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מבטח סימון סוכנות לביטוח

אודות "הראל"
הראל חברה לביטוח בע"מ הינה החברה הגדולה והמובילה בישראל בתחום ביטוחי בריאות והסיעוד.
מאז  1935עוסקת הראל בתחום .הניסיון המצטבר של למעלה מ 70 -שנה בביטוחי בריאות וסיעוד למיליוני
מבוטחים מעניק להראל את היתרון שלה על פני כל מתחריה.
הצורך באלטרנטיבה הפרטית למערכת הרפואה הציבורית מהווה נר לרגלי הראל במהלך כל שנות פעילותה ,תוך
התאמת הכיסוי לצרכים האמיתיים.
במרוצת השנים הקדימה הראל לצפות התפתחויות בתחום הרפואה ובמערכת שירותי הבריאות הציבורית,
וביססה מגוון מוצרים התואם את הצרכים העכשוויים והעתידיים.
עליונותה של הראל בתחום הבריאות מתבססת ,בנוסף לניסיונה הרב ,גם על שותפיה האסטרטגיים בארץ ובחו"ל
ועל יחסיה ארוכי השנים עם הגורמים המובילים בתחום הרפואה.
העוצמה והניסיון של הראל בתחום זה ,מעניקים לה את הבכירות והמובילות בעולם ביטוחי הבריאות והסיעוד.
רשת הסכמים מקיפה עם בתי חולים פרטיים ועם טובי המנתחים.
קשרים מיוחדים עם מוסדות רפואיים וחברות ביטוח בחו"ל.
ניסיון מצטבר כתוצאה מטיפול במספר גדול של תביעות לאורך תקופה ממושכת.
להראל למעלה ממליון מבוטחים בביטוחי בריאות ,ולמעלה משלושה מליון מבוטחי סיעוד נהנים מהשקט הנפשי
המוענק על ידי ביטוחי הבריאות של הראל .נתח שוק של כ 50% -בתחום הבריאות והסיעוד ממקם את הראל
במקום הראשון ,ומבטיח ללקוחותיה את הביטחון שבעת הצורך אנחנו עימם.

נתח שוק – הוצאות רפואיות

נכון לתאריך  31.12.2015ע"פ פרסום אגף שוק ההון

א .להלן עקרי תוכניות ביטוח בריאות לעובדים ובני משפחותיהם:








-

עיקרי הכיסויים הכלולים באמצע החיים (תאונות) :
כיסוי למקרה מוות מתאונה .ייחודי בהראל  -הגדלת סכום הביטוח ב  50%לאחר  3שנות וותק.
כיסוי במקרה של נכות מלאה או חלקית עקב תאונה.
כיסוי למקרה שברים וכוויות מתאונה ( שברים עפ"י טבלה; כוויות מדרגה  2ו  3עפ"י טבלה).
כיסוי למקרה סיעוד מתאונה  -תשלום חד פעמי לאחר  3חודשי המתנה ( 3מתוך  6פעולות .)ADL
כיסוי למקרה אשפוז מתאונה בבית חולים -פיצוי יומי החל מהיום השלישי לאשפוז ועד סה"כ
 26שבועות אשפוז.
השתתפות בהוצאות בגין ביצוע ניתוח פלסטי מתאונה
פיצוי חד פעמי בגין ביצוע ניתוח עקב פגיעה אורטופדית בכתף ,ברך או קרסול,
כתוצאה מתאונה  -ייחודי בהראל
כיסוי לפינוי באמבולנס ממקום התאונה לבית חולים  -עד תעריף מד"א.
קיים כיסוי לתאונה שארעה עקב פעילות ספורטיבית ( לא אתגרית ) שאינה מקצוענית (שמהווה את עיסוקו
העיקרי של המבוטח)

כיסוי לילדים – ייחודי בהראל
 פיצוי חד פעמי עקב היעדרות מבחינת בגרות עקב תאונה בגובה .₪ 1,000
 השתתפות של  75%בטיפולים פסיכולוגיים לאחר מוות של בן משפחה קרוב ועד ₪ 180
לטיפול ,מקסימום  30טיפולים בגין ארוע אחד למשך כל תקופת הביטוח.
 מתן כיסוי במקרה של פעילות ספורט חובבני אף אם בוצעה במסגרת אגודת ספורט.
 פיצוי נוסף של  50%מסכום הביטוח בקרות תאונה/ות +שהביא למות שני הורים שבוטחו
בפוליסה זו.
כיסוי לשירותים נלווים לאשפוז:
 אחות פרטית החל מהיום החמישי לאשפוז.
 שהייה של קרוב מדרגה ראשונה בבית מלון בקרבת בית החולים במקרה אשפוז ארוך (מעל  10ימים).
 כיסוי לטיפולי פיזיותרפיה ו/או רפואה משלימה לאחר תאונה -עד  10טיפולים.
כללי :
 גיל הצטרפות מינימאלי  3מקסימאלי .76
 * פרמיה קבועה.
 תום תקופת ביטוח :גיל .80
 קיימת אפשרות לצמצום חריג רכב דו גלגלי טרקטורון וספורט אתגרי תמורת פרמיה נוספת.
סכומי ביטוח בש"ח
זהב
כיסוי
100,000
מוות מתאונה
100,000
נכות מתאונה
20,000
שברים וכוויות
20,000
סיעוד מתאונה (חד פעמי)
300
אשפוז מתאונה (פיצוי יומי)
סכום הביטוח לילד (עד גיל  )21יהיה  50%מהסכומים המפורטים לעיל עבור מוות ,נכות,
שברים וכוויות ,סיעוד ואשפוז מתאונה ובנוסף -
ניתוח פלסטי מתאונה
עד 20,000
(תקרת שיפוי)
כתף₪ 8,000 :
ניתוח אורטופדי
ברך/קרסול₪ 5,000 :

