מינוף ביטוח הסיעוד הפרטי באמצעות הביטוח הסיעודי החדש של מכבי
קופת החולים "מכבי" בשיתוף עם חברת הביטוח "כלל" יצאו לאחרונה בביטוח סיעוד
חדש לכל חברי קופת חולים "מכבי".
פוליסת הסיעוד החדשה של קופת חולים "מכבי" העלתה למודעות הציבורית את נושא
הסיעוד וחשיבותו.
לביטוח הסיעודי החדש של "מכבי" יש חסרונות רבים על פני ביטוח סיעודי פרטי
מן הבולטים שבהם:
•

פוליסת הסיעוד ב"מכבי" הינה פוליסה קולקטיבית לתקופה של  5שנים .לא ניתן
לרכוש מראש פוליסה לכל החיים בניגוד לפוליסות סיעוד פרטיות אותן ניתן לרכוש
לכל החיים ולהעניק למבוטח שקט נפשי.

•

תקופת הפיצוי בפוליסת הסיעוד במכבי היא עד  5שנים ,בעוד שבפוליסות פרט
ניתן לרכוש תקופת פיצוי לכל חיי המבוטח ,מה שחשוב במיוחד לאנשים צעירים.

•

פוליסות פרט צוברות ערכי סילוק .למשל ,אדם בן  30המשלם ביטוח סיעוד עד גיל
 67ובגיל  67מפסיק לשלם עקב הקטנת הכנסות ייהנה מסכום ביטוח כמעט מלא
ללא צורך בתשלום פרמיה נוספת .לעומת זאת ,פוליסת הסיעוד במכבי אינה צוברת
ערכי סילוק ,כלומר אדם בן  30ששילם עד גיל  67ובגיל  67מפסיק לשלם ,יישאר
חשוף ללא כל ביטוח.

•

בביטוח הסיעודי ב"מכבי" קיימת השתתפות עצמית בעוד שבפוליסות סיעוד
פרטיות אין השתתפות עצמית .בביטוח הסיעודי במכבי מספר מסלולי
שיפוי/פיצוי .בעת אשפוז במוסד סיעודי קיימת בפועל השתתפות עצמית ,שכן
השיפוי בעת אשפוז סיעודי למבוטחי "סיעודי כסף " ב"מכבי" הוא בשיעור של עד
 40%מההוצאות בפועל עבור האשפוז הסיעודי ועד לתקרה של  ₪ 5000לחודש,
ולמבוטחי "סיעודי זהב" שיפוי בעת אשפוז סיעודי בשיעור של עד  80%מההוצאות
בפועל עבור האשפוז הסיעודי ועד לתקרה של  ₪ 10,000לחודש  ,כלומר
ההשתתפות העצמית בשני המקרים הינה כ  ₪ 2000לחודש ואף יותר בעוד
שבפוליסות סיעוד פרטיות אין השתתפות עצמית.

•

בביטוח הסיעודי ב"מכבי" אין אפשרות למסלול פיצוי בעת אשפוז במוסד סיעודי
אלא רק למסלול שיפוי ,בעוד שבפוליסות סיעוד פרטיות לא קיימת אבחנה בין
מקרה סיעוד המאושפז במוסד סיעודי לבין מקרה סיעוד השוהה בבית -בכל מקרה
המסלול הוא פיצוי של כל סכום הביטוח שרכש ללא השתתפות עצמית.

•

ביטוח סיעודי בבית  -מסלול פיצוי
למבוטחי "סיעודי כסף" ב"מכבי" עד  ₪ 3500לחודש עבור העסקת עובד זר
הנתמכת בכל האישורים הנדרשים או עד  ₪ 3000פיצוי ללא הצגת אישורים.
למבוטחי "סיעודי זהב" ב"מכבי" פיצוי עד  ₪ 4500לחודש עבור העסקת עובד זר
הנתמכת בכל האישורים הנדרשים או עד  ₪ 4000לחודש פיצוי ללא הצגת
אישורים ,כלומר סכום הביטוח המפורסם למבוטחי "סיעודי זהב" ב"מכבי" הוא
 ,₪ 10,000אך בפועל מקבל מבוטח "סיעודי זהב" ב"מכבי" בעת שהייה בביתו
תגמול סיעודי חודשי קבוע בגובה  ₪ 4000בלבד.
למבוטח "סיעודי כסף" ב"מכבי" כאשר סכום הביטוח המפורסם הוא ₪ 5000
בפועל יקבל בעת שהייה בבית תגמול סיעודי חודשי קבוע בגובה  ₪ 3000בלבד
וזאת בהתניות מצטברות.

•

בביטוח הסיעודי ב"מכבי" אין ביטול חריג תאונות דרכים וטרור ,בעוד שבפוליסות
סיעוד פרטיות יש כיסוי לנ"ל.

לסיכום ,אין כל ספק ,כי עצם קיומה של פוליסת הסיעוד של מכבי על כל חסרונותיה ,
שמניתי לעיל מדגישה את הצורך ברכישת פוליסות סיעוד פרטיות ,כאשר הערך המוסף,
שלא ניתן לקבלו בשום מחיר בפוליסה קולקטיבית של קופות החולים הינו השירות הצמוד
האיכותי והמקצועי של סוכן הביטוח בעת תביעה.
מתן שירות על ידי סוכן ביטוח אינו דומה לטיפול הניתן ע"י פקיד באחד מסניפי קופות
החולים ו/או לטלפן במוקד השירות.
לסוכן הביטוח אין תחליף!

בברכה ,
נאוה ויקלמן
יו"ר ועדת בריאות וסיעוד

