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 מדרי� לקונהמדרי� לקונהמדרי� לקונהמדרי� לקונה

 ביטוח סיעודיביטוח סיעודיביטוח סיעודיביטוח סיעודי

 

    : : : : תשומת לבתשומת לבתשומת לבתשומת לב

ה� תנאי ה� תנאי ה� תנאי ה� תנאי , , , , התנאי� המחייבי� ביחסי� שבי� המבטח למבוטחהתנאי� המחייבי� ביחסי� שבי� המבטח למבוטחהתנאי� המחייבי� ביחסי� שבי� המבטח למבוטחהתנאי� המחייבי� ביחסי� שבי� המבטח למבוטח. . . . מדרי זה כולל מידע כללי בלבדמדרי זה כולל מידע כללי בלבדמדרי זה כולל מידע כללי בלבדמדרי זה כולל מידע כללי בלבד ....1111

 . . . . הפוליסה והמסמכי� הנלווי� לההפוליסה והמסמכי� הנלווי� לההפוליסה והמסמכי� הנלווי� לההפוליסה והמסמכי� הנלווי� לה

. . . . 2006200620062006והינו מעודכ� נכו� לחודש ספטמבר והינו מעודכ� נכו� לחודש ספטמבר והינו מעודכ� נכו� לחודש ספטמבר והינו מעודכ� נכו� לחודש ספטמבר , , , , מדרי זה נכתב על ידי המפקח על הביטוח במשרד האוצרמדרי זה נכתב על ידי המפקח על הביטוח במשרד האוצרמדרי זה נכתב על ידי המפקח על הביטוח במשרד האוצרמדרי זה נכתב על ידי המפקח על הביטוח במשרד האוצר ....2222

באתר האינטרנט של משרד האוצר בכתובת באתר האינטרנט של משרד האוצר בכתובת באתר האינטרנט של משרד האוצר בכתובת באתר האינטרנט של משרד האוצר בכתובת , , , , בי� היתרבי� היתרבי� היתרבי� היתר, , , , י� ככל שיחולו מעת לעת יופיעוי� ככל שיחולו מעת לעת יופיעוי� ככל שיחולו מעת לעת יופיעוי� ככל שיחולו מעת לעת יופיעועדכונעדכונעדכונעדכונ
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    ואואואואמבמבמבמב. . . . 1111
מרבית האנשי� אינ� מודעי� לזכויותיה� בתחו� וכ� . הוא מוצר מורכב הדורש הבנה מעמיקה יחסית, ובפרט ביטוח סיעודי, ביטוח

 . להבדלי� הקיימי� בי� התכניות שחברות הביטוח מציעות
 לקבל מהמדינה במקרה של מה אתה זכאי, מטרתו של מדרי זה לסייע ל להבי� מהו מצב סיעודי ומה� העלויות של אד� במצב כזה

במדרי זה ננסה ג� לסייע ל לנתח את הצרכי� הביטוחיי� . מצב סיעודי ואילו תכניות ביטוח מציעות חברות הביטוח הפועלות בשוק
 . של ושל משפחת ואת האפשרויות העומדות בפניכ�

מומל. לפנות לגורמי� , לאחר עיו� במדרי. יהמדרי סוקר את שוק הביטוח הסיעודי ומכיל מידע בסיסי על רכישת ביטוח סיעוד
 . מקצועיי� בתחו� לקבלת הסברי� וסיוע בכל הקשור ברכישת הכיסוי הביטוחי

 

 ????מהו מצב סיעודימהו מצב סיעודימהו מצב סיעודימהו מצב סיעודי. . . . 2222
יומיות בסיסיות או שהוא זקוק להשגחה בשל  -מצב סיעודי הוא מצב שבו אד� אינו יכול לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי מפעולות יו�

 ). במקרה של אלצהיימר, כגו�(תשישות נפש 
 : יומיות הבסיסיות שבה� מדובר-להל� הפעולות היו�

 ;לקו� ולשכב )1
 ;להתלבש ולהתפשט )2
 ;להתרח. )3
 ;לאכול ולשתות )4
 ;)צרכי�(לשלוט על הסוגרי�  )5
 .לנוע באופ� עצמאי )6

, יומיות שצוינו לעיל-היו�חלק מהותי מהפעולה באחדות מהפעולות , בכוחות עצמו, אד� שהוכר כתשוש נפש או שאינו יכול לבצע
 .מוגדר אד� שמצבו סיעודי

 

 30% -לעומת כ,  מוגבלי�74 -65 מבני 5% -כ:  יומיות עולה ע� הגיל-הסיכוי שאד� לא יוכל לבצע בעצמו לפחות אחת מהפעולות היו�
 +80מבני 

 

 ? ? ? ? כמה עולה הטיפול באד� במצב סיעודיכמה עולה הטיפול באד� במצב סיעודיכמה עולה הטיפול באד� במצב סיעודיכמה עולה הטיפול באד� במצב סיעודי. . . . 3333
 :מקו� שהותופי -עלות הטיפול באד� במצב סיעודי משתנה על

 
.  שעות ביממה24ח וא, למעלה מכ א� נדרשת השגחה של " ש5,000יומית בבית המבוטח היא -העלות החודשית לעזרה יו� •

תרופות  , ובה� חיתולי�, נוס, על עלויות אלו יש להוסי, עלויות נוספות. עיקר העלות במקרה זה נובע מהעסקת מטפל  צמוד
 .ועלויות מחיה של המטפל

 
 . ח" ש20,000 -ח ל" ש10,000החודשית למאושפז באופ� פרטי במוסד סיעודי נעה בי� העלות  •

 . בטכנולוגיות רפואיות ועוד, בתוחלת החיי�, יצוי� כי מש הזמ� שמצבו של אד� נשאר סיעודי תלוי במצב בריאותו
 

 ? ? ? ? מה אני זכאי לקבל מהמדינה במקרה של מצב סיעודימה אני זכאי לקבל מהמדינה במקרה של מצב סיעודימה אני זכאי לקבל מהמדינה במקרה של מצב סיעודימה אני זכאי לקבל מהמדינה במקרה של מצב סיעודי. . . . 4444
רפואי באד� שמצבו סיעודי אינו שירות -טיפול לא. אד� שמצבו סיעודי מוטלת לפי חוק על בני משפחתוהאחריות העיקרית על הטיפול ב

הגופי� שלהל� מספקי� סיוע חלקי לאחר בדיקת מצבו הבריאותי . שקופות החולי� מספקות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי
אד� המעוניי� בשירותי� . וסד לביטוח לאומי וקופות החולי�המ, משרד הרווחה, משרד הבריאות: והכלכלי של אד� שמצבו סיעודי

 . צרי לשל� בעצמו, נוספי� או בהשלמה למה שנתנה המדינה
 : כדלקמ�, פי כללי� קבועי�-על, המוסד לביטוח לאומי ומשרד הבריאות ה� שנותני� את עיקר הסיוע הממשלתי

 
    :::: סיוע לאד� השוהה בביתו סיוע לאד� השוהה בביתו סיוע לאד� השוהה בביתו סיוע לאד� השוהה בביתו––––המוסד לביטוח לאומי המוסד לביטוח לאומי המוסד לביטוח לאומי המוסד לביטוח לאומי  •

, יוכלו לקבל גמלת סיעוד מטע� המדינה  אנשי� שהגיעו לגיל פרישה, המופעל על ידי הביטוח הלאומי, וק ביטוח סיעודבמסגרת ח
פי מבחני� ותנאי -על, יומיות או להשגחה בבית למע� בטיחות�-אשר גרי� בבית וזקוקי� לעזרת אד� אחר בביצוע פעולות יו�

 שעות שבועיות לרמת 5בי� , זרה של מטפל שיגיע לביתו לשעות שבועיות אחדותיקבל ע, מי שיימצא זכאי. זכאות הקבועי� בחוק
 ....1111 )מוגבלות חמורה( שעות שבועיות לרמת הזכאות הגבוהה ביותר 15.5 -ועד ל) מוגבלות קלה(הזכאות הנמוכה ביותר 

 .מדובר בסיוע מצומצ� יחסית שאי� בו די לאד� אשר זקוק להשגחה במרבית שעות היממה
 
    :::: סיוע למאושפז במוסד סיעודי סיוע למאושפז במוסד סיעודי סיוע למאושפז במוסד סיעודי סיוע למאושפז במוסד סיעודי––––ריאות ריאות ריאות ריאות משרד הבמשרד הבמשרד הבמשרד הב •

נית� לפנות למשרד הבריאות לסיוע במימו� האשפוז , במקרה בו החליט האד� הסיעודי או משפחתו על אשפוזו במוסד סיעודי
 .הסיעודי

, ד�סיעודי והסוציאלי של הא-בכפו, לבדיקת מצבו הרפואי, המדינה משתתפת בהוצאות האשפוז במוסד סיעודי עימו קיי� הסכ�
 :כמפורט להל�, 2222בה נבדק הא� האד� מתאי� לאשפוז במוסד כלשהו

 

    סיעודיסיעודיסיעודיסיעודי---- בדיקת מצב רפואי בדיקת מצב רפואי בדיקת מצב רפואי בדיקת מצב רפואי––––מבחני תפקוד מבחני תפקוד מבחני תפקוד מבחני תפקוד  ....אאאא
� :הגדרות האג, לגריאטריה במשרד הבריאות ה� כדלהל

