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עדכון לחברים לאחר האסיפה
לקראת הצבעה בקלפי
שינוי בביטוח הסיעודי  -סיום הביטוח הסיעודי הקולקטיבי ומעבר לביטוח פרטי.
לחברי קיבוץ תל-יוסף שלום,
עד לפני מספר חודשים מרביתנו היינו מבוטחים בביטוח סיעודי קבוצתי באמצעות הקיבוץ.
הביטוח הקבוצתי היה בהגדרה הסכם ביטוח אשר התחדש מידי שלוש שנים.
בשנים האחרונות הסתמנה החלטה אצל המפקח על הביטוח במשרד האוצר ,לערוך שינויים מהותיים
בביטוחים הסיעודיים בכל הארץ ( ,לאו דווקא בתנועה הקיבוצית) ,היות וריבוי תביעות ,מול פרמיות נמוכות
(דמי הביטוח החודשיים המשולמים לחברת הביטוח ) ,גרם הפסדים בתיק ביטוחי הסיעוד בחברות
הביטוח.
ההחלטה שנתקבלה לפני מספר חודשים ע"י האוצר הייתה לא לאפשר לחברות הביטוח לחדש את ביטוחים
הסיעודיים הקבוצתיים ,אלא לאפשר מעבר ברצף ביטוחי  ,ללא צורך בחיתום רפואי ,לפוליסות פרטיות,
במסגרת תקופה של  34יום ממועד סיום הביטוח הקבוצתי של כל קיבוץ.
בהתאם לכן נערכנו במשקי הקיבוצים למעבר מוסדר כולל הנחות משמעותיות ,לפוליסות פרטיות.
הביטוח הסיעודי הפרטי נבדל מזה הקבוצתי בשני פרמטרים עיקריים:
 )1פרמיה קבועה  -הפרמיה נקבעת ומתקבעת בכניסה ע"פ גיל ,מין וסכום הביטוח.
" )1ערכי סילוק"  -צבירת זכויות בסיעוד ע"פ טבלה .עובדה המאפשרת לאחר כ 94 -שנות ביטוח להפסיק
לשלם תשלום חודשי וליהנות מביטוח סיעוד ללא תשלום לכל החיים.
פרמטרים אלו הופכים ביטוח זה למשופר מבחינת הכיסוי הביטוחי אל מול הביטוח הקולקטיבי וכדאי מאוד
לילדים ,שכן הם מקבעים את הפרמיה בעת עריכת הביטוח בעלות נמוכה ועקב ערכי הסילוק אחרי שסיימו
לצבור את מירב הזכויות ,המבוטחים הצעירים יכולים להפסיק לשלם את הפרמיה החודשית וליהנות
מביטוח סיעודי לכל החיים.
ההנחות הגדולות המתקבלות מחברת הביטוח מותנות בחתימה במרוכז של מרבית החברים בקבוצת הגיל
עד  34ותשלום מרוכז של הקיבוץ .המעבר מתבצע ללא צורך במילוי של הצהרת בריאות ומהוה "רצף
ביטוחי" לפוליסת הביטוח הקולקטיבית.
בישיבה משותפת של המינהלת עם צוות הסיעוד ואנשי הביטוח של משקי הקיבוצים וטנא שחם הוצגו
החלופות הן בעלויות והן בדרישות לחיתום רפואי ותקופת אכשרה וכן התייחסות לביטוחים אחרים הקיימים
כיום כמו ביטוח דיקלה בקופת חולים כללית והשוואה בין החברות.
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על פי המלצת המנהלת וצוות הסיעוד התקבלו ההחלטות הבאות:


ביטוח הסיעוד הינו חובה על כל חברי הקיבוץ.



בחברת הביטוח יבוטחו כל החברים עד גיל  , 34ללא צורך בחיתום רפואי ובתקופת אכשרה.



חברים עד גיל  02יבוטחו בסכום ביטוח של  ₪ 9,444ובפיצוי למשך כל חייהם .עלות התשלום
תהיה על-פי טבלאות של חברת הביטוח (תשלומים נמוכים יחסית).



חברים מגיל  03ועד  34יבוטחו בסכום ביטוח של  ₪ 9,444ובפיצוי (ערכי סילוק ,מיום קרות חס
וחלילה אירוע ביטוחי) למשך  2שנים ,בעלום תשלום של  ₪ 144לחודש  .פער ההשלמה (בין
תיקרה של  ₪ 144לחודש לבין החישוב כפי שמופיע בטבלאות הביטוח ) יבוצע ע"י הקיבוץ לקרן
הסיעוד הפנימית כך שייתן כיסוי לכל החיים.

 חברים מגיל  31ואילך ישלמו  ₪ 144לחודש ויבוטחו במסגרת קרן סיעודית פנימית למשך כל ימי
חייהם .השלמת תשלומי הפרמיה מעל  ₪ 144לחודש ישולמו ע"י הקיבוץ ל"מגירת" קרן סיעוד ,
בקרן המילואים ,אשר נמצאת בנאמנות אצל עורכי הדין והפעלתה כפופה לתקנון הסיעוד ,שאושר
בקלפי ביום . 10.2.1411

 אסיפת החברים שהתקיימה ביום ראשון  3....11.3בנושא אישרה את המלצת
המנהלת בתוספות הבאות:
 .1לאפשר לחברים לבטח על חשבונם בביטוח סיעודי את הילדים ,החל מגיל  : 9ראה טבלה
בהמשך:
 .2להמליץ לחברים לבטח את בני/בנות שאינם חברי קיבוץ.
 .3לאפשר לכל החברים החדשים להצטרף לביטוח הסיעודי  ,בתנאים הנוכחיים ,באמצעות
חברת "משקי הקיבוצים טנא".
התשלום יבוצע במרוכז על-ידי הקיבוץ ויחויב "בק טו בק" בתקציב האישי פחות השתתפות הקיבוץ.
לקראת אישור תקציב בכל תחילת שנה ייעשה חישוב מחודש של הסכום הנדרש מתקציב הקהילה
להשלמה באותה שנה.

ההצבעה בקלפי תתקיים ביום שישי  512552.15.במועדון
בין השעות  0011ל50011 -
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שימו לב!!!
עקב חשיבות הנושא וקוצר הזמן העומד לרשותנו על-פי בתנאי
ההצטרפות לביטוח (סוף חודש נובמבר)  -החברים מוזמנים להירשם
ולחתום,

בעת קיום הקלפי

ולרשום את ילדיהם ובני  /בנות זוגם2

לידיעת החברים המעוניינים מצורפת טבלת עלויות ביטוח סיעודי לילדים מגיל : 3
טבלת פרמיות לפיצוי (ערכי סילוק) בגובה של  ₪ 00111לחודש ללא מגבלה על שנות פיצוי.
הפרמיות (התשלום החודשי) הן לאחר הנחה של  11%לכל החיים.
גיל כניסה בן
43.2
3
44.4
4
46.0
5
47.2
6
48.4
7
50.0
8
51.2
9
52.8
10
54.4
11
56.0
12
57.6
13
59.2
14
61.2
15
63.2
16
65.2
17
67.2
18
68.1
19
71.6
20
73.6
21

בת
59.6
61.2
62.8
64.8
66.4
68.4
70.4
72.4
74.8
76.8
79.2
81.6
84.0
86.4
89.2
92.0
94.8
98.0
101.2

מאחלים לכולם בריאות ואריכות ימים – חוה גל-עוז ולאונרדו לם 0בשם כל חברי המינהלת וצוות סיעוד
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