
טבלת השוואה 
לתוכניות ביטוח סיעוד

הטבלה נמסרה באדיבות:

אבי רייטן - "אופק זהב"
מרכז יידע, הכשרה וייעוץ להגנה סיעודית



תוכניות - ביטוח סיעוד
להלן יפורטו נתונים על תוכניות הביטוח הסיעודי הניתנים לרכישה, נכונים ל- 1 מאי 2013

במצגת שישה פרקים כדלקמן:

השוואת תוכניות הביטוח הדומות זו לזו )"בסיסיות"(. פרק א' 
תוכניות ביטוח "מכפילות סכום ביטוח" )סכומי ביטוח במוסד מוכפלים(. פרק ב' 

תוכניות ביטוח לילדים.  פרק ג' 
תוכניות ביטוח "מוגדלות" - פרמיה משתנה המומרת לקבועה בקצב של 4% בשנה. פרק ד' 

השוואת תוכניות ביטוח משלימות )תקופות המתנה ארוכות של 36 ו- 60 חודש(. פרק ה' 
תוכניות ביטוח ייחודיות הקיימות רק בחברה אחת ושאינן ניתנות להשוואה. פרק ו' 

הנתונים הבאים לא נכללים בטבלאות כיוון שהם זהים בכל חברות הביטוח:

•קיזוזים - אין מכל גורם. 	
•שיטת תשלום - פיצוי. 	
•תקופת אכשרה - אין 	

•חריגים מיוחדים - מופיעים בטבלה נפרדת בפרק א'. 	



פרק א'
תוכניות "בסיסיות" הניתנות להשוואה

פרטי התוכניות
 תעריפים

ערכי סילוק



השוואת תוכניות - ביטוחי סיעוד
פניקס )"עתיר כבוד"(כלל )”אחריות לעתיד”(מגדל )”דואגים למחר”(הראל )”Golden Care"(נושא

1

A.D.L•זכאות:•לפי

בגין תשישות נפש

סוגרים•+1•=•100%סוגרים•+1•=•100%סוגרים•+1•=•100%סוגרים•+1•=•100%

100%•=•3100%•=•3100%•=•3100%•=•3

100%100%100%100%

60•ח',•96•ח',•כה"ח36•ח’,•60•ח’,•כה”ח60•ח’,•96•ח’,•כה”ח36•ח’,•60•ח’,•100•ח’,•כה”חתקופת תשלום הפיצוי2

60•יום60•יום45•יום•)החזר•מלא•לאחר•24•ח’(60•יוםהמתנה3

70858570גיל כניסה מירבי4

20,000•20,000₪•20,000₪•20,000₪•₪סכום מירבי5

80%•מתקרת•הוצאה•של•62,500•₪שיפוי לשיקום6
אכשרה•12•ח’.•80%•מתקרת•הוצאה•

של•37,500•ש”ח
אין

אכשרה•24•ח'.•80%•מתקרת•הוצאה•
של•37,500•₪

קבועהקבועהקבועהקבועה,•משתנה,•משולבתפרמיה - קבועה/משתנה7

איןתשלום למשפחת נפטר8
אכשרה-אין.•השלמה•ל-12•ח’•
)למקרה•ביטוח•עד•גיל•65(

איןאכשרה•36•ח’.•השלמה•ל-12•ח’.

10%10%5%10%הנחה לבני זוג9

36•ח'•למדד,•37•+•להשקעותלמדדלמדדלמדדהצמדת הפיצוי החודשי10

שחרור הדדי במוות11
יש•)אופצ’•-•ראה•פרק•תוכניות•

מיוחדות(
איןאיןאין

ישאיןיש•-•אופציונליאיןשחרור ב-א.כ.ע12

איןברות ביטוח13
-•עד•5,000•לילד•כשיגיע•לגיל•25
-•עד•5,000•למבוגר•כשיגיע•לגיל•

65

שונות14

-•התוכנית•כוללת•כתב•שרות.
-•כסוי•לילדים•מעל•גיל•3•.

