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 أيها المؤمن/ة العزيز/ة،

 كةرش في تميوليئ مّنيؤلم صلمخصا لجماعيا يضيرلتما نلتأميا ،"ضيرتم تميوليئ" في ّمًناؤم ونتك أن ركالختيا كنهنئ أن ناودب
 ."لكال" نلتأميا

 
ملتزمة بخدمتها لزبائنها، وهذا التأمين في شركة كالل هو مدماًكا جديًدا من بين الخدمات التي نقدمها لكم، والتي تلبي احتياجاتكم  تميوليئ

 بشكل شامل وفي أي وقت.
 

 - يضيرلتما نمؤلما تالحتياجا مالئما حالًّ دمتقو ،عائلتھ ءبناوأ يضيرلتما نمؤلما تحتياجااتلبي " ضيرتم تميوليئ" بوليصة تأمين
 .  زللمنا في يضيرلتما جلعالا تلقي ريختا ذيلا نمؤللم أو يضيرلتما جلعالا تلقي لجأ نم سسةؤم في وثلمكا ريختا ذيلا نمؤللم واءس
 

، 2015شروط التأمين هذه محددة بحسب ُنُظم مراقبة الخدمات المالية )التأمين( )التأمين التمريضي الجماعي ألعضاء صندوق المرضى( 

 التي وضعها وزير المالية. هذه الُنُظم تحدد بأن كل صناديق المرضى سُتقترح للمؤمنين فيها بوليصة واحدة يتم تحديد شروطها في الُنُظم
 المذكورة. 

  
 تصبحأال قّدر هللا،  إذا ،لحقيقةا ةظلح في - نيدمتأك وانوتك نبأ ،"لكال" كةرش مع ونبالتعا ،ليصةولبا صاحبة بصفتها ت،ميوليئ متهت

مساعدة مالية تسمح لكم بالحصول على  على وللحصا مبإمكانك ونسيك نھأ نم - يضيرلتما جلعالا عيدتست حالة في متحبه نم أو/و تنأ
 .صخالإ لبك ملمالئا جلعالا

 
 

 مع تمنياتي لكم بالصحة والسالمة،
 نيسيم ألون

 
 مدير عام
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 أيها الزبون/ة العزيز/ة،
 
 
 على عضويتك في بوليصة التأمين التمريضي التابع لشركة كالل لتأمين أعضاء ليئوميت خدمات صحية. كنهنئ أن ناودب

 
شركة كالل للتأمين تعمل في اسرائيل والعالم وتقدم مجموعة من منتجات التأمين والتوفير لزبائنها في القطاع الخاص وقطاع األعمال. 

نحن نضمن لك بأنك موجود/ة في أيدي أمينة في كل األوقات، وذلك بفضل احترافنا وعالقتنا الشخصية وقدرة وأخالقيات قسم الصحة في 
 ل. شركة التأمين كال

 
 يسعدني أن أقدم لكم كتّيًبا يحتوي على كل المعلومات حول برنامج التأمين التمريضي ألعضاء ليئوميت خدمات صحية. 

 
-702-702كي نستطيع أن نقّدم لك الخدمة األفضل، وضعنا في خدمتك مركز خدمة مخصص، "ليئوميت سيعود" على الهاتف رقم 

نھ: ، وعلى موقع ليئوميت وعنواwww.clal.co.il. كما أن المعلومات متوفرة على موقع اإلنترنت التابع للشركة وعنوانھ: 800-1

www.leumit.co.il. 

 
 .والحياة المديدة لصحةا متما وألفراد عائلتك كل نتمنىو ب،لطسؤال و يأل كمتدخ في ننح
 
 

 دانيال كوهن
 

 مدير قسم الصحة
 

 كالل شركة التأمين م.ض.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.clal.co.il/
http://www.leumit.co.il/
http://www.leumit.co.il/


 

4 

 

 
 

 الفهرس

 

 6.............................................................................................. بةوجوأ سئلةأ

 8ليئوميت تمريض ................................................. ليصةوبحول  زةكرم عامة لتفاصي

 11.......................بوليصة تأمين تمريض جماعي لزبائن ليئوميت خدمات صحية ..............

 20رسوم التأمين )بريميا( .................................................................................. 

 26إرشادات حول تقديم دعاوى في الحالة التمريضية ...................................................

 27ليئوميت تمريض ...........................................................خدمات إضافية ألعضاء 

 

 
 

 .1-800-702-702للمزيد من المعلومات، مركز "ليئوميت سيعود" في كالل للتأمين 

 www.leumit.co.ilكل المعلومات واالستمارات متوفرة في عنوان واحد:  

 
 
 

من أجل إزالة الشك وفي حالة التضارب بين المادة المترجمة وبين ما ذكر في النص األصلي باللغة العبرية، يوضح بهذا بأن المستند 
 األصلي هو الغالب. 
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 بةوجوأ سئلةأ
 

 ما هو التأمين التمريضي؟ .1
 - هللا ّدرق ال - لحا في نھأ تفعادلا هذه لھ نتضم. يةرشه بريميا فعدب رهاإط في نمّؤلما وميق نتأمي هو يضيرلتما نلتأميا
 تيفارللتع فقاو) ردهبمف ميةوليا ورهمأ ربّدت يعطيست ال ،يضيةرتم حالة يضيرلتما جلعالا عيدتست حالةالمستقبل في  في صبحأ

 في ددةلمحا رةلفتا لخال ن،لتأميا كةرش نم يةرشهتأمين  تمخصصا على وللحصا حقھ نم ونفسيك ،(ليصةولبا في
 ئمةدا يةرشه تفعاد لشك على أو (فلتكاليا دةعاإ ضيوتع) فلتكاليا في كةركمشا تلمخصصاا هذه فعد مسيت. ليصةولبا
 .ليصةولبا في واردةلا تيفارللتع فقاو ،(ضيوتع)
 

 ما هي بوليصة التمريض المّوحدة ألعضاء صناديق المرضى؟ .2
، ستكون التغطيات 1.7.16"(، ابتداًء من يوم اإلصالحات)مراقبة التأمين( )"بعد اإلصالحات التي قامت بها وزارة الصحة 

التأمينية في التأمينات التمريضية الجماعية ألعضاء صناديق المرضى هي تأمينات موّحدة، وهكذا تشمل أيًضا مؤمني ليئوميت 
 خدمات صحية. 

بة المخصصات التمريضية قد تم تحديدها من قبل مراقبي تعريفات حالة التأمين التمريضي، التقسيم الى مجموعات عمرية ونس
التأمين في وزارة المالية، وهي تنطبق على كل المؤمنين في التأمينات التمريضية في كل صناديق المرضى في اسرائيل. 

ستحقين الذين التأمين الموّحد الجديد يسمح بتواصل التأمين في حالة االنتقال بين صناديق المرضى واستقبال المؤمنين الم
 (. 1.1.17خرجوا من تأمين جماعي انتهى )ما قبل ينطبق ابتداًء من 

 
 من هي شركة التأمين في هذا التأمين؟ .3

. 2009كالل شركة التأمين م.ض. هي شركة التأمين للتأمين التمريضي الجماعي لمؤمني ليئوميت خدمات صحية منذ العام 

 ين في البوليصة الجديدة أيًضا. كالل للتأمين ستستمر بأن تكون شركة التأم
 

 ؟يضيرتملا نلتأميا في مّناؤم ونيك أن قيح نلم .4
 :ونلحاليا ونمنؤلما
 منقله مسيت نيذلوا 30.6.2016 ومي "يضيرلتما تميوليئ" نتأمي نضم نمنيؤم واكان نيذلا تميوليئ لصحةا تمادخ نبائز لك 

 مت دق ل،فاطألا مفيه بما ،لعائلةا رادفأ جميع أن دلتأكا للمفضا نم. مقبله نم راءاتجإ يأل لحاجةا دون دةيدلجا ليصةولبا لىإ
نشدد هنا بأنھ يحق لألهل أن يشملوا أطفالهم حتى إذا لم يكونوا هم بأنفسهم مؤمنين. . "ضيرتم تميوليئ" ليصةوب نضم متأمينه

  يحصلون على التأمين مجاًنا.  18األطفال حتى عمر 
 : ديدج نمّؤم
 نضمامھا على فقةوالما تتم ذيلوا ،1.7.16 ومي نم داءً بتا يضيرلتما نلتأميا ذاله مينض ذيلا تميوليئ لصحةا تمادخ ونبز

 ، يشمل:"نللتأمي لكال" لقب نم نلتأميا ذاله
 مؤمن منتقل:

الزبون الجديد في ليئوميت، والذي كان مؤمًنا ضمن التأمين التمريضي في صندوق آخر وانتقل من  – 1.1.17ابتداًء من يوم 

 خالل تواصل التأمين التمريضي لصندوق المرضى.
 مؤمن مستحق: 

زبون ليئوميت، وهو غير مؤمن في التأمين التمريضي في ليئوميت، والذي كان مؤمًنا في بوليصة تأمين تمريضي جماعي 
 وأكثر، وكل هذا بحسب تعليمات اإلصالحات في هذا الموضوع. 60ويبلغ من العمر  1.1.11بتداًء من تاريخ انتهى ا

 
 
 
 
 
 
 

  



 

6 

 

 ؟يةرلشها البريميا والمخصصاتمبلغ  ريتغيّ أن نلممكا نم هل  .5
بعد سريان صالحية اإلصالحات، تغيرت مبالغ المخصصات الجديدة وفترة المخصصات وتقسيم المؤمنين الى المجموعات 

العمرية المختلفة بالنسبة لكل المؤمنين في كل بوليصة تأمين في كل صناديق المرضى في اسرائيل. التفصيل الكامل 
البريميا الجديدة تتغّير بحسب عمر المؤمن. جدول البريميا . 16-15لمخصصات التأمين تظهر في البوليصة في الصفحة 

 . 18الشهرية والمجموعات العمرية تظهر في البوليصة في الصفحة 
البريميا الجديدة التي ُتدفع من قبل المؤمنين ومبالغ المخصصات التأمينية المدفوعة للمؤمنين ترتبط بمؤشر غالء األسعار 

 في البوليصة المرفقة.  19-14/البنود 20و 16، 15ول البريميا ومبالغ التأمين في الصفحات للمستهلك كما هو مفّصل تحت جدا

 
 ؟ليصةولبا بجوبم نلتأميا تمخصصا قيستح ذيلا" يضيرلتما" ضيرلما هو نم .6

 رده،بمف ملقياا على درقا رغي ،صحي لخل أو دثحا رض،لم نتيجة دن،مت وأداء صحية حالة بعقاأ في ،صبحأ ذيلا نمؤلما
 ولتنا ؛سلمالبا خلعو داءتار ؛ءالستلقاوا ملقياا: لتاليةا 6الـ ورألما نبي نم ركثأ أو 3 نم (%50 لألقا على) ركبي زءبج

 (.مستقلة ورةبص ركلتحا) للتنقا أو البراز على طرةلسيا ل،الغتساا ؛رابلشوا معاطلا
 أو

 المؤمن في حالة "إرهاق نفسي" محدد من قبل طبيب مختص في المجال. 
 من البوليصة المرفقة. 4، في البند 14-13تعريفات االستحقاق في الصفحات  راجع

 
 وى؟عد ميدتق نباإلمكا فكي .7

، وإرسالها الى العنوان الظاهر على االستمارة، مع إرفاق www.clal.co.il، المنشورة في موقع وىعدلا رةستماا تعبئة بيج

المفّصلة في استمارة الدعوى. في حالة رفض الدعوى من قبل شركة التأمين، يحق للمؤمن أن يتوجھ الى لجنة المستندات 
 .1-800-702-702استئناف. للحصول على تفاصيل يمكن التوجھ الى مركز الخدمة على الهاتف 

 
 ؟وىعدلا ميدتق دعن فلتكاليا دةعاإ ضيوتع/ ضيولتعا رمسا نبشأ رارق ذالتخا حاجة كناله هل .8

وبحسب مكان إقامة المؤمن، في  نمؤلما لقب نم (فلتكاليا دةعاإ ضيوتع - سسةؤم/  ضيوتع - زلمناختيار المسار ) ميت
 رتغيي نباإلمكا ونسيك ،يضيةرلتماالتأمينية من قبل شركة التأمين. خالل فترة المخصصات التأمينية  تلمخصصاا فعدموعد 
 .سبالعكوفي البيت الى المكوث في مؤسسة  وثلمكا رمسا نم لالنتقاوا رلمساانوع 

 
 ؟يضيرلتما نلتأميا ولح تماولمعلا نم ديزلما على وللحصا نباإلمكا نيأ .9

 www.leumit.co.ilوتحميل االستمارات يمكن التوجھ الى موقع ليئوميت على العنوان  ليصةولبا روطش ولح تماولمعل

 .www.clal.co.ilوالى موقع كالل للتأمين على العنوان 

: مقرلا على نللتأمي لكال في "ضيرتم تميوليئ" تمادخ زكربم لالتصاا نباإلمكا وى،عادلا نبشأ رالستفساا لالنضمام أو
يمكن التوجھ الى مركز  –. للتفاصيل حول دفع رسوم التأمين الشهرية )البريميا( للتأمين التمريضي 702-702-800-1

 * من الهاتف المحمول. 507/  לאומיתأو * 1-800-507-507"ليئوميت" على الهاتف 
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 ليئوميت تمريضليصة وبحول  زةكرم عامة لتفاصي
  تميوليئ لصحةا تمادخ ألعضاء لجماعيا يضيرلتما نلتأميا بوليصة

 الكشف الالئق"(" مةظألن فقاو)
 

 الشروط البند الموضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عام

 ."(ليئوميت : "في ما يلي)خدمات صحية  ليئوميت . اسم صاحب البوليصة1

 كالل شركة للتأمين م.ض. . شركة التأمين2

 تمريضية أو  مؤسّسة في المؤّمن مكوث عن تكاليف شهري تعويض إعادة تكاليف . التغطيات في البوليصة3

 .البيت في يمكث شهري للمؤمن الذي تعويض

 تاريخ ولغاية أيهما أبعد ليصةنفس المؤمن الى البو انضمام موعد من ابتداء او 01.07.2016 تاريخ من ابتداء . مدة فترة التأمين4

30.06.2017 . 
 

