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תחום ביטוח בריאות
הפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀ כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 25224, ת"א 61251

שעות פעילות מוקד עיריית תל אביב יפו ימים א'-ה' ׀ בין השעות 08:00-16:00 ׀ טל. 1-700-50-44-22

טופס הצטרפות -ביטוח הוצאות ריפוי שיניים - עובדים ובני משפחה עיריית תל אביב יפו
עיריית תל אביב 2014

שם הקולקטיבת.ז.שם העובד/ת

מיקודיישובמס' ביתרחוב

טלפון ניידטלפון בעבודהטלפון בבית

@
כתובת דואר אלקטרוני

הנני עובד עיריית תל אביב יפו המבקש להצטרף ו/או  לצרף את בני משפחתי לביטוח הוצאות ריפוי שיניים קבוצתי לעובדי עיריית ת"א 
יפו ובני משפחותיהם באמצעות "הפניקס חברה לביטוח בע"מ" עד ליום 31/12/2019.

ניתן להצטרף עד 30.06.2014. 

 פרטי המועמדים לביטוח
מיןתאריך לידהשם פרטישם משפחהת.ז.

ז /  נמבוטח ראשי
ז /  נבן/בת זוג
ז /  נילד/ה  1
ז /  נילד/ה  2
ז /  נילד/ה  3 
ז /  נילד/ה  4

 תקופת הביטוח

 ידוע לי, ואני מסכים כי תקופת הביטוח הינה עד 31.12.2019 מיום תחילתו31.12.2019ועד01.01.2014מ
)להלן "תקופת הביטוח"(  תקופת הביטוח

 הצהרת המבוטח
ידוע לי ואני מסכים כי לשם שיפוי בגין הוצאות טיפול שיניים, אפעל אך ורק בהתאם להוראות פוליסת הביטוח.

 דמי הביטוח
עובד/ת – 93 ש"ח  )50% השתתפות מעביד 50% השתתפות עובד(

בן/ת זוג – 96 ש"ח 
ילד בוגר מעל גיל 21 – 90 ש"ח 

ילד בגיל 4-21 – 32 ש"ח 
ילד שלישי ואילך )במניין הקטינים( - חינם 

המחירים על פי המדד שפורסם ביום 15.12.2013.

 תנאי הביטול
בכל אחד מהמקרים הבאים יגיע הביטוח לסיומו, הן לגבי המבוטח שהינו עובד והן לגבי בני משפחתו -  יובהר כי תנאי ביטול הפוליסה ע”י מבוטח מפורטים 

בהרחבה בדפי הגילוי הנאות ובסעיף 6 “יציאה של מבוטחים” בחוברת הפוליסה:
סיום יחסי עובד /מעביד בינו לבין בעל הפוליסה ו/או פרש לגמלאות.   .1

ביטול בן/בת זוג של עובד שנישואיו הגיעו לקיצם בגירושין או בשל פרידה מידוע/ה בציבור.  .2
נפטר מבוטח שהוא עובד חברה )ימשיכו אלמנתו ויתומיו להיות מבוטחים, אם ירצו בכך(.  .3

מלאו לילד 21 שנה, יבוטל הביטוח לגביו, במידה ויבקש שלא להמשיך את הביטוח.      .4
מבוטח אשר התגייס לצה”ל יהיה רשאי, אך לא חייב, להפסיק את הביטוח.  .5

עובד הנמצא בחל”ת )תקופה של חופשה ללא תשלום במשך 3 חודשים ומעלה(.  .6
ביטול הפוליסה בכל עת בכפוף לאמור – בסעיף 6.10 לפוליסה.   .7

 הוראה לניכוי דמי ביטוח מהמשכורת
הריני נותן/ת בזאת הוראה למחלקת השכר לנכות ממשכורתי מידי חודש את הפרמיות בגין ביטוח שיניים של בני משפחתי ששמם רשום לעיל, הוראה זו תישאר 

בתוקף כל עוד לא ניתנה הוראת ביטול בכתב על ידי ובכפוף לתנאי הפוליסה. 

יש להקפיד לחתום במקומות מסומנים ב- 
חתימת העובד/תתאריך חתימה

יש להעביר את הטופס אל הפניקס באמצעות פקס שמספרו: 03-7336940
עותק יש להעביר לארגון העובדים לפקס מספר 03-5272833


