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מאי 2016

מבוטחים יקרים, 

אני שמח לעדכן אתכם, כי לאומית שירותי בריאות וכלל חברה לביטוח בע"מ, המבטחת בביטוח הסיעודי "לאומית סיעוד", האריכו את 
ההתקשרות ביניהן בשנה נוספת – דהיינו עד ליום 30 ביוני 2017. 

 30 ביום  הקיימת  הסיעוד  פוליסת  תסתיים  האוצר,  במשרד  הביטוח  על  הפיקוח  של  הסיעוד  ביטוחי  רפורמת  להוראות   בהתאם 
ביוני 2016 ופוליסת הסיעוד החדשה תחל מיום 1 ביולי 2016 ואילך.

חולים(,  קופת  לחברי  קבוצתי  סיעודי  )ביטוח( )ביטוח  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לתקנות  הותאמה  החדשה  הסיעוד  פוליסת 
התשע"ו-2015, שקובעות שתנאי הכיסוי הביטוחי של פוליסות הסיעוד של כל קופות החולים יהיו זהים. 

כמבוטחים בפוליסה הקיימת, במועד סיומה תועברו לפוליסה החדשה באופן אוטומטי וברצף זכויות מלא - ללא כל פעולה נדרשת מצדכם.

מצורפת  ואשר  כלל,  חברת  ע"י  שהוכנה  השוואה  בטבלת  מצוי  הקיימת  לפוליסה  בהשוואה  החדשה  בפוליסה  השינויים  על   מידע 
לדיוור זה – מומלץ לעיין במידע זה. 

כמו כן מצורפת לנוחיותכם חוברת הפוליסה הכוללת את פוליסת הסיעוד החדשה, תקציר הכיסוי הביטוחי, מספרי טלפון ושעות פעילות 
של מוקדי השירות, טבלת הפרמיה החודשית, טבלת תגמולי הביטוח ורשימה של שאלות ותשובות, אשר מהן ניתן ללמוד על מהותו 

של הביטוח, מהי פוליסת סיעוד אחידה לחברי קופות החולים ומידע על תנאי הזכאות.

להצטרף  ניתן  החדשה  הפוליסה  תנאי  עפ"י  ואילו   70 גיל  ועד  שנתיים  מגיל  לביטוח  להצטרף  היה  ניתן  בעבר  כי  ליבכם,   תשומת 
בכל גיל  – כך שמומלץ לבדוק שאכן כל בני המשפחה מבוטחים. הכיסוי בגין ילדים עד גיל 19 הינו חינם.   

הביטוח הסיעודי הוא חלק ממכלול השירותים, שמוצעים ללקוחות לאומית, מתוך התפיסה שלאומית מחויבת כלפי מבוטחיה בכל שלב 
בחיים. אנו עושים מאמצים רבים על מנת להציע שירותי בריאות ושירותים נוספים, אשר יתנו מענה בכל גיל  ובהתאמה לכל מצב רפואי. 

אנו מאחלים לכם בריאות שלמה ואריכות ימים, ומקווים שבמקרה הצורך, חו"ח, הביטוח הסיעודי בחברת כלל יספק מענה הולם ושקט נפשי.

בברכת בריאות שלמה,
ניסים אלון

 מנהל כללי

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסה המלאים לרבות חריגיה וסייגיה