 للبوليصة.  7على حق متابعة التأمين بحسب تعليمات البند المؤّمنون سيحصل  . االستمرارية5

المؤمن في هذه البوليصة الذي يستوجب كل الشروط المفّصلة أدناه، سيستحق االنتقال الى بوليصة فردية للتأمين 

تظهر ( وذلك بحسب المواعيد المفّصلة والتي بوليصة استمراريةالتمريضي لفترة تأمين حتى آخر الحياة )في ما يلي: 

 شروطها في ما يلي:

مبلغ التأمين وفترة دفع استحقاقات التأمين في بوليصة االستمرارية لن تكون أقل من تلك المحددة للمؤمن  .1

في بوليصة التأمين التمريضي ألعضاء صندوق المرضى، إال إذا يطلب المؤمن ذلك؛ لكن إذا، في فترة نقل 

الخدمات الصحية تشبه التغطية الثابتة في البوليصة، لن ينطبق بوليصة االستمرارية، توجد تغطية في سلّة 

سلّة خدمات على المؤّمن وجوب شمل التغطية المذكورة في بوليصة االستمرارية؛ في هذا اإلطار، "

 )خ(.  8كما ذكر في اإلضافة الثانية لقانون تأمين الصحة وشروط القانون المذكور بحسب البند  –" الصحة

النتقال للمنضمين ا ي بوليصة االستمرار لن يكون أكبر من مبلغ التأمين المعتاد في موعدمبلغ التأمين ف .2
 الجدد الى بوليصة الفرد بشكل مشابه لدى المؤمن؛ 

، ستحصل على متابعة تأمينية من دون الحاجة الى إعادة فحص االستمراريةعند االنتقال الى بوليصة  .3
 . الوضع الطبي السابق ومن دون فترة تأهيل

الحق في االنتقال الى بوليصة التأمين يحصل عليه فقط من هو مؤمن بشكل متواصل في بوليصة التأمين التمريضي 

ألعضاء صناديق المرضى يشمل البوليصة السابقة، خالل فترة سنة على األقل قبل موعد إيقاف التأمين التمريضي 

لة أدناه، وشرط أن يكون المؤمن لم يستغل كل حقوقه ألعضاء صناديق المرضى، وذلك لدى وجود أحد الشروط المفصّ 

 بحسب بوليصة التأمين التمريضي ألعضاء صناديق المرضى:

توقف التأمين التمريضي ألعضاء صندوق المرضى بسبب عدم تجديد البوليصة لجزء أو لكل المؤمنين، إن  .1

 كان لدى المؤمن أو مؤمن آخر. 

بحسب قانون تأمين الصحة الحكومي، ولم يتسّجل في  تم إلغاء تسجيل المؤمن في صندوق المرضى .2

، لن ينطبق شرط عدم تسجيل المؤمن في 2017كانون الثاني  1صندوق مرضى آخر. مع ذلك، حتى يوم 

 صندوق مرضى آخر. 

 60الل إذا كان التأمين قد توقّف لدى المؤمن أو أنه ال يتجدد كما ذكر أعاله، يمكنه االنتقال الى بوليصة االستمرارية خ

 يوًما من موعد إبالغ المؤمن بذلك. 

 بداية فترة تأمين بوليصة االستمرارية ستكون من يوم إيقاف هذه البوليصة. 

على الرغم مما ذكر أعاله بالنسبة للمؤمن الذي توقف التأمين التمريضي لديه التابع ألعضاء صندوق المرضى أو أنه لم 

توّجه شركة التأمين الى المؤمن كما ُذكر  –يتجدد، سيحق له الحصول على مخصصات التأمين بحسب شروط البوليصة 

يقاف استحقاق المؤمن لمخصصات التأمين؛ في هذا التوّجه وكما يوم من موعد إ 30في نفس البند الصغير ستكون خالل 

يوم من موعد إبالغ المؤمن؛  60ُذكر، ستقترح شركة التأمين على المؤمن أن ينتقل الى بوليصة االستمرارية خالل 

ب تُعطي الشركة هذا االقتراح فقط إذا لم يستغل نفس المؤمن كل حقوقه في الحصول على مخصصات التأمين بحسس

 بوليصة التأمين التمريضي ألعضاء صندوق المرضى. 

 ال يوجد. . شروط التجديد األوتوماتيكي6

 . ال يوجد . فترة التأهل7

 يوًما. 60 . فترة االنتظار8

 للبوليصة. 9ال يوجد. يجب مراجعة سقف مخصصات التأمين ومراجعة البند  . المساهمة الشخصية9

شروط البوليصة . تغيير 10 تغيير الشروط

 خالل فترة التأمين

 في البوليصة. 1.2كما هو مفّصل في البند 

 في البوليصة. 14.1كما هو مفّصل في البند  . مبلغ وبنية البريميا11 رسوم التأمين

 

. تغيير رسوم التأمين خالل 12

 فترة التأمين

 في البوليصة. 1.4و 1.2كما هو مفّصل في البنود 

 من البوليصة. 14.1لما هو مفّصل في جدول أسعار البريميا في البند  وفقا تتغير التأمين رسوم
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. شروط إلغاء البوليصة من 13 شروط اإللغاء

قبل صاحب البوليصة أو من قبل 

شركة التأمين أو من قبل 

 المؤّمن

 التالية، الحاالت عدا ماالتأمين،  فترة البوليصة خالل صاحب قبل من أو شركة التأمين قبل من لإللغاء إمكانية توجد ال

 :1981عقد التأمين،  قانون ألوامر يخضع التأمين بما فيها يُلغى والتي

 من البوليصة. 14.3موعدها كما هو مفّصل في البند  في البريميا( التأمين )رسوم رسوم تُدفع لم إذا ( أ)

( لقانون عقد 54ي البند )وفقًا لما هو مذكور ف 43و 8حتى  6كما هو مفّصل في البنود  المؤمن   أخفى إذا ( ب)

 .1981التأمين 

 من البوليصة.  1.2كما هو مفّصل في البند  ( ت)

 . خطي بأمر وقت أي في البوليصة إلغاء للمّؤمن يحق

 

. شروط اإللغاء من قبل 14

 المؤمن

 . خطي بأمر وقت أي في البوليصة إلغاء للمّؤمن يحق

 

. قيود على مسؤولية شركة 15 استثناءات

 التأمين

 من البوليصة.  13.7-13.5و 13.3-13.1هو مفّصل في البنود  كما

. حالة استثنائية بسبب وضع 16

 طبي قائم

 من البوليصة. 13.4كما هو مفّصل في البند 

 

 

 

 

إضافات الى التأمين 

 التمريضي

 الذاتية بقواه ينفذ أن من بسببه يتمكن ال صحي قصور أو حادث ،لمرض نتيجة المؤمَّن لدى متردّيان وأداء صحي وضع . تعريف حالة التأمين17

البند  في المفصلة اليومية 6 ـال النشاطات بين من األقل على نشاطات 3 من األقل( على النشاط من% 50) جوهريًّا قسمًا

 4.1البند في  معرّف هو مثلما، "نفسيّ إرهاق"ـل نتيجة المؤمَّن لدى متردّيان وأداء صحي وضع أو ،من البوليصة 4.2

 .المجال في مختص طبيب حدّدها البوليصة، كمامن 

. مدة فترة دفع مخصصات 18

 التأمين

 شهًرا. 60حتى سقف 

 . للمؤمن الذي يقيم في مؤسسة تمريضية -تعويض إعادة تكاليف . نوع تعويضات التأمين19

 البيتي. التمريضي العالج للمؤمن قيد -تعويض 

. مبلغ مخصصات التأمين 20

 الشهرية

 :2016تموز  1للمؤمن الذي ينضم من يوم 

 مخصصات تأمين شهرية للمؤمن الذي يمكث في البيت )تعويض(:

  شاقل. 5500 – 49عمر االنضمام للمرة األولى حتى 

  شاقل. 4500 – 59حتى  50عمر االنضمام للمرة األولى من 

  شاقل.  3500 –وما فوق  60عمر االنضمام للمرة األولى من 

 ف(:لتكاليدة اعاض إيو)تعشهرية للمؤمن الذي يمكث في مؤسسة مخصصات تأمين 

  شاقل. 10000% وال يزيد عن 80 – 49عمر االنضمام للمرة األولى حتى 

  شاقل. 6500% وال يزيد عن 80 – 59حتى  50عمر االنضمام للمرة األولى من 

  شاقل. 4500% وال يزيد عن 80 -وما فوق  60عمر االنضمام للمرة األولى من 

 :2016حزيران  30للمؤمن الذي انضم حتى يوم 

 للمؤمن الماكث في البيت )تعويض(:مخصصات تأمين شهري 

  شاقل. 5500 – 49عمر االنضمام للمرة األولى حتى 

  شاقل. 4500 – 64حتى  50عمر االنضمام للمرة األولى من 

  شاقل.  3500 –وما فوق  65عمر االنضمام للمرة األولى من 

 ف(:لتكاليدة اعاض إيو)تعللمؤمن الماكث في مؤسسة شهري مخصصات تأمين 

  10000% من التكلفة الفعلية وال يزيد عن 80 – 49عمر االنضمام للمرة األولى حتى 

 شاقل.

  من التكلفة الفعلية وال يزيد عن 80 – 64حتى  50عمر االنضمام للمرة األولى من %

 شاقل. 6500

  من التكلفة الفعلية وال يزيد عن 80 –فوق  وما 65عمر االنضمام للمرة األولى من %

 شاقل. 4500

 

 

 

 

. إعفاء من دفع البريميا عند 21

 حدوث حالة تأمين

 يوجد.
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إضافات الى التأمين 

 التمريضي

 . من البوليصة 14.1كما هو مفّصل في البند  . جدول أسعار البريميا22

. حقوق المؤمن بمقتضى 23

 رفع البريميا

 ال يوجد.

 ال يوجد. . القيمة المشطوبة24

. الرابط بين مبلغ التأمين 25

 وعمر المؤمن

. توجد عالقة بين عمر المؤمن عند االنضمام للمرة األولى الى  الحادث وقت المؤّمن وعمر التأمين مبلغ بين عالقة ال

 .أعاله 20في البند التأمين التمريضي التابع ألعضاء صناديق المرضى وبين مبلغ التأمين كما هو مفّصل 

. اقتطاع تعويضات من 26

 تأمينات أخرى

 ال يوجد.

 
 

 تعويض استحقاق لتحديد الشروط على العثور  www.clal.co.ilالعنوان  على شركة التأمين موقع خالل من بإمكانكم انه – انتباهكم نلفت

 المشتري  دليل رابط وكذلك ،كعينة داءأ تقييم نموذج ، LDAط نشا أي من% 50 تنفيذ على القدرة عدم لتحديد واالختبارات ،التمريض

 التوجه خالل من تمريضي لتأمين المشتري كتيّب على الحصول تستحقون . أنتمالتأمين لمراقب االنترنت موقع خالل من تمريضي لتأمين

 .1-800-702-702 رقم هاتف على شركة التأمين مركز الى

 فاكس خالل من وذلك ،مطلوب هو كما تعبئتها ، بعدwww.clal.co.il الموقع على الموجودة النماذج ارسال خالل من دعوى تقديم يمكن

 .6137002د ميكو ابيب تل 723 ب.ص: على العنوان البريد خالل من وأ 077-6383024 رقم

 

 .الكاملة البوليصة شروط هي الملزمة الشروط

 

أجل إزالة الشك وفي حالة التضارب بين المادة المترجمة وبين ما ذكر في النص األصلي باللغة العبرية، يوضح بهذا بأن المستند  من

 األصلي هو الغالب.

