יוני 2017

מבוטח/ת יקר/ה,

הביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי מאוחדת "מאוחדת סיעודי" הוארך לתקופה נוספת החל מיום  1ביולי  2017ועד ליום 31
ביולי  2018בפוליסה לביטוח סיעודי קבוצתי חדשה ב"הפניקס" -חברה לביטוח בע"מ" ("הפוליסה החדשה") .כל מבוטחי
"מאוחדת סיעודי" הרשומים בפוליסה שתסתיים ביום  30ביוני "( 2017הפוליסה הקודמת") ,עוברים אל הפוליסה
החדשה ברצף זכויות וללא צורך במילוי הצהרת בריאות.
לאחר תום תקופת הביטוח כאמור ,תתחדש מאליה הפוליסה לתקופת ביטוח נוספת עד ליום  31בדצמבר ( 2019אלא
אם כן ,מאוחדת או חברת הפניקס יודיעו צד אחד למשנהו על אי חידוש הפוליסה .הודעה על כך תשלח למבוטחים מבעוד
מועד).
אנו שמחים לבשר ,כי על פי הוראות המפקח על הביטוח במשרד האוצר ,מתאריך  1ביולי  ,2017ישודרגו התנאים של
הפוליסה האחידה לביטוח סיעודי לחברי קופות החולים.
להלן השינויים העיקריים בפוליסה "מאוחדת סיעודי" שהינם בתוקף החל מ  1ביולי :2017
הורחבה הגדרת מקרה הביטוח לצורך קבלת קצבת סיעוד  -שונתה הגדרת הזכאות של המבוטח בכל הקשור לניידותו,
כך שאי יכולתו של מבוטח לנוע ללא כיסא גלגלים תחשב כאי יכולתו לנוע באופן עצמאי.
מובהר ,כי השינוי בהגדרה זו הינו בתוקף רק לגבי מקרי ביטוח אשר חלו לראשונה החל מיום  1ביולי  .2017מבוטחים אשר
מקרה הביטוח שלהם אירע עד ליום  30ביוני  2017יהיו זכאים לתגמולי ביטוח סיעודיים מכח הפוליסה הקודמת ועל פי
תנאיה.
החל מיום  1ביולי  ,2017מי שהיה חבר קופת חולים ובוטלה עבורו הפוליסה עקב ביטול רישומו בקופת חולים לפי חוק
ביטוח בריאות ממלכתי והנו תושב מדינת ישראל ,ימשיך להיות מבוטח בביטוח הסיעודי של הקופה ,אלא אם ביקש
להפסיק את הביטוח .לעניין זה ,מי שהיה חבר קופת חולים ובוטלה עבורו הפוליסה הקודמת ,עקב ביטול רישומו בקופת
חולים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי החל מיום  1ביולי  ,2016שלא עקב מעבר מקופת חולים אחת לקופת חולים
אחרת ,יהא זכאי לחזור ולהצטרף לביטוח סיעודי לחברי קופת חולים ללא בחינה של מצב רפואי קודם ,ובלבד שפנה תוך
 120יום החל מ 1-ביולי  2017ולא מתקיים לגביו מקרה ביטוח במועד בקשתו להצטרף לפוליסה.
הנרשם לעיל ,כפוף לפוליסה "מאוחדת סיעודי" ותנאיה הם המחייבים לכל דבר ועניין.
דמי הביטוח בפוליסה החדשה יעודכנו החל מ  1באוגוסט  ,2017בהתאם לגיל המבוטח ובהתאם לתאריכים ולטבלאות
המפורטות בגילוי הנאות בעמודים  6ו 10-בפוליסה המצורפת.
ניתן לעיין בפוליסה גם באתר מאוחדת  WWW.MEUHEDET.CO.ILובאתר הפניקס .WWW.FNX.CO.IL
מוקד מאוחדת עומד לשירותך לכל שאלה או הבהרה בטלפון *3833 :או  1-222-3833מטלפון קווי.

