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נושאים לדיון

"חדש" סיעודי ביטוח מאפייני �

מבוגרים למבוטחים מתווה � מבוגרים למבוטחים מתווה �

ח"קופו לחברי סיעודי ביטוח �
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)ח"קופולא (תהליך הסדרה 

מסמך לדיון ציבורי בבעיות - 2011אפריל �

תגובות למסמך לדיון -  2011יולי �

הקפאת מצב קיים בביטוח קבוצתי   - 2011אוגוסט �

טיוטת חוזר -  2011אוקטובר � טיוטת חוזר -  2011אוקטובר �

חוזר סופי - 2012מרץ �

מטפל בכמיליון וחצי מבוטחים

גיבוש מתווה למבוגרים - 2013ינואר �

טיוטת הוראות ביטוח קבוצתי למבוגרים - 2013אפריל �

מיליון מבוטחים מבוגרים בכרבעמטפל 
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מאפייני הביטוח הסיעודי החדש

)ח"קופולא ( 

החיים כל - ביטוח תקופת �

בשנה 4% עד - בפרמיה שינויים �

  צולב סבסוד אין �  צולב סבסוד אין 

 ופדיון סילוק ערכי�

 פרט פוליסות של אוסף - "קבוצתי" ביטוח�
הנחה עם
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מבנה תמחור
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פרמיה 
מוגדלת
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מתווה למבוטחים מבוגרים  

פוליסה מיוחדת
כל חיי המבוטח: תקופת ביטוח•

אין מעבר בין מבטחים; המבטח הקיים: מבטח•

)כולל(1952נולד לפני : מי יכול להצטרף• )כולל(1952נולד לפני : מי יכול להצטרף•

; בעל פוליסה מחליט–מבוטחים בפוליסה קיימת•

למבוטח זכות ביטול; הצטרפות בסיום תקופת ביטוח

 -מבוטח בפוליסה שהופסקה בשלוש השנים שקדמו •

6מבוטח מחליט



צירוף לפוליסה המיוחדת  

:  מחליט

קבוצה קיימת
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בעל פוליסה

כןלא

הנותרים  
להמשכיות

כל המבוגרים   
למתווה

 המשכיות
לכולם



הכיסוי בפוליסה המיוחדת

תקופת פיצוימוסדבית

שנולדו   מבוטחים שנולדו   מבוטחים

1938-1952
חודש 3,0004,50060

מבוטחים שנולדו  

1938לפני 
חודש 2,5003,75036
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המשך -מתווה 

;  ללא חיתום -אפשרות לרכוש פוליסה פרט משלימה �

לפוליסה מיוחדת ריידר

במקרה של עודף או גרעון - איזון אקטוארי �

אין ערכי סילוק או פדיון�

אפשרות להישאר גם לאחר עזיבת הקבוצה�
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הבדלים - ח"קופוביטוח סיעודי לחברי 

ביטוח סכומי�

ביטוח תגמולי תקופת�

  פרמיה מבנה�

המתנה תקופת�

ביטוח תגמולי מתן אופן�
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בעייתיות במצב קיים

להשוואה אפשרות חוסר�

:חולים קופת שעובר מבוטח�
חדש רפואי לחיתום נדרש�

  בגיל פרמיה תוספת /  יורד ביטוח סכום�
מבוגר
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2015החל מינואר  -הפתרון לבעיה 

פוליסה לכל קופה
כיסוי אחיד

ללא חיתום מעבר 
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אפשרויות לרכישת ביטוח סיעודי -לסיום 

ביטוח  
קבוצתי 
פרטלחברי 
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לחברי 
ח"קופו

פרט עם הנחה 
לקבוצה

פרט



רבהתודה רבהתודה 

המשך יום עיון פורה
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