
מבוטחי פוליסת "לאומית סיעוד"

דיווח שנתי לשנת 2016



דיווח שנתי לשנת 2016

הדיווח השנתי למבוטחים ב-"לאומית סיעוד" מספק מידע אודות הפוליסה והכיסויים הביטוחיים הניתנים במסגרתה.
הדיווח מפרט את סטטוס הביטוח, תאריך תחילת ותום תקופת הביטוח, סכומי הביטוח, גבולות אחריות, הפרמיה ועוד.

ביום ה-1 ביולי 2016, נכנסו לתוקף תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי 
קופת חולים(, התשע"ו - 2015 )"התקנות"(.

תקנות אלה מחייבות את קיומה של פוליסה אחידה בכל קופות החולים וקובעת את הזכאות לתגמולי ביטוח אחידים 
בכל הקופות, שמתבססים בין היתר, על גיל ההצטרפות של המבוטח.

בהתאם לכך בדיווח זה מפורטות שתי תקופות ביטוח כדלקמן:
תקופה 1: בגין פוליסת לאומית סיעוד שהיתה בתוקף עד 30.6.2016.

תקופה 2: בגין פוליסת לאומית סיעוד שנכנסה לתוקף החל מ – 1.7.2016.

מבוטחים המוגדרים במצב סיעודי בהתאם לתנאי הפוליסה אשר הסתיימה ב 30.6.2016, במקרה של הפסקת המצב 
 הסיעודי לפני מיצוי 60 חודשים, יועברו לפוליסת הסיעוד העדכנית של קופת החולים,

והכל בהתאם לתנאי החוק והנחיות הפיקוח על הביטוח.



פרטים בסיסיים

בטבלה זו מצוינים נתונים בסיסיים כגון:
שם המבטח, שם בעל הפוליסה )לאומית שירותי בריאות( תאריך הפקת 

הדיווח והשנה אליה מתייחס הדיווח )2016(.
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מבוטח יקר, להלן דיווח שנתי בגין הכיסוי הביטוחי שניתן לך מכוח פוליסת "לאומית סיעוד", לרבות סכומי ביטוח ופרמיות, במהלך שנת 2016
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שנת הדו"ח תאריך הפקת הדו"ח שם בעל הפוליסה שם סוכן הביטוח שם המבטח
פרטים בסיסיים ונתונים אישיים

2016 31/12/2016 לאומית שירותי בריאות לא רלוונטי כלל חברה לביטוח בע"מ

פירוט הפוליסות והכיסויים

פירוט כיסויים עיקריים סכום ביטוח
מירבי

של הפוליסה

תאריך תום
תקופת הביטוח **

תאריך תחילת
תקופת הביטוח *

סטטוס
הפוליסה

סוג
הפוליסה

שם הפוליסה שם מלא, ת.ז. 

באשפוז סיעודי - שיפוי; בטיפול ביתי - פיצוי; למעט השיפוי, הכיסוי בלתי תלוי בפוליסות אחרות לא רלוונטי 30/06/2016 01/07/2014 מבוטלת סיעוד לאומית סיעוד

כנ"ל לא רלוונטי 30/06/2017 01/07/2016 פעילה סיעוד לאומית סיעוד

****בתקופה שעד ליום 30.6.2016, הגיל לצורך קביעת הזכאות יקבע עפ"י מועד ההצטרפות המקורי לביטוח.
****בנוגע לתאריך תחילה 1.7.2016 - במועד זה עודכנו תנאי פוליסת לאומית סיעוד, בין היתר, בהתאם לתקנות לעניין ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים.

****בימים אלו לאומית שירותי בריאות נערכת להמשך הביטוח הסיעודי.
****לא נגבית פרמיה במהלך התקופה בה זכאי המבוטח לקבלת תגמולי ביטוח.

