קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 3311
33.3.31
אימוץ ביטוח בריאות (משלים) קולקטיבי לקיבוץ מסוג "מגן ניתוחים"
השתתפו בדיון:
שלום בן עיון – סמנכ"ל יוצא של סוכנות הביטוח 'משקי הקיבוצים' מקבוצת 'ביטוח חקלאי'.
מוטי ברנדס ,שרון פסי ,ניצה רינת וגלעד בארי – חברים העוסקים והמצויים בנושא ביטוחי
בריאות ביד מרדכי.
א .רקע
בפני הקיבוץ עומדת אופציה להיכלל באופן קולקטיבי בביטוח בריאות משלים חדש ("מגן ניתוחים
וטיפולים לקיבוץ") המוצע על ידי חברת הביטוח 'דקלה' ומשווק בתנועה הקיבוצית על ידי סוכנות
הביטוח 'משקי הקיבוצים'.
קיבוץ המעוניין להיכלל בביטוח זה מחויב בעריכת הסכם מול חברת הביטוח (חידוש כל  5שנים).
ב .עיקרי הכיסויים הביטוחיים* – כפי שהוצגו על ידי שלום בן עיון
*עיקרי הכיסויים הביטוחיים מובאים כאן ככותרות להמחשה בלבד ואינם מהווים התחייבות של
חברת הביטוח .פירוט מסודר לעיקרי הביטוח ,כולל פירוט לגבי גובה ותנאי ההשתתפות ,תעריפי
השתתפות עצמית וכו' – נמצא בתקציר "מגן ניתוחים וטיפולים לקיבוץ" שהופץ היום בדוא"ל
חברים.
רובד מורחב א' – ביטוח רפואי לניתוחים פרטיים ושירותים אמבולטוריים
 כיסוי לניתוחים פרטיים בארץ במסלול משלים לביטוח המשלים.
 כיסוי לניתוחים פרטיים בחו"ל.
 שרותי רפואה אמבולטוריים כגון :התייעצות עם רופאים מומחים ,בדיקות הריון ,הפריה
חוץ גופית ( ,)IVFטיפולי שיניים חירום ,פיצוי בגין ימי אשפוז ,שירותי אחות פרטית בעת
אשפוז (ללא קשר לניתוח) או בבית המבוטח.
רובד מורחב ב' – ביטוח רפואי לטכנולוגיות רפואיות מתקדמות
 טיפולים מחליפי ניתוח בארץ ובחו"ל המתבצעים בטכנולוגיה רפואית מתקדמת ומטרתם
להביא לתוצאות דומות לאלו המתקבלות בניתוח ,ללא כל התערבות כירורגית.
 טכנולוגיות מתקדמות :שירותי פונדקאות ,טיפולים אונקולוגים ,שיקום לאחר אירוע
מוחי ,מנו י לשירותי משדר קרדיולוגי ,התעמלות שיקומית ,שהייה במוסד החלמה מוכר
לאחר ניתוח גדול ,טיפולי פיזיותרפיה ,בדיקות אבחנתיות ,חוות דעת שנייה לבדיקה
פתולוגית ובדיקות גנטיות לחולי סרטן ,טיפול בחדר מלח ,אבחונים לילדים ,רפואה
משלימה ,הזמנת רופא הביתה בשעות הערב והלילה בהשתתפות עצמית ,כיסוי לטיפולים
פסיכולוגיים בהשתתפות עצמית מופחתת אצל מטפלים שבהסדר ,ועוד כיסויים נוספים.
ג .עלויות הביטוח (לחודש)
רובד א' –
ביטוח רפואי לניתוחים ושירותים אמבולטוריים –
מבוגר –  ,₪ 74ילד ₪ 9 -
רובד ב' –
כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח וכיסוי לטכנולוגיות מתקדמות –
מבוגר –  ,₪ 01ילד – ₪ 3
המחירים רלוונטיים רק בהצטרפות הקיבוץ לביטוח הקולקטיבי.
כניסה באופן פרטי לביטוח תתאפשר במחיר הגבוה ב 55% -מהמחיר הנ"ל (ובחיתום מוקדם).

