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 מורה נבוכים משלים ל"הגנה משלימה"

נותר חודש אחד בלבד לחלון ההזדמנויות המאפשר הצטרפות לתוכנית 
 -"הגנה משלימה" ללא הצהרת בריאות לך ולבני משפחתך )עד ה

51/11/13!!!!! ) 

 העונה על  ייחודית קולקטיבית תוכנית"הגנה משלימה" הינה  תוכנית

ביטוח אי כושר ומחלות,  ביטוח תאונות אישיותהצרכים הביטוחים הבאים : 

 לאוכלוסיית חברי הסגל הבכיר. וביטוח אובדן כושר תפקוד ומותאמת תעסוקתי

 עיקרי הפיצוי פוליסה של תוכנית "הגנה משלימה" , על פי תנאי ה הפיצוי

ניתן ללא  (,לחץ כאןהמצויה בסוף המסמך )לצפייה בטבלה ובאים בטבלה מ

שיתקבלו מכל גוף אחר )קצבת נכות, קצבאות הביטוח  תלות בהכנסות

 הלאומי, קופת חולים, ביטוחים נוספים(.

  הגנה משלימה" מכסה פיצוי במקרה של   תוכנית  - 76לחברי סגל עד גיל"

מקרה של אובדן ₪  1111פיצוי שבועי של ובנוסף תאונות אישיות ומחלות 

 . כושר עבודה

  תוכנית "הגנה משלימה" מכסה פיצוי במקרה של    - 76לחברי סגל מעל גיל

מקרה ₪  1111פיצוי שבועי של ובנוסף  01עד גיל תאונות אישיות ומחלות 

)מקביל לביטוח סיעודי, המבוטח  ושר תפקודי ללא הגבלת גילשל אובדן כ

ייבדק ע"י חברת הביטוח לפי הקריטריונים של "מבחן התלות" של הביטוח 

 הלאומי(.

  "(לחץ כאן – 4)להסבר בעמוד  אינה ביטוח סיעודי"הגנה משלימה 

 

 "בתאום מראש ימי שלישי ורביעי ב :להצטרפות לתוכנית "הגנה משלימה ,

 מר נמרוד אורן מנהל סכנות להבים,  מקיים, 80-1720746נופית בטלפון: מול 

 , בניין ראשי.888 -, קומת ה890דר חחברי הסגל ב פגישות אישיות עם
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 תוכנית "הגנה משלימה"עיקרי ה

 

 שני מוצרים שצורפו לשם   
 השוואה :

 . ביטוח תאונות אישיות6
. ביטוח אי כושר עבודה 2

 תעסוקתי

 –"הגנה משלימה" 
  ביטוח תאונות ומחלות

 ואי כושר תפקודי

 פרמיה חודשית

 ₪28  ₪22  76עד גיל 

 ₪59  ₪69  76-58גיל 

 ₪69  ₪83  51-88גיל 

 ₪79  ₪114  86-18גיל 

 ₪99  ₪151  16-12גיל 

 ₪149  ₪144  12גיל +

 הכיסויים 

אובדן כושר עבודה 
 מתאונה

 )סה"כ הפיצוי בחודש(  

4,888  ₪ 4,888  ₪  

אובדן כושר תעסוקתי מתאונה  הגדרות אי כושר
 בלבד

: אובדן כושר תעסוקתי מתאונה  12עד גיל 
: פגיעה ביכולת תפקוד  12או מחלה,  מגיל 

 מתאונה או מחלה 

 חודשים 18עד  חודשים  51עד  תקופת פיצוי מקסמלית

 יום 76המתנה  יום  58המתנה  ימי המתנה

השתתפות ₪.  688,888ועד  08%שיפוי    הוצאות רפואיות מיוחדות 
₪. 7,888עצמית ראשונית בסך   

₪  67888ועד  08%שיפוי    הוצאות הכשרה מקצועית  

₪  78888שיפוי עד    ביטוח צד ג'   

שירות רפואי בחופשה 
 בישראל

למגוון הוצאות )הוצאות מיון, שירותי שיפוי   
 רופא פרטי, העברה באמבולנס ועוד(

הוצאות רפואיות עקב 
 תאונה 

₪  68888ועד  08%שיפוי     

₪  788ועד  08%שיפוי    שירות רופא פרטי  

הוצאות שהיה של בן 
 משפחה 

₪  8188ועד  08%שיפוי     
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 שני מוצרים שצורפו לשם   
 השוואה :

