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.בלבדלמידעומשמשת " אופק זהב"הינה רכוש , על כל מרכיביה, מצגת זו

2019ינואר 1הנתונים נכונים ליום 

להוריד או לעשות בה שימוש עסקי או פרסומי כלשהו ללא  , אין להעתיק
.קבלת היתר מראש ובכתב מהחברה

מעוגליםעם זאת הערכים השונים . שהמידע המצוי במצגת זו נמסר לנו על ידי חברות הביטוחמודגש

הנתונים המחייבים הם אלה  , אין אנו מוציאים מכלל אפשרות שתהיינה טעויות ולכן. ויתכנו סטיות קלות

.טרם רכישת ביטוח סיעודי, שבידי חברות הביטוח ומומלץ לבדוק ולאמת אותם
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"משלימות"תוכניות -'פרק ב
עם תקופות המתנה ארוכות ובפרמיה קבועהתוכניות

נקודות עיקריות להדגשה  ▪

השוואת תנאים עיקריים▪

תעריפים▪
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ההשוואות שלהלן מתייחסות לתוכניות ביטוח סיעודי עם תקופות המתנה  ❑

.חודש ותקופת פיצוי לכל החיים60או 36בנות 

ראה טבלה–בחברת כלל ניתן לרכוש גם לתקופות פיצוי קצובות וקצרות יותר ❑

:נקודות להדגשה

.              קבוצתיות וקופות החולים,  מוצרי החברה ניתנים למכירה כפוליסות עצמאיות וכשכבה  שניה לפוליסות פרט: הראל
.קיים שחרור מפרמיה גם בתקופת ההמתנה

קיים  .   קבוצתיות וקופות החולים,  מוצרי החברה ניתנים למכירה כפוליסות עצמאיות וכשכבה  שניה לפוליסות פרט: כלל
.שחרור מפרמיה גם בתקופת ההמתנה

.קבוצתיות וקופות החולים,  מוצרי החברה ניתנים למכירה כפוליסות עצמאיות וכשכבה  שניה לפוליסות פרט: איילון

וכן     ₪  2,000ימי המתנה בה סכום ביטוח התחלתי של 60המוצרים ניתנים למכירה כנספח לפוליסה פרטית עם :מגדל
.ביטוחי פרט של חברות ביטוח אחרות וביטוחים קבוצתיים, כפוליסה עצמאית המשלימה ביטוחי קופות החולים

אישור תביעה  על סמך אישור  . 2013-שחרור מתשלום פרמיות יהיה בתקופת ההמתנה לפוליסות שנמכרו החל ב:הפניקס
,  המוצרים ניתנים למכירה כפוליסה עצמאית שכבה שניה לפוליסות פרט. מהחברה שהמבטחת את השנים הראשונות

.קבוצתיות  וקופות החולים

.ימי המתנה 60המוצר ניתן למכירה גם כביטוח יסודי וגם כנספח לפוליסה פרטית  עם : מנורה מבטחים 

.2,500₪-סכום הביטוח היסודי יהיה לא פחות מ, בכל מקרה
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שינויים עיקריים

הפסיקה הכשרה לשווק ביטוחי  1.1.19-החל מ▪
סיעוד
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השוואת תנאים עיקריים
 הפניקס )"עתיר  כבוד"( מגדל ) "דואגים למחר"( "(Golden Careהראל   )" נושא

 

 (.A.D.L )לפי זכאות

 

3 ADL  = 100%      

 

3 ADL = 100%      

 

3 ADL = 100%      

 ניידות -  ADLהגדרות 
                                ( 

)                            

                                 (

)                            

                                ( 

)                            

 100% 100% 100% תשישות נפש

                            תקופת תשלום הפיצוי

        60       ,  36        60       ,  36        60       ,  36 תקופות המתנה

 70 69 70 גיל כניסה מירבי

   " 22,000  " 20,000   " 20,000 סכום ביטוח מירבי

 ,                         ,        משתנה/פרמיה  קבועה

                שחרור בתקופת ההמתנה

 שונות
                                                

                    '     "    " 

                     -          

      18       ,                 

               80 
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השוואת תנאים עיקריים
 איילון )"תמיכה סיעודית פרימיום"( מנורה מבטחים )"הבטחה לעתיד"(כלל )"מדיכלל לעתיד"(  נושא

 

 (.A.D.L )לפי זכאות

 

3 ADL  = 100%      

 

3 ADL = 100%      

 

