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 ليئوميت تمريض
 تأمين تمريضي جماعي لزبائن ليئوميت

 بواسطة "كالل" الصحّية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ليئوميت          كالل 

 ألننا نهتم           الصحّية

 0-033-736-736لالنضمام: 
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 حضرة المؤّمن الكريم،

ي الجماعي المخصص لمؤّمني ليئوميت في بودنا أن نهنئك الختيارك أن تكون مؤّمناً في "ليئوميت تمريض"، التأمين التمريض

 شركة التأمين "كالل".

ترافق ليئوميت مؤّمنيها في مختلف مناحي الحياة، منذ لحظة الوالدة وصوال إلى الكبر في السن، وتهتم أن تعرض عليهم 

 حّية. خدمات صحّية وخدمات إضافية من شأنها أن تلبي احتياجاتهم في كل جيل، وأن تكون مالئمة ألي حالة ص

 مكانية االنضمام للتأمين التمريضيليئوميت، التي تمتلك البوليصة، هي صندوق المرضى الوحيد الذي يعرض على مؤمنيه إ

أي أن المؤّمن الذي يتم االعتراف به من قبل شركة التأمين "كالل" كشخص يحتاج للخدمات التمريضية،  -لمدى الحياة 

 مين لمدة الحياة )هنالك تدريج لمخصصات التأمين(.سيكون مستحقا للحصول على مخصصات التأ

احتياجات المؤمن التمريضي وأبناء عائلته، وتقدم حالًّ مالئما الحتياجات تلبي وثيقة )بوليصة( التأمين "ليئوميت تمريض" 

لذي يختار سواء للمؤمن الذي يختار المكوث في مؤسسة من أجل تلقي العالج التمريضي أو للمؤمن ا -المؤمن التمريضي 

 تلقي العالج التمريضي في المنزل.  

في لحظة الحقيقة، إذا أصبحت  -تهتم ليئوميت، بصفتها صاحبة البوليصة، بالتعاون مع شركة "كالل"، بأن تكونوا متأكدين 

ل الئم بكممن أنه سيكون بإمكانكم الحصول على العالج ال -أنت و/أو من تحبهم، في حالة تستدعي العالج التمريضي 

 إخالص. 

 إنما رؤيا.و"ألننا نهتم"، هو ليس مجرد شعار، 

نحن نرى أننا ُملزمون لزبائننا، ويعتبر هذا التأمين في شركة "كالل" مدماكا آخر من ضمن مجموعة الخدمات التي نعرضها، 

 والتي تقّدم الحلول الشاملة في كل األوقات. 

 

 مع تمنياتي بالصحة والسالمة

 

 نيسيم ألون

 لعام المدير ا
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 أعضاء ليئوميت األعزاء، 

 ليئوميت. خدمات الصحة نشكركم الختياركم أن تكونوا مؤمنين في التأمين التمريضي الخاص بمؤمني 

يعتبر قرار اقتناء تأمين "تمريضي" أحد أهم القرارات التي يمكنها أن تتيح لكم تلقي العالج األفضل عند الحاجة، باإلضافة إلى 

 توى مالئم من جودة الحياة. الحفاظ على مس

ألجل راحتكم، قمنا بجمع وتركيز كل المعلومات المتعلقة ببرنامج التأمين التمريضي الذي تم إعداده خصيصا ألجل مؤمني 

ليئوميت"، وبما في ذلك المعلومات المتعلقة بالتغطية التأمينية والتوجيهات المتعلقة بحاالت دعاوى التأمين خدمات الصحة "

 بلية. المستق

مركز خدمات الزبائن الخاص بـ "ليئوميت تمريض" لدى "كالل للتأمين" مفتوح لخدمتكم بشأن أي موضوع، عبر الهاتف 

 . 0-033-736-736رقم: 

 نحن في خدمتك ألي طلب أو سؤال، ونتمنى لك تمام الصحة ألطول فترة.. 

 

 مع تمنياتي بالصحة والسالمة الدائمتين

 

 دانيئيل كوهين

 بة الخدمات الصحيةمدير شع

 "كالل" شركة للتأمين م.ض.
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 ليئوميت

 تمريض

 تأمين تمريضي لمدى الحياة

 

 )تغطية تأمينية لمدى الحياة )هنالك تدريج لمخصصات التأمين 

  عاما.  81تأمين مجاني لألطفال حتى جيل 

  .تغطية لحوادث الطرق وحوادث إصابات العمل 

 

 أهمية التأمين التمريضي

 يحتاجون  063,333مريض في حالة تستدعي العالج التمريضي، منهم نحو  073,333ش في إسرائيل نحو يعي

 في المؤسسات المختلفة.  63,333للمساعدة في البيت، ونحو 

  6في كل عام، يزداد عدد المرضى الذين تستدعي حالتهم العالج التمريضي في إسرائيل بنحو .% 

 سيكون عددهم أكثر  6363عاما، وحتى عام  35شخص فوق سن الـ  753,333 اليوم، يعيش في إسرائيل أكثر من