 

 

 

 

 

 

  

http://www.clal.co.il/
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 تميوليئ لصحةا تمادخ ألعضاء يضيرلتما نلتأميا ليصةوب

 عام .1

 نُظُم المراقبة 1.1

المالية )التأمين( )تأمين تمريضي جماعي ألعضاء صندوق المرضى(، هذه البوليصة خاضعة لنُظُم مراقبة الخدمات 

2015. 

 تغيير شروط البوليصة 1.2

في حالة تغيير النظم خالل فترة التأمين، ستتغيّر شروط البوليصة بحسب ذلك، ويحق لشركة التأمين أن تغيّر رسوم التأمين 

ما هو مذكور وبين شركة التأمين أو إلغاء البوليصة، بحسب اتفاق بين صناديق المرضى المشمولين في تأمين البوليصة ك

 وكل هذا بحسب موافقة مراقب التأمين. 

كل اإلرشادات المشمولة في هذه البوليصة حول موضوع انتقال الزبائن بين صناديق المرضى، يشمل إرشادات حول  1.3

 .2017كانون الثاني  1االنتقال وتعريف مؤمن منتقل ستكون سارية المفعول من يوم 

 مقدمة .2

 رةفت لخال له لتحص لتيا لتأمينيةا لحالةا لمقاب نمؤلما ضيوبتع نلتأميا كةرش ومستق ،(يميارلبا) نلتأميا ومسر فعد لمقاب

 نضم ،الحقا واردلا يفهارلتع فقاو ،يضيةرلتما نلتأميا تمخصصا فعد دةلمووذلك بعد انتهاء فترة االنتظار  ت،حصل إذا ن،لتأميا

 ليصةولبا هذه في وركذم هو لما فقاو كلذ لكو ،الحقا لمفصلةا تاظلتحفوا ءاتالستثناا بجوبمو نلتأميا كةرش ليةؤومس دودح

 .  هاروطلشو

 مةعا تيفارتع .3

 هو ما لك. بجانبها واردةلا لمعانيا لتاليةا تلحاطللمص ونستك ،بها فقةرلما تلملحقاا نم قملح أي فيو ،ليصةولبا هذه في

 التفاقيةا هذه في وركذم هو ما لك. سبالعك سلعكوا ،لجمعا صيغة على يارسا ونيك ردلمفا بصيغة التفاقيةا هذه في وركذم

 .سبالعك سلعكوا ث،نؤلما صيغة على كلذك رييس ركذلما بصيغة

 ءاطعإ وزيج الو وع،ضوللم فقاوو ية(ر)بالعب يةدألبجا رفلألح فقاو ديتصاع بتيربت رهظت لتاليةا تيفارلتعا أن ضحوالا نم

 .نكا مهما هذا رغي معنى أي بتيرلتا هذا

تأمين تمريضي جماعي مخصص لصناديق المرضى في تأمين مّوحد  –" عضاء صناديق المرضىتأمين تمريضي أل" 3.1

 يكون فيها صندوق مرضى، واحد أو أكثر، هو صاحب البوليصة بالنسبة لألعضاء فيها. 

 أدناه. 3.18مكان ليس مؤسسة، كما يُعّرف في البند  كل –" بيت" 3.2

والذي يشّكل جزًءا ال يتجّزأ من البوليصة، والذي قام المرّشح  ن،لتأميا ذاله ملالنضما بلط رةستماا -" منضماا بلط" 3.3

 للتأمين بتعبئته وتوقيعه أو تمت تعبئته عن طريق مكالمة هاتفية موثّقة بحسب المعلومات حول المرّشح للتأمين، وهو مؤمن جديد. 

رسوم التأمين التي يتوجب على المؤمن دفعها الى شركة التأمين، بحسب شروط البوليصة ومن  –" رسوم التأمين/البريميا" 3.4

 خالل ليئوميت.

 . هذه البوليصة مكّملة للبوليصة السابقة كما هي معّرفة أدناه.2016تموز  1 –" اليوم المقرر"/"يوم البدء" 3.5

 ير. المسؤول عن السوق المالي والتأمين والتوف –" المراقب" 3.6

انضمام المؤمن الى التأمين التمريضي ألعضاء أي صندوق مرضى، ويعتبر أنه مؤمن  –" االنضمام في المرة األولى" 3.7

، ويتم االحتفاظ بهذا التواصل عند االنتقال من صندوق الى صندوق 2017كانون الثاني  1متواصل، ضمنًا، ابتداًء من يوم 

 من النُظُم.  12بحسب القاعدة 

 .1994قانون تأمين الصحة الحكومي،  –" انون تأمين الصحةق" 3.8

 .تميوليئ في للمسجوا ،سنة 18 عمر حتىيوم والدته و نم ت،ميوليئ وعض إبنة أو نبإ -" طفل" 3.9

 ليئوميت خدمات صحية / صندوق المرضى ليئوميت. –" ليئوميت" 3.10

 .عضو ليئوميت وهو مؤمن جديد أو مؤمن مستحق أو مؤمن قائم –" المؤمن" 3.11

 مؤمن يستوفي كل الشروط التالية: –" مؤمن مستحق" 3.12

  كان مؤمًنا في بوليصة مستحقة أخيرة في موعد انتهاء فترة التأمين فيها وهو ليس مؤمًنا في تأمين تمريضي ألعضاء صندوق
 )ب( من الُنُظم؛3قاعدة المرضى في موعد تقديم طلب انضمام بحسب ال

  وما فوق في موعد البدء أو في موعد انتهاء فترة التأمين في البوليصة المستحقة األخيرة التي كان مؤمًنا  60وصل الى عمر

 فيها، األخير بينهما؛
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 ال توجد لھ حالة تأمينية في موعد تقديم طلبھ لالنضمام الى التأمين الجماعي ألعضاء صندوق المرضى؛ 
 ل على مخصصات تأمين من جراء البوليصة المستحقة األخيرة التي كان مؤمًنا فيها.ال يحص 
 .مؤمن ليس مؤمًنا قائًما وليس مؤمًنا مستحًقا، يشمل مؤمن منتقل –" مؤمن جديد" 3.13

الى صندوق مؤمن في التأمين التمريضي ألعضاء صناديق المرضى الذي في عشية اليوم المقرر لالنتقال  –" مؤمن منتقل" 3.14

 مرضى آخر، كان مؤمًنا في تأمين تمريضي ألعضاء صندوق المرضى. 
من كان مؤمًنا في بوليصة سابقة عشية اليوم المقرر لموعد البدء، واستمر في أن يكون مؤمًنا مع التواصل في هذه  –" مؤمن قائم" 3.15

 البوليصة. 
 كالل شركة للتأمين م.ض. –" شركة التأمين" 3.16

 شركة التأمين في البوليصة السابقة، كالل شركة للتأمين م.ض. –" كة تأمين سابقةشر" 3.17

، المستشفيات أو مؤسسة أخرى، يكون عملها الرئيسي استقبال نلمسنيا وتبي في نيزلعاجا مقس أو يضيرتم مقس -" مؤسسة" 3.18

بحسب قرار الصحة الجماهيرية أو من قبل مكتب  لصحةا وزارة لقب نم عليها كمؤسسة تمريضية قةدلمصاا تتممرضى التمريض و
 الرفاه والخدمات االجتماعية أو مؤسسة أخرى وافقت عليها شركة التأمين؛

 اليوم المحدد أو بالنسبة للمؤمن الجديد كما هو مفّصل أدناه. –للمؤمن القائم    -" موعد بدء التأمين" 3.19

 نم ولألا ومي نلتأميا دءب دعوم ونسيك ،نيدلما رلشها نم (لشام) 15 ومي حتى نلتأميا كةرش دىل منضماا بلط تلقي مت لحا في)أ( 

 ؛نيدلما رلشها سنف
 رلشها نم ولألا ومي نلتأميا يةداب دعوم ونسيك ،نيدلما رلشها نم 15 ومي دبع نلتأميا كةرش دىل منضماا بلط تلقي مت لحا في)ب( 

 .فيھ بلطلا تلقي مت ذيلا رللشه لتاليا نيدلما
 

 (أ) يةولثانا ودللبن فقاو مالنضماا بلط فيھ ليص ذيلا دعولما ونسيك نلتأميا دءب دديح ذيلا دعولما نفإ وال،ألحا لك فيو نهأ ،يوّضح بهذا

 .لجنة االستئناف أو/و قيعوللت بالنسبة رستفساا أي أو/و بيةط دةما رفيوت مالنضماا على قةدلمصاا عملية تشمل ول حتى ه،عالأ (ب) و

 . موعد إيقاف التأمين في تأمين الصندوق السابق –موعد بدء التأمين للمؤمن المنتقل 

 بلط ميدبتق مقاو ،كمؤمن جديد ليصةولبا هذه راإط في نللتأمي مباالنضما بغرالا تميوليئ وعض -" نللتأمي ملالنضما شحرم" 3.20

 .منضماا

كما أن انضمام المؤمن الى . شريكته/وال يتعلّق بتأمين قائم لشريكهتأمين المؤمن ضمن إطار هذه البوليصة هو على أساس شخصي 

 . شريكته أو أفراد عائلته اآلخرين/البوليصة ال يؤدي الى االنضمام األوتوماتيكي لشريكه

نون األول كا 31حتى يوم  2011كانون الثاني  1بوليصة جماعية مستحقة تنتهي فيها فترة التأمين من  –" بوليصة مستحقة أخيرة" 3.21

هو تاريخ انتهاء فترة البوليصة، ولم يتم تجديدها لدى  2015كانون األول  31أو موعد الحق إذا تحدد في البوليصة الُمجددة أن يوم  2016

 .أي شركة تأمين
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لتأمين التمريضي بوليصة للتأمين التمريضي، يشمل بوليصة تأمين الصحة المشمولة في تغطية ا –" بوليصة جماعية مستحقة" 3.22

 :والمخصصة لمجموعة المؤمنين في بوليصة واحدة، ما عدا بوليصة ينطبق عليها واحد مما يلي

 البوليصة هي بوليصة يؤمنها صندوق المرضى ألعضائه. 

 بوليصة جماعية وافق المرافق مسبقًا وخطيًا على تسويقها أو تجديدها بعد موعد البداية. 

 30وانتهت في يوم " ليئوميت سيعود"بوليصة تمريضية جماعية لشركة التأمين السابقة ألعضاء ليئوميت تُدعى  –" بوليصة سابقة" 3.23

 . في منتصف الليل 2016حزيران 

 .من قانون تأمين الصحة 2كما هو معّرف في البند  –" صندوق المرضى" 3.24

 .عشية االنتقال الى صندوق مرضى آخرصندوق المرضى الذي كان المؤمن مسجالً فيه  –" صندوق سابق" 3.25

 . صندوق مرضى تسّجل إليه مؤمن منتقل بعد أن انتقل من صندوق سابق –" صندوق االستقبال" 3.26

 .من النُظُم 16كما هي معّرفة في القاعدة  –" صندوق المؤمنين" 3.27

 هو لما فقاو ،لتأمينيةا تلحاالا نع فعهدب نلتأميا كةرش زمتلت ذيلا ريلشها لماليا لمبلغا -" المخصصات التمريضية الشهرية" 3.28

 .أدناه 9 مقر دلبنا في لمفص

الشك، خالل هذه الفترة لن يستحق المؤمن الحصول على  إزالةمن أجل . أدناه 10كما هي مفّصلة في البند  –" فترة االنتظار" 3.29

 . أن المؤمن يجب أن يدفع رسوم التأمين خالل فترة االنتظار أيًضا كما. مخصصات تمريضية في الحالة التأمينية

 .2015، (تأمين تمريضي جماعي ألعضاء صندوق المرضى( )تأمين)نُظُم مراقبة الخدمات المالية  –" النُظُم"/"نُظُم" 3.30

 

 حالة التأمين .4

 أو أكثر من الحاالت التالية: واحدةحالة التأمين هي حدوث 

 في وتراجع اإلدراكيّ المؤمَّن طهو مساس بنشا –" النفسيّ اإلرهاق" ،الشأن هذا فيحّدده طبيب مختص في المجال؛ إرهاق نفسي  4.1

 المكان في التمييز وعدم القصير أو/و البعيد مدعلى األ الذاكرة تراجع ،والحكم اإلدراك في الضعف يشمل والذي ،العقلية قدرته

 أو يمرالزها: مثل صحي وضع وسببه ،المجال في مختص طبيب حدّده لما قًاوف اليوم ساعات معظم في رقابة يتطلب ممّا ،والزمان