 חולה סיעודי המתאי� להשמה במוסד סיעודי
הסובל מבעיות רפואיות ,  או מנטאליאד� שמצב בריאותו ותפקודו ירודי� כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע גופני

� :הדורשות מעקב רפואי מיומ� במסגרת בעלת אופי רפואי לתקופה ממושכת ושנתקיי� בו אחד או יותר מהמצבי� להל
הוא מתהל בקושי רב עקב פתולוגיה ) ג(; אי� לו שליטה על הסוגרי� או אחד מה�) ב(; הוא מרותק למיטה או לעגלת נכי�) א(

 .  ל מחלות שונותאו סיבוכי� ש
 חולה תשוש נפש המתאי� להשמה במוסד סיעודי

                                                           
 ".סיעוד" תחת /http://www.btl.gov.ilפרטי הגמלה מתפרסמי� באתר הביטוח הלאומי  1

 
וכ� באתר האג, לגריאטריה במשרד הבריאות , www.health.gov.ilמידע בנושא נית� למצוא באתר האינטרנט של משרד הבריאות  2

www.health.gov.il/geriatric. 
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אינטלקט , התמצאות, שיפוט, זיכרו�: במישורי�]) דמנציה[ירידה קוגניטיבית (חולה מתהל הסובל מירידה בתפקוד המוח 
י שליטה על א(שימוש בשירותי� , אכילה, הלבשה, רחצה: יו� לרבות-במידה כזו שהינו זקוק לעזרה מלאה בפעולות היו�

 . הכוונה בניידות והשגחה) הסוגרי�
 

     בדיקת מצב סוציאלי בדיקת מצב סוציאלי בדיקת מצב סוציאלי בדיקת מצב סוציאלי––––מבחני הכנסה ובדיקת הזכאות הכלכלית מבחני הכנסה ובדיקת הזכאות הכלכלית מבחני הכנסה ובדיקת הזכאות הכלכלית מבחני הכנסה ובדיקת הזכאות הכלכלית  ....בבבב
 .פי מבחני הכנסה-י המדינה נקבע על"גובה הסיוע הנית� לאשפוז סיעודי ע

 מקרקעי� של המתאשפז נכסי� כספיי� ונכסי,  הכנסות שוטפות:בת הזוגבת הזוגבת הזוגבת הזוג////נבדקי� הנתוני� לגבי האד� שמצבו סיעודי וב�נבדקי� הנתוני� לגבי האד� שמצבו סיעודי וב�נבדקי� הנתוני� לגבי האד� שמצבו סיעודי וב�נבדקי� הנתוני� לגבי האד� שמצבו סיעודי וב�, , , , ראשיתראשיתראשיתראשית
� .  שכר דירה, חסכונות, קצבאות ביטוח לאומי, פנסיה: לרבות, בת הזוג/ושל ב

 
 של ילדיו הבגירי� שלשל ילדיו הבגירי� שלשל ילדיו הבגירי� שלשל ילדיו הבגירי� שלנלקחות בחשבו� הכנסות שוטפות , א� מקורות אלה אינ� מספיקי� על מנת לכסות את מלוא האשפוז בפועל

 ). 'הוצאות משכנתה וכד, התחשבות בסטודנטי�(וש משכורת בלבד פי תל- בדיקת הכנסות ונקודות זיכוי על::::האד� שמצבו סיעודיהאד� שמצבו סיעודיהאד� שמצבו סיעודיהאד� שמצבו סיעודי
 

 .האד� שמצבו סיעודי הוא שבוחר באיזה מוסד ברצונו להתאשפז
 ).לרוב עד פטירתו של האד� הסיעודי, בפועל(לרבות במקרה של תשישות נפש , המימו� נמש כל עוד מצבו של האד� נשאר סיעודי

 

    ? ? ? ? די משרד הבריאותדי משרד הבריאותדי משרד הבריאותדי משרד הבריאותמי אינו זכאי לסיוע במימו� על ימי אינו זכאי לסיוע במימו� על ימי אינו זכאי לסיוע במימו� על ימי אינו זכאי לסיוע במימו� על י
 : אחד מאלה

ואשר נתו� לאחריות קופת ) חולה סיעודי הסובל ממחלות קשות נוספות כגו� סרט� או פצע לח.(אד� במצב סיעודי מורכב  ....1111
החולה ובני משפחתו נדרשי� לשל� השתתפות , בהתא� לחוק. החולי� במסגרת סל הבריאות בחוק ביטוח בריאות ממלכתי

 .  מורכבעצמית על אשפוז סיעודי
אשר נתו� לאחריות קופת החולי� במסגרת סל הבריאות בחוק ביטוח בריאות ) באשפוז או בקהילה(אד� בתהלי שיקו�  ....2222

 .ממלכתי
". זק� אשר מפאת תפקודו הירוד זקוק לעזרה חלקית בפעולות היומיו�: "בהתא� להגדרת משרד הרווחה. אד� המוגדר כתשוש ....3333

במקרה בו אד� מעוניי� בסידור . ולרוב אנשי� אלה יכולי� לשהות בקהילה, ממצב סיעודימדובר במוגבלות תפקודית קלה יותר 
 .3333נית� לפנות למשרד הרווחה לסיוע במימו� השהות במוסד לתשושי�, מוסדי

 
 :להל� טבלה מסכמת של המצבי� שאפשר לקבל בה� עזרה מהמדינה, לנוחיות

 
    תנאי� עיקריי�תנאי� עיקריי�תנאי� עיקריי�תנאי� עיקריי�    הגו, המסייעהגו, המסייעהגו, המסייעהגו, המסייע    מצב תפקודימצב תפקודימצב תפקודימצב תפקודי

ב סיעודי אד� במצ
 השוהה בביתו

 שעות שבועיות של 15.5עד . מיועד לאנשי� מעל גיל הפרישה ביטוח לאומי
 .מטפל

אד� במצב סיעודי 
 השוהה במוסד

 .עזרה במימו� עלות המוסד לפי מבחני תפקוד והכנסה משרד הבריאות

אד� במצב סיעודי 
 מורכב

מש לרוב נדרש תשלו� השתתפות עצמית על אשפוז מת קופת חולי�
 .בבית חולי� כללי

 .תהלי שיקו� באשפוז או בקהילה קופת חולי� אד� בתהלי שיקו�
אד� תשוש השוהה 

 במוסד
 .מוגבלות תפקודית קלה יותר ממצב סיעודי משרד הרווחה

    
 . נמצאי� במוסד סיעודי25% - נמצאי� בבית וכ75% – כ –מהחולי� הסיעודיי� 

    
    ????מהו ביטוח סיעודימהו ביטוח סיעודימהו ביטוח סיעודימהו ביטוח סיעודי. . . . 5555

אד� משל� סכו� כס, חודשי , לפי חוזה זה. 'פוליסת ביטוח לכיסוי מצב סיעודי'הנקרא , י הוא חוזה ע� חברת ביטוחביטוח סיעוד
להשתת, במימו� אשפוז סיעודי או טיפול סיעודי בבית א� ישתנה מצבו , בהתא� לתנאי פוליסת הביטוח, והחברה מתחייבת, )פרמיה(

 . מצב זה א לא יותר מתקופת הפיצוי המוגדרת בפוליסהוכל עוד יימש , של המבוטח וייעשה סיעודי
 
    ?  ?  ?  ?  אילו סוגי� של תכניות לביטוח סיעודי קיימי� בחברות ביטוחאילו סוגי� של תכניות לביטוח סיעודי קיימי� בחברות ביטוחאילו סוגי� של תכניות לביטוח סיעודי קיימי� בחברות ביטוחאילו סוגי� של תכניות לביטוח סיעודי קיימי� בחברות ביטוח. . . . 6666

חברות הביטוח ,  לעיל4בנוס, לזכויות הניתנות על ידי המדינה באמצעות המוסד לביטוח לאומי ומשרד הבריאות כמפורט בסעי, 
 .  במימו� הוצאותיו של אד� שמצבו סיעודימוכרות פוליסות ביטוח שמטרת� לסייע

 ). פרט-ביטוחי(הביטוח הסיעודי שחברות הביטוח מציעות כולל ביטוחי� קבוצתיי� וביטוחי� אישיי� 
קיי� גור� , בביטוח זה. שנציגה עור את ההתקשרות ע� חברת הביטוח,  הוא ביטוח המיועד לקבוצת אנשי�הביטוח הקבוצתיהביטוח הקבוצתיהביטוח הקבוצתיהביטוח הקבוצתי

בעל הפוליסה עור את החוזה ע� חברת הביטוח וד� עמה על תנאי הביטוח לכלל .  ונקרא בעל פוליסהאשר מייצג את המבוטחי�
המש ). ולא לתקופה של כל חיי המבוטח(חוזה הביטוח נער לרוב לתקופות קצרות של שלוש שני� או יותר . חברי הקבוצה

 11ראה סעי, , להרחבה( הביטוח לבי� בעל הפוליסה הביטוח לקבוצת המבוטחי� בתו� התקופה מותנה בחידוש ההסכ� בי� חברת
 ). לעיל