3 ADL  = 100%      

                                                -                           ניידות -  ADLהגדרות 

 100% 100% 100% תשישות נפש

                           "  8/10       -  תקופת תשלום הפיצוי

        60        60       ,  36        60       ,  36 תקופות המתנה

 75 70 75 גיל כניסה מירבי

  "  20,000   " 15,000  " 20,000 סכום ביטוח מירבי

                 ,         משתנה/פרמיה  קבועה

            שחרור בתקופת ההמתנה
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פיצוי₪ 10,000-השוואת פרמיה חודשית 

(תקופת פיצוי כל החיים)שנים 3-תקופת המתנה 

מנורה*הפניקסכללמגדלהראל
34660687162

54963727365

105871778075

20889210398100

30127125144154138

35153147173177163

40187176205212195

45232213255261234

50288262312322284

55349328387403352

60463422494520533

65596559679705687

70898-1,1071,202891

75--1,585-1,134

 תעריף לגבר
גיל כניסה

גברים

מנורה*הפניקסכללמגדלהראל
37584121105117

58089126108124

1095101142118143

20144133185146192

30208180259221264

35254213309259312

40309254367308372

45382308455368447

50469378558451543

55660473715567671

608756069077361,015

651,2118031,2371,0061,324

701,928-1,7512,0161,784

75--2,557-2,465

גיל כניסה
 תעריף לאישה

נשים
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פיצוי₪ 10,000-השוואת פרמיה חודשית 

(תקופת פיצוי כל החיים)שנים 5-תקופת המתנה 

גברים

איילוןמנורההפניקסכללמגדלהראל
3304150443834

5324351454036

10384753484641

20576068586255

3082801021028576

35989312611610091

40122110161136119109

45151132206161142131

50185161244197171159

55217199304251210208

60281253416324316265

65354330492428401345

70555-735703504489

75--950-606613

גיל כניסה
תעריף לגבר
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פיצוי₪ 10,000-השוואת פרמיה חודשית 

(תקופת פיצוי כל החיים)שנים 5-תקופת המתנה 

נשים

איילוןמנורההפניקסכללמגדלהראל
3535784678056

5566087698459

10666796759768

20100871269213092

30144117182146178128

35174138220168210152

40214164267198250182

45263197332243299219

50320240413302362268

55471299517376444349

60611380647482667447

65859499891651860592

701,388-1,2481,2951,137890

75--1,755-1,5231,240

גיל כניסה
תעריף לאישה
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פיצוי בבית₪ 5,000-השוואת פרמיה חודשית 
(כל החיים-תקופת פיצוי )תוכניות מכפילות סכום ביטוח במוסד 

ייחודי לחברת הפניקס

(11,000₪, כלומר)מסכום הביטוח בבית 2.2סכום הביטוח בהפניקס בעת שהייה במוסד מוכפל פי * 

אישהגבר

35278

55481

105989

2072110

30110163

35129188

40154221

45184265

50223326

55286414

60375544

65513749

708931,512

גיל כניסה
הפניקס

36 חודשי המתנה 

אישהגבר

33149

53250

103455

204268

3068103

3578121

4091145

45111173

50140212

55175266

60225346

65302473

70511956

הפניקס
גיל כניסה

60 חודשי המתנה
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פיצוי₪ 10,000-השוואת פרמיה חודשית 

שנים  8/10-השלמה ל-תקופת פיצוי מוגבלת סיעודי משלים עם 

ייחודי לחברת כלל

אישהגבראישהגבר

342755688

544795892

10508864103

206811687135

3095166107171

35106197116203

40128240135250

45158299171304

50185364211388

55242480288496

60322624378636

65437888524913

706221,2887521,306

759091,8721,0871,911

השלמה ל- 10 שנים

)7 שנות תשלום( גיל כניסה

השלמה ל- 8 שנים

)5 שנות תשלום(

תקופת המתנה 3 שנים 

)השלמה ל- 8/10 שנות פיצוי(

אישהגבראישהגבר

328403960

528423962

1029474067

2035625284

30478275106

355710281125

4072129101174

4599173123211

50113218143282

55151284209347

60207370265442

65226448339585

70296695460900

753609185571,233

תקופת המתנה 5 שנים 

)השלמה ל- 8/10 שנות פיצוי(

גיל כניסה

השלמה ל- 8 שנים

)3 שנות תשלום(

השלמה ל- 10 שנים

)5 שנות תשלום(
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ערכי סילוק

   ך               . ערך סילוק מייצג את שיעור הזכויות שצובר מבוטח במשך שנות תשלום דמי הביטוח

                 ,                                .

