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שם הפוליסהכללי סיעוד עתיר כבוד חדש - ביטוח סיעודי מקיף.1. 

סכום תגמולי הביטוח  לגבי מרכיב הפיצוי - כמצוין בהצעה או בדף פרטי הביטוח.2. 
לגבי מרכיב השיפוי - עד תקרה חודשית של 3,000 ש"ח.

משך תקופת הביטוח לכל תקופת החיים, בכפוף לנקוב בדף פרטי הביטוח ולסעיפים 2.5 ו-3.6 3. 
לפוליסה.

משך תקופת תשלום   .4
תגמולי הביטוח

הביטוח,  פרטי  בדף  המצוינת  המצטברת  התקופה   - הפיצוי  מרכיב  לגבי 
אשר בה ישולם התגמול הסיעודי למעט תקופת ההמתנה. עם גמר תקופת 

חודשי התשלום יפוג תוקפה של הפוליסה.
לגבי מרכיב השיפוי - עד 6 חודשים.

תקופת אכשרה לגבי מרכיב הפיצוי - אין.5. 
לגבי מרכיב השיפוי - 24 חודשים.

תקופת המתנה כמצוין בדף פרטי הביטוח.6. 

השתתפות עצמית לגבי מרכיב הפיצוי - אין.7. 
לגבי מרכיב השיפוי - 20% מגובה השיפוי.

הפסקת זכאות כמצוין בסעיף 3.6 לפוליסה.8. 

שחרור מתשלום פרמיות   .9
בקרות מקרה הביטוח

כל עוד משולם התגמול הסיעודי ע"י החברה תשוחרר הפוליסה מתשלום 
הפרמיה. עבור חלק מחודש תשוחרר הפרמיה על החלק היחסי של החודש.

הגדרת מקרה הביטוח מצב סיעודי במהלך תקופת הביטוח שהנו אחד או יותר מהמקרים הבאים:10. 
תאונה  ממחלה,  כתוצאה  סיעודי  במצב  שרוי  להיות  שהפך  למבוטח  א. 
או ליקוי בריאותי, אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק 
מהותי )לפחות 50% מהפעולה(, של לפחות 3 פעולות מתוך 6 הפעולות 

הבאות:
לקום ולשכב  .1

להתלבש ולהתפשט  .2
להתרחץ  .3

לאכול ולשתות  .4
לשלוט על הסוגרים  .5

ניידות  .6
מצב סיעודי יחשב גם באי מסוגלות לביצוע 2 מהפעולות, כאשר אחת 

מהפעולות הינה אי שליטה על הסוגרים.
מצב בריאות ותפקוד ירודים של מבוטח בשל תשישות נפש. ב. 

הכיסויים בפוליסה -   .11
סוג תגמולי הביטוח 

ושיעורם

פיצוי חודשי )סעיף 3.2 לפוליסה( - בהתאם למקרים המפורטים להלן:
אי ביצוע של 3 מתוך 6 מהפעולות - מקנה 100% מהתגמול הסיעודי; א. 

אי ביצוע של 2 מתוך 6 מהפעולות שאחת מהן היא אי שליטה על הסוגרים -   ב. 
מקנה 100% מהתגמול הסיעודי;

תשישות נפש - מקנה 100% מהתגמול הסיעודי. ג. 
יותר  בגין  פיצוי  יקבל  לא  אך  האפשרי  הגבוה  הפיצוי  את  יקבל  המבוטח 

מסעיף אחד. לעניין תגמול סיעודי חוזר - כמצוין בסעיף 3.7 לפוליסה.

תגמולי ביטוח עבור   .12
שהייה בבית/במוסד 

סיעודי

אין הבדל וכמפורט בדף פרטי הביטוח. 

שינוי תנאי הפוליסה שינוי תנאים  .13
במהלך תקופת הביטוח

אין.
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גובה הפרמיהפרמיות גובה הפרמיה הנקוב בדף פרטי הביטוח.14. 

מבנה הפרמיה פרמיה קבועה צמודה למדד.15. 

