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דצמבר 2013

עובדות ועובדים יקרים,

הנהלת  עם  יחד  העובדים,  בארגון  שוקדים  אנו  ארוכים  חודשים 
חדשה  ושיניים  וסיעוד  בריאות  ביטוח  פוליסת  על  העירייה, 

ומהפכנית לעובדי העירייה והמרכז הרפואי תל-אביב.
שמנו לעצמנו מטרה לתת לכם את המענה הביטוחי הטוב, המקיף 

והאיכותי ביותר, בתחום שאין חשוב ממנו: בריאות.
הביטוח  חברות  השתתפו  בו  גדול,  תחרותי  הליך  של  בסיומו 
על  העירייה,  והנהלת  העובדים  ארגון  בישראל חתמנו,  המובילות 

הסכם חדש עם חברת “הפניקס“.
וביטוח  והסיעוד  הבריאות  ביטוח  את  להשיק  וגאים  שמחים  אנו 

השיניים הייחודי לעובדי עיריית ת“א-יפו והמרכז הרפואי שיכנס לתוקפו החל מ- 1.1.2014.
מדובר בביטוח המהווה מהפך אמיתי ומשמעותי עבור כל העובדים ובני משפחותיהם.

ביטוחי הבריאות, הסיעוד והשיניים החדשים, מציבים רף גבוה וללא תחרות, של תנאים 
סוציאליים שמעניק מקום עבודה לעובדיו.

באופן כללי לפניכם עיקרי ההרחבות והשדרוגים בביטוחי הבריאות, הסיעוד והשיניים 
החדשים:

בביטוח הבריאות:
השתלות - הגדלת סכומי הביטוח עבור ההוצאות הרפואיות וההוצאות הנלוות להשתלה.
טיפולים מיוחדים בחו“ל - הגדלת סכומי הביטוח והרחבת הזכאות לטיפולים מיוחדים 

בחו“ל.
ניתוחים בחו“ל - כיסוי מלא לעלות הניתוח.

תרופות מחוץ לסל הבריאות - הרחבת הגדרת תרופה. הוספת כיסויים לתכשירי מזון 
רפואי ועוד.

ביטוח לניתוחים ושירותים רפואיים - הרחבת הגדרת ניתוח והרחבת הזכאות בכיסויים 
הנלווים לניתוח.

הקיימים  הכיסויים  הרחבת  אמבולטוריים.  ושירותים  ברפואה  מתקדמות  טכנולוגיות 
והוספת כיסויים חדשים, כגון: אבחון וטיפול בבעיות התפתחות בילדים, אביזרים רפואיים, 

זריקות למטרות רפואיות ועוד.
רפואה משלימה - חדש!
טיפולים מחליפי ניתוח.

כיסוי לחוות דעת נוספת בחו“ל.
ייעוץ וטיפול פסיכולוגי - חדש!

הביטוח  על  המפקחת  להוראות  בהתאם   ,31.12.2014 ה-  עד  הכיסוי   - סיעודי  ביטוח 
ובמידה ויוארך יש לכך פתרון במסגרת הפוליסה.

תנאים  הושגו  הקבוצתית,  הפוליסה  במסגרת  יסתיים  הסיעוד  שמרכיב  לאחר  כן,  כמו 
יפורסם כאשר  בנושא  ייעודי  - תקשור  פרטי  באופן  הכיסוי  מאוד להמשך  אטרקטיביים 

יהיה רלוונטי.
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בביטוח השיניים:
טיפולים משמרים וכירורגיים - הרחבת הכיסוי הקיים.
טיפולים כירורגיים פה ולסת - הרחבת הכיסוי הקיים.

הרמת  לילה,  סד  קיבוע,  סד  שורשים,  הקצעת  כגון:  פריודונטיים!!  וטיפולים  שירותים 
סינוס והשתלת עצם לצורך בצוע שתלים - חדש!

טיפולים משקמים - פרוטטיים - חדש!
טיפולים כירורגיים של השתלות שיניים - חדש!

טיפולים אורטודנטיים - חדש!
מידע כללי:

כל העובדים ובני משפחותיהם שהיו מבוטחים, ימשיכו להיות מבוטחים ברצף ביטוחי מלא 
וללא סייג רפואי קודם כלשהו )בהתאם לרובד בו היו מבוטחים בביטוח הבריאות(.

עובדים, בני/ת זוג וילדיהם שלא היו מבוטחים עד כה בביטוח הבריאות, וכן תא משפחתי 
של ילדי העובדים, יוכלו להצטרף ללא צורך במילוי הצהרת בריאות וללא סייג רפואי קודם 

כלשהו ב“תקופת מבצע“ בת 120 יום, החל מיום 1.1.2014.
תקופת מבצע ההצטרפות לביטוח השיניים היא בת 180 יום, החל מיום 1.1.2014.

הביטוח  בחברת  הרפואי  והמרכז  תל-אביב-יפו  עיריית  לעובדי  ייעודי  טלפוני  מוקד  יוקם 
“הפניקס“, טלפון: 1700504422.

דמי הביטוח החודשיים לביטוח הבריאות והסיעוד:
פרקים א-י לעובד: 65.8 ש“ח )כולל סיעוד עד ה- 31.12.2014( השתתפות העירייה - 50%

פירוט סכומים לבני המשפחה - בחוברת שלפניכם.
דמי הביטוח החודשיים לביטוח השיניים:

לעובד 93 ש“ח השתתפות העירייה - 50%.
פירוט סכומים לבני המשפחה - בחוברת שלפניכם.

שיעור  מכך,  הנובעות  הגבוהות  והעלויות  בביטוחים  הרבים  והכיסויים  ההרחבות  אף  על 
הפרמיה יוותר: 50% על חשבון העובד ו- 50% על חשבון העירייה.

לשאלות והבהרות ניתן יהיה לפנות למוקד הבריאות של עובדי העירייה בחברת הביטוח 
“הפניקס“. טלפון: 1-700-50-44-22.

כולנו  מידה  באותה  אבל  שלנו,  הבריאות  בביטוח  להשתמש  נצטרך  שלא  תקווה  כולנו 
מבינים את חשיבותו ונחיצותו. לא מדובר במותרות. מדובר בחיים שלנו, שאין להם תחליף. 
ביטוח טוב, כמו הביטוח חסר התקדים שאתם מקבלים, יכול להיות במקרים לא מבוטלים 

עניין של הצלת חיים.

בברכה בריאות טובה

רמי בן-גל, עו"ד
יו"ר ארגון העובדים
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מידע כללי

מה מכסה הביטוח?
טיפולים משמרים

טיפולי כירורגיה פה ולסת
טיפולי חניכיים )פריודונטליים(
טיפולים משקמים )פרוטטיים(

שתלים
טיפולים אורתודונטים )יישור שיניים(

כמה עולה הביטוח ואיך משלמים?
פירוט דמי ביטוח:

עובד/ת: 93 ש“ח )50% השתתפות מעביד 50% השתתפות עובד(  .1
בן/ת זוג: 96 ש“ח  .2

ילד בוגר מעל גיל 21: 90 ש“ח  .3
ילד ראשון בגיל 4-21: 32 ש“ח  .4

ילד שני בגיל 4-21: 32 ש“ח  .5
ילד שלישי ואילך )במניין הקטינים( - חינם  .6

המחירים על פי המדד שפורסם ביום 15.12.2013

נוהל הגשת בקשה לאישור מוקדם מהמבטח
לפני  מהמבטח  מראש  אישור  בקבלת  מותנה  הביטוחי  הכיסוי  מהטיפולים  גדול  בחלק 

תחילת הטיפול. בטיפולים המפורטים להלן חייבים להגיש בקשה לאישור:
טיפולים פרוטטיים )משקמים(.  .1
פריודנטליים )ניתוחי חניכיים(.  .2

ניתוחים כירורגים.  .3
יישור שיניים.  .4

שתלים.  .5
חידוש טיפול שורש.  .6

השיניים  רופא  ע"י  שימולא  לאישור  בקשה  טופס  להגיש  יש  מוקדם  אישור  קבלת  לצורך 
המטפל. חברת הביטוח תחזיר את תשובתה תוך 14 ימי עבודה מיום קבלת הטופס לקבלת 
אישור מוקדם במשרדיה, הן לרופא בהסכם/למבוטח )בפניה לרופא הסכם( והן למבוטח בלבד 

)בפניה לרופא שאינו בהסכם(.

מדוע נדרש תהליך התייעצות וקבלת אישור מוקדם מהמבטח?
תהליך קבלת האישור המוקדם מהמבטח נועד:

לבדוק האם הצורך הרפואי בטיפול תואם לכיסוי בתוכנית הביטוח.  .1
לאפשר למבוטח ולרופא המטפל לברר את היקף הכיסוי בתוכנית הביטוח לפני תחילת   .2

הטיפול.
לברר את גובה ההשתתפות העצמית שיהיה על המבוטח לשלם עבור הטיפול.  .3

לברר את גובה ההחזר המרבי אשר יקבל המבוטח מ"הפניקס" בגין טיפול שאושר לביצוע   .4
אצל רופא שאינו בהסכם.
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היכן ניתן לבצע את טיפולי השיניים?
קיימות שתי אפשרויות לקבלת טיפוליים רפואיים:

מעודכנת  רופאים  )רשימת  ההסכם  רופאי  מכ-1,000  אחד  אצל  רפואיים  טיפולים  קבלת  א. 
נמצאת באתר האינטרנט של הפניקס כמפורט בהמשך(.

קבלת טיפולים רפואיים אצל רופא שאינו בהסכם. ההחזר עבור טיפולים אלה יהיה עפ"י  ב. 
טבלת ההחזרים כמפורט בהמשך החוברת.

היכן ניתן למצוא את רשימת רופאי השיניים הנמצאים בהסכם?
ביטוח  של  האינטרנט  באתר  מפורסמת  ארצית  בפריסה  בהסכם  השיניים  רופאי  רשימת 

http://collective.fnx.co.il/Collective/iryat_tel_aviv :השיניים של עובדי עיריית תל אביב

לאן לפנות כאשר מתעוררת בעיה או שאלה?
חברת ביטוח "הפניקס" מעמידה מוקד בלעדי שיפעל לשירות המבוטחים.

מספר הטלפון של המוקד: 1-700-50-44-22
המוקד יפעל בימים: א'- ה' בין השעות: 8:00-16:00

מוקד השירות יספק מענה לכל פנייה בנושאים הבאים:
מתן מידע על הכיסויים הקיימים במסגרת פוליסת הביטוח.

מתן מידע לגבי סכומי ההשתתפות העצמית או ההחזרים הכספיים הקיימים במסגרת הביטוח.
מתן מידע לגבי הטפסים השונים ותעודות מבוטח.

בירור על סטטוס התביעה ו/או הבקשה לאישור מראש.
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רופא בהסכם

המבוטח מזוהה ע"י 
הצגת תעודת זהות

המבוטח מזוהה ע“י 
הצגת תעודת זהות

המרפאה מדווחת 
לפניקס על ביצוע הטיפול 

אמצעות האינטרנט 
והתשלום בגין הטיפול 

מועבר ישירות למרפאה 
ע“י המבטח

המרפאה מגישה לפניקס 
 בקשה לאישור מראש
באמצעות האינטרנט

הטיפול אושר במלואו 
 למרפאה 

באישור מפורטת 
ההשתתפות העצמית 
שעל המבוטח לשלם. 
העתק מהאישור נשלח 

למבוטח

לאחר ביצוע הטיפול 
המבוטח משלם 

השתתפות עצמית כנקוב 
בטופס האישור

 טיפול שאינו דורש 
אישור מראש

 טיפול הדורש 
אישור מראש

 הטיפול אינו מאושר 
בחלקו / במלואו

המבוטח רשאי לפנות 
ליועץ מטעם בעל 

הפוליסה באמצעות 
הגורם המטפל מטעם 

ארגון העובדים

המרפאה מקבלת את 
החלטת הפניקס, לאחר 
בירור עם היועץ מטעם 

בעל הפוליסה

במידה והטיפול מאושר 
בטופס האישור מפורטת 

ההשתתפות העצמית 
שעל המבוטח לשלם

לאחר ביצוע הטיפול 
המבוטח משלם 

השתתפות עצמית כנקוב 
בטופס האישור לרופא 

ההסכם

נותן השירות בהסכם הינו רופא שיניים או רופא שיניים מומחה בתחום דנטלי ספציפי או מרפאת 
שיניים או מכון צילום, אשר הגיע להסכם כספי עם חברת הביטוח בנוגע למתן שירות למבוטחים.
ההסכם הכספי מתבצע בין נותן השירות ל”פניקס” )למעט ההשתתפות העצמית כנקוב בטבלת 

ההחזרים שבסוף החוברת עבור כל טיפול(.
כל האדמיניסטרציה לרבות טפסי בקשה לאישור מוקדם, טפסי תביעה וצילומי רנטגן נדרשים, 
מועברים ישירות מנותן השירות אשר בהסכם ל”פניקס”. תשובת “הפניקס” מועברת ישירות לנותן 

השירות אשר בהסכם ולמבוטח.
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תהליך הגשת בקשה / תביעה אצל רופא שאינו בהסכם )פרטי(

 רופא שאינו בהסכם
)פרטי(

המבוטח מעביר לפניקס 
באמצעות הדואר, טופס 
 בקשה לאישור מראש 
כולל צילומים כנדרש

 המבוטח משלם עבור 
הטיפולים המכוסים 

בפוליסה לרופא המטפל

 הטיפול מאושר 
במלואו למבוטח

הטיפול אינו מאושר 
בחלקו / במלואו 

המבוטח רשאי לפנות 
ליועץ מטעם בעל 

הפוליסה באמצעות 
הגורם המטפל מטעם 

ארגון העובדים

במידה והטיפול מאושר

 לאחר ביצוע הטיפול 
 המבוטח משלם לרופא 

את עלות הטיפול

 המבוטח מעביר לפניקס 
טופס תביעה + צילום 

רנטגן, חתום ע“י הרופא 
בצירוף חשבונית מקורית 

או נאמנה למקור

המבטח משפה את 
המבוטח עד התקרה 

הנקובה בטבלת ההחזרים 
בחוברת, או תשלום 
בפועל, לפי הנמוך 

מביניהם

 טיפול שאינו דורש 
אישור מראש

 טיפול הדורש 
אישור מראש

ניתן לקבל טיפול גם אצל רופאי שיניים פרטיים שאינם בהסכם עם ה“פניקס“.
במקרה זה חובה על המבוטח להגיש בעצמו את טפסי ה“אישור המוקדם“ למבטחת בגין הטיפולים 
שיש להגיש עבורם בקשה לאישור עפ“י תנאי הפוליסה, כאשר תוכנית הטיפול מפורטת בהם, 
הטפסים חתומים ע“י הרופא הרלוונטי, וכן מצורפים צילומים עדכניים לפי הצורך. ניתן להתחיל 

בטיפול רק לאחר קבלת אישור בכתב של המבטח.
בתום הטיפול, יגיש המבוטח טופס תביעה מפורט, חתום ע“י הרופא, בצירוף צילומים וממצאים 
לפי הצורך ובצירוף חשבונית/קבלה המעידה על התשלום בפועל. המבטח ישלם למבוטח עבור 
פי ההוצאה של המבוטח  על  יהיה  גובה התשלום למבוטח  בפועל.  ושבוצעו  הטיפולים שאושרו 
בפועל ולא יותר מהסכום הנקוב בטבלת החזרים המצורפת בסוף החוברת. התשלום למבוטח 
עבור טיפול מאושר יבוצע תוך 14 ימי עבודה ממועד קבלת המסמכים הדרושים במשרדי המבטח. 

התשלום יועבר ישירות לחשבון הבנק או ע“י המחאה, והודעה על כך תשלח למבוטח.
את הטפסים ניתן להדפיס מאתר ביטוח השיניים של עובדי עיריית תל אביב: 

http://collective.fnx.co.il/Collective/iryat_tel_aviv
את החומר יש לשלוח אל: הפניקס חברה לביטוח בע“מ, ביטוח השיניים של עיריית תל אביב, 

ת.ד. 25224 תל אביב 61251



תנאיםסעיףנושא
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פרטים כלליים על הפוליסה / דף גילוי נאות

עיריית תל אביב יפו - ארגון העובדים של עיריית שם בעל הפוליסהכללי
תל אביב יפו.

כל המבוטחים אשר בוטחו בפניקס וכן כל העובדים שלא מבוטח
הצטרפו בעבר ובני משפחותיהם וכן עובדים חדשים ובני 
ואשר  הפוליסה  לבעל  בעתיד  שהצטרפו  משפחותיהם 

שמם נכלל ברשימת המבוטחים.

למבוטח מעל גיל 21 - יכוסו כל הטיפולים המכוסים הכיסויים בפוליסה
בביטוח זה למעט טיפולים אורתודונטים.

הטיפולים  כל  יכוסו   -  21 לגיל  מתחת  למבוטח 
המכוסים בביטוח זה למעט טיפולים משקמים ושתלים.

72 חודשים, מיום 1.1.2014 ועד 31.12.2019 משך תקופת הביטוח

כמפורט בטבלה המצורפת בהמשך.השתתפות עצמית

הפרמיה החודשית:גובה ומבנה הפרמיהפרמיות
 50% מעביד  השתתפות   50%( ש“ח   93 עובד/ת:   .1

השתתפות עובד(
בן/ת זוג: 96 ש“ח  .2

ילד בוגר מעל גיל 21: 90 ש“ח  .3
ילד ראשון בגיל 4-21: 32 ש“ח  .4

ילד שני בגיל 4-21: 32 ש“ח  .5
ילד שלישי ואילך )במניין הקטינים( - חינם  .6

המחירים על פי המדד שפורסם ביום 15.12.2013

שינוי הפרמיה במהלך 
תקופת הביטוח

הפרמיה תוצמד למדד המחירים לצרכן מידי חודש.

הצטרפות 
עובדים 

ובני 
משפחה 

לביטוח

תנאי ההצטרפות 
לפוליסה

זה  הסכם  לחתימת  עובר  המבוטחת  האוכלוסייה   .1
טופס  על  בחתימה  צורך  מבלי  לביטוח  תצורף 
את  לגרוע  יוכל  מבוטח  עובד  אולם,  הצטרפות. 
להודיע  עליו  ויהיה  משפחתו  ולבני  לו  הביטוח 
למבטח תוך 180 יום מיום פרסום חוברת הפוליסה 

למבוטחים.
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עובד חדש ובני משפחתו יוכלו להצטרף תוך 180 יום מיום   .2
זכאותם לביטוח. כמו כן עובדים ובני משפחותיהם שלא 
יוכלו להצטרף לביטוח  היו מבוטחים בביטוח הקודם 
 תוך 180 יום מיום פרסום חוברת הפוליסה למבוטחים.
יובהר כי לגבי עובדים הנמצאים בחופשה, 180 הימים 
יחולו לגביהם מיום הזכאות או מיום תשלום הפרמיה 
מהחופשה,  העובד  חזרת  לאחר  שחל  הראשון 
בעל  של  פניות  יכבד  המבטח  מביניהם.  המאוחר 
לתקופה  משפחה  ובני  עובדים  לצירוף  הפוליסה 

נוספת בת 60 יום.
עובדים ובני משפחותיהם שלא היו מבוטחים בביטוח   .3
מיום  יום   180 תוך  לביטוח  להצטרף  יוכלו  הקודם 
יום  פרסום חוברת הפוליסה למבוטחים או תוך 180 
ובני  חדשים  עובדים  של  במקרה  זכאותם,  מיום 
מיום  יום   180 תוך  להצטרף  יוכלו  משפחותיהם, 
יובהר כי לגבי עובדים הנמצאים בחופשה,  זכאותם. 
מיום  או  הזכאות  מיום  לגביהם  יחולו  הימים   180
תשלום הפרמיה הראשון שחל לאחר חזרת העובד 

מהחופשה, המאוחר מביניהם.
לביטוח.  להצטרף  זכאים  משפחתו  ובני  חדש  עובד   .4
וזאת  יוכל להצטרף ולצרף את בני משפחתו  העובד 

תוך 180 יום ממועד זכאותו.
במהלך  בציבור  לידוע  הפך  ו/או  נישא  אשר  עובד   .5
תקופת הביטוח ומעוניין לצרף את בן/בת זוגו לביטוח 
שנה,   21 לילדיו  מלאו  ו/או  שנים   4 לילדיו  מלאו  ו/או 
יהיה זכאי לצרף את בן המשפחה תוך 180 יום מעת 

שאירע האירוע המפורט.
ילד בוגר שבמועד תחילת ההסכם גילו מעל 21 שנה והינו   .6
בן של עובד מבוטח ביחד עם ילדיו מגיל 4 ועד מלאות 
השיניים  לביטוח  להצטרף  זכאי  יהיה  שנה,   21 להם 
ולצרף גם בן/ת זוג וילדים תוך 180 יום מיום תחילת 
לו 21 שנה. יום מעת שמלאו  זה או תוך 180  הסכם 
משפחותיהם  ובני  עובדים  של  הצטרפות  בקשת   .7
לעיל  שפורטו  כפי  לביטוח  להצטרף  המעוניינים 
חלה  אינה  זו  הוראה  טופס מתאים,  גבי  על  תעשה 
על האוכלוסייה המצוינת ברישא של סעיף 1 לעיל 
היות ואוכלוסיה זו מבוטחת עובר לחתימת הסכם 
זה ותצורף לביטוח מבלי צורך בחתימה על טופס 

הצטרפות.

תנאיםסעיףנושא
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באפשרויות  תתכן  לביטוח  משפחה  בני  הצטרפות   .8
הבאות:

כל ילדי העובד/ת מגיל 4 עד מלאות להם 21 שנה.  8.1
בן/ת זוגו של עובד/ת )כולל ידוע/ה בציבור(.  8.2

בן/ת זוגו של עובד/ת )כולל ידוע/ה בציבור + כל   8.3
ילדיו/הם )בגילאים 4-21(.

בן/ת זוגו של עובד/ת )כולל ידוע/ה בציבור( + כל   8.4
ילדיו/הם )בגילאים4-21( בתוספת ילדים מעל גיל 

21 שנה.
ילדים מעל גיל 21 שנה.   8.5

בקשת הצטרפות של עובד ובקשה לצירוף בן משפחה אופן ההצטרפות
המצורף  מתאים,  טופס  גבי  על  תעשה   - עובד  של 

לחוברת זו.
ניתן לקבל טפסים ע"י פניה למוקד הפניקס או לארגון 

העובדים.
ידי  על  למבטח  ויישלח  העובד,  על-ידי  ייחתם  הטופס 

נציג בעל הפוליסה או ישירות למבטח.

רופאי 
שיניים

רשימת הרופאים בהסכם, בפריסה ארצית מפורסמת רופאי הסכם
באתר האינטרנט של ביטוח השיניים של עובדי עיריית 

תל אביב:
http://collective.fnx.co.il/Collective/iryat_tel_aviv
למוקד  לפנות  ניתן  מגוריך  באזור  שיניים  רופא  לאיתור 
ביטוח השיניים של הפניקס: בטלפון: 1-700-50-44-22 

רופאים שאינם 
בהסכם

מבוטח רשאי לקבל טיפול אצל כל רופא שיניים שאינו 
ישלם המבוטח בעבור הטיפול  בהסכם. במקרים אלה 

ויקבל החזר עפ"י לוח ההחזרים בפוליסה.
נוהל הפניה ו/או קבלת טיפול מרופאים שאינם בהסדר 

יפורט להלן.

נוהל 
הגשת 

 תביעה / 
בקשה 

לאישור 
מראש

טיפול אצל רופא 
בהסכם

לאחר ביצוע בדיקה ראשונית או טיפול שיניים תשלח   .1
תביעה  או  מראש  לאישור  בקשה  ההסכם  מרפאת 
לתשלום בצירוף צילומי הרנטגן הנדרשים, ישירות אל 
הפניקס. המרפאה תעביר את המסמכים באמצעות 
הדואר או האינטרנט, ללא כל מעורבות של המבוטח.
שיניים  תביעות  מחלקת  אל  המסמכים  הגעת  עם   .2
ציון  תוך  ותאושר  הטיפול  תוכנית  תבדק  בפניקס, 
המבוטח  על  אשר  העצמית,  ההשתתפות  סכומי 
יועבר  בתביעה  טיפול  בעת  לחילופין  או  לשלם, 

למרפאת ההסכם תשלום עבור הטיפול.
אל  ישירות  ישלחו  הפניקס  ע"י  הופקו  אישורים אשר   .3
ימי   14 תוך  למבוטח,  העתק  עם  ההסכם,  מרפאות 

עבודה.

תנאיםסעיףנושא
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טיפול אצל רופא 
שאינו בהסכם )פרטי(

שאינם  רופאים  אצל  טיפול  לקבל  רשאים  המבוטחים 
בהסכם:

הביטוח  לחברת  להגיש  החובה  חלה  המבוטח  על   .1
של  מוקדם  לאישור  הבקשה  טפסי  את  במישרין 
תוכניות הטיפול: חידוש טיפולי שורש, טיפול משקם 
שתלים  )פריודונטלי(,  חניכיים  ניתוחי  )פרוטטי(, 
ואורתודונטיה. לבקשה יש לצרף את צילומי הרנטגן 

הרלוונטיים לטיפול.
שיניים  תביעות  מחלקת  אל  המסמכים  הגעת  עם   .2
ציון  תוך  ותאושר  הטיפול  תוכנית  תבדק  בפניקס, 
תקרת ההחזר וסכום ההשתתפות העצמית, אשר על 
המבוטח לשלם. אישור כאמור ישלח תוך 14 ימי עבודה.
ידאג המבוטח להחתים את  ביצוע הטיפולים,  לאחר   .3
הרופא על טופס התביעה ועל המבוטח חלה החובה 
יפורטו  בהם,  הטפסים  את  במישרין  לפניקס  להגיש 
חשבונית מס  יש לצרף  הטיפולים שבוצעו. לתביעה 
הצורך.  במידת  וצילומים  למקור  נאמן  או  מקורית 
תוך 14 ימי עבודה יועבר התשלום לחשבון הבנק של 

המבוטח כפי שצויין בטופס התביעה.
את הטפסים ניתן להדפיס מאתר ביטוח השיניים של   

עובדי עיריית תל אביב יפו:
http://collective.fnx.co.il/Collective/iryat_tel_aviv  

את החומר יש לשלוח אל:  .4
הפניקס חברה לביטוח בע"מ  

ביטוח השיניים של עיריית תל אביב יפו  
ת.ד. 25224 תל אביב 61251  

תנאי 
ביטול 

והמשכיות

תנאי ביטול הפוליסה 
ע“י המבוטח )“יציאה“ 

של מבוטחים(

הן  לסיומו,  הביטוח  יגיע  הבאים  מהמקרים  אחד  בכל 
לגבי המבוטח שהינו עובד והן לגבי בני משפחתו:

לכל  יתאפשר  הפוליסה  לפי  הביטוח  תחילת  עם   .1
הקודמת  הפוליסה  לפי  מבוטחים  שהיו  המבוטחים 
לפי הסכם  בפוליסה  מבוטחים  להיות  ברצונם  ושאין 
ימים   180 בתוך  וזאת  לביטוח  לבטל  להפסיק/  זה, 

מיום פרסום חוברת הפוליסה למבוטחים.
עובד שיחסי עובד /מעביד בינו לבין בעל הפוליסה   .2
ו/או פרש לגמלאות. במקרה זה, המבטח  הסתיימו 
רשאים  הם  כי  משפחתו  ולבני  לעובד  ויודיע  יפנה 
וברצף  התנאים  באותם  מבוטחים,  להיות  להמשיך 
ביטוחי מלא. הפרמיה תגבה באמצעות אמצעי גבייה 
תום  עד  וזאת  אשראי(  כרטיס   / קבע  )הוראת  אישי 
תקופת הביטוח. לחילופין יוכלו מבוטחים אלו לפרוש 

מהביטוח במועד זה. 

