ביטוח בריאות לחברי הקיבוץ 2018 -

פירוט הכיסויים בפוליסה

רובד בסיסי

✓ השתלות איברים בארץ ובחו"ל
✓ ניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו"ל

✓ תרופות שאינן בסל הבריאות
✓ מחלות קשות – מגוון טיפולים ושירותים משפרי איכות חיים
רובד מורחב א'
✓ ניתוחים פרטיים ומחליפי ניתוח בארץ– כיסוי משלים לביטוח
המשלים
✓ ניתוחים פרטיים בחו"ל
✓ שירותים אמבולטוריים – ייעוצים ,בדיקות הריון ועוד
רובד מורחב ב'

✓ טיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל
✓ שירותים אמבולטוריים נוספים וטכנולוגיות רפואיות מתקדמות

שיפורים ושינויים בתנאי הפוליסה
רובד בסיסי
השתלות איברים בארץ ובחו"ל
✓ השתלה בחו"ל באמצעות נותני שירות שבהסכם – כיסוי מלא
✓ השתלה בחו"ל באמצעות נותן שירות שאינו בהסכם – סכום הכיסוי גדל מ ₪ 1,000,000 -ל-
.₪ 5,000,000
✓ השתלה במסלול פיצוי לאחר ביצוע ההשתלה בחו"ל – סכום הפיצוי קטן מ ₪ 400,000 -ל-
 ₪ 350,000ולרשות המבוטח נפתחו שני מסלולי פיצוי נוספים:

✓ השתלה בארץ במסלול פיצוי לאחר ביצוע ההשתלה – פיצוי בסך .₪ 100,000
✓ השתלה בארץ או בחו"ל במסלול פיצוי בחו"ל לפני ביצוע ההשתלה – פיצוי בסך .₪ 350,000
בנוסף ,הרחבנו את היקף השירותים הנלווים להשתלה.

שיפורים ושינויים בתנאי הפוליסה
רובד בסיסי
ניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו"ל

✓ ניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו"ל המתבצעים באמצעות נותני שירות שבהסכם – כיסוי מלא
במקום תקרת כיסוי של ₪ 950,000
✓ הרחבת מקרה הביטוח – מעבר לניתוחים המתבצעים בחו"ל לצורך הצלת חיים ולמניעת
נכות ,הוספנו כיסוי לניתוחים וטיפולים אשר סיכויי ההצלחה או ההחלמה בחו"ל גבוהים
יותר ,ולניתוחים אשר זמן ההמתנה בארץ אינו סביר.
✓ ניסויים קליניים בחו"ל – הוספנו כיסוי להוצאות טיסה ושהייה בחו"ל ,למבוטח חולה סרטן,
אשר נוסע לצורך השתתפות בניסוי קליני (כולל הוצאות טיסה ושהייה למלווה)

שיפורים ושינויים בתנאי הפוליסה
רובד בסיסי
תרופות שאינן מכוסות במסגרת סל הבריאות
✓ הרחבת הכיסוי– הגדלנו את סכום הכיסוי מ ₪ 1,500,000 -ל( ₪ 2,000,000 -הסכום
מתאפס ומתחדש כל  3שנים).
הוספנו כיסוי בסך  ₪ 20,000לבדיקות גנטיות הנדרשות לצורך התאמת הטיפול התרופתי.
✓ השתתפות עצמית– ההשתתפות העצמית הנה  ₪ 150למרשם חודשי .הגבלנו את
ההשתתפות העצמית ל ₪ 300 -בגין כלל המרשמים בחודש וביטלנו את ההשתתפות
העצמית לתרופות למחלת הסרטן.

שיפורים ושינויים בתנאי הפוליסה
רובד בסיסי
פיצוי בגין פטירה כתוצאה ממחלה קשה
במקרה של מבוטח ,אשר נפטר ממחלת הסרטן ,אי ספיקת כליות כרונית ,אי ספיקת כבד
פולמיננטית ,גידול שפיר של המוח ,דלקת חיידקית של קרום המוח ,התקף לב חריף ,טרשת
נפוצה ,צפדת ,פרקינסון ,שבץ מוחי או תרדמת ,יקבלו יורשיו פיצוי כספי חד פעמי.
גובה הפיצוי –
מבוטח אשר נפטר עד גיל .₪ 25,000 – 55
גיל ₪ 12,500 – 56-70
גיל ₪ 6,250 – 71-80
פיצוי מיוחד -במקרה של מבוטח חולה סרטן ,אשר נפטר ולא ניצל את זכאותו לקבלת כיסויים
ביטוחיים במסגרת הפוליסה – פיצוי כספי חד פעמי בסך .₪ 50,000
הכיסוי בוטל עפ"י דרישות הרגולציה

שיפורים ושינויים בתנאי הפוליסה
רובד בסיסי
כיסויים נוספים במקרה של מחלה קשה
✓ מגוון כיסויים – בדיקות  MRIלחולי סרטן ,ייעוץ עם רופא מומחה ,חוו"ד שנייה בחו"ל,
טיפולים בתא לחץ ,הידרותרפיה ,ריפוי בעיסוק ,השכרת ציוד סיעודי ,דמיון מודרך ,נוירו-
פידבק ודיקור סיני.
ת
✓ הוספנו כיסוי בסך  ₪ 2,500לבדיקות אונקולוגיות ולבדיקות גנומיות לחולי סרטן.

