
 

 

 

מי יכול להצטרף לביטוח הקבוצתי של ארגון סגל 

 ?טכניוןבההוראה 
 חברותם יום מתחילת  021רובד ההרחבה תוך +עובדים ובני המשפחה המצטרפים לרובד הבסיס 

לא ידרשו הצהרת בריאות וללא ( לידה ואימוץ, נישואין)או בני משפחה חדשים של עובד /ו בארגון
.ובכפוף לחריג מצב קודם  תקופת אכשרה  

ללא צורך במילוי הצהרת , לרובד הבסיס הארגוןהצטרפות אובליגטורית של העובדים על חשבון 
.בריאות  

בכפוף למילוי הצהרת בריאות וחיתום אשר  ימים 021לאחר  ניתן לצרף בני משפחה לרובד הבסיס
.דחייה לביטוח/הקבלה יקבעו את תנאי  

בכפוף למילוי  ימים 021לאחר  של העובד ובני משפחתו לרובד ההרחבה תוולונטריהצטרפות 
.דחייה לביטוח/הצהרת בריאות וחיתום אשר יקבעו את תנאי הקבלה  

 

 

 

 

 

 
מידע נוסף על ביטוח הבריאות של עובדי ארגון סגל ההוראה בטכניון ובני משפחתם ניתן לקבלת 

 ".ישרים"לפנות לסוכנות 

 151-5510553 : ת ניידנורי

          152-2355015 :   ר ניידדו

    msegelotec@yesharim.co:לחברי ארגון סגל ההוראה בטכניון מיילאו ב

 

 

 המבוטח
 (גילאים  )

 רובד 
 בסיס

 מסלול 
 מהשקל 
 הראשון

 מסלול 
 משלים 

 ן"שב

 21.01 25.22 05.05 ה/חבר

 21.01 25.22 05.05 בת זוג /בן

 ה עד/ילד
 52גיל 

2.52 25.55 23.11 

 ה מעל/ילד
 52גיל 

05.05 25.22 21.01 

 .חינם -ואילך( 25עד גיל )מילד שלישי *
 52.2.5.51הפרמיות צמודות למדד שפורסם ביום 

 .'נק 55212

mailto:segelotec@yesharim.com


 

 

 

 

 

 ביטוח התוכניות 
 

 רובד הבסיס

 :רובד הבסיס של תכנית הביטוח כולל את הכיסויים הבאים

 ל"ניתוחים וטיפולים רפואיים בחו ,השתלות. 

 תרופות שאינן בסל הבריאות.  

 

 רובד הרחבה

 :רובד ההרחבה של תכנית הביטוח כולל את הכיסויים הבאים

 כיסוי לניתוחים בארץ 

 ל"ניתוחים בחו 

  מחליפי ניתוחטיפולים 

 רותים אמבולטורייםיש 

 חירום שיניים, רפואה משלימה, יעוץ פסיכולוגי, רופא עד הבית-כתבי שירות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 נהלי תביעה
 :במייל של חברת הפניקסלמוקד הבריאות לשלוח את טפסי התביעה עם האישורים יש 

 Tb@fnx.co.il 

 

  :בטלפון יש לפנות למוקד חברת הפניקס לבירור סטאטוס התביעה

 .*3155או  13-2332222 

על מנת לאפשר מיצוי מלא ומיטבי של כל , קבלת הנחיות והדרכהלצורך  ןחץ כאל

 .פ הפוליסה"הזכויות ע

 :הנחיות מפורטות למימוש הפוליסה לפי הכיסויים השונים למצוא ל ניתן"בקישור הנ 

 ל"השתלות וטיפולים מיוחדים בחו 

 תרופות שאינן בסל 

 ניתוחים בארץ 

 ל"ניתוחים פרטיים בחו 

 טיפולים מחליפי ניתוח 

 כיסוי אמבולטורי 

 רפואה משלימה, יעוץ פסיכולוגי, רופא עד הבית-כתבי שירות ,     
 חירום שיניים

 

ניתן  טכניון ובני משפחתםבהוראה הלקבלת מידע נוסף על ביטוח הבריאות של עובדי ארגון סגל 

 ".ישרים"לסוכנות  לפנות

 151-5510553  -נורית 

  152-2355015  -דור   

 segelotec@yesharim.com:לחברי ארגון סגל ההוראה בטכניון מיילאו ב
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