-•נספח•“גמיש”•אופצ’•לשינוי•
סכומי•ביטוח•ותקופת•פיצוי

-•כסוי•לילדים•מגיל•3.
-•תוכנית•ייחודית•-•“מגדל•סיעוד”•

ראה•פרק•תוכניות•ייחודיות



השוואת תוכניות - ביטוחי סיעוד
איילון - )"תמיכת זהב"(הכשרה ביטוח )הכ"י סיעוד"(מנורה מבטחים )"הבטחה לעתיד"(נושא

1

A.D.L•זכאות:•לפי

בגין תשישות נפש

סוגרים•+1•=•100%סוגרים•+1•=•100%סוגרים•+1•=•100%

100%•=•3100%•=•3100%•=•3

100%100%100%

60•ח',•100•ח',•כה"ח36•ח',•60•ח',•72•ח',•כה"ח36•ח',•60•ח',•כה"חתקופת תשלום הפיצוי2

60•יום•60•יום30•או•60•יום•לבחירההמתנה3

858575גיל כניסה מירבי4

סכום מירבי5
20,000•₪.•עד•15,000•₪•

במסלול•כה"ח
₪•20,000•₪•20,000

איןאופציונאלי,•80%•מתקרת•הוצאה•של•62,500•&שיפוי לשיקום6
80%•מהוצאה•ולא•יותר

מסכום•הביטוח•כפול•10•ב-6•חודשים•

קבועהקבועה•ומשתנהקבועה•ומשתנהפרמיה - קבועה/משתנה7

איןתשלום למשפחת נפטר8
אכשרה•36•ח'

השלמה•ל-12•ח'
סכום•חד•פעמי•של•12•חודשים

במות•המבוטח•טרם•קיבל•12•תשלומים

איןאין10%הנחה לבני זוג9

למדדלמדדלמדדהצמדת הפיצוי החודשי10

איןאיןאיןשחרור הדדי במוות11

יש•אופציונליאיןשחרור ב-א.כ.ע12

ברות ביטוח13

שונות14

-•כסוי•לילדים•מגיל•3•כנספח•להורים•או•
כפוליסה•עצמאית.

-•סכום•ביטוח•מזערי•למבוטח•ראשי•2,500•₪•
פ'•קבועה



תוכניות ביטוח סיעודיות | השוואת החריגים בפוליסה
ההחרגה

ניסוח מתומצת של סעיפי החרגה
כללמגדלהראלאיילון

הכשרה ביטוח
פניקסמנורה מבטחים

יש•יש*יש*יש*ישישנסיון התאבדות

ישסמים•בלבדישישישישסמים אלכוהול

ישישישישישישהשתתפות בביצוע פשע

ישישישישישישאיידס

איןישאיןאיןישאיןביקוע גרעיני

ישישיששירותי בטחון/מלחמה )משרתים(
אין•ב”כלל”

יש**•בהכשרה
יש**

בשרות•-•יש**
במלחמה•-•יש

פעולת איבה - טרור )אזרחים(
יש•למלחמה
אין•לאיבה

ישאיןאיןאין
חד•פעמי•השלמה•של•

עד•12,000•ש”ח

ישאיןישישאיןישטיסה

איןאיןאיןאיןאיןאיןתאונת עבודה

איןאיןאיןאיןאיןאיןתאונת דרכים

איןישישישישאיןהפרעות נפשיות/התמוטטות עצבים

איןאיןאיןאיןאיןאיןמחלה תורשתית

איןאיןאיןאשפוז בבית חולים רגיל
יקבל•רק•אם•הגיע•

כזכאי
איןאין

איןאיןאיןאיןאיןאיןסיעוד מורכב

איןאיןישאיןאיןאיןהריון ולידה

*•החריג•אינו•חל•על•מי•שהוגדר•כתשוש•נפש•או•חולה•באלצהיימר.
**•החריג•חל•רק•על•מי•שזכאי•לתגמול•ממשרד•הביטחון.



פרמיה חודשית - 10,000 ₪ פיצוי

א. תקופת פיצוי 5 שנים )פרמיה קבועה(

הפרמיה•המוצגת•אינה•כוללת•תוספות•אופציונליות•למיניהן.•
מנורה•-•פרמיה•ל-60•ימי•המתנה.