 الخرَف. من سائدة أخرى أشكال

جوهريًّا  قسمًا الذاتية بقواه ينفذ أن من بسببه يتمكن ال صحيّ خلل أو حادث ،لمرض نتيجة المؤمَّن لدى متردّيان وأداء صحيّ وضع 4.2

 التالية: النشاطات بين من قلاأل على نشاطات 3 من األقل( على النشاط من% 50)

 في بما ،كرسيّ عن والنهوض جلوس إلى استلقاء وضعية من االنتقال على الذاتية المؤمَّن قدرة – واالستلقاء ضالنهو 4.2.1

 .سرير أو عجالت كرسيّ من النشاط بهذا القيام ذلك

 أو وصل ذلك في بما األنواع كل من ثياب قطع خلع أو/و ارتداء على الذاتية المؤمَّن قدرة – وخلعها الثياب ارتداء 4.2.2

 اصطناعيّ. طرف وأ طبي حزام تركيب

 متعارف أخرى طريقة بكل أو حمام في االستحمام االستحمام،حوض  في االغتسال على الذاتية المؤمَّن قدرة – االغتسال 4.2.3

 .منهما والخروج الحمام أو للحوض الدخول عملية ذلك في بما ،عليها

 ذلك في بماما عدا تناول الطعام بالقشة، و وسيلة أو طريقة بكل جسمه تغذية على الذاتية المؤمَّن قدرة - والشرب األكل 4.2.4

 .له دّم وق أعدّ قد الغذاء يكون أن بعد ،قشة بمساعدة الشرب

 ،العمليتين هاتين بإحدى مالتحكّ عدم ؛البول عملية أو/و األمعاء بعملية التحكم على الذاتية المؤمَّن قدرة - بالبراز التحكّم 4.2.5

ام ثابت للفغرة أو القسطرة في المثانة البولية أو استخدام دائم للحفاضات أو أغراض االمتصاص استخد مثال يعني الذي

 .على أنواعها يعتبر انعدام التحكم بالمخارج

قدرة المؤمن الذاتية على التحرك من مكان الى آخرمن دون مساعدة الغير؛ االستعانة بعكازين أو عصا أو  –التحّرك  4.2.6

التي تسمح للمؤمن  ،اإللكترونيّ أو المتحرّك أو منه الميكانيكيّ ذلك في بمامتكأ المشي أو كرسي العجالت أو بجهاز آخر 

 الحركة. على الذاتية المؤمَّن رةبقد مسًّا يُعتبر البالتحرك بشكل مستقل 
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 فترة التأمين 5

فترة التأمين بحسب هذه البوليصة ستكون بالنسبة لكل مؤمن ابتداًء من موعد بدء التأمين بحسب تعريف هذا المصطلح في البند 

 . 2017حزيران  30أعاله وانتهائه بالنسبة لكل المؤمنين في يوم  3.19

 االستجابة لطلب االنضمام 6

أو رفض المرشح للتأمين، يحصل عليها /التأمين حول قبول المرّشح للتأمين، للبوليصة و البالغ حول قرار شركة 6.1

إذا طلبت شركة التأمين مستندات ومعطيات . يوًما من موعد تقديم طلب االنضمام 15المرشح للتأمين وليئوميت خالل 

. شركة التأمين من قبل المؤمن يوًما من يوم تقديم نفس المعطيات والمستندات الى 30 إضافية من المؤمن، هناك

 . أعاله 3.19يوضح أن ما قيل ال يغيّر موعد بدء التأمين كما هو مذكور في البند 

المرشح للتأمين الذي لم يحصل على استجابة لطلب االنضمام الذي قّدمه بعد أن أحضر لشركة التأمين تصريًحا حول  6.2

أعاله، سيكون  6.1بل شركة التأمين خالل الموعد المحدد في البند الصحة وكل المواد الطبية والحقائقية المطلوبة من ق

مؤمنًا بشكل أوتوماتيكي ابتداًء من الموعد المحدد وبالشروط العادية كما لو أن شركة التأمين قّدمت موافقتها على 

 . تأمينه في الموعد المطلوب

 على االستئناف للمرشح للتأمين يمكن ،التأمين من قبل شركة التأمين إلى االنضمام للتأمين مرشَّح طلب رفض حالفي  6.3

 بخصوص استئناف لجنة أمام الستئنافا إلى االستماع يتمّ. القرار اتخاذ يوم من يومًا 60 خالل الرفض قرار

 أدناه. 19كما هو مذكور في البند  والتي االنضمام

 حقوق استمرارية بوليصة الفرد 7

لتأمين  فرد بوليصة إلى االنتقال أدناه، يمكنه 7.2الشروط المفّصلة في البند والذي يستوفي  البوليصة هذه إطار في المؤمَّن 7.1

أدناه، وفي ما  7.3(، بحسب المواعيد المفّصلة في البند "استمرارية بوليصة: "يلي )فيماتمريضي لفترة تأمين مدى الحياة 

 يلي شروطها:

ال تقل عن تلك المحددة للمؤمن في مبلغ التأمين وفترة دفع مخصصات التأمين في بوليصة االستمرارية  7.1.1

بوليصة تأمين التمريض ألعضاء صندوق المرضى، إال إذا طُلب ذلك من المؤمن؛ وإذا يوجد، في موعد 

االنتقال الى بوليصة االستمرارية، تغطية في سل خدمات الصحة مشابهة للتغطية المحددة في البوليصة، لن 

سلة خدمات المذكورة في بوليصة االستمرارية؛ في هذا اإلطار، "ينطبق على المؤمن االلتزام بشمل التغطية 

 )خ( للقانون المنطبق؛ 8كما ذكر في اإلضافة الثانية لقانون التأمين الصحي وبقرار بحسب البند  –" الصحة

رسوم التأمين في بوليصة االستمرارية لن تكون اكبر من رسوم التأمين المعمول بها في موعد انتقال  7.1.2

 الجدد في بوليصة الفرد وكذلك الحال لدى المؤمن.المنضمين 

عند االنتقال الى بوليصة االستمرارية، ستحصل على التواصل التأميني من دون إعادة فحص الوضع الطبي  7.1.3

 السابق ومن دون فترة تأهل.

ل متواصل في بوليصة ن كان مؤمنًا بشكمسيُعطى ل 7.2يصة االستمرارية كما هو مذكور في البند لالحق في االنتقال الى بو 7.2

تأمين تمريضية ألعضاء صندوق المرضى لمدة سنة على االقل قبيل موعد إيقاف التأمين التمريضي ألعضاء صندوق 

المرضى وهذا شرط استيفاء إحدى الشروط المفّصلة أدناه وشرط أن يكون المؤمن لم يستغل كل حقوقه بحسب بوليصة 

 :التأمين التمريضي ألعضاء صندوق المرضى

توقف التأمين التمريضي ألعضاء صندوق المرضى بسبب عدم تجديد البوليصة لبعض أو كل المؤمنين، إن  7.2.1

 كان لدى شركة التأمين هذه أو أخرى؛

إلغاء تسجيل المؤمن في صندوق المرضى بحسب قانون تأمين الصحة الحكومي ولم يتسّجل في صندوق  7.2.2

، لن ينطبق شرط عدم تسجيل المؤمن في صندوق 2017كانون الثاني  1مع هذا، حتى يوم . مرضى آخر

 . مرضى آخر

يوم  60أعاله، يمكنه االنتقال الى بوليصة استمرارية خالل  7.2مؤمن توقف تأمينه هذا أو ال يتجدد كما هو مذكور في البند  7.3

 . من موعد إبالغه شركة التأمين بذلك

 .إيقاف هذه البوليصةبداية فترة التأمين في بوليصة المتابعة ستكون من يوم  7.4

أعاله حول المؤمن، الذي في موعد توقف أو عدم تجديد التأمين التمريضي ألعضاء  7.3على الرغم مما قيل في البند  7.5

يجب أن يتوجه المؤمن الى  –صندوق المرضى، كان يستحق الحصول على مخصصات تأمين بحسب شروط البوليصة 

يوًما من موعد إيقاف استحقاق المؤمن لمخصصات التأمين؛  30الصغير خالل شركة التأمين كما هو مذكور في نفس البند 

يوًما من موعد اإلعالن من شركة  60في هذا التوجه، ستقترح شركة التأمين للمؤمن االنتقال الى بوليصة استمرار خالل 



 

14 

 

مخصصات التأمين بحسب التأمين؛ هذا االقتراح سيُعطى فقط إذا كان هذا المؤمن لم يستغل كل حقوقه للحصول على 

 . بوليصة التأمين التمريضي ألعضاء صندوق المرضى

 عمر المؤمن 8

عمر المؤمن من أجل تحديد رسوم التأمين وتحديد عمر االنضمام ألول مرة، سيُحتسب بالسنين الكاملة وبحسب عدد السنين 

 . الكاملة التي مّرت من شهر والدة المؤمن

 مبلغ مخصصات التأمين 9

الى التأمين  األول نضمامها دعوم في نمؤلما للجي فقاوالتي يستحقها المؤمن  يةرلشها لتأمينيةا تلمخصصاا ديدتح مسيت 9.1

 ث المؤمن خالل الفترة التي يحصل مقابلها على دفع مخصصات،ومك نمكاالتمريضي ألعضاء صندوق المرضى، بحسب 

 :هناأدفي الجدول  لمفص هو لما فقاو كلذ لكو

 عمر االنضمام األول الى التأمين التمريضي الجماعي مكان مكوث المؤمن

 ألعضاء صندوق المرضى

 وما فوق 60 59حتى  50 49حتى 

مخصصات تأمين شهري 

للمؤمن المقيم في البيت 

 (تعويض)

 شاقل 3500 شاقل 4500 شاقل 5500

مخصصات تأمين شهري 

 للمؤمن المقيم في مؤسسة

 (تعويض إعادة تكاليف)

 شاقل 4500 شاقل 6500 شاقل 10000

 .2016حزيران  15والمعلن عنه يوم  ،2016لشهر أيار  لمعيشةا ءغال دولبج ةطتبرم يضيةرلتما تلمخصصاا مبالغ ونستك

عمر االنضمام األول الى "حول أنواع المؤمنين القائمين المفصلين أدناه، عوًضا عن  9.1على الرغم مما ذكر في البند  9.2

 :، المحدد في الجدول أعاله، ستتم قراءة العمر المكتوب بالقرب منها"صندوق المرضى التأمين التمريضي ألعضاء

بعمر " ليئوميت سيعود"مؤمن في تأمين تمريضي ألعضاء صندوق المرضى ليئوميت الذي انضم الى تأمين  9.2.1

 .64-59حتى  60

 :ستنطبق أيًضا التعليمات التالية 2017كانون الثاني  1ابتداًء من يوم  9.2.2

سيعود "في التأمين التمريضي الجماعي ألعضاء صندوق المرضى خدمات الصحة كالليت المؤمن  9.2.2.1

 ؛64-59حتى  60، الذي انضم الى التأمين بعمر "موشالم بلوس

 -المؤمن في التأمين التمريضي الجماعي ألعضاء صندوق المرضى ليئوميت خدمات صحية 9.2.2.2

 ؛50-49بعمر " سيعودي زهاف"إذا انضم الى التأمين  9.2.2.2.1

 ؛60-59بعمر " سيعودي كيسف"إذا انضم الى التأمين  9.2.2.2.2

المؤمن في التأمين التمريضي ألعضاء صندوق المرضى مئوحيدت الذي انضم الى التأمين  9.2.2.3

 ؛65-49 حتى 50بعمر " مئوميدت زهاف"

، مبلغ التأمينية الشهرية المدفوعة للمؤمن الذي يمكث في مؤسسة في موعد أعاله 9.1على الرغم مما ذكر في البند  9.3

 .من المبلغ الذي دفعه المؤمن فعليًا للمؤسسة% 80استحقاقه لمخصصات التأمين الشهرية ال يزيد عن نسبة 

 فترة االنتظار 10

ًء من الموعد الذي تنتهي فيه فترة ستدفع شركة التأمين للمؤمن مخصصات التأمين التي يستحقها بحسب شروط البوليصة ابتدا

شهر من الموعد الذي تنطبق فيه حالة التأمين؛ في  12االنتظار؛ لن تكون هناك أكثر من فترة انتظار واحدة إال إذا مر أكثر من 

تنطبق حالة يوم، شرط أن  60هي الفترة التي تبدأ في موعد حدوث حالة التأمين وتنتهي بعد  –" فترة االنتظار"إطار هذا البند، 

 . التأمين على المؤمن خالل كل هذه الفترة

 الحق في الحصول على مخصصات التأمين 11

 .بموجب شروط البوليصة 4يحق للمؤمن الحصول على مخصصات التأمين طالما تنطبق فيه الشروط المفصلة في البند  11.1

شهًرا ابتداًء من نهاية فترة  60أمين لمدة أعاله، يحق للمؤمن الحصول على مكافآت الت 11.1على الرغم مما ذكر في البند  11.2

