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לכבוד חברי איגוד מקצועות הבריאות בהסתדרות

הנדון  :הצעה לביטוח סיעודי ייחודי לחברי איגוד מקצועות הבריאות
שלום רב,
כידוע החל מתאריך  01.01.2018בוטל הביטוח הסיעודי הקולקטיבי לעובדי הקופ"ח ,בבדיקה
שנערכה עם הנהלת האיגוד מומלץ לרכוש ביטוח סיעודי עם סכום פיצוי של  ₪ 8,000לפחות,
כאשר הבסיס לביטוח הסיעודי שהיה לפניכן לתקופה של  5שנים בגובה  ₪ 5,500יהיה ללא שינוי
(באמצעות הצטרפות לתוכנית של הראל לעובדי הקופ"ח) והשאר לכל החיים יהיה באמצעות
התוכנית המפורטת מטה של מגדל חברה לביטוח .
כאשר אנו מזכירים לכולם שהביטוח באמצעות הראל בתוכנית לעובדי הקופ"ח הינו לחמש שנים
בלבד וכל אחד נדרש לעשות את חשבונו האישי מה הצרכים וההיערכות שלו האישית למקרה סיעודי.
כמו כן  ,האיגוד בחן מגוון הצעות מחיר שהוגשו מחברות ביטוח וסוכנויות הביטוח השונות ,והגיע
למסקנה כי ההצעה של מגדל חברה לביטוח באמצעות סוכנות הביטוח אברהמוב היא הטובה ביותר
עבור כל ארבעת מקצועות הבריאות השכירים והעצמאיים .

לאחר משא ומתן והשוואה מדו יקת מבין חברות הביטוח ,
אנו מתכבדים להציג את מפרט ההצעה:
להלן האפשרויות להצטרפות עם ההטבה הייחודית לחברי האיגוד :
 תוכנית פיצוי סיעודי לאחר תקופת המתנה של  45יום לכל החיים (.מיידי)
 תוכנית פיצוי סיעודי לאחר תקופת המתנה של שלוש שנים לכל החיים (משלים קופ"ח)
 תוכנית פיצוי סיעודי לאחר תקופת המתנה של חמש שנים לכל החיים (משלים קופ"ח).
יש לציין שהמחיר החודשי הינו קבוע לאורך כל התקופה ,
ובנוסף הנחה הייחודית לחברי האיגוד בגובה  15%לשלוש שנים ראשונות
ולאחר מכן משנה רביעית ואילך  10%לכל החיים .
מעבר לכך  ,בעת ההצטרפות לביטוח הסיעודי הפרטי נצברים ערכי סילוק ,
ערכי הסילוק הם הזכות הנצברת בוותק לפוליסה  ,וכאשר אדם מבטל את הפוליסה לאחר
תקופה ששילם אותה ללא שימוש בה  ,הוא זכאי לקבל כיסוי חלקי גם במקרה של ביטול
הפוליסה.
להלן דוג' :
אדם בן  35הצטרף לביטוח סיעודי בסכום פיצוי  ₪ 5,000למקרה סיעוד:
לאחר  10שנים באם יבטל את הפוליסה יהיה זכאי לביטוח סיעודי בגובה  ₪ 1,305 :חינם
לאחר  20שנים באם יבטל את הפוליסה יהיה זכאי לביטוח סיעודי בגובה  ₪ 2410 :חינם
לאחר  30שנים באם יבטל את הפוליסה יהיה זכאי לביטוח סיעודי בגובה  ₪ 3346 :חינם
להלן דוג' למחירי חודשי קבוע לפני הנחה לכל  ₪ 1,000סכום פיצוי :
גיל

35
45
55

תוכנית לכל החיים
תקופת המתנה 3
שנים
₪ 14.7
₪ 21.3
₪ 32.8

תוכנית לכל החיים
תקופת המתנה 5
שנים
₪ 9.3
₪ 13.2
₪ 19.9

תוכנית לכל החיים
תקופת המתנה  45יום
₪ 30.4
₪ 44.7
₪ 70.4
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התוכנית כוללת בנוסף לפיצוי הסיעודי :
 הוצאות שיקום – עד לסך של  ₪ 5,000לחודש לתקופה של  12חודשים .
 הוצאות שיקום כוללות  :טיפולים רפואיים או שיקומיים כגון ריפוי בעיסוק  ,פיזיותרפיה
וטיפול נפשי .
 התוכנית מעניקה פיצוי גם במקרה הנגרם עקב תאונת דרכים  ,תאונת עבודה ואירועי
טרור.
 ההנחה הייחודית על המחיר החודשי הינה לחברי האיגוד ובני משפחותיהם .
 הצהרת בריאות מקוצרת בהצטרפות חברי האיגוד ובני משפחותיהם .

להלן פרטי התקשרות לפרטים והצטרפות:
השאירו פרטים בכתובת/http://lp2.ay-ins.co.il :
מוקד טלפוני1-700-077-078 :

 050-4505569נתנאל – מנהל הפרויקט
באמצעות אתר האינטרנט שלנו www.ay-ins.co.il :
אברהמוב סוכנות לביטוח בע"מ
0504505569

לכל שאלה אנו לשירותכם ,
אברהמוב סוכנות לביטוח בע"מ

אנו מדגישים כי למרות שארגון מקצועות הבריאות בחן מס' הצעות מחיר של חברות ביטוח וסוכנויות ביטוח  ,אין בהצעה זו משום יעוץ מקצועי ואו המלצה
מחייבת ,כל אדם רשאי וצריך לבחון את הצעות המחיר והארגון אינו אחראי לכל התקשרות בין המבטח למבוטח ובין המציע לחבר הארגון ,והארגון אינו צד
בתביעה כלשהיא ככל שתהיה .
ארגון מקצועות הבריאות מציג הצעה זו בגדר המלצה בלבד ,ואין היא צד בכל דבר ועניין בין חוק חוזה ביטוח לבין המבוטח ,ובין המבטח למבוטח .
כמו כן,ארגון מקצועות הבריאות אינו צד בכל התקשרות בין המבוטח למבטח .ערכי הסילוק נלקחו מטבלת ערכי הסילוק של מגדל לשנת 2017
ההצטרפות מותנית בהצהרת בריאות והליך חיתום רפואי ואישור המבטח ,ט.ל.ח  -תנאי הפוליסה הם הקובעים
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