הפרמיה מתייקרת ככל שגיל הקבוצה (תנאי הפוליסה הקבוצתית אחידי� לכל חברי הקבוצה וגובה הפרמיה אחיד לכל קבוצת גיל 
ל שהמבוטח נכנס לביטוח והינ� גבוהי� יותר ככ, משתני� לפי קבוצות גיל) סכומי הפיצוי(ישנ� מקרי� בה� סכומי הביטוח ). עולה

 .בגיל צעיר יותר
, כמו כ�. הביטוח הסיעודי שחברות הביטוח מספקות מורכב ברובו המכריע מביטוחי� קבוצתיי� הנמכרי� לחברי קופות החולי�

 .ישנ� ביטוחי� קבוצתיי� הנמכרי� לקבוצות עובדי� וארגוני�
המבוטח רוכש את הביטוח . י� המבוטח לבי� חברת הביטוח הוא פוליסת ביטוח אישית המשווקת כחוזה ישיר בביטוח הפרטביטוח הפרטביטוח הפרטביטוח הפרט

גובה הפיצוי החודשי , מצב בריאותו, גובה הפרמיה לכל מבוטח מחושב לפי גילו. באמצעות סוכ� ביטוח או ישירות מחברת הביטוח
 .ומש תקופת הפיצוי) הסכו� שיקבל א� יהיה מצבו סיעודי(שבחר 

הפרמיה , )אלא רק המבוטח, ת הביטוח אינה רשאית לבטל את הביטוח באמצע התקופהחבר(תקופת הביטוח היא כל חיי המבוטח 
פי -אינה משתנה על( ומעלה היא תמיד קבועה 65ואול� מגיל , פי גיל או קבועה לכל אור תקופת הביטוח-יכולה להיות משתנה על

 . ובדר כלל המבוטח יכול לצבור זכויות במש תקופת הביטוח) גיל
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שי� לב שאת . לכמחצית מחברי קופות החולי� יש ביטוח סיעודי. דוק בקופת החולי� א� יש ל ביטוח סיעודי דר הקופהכדאי ל לב
מאוחדת ', 'זהב/כס,סיעודי מכבי ', 'כללית מושל�'(הביטוח הסיעודי הקופות משווקות בנפרד מהתכנית לשירותי בריאות נוספי� 

� בתמורה לתשלו� חודשי נוס,והוא נית, )'זהב/לאומית כס,'ו' שיא/עדי,. 
אפשר , א� יש צור. כדאי לברר מה תנאי הביטוח הסיעודי לחברי הקופה וא� אפשר להצטר, אליו, א� אינ מבוטח דר הקופה

 .פרט-ידי רכישת פוליסת-להשלי� את הכיסוי הביטוחי על

 
 ?  מהו הכיסוי שחברות הביטוח נותנות בביטוח סיעודי. 7

התגמול החודשי . מציעות למבוטח שמצבו סיעודי תגמול חודשי לתקופת זמ� מוגדרת) ל כל הסוגי� שפורטו לעילע(תכניות הביטוח 
 . יכול להיות מסוג פיצוי או שיפוי

ללא קשר , פי תנאי תכנית הביטוח שרכש יהיה זכאי לקבל סכו� חודשי מוסכ� מראש-על,  א� מבוטח נתו� במצב סיעודי::::פיצויפיצויפיצויפיצוי
כל . ח לחודש" ש6,000 -פרט הוא כ-הפיצוי הממוצע הנרכש בפוליסות. א� קיימי�, ממקורות אחרי�לסכומי� שמתקבלי� 

ולפיה� המבוטח רשאי לבחור בעת הצטרפותו לתכנית את גובה הפיצוי החודשי שהוא , הפרט הנמכרות כיו� ה� מסוג פיצוי-פוליסות
 .  מעוניי� בו

חשוב לדעת , בפוליסות המציעות שיפוי. עד סכו� מסוי� מוגדר מראש, וסד סיעודי מת� החזר להוצאות בפועל בגי� אשפוז במ::::שיפוישיפוישיפוישיפוי
אפשר לקבל משתי הפוליסות יחד סכו� שאינו עולה על , שא� יש כיסוי ביטוחי מסוג שיפוי בפוליסה נוספת המספקת ביטוח סיעודי

 .  ס ההוצאות בפועל על אשפוז במוסד סיעודי
 

 ? מולי סיעוד מחברת הביטוחבאילו מקרי� אהיה זכאי לתג. 8
 . יהיה המבוטח זכאי לקבל תגמול מחברת הביטוח, רק א� יתקיימו. התנאי� להגדרת מצב סיעודי מפורטי� בכל פוליסה

יכולת של המבוטח לבצע בכוחות עצמו וללא עזרה פעולות -הגדרת הזכאות הנפוצה לתגמולי סיעוד בחברות הביטוח מבוססת על אי
למשל (' תשישות נפש'וכ� על הצור של אד� בהשגחה מרבית שעות היממה במצב של ,  לעיל2כמפורט בסעי, , ותיומיות בסיסי-יו�

ככל שמספר פעולות . מצבו של המבוטח נבח� על פי מסמכי� רפואיי� ובדיקות תפקוד שיוגשו לחברת הביטוח). בשל אלצהיימר
� .כ הפוליסה מיטיבה יותר ע� המבוטח,  יותרהיומיו� הנקוב בפוליסה כתנאי לקבלת התגמול הסיעודי קט

 

חברות ביטוח מחויבות לתת כיסוי ביטוחי כבר א� המבוטח אינו יכול , 2003בפוליסות שהונפקו או חודשו החל בספטמבר ! שי� לב
מרבית שעות וזקוק להשגחה ) למשל בשל אלצהיימר(' תשישות נפש'יומיות או א� הוא נתו� במצב של -לבצע שלוש משש פעולות יו�

 .היממה

 

 ?  מתי אהיה זכאי להתחיל לקבל את התגמול החודשי מחברת הביטוח ולמש� כמה זמ�. 9
בו המבוטח נדרש לשל� פרמיה לתכנית , לרוב שלושה חודשי�, פרק זמ� בעת הצטרפות לביטוח הסיעודי: תקופת אכשרהתקופת אכשרהתקופת אכשרהתקופת אכשרה •

א� תקופת האכשרה שנקבעה בפוליסה היא שלושה , שללמ. הביטוח שרכש א אינו זכאי לכיסוי א� הפ לאד� שמצבו סיעודי
לא יהיה המבוטח זכאי לקבל תגמולי ביטוח א� הפ לסיעודי במהל שלושת החודשי� הראשוני� ממועד תחילת תקופת , חודשי�
 . הביטוח

 
ות זכאי   התקופה שהמבוטח נדרש להמתי� מרגע שהוא נזקק לטיפול סיעודי ועד למועד שבו יתחיל להי::::תקופת המתנהתקופת המתנהתקופת המתנהתקופת המתנה •

, בתקופה זו המבוטח מממ� את הוצאות הטיפול. בדר כלל תקופת ההמתנה היא שלושה חודשי�. לקבלת התגמול החודשי
יהיה המבוטח , א� תקופת ההמתנה שנקבעה בפוליסה היא שלושה חודשי�, למשל. ובמקביל ממשי לשל� את פרמיית הביטוח

 . אז הפ להיות סיעודיזכאי לקבל פיצוי חודשי רק החל בחודש הרביעי מ
 
בה מתחייבת חברת הביטוח לשל� , תקופת זמ� שנקבעת מראש בפוליסה): תקופת תשלו� תגמולי הביטוח (תקופת הפיצויתקופת הפיצויתקופת הפיצויתקופת הפיצוי •

מי שלפי ההגדרה מצבו סיעודי בתקופת , כלומר). טיפול/ לרוב מדובר בסכו� כלשהו ולא בשירות(למבוטח סכו� כספי חודשי 
יש . זכאי לסכו� כספי חודשי בהתא� למספר החודשי� או השני� שנקבעו בפוליסה, ההמתנההביטוח וחיכה במש תקופת 

חמש או שמונה , שלוש, כ"בד(ויש פוליסות שמעניקות תגמול לזמ� מוגבל , פוליסות שמעניקות תגמול לכל יתרת חייו של המבוטח
 . עוד מצבו סיעודיכל , המבוטח משוחרר מתשלו� פרמיות, במהל תשלו� תגמולי הביטוח). שני�

הוא יתחיל לקבל את הפיצוי החודשי בתו� תקופת ההמתנה , א� רכש המבוטח פוליסה ובה תקופת פיצוי של חמש שני�: לדוגמה
יופסק , פי המוגדר בתנאי הפוליסה-א� השתפר מצבו הבריאותי ומצבו כבר אינו סיעודי על. למש חמש שני� וכל עוד מצבו סיעודי

יהיה זכאי לקבל פיצוי חודשי , במקרה שמצבו נחשב שוב סיעודי. דשי והמבוטח יחזור לשל� את פרמיית הביטוחתשלו� הפיצוי החו
יהיה זכאי לקבל פיצוי חודשי לארבע שני� , א� קיבל פיצוי חודשי במש שנה וחזר להיות סיעודי, כלומר: לתקופת הפיצוי שנותרה

 . נוספות
יהיה זכאי לפיצוי חודשי כל עוד הוא סיעודי ללא הגבלת , תקופת פיצוי למש כל החיי� א� רכש המבוטח פוליסה ע� , לעומת זאת

