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לעובדי הוראה, חברי הסתדרות מורי 'אגודת ישראל'

ביטוח בריאות הינו חיוני וחשוב לכל משפחה. למרות זאת, 
ישנם כאלו שמצבם הכלכלי לא מאפשר להם רכישת ביטוח 

בריאות באופן פרטי (מחיר ממוצע כ-500 ₪).
לשם כך, הוסדר עבורך פוליסת בריאות קבוצתית רחבה ביותר, 
בפרמיית מחיר בהוזלה משמעותית של כ-50% (חיסכון של 

אלפי שקלים בשנה!).

ביטוח בריאות קבוצתי

*התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה המלאה, קיימות השתתפויות עצמיות ותקופות אכשרה.

הפוליסה המורחבת:

ללא הצהרת בריאות לביטוח תוך 90 יום מיום לידתו, 
ובתנאי ששני הוריו מבוטחים בביטוח זה.

כולל הטסה רפואית, הוצאות שהיה, שכר מנתח, התייעצות 
עם מומחים, הוצאות אשפוז, רופא מרדים, בדיקות 

פתולוגיות, אביזרים מושתלים ועוד . 

טיפולים לא פולשניים בטכנולוגיות מתקדמות המבוצעים 
כתחליף לניתוח, בארץ ובחו"ל – כולל שכר רופא, הוצאות 
חדר ניתוח/טיפול לרבות אביזרי הטיפול, הוצאות אשפוז

הכולל תרופות שאינן בסל ואשר אושרו לשימוש עפ"י 
התוויה רפואית, תרופה הכלולה בסל שרותי הבריאות 
אשר אינה מוגדרת עפ"י ההתוויה הרפואית הקבועה 
בסל, תרופות אונקולוגיות והמטו-אונקולוגיות המוגדרות 

. off label -כ

שירותי רפואה מונעת ואורח חיים בריא 
שירותים רפואיים יחודיים

קיים ברצף ביטוחי לביטוח הקבוצתי של מורי אגודת 
ישראל עבור כיסויים חופפים

כולל התייעצות עם רופאים מומחים, בדיקות רפואיות 
אבחנתיות (בדיקות מעבדה, צילומי רנטגן, בדיקות 
 ,(IVF) השתתפות בהפריה חוץ גופית ,(MRI ,הדמיה

השתתפות בבדיקות מיוחדות לנשים בהריון

שרותים רפואים אמבולטוריים –
שאינם בזמן אשפוז: 

(מלא או לאחר מיצוי הזכאות בשב"ן ) : כולל שכר 
מנתח, הוצאות חדר ניתוח, התייעצות עם מומחים לפני 
ניתוח, הוצאות אשפוז, רופא מרדים, שימוש בלייזר 
נמוך עוצמה, בדיקות פתולוגיות, שתלים, שכר אחות 
פרטית, בדיקות, טיפולים פיזיותראפיים, הוצאות 
החלמה ושיקום, פיצוי בגין אשפוז עקב הריון בסיכון 

גבוה ועוד. 

כיסוי לניתוחים פרטיים בארץ

כיסוי לניתוחים פרטיים בחו"ל

כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח

כתב שירות – לחיות בריא

מעבר מביטוח רפואי 

ניתן לצרף תינוק

כיסוי לתרופות מיוחדות

כולל הערכה רפואית מקדימה, תשלום למנתח ולצוות 
והוצאות חדר ניתוח, ימי אשפוז, כולל הטסה ומלווה, 
טיפולי המשך, איתור תורם מח עצם, קצבה לאחר השתלה, 
תשלום עבור הבאת מומחה לביצוע הטיפול המיוחד 

בארץ במידה ועוד

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל:

גיל
מסלול

'מהשקל הראשון'
מסלול

'משלים שב"ן'

+18-2930-3940-4950-5455-5960-6465עד 17

₪19.85₪40.95₪63.59₪89.58₪116₪146.9₪175.15₪278.8

₪15.95₪31.79₪45.45₪58.42₪76.21₪95.7₪123.95₪183.37

:הפרמיה המוזלת: תעריף משפחתי
 מילד חמישי ואילך
ללא תשלום (עד גיל 25)!

הפרמיות צמודות למדד 15.12.2015, 12243 נק' וסכומי הביטוח צמודים למדד 15.08.2014, 12390 נק'
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