המשך הטבלה מלמעלה (פירוט הפוליסות והכיסויים)

פרמיה שנתית
בש"ח

השתתפות
עצמית

אופן הצמדת
סכום הביטוח
אחרי קרות

מקרה הביטוח

אופן הצמדת
סכום הביטוח

במהלך
תקופת הביטוח

מבנה
הפרמיה

החרגות
בגין מצב

רפואי מסויים
למבוטח
מסויים

תוספות
חיתומיות

סוג תגמולי
הביטוח

סכום ביטוח מירבי עבור עיקרי הכיסויים שם מלא

לא רלוונטי מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן משתנה לא רלוונטי לא רלוונטי פיצוי/שיפוי תקופה ראשונה עד ליום 30.6.2016:
למי שהצטרף לפוליסה עד גיל 64 (כולל):

(1) שיפוי - 80% מההוצאה בפועל ועד 7,690 ש"ח לחודש ב-36 חודשים הראשונים;
4,614 ש"ח לחודש החל מהחודש ה-37 ועד לחודש ה-60; 3,076 ש"ח לחודש מהחודש ה-61 ואילך.

(2) פיצוי - 4,944 ש"ח לחודש ב-36 חודשים הראשונים;
2,966 ש"ח לחודש החל מהחודש ה-37 ועד לחודש ה-60; 1,978 ש"ח לחודש מהחודש ה-61 ואילך.

למי שהצטרף לפוליסה מגיל 65:
(1) שיפוי - 80% מההוצאה בפועל ועד 4,284 ש"ח לחודש ב-36 חודשים הראשונים;

2,571 ש"ח לחודש החל מהחודש ה-37 ועד לחודש ה-60; 1,714 ש"ח לחודש מהחודש ה-61 ואילך.
(2) פיצוי - 2,856 ש"ח לחודש ב-36 חודשים הראשונים;

1,714 ש"ח לחודש החל מהחודש ה-37 ועד לחודש ה-60; 1,142 ש"ח לחודש מהחודש ה-61 ואילך.
l תקופת תשלום תגמולי הביטוח הינה לכל החיים וכל זמן שהמוטב במצב סיעודי

לא רלוונטי מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן משתנה לא רלוונטי לא רלוונטי פיצוי/שיפוי תקופה שניה החל מיום 1.7.2016
(1) שיפוי - 80% מההוצאה בפועל ולא יותר מ-10,010 ש"ח.

(2) פיצוי חודשי - 5,505 ש"ח.
l תקופת תשלום תגמולי הביטוח הינה עד לתקרה של 60 חודשים

לא רלוונטי מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן משתנה לא רלוונטי לא רלוונטי פיצוי/שיפוי תקופה שניה החל מיום 1.7.2016
(1) שיפוי - 80% מההוצאה בפועל ולא יותר מ-6,506 ש"ח.

(2) פיצוי חודשי - 4,504 ש"ח.
l תקופת תשלום תגמולי הביטוח הינה עד לתקרה של 60 חודשים

לתשומת ליבך - כל המפורט בדיווח שנתי זה כפוף לתנאי הפוליסה המלאים

עמוד 1 מתוך 2



פירוט הפוליסות והכיסויים

הטבלה מחולקת לשניים )טבלה עליונה וטבלה תחתונה(, היא מכילה נתונים 
אודות הכיסויים הביטוחיים להם זכאים המבוטחים במסגרת הביטוח.

כמפורט בשקף הבא

טבלה עליונה
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פירוט הפוליסות והכיסויים

טבלה תחתונה

 בהתאם
לרובד שבו 

 נמצא
המבוטח



פירוט הפוליסות והכיסויים

שלוש העמודות הראשונות:
מפרטות את נתוניו האישיים של המבוטח, שם הפוליסה, וסוג הפוליסה )סיעוד(.

טבלה עליונה

בעמודה הרביעית: "סטטוס הפוליסה" מפורט סטטוס הביטוח:
פעילה - בתוקף

מבוטלת - לא בתוקף
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מסויים

תוספות
חיתומיות

סוג תגמולי
הביטוח

סכום ביטוח מירבי עבור עיקרי הכיסויים שם מלא

לא רלוונטי מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן משתנה לא רלוונטי לא רלוונטי פיצוי/שיפוי תקופה ראשונה:
למי שהצטרף לפוליסה עד גיל 64 (כולל):

(1) שיפוי - 80% מההוצאה בפועל ועד 7,690 ש"ח לחודש ב-36 חודשים הראשונים;
4,614 ש"ח לחודש החל מהחודש ה-37 ועד לחודש ה-60; 3,076 ש"ח לחודש מהחודש ה-61 ואילך.

