מוצרי ביטוח בריאות,
סיכונים ואלמנטר
ייחודי לחברי ארגון המורים ובני משפחותיהם

תוכן עניינים
ביטוח תרופות שלא בסל

עמ' 3

בריאות לחברי ארגון המורים

עמ' 4

רופא מומחה בקליק

עמ' 7

מחלות קשות

עמ' 8

כתבי שירות

עמ' 9

תאונות אישיות

עמ' 11

ביטוח חיים

עמ' 13

ביטוח אלמנטר

עמ' 14
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פוליסת תרופות ייחודית לחברי ארגון המורים
חברי ארגון המורים,

ארגון המורים ממשיך לשמור ,לשדרג ולעדכן את זכויותיכם בכל הזדמנות אפשרית .ביטוח התרופות הקבוצתי
של הפניקס נועד לתת מענה הולם ונרחב לצרכים הרפואיים בעת הצורך .פוליסה זו משרתת נאמנה את
המבוטחים ומעניקה ביטחון רפואי .אנו שמחים לעדכן כי החל מיום  01.02.2019פוליסת התרופות הקבוצתית
עודכנה ושודרגה.
להלן תמצית השדרוגים:
1.תקרת הכיסוי שודרגה ל  ₪ 3,000,000-לתקופת הביטוח.
2.שיפוי בגין בדיקות גנומיות עד לסך של .₪ 50,000
3.כיסוי לתרופות מיוחדות.
4.כל חברי ארגון המורים מבוטחים בפוליסת תרופות זו.
5.ההצטרפות הינה אוטומטית ואינה כרוכה במילוי טפסים וללא עלות כספית למורה.
** המידע המופיע בהודעה זו הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל בכפוף לתנאי הפוליסה ,תקופת אכשרה וסייגיה.

חברי ארגון המורים מרוויחים יותר.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
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ביטוח רפואי קבוצתי לחברי ארגון המורים ובני
משפחותיהם "קו למורה"
חבר/ה יקר/ה,
פוליסת ביטוח הבריאות הקבוצתית לחברי ארגון המורים העל יסודיים בבתי הספר ובמכללות ובני משפחותיהם
חודשה בחברת הפניקס ל 5-שנים נוספות ,החל מיום  1.3.2019ועד  .28.2.2024תנאי הפוליסה החדשה מפורטים
בחוברת הפוליסה.
להלן פרטים חשובים אודות תוכנית הביטוח:
התוכנית הינה מקיפה וכוללת:
השתלות ו /או טיפולים מיוחדים בחו"ל
תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות (לבני משפחה מבוטחים)
ניתוחים באמצעות נותן שירות שבהסכם וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל עם השתתפות עצמית או שילוב
שירותי השב"ן
ניתוחים ומחליפי ניתוח בחו"ל
שירותים אמבולטוריים
מסלול ניתוחים נוסף לקו למורה:
1.ניתן לרכוש ביטול השתתפות עצמית כפוף למילוי הצהרת בריאות
2.תחול תקופת אכשרה
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תמצית כיסויים עיקריים בפוליסת הבריאות
הקבוצתית "קו למורה"
תמצית הכיסוי

סוג הכיסוי
פרק א' -השתלות וטיפולים מיוחדים בארץ ובחו"ל

השתלות איברים בחו"ל

כיסוי ההוצאות ללא תקרה אצל נותן שירות שבהסכם ועד לתקרה של ₪ 4,200,000
אצל נותן שירות שאינו בהסכם עם החברה.

טיפול רפואי מיוחד בחו"ל

עד לסכום של  ₪ 800,000לטיפול מיוחד בחו"ל ,לפי המקרה.

גמלה לאחר השתלה

תשלום חודשי בסך  ₪ 5,000או  ₪ 3,000במקרה של השתלת כליה או מח עצמות,
לתקופה של  24חודשים (למעט השתלת מח עצם עצמית).

פרק ב' -תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות

תרופות שאינן כלולות בסל
הבריאות

•תקרת הכיסוי ₪ 3,000,000 :למשך כל תקופת הביטוח.
•סכום ההשתתפות העצמית ₪ 500 -למרשם לחודש ועד  2מרשמים לחודש .לא
תחול השתתפות עצמית לתרופות לטיפול בסרטן.
•שירות/טיפול נלווה למתן תרופה -עד  ₪ 180ליום ועד  30ימים לכל מקרה ביטוח.
•פרמקוגנטיקה -התייעצות עם גנטיקאי ,בדיקות גנטיות ,התייעצות עם פרמקולוג קליני.
•גנומיקה -בדיקת אפיון מולקולארי והתאמת הטיפול המתאים .עד  ₪ 50,000לכלל הבדיקות
הגנומיות לסוג גידול סרטני.
•תרופות מיוחדות -כיסוי לתרופות שאינן בסל התרופות ולא נכללות בחוזר המפקח בנוגע
לתרופות שאינן בסל ,אשר נמצאו כמתאימות לטיפול במבוטח על פי תנאי התוכנית .עד
 ₪ 500,000לכל תקופות הביטוח.