תנאיםסעיףנושא
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בעל הפוליסה לא יהיה חייב, בכל מקרה וללא קשר   
בתשלום  המבוטח  של  העבודה  הפסקת  לסיבת 
מיום  וזאת  עובד,  להיות  מי שחדל  כל  עבור  פרמיות 

הפסקת העבודה.
בן/בת זוג של עובד שנישואיו הגיעו לקיצם בגירושין   .3
יהיה  עובד  אותו  בציבור,  מידוע/ה  פרידה  בשל  או 
את  להמשיך  רצונו  אי  על  למבטח  להודיע  רשאי 
הביטוח לבן/ת הזוג ולילדיו ולאחר שיוכיח כי התגרש 
או נפרד מאותו ידוע/ה בציבור, הביטוח של בן/ת הזוג 
יגיע לסיומו, או יהיה רשאי להמשיכה כאמור בסעיף 2 
לעיל עבור בן/ת הזוג וילדיהם ו/או להמשיכה לחלקם, 
לסיים  והוחלט  במידה  הבלעדית.  החלטתו  עפ“י 
ידי  על  תשלח  הביטוח  סיום  בדבר  הודעה  הביטוח, 

המבטח לאותו בן/בת הזוג וילדיו.
ויתומיו  ימשיכו אלמנתו  עובד  נפטר מבוטח שהוא   .4
העובד  היה  כאילו  בכך,  ירצו  אם  מבוטחים,  להיות 
בחיים. בעל הפוליסה לא יהיה חייב בתשלום פרמיה 
תשלומים  הפטירה.  מיום  וזאת  העובד,  אותו  עבור 
מועד  היינו, לאחר   - ידי המבוטח  על  ביתר  ששולמו 
לידי  למבוטח,  או  הפוליסה  לבעל  יושבו  הפטירה, 
עם  יסדירו  מבוטחים,  להיות  רצו  אותם.  ששילם  מי 

המבטח את דרך תשלום הפרמיות לפי סעיף 2.
מלאו לילד 21 שנה, מתחייב המבטח לפנות למבוטח   .5
ולהודיע לו במהלך 180 הימים טרם הגיעו לגיל 21 כי 
הביטוח עומד להיפסק וכי יש באפשרותו להמשיך את 

הביטוח במסגרת הפוליסה הקבוצתית.
ע“י  הבלעדי  דעתו  שיקול  פי  על  יוכל  הפוליסה  בעל   .6

ועדה פנימית שלו לאשר יציאה מהביטוח.
יודגש כי בכל המקרים שפורטו לעיל, בו עזב מבוטח   .7
את הביטוח ושולמה פרמיה עד למועד עזיבתו, יכסה 

המבטח טיפול שאושר ומכוסה.
לא  אך  רשאי,  יהיה  לצה"ל  התגייס  אשר  מבוטח   .8

חייב, להפסיק את הביטוח.
חופשת  או  אימוץ  חופשת  חל"ת   / חל"ד  נוהל   .9

שמירת הריון.
בגין  דיווח  המבטחת  לחברה  יעביר  הפוליסה  בעל   
משפחתן,  ובני  לחל"ד  היוצאים/ות  עובדות   / עובדים 
עובדים / עובדות אשר האריכו את החל"ד לחל"ת ובני 
משפחתן ו/או עובדים/ות היוצאים לחל"ת מכל סיבה 

שהיא ובני משפחתם/ן.
חופשת   / אימוץ  חופשת   / חל"ת   / החל"ד  בתום   
שמירת היריון, בחודש חזרת העובד/ת לעבודה, בעל 
החודש אותו  של  הגביה  במסגרת  יעביר  הפוליסה 

תנאיםסעיףנושא
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תנאיםסעיףנושא

חל"ת   / החל"ד  תקופת  בגין  במלואו  החוב  כל  את   
עבור העובד/ת ובני משפחתו/ה.     

דמי הביטוח לתקופת החל"ד / חל"ת יהיו ללא שינוי   
מהפרמיה המשולמת לכלל העובדים ובני המשפחות 

עבור תוכנית הביטוח.
למען הסר ספק, במהלך כל תקופת החל"ד / חל"ת   
העובד/ת ובני משפחתו/ה מבוטחים ככלל עובדי בעל 

הפוליסה ובני משפחתם.
יובהר כי בתום 6 חודשים וכן בתום 12 חודשים ממועד   
 / אימוץ  חופשת   / חל"ת   / לחל"ד  העובד/ת  יציאת 
חופשת שמירת היריון, על החברה המבטחת לפנות 
לעובד/ת ולברר האם מעוניין להמשיך להיות מבוטח 
או לא בהתאם לאמור בסעיף זה. כמו כן, על החברה 
פנייה  בוצעה  כי  ברורה  אסמכתא  להציג  המבטחת 

למבוטח לפי הרצ"ב.
לעיל,  כנדרש  פנתה  לא  המבטחת  והחברה  במידה   
הביטוח  את  להמשיך  המבטחת  החברה  מתחייבת 
ברצף  רטרואקטיבי,  תשלום  ללא  המבוטחים  לכל 

ביטוחי מלא.
זה  10. בנוסף לכל אחד מהמקרים המנויים בהסכם 
להפסיק  הפוליסה  בעל  ו/או  מבוטח  רשאי  בהם 
מן  אחד  כל  של  הביטוח  את  ו/או  זכאותו  את 
זה,  הסכם  לפי  בפוליסה  כולם  ו/או  המבוטחים 
מבוטח  ולהיות  להפסיק  רשאי  יהיה  מבוטח 

בפוליסה לפי סעיפים 6.10 ו- 6.11 להסכם.
בעל הפוליסה לא יהיה חייב בכל מקרה וללא קשר   .11
בתשלום  מבוטח,  של  הביטוח  הפסקת  לסיבת 

פרמיות עבור כל מי שחדל להיות מבוטח. 

•חריגים המבטח לא יהיה אחראי ולא ישלם בגין פעולות ו/או 	
שירותים שבוצעו למבוטח על ידי אדם שאינו מורשה 
על ידי הרשויות המוסמכות לעבוד כרופא שיניים ו/או 

כשיננ/ית.
• ובנספחי 	 הנאות  בגילוי  המפורטים  החריגים  וכן 

הטיפולים בהמשך.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות ו/או דו משמעות בין הוראות הסכם זה על כל נספחיו 
ו/או בין סעיפים שונים בהסכם זה ו/או בנספח זה, יפעלו הסתירות ו/או אי הבהירות ו/או דו 
המשמעות לטובת המבוטח ובעל הפוליסה, תוך השענות על עיקרון כי ההסכם בא להוסיף 

ולהטיב את תנאי המבוטחים ובעל הפוליסה.
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שירותים וטיפולים משמרים מכוסים

פירוט הכיסויים 
שיפוי - גבול אחריות המבטחתיאור הכיסויבתכנית

צורך באישור 
מראש מהמבטח

נספח טיפולים משמרים

הבדיקה כוללת זוג צילומי נשך.בדיקה ראשוניתשרותי אבחון
2 לכל שנת ביטוח.

תאושר בדיקה נוספת ע"י 
מומחה לקבלת חוות דעת 

שנייה.

2 לכל שנת ביטוח.בדיקת פה תקופתית

צילומי רנטגן 
ועזרים 

אבחנתיים

צילום סטטוס או פנורמי
אין לבצע צילום סטטוס 
מלא במקרה של חוסר 

מוחלט של שיניים.

צילום סטטוס של שתי 
הלסתות או לחלופין צילום 

פנורמי לפי דרישת רופא, אחת 
ל- 24 חודשים.

צילום המתבקש ע"י היועץ 
מטעם בעל הפוליסה יאושר 

בהחזר מלא. 

לא

צילום פנורמי לפני ניתוח 
חניכיים או לפני ביצוע 
השתלות או כל טיפול 

כירורגי אחר

יאושר צילום נוסף למכסה 
המפורטת לעיל.

יאושר על פי 
בקשת הרופא

לילדים מתחת לגיל 10 - 
צילום פנורמי.

כןיאושר בכפוף לאישור מראש

צילום פנורמי למטרות 
אורתו

לאיאושר צילום נוסף

2 זוגות צילומים בכל שנת צילום נשך 
ביטוח

לא

לא10 צילומים לשנת ביטוחצילומים פריאפיקליים 

לא2 צילומים, כל שנתייםצילומים סגריים

צילומים ועזרים 
אבחנתיים לאורתודונטיה:

1. צילום לטרלי
2. צילום אנטרופוסטריורי

3. צילום פנורמי
4. מטבעי לימוד

5. צילומי פוטו
6. אנליזה ממוחשבת

יכוסה בכפוף לאישור מראש 
ובהפניית אורתודנט מטפל - 

פעמיים לשנת ביטוח.

כן
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CT יאושר לפני ביצוע שתלים ו/או צילום
פעולה כירורגית אחרת - 

ב-2 לסתות או בלסת אחת 
בלבד. 

לא

לפי דרישת היועץ מטעם בעל צילום פוטו
הפוליסה

לא

לאלפי דרישת הרופא המטפלצילומים מיוחדים

מתחת לגיל 12 - שני הסרת אבניתשרותי מניעה
טיפולים לשנת ביטוח. )ועוד 

ישיבה לשנה למטופלים 
באורתודונטיה באישור מראש(

מעל לגיל 12 - ארבעה 
טיפולים לשנת ביטוח, ללא 

הגבלת זמן בין ישיבה לישיבה, 
למעט ישיבה נוספת באישור 

מראש.
 למטופלים פריודונטליים -

2 טיפולים נוספים ע"י פריודונט 
או במרפאתו. 

לא

טיפול מונע 
לילדים

איטום חריצים למניעת 
עששת בשיניים אחוריות 

קבועות )4,5,6,7( 

1 לשן בכל שנת ביטוח.

1 ללסת לאחר עקירת שן שומר מקום 
לילדים.

לא

1 לשנת ביטוח טפול בפלואוריד לילד

כתר טרומי מפלדת אל 
חלד 

בשיניים חלביות וקבועות. 
1 לשן בתקופת ביטוח.

סתימת אמלגם או סתימות
סתימה מחומר מרוכב

אחת לשן כל שנה  -
בשיניים קדמיות   -

)13-23,33-43( 3 סתימות 
לבנות במשטחים שונים 

באותה ישיבה
יאושר טיפול חוזר בסתימה   -

ובלבד שחלפו 12 חודשים 
מביצוע הטיפול המקורי.

סתימה אשר נעשתה אצל   -
רופא הסכם ונשברה או 
נפלה ויש לחדשה בתוך 

שנה לא תעשה על חשבון 
המבוטח.

לא
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קיימת עששת צווארית   -
במשטח אחד, תהא 

הזכאות לביצוע סתימה גם 
אם באותה עת שוחזרה 

השן בסתימה במשטחים 
אחרים ובתנאי כי אין מדובר 

במשטח המשכי.
תכוסה גם סתימה קבועה   -
בשן שעברה טיפול שורש. 

בשן ששולמה עבורה 
סתימה.

לאללא הגבלהסתימה עם פינים

מכוסה סתימה בכתר על שן סתימה בכתר
שעברה טיפול שורש

לא

סתימה לבנה 
)חומר מרוכב(

בשיניים קדמיות ואחוריות
בשיניים קדמיות יאושרו   -

3 סתימות בשן במשטחים 
שונים בשנת ביטוח.

אחריות הרופא היא למשך   -
שנה.

יכוסו סתימות לבנות   -
בשיניים אחוריות כשההחזר 

יהיה בגובה סתימה לבנה.

לא

ההחזר הינו בגובה ההחזר סתימה יצוקה 
לסתימת לבנה

לא

אחת לשנה - במצב בו חסר השלמת כותרת 
החלק החותך בשיניים 13-23, 

 .33-43

לא

טיפולים 
אנדודונטליים

קיטוע מוך השן 
)פולפוטומי / פולפקטומי(

יש לצרף צילום בשיני חלב / שיניים קבועות
לפני הטיפול.

הטיפול יכוסה מכל סיבה טיפול שורש
שהיא - עקב פגיעות 

עששתיות, פריודנטליות, 
פגיעות מטרואמה 

אוקלוסאלית, חבלה, שחיקה, 
למטרות שיקום ואחרות.

יש להמציא 
למבטח צילום 

לפני ואחרי 
ביצוע טיפול 

השורש.
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טיפול חידוש בכל אחת חידוש טיפול שורש
מהשינים הקבועות אשר 

עברו טיפול שורש בתקופת 
הביטוח או לפני תקופת 

הביטוח הטיפול יכוסה 
בשיניים הקבועות אשר 

עברו טיפול שורש בתקופת 
הביטוח או לפני תקופת 

הביטוח, במידה וקיים 
צורך רפואי כגון: הדגמה 

רנטגנית ו/או תלונה קלינית 
ו/או הטיפול אינו עומד 

בסטנדרטים המקובלים ו/או 
מכל סיבה רפואית אחרת.

לכל תביעה יש 
לצרף צילום 
1 לפני ביצוע 

החידוש וצילום 
שני לאחר 

סיום הטיפול 
החדש.

הטיפול מותנה 
בקבלת אישור 

מראש.
על אף האמור 
לעיל, במצב 

חירום, המלווה 
בנפיחות או 
כאב יהיה 

זכאי המבוטח 
להתחיל 

בטיפול מיידית 
והמבטח ישלם 

את הטיפול.

טיפול שורש / חידוש 
טיפול שורש ע"י רופא 

מומחה לאנדודונטיה

תשולם תוספת שיפוי של 50% 
מעל לנקוב בטבלת ההחזרים

חידוש טיפול 
שורש מותנה 

בקבלת אישור 
מראש.

ע"י מומחה גם למבוטח בוגראפקסיפיקציה
לרפואת 

שיניים לילדים 
או מומחה 

לטיפולי שורש.

לאמכוסה כחלק מביצוע סתימהכיפוי מוך ישיר

שירותים 
כירורגיים

עקירה רגילה

צילום עדכני לפני העקירה הוא 
תנאי מוקדם לתשלום עבורה.
אין הגבלה במספר העקירות.

לא

עקירה מיוחדת

עקירה כירורגית

עקירת שן כלואה 
ברקמה רכה

עקירת שן כלואה בעצם

עקירת שתל
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ביצוע עקירות ע"י 
מומחה לכירורגיה

צילום עדכני לפני העקירה הוא 
תנאי מוקדם לתשלום עבורה.
אין הגבלה במספר העקירות.

במקרים בהם 
הרופא המטפל 
אינו מבצע את 
העקירה ומפנה 
את המבוטח 

לביצוע הטיפול 
לרופא מומחה, 

ההחזר בגין 
הטיפול יהיה 
בשיעור 50% 
מעל לנקוב 

בטבלת 
ההחזרים.

בעת הגשת התביעה יש לצרף קיטוע חוד שורש השן
צילומי רנטגן שלפני הטיפול 

ולאחר סיומו.
אין הגבלה במספר הטיפולים

לא

קיטוע חוד שורש שן 
חוזר

נדרש אישור 
מראש

לאהמיסקציה / אמפוטציה

חתוך רקמה רכה וניקוז 
מורסה

ניקוז מורסה דרך השן ישולם 
רק בשן המיועדת לעקירה 
כאשר הוא מהווה תחליף 

לניקוז כירורגי.

יש לצרף 
צילום לפני 

התחלת 
הטיפול.

ניקוז מורסה 
בשיני חלב 

ישולם כעזרה 
ראשונה בלבד.

מכתשית יבשה
)DRY - SOCKET(

ישולם במצב של דלקת לאחר 
עקירת שן.

יש לצרף 
צילום לאחר 

העקירה

חשיפת שן כלואה לצורך 
טיפול אורתודונטי

אחת ל- 3 שנות ביטוח לכל 
לסת.

לצורך טיפול 
אורתודונטי.

באופן פרטי אחת ל- 3 שנות ביטוח.אלבאולופלסטיקה
בלבד

באופן פרטי אחת ל- 3 שנות ביטוח.פרנקטומי
בלבד

הוצאת אבן מצינורית 
בלוטת הרוק

באופן פרטי אחת ל- 3 שנות ביטוח.
בלבד
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ביופסיה
תכוסה ותשולם בדיקת 

הרקמה במעבדה.

ע"י מומחה לכירורגיית פה 
ולסת ו/או פריודונט, אחת 

ל-3 שנות ביטוח.

באופן פרטי 
בלבד

הרדמה כללית / סדציה
לילדים ולמבוגרים

כיסוי הוצאות הרדמה 
שנעשתה בבית חולים כחלק 
מטיפול שיניים. גובה ההחזר 

יהיה 75% מההוצאה.
סדציה - יכוסו 2 ישיבות 

סדציה בשנת ביטוח.

מותנה בקבלת 
אישור מראש

3 טיפולים בגז צחוק בשנת טיפול בגז צחוק 
ביטוח.

לא

שירותי עזרה 
ראשונה

עזרה ראשונה עקב כאבי 
שיניים

טיפולי עזרה ראשונה יכוסו 
במקרים הבאים, אך לא רק:
פריקורוניטיס, דלקת חניכיים 

 ,)ANUG( חריפה עם כיבים
הרפס, פפיליטיס, דלקת 

חריפה, הדבקה זמנית של 
שחזורים, הורדת נק' לחץ 

מתותבות.
מסיבות אחרות ובליווי מכתב 

מרופא.
בוצע הטיפול בשעות הלילה 

שלאחר תום העבודה או בימי 
שבת וחג ישפה המבטח את 

המבוטח בגין הוצאה זו עד 
תקרה של 600 ש“ח.

לא

נכלל במחיר הטיפול.אלחוש מקומי

טיפולים 
נוספים

יינתן כיסוי להבהרת שיניים הבהרת שיניים ויטליות
ויטליות, פעם אחת לכל לסת 

בשנת ביטוח. הטיפול יינתן 
באופן פרטי בלבד.

לא

יינתן כיסוי להבהרת שיניים לא הבהרת שן לא ויטלית 
ויטליות )כלומר שעברו שינוי 
צבע בעקבות טיפול שורש(, 

פעם אחת לכל שן בשנת 
ביטוח. הטיפול יינתן באופן 

פרטי בלבד, במצב בו בוצעה 
הבהרה, יינתן כיסוי לשחזור 

קומפוזיט )סתימה לבנה( ולא 
יינתן כיסוי למבנה בשן זו.

לא
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ציפוי קדמי המבוצע 
במרפאה ע"י חומר 

מרוכב

יינתן כיסוי לביצוע ציפוי 
שיניים קדמיות המבוצע ע"י 

חומרים מרוכבים, פעם אחת 
לכל שן בשנת ביטוח. הכיסוי 

הינו לשיניים קדמיות בלבד 
)13-23, 33-43(. הטיפול יינתן 

באופן פרטי בלבד.

לא

שירותים וטיפולים פריודונטליים )טיפולי חניכיים( מכוסים

פירוט הכיסויים 
שיפוי - גבול אחריות המבטחתיאור הכיסויבתכנית

צורך באישור 
מראש מהמבטח

ידי  על  רק  יבוצעו  וניתוחים(  חניכיים  )טיפולי  הפריודונטלים  והשירותים  הטיפולים  כל   .1
לעסוק  הבריאות  משרד  מטעם  מומחיות  תעודת  בעלי  מומחים  פריודונטים  רופאים 

כמומחים בפריודונטיה.
על רופא השיניים המומחה או המבוטח, להגיש בקשה לאישור מראש מהמבטח קודם   .2
לביצוע הטיפול או הניתוח והמבטח מתחייב להחזיר תשובתו לרופא תוך 14 ימי עבודה.

במידה ומתבצע טיפול שמרני בחניכיים כגון ניקוי אבנית, קיורטז' עמוק, הקצעת שורשים   .3
)ROOT PLANING(, יש להתיר זמן של כחודש לריפוי ולבצע הערכה מחדש של הצורך 
בניתוח מלא או חלקי בפה. יובהר כי על ניקוי אבנית, קיורטז' עמוק, הקצעת שורשים אין 

צורך בקבלת אישור מראש מהמבטח.
והן באזורים המשוקמים  יכוסו טיפולי חניכיים הן באזורים בהן קיימות שיניים טבעיות   .4

ע"י שתלים.

בדיקה והערכת תכנית כללי
טיפול

בדיקה אחת לשנתיים

הקצעת שורשים או 
קיורטאג' או גרידת 

 scaling & root( חניכיים
planning( ל- 1/6 פה

ניתוח 1 לכל אחת משישיות 
הפה כל 3 שנות ביטוח.

במידה וקיימות 50% מהשיניים 
ב- 1/6 הפה, תאושר לתשלום 

כל שישית הפה במלואה.

אין צורך בקבלת 
אישור מראש

כירורגיה פריודונטלית
ניתוח מטלית לביטול 

כיסים, או ניתוח מטלית 
לצורך הוספת עצם, 

או השתלת חניכיים, או 
ניתוח רגנרטיבי.

יכוסו ניתוחי חניכיים גם 
לפני ביצוע שתלים.

יכוסו ניתוחי מטלית 
והשתלת עצם.

ניתוח 1 לכל אחת משישיות 
הפה כל 3 שנות ביטוח.

מותנה בקבלת 
אישור מראש 
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טיפולים בהחדרת 
תרופות מקומיות לכיסים 

פריודונטלים

2 טיפולים לשישית פה אחת 
לשלוש שנות ביטוח.

מותנה בקבלת 
אישור מראש 

יכוסו 2 טיפולים לשנת ביטוח הסרת אבנית
)בנוסף לכיסוי המשמר(

אין צורך בקבלת 
אישור מראש

סד מחומר מורכב או 
אמלגם / קיבוע

סד אחד ללסת ל-3 שנות 
ביטוח

מותנה בקבלת 
אישור מראש 

מהמבטח.
אין חובת ביצוע 

ע"י מומחה

סד אחד ללסת ל-3 שנות סד לילה
ביטוח

מותנה בקבלת 
אישור מראש 

מהמבטח.
אין חובת ביצוע 

ע"י מומחה

הארכה אחת לכל שן לשלוש הארכת כותרת
שנים

מותנה בקבלת 
אישור מראש 

מהמבטח.
אין חובת ביצוע 

ע"י מומחה

השתלת עצם
בניית עצם לצורך ביצוע 

שתלים

2 השתלות עצם לצורך 
ביצוע שתלים, פעמיים 

בתקופת ביטוח

מותנה בקבלת 
אישור מראש 

מהמבטח.
הטיפול יאושר 

לביצוע גם 
אצל כירורג פה 
ולסת וגם אצל 
מומחה לשיקום 

הפה.
טיפולים אלו 

ישולמו בתביעה 
פרטית בלבד, 

גם אם הם 
בוצעו במרפאת 
הסכם. ההחזר 

יהיה עד 
התקרה הנקובה 
בלוח ההחזרים.

הרמה אחת לכל סינוסהרמת סינוס
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שירותים וטיפולים משקמים - פרוטטיים מכוסים

פירוט הכיסויים 
שיפוי - גבול אחריות המבטחתיאור הכיסויבתכנית

צורך באישור 
מראש מהמבטח

מומלץ לסיים את כל הטיפולים המשמרים )עקירות, טיפולי שורש, סתימות, ניקוי אבן, וכו'(   .1 
לפני התחלת הטיפול הפרוטטי.

הכיסוי הינו למבוטחים מעל גיל 21 בלבד.  .2
אין להתחיל בטיפולים ללא קבלת אישור מראש מהמבטח.  .3

כל מבוטח יהיה זכאי לשיקום מלא ע"י כתרים, גשרים, מבנים, תותבות, שתלים וכד'   .4
פעמיים בתקופת ביטוח. 

טיפולים 
משקמים 

 תותבת חלקית קבועה- 
כתר או כתרים )ממתכת 

כלשהיא או מחרסינה 
)עם או בלי בסיס מתכתי( 

אם כבודדים או כיחידות 
בגשר על שיניים שבוצע 

בהם טיפול שורש/חידוש 
טיפול שורש/ עקירה 

לפני ו/או במהלך תקופת 
הביטוח ו/או שיניים בהן 

קיים שבר כותרתי או 
חוסר חומר שן או מסיבה 
אחרת שאינה מאפשרת 

שחזור משמר או כיחידות 
בגשר בין אם השיניים 
המאחזות הנן שיניים 

טבעיות ו/או כתרים שיש 
להחליפם ו/או כתרים 

ע"ג שתלים ו/או החלפת 
כתרים ע"ג שתלים.

מותנה בקבלת 
אישור מראש 

מהמבטח

יאושר חלק ביניים אחד שיקום ע"ג שתלים  .1
)כתר תלוי( בין שני שתלים.

לא יאושרו חלקי ביניים   .2
בשיקום בין שיניים טבעיות 

לשתלים.
יאושרו 2 יחידות תלויות בין   .3

שתלים באזור קדמי 13-23, 
.33-43

תאושר "תותבת על"   .4
מבנים ומחברים כמספר 

השתלים המאושרים.
תאושר תותבת על, רוכבת,   .5 

יצוקה, מבנים ומחברים 
כמספר השתלים 

המאושרים.

מותנה בקבלת 
אישור מראש 

מהמבטח
פעמיים 
בתקופת 
הביטוח
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יאושרו החלפות כתרים   .6
ומבנים ע"ג שתלים )גם 
אם השתלים לא אושרו 

ושולמו ע"י המבטח(.
יאושרו החלפות של   .7

תותבות חלקיות/שלמות, 
מבנים ומחברים ע"ג 

שתלים )גם אם השתלים 
לא אושרו ושולמו ע"י 

המבטח(.
במידה וניתן לבצע תח"ק,   .8

תח"ל הבחירה לסוג 
השיקום בין גשר לבין 

שיקום ע"ג שתלים - בידי 
המבוטח.

יאושרו החלפות כתרים   .9
ומבנים ע"ג שתלים )גם אם 
השתלים לא אושרו ושולמו 

ע"י המבטח(.
10. המבטח יכסה ויאשר 

שלושה מבנים ושלושה 
כתרים נוספים ע"ג 

שתלים ו/או חלקי ביניים 
בין שתלים וזאת מעבר 
למכסת השתלים ו/או 

מעבר למכסת השיקום 
ע"ג שתלים המכוסים עפ"י 

נספח זה.
התשלום כולל איזון מנשך,   .11

הדבקה זמנית וקבועה, 
הלחמות והתאמות.

 תותבת חלקית נשלפת- 
תח"ל

מחומר כלשהו )אקריל, 
אקריל מחוזק ברשת 

מתכת או על בסיס כרום 
קובלט( שיכול המתרפא 

לשלפה מפיו ולחזור 
לייצבה במקומה.

אחת ל-3 שנים
תשלום התותבת - תשלום   .1

עבור הטיפולים שפורטו 
לעיל כוללים התאמות 
נדרשות לאחר הכנסת 

התותבת.
יכוסה תח"ל מאקריל   .2

כתותבת זמנית. התותבת 
הזמנית תכוסה גם לפני 

ביצוע שתלים ו/או במקרים 
של עקירת שן/שיניים, שתל 

ו/או במצב של אובדן שן/
שיניים.

מותנה בקבלת 
אישור מראש 

מהמבטח
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ההחזר בגין תח"ל זמני   .3
בחוסר של עד 4 שיניים יהיה 
שונה מתח"ל זמני שמשלים 

חוסר של מעל 4 שיניים 
כמפורט בלוח ההחזרים.
כאשר קיים חוסר שיניים   .4
דו-צדדי/ חד צדדי אחורי 

בלסת אחת ניתן לבצע 
תותבת חלקית נשלפת או 

שתלים ושיקום ע"ג השתלים 
או שילוב ביניהם או כל 

שיקום אחר.
אישור עבור תוספת ווים על   .5
שיניים טבעיות לצורך חיזוק 

תותבת חלקית להוצאה 
יינתן גם במידה והתותבת 

נתנה שלא במסגרת 
הביטוח.

כאשר יש אפשרות ותכנית   .6
טיפול הכוללת גשר קבוע 

ותותבת נשלפת באותה 
לסת, יכוסו שני סוגי 

השחזור.
מכוסים מחברים מדויקים/  .7
חצי מדויקים אשר יותקנו 
בתוך כתרים אשר יכוסו 

ע"י המבטח. גם אם בשיניים 
אלה אין צורך בטיפול 

משמר.

תותבת שלמה
תותבת מאקריל או 

תותבת עם בסיס מתכתי 
שמכסה במלואה לסת 

חסרת שיניים )עליונה או 
תחתונה(.

הטיפול כולל את הטיפול 
במרפאה, עבודות מעבדה, 
מחיר החומרים ותשלומים 
לטכנאי, הכנסת התותבת 

לפה והתאמות הדרושות 
עד להשגת תוצאה 

משביעת רצון ואדפטציה 
של המתרפא.