 0,333,333من 

 كلما ازداد معدل العمر، يزداد معه عدد الحاالت الصحية التي تستدعي العالج التمريضي 

  53عاما، هي أكثر من  03عاما، بالحياة إلى سن الـ  35احتماالت استمرار الشخص الذي يبلغ اآلن أكثر من% 
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 للمزيد من المعلومات

 مركز خدمات "ليئوميت تمريض" في "كالل للتأمين"

207-207-100-8 

 

 لومات واالستمارات في عنوان واحد:كل المع

www.leumit.co.il 
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 الفهرس

 

 7.................... ص ..........................................................................أسئلة وأجوبة

 

 تفاصيل عامة مركزة بشأن وثيقة )بوليصة( التأمين التمريضي الجماعي

  9......................................................................... صليئوميت خدمات الصحة لزبائن

 

 21............ ص وميتليئخدمات الصحة وثيقة )بوليصة( التأمين التمريضي الجماعي لزبائن 

 23رسوم التأمين )البوليصة(................................................................................... ص  -

 

  17..................................................... صتوجيهات لتقديم دعوى في الحاالت التمريضية

 

 18............................................................ ص ليئوميت تمريض خدمات إضافية ألعضاء
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 أسئلة وأجوبة

 ما هو التأمين التمريضي؟  .8

ي العالج التمريضي أصبح في حالة تستدع -ال قّدر هللا  -التأمين التمريضي هو تأمين يقوم المؤّمن في إطاره بدفع رسوم شهرية. تضمن له هذه الدفعات أنه في حال 

مخصصات شهرية من )حالة تمريضية( في المستقبل، بحيث ال يستطيع تدّبر أموره اليومية بمفرده )وفقا للتعريفات في البوليصة(، فسيكون من حقه الحصول على 

( أو على شكل دفعات شهرية دائمة عادة التكاليفإ سيتم دفع هذه المخصصات كمشاركة في التكاليف )تعويض خالل الفترة المحددة في البوليصة.شركة التأمين، 

 )تعويض(، وفقا للتعريفات الواردة في البوليصة. 

 

 ما هي الحسنات األساسية في وثيقة )بوليصة( ليئوميت تمريض؟  .7

 تغطية تأمينية لمدى الحياة 

  سنة مجانا. 00يتم تأمين األطفال من جيل سنتين حتى 

 تجة عن الحوادث. تغطية كذلك للحاالت التأمينية النا 

 

 ما هو دور "ليئوميت" في التأمين التمريضي؟  .3

البوليصة، من أجل ضمان أن ليئوميت هي صاحبة البوليصة. تقوم ليئوميت بإجراء المراقبة وتكون على اتصال دائم مع "كالل للتأمين"، التي تقدم خدمات التأمين لهذه 

 مل حقوقهم وفقا لشروط البوليصة، وأن يحظوا بالعالج المهني والسريع. يحصل كافة المؤّمنون في التأمين التمريضي على كا

 

 لمن يحق أن يكون مؤّمنا في التأمين المتريضي؟  .4

دة والذين سيتم نقلهم إلى البوليصة الجدي 63.3.6306تمريضي يوم نوا مؤمنين ضمن تأمين ليئوميت الكل زبائن خدمات الصحة ليئوميت الذين كا المؤمنون الحاليون:

 تمريض. دون الحاجة ألية إجراءات من قبلهم. من المفضل التأكد أن جميع أفراد العائلة، بما فيهم األطفال، قد تم تأمينهم ضمن بوليصة ليئوميت 

مه لهذا التأمين من قبل "كالل ، والذي تمت الموافقة على انضما0.7.06زبون خدمات الصحة ليئوميت الذي ينضم لهذا التأمين التمريضي ابتداًء من يوم  مؤّمن جديد:

 للتأمين". 

 

 هل من الممكن أن يتغّير مبلغ الرسوم الشهرية والمخصصات؟ .5

  القادمة، وفقا لما هو مفّصل في جدول تغّير رسوم التأمين وفي شروط التأمين. كذلك تتغير الرسوم وفقا لعمر  6سترتفع الرسوم تدريجيا خالل السنوات الـ

 طة بجدول غالء المعيشة. المؤمن كما أنها مرتب

  .تكون المخصصات التي يتم دفعها للمؤمن مرتبطة بجدول غالء المعيشة 

 

 من هو المريض "التمريضي" الذي يستحق مخصصات التأمين بموجب البوليصة؟  .6

   بمفرده، بجزء كبير )على األقل ، نتيجة لمرض، حادث أو خلل صحي، غير قادر على القيام المؤمن الذي أصبح، في أعقاب حالة صحية وأداء متدن

أو أكثر، من بين األمور التالية: القيام واالستلقاء، ارتداء وخلع المالبس، تناول الطعام والشراب، االغتسال، السيطرة على العضالت  6%( يتألف من 53

 الغالقة أو التنقل )التحرك بصورة مستقلة(. 

