ינואר 2022
מבוטח/ת יקר/ה,

הנדון :ביטוח שיניים קבוצתי לעמיתי "חבר" משרתי הקבע והגמלאים ולבני משפחותיהם
הודעה בהתאם לתקנה (7א') לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח בריאות קבוצתי),
תשע"ה–.2015
אנו שמחים להודיעכם כי "חבר" וחברת הביטוח "הראל" הגיעו להסכמה על חידוש פוליסת ביטוח השיניים לעמיתים ולבני משפחותיהם
לתקופת ביטוח נוספת.
בבניית תכנית הביטוח החדשה והמשופרת הסתייענו באנשי מקצוע ,לרבות ברופא האמון ויועצי הביטוח של הפוליסה.
בהתאם להסכם החדש ,תקופת הביטוח תחל ביום  1לאפריל  2022ותסתיים ביום  31למרץ .2027
תקופת ההסכם הקיים תוארך עד ליום  ,31.3.2022ללא שינוי בתנאי הכיסוי ובדמי הביטוח.
כל זכויות המבוטחים יקומו מחדש ,במועד תחילת הסכם זה ביום  1לאפריל .2022
כלל האוכלוסייה המבוטחת היום בביטוח השיניים תצורף אוטומטית לתכנית הביטוח החדשה ללא כל צורך בחתימה על טופס הצטרפות.
לכל מבוטח עומדת הזכות לבטל את הביטוח בתוך  60יום ממועד תחילת תקופת הביטוח ועד ליום  31.5.2022ובלבד שלא הוגשה
תביעה לביטוח בתקופה זו.
מובהר כי מבוטח המבטל את פוליסת הביטוח לא יוכל לחזור ולהצטרף לביטוח זה בתקופת הסכם זו ,ביטול הביטוח משמעותו
ביטול הביטוח לגבי כל בני המשפחה הכלולים בפוליסה.
פירוט
להלן תקציר עיקרי השינויים והשיפורים בפוליסה החדשה:

נושא
שינויים
ותוספות
העלאת גיל הזכאות לטיפולי יישור שיניים מגיל  18שנים עד לגיל  21שנים.
בפוליסה
החדשה הורדת גיל הילד הבוגר מגיל  23שנים לגיל  21שנים.
הוספת אפשרות להצטרפות בני המשפחה של הילד/ה הבוגר/ה של עמית  -חתן/כלה ונכדים באמצעי גבייה
אישי (כרטיס אשראי /הוראת קבע בבנק).
הוספת כיסוי ביטוחי לטיפול חשיפת שיניים כלואות מסיבה אורתודנטית כחלק מטיפול יישור שיניים שאושר .מותנה
בביצוע על ידי רופא מומחה בכירורגיה פה ולסת או מומחה למחלות חניכיים .הטיפול יינתן בתביעה פרטית בלבד.
הוספת כיסוי ביטוחי לטיפול כתר זרקוניה  -יכוסו עד ארבעה כתרים בשיניים קדמיות ( )23-13 ,43-33לכל תקופת
הביטוח .הטיפול יינתן בתביעה פרטית בלבד.
הוספת כיסוי ביטוחי לטיפול תותבת מוברגת על שתלים  -תכוסה תותבת אחת ללסת לתקופת הביטוח ובתנאי כי
חלפו  4שנים מביצוע תותבת קיימת .הטיפול יינתן בתביעה פרטית בלבד ,תקרת החזר תהא עד .₪ 9,000
זכאות המבוטח/ת לביצוע שתלים תהא עד  8שתלים לתקופת הביטוח ,ללא מגבלת כמות השתלים ללסת.
זכאות המבוטח/ת להחלפת שתלים הורחבה  -תכוסה גם החלפת שתלים שלא אושרו ושולמו על ידי "הראל" וזאת
מצורך רפואי דנטאלי מודגם בצילום אבחנתי ובתנאי כי חלפו  5שנים ממועד ביצוע השתל ,וכן הוספת כיסוי ביטוחי
להוצאת שתל דנטאלי.
זכאות המבוטח להחלפת מבנים וכתרים על שן או על שתל הורחבה  -תכוסה החלפה השיקום גם אם "הראל"
לא שילמה את הטיפול המקורי על גבי השתל וזאת מצורך רפואי דנטאלי המודגם בצילום אבחנתי ובתנאי כי חלפו
מעל  4שנים ממועד ביצוע השיקום.
זכאות המבוטח/ת מעל גיל  16שנים לטיפול הסרת אבנית גדלה לשלוש הסרות אבנית לשנת ביטוח.
זכאות המבוטח/ת לביצוע טיפול סד לילה הורחבה לביצוע על ידי כל רופא שיניים.
זכאות המבוטח/ת לבדיקת רופא מומחה וחוות דעת שניה גדלה לעד  4חוות דעת לתקופת ביטוח.
זכאות המבוטח/ת לצילום סיטי גדלה לעד  2צילומי סיטי ללסת לתקופת ביטוח.
זכאות המבוטח/ת לצילום פנורמי  /סטטוס  /סטטוס מקביליות גדלה לצילום אחד מכל סוג לתקופת ביטוח.
סגירת תכנית "קבע צעיר" החל מיום .1.4.2022