פעמיים בתקופת ביטוח.
תשלום עבור התותבות   .1

שפורטו לעיל כולל ריפודים 
והתאמות נדרשות לאחר 

הכנסת התותבת.
במקרה של עקירות של   .2

כל השיניים תכוסה תותבת 
שלמה זמנית.

מותנה בקבלת 
אישור מראש 

מהמבטח
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 בתותבת חלקית או שלמה -כיפת שורש
 יאושרו עד 2 כיפות ללסת 

לצורך שיקום גדם שן.

מותנה בקבלת 
אישור מראש 

מהמבטח.

תיקונים בתותבות 
חלקיות או שלמות

הכיסוי כולל את כל סוגי 
התיקונים כגון: תיקון שבר 
או סדק בתותבת. הוספת 

שיניים לתותבת חלקית 
נשלפת לשחזור שיניים 

שנעקרו. החלפה והוספת 
ווים שבורים בתותבת 

חלקית, ריפוד תותבת 
שלמה או חלקית נשלפת, 

וכו'.

מוגבל לפעמיים בתקופת 
הביטוח.

ריפוד תותבת חלקית או 
שלמה ששולמה ע"י המבטח.

המבטח לא ישלם עבור ריפוד 
החלפת בסיס תותבת, תיקון 
או תוספת כלשהי של תותבת 
חלקית(  או  )שלמה  חדשה 

מיום הכנסתה לפה.
טיפולים אלו ישולמו למבוטח 
במעבדה  בוצעו  הם  אם  גם 
במידה  שיניים.  במרפאת  ולא 
והתיקון בוצע במעבדה ימציא 
המבוטח קבלה על התשלום.

אין צורך 
בהגשת בקשה 

לאישור

מבנה
פין מוכן מראש או יצוק 
ממתכת אצילה או חצי 

אצילה לחיזוק שן שעברה 
טיפול שורש או על גבי 

שתל.
מבנה יצוק

מבנה טרומי - מבנה 
ישיר )בורג(

מבנה על גבי שתל.

מותנה בקבלת פעמיים בתקופת ביטוח
אישור מראש 

מהמבטח.

החלפת שיחזורים
החלפת כתרים.  .1
החלפת גשרים.  .2

החלפת תותבת   .3
חלקית נשלפת.

החלפת תותבת   .4
שלמה.

החלפת מבנה.  .5
החלפת שיקום על גבי   .6

שתלים.

מבוטח יהיה זכאי להחלפת 
שחזורים פרוטטיים ששולמו 

ע"י המבטח בתקופת הביטוח 
הנוכחית רק לאחר שעברו 
ארבע שנים מסיום הטיפול 

הקודם.
בכפוף לסעיף 13 )החלפת 

שחזורים( לנספח הטיפולים 
המשקמים בפוליסה. הסעיף 

מפורט בהמשך החוברת.

מותנה בקבלת 
אישור מראש 

מהמבטח.
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צורך באישור 
מראש מהמבטח
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בעקבות עקירת שן   .7
מאחזת לגשר.

החלפות כתרים   .8
ומבנים ע"ג שתלים.

תאושר החלפת   .9
תותבת מכל סוג 

לשתלים ושיקום ע"ג 
שתלים.

מבוטח יהיה זכאי להחלפת 
שחזורים פרוטטיים ששולמו 

ע"י המבטח בתקופת הביטוח 
הנוכחית רק לאחר שעברו 
ארבע שנים מסיום הטיפול 

הקודם.
בכפוף לסעיף 13 )החלפת 

שחזורים( לנספח הטיפולים 
המשקמים בפוליסה. הסעיף 

מפורט בהמשך החוברת.

מותנה בקבלת 
אישור מראש 

מהמבטח.

הוראות 
כלליות 
וחריגים 

לא יאושרו חלקי ביניים בשיקום בין שיניים טבעיות לשתלים.  .1
מספר הכתרים על השיניים המאחזות לגשר, יהיה המספר המינימאלי   .2
ו/או לספק אחיזה   ANTE הדרוש מבחינה רפואית כדי לענות על חוק 
צורך  ישנו  בהם  במקרים  שיבוצע,  הגשר  של  טובה  ופרוגנוזה  נאותה 

ביותר משן מאחזת אחת מכל צד של המרווח מחוסר השיניים.
כתרים וגשרים זמניים יכוסו.  .3

הרופא  להמלצת  בהתאם  בגשר  מאחזת  שן  עבור  ישלם  המבטח   .4
המטפל.

לא מכוסה גשר כאשר קיים חוסר של יותר מ- 4 שיניים ומעלה ברציפות   .5
זה  )פרט לאזור קדמי כאשר חסרות שיניים 32-42, 12-22(. במקרה 
יכול המבוטח לבצע השתלה בכפוף לנספח ההשתלות הכירורגיות או 

לחילופין לבצע תותבת חלקית נשלפת.
טיפול משקם פרוטטי כתוצאה מעקירת שן חלב ו/או חוסר מולד של   .6

שיניים, מכוסה.
מכוסים כתרים בשיניים שעברו שחיקה, בהמלצת הרופא המטפל  .7

.vertical dimension מכוסות תותבות המשמשות להגבהת  .8
יאושר קנטיליבר אחורי.  .9

27
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שירותים וטיפולים כירורגיים של השתלות שיניים

פירוט הכיסויים 
שיפוי - גבול אחריות המבטחתיאור הכיסויבתכנית

צורך באישור 
מראש מהמבטח

כללי

רופאים  ידי  על  רק  יבוצעו  שיניים  השתלות  של  הכירורגיים  והשירותים  הטיפולים  כל   .1
בעלי  הפה,  בשיקום  מומחה  או  בפריודונטיה  מומחה  או  ולסת  פה  בכירורגית  מומחים 

תעודת מומחיות מטעם משרד הבריאות לעסוק כמומחים בתחומים האמורים לעיל.
לביצוע  "אישור מראש"  חייב לקבל  כירורגי של השתלה  טיפול  מבוטח שצריך לקבל   .2

הטיפול הכירורגי של ההשתלה בפיו.
לתנאי  בכפוף  הפה  לכל  שתלים   12 על  עומד  לאדם  שתלים  של  המקסימלי  המספר   .3
נספח זה. בפניה לרופא הסכם סכום ההשתתפות עצמית של המבוטח בטפול כירורגי 

של השתלה מפורט בלוח ההחזרים לטפולים כירורגיים של השתלות.

טיפולי שתלים 
דנטליים

פעמיים בתקופת ביטוח.בדיקת מומחה

במקום כל שן/שיניים חסרות שתלים
שנעקרה/נעקרו לפני תקופת 

הביטוח ו/או בתקופת הביטוח, 
יהיה המבוטח זכאי להשתלה 

כירורגית של שתל שן לרקמת 
העצם והחניכיים.

הגבלת המבטח הינה 
ל- 12 שתלים לכל הפה.

יכוסו יחידות ביניים כמפורט 
בפרק הפרוטטי לרבות בלסת 

מחוסרת שיניים.
שתלים יכוסו גם במקום שן 

חסרה באופן מולד.

הכיסוי הביטוחי 
מותנה בקבלת 
אישור מראש 

מהמבטח 
בטרם התחלת 

הטיפול וכן 
מותנה בביצועו 

ע"י מומחה 
פריודונטיה 
או מומחה 

לכירורגיית פה 
ולסת או מומחה 

לשיקום הפה 
בלבד.

יינתן כיסוי להחלפת החלפת שתלים  .1
שתלים, בנוסף למכסת 

השתלים המפורטת לעיל.
הכיסוי להחלפה יהיה   .2

אחת לשלוש שנים כמו כן, 
המבטח יאשר ויכסה את 

התוכנית השיקומית.
במצב בו לא ניתן רפואית   .3
להחליף שתל, אזי תאושר 

תוכנית טיפול חלופית עפ"י 
תנאי הפוליסה.

מותנה בקבלת 
אישור מראש 

מהמבטח

במידה וניתן לבצע תח"ק, שיקום על גבי שתלים
תח"ל הבחירה לסוג השיקום 

בין גשר לבין שיקום ע"ג 
שתלים - בידי המבוטח וזאת 

בנוסף לאמור בסעיף 7.1 
לפרק הטיפולים הפרוטטים.

מותנה בקבלת 
אישור מראש 

מהמבטח
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שירותים וטיפולים אורתודונטיים )יישור שיניים( מכוסים

פירוט הכיסויים 
שיפוי - גבול אחריות המבטחתיאור הכיסויבתכנית

צורך באישור 
מראש מהמבטח

מבוטח שצריך לקבל טיפול אורטודנטי חייב לקבל "אישור מראש" לביצוע הטיפול לפני   .1
שיבוצע טיפול אורטודונטי כלשהוא אותו זכאי המבוטח לקבל במסגרת הביטוח, ועבורו 

הוא עשוי לבקש החזר כספי.
טיפול אורטודנטי יכוסה רק במידה ולקוי הסגר, מצב המנשך והסגר ניתנים לתיקון.  .2

מומחיות  תעודת  בעל  מומחה,  רופא  ידי  על  ניתן  הוא  אם  רק  ויכוסה  יאושר  הטיפול   .3
באורטודונטיה )יישור שיניים ולסתות( מטעם משרד הבריאות או, אצל רופאים ששמותיהם 
מופיעים ברשימת הרופאים המומחים ואשר הוסכם עליהם בין היועצים הרפואיים של 

המבטח והיועץ מטעם בעל הפוליסה.
גיל המבוטח המטופל אינו עולה על 21 שנים. יישור שיניים למבוטחים מבוגרים יותר - אינו   .4

מכוסה.

טיפולים 
אורתודונטיים

יישור שיניים  -
צילום פנורמי  -

צילום פנים  -
צילום צפלומטרי -   -

.AP -לטרלי ו
מטבעי לימוד  -

אנליזה ממוחשבת  -
כיסוי לעקירת שן   -
או שיניים למטרה 

אורטודנטית.
חשיפה של שן   -

כלואה לצורך טיפול 
אורטודנטי.

הכיסוי הינו לטיפול 
אורטודונטי אחד לילד לשנת 

ביטוח 

הכיסוי הביטוחי 
מותנה בקבלת 
אישור מראש 
מהמבטח ואין 

להתחיל בטיפול 
טרם קבלת 

אישור החברה.

הוראות כלליות וחריגים לפרק האורתודונטיה:
הכיסוי הינו לטיפול אורטודונטי אחד לילד לשנת ביטוח ולא יכוסה טיפול חוזר אלא אם   .1

קבע היועץ מטעם בעל הפוליסה אחרת.
למעט  בלבד.  אחד  קבוע  מכשיר  למעט  כלשהוא  זמני  אורטודונטי  למכשיר  כיסוי  אין   .2

מקרים בהם יש צורך ברור בטיפול דו-שלבי.
בכל מקרה בו הוחל בטיפול האורטודונטי לפני המועד הקובע לא יינתן כל כיסוי על ידי   .3

המבטח.
 )DIASTEMA( יכוסה טיפול אורטודונטי לתיקון מרווח בין שיני החזית העליונות - דיאסטמה  .4

מעל 3 מ"מ.
אין כסוי לטיפול אורטודונטי למטרות אסטטיות )צפיפות הפחותה מ- 4 מ"מ(.  .5

אין כסוי לטיפול אורטודונטי לתיקון מרווחים הפחותים מ- 4 מ"מ ו/או העולים על 4 מ"מ   .6
אך אינם מלווים בהפרעה פונקציונאלית. יובהר כי במידה והרופא המטפל יכתוב למבטח 

כי קיימת בעיה פונקציונאלית יאושר הטיפול.
הביטוח לא יכסה טיפולים אשר הצורך בהם נגרם על ידי חבלה מכוונת שגרם המבוטח   .7

לעצמו, או על ידי קטטה.
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הסכם ביטוח שיניים

מבוא
המבוא להסכם זה ונספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

כותרות הסכם זה הובאו לצרכי נוחות בלבד; הן אינן מהוות חלק מהסכם זה והן לא תשמשנה 
לפרשנותו.

מסמכי ההסכם  1
המסמכים הבאים המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד מימנו:

נספח הטיפולים, פירוט הטיפולים המכוסים במסגרת הביטוח.נספח א1.1

לוח החזרים.נספח ב'1.2

נספח השירות.נספח ד'1.3

הגדרות  2
בהסכם זה על כל חלקיו ונספחיו תהיה למושגים שלהלן המשמעות המופיעה לצידם אלא אם 

משתמעת בבירור, בנסיבות העניין, משמעות אחרת:

הסכם זה על כל חלקיו ונספחיו.הפוליסהא

הפניקס חברה לביטוח בע"מ אשר בחתימתה על הסכם זה מקבלת המבטחב
בעל  כלפי  הקודם  המבטח  והתחייבויות  חובות  כל  את  עצמה  על 

הפוליסה והמבוטחים ללא סייג ו/או הגבלה.

עיריית ת"א יפו - ארגון העובדים של עיריית תל אביב יפו.בעל הפוליסהג

כל המבוטחים אשר בוטחו בפניקס וכן כל העובדים שלא הצטרפו המבוטחיםד
משפחותיהם  ובני  חדשים  עובדים  וכן  משפחותיהם  ובני  בעבר 
ברשימת  נכלל  שמם  ואשר  הפוליסה  לבעל  בעתיד  שהצטרפו 

המבוטחים.

לרבות ידוע/ה בציבור.בן/בת זוגה

בן או בת של מבוטח/ת, או של בן/בת זוגו/ה, שגילו מ- 4 שנים עד ילדו
21 שנה ולרבות ילד מאומץ ו/או סמוך על שולחנו של המבוטח/ת.

ילד של מבוטח שמלאו לו מעל 21 שנים ביום כניסתו של הסכם זה ילד בוגרז
לתוקף זה ו/או שמלאו לו 21 שנים במהלך תקופת הסכם זה.

בן/ת זוג וילדים של מבוטח שנפטר.שאריםח

מטעם רופא שינייםט השיניים  ברפואת  לעסוק  דין  פי  על  המורשה  שיניים  רופא 
 - שיניים"  "רופא  זו שנכתב  בפוליסה  משרד הבריאות. בכל מקום 

לרבות רופא שיניים פרטי, רופא הסכם לרבות סעיף יד' לעיל.
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רופא שיניים י
בהסכם

רופא שיניים או מרפאת שיניים הקשורים עם המבטח בהסכם למתן 
שירותים במסגרת ביטוח השיניים, בין שפרטיהם מפורטים בנספח 
ג' ובין שהפכו להיות רופא שיניים בהסכם לאחר מועד החתימה על 
לבעל  נמסרו  או  ימסרו  ושפרטיהם  הוראותיו  פי  על  ו/או  זה  הסכם 
הפוליסה. לעניין זה מכון צילום הקשור בהסכם עם המבטח יחשב 
פי  על  המכוסים  לצילומים  ביחס  בהסכם  שיניים  כרופא  הוא  גם 
הסכם זה. כמו כן, רשימת רופאי ההסכם תכלול רופאים מומחים 
על  מומחה.  רופא  ע"י  שיבוצעו  דורשת  שהפוליסה  טיפול  סוג  לכל 
המבטח למסור אחת לשנה לבעל הפוליסה רשימת רופאי הסכם 
וביטוח  מקצועית  אחריות  ההסכם  רופאי  לכל  כי  ולדאוג  מעודכנת 

צד ג' בתוקף.

פריסה של רופאי יא
שיניים שבהסכם

פריסה ארצית של רופאי שיניים ורופאים מומחים ואשר הינם בהסכם 
כי  מצהיר  המבטח  זה.  הסכם  בהמשך  שיפורט  וכפי  המבטח  עם 

הפריסה הארצית שלו כוללת את כל חלקי מדינת ישראל.

רופא שיניים פרטי יב
)שאינו בהסכם(

רופא שיניים שאינו בהסכם

רופא שיניים יג
מומחה

רופא שיניים בעל תעודת מומחיות מטעם משרד הבריאות לעסוק 
בתחום התמחות מוגדר, כמו כן, מי שאושר ע"י היועץ כמורשה למתן 
רופאים  גריעת/הוספת  נוהל  מומחים.  לרופאים  המוגבלים  שירותים 
שהפוליסה  טיפול  סוג  לכל  מומחים  רופאים  תמיד  יכלול  מומחים 

דורשת שיבוצעו ע"י רופא מומחה בפריסה ארצית מלאה.

פעולות ושירותים יד
שבוצעו על ידי 

רופא שיניים

לרבות פעולות שבוצעו על-ידי שיננית ו/או מעבדת שיניים בעלי רישיון 
עבודה מטעם משרד הבריאות.

בתנאים הפרמיהטו מבוטח,  כל  בעבור  למבטח  שישולם  החודשי  התשלום 
ובסייגים המפורטים בהסכם זה.

הלשכה המדדטז על-ידי  חודש  בכל  המתפרסם  לצרכן  המחירים  מדד 
ידי  על  יפורסם  אשר  אחר  מדד  כל  ו/או  לסטטיסטיקה,  המרכזית 

רשות אחרת שיחליף מדד זה.

שיעור המדד האחרון הידוע לפני מועד התשלום או החישוב.המדד החדשיז

סכום ההחזרים שישלם המבטח למבוטח בגין התחייבויותיו בהסכם, התגמוליםיח
פוליסה והזמנה זו.

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח( )ביטוח בריאות קבוצתי(, חקיקהיט
התשס"ט-2009 או כל חוק ו/או תקנה אחרת והרלבנטיים להסכם 
זה ו/או להתחייבויות הצדדים על פיו ולרבות חוזר ביטוח 2012-1-4 
כי המבטח  ומובהר  8 שבו  ולמעט סעיף   ,18.6.2012 ביום  שפורסם 
מוותר בזאת על זכותו לגבות סכום כל שהוא מבעל הפוליסה ו/או 

המבוטחים בהתאם לחוזר וסעיף זה.
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פוליסות ביטוח השיניים הקודמות עובר לחתימת הסכם זה על כל הביטוח הקודםכ
ו/או דו משמעות  ו/או אי בהירות  נספחיהן, ובכל מקרה של סתירה 
בין הוראות ההסכם הקודם לבין הוראות הסכם זה, יפעלו הסתירות 
ובעל הפוליסה  דו משמעות לטובת המובטח  ו/או  ו/או אי הבהירות 
בא  ההסכם  כי  עיקרון  על  הישענות  תוך  זה,  להסכם  שהצטרף 
ולהטיב את תנאי המבוטחים  להוסיף על תנאי הפוליסה המקורית 

שהצטרפו.

כל מבוטח בפוליסת הביטוח לפי הסכם זה יהיה זכאי לקבלת כלל הכיסוי הביטוחיכא
הטיפולים/שירותים המפורטים בהסכם זה על נספחיו.

יובהר כי תלוש השכר יהווה אסמכתא מספקת לתשלום דמי הביטוח, 2.1
בירורים בנושא יבוצעו מול ארגון העובדים או מת"ש, ומול המבוטח 

ככל שיידרש, אך ורק בתיאום עם בעל הפוליסה.

/ לקבלת תגמולי ביטוח 2.2  תקופת ההתיישנות של תביעה לתשלום 
היא חמש שנים מיום ביצוע הטיפול.

תקופת הביטוח  3
תקופת הביטוח לעניין הסכם זה היא 6 שנים ) שש( אשר תחל ביום ה- 1.1.2014 ותסתיים ביום 

ה- 31.12.2019.
הצהרת בעל הפוליסה והתחייבותו  4

בעל הפוליסה מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

לטובת 4.1 נועדה  הפוליסה  בעל  והיותו  זה  בהסכם  התקשרותו 
המבוטחים בלבד, והוא יפעל במסגרת פוליסה זו באמונה ובשקידה 

לטובת המבוטחים בלבד.

כי אין לו ולא תהיה לו כל טובת הנאה מהיותו בעל הפוליסה.4.2

בעל הפוליסה ימסור למבטח מידע לגבי קבוצת המבוטחים בהיקף 4.3
דין  כל  להוראות  בכפוף  וזאת  חובותיו  קיום  לשם  למבטח  הדרוש 

האוסר על מסירת מידע והגנת פרטיות המבוטחים.

מסירת המידע תעשה למבטח כנגד התחייבותו, בחתימתו על הסכם זה, לעשות שימוש במידע 
פרטיותם של  על שמירת  ותוך הקפדה  לטובת המבוטחים  זה  מימוש הסכם  ורק לשם  אך 

המבוטחים.
הצטרפות לביטוח - עובדים, עובדים חדשים ובני משפחה לרבות מבוטחים קיימים  5

לביטוח 5.1  תצורף  זה  הסכם  לחתימת  עובר  המבוטחת  האוכלוסייה 
מבלי צורך בחתימה על טופס הצטרפות. אולם, עובד מבוטח יוכל 
לגרוע את הביטוח לו ולבני משפחתו ויהיה עליו להודיע למבטח תוך 

180 יום מיום פרסום חוברת הפוליסה למבוטחים.
עובד חדש ובני משפחתו יוכלו להצטרף תוך 180 יום מיום זכאותם 
לביטוח. כמו כן עובדים ובני משפחותיהם שלא היו מבוטחים בביטוח 
חוברת  פרסום  מיום  יום   180 תוך  לביטוח  להצטרף  יוכלו  הקודם 

הפוליסה למבוטחים.
יובהר כי לגבי עובדים הנמצאים בחופשה, 180 הימים יחולו לגביהם 

מיום הזכאות או מיום תשלום הפרמיה, המאוחר מביניהם.



34 הפניקס חברה לביטוח בע"מ מהדורת דצמבר 2013   300408010

יוכלו 5.2 הקודם  בביטוח  מבוטחים  היו  ובני משפחותיהם שלא  עובדים 
הפוליסה  חוברת  פרסום  מיום  יום   180 תוך  לביטוח  להצטרף 
יום מיום זכאותם, אם הם עובדים חדשים.  למבוטחים או תוך 180 
יובהר כי לגבי עובדים הנמצאים בחופשה, 180 הימים יחולו לגביהם 

מיום הזכאות או מיום תשלום הפרמיה, המאוחר מביניהם.

יוכל 5.3 העובד  לביטוח.  להצטרף  זכאים  משפחתו  ובני  חדש  עובד 
להצטרף ולצרף את בני משפחתו וזאת תוך 180 יום ממועד זכאותו.

הביטוח 5.4 תקופת  במהלך  בציבור  לידוע  הפך  ו/או  נישא  אשר  עובד 
ומעוניין לצרף את בן/בת זוגו לביטוח ו/או מלאו לילדיו 4 שנים ו/או 
מלאו לילדיו 21 שנה, יהיה זכאי לצרף את בן המשפחה תוך 180 יום 

מעת שאירע האירוע המפורט.

של 5.5 בן  והינו  שנה   21 מעל  גילו  ההסכם  תחילת  שבמועד  בוגר  ילד 
עובד מבוטח ביחד עם ילדיו מגיל 4 ועד מלאות להם 21 שנה, יהיה 
זכאי להצטרף לביטוח השיניים ולצרף גם בן/ת זוג וילדים תוך 180 
יום מיום תחילת הסכם זה או תוך 180 יום מעת שמלאו לו 21 שנה.

בקשת הצטרפות של עובדים ובני משפחותיהם המעוניינים להצטרף 5.6
זו  גבי טופס מתאים, הוראה  לביטוח כפי שפורטו לעיל תעשה על 
אינה חלה על האוכלוסייה המצוינת ברישא של סעיף 5.1 לעיל היות 
לביטוח  ותצורף  זה  הסכם  לחתימת  עובר  מבוטחת  זו  ואוכלוסיה 

מבלי צורך בחתימה על טופס הצטרפות.

תנאי 5.7 על-פי  מבוטח  יהיה  לביטוח  יצטרף  ו/או  שצורף  מבוטח  כל 
הסכם זה על כל נספחיו; וזאת מיום תחילת תקופת הביטוח, או מיום 
ובכפוף  הביטוח  תקופת  תום  ליום  ועד  המאוחר,  לפי  ההצטרפות, 

לאמור בסעיף 3.

הצטרפות בני משפחה לביטוח תתכן באפשרויות הבאות:5.8
כל ילדי העובד/ת מגיל 4 עד מלאות להם 21 שנה.  5.8.1

בן/ת זוגו של עובד/ת )כולל ידוע/ה בציבור(.  5.8.2
ילדיו/הם  כל   + בציבור  ידוע/ה  )כולל  עובד/ת  של  זוגו  בן/ת   5.8.3

)בגילאים 4-21(.
ילדיו/הם  כל   + בציבור(  ידוע/ה  )כולל  עובד/ת  של  זוגו  בן/ת   5.8.4

)בגילאים 4-21( בתוספת ילדים מעל גיל 21 שנה.
ילדים מעל גיל 21 שנה.  5.8.5

"יציאה" של מבוטחים  6

בכל אחד מהמקרים הבאים יגיע הביטוח לסיומו, הן לגבי המבוטח 6.1 
שהינו עובד והן לגבי בני משפחתו לרבות אך לא רק המופיע ורלוונטי 

בסעיף 5.1, והמוגדר בתקופת הביטוח:

עובד שיחסי עובד /מעביד בינו לבין בעל הפוליסה הסתיימו ו/או פרש 6.2
משפחתו  ולבני  לעובד  ויודיע  יפנה  המבטח  זה,  במקרה  לגמלאות. 
וברצף  התנאים  באותם  מבוטחים,  להיות  להמשיך  רשאים  הם  כי 
ביטוחי מלא. הפרמיה תגבה באמצעות אמצעי גבייה אישי )הוראת 
קבע / כרטיס אשראי( וזאת עד תום תקופת הביטוח. לחילופין יוכלו 

מבוטחים אלו לפרוש מהביטוח במועד זה.
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בן/בת זוג של עובד שנישואיו הגיעו לקיצם בגירושין או בשל פרידה 6.3
יהי רשאי להודיע למבטח על אי רצונו  מידוע/ה בציבור, אותו עובד 
להמשיך את הביטוח לבן/ת הזוג ולילדיו ולאחר שיוכיח כי התגרש 
יגיע לסיומו,  ידוע/ה בציבור, הביטוח של בן/ת הזוג  או נפרד מאותו 
הזוג  בן/ת  עבור  לעיל   6.2 יהיה רשאי להמשיכה כאמור בסעיף  או 
במידה  הבלעדית.  החלטתו  עפ"י  לחלקם,  להמשיכה  ו/או  וילדיהם 
ידי  על  תשלח  הביטוח  סיום  בדבר  הודעה  הביטוח,  לסיים  והוחלט 

המבטח לאותו בן/בת הזוג וילדיו.

ויתומיו להיות מבוטחים, 6.4 נפטר מבוטח שהוא עובד ימשיכו אלמנתו 
אם ירצו בכך, כאילו היה העובד בחיים. בעל הפוליסה לא יהיה חייב 
וזאת מיום הפטירה. תשלומים  בתשלום פרמיה עבור אותו העובד, 
ששולמו ביתר על ידי המבוטח - היינו, לאחר מועד הפטירה, יושבו 
להיות  רצו  אותם.  ששילם  מי  לידי  למבוטח,  או  הפוליסה  לבעל 
מבוטחים, יסדירו עם המבטח את דרך תשלום הפרמיות לפי סעיף 6.2.

לו 6.5 ולהודיע  למבוטח  לפנות  המבטח  מתחייב  שנה,   21 לילד  מלאו 
במהלך 180 הימים טרם הגיעו לגיל 21 כי הביטוח עומד להיפסק וכי 

יש באפשרותו להמשיך את הביטוח במסגרת הפוליסה הקבוצתית.

 בעל הפוליסה יוכל על פי שיקול דעתו הבלעדי ע"י ועדה פנימית שלו 6.6
לאשר יציאה מהביטוח.

הביטוח 6.7 עזב מבוטח את  בו  לעיל,  כי בכל המקרים שפורטו  יודגש 
שאושר  טיפול  המבטח  יכסה  עזיבתו,  למועד  עד  פרמיה  ושולמה 

ומכוסה.

מבוטח אשר התגייס לצה"ל יהיה רשאי, אך לא חייב, להפסיק את 6.8
הביטוח.

