
סוכן יקר שלום רב,

ב-1 ביולי תכנס לתוקף התקנה לעניין פוליסת סיעוד אחידה בקופות החולים. 

מצב זה מהווה הזדמנות לסוכני הביטוח להציע פוליסות סיעודיות פרטיות ללקוחותיהם,
וזאת מהסיבות הבאות:

הפוליסה הסיעודית של קופות החולים מצומצמת בהיקפה ויש מקום להרחיב את הכיסוי בפוליסה . 1
פרטית.

התקנה מציעה פתרונות רק לבני 60 ומעלה.. 2

ההיגיון שהנחה את גורמי האוצר בעניין זה היה היגיון בריא:

על פי עקרונות חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כל אדם רשאי לבחור את קופת החולים בה הוא רוצה 
לקבל שירותים רפואיים  ולעבור מקופה לקופה כמעט בכל עת. ברגע שקופות החולים מציעות ביטוחי 
סיעוד שונים וברגע שההצטרפות לביטוח הסיעודי מוגבלת בגיל או במצב רפואי )חיתום רפואי(, הרי 

שקיימת מגבלת מעבר בין הקופות שנוגדת  את עקרונות חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

הפתרון של ביטוח סיעודי אחיד לכל הקופות והצטרפות חופשית לביטוח הסיעודי בעת מעבר 
מקופה לקופה פותר בעיה זו.

באותה ההזדמנות החליט הרגולטור לנצל את הפוליסה הסיעודית האחידה גם על מנת לתת "פתרון"   
לאלפי מבוטחים בני 60 ומעלה שברשותם היה או עדיין קיים ביטוח סיעודי קבוצתי, שעל פי הנחיות 

האוצר יבוטל החל מ- 31 לדצמבר 2016.
 

לאוכלוסייה זו מציעה התקנה אפשרות להצטרף לביטוח הסיעודי של קופות החולים ללא חיתום 
ותוך שמירה על רצף זכויות מלא ובתנאי שהם עומדים בתנאים המצטברים הבאים:

 
מיום . 1 שהסתיימה  קבוצתית  בפוליסה  מבוטח 

1.1.2011 עד ליום 31.12.16 ושלא חודשה אצל 
מבטח כלשהו.

לא מבוטח בביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת . 2
לביטוח  לצירופו  הבקשה  הגשת  במועד  חולים 

הסיעודי בקופות החולים. 
שהגיע לגיל 60 ומעלה ביום 1.7.2016 או במועד . 3

בה  הקבוצתית   בפוליסה  הביטוח  תקופת  תום 
היה מבוטח, המאוחר מבניהם.

לא מתקיים לגביו מקרה הביטוח במועד בקשתו . 4
)לא  קופ"ח  לחברי  קבוצתי  לביטוח  להצטרף 

סיעודי(.

אין ספק שמדובר בפתרון רע ומגומגם, בעיקר אם נזכור שלמרבית הציבור יש כבר ביטוח סיעודי 
בקופ"ח.

וניתן לפעול על פיה וזאת כדי  יחד עם זה חשוב שכסוכן ביטוח תדע שהאלטרנטיבה הזו אפשרית 
שתוכל לענות לשאלות לקוחותיך בנושא:

מבוטחים שהביטוח הסיעוד שלהם יסתיים ב 31 דצמבר 2016, נדרשים להמתין עד סיום הביטוח )אם 
אכן יסתיים ולא תינתן אורכה נוספת על ידי האוצר( ולפעול על פי הוראות התקנה.

מבוטחים שהביטוח שלהם הסתיים בין ינואר 2011 ועד יולי 2016, נדרשים לפעול על פי התקנה כבר 
היום וזאת תוך 120 יום מיום 1 יולי 2016.

יוכל  לעשות מאומה  מבוטח שיש ברשותו ביטוח סיעודי בקופ"ח והוא מבוטח בתנאים רגילים, לא 
ולא יוכל להיות מבוטח פעמיים. כלומר מבוטחים אלו, עם סיום הביטוח הסיעודי במסגרת הקולקטיב, 
יישארו רק עם הביטוח הסיעודי הקיים בקופה. לקוחות אלה כמובן יוכלו להצטרף אם ירצו בכך לביטוח 

סיעודי פרטי נוסף שלא במסגרת קופת חולים. )ויש לשקול כסוכן לפנות אליהם(.

מאידך מבוטח שברשותו ביטוח סיעודי בקופה עם החרגות לעניין מצב רפואי קודם, כנראה )אם לא 
יפורסמו תקנות סותרות בהמשך( יהיה נכון מבחינתו לעזוב את הביטוח הסיעודי הנ"ל ולהצטרף מחדש 
לפוליסה הסיעודית האחידה של קופות החולים  על פי הוראות התקנה, וליהנות מביטול  החריגים שהיו 

לו בביטוח הסיעודי הקודם. 

על פי המסתמן בשלב זה הדרך הנכונה לנהוג היא:
ויש להם ביטוח . 1 יסתיים בעתיד  או  למבוטחים שהביטוח הסיעודי הקבוצתי שלהם כבר הסתיים 

סיעודי בקופ"ח ללא החרגות – לא לעשות דבר והתקנה לא מטיבה איתם.
למבוטחים שהביטוח הסיעודי הקבוצתי שלהם כבר הסתיים – ויש להם החרגות בפוליסה הסיעודית . 2

ולהצטרף מחדש לביטוח הסיעודי  - לבטל את הפוליסה הסיעודית בקופה כעת  בקופת החולים 
האחיד של הקופה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיום 31/10/2016. 

למבוטחים שהביטוח הסיעודי שלהם יסתיים ב- 31/12/2016 ויש להם החרגות בפוליסה הסיעודית . 3
בקופת החולים – לבטל את הביטוח הסיעודי בקופה לאחר ה 1 בינואר 2017 ולהצטרף מחדש 

לביטוח הסיעודי האחיד בהקדם האפשרי לאחר מכן ולא יאוחר מיום 30.3.2017

מצב זה משתמע מתוך התקנות שפרסם האוצר, אולם אין לכך התייחסות ברורה בתקנות ולכן 
יש לעקוב אחר ההנחיות ולפעול בעתיד בהתאם. אם אכן יישאר המצב כפי שהוא, עשויים אלפי 
אנשים בני 60 ומעלה שצורפו לביטוח הסיעודי של קופות החולים עם סייגים וחריגים לשפר את 

מצבם וטוב שכך.

אנו מאחלים לך קיץ נעים ובריא.

אני והצוות נמצאים פה לכל שאלה.