  "اضطراب في األداء اإلدراكي لدى المؤمن، وتراجع في قدراته  ا طبيب مختص في المجال. "العته" هوحّددهيُ التي المؤمن الذي يعاني من حالة "العـَتـَه

،  وعدم القدرة على تحديد التواجد في األمدأو قصيرة  األمدتضمن اضطراب في الفهم والحكم على األمور، تراجع قدرات الذاكرة طويلة والذي يالتفكيرية، 

لتسهايمر، أو ده طبيب مختص في المجال، والنابع من أسباب صحية مثل: األالمراقبة في غالبية ساعات اليوم، بموجب ما يحدمكان وزمان بما يستدعي 

 العته على مختلف أشكاله.  
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 ماذا ُيعطي التأمين التمريضي الجديد ألعضاء ليئوميت الموجودين في حالة تمريضية؟ .2

 المؤمن المتواجد في مؤسسة:

 % من مجمل التكاليف الفعلية، وحتى الحد األقصى وفقا للتالي:03على مخصصات )إعادة التكاليف( بنسبة  حصولسيكون من حقة ال

  ش.ج في الشهر.  7,756 -عاما )شامل(  36للمؤمنين الذين انضموا حتى سن 

  ش.ج في الشهر.  6,603 -عاما وما فوق  35للمؤمنين الذين انضموا من جيل 

 :على النحو التالينزل: سيكون مستحقا للحصول على تعويض شهري ثابت المؤمن المتواجد في الم

  ش.ج في الشهر.  6,306 -عاما )شامل(  36للمؤمنين الذين انضموا حتى سن 

  ش.ج في الشهر.  6,073 -عاما وما فوق  35للمؤمنين الذين انضموا من جيل 

 .05.6.6306، والذي تم نشره بتاريخ 6306كانون الثاني كل المبالغ المذكورة أعاله، مرتبطة بجدول غالء المعيشة لشهر 

أو التعويض )بموجب  إعادة التكاليفتعويض ل )شامل(، من التحول إلى مريض "تمريضي"، ستكون الحدود القصوى 33وحتى الشهر رقم  67ابتداًء من الشهر رقم 

 % من المبالغ الُمفّصلة أعاله. 33الحالة( 

التكاليف أو التعويض،  إعادةلتعويض الة تمريضية، سيكون الحد األقصى عده، من التحول إلى مريض "تمريضي"، وما دام المريض في حوما ب 30ابتداًء من الشهر 

 % من المبالغ المفصلة أعاله. 63

 عند تقديم الدعوى؟ إعادة التكاليفتعويض / جة التخاذ قرار بشأن مسار التعويضهل هنالك حا .1

تعويض إعادة التكاليف( من قبل المؤمن وفقا لرغبته. خالل فترة دفع المخصصات التمريضية، سيكون باإلمكان تغيير المسار  -ويض / مؤسسة تع -يتم االختيار )منزل 

 واالنتقال من مسار المكوث إلى مسار المنزل وبالعكس. 

 

 ف باإلمكان تقديم دعوى؟كي .9

 ة في رزمة الدعوىيجب تعبئة استمارة الدعوى والتصرف وفقا للتوجيهات الوارد

 www.leumit.co.il  الموجودة في موقع ليئوميت:

 www.clal.co.il  الموجودة في موقع كالل للتأمين: 

 هل بإمكاني إلغاء البوليصة؟ .80

 خطي لشركة "كالل للتأمين". إخطارباإلمكان إلغاء التأمين في أي وقت، من خالل 

 

 ول التأمين التمريضي؟أين باإلمكان الحصول على المزيد من المعلومات ح .88

مركز خدمات ليئوميت تمريض في كالل للتأمين إلى التأمين، باإلمكان االتصال ب لمعلومات حول شروط البوليصة، االستفسار بشأن الدعاوى وكذلك من أجل االنضمام

 . 0-033-736-736على الرقم: 

 

 كل المعلومات خاضعة لما هو ُمفّصل في شروط البوليصة.

 . 7084مرتبطة بجدول غالء المعيشة لشهر كانون الثاني كل المبالع 
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 تفاصيل عامة مركزة بشأن وثيقة )بوليصة( التأمين التمريضي الجماعي

 "(المكاشفةلزبائن خدمات الصحة ليئوميت )وفقا ألنظمة "

 الشروط البند الموضوع
 اسم صاحب البوليصة عام

 
 

 خدمات الصحة ليئوميت )"ليئوميت"(

 ينشركة التأم
 
 

 شركة "كالل" للتأمين م.ض.

 التغطية بواسطة البوليصة
 
 

 ف مكوث المستحق في مؤسسة تمريضية.تغطية إعادة التكاليف: شهرية مقابل تكالي
 تعويض شهري للمستحق الماكث في المنزل. 

 

 
 

 مّدة تغطية التأمين
 
 

 
 

  م تلقي طلب انضمام لدى سيكون موعد بدء التأمين )أ( في حال ت -بالنسبة للمؤّمن الجديد
األول من نفس الشهر المدني؛  -من الشهر المدني )شامل(  05شركة التأمين حتى يوم الـ 

 -من الشهر المدني  05)ب( في حال تلقي طلب االنضمام لدى شركة التأمين بعد يوم الـ 

أمين بتاريخ األول من الشهر المدني التالي لنفس الشهر الذي تم تلقي الطلب خالله. ينتهي الت
 عند انتصاف الليل.  63.3.6307

  ضمن بوليصة التأمين  63.3.6306بالنسبة للمؤّمنين الحاليين الذين كانوا مؤمنين بتاريخ

التمريضي الجماعي ألعضاء خدمات الصحة ليئوميت، والتي كانت سارية المفعول ابتداًء 
بدء البوليصة وحتى  ابتداًء من يوم - 63.3.6306وحتى تاريخ  0.7.6333من تاريخ 

 عند منتصف الليل.  63.3.6307تاريخ 

 
رغم المذكور أعاله، إذا قرر المراقب على التأمين تحديد بوليصة تأمين جماعية موّحدة لكل صناديق 

المرضى )الحقا: "اإلصالحات"( فسيتم تقصير مّدة البوليصة بحيث تنتهي مع بدء سريان مفعول 
 اإلصالحات. 