נכות תעסוקתית
פיצוי יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה נותן מענה במקרה בו מבוטח נמצא במצב של אובדן כושר עבודה
כתוצאה מתאונה ,יהיה זכאי לקבל בתום תקופת המתנה קצרה פיצוי יומי על פי הנקוב בדף פרטי הביטוח וכל עוד
הנו במצב זה ,ועד התקופה המתאימה על פי גיל הכניסה לביטוח.
 הגדרה עיסוקית :אי כושרו הזמני מתאונה של המבוטח לעסוק במקצועו ו/או בעיסוקו בהם עסק ערב קרות מקרה
הביטוח בשיעור של לפחות .25%
 אובדן כושר עבודה חלקי בשיעור העולה על  50%ייחשב כאובדן כושר מלא.
 תקופות הפיצוי:
למבוטח מגיל  21-54במועד תחילת הביטוח  3 -שנים
o
למבוטח מגיל  55-59במועד תחילת הביטוח  2 -שנים
o
למבוטח בגיל  60במועד תחילת הביטוח  -שנה
o
 אבטלה :במקרה שמבוטח הפסיק לעבוד מסיבה שאינה רפואית לתקופה העולה על  90יום וקרה מקרה הביטוח,
יהיה זכאי לתגמולי ביטוח לתקופה של עד חצי שנה.
 תקופת הביטוח :עד גיל 67
 גיל כניסה מקסימלי הינו 60
 קיימות תוספת מקצועית תגבה בהתאם לעיסוק
 -לתשומת ליבך בכיסוי מסוג נכות תעסוקתית עשויה להגבות תוספת לפרמיה בהתאם לעיסוקו של המבוטח.

ב.כללי
החרגות עיקריות
במסגרת תוכנית הביטוח לא יכוסו:
 מצב רפואי לקוי קיים ותוצאותיו ,שהיו קיימים לפני כניסת ביטוח זה לתוקף.
 שרות בצבא ,פעילות ספורטיבית במסגרת אגודות ספורט וכיו"ב.
 חריגים נוספים כמפורט בתנאי הפוליסה בפרק חריגים וחריגים כלליים
דמי הביטוח
ההצטרפות לביטוח תהיה לאחר מילוי הטופס בקשה כולל הצהרת בריאות ואמצעי גביה אישיים.
דמי הביטוח יקבעו לפי גיל המבוטח וישתנו כל חמש שנים .התשלום יתבצע באמצעות הוראת קבע
או כרטיס אשראי.
הטבה ייחודית :
עובדים שיירכשו כיסוי אמצע החיים ייהנו מהנחה בשיעור  25%שנים א'-ג' 15% ,משנה ד' ואילך.
עובדים שיירכשו נכות תעסוקתית ייהנו מהנחה בשיעור  25%למשך  3שנים.
בנוסף ייהנו מהטבה בהפחתת תוספת מקצועית בשיעור .25%
* רכישת הכיסוי נכות תעסוקתית אפשרית לרוכשים חבילת אמצע החיים ובמידה והתכנית בתוקף ומשולמת
כסידרה (.ביטול תוכנית אמצע החיים יבטל את הכיסוי לנכות תעסוקתית )
*התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתנאי הפוליסה ובנספחיה.

להלן פרמיה חודשית ב ₪-להראל אמצע החיים לאחר  25%הנחה :
גיל
3-20
21-39
40-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-76

זהב
20.34
34.34
40.37
47.22
56.25
71.36
92.01
129.74

להלן פרמיה חודשית ב ₪-לנכות תעסוקתית לפיצוי חודשי של  ₪ 1,000לאחר  25%הנחה
למשך  3שנים :
גיל כניסה /
ימי המתנה

14

30

משך פיצוי מקסימאלי
לפי גיל כניסה (שנים)

21-39
40-49
50-54
55-59
60-67

10.20
12.60
13.75
15.59
15.59

6.52
8.06
8.79
11.46
11.46

3
3
3
2
1

הצעה זו בתוקף למשך  60יום ממועד הוצאתה.
תוקף ההטבות למצטרפים חדשים הינן עד לתאריך 28.02.2018
אנו עומדים לרשותכם לכל מידע נוסף שיידרש.

בכבוד רב,
מירי חיים
חטיבת שיווק ומכירות
העתק  :איזק מינגוט  -מבטח סיימון סוכנות לביטוח
ט.ל.ח