נוהל חל"ד / חל"ת 6.9
חופשת אימוץ או 

חופשת שמירת 
הריון

בעל הפוליסה יעביר לחברה המבטחת דיווח בגין עובדים / עובדות 
היוצאים/ות לחל"ד ובני משפחתן, עובדים / עובדות אשר האריכו את 
החל"ד לחל"ת ובני משפחתן ו/או עובדים/ות היוצאים לחל"ת מכל 

סיבה שהיא ובני משפחתם/ן.
בתום החל"ד / חל"ת / חופשת אימוץ / חופשת שמירת היריון, בחודש 
חזרת העובד/ת לעבודה, בעל הפוליסה יעביר במסגרת הגביה של 
אותו החודש את כל החוב במלואו בגין תקופת החל"ד / חל"ת עבור 

העובד/ת ובני משפחתו/ה.     
מהפרמיה  שינוי  ללא  יהיו  חל"ת   / החל"ד  לתקופת  הביטוח  דמי 

המשולמת לכלל העובדים ובני המשפחות עבור תוכנית הביטוח.
למען הסר ספק, במהלך כל תקופת החל"ד / חל"ת העובד/ת ובני 

משפחתו/ה מבוטחים ככלל עובדי בעל הפוליסה ובני משפחתם.
יובהר כי בתום 6 חודשים וכן בתום 12 חודשים ממועד יציאת העובד/ת 
לחל"ד / חל"ת / חופשת אימוץ / חופשת שמירת היריון, על החברה 
המבטחת לפנות לעובד/ת ולברר האם מעוניין להמשיך להיות מבוטח 
המבטחת  החברה  על  כן,  כמו  זה.  בסעיף  לאמור  בהתאם  לא  או 
הרצ"ב. לפי  למבוטח  פנייה  בוצעה  כי  ברורה  אסמכתא  להציג 
במידה והחברה המבטחת לא פנתה כנדרש לעיל, מתחייבת החברה 
תשלום  ללא  המבוטחים  לכל  הביטוח  את  להמשיך  המבטחת 

רטרואקטיבי, ברצף ביטוחי מלא.
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בנוסף לכל אחד מהמקרים המנויים בהסכם זה בהם רשאי מבוטח 6.10
כל  של  הביטוח  את  ו/או  זכאותו  את  להפסיק  הפוליסה  בעל  ו/או 
אחד מן המבוטחים ו/או כולם בפוליסה לפי הסכם זה, מבוטח יהיה 
רשאי להפסיק ולהיות מבוטח בפוליסה לפי הסכם זה ולבטלה בכל 
עת בלא תנאי. ביטל מבוטח את הפוליסה בהתאם לסעיף זה ושלא 
לפי אחד המקרים האחרים המנויים בהסכם זה, יהיה המבטח רשאי 
על  חל  )לא  הפוליסה  את  שביטל  מהמבוטח  כספי  החזר  לדרוש 
המצטברים  התנאים  לכל  בכפוף   5.2 ו-   5.1 בסעיפים  המבוטחים 

כמפורט להלן ע"פ חוזר שמספרו 2012-1-4:
הראשונות  שנים  שלוש  במהלך  הפוליסה  את  ביטל  המבוטח   6.10.1
תקופת  רבעי  שלושת  בחלוף  המסתיימת  תקופה  במהלך  או 
המוקדם  לפי  לראשונה,  לפוליסה  צירופו  ממועד  הביטוח 

מביניהם )להלן: "התקופה הקובעת(.
לעניין זה יובהר כי, במקרה של חידוש הפוליסה לתקופה נוספת   
אצל אותו מבטח או אצל מבטח אחר )להלן: "חידוש פוליסה"( 
לפני  קיים  היה  שלא  טיפולים  סל  לפוליסה  נוסף  שבמסגרתו 
של  צירופו  כמועד  הפוליסה  החידוש  את  יראו  אזי  החידוש, 
המבוטח לפוליסה לראשונה. במקרה של חידוש פוליסה שלא 
נוסף במסגרתו סל טיפולים שלא היה קיים לפני החידוש, אזי 
המבוטח  של  צירופו  כמועד  הפוליסה  חידוש  במועד  יראו  לא 

לפוליסה הראשונה.
הגילוי  בטופס  הביטוח,  בתכנית  פורטו  הפוליסה  ביטול  תנאי   6.10.2

נאות ובטופס ההצטרפות.
בגין  ששולמו  הפרמיות  מסך  גבוהים  הביטוח  תגמולי  סך   6.10.3
הפוליסה. יודגש, כי בחינת הסכומים כאמור תיערך רק ביחס 
התקופה  במהלך  לביטול  בקשה  הוגשה  שלגביו  למבוטח 

הקובעת, ללא קשר למבוטחים אחרים בפוליסה.

גובה ההחזר הכספי האמור בסעיף 6.10 לעיל, לא יעלה על הנמוך 6.11
מבין ההפרש בין סך תגמולי הביטוח לבין סך הפרמיות ששולמו בגין 
המבוטח  בגין  שמשולמת  החודשית  הפרמיה  מכפלת  או  הפוליסה 
תום  עד  שנותרו  החודשים  במספר  הביטול  בקשת  הוגשה  שלגביו 

התקופה הקובעת ע"פ חוזר שמספרו 2012-1-4.
לעניין חישוב גובה ההחזר הכספי יוגדרו:

"סך תגמולי ביטוח" - סך תגמולי הביטוח ששילם המבטח במהלך 
התקופה הקובעת בגין תביעות מכוח הפוליסה של המבוטח שלגביו 
חידוש  מיום  היא  הקובעת  התקופה  אם  הביטול.  בקשת  הוגשה 
יהיה  הכספי  ההחזר  חישוב  לעיל,   6.10.1 בסעיף  כאמור  הפוליסה 
בגין סל הטיפולים החדש  פי תגמולי הביטוח ששילם המבוטח  על 
בלבד. המבטח יהיה רשאי לכלול בתגמולי הביטוח הוצאות בגין ניהול 

תביעות בשיעור שלא יעלה על 6% מסך תגמולי הביטוח ששולמו.
שלגביו  המבוטח  בשל  ששולמו  הפרמיות  סך   - הפרמיות"  "סך 
התקופה  אם  הקובעת.  התקופה  במהלך  הביטול  בקשת  הוגשה 
לעיל,   6.10.1 בסעיף  כאמור  הפוליסה  חידוש  מיום  היא  הקובעת 
בגין  יהיו הפרמיות ששולמו  חישוב ההחזר הכספי  הפרמיות לצורך 

סל הטיפולים החדש בלבד.
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הפרמיה החודשית  7
סכומי הפרמיה החודשיים יהיו כדלקמן:                        7.1

עובד
בן/ת 

זוג

ילד בוגר 
מעל 
גיל 21

ילד 
ראשון 

עד 
גיל 21

ילד 
שני עד 
גיל 21

ילד 
שלישי 

ואילך עד 
גיל 21

דמי ביטוח 
חודשיים 

חינם9396903232

השלישי  ומהילד  ילדים,  ל-2  עד  יהיה  הרבדים  כל  בגין  התשלום   *
ואילך חינם.

סכומי הפרמיה המפורטים בסעיף 7.1 לעיל יהיו צמודים למדד, על 7.2
סמך מדד הבסיס שפורסם ב- 15 לחודש דצמבר 2013.

אופן קבלת הטיפול - כללי  8
המפורטים 8.1 השיניים  מטיפולי  טיפול,  לקבל  רשאי  יהיה  מבוטח  כל 

בהסכם זה על נספחיו, וזאת הן אצל רופא שיניים בהסכם, והן אצל 
רופא שיניים פרטי, לפי החלטת המבוטח.

המבטח יאפשר למבוטח לבחור, בכל רופא שיניים או מרפאה ולא יגביל 8.2
את המבוטח לבחירת רופא שיניים או מרפאה שבהסכם עם המבטח.
למעט תשלום השתתפות עצמית של המבוטח, במקרים שהדבר   8.3.1
נקבע מפורשות בלוח ההחזרים, המבוטח לא יחויב בתשלום כל 
שהוא בעבור קבלת טיפול מן הטיפולים המכוסים בביטוח זה 
אצל רופא שיניים בהסכם וזה יתבצע ישירות מהמבטח לרופא 

השיניים בהסכם ובאחריות המבטח;
יודגש כי באם רופא השיניים שבהסכם יגבה ממבוטח כספים כל   
שהם מעבר להשתתפות העצמית שעל המבוטח לשלם עפ"י 
הגבוה  יגבה סכום  טיפולים משמרים,  לגבי  ו/או  לוח ההחזרים 
)להלן:"תשלום  מהמבטח  הרופא  מקבל  אותו  ההחזר  מסכום 
עודף"(, מתחייב המבטח להחזיר למבוטח את מלוא התשלום 
העודף וזאת בתוך 30 ימים מהמועד בו מסר המבוטח למבטח 

את דרישתו בליווי המסמכים הנחוצים למעט;
התשלום בעבור קבלת טיפול מן הטיפולים המכוסים בביטוח   8.3.2
זה אצל רופא שיניים פרטי, יעשה על ידי המבוטח ישירות לרופא 
בגין  שולם  אשר  התשלום  בגין  המבוטח  את  ישפה  והמבטח 

הטיפולים הנ"ל, בהתאם ללוח ההחזרים.
תשלום תגמולי ביטוח  9

בקרות מקרה הביטוח, תשלם המבטחת תגמולי ביטוח כאמור להלן:

הכלולים 9.1 הטיפולים  רשימת  פי  על  ומכוסה  שבוצע  טיפול  כל  עבור 
בכיסוי הביטוחי לפי נספח הטיפולים ולוח ההחזרים שיקבל המבוטח 
אצל אחד מרופאי ההסכם, ישלם המבטח ישירות לרופא ההסכם עבור 
הטיפול המכוסה, בהתאם לתנאי ההסכם שבין המבטח לרופא ההסכם.
השתתפות  תשלום  חובת  טיפול  אותו  לגבי  ההחזרים  בלוח  נקבעה 
עצמית, ישלם המבוטח לרופא ההסכם את סכום ההשתתפות העצמית.
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עבור כל טיפול שבוצע ומכוסה על פי רשימת הטיפולים הכלולים 9.2
רופא  נספח הטיפולים, שיקבל המבוטח אצל  לפי  בכיסוי הביטוחי 
שיניים פרטי שאינו בהסכם, ישלם המבטח למבוטח תגמולי ביטוח 
טופס  מיום קבלת  עבודה  ימי   14 תוך  לרופא הפרטי  בגין תשלומיו 

התביעה של המבוטח ) לרבות צילומים אם נדרשים(.
המפורט  הטיפול  בגין  חבות המבטח   לתקרת  עד  יבוצע  התשלום 

בלוח ההחזרים ולפי הנמוך מביניהם:
סכום תקרת ההחזר על פי לוח ההחזרים עבור אותו טיפול;   9.2.1

הסכום ששולם לרופא השיניים הפרטי בפועל.   9.2.2

החזרי הסכומים בגין טיפול שבוצע על פי הוראות הסכם זה אצל 9.3 
רופא פרטי ישולמו למבוטח תוך 14 ימי עבודה מהמועד בו המציא 
באם  צילומים  לרבות  המבוטח,  של  התביעה  טופס  את  למבטח 
דרישת  לצורך  ולא  רפואי  לצורך  צולמו  שהצילומים  )בתנאי  ידרשו 
המבטח להוכחת ביצוע הטיפול(, לרבות קבלות בגין ביצוע התשלום.

הביטוח 9.4 עזב מבוטח את  בו  לעיל,  כי בכל המקרים שפורטו  יודגש 
שאושר  טיפול  המבטח  יכסה  עזיבתו,  למועד  עד  פרמיה  ושולמה 

ומכוסה שהוחל בו בתקופת הביטוח.

אופן הגשת תביעה - כללי   10
על המבוטח להמציא למבטח, על-פי הנחיותיו, טופס תביעה )שיוכן 10.1

סבירות  רפואיות  ראיות  הפוליסה(,  בעל  דעת  על  המבטח  על-ידי 
מסמכים  יהיו  האמורים  המסמכים  ולהוכחתה.  תביעתו  לביסוס 

מקוריים, או מאומתים בחותמת וחתימת הרופא.
בהסכם,  מרופא  טיפול  המבוטח  קיבל  אם  לעיל,  האמור  אף  על 
האחריות להמצאת כל מסמך למבטח, ולהיענות לדרישות המבטח, 
תוטל על רופא ההסכם, ולא על המבוטח ולא תשמע כל טענה של 

המבטח בעניין אי-המצאת מסמך כלשהו על-ידי המבוטח.

של 10.2  במקרה  אלא  כאמור,  לו  שהוגשה  תביעה  ידחה  לא  המבטח 
יודיע  כאמור,  במקרה  הכיסוי.  בתנאי  וממשית  מהותית  אי-עמידה 
ולבעל הפוליסה על כוונתו לדחות את התביעה,  המבטח למבוטח 

וימסור בפירוט את נימוקי הדחייה.
ו/או  מידע  התביעה  יישוב  לשם  נחוצים  כי  המבטח  סבור  באם 
ממצאים נוספים, יתלה את התביעה ויציין בכתב את הנחוץ לו לשם 

קבלת החלטתו הסופית.

במקרה של דחיית תביעה או דחיית ערעור על בסיס רפואי, ישלח 10.3
המבטח למבוטח הודעה מנומקת וחתומה על ידי רופא שיניים.

לא הודיע המבטח על דחיית התביעה כאמור בסעיפים 10.2 ו- 10.3 10.4 
לעיל, וזאת תוך 14 ימי עבודה מיום שהומצא לו טופס התביעה הנזכר 
בסעיף 10.1 לעיל, ייחשב הדבר כהודיית המבטח בנכונות התביעה, 
וכהסכמתו לשלם את מלוא סכום התביעה בתוספת ריבית פיגורים 

שתחושב על פי סכום התביעה שאושרה.

בגין 10.5 החזר  לקבלת   / לתשלום  תביעה  של  ההתיישנות  תקופת 
הטיפולים היא חמש שנים מיום ביצוע הטיפול.
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מובהר כי הצילומים וכל חומר רפואי אחר יושבו למבוטח לאחר ישוב 10.6 
התביעה. במקרה של אבדן הצילומים המבטח יהיה אחראי לכסות 
את עלות הצילומים שאבדו )בלא שימנו במכסת הצילומים בפוליסה 
כראיה  משמשים  שאבדו  שהצילומים  וככל  נוסף(,  תשלום  ובלא 
להוכחת הטיפול - יחויב המבטח בעלות התביעה עבור הטיפול עצמו.

אופן הגשת בקשה לאישור  11
יחולו הליכי בקשה לאישור הבאים לגבי טיפולים  לו,  ובנוסף   10 מבלי לפגוע באמור בסעיף 
פרוטטיים )משקמים(, פריודונטיים )טיפולי חניכיים(, יישור שיניים טיפולים כירורגים והשתלות 

והכול בכפוף לנספח הטיפולים:

הטיפול 11.1 לביצוע  המבטח  של  מוקדם  אישור  לקבל  מבוטח  על 
פי  על  לבדוק שהטיפול מכוסה  יוכל  על מנת שהמבטח  הרלוונטי, 

הוראות הסכם זה.

במקרה שהטיפול ניתן על-ידי רופא שיניים פרטי, יחולו הוראות אלה:11.2
המבוטח ימציא למבטח טפסי אישור מראש/תביעה לתשלום.  11.2.1
את  מראש  האישור  בטופס  יפרט  המטפל  השיניים  רופא   11.2.2
תוכנית הטיפול המשקמת ו/או הפריודונטלית ו/או ההשתלה 
ו/או יישור השיניים ו/או כל טיפול אחר. לטופס זה יצרף הרופא 

צילומים עדכניים בהתאם למפורט בנספח הטיפולים.
כאמור,  צילומים  לבצע  ניתן  לא  בהם  מיוחדים,  במקרים   
תאושר תוכנית הטיפול עפ"י המלצת הרופא המטפל בכתב.

להמצאת 11.3 האחריות  בהסכם,  מרופא  טיפול  המבוטח  מקבל  אם 
רופא  של  תהיה  המבטח,  לדרישות  ולהיענות  למבטח,  מסמך  כל 
ההסכם, ולא של המבוטח; ולא תשמע מהמבטח כל טענה בעניין 

אי-המצאת מסמך כלשהו על-ידי המבוטח.

המבטח מחויב להודיע בכתב למבוטח ו/או לרופא בהסכם על מתן 11.4
אישור מלא או חלקי, דחייה, או דרישה בכתב, לברור נוסף בקשר 
לביצוע הטיפול המבוקש, יהיה עליו להודיע למבוטח וליועץ מטעם 
המסמכים  המצאת  מיום  עבודה  ימי   14 תוך  וזאת  הפוליסה,  בעל 

למבטח את נימוקי החלטו.
יובהר כי נימוקים אשר לא העלה המבטח במכתב הדחייה לא יוכלו 

להטען על ידו במועד מאוחר יותר.

ללא 11.5 הדנטלי  הטיפול  את  המבוטח  ביצע  בו  במקרה  כי  מודגש 
אישור המבטח, כנדרש בהסכם, יהיה המבטח פטור מלשלם החזר 
הפוליסה  בכיסוי  נמצא  שבוצע  הטיפול  בו  מקרה  למעט  למבוטח, 
והיה מאושר ע"י המבטח לו הוגש מראש אזי הטיפול/טיפולים יאושרו 

וישולמו ע"י המבטח.
במקרה של דחיית בקשה לאישור מוקדם או דחיית ערעור על בסיס 
רפואי, ישלח המבטח למבוטח הודעה מנומקת וחתומה על ידי רופא 

שיניים.

הדבר 11.6 ייחשב  לעיל,   11.4 בסעיף  כאמור  הודעה  המבטח  נתן  לא 
ידי  על  כמוצע  הטיפול  לביצוע  וכהסכמתו  המבטח  של  כאישורו 

המבוטח.
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המאושרת 11.7 הטיפול  מתוכנית  חלק  רק  לבצע  בחר  המבוטח  אם 
נוספים לרבות שילובה במסגרת  טיפולים  ולכלול בה  או להרחיבה 
טיפולים שאינם מאושרים - לא יפגע תוקף האישור והמבטח ישלם 

עבור תוכנית הטיפול שאושרה עפ"י תנאי הפוליסה.

המבטח יאפשר למבוטח המעוניין בכך לקבל טיפול חלופי לטיפול 11.8
המכוסה בפוליסה, בתנאי שהטיפול החילופי הינו טיפול הניתן לפי 
סטנדרטים רפואיים מקובלים ועלות הטיפול החלופי לא תעלה על 
הרפואי  הטיפול  של  מחירו  היה  בפוליסה.  המכוסה  הטיפול  עלות 
זה, הברירה  לפי הסכם  בפוליסה  גבוה מהטיפול המכוסה  החלופי 
את  ישפה  והמבטח  ההפרש  סכום  את  להשלים  המבוטח  בידי 

המבוטח בגובה סכום ההחזר לפי לוח ההחזרים.

12 חודשים, עם אפשרות של הרופא 11.9 יהיה ל-  תוקף אישור מראש 
- חדשים   6 בת  נוספת  המטפל להארכת תוקף האישור לתקופה 

נוספים ו/או עד לסיום הטיפול.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהמבוטח לא סיים את טיפולי 
הוארך  לא  האישור  ותוקף  האישור  חודשים ממתן   12 תוך  השיניים 
את  וישלם  יכסה  אזי, המבטח  שהיא,  סיבה  מכל  נוספת,  לתקופה 
תגמולי הביטוח בגין הטיפולים כאמור שבוצעו לאחר תום 12 החדשים 

ממועד הנפקת האישור לראשונה.

החל מבוטח בטיפול אצל רופא שיניים בהסכם, יהיה רשאי לסיימו 11.10
על  שהודיע  ובלבד  אחר  מוסכם  רופא  אצל  או  רופא  אותו  אצל 

כך למבטח.

טיפול 11.11 לאישור  בקשה  למבטח  הגיש  המבוטח  בו  מקרה  בכל 
והבקשה נדחתה במלואה ו/או בחלקה ו/או אישורה הותנה בתנאים 
ע"י המבטח, יהיה רשאי המבוטח לערער על החלטת המבטח גם 
היועץ מטעם בעל  והחלטת  בטיפול השיניים  אם התחיל המבוטח 

הפוליסה היא הקובעת לעניין זה.
כפל ביטוח  12

דנן  הביטוח  על  נוסף  אחר,  שיניים  בביטוח  מכוסה  זה  הסכם  פי  על  מבוטח  כי  יתברר,  אם 
ויתברר כי הביטוח הנוסף מכסה את הטיפולים המכוסים בביטוח דנן, כולם או חלקם, תחולנה 

הוראות אלה:

אודות 12.1 למבטח  לדווח  חייבים  יהיו  לא  הפוליסה  בעל  ו/או  המבוטח 
הביטוח הנוסף.

לא יהיה בביטוח הנוסף כדי לגרוע מהזכויות של בעל הפוליסה ו/או 12.2
של אותו המבוטח, כלפי המבטח, על פי הסכם זה; והמבטח יהיה 
ולרבות תשלומו של כל  חייב במילוי כל חיוביו על פי הסכם זה - 

סכום כסף - כאילו היה הביטוח דנן ביטוחו היחיד של המבוטח.
של  טענות  תשמענה  לא  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 
פי הביטוח הנוסף  זכויותיו על  המבטח, לפיהן על המבוטח לממש 
פטור  שהמבטח  ו/או  הנוסף  הביטוח  של  למבטח  לפנות  עליו  ו/או 
של  בעטיו  מהסכום  חלק  לשלם  שעליו  או  כלשהו  סכום  מתשלום 

הביטוח הנוסף.
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חוות דעת שנייה  13
תינתן אפשרות למבוטחים לקבל חוות דעת רפואית נוספת בכתב ע"י רופא שיניים נוסף לגבי 
אפשרות לביצוע תכנית טיפול כפי שהוצעה ע"י רופא השיניים המטפל יחד עם המלצות לגבי 

תוכניות חליפיות.
המבטח ישלם בגין חוות דעת נוספת זו אחת לשנה למבוטחים שבידיהם תכנית טיפול וצילומי 

רנטגן, ותינתן לכל נושא המופיע בלוח ההחזרים.

נספח ד' - נספח שירות
מוסכם בין הצדדים כי נספח ה' )להלן: "הנספח"( יהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות 
לבין  "המבטח"(  )להלן:  בע"מ  לביטוח  חברה  הפניקס  בין  "הפוליסה"(  )להלן:  שיניים  לביטוח 
עיריית תל אביב יפו - ארגון העובדים של עיריית תל אביב יפו )להלן: "בעל הפוליסה"( והפרה 

של אחד מסעיפי הנספח יחשב להפרתו היסודית של הסכם זה כולו.
המבטח מתחייב לשמור על רמת שירות גבוהה הניתנת למבוטחי בעל הפוליסה והוא מחויב 

לשמור על רמת השירות הגבוהה לאורך כל תקופת הביטוח כמפורט להלן:
 1

מייד עם חתימת הסכם זה מתחייב המבטח להנפיק ולשלוח לכל המבוטחים, תעודת ביטוח 
שתציין את פרטיו האישיים, תקופת הביטוח וסוג הביטוח. תעודת הביטוח תהווה הוכחה לרופא 
ההסכם לכך שהמבוטח זכאי לטיפול לפי הוראות הסכם זה. כמו כן, יצרף המבטח טופסי 
הצטרפות, דפי מידע המפרטים את תנאי הפוליסה החדשה, הטיפולים המכוסים ופירוט על 

הליך הכניסה ו/או היציאה מהביטוח.
ימסור המבטח לכל אחד מהמבוטחים את כל המסמכים הנדרשים על פי התקנות  בנוסף, 
לרבות: העתק הפוליסה, טופס גילוי נאות לפי הנחיות המפקח על הביטוח, דף פרטי ביטוח 
)כמפורט בתקנה 8 )ב(, ככל שרלוונטית(, דף הסבר על דרכי מימוש הפוליסה והזכאות, פירוט 

על הליך כניסה/ יציאה של מבוטחים מהביטוח.
יובהר כי המידע שפורט לעיל, ינוסח בהסכמה בין בעל הפוליסה והמבטח.

 2
יום מיום חתימת הסכם זה,  בנוסף לאמור בסעיף 1 לעיל, מתחייב המבטח להפיק תוך 30 
חוברת מידע שיווקית לכל המבוטחים, שמפרטת את תנאי הפוליסה, רשימה עדכנית של רופאי 
בו תפורסם  גם  האינטרנט של המבטחת אשר  וכתובת אתר  לוח החזרים ממודד  ההסכם, 

רשימה מעודכנת של הרופאים שבהסכם- להלן "החוברת".
יודגש, כי לפני הפצת החוברת הנ"ל על המבטח לקבל את אישור בעל הפוליסה לגבי נוסח 

הדברים.
עלויות עיצוב החוברת, תעודת מבוטח ו/או כל חומר אחר שעל המבטח לשלוח למבוטחים, 

הדפסתם והפצתם לבתי כלל המבוטחים יהיו על חשבון המבטח בלבד.
 3

ייעודי  קו  ויקצה  החברה  של  הכללי  לנתב  יחובר  שלא  וייעודי  ספציפי  מוקד  יקים  המבטח 
מענה  שייתן  וקבוע  יעודי  מקצועי,  שירות  צוות  ויכשיר   1-700-50-44-22 שמספרו  חינם 
רק למבוטחים בהסכם זה )להלן: "מוקד עיריית תל אביב יפו"(. צוות המוקד יטפל בלעדית 
במבוטחי בעל הפוליסה ויענה "עיריית תל אביב יפו שיניים שלום". קו טלפון ייעודי זה, ימומן 

במלואו על ידי המבטח במהלך תקופת הביטוח.
ולדאוג שזמני  לפניות המבוטחים  במיוחד  אביב מתחייב לתת מענה מהיר  עיריית תל  מוקד 

ההמתנה יהיו קצרים כפי שיפורט להלן:

אחוז 3.1  80 סביר,  בזמן  לטלפון  לענות  מתחייב  ת"א  עיריית  מוקד 
מהשיחות יענו בתוך 30 שניות ובכל מקרה זמני ההמתנה לא יעלו 

על דקה.
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מוקד עיריית ת"א מתחייב כי במקרים חריגים בהם יהיה קיים עומס 3.2
פונים למוקד, ייקח נציג השירות מהמבוטח המתקשר את פרטיו וכן 
את השעה הנוחה עבורו שיחזרו אליו על מנת לטפל בבעיה בגינה 

פנה למוקד עיריית ת"א.
יאוחר  ולשוב אל המבוטח לא  על צוות מוקד עיריית ת"א להקפיד 

מ- 3 שעות ממועד הפניה הראשונה.
מוקד עיריית ת"א מתחייב כי בכל מקרה, משך הטיפול בבעיה בגינה 3.3

פנה המבוטח למוקד עיריית ת"א לא יעלה על 24 שעות.
את 3.4 לקבל  זמין  יהיה  אשר  תביעות,  מצוות  נציג  יקצה  המבטח 

פניותיהם הדחופות של צוות מוקד עיריית ת"א וכן של נציגי העובדים.
3.5 CRM המבטח מתחייב כי מוקד עיריית ת"א יהיה מחובר למערכת 

לניהול מוקד.
המבטח מתחייב כי תהיה למוקד עיריית ת"א מערכת להקלטת שיחות.3.6

 4
המבטח מתחייב לתגבר את מוקד השירות בתקופת ההצטרפות / היציאה במוקדנים מיומנים 

ובעלי ידע בפרטי פוליסת הביטוח והכול כדי ליתן מענה יעיל ומהיר למבוטחים.
בנוסף, המבטח מתחייב לספק קו פקס ייעודי אשר מספרו יפורסם על ידי המבטח למבוטחים 

בו ניתן יהיה לשגר טפסי עזיבה/הצטרפות של המבוטחים בתקופת העזיבה/הצטרפות.
 5

בנוסף המבטח יקצה מספר טלפון חינם, אשר יפעל בשעות העבודה המקובלות של רופאי 
שיניים בכל ימות השנה )כולל חגים(, וישמש גם כמוקד חירום למקרים דחופים בשעת הצורך.

