נובמבר 2020

ביטוח שיניים לעובדי עיריית נתניה ובני משפחותיהם

עובדים יקרים ,יש לכם סיבה לחייך!
אני שמח להודיעכם כי עיריית נתניה ו"הראל" חברה לביטוח הגיעו להסכמה על חידוש פוליסת ביטוח השיניים לתקופת ביטוח נוספת,
אשר תחל ביום  1לנובמבר  2020ותסתיים ביום  31לאוקטובר .2025
ביטוח שיניים בשבילך ובשביל משפחתך כי ביטוח השיניים מאפשר לך:
לפתח תודעה לשימור שיניים ויכולת לרפא שיניים במינימום מעמסה על התקציב המשפחתי וזאת על ידי ביצוע טיפולים מונעים
באמצעות ביקורים מעת לעת אצל רופא שיניים וכך לשמור על שיניים בריאות.
אין ספק ,שביטוח השיניים הקולקטיבי הוא מהחשובים שבשירותי הרווחה והבריאות שמספקת העירייה ,לעובדים ובני משפחותיהם.
חברת הביטוח "הראל" ידועה בניסיונה המקצועי בתחום הבריאות בכלל ובביטוח השיניים בפרט.
העיקרון המנחה הינו מתן חופש בחירה בידי המבוטח לערוך את טיפולי השיניים אצל כל רופא ו/או מרפאה על פי בחירתו (רופא
בהסכם /רופא שאינו בהסכם) .לחברת "הראל" פריסה ארצית רחבה של למעלה מ 1000-מרפאות ורופאי שיניים בהסכם.
בברכת בריאות טובה,
מנחם מזרחי ,יו״ר וועד עובדים עיריית נתניה
להלן תקציר ותמצית השיפורים:
פירוט
נושא
דמי הביטוח סכומי הפרמיה צמודים למדד המחירים לצרכן והם נכונים ליום  1.8.2020על פי מדד יוני  2020שפורסם ב:15.7.2020-
החודשיים
סוג המבוטח
סוג המבוטח
ביטוח משולב

₪ 66.48
₪ 66.48

מועד
ההצטרפות

ביטוח משמר מורחב לילד/ה
כולל טיפול יישור שיניים

עובד/ת*
בן/בת זוג  /ילד בוגר מעל גיל  21שנים
₪ 79.96
עבור כל הילדים מגיל  5עד גיל  21שנים
*דמי הביטוח החודשיים עבור העובד ובני משפחתו ינוכו משכר העובד.
מבוטח שהוא ילד עד גיל  21שנים  -הכיסוי הביטוחי הינו לטיפולי שיניים משמרים וטיפולי יישור שיניים.
מבוטח בוגר מעל גיל  21שנים  -הכיסוי הביטוחי הינו לטיפולי שיניים משמרים ,טיפולי וניתוחי חניכיים ,שיקום הפה
ושתלים ושיקום על גבי שתלים דנטאליים.
עובד שטרם מימש את זכאותו להצטרף לביטוח ולצרף אליו את בני משפחתו ,יוכל לעשות כן בתקופת מועד ההצטרפות
החל מיום  1לנובמבר  2020ועד ליום  31לדצמבר .2020
מובהר כי לאחר מועד זה לא תתאפשר הצטרפות לביטוח.
ההצטרפות לביטוח תיתכן באחת מהאפשרויות המפורטות להלן:
■עובד/ת בלבד.
■עובד/ת  +בן/בת זוג.
■עובד/ת  +בן/בת זוג  +ילדיהם מגיל  5עד גיל  21שנים.
■עובד/ת  +ילד/ה בוגר מעל גיל  21שנים.

תמצית תקציר הכיסויים בפוליסה*
בפוליסה החדשה נוספו כיסויים לטיפולים חדשים ומכסות הטיפולים גדלו בטיפולים נבחרים .כמו כן ,סכומי תקרות
שיפורים
ההחזר בפניה לרופא שאינו בהסכם גדלו.
בפוליסה
טיפולים
הכיסוי הביטוחי כולל :שירותי אבחון ,צילומי רנטגן ,הסרת אבנית ,איטום חריצים ,סתימות ,טיפול-שורש ,חידוש
משמרים
טיפול שורש ,עקירות ,עזרה ראשונה.
התווסף כיסוי ביטוחי :סתימה לבנה בשיניים אחוריות.
טיפול יישור טיפול יישור שיניים יבוצע על ידי רופא שיניים מומחה שאינו בהסכם עם המבטח בעל תעודת מומחיות
שיניים
באורתודונטיה מטעם משרד הבריאות או על ידי רופא שיניים "מורשה" בהסכם עם המבטח.
עד
לילדים
הכיסוי הביטוחי הינו לטיפול יישור שיניים אחד לתקופת הביטוח.
גיל  18שנים התווסף כיסוי ביטוחי :חשיפת שן כלואה.
הכיסוי הביטוחי כולל :הסרת אבנית במרפאת מומחה לחניכיים ,הקצעות שורשים וניתוחי חניכיים.
טיפולי
וניתוחי
כל טיפולי החניכיים יבוצעו על ידי רופא מומחה למחלות חניכיים (פריודנט) ,בעל תעודת מומחיות מטעם
חניכיים
משרד הבריאות בישראל.
הכיסוי הביטוחי כולל :מבנה ישיר או מבנה יצוק ,כתר חרסינה ,תותבת חלקית  /שלמה.
טיפולים
משקמים
הכיסוי הביטוחי כולל:
שתלים
על
ושיקום
 8שתלים לכל הפה למבוטח לתקופת ביטוח.
גבי שתלים שיקום על גבי שתלים :מבנה  /כתר  /תותבת.
דנטאליים
הרמת סינוס פתוחה או לחילופין הרמת סינוס סגורה אחת לתקופת הביטוח כפעולה מקדימה לביצוע שתלים שאושרו
על ידי המבטח.
השתלת עצם (שאינה במסגרת הרמת סינוס) אחת לתקופת ביטוח כפעולה מקדימה לביצוע שתלים שאושרו על
ידי המבטח.
התווסף כיסוי ביטוחי:
■הוצאת שתל שהתעורר צורך רפואי להחלפתו.
■החלפת שתל והשיקום על גביו (מבנה וכתר)  -המבטחת תכסה החלפת שתל שהתעורר הצורך להחלפתו לרבות
שיקום על גבי שתל זה (מבנה וכתר) ובתנאי שהשתל אותו מבקשים להחליף אושר ושולם על ידי המבטחת בעבר.
הכיסוי הביטוחי מותנה כי יבוצע על ידי רופא שיניים מומחה בכירורגיה פה ולסת ו/או מומחה למחלות חניכיים
בעלי מומחיות מטעם משרד הבריאות בישראל או על ידי רופא שיניים “מורשה“ שבהסכם עם המבטח.
לרשימת מרפאות שיניים ומכוני צילום בהסכם יש להיכנס לאתר "הראל" – www.harel-group.co.il
איתור רופאי  /מרפאות שיניים ומכוני צילום.
ביטוח שיניים
ביטוח
*התנאים המלאים והמחייבים הינם תנאי ההסכם והפוליסה החתומים בין הצדדים.

אל תוותרו על ההזדמנות להצטרף לתוכנית ביטוח השיניים לעובדי עיריית נתניה ובני משפחותיהם.
איך מצטרפים?
יש למלא את טופס ההצטרפות שצורף למייל ,לחתום במקומות הנדרשים ולהעבירו על כל חלקיו ( 4עמודים) למייל:
 - menahemm@netanya.muni.ilלוועד העובדים.
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