בברכת בריאות טובה,
מאוחדת סיעודי

יוני 2017

מבוטח/ת יקר/ה,
הביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי מאוחדת "מאוחדת סיעודי" הוארך לתקופה נוספת החל מיום  1ביולי  2017ועד ליום  31ביולי 2018
בפוליסה לביטוח סיעודי קבוצתי חדשה ב"הפניקס" -חברה לביטוח בע"מ" ("הפוליסה החדשה") .כל מבוטחי "מאוחדת סיעודי"
הרשומים בפוליסה שתסתיים ביום  30ביוני "( 2017הפוליסה הקודמת") ,עוברים אל הפוליסה החדשה ברצף זכויות וללא צורך
במילוי הצהרת בריאות.
לאחר תום תקופת הביטוח כאמור ,תתחדש מאליה הפוליסה לתקופת ביטוח נוספת עד ליום  31בדצמבר ( 2019אלא אם כן ,מאוחדת
או חברת הפניקס יודיעו צד אחד למשנהו על אי חידוש הפוליסה .הודעה על כך תשלח למבוטחים מבעוד מועד).
אנו שמחים לבשר ,כי על פי הוראות המפקח על הביטוח במשרד האוצר ,מתאריך  1ביולי  ,2017ישודרגו התנאים של הפוליסה
האחידה לביטוח סיעודי לחברי קופות החולים.
להלן השינויים העיקריים בפוליסה "מאוחדת סיעודי" שהנם בתוקף החל מ  1ביולי :2017
הורחבה הגדרת מקרה הביטוח לצורך קבלת קצבת סיעוד  -שונתה הגדרת הזכאות של המבוטח בכל הקשור לניידותו ,כך שאי יכולתו
של מבוטח לנוע ללא כיסא גלגלים תחשב כאי יכולתו לנוע באופן עצמאי.
מובהר ,כי השינוי בהגדרה זו הינו בתוקף רק לגבי מקרי ביטוח אשר חלו לראשונה החל מיום  1ביולי  .2017מבוטחים אשר מקרה
הביטוח שלהם אירע עד ליום  30ביוני  2017יהיו זכאים לתגמולי ביטוח סיעודיים מכח הפוליסה הקודמת ועל פי תנאיה.
החל מיום  1ביולי  ,2017מי שהיה חבר קופת חולים ובוטלה עבורו הפוליסה עקב ביטול רישומו בקופת חולים לפי חוק ביטוח בריאות
ממלכתי והנו תושב מדינת ישראל ,ימשיך להיות מבוטח בביטוח הסיעודי של הקופה ,אלא אם ביקש להפסיק את הביטוח .לעניין זה,
מי שהיה חבר קופת חולים ובוטלה עבורו הפוליסה הקודמת ,עקב ביטול רישומו בקופת חולים לפי חוק ביטוח בריאות החל מיום  1ביולי
 ,2016שלא עקב מעבר מקופת חולים אחת לקופת חולים אחרת ,יהא זכאי לחזור ולהצטרף לביטוח סיעודי לחברי קופת חולים ללא
בחינה של מצב רפואי קודם ,ובלבד שפנה תוך  120יום החל מ 1-ביולי  2017ולא מתקיים לגביו מקרה ביטוח במועד בקשתו להצטרף
לפוליסה.
הנרשם לעיל ,כפוף לפוליסה "מאוחדת סיעודי" ותנאיה הם המחייבים לכל דבר ועניין.
"מאוחדת סיעודי" – יחידת ביטוח נוספת
נכון למועד מכתב זה ובהתאם לרישומים במאוחדת ,הנך מבוטח בעל יחידת ביטוח נוספת ,אשר בגינה הנך מחויב בתשלום כפול
בהתאם לקבוצת הגיל אליה הנך משויך ובהתאמה זכאי לסכומי ביטוח כפולים בהתאם לטבלת תגמולי הביטוח וכפוף לגיל ההצטרפות
לביטוח לראשונה .בהתאם להוראות הפוליסה האחידה ,תוכל להמשיך ולהיות מבוטח ביחידת הביטוח הנוספת במהלך תקופת הביטוח
הקרובה ,כפוף להמשך תשלום פרמיה בגינה כאמור לעיל.
יובהר ,כי זכות זו הינה רק למבוטחים שרכשו בעבר יחידת ביטוח נוספת ״מאוחדת סיעודי״ והמשיכו להחזיק בה עת המעבר לפוליסה
האחידה .זכות זו אינה קיימת עבור מבוטחים חדשים .ואולם ,בהתאם להוראות הפוליסה האחידה ,במקרה של מעבר לקופת חולים
אחרת ,בעל יחידה נוספת לא יהיה זכאי להמשיך להחזיק ביחידה הנוספת במסגרת קופת החולים החדשה הקולטת ,לרבות לא תינתן
ביחס אליה ,במקרה של מעבר בין קופות חולים כאמור ,רצף זכויות לפוליסת פרט.
* במידה ואינך מבוטח ביחידת ביטוח נוספת "מאוחדת סיעודי" עת קבלת המכתב ,עדכון זה אינו רלוונטי לגביך.
דמי הביטוח בפוליסה החדשה יעודכנו החל מ  1באוגוסט  ,2017בהתאם לגיל המבוטח ובהתאם לתאריכים ולטבלאות המפורטות
בגילוי הנאות בעמודים  6ו 10-בפוליסה המצורפת.
ניתן לעיין בפוליסה גם באתר מאוחדת  WWW.MEUHEDET.CO.ILובאתר הפניקס .WWW.FNX.CO.IL

מוקד מאוחדת עומד לשירותך לכל שאלה או הבהרה בטלפון *3833 :או  1-222-3833מטלפון קווי.

בברכת בריאות טובה,
מאוחדת סיעודי

