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 פוליסה פרטית פוליסה קבוצתית

, קבוצות גילבדרך כלל הפרמיה משתנה לפי 

 .י"בהרלא קיים  –להיום נכון 

ושונה בין  . או קבועה לפי גיל( משתנה)הפרמיה 

 .גברים לנשים

יש חיתום רפואי המשפיע על קבלה ואו תנאי   .כ אין חיתום למצטרפים חדשים"בד

 .הביטוח

יש אפשרות להעלות את גובה הפרמיות לכל  

על פי הסכם , במועדים קבועים, המבוטחים

שנחתם בין בעל הפוליסה לבין חברת  

 .הביטוח

יכולה להשתנות לפי מדד   –אם הפרמיה קבועה 

אם הפרמיה , או רק בהסכמת המפקח על הביטוח

, עולה כל שנה או כל תקופה מוגדרת, משתנה 

 .עם הגיל וצמודה למדד

 : ביטול הביטוח

נצברים כספים או זכויות במסגרת  לא 

ניתן להמשיך את  . הפוליסה הקבוצתית

 .הביטוח באופן פרטי ללא הצהרת בריאות

: ביטול הביטוח  

 ,  לא נצברים כספים או זכויות –בפרמיה משתנה 

 .  נצברות זכויות –בפרמיה קבועה 

 (בביטוח סיעודי וביטוח חיים)
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 פוליסה פרטית פוליסה קבוצתית

שלוש עד חמש )קצרה   -תקופת הביטוח 

 (.שנים

 כל החיים -תקופת הביטוח  

שלוש שנים או חמש שנים  –תקופת הפיצוי 

 או יותר

שלוש שנים או חמש שנים או   -תקופת הפיצוי 

 .יותר

ניתן   -עזיבת הקבוצה או הפסקת הביטוח 

להמשיך את הביטוח באופן פרטי ללא  

אולם העלות גבוהה הרבה  הצהרת בריאות 

 (על פי הגיל בעת העזיבה). יותר



 
 4 

 יחידת הבסיס -ביטוח סיעודי 

 :פעולות 2החל מצורך בעזרה עבור ( לעומת שיפוי)הפוליסה מקנה פיצוי 
 .מהפעולות חלק לבצע יכולת אי עבור פיצוי
 .בבית פעולות 6 או 5 ,4 לבצע יכולת אי עבור יותר גבוה פיצוי
 .סיעודי במוסד פעולות 6-ו 5 לבצע יכולת אי עבור יותר גבוה פיצוי

יום מהגדרת    המקרה  60תקופת המתנה של הפיצוי הוא חודשי לאחר 
 .כסיעודי

 .  חודש 60הפיצוי ניתן לתקופה של עד 

 .אינה צוברת זכויות הפוליסה

נכון להיום צפוי שינוי  . הפוליסה הקבוצתית אמורה להתחדש מידי תקופה
 .עקב הוראות המפקח על הביטוח

זכות לרצף ללא הצהרת   – ביטולהאו  במקרה של אי חידוש הפוליסה
סכומי הביטוח יכולים להשתנות עקב השינוי בין הכיסויים  , בריאות

 .  בפוליסות

 .הפרמיה תיקבע לפי גיל המבוטח בעת סיום הביטוח הקבוצתי

 



 עלויות -פרטי סיעודי ביטוח 

 לכל (למדד צמודה – קבועה בפרמיה) משוערת חודשית עלות
 :שנים חמש של פיצוי לתקופת ביטוח סכום ₪ 000,1

 

 

 

 

 אשהגבר                                             גיל כניסה

40 25 – 30  ₪ 30 – 40  ₪ 

50 45 – 60  ₪ 55 – 75  ₪ 

60 70 -  90  ₪ 90 – 140  ₪ 

70 130 – 180  ₪ 190 – 250  ₪ 

80  350 - 500  ₪ 

 

450 – 650  ₪ 
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 ביטוח סיעודי

 

 נקודות   11664 – 2010הפיצוי צמודים למדד דצמבר סכומי  *

 