(2) פיצוי - 4,944 ש"ח לחודש ב-36 חודשים הראשונים;
2,966 ש"ח לחודש החל מהחודש ה-37 ועד לחודש ה-60; 1,978 ש"ח לחודש מהחודש ה-61 ואילך.

למי שהצטרף לפוליסה מגיל 65:
(1) שיפוי - 80% מההוצאה בפועל ועד 4,284 ש"ח לחודש ב-36 חודשים הראשונים;

2,571 ש"ח לחודש החל מהחודש ה-37 ועד לחודש ה-60; 1,714 ש"ח לחודש מהחודש ה-61 ואילך.
(2) פיצוי - 2,856 ש"ח לחודש ב-36 חודשים הראשונים;

1,714 ש"ח לחודש החל מהחודש ה-37 ועד לחודש ה-60; 1,142 ש"ח לחודש מהחודש ה-61 ואילך.
l תקופת תשלום תגמולי הביטוח הינה לכל החיים וכל זמן שהמוטב במצב סיעודי

לא רלוונטי מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן משתנה לא רלוונטי לא רלוונטי פיצוי/שיפוי תקופה שניה:
(1) שיפוי - 80% מההוצאה בפועל ולא יותר מ-10,010 ש"ח.

(2) פיצוי חודשי - 5,505 ש"ח.
l תקופת תשלום תגמולי הביטוח הינה עד לתקרה של 60 חודשים

לא רלוונטי מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן משתנה לא רלוונטי לא רלוונטי פיצוי/שיפוי תקופה שניה:
(1) שיפוי - 80% מההוצאה בפועל ולא יותר מ-6,506 ש"ח.

(2) פיצוי חודשי - 4,504 ש"ח.
l תקופת תשלום תגמולי הביטוח הינה עד לתקרה של 60 חודשים

לתשומת ליבך - כל המפורט בדיווח שנתי זה כפוף לתנאי הפוליסה המלאים

עמוד 1 מתוך 2



פירוט הפוליסות והכיסויים

בעמודות החמישית והשישית:
מפורטים תאריכי תחילת ותום תקופת הביטוח במסגרת הפוליסה.

לתשומת לבך:
*      בתקופה שעד ליום 30.6.2016, הגיל לצורך קביעת הזכאות יקבע עפ"י מועד ההצטרפות המקורי לביטוח.

         בנוגע לתקופה שמיום 1.7.2016 ואילך – במועד זה עודכנו תנאי פוליסת לאומית סיעוד, בין היתר, בהתאם לתקנות לעניין ביטוח      
  סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים. קביעת הזכאות בפוליסה זו מתבססת גם על גיל ההצטרפות לראשונה כהגדרתו בתקנות.

**    בימים אלו לאומית שירותי בריאות נערכת להמשך הביטוח הסיעודי.
*** לא נגבית פרמיה במהלך התקופה בה זכאי המבוטח לקבלת תגמולי ביטוח.

טבלה עליונה

52844

דיווח שנתי למבוטח – “לאומית סיעוד” לשנת 2016

כלל חברה לביטוח בע”מ | חטיבת הבריאות
מוקד לאומית סיעוד 1-800-702-702 | פקס 077-6383025

 www.leumitsiud.co.il | 6100701 ת.ד. 723 | תל אביב

מבוטח יקר, להלן דיווח שנתי בגין הכיסוי הביטוחי שניתן לך מכוח פוליסת "לאומית סיעוד", לרבות סכומי ביטוח ופרמיות, במהלך שנת 2016
www.leumitsiud.co.il למצגת הסבר על מבנה הדיווח השנתי, פנה לאתר "לאומית סיעוד" בכתובת

שנת הדו"ח תאריך הפקת הדו"ח שם בעל הפוליסה שם סוכן הביטוח שם המבטח
פרטים בסיסיים ונתונים אישיים

2016 31/12/2016 לאומית שירותי בריאות לא רלוונטי כלל חברה לביטוח בע"מ

פירוט הפוליסות והכיסויים

פירוט כיסויים עיקריים סכום ביטוח
מירבי

של הפוליסה

תאריך תום
תקופת הביטוח **

תאריך תחילת
תקופת הביטוח *

סטטוס
הפוליסה

סוג
הפוליסה

שם הפוליסה שם מלא, ת.ז. 

