משבר הביטוח הסיעודי הולך ומעמיק
כיום ניתן לקבוע כי תהליך גסיסתו של ענף ביטוחי הסיעוד הולך ומעמיק ,כצפוי שוטף גל שינויים לרעה בתנאי פוליסות הסיעוד
האישיות בחברות הביטוח בישראל .כך למשל "כלל" חברה לביטוח כבר הודיעה על שינויים מרחיקי לכת שנכנסו לתוקף ב-
 .....1והיא רק הסנונית הראשונה ,כל חברות הביטוח מודיעות בימים אלו על הפסקת מכירת ביטוחי סיעוד במתכונת
הנוכחית.
להלן השינויים הצפויים בפוליסות הסיעוד בתקופה הקרובה
 3 ..פעולות מתוך  1הפעולות המגדירות מצב סיעודי במקום  2פעולות עד כה
 .2הורדת גיל כניסה מקסימאלי לגיל ( 57במקום )57
 .3ביטול כל ההנחות המיוחדות
 ..ביטול הנחת חיתום מיוחדת
 .7הורדת ערכי הסילוק
 .1עליית תעריפים
( .5בעתיד) תעריפים משתנים צמודי גיל /עליה בתוחלת החיים.
יש הרואים שהעלייה הגבוהה בתוחלת החיים ,הקשחת עמדת המפקחת על הביטוח שמתבטאת מטיוטות חוזרות ונשנות
הכוללות שינויים רגולטורים במבנה הפוליסה הסיעודית האישית( ,כמו גם ברפורמת ביטוחי הבריאות) במעבר לפוליסה אישית
וללא חיתום רפואי של רבבות עובדים שהופסק לגביהם הביטוח הקולקטיבי ומציעת הפתרון החקיקתי בקבלת כ222,222-
גמלאים ללא חיתום רפואי (בכל מצב בריאות) לביטוח הסיעודי של קופת החולים (רק לאלה שלא היה בידם ביטוח סיעודי של
אחת מקופות החולים בתוקף בעת הפסקת הכיסוי הסיעודי הקולקטיבי במקום עבודתם) הם שהביאו את חברות הביטוח לשנות
את פוליסות הסיעוד האישיות בהתאמה בגלל חוסר האיזון האקטוארי הגדול שנוצר עקב כך.
חשוב לציין שהשינויים הנ"ל אינם פוגעים בתנאי הפוליסות שנרכשו בעבר והם מיועדים אך ורק עבור מצטרפים חדשים.
הנחת העבודה היא ככל שתוחלת החיים בארץ תמשיך ותעלה ,משך החיים של אדם סיעודי גם הוא יעלה בהתאמה ,וכך גם
ימשיכו ויעלו מחירי הביטוח הסיעודי האישי ,כמו גם עלויות האחזקה של אדם סיעודי והחשש הוא שלא יהיה מנוס מרפורמה
חדשה ונוספת שעלולה לפגוע בדרך כלשהי גם במבוטחי הסיעוד בפוליסה הקולקטיבית של קופות החולים באחת מהאפשרויות
הללו:
 עליית מחירי הביטוח.
 הורדת סכומי הכיסוי.
 הגדרה מחמירה של מספר הפעולות לזכאות.
 ובמקרי קיצון אי חידוש חוזי הביטוח לפוליסה הקולקטיבית של חברי קופת החולים כפי שקרה בפוליסות הקולקטיביות
המוסדיות שבוטלו באופן חד צדדי בשנים האחרונות.

לא כדאי להמשיך ולחכות "לנס" שלא יגיע ,למדינה אין "פתרונות קסם" למצב הסיעודי של אזרחיה  -ביטוח סיעודי אישי היה
ועודנו הפתרון היחידי שהוא חובה לכל אדם בכל גיל ובכיסוי מלא לכל החיים.
למשך תקופה מוגבלת בזמן נוכל לקבל את חברי הקיבוץ שמעוניינים לעבור לפוליסה אישית "בתנאים הישנים" באמצעות חברת
הביטוח "מגדל" בנוסף להנחה מיוחדת .ההצטרפות לתוכנית הביטוח לא תהיה כרוכה בהצהרה על מצב בריאות עדכני במידה
וקיימת פוליסה קבוצתית המשולמת לחבריה על ידי הקיבוץ ,אחרת תידרש הצהרה מקוצרת בלבד על מצב הבריאות העדכני.
חברים שרכשו כבר ביטוח לתקופות פיצוי קצרות המעוניינים להשלים את תקופת הכיסוי לכל החיים עם המתנה של  3/7שנים
בהתאמה יוכלו ליהנות מתנאי המבצע.
לאחר תקופת ההזדמנות לא נוכל עוד להציע בעתיד תנאים אלו.
באמצעות אתר האינטרנט שלנו הקש כאן ניתן יהיה להתעדכן בכל הנוגע למבצע הביטוח הסיעודי ,תנאי הפוליסה ,טפסים
ייעודיים ,טבלת ערכי הסילוק ,חוק הביטוח הסיעודי של משרד הבריאות ,סיעודי בקופות החולים ועוד'.
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