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לחברי הסגל והגמלאים,
כפי שוודאי ידוע לכם ענף הביטוח הסיעודי הקבוצתי עובר בשנים האחרונות טלטלה עזה ועומד כעת
בפני חיסול .מאז שהסתיימה הפוליסה הקבוצתית שלנו ביולי  2013קבלנו מחברת כלל אפשרות
להאריך את תוקפו של הסעיף הסיעודי הקבוצתי ,בעקבות הנחיית המפקחת על הביטוח לאשר זאת
לתקופות קצובות.
תוקף ההארכה האחרונה שקבלנו עומד לפוג בסוף חודש דצמבר  .2014המפקחת על הביטוח
אישרה להאריך את הפוליסות הסיעודיות הקבוצתיות עד סוף יוני  .2015אולם ,למרות שחברת כלל
הסכימה להאריך את תוקף הפוליסה הסיעודית הקבוצתית של ארגון הסגל הבכיר עד תאריך זה ,
הוועד החליט לבטל את הסעיף הסיעודי בפוליסה הקבוצתית של חברי הסגל האקדמי הבכיר )החלק
הנוגע לביטוח הבריאות נשאר כפי שהיה( .חברי הסגל האקדמי הבכיר יוכלו לרכוש לעצמם ולבני
משפחותיהם פוליסות סיעוד פרטיות בהנחות משמעותיות כמפורט במסמך המצורף .בין הסיבות
למהלך זה הן:
 .1כאמור המפקחת על הביטוח אסרה מכירה של פוליסות סיעוד קבוצתיות החל מינואר 2014
 .החלטה זאת ממחישה שפוליסה קבוצתית אינה מקנה בטחון לתקופה שלאחר סיומה.
התשלומים במשך שנים רבות עבור חברי הסגל )ע״י הוועד( ועבור משפחותיהם )ע״י חברי
הסגל( לא יזקפו לזכותם בשעת צורך במקרה והפוליסה הסיעודית הקיבוצית מסתיימת
מסיבה זו או אחרת .פוליסת סיעוד פרטית לעומת זאת ,היא רכוש המבוטח ולא ניתן
להפסיקה בניגוד לרצונו .אם מסיבה כלשהי המבוטח מחליט להפסיק לשלם את הפרמיה ,
התשלומים ששילם עד רגע הפסקת התשלומים נזקפים לזכותו ובשעת הצורך יניבו עבורו
פיצוי המתאים לגובה הסכום המצטבר ששילם .כאמור ,פוליסת סיעוד פרטית ,כשמה כן
היא ,פרטית ולא ניתן להפסיקה בניגוד לרצון המבוטח.
 .2יתרונות הפוליסה הפרטית בולטים במיוחד עבור חברי סגל צעירים יותר .המחיר עבורם הוא
אחוז קטן מהשכר החודשי ואינו משתנה עם הגיל )באופן כללי ,גובה הפרמיה נקבע ע״י גיל
הכניסה ולא משתנה לאחר מכן( .התשלום עבור ילדים הוא קטן במיוחד .לדוגמא ,עבור ילד
בן  10הפרמיה החודשית לפני ההנחות הוא  10ש״ח בחודש לכל  1000ש״ח פיצוי ,מחיר
שכאמור מקובע לכל חייהם.
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מהסיבות שהובאו לעיל החליט ועד הסגל שהמשך הפוליסה הסיעודית עלול להוביל לסיכון נוסף של
כספי ציבור וכספים פרטיים של חברי הסגל ומשפחותיהם ,ולשים סכומים הולכים וגדלים על קרן
הצבי .לעומת זאת ,ככל שנקדים ונרכוש פוליסות סיעוד פרטיות כך נמזער הפסדים ועלויות.
לסיכום:
 .1החל מה  1פבר'  2015הסעיף הסיעודי בפוליסה הקבוצתית מבוטל.
 .2חברי הסגל יכולים לרכוש פוליסת סיעוד פרטית עבורם ועבור בני משפחותיהם ללא הצהרת
בריאות ובהנחות המפורטות במסמך המצורף עד ה . 31.1.2015
 .3ניתן לרכוש את פוליסות הסיעוד הפרטיות מסוכן הביטוח מר נמרוד אורן וצוותו שיתמקמו
במשרדי הוועד החל מיום  28דצמבר  2014ויהיו זמינים להתייעצות במשך כל שעות העבודה
באוניברסיטה.
 .4רצוני להדגיש שוב ,בניגוד לביטוח הסיעודי ,הביטוח הרפואי הקיבוצתי נשאר על כנו ולא משתנה.
 .5אין לראות במכתב 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.
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