
 

  חברי הסגל הבכיר באוניברסיטת בן גוריון 5102 ינוארמבצע ביטוח סיעודי לחודש 
 

  שאלות ותשובות
 

 :מושגים
 

 "קולקטיבית"פוליסה  .1
 'קיבוצים וכו/עמותות/אנשים המאוגדים כארגון כגון ארגוני עובדיםפוליסה אחת למספר גדול של  .א
 .נוח ולא יקר כ תעריף"בד (דומה לחישוב גיל ממוצע" )אקטוארי"התעריף לביטוח נקבע על פי גיל  .ב

 .כ"שנים בסה 5תקופת הביטוח קצובה ולא יותר מאשר  .ג

 .תנאי הפוליסה דומים בעיקרון לפוליסה אישית .ד

 .ואו כאשר ההסכם לא מתחדש/ פורש חוזה הביטוח הקולקטיבי מסתיים כאשר חבר סגל .ה

חברי התשלום לביטוח מבוצע על ידי נציגות העובדים באופן מרוכז אשר גובה את התשלום האישי מ .ו
 .הסגל באמצעות מערכת השכר

 .בפוליסה קולקטיבית" ערכי סילוק"אין  .ז

 .לביטוח נעשה בחיתום רפואי מקדים ולעיתים ללא חיתום כלל (תלוי בגודל הארגון)כ קבלת עובדים "בד .ח

 
 ערכי סילוק .2

טבלה ומופיעים ב הם ערכים כספיים הנגזרים מסכומי הביטוח ומובטחים לאחר מספר מוגדר של שנות תשלום
 .אישית המצורפת לפוליסה האישית

 
 לביטוח סיעודי פוליסה אישית .3

 חוזה ביטוח אישי בין חברת ביטוח לבין מבוטח   .א
 . התעריף נקבע על פי גילו של המבוטח בעת כניסתו לביטוח וקבועה לכל החיים ללא שינוי בתעריף .ב

 תקופת הביטוח היא לכל החיים .ג

וכל -שנים 5-שנים 3האישיות של חברי הסגל והן נכון להיום משתנות בהתאם לדרישות תקופות הפיצוי  .ד
 ₪  30222מינימום  –₪  220222החיים כמו גם סכומי הכיסוי שיכולים להגיע למקסימום של 

 .חוזה הביטוח אינו מסתיים בעת פרישת העובד .ה

  .התשלום לביטוח הוא אישי .ו

 .מצורפתקיימים ערכי סילוק וניתן לראות את טבלת ערכי הסילוק בטבלה  .ז

עשויים להיות תוספות בריאותיות 0  בעת עריכת הביטוח ממלאים שאלון רפואי לצורך חיתום רפואי .ח
 .אשר נקבעות על ידי רופא החברה בהתאם למצב הבריאותי האישי

מהתעריף  15%-12%כ מקובל להעניק הנחה של "קיימת הנחה מיוחדת לקבוצות עובדים גדולות בד .ט
 .02נים וזאת עד גיל ש 3שאינה עולה על  לתקופה

חברות צפויות 0 ממשיכה לעלותבכל אמצעי התקשורת שתוחלת החיים  ותפורסממש ותהמשך לידיעב .י
 .בתקופה הקרובה באופן דרסטיהביטוח את תעריפי להעלות הביטוח 

 

 ההגדרה של מצב סיעודי .4
לאכול 0 להתרחץ0 לקום ולשכב0 ניידות(: ADL 0)אי יכולת לבצע פעולות יום יומיות ללא עזרת הזולת  .א

 .להתלבש ולהתפשט0 שליטה על הסוגרים0 ולשתות
 .אלצהיימר0 (מחלת השכחה)דמנציה 0 תשישות נפש:מחלות נפש כגון  .ב

    
בישראל למעט   "קולקטיבי"בהמשך להודעת המפקח על הביטוח באמצעי התקשורת על ביטול האפשרות לביטוח סיעודי 

דרסטית העלייה ל המשךב!!! וביטוחים אישיים בלבד (עד להודעה חדשה)הביטוח המתנהל באמצעות קופות החולים 
עקב אי יכולתן הרחוק לא יוכלו לעמוד בנטל התביעות בעתיד בישראל שחברות הביטוח  חששותהו0 בישראלבתוחלת החיים 

לא לאפשר לחברות הביטוח לערוך הסכמי  2211הטכנית לערוך חיתום אפקטיבי לקבוצות עובדים גדולות הוחלט עוד בקיץ 
כך שהאלטרנטיבה היחידה 0 קטיבי חדשים ולא לחדש הסכמי ביטוח אשר יגיעו לגמר תקופת הביטוחביטוח סיעודי קול

 .שנותרה על מנת לשמור על כיסוי ביטוחי אישי לכל החיים הוא על ידי רכישה של ביטוח סיעודי אישי
 

 :מסקנות
 

 .י אישי בתנאים מיוחדיםביטוח סיעוד 2215 ינואר לרכוש עד סוףחברי סגל שאין בידם ביטוח סיעודי אישי יוכלו 
 