 
 

  االستمرارية
في موعد انتهاء التأمين، وشريطة أال تجدد ليئوميت التأمين التمريضي لدى شركة التأمين أو لدى أية 
شركة تأمين أخرى أو في أي إطار بديل آخر، لقسم من أو لجميع المؤمنين، في إطار اتفاقية أو ترتيب 

ن من حق المؤمن، الذي لن تقع حالة تأمينية، سيكوأو عند ترك المؤمن للئيوميت، وطالما لم  ،أيا كان
سنوات  6على أن يكون مؤمنا لمدة ال تقل عن  -تتجدد البوليصة بالنسبة له وفقا لما هو مفصل أعاله 

متواصلة منذ موعد انضمامة األصلي إلى البوليصة الجماعية التابعة لليئوميت )بما فيها البوليصة 
مريضي خصوصية لمدى حياة المؤمن من بين أن يقتني من شركة التأمين بوليصة تأمين ت - السابقة(

 "(.التأمين الخصوصيأنواع البوليصات التي تكون موجودة لدى شركة التأمين في ذلك الوقت )"

سيكون مجال التغطية في التأمين الخصوصي أقرب مجال تغطية إلى مجال التغطية الذي توفره هذه 
التأمين الخصوصي عن مجال تغطية هذه البوليصة. وعلى كل األحوال ال يقل مجال التغطية في 

 البوليصة، وسيكون حسب الرسوم المتعارف عليها في شركة التأمين، وفقا لجيل
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 الشروط البند الموضوع
المؤمن في ذلك الموعد، باستمرارية كاملة للتأمين، دون الحاجة لتصريح حول الحالة الصحية أو لفترة  االستمرارية عام

)استحقاق(، وذلك بالتطرق إلى التغطيات المتطابقة بين بوليصة ليئوميت وبين التأمين الخصوصي.  أهلية
 - كملةبوليصة المالفي إطار  - ليس في ما هو مذكور أعاله ما ينتقص من حقوق المؤمن بأن يقتني

 مخصصات تأمينية مخفضة. 

بالغ يوما من موعد تلقيه ال 33م خالل ايسري المذكور أعاله شريطة أن يتم تقديم المؤمن لطلب االنضم

 خالل هذه الفترة بترتيب دفعات الرسوم التأمينية. التأمين، وأن يكون المؤمن قد قام الخطي من شركة
مع  % من قيمة الرسوم بالمقارنة65سُيمنح المؤمن الذي ينتقل إلى التأمين الخصوصي تخفيضا بنسبة 

مين في الوقت المذكور، على أن يشمل هذا جميع المؤمنين في ركة التأالرسوم التي تكون متبعة لدى ش
   بوليصة شبيهة. 

 يوما للمؤمن الجديد 33 فترة األهلية )االستحقاق(

 يوما 33 فترة االنتظار

 ال يوجد المشاركة الشخصية

تغيير شروط البوليصة  تغيير الشروط
 خالل فترة التأمين

 
 ال يوجد

 
 

من هذه الكراسة. ستتغير الرسوم خالل فترة التأمين  23وفقا لما هو مفصل في الجدول الوارد صفحة  مبلغ وُبنية الرسوم يا( رسوم التأمين )البريم

وفقا لجيل المؤمن في وقت دفع الرسوم، كل سنة. الرسوم مرتبطة بجدول غالء المعيشة اعتمادا على 
ن للرسوم وبين جدول الغالء لشهر كانون من شهر دفع المؤم 0النسبة بين الجدول المعروف في تاريخ 

 . 05.6.6306الذي تم نشره بتاريخ  6306الثاني 

 

تغيير الرسوم خالل فترة 
 التأمين

من هذه   13يتغير مبلغ الرسوم وفقا لما هو مفصل في جدول مبلغ الرسوم كما سيرد في صفحة 
 الكراسة.

شروط إلغاء البوليصة من  شروط اإللغاء
وليصة أو قبل صاحب الب

 من قبل شركة التأمين

ليست هنالك إمكانية لإللغاء من قبل شركة التأمين أو من قبل صاحب البوليصة خالل فترة التأمين، ما 
تم فيها إلغاء التأمين بموجب تعليمات قانون اتفاقيات التأمين من العام يعدا في الحاالت التالية، والتي س

 ، وبما يشمل: 0300

 من هذه البوليصة. 06.6ع رسوم التأمين في موعدها وفقا لما هو مفصل في البند أ. إذا لم يتم دف

 66و  0حتى  3في حال عدم المكاشفة وفقا لما هو مفصل في البنود ب. 

