
 

 

 

 ריאות קולקטיבי לחברות ולחברי אקטביטוח ב

משמעותי לכם ולמשפחותיכם בעלות  חברות וחברי אקט נהנים מביטוח בריאות קולקטיבי שמספק כיסוי  

 .אטרקטיבית במיוחד
 

 מה הביטוח נותן

 : רבדיםמחולק לשלושה הביטוח 

 וטיפולים מיוחדים בחו"ל. איברים השתלות , תרופות שאינן בסל הבריאות – ביטוח בסיסירובד  .1

ורפואה ניתוחים  ייעוץ עם רופא,  ,  רפואה משלימהניתוחים מהשקל הראשון,    –  ביטוח מורחברובד   .2

 .  שונות ובדיקות הריון(בדיקות רפואיות )כגון , שירותים אמבולטוריים בחו"למשלימה 

 ₪.  ₪200,000 לבין  50,000כיסוי של בין  – מחלות קשותלביטוח מורחב רובד  .3

 

 חובה להצטרף לביטוח הבסיסי על מנת לרכוש את אחד או כל הביטוחים המורחבים. – שימו לב
 

ייכנסו לתוקף מספר שינויי רגולציה שישפיעו על שוק ביטוחי  2023בפברואר   1החל מתאריך    –חשוב לדעת  

עם סוכני הביטוח שלנו כדי להבין את השינויים הצפויים    הבריאות. אנחנו מזמינים אתכן ואתכם להתייעץ

 ולהתאים את הכיסוי המתאים עבורכן ועבורכם. 
 

 מי יכול להיכלל בביטוח 

 . חברות וחברי אקט, בני ובנות הזוג והילדים

 

 2022מעודכנים לחודש דצמבר המחירים  – כמה הביטוח עולה 

 העלות בחודש  סוג הביטוח

 לחבר/ת אקט  ₪ בחודש 20 ביטוח בסיסי 

 הזוג לבן/בת ₪ בחודש  20

 ( 25לכל ילד )עד גיל ₪  8

 ללא עלות –ילד שלישי ומעלה 

משלימה, ביטוח   רפואה  לניתוחים,  מורחב 

 ייעוץ ושירותים אמבולטוריים 

 ₪   45-מהחל  – 21עבור מבוטח מעל גיל 

 ₪  18-החל מ – 20עבור מבוטח עד גיל 

 ₪  6-החל מ – 21עבור מבוטח מעל גיל  ביטוח מורחב למחלות קשות

 ₪ בחודש  5-החל מ – 20עבור מבוטח עד גיל 

 

 הביטוח מבוצע מי דרך 

 בע"מ.  ביטוחחברה להביטוח נעשה באמצעות כלל  .1

לביטוח פנסיוני סוכנות    –מלווים בביטוח על ידי סוכנות הביטוח ניהולית פנסיה  חברות וחברי אקט   .2

 . 054-5844082סאפ למספר הודעות ווטאו  03-7166200לפרטים נוספים:  ( בע"מ.2008)

 

 צריך ביטוח בריאותבכלל למה 

 וסיוע כלכלי משמעותי.  ה של אירוע רפואי ומספק שקט נפשיביטוח מגן עלינו ועל המשפחה שלנו במקר .1

, והוא חשוב לך ולמשפחתךשעלולים לקרות  נותן שקט והגנה גם במקרים רפואיים  הכיסוי הביטוחי   .2

 עבודה פיזית שוחקת. במיוחד לחברי ולחברות אקט שעובדים 

 וליווי בתהליכים בירוקרטיים ומיצוי זכויות במקרה הצורך.הליווי של סוכנות הביטוח מאפשר תמיכה   .3

 

   .באתר אקטבקרו  –והצטרפות פרטים נוספים ל

https://www.act.org.il/%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%9c%d7%97%d7%91%d7%a8-%d7%94/%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94/%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa/