  :שאלות נפוצות
 

 ?מהו סכום הביטוח האידיאלי עבורי ועבור משפחתי .1

 ?מה הקשר בין עלייה בתוחלת החיים לבין מצב סיעודי .2

 ?האם ניתן לערוך יותר מאשר פוליסה אחת לביטוח סיעודי ומהו סכום הביטוח המקסימאלי .3

 ?חכות שהיא תתבטל מאליהאו לת הפוליסה הקולקטיבית האם עלי לבטל א .4

 ?בית חולים סיעודי/ מה העלות החודשית של מטפלת סיעודית  .5



ומהי ההגדרה של הפוליסה בחברת הביטוח לבין ההגדרה " שיפוי"לבין המונח " פיצוי"מה ההבדל במונח  .0
 ?הנהוגה באמצעות הביטוח המושלם של קופות החולים

 ?מדוע חשוב לרכוש ביטוח סיעודי בגיל צעיר ולא להשאיר את ההחלטה לגיל יותר מבוגר .7

 
 :תשובות

 
כ נהוג לחשב מהם העלויות החודשיות "בד0 סכום הביטוח האידיאלי לביטוח סיעודי שונה מאדם לאדם .1

יכולת עלויות של מוסד סיעודי ולרכוש את הביטוח בהתאם ל/ הדרושות לקבלת שירותי מטפלת סיעודית
 .הכספית האישית

0 על פי נתונים מדויקים שנערכו בשנים האחרונות בישראל אשר מגובים על ידי משרד המפקח על הביטוח .2
עליה בתוחלת החיים תגרום לאחוזים הולכים וגדלים בסיכוי של אנשים מבוגרים להיות בעלי מצב סיעודי 

 .מסיבות מובנות

חברות ביטוח שונות על פי שיקולים אישיים בלבד ואין מגבלה ניתן לערוך יותר מאשר פוליסה אחת ובכמה  .3
 .חוקית לגבי סכום הביטוח הנרכש

 .חברי הסגל האקדמי הבכירשל פוליסה הקולקטיבית בהסיעודי הכיסוי בוטל י 2215בסוף חודש ינואר  .4

עלויות +עלות ישירה 00222)לחודש ₪  110222 -העלות החודשית של מטפלת סיעודית היא כ .5
תלוי ₪  240222לבין ₪  100222 –בבית חולים סיעודי העלות החודשית בין ( 'כלכלה וכו+החופשות

סכומים אלו  .נתונים אלו מפורסמים אף בכתבות באמצעי התקשורת .(במיקום של בית החולים ובאיכותו
 .ים והיצע נמוך מהנדרשיכולים להשתנות לרעה בגלל ביקוש הולך וגובר לשירותים סיעודי

ללא המוגדר על פי הפוליסה הסיעודית " מקרה הביטוח"עקב קבלת תשלום חודשי : פירושו פיצויהמונח  .0
מקרה "קבלת תשלום חודשי יחסי עקב : פירושו שיפויהמונח  .הוכחת הוצאה כספית שוטפתבצורך 

חשבונית מקור ת בצירוף הוכחת הוצאה כספית שוטפ +המוגדר על פי הפוליסה הסיעודית " הביטוח
לחברת והעברתו באופן שוטף  בית חולים סיעודימואו  /א סיעודי"המספקת שירותי כ חברת הסיעודמ

 .לצורך התחשבנות כספית שוטפת הביטוח

0 מתאיםעצמם לכיסוי ביטוחי שבמידה והם לא דאגו ל 0מומלץ מאוד להציע את הביטוח להורים מהסיבה .7
על פי חוק הסיעוד וזאת ב יהיו על כתפי הילדים "העלויות המצ0 לי צורך סיעודיהם חס ושלום יהפכו לבעאם ו

 .בארץ
 

מפני שההוצאות  0להיות בעל צורך סיעודיחס ושלום אדם הופך במידה ורכישת פוליסה לביטוח סיעודי חשובה מעין כמוה 
הואיל והפרמיה  .רחש ללא תלות בגילמצב סיעודי יכול להת0 ב"כפי הרצמאוד ולאורך זמן הכספיות החודשיות הן גבוהות 

ניצול  +עדיף לרכוש את הפוליסה בגיל צעיר כדי להבטיח עלות נמוכה  0לביטוח סיעודי הינה קבועה למשך כל חיי הפוליסה
ללא הסיעודי והמשך הביטוח  0בגיל צעיר יחסיתלפוליסה הפסקת התשלומים להזדמנות  יםיוצראשר " ערכי הסילוק"מלא של 

 . ובכיסוי יחסי לשנות התשלום בפועל ייםעלות נוספת למשך כל הח

 
 .5102 פברואר יסתיים בסוף חודשובני משפחותיהם מבצע לחברי הסגל ה!! זכרו

 
 שמח לעמוד לרשותכם בכל עת נ

 במשרדי הקמפוס באוניברסיטת בן גוריון
 נופית -ציפי  –אפרת  –נמרוד 

 להבים המרכז לביטוח קולקטיבי
nimrodins@gmail.com 
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