 6
כנסי הסברה - החברה המבטחת תערוך הרצאות לעובדים, בכנסים אלו תוסבר להם מהות 

הפוליסה, יתרונותיה, מחירה, אופן ההצטרפות, נוהל התביעות וכד'.
 7

על המבטח לדאוג ולהעסיק עובדים מקצועיים מיומנים וייעודיים על חשבונו שיטפלו בלעדית 
לדאוג  המבטח  של  העובדים  על  ספק,  הסר  למען  מהמבוטחים.  שמתקבל  השונה  בחומר 
ולטפל בכל התביעות לתשלום שמתקבלות מהמבוטחים בפניה לרופא פרטי ובכל הבקשות 

לאישור שמתקבלות הן ממרפאות הסכם והן ממבוטחים שפנו לרופאים פרטיים.
כפי  לאישור,  לבקשות  תשובות  ומתן  התביעות  תשלומי  בזמני  לעמוד  להקפיד  המבטח  על 

שיפורט בנספח.
 8

המבטח מתחייב כי תשובות לבקשות לאישור שתתקבלנה הן מרופאי הסכם והן מפניה לרופאים 
פרטים תשלחנה תוך 14 ימים בלבד, מיום קבלת המסמכים וצילומי הרנטגן הדרושים במשרדי 
המבטח. לא ניתנה תשובת המבטח במהלך המועד האמור יראו את בקשת האישור כמאושרת 

ובהסכמתו של המבטח לביצוע הטיפול, וזאת בנוסף לאמור בסעיף 10 להסכם לעיל.
 9

המבטח מתחייב כי התביעות תשולמנה למבוטחים תוך 14 ימים בלבד, מיום קבלת המסמכים 
הדרושים לתשלום התביעה במשרדי החברה.

במידה ולא הועבר התשלום למבוטח בפרק הזמן האמור, תאושר ותשולם תביעת המבוטח 
סכום  על  שתחושב  פיגורים  ריבית  הפוליסה  לבעל  ישלם  והמבטח  מיידי  ובאופן  במלואה 

התביעה שאושרה כמצוין בהסכם וזאת בנוסף לאמור בסעיף 10 להסכם לעיל.
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 10
המבטח ידאג להעמיד לטובת המבוטחים תיבת דואר נפרדת מהדואר הכללי וזאת בכדי למנוע 
איבוד מסמכים וצילומים. בכל מקרה של איבוד צילומים, ישלם המבטח עבור ביצוע צילום חדש.

 11
מבלי לגרוע מכל סעד אחר המסור בידי בעל הפוליסה, במידה והתריע בעל הפוליסה בכתב 
לפחות 3 פעמים בפני המבטח אודות העדר שביעות רצונו מרמת השירות הניתנת למבוטחים 
יום מהתרעתו האחרונה של  ובמידה והמבטח לא פעל לעניין תלונת בעל הפוליסה תוך 30 
בעל הפוליסה, יהיה רשאי בעל הפוליסה לפי שיקול דעתו הבלעדי לבטל בכל עת את הסכם 
ההתקשרות בין הצדדים, בלי שלמבטח תקום כל טענה או זכות תביעה בקשר לפעולה חד 
צדדית זו ומבלי שתקום למבטח זכות להחזר מבעל הפוליסה, בגין תביעות ששולמו על ידי 

המבטח עד למועד הביטול האמור והכול בכפוף לאמור בהסכם זה.
 12

המבטח יפעיל אתר אינטרנט אשר באמצעותו ניתן יהיה לקבל את כל המידע הרלוונטי הנוגע 
לפוליסה זו, לרבות נוסח הפוליסה, מידע מעודכן לגבי ספקי השירות שבהסכם, הורדת טפסים 

שונים כגון טפסי תביעה וכן אפשרות ליצירת קשר אינטרנטי לשם בירור או ערעור.
 13

סרוק  חומר  למבטח  לשלוח  יוכלו  המבוטחים  דרכה  אינטרנטית  מייל  כתובת  יספק  המבטח 
לחברת הביטוח, כגון בקשות לאשור, תביעות, קבלות, ערעורים, מכתבים מהרופאים המטפלים 
וכד'. על המבטח לדאוג לתת תשובה ומענה תוך 24 שעות לפניות שנעשו במייל לכתובת המיועדת.

 14
פניה  זמין במיידי לכל  יהיה  ובעל סמכות אשר  ובכיר  מיומן  עובד  יקצה  כי  המבטח מתחייב 
של בעל הפוליסה או מי מטעמו. כמו כן, ייפגש לפחות אחת לשבוע עם היועץ מטעם בעל 

הפוליסה ו/או עם נציג מטעם בעל הפוליסה.
 15

המבטח ידאג לחבר את היועץ מטעם בעל הפוליסה למחשבי המבטח במידה ויידרש.
 16

על המבטח לסרוק צילומי רנטגן של מבוטחים ולשמור במאגר של המבטח.
 17

המבטח יפעל בקרב העובדים על מנת לצרפם לתוכנית הביטוח.
 18

בעל הפוליסה ישתף פעולה ככל שיתבקש לצורך שיווק הפוליסה והפצתה בקרב כלל עובדי 
בעל הפוליסה ובני משפחותיהם וזאת באתריהם השונים.

שירות למבוטחים  19
בשבוע  פעמיים  שישהו  לביצוע  סמכות  בעלי  קבועים  נציגים  לשני  תדאג  המבטחת  החברה 
למשך 5 שעות כל פעם, במועד קבוע ובתיאום מראש עם בעל הפוליסה, בימים אלה תתקיים 
קבלת קהל ופגישות בין נציגים אלו לבין המבוטחים, לטיפול שוטף בענייניהם של המבוטחים, 
לרבות לענייני אישורים מראש, לטיפול ויישוב תביעות ו/או כל עניין אחר, ובנוסף ויזינו יתקנו / 
יפיקו אשורים מראש ישירות למאגרי המידע של החברה המבטחת באמצעות עמדת מחשב, 
בנוסף תתאפשר מסירה וקבלת חומר בפגישות השבועיות במשרדי הארגון למי מהמבוטחים 

שיחפוץ בכך.
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החברה המבטחת תעמיד מיוזמתה ועל חשבונה את כל הציוד והמידע הנדרש לביצוע פעולות 
יאפשר הצגת  יהיה מחובר קווית למחשביה. המסוף  ומסוף המחשב  אלה במשרדים שיוקצו 
הציוד,  לעיל  כאמור  רלוונטי.  מידע  כל  של  מיידית  והדפסה  רנטגן  צילומי  כולל  רפואי  מידע 
יהיו ע"ח החברה המבטחת כל מה שיבוצע על  ואחזקתו  לצורך כל המופיע לעיל התקנתו 

מסוף זה וצריך כי ישלח גם למבוטחים והעתקים שלהם יועברו בנוהל רגיל למבוטחים.
 20

ע"י  שהוגש  מבוטחים  ושימור  שיווק  נספח   - ה'  ונספח  השרות  נספח   - ד'  נספח  כי  יובהר 
החברה המבטחת, יהוו חלק בלתי נפרד ותנאי מתלה לפוליסה ולהסכם וכן ימומן במלואו ע"י 

החברה המבטחת.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות ו/או דו משמעות, בין היתר, ביחס להיקף הכיסויים בין 
לבין  הקודמים  השירות,  נספח  ההחזרים,  לוח  הטיפולים,  נספח  הפוליסה,  ההסכם,  הוראות 
כל החומר  קרי  ד'  נספח  ג',  נספח  נספח השירות,  לוח ההחזרים,  פוליסה,  הוראות הסכם, 
יפעלו  אלו,  ולוח החזרים  טיפולים  נספח  הוראות הסכם,  בין  גם  אלא  רק,  לא  אך  המצורף, 
הסתירות ו/או אי הבהירות ו/או דו המשמעות לטובת המבוטח/ים שהצטרף/ו הן ברצף ביטוחי 
והן כמבוטחים חדשים ו/או בעל הפוליסה, תוך הישענות על עיקרון כי ההסכם והפוליסה באו 
להוסיף על תנאי ההסכם והפוליסה הקודמים, ולהטיב את תנאי המבוטחים הכלולים בו ו/או 

שהצטרפו אליו וכן בעל הפוליסה. "להטיב" לפי דעתו של בעל הפוליסה.
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פוליסת ביטוח השיניים לעובדי עיריית תל אביב יפו ובני משפחותיהם

נספח טיפולים - נספח א'

פרק א' - טיפולים משמרים

שירותי אבחון  1
התייעצות מוקדמת לעקירות וטיפולי שורש.

ניתנת למבוטח האפשרות לבקש מהרופא להגיש תוכנית מוקדמת של כל השיניים המיועדות 
לטיפול שורש/חידוש טיפול שורש או עקירה על מנת שידע מראש מה הטיפולים שיכוסו ע"י 

המבטח ומה הטיפולים שאינם מכוסים על-פי הפוליסה.

בדיקה המתבצעת לפני תחילת הטיפול במבוטח. בדיקה זו תלווה בדיקה ראשונית1.1
בזוג צילומי נשך, קריאים ותקניים, שיועברו לעיונו של המבטח, תוך 
רישום מלא של כל הממצאים הדנטליים והאורליים: רישום ממצאים 
להם  להיות  עשויה  ואשר  של המתרפא  הכללית  לבריאות  הנוגעים 

השלכה על הטיפול הדנטלי.
בדיקה ראשונית תכוסה פעמיים בשנת ביטוח.

כמו כן, תכוסה בדיקה אחת נוספת בכל שנה ע"י מומחה, לקבלת 
.)SECOND OPINION( "ייעוץ ו/או "חוות דעת שנייה

בדיקת פה 1.2
תקופתית

בדיקה שגרתית של מצב הפה, איתור מוקדים עששתיים ופתולוגיים 
ומעקב אחרי טיפולים שבוצעו.

כיסוי המבטח מוגבל לשתי בדיקות בכל שנת ביטוח ללא מגבלות 
זמן בין הבדיקות.

צילום סטטוס או צילום פנורמיצילומי רנטגן1.3  1.3.1
לחילופין  או  הלסתות  שתי  של  סטטוס  לצילום  הינו  הכיסוי   
צילום פנורמי לפי דרישת הרופא המטפל אחת ל- 24 חודשים.
למרות האמור לעיל, הגיש המבוטח תכנית להשתלות ו/או   -
אחר  כירורגי  טיפול  ו/או  שיניים  יישור  ו/או  חניכיים  ניתוח 
למכסת  קשר  ללא  פנורמי  או  סטטוס  נוסף  צילום  יאושר 

הצילומים האמורה ויקבל החזר מלא.
במקרה בו הצילום מתבקש ע"י היועץ מטעם בעל הפוליסה,   -

ישלם המבטח בגין הצילום החזר מלא.
צילום פנורמי לילדים מתחת לגיל 10 טעון אישור מראש.  -

צילום פנורמי נוסף למטרות אורטודונטיות יאושר.  -
שיניים  חסרי  מבוגרים  אצל  סטאטוס  צילום  יכוסה  לא   -
צילום  או  פנורמי  צילום  יכוסה  אלו  במקרים  לחלוטין. 

אוקלוזאלי.
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כותרות השיניים הטוחנות 1.4 צילום המדגים את   - נשך  צילום   1.3.2
והמלתעות. המבטח יכסה שני זוגות צילומי נשך בכל שנה.

הכיסוי  לאבחון.  המיועדים  צילומים   - פריאפיקלים  צילומים   1.3.3
זאת  ביטוח,  שנת  לכל  פריאפיקלים  צילומים  ל-10  מוגבל 

בנוסף לכיסוי סטטוס ופנורמי.
צילומים סגריים - צילום המבוצע בזוית של 90 מעלות ללסת   1.3.4
ומדגים את המשטח הלעיסי של השיניים בלסת ואת רקמות 
התמיכה הגרמיות שלה. הכיסוי מוגבל לשני צילומים סגריים 

לשנתיים.
צילום לטרלי - יכוסה כפוף למתן אישור מראש של המבטח.  1.3.5
צילום אנטרופוסטריורי - יש לבקש אישור מראש מהמבטח.  1.3.6

צילום CT - יכוסה בשתי הלסתות או בלסת אחת בלבד לפני   1.3.7
ביצוע שתלים ו/או פעולה כירורגית אחרת.

למען הסר ספק, תצלום ה- CT יכוסה וישולם אף אם בדיעבד   
הסתבר כי לא ניתן לבצע את ההשתלה.

עששת(,  )כגון  תחלואה  לגילוי  נוסף  כאמצעי   - פוטו  צילום   1.3.8
בעל  של  היועץ  דרישת  לפי  פוטו  צילום  בגין  תשלום  יכוסה 

הפוליסה.
צילומים מיוחדים -  1.3.9

וכד'(  לסת  )מפרקי  אבחנתיים  לצרכים  מיוחדים  צילומים   -
יאושרו עפ"י דרישת הרופא המטפל.

במידה ומבוטח עבר לטפל אצל רופא שיניים אחר ויידרש   -
צילום סטטוס או פנורמי מעבר למכסה אזי, המבטח ידאג 

לכסות ולשלם צילום זה.
שיניים  יישור  לצורך  אבחנתיים  ועזרים  צילומים   1.3.10
של  ובהפניה  מראש  לאישור  בכפוף  יכוסו   - )אורתודונטיה( 
מומחה ליישור שיניים )אורתודונט( הכיסוי הינו פעמיים לשנת 

ביטוח:
צילום פנורמי וזאת מעבר למצוין בסעיף 1.2.1 לעיל.  1.3.10.1

צילומי פנים ושיניים רגילים )פוטוגרפיים(  1.3.10.2
מטבעי לימוד  1.3.10.3

AP -צילום צפלומטרי - לטרלי ו  1.3.10.4
אנליזה ממוחשבת  1.3.10.5

בביצוע  האורתודנטי  הטיפול  במהלך  צורך  ויתעורר  במידה   
צילומים נוספים מעבר למכסה המפורטות, אזי המבטח יכסה 

וישלם את הצילומים המבוקשים.
צילומים  לבצע  יכול  לא  המבוטח  בהם  מיוחדים  במקרים   1.3.11
מסיבות רפואיות שונות, אזי המבטח יאשר את תכנית הטיפול 
ע"פ  מכוסה  שהיא  ובתנאי  המטפל  הרופא  ע"י  המבוקשת 

פוליסה זו.
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שרותי מניעה  2
טיפול הסרת אבנית כולל הסרת אבנית מכל משטחי השיניים בפה הסרת אבנית2.1

והדרכה בצחצוח ובהיגיינה דנטלית. אורך כל טיפול לפחות 30 דקות 
טיפול(  כזמן  יחשב  לא  דנטלית  ובהיגיינה  בצחצוח  ההדרכה  )זמן 

ויבוצע ע"י שיננית או רופא שיניים.
ביטוח  בשנת  אבנית  הסרות   2 יאושרו   12 לגיל  מתחת  למבוטחים 

)ועוד ישיבה אחת לשנה למטופלים באורתודונטיה ובאישור מראש(.
למבוטחים מעל גיל 12 יאושרו 4 הסרות אבנית בשנת ביטוח ללא 
הגבלת זמן בין ישיבה לישיבה, למעט ישיבה נוספת בשנה באישור 

מראש.
טיפולי  שני  לעוד  זכאי  יהיה  חניכיים,  בעיית  לו  שקיימת  מבוטח, 
הסרת טיפולי הסרת אבנית בנוסף ובתנאי כי יבוצע ע" פריודונט ו/או 

במרפאת פריודונט.

טיפול מונע 2.2
לילדים

איטום חריצים וחרירים - טיפול לילדים לשם מניעת עששת   2.2.1
לילדים. האיטום נעשה במשטחי הלעיסה של שיניים האחוריות 
היווצרות  למנוע  במטרה  מורכב  בחומר   )4,5,6,7( הקבועות 

עששת. המבטח יכסה איטום לשן אחת לשנת ביטוח.
2.2.2 שומר מקום - תח"ל על בסיס שרף אשר מתפקידה לשמור 
ללסת  אחד  יאושר  בעתיד  שתבקע  קבועה  לשן  מרווח  על 

בלבד. הטיפול יכוסה לאחר עקירת שן לילדים.
2.2.3 טפול בפלואוריד לילד - אחד לשנת ביטוח.

2.2.4 כתר טרומי מפלדת אל-חלד לילדים - שיחזור שיניים חלביות 
אין  המטפל  הרופא  לדעת  כאשר  ייעשה  טרומיים  בכתרים 
אפשרות לשחזר את השן על ידי סתימת אמלגם. כמו כן יכוסו 

כתרים טרומיים בשיניים קבועות.
כתר טרומי יאושר גם למבוטחים מעל גיל 21.  

המבוטח זכאי לכתר טרומי אחד לשן.  
סתימות  3

סתימת אמלגם 3.1
או סתימה מחומר 

מורכב

מכוסה סתימה אחת לשנה בכל שן.
סתימות   3 וישולמו  יכוסו   33-43 ו-   13-23 קדמיות  בשיניים   3.1.1

לבנות במשטחים שונים באותה ישיבה.
זכאי  יהיה  בסתימה,  חוזר  לטיפול  רפואית  שזקוק  מבוטח   
מביצוע  חודשים   12 שחלפו  ובלבד  בגינה  הוצאותיו  לשיפוי 

הטיפול המקורי.
סתימה אשר נעשתה אצל רופא הסכם ונשברה או נפלה ויש   

לחדשה בתוך שנה לא תעשה על חשבון המבוטח.
לביצוע  הזכאות  תהא  אחד,  במשטח  צווארית  עששת  קיימת   3.1.2
סתימה גם אם באותה עת שוחזרה השן בסתימה במשטחים 

אחרים ובתנאי כי אין מדובר במשטח המשכי.
בשן  שורש.  טיפול  שעברה  בשן  קבועה  סתימה  גם  תכוסה   3.1.3

ששולמה עבורה סתימה

ביצוע סתימה עם פינים3.2 במהלך  הצורך  לפי  יותר  או  אחד   TMS פיני  תוספת  מכוסה 
סתימת אמלגם. אין הגבלה במספר הסתימות המחוזקות על ידי פין.
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מכוסה סתימה בכתר על שן שבוצע טיפול שורש דרך הכתר.סתימה בכתר3.3

סתימה לבנה -3.4
)חומר מרוכב(

שיחזור שיניים שנפגעו בעששת, או חסר חומר שן מכל סיבה אחרת, 
באמצעות חומר סתימה מרוכב.

 33-43  13-23 הקדמיות  בשיניים  כנ"ל  סתימות  מכסה  הביטוח 
בוקאלי,  דיסטלי  מזיאלי,  במשטחים  בשן  סתימות   3 מקסימום 

אינסיזלי ובאזור צוואר השן.
אחריות רופא ההסכם לטיב הסתימה ולהחלפתה במידת הצורך היא 

למשך שנה מביצוע הסתימה.
יכוסו סתימות לבנות בשיניים אחוריות כשההחזר יהיה בגובה סתימה 

לבנה. הוראות סעיפים 3.1 עד 3.4 כולל לעיל, חלים גם לסעיף זה.

ההחזר לסתימה זו הוא בגובה ההחזר עבור סתימה לבנה.סתימה יצוקה3.5

תכוסה במצב שבו חסר החלק החותך בשיניים 13-23 ו 33-43.השלמת כותרת3.6
הטיפול יכוסה אחת לשנת ביטוח.

טיפולים אנדודונטלים  4
הוצאה חלקית או מלאה של מוך שן נשירה )חלב( והנחת חומרים קטוע מוך השן4.1

בחומרים  השורש  תעלות  של  אטימתן  ו/או  השן  מוך  של  מקבעים 
מעודדי סגירת פתחי תעלות השורש.

עם הגשת התביעה לתשלום יש לצרף צילום רנטגן לפני הטיפול.
בשיניים קבועות יאושר הטיפול רק אם לפי הצילומים חוד השורש 

בשן לא נסגר.
אין הגבלה במספר השיניים הזקוקות לקיטוע חוד השן.

טיפול שורש מכוסה במסגרת הביטוח מכל סיבה שהיא לרבות טיפול שורש4.2  4.2.1
אך לא רק: פגיעה עששתית במוך השן.

4.2.2 מסיבות פריודונטליות.
ספיגה  במסעף,  פגיעה  ו/או  אוקלוסלית  טראומה  מפגיעות   4.2.3

פנימית, ספיגה חיצונית.
או  נמק  מדלקת  ו/או  מהשחזה  כתוצאה  שורש  טיפולי  יכוסו   4.2.4
מורסה שהתפתחו בשיניים ויטליות שיש עליהן כתרים קבועים.
יאושר טיפול שורש לשם הכנת שורשים או שיניים שיהיו מתחת   4.2.5

לתותבת רוכבת.
יאושר טיפול שורש בשיניים מאחזות לגשר.  4.2.6

סלקטיבית  בהשחזה  צורך  יש  כאשר  שורש  טיפול  יאושר   4.2.7
למכתב  בהמשך  וזאת  לסגר  מפריע  אשר  שן  של  מסיבית 

מנומק ממומחה או הרופא המטפל.
יש להמציא למבטח צילום לפני ואחרי ביצוע טיפול השורש.
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חידוש טיפול 4.3
שורש

כל מבוטח זכאי לטיפול של חידוש טיפול שורש בכל אחת משיניו 
הקבועות אשר עברו טיפול שורש בתקופת הביטוח או לפני תקופת 

הביטוח לרבות הסיבות הבאות אך לא רק:
אשר נראה בצילום תהליך פריאפקלי.  4.3.1

כתוצאה מסימנים קליניים )כגון: רגישות לניקוש(.  4.3.2
כאשר בצילום הרנטגני של טיפול השורש נראה כי הטיפול אינו   4.3.3

עומד בסטנדרטים המקובלים.
כאשר טיפול השורש היה חשוף לחלל הפה במשך חודש או   4.3.4

יותר )אפילו עם המראה הרנטגני תקין( והשן מיועדת לשיקום.
יש לקבל את אישור המבטח לפני תחילת הטיפול.  4.3.5

גם  לעיל  המפורטים  במקרים  יכוסה  שורש  טיפול  חידוש  כי  יודגש 
בשיניים בהן בוצע טיפול שורש בתקופות ביטוח קודמות והנוכחית.

טיפול זה יכוסה ע"י המבטח ויצורף צילום לפני חידוש טיפול השורש 
וצילום שני לאחר חידוש טיפול השורש - בעת הגשת התביעה.

על אף האמור לעיל, במצב חירום, המלווה בנפיחות או כאב יהיה 
זכאי המבוטח להתחיל בטיפול מיידית והמבטח ישלם את הטיפול.

טיפול שורש/4.4
חידוש טיפול 

שורש אצל 
מומחה

מחשש  טיפול  את  מבצע  אינו  המטפל  הרופא  בהם  במקרים 
לסיבוכים והוא מפנה לרופא מומחה לטיפולי שורש )אנדודונט(, אזי 
שורש שאושר  טיפול  חידוש  או  טיפולי השורש  בגין  השיפוי  תוספת 

אצל מומחה תהא בשיעור 50% מעבר לנקוב בטבלת ההחזרים.
ביצוע הטיפול אצל רופא מומחה יאושר גם במקרים הבאים אך לא רק:

קיים מבנה שבור בתעלת השורש.  4.4.1
טיפול השורש הינו בשן בינה עליונה.  4.4.2

קיימת הסתיידות של תעלות ו/או תעלות השן.  4.4.3
תעלת השן כפופה עם חשש לפרפורציה.  4.4.4

מכל סיבה שהיא.  4.4.5

יבוצע ע"י מומחה לרפואת שיניים לילדים או לטיפולי שורש. עיקרי אפקסיפיקציה4.5
הטיפול: הנחת תרופה ו/או חומר מעודדי ריפוי בתעלות השורש.

ע"י  תשולם  אשר  שורש  סתימת  תבוצע  אפסיפקציה  טיפול  בתום 
המבטח בנוסף לתשלום עבור אפסיפיקציה.

המבטח יכסה, טיפול אפקסיפיקציה למבוטח בוגר.

הנחת חומר מעודד ריפוי על חשיפה זעירה של מוך השן בעת ביצוע כיפוי מוך ישיר4.6
סתימה קבועה, מכוסה כחלק מביצוע הסתימה.
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שירותים כירורגים  5
יאושרו עקירות מכל סיבה שהיא )כולל עקירות של שיניים נשירות ועקירות לצורך יישור שיניים(. 

התשלום עבור מספר העקירות באותה ישיבה יהיה זהה לכל שן ובהתאם לסוג העקירה.
מתן  עקירה,  לאחר  ביקורת  והוצאתם,  הנדרש  במידת  תפרים  מקומי,  אלחוש  כולל  הטיפול 

מרשמי תרופות וכן הסבר ויעוץ לפני ואחרי העקירה.
צילום עדכני לפני העקירה הוא תנאי מוקדם לתשלום עבורה.

אין הגבלה במספר העקירות.

או עקירה רגילה5.1  סילוק  או  רכה  רקמה  מטלית  בהפשלת  צורך  ללא  שן  הוצאת 
החלקת עצם המכתשית בצד הבוקאלי או לינגואלי. עקירות למטרות 

יישור שיניים )אורטודונטיה( ו/או שיניים נשירות מכוסות.

שבר עקירה מיוחדת5.2 או  הכותרת  התפוררות  בעקבות  שהסתבכה  רגילה  עקירה 
השורש, תשולם כעקירה כירורגית.

הורדת עקירה כירורגית5.3 רכה,  רקמה  מטלית  הפשלת  מחייבת  אשר  שן  הוצאת 
עצם מכתשית ותפרים. ההחזר כולל בין השאר צילום וטיפול לפני 

העקירה ולאחריה.

עקירת שן כלואה 5.4 
ברקמה רכה

הוצאת שן בינה כלואה באופן כירורגי, כולל אלחוש מקומי, תפרים, 
לאחר  וביקורת  רפואית  תעודה  ו/או  תרופות  מרשמי  מתן  ביקורת, 

העקירה במידת הנדרש.

עקירת שן כלואה 5.5
בעצם

וכן  תפרים  מקומי,  אלחוש  כולל  כירורגי  באופן  כלואה  שן  הוצאת 
הוצאת  זה  ביצוע העקירה, בכלל  ואחרי  לפני  ויעוץ  טיפול הסברה 
תפרים, ביקורת, מתן מרשמי תרופות ו/או תעודה רפואית וביקורת 

לאחר העקירה במידת הנדרש.
בקטגוריה זו נכללות שיניים כלואות אשר לצורך הוצאתן יש לחתוך 
ברקמה הרכה, להפשיל מטלית רקמה רכה ו/או לסלק עצם המכסה 

באופן חלקי או מלא את השן.

המבטח עקירת שתלים5.6 ע"י  ושולמו  אושרו  השתלים  אם  בין  שתלים  עקירות  יכוסו 
בתקופת הפוליסה ובין אם לא.

ביצוע עקירות ע"י 5.7 
מומחה לכירורגיה

ומפנה את  במקרים בהם הרופא המטפל אינו מבצע את העקירה 
יהיה  המבוטח לביצוע הטיפול לרופא מומחה, ההחזר בגין הטיפול 

בשיעור 50% מעל לנקוב בטבלת ההחזרים.

קטוע חוד שורש 5.8
השן

)apicoectomy/ apicectomy( חיתוך הרקמה הרכה, כולל הפשלת 
לינגואלית  או  ביקאלית  עצם מכתשית  וסילוק  רכה  רקמה  מטלית 
וכולל אלחוש מקומי, תפרים, סתימה רטרוגראדית במידת הנדרש, 
טיפול יעוץ והסברה לפני ואחרי הטיפול. בכלל זה ביקורת, הוצאת 
תפרים ומתן מרשמי תרופות ו/או תעודה רפואית. אין הגבלה במספר 
הגשת  בעת  השן.  שורש  חוד  לקיטוע  הזקוקות  בשיניים  הטיפולים 

התביעה יש לצרף צילומי רנטגן שלפני הטיפול ולאחר סיומו.

וזאת בכפוף לאישור מראש קיטוע חוד שן חוזר5.9 חוד השן  נוסף/חוזר של  קיטוע  יכוסה 
של המבטח.
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המיסקציה/5.10 
אמפוטציה

עקירת שורש אחד או יותר של שן או פיצול של שן טוחנת לחלקים. 
יובהר כי שן שפוצלה ועליה יש להרכיב שחזור או החלפת שיחזור אזי 
ומשוקמת  ישלם המבטח בגין הטיפול הפרוטטי. עבור שן שפוצלה 

כשתי שיניים יכוסו שני שחזורים.