، بموجب البوليصة التي حدثت الحالة التأمينية خاللها وبموجب المذكور في البند 10االنتظار كما هو مفّصل في البند 

أدناه، مع خصم الفترات التي حصل فيها على مخصصات تأمين بموجب بوليصة التأمين التمريضي ألعضاء  21.1

 . صندوق المرضى
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 يةرلشها يضيةرلتما تلمخصصاا فعد - نلتأميا كةرش زاملتإ 12

شهر  60أعاله، يستحق الحصول على مخصصات تمريض شهرية لمدة ال تزيد عن  11المؤمن كما هو مذكور في البند  12.1

 "(.فترة دفع المخصصات التمريضيةمقابل كل حالة تأمينية متراكمة )في ما يلي: "

 نم كلوذ ،لهاحصو دعوم نم نممك تقو رعسأ لخال لتأمينيةا لحالةابحدوث  نلتأميا كةرش غبإبال نمؤلما وميق أن بيج 12.2

 . ("وىعدلا داتمستن":في ما يلي) يةرلشها يضيةرلتما تلمخصصاا على ولللحص وىعد ميدتق لخال

 تهاثباإ أو/و وىعدلا ميدتق بجوا ونسيكو ن،مؤلما مباس وىعد ميدتق تميوليئ نبإمكا ونيك نل نهأ يوضح س،لاللتبا منعا

 .طفق كيلهو أو نمؤلما على

 كةرلش رفوي أن نمؤلما على بيج ن،لتأميا كةرش بلط بجوبم د،عيوالما نم ارهغي فيو وى،عدلا داتمستن رفي إطا 12.3

 لتيوا واه،عد صفح لجأ نم نلتأميا كةرلش ،لةومعق ورةبص ،بةولطلما داتلمستنا نم ارهغيو بيةطلا داتلمستنا نلتأميا

 ،لةومعق ورةبص نلتأميا كةرش لبهاطت لتيا إلضافيةا أو/و رىألخا داتلمستنا كلذكو لتأمينيةا لحالةا تبإثبا قتتعل

 .ليصةولبا بجوبم مهازالتا صلفح لمخصصةوا

 لكي كلوذ وى،عدلا داتمستن مع يمهدتقو بيةطلا يةرلسا نع زلتنا بكتا على قيعولتا نمؤلما على بيج ك،لذل باإلضافة 12.4

 بكتا دامستخا أن يوضح بهذا. نمؤبالم لمتعلقةا ئيةداألا تماولمعلوا بيةطلا تماولمعلا على وللحصا نلتأميا كةرلش يتيح

 ليصةولبا هذه يهاطتع لتيا تجباوالوا وقلحقا صفح لجأ نمو لحاجةا تحاال في طفق ونسيك بيةطلا يةرلسا نع زللتناا

 .طفق

 ومي نم ماوي 30 نع ديزت ال ،لةومعق رةفت لخالو ،لةومعق ورةبصو حسابها على ريتج أن ن،لتأميا كةرش قح نم ونسيك 12.5

 نم رخآ بيةط مةدخ دممق أي أو فهاطر نم ببيط ةطسواب نمؤللم صفح راءجإ أو قتحقي أي ،ليهاإ وىعدلا داتمستن ميدتق

 على فقةوالما لقب وركذلما صلفحا أو/و قلتحقيا مع ونلتعاا نمؤلما على بيج. يةرلحصا تهاراالعتبا فقاو ،فهاطر

 .  وىعدلا

 .كيلهو مع أو عائلته رادفأ دحأ مع أو نمؤلما مع قبالتنسي مسيت نمؤللم ئيداألا ملتقييا راءجإ أن يوضح

 ونيك أن ةطيرشو وى،عدلا ميدتق دعوم نم ماوي 30 لخال واه،عد على اهردّ ب نمؤلما غبالإ نلتأميا كةرش على بيج 12.6

 .نلتأميا كةرش بلط بجوبم ،ئيداألا ملتقييا صلفح امتثلو بةولطلما داتلمستنا لك نلتأميا كةرلش رفّو دق نمؤلما

 رفو أن دبعو ه،عالأ 12.6 دلبنا في ورةكذلما رةلفتا لخال وى،عدلا داتمستن على ردا قيتل مل ذيلا نمؤلما رعتباا مسيت 12.7

 ر،كذ كما رخآ بيط صفح أي أو ئيداألا ملتقييا صلفح امتثلو ،بةولطلما رىألخوا بيةطلا داتلمستنا لك نلتأميا كةرلش

 .ليصةولبا روطلش فقاو لكاملةا بأحقيته رافالعتا مت نكم

 تلمخصصاا لتلقي واهعود لتأمينيةا لحالةا ولحص دبع يضيةرتم كحالة به رافلالعت نمؤلما وىعد ضفر مت لحا في 12.8

 ليفص أن بيج. ضفرلا بسب نبشأ رامفس بالغا نمؤللم دمتق أن نلتأميا كةرش على بفيح ،منها زءج أو كلها ،يضيةرلتما

 فقاو راض،العتا ميدتق يقةوطر ت،ضاراالعتا لجنة لىإ نلتأميا كةرش رارق على راضعتا ميدبتق نمؤلما قح يضاأ غلبالا

 .الحقا 19 دلبنا تلتعليما

يوًما  30خالل  ،له يضيةرلتما تلمخصصاا فعد مسيت ،يضيةرلتما بحالته رافلالعت نمؤلما وىعد على فقةوالما لحا في 12.9

 هو لما فقاو راتلمساا دحأ لخال نم شركة التأمين على المعلومات والمستندات المطلوبة الستيضاح حالته،من يوم حصول 

 :أدناه لمفص

 تعويض

 نم. نيدم رشه لك نم (10) رلعاشا ماليو حتىو ر،لشها في رةم زللمنا في ثلماكا نمؤللم ريلشها ضيولتعا فعد مسيت

 عالقة أي ودون تثاب كمبلغ فعهد مسيت ه،عالأ 9 مقر دلبنا على ءبنا مبلغه ديدتح مسيت ذيلا ري،لشها ضيولتعا أن يوضح

 .  لمصلحته أو قلمستحا لقب نم فهارص ميت لتيا فبالتكالي طتباار أو

 فلتكاليا دةبإعا ضيولتعا

 ،يضيةرتم سسةؤم في ثلماكا قللمستح ه،عالأ 9 مقر دلبنا على ءً بنا مبلغه ديدتح مسيت ذيلا ري،لشها ضيولتعا فعد مسيت

 . كناه ثلماكا ضيرلما مسا على سسةؤلما نع درةصا يبةرض ورةفات رازبإ لمقاب كلوذ

 ودون سسةؤللم رةمباش فعدبال جبهوبم نلتأميا كةرش ومتق مين،لتأا كةرش مع تفاقيةا لىإ لصولتا نمؤلما قح نم ونسيك

 .  نلتأميا كةرش على نمؤلما لقب نم يبةرلضا ورةفات رضلع لحاجةا

 بجوبم فلتكاليا دةعاإ ضيوتع فعد مفسيت ،لصحةا وزارة اددهتح حصة سساأ على يضيةرلتما سسةؤللم فعدلا مت لحا في

 تتثب لتيا يحرلتصاا قفاإر معليه ونسيك نيذلا عائلته رادفأ أو/و نمؤللم لفعليةا فللتكالي فقاو هعالأ 9 مقر دلبنا تتعليما

 .لحصةا ليوتم لجأ نم ممنه دحوا لك لقب نم لشخصيةا كةرلمشاا نسبة
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 بحسا على يضيةرتم سسةؤم في وداجوم نكاو ،ليصةولبا هذه بجوبم تأمينية حالة له تحصل الذي نمؤلما يوضح بأن

 بجوبم فلتكاليا دةعاإ ضيوتع على ليحص أن نمؤلما قح نم ونسيك ،بحسب قانون ضمان تأمين الصحة تميوليئ

 لمقاب فلتكاليا دةعاإ ضيوتع فعد مسيت. فعليا فعهادب مقا لتيا لشخصيةا كةرلمشاا ومسر نع هعالأ 9 مقر دلبنا تتعليما

 .  هعالأ ورةكذلما تفعادلا فعدب ملقياا نبشأ تميوليئ نم يحرتص رازبإ

ضريبية مع  وعن نم ورةفات رازبإ نمؤلما نبإمكا ونسيك ،يضيةرلتما تلمخصصاا فعدب رىخأ نتأمي كةرش مقيا لحا في

 دةعاإ ضيوتع فعد مسيت. رىألخا ليصةولبا راإط في فعدلا مبلغ نبشأ رىألخا نلتأميا كةرش نم يطخ يحرتصإضافة 

 .سبقه ذيلا رلشها نع ،نيدم رشه لك نم (10) رلعاشا ومي حتى فلتكاليا

 

 كلذ لكو ن،لتأميا ومسر فعد نم معفى قلمستحا ونسيك ،يضيرلتما نلتأميا تمخصصا فعد دعوم نم داءبتا نھأ ضحيو

 ."(اإلعفاء من دفع رسوم التأمين"بند )أدناه  16 دلبنا في لمفص هو لما فقاو

 سسةؤم في ماكثا نكا ذيلا قلمستحا أو ،يضيةرتم سسةؤم لىإ لنتقوا زللمنا في ماكثا نكا ذيلا قلمستحا على بيج 12.10

 لفعليا رلتغييا دعوم نم داءبتا رلتغييا راءجإ مسيت. رلتغييا ذابه نلتأميا كةرش غبالإ زل،لمنا لىإ ددامج لنتقوا يضيةرتم

 فقاو ،يضيةرتم حالة في وداجوم خاللها قلمستحا نكا لتيا رلألشه ألجماليا ددلعا بجوبم فعةدلا بحتساا راءجإ مسيتو

 .أدناه 12.12و 12.11 ودلبنا في لمفصلةا دئللمبا

 ر،لشها نم زءج نع يةرلشها يضيةرلتما تلمخصصاا على ولللحص نمؤلما قستحقاا تحاال نم حالة أي في 12.11

 .رلشها نم زءلجا سنف لنسبة ويلمساا ،لنسبيا زءبالج دودامح يةرلشها يضيةرلتما تللمخصصا ألقصىا دلحا ونفسيك

 فلتكاليا دةبإعا ضيولتعا رمسا نضم يةرلشها يضيةرلتما تلمخصصاا قستحقاا تجميع نباإلمكا ونيك نل نهأ يوضح 12.12

 في عةوفدلما يضيةرلتما تلمخصصاا محج دةياز لجأ نم ن،معي رشه في ستغاللهاا ميت مل لتيوا ،يضيةرلتما سسةؤللم

 .بةولطلما راتللتغيي فقاو ر،ألشها نم زاءجأ على حتى دلبنا هذا في وركذلما رييس. رخآ رشه

 صيو نتعيي مت لحا فيو ،ليصةولبا هذه بجوبم نلتأميا تمخصصا على ولللحص مستحقا نمؤلما نكا لحا في 12.13

 .ورةكذلما ورةبالص تعيينه مت ذيلا صيولل نلتأميا تمخصصا فعدب ومستق نلتأمياكة رش نفإ ،لمحكمةا نم ربأم عليه

 أي ،يضيةرلتما تلمخصصاا فعد رةفت طوال ،لةومعق ورةبصو حسابها على ريتج أن نلتأميا كةرش قح نم سيكون 12.14

 مع قلمسبا قبالتنسي ،فهاطر نم بيةط مةدخ دممق أي أو فهاطر نم ببيط ةطسواب صلفح نمؤلما تخضع أو قتحقي

 فعد رةفت لك لخال وركذلما صلفحا أو/و قلتحقيا مع ونيتعا أن نمؤلما على بيج. يةرلحصا تهاراالعتبا فقاو ن،مؤلما

 .يضيرلتما نلتأميا تمخصصا

 يضيةرلتما لحالةا راإط في ودهجو ءنتهاا مع يةرلشها يضيةرلتما تلمخصصاا على ولبالحص قلمستحا حقيةأ تنتهي 12.15

 .قلمستحا ةفاو مع أو/و

 حالة نتحس ببسب ،ليصةولبا هذه بجوبم يضيةرلتما نلتأميا تمخصصا على ولبالحص ألحقيةا ءنتهاا لحا في 12.16

 وزيتجا الأ على وراف رألما ذابه نلتأميا كةرش غبالإ نمؤلما على بفيج ،يضيةرلتما لحالةا نم جھروخو لصحيةا ؤمنلما

 يضية. رلتما نلتأميا تمخصصا على ولبالحص ألحقيةا ءنتهاا دعوم نم ماوي 30 رةفت كلذ

 فعهاد مت لتيا يضيةرلتما تلمخصصاا مبالغ ،عنه وبين نمم  أو/و ن،مؤلما نم تجبي أن نلتأميا كةرش قح نم ونسيك

