29.11.2021
אל :עובדי וגמלאי מקורות ובני משפחותיהם

הנדון :חידוש ביטוחי הבריאות והשיניים בהראל
פוליסות ביטוחי הבריאות והשיניים הקבוצתיים של עובדי מקורות ובני משפחותיהם יסתיימו ב
.30/11/2021
פוליסות הבריאות והשיניים יתחדשו החל מ  01/12/2021למשך  5שנים בתנאים מיטיבים ,תוך
הוספת כיסויים חדשים והגדלות תקרות הכיסוי בחלק מהכיסויים הקיימים בביטוחי הבריאות.
בהמשך למכתב ארגון העובדים שהופץ בנושא ,ולאור חידוש הפוליסות כאמור ,מצ"ב טפסי צרופים
ושינויי מסלולים ל  2הביטוחים.
לתשומת ליבכם:
 .1הזכאות לביטוחים (בריאות/שיניים) הינה לעובדים קבועים ולעובדים במסלול קביעות עם
ותק של שנתיים ומעלה.
 .2עובדים ,גמלאים ובני משפחותיהם שיש להם היום ביטוחי בריאות/שיניים – ממשיכים
להיות מבוטחים אוטומטית ולא צריכים למלא טפסי הצטרפות חדשים.
 .3בביטוחי הבריאות – חלון הצרופים ללא הצהרות בריאות ,לעובדים פעילים ,הוא בין ה
 1.12.2021ל .31.3.2022
כל צרוף שיעשה בשלב מאוחר יותר ,למעט צרופים עקב מסלול קביעות  /נישואים  /צרוף
ילד/ה בלידה עד גיל  3חודשים  -יצריך מילוי של הצהרת בריאות מהמבוטח ואישור צרוף
מחברת הראל.
 .4בביטוחי השיניים  -חלון הצרופים הוא בין ה  1.12.2021ל .31.3.2022
אין חלונות צרוף נוספים לביטוח השיניים במהלך הפוליסה עד לתום תקופת הביטוח ב
 ,11/2026למעט צרופים עקב מסלול קביעות  /נישואים  /צרוף ילד/ה המגיע לגיל .4
 .5עלויות הפרמיה החודשית– אין שינויים בעלויות הפרמיה בביטוחי הבריאות ובביטוחי
השיניים.
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 .6פרטים לגבי מסלולים הביטוחים הקיימים לעובדים ולגמלאים ,ניתן לקבל
מרפרנטיות תחום הביטוחים במרחבים:
מטה החברה
מרחב הצפון
המוביל
מרחב מרכז
מרחב מרכז
מרחב דרום
שח"מ מקורות ביצוע

לירון מור
לירז מרדכי
שיר ברנט
גלית פרימו
ספיר מרדכי
סיוון מכלוף טלקר
קרן אלקבץ

054- 5555331
073-3523504
04-6500521
073-3526513
073- 3526587
073- 3524611
03- 5572684

 .7ביטולי ביטוחים – במידה ועובד או גמלאי רוצים לבטל את ביטוחי הבריאות ו /או השיניים
שלו או של מישהו ממשפחתו ,ניתן להעביר בקשת ביטול ביטוחים חתומה לרפרנטיות
במרחבים באמצעות הטופס המצורף למייל זה.
בקשות לביטול שיגיעו עד ה  31/01/22יבוטלו רטרואקטיבית מה  1.12.2021והפרמיה תוחזר
במלואה.
בקשות לביטול ביטוח שיניים שיגיעו החל מ  01/02/22יבוטלו באישור הראל מהחודש העוקב
בלבד .בקשות לביטול ביטוח רפואי שיגיעו החל מ  ,01/02/22יבוטלו מהחודש העוקב בלבד.
 .8קישור ישיר לתחום ביטוחי הבריאות והשיניים בפורטל שכר ומיסוי,
הכולל שאלות ותשובות ,העתקים מהפוליסות וטפסי הצטרפות:
http://mekportal/hr/SalaryAndTaxation/Pages/Health-Insurance.aspx
את הטפסים לצרוף בני משפחה ו/או שינויי מסלולים בביטוחי הבריאות או השיניים יש להעביר
לממונות שכר ומש"א במרחבים ,או ישירות אל לירון מור מיחידת שכר ומיסוי במטה ,בהקדם
האפשרי.

רק בריאות לכולם!

בברכה,
יחידת שכר ומיסוי
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