חתוך רקמה רכה 5.11
וניקוז מורסה 
דנטואולרית / 

פריודונטית

יאושר ניקוז מורסה במידה והוא אינו חלק מטיפול שורש אשר   5.11.1
עבורו ישלם המבטח החזר. יש לרשום בטופס התביעה האם 
מנקז,  הנחת  עם  החניכיים  דרך  או  השן  דרך  נעשה  הניקוז 

ולצרף צילום של לפני הטיפול.
ניקוז מורסה בשיני חלב ישולם כעזרה ראשונה בלבד.  5.11.2

מכתשית יבשה 5.12
)DRY - SOCKET(

לצרף  יש  שן.  עקירת  לאחר  המכתשית  עצם  דלקת  של  במקרה 
צילום שלאחר העקירה המוודא שלא נשארה שארית שורש או שברי 

עצם במכתשית.

חשיפת שן כלואה 5.13
לצורך טיפול 

אורטודנטי

תכוסה חשיפת שן לצורך טיפול אורטודנטי.

הרדמה כללית/סדציה  6
מבוטח, לרבות ילדים, יהיה זכאי לשיפוי הוצאותיו בגין הרדמה מלאה/ סדציה שנעשתה בבית 
חולים כחלק מטיפול שיניים מכוסה ובכפוף למסמך רפואי מנומק בכתב המעיד על הצורך 
הרפואי לביצוע טיפול שיניים בהרדמה. תקרת חבות המבטח תהא עד 75% מההוצאה בפועל.

בגין טיפול סדציה יכוסו 2 טיפולים בשנת ביטוח.
טיפול בגז צחוק  7

יכוסו 3 טיפולים בגז צחוק בשנת ביטוח השיפוי יבוצע ישירות למבוטח לאחר שימציא חשבונית 
או העתק נאמן למקור על ביצוע הטיפול.

שירותי עזרה ראשונה  8
המבוטח יהיה זכאי לטיפול עזרה ראשונה עקב כאבי שיניים הכוללים:

בדיקה וצילום השן ו/או השיניים הכואבות, סתימה זמנית, מרשם מתאים לשכוך הכאב )לא 
כולל עלות התרופה במרשם( וזאת במקרה ולא ניתן לטפל בשן באותה עת, עקירה דחופה, 

ניקוז מורסה משן נגועה, הדבקה של כתרים שנפלו וכד'.
את  המבטח  ישפה  וחג  שבת  בימי  או  העבודה  תום  שלאחר  הלילה  בשעות  הטיפול  בוצע 

המבוטח בגין הוצאה זו.

למרות ובנוסף לאמור לעיל, תכוסה עזרה ראשונה כפי שיפורט להלן: 8.1
שיכוך כאב יוכר כעזרה ראשונה לרבות במקרים הבאים אך לא רק:

פריקורוניטיס - דלקת בחניכיים באזור מסביב לשן הבינה.  8.1.1
.)A.N.U.G( דלקת חניכיים חריפה עם כיבים  8.1.2

הרפס - פצע בגבול השפה והעור.  8.1.3
שבין  באזור  בחניכיים  מזון-דלקת  דחיסת  עקב  פפיליטיס   8.1.4

השיניים.
מצבים דלקתיים חריפים.  8.1.5

הדבקה זמנית של שחזורים.  8.1.6
נשלפות  וחלקיות  שלמות  תותבות  של  לחץ  נקודות  הורדת   8.1.7
בתנאי שלא מדובר בתותבת שהותקנה על ידי אחד הרופאים 

באותה מרפאה בתוך 6 חודשים מההתקנה.
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על 8.2 שיאושר  ובתנאי  ובליווי מכתב מהרופא המבצע  מסיבה אחרת 
ידי המבטח כטיפול העונה לקריטריונים רפואיים של עזרה ראשונה. 
בכל מקרה יוכר טיפול כטיפול של עזרה ראשונה בתנאי שהמתרפא 

הופיע לעזרה ראשונה בלבד ולא זומן מראש.

במצבי עזרה ראשונה יש לציין בדיוק את מהות הטיפול, בעת הדיווח 8.3
על עזרה ראשונה בטופס התביעה, לדוגמא: עזרה ראשונה - הורדת 

נק' לחץ בתותבת עליונה.

לטיפולים 8.4 בצירוף  תופיע  אם  ראשונה  לעזרה  תביעה  תכוסה  לא 
בשיניים אחרות באותו ביקור.

תופעה 8.5 או  בכאב  טיפול  של  מקרה  בכל  תכוסה  ראשונה  עזרה 
שנגרמה עקב טיפול במרפאה אחרת.

אלחוש מקומי  9
נכלל במחיר הטיפול.

טיפולים נוספים  10
הבהרת שיניים 10.1

ויטליות
בשנת  לסת  לכל  אחת  פעם  ויטליות,  שיניים  להבהרת  כיסוי  יינתן 

ביטוח. הטיפול יינתן באופן פרטי בלבד.

הבהרת שן לא 10.2
ויטלית

צבע  שינוי  )כלומר שעברו  ויטליות  לא  שיניים  להבהרת  כיסוי  יינתן 
הטיפול  ביטוח.  בשנת  שן  לכל  אחת  פעם  שורש(,  טיפול  בעקבות 
יינתן באופן פרטי בלבד, במצב בו בוצעה הבהרה, יינתן כיסוי לשחזור 

קומפוזיט )סתימה לבנה( ולא יינתן כיסוי למבנה בשן זו.

ציפוי קדמי 10.3
המבוצע במרפאה 

ע"י חומר מרוכב

יינתן כיסוי לביצוע ציפוי שיניים קדמיות המבוצע ע"י חומרים מרוכבים, 
פעם אחת לכל שן בשנת ביטוח. הכיסוי הינו לשיניים קדמיות בלבד 

)13-23, 33-43(. הטיפול יינתן באופן פרטי בלבד.
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טיפולי כירורגיית פה ולסת נוספים
בפרק זה ההחזרים בגין הטיפולים יהיו באופן פרטי למבוטח כפי שנקוב בטבלת ההחזרים, גם 

אם הטיפול בוצע אצל רופא הסכם.
הטיפולים הבאים יכוסו:

אלבאופלסטיקה  1
רגולריות  אי  לשיפור  פרוטטית  פרה  כירורגית  פעולה  רכס,  מקומית/החלקת  עצם  החלקת 

בעצם כהכנה לתותבת מיידית או לתותבת עתידית קבועה.
הזכאות הביטוחית הינה אחת לשלוש שנות ביטוח ללסת. פעולה זו מבוצעת בסקסטנטים לפי 

חלוקה 1/6 פה.
פרנקטומי  2

או  פריודונטלית  בעיה  ויוצרות  שנמשכות  הרכות  הרקמות  לשחרור  הפרנום,  חיתוך  פירושו 
פונקציונלית. הזכאות הביטוחית הינה אחת לשלוש שנות ביטוח.

הוצאת אבן מצינור בלוטת הרוק  3
במידה ובלוטת הרוק נחסמת עקב אבנית יכוסה הטיפול הנ"ל.

הטיפול מוגבל לאחת לשלוש שנות ביטוח.
ביופסיה  4

תכוסה הוצאת רקמה מחלל הפה ע"י פעולה כירורגית, ובתנאי שיבוצע ע"י מומחה לכירורגית 
פה ולסת ו/או פריודונט מומחה ויאושר אחת לשלוש שנות ביטוח.

כמו כן, תכוסה בדיקת הרקמה במעבדה.

שירותים וטיפולים פריודונטיים מכוסים

כללי
תוקף האישור מראש יהיה ל- 12 חודשים, עם אפשרות להארכת תוקף האישור לתקופה   .1
נוספת בת 6 - חדשים נוספים ו/או עד לסיום הטיפול והכול כמפורט בסעיף 13.10 להסכם.
כל הטיפולים והשירותים הפריודונטלים )טיפולי חניכיים וניתוחים( יבוצעו רק על ידי רופאים   .2
כמומחים  לעסוק  הבריאות  משרד  מטעם  מומחיות  תעודת  בעלי  מומחים  פריודונטים 

בפריודונטיה.
קודם  מהמבטח  מראש  לאישור  בקשה  להגיש  המבוטח,  או  המומחה  השיניים  רופא  על   .3

לביצוע הטיפול או הניתוח והמבטח מתחייב להחזיר תשובתו לרופא תוך 14 ימי עבודה.
במידה ומתבצע טיפול שמרני בחניכיים כגון ניקוי אבנית, קיורטז' עמוק, הקצעת שורשים   .4
הצורך  של  מחדש  הערכה  ולבצע  לריפוי  כחודש  של  זמן  להתיר  יש   ,)ROOT PLANING(
מראש  אישור  בקבלת  צורך  אין  אלה  טיפולים  על  כי  יובהר  בפה.  חלקי  או  מלא  בניתוח 

מהמבטח.
לצורך קבלת החזר כספי יגיש רופא ההסכם או המבוטח )במידה והינו מטופל בידי רופא   .5
צילומים  או  צילום  יצורפו  אליו  בפה,  רישום מפורט של ממצאי הבדיקה  שאינו בהסכם(. 
פריאפיקלים בודדים )או סטטוס דנטלי( עדכניים שבוצעו לפני הטיפול, המראים את רקמות 
)אפקס( של השיניים  חוד שורש השן  אזור  ואת  )העצם האלביאולרית(  התמיכה הגרמיות 

שהרקמות סביבן תטופלנה. וכן יפורט סוג הניתוח שבוצע, והשיניים שטופלו/נותחו.
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בתוך 14 ימי עבודה מיום קבלת החומר יקבל המבוטח את תשובת המבטח לביצוע מלא או   .6
חלקי או דחייה של התשלום בגין הטיפול. באישור/דחייה יפורטו הנימוקים.

העתק האישור ישלח לרופא ההסכם.  
למען הסר ספק יכוסו טיפולי חניכיים הן באזורים בהן קיימות שיניים טבעיות והן באזורים   .7

המשוקמים ע"י שתלים.
בדיקה והערכת תכנית טיפול  1

לבריאות  הנוגעים  כללים  מצבים  רישום  והאוראליים;  הדנטליים  הממצאים  של  מלא  רישום 
הכללית של המתרפא ואשר עשויה להיות להם השלכה על הטיפול הדנטלי, רישום מצב הפה 

ומילוי הטופס לתכנית הטיפולים.
בקורת לאחר טיפול כירורגי פריודנטלי )POST SURGICAL( אינה נחשבת לצורך תשלום סעיף 

זה. כיסוי המבטח מוגבל לבדיקה אחת לשנתיים.

)scaling and root planning( הקצעת שורשים/ קיורטז'/ גרידת חניכיים  2
טיפולים אלה מבוצעים במרפאתו של מומחה למחלות חניכיים ע"י הרופא או שיננית שבפיקוחו. 

הכיסוי הנו אחד ל 1/6 פה כל שלוש שנות ביטוח.
אין צורך בקבלת אישור מראש לטיפולים המפורטים בסעיף זה.

פה  השישית  כל  לתשלום  תאושר  פה,  בשישית  מהשיניים   50% וקיימות  במידה  כי  יודגש, 
במלואה.

כירורגיה פריודונטית  3
יכוסו ניתוחי מטלית לביטול כיסים ל- 1/6 פה או ניתוחי מטלית לצורך הוספת עצם ל- 1/6 פה 
)ניתוח זה אינו קשור להשתלת עצם לצורך השתלה, הזכאות היא בנוסף( או השתלת חניכיים 

ל- 1/6 פה או ניתוח רגנרטיבי ל- 1/6 פה.
הכיסוי הינו לניתוח אחד לכל אחת משישיות הפה אחת לשלוש שנות ביטוח.

יכוסו ניתוחי חניכיים גם לפני ביצוע שתלים.
התשלום עבור ניתוח יהיה עבור שישית פה גם אם נותחו רק חלק מן השיניים באותה שישית.

הטיפול כולל: אלחוש מקומי, תפרים, תחבושת פרידונטלית וכל הדרוש לביצוע וסיום משביע 
וייעוץ לפני ואחרי הטיפול בכלל זה הוצאת  רצון של הטיפול. כמו כן כולל הטיפול, הסברה 

תפרים, מתן מרשמי תרופות ו/או תעודה רפואית וביקורת לאחר הטיפול.
טיפולים בהחדרת תרופות מקומיות מכל סוג לכיסים פריודונטלים  4

הכיסוי מוגבל לשני טיפולים לשישית פה אחת לשלוש שנות ביטוח.
הסרת אבנית  5

יכוסו שני טיפולים בשנת ביטוח, בנוסף לכיסוי המשמר ללא אישור מראש.
סד מחומר מורכב או אמלגם/קיבוע  6

קיבוע שיניים ע"י חוט מתכתי או ע"י סד. כיסוי אחד ללסת אחת לשלוש שנות ביטוח.
טיפול זה אינו מוגבל לביצוע ע"י מומחה.

סד לילה  7
יאושר סד אחת לשלוש שנים בטיפול זה אין מגבלה לביצוע על ידי מומחה.

ההחזר בגין טיפול זה יהיה באופן פרטי למבוטח כפי שנקוב בטבלת ההחזרים, גם אם הטיפול 
בוצע אצל רופא הסכם.
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הארכת כותרת  8
יכוסה ניתוח הארכת כותרת, הכיסוי מוגבל להארכת כותרת לשן אחת לשלוש שנים ומותנה 

באישור מראש של המבטח.
למען הסר ספק אין מגבלה לביצוע הטיפול ע"י מומחה.

ניתוחים תומכים לצורך ביצוע שתלים - הרמת סינוס והשתלת עצם  9
תכוסה השתלת עצם או עיבוי ע"י עצם או תחליפי עצם סינתטיים.בניית עצם9.1

יאושרו שתי השתלות עצם, לצורך ביצוע שתלים פעמיים בתקופת 
ביטוח.

תאושר הרמת סינוס כולל עלות העצם לכל סינוס.הרמת סינוס9.2
הטיפול יאושר לביצוע גם אצל כירורג פה ולסת וגם אצל מומחה 

לשיקום הפה.
טיפולים אלו ישולמו בתביעה פרטית בלבד גם אם הטיפולים בוצעו 

במרפאת הסכם וההחזר יהיה עפ"י המפורט בלוח ההחזרים.

פרק ב' - טיפולים משקמים )פרוטטים המכוסים בביטוח(
מומלץ לסיים את כל הטיפולים המשמרים )עקירות, טיפולי שורש, סתימות, ניקוי אבן, וכו'( 

לפני התחלת הטיפול הפרוטטי.
1

המבטח יכסה הוצאות טיפולים משקמים )פרוטטיים( למבוטחים מעל גיל 21.

הוא 1.1 בביצועם  הצורך  אשר  )פרוטטיים(,  משקמים  טיפולים  יכוסו 
תוצאה של עקירות, טיפולי שורש, חידוש טיפולי שורש שבוצעו לפני 
טיפולים  המבטח.  יד  על  שאושרו  או  הביטוח  תקופת  במהלך  ו/או 
משקמים יאושרו גם מכל סיבה רפואית אחרת המחייבת שיקום כגון 
שחיקה של שיניים או חוסר שן נרחב או עקירה של שיניים נשירות או 

חסר מולד של שן כאשר השן הקבוע חסרה.

שחזורים 1.2 החלפת  תכוסה  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 
חלקיות  תותבות  וישירים,  יצוקים  מבנים  שתלים  גשרים,  )כתרים, 

נשלפות ותותבות שלמות(

מבלי לגרוע מזכויות בעלי הפוליסה והמבוטחים על פי הסכם זה על 1.3
נספחיו, יכלול ביטוח השיניים כיסוי מלא עבור טיפולי העבר, ובכלל 
שתלים,  וע"ג  טבעיות  שיניים  ע"ג  כתרים  החלפת  רק  לא  אך  זה 
גשרים, מבנים תותבות קיימות מכל סוג ותיאור; ובכלל זה בשיניים 

שטופלו טיפול פרוטטי.
2

כל מבוטח יהיה זכאי לשיקום מלא ע"י כתרים, גשרים, מבנים, תותבות, שתלים וכד' פעמיים 
בתקופת ביטוח )להלן: "הזכאות"(.

3
את הטפול המשקם האמור בסעיף 1 לעיל, רשאי המבוטח לבצע אצל רופא שיניים כללי או אצל 
מומחה לשיקום הפה. ואולם למען הסר ספק, גובה ההחזר להוצאות שחזורים פרוטטיים הינו 
אחיד לגבי הכסוי האמור בסעיף 1 לעיל ועל פי המפורט בלוח ההחזרים'. לא יהיה החזר נוסף 
לטפול על ידי מומחה לשיקום הפה, או החזר בגובה שונה לכתרים אסטטיים )זרקוניה לדוגמא(.
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4
המבטח יכסה כל טיפול שאושר מראש גם אם בחר המטופל לבצע טיפול חלקי או להוסיף על 

הטיפול חלקים נוספים ולשלבו בטיפולים שאינם מכוסים.
5

על הרופא שבהסכם או שאינו בהסכם, להגיש תוכנית לאישור מראש של המבטח, והמבטח 
 14 בתוך  בהסכם  שאינו  רופא  אצל  מטפל  הוא  אם  למבוטח,  או  לרופא  לענות  מתחייב 

ימי עבודה.
6

לתקופה  האישור  תוקף  להארכת  אפשרות  עם  חודשים,   12 ל-  יהיה  מראש  האישור  תוקף 
נוספת בת 6 חדשים נוספים ו/או עד לסיום הטיפול והכול כמפורט בסעיף 13.10 להסכם.

להלן רשימת הטיפולים והשירותים הדנטליים המכוסים במסגרת הביטוח והגדרתם:
תותבת חלקית קבועה  7

כתר או כתרים )ממתכת כלשהיא או מחרסינה )עם או בלי בסיס מתכתי( עם כבודדים או 
ו/או  לפני  עקירה  שורש/  טיפול  שורש/חידוש  טיפול  בהם  שבוצע  שיניים  על  בגשר  כיחידות 
במהלך תקופת הביטוח ו/או שיניים בהן קיים שבר כותרתי או חוסר חומר שן או מסיבה אחרת 
שאינה מאפשרת שחזור משמר או כיחידות בגשר בין אם השיניים המאחזות הנן שיניים טבעיות 

ו/או כתרים שיש להחליפם ו/או כתרים ע"ג שתלים ו/או החלפת כתרים ע"ג שתלים.

במקרה של כתרים ע"ג שתלים יאושר השיקום ע"ג השתלים שיקום ע"ג שתלים7.1  7.1.1
ויאושר חלק ביניים אחד )כתר( תלוי בין שני  )כתרים ומבנים( 
שתלים. אולם בשיקום של אזור השיניים 13-23 ו 43-33 יאושרו 

עד שתי יחידות ביניים בין כל שני שתלים.
לא יאושרו חלקי ביניים בשיקום בין שיניים טבעיות לשתלים.  7.1.2

השתלים  כמספר  ומחברים  מבנים  על"  "תותבת  7.1.3  תאושר 
המאושרים.

תאושר "תותבת על" רוכבת יצוקה מבנים ומחברים כמספר   7.1.4
השתלים המאושרים.

יאושרו החלפות כתרים ומבנים ע"ג שתלים )גם אם השתלים   7.1.5
לא אושרו ושולמו ע"י המבטח(.

יאושרו החלפות של תותבות חלקיות/שלמות, מבנים ומחברים   7.1.6
ע"ג שתלים )גם אם השתלים לא אושרו ושולמו ע"י המבטח(.

השתלים.  תכנית  עם  יחד  תאושר  השיקומית  הטיפול  תכנית   7.1.7
במקרים בהם בעקבות השלב הכירורגי יש לבצע שינוי בתוכנית 

השיקומית, תוגש תוכנית מתוקנת לאישור מחדש.
בין  השיקום  לסוג  הבחירה  תח"ל  תח"ק,  לבצע  וניתן  במידה   7.1.8

גשר לבין שיקום ע"ג שתלים - בידי המבוטח.
שאינו  רופא  אצל  הפוליסה  בתקופת  שתלים  ובוצעו  במידה   7.1.9
יהיה המבוטח זכאי לשיפוי בגין השיקום  מורשה לבצעם, אזי 

ולא בגין השתלים בכפוף לאישור מוקדם של המבטח.
יכסה  המבטח  לו  ובנוסף  לעיל   7.1.5 בסעיף  האמור  למרות   7.1.10
ויאשר שלושה מבנים ושלושה כתרים נוספים ע"ג שתלים ו/או 
ו/או  למכסת השתלים  מעבר  וזאת  בין שתלים  ביניים  חלקי 
מעבר למכסת השיקום ע"ג שתלים המכוסים עפ"י נספח זה.
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עבודות 7.2 לפה,  השיקום  עבודת  של  ההכנסה  את  כולל  הטיפול 
והתאמות  זמניים,  ושחזורים  והמתכת  החומרים  מחיר  המעבדה, 

הדרושות עד להשגת תוצאה משביעת רצון.

מספר הכתרים על השיניים המאחזות לגשר, יהיה המספר המינימאלי 7.3
הדרוש מבחינה רפואית כדי לענות על חוק ANTE ו/או לספק אחיזה 
נאותה ופרוגנוזה טובה של הגשר שיבוצע. במקרים בהם ישנו צורך 

ביותר משן מאחזת אחת מכל צד של המרווח מחוסר השיניים.
תותבת חלקית נשלפת  8

תותבת מחומר כלשהו )אקריל, אקריל מחוזק ברשת מתכת או על בסיס קרום קובלט( שיכול 
המתרפא לשלפה מפיו ולחזור ליצבה במקומה.

תותבת זמנית
יכוסה תח"ל מאקריל כתותבת זמנית. התותבת הזמנית תכוסה גם לפני ביצוע שתלים ו/או 

במקרים של עקירת שן/שיניים, שתל ו/או במצב של אובדן שן/שיניים.
ההחזר בגין תח"ל זמני בחוסר של עד 4 שיניים יהיה שונה מתח"ל זמני שמשלים חוסר של מעל 

4 שיניים כמפורט בלוח ההחזרים.

הטיפול כולל הכנת הפה והשיניים לתותבת, תכנון התותבת, עבודות 8.1
הכנסת  לטכנאי,  תשלומים  והמתכת,  החומרים  מחיר  המעבדה, 
התותבת לפה והתאמות הדרושות עד להשגת תוצאה משביעת רצון.

נדרשות תשלום התותבת8.2 התאמות  כוללים  לעיל  שפורטו  הטיפולים  עבור  תשלום 
לאחר הכנסת התותבת.

כאשר קיים חוסר שיניים חד צדדי/דו-צדדי אחורי בלסת ניתן לבצע 8.3
או שילוב  ע"ג השתלים  ושיקום  או שתלים  נשלפת  תותבת חלקית 

ביניהם או כל שיקום אחר.

אישור עבור תוספת ווים על שיניים טבעיות לצורך חיזוק תותבת חלקית 8.4
הביטוח. במסגרת  שלא  נתנה  והתותבת  במידה  גם  יינתן  להוצאה 

ותותבת 8.5 קבוע  גשר  הכוללת  טיפול  ותכנית  אפשרות  יש  כאשר 
נשלפת באותה לסת, יכוסו שני סוגי השחזור.

כתרים 8.6 בתוך  יותקנו  אשר  מדויקים  מדויקים/חצי  מחברים  מכוסים 
אשר יכוסו ע"י המבטח. גם אם בשיניים אלה אין צורך בטיפול משמר.

הכיסוי הביטוחי לתותבת חלקית נשלפת יהיה אחת לשלוש שנים.8.7

תותבת שלמה  9
תותבת מאקריל או תותבת עם בסיס מתכתי אשר מכסה במלואה לסת חסרת שיניים )עליונה 

או תחתונה(.

הטיפול כולל את הטיפול במרפאה, עבודות המעבדה, מחיר החומרים 9.1
והתאמות הדרושות עד  ותשלומים לטכנאי, הכנסת התותבת לפה 

להשגת תוצאה משביעת רצון ואדפטציה של המתרפא.

והתאמות 9.2 ריפודים  כולל  לעיל  שפורטו  התותבות  עבור  תשלום 
נדרשות לאחר הכנסת התותבת.

במקרה של עקירות כל השיניים מכל סיבה שהיא תכוסה תותבת 9.3
שלמה זמנית.
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כיפת שורש  10
בתותבת חלקית או שלמה יכוסו יפות שורש לצורך שחזור גדם של שן. במידת הצורך יכוסה 

גם ביצוע טיפול שורש בשן. יכוסו עד שתי כיפות בלסת.
תיקונים בתותבות חלקיות או שלמות  11

הכסוי כולל את כל סוגי התיקונים כגון: תיקון שבר או סדק בתותבת. הוספת שיניים לתותבת 
חלקית נשלפת לשחזור שיניים שנעקרו. החלפה והוספת ווים שבורים בתותבת חלקית, ריפוד 

תותבת שלמה או חלקית נשלפת, וכו'.
בגין טיפולים אלה אין חובה להגיש בקשה לאישור מוקדם.

המבטח לא ישלם עבור ריפוד החלפת בסיס תותבת, תיקון או תוספת 11.1
כל שהיא של תותבת חדשה )שלמה או חלקית( מיום הכנסתה לפה.

ריפוד תותבת חלקית נשלפת או שלמה ששולם עבורה ע"י החברה.11.2

יובהר כי טיפולים אלו ישולמו למבוטח גם אם הם בוצעו במעבדה 11.3
ולא במרפאת שיניים. במידה והתיקון בוצע במעבדה ימציא המבוטח 

קבלה על התשלום.

מבנה   12
יצוק ממתכת אצילה או חצי אצילה לחיזוק שן 12.1 פין מוכן מראש או 

שעברה טיפול שורש או על גבי שתל.
מבנה יצוק.  12.1.1

פרהפוסט  דנטטוס  כגון:  )בורג  ישיר  מבנה   - טרומי  מבנה   12.1.2
וכדומה(.

מבנה על גבי שתל - יכוסה  12.1.3
החלפת שחזורים  13

בנוסף לכיסויים הרגילים של הביטוח המשקם יכוסו הוצאות החלפת שחזורים בתנאים כדלקמן:

בכל מקרה בו נעקרה שן/ שתל מאחזת לגשר, יאושר הגשר החדש כולו, 13.1
בלבד שמספר יחידות הגשר התלויות לא יעלה על 4 שיניים, ומספר 
המאחזות לא יעלה על 2. כאשר קיים צורך בטיפול שורש/ חידוש 
טיפול שורש באחת מהשיניים שמהוות חלק מהגשר יאושר הגשר כולו.
הן  שיחזור,  להחלפת  בקשה  של  מקרה  בכל  ספק,  הסר  למען 
כתוצאה מעקירת שן, הן מסיבות פריודנטליות, הן מעששת מתחת 
המבטח  ע"י  תאושר  אחרות  רפואיות  מסיבות  והן  קיימים  לכתרים 

החלפת השחזור במלואו.

החלפת שיחזור קיים, תאושר גם אם לא נעקרה שן או שיניים, במידה 13.2
וקיים צורך רפואי.

החלפת תותבת חלקית נשלפת לתותבת שלמה, בעקבות עקירת 13.3
שיניים תאושר בכל מקרה.

חדשה, 13.4 נשלפת  חלקית  בתותבת  נשלפת  חלקית  תותבת  החלפת 
תאושר בכל מקרה בו אין אפשרות לתיקון התותבת הקיימת על ידי 
תיקון  כל  ו/או  ווים,  או  שיניים  הוספת  תותבת,  בסיס  חידוש  ריפוד, 

מעבדתי אחר אשר יביא את התותבת הקיימת למצב תקין ושמיש.
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עששתי 13.5 הופיע תהליך  כאשר  תאושר  יצוק  או  ישיר  מבנה  החלפת 
הנראה בצילום רנטגן, סביב המבנה הקיים, או כאשר בוצע חידוש טיפול 
שורש, שאושר ושולם על ידי המבטח או מכל סיבה רפואית אחרת.

החלפת כתר או גשר תאושר בנפילת חיפוי כתר/גשר, חשיפת מתכת 13.6
השחזור ובחשיפת שולי כתר או כתרים בשל נסיגת חניכיים או לאחר 

טיפול או ניתוח חניכיים שאינה ניתנת לתיקון בטיפול משמר.

החלפת כתר או גשר תאושר במקרה של שבר של השחזור/חרסינה, 13.7
השן, השתל או המבנה.