ד .דגשים נוספים – כפי שעלו על ידי נוכחי הדיון:
הביטוח המוצע – מגן ניתוחים וטיפולים לקיבוץ:
 .0משלים את ביטוח כללית מושלם ואת ביטוח הקטסטרופות (שני ביטוחים שאמורים להישאר
במתכונתם הנוכחית ,אליהם יתווסף הביטוח החדש).
 .5יחד עם שני הביטוחים הנ"ל מייצר מטריה ביטוחית טובה יותר למבוטחים.
 .3החידוש בביטוח המוצע הוא האפשרות לנצל רפואה מתמחה ומתקדמת לצורך מניעה או
התערבות רפואית.
 .7הצטרפות הקיבוץ לביטוח הקולקטיבי תאפשר ההצטרפות המבוטחים לביטוח ללא חיתום
מוקדם וללא תקופת אכשרה ,פרט ל" -סייג בשל מצב רפואי קודם" – לפיו יש משמעות לתיק
רפואי קודם של המבוטח רק עד חצי שנה מיום החתימה (לגילאי  55ומעלה) או רק עד שנה
מיום החתימה (עד גיל .)55
 .5ניהול תביעת ביטוח תתבצע על ידי סוכנות הביטוח משקי הקיבוצים.
 .5הגדרת מבוטח :חבר/ה יד מרדכי ,בן או בת זוג של חבר/ה ,מועמדים לחברות ,בני קיבוץ (אף
שאינם מתגוררים בקיבוץ) .החיוב יבוצע דרך תקציב אישי של החבר/ה  /ההורים.
 .4הביטוח המוצע כולל הפעלת קרן לתשלום תביעות לפנים משורת הדין  -נציג התנועה
הקיבוצית המלווה את הפוליסה יהיה ראשי להורות למבטח לשלם תביעות שזכאותן שנויה
במחלוקת בין המבטח למבוטח ושזכאותן אושרה על ידי וועדת הבריאות של התנועה
הקיבוצית.
 .8יש חשיבות לייעד גורם בקיבוץ שתפקידו יהיה לתת מענה וייעוץ לחברים בכל הקשור
לפוטנציאל הגלום בביטוח המוצע.
 .9יש חשיבות לייצר הסברה מתאימה לחברים בכל הנוגע ליתרונות הביטוח ומשמעויותיו.
ה .יתרונות נוספים  -כפי שעלו על ידי נוכחי הדיון:
חברת דקלה המבטחת בביטוח קטסטרופות היא זו שתבטח גם את הביטוח המוצע .כלומר יצירת
בית ביטוחי אחד לשני הביטוחים.
המחיר המוצע לביטוח החדש הינו אטרקטיבי .כמו כן ניצול נכון של הביטוח ברפואה מונעת /
משלימה תאפשר לחסוך בעלויות טיפולים שיידרשו בכל מקרה.
כפי שמתואר לעיל – לביטוח יכולים להצטרף לא רק חברי קיבוץ אלא גם בני משפחה כמפורט
בסעיף הקודם.
ו .סיכום
המזכירות מאשרת הצטרפות הקיבוץ לביטוח הקולקטיבי מסוג "מגן ניתוחים וטיפולים לקיבוץ".
תאריך היעד להצטרפות הקיבוץ לביטוח הינו ( 0/3/03תאריך אחרון אפשרי להצטרפות לביטוח
הינו .)0/7/03
חברים שלא מעוניינים להיכלל בביטוח המוצע יצהירו על כך בכתב להנהלת הקהילה עד ,58/5/03
ולא יחויבו בתעריפי הביטוח החודשיים.
הנהלת הקהילה תייעד גורם קיבוצי שיהווה כתובת למבוטחים בכל הקשור לתכני הביטוח,
הפעלתו וניצולו.
המזכירות תיזום מפגש הסברה פרונטאלי לציבור עם נציג סוכנות הביטוח משקי הקיבוצים.
המפגש יתקיים במהלך השבועות הקרובים.