גיל 
כניסה

איילוןהכשרה ביטוחמנורה מבטחיםפניקסכלל מגדלהראל 

אשהגבר אשהגבר אשהגבר אשהגבר אשהגבר אשהגבר אשהגבר 

30176228187241160240197240160232137193165212

35210274224288190280230279192277159225197252

40254334270346227326274326233334188267238304

45311409331422271403329389287409226321292370

50383505412522346508405477360508279395362456

55482635522656455656516602462643354498503630

60667881678846629879682791610836465648651810

65901118590911289051240943108989112106218638671074

701310183112521563128717761653211212851754852119812561565

751800226619672675187925911216173418052266



פרמיה חודשית - 10,000 ₪ פיצוי

א. תקופת פיצוי 96 חודש )פרמיה קבועה(

א. תקופת פיצוי 100 חודש )פרמיה קבועה(

הפרמיה•המוצגת•אינה•כוללת•תוספות•אופציונליות•למיניהן.•

הפרמיה•המוצגת•אינה•כוללת•תוספות•אופציונליות•למיניהן.•

גיל כניסה
פניקס 96 ח'הכשרה 96 ח'מגדל 96 ח'

אשהגבר אשהגבר אשהגבר 

30221293166238231292

35264349193278271335

40319421228330320393

45391512274398384470

50485633338490475577

55614795429618606733

607951023562805801963

6510621362748106911071328

70145218781019147919402598

752068270314382125

גיל כניסה
איילון 100 ח'הראל 100 ח' 

אשהגבר אשהגבר 

30213305197260

35254367236310

40310449285373

45381551348454

50469676431560

55578904597772

607841221767989

651007167110181308

701543262814651897

7520812723



פרמיה חודשית - 10,000 ₪ פיצוי

פרמיה חודשית עבור תוספות אופציונליות

א. תקופת פיצוי כל החיים )פרמיה קבועה(

להלן הפרמיות עבור תוספות אופציונליות.

א.•מודגש•שבביטוחי•ה"שיפוי•לשיקום"•כל•חברה•קובעת•סכום•תקרה•שונה•ובכל•מקרה•לא•
יותר•מסכום•הביטוח•הבסיסי•שנרכש.•בטבלא•זו•הפרמיה•מביעה•את•התקרה•במסלול•

ביטוח•"לכל•החיים".
•ללא•הצהרת•בריאות. • "ברות"•ב"פניקס"•משמעה•אופציה•לרכוש•סכום•ביטוח•נוסף•בגיל•65ב.

•תחנות•בתקופת•הביטוח•לשינוי•תקופת•פיצוי•או• • "גמיש"•ב"הראל"•משמעו•אופציה•ל-3ג.
סכום•ביטוח•-•ללא•הצהרת•בריאות•)גיל•מירבי•לרכישת•הנספח:•55(.•הפרמיה•הר"מ•ל-•

10.000•₪•ביטוח•אופציונלי.

הפרמיה•המוצגת•אינה•כוללת•תוספות•אופציונליות•למיניהן.•

גיל 
כניסה

איילוןהכשרה ביטוחמנורה מבטחיםפניקסכלל מגדלהראל 

אשהגבר אשהגבר אשהגבר אשהגבר אשהגבר אשהגבר אשהגבר 

30251359248339220330291371229357193285217294

35299432296403250390335428275425224333259349

40365529357485305491396504333513265397312420

45448648435589379599476606408625318477380509

50552796538725481752589746508772390585469626

556801063677908631962748946647971492735646859

60922143787111628401245987124384412516419508271094

651185196711551536119017631356170812071784844125510851437

7018153092156320981680250223653366170925501134171615472066

752200298024583663243136631574242421782933

גיל 
כניסה

הראל - "גמיש"מנורה - שיקום

אשהגבראשהגבר

301.62.157

351.92.569

402.33.1813

452.83.81421

503.64.72639

554.664161

606.27.8

658.610.7

7012.415.3

7518.723.1



השוואת ערכי סילוק
. 1 בטבלאות הבאות רוכזו נתוני ערכי סילוק המתייחסים לנתונים הבאים:

 א. לגברים במסלול כל החיים.
ב. ל- 1,000 ₪ סכום ביטוח.

ערכי הסילוק של נשים דומים ביותר לאלה של הגברים וברוב המכריע של המקרים הסטיה אינה עולה על 3%. 2 בלבד.

המספרים מקורבים עד כדי מחצית האחוז. 3 .