 תאונות אישיות. ביטוח 6
. ביטוח אי כושר עבודה 2

 תעסוקתי

 –"הגנה משלימה" 
  ביטוח תאונות ומחלות

 ואי כושר תפקודי

היעדרות מלימודים 
   כתוצאה מתאונה

יום  18ליום למשך ₪  788פיצוי בגובה 
בשבוע ₪  6888ולאחר כן   

שיפוי בגין הפסקת 
₪  67888ועד  08%שיפוי    לימודים מתאונה  

₪688,888  מוות מתאונה   688888  ₪  

₪688,888  נכות מתאונה   688888  ₪  

כיסוי לשברים לפי 
₪78,888  ההגדרה ועד לתקרה  68888  ₪  

כיסוי לכוויות לפי שיעור 
₪78,888  ועד לתקרה   68888  ₪  

פיצוי יומי באישפוז 
₪588  מתאונה  688  ₪  

ליום₪  708ועד  08%שיפוי    שיפוי שכר אחות באשפוז  

 5סיעוד מתאונה )כעבור 
₪78,888  חודשים(  78888  ₪  

סיעוד מתאונה נוסף 
₪  78888   חודשים( 67)כעבור   

 יום  18המתנה  יום  98המתנה  תקופת המתנה בסיעוד

 תום ביטוח

עד גיל  -. ביטוח תאונות אישיות 6
08 
. ביטוח אי כושר עבודה 7

עד  -תעסוקתי כתוצאה מתאונה 
  12גיל 

עד גיל  -. ביטוח תאונות אישיות ומחלות6
08 
. ביטוח אי כושר תעסוקתי בעקבות תאונה 7

  12או מחלה  עד גיל 
 ללא הגבלה –.ביטוח אי כושר תפקודי 5

היעדרות מלימודים 
   כתוצאה מתאונה

יום  18ליום למשך ₪  788פיצוי בגובה 
בשבוע ₪  6888ולאחר כן   
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  ? סיעודי פרטיביטוח מהו  –הבהרה 

 לארגון אין תוכנית ביטוח סיעודי עליה הוא ממליץ. 

 המידע הינו כללי ונועד להבהיר לגבי החלופות הקיימות בשוק.

 נקבעת על פי מין המבוטח וגיל הכניסהבביטוח סיעודי פרטי  הפרמיה החודשית למבוטח 

 לביטוח.

 לכל תקופת התשלום לביטוח. קבועהבביטוח סיעודי פרטי  הפרמיה החודשית למבוטח 

  מלא או חלקי במקרה סיעודי הפיצוי ניתן רקבביטוח סיעודי פרטי . 

 המאפשרים הפסקת תשלום הפרמיה  בפוליסות של ביטוח סיעודי פרטי יש ערכי סילוק

 החודשית לאחר מספר שנים וקבלת פיצוי חלקי התלוי במספר שנות התשלום.  

 אלאכהחזר כספי למקרה אי תביעה הניתנים  בפוליסות סיעוד ערכי פדיוןאין כי  חשוב להדגיש 

 !!  למקרה תביעה בלבד ערכי ביטוח עתידיים

  
 דוגמא 

 במקרה סיעודי בלבד : ₪ 0111פיצוי חודשי בסך עלות חודשית לביטוח סעודי פרטי עם 

 ₪  131 -כ תשלם  01אישה בגיל  ₪   111 -כ ישלם 01גבר בגיל 

 ₪  013 -כ תשלם  71אישה בגיל  ₪  523 -כ ישלם 71גבר בגיל 

 ₪  353 -כ תשלם  73אישה בגיל  ₪  051 -כ ישלם   73גבר בגיל 

 
 דוגמא

 טבלה המבוססת על ערכי סילוק 
 לכל החיים₪  11111עם פיצוי של  פרטית לפוליסה סיעודית

הפיצוי שיתקבל לאחר  גיל
שנים  68תשלום במשך 

 בלבד 

לאחר הפיצוי שיתקבל 
שנים  78תשלום במשך 

 בלבד

 58הפיצוי שיתקבל לאחר תשלום במשך 
 שנים בלבד

 ₪ 5640בחברת מגדל  ₪ 4888 58
 8988 .בחברת הפניקס

₪  

ובחברת הראל ₪  2588בחברת מנורה 
2248 ₪ 

₪  8288בחברת הראל  88
בחברת מגדל יקבל 

ובחברת כלל ₪  8588
8448 ₪ 

₪  1968בחברת הראל 
 .₪ 1858ובחברת מגדל 

יכול להיות שכדאי לשקול ולבטל  28גיל ב
את התשלום לפוליסה הסיעודית באופן 

יזום, שכן באם יפסיק לשלם את הפוליסה, 
₪  0818עדיין יהיה זכאי לפיצוי חודשי בסך 

  בחברת מנורה₪  2488-הראל ו רתמחב
 

 :כל המספרים האלו עולות כמה עובדותמ 

  ביותר בהחלטה על תכנון ורכישת ביטוח סיעודיערכי הסילוק הם גורם חשוב. 

  גדלה.לצורך הסיעודי בהם המודעות רצוי לרכוש ביטוח סיעודי בגילאים צעירים ולא רק בגילאים 

 הנחוץ סכום הפיצויתוך הבטחת זות את המועד בו יופסקו הפרמיות בתכנון נכון, ניתן לח. 

  פיננסיביטוח סיעודי הינו חלק אינטגרלי מכל תכנון. 

 

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

חבר סגל מוטלת האחריות לעשות את שיקוליו הוא בהתאם לצרכיו ולמצבו הכלכלי 

 .הנוכחי והצפוי

 בברכת בריאות איתנה

 אודי מקוב

 יו"ר ארגון הסגל האקדמי הבכיר


