
סיעודי  כיסוי
לחברי הסגל האקדמי הבכיר            

בטכניון



ביטוח  מהו

צריךהאם אני?סיעודי
?ביטוח סיעודי

ביטוח  איזה

סיעודי אני  

?צריך



משה
פנסיה  , רווק, 65בן 

תקציבית

שגית
, 2+ נשואה , 45בת 

פנסיה צוברת



?ביטוח סיעודימהו

,  הניתן לאדם הנמצא במצב סיעודיפיצוי כספי•

.לתקופה שהוגדרה מראש

עמידה–הגדרת סיעודי •

קריטריונים  6מיתוך 3-ב

.שנקבעו מראש

י מומחה"הבדיקה נעשית ע

.מטעם הגורם המבטח



?ביטוח סיעודימהו

:סוגים3-יכול להיקבע באחד ממשך הפיצוי 

-מרגע הכניסה למצב סיעודי 

.לכל החייםפיצוי -

.שנקבעה מראשלתקופה מוגבלת פיצוי -

,  ארוכה ולאחריהתקופת המתנה פיצוי לאחר -

.לכל החיים



האם אני

צריך
?ביטוח סיעודי



הצורךבחינת

במידה  המקורות הכספיים שיעמדו לרשותי מהם 

?ואגיע למצב סיעודי

בחודש₪ 9,000-כ( מטפלת והוצאות)בביתעלות אשפוז סיעודי 

בחודש10,000-15,000₪במוסד ציבורי   עלות אשפוז סיעודי 

בחודש₪ 15,000-20,000פרטי   במוסד עלות אשפוז סיעודי 



הצורךבחינת
:הכספיים הרלוונטייםהמקורות

פנסיה

חסכונות

ביטוח סיעודי  

בקופת חולים

ביטוח  

לאומי

ביטוח  

סיעודי  

פרטי

משפחה



הצורךבחינת
:הכספיים הרלוונטייםהמקורות 



משה
פנסיה תקציבית, רווק, 65בן 



שגית
פנסיה צוברת, 2+ נשואה , 45בת 

5
שנים  

ראשונות



שגית
פנסיה צוברת, 2+ נשואה , 45בת 

לאחר

5
שנים  



איזה
ביטוח סיעודי

אני

?צריך



?ביטוח סיעודי אני צריךאיזה 

ביטוח סיעודי  

פרטי
ביטוח סיעודי  

בקופת חולים
משתלמתיקרהעלות

משתנה כל מספר שנים(לרוב)קבועה פרמיה

איןישערכי סילוק

תאונות דרכים ותאונות עבודהלפי הפוליסהחריגים מרכזיים

.קבוע מראש. איןישגמישות בקביעת הפיצוי

סבירות גבוהה שכןסבירות גבוהה שלאניתן לשינוי בעתיד

כןכןצירוף עם הצהרת בריאות

55%80%אישורי תביעות ממוצעים



?ביטוח סיעודי אני צריךאיזה 

בקופת חוליםביטוח סיעודי 

פיצוי במוסדפיצוי בביתגיל כניסה

₪ ₪10,000  495,500עד 

49-594,500  ₪6,500  ₪

₪  ₪4,500  3,500ומעלה60

.שנים5פיצוי למשך 

.זהה בכל קופות החולים



?ביטוח סיעודי אני צריךאיזה 

גיל הצטרפות
ביטוח סיעודי  

פרטי
ביטוח סיעודי  

בקופת חולים
הערות

בבית  ₪ 5,500פיצוי של ₪ ₪45 45271

במוסד₪ 10,000-ועד

בבית  ₪ 4,500פיצוי של ₪ ₪86 55350

במוסד₪ 6,500-ועד

,60מגיל ₪ ₪115 65503

בבית  ₪ 3,500פיצוי של 

במוסד₪ 4,500-ועד נדרש לקבל מחיר מחברת  75

הביטוח
170₪

.שנים5פיצוי למשך 

.הנחה25%לפני (. המחיר לאשה גבוה יותר)מחירי הפניקס לגבר –ביטוח פרטי 

.מחירי כללית–קופת חולים 



?ביטוח סיעודי אני צריךאיזה 

גיל הצטרפות

ביטוח סיעודי  

לכל  פרטי 

החיים

ביטוח סיעודי  

ח"בקופ
שנים5-ל

ביטוח סיעודי  

פרטי  
'  חו60המתנה 

ולכל החיים

כ"סה

45387 ₪45 ₪117 ₪162 ₪

55502 ₪86 ₪150 ₪236 ₪

65717 ₪115 ₪198 ₪313 ₪

נדרש לקבל מחיר 75

מחברת הביטוח
נדרש לקבל מחיר 170₪

מחברת הביטוח

.פיצוי לכל החיים

(.  המחיר לאשה גבוה יותר)מחירי הפניקס לגבר –ביטוח פרטי 

.מחירי כללית–קופת חולים 



לסיכום

"מבצע"בא ולמפחד לא קונים ביטוח

צורךביטוח רוכשים לאחר בדיקת

בודקיועץ 

מוכרסוכן 



לשאלות אישיות

09-7655326טלפון 

info@mic.co.ilל "דוא