פרק ג' – ניתוחים באמצעות נותן שירות שבהסכם וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל עם השתתפות עצמית או שילוב שירותי השב"ן
קרה הביטוח הוא ניתוח באמצעות נותן שירות שבהסכם בלבד או טיפול מחליף ניתוח שבוצע
בישראל במבוטח במהלך תקופת הביטוח או התייעצות שבוצעה בישראל במהלך תקופת הביטוח,
בכפוף לתנאים כמפורט בפוליסה.
ביצוע ניתוח במימון השב"ן  :פנה המבוטח לביצוע הניתוח באמצעות השב"ן ,ישלם המבטח את
החזר ההשתתפות העצמית ששילם המבוטח במסגרת ביצוע ניתוח באמצעות השב"ן ,וזאת עד
לגובה הסכום המרבי שהיה משלם המבטח לנותן שירות שבהסכם בגין מקרה הביטוח.
ביצוע ניתוח במימון חברת הביטוח בניכוי השתתפות עצמית:
פנה המבוטח לביצוע הניתוח או טיפול מחליף הניתוח באמצעות המבטח .ישלם המבטח את עלות
הניתוח או הטיפול מחליף הניתוח בניכוי השתתפות עצמית בגובה .₪ 4,000
האמור בכפוף לתנאי הפוליסה כמפורט בחוברת הפוליסה.
פרק ד' – ניתוחים בחו"ל
•מנתח/מרדים בהסכם עם המבטח
•מנתח/מרדים שאינו בהסכם עם המבטח
•הוצאות בי"ח בחו"ל
•הוצאות טיסה ושהייה
•הטסה רפואית
•הוצאות הטסת גופה
•פיצוי חד פעמי בעת ניתוח גדול
•שיפוי לאחר אשפוז ממושך ( 8ימי אשפוז)

הטבה
לחבריייחודית
המורים ארגון
ב
המוצרכישת
ר
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פרק ה' -שירותים אמבולטוריים
(בהתאם לתקרות ,לתנאים ולהשתתפויות העצמיות כנקוב בחוברת הפוליסה)
•התייעצות עם רופא מומחה
•בדיקות רפואיות אבחנתיות
•טיפולי פיזיותרפיה
•טיפולים פסיכולוגים
•טיפולי רפואה שמלימה
•בדיקות הריון
•טיפולי פריון
האמור הינו תמצית כיסויים ורק תנאי הפוליסה המלאים כפי שסוכמו בין הצדדים יחייבו את המבטח.

תקופת אכשרה
בין  30יום ל 360-יום ,תלוי כיסוי כמפורט בפוליסה.
מה לא מכסה הביטוח?
בכל אחד מהפרקים בפוליסה קיימים מקרי ביטוח אשר אינם מכוסים .פרוט כל החריגים ,ניתן למצוא בכל אחד
מהפרקים בתנאי הפוליסה המלאים.
אופן הצטרפות
חברים קיימים ,חדשים ובני משפחותיהם :יצורפו לביטוח לאחר שמילאו טופס הצטרפות הכולל הצהרת בריאות
מלאה והחברה אישרה את קבלתם לביטוח בהתאם לתנאי הצטרפות ו/או סייגיה של הפוליסה.
הצטרפות לביטוח והגשת תביעות
סוכנות הביטוח ״שמיים״ –זמינה עבורכם לכל שאלה או פניה בין השעות
 08:30-16:00בטלפון רב קווי שמספרו –  077-6704994או  *9526או בפקס 077-6704962
האמור לעיל מהווה תקציר לצורך מידע בסיסי ואינו מחליף את האמור בפוליסת הביטוח.
נוסח הפוליסה הוא הקובע לכל דבר ועניין .

הטבה
לחבריייחודית
המורים ארגון
ב
המוצרכישת
ר
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עכשיו יותר מתמיד,
הפניקס דואגת לכם לרופא מבלי שתצאו מהבית!
הטבה מיוחדת למצטרפים לביטוח בריאות של הפניקס:

רופא מומחה בקליק
חינם למשך שנת הביטוח הראשונה.
ללא תקופת אכשרה וללא הצהרת בריאות!
כתב שירות "רופא מומחה בקליק" מעניק ייעוץ רפואי
מקוון ללא הגבלה ,באמצעות רופאים מומחים לרבות
מנהלי מחלקות ופרופסורים לרפואה והכל בלחיצת
כפתור ובשיחת וידאו במועד המתאים לך!

כתב שירות "רופא מומחה בקליק" -למצטרפים  /רוכשים אחת מתוכניות ביטוח הבריאות בהפניקס )מרפא-מחלות קשות ,ניתוחים ,השתלות ,תרופות שלא בסל הבריאות( בין
התאריכים  16.3.2020ועד  | 31.5.2020אין כפל מבצעים| החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת|המחירים לאחר תום ההנחה נכון למועד פרסום :בוגר  18.65ש"ח .ילד
 8.06ש"ח | האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים של כל אדם | השירות ניתן באמצעות פמי פרימיום בכפוף לתנאי כתב השירות מלאים שניתן לעיין בהם באתר
הפניקס www.fnx.co.il
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מחלות
עולםביטוחי
עולמ
קשותקשות -מרפא
מחלות
ביטוחי
עולמ

מרפא  -פיצוי בגינ מחלה קשה
מהו הצורכ הביטוחי המכוה?