 ور،كذم هو لما فقاو يضيةرلتما تلمخصصاا على ولللحص مستحقا فيها نيك مل لتيا رةلفتا لخال ليصةولبا هذه بجوبم

 طتبارالا روقف بحتساا مسيت. أدناه 15 دلبنا في نمبي هو كما دةلفائوا لمعيشةا ءغال دولبج طتبارالا روقف بإضافة كلوذ

 دعوم حتىو يضيةرلتما تلمخصصاا على ولبالحص نمؤلما حقيةأ ءنتهاا دعوم نم ماوي 30 رورم نم داءبتا دةلفائوا

 .لفعليا فعدلا

 يضيةرلتما تلمخصصاا منه الدب يتلقى رخآ صشخ لىإ رةإلشاا متت ملو - هللا ّدرق ال - نمؤلما فيوت لحا في 12.17

 ودجو رارقإ رمأ نم عليها دقمصا نسخة في مليهإ رلمشاا ن،مؤلما ثةورل أو راثلمي فعدبال نلتأميا كةرش ومفستق ،يةرلشها

 تفعد لحا فاته. فيو لقب يستحقها نمؤلما نكا لتيا يةرلشها يضيةرلتما تلمخصصاا بقية رث،إلا رحص رمأ أو صيةولا

 بقية فعد بفيج ث،ثال طرفل نمؤلما نم يةطخ تلتعليما فقاوو ،يةرلشها يضيةرلتما تلمخصصاا نلتأميا كةرش

 كةرش قح نم ونفسيك - هللا ّدرق ال - نمؤلما ةفاو لحا في نهأ ضحيو. ليهإ رلمشاا ثلثالا طرفلل يةرلشها تلمخصصاا

 دةلفائوا طتبارالا روقف بإضافة ،فاتهو تتل لتيا رةلفتا نع ،فعهادب تقام لتيا لفائضةا تفعادلا ثهرامي نم تجبي أن نلتأميا

 .  أدناه 15 دلبنا بجوبم

عند نهاية فترة دفع مخصصات التمريض، ستُلغى  – إلغاء البوليصة بعد تطبيق فترة دفع مخصصات التمريض 12.18

 .البوليصة لذلك المؤمن، وهو لن يستحق أي مبلغ أو خدمة إضافية بحسب هذه البوليصة
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 استثناءات للتغطية 13

 : هذه البوليصة ال تقدم تغطية في هذه الحاالت

حالة تأمين حدثت نتيجة خدمة مؤمنة في جهة أمنية أو من الشرطة، أو بسبب المشاركة الفعالة في نشاط عسكري،  13.1

 بوليسي، حربي، إرهابي؛

 ؛شعاعيإ وثتل أو ووين رنصهاا أو ووين راطنشا نع لناتجةا لتأمينيةا تلحاالا 13.2

عن استخدام أو اإلدمان عليها، ما عدا الحاالت التي يتم فيها استخدام المخدرات بحسب تعليمات  لناتجةا لتأمينيةا تلحاالا 13.3

 الطبيب ومن دون الحاجة الى اإلقالع؛

الشروط في عقود )حالة تأمينية حدثت بسبب وضع طبي سابق، وفقًا لتعليمات نُظُم المراقبة على األعمال التأمينية  13.4

؛ في إطار هذا البند، المؤمن المستحق سيُعتبر مؤمن في عقد تم 2004، (تعليمات حول الوضع الطبي السابق( )مينالتأ

 من النُظُم المذكورة؛( 2()أ)6استبدالھ لدى نفس شركة التأمين أو شركة تأمين أخرى كما هو مفّصل في القاعدة 

 أدناه؛ 21.1بموجب المذكور في البند  نلتأميا رةفت ءنتهاا دبع أو بدء فترة التأمين لخال لتأمينيةا لحالةا تحصل لحا في 13.5

 األولى من حياة المؤمن؛ 36حالة تأمين حدثت ألول مرة في األشهر الـ 13.6

أو حوادث  1975حالة تأمين حدثت بسبب حادث سير، كما هو معّرف في قانون التعويضات لمصابي حوادث السير،  13.7

 ، والمعترف بها من قبل مؤسسة التأمين الوطني.1995، ]صيغة مدمجة[العمل كما هي معرفة في قانون التأمين الوطني 

 :13.4تعريفات للبند 

 -"الوضع الصحي السابق"

 دث،حا أو رضم ببسب كلذ في بما ن،لتأميا لىإ نمؤلما منضماا دعوم لقب تشخيصها مت لتيا بيةطلا ظروفلا نم مةظومن

 مت  قثوم بيط صتشخي راءاتجإ لخال نم أو ،ثقةولما بيطلا صلتشخيا طرق لخال نم تعني" تشخيصها" نفإ ن،لشأا ذاله

 . هعالأ يفھرلتع فقاو راهن،لا لصحيا ضعولا نلشأ ألصليا مالنضماا دعوم تسبق لتيا لستةا رألشها لخال راؤهجإ

 بجوا صيقل أو ،جبهاوا نم نلتأميا كةرش يعفي ن،لتأميا تفاقيةا في معا ظتحف -" سابقلا لصحيا ضعولا ببسب تاظلتحفا "

 ،لهاولحص فعليا سببا راهنلا لصحيا ضعولل ديلعاا طورلتا نكا تأمينية حالة ببسب ،يةطلتغا راإط محج أو نلتأميا كةرش

 على يةرسا راهنلا لصحيا ضعولا ببسب تاظلتحفا ونستك. ظلتحفا عليها رييس لتيا رةلفتا لخال نمؤللم تحصل لتيوا

 :هناأد لمفصلةا منيةزلا راتللفتو تلحاالا في نمنيؤلما

 لصحيا ضعولا نلشأ ألصليا مالنضماا دعوم نم سنة نع ديزت ال رةلفت - عاما 65 نم لقأ ددلمحا ومليا في نمؤلما لجي

  .السابق

 لصحيا ضعولا نلشأ ألصليا مالنضماا دعوم نم سنة فنص نع ديزت ال رةلفت - ركثأ أو عاما 65 هو ددلمحا ومليا في نمؤلما لجي 

 .السابق

 في تفصيلها مت معينة صحية حالة ببسب يةطلتغا راطبإ أو نلتأميا كةرش زامبالت لمتعلقةا تاظلتحفا نفإ ه،عالأ ركذ مما مغرلا على

 نلتأميا لتفاصي صفحة في ادهيدتح مت لتيا منيةزلا رةللفت يةرسا ونستك د،يدلتحا مت إن ن،معي نمؤبم لخاصةا نلتأميا لتفاصي صفحة

 .نلمعيا لصحيا ضعولا بجان لىإ

 متق ملو ق،لسابا لصحيا ضعھوب نلتأميا كةرش غبإبال نمؤلما مقا إذا وللمفعا يةرسا سابقلا لصحيا ضعولا ببسب تاظلتحفا ونتك نل

 .نمؤلما يحرتص في ورةكذلما ددةلمحا لصحيةا لحالةا على نلتأميا لتفاصي صفحة في ضحةوا ورةبص تاظلتحفا داءبإب نلتأميا كةرش

  



 

18 

 

 البريميا وطريقة الدفع 14

 :الرسوم الشهرية 14.1

 رةفت لخال ومسرلا رستتغي. ("يةرلشها ومسرلا دولج" :في ما يلي) لتاليا دولللج فقاو نمؤم للك يةرلشها ومسرلا ونستك

 .غالء المعيشةوبحسب التغييرات في مؤشر  وم،سرلا فعد دعنالفعلي  نمؤلما للجي فقاو نلتأميا

 

 مبلغ البريميا بالشاقل عمر المؤمن في وقت دفع البريميا

0-18 0 

19-25 7.99 

26-30 15.96 

31-35 24.93 

36-40 38.78 

41-45 51.94 

46-50 74.79 

51-55 87.26 

56-60 100.42 

61-65 116.35 

66-70 132.28 

71-75 148.90 

76+ 157.91 

 15.416المنشور في يوم  2016البريميا مرتبطة بمؤشر آذار 

 (المعروف بموعد تعديل كتيّب البوليصة هذا)

 

 .يحق لشركة التأمين اإلعالن بأن ستزيد رسوم البريميا وذلك بموافقة من المراقب

 لكيوت أو بلحساا فلتكلي لكيوت ةطسواب ربالشه رةم تميوليئ لخال نم نلتأميا كةرلش ومسرلا فعدي أن نمؤلما على بيج 14.2

 .دالعتماا اقةطب فلتكلي

 ن،لشأا ذابه نمؤللم رشعاإ لساإر لتاليا رلشها في مسيت ددة،لمحا رةلفتا لخال منها زءج أو ومسرلا فعد ميت مل لحا في 14.3

 فعدلا وعضوم بتيرت ميت مل لحا في. تفعادلا رارستما ميظتن يقةوطر فعةدلا بتيرت عليه وأن ومسرلا فعدب ميق مل نهأ دهمفا

 نلتأميا كةرش قح نم ونفسيك ،فعهاد ياطخ نمؤلما نم نلتأميا كةرش تلبط أن دبع ماوي 30 لخال وركذم هو لما فقاو

 .نيدلا فعد بتيرت ميت مل إذا ضافياإ ماوي 30 دبع ستلغى ليصةولبا نبأ - ياطخ - نمؤلما غبالإ

 لمعيشةا ءغال دولبج طتبارالا 15

فروقات غالء المعيشة كما تعني في قانون تنظيم  9مبالغ مخصصات التأمين الشهرية كما هو مفّصل في البند  تُضاف على 15.1

 . الفوائد من المؤشر المعروف عشية موعد البدء

كما تظهر في تنظيم الفوائد من جدول الغالء المعروف  (يميارلبا) نلتأميا ومسيجب إضافة فروقات غالء المعيشة على ر 15.2

 .بداية البوليصةفي موعد 

 اإلعفاء من دفع رسوم التأمين 16

المؤمن الذي يستحق الحصول على مخصصات تأمين بحسب شروط البوليصة، سيكون معفيًا من دفع رسوم التأمين خالل الفترة 

 .التي يستحق فيها الحصول على مخصصات التأمين

 دفع رسوم التأمين بعد إيقاف االستحقاق 17

عندما ينتهي استحقاق المؤمن في الحصول على مخصصات التأمين بحسب شروط البوليصة، يجب على المؤمن أن يدفع رسوم 

 التأمين. يجب على المؤمن أن يبلغ شركة التأمين وليئوميت حول تجديد التغريم بدفع رسوم التأمين. 

 االسترجاع واالسترداد وصندوق المرضى على داتتقيي   18

 . لصالح المؤمن في البوليصة أي فائض يحصل عليه من خالل استرداد أو استرجاعلن تتراكم  18.1

أعاله، رسوم التأمين المدفوعة لكل المؤمنين بحسب تأمين التمريض الجماعي ألعضاء  18.1على الرغم مما ذكر في البند  18.2

لخصم واإلضافة التي يحددها صندوق مرضى معين، قد تستخدم لتغطية التزامات طويلة المدى للمؤمنين كما ذكر في ا

 .المراقب
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 لجان االستئناف 19

 نم حالة أي في ستئنافالا لجنة دعق نلتأميا كةرش نم بلطي أن نلتأميا لىإ ملالنضما شحرلما أو نمؤلما قح نم ونسيك 19.1

 :لتاليةا تلحاالا

 ن؛لتأميا لىإ مباالنضما شحرلما بلط ضفر 

 نلتأميا تمخصصا تلقي لجأ نم - ئيزج أو لكام لبشك - نمؤلما وىعد وللقب نلتأميا كةرش ضفر 

 ؛يضيةرلتما

 ددلمحا ومليا لقب نمؤللم تحصل لتأمينيةا لحالةا أن نلتأميا كةرش ررتق لحا في. 