מתחת 13.8 משנית  עששת  קיימת  בו  במקרה  תאושר  שיחזור  החלפת 
לכתר. במצב שהעששת המשנית לא נראית בצילום הרנטגן יתקבל 
הסבר  מכתב  או  פוטו  צילום  או  הכתר  הסרת  לאחר  צילום  גם 

מהרופא המטפל.

יאושרו החלפות כתרים ומבנים ע"ג שתלים מכל סיבה שהיא.13.9

יאושרו החלפות של תותבות על ע"ג שתלים לתותבות חדשות.13.10

תאושר החלפת תותבת מכל סוג שהוא לשתלים ושיקום ע"ג שתלים.13.11

מבוטח יהיה זכאי להחלפת שחזורים פרוטטיים ששולמו ע"י המבטח 13.12
מסיום  שנים  ארבע  שעברו  לאחר  רק  הנוכחית  הביטוח  בתקופת 

הטיפול הקודם.
הוראות כלליות  14

כתרים וגשרים זמניים יכוסו.14.1

הרופא 14.2 להמלצת  בהתאם  בגשר  מאחזת  שן  עבור  ישלם  המבטח 
המטפל.

ומעלה 14.3 שיניים   4 מ-  יותר  של  חוסר  קיים  כאשר  גשר  מכוסה  לא 
ברציפות )פרט לאזור קדמי כאשר חסרות שיניים 32-42, 12-22(. 
במקרה זה יכול המבוטח לבצע השתלה בכפוף לנספח ההשתלות 

הכירורגיות או לחילופין לבצע תותבת חלקית נשלפת.

טיפול משקם פרוטטי כתוצאה מעקירת שן חלב ו/או חוסר מולד של 14.4
שיניים, מכוסה.

מכוסים כתרים בשיניים שעברו שחיקה, בהמלצת הרופא המטפל14.5

14.6.vertical dimension מכוסות תותבות המשמשות להגבהת

יאושר קנטיליבר אחורי.14.7
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פרק ג' - טיפולים כירורגיים של השתלות שיניים
השתלות יכוסו למבוטחים מעל גיל 21 בלבד

כללי
רופאים  ידי  על  רק  יבוצעו  שיניים  השתלות  של  הכירורגיים  והשירותים  הטיפולים  כל   .1
בעלי  הפה,  בשיקום  מומחה  או  בפריודונטיה  מומחה  או  ולסת  פה  בכירורגית  מומחים 

תעודת מומחיות מטעם משרד הבריאות לעסוק כמומחים בתחומים האמורים לעיל.
לביצוע  "אישור מראש"  לקבל  חייב  כירורגי של השתלה  טיפול  לקבל  מבוטח שצריך   .2

הטיפול הכירורגי של ההשתלה בפיו.
רופא הסכם(  )במקרה של  יקבל הרופא המטפל  ימי עבודה מקבלת החומר   14 ך  3.  בתו
לביצוע  מהמבטח  אישור  בהסכם(  שאינו  רופא  אצל  טפול  של  )במקרה  המבוטח  או 

ההשתלות במלואן או בחלקן.
לתנאי  בכפוף  הפה  לכל  שתלים   12 על  עומד  לאדם  שתלים  של  המקסימלי  המספר   .4
נספח זה. בפניה לרופא הסכם סכום ההשתתפות עצמית של המבוטח בטפול כירורגי 

של השתלה מפורט בלוח ההחזרים לטפולים כירורגיים של השתלות.
הרופא המומחה שבהסכם או שאינו בהסכם יגיש תוכנית לאישור מראש של המבטח,   .5
ימי עבודה ממועד קבלת הבקשה   14 והמבטח מתחייב להחזיר תשובתו לרופא בתוך 

לאישור במשרדי המבטח, כאמור בהסכם זה.
הטיפולים המכוסים במסגרת השתלות דנטליות

בדיקה והערכת תכנית טיפול  1
לבריאות  הנוגעים  כללים  מצבים  רישום  והאורלים:  הדנטלים  הממצאים  של  מלא  רישום 
הכללית של המתרפא ואשר עשויה להיות להם השלכה על הטיפול הדנטלי-כירורגי, רישום 

מצב הפה ומלוי הטופס לתכנית הטיפולים.
בקורת לאחר טיפול כירורגי )POST SURGICAL( אינה נחשבת כבדיקה לצורך תשלום.

כסוי המבטח מוגבל לפעמיים בתקופת ביטוח.
כירורגיה של שתלים  2

במקום כל שן/שיניים חסרות שנעקרה/נעקרו לפני תקופת הביטוח ו/או בתקופת הביטוח, יהיה 
המבטח  הגבלת  והחניכיים.  העצם  לרקמת  שן  שתל  של  כירורגית  להשתלה  זכאי  המבוטח 
הינה ל- 12 שתלים לכל הפה. כן יכוסו יחידות ביניים כמפורט בפרק הפרוטטי לרבות בלסת 

מחוסרת שיניים.
שתלים יכוסו גם במקום שן חסרה באופן מולד.

הטיפול כולל אך לא רק: אלחוש מקומי, הפשלת מטלית רקמה רכה, הכנסת השתל/שתלים 
כן  כמו  הטיפול.  של  רצון  משביע  וסיום  לביצוע  הדורש  וכל  פריודונטלית.  תחבושת  תפרים, 
כולל הטיפול חשיפה של השתל לאחר פרק זמן שנקבע להתאקלמות וקליטה בעצם והכנתו 
לתחילת הטיפול הפרוטטי העוקב. הטיפול כולל גם הסברה ויעוץ לפני ואחרי הטיפול בכלל 
זה הוצאת תפרים, בקורת ביניים, טיפולי חירום הקשורים בתהליכי החלמה של השתלים, מתן 

מרשמי תרופות ו/או תעודה רפואית וביקורת לאחר הטיפול.

השתלים החלפת שתלים2.1 למכסת  בנוסף  שתלים,  להחלפת  כיסוי  יינתן   2.1.1
המפורטת בסעיף 2 לעיל. הכיסוי להחלפה יהיה אחת לשלוש 

שנים כמו כן, המבטח יאשר ויכסה את התוכנית השיקומית.
במצב בו לא ניתן רפואית להחליף שתל, אזי תאושר תוכנית   2.1.2

טיפול חלופית עפ"י תנאי הפוליסה.
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שיקום על גבי 2.2
שתלים

במידה וניתן לבצע תח"ק, תח"ל הבחירה לסוג השיקום בין גשר לבין 
שיקום ע"ג שתלים - בידי המבוטח וזאת בנוסף לאמור בסעיף 7.1 

לפרק הטיפולים הפרוטטים.

פרק ד' - טיפולים אורטודונטים )יישור שיניים(

שירותים וטיפולים דנטליים הנכללים במסגרת "ביטוח טיפולים אורטודונטיים"

 1
המבטח יכסה הוצאות טיפולים אורטודונטיים )יישור שיניים( מכוסים כמפורט בנספח זה 
ובכפוף להגשת תוכנית טיפולים לאישורה  ג'  ועד לסכום תקרת ההחזר הנקוב בנספח 

המוקדם כקבוע בפוליסה על ידי המבטח, וכמפורט להלן:
נוהלי בקשת "אישור מראש ותביעה לתשלום"  2

מבוטח שצריך לקבל טיפול אורטודנטי כפי שפורט לעיל חייב לקבל 2.1
אורטודונטי  טיפול  שיבוצע  לפני  הטיפול  לביצוע  מראש"  "אישור 
הוא  ועבורו  הביטוח,  במסגרת  לקבל  המבוטח  זכאי  אותו  כלשהוא 

עשוי לבקש החזר כספי.

לצורך האישור מראש יגיש רופא ההסכם או המבוטח )במידה והינו 2.2
מטופל בידי רופא שאינו בהסכם(, רישום מפורט של ממצאי הבדיקה 
בפה, אליו יצורפו צילומים עדכניים שבוצעו בסמוך לכתיבת תוכנית 

הטיפול.

לביצוע 2.3 מהמבטח  אישור  המבוטח  יקבל  המבטח  אצל  עיון  לאחר 
מלא או חלקי של תכנית הטיפולים המוצעת. באישור יפורט גם סכום 
ההשתתפות העצמית שיהיה עליו לשלם ישירות לרופא המוסכם או 
לרופא  תשלח  החברה  החלטת  פרטי.  רופא  אצל  ההחזר  תקרת 
תביעה  של  )במקרה  בלבד  למבוטח  או  למבוטח  והעתק  המוסכם 
בגין טיפול אצל רופא פרטי(. המבטח מתחייב להשיב למבוטח על 

פנייתו תוך 14 ימי עבודה מיום קבלת המסמכים הנדרשים.

חלק 2.4 אישור  של  במקרה  או  נוספים,  בברורים  צורך  של  במקרה 
מתכנית הטיפול ואי אישור חלק אחר, או במקרה של דחית ההצעה 
לרופא  העתקים  עם  למבוטח,  מפורטת  הודעה  כך  על  תשלח 

המטפל, במידה והטיפול יבוצע ע"י רופא הסכם.

בתום הטיפול הן אצל "רופא הסכם" והן אצל "רופא שאינו בהסכם" 2.5
על המבוטח לצרף לתביעה צילומים המראים כי אכן בוצע הטיפול.

לא 2.6 והטיפול  במידה  חודשים   24 לאחר  יפוג  מראש  האישור  תוקף 
עפ"י  האישור  תוקף  את  המבטח  יאריך  חודשים   24 תוך  הסתיים 

הצורך.
 3

החברה המבטחת תשלם החזרים בגין טיפול אורטודונטי בגובה שלא יעלה על האמור בלוח 
החזרים וזאת על פי התנאים הבאים:

טיפול אורטודנטי יכוסה רק במידה ולקוי הסגר, מצב המנשך והסגר 3.1
ניתנים לתיקון.
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ידי רופא מומחה, בעל 3.2 ניתן על  ויכוסה רק אם הוא  יאושר  הטיפול 
תעודת מומחיות באורטודונטיה )יישור שיניים ולסתות( מטעם משרד 
הבריאות או, אצל רופאים ששמותיהם מופיעים ברשימת הרופאים 

המומחים.

שיניים 3.3 יישור  שנים.   21 על  עולה  אינו  המטופל  המבוטח  גיל 
למבוטחים מבוגרים יותר - אינו מכוסה.

 4
תאושר חשיפה של כלואה לצורך טיפול אורטודנטי.

 5
עקירת שן או שיניים למטרה אורטודנטית תשולם.

הוראות כלליות  6
הכיסוי הינו לטיפול אורטודונטי אחד לילד לשנת ביטוח ולא יכוסה 6.1

טיפול חוזר.

אין כיסוי למכשיר אורטודונטי זמני כלשהוא למעט מכשיר קבוע אחד 6.2
בלבד. למעט מקרים בהם יש צורך ברור בטיפול דו-שלבי.

לא 6.3 לפני המועד הקובע  בטיפול האורטודונטי  הוחל  בו  בכל מקרה 
יינתן כל כיסוי על ידי המבטח.

6.4 - בין שיני החזית העליונות  יכוסה טיפול אורטודונטי לתיקון מרווח 
דיאסטמה )DIASTEMA( מעל 3 מ"מ.

)צפיפות הפחותה 6.5 אורטודונטי למטרות אסטטיות  לטיפול  כסוי  אין 
מ- 4 מ"מ(.

אין כסוי לטיפול אורטודונטי לתיקון מרווחים הפחותים מ- 4 מ"מ ו/או 6.6
העולים על 4 מ"מ אך אינם מלווים בהפרעה פונקציונאלית. יובהר כי 
במידה והרופא המטפל יכתוב למבטח כי קיימת בעיה פונקציונאלית 

יאושר הטיפול.

חבלה 6.7 ידי  על  נגרם  בהם  הצורך  אשר  טיפולים  יכסה  לא  הביטוח 
מכוונת שגרם המבוטח לעצמו, או על ידי קטטה.

למען הסר ספק, תקופת הביטוח לגבי רצף הזכאות הביטוחית לביצוע טיפולים המפורטים 
בנספח זה יהיו כפופים לכל הסעיפים הרלוונטיים כגון כיסויים ומכסות, אך לא רק.

ו/או דו משמעות ביחס להיקף הכיסויים בין הוראות  ו/או אי בהירות  בכל מקרה של סתירה 
הוראות  לבין  הקודמים  השירות,  נספח  ההחזרים,  לוח  הטיפולים,  נספח  הפוליסה,  ההסכם, 
הסכם, פוליסה, לוח ההחזרים, נספח השירות, נספח ג', נספח ד' קרי כל החומר המצורף, 
יפעלו הסתירות ו/או אי הבהירות ו/או דו המשמעות לטובת המבוטח/ים שהצטרף/ו הן ברצף 
ביטוחי והן כמבוטחים חדשים ו/או בעל הפוליסה, תוך הישענות על עיקרון כי ההסכם והפוליסה 
באו להוסיף על תנאי ההסכם והפוליסה הקודמים, ולהטיב את תנאי המבוטחים הכלולים בו 

ו/או שהצטרפו אליו וכן בעל הפוליסה.
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נספח ב' - לוח התגמולים / טבלת החזרים

הטיפול

צירוף צילום רנטגן

תקרת ההחזר למבוטח 
שפנה לרופא שאינו בהסכם

לפני 
הטיפול

אחרי 
הטיפול

בדיקת פה ראשונית
הערכה מקיפה של הפה -   D0150000 

מטופל חדש/מוכר

200

בדיקה תקופתית
הערכה תקופתית של הפה -   D0120000

מטופל מוכר

200

בדיקת רופא מומחה
בדיקת רופא שיניים מומחה  D9310000

250

צילום נשך בודד
צילום נשך אחד  D0270000

40

צילום פריאפיקלי בודד
צילום פריאפיקלי  D0220000

40

צילום סטטוס
צילום סטטוס מלא  D0210000

החזר מלא

צילום פנורמי
צילום פנורמי  D0330000

החזר מלא

צילומים סיגריים
צילום אוקלוזלי  D0240000

40

הסרת אבנית
הטריה והסרה של פלאק ואבנית   D4355000

בכל הפה לשם הערכה ואבחון 
מקיפים

200

סתימת אמלגם
שחזור אמלגם - משטח 1, משנן   D2140000

ראשוני או קבוע
שחזור אמלגם - 2 משטחים, משנן   D2150000

ראשוני או קבוע
שחזור אמלגם - 3 משטחים, משנן   D2160000

ראשוני או קבוע
שחזור אמלגם - 4 משטחים, משנן   D2161000

ראשוני או קבוע

300

TMS סתימת אמלגם + פין
בניית תווך, כולל פינים לסוגיהם  D2950000

320

TMS סתימת אמלגם + 2 פין
אחיזת פינים - לכל שן, בנוסף   D2951000

לשחזור

340

השלמת כותרת
שחזור שן שבורה קדמית  D2335000

400
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הטיפול

צירוף צילום רנטגן

תקרת ההחזר למבוטח 
שפנה לרופא שאינו בהסכם

לפני 
הטיפול

אחרי 
הטיפול

סתימה לבנה/קולצר
שחזור מרוכב על בסיס שרף/  D2330000

אקריל - משטח 1, קדמי
שחזור מרוכב על בסיס שרף/  D2331000

אקריל - 2 משטחים, קדמי
שחזור מרוכב על בסיס שרף/  D2332000

אקריל - 3 משטחים, קדמי
שחזור מרוכב על בסיס שרף/  D2335010
אקריל - 4 משטחים או יותר, 

קדמי
שחזור מרוכב על בסיס שרף/  D2391000

אקריל - משטח 1, אחורי
שחזור מרוכב על בסיס שרף/  D2392000

אקריל - 2 משטחים, אחורי
שחזור מרוכב על בסיס שרף/  D2393000

אקריל - 3 משטחים, אחורי
שחזור מרוכב על בסיס שרף/  D2394000
אקריל - 4 משטחים או יותר, 

אחורי

350

טיפול שורש תעלה אחת
טפול שורש - שן קדמית,   D3310000

לא כולל שחזור סופי
טפול שורש - שן מלתעה,   D3320000

לא כולל שחזור סופי, תעלה 1
טפול שורש - שן טוחנת,   D3330000

לא כולל שחזור סופי, תעלה 1

**650

טיפול שורש שתי תעלות
טפול שורש - שן מלתעה,   D3320000

לא כולל שחזור סופי, 2 תעלות
טפול שורש - שן טוחנת,   D3330000

לא כולל שחזור סופי, 2 תעלות

**750

טיפול שורש שלוש תעלות
טפול שורש - שן טוחנת,   D3330000

לא כולל שחזור סופי, 3 תעלות

**850

טיפול שורש ארבע תעלות
טפול שורש - 4 תעלות, לא כולל   D3339000

שחזור סופי

**950

חידוש טיפול שורש תעלה אחת
חידוש טפול שורש - שן קדמית  D3346000

חידוש טפול שורש - שן מלתעה,   D3347000
תעלה 1

חידוש טפול שורש - שן טוחנת,   D3348000
תעלה 1

**720
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הטיפול

צירוף צילום רנטגן

תקרת ההחזר למבוטח 
שפנה לרופא שאינו בהסכם

לפני 
הטיפול

אחרי 
הטיפול

חידוש טיפול שורש שתי תעלות
חידוש טפול שורש - שן מלתעה,   D3347000 

2 תעלות
חידוש טפול שורש - שן טוחנת  D3348000 

2 תעלות

**890

חידוש טיפול שורש שלוש תעלות
חידוש טפול שורש - שן טוחנת  D3348000

**960

חידוש טיפול שורש ארבע תעלות
חידוש טפול שורש - 4 תעלות  D3349000

**1,080

 טיפול שורש/חידוש טיפול שורש 
אצל רופא מומחה

טפול שורש - שן קדמית, לא כולל   D3310000
שחזור סופי, מומחה

טפול שורש - שן מלתעה,   D3320000
לא כולל שחזור סופי, תעלה 1 

מומחה
טפול שורש - שן מלתעה,   D3320000 

לא כולל שחזור סופי, 2 תעלות 
מומחה

טפול שורש - שן טוחנת,   D3330000 
לא כולל שחזור סופי, 3 תעלות, 

מומחה
טפול שורש - שן טוחנת,   D3330000 

לא כולל שחזור סופי, 2 תעלות, 
מומחה

טפול שורש - שן טוחנת,   D3330000 
לא כולל שחזור סופי, תעלה 1, 

מומחה
טפול שורש - 4 תעלות,   D3339000 

לא כולל שחזור סופי, מומחה
חידוש טפול שורש - שן קדמית,   D3346000

מומחה
חידוש טפול שורש - שן מלתעה,   D3347000

תעלה 1, מומחה
חידוש טפול שורש - שן   D3347000

מלתעה, 2 תעלות, מומחה
חידוש טפול שורש - שן טוחנת   D3348000

3 תעלות, מומחה
חידוש טפול שורש - שן טוחנת,   D3348000

תעלה 1, מומחה
חידוש טפול שורש - שן טוחנת   D3348000

2 תעלות, מומחה
חידוש טפול שורש - 4 תעלות,   D3349000

מומחה

תוספת של 50% לטיפול מאושר 
לביצוע ע"י מומחה
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הטיפול

צירוף צילום רנטגן

תקרת ההחזר למבוטח 
שפנה לרופא שאינו בהסכם

לפני 
הטיפול

אחרי 
הטיפול

עקירה רגילה
עקירה, שן שבקעה או שורש חשוף,   D7140000

שן אחת, רגילה

*400

עקירה למטרה אורתודונטית
עקירה, שן שבקעה או שורש חשוף,   D7140000

X שן אחת, רגילה, אורתו

*400

עקירה כירורגית
עקירה כירורגית - שן שבקעה   D7210000

לחלל הפה, הדורשת הרמת מתלה

*560

עקירת שן כלואה ברקמה רכה או בעצם
עקירה כירורגית - שן כלואה   D7220000

ברקמה רכה
עקירה כירורגית - שן כלואה   D7230000

חלקית ברקמה קשה
עקירה כירורגית - שן כלואה   D7240000

במלואה ברקמה קשה

*1,000

ניקוז מורסה דרך השן
חיתוך וניקוז מורסה - רקמה רכה   D7510000

בחלל הפה

*450

ניקוז דרך חניכיים
חיתוך וניקוז מורסה - רקמה רכה   D7510000

בחלל הפה

*450

קיטוע חוד השן )אפיסקטומי(
כריתת חוד השורש, אפיקואקטומי   D3410000

- שן קדמית, כולל סתימה 
רטרוגרדית

כריתת חוד השורש, אפיקואקטומי   D3421000
- שן מלתעה, שורש ראשון, כולל 

סתימה רטרוגרדית
כריתת חוד השורש, אפיקואקטומי   D3425000

- שן טוחנת, שורש ראשון, כולל 
סתימה רטרוגרדית

כריתת חוד השורש, אפיקואקטומי,   D3426000
כל שורש נוסף באותה שן

**800

המיסקציה/אמפוטציה
כריתת שורש  D3450000

המיסקציה  D3920000

**500

טיפול במכתשית יבשה
טפול בסיבוכים, לאחר נתוח, כגון   D9930000

מכתשית יבשה

400

אפקספיקציה - ישיבה ראשונה
אפקסיפיקציה  D3351000

*420
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הטיפול

צירוף צילום רנטגן

תקרת ההחזר למבוטח 
שפנה לרופא שאינו בהסכם

לפני 
הטיפול

אחרי 
הטיפול

אפקספיקציה - ישיבה המשך
חיוד - טפול ביניים  D3352000

*150

ביצוע טיפולים כירורגים ע"י מומחים
כריתת חוד השורש, אפיקואקטומי   D3410000

- שן קדמית, כולל סתימה 
רטרוגרדית, מומחה

כריתת חוד השורש, אפיקואקטומי   D3421000
- שן מלתעה, שורש ראשון, כולל 

סתימה רטרוגרדית, מומחה
כריתת חוד השורש, אפיקואקטומי   D3425000

- שן טוחנת, שורש ראשון, כולל 
סתימה רטרוגרדית, מומחה

כריתת חוד השורש, אפיקואקטומי,   D3426000
כל שורש נוסף באותה שן, מומחה

המיסקציה, מומחה  D3920000
עקירה, שן שבקעה או שורש חשוף,   D7140000

שן אחת, רגילה, מומחה
עקירה כירורגית - שן שבקעה   D7210000

לחלל הפה, הדורשת הרמת 
מתלה, מומחה

עקירה כירורגית - שן שבקעה   D7210000
לחלל הפה, הדורשת הרמת 

מתלה, סופרנומר, מומחה
עקירה כירורגית - שן כלואה   D7220000

ברקמה רכה, מומחה
עקירה כירורגית - שן כלואה   D7240000

במלואה ברקמה קשה, סופרנומר, 
מומחה

תוספת של 50% לטיפול מאושר 
לביצוע ע"י מומחה

כתר טרומי
כתר טרומי מפלדת אל חלד -   D2930000

שן נשירה
כתר אל חלד טרומי - שן קבועה  D2931000

400

איטום חריצים
איטום חריצים, לכל שן  D1351000

150 כ"א

קיטוע מוך
קיטוע מוך שן נשירה או קבועה, לא   D3220000

כולל סתימה סופית

**450

עקירת סופר. נומר. כירורגית
עקירה כירורגית - שן שבקעה   D7210000

לחלל הפה, הדורשת הרמת 
מתלה, סופרנומר

*560

עזרה ראשונה ביום
עזרה ראשונה - טפול בכאב   D9110000

שיניים

450
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הטיפול

צירוף צילום רנטגן

תקרת ההחזר למבוטח 
שפנה לרופא שאינו בהסכם

לפני 
הטיפול

אחרי 
הטיפול

עזרה ראשונה בלילה או בימי שישי שבת 
ערבי חג וחג

עזרה ראשונה - טפול בכאב   D9110000
שיניים, לילה+חג+שבת

800

טיפול בפלואור
הנחה מקומית של פלואוריד לכל   D1203000

הפה - ילד

120

טיפול בגז צחוק
אנלגזיה, כולל ניטרוס, לא כולל   D9230000

טפול דנטלי

100

חשיפת שן כלואה לצורך טיפול אורטודונטי
חשיפת שן כלואה מסיבות   D7280000

אורתודונטיות, כולל הדבקת 
סמכים

700

הרדמה כללית או סדציה למבוגרים וילדים
הרדמה כללית לטפול שיניים,   D9220000

בנוכחות מרדים - עד שעה
הרדמה כללית לטפול שיניים   D9221000

מורכב, בנוכחות מרדים - מעל 
שעה

עד 75% מההוצאה בפועל 

שומר מקום
שומר מקום קבוע - התקנה, לסת   D1510000

תחתונה
שומר מקום קבוע - התקנה, לסת   D1510000

עליונה

550

הבהרת שיניים ויטליות
הלבנת שיניים חיצונית - לקשת,   D9972000

לסת עליונה
הלבנת שיניים חיצונית - לקשת,   D9973000

לסת תחתנה

500 ש“ח פעם אחת ללסת 
לשנת ביטוח 

הבהרת שן לא ויטלית
הלבנת שיניים פנימית - לשן   D9974000

בודדת

400 ש“ח לשן פעם אחת לשן 
בשנת ביטוח 

ציפוי קדמי המבוצע במרפאה ע"י חומר 
מרוכב

ציפוי שן משרף/אקריל בצד   D2960000
השפתי labial - במרפאה

450 ש“ח לכל שן פעם אחת 
לכל שן בשנת ביטוח
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טיפולים כירורגיים פה ולסת

השתתפות עצמית ע"י טיפולים
המבוטח בטיפול אצל 

רופא הסכם בש"ח

החזר למבוטח בטיפול 
אצל רופא שאינו בהסכם

אלבאופלסטיקה ל-1/4 פה
אלבאולופלסטיקה ללא עקירות,   D7320000

רבע פה

1,200באופן פרטי בלבד

פרנקטומי
פרנולקטומי  D7960000

950באופן פרטי בלבד

הוצאת אבן מצינורית בלוטת רוק
הוצאת אבן מבלוטת/צנור הרוק  D7980000

630באופן פרטי בלבד

ביופסיה - הוצאת רקמה
ביופסיה של חלל הפה -   D7286000

רקמה רכה

700באופן פרטי בלבד

בדיקת הרקמה במעבדה
ביופסיה של חלל הפה -   D7285000

רקמה קשה, עצם, שן

350באופן פרטי בלבד

שירותים וטיפולים פריודונטיים

החזר למבוטח 
בטיפול אצל רופא 

שאינו בהסכם 

השתתפות עצמית ע"י 
המבוטח בטיפול אצל 

רופא הסכם בש"ח

טיפולים

200 - בדיקה פריודנטלית
הערכה פריודונטלית מקיפה -   D0180000

מטופל חדש/מוכר

200 - ניקוי אבן ע"י פריודונט
הטריה והסרה של פלאק ואבנית   D4355000

בכל הפה לשם הערכה ואבחון 
מקיפים

300 75 הקצעת שורשים ל- 1/6 פה
סילוק אבנית והקצעת שורשים -   D4341000

4 שיניים ויותר, לישיבה, 30 דקות
סילוק אבנית והקצעת שורשים -   D4341000
4 שיניים ויותר, לישיבה, 30 דקות, 

שיננית

2,250 503 ניתוח מטלית / ניתוח ברקמה רכה 
וכריתת חניכיים ל 1/4 פה

ג'ינג'יבקטומיה או ג'ינג'יבופלסטיה   D4210000
- 4 שיניים ברבע פה

ג'ינג'יבקטומיה או ג'ינג'יבופלסטיה   D4211000
- 3 שיניים ברבע פה

הרמת מתלה עם החלקת   D4240000
שורשים - 4 שיניים ויותר, 

רבע פה
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החזר למבוטח 
בטיפול אצל רופא 

שאינו בהסכם 

השתתפות עצמית ע"י 
המבוטח בטיפול אצל 

רופא הסכם בש"ח

טיפולים

הרמת מתלה עם החלקת   D4241000
שורשים - 1-3 שיניים, רבע פה
השתלת חניכיים מרקמה רכה   D4271000

כולל מקום התרומה

3,900 באופן פרטי בלבד ניתוח מטלית והשתלת עצם ל- 1/4 פה
נתוח חניכיים כולל עיצוב עצם -   D4260000