� . מצבו השתפר ולאחר מכ� חזר להיות סיעודי, ג� א� היה במצב סיעודי, זמ
 

ת עקב העלייה בתוחל, אול�. נמצא בו בממוצע שלוש שני�,  מראי� כי אד� שמתאשפז במוסד סיעודי2004מחקרי� משנת ! שי� לב
חשוב לבדוק בפוליסה של מהו , על כ�. נראה כי תקופה זו הולכת ומתארכת, החיי� ובמקביל בשיעור האנשי� שסובלי� מתשישות נפש

 ).מהו מש תקופת הפיצוי, כלומר(מש הזמ� שבגינו תקבל תגמול מחברת הביטוח א� תהיה במצב סיעודי 

 
 ?מהו מבנה הפרמיות בביטוח סיעודי. 10

-עקב מוגבלות הנתוני� ואי, יטוח סיעודי קשה לחברות ביטוח להתחייב לפרמיה ידועה מראש שלא תשתנה לאור שני�בפוליסות לב
חברות הביטוח רשאיות לשנות את לוח הפרמיות לכלל המבוטחי� אחת לכמה שני� , על כ�. הוודאות האופיינית לביטוח הסיעודי

 .במהל תקופת הביטוח
    : : : : פוליסה קבוצתיתפוליסה קבוצתיתפוליסה קבוצתיתפוליסה קבוצתית

לחברת הביטוח יש אפשרות להעלות את , נוס, על כ.  מדובר בפוליסות שהפרמיה בה� משתנה לפי קבוצות גילבדר כלל
מבוטח שיבחר . פי ההסכ� שנחת� בי� בעל הפוליסה לבי� חברת הביטוח-על, במועדי� קבועי�, הפרמיות לכלל המבוטחי�

 שכ� למבוטח ספציפי לא נצברי� כספי� או זכויות במסגרת ,א, לא בכיסוי מופחת, להפסיק את הביטוח לא ימשי להיות מבוטח
 .פרט כאמור בסעי, הבא-לעומת פוליסת, הפוליסה הקבוצתית

    ): ): ): ): פוליסה אישיתפוליסה אישיתפוליסה אישיתפוליסה אישית((((פרט פרט פרט פרט ----פוליסתפוליסתפוליסתפוליסת
 : מבנה הפרמיה בפוליסה אישית לביטוח סיעודי יכול להיות אחד משניי�

 ;לכל החיי�) שאינה משתנה על פי גיל(פרמיה קבועה  – 65ומגיל , 65פי גיל עד גיל -פרמיה משתנה על. א
 . גיל-פרמיה קבועה לכל החיי� שאינה משתנה על פי. ב
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, בפוליסות מסוג זה. בגי� כל תשלו� פרמיה, חברת הביטוח צוברת זכויות למבוטח, בפוליסות אישיות שהפרמיה בה� קבועה
והסכו� העוד, נצבר בשבילו לגילי� , ותרהמבוטח משל� פרמיה הגבוהה יותר מהסיכו� הביטוחי שלו בגילי� הצעירי� י

). ער מסולק(מבוטח שיפסיק את הביטוח יוסי, להיות מבוטח בכיסוי מופחת בהתא� לסכו� שנצבר בעבורו . המאוחרי� יותר
יקבל תגמול חלקי מחברת הביטוח א� יהיה מצבו , מבוטח ששיל� את הפרמיה במש מספר שני� והפסיק לשלמה, כלומר
.  התגמול שיקבל במקרה כזה נקבע לפי מספר השני� ששיל� פרמיה ובהתא� לכללי� שקבע המפקח על הביטוחגובה. סיעודי

 .טבלת התגמולי� החלקיי� לפי שנות התשלו� מופיעה בפוליסה
קיימת בדר כלל העלאה , 65החל בגיל , יש לשי� לב כי בעת המעבר לפרמיה קבועה, בפוליסות אישיות שהפרמיה בה� משתנה

 .עותית בפרמיית הביטוחמשמ
 

ה� , וייתכ� שחברת הביטוח תעלה את הפרמיות לכלל המבוטחי�, אינו מובטח) אישי וקבוצתי(גובה הפרמיות בביטוח סיעודי ! שי� לב
 .במסלול של פרמיה קבועה וה� במסלול של פרמיה משתנה

�בהשוואה בי� , לכ�. יוכל להוסי, לשל� את הפרמיותבא להג� על המבוטח במקרה שלא ' ער מסולק'חשוב לשי� לב שהסעי, , כמו כ
 .פרט כדאי להביא בחשבו� סעי, זה בשיקול הא� לרכוש פוליסה ע�  פרמיה קבועה או משתנה-פוליסות

 
 )  ?מהי תקופת הביטוח: או(? כמה זמ� יהיה הביטוח בתוק). 11

אד� שמצבו הפ לסיעודי בתקופת הביטוח זכאי לתבוע . תקופת ביטוח היא התקופה שבה נותנת הפוליסה כיסוי ביטוחי לאד� מסוי�
במהל תקופת האכשרה או לאחר שהסתיימה תקופת , אד� שמצבו הפ לסיעודי לפני תחילת הביטוח, לעומתו. את תגמולי הביטוח

 .  אינו זכאי לקבל תגמול מחברת הביטוח, הביטוח
 

 מאוד כאשר שוקלי� להצטר, לביטוח קבוצתי לבדוק מהי תקופת הביטוח על כ� חשוב. הביטוח הסיעודי נועד לתת תמיכה לטווח ארו
 .וא� לחברת הביטוח יש זכות לסיי� את הביטוח בנקודת זמ� כלשהי

 
למעט , חברת הביטוח אינה רשאית לבטל את הביטוח באמצע התקופה, כלומר. תקופת הביטוח היא כל חיי המבוטח, בפוליסות אישיות

הביטוח יכול . את פרמיית הביטוח או א� התקיי� מצב של אי גילוי על ידי המבוטח  בכפו, להוראות הדי�א� הפסיק המבוטח לשל� 
 .להיות מבוטל רק על ידי האד� שמשל� את הפרמיות

לאחר שחלפה התקופה , כלומר. חברת הביטוח מחויבת לתקופת ביטוח של שני� בודדות בלבד, בפוליסות הקבוצתיות, לעומת זאת
חברת הביטוח או בעל הפוליסה יכולי� להפסיק את , � הצדדי� כי לאורכה יהיו המבוטחי� בקבוצה מכוסי� לפי הפוליסהשהוסכ� בי

 .נציי� כי בשני� האחרונות היו מספר ביטוחי� קבוצתיי� שהוחלט על הפסקת� לגבי כלל המבוטחי�, בהקשר זה. הביטוח
 חובה על חברת הביטוח לאפשר למבוטחי� שמבוטחי� בפוליסה יותר משלוש 2004בפוליסות קבוצתיות שהונפקו או חודשו החל ביולי 

בלי לבדוק מחדש את מצבו הבריאותי , א במחיר של פוליסה אישית, שני� לעבור לפוליסה אישית לביטוח סיעודי בעלת תנאי� דומי�
טח א� הוא עוזב את הקבוצה או א� הביטוח לכל זכות זו ניתנת למבו).  לעיל12כמפורט בסעי, , ללא חיתו� רפואי, כלומר(של המבוטח 

 את הביטוח למש כל תצדדי- להפסיק חדה יכולה אינחברת הביטוח, בפוליסה האישית אליה צור, המבוטח. חברי הקבוצה מסתיי�
שית חשוב לשי� לב שפרמיית הביטוח בפוליסה אי,  ואול�. בתנאי שהמבוטח ממשי לשל� את פרמיות הביטוחשנות חיי המבוטח

 . עלולה להיות יקרה הרבה יותר מפרמיית הביטוח בביטוח הקבוצתי
 

א� אפשר לעבור לפוליסה , חשוב לבדוק באילו תנאי� תבטל חברת הביטוח את ההסכ�, לפני רכישת ביטוח קבוצתי כלשהו! שי� לב
 .אישית במקרה של ביטול הפוליסה ובאילו תנאי�

 
פות לביטוח עלולי� להשפיע על היק) הכיסוי כיצד מחלה או מצב רפואי בטר� ההצטר. 12

 ?הביטוחי
אד� נדרש בדר כלל להצהיר על בריאותו ועל מחלות קודמות שהיו לו ולחתו� על טופס ויתור על סודיות , בעת חתימה על חוזה ביטוח

סה לביטוח ובי� א� בעת ידי בדיקת התיק הרפואי שלו בי� א� בכני-טופס זה מאפשר לחברת הביטוח לאמת את הצהרתו על. רפואית
חברת הביטוח יכולה לקבוע חריגי� אישיי� לחוזה הביטוח או א, להחליט שלא לקבל את האד� , על סמ הצהרת הבריאות. תביעה
ייתכ� שחברת הביטוח תקבל את המבוטח לביטוח בפרמיה חודשית , א� קיימות מחלות קודמות. חיתו� רפואיחיתו� רפואיחיתו� רפואיחיתו� רפואיתהלי זה נקרא . לביטוח

 .  או במגבלות ספציפיות על הכיסוי הביטוחיגבוהה יותר
 

בפוליסות ביטוח סיעודי אחדות יש סייג כללי לפיו חברת הביטוח רשאית להגביל את הכיסוי הביטוחי וא, לא לשל� תגמולי ביטוח 
 .א� מקרה הביטוח נובע ממצב רפואי של המבוטח עוד טר� הצטרפותו לביטוח, למבוטח