באשפוז סיעודי - שיפוי; בטיפול ביתי - פיצוי; למעט השיפוי, הכיסוי בלתי תלוי בפוליסות אחרות לא רלוונטי 30/06/2016 01/07/2014 מבוטלת סיעוד לאומית סיעוד

כנ"ל לא רלוונטי 30/06/2017 01/07/2016 פעילה סיעוד לאומית סיעוד

****בתקופה שעד ליום 30.6.2016, הגיל לצורך קביעת הזכאות יקבע עפ"י מועד ההצטרפות המקורי לביטוח.
****בנוגע לתקופה שמיום 1.7.2016 ואילך  - במועד זה עודכנו תנאי פוליסת לאומית סיעוד, בין היתר, בהתאם לתקנות לעניין ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים. קביעת הזכאות בפוליסה זו מתבססת גם על גיל ההצטרפות לראשונה כהגדרתו בתקנות.

****בימים אלו לאומית שירותי בריאות נערכת להמשך הביטוח הסיעודי.
****לא נגבית פרמיה במהלך התקופה בה זכאי המבוטח לקבלת תגמולי ביטוח.

המשך הטבלה מלמעלה (פירוט הפוליסות והכיסויים)

פרמיה שנתית
בש"ח

השתתפות
עצמית

אופן הצמדת
סכום הביטוח
אחרי קרות

מקרה הביטוח

אופן הצמדת
סכום הביטוח

במהלך
תקופת הביטוח

מבנה
הפרמיה

החרגות
בגין מצב

רפואי מסויים
למבוטח
מסויים

תוספות
חיתומיות

סוג תגמולי
הביטוח

סכום ביטוח מירבי עבור עיקרי הכיסויים שם מלא

לא רלוונטי מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן משתנה לא רלוונטי לא רלוונטי פיצוי/שיפוי תקופה ראשונה:
למי שהצטרף לפוליסה עד גיל 64 (כולל):

(1) שיפוי - 80% מההוצאה בפועל ועד 7,690 ש"ח לחודש ב-36 חודשים הראשונים;
4,614 ש"ח לחודש החל מהחודש ה-37 ועד לחודש ה-60; 3,076 ש"ח לחודש מהחודש ה-61 ואילך.

(2) פיצוי - 4,944 ש"ח לחודש ב-36 חודשים הראשונים;
2,966 ש"ח לחודש החל מהחודש ה-37 ועד לחודש ה-60; 1,978 ש"ח לחודש מהחודש ה-61 ואילך.

למי שהצטרף לפוליסה מגיל 65:
(1) שיפוי - 80% מההוצאה בפועל ועד 4,284 ש"ח לחודש ב-36 חודשים הראשונים;

2,571 ש"ח לחודש החל מהחודש ה-37 ועד לחודש ה-60; 1,714 ש"ח לחודש מהחודש ה-61 ואילך.
(2) פיצוי - 2,856 ש"ח לחודש ב-36 חודשים הראשונים;

1,714 ש"ח לחודש החל מהחודש ה-37 ועד לחודש ה-60; 1,142 ש"ח לחודש מהחודש ה-61 ואילך.
l תקופת תשלום תגמולי הביטוח הינה לכל החיים וכל זמן שהמוטב במצב סיעודי

לא רלוונטי מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן משתנה לא רלוונטי לא רלוונטי פיצוי/שיפוי תקופה שניה:
(1) שיפוי - 80% מההוצאה בפועל ולא יותר מ-10,010 ש"ח.

(2) פיצוי חודשי - 5,505 ש"ח.
l תקופת תשלום תגמולי הביטוח הינה עד לתקרה של 60 חודשים

לא רלוונטי מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן משתנה לא רלוונטי לא רלוונטי פיצוי/שיפוי תקופה שניה:
(1) שיפוי - 80% מההוצאה בפועל ולא יותר מ-6,506 ש"ח.