השוואת ערכי סילוק
)גבר, כל החיים, ל - 1,000 ₪ ביטוח(

לאחר 15 שנים

גיל 
איילוןהכשרהמנורהפניקסהראלכללמגדלכניסה

35430475370344390466389

40456502385361410492407

45487536400381440524430

50524575415407470560456

55560610430433500593487

60602646455463530626522

לאחר 20 שנים

גיל 
איילוןהכשרהמנורהפניקסהראלכללמגדלכניסה

35543593470432490582486

40574625480452520613508

45611663490478550649534

50647698505504570682564

55688732520533600715598

60728762545564630742631

לאחר 25 שנים

גיל 
איילוןהכשרהמנורהפניקסהראלכללמגדלכניסה

35642693550509570682570

40677728560532600714594

45712760570556630746622

50750793580584660777653

55787820590612680803683

60816838605636700820707

לאחר 30 שנים

גיל 
איילוןהכשרהמנורהפניקסהראלכללמגדלכניסה

35729777620575640765641

40761806630597670793666

45795836640622690822694

50829861640648720846721

55856878640670730863743

60870861650684740868755

לאחר 5 שנים

גיל 
איילוןהכשרהמנורהפניקסהראלכללמגדלכניסה

35160154140129150177148

40170192145135160187155

45183206150143170201165

50198225160155180218176

55217247170166200238190

60242273190205220262207

לאחר 10 שנים

גיל 
איילוןהכשרהמנורהפניקסהראלכללמגדלכניסה

35303338270243280331277

40321358275255290350290

45344385280270310375307

50372416295289340404327

55406452310313370438351

60438483340336390466380



פרק ב'
תוכניות מכפילות סכום ביטוח

)תוכניות בהן סכום הביטוח לסיעודי שבמוסד מוכפל(

עקרונות התוכניות
תעריפים



להלן יפורטו תוכניות ביטוח בהן סכום הביטוח הבסיסי בפוליסה ישולם בעת שהייה המבוטח בביתו אך מוכפל בעת 
שהייה במוסד סיעודי. 

תוכניות אלה קיימות ב- 3 חברות ביטוח אשר יפורטו להלן.
התוכניות דומות בעקרונות שלהן אך יש ביניהן הבדלים כדלקמן:

בחברת "פניקס" היא בת 30 ימים. תקופת ההמתנה:  א. 
בחברת "מגדל" היא בת 45 ימים.   
בחברת "הראל" היא בת 60 ימים.   

בחברת "פניקס" הוא פי 2.2 מהפיצוי בבית )220%(. הפיצוי במוסד:  ב. 
בחברות "מגדל" ו"הראל" הוא פי 2 מהפיצוי בבית )200%(.   

בחברות "מגדל" ו"פניקס": 60 חודש, 96 חודש, לכל החיים. משך תשלום הפיצוי:  ג. 
בחברת "הראל" : 60 חודש, 100 חודש, לכל החיים.   

ב"מגדל" ו"פניקס" יש תוכניות מקבילות עם המתנה של 36 ו- 60 חודש   תוכניות נוספות:  ד. 
אלה יפורטו בפרק של תקופות ההמתנה הארוכות.    

ב"מגדל" יש תוכנית דומה גם ב"מגדל סיעוד" - פרוט בפרק " תוכניות ייחודיות".   

בחברות הנ"ל ערכי הסילוק זהים )עם פער של עד 1%( מערכי הסילוק של התוכניות  ערכי סילוק:  ה. 
הרגילות שלהן עם הפרמיה הקבועה.   

תוכניות מכפילות סכום ביטוח
סכום פיצוי שונה בין שהייה בבית ושהייה במוסד



פרמיה חודשית ל- 5,000 ₪ פיצוי בבית

פיצוי 5 שנים  .1

גיל 
פניקס )360 מעלות(מגדל )דואגים למחר+(הראל )סיעודי לכל(

אשהגבראשהגבראשהגבר

30123183121156152185

35147219144186175212

40178267175224205250

45218327214273251296

50268404266338304364

55337508337425389462

60467705456570516608

65666984635789719842

709691518876109412701628

פיצוי לכל החיים  .3

גיל 
פניקס )360 מעלות(מגדל )דואגים למחר+(הראל )סיעודי לכל(

אשהגבראשהגבראשהגבר

30178309160219213278

35212371191261247321

40259454231314292379

45318557293397352456

50392684348470436562

55482914438589558717

606551236587783740940

658881750808107510251306

70136127521094146918042573

פיצוי 96 - 100 חודש  .2
סכום הביטוח ישולם לתקופה של:  

