יוני 2015
עמותת הרווחה מבטחת את חבריה בשלושה ביטוחים:
ביטוח בריאות ,ביטוח שיניים וביטוח חיים.
הביטוחים ניתנים לעובדים חינם בהתאם לתקופת הכשרה נדרשת עפ"י קריטריונים
שקבעה הנהלת העמותה.
פורש?
מיד עם סיום יחסי עובד מעביד יפוג תוקפן של פוליסות הביטוח בהן היית מבוטח
במסגרת העמותה .הפסקת הביטוחים כאמור תחול גם על בני משפחתך ,במידה
והיו מבוטחים באיזה מהביטוחים האמורים.
לשמירה על רצף ביטוחי והמשך פוליסות הביטוח בהן היית מבוטח ,עלייך לפנות
לחברות הביטוח מיד עם סיום העסקתך בבזק לקבלת המידע והסדרת התנאים
הכספיים באופן עצמאי.
מוקדי חברות הביטוח לשמירת הרצף הביטוחי:
ביטוחי בריאות ושיניים – לרשותך  09יום לשמירה על רצף ביטוחי.
הפניקס חב' לביטוח http://www.fnx.co.il/collective/bezeq 1-700-50-44-11 -
באתר זה תמצא מידע אודות ביטוחי השיניים ובריאות ,פוליסות הביטוח ,טפסים
ועוד ..בפניות ,שאלות ובירורים ניתן לפנות גם במייל אשר נפתח למבוטחי בזק
וגמלאיה במיוחד bezeq@phoenix.co.il
ביטוח חיים – לרשותך  09יום לשמירה על רצף ביטוחי.
לאיריס במייל bzq@zbr.co.il -
סיון  -במייל –  sivan@zbr.co.ilבפקס –  03-7255735או בטלפון03-6131234 :
שלוחה .4
דנה במייל  oran@zbr.co.ilבנייד  052-3591660 -או בטלפון 03-6131234 :שלוחה .4

ביטוח בריאות  -חברת "הפניקס"
תוכנית הביטוח כוללת כיסויים רחבים ביותר להשתלות בארץ ובחו"ל ,ניתוחים
פרטיים בארץ ובחו"ל ,תרופות שאינן בסל ,ביטוח סיעוד ,טיפולים מחליפי ניתוח,
שירותים אמבולטוריים ועוד..
* כל התנאים בכפוף לתנאי הפוליסה.
צרוף בני משפחה :גמלאים שבחרו שלא לצרף בני משפחה לפוליסה זו בתקופת
עבודתם לא יוכלו לצרפם לאחר הפרישה.
לאחר הפרישה ניתן יהיה לצרף רק בני משפחה חדשים שנוספו למשפחה (כלות,
חתנים ,נכדים )..תוך  90יום מיום הנישואין/לידה -בכפוף למילוי הצהרת בריאות.
פרמיה:
גמלאי עד גיל  65כ₪ 78.19 -
בן זוג עד גיל  65כ₪ 78.19 -
גמלאי מעל גיל  65כ₪ 178.63 -
בן זוג מעל גיל  65כ₪ 178.63 -
תוספת פרמיה להגדלת סכום סיעודי למבוטחים מעל גיל  65הנה כ₪ 590.54 -
בחודש.
ילד בוגר מעל גיל  -21כ₪ 78.19 -
ילד -כ₪ 21.69 -
 2ילדים -כ₪ 30.66 -
 3ילדים -כ ,₪ 39.63 -מילד רביעי -חינם.
לפי מדד *( 15.3.2015הפרמיה מתעדכנת מידי חודש עפ"י המדד).
מוקד הפניקס1-700-50-44-11 :
http://www.fnx.co.il/collective/bezeq
-

פוליסת ביטוח הבריאות (קישור לפוליסה)

-

טופס צרוף בני משפחה – ביטוח בריאות (קישור לטופס)

-

טופס לצרוף בני משפחה (קישור לטופס)

ביטוח שיניים  -חברת "הפניקס"
תוכנית הביטוח כוללת טיפולים משמרים (צילומים ,סתימות ,ניקוי אבנית ,עקירות
כירורגיות ,עזרה ראשונה ,)..טיפולים משקמים (תותבות ,מבנים ,כתרים ,שתלים,)..

טיפולים פרותטיים (שיקום הפה) והחלפת שחזורים ,טיפולים פריודונטיים (ניתוחי
חניכיים) ,כיסוי ליישור שיניים לילדים (אורתודונטיה).
* כל התנאים בכפוף לתנאי הפוליסה.
צרוף בני משפחה :גמלאים שבחרו שלא לצרף בני משפחה לפוליסה זו בתקופת
עבודתם לא יוכלו לצרפם לאחר הפרישה.
לאחר הפרישה ניתן יהיה לצרף רק בני משפחה חדשים (כלות ,חתנים ,נכדים)..
תוך  90יום מיום הנישואין/לידה -בכפוף למילוי הצהרת בריאות.
ילדים/נכדים ניתן לצרף בהגיעם לגיל  5ולא מעבר לשנה ממועד זה בתשלום
רטרואקטיבי מגיל .5
את ביטוח השיניים לא ניתן לבטל ,אלא בתום תקופת הביטוח .9/2015
פרמיה:
גמלאי כ₪ 86.88 -
בן זוג – כ₪ 86.88 -
ילד בוגר מעל גיל  – 21כ₪ 86.88 -
ילד  -כ₪ 34.80 -
 2ילדים כ₪ 69 -
מילד  - 3חינם!
נכון לנובמבר *( 2013הפרמיה מתעדכנת אחת לשנה עפ"י המדד).
בכל מקרה של ערעור על החלטת חב' הפניקס בנושא ביטוח שיניים ,ניתן לפנות
לרופא אמון – ד"ר אלפר:
תל אביב  -בניין עזריאלי ימי ב' בין השעות  11:00-12:30קומה  12חדר 1206
ראשל"צ  -רח' לזרוב  4ימי ב' בין השעות  13:00-15:00קומה  1חדר 215
ירושלים  -רח' הצבי  15ימי ד' בין השעות  11:00-12:30קומה  7חדר וועד
חיפה  -רח' ירוחם צייזל -ימי ג' ,בין השעות  08:00-09:45חדר ישיבות וועד
בהגעה לרופא האמון  -יש להצטייד בחומר רפואי רלוונטי וצילומי שיניים.
מוקד הפניקס1-700-50-44-11 :
http://www.fnx.co.il/collective/bezeq
-