 סוג  

 ההגבלה

 בבית   במוסד 

 חודשים  24 חודשים  36 חודשים  24 חודשים  36

2 ADL 2,800  ₪ 1,600  ₪ 1,400  ₪ 800  ₪ 

3 ADL 3,500  ₪ 2,400  ₪ 3,500  ₪ 2,000  ₪ 

4 ADL 5,240  ₪ 3,000  ₪ 7,000  ₪ 4,000  ₪ 

5 ADL 7,000  ₪ 4,000  ₪ 7,000  ₪ 4,000  ₪ 

6 ADL 7,000  ₪ 4,000  ₪ 7,000  ₪ 4,000  ₪ 

 ₪  4,000 ₪  7,000 ₪  4,000 ₪  7,000 תשישות נפש  



7 

 שינוי צפוי -ביטוח סיעודי 

 2015 צמברד סוף עד הביטוח להארכת הרשאה האוצר ידי על ניתנה

  סכום את להקטין או הפרמיה את להעלות למבטח אפשרות מתן תוך

  התביעות לצפי התאמתם לצורך הנדרש העדכון לגובה עד הביטוח

 .שנה אותה במהלך

 בפוליסה משמעותית  הפרמיה הגדלת דרש  המבטח לכך בהתאם 

   .הנוספות היחידות ובפוליסות הבסיסית

 גבוהה מבוגר בגיל הסיכון עלות - זמן לאורך הביטוח זמינות הבטחת

  שרכש שמי לכך רבה חשיבות יש לכן .צעיר בגיל הסיכון מעלות בהרבה

  לגיל בהגיעו הפרמיות בתשלום לעמוד יוכל צעיר בגיל סיעודי ביטוח

 .מבוגר

  לפי הפרמיה את לפרוס היה ניתן משתנה בפרמיה - פרט בביטוח

  קפיצה תוך הפרמיה את לקבע מכן ולאחר 65 גיל עד הסיכון עלות

 .בגובהה משמעותית
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 ביטוח סיעודי

 .2015 דצמבר סוף עד 1993 משנת הביטוח תקופת
 

 שנבעו בשינויים שנים 5 כל מאליו התחדש הביטוח בעבר
 ומצב החיים תוחלת עליית בגלל השאר בין ,בשימוש מעליות
 .סיעודי

 
 הטוב הקבוצתי הביטוח ונותר היה י"הר של הסיעודי הביטוח

 .עלויות מבחינת והן הכיסויים מבחינת הן בשוק ביותר
 

 הגבלה ללא הרופאים כל את מכסה י"הר של הסיעודי הביטוח
  ורופאים 80 גיל מעל רופאים בתוכו וכולל פנסיונרים לרבות

 .90 גיל מעל
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 המשך -ביטוח סיעודי 

 היה יכול רופא כל ,מקבל י"הר חבר שכל הבסיסי הביטוח לצד
 עבור ,אשתו עבור ,עבורו נוספות יחידות 3 עד לרכוש בעבר
 .65 גיל עד הוריו ועבור ילדיו

 
 אירוע עקב הסתיימו מהביטוחים שחלק לאחר זה למועד נכון

 בין בעלי מבוטחים  2000 בסביבות נשארו ,שהסתיים ביטוחי
 .נוספות יחידות 3 – ל 1
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 יחידת הבסיס י"הר

  הקבוצתי הביטוח לביטול האוצר פועל 2011 שנת מלפני עוד
 .הנוכחית במתכונתו

 
 סיעודי ביטוח ביטול של האיום את להסיר הצלחנו קודמות בשנים

 נוספות לתקופות החידוש לגבי הראל חברת עם מ"מו והתנהל
 פי על שהוכתבה בלבד קצרה לתקופה פעם כל הותר החידוש)

 .(הביטוח על הפיקוח הוראות
 

 31.12.2015 עד בתוקף הביטוח להיום נכון
 

 תנאי את לשנות ביקשו הראל 'חב לרבות הביטוח חברות
 ,פרמיה להגדיל וכמובן זכאויות לשנות ,כיסויים להקטין ,הפוליסה

 .עתידי נזק ראיית מתוך השאר בין
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 יחידת הבסיס י"הר

 לכל הנחיה ההון שוק על הממונה הוציא  התערבותנו בעקבות
 למעט תנאים באותם אותו לחדש חויבו והם הביטוח חברות

 .התביעות צפי פי על הפרמיה התאמת
 

  אולם ,הסיעודי הביטוח להמשכיות מתווה בעבר הציע האוצר
 .בוטל והוא גורפת התנגדות נגדו קמה

 
 אינו באוצר הביטוח על הפיקוח ידי על המוצע הנוכחי הפתרון
   .עלינו מקובל

 
 למצוא מנת על האוצר עם במגעים עדיין אנחנו להיום נכון 

 .י"הר לחברי ייחודי פתרון
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 הפתרון המוצע על ידי הממונה

 לא או) הקבוצתי הסיעודי הביטוח מתחדש לא בו במקרה

  להצטרף המבוטח יוכל (האחרונות השנים בחמש חודש

 :הבאים בתנאים חבר הוא בה החולים קופת של לפוליסה

 

 .החולים בקופת אחר סיעודי ביטוח לו אין

 

 או ,אלה תקנות של תחילתן במועד ומעלה 60 בן הוא

 בה אחרונה מזכה בפוליסה הביטוח תקופת תום במועד

 ;מבניהם המאוחר ,מבוטח היה
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 הפתרון המוצע על ידי הממונה