בעת גילוי מחלה קשה נגרמות הוצאות נופות למבוטח ולמשפחתו שאיננ מכוות במגרות האחרות ,הנ הפרטיות והנ
הציבוריות ,כגונ :העות ,עזרה בבית ,אובדנ ימי עבודה ,אביזרימ מיוחדימ ,תמיכה פיכולוגית ועוד.
פולית מחלות קשות נותנת בידי המבוטח פיצוי כפי שאת גובהו ניתנ לקבוע בעת הכניה לביטוח .הכומ משולמ
במלואו כפיצוי וללא צורכ בהוכחת הוצאות.
פולית מחלות קשות נותנת בידי המבוטח פיצוי כפי שאת גובהו ניתנ לקבוע בעת הכניה לביטוח .הכומ משולמ
במלואו כפיצוי וללא צורכ בהוכחת הוצאות.
מהיומ בוחרימ ביטוח מחלות קשות של הפניק
מלול אחד להצטרפות מגיל  0ועד גיל  64כולל.
פיצוי כפי החל מ ₪ 50,000 -ועד ל) ₪ 600,000 -לפי בחירת המבוטח ,גמ לילדימ(
הגנה לאורכ זמנ ובמקרי ביטוח חוזרימ ללא פגיעה בהיקפ הכיוי.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

כיוי ל  41מחלות מתוכנ  36בפיצוי מלא.
 100%פיצוי במקרה ביטוח נופ במחלות קשות.
מקרה ביטוח שני במחלת הרטנ 100% -מכומ הביטוח.
תקופת אכשרה מקוצרת של  180ימימ למקרה השני )למעט רטנ חוזר(.
אפשרות לתביעת  3מקרי ביטוח.
כרת נעורימ בגילוי עד גיל  100% - 21מכומ הביטוח ועד ל  300,000ש"ח.
פרמיות משתנות אחת ל  5שנימ מגיל הכניה )פרמיה קבועה לילדימ עד גיל  20כולל(.
הרחבת הגדרת האוצר לאירוע אוטמ חריפ בשריר הלב:
" עלייה מעל ערכ הנורמה העליונ במעבדה הבודקת וזאת על פי אמות מידה רפואיות המקובלות להגדרת אוטמ ".
פרמיות משתנות אחת ל  5שנימ מגיל הכניה )פרמיה קבועה לילדימ עד גיל  20כולל(.

ללקוחות הפניק מגיע יותר!
•
•
•
•
•
•
•

רטנ שד מקומי )איניטו( חדש!  15%מכומ הביטוח ועד  50,000ש"ח.
ניתוח לטיפול ברטנ ערמונית )איניטו( חדש!  15%מכומ הביטוח ועד  50,000ש"ח
טיפול במפרצת מוחית בלעדי בהפניק
דומ לב עמ השתלה של דפיברילטור בלעדי בהפניק
זאבת )לופו( בלעדי בהפניק
שבר באגנ או בירכ בלעדי בהפניק
ניתוח להחלפה מלאה /חלקית של מפרק ירכ /ברכ /כתפ בלעדי בהפניק

הטבה
לחבריייחודית
המורים ארגון
ב
המוצרכישת
ר

המידע המופיע בידיעונ זה הינו מידע כללי אודות הכיויימ בלבד וכל האמור לעיל כפופ לתנאי הפוליה וייגה | פברואר 2019
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עולם ביטוחי הבריאות -כתב שירות "אבחנה מהירה"
עולמ

כתב שירות "אבחנה מהירה"
שירותי אבחונ מהיר באמצעות הרצליה מדיקל נטר
מאפשר ביצוע הליכ אבחונ מהיר תוכ מעקב רפואי ע”י רופא מומחה תהליכ האבחונ מתבצע תחת קורת גג
אחת ,בבית חולימ מרכזי הבדיקות מושלמות תוכ ימימ פורימ וגורמ מקצועי אחד מתאמ את כל תהליכ.
מהמ עיקרי הכיוי?
מוקד שירות למיונ ולהפניית החומר הרפואי.
שיחה עמ רופא בתוכ  6שעות מקבלת החומר הרפואי.
בדיקת אבחונ ראשונית על ידי רופא ממיינ מומחה בתחומ בתוכ  24שעות.
בדיקות אבחנתיות ראשונות כגונ :דמ ,שתנ ,צואה רנטגנ ואולטראונד.
הליכ אבחונ מורחב על פי הצורכ , CT, CT-PET,MRI MRAמיפוי ביופיות ובדיקות פולשניות אחרות.
התייעצות עמ מומחימ נופימ.
יומ תהליכ האבחונ המורחב בתוכ  3ימי עבודה מיומ תהליכ האבחונ הראשוני.
אפשרות לחוות דעת שנייה.
פגישת יכומ עמ רופא ממיינ בתוכ שבוע מיומ קבלת תוצאות הבדיקות.
דו”ח מכמ של תהליכ האבחונ.

מה חשוב לדעת?
תכנית ביטוח נופת שניתנ לרכוש בנופ לתכנית בי אחת לפחות | ללא הגבלת גיל כניה | בכפופ להשתתפות
עצמית ותקרות כיוי המפורטות בפוליה | פרמיה קבועה )למעט המעבר מפרמיית ילד לבוגר( | תקופת אכשרה 45 -יומ.