חברת הביטוח יכולה להגביל את תוק, הכיסוי הביטוחי בפוליסה בגי� , 2004שהונפקו או חודשו החל במר. בפוליסות , לפי הוראות החוק
 – שני� בעת ההצטרפות לביטוח 65 א� גילו של המבוטח לא עלה על –מצב רפואי קוד� למש שנה לכל היותר מיו� תחילת הביטוח 

 . שני�65 א� גילו עלה על –ולמש חצי שנה 
 א� המבוטח הודיע למבטח על מצב בריאותו הקוד� והמבטח לא סייג מצב בריאות זה לא יהיה תק,לא יהיה תק,לא יהיה תק,לא יהיה תק,ב רפואי קוד� סייג בשל מצ

 .במפורש בד, פרטי הביטוח
 

חברת הביטוח עלולה לסרב לשל� למבוטח את תגמולי הביטוח בטענה שמקרה הביטוח הוא תוצאה של מצב רפואי שהיה ! שי� לב
חברת הביטוח יכולה לדחות תביעה בגי� מצב רפואי קוד� , ברוב הפוליסות, כיו�. חימת חוזה הביטוקיי� אצל המבוטח עוד לפני חת

א� נשאל המבוטח על מצבו הבריאותי ולא גילה אותו למבטח או לא נת� מענה . שהיה קיי� לכל היותר שנה מיו� ההצטרפות לביטוח
 .רשאית חברת הביטוח לבטל את הפוליסה בהתא� להוראות הדי�, מלא לשאלות

 

חשוב לבדוק א� חברת הביטוח קבעה חריגי� אישיי� כלשה� שיש בה� כדי להשפיע על היק, , ני שתרכוש פוליסה לביטוח סיעודילפ
בפרט במקרה בו מוחלפת פוליסה קיימת , בגי� מצב רפואי קוד�) הפוליסה(הכיסוי הביטוחי וא� קיימת הגבלה על תוק, הביטוח 

 .בפוליסה חדשה

 
 ?ס כלשהי בביטוח סיעודיהא� קיימת הטבת מ. 13

 . אי� הטבות מס על תשלומי פרמיות בגי� ביטוח סיעודי
 . תגמולי הביטוח אינ� חייבי� במס
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 ?מה חשוב לבדוק לפני שרוכשי� ביטוח סיעודי. 14

 ?כמה יעלה הביטוח כל חודש עד לגיל שיבה •
 ?או שהפרמיה קבועה לאור השני�, פני הגיל-הא� הפרמיה משתנה על •
הא� הסכומי� ששילמתי יעמדו , כלומר? ה א� ארצה להפסיק את הביטוח או שלא אוכל לשל� את מלוא הפרמיה בעתידמה יקר •

 ?)ומה התנאי� בו' ער מסולק'הא� קיי� סעי, (לזכותי 
 :ובפרט, מה� תנאי הפוליסה •

o אהיה במצב סיעודי �מהו גובה התגמול החודשי שאקבל מחברת הביטוח א? 
o  אקבל �כמה שני  ?תגמול זה מחברת הביטוחבמש
o בזכאות �אישיי �בשל הצהרת הבריאות שלי יש לי חריגי �הא? 
o ,הוא תק � ?הא� קיי� חריג כללי או הגבלה לגבי מצב רפואי קוד� ולכמה זמ
o  בפוליסה �או ההגבלות הקיימי �החריגי �מצב בריאותי(מה � .על חברת הביטוח להדגיש חריגי� אלו? )לא בהכרח בעניי
o   ?תקופת ההמתנהמהו מש
o תקופת האכשרה  ?מהו מש
o  מסוג שיפוי �תגמולי הביטוח ה �? או פיצוי) החזר הוצאות כנגד קבלות(הא�קיזוז ממקורות אחרי �קיי �הא? 
 :בפוליסה קבוצתית לביטוח סיעודי •

o הקבוצה �חוזה הביטוח ע �נחת �לב(? לכמה שני �קלנדריות , שי �כלל חוזה הביטוח תק, למספר שני ולאחר , בלבדבדר
 .)מכ� חברת הביטוח יכולה לשנות את התנאי� או להפסיק את חוזה הביטוח

o התקופה או במקרה שאני בוחר לעזוב את הקבוצה �את הפוליסה , במקרה שהביטוח אינו מתחדש בתו כמה יעלה לי להמשי
 ?באופ� אישי ובאילו תנאי� ייעשה הדבר

 
 ?מה� השלבי� ברכישת ביטוח סיעודי. 15

מומל. להעשיר את ידיעותי . ב הראשו� ברכישת ביטוח סיעודי הוא הגדרת הצרכי� הביטוחיי� ובחינת מקורות ההכנסההשל •
ידי בדיקת הנושאי� הרלוונטיי� באתר האינטרנט של אג, שוק -בי� השאר על, בתחו� הביטוח הסיעודי לפני רכישת כיסוי ביטוחי

�או לגור� מקצועי אחר     4444ינטרנט של חברות הביטוח ובאמצעות פנייה לסוכני הביטוחבאתרי הא, ביטוח וחיסכו� במשרד האוצר, ההו
 .בתחו�

 הגדר את הצרכי� הביטוחיי� של ושל משפחת .א
בדר , שי� לב. הצעד הראשו� שעלי לבצע הוא סקירת הצרכי� הביטוחיי� של ושל משפחת והסיבות לרכישת הביטוח

 �, ע� זאת. ועל כ� עלי לבחו� את מצב בראייה לטווח הארו, כלכלי לגיל המבוגרכלל ביטוח סיעודי מספק הגנה וביטחו
להל� השאלות . כדאי לקחת בחשבו� כי ג� אנשי� צעירי� יכולי� להימצא במצב סיעודי אשר נגר� בדר כלל עקב תאונה

 :המרכזיות שעלי לשאול את עצמ בבוא לקבוע את הצור בביטוח סיעודי
 ?  בעל משפחה ע� ילדי� אתה רווק או) 1
 ? יש ל היסטוריה משפחתית של מקרי� סיעודיי� או של מחלות הגורמות למצב סיעודי) 2
3 ( ?  אתה רוצה לבטח אירוע של מצב סיעודי העלול להיות נטל כלכלי בעתיד עלי ועל משפחת

 בח� את מקורות ההכנסה העומדי� לרשות .ב
 :עלי לבחו� את מקורות ההכנסה העומדי� לרשות, אחרי ששקלת א� אתה זקוק לביטוח סיעודי

טווח בגיל -ארו) בבית או במוסד(או רכוש שעשויי� לסייע ל במימו� טיפול סיעודי /השקעות ו,  יש ל חסכונות) 1
 ?מבוגר

2 ( ?ובאיזו מידה,  אתה סבור שבני משפחת יוכלו לסייע ל כלכלית ופיזית במידה ותזדקק לכ
מקופת החולי� או , פוליסת ביטוח קבוצתית שיש ל ממקו� העבודה(ות פוליסה לביטוח סיעודי  כבר יש ברש) 3

 ?)מגו, אחר או פוליסה אישית
 ?  אתה סבור כי תהיה זכאי לעזרה או מימו� מהמוסד לביטוח לאומי או ממשרד הבריאות) 4
 

• גובה הפיצוי (ל לקבוע את היק, הכיסוי הביטוחי תוכ, לאחר שהגדרת את הצור הביטוחי ובחנת את מקורות ההכנסה שברשות
� של קופות החולי� "שי� לב שלרוב החברי� בתכניות השב(א� כבר יש ל ביטוח סיעודי ממקור כלשהו . שאתה זקוק לו) החודשי

וח חדש ייתכ� מאוד שרכישת ביט. עלי לשקול א� יש ל צור בביטוח נוס,, )יש כבר ביטוח סיעודי שנעשה באמצעות הקופה
-וזה יכול להשפיע על התקציב של ועל התכניות הכלכליות של לטווח הארו באותה מידה שביטוח, יתר-תיצור מצב של ביטוח

 .במצב כזה ייתכ� שאינ זקוק לביטוח נוס,. חסר ישפיע על החסכונות והנכסי� האחרי� של
 

י לבדוק וללמוד מה ה� סוגי ביטוחי הסיעוד הקיימי� בטר� על. פרט הקיימות בשוק-בשלב השני יש לערו השוואה בי� פוליסות •
הבחירה . בפרמיה קבועה או משתנה, ישנ� פוליסות לתקופות פיצוי שונות. לא כל הפוליסות זהות. תבחר בפוליסה המתאימה ל

 .של צריכה להתבסס על הצרכי� של ומה שאתה יכול להרשות לעצמ
. כדוגמת סוכ� ביטוח מורשה, רצוי לפנות לגור� מקצועי, ע בסיסי על רכישת ביטוח סיעודימעבר לעיו� במדרי לצרכ� המכיל מיד

מומל. לפנות לכמה סוכני� כדי שתוכל להגיע לטווח גדול יותר . הסוכ� יכול לשווק פוליסות של חברה אחת או של מספר חברות
�כמו כ� , כדי שיהיה אמי� ומקצועי, כוש את הביטוחבחר בתשומת לב את הסוכ� שדרכו תר. של פוליסות של חברות שתוכל לבחו

