
משפחתם  ובני  הלשכה  חברי  את  לבטח  נבחרה  לביטוח  חברה  איילון  כי  לכם  לבשר  שמחים  הדין  עורכי  לשכת 
בביטוח שיניים.

עיקרי פוליסת הביטוח להחזר הוצאות ריפוי שיניים – לשכת עורכי הדין:

 מה כוללת הפוליסה?
טיפולים משמרים – טיפולים ושירותים כגון: טיפול מונע , ניקוי אבן )שיננית(, סתימות עקירות רגילות ועקירות   •

כירורגיות טיפולי שורש.
טיפולים פריודונטליים – טיפולים כגון טיפולי וניתוחי חניכיים כולל ניתוחים לבניית עצם לצורך השתלה, הרמת   •

סינוס פתוחה וסגורה, מילוי עצם וכו'.
טיפולים משקמים – תותבות, מבנים, כתרים, גשרים, שתלי שיניים )עד 8 שתלים(.  •

טיפולים אורתודנטיים לילדים – יישור שיניים לילדים בלבד.   •

 איך אפשר לקבל טיפולי שיניים במסגרת הפוליסה? 
אפשרות ראשונה:    •

באמצעות רופאים הנמצאים בהסכם עם חברת הביטוח בכפוף לתשלום השתתפות עצמית בלבד.
אפשרות שנייה:   •

באמצעות כל רופא אחר כאשר ההחזר בגין עלות הטיפול ייקבע לפי  טבלת החזרים נקובה. 

 מי זכאי להצטרף לפוליסה? 
חברי הארגון המופיעים בספר הלשכה כחברי לשכת עורכי הדין עובדי בעל הפוליסה ובני משפחותיהם )בני/ בנות 

זוג וילדיהם לרבות ילדים בוגרים(.

 מהי תקופת ההצטרפות לפוליסה?*
ניתן להצטרף לביטוח השיניים הייחודי במהלך התקופה שלהלן בלבד: 

חבר קיים ובני משפחתו במועד תחילת הפוליסה - 120 יום ממועד תחילתה של הפוליסה.  •
חבר חדש - 120 יום מתחילת ממועד הצטרפותו כחבר לשכה.   •

בן/בת זוג חדשים - 120 ימים ממועד הנישואין, וילדים בעת הגיעם לגיל 5.  •

* ההסדר/ פוליסה קבוצתית זו תיכנס לתוקפה אך ורק אם יצורפו מינימום 1800 חברי לשכה 
דמי הביטוח לא יגבו מהמצטרפים לביטוח והכיסוי הביטוחי לא יכנס לתוקפו עד אישורה של חברת הביטוח על עמידה 

בתנאי מתלה זה. 
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 מהו מבנה משפחתי הנדרש בעת צירוף? 
חבר לשכה בלבד.  •

חבר לשכה + בן/בת זוג.  •
חבר לשכה + בן/בת זוג וילדיהם מגיל 5 עד גיל 21 שנים )ילד רביעי ואילך חינם(.  •

חבר לשכה + בן/בת זוג וילדיהם מגיל 5 עד גיל 21 שנים  )ילד רביעי ואילך חינם( וילד/ה/יו הבוגר/ים מעל גיל   •
21 שנים.

חבר לשכה + ילד/ה/יו  הבוגר/ים מעל גיל 21 שנים. אלטרנטיבת צירוף זו תאושר במקרים בהם המשפחה היא   •
חד הורית או במקרים בהם בן/בת הזוג מבוטחים בפוליסה אחרת.

חבר לשכה + ילד/ה/יו  מגיל 5 עד גיל 21 שנים )ילד רביעי ואילך חינם(.  •
צירוף זה יאושר במקרים בהם המשפחה היא חד הורית או במקרים בם בן/בת הזוג מבוטחים בפוליסה אחרת.   

 מהו פרק הזמן המינימלי לתשלום דמי ביטוח?
יש חובת התמדה של תשלום דמי ביטוח במהלך 3 שנים לפחות למבוטח אשר הגיש תביעה בפוליסה, 

)לחילופין תשלום דמי יציאה המחושבים על פי גובה התביעות שהוגשו(.
לאחר 3 שנים, או במקרים בהם לא הופעלה הפוליסה – ניתן לפרוש מהפוליסה ללא תנאי.

 מה עלות הביטוח החודשית?
פרמיה חודשיתהמבוטח

130 ₪ חבר
133 ₪ בן/בת זוג

49 ₪ ילד* )מגיל 5 עד 21(
139 ₪ ילד בוגר

)* ילד רביעי ואילך חינם(

 איך מצטרפים לפוליסה?
ניתן להצטרף באמצעות הסוכנות המלווה והמטפלת:

מדנס סוכנות לביטוח 03-6380234 שלוחה 2.

* אין באמור לעיל משום תחליף לייעוץ אישי וההתקשרות עם חברת הביטוח נתונה לשיקול דעתו והחלטתו החופשית של כל 
חבר וחבר והיא באחריותו המלאה.

בברכת בריאות טובה,
מדנס סוכנות לביטוח