לקבלת השירות יש לפנות לוכנות שמיימ
את הכיוי ניתנ לשלב עמ הכיויימ הבאימ:

32

ניתוחימ וטיפולימ
מחליפי ניתוח
בישראל

משלימ שב“נ

השתלות וטיפולימ
מיוחדימ בחו“ל

ל הזהב -תרופות
שאיננ נכללות בל
הבריאות

ניתוחימ וטיפולימ
מחליפי ניתוח בחו“ל

ייעוצ ,אבחונ וטיפול
בנושא התפתחות

כתב שירות
לא לבד-רטנ

כתב שירות רופא
מומחה בקליק

כתב שירות
רופא אישי

כתב שירות
שירותי רפואה

תרופות אקטרה

שירותימ אמבולטוריימ
וטכנולוגיות מתקדמות
פרק א‘

באתר האינטרנט של החברה | www.fnx.co.il
אודות דמי הביטוח משתנימ בהתאמ לכל תוכנית ומפורט בגילוי נאות שמפורמ
מידע
הילד פרק ב‘
משלימה
המידע האמור להעיל הינו בכפופ לתנאי הפוליה המלאימ | .בכל מקרה של תירה בינ המידע לתנאי הפוליה ,יחולו תנאי הפוליה.
המידע המופיע בידיעונ זה הינו מידע כללי אודות הכיויימ בלבד וכל האמור לעיל כפופ לתנאי הפוליה וייגיה | פברואר 2019
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עולמ ביטוחי הבריאות -כתב שירות "לא לבד"

כתב שירות "לא לבד"

ליווי התהליכ הטיפולי בחולי מחלת הרטנ

שירות ”לא לבד”  -ניהול אישי וטיפול צמוד להתמודדות לאורכ תהליכ הטיפול עמ מחלת הרטנ באמצעות צוות
מומחימ של בית החולימ "אותא".
מהמ עיקרי הכיוי?
תהליכ קבלה וקליטה.
התאמת צוות רפואי.
בדיקות אבחנתיות לבחירת שיטת טיפול מתאימה.
חוות דעת מכמת ואפשרות לחו”ד נופת מחו”ל.
שירות המשכי הכולל ניהול תיק רפואי.
מוקד טלפוני רפואי.
פגישות ייעוצ עמ רופאימ.
תמיכה נפשית לחולה ולמשפחתו על ידי צוות מקצועי.
רק בהפניק כתב שירות "לא לבד" -ניהול אישי ,וטיפול צמוד להתמודדות לאורכ תהליכ הטיפול עמ מחלת
הרטנ באמצעות צוות מומחימ של אותא.

מה חשוב לדעת?
תכנית ביטוח נופת שניתנ לרכוש בנופ לתכנית בי אחת לפחות | ללא הגבלת גיל כניה | בכפופ להשתתפות
עצמית ותקרות כיוי המפורטות בפוליה | פרמיה קבועה )למעט המעבר מפרמיית ילד לבוגר(| ללא תקופת אכשרה.

להצטרפות ניתנ לפנות לוכנות שמיימ.
את הכיוי ניתנ לשלב עמ הכיויימ הבאימ:

ניתוחימ וטיפולימ
מחליפי ניתוח
בישראל

משלימ שב“נ

השתלות וטיפולימ
מיוחדימ בחו“ל

ל הזהב -תרופות
שאיננ נכללות בל
הבריאות

ניתוחימ וטיפולימ
מחליפי ניתוח בחו“ל

ייעוצ ,אבחונ וטיפול
בנושא התפתחות
הילד פרק ב‘

כתב שירות רופא
מומחה בקליק

כתב שירות
רופא אישי

כתב שירות
שירותי רפואה
משלימה

כתב שירות
אבחנה מהירה

תרופות אקטרה

שירותימ אמבולטוריימ
וטכנולוגיות מתקדמות
פרק א‘

מידע אודות דמי הביטוח משתנימ בהתאמ לכל תוכנית ומפורט בגילוי נאות שמפורמ באתר האינטרנט של החברה  .www.fnx.co.ilהמידע
האמור להעיל הינו בכפופ לתנאי הפוליה המלאימ |.בכל מקרה של תירה בינ המיגע לתנאי הפוליה ,יחולו תנאי הפוליה.המידע המופיע
בידיעונ זה הינו מידע כללי אודות הכיויימ בלבד וכל האמור לעיל כפופ לתנאי הפוליה וייגה | פברואר 2019
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תאונות אישיות
עולמ ביטוחי תאונות אישיות

