .הזוטרהאקדמי ן הסגל ארגו , במשרדי  קבלת טפסי הצטרפות •

של   • והסיעוד  הבריאות  ביטוח  ליועצי  לפנות  ניתן  מקצועית  שאלה  הסגל  בכל  השעות    הזוטר,האקדמי  ארגון  מוקד  08:30-16:00בין 

 שעות.  24הודעות פעיל  

 info@mic.co.il או בדוא"ל:  7655326-09בטלפון:    " ועציםמלמד י" חברת  

 . 7547777-03 או 2735* בטלפון  ראלמוקד ה  •

 

 
 

 סת הביטוח. האמור לעיל מהווה תקציר לצורך מידע בסיסי ואינו מחליף את האמור בפולי

 נוסח הפוליסה הוא הקובע לכל דבר ועניין
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mailto:info@mic.co.il
tel:*2735
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https://en.calameo.com/read/00523926001a4f5436672

