תאריך 1724.2.41.

לכבוד
מבוטחי אקט – איגוד עובדים בקולנו ע ובטלוויזיה בישראל
שלום רב,
הנדון  :ביטו ח בריאות קבוצתי לחברי אקט – איגו ד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל
אנו שמחים להודיעכם כי בימים אלה חודש הסכם הביטוח שבנדון לתקופה נוספת ,החל מיום
 4124.2.41.ועד ליו ם 29424.2.413
כידוע ,הביטו ח הסיעודי יסתיים ביו ם  , 9424.2.41.ולא יחודש לתקופה נוספת 2
תכנית ביטוח הבריאות המיוחדת לאקט – איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל חוזרת ומוכיחה ,
שנה אחרי שנה ,את חשיבותה בדרך בה היא באה לביטוי באיכות חייהם והביטחון האישי של
המבוטחים בארגון ,כמו גם בתביעות המכוסות במסגרת הפוליסה והטיפולים הנדרשים למבוטחים
והממומני ם על ידי המבטח2
דמי הביטוח החודשיים במסגרת הביטוח הקבוצתי אשר ישולמו החל מיום  ,.15..50.10יהיו כלהלן:
דמי הביטוח החודשיים ב ₪ -עבור הרובד הבסיסי (השתלות בחו" ל וטיפולים מיוחדים בחו"ל  ,תרופות שאינן בסל הבריאות
וכתב שירות רופא עד הבית):

דמי הביטוח החודשיים ב ₪

מבוטחים

בגין הרובד הבסיסי
חבר/ה

₪ 19

בן/בת זוג

₪ 19

ילד עד גיל ..

₪ 52.

ילד מעל גיל ..

₪ 19

*ילד שלישי (עד גיל  )..ואילך – חינם
דמי הביטוח החודשיים ב ₪ -עבור הרובד המורחב (במסלול ניתוחים מורחב או מסלול ניתוחים משלים לשב"ן ,לפי בחירת
המבוטח ,שירותים אמבולטוריי ם וכתב שירות רפואה משלימה):
מבוטחים

דמי הביטוח החודשיים בגין הרובד
מורחב במסלול ניתוחים מורחב
(פרקים ד' ,ו')

דמי הביטוח החודשיים בגין הרובד
מורחב במסלול ניתוחים משלים שב"ן
(פרקים ה'-ו')

ילד עד גי ל 0.

₪ ..

₪ 11

20-25

₪ 55..

₪ 42.5

26- 30

₪ 63..

₪ 49

31- 35

₪ 71

₪ 51.5

36- 40

₪ 79

₪ 57

41- 45

₪ 98

₪ 71

46- 50

₪119

₪ 84.5

51- 55

₪159

₪ 111

56- 60

₪ 200

₪ 141

61- 65

₪ 255

₪ 180

66- 67

₪ 313

₪ 220

*ילד שליש י (עד גי ל  )..ואילך – חינם

תוספת של  ₪ 55.ליחיד/משפחה בגין כתב שירות רפואה משלימה (פרק ז')
דמי הביטוח החודשיים ב ₪ -עבור רובד ההרחבה הנוסף (פרק ח' -פיצוי בגין מחלה קשה):

ילד עד גי ל 0.

דמי הביטוח החודשיים בגין רובד ההרחבה הנוסף
(פרק ח')
₪ .2.

מבוטחים

20-40

₪5

41-50

₪ 15

51-55

₪ .12.

56-60

₪ 51

61- 65

₪ 192.

66-67

₪ 194

* ניתן לרכוש עד  .יחידות פיצוי סה"כ של 053,62

 ₪כל אחת2

*דמי הביטוח ותגמולי הביטוח צמודים למדד  ,1.2492.41.שהינו  1.,.11נקודות2
דמי הביטוח כפופים להתאמות פרמיה כמפורט בפוליסה2

להלן פירוט עיקרי התוספות ו/א ו השינויים שיחולו בפוליסה החל מיום :.15..50.10


פרק א' – השתלות בחו"ל וטיפולים רפואיים מיוחדים בחו"ל

* מקרה הביטוח יהיה – גילוי כי מצבו הרפואי של המבוטח מחייב השתלה בחו"ל או גילוי כי מצבו הרפואי
של המבוטח מחייב ביצוע רפואי מיוחד בחו"ל ,ובכפוף לתנאי הפוליסה2
* טיפול רפואי מיוחד בחו"ל – ההגדרה תורחב2


פרק ד' – כיסוי לניתוחים וכיסויים רפואיים נלווים לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח

* מקרה הביטוח יהיה – גילוי כי מצבו הרפואי של המבוטח מחייב ביצוע ניתוח ,ובכפוף לתנאי הפוליסה2
* בעקבות הנחיות הרגולטור ,לא ייכלל במסגרת הפוליסה פיצוי בגין ביצוע ניתוח ללא השתתפות המבטח2
* מענק חד פעמי בגין הדבקות במחלת ה AIDS -ו/או הפטיטיס  Bאו  – Cסכום המענק יהיה 2₪ 74,444

* פיצוי חד פעמי למקרה מוות כתוצאה ישירה מניתוח (למבוטח בגין  – ) ..-5.הפיצוי יינתן לא רק בגין
ניתוח אלקטיבי2


פרק ה' – כיסוי ניתוחים משלים לשב"ן

* מקרה הביטוח יהיה – גילוי כי מצבו הרפואי של המבוטח מחייב ביצוע ניתוח ,ובכפוף לתנאי הפוליסה2
* יתווסף כיסוי – פיזיותרפיה בעת אשפוז ,בכפוף לתנאי הפוליסה2


פרק ו' – שירותים אמבולטוריים

* יתווספו בדיקות רפואיות אבחנתיות – בדיקות מעבדה ,רנטגן ,א2ק2ג ,2בדיקות הדמיה (2U.S
אולטרסאונד) ,בדיקת  PETוכל בדיקה אחרת הנדרשת על פי אמות מידה רפואיות מקובלות לאבחון
מחלתו של המבוטח או לקביעת דרכי הטיפול בו 2
* התייעצות עם רופא מומחה – יכוסו עד  5התייעצויות בשנת ביטוח למבוטח (במקום עד  5התייעצויות
בשנה ולא יותר משתי התייעצויות לכל מקרה ביטוח)2
* בדיקות הריון – הכיסוי יהיה עד  ₪ 1,754לבדיקות גנטיות להריון ,עד  ₪ 1,754לבדיקות מי שפיר או
סיסי שליה להריון ,עד  ₪ 1,754לסקירת מערכות מוקדמת או מאוחרת להריון וסה"כ בגין כל בדיקות
ההריון עד  ₪ .,.14להריון ,בהשתתפות עצמית של  .4%ובכפוף לתנאי הפוליסה2


פרק ח' – מחלות קשות ואירועים רפואיים חמורים

* מחלות ילדים – התווספו המחלות הבאות )1 :השתלת איברים  ). 2שיתוק )9 2מחלת כבד סופנית
(שחמת)  ) . 2דלקת חיידקית של קרום המוח ). 2ניוון שרירים )5 2סוכרת מסוג  2)IDM( 1הוסרו המחלות
הבאות  )1 :דלקת כבד נגיפית כרונית  ). 2דלקת קרום המוח )9 2סכרת נעורים מסוג DIABETES
 2MELLITUSהשתנתה הגדרת המחלה הבאה :כוויות קשות2
* הכיסוי למחלות ילדים יהיה מגיל שנה (במקום כיסוי מגיל  9לחלק מהמחלות)2
* מחלות ילדים – הזכאות תהיה במידה והמבוטח לא נפטר חו"ח במשך  34יום לאחר קרות מקרה
הביטוח וישנה אבחנה חד משמעית של רופא מומחה על גילוי מקרה הביטוח הנתמכת בהוכחות
מעבדתיות או אחרות  ,ובהתאם לתנאי הפוליסה2
תמצית השינויים שלעיל הינה לשם הבהרה בלבד ,התנאים המלאים והמחייבים הינם תנאי ההסכם
ופוליסת הביטוח5
על מבוטח/ת שברצונו/ה להיגרע מהביטוח הקבוצתי להודיע על כך בכתב למבטח בתוך  54יום ממועד חידוש
ההסכם כאמור לעיל ,וביטול הביטוח יכנס לתוקף מאותו המועד ובלבד שלא הוגשה תביעה למימוש זכויות לפי
הפוליסה בשל מקרה ביטוח שאירע בתקופת  54הימים כאמור2

* חידוש הסכם הביטוח וכן השינויים המפורטים לעיל כפופים לאישור המפקח על הביטוח לתכנית
הביטוח5
סוכנות הביטוח ניהולית פנסיה סוכנות לביטוח פנסיוני ( )0..5בע"מ עומדת לרשותכם בטלפון:
 49-7155.44או בפקס  47.-...13.3או באימייל  Maorg@Nihulit-ins.co.ilלכל שאלה/הבהרה נוספת2
אנו מאחלים לכם בריאות טובה ונשמח לעמוד לרשותכם בכל עת2
בברכה,
מזל זערור
מנהלת תיקי לקוחות קולקטיבים
כלל חברה לביטוח בע"מ