ב"פניקס" ו"מגדל" במשך 96 חודש )8 שנים( וב"הראל" במשך 100 חודש  

גיל 
פניקס )360 מעלות(מגדל )דואגים למחר+(הראל )סיעודי לכל(

אשהגבראשהגבראשהגבר

30151263143190175220

35180316171226202254

40220386206272238298

45270474263346287357

50333581314410355440

55410777397516455560

605561050535690605739

6575514887439538421023

70115723391017131414871998



פרק ג'
השוואת תוכניות לילדים

כל סוגי התוכניות כולל ערכי סילוק



פרמיה חודשית ל- 10,000 ₪ פיצוי
ילדים

תוכנית מכפילת סכום ביטוח* | פרמיה חודשית ל- 5,000 ₪ פיצוי

מסלול "לכל החיים"

גיל כניסה
הראלפניקסכלל מנורה מבטחיםמגדל

בתבןבתבןבתבןבתבןבתבן

310814910315992130139183109146

511515710816796137145190114154

7121166114176100144150198120163

9128176120186105151156206126172

11136187127197109159162214132182

13144198134208114167169223140193

15153210142221120176177233148206

17163223150235126186185244156219

•כפוליסה•עצמאית•או•כנספח•לביטוח•הורים •  מגדל•-•החל•מגיל•3א.
ברות•ביטוח•עד•5,000•₪•בגיל•25•למצטרף•עד•גיל•17.5.

•כנספח•לפוליסת•הורים•או•כפוליסה•עצמאית. • מנורה•-•החל•מגיל•3ב.

•כפוליסה•עצמאית. • כלל•-•החל•מגיל•3ג.
•בפרמיה•קבועה•כפוליסה•עצמאית•או•כנספח•לביטוח•הורים.•• • פניקס•-•החל•מגיל•3ד.

. • הראל•-•החל•מגיל•3ה.

מסלול "לכל החיים" * לפרטי התוכניות - ראה פרק קודם

גיל כניסה
פניקס )360( מגדל )+(הראל )לכל(

בתבןבתבןבתבן

3771267096106141

58113274102110146

78514078108115152

98914883114119159

119415688121124165

139916693128129173

1510517799136135180

17111188105145141189



השוואת ערכי סילוק
)גבר, כל החיים, ל - 1,000 ₪ ביטוח(

לאחר 10 שנים

גיל 
כניסה

פניקס כללהראלמנורהמגדל
)עתיר(

פניקס 
)360(

3220210236192193

6231210243195196

9241210220251199200

12252220220262204205

15262230220271208209

17268232230278211212

לאחר 20 שנים

גיל 
כניסה

פניקס כללהראלמנורהמגדל
)עתיר(

פניקס 
)360(

3419380439349350

6435380449355356

9449385390465361362

12463400400478368369

15476410400490374375

17484420410501379380

לאחר 15 שנים

גיל 
כניסה

פניקס כללהראלמנורהמגדל
)עתיר(

פניקס 
)360(

3323300341274276

6337300350280281

9351300310364285286

12363310310376291292

15375320320387296297

17382330320396300301

לאחר 30 שנים

גיל 
כניסה

פניקס כללהראלמנורהמגדל
)עתיר(

פניקס 
)360(

3584510605473475

6600520617481482

9615530520634488489

12629540530648496497

15644550540660504505

17653560550673510511



פרק ד'
תוכניות עם פרמיה מוגדלת

)"משולבות"(



על פי הוראות המפקח על הביטוח, החל ב- 1 ינואר 2013 לא ניתן עוד למכור תוכניות ביטוח עם פרמיה משתנה 
)שאינן צוברות ערכי סילוק והעוברות למסלול של פרמיה קבועה בגיל 65( אלא רק תוכניות משולבות בהן הפרמיה 
כוללת מרכיב של פרמיה משתנה המומרת לקבועה מידי שנה באופן הדרגתי, בקצב שנתי אחיד של 4%, עד גיל 65, 

בו הפרמיה כולה תהיה קבועה.
התוכניות הללו צוברות ערכי סילוק בהתאם לקצב ההמרה מפרמיה משתנה לקבועה.