פוליסת ביטוח השיניים (קישור לפוליסה)

-

טופס צרוף בני משפחה – ביטוח שיניים (קישור לטופס)

-

טופס לצרוף בני משפחה (קישור לטופס)

ביטוח חיים – חברת "הכשרה"
תוכנית הביטוח כוללת פיצוי בגין מוות ( 211,904ש"ח) ,מוות מתאונה (211,904
ש"ח) ,נכות מוחלטת ( 211,904ש"ח) ,גילוי מחלה קשה ( 105,952ש"ח).
*כל התנאים בכפוף לתנאי הפוליסה.
עם פרישתך ולפני הגעת לגיל  ,60יש באפשרותך להמשיך את הפוליסה וזאת תוך
 60יום מיום הפרישה.
צירוף בני משפחה:
לאורך כל תקופת הביטוח ניתן לצרף לתוכנית הביטוח בני זוג וילדים מעל גיל 18
במחיר ייחודי לחברי עמותת הרווחה של עובדי בזק .צירוף בני המשפחה בכפוף
לתהליך חיתום.
לשמירת הרצף הביטוחי ולצרוף בני משפחה יש ליצור קשר עם סוכנות הביטוח
"צבר":
לסיון  -במייל –  sivan@zbr.co.ilבפקס –  03-7255735או בטלפון03-6131234 :
שלוחה .4
לאורן במייל  oran@zbr.co.ilבנייד  052-3591660 -או בטלפון03-6131234 :
שלוחה .4
הפרמיה כ 57.25 -ש"ח בלבד
*נכון למדד  1.4.11צמוד למדד המחירים לצרכן

-

פוליסת ביטוח החיים (קישור לפוליסה)

-

טופס לצרוף בני משפחה (קישור לטופס)

התנאים הקובעים לזכאות הביטוחים הם בהתאם לקריטריונים הקבועים בעמותת
הרווחה.

הסדרת תשלום הפרמיות לרצף ביטוחי נעשית ע"י פניה לחברות הביטוח:
-

טופס ביטוח שיניים מקורי יש לשלוח לכתובת :הפניקס חברה לביטוח בע"מ ,מחלקת
תפעול ביטוח שיניים ,באמצעות סניף הדואר דרך השלום ,ת.ד  98406תל אביב 61250
חשוב לחתום ליד "שטר ביטחון לא סחיר" ו" -התחייבות כספית".
לידי גב' ליאת הררי.
טופס שמירה על רצף ביטוח שיניים

-

טופס ביטוח בריאות יש לשלוח לגב' שיפרה רובין לפקס מספר .03-7336955
לשאלות נוספות בנושא ביטוחי בריאות ושיניים  -הפניקס חב' לביטוח .1-700-50-44-11 -
טופס שמירה על רצף ביטוח בריאות

-

ביטוח חיים – יש לפנות ישירות לסוכנות הביטוח "צבר":
מייל bzq@zbr.co.il :או בטלפון 03-6131234 :שלוחה ( 4אורן/סיוון/איריס).

בכל שאלה או ברור ניתן לפנות לחברי וועדת הביטוחים:
ריקי סמנדר ,מרכזת הוועדה 050-6778886 03-9553334
Riki.Samnader@bezeq.co.il
יוסי ברבי נציג חטיבת תל-אביב והשרון yosiba2@bezeq.co.il 050-6776940 03-6330772
אליאב מזגני נציג חטיבת המרכז eliavma@bezeq.co.il 050-6778262 03-9553737
שלומי עמירב ,נציג חטיבת המרכז 050-6778211 03-9553642
Shlomi.Amirav@bezeq.co.il
חגית קורמן נציגת חטיבת הצפון hagitko@bezeq.co.il 050-6779770 04-8463774
פטריס טייב נציג חטיבות המטה patriceta@bezeq.co.il 050-6777418 04-8613269
משה מוטולה נציג חטיבת ירושלים והדרום 050-6775905 08-6223605
moshemo@bezeq.co.il
מירב ביטון ,עו"ד מנהלת מדור ביטוחים 050-6777667 03-5123393
meravbi@bezeq.co.il

בברכת בריאות שלמה,
חברי וועדת ביטוחים:
ריק סמנדר ,מרכזת הוועדה
יוסי ברבי ,נציג חטיבת תל-אביב והשרון
משה מוטולה ,נציג חטיבת ירושלים והדרום
אליאב מזגני ,נציג חטיבת המרכז
שלומי עמירב ,נציג חטיבת המרכז
חגית קורמן ,נציגת חטיבת הצפון
פטריס טייב ,נציג חטיבות המטה
מירב ביטון ,עו"ד ,מנהלת מדור ביטוחים
שאול שם-טוב,
יו"ר וועדת ביטוחים

ענת קובו,
מנהלת עמותת הרווחה