 .ليصةولبا روطش بجوبم ،فضهار أو لهاوقب وى،عدلا بمناقشة لةومخ تضاراالعتا لجنة ونستك 19.2

 فيه يتلقى ذيلا ومليا نم ماوي 60 لخال راضالعتا لجنة في رألما مناقشة لبةط نلتأميا كةرلش دميق أن نمؤلما على بيج 19.3

 دميق أن نمؤلما قح نم ونسيك. هعالأ 19.1 دلبنا في لمفصلةا ورألما دحأ نبشأ نلتأميا كةرش نم رلمفسوا ررلمبا رإلشعاا

 راض،العتا لساإر دبع. للجنةا منه لبهطت ما قفو أو مناسبا راهي ما قفو بيةط ظرن جهةو أو داتمستن يأ ستئنافالا للجنة

 .للجنةا مماأ ليمث أن نمؤلما نع وبين لكيو قح نم ونسيك

 هذه تكان واءس ،يهادي نبي ودةجولموا وىعدبال لمتعلقةا وادلما لك تضاراالعتا للجنة لتنق أن نلتأميا كةرش على بيج 19.4

 .رىخأ يقةطر لخال نم ليهاإ تصلو دق تكان إن أو نفسه نمؤلما لخال نم يهادي لىإ تصلو دق وادلما

 ،ليهاإ وىعدلا ميدتق ومي نم لةومعق رةفت لخال ليهاإ تمدق لتيا وىعادلا لمناقشة تجتمع أن تضاراالعتا لجنة على بيج 19.5

 نممك تقو رعبأس تجتمع أن للجنةا على بيج ،لمستعجلةا تلحاالا في .ماوي 30 نع ديزي ال بما نلكو

 على - للجنةا ءعضاأ دحأ على بيج. تميوليئو نلتأميا كةرش ممثلي نم ومتسا ددع نم لفةؤم تضاراالعتا لجنة ونتك 19.6

. واتألصا بأغلبية للجنةا راراتق ذتخاا ميت. (قيوحق) قضائي ليهتأ وذ لألقا على داحوا واعضو بيباط ونيك أن - لألقا

 مازمل حسمه ونسيكو رار،لقا محس هو، يُعيّنه نم أو ت،ميوليئ معا ريدم قح نم ونسيك وات،ألصا ددبع ويلتساا لحا في

 .نلتأميا كةرش طرف نم فالستئناا أو راضلالعت لقاب رغيو نهائيا ن،لتأميا كةرلش

 .نمؤلما وىعدل بالنسبة دملتقاا رةفت نم زءج نهاأ على تضاراالعتا لجنة في لمناقشةا رةفت بحتساا وزيج ال 19.7

 نم لقضائيةا تلهيئاا لىإ جهوبالت كيلهو أو نمؤلما قبح سيم دق ما ليهاإ جهولتا في أو تضاراالعتا لجنة رارق في سلي 19.8

 .البوليصة بجوبم ألحقيةا صفح لجأ

 :دملتقاا 20

 ،لتأمينيةا لحالةا ولحص ومي نم واتسن ثثال ،ليصةولبا هذه بجوبم ن،لتأميا تمخصصا فعد نبشأ وىعادلل دملتقاا رةفت ونتك

 .هعالأ 19.7 دلبنا في ركذ لما فقاو كلذ لكو

 تعليمات نقل المؤمنين 21

 :الموعد المحدد، ستنطبق التعليمات التالية بالنسبة الى المؤمن المنتقلابتداًء من  21.1

شركة التأمين في فترة التأمين التمريضي ألعضاء صندوق مرضى سابق سيتحمل مسؤولية مخصصات  21.1.1

 :تأمين المؤمن المنتقل بحسب الشروط التالية

 دفع مخصصات التأمين؛حصلت للمؤمن حالة تأمين خالل فترة التأمين السابقة التي تضمن له   21.1.1.1

شهر منذ  12قّدم المؤمن دعوى إضافية للحصول على مخصصات التأمين خالل فترة ال تزيد عن   21.1.1.2

 . أعاله 21.1.1.1بدأ المؤمن يعيش في الحالة المستحقة كما ذكر في البند 

 -21.1.1تحّملت شركة التأمين السابقة دفع مخصصات التأمين كما ذكر في البند  21.1.2

شركة التأمين السابقة يمكنها أن تخصم من مخصصات التأمين التي دفعتها مبلغ رسوم التأمين   21.1.2.1

 للفترة التي لم يتم فيها دفع رسوم التأمين  الى شركة التأمين كما يجب؛

شركة التأمين الجديدة ستُعيد الى المؤمن رسوم التأمين التي دفعها خالل الفترة حتى حدوث حالة   21.1.2.2

 كر. تأمينية كما ذ

 ستنطبق التعليمات التالية بالنسبة للمؤمن المنتقل: 2017كانون الثاني  1ابتداًء من يوم  21.2

المؤمن الذي يتواجد في حالة تأمين عشية تركه للصندوق السابق، يحق له االنضمام الى هذه البوليصة، مع الحفاظ على 

ًما من توقف الحالة التأمينية لديه، وشرط أن يكون يو 90التواصل التأميني من دون إعادة فحص وضعه الطبي وذلك خالل 

نفس المؤمن لم يستغل بعد كل الحقوق للحصول على مخصصات التأمين بحسب بوليصة التأمين التمريضي ألعضاء 

صندوق المرضى؛ فترة مخصصات التأمين التي يستحقها المؤمن بحسب هذه البوليصة لن تشمل خصم الفترات التي 

 صصات تأمين من بوليصة تأمين التمريض ألعضاء صندوق المرضى.حصل فيها على مخ
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 تعليمات االنتقال للمؤمن الذي ألغي تسجيله في صندوق المرضى: 21.3

أدناه  21.3.2تسمح شركة التأمين للمؤمن الذي ألغي تسجيله في صندوق المرضى كما هو مذكور في البند  21.3.1

"(، إذا تسّجل هذا المؤمن في ليئوميت بعد إلغاء الجديدالتأمين االنضمام الى هذه البوليصة )في ما يلي: "

 التسجيل كما ذكر، شرط أن يستوفي الشروط التالية:

يخضع لفحص وضعه الطبي حول الفترة التي مّرت من موعد إلغاء التسجيل حتى موعد انضمامه   21.3.1.1

 الى التأمين الجديد وتمت الموافقة على انضمامه من قبل شركة التأمين؛

 أمين تكون من موعد االنضمام الى التأمين الجديد؛فترة الت  21.3.1.2

 يتم احتساب مخصصات التأمين بحسب عمر المؤمن في موعد انضمامه الى التأمين الجديد؛  21.3.1.3

سيتم خصم فترات مخصصات التأمين التي حصل عليها المؤمن من التأمين التمريضي ألعضاء   21.3.1.4

 مين في التأمين الجديد.صندوق المرضى في الصندوق السابق من فترة مخصصات التأ

 المؤمن الذي أُلغي تسجيله في صندوق المرضى هو مؤمن تنطبق عليه كل الشروط التالية: 21.3.2

، ولم 1994ترك صندوق المرضى، أُلغي تسجيله فيها بحسب قانون تأمين الصحة الحكومي،   21.3.2.1

صول على يتسجل في صندوق مرضى آخر ما عدا إلغاء التسجيل كما قيل بسبب فقدان الحق في الح

 خدمات صحية بحسب القانون المنطبق ألنه لم يكن يتصّرف مثل كل مواطن هناك؛

عشية تركه لصندوق المرضى كان مؤمنًا بشكل متواصل في بوليصة التأمين التمريضي ألعضاء   21.3.2.2

 صندوق المرضى خالل فترة سنة واحدة على األقل؛

نضمام الى التأمين الجديد ال تزيد على مدة الفترة ما بين إلغاء التسجيل في صندوق المرضى واال  21.3.2.3

 أربع سنوات؛

 يوم من موعد تسجيله في ليئوميت. 120توجه المؤمن بطلب انضمام الى هذه البوليصة خالل   21.3.2.4

تعليمات االنتقال لكل من كان ضمن التأمين التمريضي في البوليصة السابقة ولم تعد لديه حالة تأمينية: من يستحق  21.4

"( في اليوم المحدد، يستمر في مؤمن تمريضيالبوليصة السابقة )في ما يلي في هذا البند: " مخصصات تمريضية بحسب

الحصول على مخصصات تمريض بحسب البوليصة السابقة وتعليماتها. يوضح أن المؤمن من هذا النوع لن يكون مستحقًا 

وقف المؤمن عن كونه ضمن إطار لتأمين ومخصصات تأمين بحسب هذه البوليصة. على الرغم مما ذكر أعاله، إذا ت

المؤمن من هذا النوع سوف يتحول  بأنالتأمين التمريضي بحسب البوليصة السابقة بسبب تحسن في وضعه األدائي، يوافق 

الى مؤمن بحسب هذه البوليصة من اليوم الذي يتوقف فيه عن استيفاء شروط المؤمن التمريضي، ومن هذا الموعد سيبدأ 

 الى شركة التأمين كما هو محدد في هذه البوليصة.  بدفع رسوم التأمين

أثبتت شركة التأمين أن حالة تأمينية حدثت للمرة األولى قبل اليوم المقرر، لذلك سيُعاد المؤمن الى  –بالنسبة للمؤمن القائم  21.5

 ويتم تحديد حقوقه بحسب شروطها. البوليصة السابقة 

أثبتت شركة التأمين أن حالة تأمينية حدثت للمؤمن المستحق للمرة األولى قبل موعد بدء التأمين  –بالنسبة للمؤمن المستحق  21.6

واستمرت بشكل متواصل حتى انضمامه الى هذه البوليصة، فهو لن يكون مستحقًا ألي تغطية تأمينية وسيتم إلغاء تأمينه 

 مين التي دفعها.ابتداًء من موعد انضمامه الى هذه البوليصة وسيستعيد رسوم التأ

 ومسرلوا بئرالضا 22

 نلتأميا ومسر على ضةرولمفا أو ليصةولبا هذه على ضهارف ميت لتيا ارهغيو ميةولحكا بئرالضا لك فعدب مازمل نمؤلما ونيك

 هذه تكان واءس ،ليصةولبا هذه بجوبم فعهادب نلتأميا كةرش ومتق رىخأ فعةد أي علىو نلتأميا تمخصصا علىو (يميارلبا)

 . قالح دعوم في ضهارف مت أو وللمفعا نيارس زحي لىإ ليصةولبا ولخد ومي في ودجوم بئرالضا

 .ومليا يةرلساا ومسرلوا بئرالضا كافة نتتضم ه،عالأ دوللجا في ددةلمحا ومسرلا أن يوضح

 عام 23

أعاله ستخضع إلدارة  18.2يوضح بهذا أنه بحسب االتفاق بين ليئوميت وبين شركة التأمين، األموال المذكورة في البند  23.1

 شركة التأمين، بحسب تعليمات أو موافقة مراقب التأمين. 

 نم. لسرلما لقب نم ليهإ لسرلما طرفلا لىإ لصو نهأ ول كما رسيعتب ،لمسجلةا نيولعناا لىإ سالهإر ميت غبال أو رشعاإ أي 23.2

 د. يرلبا في فلمغلا داعيإ تثباإ يكفي م،لتسليا تثباإ لجأ

 :يه ليصةولبا هذه تبتعليما لمتعلقةا تلبالغاوا راتإلشعاا لساإر نبشأ طرافألا نيوعنا 23.3

 .  ببيأ لت 23 كينسرشيب رعشا ت،ميوليئ لصحةا تمادخ: تميوليئ

 .  ببيأ لت 36 رغلنبيوف راؤولشارع . ض.م نللتأمي كةرش لكال: نلتأميا كةرش
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 .تميوليئ تسجال في دونم هو لما فقاو نمؤللم وانعن رخآ: نمؤلما

 2009 ملعاا نم لجماعي(ا لصحيا نلتأميا) (نلتأميا) لماليةا تمادلخا قبةرام مةظنأ بجوبم روطلشا.  24

 ط،فق نمنيؤلما مصلحة لجأ نم دبجو بأمانة ليعم فإنه ،ليصةولبا بصاح نهوك نلشأ نهأ زميلتو ليصةولبا بصاح ّرحيص 24.1

 ؛ليصةولبا بصاح نهوك نم نابعة زاتمتياا أي يهدل ونتك نلو يهدل سلي وأن

  - منها زءج أو -نلتأميا ومسر فعد بجوا ،لجماعيا يضيرلتما نلتأميا ليصةوب روطش بجوبم ن،مؤلما قعات على يقع 24.2

 ور،كذلما نلتأميا لىإ بضمه نلتأميا كةرش ومتق نل. دعولما هذا دبع يقع جبايتها دعوم نكا ول حتىو ن،لتأميا دءب دعوم في

 في واعض جتهزو/جهزو أو ؤهبناوأ نمؤلما نكا إذا طفقو ،ثيقهاوت مت لتيوا ،لمسبقةوا ضحةوالا فقتهوام بجوبم الإ

 .جتهزو/جهزو أو بنائهأ ملض وركذلما ولعضا فقةوام على وللحصا دبع تضمه أن نلتأميا كةرلش قيح - نمنيؤلما عةومجم

 أو نلتأميا كةرش سنف دىل ضافيةإ رةلفت ادهيدتج ميت لتيا لجماعيا يضيرلتما نلتأميا ليصةوب على رييس ال 24.2 دلبنا 24.3

 :لتاليةا روطلشا تتحقق إذا رى،خأ نتأمي كةرش دىل

 دعوم لقب لألقا على واتسن ثثال رةلفت نمنيؤلما عةولمجم بالنسبة وللمفعا يةرسا لجماعيةا ليصةولبا تكان (1)

 ؛ادهيدتج

 نلتأميا يةرارستما على ظلحفاا لخال نم دة،يدج روطبش أو روطلشا بنفس فقاو واءس ،لجماعيةا ليصةولبا ديدتج مت (2)