(2) פיצוי חודשי - 4,504 ש"ח.
l תקופת תשלום תגמולי הביטוח הינה עד לתקרה של 60 חודשים

לתשומת ליבך - כל המפורט בדיווח שנתי זה כפוף לתנאי הפוליסה המלאים
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פירוט הפוליסות והכיסויים

העמודה השביעית:
"סכום ביטוח מירבי של הפוליסה"

עמודה זו אינה רלוונטית לפוליסת "לאומית סיעוד".
בעמודה השמינית:

"פירוט כיסויים עיקריים"
מפורטים עיקריי הכיסויים הקיימים במסגרת פוליסת "לאומית סיעוד".

טבלה עליונה
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מוקד לאומית סיעוד 1-800-702-702 | פקס 077-6383025

 www.leumitsiud.co.il | 6100701 ת.ד. 723 | תל אביב

מבוטח יקר, להלן דיווח שנתי בגין הכיסוי הביטוחי שניתן לך מכוח פוליסת "לאומית סיעוד", לרבות סכומי ביטוח ופרמיות, במהלך שנת 2016
www.leumitsiud.co.il למצגת הסבר על מבנה הדיווח השנתי, פנה לאתר "לאומית סיעוד" בכתובת

שנת הדו"ח תאריך הפקת הדו"ח שם בעל הפוליסה שם סוכן הביטוח שם המבטח
פרטים בסיסיים ונתונים אישיים
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שם הפוליסה שם מלא, ת.ז. 

באשפוז סיעודי - שיפוי; בטיפול ביתי - פיצוי; למעט השיפוי, הכיסוי בלתי תלוי בפוליסות אחרות לא רלוונטי 30/06/2016 01/07/2014 מבוטלת סיעוד לאומית סיעוד

כנ"ל לא רלוונטי 30/06/2017 01/07/2016 פעילה סיעוד לאומית סיעוד

****בתקופה שעד ליום 30.6.2016, הגיל לצורך קביעת הזכאות יקבע עפ"י מועד ההצטרפות המקורי לביטוח.
****בנוגע לתקופה שמיום 1.7.2016 ואילך  - במועד זה עודכנו תנאי פוליסת לאומית סיעוד, בין היתר, בהתאם לתקנות לעניין ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים. קביעת הזכאות בפוליסה זו מתבססת גם על גיל ההצטרפות לראשונה כהגדרתו בתקנות.
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סכום ביטוח מירבי עבור עיקרי הכיסויים שם מלא

לא רלוונטי מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן משתנה לא רלוונטי לא רלוונטי פיצוי/שיפוי תקופה ראשונה:
למי שהצטרף לפוליסה עד גיל 64 (כולל):

(1) שיפוי - 80% מההוצאה בפועל ועד 7,690 ש"ח לחודש ב-36 חודשים הראשונים;
4,614 ש"ח לחודש החל מהחודש ה-37 ועד לחודש ה-60; 3,076 ש"ח לחודש מהחודש ה-61 ואילך.

(2) פיצוי - 4,944 ש"ח לחודש ב-36 חודשים הראשונים;
2,966 ש"ח לחודש החל מהחודש ה-37 ועד לחודש ה-60; 1,978 ש"ח לחודש מהחודש ה-61 ואילך.

למי שהצטרף לפוליסה מגיל 65:
(1) שיפוי - 80% מההוצאה בפועל ועד 4,284 ש"ח לחודש ב-36 חודשים הראשונים;

2,571 ש"ח לחודש החל מהחודש ה-37 ועד לחודש ה-60; 1,714 ש"ח לחודש מהחודש ה-61 ואילך.
(2) פיצוי - 2,856 ש"ח לחודש ב-36 חודשים הראשונים;

1,714 ש"ח לחודש החל מהחודש ה-37 ועד לחודש ה-60; 1,142 ש"ח לחודש מהחודש ה-61 ואילך.
l תקופת תשלום תגמולי הביטוח הינה לכל החיים וכל זמן שהמוטב במצב סיעודי

לא רלוונטי מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן משתנה לא רלוונטי לא רלוונטי פיצוי/שיפוי תקופה שניה:
(1) שיפוי - 80% מההוצאה בפועל ולא יותר מ-10,010 ש"ח.

