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 כ"ח כסלו תשע"ו  

 2015דצמבר  10  

 חברים יקרים,

 ביטוח סיעודי "דואגים למחר" של חברת מגדל

הצעה  הוועד החליט, לאחר דיונים בנושא תוך התייעצות עם יועץ ביטוח בלתי תלוי, להביא בפניכם

באמצעות הסוכן מר  בתנאים מיוחדים לסגל האקדמי הבכיר בחברת "מגדל" סיעודי אישיביטוח ל

 . מסוכנות "להבים" נמרוד אורן

 :   ארבע פוליסות מוצעותההצעה כוללת 

 8 פיצוי במשך , למקרה סיעודי שנים 5 פיצוי במשך :  שלושה מסלולים לבחירה – "דואגים למחר"

 , )ללא הגבלת מספר שנות הפיצוי( למקרה סיעודי החייםפיצוי לכל , למקרה סיעודי שנים

 שנים. 5פיצוי לכל החיים הניתן לאחר המתנה של   – "דואגים למחר משלים"

 והגדרות להסדר המוצע עם חברת "מגדל": דגשים  ,תנאים מיוחדים

 .הידיעות המתפרסמות שנוכח  ,להבהיר יש הפוליסות הינן אישיות ואינן תלויות בקולקטיב
בנוגע לתקנות החדשות של המפקחת על הביטוח בנושא ביטול הפוליסות הקולקטיביות של 

ההנחיה לא לכן  םייבטקולק םיסיעודי יםביטוח ארגון הסגל הבכיראין ל - הביטוחים סיעודיים 
 !! רלוונטית

  את המסלול המתאים לו לפי גילו, צרכיו,  יעוץ אישיחבר הסגל יוכל לבחור, על פי רצונו ובסיוע ,
 .₪  10,000סכום פיצוי חודשי של , עד הביטוחים הקיימים לו והיכולות הכלכליות שלו

 כל עוד המבוטח משלם את הפרמיה הפוליסה שלו לא משתנה( !!הפוליסה היא לכל החיים( 
  קבועה לכל החיים )על פי גילו ומינו של המבוטח( היא  עם הכניסה לביטוחהפרמיה הנקבעת

 !! 22%בהנחה קבועה של ו
 המחירים נקבעים לפי גיל הכניסה לביטוח –  

₪  1000ליחידת פיצוי של מצורפת מטה טבלת מחירים לדוגמה )המחירים לאחר ההנחה( 
 :לחודש

  

דואגים  מין גיל
 5למחר )

שנות 
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דואגים 
למחר 
 8פלוס )
שנות 
 פיצוי(

דואגים 
משלים  למחר 

)פיצוי לכל 
 החיים(

דואגים 
משלים  למחר 

 5פלוס )פיצוי 
שנות המתנה, 

 לכל החיים(

אחוז 
פרמיה לפי 
ערכי סילוק 

לאחר 
צבירה של 

 שנים 15

40 

 42.2% 6.75 27.84 24.91 21.08 זכר

 44.7% 10.76 37.80 32.82 27.03 נקבה

50 

 51.58% 9.87 41.97 37.84 32.10 זכר

 51.57% 15.85 56.53 49.35 40.68 נקבה

60 

 61.05% 15.10 67.97 62.02 52.87 זכר

 61.2% 24.62 90.6 79.83 66 נקבה

70 

 68.45% 24.24 121.91 113.29 97.66 זכר

 68.60% 41.77 163.66 146.48 121.89 נקבה
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  85כניסה מרבי גיל גיל. 
 בן  הגדרת פי על משפחותיהם ובני הסגל חברי האישית הסיעודית לפוליסה להצטרף רשאים

 ,נכדים בן /בת זוג של הילדים )חתנים וכלות(,   ,ילדים ,זוג בת/בן ,סגל ה/חבר :קרוב משפחה
בת זוג של אחים ואחיות )גיסים וגיסות( בן/ ,  הצדדים משני ואחיות אחים ,הצדדים משני הורים

 שנים. 85 גיל עד שגילם ,וילדיהם
 המאפשרים הפסקת תשלום הפרמיה החודשית לאחר מספר שנים  ערכי סילוק בפוליסה יש

וקבלת פיצוי חלקי התלוי במספר שנות התשלום.  ערכי הסילוק הם גורם חשוב ביותר בהחלטה 
תכנון נכון, ניתן לחזות את המועד בו יופסקו הפרמיות  ע"י .על תכנון ורכישת ביטוח סיעודי

 .תוך הבטחת סכום הפיצוי הנחוץ
  רצוי לרכוש ביטוח סיעודי כבר בגילאים צעירים ולא רק בגילאים בהם המודעות לצורך הסיעודי

 גדלה.
 
 

 עם חברי סגל  פגישות ייעוץ אישיותיגיע לטובת  , מר נמרוד אורן, הסוכן

 פוליסות המוצעותאת הצטרפותם למעוניינים לבדוק ש

 16:00עד  09:00בימים ראשון, שלישי וחמישי בין השעות 

 )כולל(. 28/01/16 -ועד ה 15/12/15 -החל מה

 

ולקרוא לעומק את  )מומלץ להיכנס לאתר  לחצו כאןכל הפרטים נמצאים באתר סוכנות להבים : 

 ראות את התוכנית  בנושא הביטוח הסיעודי של שלי חיימוביץ(.הדברים ול

 

  : עלי לבדוק ולהביא לפגישת הייעוץמה 

 אני מבוטח בקופת החולים בו ביטוח משלים  מידע לגבי

, ביטוחי ביטוחים יש לי שיש בהם פיצוי במקרה של סיעוד )ביטוח סיעודי, ביטוח תאונות אישיות מידע לגבי

 (ממקומות  עבודה של בן/בת הזוג / סיעודבריאות

 

אין לראות במסמך הבהרה זה כהמלצה לרכוש או לא לרכוש ביטוח סיעודי פרטי. על כל חבר 

 .חריות לעשות את שיקוליוסגל מוטלת הא

 

 

 שמח בברכת חג

 ובריאות איתנה

 

 אודי מקוב

 בשם וועד ארגון הסגל

http://www.lcc-ins.com/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94.html