4 שיניים ויותר, רבע פה
נתוח חניכיים כולל עיצוב עצם,   D4261000

1-3 שיניים, רבע פה

2,250 באופן פרטי בלבד השתלת עצם/ עיבוי עצם / תחליפי עצם
השתלת עצם בלסת עליונה/  D7950000

תחתונה, חד צדדית
השתלת עצם בלסת עליונה, חד   D7950040

צדדית
השתלת עצם בלסת תחתונה,   D7950050

חד צדדית

4,000 באופן פרטי בלבד הרמת סינוס
הרמת סינוס סגורה, כולל   D7951000

עצם/תחליפי עצם, ללא עלות 
הממברנה

הרמת סינוס פתוחה, לרבות   D7952000
השתלת עצם, חד צדדית

250 50 ניקוז מורסה מקור פריודנטלי
חיתוך וניקוז מורסה - רקמה   D7510000

רכה בחלל הפה

100 25 החדרת תרופות מכל סוג לכיס פריודנטלי
טפול באמצעות פריוצ'יפ, לשן  D4381010

600 130 סד אמלגם תחתון
קיבוע חוץ כותרתי לשיניים   D4321000

ניידות, תחתון

600 130 סד אמלגם עליון
קיבוע חוץ כותרתי לשיניים   D4321000

ניידות, עליון

800 190 סד לילה
סד לילה, טריסמוס  D5937000
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טיפולים פרוטטיים

החזר למבוטח 
בטיפול אצל רופא 

שאינו בהסכם 

השתתפות עצמית ע"י 
המבוטח בטיפול אצל 

רופא הסכם בש"ח

טיפולים

200 - בדיקה פרוטטית
הערכה מקיפה של הפה -   D0150000

מטופל חדש/מוכר

420 90 מבנה מידי )ישיר(
יתד טרומית ותווך בנוסף לכתר  D2954000

יתד טרומית ותווך בנוסף לכתר,   D2954000
החלפה

560 145 מבנה יצוק מעבדתי
מבנה יצוק בתוספת לכתר  D2952000

מבנה יצוק בתוספת לכתר,   D2952000
החלפה

1,560 400 כתר חרסינה /החלפת כתר חרסינה 
)לא כולל כתר זמני(

כתר חרסינה מאוחה למתכת   D2751000
בסיס

כתר חרסינה מאוחה למתכת   D2751000
בסיס, החלפה

1,560 400 כתר ויניר
כתר חרסינה מאוחה למתכת   D2751000

בסיס
כתר חרסינה מאוחה למתכת   D2751000

בסיס, החלפה

1,630 430 כתר טלסקופי
כיפת מתכת כשחזור סופי / כתר   D6975000

טלסקופי

1,850 480 תותבת חלקית נשלפת עם ווים על בסיס 
שרף אקריל

תותבת חלקית בלסת   D5211000
העליונה - על בסיס שרף, כולל 

ווים מקובלים, נחות ושיניים, כולל 
בסיס שרף אקרילן עם ווי שרף או 

תיל מלופף
תותבת חלקית בלסת העליונה -   D5211000 

על בסיס שרף, כולל ווים 
מקובלים, נחות ושיניים, כולל 

בסיס שרף אקרילן עם ווי שרף או 
תיל מלופף, החלפה

תותבת חלקית לסת תחתונה -   D5212000
על בסיס שרף/אקריל, כולל ווים 

ונחות
תותבת חלקית לסת תחתונה -   D5212000
על בסיס שרף/אקריל, כולל ווים 

ונחות, החלפה



72 הפניקס חברה לביטוח בע"מ מהדורת דצמבר 2013   300408010

החזר למבוטח 
בטיפול אצל רופא 

שאינו בהסכם 

השתתפות עצמית ע"י 
המבוטח בטיפול אצל 

רופא הסכם בש"ח

טיפולים

3,000 520 תותבת חלקית נשלפת על בסיס 
כרום קובלט

תותבת חלקית לסת עליונה -   D5213000 
נשלפת מויטליום, כולל ווים ונחות

תותבת חלקית לסת עליונה -   D5213000 
נשלפת מויטליום, כולל ווים 

ונחות, החלפה
תותבת חלקית לסת תחתונה -   D5214000 

נשלפת מויטליום, כולל ווים ונחות
תותבת חלקית לסת תחתונה -   D5214000 

נשלפת מויטליום, כולל ווים 
ונחות תחתונה

1,560 400 תותבת מעבר זמנית בחוסר של מעל 
4 שיניים

תותבת מיידית - לסת עליונה    D5130000
תותבת מיידית - לסת תחתונה    D5140000

830 250 תותבת מעבר זמנית חלקית על 
בסיס שרף אקריל בחוסר של מתחת 

ל- 4 שיניים
תותבת ביניים חלקית נשלפת,   D5820000

פליפר - לסת עליונה, כולל ווים 
ונחות

תותבת ביניים חלקית נשלפת,   D5821000
פליפר - לסת תחתונה, כולל 

ווים ונחות

2,500 475 תותבת שלמה משרף אקריל
תותבת שלמה - לסת עליונה  D5110000

תותבת שלמה - לסת עליונה,   D5110000
החלפה

תותבת שלמה - לסת תחתונה  D5120000
תותבת שלמה - לסת תחתונה,   D5120000

החלפה

1,700 380 תותבת שלמה זמנית מידית
תותבת מיידית - לסת עליונה  D5130000

תותבת מיידית - לסת תחתונה  D5140000

3,000 520 תותבת שלמה עם בסיס מתכת
תותבת שלמה לסת עליונה -   D5199000

שלד מתכת, כולל ווים ונחות
תותבת שלמה לסת עליונה -   D5199000
שלד מתכת, כולל ווים ונחות, 

החלפה
תותבת שלמה לסת תחתונה -   D5199010

שלד מתכת, כולל ווים ונחות
תותבת שלמה לסת תחתונה -   D5199010

שלד מתכת, כולל ווים ונחות, 
החלפה
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החזר למבוטח 
בטיפול אצל רופא 

שאינו בהסכם 

השתתפות עצמית ע"י 
המבוטח בטיפול אצל 

רופא הסכם בש"ח

טיפולים

3,000 600 תותבת רוכבת ע"ג שתלים
תותבת על שתלים עליונה  D5860000

תותבת על שתלים תחתונה  D5860000
תותבת על שתלים תחתונה,   D5860000

החלפה
תותבת על שתלים עליונה,   D5860000

החלפה

4,000 680 תותבת רוכבת ע"ג שתלים יצוקה

890 280 כיפת שורש
כיפת מתכת כשחזור סופי / כתר   D6975000

טלסקופי

980 258 מחבר מדויק / חצי מדויק
מחבר מדויק לפי דיווח  D5862000

305 62 ריפוד רך
ריפוד תותבת שלמה עליונה   D5730000

במרפאה
ריפוד תותבת שלמה תחתונה   D5731000

במרפאה
ריפוד תותבת חלקית עליונה   D5740000

במרפאה
ריפוד תותבת חלקית תחתונה   D5741000

במרפאה

305 62 ריפוד קשה
ריפוד תותבת שלמה עליונה   D5750000

במעבדה
ריפוד תותבת שלמה תחתונה   D5751000

במעבדה
ריפוד תותבת חלקית עליונה   D5760000

במעבדה
ריפוד תותבת חלקית תחתונה   D5761000

במעבדה

650 125 כיפה טלסקופית
כיפת מתכת כשחזור סופי / כתר   D6975000

טלסקופי

650 125 הארכת כותרת
הארכת כותרת  D4249000

400 90 חידוש בסיס תותבת
חידוש בסיס תותבת שלמה   D5710000

עליונה
חידוש בסיס תותבת שלמה   D5711000

תחתונה
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החזר למבוטח 
בטיפול אצל רופא 

שאינו בהסכם 

השתתפות עצמית ע"י 
המבוטח בטיפול אצל 

רופא הסכם בש"ח

טיפולים

300 88 ריפוד לתותבת במרפאה
ריפוד תותבת שלמה עליונה   D5730000

במרפאה
ריפוד תותבת שלמה תחתונה   D5731000

במרפאה
ריפוד תותבת חלקית עליונה   D5740000

במרפאה
ריפוד תותבת חלקית תחתונה   D5741000

במרפאה

130 30 הלחמה
חידוש בסיס תותבת חלקית   D5720000

עליונה
חידוש בסיס תותבת חלקית   D5721000

תחתונה

130 30 הוספה או החלפת וו בתותבת
תיקון או החלפת וו בתותבת   D5630000

קיימת, לסת עליונה
תיקון או החלפת וו בתותבת   D5630000

קיימת, לסת תחתונה

140 40 תיקון שבר בתותבת
תיקון שבר בבסיס תותבת שלמה   D5510000

עליונה
תיקון שבר בבסיס תותבת שלמה   D5510000

תחתונה

130 30 הוספת שן לתותבת נשלפת
החלפת שן שבורה או חסרה   D5520000

בתותבת שלמה, לכל שן
החלפת שן שבורה בתותבת   D5640000

חלקית, לכל שן

120  - כתר זמני
כתר מעבר זמני  D2799000
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שתלים

החזר למבוטח 
בטיפול אצל רופא 

שאינו בהסכם 

השתתפות עצמית ע"י 
המבוטח בטיפול אצל 

רופא הסכם בש"ח

טיפולים

2,200 1,150 שתל/החלפת שתל
החדרה כירורגית של שתל   D6010000

דנטלי, כולל חשיפה וחיבור של 
כיפת ריפוי

החדרה כירורגית של שתל   D6010000
דנטלי, כולל חשיפה וחיבור של 

כיפת ריפוי, החלפה

650 170 מבנה על גבי שתל/ החלפה
מבנה טרומי לשתל דנטלי  D6056000

מבנה מעבדתי לשתל דנטלי  D6057000
מבנה מעבדתי לשתל דנטלי,   D6057000

החלפה

1,560 400 כתר על גבי שתל/ החלפה
כתר חרסינה על שתל  D6058000

כתר חרסינה על שתל, החלפה  D6058000
כתר חרסינה על שתל, תלוי בין   D6058000

שתלים

300 150 צילום C.T. 150 לסת אחת
CBCT, טומוגרפיה ממוחשבת עם   D0360000

קרן קונית, לסת עליונה
CBCT, טומוגרפיה ממוחשבת עם   D0360000

קרן קונית, לסת תחתונה

600 300 צילום .C.T שתי לסתות

אורתודונטיה )יישור שיניים לילדים(

החזר למבוטח 
בטיפול אצל רופא 

שאינו בהסכם 

השתתפות עצמית ע"י 
המבוטח בטיפול אצל 

רופא הסכם בש"ח

טיפולים

2,600 1,150 טיפול במכשיר נייד
טפול בהתקן דנטלי נשלף  D8210000

3,700 2,000 טיפול במכשיר פונקציונאלי

4,820 3,000 טיפול במכשיר קבוע לסת אחת
יישור שיניים מלא למשנן עלומים,   D8080000

לסת עליונה
יישור שיניים מלא למשנן עלומים,    D8080000

לסת תחתונה

6,740 4,300 טיפול במכשיר קבוע בשתי לסתות
יישור שיניים מלא למשנן עלומים  D8080000
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החזר למבוטח 
בטיפול אצל רופא 

שאינו בהסכם 

השתתפות עצמית ע"י 
המבוטח בטיפול אצל 

רופא הסכם בש"ח

טיפולים

800 230 מכשיר לרטציה )בסיום טיפול אורטו'(
קיבוע אורתודונטי לאחר הסרה   D8680000

של מיכשור אורתודונטי, בניה 
והכנסה של הקיבוע

160 70 צילום פה/פנים
צילומי פה/פנים  D0350000

180 70 מטבעי לימוד
תבניות אבחנתיות, מטבע ומודל   D0470000

לימוד

210 - צילום פנורמי למטרות אורתו'
צילום פנורמי  D0330000

210 70 צילום אנליזה ממוחשבת
פענוח של צילום צפלומטרי,   D0391010

לא קשור לביצועו 

130 - צילום צפלומטרי
צילום צפלומטרי  D0340000

ו/או דו משמעות ביחס להיקף הכיסויים בין הוראות  ו/או אי בהירות  בכל מקרה של סתירה 
הוראות  לבין  הקודמים  השירות,  נספח  ההחזרים,  לוח  הטיפולים,  נספח  הפוליסה,  ההסכם, 
הסכם, פוליסה, לוח ההחזרים, נספח השירות, נספח ג', נספח ד' קרי כל החומר המצורף, 
יפעלו הסתירות ו/או אי הבהירות ו/או דו המשמעות לטובת המבוטח/ים שהצטרף/ו הן ברצף 
ביטוחי והן כמבוטחים חדשים ו/או בעל הפוליסה, תוך הישענות על עיקרון כי ההסכם והפוליסה 
באו להוסיף על תנאי ההסכם והפוליסה הקודמים, ולהטיב את תנאי המבוטחים הכלולים בו 

ו/או שהצטרפו אליו וכן בעל הפוליסה.



מהדורת דצמבר 2013 דף 1 מתוך 3003013221   

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
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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

 תשלום באמצעות כרטיס אשראי
  ויזה כ.א.ל     ישראכארט     לאומי קארד      דיינרס      אמריקן אקספרס     אחר

 חתימת בעל הכרטיסשם מלאת.ז.תוקףמס' כרטיס האשראי

 הסדר קבע לתשלום פרמיות באמצעות הראה לחיוב חשבון - תנאי הסדר תשלומים
1. בכל חודש שבו חל תשלום בהתאם לתנאי הפוליסה, תמשוך ”הפניקס חברה לביטוח בע”מ” )להלן ”החברה”( את סכום הפרמיה )דמי הביטוח( הנקוב 

בפוליסה ובתוספותיה בהתאם להסדר התשלומים, פעולת חיוב סכום זה בחשבונך תשמש כאישור תשלום הפרמיה.
2. אפשרות לשלם פרמיות בהתאם לאמור לעיל מותנה בהסכמת הבנק לפעול לפי הסדר זה.

3. ההוראה לחיוב חשבון ניתנת לביטול אם משיכה כלשהיא לא תכובד בעת המצאת הודעת החברה לבנק, כמו כן, ניתנת לבעל/י החשבון האפשרות לבטל 
השתתפותו בהסדר הנ”ל ע”׳ מסירת הודעה בכתב לבנק ולחברה מראש.

4. החברה מתחייבת למשוך אך ורק סכומים שאינם גבוהים מסכום׳ הפרמיות המגיעות לה והמיועדות לתשלום, בהתאם לתנאי הפוליסה ותוספותיה שעבורן 
מבקש בעל החשבון הפעלת הסדר תשלום.

הרשאה לחיוב חשבון
לכבוד 

קוד בנקקוד סניףסוג החשבוןמס' החשבון בבנקסניףבנק

511
אסמכתא )מספר מזהה של הלקוח בחברה(קוד מוסדכתובת הסניף

אני/ו1
 החתום 

מס' ת.ז. / ח.פ.שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנקמטה

כתובת
מיקודעירמספררחוב

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם, בגין פרמיות ביטוח הוצאות ריפוי שיניים אלמנטרי  בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי 
מגנטי או רשימות על ידי "הפניקס חברה לביטוח בע"מ" )להלן: הפניקס(, כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה"

ידוע לי/לנו כי:2
הוראה זו ניתנת לביטול על-ידי הודעה ממני/מאיתנו בכתב לבנק ול"הפניקס" ול "הפניקס חברה לביטוח בע"מ", שתיכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה  א. 

בבנק, וכן ניתנת לביטול על-פי הוראת כל דין.
אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד שהודעה על כך תימסר על-ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב. ב. 

אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב, לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב, אם אוכיח/נוכיח לבנק, כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה,  ג. 
אם נקבעו.

ידוע לי/נו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם "הפניקס" ו/או "הפניקס פנסיה וגמל בע"מ".3

ידוע לי/לנו כי סכומי החיוב על-פי הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון, וכי לא תשלח לי/לנו על-ידי הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.4

הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה, זה כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.5

הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.6

נא לאשר ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ" בספח להלן קבלת הוראות אלו ממני/מאיתנו.7

 פרטי ההרשאה
סכום החיוב ומועדו יקבעו מעת לעת ע"י "הפניקס חברה לביטוח בע"מ"  על-פי תנאי הפוליסות, תוספותיהן ותנאי הצמדתן.

חתימת בעל החשבוןתאריך

אישור הבנק
לכבוד

הפניקס חברה לביטוח בע"מ
ת.ד. 25333, תל-אביב 61253

קוד בנקקוד סניףסוג החשבוןמס' החשבון בבנק

511
אסמכתא )מספר מזהה של הלקוח בחברה(קוד מוסד

_____________________  לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מדי פעם בפעם, ואשר מספר  קבלנו הוראות מ-
חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה. רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, כל עוד 
לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען, כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על-ידי בעל/י החשבון, או כל עוד לא הוצא בעל/י החשבון מן ההסדר. 

אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו לפי כתב השיפוי שנחתם על-ידכם.
בכבוד רב,  

חתימה וחותמת הבנקמספר הסניףשם הבנקתאריך
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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 גביה פרטית - ביטוח הוצאות ריפוי שיניים - גמלאי ופורשי עיריית תל אביב יפו
עיריית ת"א פורש 2014

שם הקולקטיבת.ז.שם הפורש/ת

מיקודיישובמס' ביתרחוב

טלפון ניידטלפון בעבודהטלפון בבית

@
כתובת דואר אלקטרוני

הנני מבקש/ת להצטרף לביטוח 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.

 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 תחילתו 31.12.2019ועד__/ __/ __מ

)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
ילד שלישי ואילך )במניין הקטינים( - חינם ילד בגיל 4-21 – 32 ש"ח ילד בוגר מעל גיל 21 – 90 ש"ח בן/ת זוג – 96 ש"ח גמלאי/ת, פורש/ת –  93 ש"ח

המחירים על פי המדד שפורסם ביום 15.12.2013.

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

מפורטים בהרחבה בדפי הגילוי הנאות ובסעיף 6 “יציאה של מבוטחים” בחוברת הפוליסה:
ביטול בן/בת זוג של גמלאי/ת שנישואיו הגיעו לקיצם בגירושין או בשל פרידה מידוע/ה בציבור.  .1
נפטר מבוטח שהוא גמלאי/ת חברה )ימשיכו אלמנתו ויתומיו להיות מבוטחים, אם ירצו בכך(.  .2

מלאו לילד 21 שנה, יבוטל הביטוח לגביו, במידה ויבקש שלא להמשיך את הביטוח.      .3
מבוטח אשר התגייס לצה”ל יהיה רשאי, אך לא חייב, להפסיק את הביטוח.  .4

ביטול הפוליסה בכל עת בכפוף לאמור – בסעיף 6.10 לפוליסה.   .5

 התחייבות כספית
בקשתי להצטרפות מהווה גם התחייבות כספית והריני מבקש/ת בזה לנכות מחשבוני עבורי ועבור בני משפחתי, תשלומי פרמיות ביטוח, מדי חודש בחודשו, 

החל ממועד ההצטרפות לביטוח ולמשך כל תקופת הביטוח, בכפוף לתנאי הפוליסה. 

  /           / 
חתימהשם משפחהשם פרטיתאריך



מהדורת דצמבר 2013 דף 2 מתוך 3003060232   

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

 תשלום באמצעות כרטיס אשראי
  ויזה כ.א.ל     ישראכארט     לאומי קארד      דיינרס      אמריקן אקספרס     אחר

 חתימת בעל הכרטיסשם מלאת.ז.תוקףמס' כרטיס האשראי

 הסדר קבע לתשלום פרמיות באמצעות הראה לחיוב חשבון - תנאי הסדר תשלומים
1. בכל חודש שבו חל תשלום בהתאם לתנאי הפוליסה, תמשוך ”הפניקס חברה לביטוח בע”מ” )להלן ”החברה”( את סכום הפרמיה )דמי הביטוח( הנקוב 

בפוליסה ובתוספותיה בהתאם להסדר התשלומים, פעולת חיוב סכום זה בחשבונך תשמש כאישור תשלום הפרמיה.
2. אפשרות לשלם פרמיות בהתאם לאמור לעיל מותנה בהסכמת הבנק לפעול לפי הסדר זה.

3. ההוראה לחיוב חשבון ניתנת לביטול אם משיכה כלשהיא לא תכובד בעת המצאת הודעת החברה לבנק, כמו כן, ניתנת לבעל/י החשבון האפשרות לבטל 
השתתפותו בהסדר הנ”ל ע”׳ מסירת הודעה בכתב לבנק ולחברה מראש.

4. החברה מתחייבת למשוך אך ורק סכומים שאינם גבוהים מסכום׳ הפרמיות המגיעות לה והמיועדות לתשלום, בהתאם לתנאי הפוליסה ותוספותיה שעבורן 
מבקש בעל החשבון הפעלת הסדר תשלום.

הרשאה לחיוב חשבון
לכבוד 

קוד בנקקוד סניףסוג החשבוןמס' החשבון בבנקסניףבנק

511
אסמכתא )מספר מזהה של הלקוח בחברה(קוד מוסדכתובת הסניף

אני/ו1
 החתום 

מס' ת.ז. / ח.פ.שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנקמטה

כתובת
מיקודעירמספררחוב

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם, בגין פרמיות ביטוח הוצאות ריפוי שיניים אלמנטרי  בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי 
מגנטי או רשימות על ידי "הפניקס חברה לביטוח בע"מ" )להלן: הפניקס(, כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה"

ידוע לי/לנו כי:2
הוראה זו ניתנת לביטול על-ידי הודעה ממני/מאיתנו בכתב לבנק ול"הפניקס" ול "הפניקס חברה לביטוח בע"מ", שתיכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה  א. 

בבנק, וכן ניתנת לביטול על-פי הוראת כל דין.
אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד שהודעה על כך תימסר על-ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב. ב. 

אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב, לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב, אם אוכיח/נוכיח לבנק, כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה,  ג. 
אם נקבעו.

ידוע לי/נו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם "הפניקס" ו/או "הפניקס פנסיה וגמל בע"מ".3

ידוע לי/לנו כי סכומי החיוב על-פי הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון, וכי לא תשלח לי/לנו על-ידי הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.4

הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה, זה כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.5

הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.6

נא לאשר ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ" בספח להלן קבלת הוראות אלו ממני/מאיתנו.7

 פרטי ההרשאה
סכום החיוב ומועדו יקבעו מעת לעת ע"י "הפניקס חברה לביטוח בע"מ"  על-פי תנאי הפוליסות, תוספותיהן ותנאי הצמדתן.

חתימת בעל החשבוןתאריך

אישור הבנק
לכבוד

הפניקס חברה לביטוח בע"מ
ת.ד. 25333, תל-אביב 61253

קוד בנקקוד סניףסוג החשבוןמס' החשבון בבנק

511
אסמכתא )מספר מזהה של הלקוח בחברה(קוד מוסד

_____________________  לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מדי פעם בפעם, ואשר מספר  קבלנו הוראות מ-
חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה. רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, כל עוד 
לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען, כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על-ידי בעל/י החשבון, או כל עוד לא הוצא בעל/י החשבון מן ההסדר. 

אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו לפי כתב השיפוי שנחתם על-ידכם.
בכבוד רב,  

חתימה וחותמת הבנקמספר הסניףשם הבנקתאריך

מהדורת דצמבר 2013 דף 1 מתוך 3003060232   

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 גביה פרטית - ביטוח הוצאות ריפוי שיניים - גמלאי ופורשי עיריית תל אביב יפו
עיריית ת"א פורש 2014

שם הקולקטיבת.ז.שם הפורש/ת

מיקודיישובמס' ביתרחוב

טלפון ניידטלפון בעבודהטלפון בבית

@
כתובת דואר אלקטרוני

הנני מבקש/ת להצטרף לביטוח 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.

 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 תחילתו 31.12.2019ועד__/ __/ __מ

)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
ילד שלישי ואילך )במניין הקטינים( - חינם ילד בגיל 4-21 – 32 ש"ח ילד בוגר מעל גיל 21 – 90 ש"ח בן/ת זוג – 96 ש"ח גמלאי/ת, פורש/ת –  93 ש"ח

המחירים על פי המדד שפורסם ביום 15.12.2013.

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

מפורטים בהרחבה בדפי הגילוי הנאות ובסעיף 6 “יציאה של מבוטחים” בחוברת הפוליסה:
ביטול בן/בת זוג של גמלאי/ת שנישואיו הגיעו לקיצם בגירושין או בשל פרידה מידוע/ה בציבור.  .1
נפטר מבוטח שהוא גמלאי/ת חברה )ימשיכו אלמנתו ויתומיו להיות מבוטחים, אם ירצו בכך(.  .2

מלאו לילד 21 שנה, יבוטל הביטוח לגביו, במידה ויבקש שלא להמשיך את הביטוח.      .3
מבוטח אשר התגייס לצה”ל יהיה רשאי, אך לא חייב, להפסיק את הביטוח.  .4

ביטול הפוליסה בכל עת בכפוף לאמור – בסעיף 6.10 לפוליסה.   .5

 התחייבות כספית
בקשתי להצטרפות מהווה גם התחייבות כספית והריני מבקש/ת בזה לנכות מחשבוני עבורי ועבור בני משפחתי, תשלומי פרמיות ביטוח, מדי חודש בחודשו, 

החל ממועד ההצטרפות לביטוח ולמשך כל תקופת הביטוח, בכפוף לתנאי הפוליסה. 

  /           / 
חתימהשם משפחהשם פרטיתאריך



מהדורת דצמבר 2013 דף 1 מתוך 3003060241   

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

הודעה על ויתור זכאות לביטוח הוצאות ריפוי שיניים - עיריית תל אביב יפו

ת.ז.שם משפחהשם העובד/ת

ניתן לממש את זכות הויתור בין התאריכים 01.01.2014 ועד 30.6.2014.

למרות השיפורים שנעשו בהסכם ביטוח השיניים הניתן בתנאים המיוחדים לעובדי עיריית תל אביב יפו ובני משפחותיהם, הנני להודיעכם: 
  אני מבקש לבטל את זכאותי לביטוח הוצאות ריפוי השיניים. 

  אני מבקש לא לבטח את בן/בת זוג ואת כל ילדי שפרטיהם רשומים מטה. 
  אני מבקש לא לבטח את בן/בת זוג שפרטיו/ה רשומים מטה )במידה וילדים לא מבוטחים בביטוח(. 

  אני מבקש לא לבטח את כל ילדי שפרטיהם רשומים מטה )במקרה של עובד/ת חד הורי, גרוש/ה, אלמן/ה, פרוד/ה(.

 פרטי בני המשפחה שברצוני לא לבטח
קירבה משפחתית

למבוטח/ת ראשי/ת
מיןתאריך לידהשם פרטישם משפחהת.ז.

ז /  נבן/בת זוג

ז /  נילד/ה  1

ז /  נילד/ה  2

ז /  נילד/ה  3 

ז /  נילד/ה  4

מיקודיישובמס' ביתרחוב

טלפון ניידטלפון בעבודהטלפון בבית

@
כתובת דואר אלקטרוני

 הצהרת המבוטח

ידוע לי שאני ו/או בני משפחתי לא נהיה זכאים לכיסוי הביטוחי הניתן במסגרת הביטוח ולא יהיה לנו ו/או למי מטעמנו כל טענה ו/או תביעה כנגד המעביד ו/או 
ארגון העובדים כנגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ )להלן: החברה( ו/או מי מטעמם בקשר לביטוח ו/או לאי צירופינו לביטוח ו/או לכיסוי הביטוחי ו/או למסמך זה

חתימת העובד/תשם פרטי ושם משפחהתאריך

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



1.1.2014 – 31.12.2019

מהדורת 2013

ט: 300408010
מק"

ביטוח שיניים
לעובדי עיריית תל-אביב-יפו

והמרכז הרפואי איכילוב 
ובני משפחותיהם

מוקד ביטוח השיניים
של עובדי עיריית תל-אביב-יפו  והמרכז הרפואי איכילוב

טלפון: 1-700-504-422       פקס: 1-800-200-639
e-mail: colectivt@fnx.co.il

כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 25224 ת"א 61251

לאיתור רופא שיניים וכל מידע נוסף:
www.fnx.co.il/collective/Iryat_Tel_Aviv