 .0300قانون اتفاقيات التأمين من العام  من( 56)خاضع لما هو وارد في البند 

 

شروط اإللغاء من قبل 
 المؤمن

 لبوليصة في أي وقت من خالل توجيه طلب خطي.يحق للمؤمن إلغاء ا

تحفظات بشأن  -استثناءات  االستثناءات
 واجبات المؤمن

 
 من البوليصة 3البند 

 

االستثناء  -استثناءات 
 بسبب وضع صحي سابق

 من البوليصة. 03البند 
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 الشروط البند الموضوع
حالة صحية وأداء مترّديين لدى المؤمن، نتيجة لمرض، حادث أو اضطراب صحي، أدى إلى عدم  هي تعريف الحالة التأمينية إضافات للتأمين التمريضي

 3من األمور الـ  6%( بما ال يقل عن 53بجزء كبير )على األقل  -بقواه الذاتية  -قدرته على القيام 
أعقاب من البوليصة، أو حالة صحية وأداء مترديين لدى المؤمن في  6.0.0المفصلة في البند رقم 

من هذه البوليصة، والذي يتم إقراره من قبل طبيب مختص في  6.0.6"العته"، وفقا لتعريفه في البند 

 المجال.

طول فترة دفع مخصصات 
 التأمين

 ما دام المؤمن في حالة تمريضية )حالة تستدعي العالج التمريضي(.

 ث في مؤسسة تمريضية.للمستحق الذي يمك -تعويض إعادة التكاليف  نوع مخصصات التأمين
 للمستحق الذي يمكث في المنزل. -تعويض 

  -عاما )شامل(  36بالنسبة للمؤمن الذي كان عمره يوم االنضمام األصلي حتى  مبلغ مخصصات التأمين

  من التكاليف الفعلية، وصوال إلى حد أقصى يبلغ 03تعويض إعادة تكاليف شهري بقيمة %

 ش.ج. 7,756

  ش.ج. 6,306تعويض شهري بمبلغ 

  -عاما وما فوق  35بالنسبة للمؤمن الذي كان عمره يوم االنضمام األصلي 

  من التكاليف الفعلية، وصوال إلى حد أقصى يبلغ 03تعويض إعادة تكاليف شهري بقيمة %

 ش.ج. 6,603

  ش.ج. 6,073تعويض شهري بمبلغ 

الة تمريضية خالل هذه الفترة، )شامل(، وما دام المريض في ح 33وحتى الشهر  67ابتداء من الشهر 

% من الحد األقصى لمبلغ تعويض إعادة 33سيكون الحد األقصى لتعويض إعادة التكاليف بنسبة 

 % من مبلغ التعويض أعاله.  33التكاليف المبين أعاله، كما سيكون مبلغ التعويض 

الحد األقصى من تعويض وما بعده، وما دام المستحق في حالة تمريضية، سيكون  30ابتداًء من الشهر 

% من الحد األقصى لمبلغ تعويض إعادة التكاليف المبين أعاله، وكذلك مبلغ 63إعادة التكاليف بنسبة 

 % من مبلغ التعويض المذكور أعاله. 63التعويض سيكون 

لتزام بدفع رسوم التأمين بعد انتهاء فترة االنتظار وخالل فترة دفع المخصصات التمريضية، يتوقف اال اإلعفاء من دفع الرسوم
 عن المؤمن الموجود في حالة تمريضية. 

جدول مبالغ رسوم التأمين 
 )البريميا(

 من هذه الكراسة 60وفقا لما هو ُمفّصل في صفحة 

حقوق المؤمن مقابل زيادة 
 رسوم التأمين

 ال يوجد

 ال يوجد القيمة الُمسّددة

االرتباط بين مبلغ رسوم 
 مؤمن التأمين وجيل ال

سيتم تحديد المخصصات التمريضية الشهرية وفقا لجيل المؤمن عند االنضمام األصلي للتأمين، بحيث 
عاما )شامل( في موعد  36سيتم إعطاء مبالغ مخصصات تأمين للمؤمنين البالغين من العمر حتى 

عاما وما فوق  35ون االنضمام األصلي، تختلف عن المبالغ التي سيتم إعطاؤها للمؤمنين الذين كانوا يبلغ

 في موعد االنضمام األصلي للتأمين. 

خصم المخصصات من 
 تأمينات أخرى

 ال يوجد

 

القواعد المتعلقة بتحديد األحقية للحصول على مخصصات التأمين التمريضي،  www.clal.co.ilستجدون في موقع اإلنترنت التاتبع لشركة التأمين:  -ُيرجى االنتباه 

، نموذج استمارة تقييم أدائي لمن يقتني التأمين التمريضي الموجود في ADL% من مجمل نشاطات الـ 53صصة لتعريف عدم القدرة على القيام بـ االختبارات المخ

 موقع اإلنترنت التابع لمراقب التأمينات. 

