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ריכוז שאלות ותשובות לביטוח ריסק קולקטיב
.1כרגע אני לא חתום/ה על הביטוח .האם ניתן להצטרף ?
בוודאי שכן .בתנאים הבאים:
החלו עבודתם באוניברסיטה לאחר מועד תחילת ההסכם ( )1.4.18ובתוך  6חודשים מתחילת עבודתם
באוניברסיטה.
אחרים יכולים להצטרף בכפוף לכך שיהיו חייבים במילוי הצהרת בריאות .קבלתם לביטוח מותנית באישור
מפורש מאת המבטח.
.2רציתי לוודא שאני מבינה נכון ,ביטוח החיים כולל בן זוג כאשר אני משלמת רק ₪ 30
או שאצטרך להוסיף תשלום במידה וארצה שלבעלי גם יהיה את הביטוח ?
עפ"י ההסכם התשלום בסך  ₪ 30כולל גם את האפשרות להוסיף בן  /בת זוג ללא תוספת תשלום.
.3אני רווקה .לפי המכתב ,אם אני מבינה נכון ,הפרמיה החודשית זהה בין אם הביטוח הוא
לאדם אחד ובין אם לאדם ובן/ת זוגו .אם הביטוח שלי הוא לאדם אחד בלבד למה אני
צריכה לשלם אותה פרמיה כמו בעלי הביטוח הזוגי ?
כאמור במכתבים ובהבהרות – אין תשלום נפרד עבור בני זוג .מדובר בהישג שהושג כתוצאה מתהליך
המכרז ובו קיבלו העובדים הטבה לפיה בני זוג יבוטחו גם כן ללא תוספת .אין בכך כל פגיעה בעלות
הפוליסה לאלו שאין להם בני זוג והתשלום הוא בדיוק כפי שהיה בשנים קודמות ושלא נזדקק חו"ח.
.4האם ניתן לצרף ילדים או בן משפחה אחר למי שאין בן זוג ?
לא ניתן לרשום ילדים אלא בני זוג בלבד ,המטרה בהוספת פוליסה נוספת לבן הזוג הינה להגן כלכלית
על העובד/ת במקרה של פטירת בן/בת הזוג.
.5האם במקרה בו יש לעובד ביטוחי חיים נוספים יש איזושהי התקזזות במקרה אסון חו"ח או
שביטוח זה בלתי תלוי לחלוטין והסכומים האמורים מתקבלים במלואם גם אם יש ביטוחים נוספים ?
אין" התקזזות "בין פוליסות ביטוחי חיים שונות  .כל פוליסה עומדת בפני עצמה.
.6במידה ומצרפים את בן הזוג האם אין עבורו גם טופס מינוי מוטבים ?
יש טופס מינוי מוטבים נפרד לבן/בת הזוג ,אשר מצורף למסמכים שנשלחו.
.7לבעלי יש ביטוח חיים כמו זה שמוצע לנו ,עובדי האוניברסיטה וגם אני מופיעה שם כמבוטחת ,האם ניתן
בכל זאת להשתתף בביטוח המוצע פה כך שגם בעלי יהיה מבוטח .בעלי שאל את אותה שאלה אצלו במקום
העבודה ונענה שאין שום בעיה עם כפל ביטוחי חיים  .זאת אומרת מבחינת חברת הביטוח במקום העבודה
של בעלי אין בעיה ,האם גם פה זה אפשרי?
אין בעיה עם" כפל "ביטוח חיים ואת יכולה להצטרף לביטוח המוצע באוניברסיטה ולרשום גם את בעלך
בפוליסה בעלות ובתנאים שפורסמו.

.8במידה ויש לי עוד ביטוח ריסק שאני מפרישה אליו כספים באופן פרטי ,ואני מצטרפת לביטוח המוצע ,מה
קורה אם צריך לממש את הכספים ,חו"ח ,האם שאריי יקבלו את הסכומים משני הביטוחים או שיש דין
אחר במידה ויש שני ביטוחים ?
ראי תשובות קודמות .בפוליסות ביטוח חיים – כל פוליסה עומדת בפני עצמה ובהתאם לתנאים
הרלבנטיים לה.
.9בן/ת זוג  -מה הכוונה ?
בני ובנות הזוג של חברי הסגל האקדמי הבכיר ושל חברי הסגל המינהלי – הן הנשואים והן הידועים
בציבור שהוכרו ע"י האוניברסיטה.
.10האם ישנה תוספת בגין מוות מתאונה (מעבר לריסק) ?
כן .במקרה של מוות מתאונה ,חו"ח ,בהתאם להגדרות הפוליסה ועפ"י המפורט בטבלה.
 .11האם בן/ת הזוג מצורפים אוטומטית ?
לא .על בן/בת הזוג למלא את הטפסים המתאימים) וציון המוטבים בכל טופס בנפרד(.
.12סגל אקדמי שבת זוגו מועסקת בסגל במנהלי ,כל אחד רשם את בן זוגו  -כל אחד מהם מבוטח
פעמיים ?
העובד מבוטח בפני עצמו כעובד .ואם הוא מופיע כבן זוג הרי שהוא זכאי לפיצוי כבן/בת זוג.
.13האם ביטוח זה מתאים לביטוח הנדרש למשכנתא ?
פוליסה קבוצתית לא ניתן לשעבד לטובת הבנק ולא להסב תמורת הלוואה.
א .הפוליסה אינה בבעלות המבוטח
ב .התקופה שונה לעומת תקופת ההלוואה
.14האם ההסדר האמור ממשיך להתקיים לאחר פרישת העובד/ת לגמלאות?
בעת פרישה לגמלאות ניתן להמשיך את הביטוח למשך  3חודשים ראשונים בעלות מלאה של .₪ 72
לאחר מכן אפשר להמשיך את הביטוח באופן פרטי ,חבר הסגל מול חברת הביטוח.
מתוקף הוראות תקנות הביטוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי) ,תשנ"ג  . 1993מבוטחים שסכום
הביטוח שלהם עולה על  , ₪ 150,000יהיו זכאים להמשיך את הביטוח המוקנה להם על פי פוליסה זו
באותם תנאי חיתום ,במסגרת פוליסת ביטוח אישית ,ללא צורך במילוי הצהרת בריאות.

