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 לשכת סוכני הביטוח בע"מ ובני משפחותיהם חבריפוליסה לביטוח בריאות וסיעוד קבוצתי ל

 דף מידע מהותי לקראת הצטרפות לביטוח
 

 תיאור עיקרי הכיסויים הכלולים בפוליסה הקבוצתית:  .1

  ביטוח סיעודי 
 

 הפרמיה: .2

 ₪ דמי הביטוח החודשיים  גיל המבוטחים
 בגין יחידת פיצוי אחת 

 ולמשך ₪*  5,000של 
 כל חיי המבוטח הסיעודי

 ₪ דמי הביטוח החודשיים 
 בגין יחידת פיצוי אחת 

  *₪* 5,000של 
 חודשים 60ולמשך 

 ₪  9.75 לא ניתן לרכוש   20 – 3ילד/ נכד של חבר/ה מגיל 

 לרכושלא ניתן  ₪  65 45 -21בין 

 לא ניתן לרכוש ₪  182 60 - 46בין 

 לא ניתן לרכוש ₪  208 ומעלה  61

בכפוף ₪,  10,000כל אחת, ועד סכום כולל של ₪  5,000יחידות פיצוי בסך של  2ניתן לרכוש עד *
 . למילוי הצהרת בריאות וחיתום

חודשי  60ולמשך עד ₪,  5,000רשאים לרכוש יחידת פיצוי אחת בסך של  20 – 3**ילדים ונכדים מגיל 
 פיצוי בלבד. 

 נקודות. 12,305שהינו  15.2.2014 -שפורסם ב מדד ל הפרמיה צמודה *** 
 הפרמיה כפופה להתאמת פרמיה כמפורט בפוליסה  ****

אינם זכאים  3וילדים/נכדים עד גיל , 3הכיסוי בגין הביטוח הסיעודי אינו חל על ילדים/נכדים עד גיל 
 לקבלת גמלת סיעוד עפ"י הסכם זה.

 

 :תקופת הביטוח הינה .3
 31.03.2020מבוטח לביטוח ועד ליום ממועד הצטרפות ה

 

 סכומי ביטוח עיקריים וגבולות אחריות עיקריים .4

 נקודות. 11,732שהינו  15.2.2011 -סכומי הביטוח הינם צמודים למדד המחירים לצרכן שפורסם ב*

 סכום ביטוח מירבי עבור עיקרי הכיסויים פירוט כיסויים עיקריים

ללא תלות בפוליסה אחרת. תגמולי  -ביטוח סיעודי 
הביטוח עבור טיפול בבית זהים לתגמולי הביטוח 

 עבור טיפול במוסד סיעודי. 
אינם זכאים לקבלת גמלת  3ילדים/נכדים עד גיל 
 סיעוד עפ"י הסכם זה.

או           ₪  5,000פיצוי חודשי בסך למבוטח מבוגר 
ע"י המבוטח(             )בהתאם לכיסוי שנרכש ₪  10,000

  לכל החיים.
 ₪  5,000פיצוי חודשי בסך  - 20למבוטח עד גיל 
  .חודשים 60לתקופה של עד 

                 חריגים בדבר מצב רפואי קודם,חריגים, , תקופת המתנהבפוליסה הקבוצתית כלולים:  .5
 :וכן השתתפות עצמית כמפורט להלן

 :תקופת המתנה
 ביטוח סיעודי. - 1נספח  -סיעוד  יום בגין מקרה 30

 חריגים:
 להסכם. 1בנספח  6כמפורט בסעיף 

 חריג בדבר מצב רפואי קודם:

  להסכם. 1הנספח  7כמפורט בסעיף 

 .סייג לחבות או להיקף הכיסוי שנקבע למבוטח מסוים בדף פרטי החיתום שנקבעו לו       
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 השתתפות עצמית:
 ביטוח סיעודי. - 1נספח  -בגין הוצאות שיקום  20%

*על המועמד לביטוח להשיב תשובה מלאה וכנה  על שאלות בעניין מהותי, וככל שלא יעשה כן יכול 
 ותהיה לכך השפעה על תשלום תגמולי הביטוח.

 

לקבלת מידע מפורט בנוגע לכל סכומי הביטוח,  לליסוב סוכנות לביטוחלידיעתך: באפשרותך לפנות 
 , 03 – 6396676 לעיל בטלפון מספר  5הכיסויים, הפרמיות, וכן לפרטים כמפורט בסעיף 

 . lisov@insurance.org.il דוא"ל:  ,2785959-072פקס: 
 

 מידע נוסף:
אגף שוק ההון במשרד האוצר מקים אתר אינטרנט מאובטח שיאפשר לך לראות במרוכז את מוצרי הביטוח 

 שלך בכל חברות הביטוח בישראל וזאת על בסיס נתונים שאנו נעביר אליהם. 
במידה ואינך מעונין שנעביר את הנתונים, עליך ליצור קשר עם חברתנו במוקד שירות לקוחות כלל  בטלפון 

 *.5454שמספרו 
לידיעתך, אי העברת הנתונים תמנע ממך לראות במרוכז באתר האינטרנט המאובטח את מוצרי הביטוח 

 שלך בכל חברות הביטוח בישראל.
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