מהו הצורכ הביטוחי המכוה?
מוות כתוצאה מתאונה עלול לקרות לכל אדמ בכל עת בבית ,בעבודה ,בטיול בארצ או בחו"ל ואפילו בתאונות
דרכימ .נכות כתוצאה מתאונה נפוצה למרבה הצער לא פחות וכמו כנ מעבר לפגיעה ולכאב נגרמ למבוטח נזק
כלכלי רב ,עמ הוצאות רבות ללא כיוי.
גמ לפגיעה ביכולת העבודה בתקופה שלאחר התאונה יש משמעות כלכלית ,אומנמ חלקה מכוה בביטוח
הלאומי ובביטוחי אובדנ כושר אולמ ביטוחימ אלו לא נותנימ מענה לשבועות הראשונימ ולרכיבימ שונימ בשכר
העובד כגונ פרמיות ,בונוימ וכדומה.
מהמ הפתרונות בביטוח זה?
תוכנית הבי מעניקה כיויימ למקרימ של מוות ונכות כתוצאה מתאונה ,וכמו כנ מציעה וגימ שונימ של פיצוי
 /שיפוי למקרי ביטוח שונימ כתוצאה מתאונה כגונ ,פיצוי במקרה שברימ וכוויות ,פיצוי במקרה של מוות  ,פיצוי
במקרה של נכות ,פיצוי יומי לאשפוז בבית חולימ,פיצוי במקרה של מצב יעודי כתוצאה מתאונה ,החזר הוצאות
בגינ אחות פרטית במהלכ אשפוז ,החזר הוצאות עבור טיפול פיזיותרפיה /רפואה משלימה.
האמ יש כיויימ מיוחדימ לילדימ?
כמובנ ,יצרנו כיוי מורחב במיוחד לילדימ שכולל גמ פיצוי על היעדרות מבחינה  ,החזר הוצאות מורה פרטי,
טיפול פיכולוגי בטראומה ,פיצוי נופ במות הורי הילד ופיצוי על פגיעה בתאונת פורט במגרת אגודה או חוג.
מה חשוב לדעת?
גיל כניה מינימאלי  | 3גיל כניה מקימאלי  | 75גיל יומ הפוליה  | 80כומ ביטוח מינימאלי | ₪ 50,000
כומ ביטוח מקימאלי ) ₪ 500,000לילד  | ( ₪ 250,000כומ הביטוח מתחדש בכל אירוע תאונתי | .בכפופ
לתקופות המתנה ותקרות כיוי המפורטות בפוליה | הפרמיה קבועה לפי גיל המבוטח במועד ההצטרפות
לכיוי וצמודה למדד החל מהמדד הקובע בפוליה.
תוכנית בי עמ פיצוי שבועי כתוצאה מתאונה ,מאפשרת לכ לקבל פיצוי כפי בכל שבוע לאחר התאונה
מעבר לתוכנית הבי בשני מלולימ לבחירתכ:

פיצוי שבועי בגינ אי כושר עבודה כתוצאה מתאונה.
פיצוי שבועי משופר בגינ נכות תעוקתית כתוצאה מתאונה או מחלה.
האמ ניתנ לבחור את תקופת התגמול?
למועמד ניתנת האפשרות לבחור בינ תקופה של  52שבועות לתקופה של  104שבועות.
מהי תקופת ההמתנה?
תקופת ההמתנה בגינ מלול פיצוי שבועי בגינ אי כושר עבודה כתוצאה מתאונה היא  14ימימ לאחר "התאריכ
הקובע".
* 90יומ במקרה של נזק לעמוד השדרה שאינו שבר.
לעומת זאת תקופת ההמתנה במלול פיצוי שבועי משופר בגינ נכות תעוקתית כתוצאה מתאונה או מחלה.
ניתנת לבחירת המועמד לביטוח.
למקרה ביטוח הנובע מתאונה ניתנ לבחור בינ  14 , 7או  28ימימ לאחר "התאריכ הקובע".
למקרה ביטוח הנובע ממחלה ניתנ לבחור בינ  14 , 7או  28ימימ לאחר "התאריכ הקובע".
*ניתנ לשלב מפר ימימ שונה בינ שני מקרי הביטוח.
מה חשוב לדעת?
גיל כניה מינימאלי  |21גיל כניה מקימאלי  | 60גיל יומ הפוליה  | 67כומ ביטוח שבועי מינימאלי ₪ 100
| כומ ביטוח שבועי מקימאלי  | ₪ 1000גובה הפרמיה מושפע גמ מגילו של המבוטח וגמ מעיוקו ,כיוי גמ
לעקרת בית עפ”י הגדרות הפוליה.
המידע המופיע בידיעונ זה הינו מידע כללי אודות הכיויימ בלבד וכל האמור לעיל כפופ
לתנאי הפוליה וייגה | פברואר 2019
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עולמ ביטוחי תאונות אישיות -הרחבות נופות תמורת פרמיה נופת

הרחבות נופות בתאונות אישיות תמורת
פרמיה נופת:
כיוי לתחביבימ מוכנימ  /פעילויות מוכנות.
כיוי לנהיגה ו/או רכיבה ברכב דו גלגלי ממונע )הכולל גמ רכיבה על קורקינט ממונע ,טרקטורונ ,אופניימ
חשמליימ או כל כלי תחבורה אחר דו גלגלי ממונע(.
נפח הרחבה לביטוח תאונות אישיות
החזר הוצאות לשירותימ רפואיימ נלווימ לטיפול ושיקומ לאחר תאונה.
החזר הוצאות בגינ ניתוח פלטי -ללא השתתפות עצמית.
החזר הוצאות בגינ רכישת שתל לצורכ ניתוח -ללא השתתפות עצמית.
החזר הוצאות בגינ רכישת אביזר רפואי -בהשתתפות עצמית של .25%
החזר הוצאות לטיפולי שיניימ  -ללא השתתפות עצמית.
החזר הוצאות ייעוצ משפטי במקרה של נכות צמיתה -ללא השתתפות עצמית.
כתב שירות" פורטיבי" – רפואת פורט ושירותימ נלווימ
כתב שירות "פורטיבי" נותנ מענה בקרות תאונה שנגרמה למנוי בעת ביצוע פעילות פורטיבית ומכה גמ
תאונה שנגרמה בחדרי כושר )למעט תאונה שארעה בעת ביצוע פעילות פורטיבית מקצועית ו/או פורט
אתגרי(.
פירוט השירותימ הניתנימ במגרת כתב שירות "פורטיבי":
•

הקפאת מנוי בחדר כושר -במגרת השירות המנוי יהיה זכאי לקבלת החזר כפי מאת הפק בגינ
הקפאת מנוי בחדר כושר בקרות אחד או יותר מהמקרימ הרפואיימ הבאימ :שבר ,פריצת דיק,
הרניה ,קרע בגיד ,התקפ לב.