 .שכ� הסוכ� מתוגמל בעמלות על רכישותי, 5555מומל. לבדוק שהוא נושא רישיו� סוכ� מאת המפקח על הביטוח
 יסקור וישווה את תכניות הביטוח, סוכ� מקצועי יסייע ל בהגדרת צרכי. תפקידו של סוכ� הביטוח אינו רק למכור ל פוליסת ביטוח

 .יענה על כל שאלותי ויעזור בעת תביעה, ייע., יסביר, שהוא מציע
שכל חברות הביטוח מחויבות להעביר אותו לכל , לש� השוואה בי� פוליסות ביטוח אפשר להיעזר ג� בטופס הגילוי הנאות

�ופס יסייע ל להבי� את הט. בטופס זה מפורטי� תמצית הכיסויי� ונתוני� נוספי� שעניינ� הכיסוי הביטוחי המוצע. מבוטחיה
 . ודא שקיבלת טופס זה. הכיסוי הביטוחי המוצע וכ� להשוות בי� תכניות ביטוח

 
ביטוח . עלי לבדוק כמה זה עולה ל, לאחר בחינת היק, הכיסוי הביטוחי הנדרש ל ולאחר בחינת האפשרויות הקיימות בשוק •

לשל� את הפרמיה החודשית וכי ההוצאה אינה מכבידה מדי על היה בטוח שאתה מסוגל . סיעודי אישי הוא ביטוח יקר יחסית
פי גיל במהל שנות הביטוח וא� תוכל לעמוד בתשלו� הפרמיה -עלי לבדוק א� הפרמיה משתנה על. התקציב החודשי של

� .תשלו� הפרמיה יגרו� לביטול הביטוח או לקבלת כיסוי מופחת-אי, זכור. החודשית בכל נקודת זמ
 

                                                           
 .'עד ה' ההנחיות והאתרי� הרלוונטיי� מופיעי� בנספחי� ג, החוקי� 4
: באתר האינטרנט של המפקח על הביטוח ' מערכת סוכני� וסוכנויות ביטוח'מומל. לבדוק את רישוי הסוכני� באמצעות  5

www.mof.gov.il/hon/bituach.htm 
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    ילו� מונחי�ילו� מונחי�ילו� מונחי�ילו� מונחי� מ מ מ מ––––' ' ' ' נספח אנספח אנספח אנספח א
 

 ;)בעל הפוליסה( חוזה ביטוח שנחת� בי� חברת ביטוח לבי� אד� הרוכש את החוזה –) פוליסה(תכנית ביטוח 
 ; התשלו� החודשי שהמבוטח נדרש לשל� לחברת הביטוח בעבור תכנית הביטוח–) פרמיה(דמי ביטוח 

 אד� שמצבו הפ לסיעודי בתקופת הביטוח זכאי לתבוע ; התקופה שבה נותנת הפוליסה כיסוי ביטוחי לאד� מסוי�–תקופת הביטוח 
 . את תגמולי הביטוח
בחודשי� אלו המבוטח נדרש לשל� פרמיה לתכנית ;  תקופת זמ� של מספר חודשי� מיו� ההצטרפות לביטוח–תקופת אכשרה 
 . א אינו זכאי לכיסוי במקרה שמצבו הפ לסיעודי, הביטוח שרכש

ח נדרש להמתי� מרגע שמצבו הפ לסיעודי ועד למועד שבו יתחיל להיות זכאי לקבלת התגמול  התקופה שהמבוט–תקופת המתנה 
 . בתקופה זו המבוטח נושא בהוצאות הטיפול ; החודשי

 . תקופה זו נקבעת מראש בפוליסה;  מש הזמ� שהמבוטח זכאי לקבל בו תגמולי ביטוח–תקופת תשלו� תגמולי הביטוח 
רק א� תנאי� ;  התנאי� שלפיה� ייחשב מצבו של אד� לסיעודי לפי הפוליסה–) מקרה הביטוח(ביטוח תנאי� לקבלת תגמול מחברת ה

 . יהיה המבוטח זכאי לקבל תגמול מחברת הביטוח, אלו מתקיימי�
מוש שי, טרור, לדוגמה(' חריגי� כלליי�'בפוליסה קיימי� ;  מצבי� שבה� לא ישול� למבוטח תגמול מחברת הביטוח–חריגי� וסייגי� 

הקשורי� במצבו הרפואי של המבוטח לפני מועד ' חריגי� אישיי�'כמו כ� קיימי� . וה� חלי� על כל אד� שרכש את הפוליסה) בסמי�
 .הצטרפותו לביטוח

ללא צור בהוכחת הוצאה ,  תגמולי הביטוח המשולמי� למבוטח בעת קרות מקרה הביטוח בדר של סכו� מוסכ� מראש–פיצוי 
 ;כלשהי
תגמולי ביטוח מסוג שיפוי אפשר לקזז ; עד לסכו� מסוי� מוגדר מראש, בדר כלל כנגד קבלות מקוריות, החזר הוצאות למבוטח –שיפוי 

 . ממקורות אחרי�
מאפשר למבוטח ששיל� את הפרמיה במש מספר שני� והחליט : פרט ע� פרמיה קבועה בלבד- מונח הקיי� בפוליסות–ער מסולק 

 . א� יהיה מצבו סיעודי, ל חלקי מחברת הביטוחלקבל תגמו, להפסיק לשל�
 

    פרט סיעודי  פרט סיעודי  פרט סיעודי  פרט סיעודי  ---- סוגי� נוספי� של תכניות לביטוח סוגי� נוספי� של תכניות לביטוח סוגי� נוספי� של תכניות לביטוח סוגי� נוספי� של תכניות לביטוח––––' ' ' ' נספח בנספח בנספח בנספח ב
 

שתי הדוגמאות ). מעבר לביטוח הסטנדרטי המתואר בהרחבה במדרי(פרט סיעודי -להל� שלוש דוגמאות לתכניות נוספות לביטוח
 : קיי� אצל המבוטחהראשונות מהוות הרחבה או תוספת לביטוח סיעודי שכבר 

 
    כיסוי משלי� בביטוח סיעודיכיסוי משלי� בביטוח סיעודיכיסוי משלי� בביטוח סיעודיכיסוי משלי� בביטוח סיעודי ....1111

6666מרבית חברות הביטוח הפועלות בתחו� הביטוח הסיעודי מציעות כיו� תכניות שתקופת ההמתנה
, שלוש או חמש שני�(בה� ארוכה  

פוליסת 'להל�   (תכניות אלו נועדו להשלי� את הכיסוי הנית� בפוליסת סיעוד אחרת שברשות המבוטח). במקו� מספר בודד של חודשי�
בדר כלל בתכניות אלו תקופת הפיצוי ). פוליסה קבוצתית באמצעות קופת חולי� או פוליסה קבוצתית אחרת, פרט- פוליסת–' הבסיס

תשל� חברת הביטוח למבוטח את סכו� הפיצוי שרכש בכל , כלומר לאחר שחלפה תקופת ההמתנה של מספר שני�, היא כל החיי�
הזכאות לתגמולי הביטוח בפוליסה המשלימה נקבעת לפי התנאי� הקבועי� . כל עוד הוא נתו� במצב מזכה, יוחודש למש כל יתרת חי

במצב שאד� ייחשב סיעודי לפי פוליסת , כלומר. המועד הקוד� מבי� השניי�, באותה פוליסה או לפי התנאי� הקבועי� בפוליסת הבסיס
ג� א� לא ייחשב לסיעודי לפי , )לאחר תקופת ההמתנה( לפי הפוליסה המשלימה הוא יהיה זכאי לקבל תגמולי ביטוח, הבסיס שברשותו

 .תנאי הפוליסה המשלימה
 :להל� דוגמאות למצבי� שבה� אד� עשוי לרכוש ביטוח זה

o �רכש פוליסה לביטוח סיעודי במסגרת קופת חולי �. אד �שלוש שני בפוליסה נקבע כי תגמולי הביטוח ישולמו במש
יכול לרכוש השלמה לכיסוי בתכנית שבה תקופת ההמתנה היא שלוש שני� ובכ להמשי ולקבל   אד� כזה–בלבד 

מאחר שתקופת התשלו� במרבית . סכו� כס, מסוי� לפי בחירתו מחברת הביטוח שרכש בה את הפוליסה המשלימה
לי� שרכשו כיסוי כיסוי משלי� זה מוצע לחברי קופות החו, הביטוחי� הסיעודיי� של חברי קופות החולי� מוגבלת

 . לביטוח סיעודי
o רכש פוליסת �אד- והוא רוצה להגדיל את הסכו� , ח לכל החיי�" ש3,000פרט לביטוח סיעודי בפיצוי חודשי בס

בהנחה למשל שהחסכונות שצבר יוכלו לסייע לו לממ� טיפול סיעודי רק במש שני� , שיקבל לאחר שלוש שני�
 .אחדות

 
    ביטוחביטוחביטוחביטוח----נספח ברותנספח ברותנספח ברותנספח ברות ....2222

רכישת נספח זה . אפשר לרכשו בתמורה לפרמיה נוספת. ביטוח הוא נספח המצור, לפוליסה לביטוח סיעודי-נספח ברות
בלא צור בחיתו� ) להגדיל את סכו� הפיצוי החודשי, כלומר( לרכוש גמלת סיעוד נוספת 65מאפשרת למבוטח שהגיע לגיל 

