
במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס בריאות.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לפרטים והצטרפות, פנה למוקד "צוות" במדנס: טל' 03-6380390, בין השעות 18:00 - 9:00

כל ילד משלם. החל מגיל 26 הפרמיה משתנה והינה על פי תעריף מבוגרים כמפורט בדף פרטי הביטוח. ההצטרפות לביטוח תעשה בכפוף למילוי הצהרת בריאות, לחיתום רפואי וכללי הקבלה לביטוח הנהוגים 
בחברה. מועמדים לביטוח שיתקבלו לאחר חיתום רפואי יתכן שיקבעו לגביהם תוספות בדמי הביטוח/ החרגות לאור מצבם הרפואי. החברה שומרת לעצמה את הזכות להתאים את התעריפים והתנאים בהתאם 
ובמידה ויחולו שינויים במוצרי החברה. המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד, וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה. לעיון בתנאי הפוליסה המלאים: www.fnx.co.il <בריאות< 

ביטוח בריאות< "קו הכסף" < מסמכים.
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� תוקף המבצע: יולי - ספטמבר 2014 בלבד
* הפרמיה צמודה למדד שפורסם ב-15/4/14 מדד 12318 נק'.

אין דבר חשוב יותר מבריאות הנכדים. תפקידנו כסבים וסבתות, הוא להבטיח טיפול רפואי טוב ומתקדם, זמינות 
מירבית ונגישות בבחירת שירותים רפואיים. חשוב שיהיה להם ביטוח בריאות פרטי.

בימים אלו, כאשר מערכת הבריאות עוברת שינויים, לא ברור האם נוכל להמשיך ולהעזר בביטוחי בריאות 
פרטיים כפי שהיינו רוצים והכרנו עד כה. 

לכן במציאות כמו שלנו, חשוב למהר ולרכוש ביטוח בריאות פרטי עבור הנכדים שלנו.

חבילת "קו כסף" לילדים כוללת:
כיסוי לניתוחים פרטיים בארץ.  •

כיסוי לניתוחים פרטיים בחו“ל והוצאות נלוות לניתוח.  •
כיסוי להשתלה בארץ או בחו"ל.  •
כיסוי לטיפולים מיוחדים בחו“ל.  •

כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות.  •
כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח.  •

שירותים אמבולטוריים - בדיקות אבחנתיות, ייעוץ עם רופאים מומחים ועוד  •

חופש הבחירה 
בביטוחי הבריאות 

עומד להשתנות.

הכותרות בעיתון 
מתריעות:

 צרף את נכדיך היקרים עוד היום 
 לביטוח בריאות פרטי ושמור לעצמך 

את אפשרות הבחירה עבורם.

פרמיה* חודשית עד גיל 25 - 49 ₪ לילד
תינתן הנחה בגובה 50% לשנה א' ו- 15% משנה ב' ואילך

הרחבות )בתשלום נוסף(
כתב שירות "בריאות כמו גדול פלוס"

אבחון וטיפול בבעיות בהתפתחות הילד כולל: 
התייעצות עם רופא מומחה, אבחון וייעוץ דידקטי, 

הפרעות קשב וריכוז, קלינאי תקשורת, ייעוץ 
פסיכולוגי, טיפול באומנות, רכיבה טיפולית ועוד...

"קו הספורט"
כיסוי לפגיעות במסגרת פעילויות ספורט 
)תאונה או פציעה( שנגרמו למבוטח טרם 

הגיעו לגיל 18 בזמן וכתוצאה מפעילות 
ספורט באגודת ספורט חובבנית.