(2) פיצוי חודשי - 5,505 ש"ח.
l תקופת תשלום תגמולי הביטוח הינה עד לתקרה של 60 חודשים

לא רלוונטי מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן משתנה לא רלוונטי לא רלוונטי פיצוי/שיפוי תקופה שניה:
(1) שיפוי - 80% מההוצאה בפועל ולא יותר מ-6,506 ש"ח.

(2) פיצוי חודשי - 4,504 ש"ח.
l תקופת תשלום תגמולי הביטוח הינה עד לתקרה של 60 חודשים

לתשומת ליבך - כל המפורט בדיווח שנתי זה כפוף לתנאי הפוליסה המלאים
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פירוט הפוליסות והכיסויים

בעמודה הראשונה: מופיע שמו של המבוטח.

טבלה תחתונה
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פירוט הפוליסות והכיסויים

בעמודה השנייה:
"סכום ביטוח מירבי עבור עיקרי הכיסויים"

מפורטים סכומי הביטוח או גבולות אחריות המבטח בגין כל כיסוי,
)הסכומים המופיעים הינם לאחר הצמדתם למדד המחירים לצרכן(.

טבלה תחתונה

כמפורט בשקף הבא



פירוט הפוליסות והכיסויים

 בהתאם
לרובד שבו 

 נמצא
המבוטח



פירוט הפוליסות והכיסויים

טבלה תחתונה
בעמודה השלישית:

"סוג תגמולי הביטוח"
בפוליסת "לאומית סיעוד", התגמולים הם מסוג שיפוי )במקרה של אשפוז במוסד(

או פיצוי )במקרה של שהות בבית(. ראה מילון מושגים בסוף מצגת ההסבר

52844

2016

| ”
077-6383025 1-800-702-702

 www.leum its iu d.c o.il  | 6100701 | 723 .

www.leumitsiud.co.il

2016 31/12/2016

** *

30/06/2016 01/07/2014
30/06/2017 01/07/2016

****
****
****
****



פירוט הפוליסות והכיסויים

העמודות הרביעית והחמישית:
"תוספות חיתומיות" ו- "החרגות בגין מצב רפואי מסויים למבוטח מסויים"

עמודות אלה אינן רלוונטיות לפוליסת "לאומית סיעוד".

טבלה תחתונה
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פירוט הפוליסות והכיסויים

טבלה תחתונה

העמודה השישית: "מבנה הפרמיה"
בהתאם לתנאי פוליסת "לאומית סיעוד", הפרמיה משתנה במהלך תקופת הביטוח 
בהתאם לגיל המבוטח במועד תשלום הפרמיה בפועל ובהתאם להצמדה לשינויים 

במדד. ראה מילון מושגים בסוף מצגת ההסבר
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פירוט הפוליסות והכיסויים

טבלה תחתונה

בעמודות השביעית והשמינית:
מצוינים אופן ההצמדה של סכום הביטוח במהלך תקופת הביטוח ולאחר קרות 

מקרה הביטוח.
העמודה התשיעית: "השתתפות עצמית" - אינה רלוונטית לפוליסת "לאומית סיעוד".
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פירוט הפוליסות והכיסויים

בעמודה העשירית והאחרונה:
"פרמיה שנתית"

מופיע סך הפרמיה השנתית הנדרשת לתשלום של כל מבוטח במהלך שנת 
הדיווח )2016(.

טבלה תחתונה
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פירוט הפרמיות

פירוט הפרמיות שנדרשו לתשלום בגין פוליסת "לאומית סיעוד"
בטבלה זו מפורטות הפרמיות החודשיות ב- ש"ח שנדרשו לתשלום 

לאורך שנת הדיווח.