שיפורים ושינויים בתנאי הפוליסה
רובד מורחב א'
ניתוחים פרטיים וטיפולים מחליפי ניתוח בארץ במסלול משלים לביטוח המשלים (שב"ן)

פרק זה ,הותאם לנוסח האחיד אשר נקבע ע"י משרד האוצר וכולל את השינויים הבאים:
✓ נגרעו מהפרק כיסויים נלווים לניתוח כגון–
 שירותי הסעה באמבולנס לביה"ח לביצוע הניתוח ובחזרהת
 שירותי אחות פרטית בעת אשפוז בבי"ח פרטי✓ נגרעו מהפרק סעיפי הפיצוי –
 פיצוי במקרה של הידבקות באיידס או הפטיטיס  Bכתוצאה מעירוי דם שניתן בעתניתוח.
 פיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה מוחלת כתוצאה מסיבוכי ניתוח. פיצוי במקרה של מוות כתוצאה מסיבוכי ניתוח. פיצוי כספי במקרה של ביצוע ניתוח בבי"ח ציבורי או דרך השב"ן✓ הורחב הכיסוי לשתלים – מ ₪ 50,000 -לכיסוי ללא תקרה.

שיפורים ושינויים בתנאי הפוליסה
רובד מורחב א'
ניתוחים פרטיים בחו"ל
✓ הכיסוי ניתן ללא תלות בביטוח המשלים (תכנית שב"ן).
✓ בוטלה ההשתתפות העצמית לניתוחים ,בסך .₪ 4,000

שיפורים ושינויים בתנאי הפוליסה
רובד מורחב א'
שירותים אמבולטוריים

✓
✓
✓
✓
✓

ייעוצים עם רופאים מומחים
בדיקות הריון וטיפולי הפריה חוץ גופית
טיפולי שיניים חירום
פיצוי בגין ימי אשפוז (ללא קשר לניתוח)
אחות פרטית בבי"ח או בבית המבוטח

שיפורים ושינויים בתנאי הפוליסה
רובד מורחב ב'
טיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל
✓ הכיסוי ניתן ללא תלות בביטוח המשלים (תכנית שב"ן).
✓ בוטלה ההשתתפות העצמית לניתוחים ,בסך .₪ 4,000

שיפורים ושינויים בתנאי הפוליסה
רובד מורחב ב'
טכנולוגיות רפואיות מתקדמות
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

שירותי פונדקאות
טיפולי שיקום לאחר אירוע מוחי
מנוי למשדר קרדיולוגי לחולי לב
החלמה ושיקום לאחר אירוע לב
טיפולי פיזיותרפיה והידרותרפיה
בדיקות אבחנתיות כגון  C.TוM.R.I -
חוו"ד שנייה לבדיקה פתולוגית לחולי סרטן
חוו"ד שנייה לפיענוח בדיקת הדמיה
טיפולים בחדר מלח לחולי אסטמה ומחלות ריאה נוספות
אבחונים לילדים כגון אבחון דידקטי TOVA ,ופסיכו-דידקטי
רפואה משלימה
טיפול למניעת דום נשימה בשינה
טיפול בפצעים שאינם נרפים במקרופאגים
טיפול בגלי הלם
הזרקת חומרי סיכוך למפרקים
רפואה מונעת ובדיקות סקר תקופתיות

שינויים בתנאי הפוליסה
רובד מורחב ב'
כתבי שירות
✓ הזמנת רופא הביתה בשעות הערב והלילה.
✓ טיפולים פסיכולוגיים אצל מטפלים שבהסדר.

הכיסוי בוטל עפ"י דרישות הרגולציה

דמי הביטוח החודשיים
רובד בסיסי
מבוטח בוגר
ילד/ה עד גיל 18
ילד/ה בגיל  19עד 25

הפוליסה הקודמת
₪ 15
₪0
₪ 7.5

הפוליסה החדשה
₪ 31.5
 ₪ 10.2לילד עד גיל 21

רובד מורחב א'
מבוטח בוגר
ילד/ה עד גיל 21

הפוליסה הקודמת
₪ 47
₪9

הפוליסה החדשה
₪ 77
₪ 26

רובד מורחב ב'
מבוטח בוגר
ילד/ה עד גיל 21

סכום מרבי למבוטח בוגר₪ 123.5 :
סכום מרבי לילד₪ 44.2 :

הפוליסה הקודמת
₪ 10
₪3

הפוליסה החדשה
₪ 15
₪8

יתרונות הביטוח הקבוצתי
✓ תנאי הפוליסה הקבוצתית טובים יותר מכל פוליסה פרטית.
✓ הפרמיה (למרות ההתייקרות) זולה באופן משמעותי מפוליסה פרטית.
✓ הכוח שיש לקבוצה מול חברת הביטוח ,גדול באופן מהותי מהכוח שיש לקיבוץ בודד
וממבוטח בודד.

הדבר בא ליידי ביטוי לא רק במחיר ,אלה באיכות הכיסוי ובאיכות השירות .בעוד שבפוליסות
פרטיות % ,התביעות הנדחות הוא כ , 30% -בפוליסה של משקי הקיבוצים % ,התביעות
הנדחות עומד על  1%בלבד!!!
✓ בפוליסה של משקי הקיבוצים נקבע מנגנון לתשלום תביעות לפנים משורת הדין בסכום כולל
של  , ₪ 1,000,000מעבר לכל כיסויי הפוליסה.
✓ ההצטרפות לפוליסה אפשרית כעת ללא הצהרת בריאות.

