סיום ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים
מדריך מעשי למבוטחים
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מצגת זו ,על כל מרכיביה ,הינה רכוש "אופק זהב" ומשמשת למידע בלבד.

הנתונים נכונים ליום  1אפריל 2018
אין להעתיק ,להוריד או לעשות בה שימוש עסקי או פרסומי כלשהו ללא
קבלת היתר מראש ובכתב מהחברה.
מודגש שהמידע המצוי במצגת זו נמסר לנו על ידי חברות הביטוח .עם זאת הערכים השונים מעוגלים
ויתכנו סטיות קלות .אין אנו מוציאים מכלל אפשרות שתהיינה טעויות ולכן ,הנתונים המחייבים הם אלה
שבידי חברות הביטוח ומומלץ לבדוק ולאמת אותם ,טרם רכישת ביטוח סיעודי.
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סיום ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים


בהתאם להנחיית רשות שוק ההון ,הביטוח והחיסכון ולאחר דחיות חוזרות ונשנות,
הגיעו ב 31.12.17 -מרבית ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים לסיומם



בביטוחים אלה היו מבוטחים כ 1.2 -מיליון איש ,בהם כרבע מיליון מבוגרים



מאות אלפים מוצאים עצמם כעת ללא כיסוי ונדרשים לפתרונות חלופיים .בכך הם
מצטרפים לרבים שכבר נפלטו בשנים הקודמות



מורכבות הנושא ומגוון האפשרויות הקיימות ,מצריך ביצוע תכנון סיעודי מקצועי
המותאם לצרכים ,היכולות וההעדפות האישיים של המבוטחים



ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים לחברי קופות החולים ממשיכים להתקיים ללא שינוי



לאחרונה הוכרז על רפורמה עתידית (תכנית הסיעוד הלאומית) שתתבטא בעיקר
בהרחבת היקף הסיוע מהביטוח הלאומי במסגרת חוק הסיעוד וביטול מבחני הכנסה
לילדיו של מתאשפז סיעודי
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אז מה עושים ?
אז מה עושים ?
האפשרויות העומדות לרשות נפלטי הביטוחים הקבוצתיים:


זכות המשכיות – רכישת ביטוח פרטי בחברת הביטוח בה היה הביטוח
הקבוצתי ברצף ,ללא הצהרת בריאות ובד"כ בהנחה על התעריף הרגיל



הצטרפות לביטוח הסיעוד לחברי קופת החולים (רק עבור בני  60ומעלה
שאינם מבוטחים בביטוח זה) .בהתאם לטיוטה שפרסמה רשות שוק ההון,
בקרוב צפויה זכות זו להתרחב גם לבני  55ומעלה



רכישת ביטוחים פרטיים משלימים להגדלת סכום ותקופת הפיצוי ,על פי צורך
ותוך בחינת מגוון החלופות הקיימות בשוק
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אז מה עושים ?
זכות












המשכיות:

זכאות לרכישת ביטוח סיעוד פרטי ללא הצהרת בריאות (רק באותה חברת
ביטוח בה היה הביטוח הקבוצתי)
ניתן לממש את זכות ההמשכיות תוך פרק זמן שהוגדר בהסכם .בד"כ תוך
 90יום ממועד סיום הביטוח הקבוצתי
ניתן לרכוש ביטוח בסכום ולתקופת התשלום (בד"כ  5שנים) שהיו בביטוח
הקבוצתי או פחותים מהם
במקרים רבים ,זכאים המבוטחים גם בהנחה בשיעור ולתקופה שהוגדרה
בהסכם
המעבר לביטוח פרטי כרוך ,פעמים רבות ,בעלייה משמעותית בפרמיה
טרם קבלת החלטה ורכישת ביטוח ,מומלץ לבחון מהי ההצעה הטובה
והמתאימה ביותר הקיימת עבורם מתוך כלל המוצרים והחברות
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אז מה עושים ?
ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופות החולים:









מבוטחים בני  55ומעלה שאינם מבוטחים במסגרת זו ,זכאים להצטרף גם
לביטוח הסיעוד הקבוצתי לחברי קופת החולים בה הם חברים.
ההצטרפות ללא הצהרת בריאות וחיתום עד 31.7.18
סכום הביטוח נקבע בהתאם לגיל ההצטרפות לביטוח
תקופת תשלום מירבית בביטוחי הקופות  5 -שנים
בני  55ומטה שאינם מבוטחים בביטוחים אלה ,יכולים להצטרף לביטוחים אלה
בכפוף למילוי הצהרת בריאות וחיתום
סכומי הביטוח גבוהים יותר למצטרפים לפני גיל 49
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אז מה עושים ?
רכישת ביטוח פרטי שלא









בהמשכיות:

למי שמצבו הבריאותי תקין ויכול לעבור תהליך חיתום ,מומלץ לבחון את
כדאיות מימוש זכות ההמשכיות גם אל מול ביטוחים פרטיים נוספים
בחינת הצורך בביטוח המאריך את תקופת התשלום מעבר ל 5 -השנים
הראשונות (פוליסות משלימות) או כזה המגדיל את סכום הביטוח
מגוון מוצרים רחב המאפשר גמישות בבחירת הכיסויים:
סכום פיצוי על פי בחירת המבוטח
תקופת המתנה  30-60 -יום 3 ,שנים 5 ,שנים
תקופת התשלום –  3שנים 5 ,שנים 8 ,שנים 10 ,שנים ,כל החיים
ביצוע תכנון סיעודי המותאם אישית לצרכים ,היכולות וההעדפות
טרם ביצוע פעולה כלשהי וקבלת החלטה ,מומלץ לבצע התהליך באמצעות
איש מקצוע בתחום
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לסיכום ,אז מה עושים ?















ביטוח הסיעוד של קופת החולים כרובד ראשוני  -הצטרפות עם או ללא הצה"ב
בהתאם לגיל
בדיקה באם סך המקורות ,כולל ביטוח קופ"ח וביטוח לאומי (ככל שצפויה
זכאות) ,מספק ורכישת ביטוח פרטי כהשלמה
ביטוח פרט בהמשכיות – מבוגרים ,חולים וכאלה שאינם יכולים לעבור חיתום
בחברות אחרות .אחרים כתלות בבחינת כדאיות אל מול חלופות.
בחינת הצעות וחלופות לביטוחי פרט אחרים – מי שיכול לעבור חיתום
ביצוע השוואה מקיפה בין מגוון הפוליסות הקיימות בשוק (תנאים ,פרמיות ערכי
סילוק וכו')...
בחינת הצורך בביטוח סיעוד משלים המתחיל לשלם לאחר תום תקופת
התשלום בביטוח קופה"ח ( 5שנות המתנה)  -מי שיכול לעבור חיתום
ביצוע השוואה מקיפה בין מגוון הפוליסות הקיימות בשוק (תנאים ,פרמיות ערכי
סילוק וכו')...
קבלת יעוץ ובניית תכנון סיעודי אישי מקצועי
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רוצים לדעת עוד ? דברו איתנו
נייד052-6582641 :
דוא"לgabi@ofekzahav.com :
למידע נוסף ופרטים ,היכנסו לאתר האינטרנט שלנו:

www.ofekzahav.com
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