•

מוקד רפואי טלפוני -המאויש  24/7למתנ ייעוצ רפואי טלפוני.

•

שירותי ייעוצ עמ רופא מומחה בתחומ האורתופדיה והקרדיולוגיה -זכאות ל 3 -פגישות יעוצ בשנת
ביטוח עמ רופא מומחה בתחומ האורתופדיה והקרדיולוגיה .פגישות הייעוצ יערכו פנימ מול פנימ.

•

טיפולי פיזיותרפיה /הידרותרפיה -מנוי שניתנה לו הפניה בכתב מרופא ,יהיה זכאי ל  10-טיפולי
פיזיותרפיה או הידרותרפיה )שחיה טיפולית( בשנה .השירותימ יינתנו במגרת טיפול קבוצתי או טיפול
אישי לשיקולו המקצועי של נותנ השירות.

•

מפגשי טיפול עמ רופא מומחה ברפואת כאב -מנוי שניתנה לו הפניה בכתב מרופא יהיה זכאי ל – 3
מפגשי טיפול בכאב כרוני בעקבות מקרה מזכה.

המידע המופיע בידיעונ זה הינו מידע כללי אודות הכיויימ בלבד וכל האמור לעיל כפופ לתנאי הפוליה וייגה | פברואר 2019
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ביטוח חיים

ביטוח חיים
ביטוח חיים:
א .כיסוי למקרה מוות .סכום הביטוח ישולם במקרה של מות המבוטח במהלך תקופת הביטוח ,בכל מקום
בעולם ומכל סיבה שהיא ,למעט התאבדות בשנת הביטוח הראשונה.
ב .כיסויים ביטוחים ופירוט סכום הביטוח והפרמיות לכל כיסוי:
סעיף

18-35

36-45

46-55

56-59

60-66

פרמיה

₪ 6.0

₪ 7.0

₪ 16.0

₪ 24.0

₪ 32.0

סכום ביטוח  -ריסק

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

בלעדי
הלארגון
מורים

ג .תוקף ההנחה  3שנים מרגע ההצטרפות לפוליסה.
ניתן להרחיב את סכום הביטוח לחברי הארגון ובני משפחתם בהטבות ייחודיות.
כיסוי למקרה מוות .סכום הביטוח ישולם במקרה של מות המבוטח במהלך תקופת הביטוח ,בכל מקום
בעולם ומכל סיבה שהיא ,למעט התאבדות בשנת הביטוח הראשונה.

מידע אודות דמי הביטוח משתנים בהתאם לכל תוכנית ומפורט בגילוי נאות שמפורסם באתר האינטרנט של החברה  | www.fnx.co.ilהמידע
האמור להעיל הינו בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים | .בכל מקרה של סתירה בין המידע לתנאי הפוליסה ,יחולו תנאי הפוליסה .המידע המופיע
בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה | פברואר 2019
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עולם ביטוח אלמנטר

ביטוח אלמנטר
מסלולי ביטוח הרכב המקיף של הפניקס ,המיועדים לכלי רכב פרטיים ומסחריים שמשקלם  3.5טון לכל היותר ,מעניקים
לכם חבילת כיסויים נרחבת ומודולארית שתוכלו להתאים לצרכים ולדרישות שלכם.

מהו ביטוח מקיף?
ביטוח זה מבטיח כיסוי עבור נזקים שאירעו לכלי רכב כתוצאה מהתנגשות ,התהפכות נזק בזדון ,גניבת הרכב ,או כתוצאה
מאירועי טבע ונזקי אש .כמו כן ,הביטוח המקיף לרכב כולל כיסוי לאחריות בעל הרכב או הנוהג בו כלפי צד שלישי .ביטוח זה
מכסה נזקי רכוש שנגרמו לצד שלישי עקב שימוש שנעשה ברכב המבוטח.

מה ההבדל בין מקיף לצד ג'?
ביטוח צד ג׳ נועד על מנת לכסות אך ורק נזקי רכוש שנגרמו לצד שלישי על ידי המבוטח או ע"י מי שנהג ברכב ברשותו.
במקרה של תאונה בה נגרם נזק לצד שלישי על ידי המבוטח או מי מטעמו ,ביטוח צד ג' מכסה את עלות תיקון הרכוש שנפגע
או ניזוק.
ביטוח צד ג' הוא ביטוח וולונטרי שאין חובה לרכוש אותו אולם הוא מבטיח לכסות נזקים ,שנגרמו לאחרים ע"י הנוהג ברכב
כתוצאה משימוש ברכב .ע"י כך מובטח הפיצוי למי שנפגע בתאונה שנגרמה שלא באשמתו ונמנע מהנהג הפוגע הצורך לממן
סכומים העשויים להיות גבוהים .נהגים הבוחרים לרכוש ביטוח צד ג' שלא כחלק מביטוח מקיף ,אינם מכוסים במקרה של
נזק לרכב שלהם ,עקב התאונה או הגניבה.
הפוליסה המקיפה מבטיחה כיסוי להוצאות הכרוכות בנזקים שנגרמים לרכב המבוטח :נזקי טבע ,גניבה או תאונה ,וכמו כן
מבטיחה כיסוי לנזקים הנגרמים לצד שלישי.