 . ש גמלה נוספת כאמור לעיללא יוכל לרכו, 65אד� שמצבו הפ לסיעודי לפני גיל . רפואי מחדש
 

    ))))הוניהוניהוניהוני((((פעמי פעמי פעמי פעמי ----ביטוח סיעודי ע� פיצוי חדביטוח סיעודי ע� פיצוי חדביטוח סיעודי ע� פיצוי חדביטוח סיעודי ע� פיצוי חד ....3333
בסכו� אותו בחר , פעמי בקרות מקרה הביטוח-ישנ� פוליסות אשר מאפשרות למבוטח לרכוש ביטוח סיעודי שמבטיח פיצוי חד

 .  ולא תגמולי ביטוח חודשיי� כפי שנהוג במרבית תכניות הביטוח הקיימות בשוק, המבוטח
 

     כמה עולה לרכוש ביטוח סיעודי כמה עולה לרכוש ביטוח סיעודי כמה עולה לרכוש ביטוח סיעודי כמה עולה לרכוש ביטוח סיעודי––––' ' ' ' גגגגנספח נספח נספח נספח 
 

    פרטפרטפרטפרט----ביטוחביטוחביטוחביטוח
 לפרמיה החודשית שיצטרכו לשל� גבר או אישה בגילי� שוני� בחייה� ולמש תקופות פיצוי שונות תמורת פיצוי חודשי 7777להל� דוגמאות

 ):כולל גור� פוליסה, פוליסה ע� פרמיה קבועה(פרט -ח בפוליסת" ש5,000בגובה 
  תקופת פיצוי

 כל החיי� שני� 5  שני�3

 אישה גבר אישה גבר אישה גבר גיל
 ח" ש260 ח" ש185 ח" ש160 ח" ש130 ח" ש115 ח" ש90 40
 ח" ש350 ח" ש245 ח" ש220 ח" ש170 ח" ש165 ח" ש125 50
 ח" ש500 ח" ש355 ח" ש325 ח" ש250 ח" ש250 ח" ש175 60
 ח" ש950 ח" ש660 ח" ש645 ח" ש420 ח" ש480 ח" ש325 70
 ח" ש2,170 ח" ש1,285 ח" ש1,345 ח" ש870 ח" ש1,000 ח" ש680 80

                                                           
 המתי� מרגע שמצבו הפ לסיעודי ועד המועד שבו יתחיל להיות זכאי לקבלת התגמול החודשיהתקופה שהמבוטח נדרש ל 6

 .ואינ� כוללי� תוספות חיתומיות ואחרות, המחירי� נכוני� לנקודת הזמ� שבה נכתבו. המחירי� המופיעי� בטבלאות שלהל� מהווי� דוגמה בלבד ואינ� מחייבי�: הערה 7
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, ח לחודש במש חמש שני�" ש5,000 ולקבל מחברת הביטוח סכו� של 60גבר שיהיה מעוניי� לרכוש ביטוח סיעודי בגיל , כ למשל
 5,000חברת הביטוח סכו� של  ולקבל מ70אישה שתהיה מעוניינת לרכוש ביטוח סיעודי בגיל . ח בכל חודש" ש250 -יצטר לשל� כ

 .ח בכל חודש" ש950 -ח לחודש למש כל שארית חייה תצטר לשל� כ"ש
 

    מעבר מפוליסה קבוצתית לפוליסה אישיתמעבר מפוליסה קבוצתית לפוליסה אישיתמעבר מפוליסה קבוצתית לפוליסה אישיתמעבר מפוליסה קבוצתית לפוליסה אישית
במקרה שהביטוח הסיעודי מסתיי� לכלל החברי� בביטוח קבוצתי כלשהו או , )כמה זמ� יהיה הביטוח בתוק,( במדרי 11כאמור בסעי, 

על חברת הביטוח להציע לקבוצה או לאד� המסוי� אפשרות , עזוב את הקבוצה מהסיבות שפורטו בסעי, זהבמקרה שאד� מחליט ל
 .הפרט יקרה הרבה יותר מהפוליסה הקבוצתית-ברוב המכריע של המקרי� פוליסת. פרט-לעבור לפוליסת

 
, ח למש שלוש שני�" ש3,000דשי בגובה להל� דוגמה לפרמיה החודשית שיצטרכו לשל� גבר או אישה בגילי� שוני� בעבור פיצוי חו

בפרמיה (פרט בחברת ביטוח -לפוליסת) בדוגמה זו מדובר בפוליסה לחברי אחת מקופות החולי�(בעת מעבר מפוליסה קבוצתית 
 ):קבועה

 
 גיל המבוטח אישה גבר

 השינוי פרט קבוצתי השינוי פרט קבוצתי
 ח" ש95 ח" ש145 ח" ש50 65

 3בער פי 
 ח" ש160 ח" ש210 ח" ש50

 4בער פי 
 ח" ש115 ח" ש185 ח" ש70 70

 2.5בער פי 
 ח" ש210 ח" ש280 ח" ש70

 4בער פי 
 ח" ש330 ח" ש400 ח" ש70 80

 6בער פי 
 ח" ש530 ח" ש600 ח" ש70

 8.5בער פי 
 

    פרטפרטפרטפרט---- פרטי� מהותיי� לצור� השוואה בי� תכניות ביטוח פרטי� מהותיי� לצור� השוואה בי� תכניות ביטוח פרטי� מהותיי� לצור� השוואה בי� תכניות ביטוח פרטי� מהותיי� לצור� השוואה בי� תכניות ביטוח––––' ' ' ' נספח דנספח דנספח דנספח ד
 

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        ?מהי תקופת הביטוח

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        ?מהי תקופת התשלו�

   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        ?ו שיפויהא� מדובר בתשלו� מסוג פיצוי א

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        ? מהו גובה הפיצוי החודשי –א� מדובר בפיצוי ה

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        ????וי והא� יש קיזוז ממקורות אחרי� מהי תקרת השיפ–א� מדובר בשיפוי ה

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ?מהי תקופת האכשרה

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ?מהי תקופת ההמתנה

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ?הא� ישנו חריג לגבי מצב רפואי קוד�

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ?יהא� ישנ� חריגי� אישיי� שעלולי� לצמצ� את הכיסו

  ____________________________________________________________________________    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ? הא� יש ער מסולק ומתי אפשר להתחיל לקבלו–פרט -בפוליסת

 
    רשימת חברות הביטוח שמוכרות ביטוח סיעודי באר.רשימת חברות הביטוח שמוכרות ביטוח סיעודי באר.רשימת חברות הביטוח שמוכרות ביטוח סיעודי באר.רשימת חברות הביטוח שמוכרות ביטוח סיעודי באר.    ----' ' ' ' נספח הנספח הנספח הנספח ה

    
    אתר אינטרנטאתר אינטרנטאתר אינטרנטאתר אינטרנט    כתובתכתובתכתובתכתובת    מספר טלפו�מספר טלפו�מספר טלפו�מספר טלפו�    חברהחברהחברהחברהש� הש� הש� הש� ה
� il.co.ins-ayalon.www רמת ג�, 12אבא הלל סילבר  03-7569210 מ"חברה לביטוח בע איילו
 il.co.eliahu.www א "ת, 2אב� גבירול  03-6920911 מ"חברה לביטוח בע אליהו
 il.co.dikla.www   בני ברק1ב� גוריו� , 2מגדלי בסר  03-6145777 מ"חברה לביטוח בע דקלה

 il.co.ildinsur.www א"ת, 2אריה שנקר  03-7962666 מ"הכשרת הישוב חברה לביטוח בע
 il.co.fnx.www גבעתיי�, 53דר השלו�  03-7332222 מ"הפניקס חברה לביטוח בע
 il.co.group-harel.www רמת ג�, 3אבא הלל סילבר  03-7547777 מ"הראל חברה לביטוח בע

 il.co.health-clal.www א" ת52 דר מנח� בגי� 03-6388388 מ"ה לביטוח בעכלל בריאות חבר
 il.co.migdal.www ת"פ, 4אפעל  03-9168888 מ"חברה לביטוח בע מגדל
 il.co.menora.www א"ת, 115נבי אל 03-7107777 מ"בעמבטחי� ביטוח מנורה 

 
     טלפוני� ואתרי אינטרנט נוספי� טלפוני� ואתרי אינטרנט נוספי� טלפוני� ואתרי אינטרנט נוספי� טלפוני� ואתרי אינטרנט נוספי�    ––––' ' ' ' נספח ונספח ונספח ונספח ו

 
 משרד הבריאות

� 02-6705705: טלפו
  il.gov.health.www:  אתר אינטרנט

 המוסד לביטוח לאומי
� 08-6509999: טלפו

  il.gov.btl.www: אתר אינטרנט
  השירות לזק�–משרד הרווחה 

� 02-6708170/200: טלפו
 il.gov.molsa.www:  אתר אינטרנט

  האגודה לתכנו� ולפיתוח שירותי� למע� הזק� בישראל–אשל 
� 02- 6557551: טלפו

  il.org.eshelinfo.wwwאו    il.org.eshelnet.www: אתר אינטרנט
  המחלקה לפניות הציבור-המפקח על הביטוח 