פרק זה יציג את התוכניות מסוג זו שמשווקות על ידי חברות הביטוח.

- "גולדן קאר משולבת" בפרק זה מוצגות שתי תוכניות שהוצאו על ידי הראל 
- "עתיר כבוד מוגדלת" ופניקס   

- "סיעודי 360 מעלות מוגדלת"   

תוכניות ב"פרמיה מוגדלת"
)תוכניות "משולבות"(



פרמיה חודשית ל- 10,000 ₪ פיצוי

א. תקופת פיצוי: 5 שנים

*•בתוכנית•360•מעלות•הפיצוי:•5,000•₪•בבית•ו-•11,000•₪•במוסד

גיל 
כניסה

פניקס )360 מעלות(*פניקס )"מוגדלת"(הראל )"משולבת"(

אשהגבר אשהגבר אשהגבר 

25487554654251

30639782966072

35841281041237792

40126171137161102123

45170233184218140167

50236354260306195232

55364509377438283335

60580769572662432509

ג. תקופת פיצוי: לכל החיים

*•בתוכנית•360•מעלות•הפיצוי:•5,000•₪•בבית•ו-•11,000•במוסד

גיל 
כניסה

פניקס )360 מעלות(*פניקס )"מוגדלת"(הראל )"משולבת"(

אשהגבר אשהגבר אשהגבר 

2578136791026080

3010117711614684109

35135233149188110144

40181311198254148190

45265421274345201257

50383585380478280358

55546838546688406519

6081912648261040619790

ב. תקופת פיצוי: הראל 100 חודש פניקס 96 חודש

*•בתוכנית•360•מעלות•הפיצוי:•5,000•₪•בבית•ו-•11,000•במוסד

גיל 
כניסה

פניקס )360 מעלות(*פניקס )"מוגדלת"(הראל )"משולבת"(

אשהגבר אשהגבר אשהגבר 

256611564794962

3086150941157086

3511419812114790112

40154264159194120150

45225358217267164202

50325497307370228281

55464712442532331405

606961074672806507618



ערכי סילוק

ערכי סילוק לכל 1,000 ₪ סכום ביטוח 
מסלול - לכל החיים

גיל כניסה
לאחר 25 שניםלאחר 20 שניםלאחר 15 שניםלאחר 10 שנים

פניקסהראלפניקסהראלפניקסהראלפניקסהראל

25109100170157235217304280

30127115196179269247347320

35146133226206310284400367

40165154255239351330452426

45190181294281402389

50224218343338

55268269

גיל כניסה
לאחר 40 שניםלאחר 35 שניםלאחר 30 שנים

פניקסהראלפניקסהראלפניקסהראל

25377348455421537498

30431397519480

35495456



פרק ה'
תוכניות עם תקופת המתנה ארוכה

)"משלימות"(

פרטי התוכניות
תעריפים )כולל "תוכניות מכפילות"(



ההשוואות שלהלן מתייחסות לתוכניות ביטוח סיעודי עם תקופת המתנה בת:
36 או 60 חודש - השלמה לכל החיים

נקודות להדגשה:

מוצרי החברה נתנים למכירה כפוליסות עצמאיות וכשכבה שניה לפוליסות פרט,  הראל 
קבוצתיות וקופות החולים.  

המוצרים אפשריים למכירה רק כשכבה שניה מעל קופות החולים. כלל 

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

אחרות וביטוחים קבוצתיים.  

המוצרים נתנים למכירה כפוליסה עצמאית שכבה שניה לפוליסות פרט, קבוצתיות וקופות החולים. פניקס 

המוצר ניתן למכירה גם כביטוח יסודי וגם כנספח לפוליסה פרטית עם 60 ימי המתנה. מנורה מבטחים 
בכל מקרה, סכום הביטוח היסודי יהיה לא פחות מ- 2,500 ₪.  

