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 עובד/ת יקר/ה שלום רב,

 ביטוחים קולקטיביים מטעם האוניברסיטההנדון: 

 ראשית, אנו מקדמים אותך בברכה לסגל העובדים ומאחלים לך הצלחה בתפקידך.

הקיימים הקולקטיביים בהזדמנות זו אנו מבקשים להציג בפניך את מגוון הביטוחים 
ביטוחים אלו מסובסדים, במסגרת הסכמי עבודה בין הוועדים  באוניברסיטה לרווחת העובדים.

הפרמיה החודשית עבור  וההנהלה, ויש בהם השתתפות העובד והשתתפות המעביד.
 הביטוחים מחויבת בתלוש השכר.

 

 חברת איילון  -בריאות "מתנת חיים"  ביטוח
 )להלן: בית אב(.  35הביטוח הינו משפחתי וכולל את העובד/ת + בן/בת הזוג + ילדים עד גיל 

מיום ההצטרפות לאוניברסיטה ישנו חלון הזדמנויות של שלושה חודשים להצטרפות לביטוח 

 .ללא הצהרת בריאות וללא תקופת אכשרה

 ♥שימו 
במקרה של שינוי במצב המשפחתי )הרחבת המשפחה(, ניתן לצרף את התינוק/ת ללא הצהרת 

חודשים  3. הצטרפות לאחר חודשים מיום הלידה 3ובתנאי שההצטרפות מבוצעת עד בריאות 
 מותנית בהגשת הצהרת בריאות.

 לביצוע ההצטרפות יש לפנות לעמותה לרווחה או לסוכנות הביטוח "ב.טיקר" לפי הפרטים
 המצוינים להלן.

 
כיסוי מלא לניתוחים ו : השתלות בארץ ובחו"ל, טיפולים מיוחדים בחו"לכולל – המדרג הבסיסי

ים כיסוי מלא לניתוחו , תרופות שלא בסל הבריאות בהתאם לתנאי הפוליסה - בחו"למצילי חיים 
 . ניתוחי לב וראש - נבחרים בארץ

 
כיסוי מלא לכל הניתוחים  המדרג הבסיסי ובנוסף, כיסוייאת  כוללתהפוליסה  - מתנת חיים זהב 

טכנולוגיות מתקדמות ברפואה ושירותים אמבולטוריים, טיפולים מחליפי ניתוח, חוות , בארץ
כפוף  – ם במהלך ההיריון וליולדתדעת נוספת בחו"ל, שירותי רפואה משלימה, חבילת שירותי

 לתנאי הפוליסה.
 

לטכנולוגיות  ביטוח -ובנוסף זהבהאת כל מדרג  הפוליסה מכסה – מתנת חיים פלטינום
שירותים אמבולטוריים, רופא , השתתפות בהוצאות בגין אביזרים רפואיים, מתקדמות ברפואה

 מנוי בעת אירוע לב.ו ונה ברפואת שינייםשעות ביממה, עזרה ראש 24 –עד הבית 
 
 שני מסלולים:  ים המורחבים קיימיםמדרגב

 .של כל טיפול "השקל הראשון"את הביטוח מ תובעיםבו  -מהשקל הראשון  .1
ת ההשתתפות . אקופ"חאת  ראשית תובעיםבו ( וספיםנריאות בירותי שמשלים שב"ן ) .2

 העצמית אשר משלמים בקופ"ח מגישים כתביעה לביטוח.
 

נא לפנות לעמותה לרווחה או לסוכנות  -לקבלת הפוליסות, מחירון מעודכן וטפסי הצטרפות
 י הפרטים המצוינים להלן.הביטוח "ב.טיקר" לפ
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 חברת איילון  -ביטוח תאונות אישיות 
וכוללת כיסויים למקרה של מוות בתאונה, נכות  76ביטוח המוצעת לעובדים עד גיל  פוליסת

 מלאה או תמידית מתאונה ואובדן כושר עבודה מלא או זמני כתוצאה מתאונה.
ניתן  חודשים מיום תחילת ההעסקה.לביטוח זה ניתן להצטרף ללא הצהרת בריאות עד שלושה 

 לצרף בני/בנות זוג. 
 

נא לפנות לעמותה לרווחה או לסוכנות  -לקבלת הפוליסות, מחירון מעודכן וטפסי הצטרפות
 הביטוח "ב.טיקר" לפי הפרטים המצוינים להלן.

 
  חברת כלל  –ביטוח סיעודי 

ביטוח כולל בני/בנות זוג שגילם . הלמצבים רפואיים המוגדרים כסיעודיים ביטוח זה נותן מענה 
 . 3-19וילדיהם מגיל  85במועד תחילת הביטוח אינו עולה על גיל 

 :גמלה, אשר על פיה יחויב העובד הביטוח מורכב משלושה מדרגי
 .ומעלה בלבד( 66)מגיל  לחודש₪  2,500גמלה מוקטנת של  .1
 לחודש₪  5,000גמלה רגילה של  .2
 לחודש₪  7,500גמלה מוגדלת של  .3

 
 שנים 5הגמלה משולמת במקרה הצורך ולאחר שהמבוטח הוכר כסיעודי, בכל חודש למשך 

 לאחר חודשיים המתנה.
 שנים, בהתאם לגיל המבוטח.  5החיוב מתעדכן בכל 

 לביטוח זה ניתן להצטרף ללא הצהרת בריאות עד שלושה חודשים מיום תחילת ההעסקה.
 

ידי שני ארגוני העובדים: -לרווחה, אשר הוקמה עלהעמותה מטופלים על ידי  והלל ביטוחיםכל ה
 לרווחתם של עובדי וגמלאי האוניברסיטה. מנהליהאקדמי הבכיר וה
 קמפוס אדמונד י. ספרא, בניין המנהלה, קומת כניסה.נמצאים ב משרדי העמותה

 artog@savion.huji.ac.il : דוא"ל. 6586011-02: פקס,  6585333-02: טלפון
 .8:30-14:30קבלת קהל בימים א', ד' בין השעות 

 
  : "ב. טיקר" סוכנות הביטוחמידע נוסף לגבי הביטוחים ניתן לגבי גם ב

 5019901-02קמפוס אדמונד י. ספרא, בניין המנהלה, קומת הכניסה, טלפון:    גבעת רם:
 .02-5718055פקס:  

 
 

 ובהבברכת בריאות שלמה וט

                                 
__________________        _______________ 

 ורדית ארז       ענת זעירא         
 יו"ר מועצת העובדים         יו"ר הסגל האקדמי הבכיר
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