שינוי הפרמיה במהלך   .16
תקופת הביטוח

בכפוף לאישור המפקח על הביטוח זכאית החברה לשנות את הפרמיה כל 
חמש שנים אך לא לפני 1.01.2018.

תנאי ביטול הפוליסה תנאי ביטול  .17
ע"י בעל הפוליסה

בכל עת בהודעה בכתב למבטח וכמפורט בסעיף 9.1 לפוליסה.

תנאי ביטול הפוליסה   .18
ע"י המבטח

במידה שלא שולמו דמי הביטוח במועדם או במקרה בו המבוטח לא עמד 
בחובת הגילוי בכפוף להוראות החוק, כמצוין בסעיפים 9.2 ו-10 לפוליסה.

החרגה בגין מצב רפואי חריגים  .19
קודם/קיים

על פי האמור בסעיף 6 לפוליסה.

סייגים לחבות המבטח כמצויין בסעיפים 5 ו-6 לפוליסה.20. 

כיסוי לזמן מילואים. אין כיסוי )סעיפים 5.5 ו-5.6 לפוליסה(.21. 

כיסוי עקב פעולות טרור של 22.  לתקרה  עד  כיסוי  קיים   - שעות   48 עד  שנמשך  טרור  לפעולות 
10,000 ש"ח צמוד למדד ינואר 2005 ובניכוי תגמול סיעודי מהמדינה/מל"ל 

כמפורט בסעיף 5.10 לפוליסה.

תלות בין סכום תגמולי סעיפים נוספים  .23
הביטוח לגיל המבוטח

אין.

קיזוז או השתתפות   .24
בתשלומי הביטוח

אין קיזוז במקרה של כיסוי חופף מחברות ביטוח אחרות )למעט בכיסוי עקב 
פעולות טרור(.

אופן קביעת המצב   .25
הסיעודי

הקשורה  הרפואית  הניירת  כל  את  לחברה  יעבירו  כוחו  בא  או  המבוטח 
המטפל  הרופא  של  מפורט  דוח  וכן  תובע  הוא  בגינה  לתאונה  או  למחלה 
במבוטח המעיד על היותו שרוי במצב סיעודי ע"פ ההגדרה בסעיפים 1.6, 

3.1 ו-3.2 בלשון הפוליסה. החברה רשאית לנהל חקירה רפואית מטעמה.

סקאלת הפרמיה מצורפות טבלאות הפרמיה לפי גיל, תקופת הפיצוי ומין המבוטח.26. 

זכויות המבוטח בגין   .27
העלאת פרמיה

בהתאם  הסיעודי  התגמול  סכום  את  להקטין  לבקש  המבוטח  של  זכותו 
לגובה התשלום המקורי.

ערך מסולק קיים, אם בטרם היות המבוטח מטופל סיעודי הופסקו תשלומי הפרמיה בגין 28. 
הביטוח לאחר ששולמו במלואם במשך תקופה מינימאלית, כאמור באחד 

מהמקרים המפורטים בסעיף 9.3 בפוליסה.
אולם, אם הערך המסולק נמוך מפיצוי חודשי של 600 ש"ח )צמוד למדד 
חד  פדיון בתשלום  כערך  כאמור  הערך  את  המבוטח  יקבל   -)2012 ינואר 

פעמי כמפורט בסעיף 9.5 לפוליסה.
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חלק ב'

למטופל שיפוי בגין שיקום שיקום  פעולות  בגין  הוצאות  כיסוי 
סיעודי עד סך חודשי של 3,000 ש”ח למשך 

עד 6 חודשים

לא. כנגד הצגת שיפוי
קבלות בגין הוצאות 

השיקום

איןתחליפי

ניתן לאתר את המידע אודות הכללים לקביעת זכאות לקבלת גמלת סיעוד עפ"י פוליסה זו, המבחנים להגדרת מצב סיעודי וטופס 
הערכה תפקודית גם באתר האינטרנט של החברה www.fnx.co.il. כמו כן, ניתן לבקש מהחברה העתק ממדריך לקונה ביטוח סיעודי 

של המפקח על הביטוח.




