
  

  

  

  

Healthy & Sure  

       הביטוח הרפואי לעובדים זרים
  

  :כללי
  

 י צו"בביטוח רפואי עפ, מבטחת את העובדים הזרים בישראל, חברה לביטוחבריאות כלל 
המבוסס על סל , כולל סל שירותי בריאות, הצו ומכך הביטוח. 2001 –א "עובדים זרים התשס

  .1994 –ד "כתי התשנ חוק בריאות ממלחשנקבע מכו, שירותי הבריאות
  

  :תמצית הכיסויים
  

,                   מומחה לרפואה פנימית, מומחה לרפואת משפחה, רופא כללי רפואה ראשונית
  .מעבדות, מכונים, גינקולוג

   

  . שעות ביממה24תוך שעתיים , ביקורי בית של רופא ראשוני ביקורי בית
  

  .קרדיולוג ונוירולוג, כירורגית שד: ללא הפניית רופא ראשוני למעט רפואת מומחים
  

  .בהפניית רופא, במצב חירום חדר מיון ואמבולנס
  

כולל אשפוז פסיכיאטרי עקב . או עקב מצב חירום/ובהפניית חדר מיון , בהפניית רופא אשפוז
  . יום60 עד - מצב חירום רפואי 

  
  

  .ב חירום חודשי העסקה בישראל ברצף ועקב מצ9טיפול מלא מותנה במינימום הריון 
  

  .בהתאם לסל התרופות כיסוי מלא ללא השתתפות תרופות
  

אם קבע , מימון הוצאות חזרתו של המבוטח לארץ מוצאו הוצאות חזרה לארץ המוצא
  .רופא תעסוקה שהמבוטח אינו כשיר לבצע העבודה ולא יהיה כשיר לבצעה תוך תשעים יום

  

בתנאי שהארכה תבוצע תוך  חודשים 60 -מוגבל ל, הארכת הביטוח ללא חיתום מחודש
  . או בהתאם לתוקף אשרת העבודה אצל המעביד,  יום מתום תקופת הביטוח30
  

  .ללא השתתפות עצמית  - מתן כל השירותים הרפואיים
  

  .ת אשרת עבודה  גם  בביטוח לאומי לכיסוי  תאונות עבודה/ת בעל/ לבטח עובד!!!חשוב

  

  : נספחים לפוליסה
  

   10,000$ עד – מוות או נכות צמיתה עקב תאונה -'ח אנספ

      5,000$ עד – העברת גופה לארץ המוצא - 'נספח ב

  ".כללית סמייל" עזרה ראשונה במרפאות – י רופא שיניים"טיפול חירום ב שיניים ע  -'נספח ג
  

   - שלא ניתן לבטחם בביטוח לאומי , לעובדים !!!CMC -בלעדי ב

   כיסוי למקרה תאונת עבודה התאונות עבוד -'נספח  ד
  

  יקבל המבוטח כרטיס שרות , עם קבלת טופס ההצעה הכולל הצהרת בריאות מלא וחתום
  . הנושא את פרטיו האישייםמגנטי 

  

  )או המבוטח/בהתאם לתאריך הודעת בעל הפוליסה ו(.  ימי ביטוח10 - בשווי של –דמי ביטול הביטוח 
          

  
 ,לשירותכם כתמיד  

  
  
  

            CCCCllllalalalal M M M Medi edi edi edi CCCCareareareare       
  מחלקת ביטוח אוכלוסיות זרות                 

  
  
  
  
  

  .תנאי הפוליסה המלאים אחריות המבטח הינה אך ורק על פי 

  
  
  

: תמצית החריגים
 

תאונות דרכים 
 

אם הוכרו  תאונות עבודה
ע"י ביטוח לאומי ולמעט 

 הקבוע בפוליסה.
 

(ו/או לידה מוקדמת,  לידה
טיפול בולד או בעובר או 

בפג) 
 

ניתוחים בחו"ל  
 

בגין:  אשפוז ו/או מיון
גמילה, שיכרות, סמים, 

 אסתטית, –קוסמטיקה 
 אשפוז סיעודי

 

  שירותים פסיכולוגים
 

פסוריאזיס 
 

בדיקות גנטיות 
 

ל: אין  טיפול ותרופות
אונות, תפקוד מיני, פוריות-

 הפריה והזרעה
 

(הקודם מצב רפואי קודם 
למועד הראשון). 

 

. טיפולי שיניים
 

פיצוי למקרה מוות או 
  בגין נכות עקב תאונה

מצב רפואי קודם, פעולות 
איבה, פעולה מלחמתית או 

בלתי חוקית, פעילות ספורט, 
 פגיעה עצמית.

   
  
  
  

  
  שירות לקוחות

   שעות24
  

1-800-351835  
  
  

 