שהמבוטח ימשיך להיות זכאי לגמלת סיעוד                ך            ,                    

גם אם הפסיק לשלם          , בהתאם לשיעור שנצבר אל מול סכום הביטוח שרכש ושנות התשלום, חלקית

.  את דמי הביטוח בשלב כלשהו

:  כמפורט, בטבלאות הבאות מוצגים ערכי סילוק

שיעור שנצבר מסכום הביטוח שנרכש❑

מייצגים את ערכי הסילוק עבור גברים במסלול פיצוי לכל החיים❑

הינם באחוזים בודדים בלבד, ככל שישנם, והפערים, ערכי הסילוק לנשים וגברים דומים❑

הסכומים מקורבים ומעוגלים❑



  gabi@ofekzahav.comמומחה לביטוחי בריאות וסיעוד     , גבי נקבלי

השוואת ערכי סילוק

(פיצוי לכל החיים, גבר)שנים 5-תקופת המתנה 

איילוןמנורההפניקסכללמגדלהראלגיל כניסה
511%8%10%9%11%11%

1012%9%11%10%11%12%

2012%11%13%11%12%13%

3014%13%15%12%13%14%

3514%14%16%12%13%15%

4015%15%16%13%14%15%

4515%16%16%13%15%15%

5016%17%18%14%16%18%

5517%19%20%15%17%19%

6019%21%18%16%18%20%

6521%23%18%16%17%19%

לאחר     5    שנים

איילוןמנורההפניקסכללמגדלהראלגיל כניסה
521%16%21%18%21%21%

1022%18%22%19%21%22%

2023%21%25%21%23%24%

3025%24%28%23%24%26%

3527%26%29%23%25%27%

4027%28%30%24%26%27%

4528%30%31%25%28%30%

5030%33%34%27%30%33%

5531%36%36%28%32%35%

6034%39%31%29%32%35%

6537%42%31%29%29%33%

לאחר    10    שנים
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השוואת ערכי סילוק

(פיצוי לכל החיים, גבר)שנים 5-תקופת המתנה 

איילוןמנורההפניקסכללמגדלהראלגיל כניסה
530%24%30%26%29%31%

1031%26%32%27%30%32%

2033%30%36%30%32%34%

3036%35%39%32%34%36%

3537%38%41%33%35%37%

4038%40%43%34%37%39%

4540%44%44%36%39%42%

5041%47%47%37%42%45%

5543%51%49%38%43%46%

6046%54%41%40%41%45%

6548%56%40%40%34%39%

איילוןמנורההפניקסכללמגדלהראלגיל כניסה
538%31%39%33%37%39%

1039%34%41%35%38%40%

2042%39%46%38%41%43%

3045%45%49%40%43%45%

3547%48%51%41%45%47%

4048%52%54%43%47%50%

4549%55%54%45%49%53%

5051%59%57%46%51%54%

5552%63%58%47%50%54%

6054%66%47%48%45%50%

6557%66%44%47%35%35%

לאחר    15    שנים

לאחר   20    שנים
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השוואת ערכי סילוק

(פיצוי לכל החיים, גבר)שנים 5-תקופת המתנה 

איילוןמנורההפניקסכללמגדלהראלגיל כניסה
545%38%47%40%44%46%

1046%41%49%42%46%47%

2049%47%54%45%48%50%

3053%54%58%47%51%54%

3555%58%60%49%53%56%

4056%62%63%50%55%58%

4557%65%62%51%56%60%

5058%69%64%53%56%61%

5559%72%64%54%53%58%

6061%73%50%54%46%47%

6562%71%45%48%33%34%

איילוןמנורההפניקסכללמגדלהראלגיל כניסה
551%45%54%46%51%53%

1053%49%57%48%52%54%

2056%55%60%51%54%57%

3060%63%65%53%58%61%

3562%66%68%55%60%63%

4063%70%70%56%61%65%

4564%74%68%57%61%66%

5064%77%68%59%59%64%

5564%78%67%58%54%56%

6065%77%50%55%44%64%

6565%71%29%36%26%30%

לאחר   30    שנים

לאחר   25    שנים
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דברו איתנו? רוצים לדעת עוד 

052-6582641:   נייד

gabi@ofekzahav.com:ל"דוא

:היכנסו לאתר האינטרנט שלנו, למידע נוסף ופרטים

www.ofekzahav.com

mailto:gabi.ofekzahav@gmail.com
http://www.ofekzahav.com/