מה כולל ביטוח מקיף לרכב?
הביטוח מעניק כיסוי עבור נזקים שאירעו לכלי רכב עקב אש ,התלקחות התנגשות ,התהפכות ,נזק בזדון ,גניבה ,או כתוצאה
מאירועי טבע (מזג אוויר סוער כמו :שלג ,ברד ,שיטפון ,קריסת עצים וכד'),.
כמו כן ,ביטוח רכב מקיף כולל כיסוי לאחריות כלפי צד שלישי ,המכסה נזקי רכוש שנגרמו לצד שלישי עקב שימוש שנעשה
ברכב המבוטח ,ומספק לנו הגנה מפני מצב בו נמצא את עצמנו נאלצים לשלם סכומי כסף גדולים על פגיעה ברכבנו או
ברכב של צד שלישי.
בנוסף לכך ,הפוליסות כוללות הרחבות רבות (כחלק מתנאי הפוליסה או בתשלום פרמיה נוספת) המאפשרות לכם ליהנות
במקרה הצורך משירותים רבים ומגוונים שיסייעו לכם לעבור את האירוע הביטוחי בשקט ובשלווה ,וחוסכות לכם זמן ,כסף
ועגמת נפש.
•שירותי דרך וגרירה  -גרירה למוסך או לכל מקום לבחירתכם במקרה של רכב שאינו כשיר לנסיעה עקב תקלה או
תאונה.
•רכב חלופי  -כיסוי רכב חלופי למקרה תאונה ,גניבה או אובדן מוחלט (טוטאל-לוס) .במקרים בהם רכבכם ניזוק
בתאונה בצורה המונעת שימוש בו ,הרכב החליפי יאפשר לכם להמשיך ולתפקד בשגרה עד שרכבכם יחזור
לתפקוד.
•שרות החלפת שמשות הרכב  -החלפת שמשות שבורות או סדוקות בחדשות ,גם אם שמשות הרכב נפגעו שלא
כתוצאה מתאונה שעבר הרכב.
•כיסוי בגין רעידת אדמה
•נזקים שנגרמו לצד שלישי –בגבול אחריות הולם במקרים של נזקים לצד ג' כך שיספיקו לכיסוי כל הנזקים ,גם
במקרה של פגיעה ברכבים יקרים.
•ביטוח אביזרי רכב שאינם כלולים ברמת הגימור הסטנדרטית של דגם הרכב ואשר הוספו לבקשת בעל הרכב או
נרכשו על ידו כאבזור נוסף.

מידע אודות דמי הביטוח משתנים בהתאם לכל תוכנית ומפורט בגילוי נאות שמפורסם באתר האינטרנט של החברה  | www.fnx.co.ilהמידע
האמור להעיל הינו בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים | .בכל מקרה של סתירה בין המידע לתנאי הפוליסה ,יחולו תנאי הפוליסה .המידע המופיע
בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה | פברואר 2019
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עולם ביטוח אלמנטר

מסלולי הביטוח בהפניקס
מסלולי ביטוח הרכב המקיף של הפניקס בנויים בצורה מודולרית ומאפשרים לכל נהג ונהגת לרכוש פוליסה המתאימה
לצרכים האישיים ,תוך בחירת הכיסויים שיכללו בפוליסה והתאמתם בצורה מלאה לאופי הנהיגה שלכם ולאופן השימוש
ברכב.
המסלולים שלנו מהווים בשורה חדשה בשוק מוצרי ביטוחי הרכב בישראל ומאפשרים לכם להינות מהביטוחים המקיפים
והמתקדמים ביותר ולחסוך עד אלפי שקלים מדי שנה.