סיעודי משלים - השוואת תוכניות



סיעודי משלים - השוואת תוכניות

הראלנושא
).G.C משלים(

כלל
)"אחריות לעתיד"(

מגדל
)"דואגים למחר"(

מנורה מבטחים 
)"סיעודית"(

פניקס
)עתיר כבוד"(

איילון
)בשלבי עדכון(

1

A.D.L•זכאות:•לפי

בגין תשישות נפש

סוגרים•+1•=•100%סוגרים•+1•=•100%סוגרים•+1•=•100%סוגרים•+1•=•100%סוגרים•+1•=•100%

100%•=•3100%•=•3100%•=•3100%•=•3100%•=•3

100%100%100%100%100%

כה”חכה”חכה”חכה”חכה”חתקופת תשלום הפיצוי2

36•ח’,•60•ח’36•ח’,•60•ח’36•ח’,•60•ח’36•ח’,•60•ח’36•ח’,•60•ח’•המתנה3

8570•708585גיל כניסה מירבי4

20,000•12,000•20,000•20,000₪•20,000₪•₪סכום מירבי5

שיפוי לשיקום6

80%•מתקרת•הוצאה•
של•62,500•₪•)כלול•

בפרמיה(

80%•מתקרת•הוצאה•של•אין
37,000•ש”ח

)אופציונאלי(•80%•החזר•
מתקרה•הוצאה•של•

62,500•ש”ח•

אכשרה•24•ח’.•
החזר•80%•מתקרת•
הוצאה•של•37,500•₪

קבועה•קבועהקבועהקבועהקבועה,•משולבתפרמיה - קבועה/משתנה7

תשלום למשפחת נפטר8
אכשרה•36•ח’.•אין

השלמה•ל-12•ח’
אין•אכשרה

השלמה•ל-12•חודש
אכשרה•12•ח’•השלמה•אין

ל-12•ח’

10%5%10%10%10%הנחה לבני זוג9

למדדלמדדלמדדלמדדהצמדת הפיצוי החודשי10
36•ח’•למדד,•37•+•

להשקעות

איןאיןיש-אופציונליאיןאיןשחרור ב-א.כ.ע11

ברות ביטוח12

-•יש•שחרור•מפרמיה•
בעת•תקופת•ההמתנה
-•נספח•גמיש•אופצ’•
לקיצור•תקופת•המתנה

יש•שחרור•מפרמיה•בעת•
תקופת•ההמתנה

ברות•עד•5,000•₪•בגיל•
65•-•שחרור•מפרמיה•

בתקופת•ההמתנה

מלאביסודיגורם פוליסה13



סיעודי משלים - 36 חודשי המתנה
השוואת פרמיות - 10,000 ₪ סכום ביטוח

סיעודי משלים - 60 חודשי המתנה
השוואת פרמיות - 10,000 ₪ סכום ביטוח

גיל כניסה
מנורה מבטחיםפניקסמגדלכללהראל

אשהגבראשהגבראשהגבראשהגבראשהגבר

3012720813019092156154221125187

35153254150230113174177259149222

40187309170260144222212308180267

45232382200310176273261368219323

50288469240380216337322451269395

55349660300470260409403567337492

60463875360580332533520736431623

6559612114707604477097051006562817

7089819286101010586966120220167411097

758301400102818059901493

גיל כניסה
מנורה מבטחיםפניקסמגדלכללהראל

אשהגבראשהגבראשהגבראשהגבראשהגבר

308214490140619710214676121

35981741001607211511616891143

4012221412018087138136198109171

45151263140210104167161243131207

50185320160260127203197302161252

55217471200320155251251376199310

60281611230380194316324482249338

65354859290490246408428651318501

7055513883606403115367031295405656

75470860401714516856



תוכניות מכפילות סכום ביטוח

סכום פיצוי שונה בין שהייה בבית ושהייה במוסד
פרמיה חודשית ל- 5,000 ₪ פיצוי בבית

לתשומת לב!
ב"הראל"•הפיצוי•במוסד•הוא•200%•מסכום•הביטוח•בבית•וב"פניקס"•הוא•220%

גיל כניסה

המתנה 60 חודשהמתנה 36 חודש

פניקס )360(מגדל )דואגים +(פניקס )360(מגדל )דואגים +(

אשהגבראשהגבראשהגבראשהגבר

3060102110163406368103

3573113129188477578121

4093144154221569091145

4511417818426568108111173

5014021922632682132140212

55169266286414101163175266

60224360375544131213225346

65313496513749172285302473

704106768931512218375511956



פרק ו'
תוכניות ייחודיות

תוכניות הקיימות רק בחברת ביטוח אחת ושאינן ניתנות להשוואה



להלן יפורטו תוכניות ביטוח סיעודי ייחודיות השונות במבניהן מהתוכניות הרגילות ולכן אינן ברות ההשוואה.

