אוקטובר 2020

עובדים יקרים שלום,
בחודשים האחרונים פעלנו מול חברת הביטוח הפניקס בכדי לנסות ולשפר ולשדרג את
פוליסת הבריאות הקבוצתית של עובדי הטכניון ומוסד הטכניון ובני משפחותיהם.
אנו שמחים מאד לעדכן שמאמצינו הניבו פרי והפוליסה שופרה ,הן בהוספת כיסויים
חדשים והן בשדרוג משמעותי של כיסויים קיימים.
כל השינויים בפוליסה נכנסנו לתוקף החל מיום .01.08.2020
בנוסף ,הצלחנו לייצר אפשרות מוגבלת בזמן ,להצטרפות לפוליסה בכפוף למילוי הצהרת
בריאות מקוצרת שתהיה בתוקף עד  .15.12.2020זו הזדמנות נהדרת להצטרף לפוליסה
למי שעדיין לא הצטרף ,להרחיב את הכיסויים ו/או לצרף בני משפחה.
נציגי מדנס זמינים עבורכם למידע נוסף – פרטי ההתקשרות עמם מפורטים בסוף המסמך

להלן תקציר השדרוגים והתוספות:
להלן פירוט הכיסויים החדשים שנוספו לפוליסה:
 .1החזר שכר אח/ות פרטי/ת (פרק שירותים רפואיים אמבולטוריים)  -יינתן החזר בגין
העסקת אח/ות פרטי/ת ,לפני ו/או אחרי ביצוע ניתוח בארץ ,עד לסך של  ₪ 550ליום
ועד  7ימי אשפוז ו/או שהייה בבית ,בכפוף להשתתפות עצמית .20%
 .2קנאביס רפואי (פרק תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות)  -החזר של עד ₪ 600
למרשם ועד סכום ביטוח מרבי של  ₪ 12,000לכל תקופת הביטוח ,בכפוף לתשלום
השתתפות עצמית של  20%מההוצאה ובלבד שבידי המבוטח אישור של הרשויות
המוסמכות המתירות לו שימוש בקנאביס רפואי ושהקנאביס נרכש על פי חוק.
 .3הדפסת אברים (פרק שירותים אמבולטוריים) -
• בגין פעולות להדמיית תלת מימד  -החזר עד .₪ 2,000
• בגין הדפסת תלת מימד של האיבר לצורך המחשה  -החזר עד .₪ 10,000
• בגין הדפסת תלת מימד של איבר להשתלה  -החזר עד .₪ 35,000
• בגין הדפסת תלת מימד של כלי עזר לניתוח  -החזר עד .₪ 15,000
ההחזרים הינם בכפוף להשתתפות עצמית של .10%
 .4תרומת ביצית בחו"ל (פרק שירותים אמבולטוריים)  -החזר עד  ₪ 20,000בגין
תרומת ביצית והוצאות נלוות לתהליך זה ועד לשתי תרומות ביצית בכל תקופת
הביטוח ,בגין השגת תרומת ביצית בחו"ל ,ובכפוף לאישור בכתב מרופא פריון מומחה
בארץ ובכפוף להשתתפות עצמית של .20%
להלן פירוט הכיסויים ששודרגו בפוליסה:
.1

התייעצויות עם רופא מומחה ללא קשר לניתוח (פרק התייעצויות ,בדיקות והוצאות
רפואיות)  -כמות ההתייעצויות גדלה מ 3 -התייעצויות ל 4 -התייעצויות בשנת ביטוח.

.2

החזר הוצאות רפואיות בעת גילוי מחלה קשה/אירוע רפואי (פרק התייעצויות,
בדיקות והוצאות רפואיות)  -תקרת ההחזר למקרה ביטוח גדלה מ₪ 10,000 -
ל( ₪ 20,000 -סכום התקרה מתחדש כל  30חודשים).

.3

כתב שירות רפואה משלימה  -סדרת הטיפולים לה זכאי מבוטח תכלול עד  16טיפולים
בשנת ביטוח לכל מבוטח .הוסרה התקרה של עד  20טיפולים למשפחה.

.4

הבאת מומחה לישראל (פרק ניתוחים בחו"ל וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל) -
תקרת ההחזר גדלה מ ₪ 100,000 -ל.₪ 150,000 -

.5

תרופות המאושרות מכוח סעיף  29ג' (פרק תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות)
תקרת ההחזר גדלה מסכום ביטוח מירבי של  ₪ 200,000ל.₪ 300,000 -
יצוין כי גם במקרים בהם הוכח שהטיפול התרופתי משיג את התוצאות המצופות ,גדלה
תקרת ההחזר מ ₪ 500,000 -ל. ₪ 800,000 -

.6

הוכנס חלון צירוף לפוליסה עבור בני משפחה שעזבו את הפוליסה  -בן משפחה
אשר היה מבוטח בקולקטיב ועזב אותו עקב הצטרפות לפוליסה קבוצתית אצל מעסיק
אחר ,שאותו נאלץ לעזוב לאחר מכן (עקב עזיבה/פיטורין) ,יוכל לחזור לקולקטיב של
הטכניון ברצף חיתומי (ללא צורך במילוי הצהרת בריאות) תוך  90יום מיום עזיבתו את
הקולקטיב הקודם ,בכל הנוגע לכיסויים חופפים ,ובכפוף לכך שהיה מבוטח בקולקטיב
אחר בחברת הפניקס והציג מסמכים כנדרש .במידה והיה מבוטח בקולקטיב בחברת
ביטוח אחרת ,יצטרף לקולקטיב בכפוף למילוי טופס הכולל הצהרת בריאות וחיתום.

**כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים ,סייגיה וחריגיה וכל סתירה בין מסמך
זה לפוליסה ,תנאי הפוליסה יגברו.

לפרטים ומידע נוסף ,נציגי מדנס זמינים עבורכם:
• מוקד שירות טלפוני:
ימים א' עד ה' בין השעות 8:00-17:00
03-6380206
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• שירות במיילTechnion@madanes.com :
ניתן לשלוח מייל בכל יום ושעה .המענה יינתן תוך יום עסקים אחד בלבד
• ישראל נאווי ,נציג השירות שלנו מטעם מדנס שמגיע לטכניון בימי שגרה ,זמין
עבורכם טלפונית בימים שני וחמישי בין השעות  9:30-13:30בטלפון 073-
2128238
_________________________________________________________

מצ"ב קישור לחוברת הפוליסה באתר מדנסbit.ly/technion-ins :

בברכת בריאות איתנה,
ועד העובדים והנהלת הארגון