 ביטוח תגמולי מקבל אינו או סיעודי במצב אינו הוא

 ;מבוטח היה בה אחרונה מזכה פוליסה של מכוחה

  

  מזכה קבוצתית פוליסה - "אחרונה מזכה פוליסה"

  השנים חמש במהלך הסתיימה בה הביטוח שתקופת

 לאחר שהסתיימה או אלה תקנות לתחילת שקדמו

 ;כלשהו מבטח אצל חודשה ולא ,אלה תקנות של תחילתן
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 הפתרון המוצע על ידי הממונה

  לכל שווים יהיו ביטוח תגמולי קבלת בעד המשתלמים ביטוח דמי

 לפי ויחושבו רשום הוא בה הקופה של קבוצתי סיעודי בביטוח מבוטח

 עבור (קופה חבר עבור ₪ 200 כ) ;התשלום במועד המבוטח גיל

  תשולם  .אחר קבוצתי בביטוח שהיו 60 גיל מעל חדשים מצטרפים

 (₪ 300 כ כ"סה)  תוספת

 

 800 בין להיות יכולה 80 עד 60 לגילאי כזה לביטוח פרטית פרמיה

 .לחודש ₪ 2,000 למעל לחודש ₪

 

  ההצטרפות במועד הגיל לפי יחושב החודשי הביטוח תגמול סכום

  השהייה מקום לפי ,החולים בקופת קבוצתי סיעודי לביטוח לראשונה

  כמפורט ,החודשי הביטוח לתגמול הזכאות במועד המבוטח של

 :להלן בטבלה
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 הפתרון המוצע על ידי הממונה

 

מקום השהיה של   

 המבוטח

גיל הצטרפות לראשונה לביטוח סיעודי קבוצתי  

 לחברי קופות חולים

 ומעלה 60 50-59 49עד 

תגמול ביטוח חודשי  

למבוטח השוהה בבית 

 (פיצוי)

5,000 ₪ 4,000 ₪ 3,000 ₪ 

תגמול ביטוח חודשי  

למבוטח השוהה בבית 

ומעסיק מטפל סיעודי  

 ( פיצוי)

5,500 ₪ 4,500 ₪ 3,500 ₪ 

תגמול ביטוח חודשי  

למבוטח השוהה במוסד  

 (שיפוי)

10,000 ₪ 6,500 ₪ 4,500 ₪ 
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 יחידת הבסיס י"הר

 
 לחברי ייחודי פתרון למציאת האוצר עם במגעים אנו  לעיל כאמור

 .י"הר
 

  להארכה הממונה הסכמת תיתכן זה בשלב כי הערכות קיימות
 .הקבוצתי הסיעודי הביטוח תקופת של נוספת

 
 .יעלו הנוספות היחידות מחיר כי להניח סביר

 
  לגמלאים החבר דמי כי האוצר של אמירה ישנה כי לציין חשוב

 .כן גם לעלות יצטרכו
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 היחידות הנוספות

 (ומשפחה זוג ות/בני רופאים) .נוספות יחידות רכשו מבוטחים 2700 - כ
 

  אם לפיו הראל 'חב עם ייחודי להסכם להגיע הצליחה י"הר 2006 בשנת
  רשאי נוספת יחידה שרכש אחד כל  הקולקטיבית הפוליסה תתבטל

  את רכש הוא בו המקורי הכניסה גיל עם אישית לפוליסה לעבור
 שהיו תעריף שישלמו מבוטחים ישנם דהיינו ,הנוספות היחידות
   .1993 בשנת בו שהיו הגיל לפי משלמים

 
  לצאת שהיא דרך בכל מעוניינת הראל 'וחב ביותר חריג זה הסכם

   .מההסכם
 

  היחידות תנאי את לשנות ניתן לא הממונה להוראות ובהתאם לבקשתנו
  התביעות צפי פי על התקופתית ההארכה בעת הפרמיה למעט הנוספות

 .תקופה לאותה
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 היחידות הנוספות

  מנת על ,33%  של בשיעור האחרונה בשנה עלו הנוספות היחידות 
 .המקורי הכניסה גיל את לשמור

 
  לוותר נסכים שאנחנו בתנאי העלאה כל על לוותר מוכנה הראל 'חב
 .2006 של הכניסה לגיל ולהיצמד המקורי הכניסה גיל על

 
 רופא של פרטנית בקנייה מדובר הנוספות ביחידות כי לזכור יש

  היחידות לכל זקוק הוא האם זמן נקודת בכל לבדוק וצריך שיכול
  מן הוא יחידה כל עבור הפיצוי ואצלנו מאחר וזאת רכש שהוא

  .בשוק הגבוהות
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! תודה  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