ביטוח סיעוד - תוכניות ייחודיות

רשימת התוכניות המיוחדות )מפורטות להלן(

א. "מגדל סיעוד" ו"מגדל סיעוד - משלים". מגדל 
ב. "מגדל סיעוד" + ו"סיעוד + משלים".   

המידע 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 לאמתם טרם רכישת ביטוח סיעודי.



"מגדל סיעוד"

תוכנית זו מעניקה למבוטח פיצוי חודשי חלקי או מלא כדלקמן:

א.  מקרה הביטוח נובע ממצב של אי יכולת לבצע:
 - 3 מתוך 6 פעולות או 2 כשאחת היא אי שליטה על סוגרים - המבוטח יזוכה ב- 50% מסכום הביטוח.

 - 4 מתוך 6 פעולות יזכו את המבוטח ב- 75% מסכום הביטוח.
- 5 או 6 פעולות או לחילופין תשישות נפש יזכו את המבוטח ב- 100% מסכום הביטוח.

ב. שחרור מתשלום פרמיות בתקופת הפיצוי החודשי.
ג. צבירת ערכי סילוק.

ד. הפיצוי ודמי הביטוח יהיו צמודים למדד למשך כל תקופת הביטוח וקבלת הפיצוי החודשי.
בחירה של תקופות פיצוי בנות: 5 שנים, 8ה.  שנים או לכל החיים.

תקופות המתנה לבחירה של: 90 יום, 36 חודש או 60ו.  חודש.
ז. לפוליסה זו אין כיסויים נוספים הקיימים ב"דואגים למחר".

סכום ביטוח מירבי - 20,000ח.  ₪.

"מגדל" חברה לביטוח



"מגדל סיעוד"
פרמיה חודשית ל- 10,000 ₪ סכום ביטוח

"מגדל סיעוד משלים"
פרמיה חודשית ל- 10,000 ₪ סכום ביטוח | תקופות המתנה 36 ו- 60 חודש

גיל כניסה
פיצוי לכל החייםפיצוי ל- 8 שניםפיצוי ל- 5 שנים

אשהגבראשהגבראשהגבר

30143187170228190263

35172223203272227313

40208269245327274377

45254328300398334458

50316406373492414564

55401511473620521707

60523660614799672907

6570388282210658951202

7096911211124149812101641

75139017681597211116992327

גיל כניסה
60 ח' המתנה36 ח' המתנה

אשהגבראשהגבר

30711224776

35871355690

4011017267107

4513521380130

5016626397158

55201319120196

60257417150247

65348556191320

70455757241419

757961411310559



"מגדל סיעוד"
ערכי סילוק לכל 1,000 ₪ סכום ביטוח לאחר X שנות תשלום:

גיל
כניסה

סילוק לאחר:

51015202530

35161303431544644731

40170322457576679762

45183345489613714797

50199374527649751830

55219410562589787856

60244440602728815869

"מגדל סיעוד+"
פרמיה חודשית ל- 5,000 ₪ סכום ביטוח )במוסד•סכום•כפול(

גיל
כניסה

פיצוי לכל החייםפיצוי ל- 8 שניםפיצוי ל- 5 שנים

אשהגבראשהגבראשהגבר

3097127115155129178

35116152138184154212

40141183166222186255

45172222204270227310

50215275253334281383

55272347321420354480

60368468432563474638

65514644601778653878

7070789282110728841198

"מגדל סיעוד+ / משלים"
פרמיה חודשית ל- 5,000 ₪ סכום ביטוח

תקופות המתנה 36 ו- 60 חודש )במוסד•סכום•כפול(

גיל
כניסה

60 חודשי המתנה36 חודשי המתנה

אשהגבראשהגבר

3048823251

3559923861

40751174573

45921445488

5011317866107

5513621681133

60181294106174

65254406140234

70332553176306


