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CARE 4 U 
 ם בישראלעובדים זרירפואי לביטוח -תקציר כיסויים  

מיועדת לעובדים זרים ומעניקה ביטוח רפואי בישראל בהתאם לנדרש מכל מעסיק בצו עובדים זרים,  פוליסת ביטוח הבריאות

השירותים  .אלהמחייב בין היתר, סל שרותי בריאות לעובד הזר בהיקף דומה לסל הבריאות הניתן כיום לכל אזרח בישר

 הרפואיים ניתנים בקופ"ח כללית באמצעות כרטיס מגנטי הניתן לכל מבוטח בדומה לאזרחים ישראלים החברים בקופה
 

 מי יכול להצטרף לביטוח ?

 תושבי חוץ המגיעים לישראל למטרות עבודה ומועסקים ע"י מעסיק בישראל -

 לי אישור עבודה בתוקףבע אךמעסיק  ללאתושבי חוץ המגיעים לישראל למטרות עבודה  -

 בני / בנות זוג של ישראלים בעלי אישור עבודה בתוקף  -

 שנים )כולל( 65 –שנים, גיל הצטרפות מקסימאלי  18 –גיל הצטרפות מינימאלי  -

 

 עיקרי הכיסוי )בכפוף לצו עובדים זרים(

 שירותים רפואיים ניתנים בסניפי קופ"ח כללית בפריסה ארצית -

 שעות ביממה 24וני, ביקורי בית של רופא ראש -

 כיסוי מלא –הוצאות רפואיות בעת אשפוז  -

 ימי אשפוז 60עד  –הוצאות רפואיות בעת אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי  -

 חדר מיון ואמבולנס במצב חירום, בהפניית רופא בלבד -

 ח כלליתהשירותים ניתנים בסניפי קופ" -רופא משפחה, רופא מומחה, תרופות, בדיקות מעבדה, שירותי הדמיה  -

 כיסוי מלא לתרופות הכלולות בסל הבריאות עם מרשם רופא -

  ₪ 7,200 –כרטיס טיסה חזרה לארץ המוצא במקרה של אובדן כושר עבודה  -

 לווי של צוות וציוד רפואי, כמתחייב ממצבו הרפואי של העובד במידה ואינו כשיר לעבודה –הטסה רפואית  -

 ליום למלון ₪ 150,  ₪ 5,500 –ימים  10בישראל עד  טיסת חירות לבן משפחה קרוב והוצאות שהייה -

 כיסוי מלא –הוצאות העברת גופה לארץ המוצא  -

 במקרה מוות / נכות מתאונה ₪ 50,000תשלום בסך  -

 במרפאות "כללית סמייל" בלבד, בכפוף לתנאי הפוליסה -טיפולי חירום בשיניים  -

פיצוי חד פעמי מיוחד לעובד בעל רישיון בענף הסיעוד שנמצא בלתי כשיר לבצע את עבודתו מסיבות רפואיות בכפוף  -

  ₪ 80,000 –לתנאים המפורטים 

 

 .המחייבים את המבטח הקובעים והם  בלבד תנאי הפוליסה המלאים וחריגיה

 תמצית החריגים

 במסגרת הפוליסה לא יכוסו: 

אונות ובתפקוד -גיים, בדיקות גנטיות, אשפוז סיעודי ו/או שירותי סיעוד אחרים, טיפולים בבעיות איןלידה, שירותים פסיכולו

 .המיני, טיפולי פוריות, מצב מחלתי קיים ותאונות עבודה, למעט כקבוע בפוליסה ותאונות דרכים