 .0-033-736-736ركة التأمين على الهاتف رقم: يحق لكم الحصول على دليل مقتني التأمين التمريضي من خالل التوجه إلى مركز الخدمات التابع لش

 

 ط الُملزمة هي الشروط الكاملة الواردة في الوثيقة )البوليصة(الشرو
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 وثيقة )بوليصة( التأمين التمريضي الجماعي لزبائن خدمات الصحة ليئوميت

 حالة من حاالت التناقض، سيسري النص العبري.هذه الكراسة هي ترجمة للبوليصة. النص الُملزم هو النص باللغة العبرية، وفي أية 

 

 مقدمة .8

خالل فترة التأمين، إذا  له صلمقابل دفع رسوم التأمين )البريميا(، ستقوم شركة التأمين بتعويض )أو تعويض بإعادة التكاليف( المؤمن مقابل الحالة التأمينية التي تح

ها الوارد الحقا، ضمن حدود مسؤولية شركة التأمين وبموجب االستثناءات والتحفظات المفصلة الحقا، حصلت، ولمدة دفع مخصصات التأمين التمريضية، وفقا لتعريف

 وكل ذلك وفقا لما هو مذكور في هذه البوليصة ولشروطها. 

 

 عريفات عامةت .7

بها. كل ما هو مذكور في هذه االتفاقية بصيغة المفرد يكون في هذه البوليصة، وفي أي ملحق من الملحقات المرفقة بها، ستكون للمصطلحات التالية المعاني الواردة بجان

 ساريا على صيغة الجمع، والعكس بالعكس. كل ما هو مذكور في هذه االتفاقية بصيغة المذكر يسري كذلك على صيغة المؤنث، والعكس بالعكس. 

برية( ووفقا للموضوع، وال يجوز إعطاء هذا الترتيب أي معنى غير هذا مهما من الواضح أن التعريفات التالية تظهر بترتيب تصاعدي وفقا لألحرف األبجدية )بالع

 كان. 

 "منزل" )بيت( .7.8

 التالي، والذي يسكن المستحق فيه بشكل فعلي.  6.07بيت المستحق أو أي بيت آخر في المجتمع، ليس مؤسسة تمريضية، وفقا لتعريفها في البند  

 "طلب انضمام" .7.7

من قبل  االتأمين، بما يتضمن تصريحا حول الحالة الصحية، والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من البوليصة، والواجب تعبئته استمارة طلب لالنضمام لهذا 

ن بتقديمها. المرشح لالنضمام للتأميالمرشح لالنضمام للتأمين وقام بالتوقيع عليها، أو التي تمت تعبئتها خالل مكالمة هاتفية تم توثيقها اعتمادا على المعطيات التي قام 

/أو األبناء، بحسب من الواضح هنا أن طلب االنضمام الخاص بالمرشح الراغب بضم زوجه/ زوجته و/أو أبنائه يجب أن يشمل تصريحا حول الحالة الصحية للزوج/ة و

 الظروف.

 

 "عمر المؤمن" .7.3

عد دفع الرسوم، في كل شهر من الشهور، وبين شهر وسنة سيتم احتسابه بالسنوات الكاملة، كفرق بين الشهر والسنة في مو -بشأن دفع المخصصات  

سيتم احتسابه بالسنوات الكاملة، كفرق بين الشهر والسنة في موعد االنضمام األصلي للتأمين وبين  -الوالدة. بشأن احتساب األحقية بالحصول على مخصصات التأمين 

 شهر وسنة الوالدة. 

 

 "المؤّمن" .7.4

 ي يتم نقله والمؤمن الجديد بحسب تعريفهما الحقا. المؤّمن القائم )الحالي( الذ 

 "أنواع المؤمنين" 

 لفين في إطار بوليصة التأمين التمريضي، بموجب موعد انضمامهم وبموجب حالتهم التمريضية في اليوم المحدد، وفقا لما هو مفصل أدناه:تالمؤمنين المخ 
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 "المؤّمن الحالي" )القائم(

 ل( في إطار البوليصة السابقة. محدد )منتصف الليمن كان مؤمنا قبل اليوم ال 

 "مؤّمن حالي منقول"

وماتيكي ودون مؤمن قائم )حاليا(، ما عدا المؤمن الحالي الذي يبقى في "هريئيل". من الواضح أن نقل المؤمن المذكور إلى شركة التأمين سيتم بشكل أوت 

 تصريح حول الحالة الصحية ودون فحص حالته الصحية من جديد. أيا كانت ودون الحاجة لتعبئة استمارات  لتعهداتالحاجة 

 "مؤّمن حالي سيبقى في هريئيل"

مريضية و/أو من تم االعتراف به قبل اليوم المحدد )منتصف الليل( بأنه يعاني من حالة تمريضية في إطار البوليصة السابقة، وبدأ بتلقي المخصصات الت 

يضية في إطار البوليصة السابقة، تم االعتراف به كحالة تمريضية، ولم يبدأ بعد بتلقي المخصصات التمريضية، وكذلك من ستتم من قدم دعوى لالعتراف بحالته التمر

 6بند رقم التالي. ومن الواضح أيضا، أنه طالما لم تتم إعادة المؤمن إلى مسؤولية هريئيل وفقا لتعليمات ال 6إعادته إلى مسؤولية هريئيل بموجب تعليمات البند رقم 

 التالي، سيتم اعتباره مؤمنا حاليا منقوال. 

