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 שאלות ותשובות –ביטוח סיעודי 

, הועברה הרצאה לחברי הסגל האקדמי הבכיר בטכניון בנושא 2017לנובמבר  8בתאריך 

הכיסוי הסיעודי הקבוצתי הקיים  אפשרי של סיוםקראת ביטוח סיעודי, כחלק מהיערכות ל

 לחלק מחברי הארגון. 

 המצגת התרכזה בשלוש נקודות:

 הבנת המונחים העיקריים בביטוח הסיעודי. .א
 חשיבות בחינת עצם הצורך האישי בביטוח סיעודי. .ב
 דוגמת עלויות הביטוחים הסיעודיים השונים. .ג

אות, לרווחת אלו במסגרת ההרצאה, עלו מספר שאלות מהקהל אותם ריכזנו בשורות הב

 שנבצר מהם להגיע להרצאה.

 )השאלות מופיעות בסדר אקראי(.

האם כל חברי הסגל שיש להם ביטוח בריאות מבוטחים גם בפרק הביטוח 

 הסיעודי?

לא. פרק הכיסוי הסיעודי נמכר כפרק אופציונאלי ובתמחור נפרד למי שהיה מעוניין לרכוש 

 אותו.

 עלות ביטוח הבריאות?בהאם בעקבות ביטול הפרק הסיעודי, יהיה שינוי 

בשל היות הפרק הסיעודי פרק נפרד ובעלות נפרדת, ביטולו אינו משפיע על עלות ביטוח 

 הבריאות.

שלי/שיא וכו'(, האם אני מכבי יש לי ביטוח משלים בקופת חולים )זהב/

 מכוסה בביטוח סיעודי של הקופה?

משלים בקופת חולים לא מבטיחה כיסוי סיעודי. הכיסוי הסיעודי בקופות רכישת ביטוח 

החולים הינו כיסוי נפרד אליו צריך להצטרף בנפרד, והוא כולל חיוב נפרד בדו"ח הרבעוני של 

ואם כן מהו גיל הכניסה שלכם  הקופה. מומלץ להתקשר ולוודא האם רכשתם כיסוי זה

 .כיסוי שלכם(לביטוח )נתון בעל משמעות לגבי גובה ה

אם יש לי מספר ביטוחי סיעוד ממספר מקורות שונים, האם אקבל מכולם 

 במקרה ואהפוך לסיעודי?

אכן. בניגוד לביטוח בריאות בו מקבלים אך ורק מגורם אחד )שיפוי( ולכן אין טעם באחזקת 

מכלל הביטוחים הסיעודיים בהם מספר ביטוחי בריאות, בעת כניסה למצב סיעודי מקבלים 

 יה האדם מבוטח )פיצוי(.ה

 האם כל אחד יכול להצטרף לביטוח הסיעודי בקופת חולים?

 כן. אך נדרש למלא הצהרת בריאות בעת ההצטרפות.

עפ"י התקנות שאושרו בממשלה, נכון להיום היחידים שפטורים ממילוי הצהרת בריאות הינם 

שלהם הסתיים.  אשר ביטוח הבריאות 60-67מבוטחים בביטוח סיעוד קבוצתי בגילאים 
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במידה ואת/ה עומדים בקריטריון זה, יש לפנות למוקד הפניקס ולקבל אישור אישי בכתב על 

 מצב זה ולהגישו לקופה לקבלת פטור מהצורך במילוי הצהרת בריאות בעת ההצטרפות.

 יכולה שהיא או סופית הקבוצתי הסיעודי הכיסוי ביטול על ההחלטה האם

 ?להשתנות

שבשנים האחרונות ביטול הביטוח הסיעודי הקבוצתי נדחה משנה לשנה, למרות העובדה 

הפעם נראה כי ביטול זה סופי. ולו בשל העובדה שנכון להיום רשות הפיקוח על הביטוח ושוק 

ההון הינה גוף רגולטורי עצמאי ואינה כפופה ללחצים פוליטיים וכי החלטה זו קיבלה חיזוק 

 .ממבקר המדינה

יטיים יובילו להישגים ושינויים אחרים בתחום הביטוח הסיעודי. אנו נעדכן יתכן והלחצים הפול

 בכך בהמשך לפי ההתפתחויות.

, הקבוצתי הסיעודי הכיסוי להארכת אישור שקיבלו אחרים גופים על שמענו

 ?נכון זה האם

נכון להיום ישנם שני גופים בלבד שקיבלו אישור להארכת הכיסוי הסיעודי באופן פרטני. 

ם הללו הם "צוות" )פורשי צה"ל( ואגון נכי צה"ל. שאר הארגונים במשך, כולל הגדולים הגופי

 והחזקים שבהם, לא קיבלו אישור כזה.

לכל החיים על תעריפי הביטוח הסיעודי של הפניקס  25%האם ההנחה של 

 תקפים לכל סכום/תוכנית שנרכוש?

החיים לחברי הסגל האקדמי לכל  25%בת למתן רצף ביטוחי מלא והנחה בת הפניקס מחוי

הבכיר בטכניון אשר מבוטחים כיום בביטוח סיעוד ויהיו מעוניינים להמשיך באופן פרטי 

 בתוכנית ביטוח סיעודי הזהה )או נמוכה( מהפרמטרים בתוכנית בה הם מבוטחים היום.

 לא ניתן לקבל את ההנחה ו/או הרצף הביטוחי לסכומים גבוהים יותר או לתוכניות אחרות.

מדובר בהנחה גבוה מאוד מכל הנחה המוצעת באופן פרטי, ולו בשל  ,כרותינו את השוקמה

 העובדה שהיא נעשית באופן ישיר מול החברה ללא מעורבות סוכני ביטוח.

עקב מילוי הצהרת בריאות, מדחיה יחד עם זאת, אנו ממליצים לכל מי שבריא ואינו חושש 

 לשם השוואה.  לקבל הצעות מחיר מגורמים נוספים
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