פירוט
נושא
הצטרפות  .אמבוטח חדש המצטרף לביטוח במועד ההצטרפות  1.4.2022עד :30.6.2022
לפוליסה
עמית שטרם מימש את זכאותו לצרף אליו את בני משפחתו ,יוכל לעשות כן ללא תקופת אכשרה למעט ,כיסוי לטיפול
יישור שיניים אשר יינתן לאחר תקופת אכשרה של  12חודשי ביטוח רצופים ממועד ההצטרפות.
 .במבוטח חדש המצטרף לביטוח לאחר :30.6.2022
הכיסוי לטיפולים משמרים  -יינתן לאחר תקופת אכשרה של  3חודשי ביטוח רצופים המתחילה מיום הצטרפות
המבוטח לביטוח ,בתום תקופת אכשרה זו ,יותאמו זכויותיו של מבוטח זה למבוטח קיים בטיפולים משמרים כמפורט
בתנאי הפוליסה.
הכיסוי ליתרת הטיפולים המכוסים בפוליסה זו  -טיפולי וניתוחי חניכיים ,כירורגיה פה ולסת ,שתלים דנטאליים,
שיקום הפה ויישור שיניים  -יינתן לאחר תקופת אכשרה של  12חודשי ביטוח רצופים מיום הצטרפות המבוטח לביטוח.
בתום תקופת אכשרה זו יותאמו זכויותיו של מבוטח זה למבוטח קיים כמפורט בתנאי הפוליסה.
זכאים לביטוח:
הביטוח נשוא הסכם זה הינו ביטוח משפחתי ,משמעות הדבר היא כי עם ההצטרפות לביטוח יבוטחו כל בני משפחת
העמית – עמית (משרת קבע /גמלאי) ,בן/בת הזוג וילדיהם עד גיל  21שנים .משרת הקבע רשאי לבחור האם מעוניין
להצטרף לביטוח .העמית (משרת קבע /גמלאי) ,רשאי לבחור האם לצרף ילד בוגר מעל גיל  21שנים.
ילד בוגר מעל גיל  21שנים של עמית מבוטח ,יוכל להצטרף לביטוח ולצרף את בן/בת הזוג וילדים מעל גיל  5ועד
גיל  21שנים.
פרטים נוספים לגבי אופן ההצטרפות לביטוח יפורסמו וישלחו אליכם בהמשך על ידי “חבר".
להלן פרקי הכיסוי החל מיום :1.4.2022
פירוט
הכיסוי
טיפולים משמרים
טיפולים משקמים (פרותטיקה)
הביטוחי טיפולים בכירורגיה פה ולסת
שתלים דנטאליים ושיקום על גבי שתלים
טיפולי וניתוחי חניכיים (פריודונטיה)
טיפולי יישור שיניים לילדים עד גיל  21שנים (אורתודונטיה)
להלן דמי הביטוח החודשיים המעודכנים והנכונים ליום ( 1.11.2021לפי מדד ספטמבר  2021שפורסם ב:)15.10.2021-
דמי
הביטוח
דמי הביטוח דמי הביטוח החדשים
סוג המבוטח
החודשיים
למועד חידוש
לפני מועד חידוש
הפוליסה 1.4.2022
הפוליסה
₪ 65.99
₪ 59.49
עמית/חבר שהינו גמלאי
₪ 64.82
₪ 58.32
עמית/חבר שהינו משרת קבע
₪ 65.99
₪ 59.49
אלמנ/ה של עמית/חבר
₪ 84.96
₪ 78.46
בן/בת זוג של עמית/חבר
₪ 33.58
₪ 32.08
ילד ראשון של עמית/חבר שגילו  5-21שנים
₪ 29.08
₪ 27.58
ילד שני של עמית/חבר שגילו  5-21שנים
₪ 21.77
₪ 20.27
ילד שלישי של עמית/חבר שגילו  5-21שנים
ילד רביעי ואילך בגילאי  - 5-21חינם
ילד של עמית/חבר עד גיל  - 5חינם
₪ 65.40
₪ 58.90
ילד בוגר מעל גיל  21שנים  -בגבייה מהשכר או הגמלה של העמית/החבר
₪ 84.96
₪ 78.46
ילד בוגר מעל גיל  21שנים /בן /בת זוג של ילד בוגר  -באמצעי גבייה אישי
₪ 40.47
₪ 38.97
ילד ראשון של ילד בוגר (נכד) שגילו  5-21שנים  -באמצעי גבייה אישי
₪ 34.88
₪ 33.38
ילד שני של ילד בוגר (נכד) שגילו  5-21שנים  -באמצעי גבייה אישי
₪ 25.80
₪ 24.30
ילד שלישי של ילד בוגר (נכד) שגילו  5-21שנים  -באמצעי גבייה אישי
ילד רביעי ואילך של ילד בוגר (נכד) שגילו  5-21שנים -
באמצעי גבייה אישי  -חינם
דמי הביטוח לעמית/חבר שהינו משרת קבע/גמלאי ובני משפחתו ייגבו באמצעות ניכוי מתלוש השכר/הגמלה.
לרשימת מרפאות שיניים ומכוני צילום בהסכם יש להיכנס לאתר "הראל" – .www.harel-group.co.il
ביטוח שיניים
ביטוח
איתור רופאי  /מרפאות שיניים ומכוני צילום.
לנוחיותכם ,החל מיום  1לאפריל  2022תוצג חוברת הפוליסה המלאה באתר "הראל" בכתובת.www.harel-group.co.il :
התנאים המלאים והמחייבים הינם תנאי ההסכם והפוליסה החתומים בין הצדדים.
חוברת פוליסה בה יפורטו הכיסויים הביטוחים תשלח לכל עמיתי “חבר" המבוטחים בפוליסה.
בכל שאלה ,ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של הייעודי לעמיתי "חבר" ,לטלפון .03-9208058
נשמח לתת לך שירות גם באמצעות הווטסאפ ,יש לשלוח הודעה לטלפון.052-7544589 :
באפשרותך לצפות במסמכי הפוליסה שלך באתר הראל.www.harel-group.co.il :
אנו מאחלים לכם בריאות טובה ואריכות ימים,
הראל בשביל השקט הנפשי שלך