 تأمين.من لم يكن قبل اليوم المحدد )منتصف الليل( مؤمنا في إطار البوليصة السابقة، وتمت المصادقة على قبوله لهذه البوليصة من قبل شركة ال - "مؤمن جديد"

 

 كالل شركة للتأمين م.ض. - "شركة التأمين" .7.5

 

 شة""جدول غالء المعي .7.6

ل غالء جدول غالء العيشة الذي يتضمن الخضروات والفواكه، والذي قامت هيئة اإلحصاء العامة بنشره، أو في حال عدم وجود نشر من هذا النوع، جدو 

 المعيشة الذي تقوم بنشره أية جهة رسمية أخرى تحل محلها. 

 . 05.36.6306والذي تم نشره بتاريخ  6306ي جدول غالء المعيشة لشهر كانون الثان - "جدول غالء المعيشة األساسي" .7.2

 

من الشهر في شهر الجدول المعروف يوم األول من الشهر، في شهر دفع المؤمن لرسوم التأمين )البريميا( و/أو األول  - "جدول غالء المعيشة المحدد" .7.1

 دفع مخصصات التأمين التمريضي الشهرية من قبل شركة التأمين. 

 

 "المسحق" .7.9

 حصلت له حالة تأمينية وُوجد مستحقا للحصول على مخصصات التأمين التمريضي من شركة التأمين، وفقا لتعليمات هذه البوليصة.  المؤمن الذي 

 0.7.6333 -"اليوم المحدد"  .7.80

 

 "يوم بدء البوليصة" .7.88

ميت التي كانت سارية المفعول من يوم . هذه البوليصة هي استمرارية لبوليصة التأمين التمريضي الجماعية ألعضاء خدمات الصحة ليئو0.7.6306 

 .63.3.6306وحتى يوم  0.7.6333

 

 "البوليصة السابقة" .7.87

بوليصة تمريضية جماعية لدى شركة "هريئيل" للتأمين م.ض. )"هريئيل"( ألعضاء ليئوميت تحت اسم "ليئوميت تمريض" والتي انتهت بتاريخ  

 منتصف الليل. 63.3.6333

 

 "الرسوم" )البريميا( .7.83

 التأمين التي على المؤمن أن يدفعها لشركة التأمين من خالل ليئوميت وفقا لشروط البوليصة.  رسوم 
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 "المخصصات التمريضية الشهربة"  .7.84

 الحقا. 7المبلغ المالي الشهري الذي تلتزم شركة التأمين بدفعه عن الحاالت التأمينية، وفقا لما هو مفصل في البند رقم  

 

 "طفل" .7.85

 سنة، والمسجل في ليئوميت مع المؤمن.  00يئوميت، من جيل سنتين حتى ابن أو ابنه عضو ل 

 

 خدمات الصحة ليئوميت. - "ليئوميت" .7.86

 

 "مؤسسة تمريضية" .7.82

عمومي مؤسسة تمريضية و/أو قسم تمريضي و/أو قسم العاجزين بما في ذلك المصابين بالعته و/أو قسم المستقلين في بيوت المسنين و/أو في مستشفى  

ي دقة عليه من قبل وزارة الصحة و/أو شركة التأمين و/أو أي جهة من طرفهما، على أن يكون اختصاصه الوحيد هو استقبال وعالج المرضى من ذوتمت المصا

 مؤسسة تمريضية.  -بأي حال من األحوال  -الحاالت التمريضية، ما عدا المساكن المحمية، والتي لن يتم احتسابها 

 

 أن احتساب مخصصات التأمين""موعد االنضمام األصلي لش .7.81

متواصل، الموعد الذي قام المؤمن فيه باالنضمام أول مرة إلى بوليصة تأمين تمريضي خاصة بليئوميت، شريطة أن يكون المؤمن قد استمر مؤمنا بشكل  

 دون توقف، منذ ذلك الحين وحتى أصبح مؤمنا بهذه البوليصة.

 

 رة التأمين"وعد انتهاء فت"موعد انتهاء التأمين" أو "م .7.89

التالي، أو موعد إلغاء البوليصة بالنسبة  3.6منتصف الليل بشأن البوليصة بالكامل، بموجب تعليمات االستمرارية الواردة في البند رقم  63.3.6307يوم  

ضية جماعية موحدة لكل صناديق المرضى لمؤمن محدد، ألي سبب كان، األقرب من بينهما. على الرغم من المذكور، إذا قرر مراقب التأمين تحديد بوليصة تمري

 "(، فسيتم تقليص فترة البوليصة بحيث تنتهي في موعد دخول اإلصالحات إلى حيز التنفيذ. اإلصالحات)الحقا: "

 

 "موعد بدء التأمين" .7.70

 يوم بدء سريان البوليصة، أو وفقا لما هو مفصل، األخير من بينهم: 

 )شامل( من الشهر المدني، سيكون موعد بدء التأمين يوم األول من نفس الشهر المدني.  05التأمين حتى يوم  أ. في حال تم تلقي طلب انضمام لدى شركة 

من الشهر المدني، سيكون موعد بداية التأمين يوم األول من الشهر المدني التالي للشهر  05ب. في حال تم تلقي طلب انضمام لدى شركة التأمين بعد يوم  