הפניקס מציעה שלושה מסלולי ביטוח גמישים לבחירתכם:
•"הפניקס זהיר" – ביטוח הפניקס זהיר מותאם לנהגים זהירים ואחראיים ,שרוצים ליהנות מפוליסת ביטוח חכמה
ואיכותית במחיר משתלם .הפניקס זהיר ,מבית הפניקס  ,smartהינה פוליסת ביטוח מקיף ,בתעריפים מיוחדים
המיועדת למבוטחים זהירים בני פחות 17ומעלה ובתנאי שהם בעלי וותק נהיגה מינימלי של  12חודשים .הביטוח
מתאים למבוטח שהגיש תביעה אחת ב 3 -השנים האחרונות או שיש לו עבר תביעות נקי בשנתיים האחרונות.
•פוליסת הביטוח המקיף "הפניקס זהיר" כוללת אחריות מוגדלת כלפי צד ג' בגבול מוגדל של  ,₪ 2,000,000כיסוי
לאביזרים ותוספות ברכב (כולל מערכת מולטימדיה ,מערכת שמע ,רדיו) עד  10%מערך הרכב (נכון ליום האירוע),
כיסוי לנזקי רעידת אדמה ולנזקי שביתות ומהומות.
•"רכב שני" – פוליסת הביטוח המקיף "רכב שני" הינה פוליסה ייחודית ובלעדית להפניקס ,המיועדת לביטוח רכב
המשמש כרכב השני במשפחה ,כאשר הרכב הראשון והעיקרי הינו רכב צמוד מטעם מקום העבודה של אחד מבני
הזוג ,והשימוש ברכב השני במשפחה הינו שימוש משני.
•מסלול ביטוח זה מבוסס על תנאי "הפניקס זהיר" וכולל גבול אחריות מוגדל כלפי צד ג' בסכום מוגדל של
 ,₪ 2,000,000כיסוי לאביזרים ותוספות ברכב (כולל מערכת מולטימדיה ,מערכת שמע ,רדיו) עד  10%מערך
הרכב (נכון ליום האירוע) ,כיסוי לנזקי רעידת אדמה ולנזקי שביתות ומהומות.
•"רכבית" – ביטוח הכולל כיסוי מפני נזקי רכוש לרכב וביטוח אחריות כלפי צד שלישי לנזקי רכוש ומבטיח כיסוי
עבור נזקים שאירעו לכלי הרכב כתוצאה מאש ,תאונה עקב התהפכות/התנגשות ,גניבת הרכב ,אירועי טבע ונזקים
בזדון וכן נזקים לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב.
את פוליסת "רכבית" ניתן לרכוש באחת משלוש מסגרות כיסוי:
1.ביטוח מקיף מלא – המכסה נזקי תאונה וגניבה.
2.ביטוח חלקי שאינו מכסה מקרה גניבה
3.ביטוח חלקי שאינו מכסה מקרה תאונה
לכל אחת מהמסגרות ניתן להוסיף מגוון הרחבות ,בתוספת פרמיה ,בהן גרירה ושירותי דרך ,רכב חלופי אוטומטי במקרה
של גניבה ,תאונה או אובדן גמור ,כיסוי לשבר שמשות על בסיס החלפה ,כיסוי להוצאות הגנה משפטית בגבול אחריות של
 ₪ 15,000שירות טיפול משפטי בתביעות כנגד צד שלישי ,כיסוי לנזקי רעידת אדמה ,כיסוי לנזקי שביתות ומהומות ועוד.
מסלול זה מיועד למבוטחים שגילם  24שנה ומעלה וותק נהיגתם שנה ומעלה ובלבד שניסיון התביעות שלהם נקי ללא תביעות
בשנתיים האחרונות או שהגישו תביעה אחת בלבד בשלוש השנים האחרונות.
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ביטוח צד ג
עולם ביטוח אלמנטר

ביטוח צד ג' הוא ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזקי רכוש בפוליסה רחבה הכוללת את הכיסויים הנדרשים בפרמיה
אטרקטיבית.

יתרונות המוצר:
•הטבות והרחבות הכלולות אוטומטית:
•גבול אחריות כלפי צד ג' מוגדל ל₪ 2,000,000 -
•כיסוי להוצאות הגנה משפטית בגבול אחריות עד  ,₪ 15,000בכפוף לשכ"ט הקבוע בכללי לשכת עוה"ד
(תעריף מינימלי)
•"פרקליט" – שירות טיפול משפטי בתביעות כנגד צד שלישי

כתבי שירות וכיסויים אופציונאליים:
כתבי שירות:
•שירותי דרך וגרירה כוללים:
•הרחבה לשירות "עדיף" במקרה של תאונת דרכים (הגעת נציג למקום התאונה ,הסעת המבוטח ממקום
התאונה למרחק של עד  250ק"מ ,אחסנת הרכב ושמירתו)
•שירות החלפת גלגל כתוצאה מתקר ללא השתתפות עצמית
•פטור מחיוב בגין קבלת שירות בכביש אגרה
•כיסוי מורחב לשבר שמשות הכולל:
•פטור מהשתתפות עצמית
•במקרה של שבר לשמשה קדמית/אחורית :הכיסוי כולל גם את הגומיות
•הרחבת "שמשות עד הבית"
כיסויים:
•כיסוי לשבר פנסים ומראות צד ללא הגבלת סכום הכיסוי של החלק המוחלף (הכיסוי ניתן לרכבים ששוויים עד
)₪ 500,000
ביטוח חובה:
•הנחה בגין ביטוח חובה בשיעור של  20%תינתן בביטוח צד ג' ,בעת רכישת ביטוח צד ג'  +ביטוח חובה בפוליסה
מעל גיל  ,24ובלבד שתקופות הביטוח הינן חופפות ויש זהות בבעל הפוליסה ובגילאי הרשאים לנהוג ברכב
•הנחה בשיעור של  7.5%תינתן בביטוח חובה על התעריף הרשמי של חברתנו
מה חשוב לדעת?
•התוכנית מיועדת לרכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון
•הרכב הינו בבעלות פרטית של המבוטח והשימוש בו הינו למטרות חברתיות ופרטיות
•ניתן לבטח כל נהג מעל גיל  21ובעל ותק נהיגה העולה על שנה
•ניתן לבטח מבוטחים שהגישו תביעה אחת במהלך שלוש השנים האחרונות או שיש להם ניסיון תביעות נקי של
שנתיים בלבד (בשנתיים האחרונות)
•(אישורי ניסיון התביעות יתקבלו בכפוף לכללי ניסיון התביעות הנהוגים בחברתנו במועד תחילת הביטוח)
•סוגי הרכבים הבאים לא ניתנים לביטוח במסגרת "הפניקס זהיר" – צד ג':
•רכב חברה ,רכב ספורט ,רכב קבריולט ,רכב ביבוא אישי ,ליסינג תפעולי ,רכב השכרה
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