� 02- 6211400: טלפו
 02- 5695352: פקס

 asp.pniyot/general/2001/hon/il.gov.mof.www: אתר אינטרנט
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    .... חקיקה והנחיות חקיקה והנחיות חקיקה והנחיות חקיקה והנחיות––––' ' ' ' נספח זנספח זנספח זנספח ז
 1996 -ו"התשנ, חוק זכויות החולה

  גילוי נאות למבוטח בעת ההצטרפות לפוליסות לביטוח בריאות– 2001/9חוזר ביטוח 
  נאות בביטוח בריאות קבוצתי גילוי– 2002/3חוזר ביטוח 
  פרט- ביטוח סיעודי – 2002/6חוזר ביטוח 
  הגדרת מקרה הביטוח בביטוח סיעודי– 2003/9חוזר ביטוח 
  ביטוח סיעודי קבוצתי– 2004/11חוזר ביטוח 

    
    ))))2008200820082008נכו� ליולי נכו� ליולי נכו� ליולי נכו� ליולי (((( תנאי� בסיסיי� בתכניות לביטוח סיעודי בקופות החולי�  תנאי� בסיסיי� בתכניות לביטוח סיעודי בקופות החולי�  תנאי� בסיסיי� בתכניות לביטוח סיעודי בקופות החולי�  תנאי� בסיסיי� בתכניות לביטוח סיעודי בקופות החולי� ----' ' ' ' נספח חנספח חנספח חנספח ח

 
דקלה דקלה דקלה דקלה """"באמצעות באמצעות באמצעות באמצעות ((((ת כללית ת כללית ת כללית ת כללית שירותי בריאושירותי בריאושירותי בריאושירותי בריאו    נושאנושאנושאנושא

    ")")")")ממממ""""חברה לביטוח בעחברה לביטוח בעחברה לביטוח בעחברה לביטוח בע
    קופת חולי� לאומיתקופת חולי� לאומיתקופת חולי� לאומיתקופת חולי� לאומית

הראל חברה לביטוח הראל חברה לביטוח הראל חברה לביטוח הראל חברה לביטוח """"באמצעות באמצעות באמצעות באמצעות ((((
    ")")")")ממממ""""בעבעבעבע

    קופת חולי� מאוחדתקופת חולי� מאוחדתקופת חולי� מאוחדתקופת חולי� מאוחדת
    הפניקס חברההפניקס חברההפניקס חברההפניקס חברה""""באמצעות באמצעות באמצעות באמצעות ((((

    ")")")")ממממ""""לביטוח בעלביטוח בעלביטוח בעלביטוח בע

    מכבי שירותי בריאותמכבי שירותי בריאותמכבי שירותי בריאותמכבי שירותי בריאות
כלל בריאות חברה לביטוח כלל בריאות חברה לביטוח כלל בריאות חברה לביטוח כלל בריאות חברה לביטוח """"באמצעות באמצעות באמצעות באמצעות ((((

    ")")")")ממממ""""בעבעבעבע
הגדרת מקרה 

 הביטוח
 יכולת של המבוטח לבצע בכוחות-אי

יו� או - פעולות יו�6 מתו 3עצמו 
 מבוטח הסובל מתשישות נפש

יכולת של המבוטח לבצע בכוחות -אי
יו� או - פעולות יו�6 מתו 3עצמו 

 מבוטח הסובל מתשישות נפש

יכולת של המבוטח לבצע בכוחות -אי
יו� או - פעולות יו�6 מתו 3עצמו 

 מבוטח הסובל מתשישות נפש

כוחות יכולת של המבוטח לבצע ב-אי
יו� או - פעולות יו�6 מתו 3עצמו 

 מבוטח הסובל מתשישות נפש
 אי� אי�  חודשי�3  חודשי�9 תקופת אכשרה
  יו�30 חודש חודשיי�  חודשי�3 תקופת המתנה

 
מש תקופת 

 הביטוח
  שני� 5  שני� 7  שני� 5  שני�3

למכבי קיימת אופציה להארי את תקופת 
מיה בפר,  שני� נוספות3-הביטוח ב 
 י הצדדי�"שתוסכ� ע

המועד הקרוב 
לאפשרות לשינוי 

 תעריפי�/ תנאי�

 2010אפריל : תנאי� 2009מרס  2007יוני 
 2009אפריל : תעריפי�

 2013יוני : תנאי�
  2011יולי : תעריפי�

גובה תגמולי 
 הביטוח לחודש

יכולת -הסכומי� המרביי� במצב של אי
,  פעולות או תשישות נפש4 -תפקוד ב

  :ח"בש
גיל  בבית במוסד

 כניסה
 49עד  4,478 7,463
5,224 3,134 50-64 
3,358 2,015 65-74 
2,239 1,343 75+  

מדד הבסיס הוא . הסכומי� צמודי� למדד
 .15.1.2004 -המדד שפורס� ב

 
 מהסכומי� 50% פעולות יתקבלו 3עבור 

 שבטבלה
 
 
 
 
 
 
 

יכולת -הסכומי� המרביי� במצב של אי
,  פעולות או תשישות נפש3 -תפקוד ב

 :ח"בש
גיל  בבית במוסד

במועד 
 הקובע

 64עד  4,200 6,500
3,600 2,350 65+  

 
במקרה תאונה למבוטח שגילו בעת 

יינת� פיצוי נוס, , 50 - קט� מהתאונה הינו
 ח א� הוא שוהה במוסד או " ש2,000בס
 ח א� הוא שוהה בבית" ש1,400

 
מדד הבסיס הוא . הסכומי� צמודי� למדד

 15.2.2004 -המדד שפורס� ב
 

המועד הקובע לקביעת גיל המבוטח הינו  
,  או מועד ההצטרפות לביטוח1.4.04

 המאוחר מביניה�
 

אחת משלוש  נית� לבחור ב-בבית 
וכ� להחלי, ביניה� , האפשרויות הבאות

 :בהתא� למפורט בפוליסה
שנתיי� 
 נוספות

 שני� 3
 ראשונות

 אפשרות

 שעות 21
 שבועיות

 שעות 36
 שבועיות

מטפל 
 ישראלי

כמו בשני� 
+ הראשונות
השתתפות 
עצמית של 

ח " ש1,800
 לחודש

 ימי� 6
 –בשבוע 

 שעות 24
יו� ; ביממה
 4 -שביעי 
שעות 

 מטפל(
 )חלופי

מטפל 
 זר

60% 
מהסכו� 

בכל קבוצת 
 גיל

עד גיל 
50 :*5,000 

51-65 :
4,500 

66 :+3,000 
 ח"ש

פיצוי 
 כספי

 נית� לבחור באחד משלוש -בבית
האפשרויות הבאות ולהחלי, ביניה� בכל 

 :עת
סיעודי  אפשרות

 זהב
סיעודי 
 כס,

מטפל 
 ישראלי 

 שעות 36
 שבועיות

 שעות 25
 שבועיות

פיצוי  מטפל זר
4,500 : 
 לחודש

פיצוי 
3,500 : 
 לחודש

פיצוי 
 כספי

4,000 : 
 לחודש

3,000 : 
 לחודש

מדד הבסיס הוא . הסכומי� צמודי� למדד
 .15.6.08 -המדד שפורס� ב

 *�ללא קשר לגיל , הזכויות ניתנות במלוא
אי� הפחתת זכויות (ההצטרפות לביטוח 

 ).למצטרפי� בגיל מבוגר
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 60% התגמול יהיה בגובה -במוסד 

ד לסכומי� המרביי� מההוצאה בפועל וע
 50%ועד ,  פעולות4שבטבלה עבור 

  פעולות3מהסכומי� שבטבלה עבור 

 גיל במועד הקובע -גיל מחושב * 
, או במועד הכניסה לביטוח) 1.4.06(

 המאוחר מביניה�
 

   -במוסד 
 שני� 3 שנתיי� נוספות

 ראשונות
גיל 

 מחושב
  50עד  7,000
6,500 51-65 

 מהסכו� 60%
 בכל קבוצת גיל

4,500 66+ 
מדד הבסיס הוא . הסכומי� צמודי� למדד

 .15.3.2006 -המדד שפורס� ב

 
 
 
 
 

 -במוסד
 מההוצאות ולא יותר מ 40%: סעודי כס,

 לחודש : 5,000 -
 מההוצאות ולא יותר מ 80%:  סיעודי זהב

 לחודש : 10,000 -

תקופת תשלו� 
 תגמולי הביטוח

  שני�5  שני� 5  שני�5  שני�3

  פיצוי-בבית  אופ� התשלו�
 

  שיפוי-במוסד 

 שירותי  סיעוד על ידי מטפל או -בבית  פיצוי
 פיצוי

  שיפוי-במוסד 

 שירותי סיעוד על ידי מטפל או - בבית
 פיצוי 

  שיפוי-במוסד 
התחשבות 

בתגמולי� הניתני� 
על ידי חברות 

ביטוח או גורמי� 
 רי�אח

למעט (יש במקרה של שיפוי ממקור אחר 
 א� המבוטח נמצא במוסד, )מדינה

למעט (יש במקרה של שיפוי ממקור אחר  אי� התחשבות בתגמולי� אחרי�
 מצא במוסד א� המבוטח נ, )מדינה

למעט (יש במקרה של שיפוי ממקור אחר 
  א� המבוטח נמצא במוסד, )מדינה
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