”“TOWER MEDICAL BIT
עובד/ת יקר/ה






הנהלת טאואר סמיקונדקטור בע"מ ,בשיתוף עם "הראל חברה לביטוח בע"מ"
ו"אלדור ביטוח" שמחים להציג בפניך את תנאי תכנית ביטוח הבריאות הייחודית
לעובדי החברה ובני משפחותיהם.
בתוכנית זו השקענו מחשבה רבה במטרה להעניק לך ולבני משפחתך תכנית בריאות
מקיפה המותאמת לצורכך האישיים ,בעלת שיפורים משמעותיים ורכיבים חדשים
נוספים וזאת ללא שינוי בעלויות .
הראל חברה לביטוח ,הינה מובילה בישראל בביטוח הבריאות ,וניסיונה הרב של
אלדור ביטוח מאפשרים לכם לקבל את השירות הטוב ,המיומן והיעיל ביותר בעת
הצורך.

”“TOWER MEDICAL BIT
להלן עיקרי הרובד הבסיסי לכלל עובדי החברה


השתלות בחו"ל.
טיפולים מיוחדים בחו"ל.
החלמה לאחר ניתוח.
גמלת החלמה לאחר ביצוע השתלה.
תרופות מיוחדות שאינן בסל הבריאות.
שירות רפואי  24שעות בבית המבוטח ,כולל ילדי העובד עד גיל .26
שירות סיוע וייעוץ פסיכולוגי  /פסיכיאטרי ,כולל ילדי העובד עד גיל .26

✓

כל עלות הביטוח של הרובד הבסיסי הינה על חשבון המעסיק.









”“TOWER MEDICAL BIT
רובד ב' (לבחירה על ידי העובד) :


באפשרות העובד המבוטח ברובד א' להרחיב את הביטוח כדלקמן :
הוספת בן /בת זוגו וילדיו עד גיל . 26
כיסוי מלא לניתוחים פרטיים .הבאים:
ניתוחי לב ,מוח ,כריתת הערמונית ,ניתוחי עיניים ,כריתת רחם ,כריתת שד ,עמוד
שדרה ,ניתוחים גניקולוגיים וניתוחי ידיים.
רפואה אלטרנטיבית כיסוי לטיפולים מסוגים שונים עפ"י בחירת המבוטח.
שירות רפואי לילי  24שעות משפחתי (הכולל בדיקה גופנית ,קבלת תרופות מרשם
לתרופות ,הפנייה לחדר מיון).
רפואת משפחה ,ילדים ,נשים ,פסיכולוגי ,דיאטה ותזונה נכונה) .גריאטריה,
שירות

✓

עלות הביטוח לעובד וילדיו –  ₪ 41.42לחודש.
לעובד +בן/בת הזוג וילדיהם – 63.42לחודש.
רובד ב ינוכה מתלוש השכר .









✓


”“TOWER MEDICAL BIT
רובד מורחב לבחירה על ידי העובד/ת :
באפשרות העובד/ת המבוטח ברובד הבסיסי להרחיב את הביטוח כדלקמן:


ניתוחים פרטיים מהשקל הראשון כולל טכנולוגיות מחליפות ניתוח



התייעצויות עם כל רופאים מומחים (בחירה ע"פ רצון המבוטח).



בדיקות רפואיות כגון .C.T ,M.R.I, KOLO, GASTRO,EMG :בדיקות ONCOTEST

(בחירה ע"פ רצון המבוטח).

לגידולים ממאירים וכו'....
❑

אבחון מהיר  :VIPבבית חולים אסותא תוך  72שעות בלבד!!!

❑

פיצוי חד פעמי ע"ס  50,000ש"ח בגין גילוי מחלת סרטן

❑

בדיקות הריון :סקירת מערכות ,התייעצות עם גניקולוג ,בדיקת מי שפיר ,בדיקת שיקוף עורפי
ובדיקות לאבחון גנטי טרום לידה ,הפריה חוץ גופית.



טיפולים פיזיותראפיים וטיפולים אלטרנטיביים (מטפל עפ"י בחירת המבוטח).



אבחון בעיות התפתחות ילדים/ליקוי למידה וטיפול בהרטבת לילה לילדים.
**כל הכתוב באדום הוא אפשרות בחירה להוספה

עלויות הביטוח
גיל

עלות הביטוח החודשי
המורחב לכלל האוכלוסייה

עלות הביטוח החודשי המורחב
כולל אסותא VIP

גיל

יחיד כולל 3
ילדים

משפחה כולל 3
ילדים

יחיד כולל 3
ילדים

משפחה כולל 3
ילדים

עד 29

125

486

72

147

30-34

182

594

87

170

35-39

152

621

139

265

40-44

212

656

154

291

45-49

222

674

193

368

50-54

301

883

248

396

55-60

344

1018

353

681

61-65

382

1325

328

659

*תשלום נוסף שינוכה מתלוש השכר בסך  ₪42ליחיד ו  ₪63למשפחה

תהליך הגשת תביעה?
מה לעשות כשצריך ניתוח פרטי?
 ליצור קשר עם אלדור ביטוח בטלפון הרשום מטה ולקבל הדרכה ביצירת קשר עם הרופא המנתח
במידת הצורך וכן לקבל טופס תביעה.
 לאתר בחירת הרופא הנתח יש לשלוח את טופס התביעה הכולל את שמו של הרופא ,הסכמתו לביצוע
הניתוח ואת כל פרטי תולדות המחלה וסוג הניתוח.
 מניסיוננו ,במרבית המקרים תבחר רופא הקשור בהסכם עם הראל ואז ,לאחר בדיקת הזכאות,
תשלם הראל ישירות למנתח את שכרו וישירות לביה"ח עבור שירותיו.
 אם תבחר ברופא שאיננו קשור בהסכם עם הראל אזי ,לאחר בדיקת הזכאות ,תשלם הראל ישירות
לביה"ח עבור שרותיו ,את שכר המנתח תשלם לאחר קבלת הקבלה המקורית  ,את שכר המנתח עפ"י
הסכום שהיא משלמת למנתח מקביל המופיע ברשימת מנתחי ההסכם שלה.
ביצוע ניתוח באופן דחוף:
 במקרה של ניתוח פרטי דחוף  ,הינך מתבקש להודיע לביה"ח ולמנתח כי הנך מוטב בביטוח רפואי
הראל.
 בהזדמנות הראשונה הודע אלדור ביטוח בטלפון הרשום מטה על הניתוח והעבר את כל המידע
הרפואי בצרוף הקבלות המקוריות על התשלומים ששילמת .
מה לעשות כשצריך השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל ?
 עם היוודע הצורך בהשתלה או בטיפול מיוחד בחו"ל  ,ליצור קשר עם אלדור ביטוח בטלפון הרשום
מטה  ,כדי לקבל הדרכה בתהליך התביעה במקרה השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל.
להזמנת רופא לביקור ביתי בלילה ו או לשירותי מידע טלפוני לבריאות המשפחה :
 יש להתקשר למוקד חברת ביקורפא1-800-260-660 :

אנו עומדים לרשותך בכל עת
אלדור ביטוח
רח' דרך יפו , 138טל( :רב קוי)  , 04 – 8738881פקס04 – 8739995 :
E-MAIL: doron@eldorins.co.il

אתר האינטרנט של סוכנות הביטוח
http://www.eldorins.co.il/