 ذاله. دعولما هذا دبع لجماعيةا ليصةولبا شملتها لتيوا ديدلتجا دعوم حتى يةرسا تكان لتيا لتأمينيةا يةطللتغ بالنسبة

 لصحيا ضعولل ديدج صلفح لحاجةا دون يةرارالستما على ظلحفاا هو -" نلتأميا يةرارستما على ظلحفاا" ن،لشأا

 .ليةأه رةلفت لحاجةا ودون قلسابا

 رةم ولأل نضمامها دعن واءس ن،لتأميا رةفت يةداب مع ن،لتأميا عةومجم رادفأ نم ردف للك متسل أن ن،لتأميا كةرشيجب على  4242

 لتفاصي صفحة ب،قرالما تجيهاولت فقاو كشف رةستماا ،ليصةولبا نم نسخة ،ضافيةإ رةلفت نلتأميا ديدتج دعوم في أو

 ؛بقرالما بشأنها ريأم لتيا إلضافيةا داتلمستنا كلذكو نلتأميا

أعاله، شهر التأمين الجماعي لفترة إضافية لدى نفس شركة التأمين أو تمديد التأمين  24.4على الرغم مما قيل في البند  4242

لفترة ال تزيد عن ثالثة اشهر تحصل خاللها مفاوضات بين صاحب البوليصة وبين شركة التأمين حول تجديد التأمين لفترة 

اقي شروط التغطية التأمينية، ويقدم المؤمن لكل مجموعة المؤمنين رسالة حول إضافية من دون تغيير في رسوم التأمين وب

   -تجديد التأمين فقط ويذكر 

 أن فترة التأمين قد تمددت ولم يحصل تغيير في شروط التغطية التأمينية.  24.5.1

 إمكانية المؤمن الحصول على نسخة من وثائق البوليصة. 24.5.2

 إمكانية قيام المؤمن بمراجعة أوراق البوليصة مع تقديم تفاصيل حول األمر.  24.5.3

 نم نسخة ،لبهط على ءبنا ن،مؤلما لىإ لسرت أن نلتأميا كةرش على بفيج ،منها زءج أو نلتأميا ومسر فعد بجوا نمؤلما على يقع  24.6

 .نمؤلما بلط تلقي دعوم نم ماوي 30 لخال ،ليصةولبا بصاحو نلتأميا كةرش نبي دلعقا

 في) نلتأميا رةفت لخال أو لجماعيا يضيرلتما نلتأميا ديدتج دعوم في ،لتأمينيةا يةطلتغا روطش في أو نلتأميا ومسرب رتغيي لحص 24.7

 دءب دعوم لقب ماوي 60 لخال ن،منيؤلما عةومجم رادفأ نم ردف للك متسل أن نلتأميا كةرش على بيج ،(رلتغييا دءب دعوم - دلبنا هذا

 .وركذلما رلتغييا لتفاصي نيتضم ياطخ رااطخإ ر،لتغييا

انتهت البوليصة ولم تتجدد لدى نفس شركة التأمين أو شركة تأمين أخرى، لبعض أو كل المؤمنين، ستقدم شركة التأمين البوليصة     24.8

يوًما من موعد انتهاء فترة التأمين،  30فترة ال تزيد عن كما هو مذكور لكل فرد في مجموعة المؤمنين التي انتهت أو لم يتم تجديدها، خالل 

ورسالة خطية حول انتهاء التأمين، ويُذكر أيًضا حق الفرد في مواصلة بوليصة الفرد لتأمين الصحة وحق الفرد في تخفيض على رسوم 

 انتهاء البوليصة.الصحة، طالما أن هذه الحقوق تنطبق وسيفّصل في الرسالة أيًضا كل حق إضافي للفرد ناتج عن 

يوم من يوم إبالغه  30مقطع العالقة بين المؤمن وبين صاحب البوليصة، تقدم شركة التأمين لكل فرد في مجموعة المؤمنين، خالل   24.9

يشمل  يوًما على األكثر من يوم إيقاف العالقة كما هو مذكور، بالغ خطي حول انتهاء التأمين، 90بإيقاف الصلة كما هو مذكور أو خالل 

 تفصيل حقوق المؤمن بحسب البوليصة الجماعية. 
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تنطبق على المريض في موعد االنضمام الى تأمين التمريض الجماعي التزام دفع رسوم التأمين التي تبدأ جبايتها بحسب شروط  24.10

ة إشعار خطي حول موعد بدء البوليصة بعد الموعد المذكور، تُرسل شركة التأمين لمن يدفع رسوم الشركة وهو ليس صاحب البوليص

جباية رسوم التأمين؛ كما ستُرسل رسالة من هذا النوع الى من يدفع رسوم التأمين خالل األشهر الثالثة التي سبقت موعد جباية الرسوم 

 المذكور. 

، وقد أبلغ المؤمن 24.3بند تجدد التأمين أو تم تغيير شروطه خالل فترة التأمين ولم تُطلب موافقة مفصلة للمؤمن كما ذكر في ال 24.11

يوم بعد موعد تجديد التأمين أو موعد التغيير، بحسب ما ينطبق، عن إلغاء التأمين لذلك  60شركة التأمين أو صاحب البوليصة خالل 

ستغالل الحقوق المؤمن، فيتم إلغاء تأمينه ابتداًء من موعد تجديد التأمين أو تغييره، بحسب ما ينطبق، وشرط أنه لم يتم تقديم دعوى ال

 يوًما.  60بحسب البوليصة في حالة تأمينية حدثت خالل فترة الـ

بوليصة تأمين التمريض الجماعية لن تنتهي صالحيتها للمؤمن قبل انتهاء فترة التأمين، وتنطبق فيها كل التغطيات التأمينية حتى   24.12

 من المؤمن مقابل هذه التغطيات. انتهاء فترة التأمين، إذا حصلت شركة التأمين على رسوم تأمين 

شركة التأمين ستكون مسؤولة بشكل مستقل نحو المؤمن حتى اكتمال مبلغ مخصصات التأمين بالسقف المحدد في البوليصة   24.13

لدى  الجماعية، حتى لو كان المؤمن يستحق تغطية تكاليف مدفوعة في حالة تأمينية أيًضا وبحسب بوليصة تأمين تمريض أخرى إن كانت

 نفس شركة التأمين أو لدى شركة تأمين أخرى. 

في البوليصة التي يتم فيها دفع مخصصات التأمين بحسب نسبة الضرر التي حدثت، ستتحمل شركات التأمين هذا الدفع بينها وبين   24.14

 في بوليصات التأمين. نفسها، بحسب النسبة ما بين سقف مخصصات التأمين المرتبطة بالحالة التأمينية وبين ما هو محدد 
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  وىعد ميدلتق تجيهاتو

 :راءإلجا نم زءكج لتاليةا داتلمستنا إرسالو وىعادلا مةرز في هرةاظلا تجيهاوللت فقاو للعما بيج وى،عد ميدتق لجأ نم

 نع زلتنا بكتا ،لشخصيةا للتفاصيا االستمارة لتشم - (نمؤلما لقب نم تعبئتها متت) يضيرلتما للمجاا في وىعد ميدتق استمارة 

 بيةطلا تماولمعلا لك نلتأميا كةرش ءاطعإ دلبالا رجخا أو/و بالدلا في رىخأ سسةؤم أي أو/و ببيط يأل يتيح بيةطلا يةرلسا

 داتمستن لساوإر صيولا قيعوت نباإلمكا ،قيعوللت الؤهم نمؤلما نيك مل لحا في. نمؤبالم لمتعلقةوا اـ/تهوزح في ودةجولما

 .صايةولا رةباستما فقةرم وىعدلا

 طفق صمخت معالج بتعبئتها وميق داءألا ملتقيي سئلةأ رةستماا. 

 داتلمستنا هذه تكان لحا في) لصحيةا لمشكلةا لىإ رتشي لتيوا لمستشفىا نم يحرلتسا يحرتصا فيها بما بيةطلا داتلمستنا 

 .(رةفومت

 لنفسيا طبلا في صمخت نم أو بعصاأ ببيط نم صتشخي قفاإر بيج ،باإلرهاق النفسي نلمصابيا صألشخاا تحاال في 

 .خيولشيخا

 (.اودهجو لحا في) نيوطلا نلتأميا نم قستحقاا يحرتصو نيوطلا نلتأميا فمل 

 .)تصريح تشغيل عامل أجنبي )إذا يوجد 

 ليصة.ولبا تلتعليما فيةومست تكان لحا في طفق وىعدلا على قةدلمصاا مستت! هالنتباا ءجارال

 : نيولعناا على تنرإلنتا قعوام نم وىعادلا مةرز لتحمي نباإلمكا

  www.leumit.co.il: تميوليئ قعوم

 www.clal.co.il:  لكال قعوم

 ك؟لذ دبع دثسيح ذاما

 كةرش راتعتباا ببحسو ،معينة تحاال في. ليصةوللب فقاو لتأمينيةا يةطلتغا صبفح نلتأميا كةرش ومستق دات،لمستنا تلقي مع 

 دةعيا أو ضةرمم ب،بيط دىل صلفح وعلخضا نمؤلما نم بلطيُ أن نلممكا نم وى،عدلا ميدتق اقتراب موعدمع و ن،لتأميا

 تمخصصا بتلقي ألحقيةا يهطيع نمؤلما ضعو نكا ما إذا ديدتح لجأ نم ،حسابها علىو نلتأميا كةرش طرف نم لللتشغي

 لتيا يضيةرلتما سسةؤفي م أو نمؤلما نسك نمكا في إجراؤه مسيتو سلفا صلفحا قتنسي مسيت. ليصةولبا تلتعليما فقاو نلتأميا

 .فيها ثيمك

 نلتأميا كةرش ومستق تلحاالا ضبع في. ضافيةإ وادم رفيولت بلطب نلتأميا كةرش جهوستت - ضيحولتا عيدتست لتيا تلحاالا في 

 .بيةطلا تسساؤلما نم رةمباش نمؤبالم صالخا بيطلا فلملا بلطب

 ياطخ نمؤلما لىإ نلتأميا كةرش رارق لساإر مسيت والألحا بكل. 

 هذه في مسيت. ضفرلا بسباأ رحيش ليهإ يطخ رشعاإ لساإر مسيت ن،لتأميا تلمخصصا قمستح رغي نمؤلما أن تضحا إذا 

 ضفر نبشأ نلتأميا كةرش رارق على نمؤلما دىل راضعتا كناله نكا لحا في فالستئناوا راضالعتا طرق لتفصي سالةرلا

 .وىعدلا

 .1-800-702-702 مقر فتلهاا رعب تمادلخا زكرم لىإ جھولتا نباإلمكا وى،عدلا ميدتق دبع رالستفساا لألج

 

 

 

 

http://www.clal.co.il/
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 ضيرتم تميوليئ ءألعضا ضافيةإ تماخد

 .منه نيبيرلقوا عائلته رادألف بالنسبة الو ضيرللم بالنسبة ال ،يضيةرتم حالة في نإلنساا ونيك أن للسها نم سلي

 .دةلمساعوا فلتخفيا لجأ نم سعناو في ما لبك ومنق ض،يرتم تميوليئ في ،ناه ننح

 : لتاليةا تلمجاالا في نلمفضليا تمادلخا زوديم لىإ ضيرتم تميوليئ منيؤم جيھوت مسيت

 :  زللمنا في يضيةرتم تمادخ

 ة/ئيليراسإ ة/معالج ةطسواب يضيةرتم تمادخ ديزوتو قتنسي. 

 يضيةرلتما لقب ما تللحاال معالجة. 

 بألجانا للعماا فيوظت في مةدخو جيهوت رة،ستشاا. 

 يضيةرلتما للحالة نمؤلما تبي زتجهي لمجا في رةسشاا. 

 ث في مؤسسة:لماكا منؤللم

 إلضافيةا تمادلخا تسساؤم لىإ فقةرالموا ،مةءمال ،على ورلعثا تمادخ. 

  ل،لتفاصيا نم ديللمز

 .1-800-702-702للتأمين على الهاتف كالل في  ضيرتم تميوليئ تمادخ زكرم لىإ جھولتا ءجارلا

 

من أجل إزالة الشك وفي حالة التضارب بين المادة المترجمة وبين ما ذكر في النص األصلي باللغة العبرية، يوضح بهذا بأن المستند 

 األصلي هو الغالب.
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 للمعلومات العامة، معالجة الدعاوى

 واالنضمام الى ليئوميت سيعود

 التوجھ الى مركز ليئوميت سيعود في كالل للتأمينيجب 

 1-800-702-702هاتف: 

 www.leumit.co.ilأو الى موقع ليئوميت: 

 العنوان إلرسال البريد:

 كالل شركة تأمين م.ض.،

 6100701تل أبيب  723صندوق بريد 

 

 

 

 ليئوميت

 ألننا نهتم

http://www.leumit.co.il/

