
ביטוח לעת זקנה -ביטוח סיעודי 
שינויים בביטוח סיעודי פרט וקבוצתישינויים בביטוח סיעודי פרט וקבוצתי

שרונה פלדמן
ביטוח וחיסכון, אגף שוק ההון
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2011נתוני 

פרמיות  פרמיות  פרמיות  פרמיות  
))))חחחח""""מלשמלשמלשמלש((((

מבוטחיםמבוטחיםמבוטחיםמבוטחים
))))אלפיםאלפיםאלפיםאלפים((((

767420ביטוח פרט 767420ביטוח פרט
ביטוח קבוצתי

)ח"כולל קופו(
1,6185,005

2,3852,3852,3852,3855,4255,4255,4255,425סך הכלסך הכלסך הכלסך הכל



עלות סיכון

פוליסת  
₪  ניתוחיםניתוחיםניתוחיםניתוחים 400 

  ₪ 500 

  ₪ 600 

  ₪ -

  ₪ 100 

  ₪ 200 

  ₪ 300 

45 50 55 60 65 70 75 80 85

עלות סיכון

פוליסת  פוליסת  פוליסת  פוליסת  
השתלותהשתלותהשתלותהשתלות



הליך פרסום החוזר -ביטוח סיעודי 

לדיון מסמך פרסום -  2011 אפריל�
לדיון למסמך תגובות פרסום -  2011 יולי�
 לענין זמניות הוראות פרסום -  2011 אוגוסט� לענין זמניות הוראות פרסום -  2011 אוגוסט�

קבוצתי ביטוח
חוזר טיוטת פרסום -  2011 אוקטובר�
סופי חוזר פרסום -  2012 מרס�
לתוקף החוזר כניסת -  2013 ינואר�



ביטוח פרט -שינויים במבנה תמחור 

  ₪ 400 

  ₪ 500 

  ₪ 600 

  פרמיהפרמיהפרמיהפרמיה
פרמיה  קפיצתקפיצתקפיצתקפיצת, משתנה

משמעותית  

  ₪ -

  ₪ 100 

  ₪ 200 

  ₪ 300 

45 50 55 60 65 70 75 80 85

עלות סיכון

, משתנה
ומתקבעת  

65בגיל 

פרמיה 
קבועהקבועהקבועהקבועה

פרמיה 
מוגדלתמוגדלתמוגדלתמוגדלת

משמעותית  
65בגיל 



הביטוח הקבוצתימאפייני 
קצובה ביטוח תקופת�
 הסיכון על מבוססת הביטוח עלות�

 במשך המבוטחים קבוצת של הביטוחי במשך המבוטחים קבוצת של הביטוחי
הביטוח תקופת

הקבוצה מבוטחי בין צולב סבסוד�



קבוצות מתבגרות

  ₪ 400 

  ₪ 500 

  ₪ מספר חבריםגיל 600
20-302
30-4019
40-5043
50-6069
60-7097

  ₪ -

  ₪ 100 

  ₪ 200 

  ₪ 300 

45 50 55 60 65 70 75 80 85

עלות סיכון

60-7097
70-8059
80-909
90+4
302סה"כ

62גיל ממוצע



עוזב קבוצה

  ₪ 400 

  ₪ 500 

  ₪ מספר חבריםגיל 600
20-302
30-4019
40-5043
50-6069
60-7097

  ₪ -

  ₪ 100 

  ₪ 200 

  ₪ 300 

45 50 55 60 65 70 75 80 85

עלות סיכון

60-7097
70-8059
80-909
90+4
302סה"כ

62גיל ממוצע



החדשמאפייני הביטוח הקבוצתי 

קצובה ביטוח תקופת�
 הסיכון על מבוססת הביטוח עלות�

 במשך המבוטחים קבוצת של הביטוחי

לכל החיים

לטווח ארוך  במשך המבוטחים קבוצת של הביטוחי
 הביטוח תקופת

הקבוצה מבוטחי בין צולב סבסוד�

לטווח ארוך
מודל פרט

אין

אוסף של פוליסות 
פרט בניהול קבוצתי



מתכונת חדשה -ביטוח קבוצתי 

שאינה  , הקבוצה לחבריהנחה 
"רזרבה האישית"פוגעת ב



קבוצות קיימות

 קבוצות למבוטחי סביר פתרון גיבוש�
 - קיימות

מבוגרים במבוטחים התמקדות� מבוגרים במבוטחים התמקדות�
  )מבטח ,פוליסה בעל ,מבוטח( הצדדים כל של הכרה�

  ,הוגן פתרון למציאת משותף ומאמץ הקיימת בבעייתיות
וזמין ארוך לטווח



תודהתודה
המשך יום עיון פורה