טבלה תחתונה

52844

דיווח שנתי למבוטח – “לאומית סיעוד” לשנת 2016

המשך הטבלה מלמעלה (פירוט הפוליסות והכיסויים)

פרמיה שנתית
בש"ח

השתתפות
עצמית

אופן הצמדת
סכום הביטוח
אחרי קרות

מקרה הביטוח

אופן הצמדת
סכום הביטוח

במהלך
תקופת הביטוח

מבנה
הפרמיה

החרגות
בגין מצב

רפואי מסויים
למבוטח
מסויים

תוספות
חיתומיות

סוג תגמולי
הביטוח

סכום ביטוח מירבי עבור עיקרי הכיסויים שם מלא

לא רלוונטי מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן משתנה לא רלוונטי לא רלוונטי פיצוי/שיפוי תקופה שניה החל מיום 1.7.2016
(1) שיפוי - 80% מההוצאה בפועל ולא יותר מ-4,504 ש"ח.

(2) פיצוי חודשי - 3,503 ש"ח.
l תקופת תשלום תגמולי הביטוח הינה עד לתקרה של 60 חודשים

הדיווח שלפניך כולל את כל בני המשפחה שהיו מבוטחים בביטוח הסיעודי "לאומית סיעוד" בשנת 2016, לרבות מי שעזב את הביטוח במהלך שנה זו. יתכן ונכללים בדיווח גם בני משפחה אשר היו מבוטחים ולצערנו נפטרו במהלך השנה.

פירוט הפרמיות שנדרשו לתשלום בגין פוליסת "לאומית סיעוד" במהלך שנת הדיווח - ריכוז חודשי של תשלומי פרמיה לשנה המדווחת

סה"כ דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר שם מלא, ת.ז. 

לידיעתך, קיימת אפשרות לקבל על פי דרישתך פירוט תגמולי הביטוח ששולמו לך בשנה האחרונה.

עדכון פרטים אישיים. אם ברצונך לעדכן הפרטים, נא פנה למוקד שירות לקוחות 1-700-507-507 
כתובת דוא"ל טלפון 3 טלפון 2 טלפון 1 מיקוד ישוב כתובת מצב

משפחתי
מין תאריך

לידה
שם מלא מס' ת.ז

לתשומת ליבך - כל המפורט בדיווח שנתי זה כפוף לתנאי הפוליסה המלאים

עמוד 2 מתוך 2



פרטי מבוטח

בטבלה זו מפורטים פרטיו האישיים של המבוטח כפי שהם רשומים במערכת.

במידה ונדרשים שינויים / תיקונים, נבקשך לפנות למוקד שירות הלקוחות של 
"לאומית שירותי בריאות" טל: 1-700-507-507
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המשך הטבלה מלמעלה (פירוט הפוליסות והכיסויים)

פרמיה שנתית
בש"ח

השתתפות
עצמית

אופן הצמדת
סכום הביטוח
אחרי קרות

מקרה הביטוח

אופן הצמדת
סכום הביטוח

במהלך
תקופת הביטוח

מבנה
הפרמיה

החרגות
בגין מצב

רפואי מסויים
למבוטח
מסויים

תוספות
חיתומיות

סוג תגמולי
הביטוח

סכום ביטוח מירבי עבור עיקרי הכיסויים שם מלא

לא רלוונטי מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן משתנה לא רלוונטי לא רלוונטי פיצוי/שיפוי תקופה שניה החל מיום 1.7.2016
(1) שיפוי - 80% מההוצאה בפועל ולא יותר מ-4,504 ש"ח.

(2) פיצוי חודשי - 3,503 ש"ח.
l תקופת תשלום תגמולי הביטוח הינה עד לתקרה של 60 חודשים

הדיווח שלפניך כולל את כל בני המשפחה שהיו מבוטחים בביטוח הסיעודי "לאומית סיעוד" בשנת 2016, לרבות מי שעזב את הביטוח במהלך שנה זו. יתכן ונכללים בדיווח גם בני משפחה אשר היו מבוטחים ולצערנו נפטרו במהלך השנה.

פירוט הפרמיות שנדרשו לתשלום בגין פוליסת "לאומית סיעוד" במהלך שנת הדיווח - ריכוז חודשי של תשלומי פרמיה לשנה המדווחת

סה"כ דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר שם מלא, ת.ז. 
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מילון מושגים

לתשומת לבך - כל המפורט בדיווח שנתי זה כפוף לתנאי הפוליסה המלאים