 فيه.  الذي تم تلقي الطلب

ية )أ( و )ب( أعاله، حتى لو من الواضح هنا، أنه وفي كل األحوال، فإن الموعد الذي يحدد بدء التأمين سيكون الموعد الذي يصل فيه طلب االنضمام وفقا للبنود الثانو

 اض. شملت عملية المصادقة على االنضمام توفير مادة طبية و/أو أي استفسار بالنسبة للتوقيع أو عدم وجود اعتر

 

 "مرشح لالنضمام للتأمين" .7.78

ضاء في عضو ليئوميت الراغب باالنضمام للتأمين في إطار هذه البوليصة بصفته مرشحا، وقام بتقديم طلب انضمام لنفسه ولزوجه/زوجته وأطفاله األع 

 ليئوميت، إذا طلب ضمهم إلى التأمين. 
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 )االستحقاق("فترة األهلية"  .7.77

ري فترة األهلية على كل يوما من موعد بدء التأمين. تس 33 بالنسبة ألي مؤمن جديد من موعد بدء التأمين وتنتهي بعد مرور فترة زمنية متواصلة، تبدأ 

 ري من جديد في كل مرة يتم ضم المؤمن فيها مجددا إلى التأمين، في فترات التأمين غير المتواصلة. الل فترات التأمين المتواصلة، وتسمؤمن مرة واحدة فقط خ

 حكم الحاالت التأمينية التي تحصل خالل فترة األهلية كحكم الحاالت التأمينية التي تحصل قبل موعد بداية التأمين. 

 

 "فترة االنتظار"  .7.73

بموضوع  دون ارتباطمريضية بصورة متواصلة، ة، ويكون المؤمن خاللها في حالة تيوما، تبدأ في موعد حصول الحالة التأميني 33فترة مؤلفة من  

 المكوث لتلقي العالج أو مكان تلقي العالج. 

 من الواضح أن المؤمن لن يكون معفى من دفع رسوم التأمين خالل فترة االنتظار.

 

 "فترة دفع مخصصات التأمين التمريضي" .7.74

 الفترة التي يكون المستحق خاللها، مستحقا لتلقي مخصصات التأمين التمريضي الشهرية. 

 

 ة بالبوليصة السابقة للمؤمنين الحاليين )القائمين(تعليمات االنتقال المتعلق .3

ل الموعد المؤمن الحالي المنقول، والذي يقوم بتقديم دعوى لشركة التأمين، واتضح الحقا أن الحالة التأمينية التي حصلت له، كانت قد حصلت له قب .3.8

ذه الحالة، سيتم إلغاء البوليصة بأثر رجعي وإعادة رسوم التأمين التي المحدد، لن يكون ضمن مسؤولية شركة التأمين وفقا لما هو مفصل الحقا. في مثل ه

وسيتم  ،، ابتداء من اليوم المحدد0300دفعها المؤمن لشركة التأمين، بإضافة الفوائد واالرتباط بموجب ما هو مذكور في قانون اتفاقيات التأمين من العام 

 احتسابه كمؤمن بقي في هريئيل. 

 

أعاله( وانتهت أحقيته لتلقي مخصصات التأمين في أعقاب  6.0تبقي في هريئيل )بما في ذلك المؤمن الذي يسري عليه ما ذكر في البند ؤمن الحالي الممال .3.7

ة د طبي لشركتحسن حالته الصحية، ولم تنته بعد فترة دفع المخصصات التمريضية له بموجب البوليصة السابقة، سيتم نقله أوتوماتيكيا ودون الحاجة لتعهّ 

 التأمين، وسيتم احتسابه كمؤمن حالي منقول في هذا التأمين، ابتداء من يوم االنتقال الفعلي. 

ري عليه تعليمات البند في حال حصلت للمؤمن، الذي تم نقله إلى شركة التأمين وفقا لتعليمات هذا البند الثانوي، حالة تأمينية إضافية بعد اليوم المحدد، فستس

 - من يوم انتهاء أحقيته بتلقي مخصصات التأمين بموجب البوليص السابقة -بعد ثالث سنوات  صلت للمؤمن حالة تأمينية كما ذكر أعاله. في حال ح 6.0

صل عليها المؤمن بموجب حفسيكون المؤمن ضمن مسؤولية شركة التأمين بالكامل. وعلى أية حال، فإن فترة دفع مخصصات التأمين التمريضي التي ي

ابقة سيتم خصمها من الفترة القصوى لدفع مخصصات التأمين التمريضي، التي يستحقها بموجب البوليصة بحيث يكون المستحق مستحقا البوليصة الس

 ة. أدناه، وذلك كإكمال لعدد األشهر التي تم دفعها فعليا ضمن البوليصة السابق 7لالستمرار بتلقي مخصصات التأمين المحددة في هذه البوليصة في البند رقم 

 

هذا، ال تقع المسؤولية عن المؤمن عليها. وبرغم ذلك، في  6سيكون من واجب شركة التأمين تحمل عبء إثبات أن في الحاالت المذكورة في البند رقم  .3.3

الحالة التأمينية حصلت له  دعوى لهريئيل بعد الموعد المحدد، وطالما لم تقم هريئيل برد دعواه، فسيتم التعامل مع األمر كما لو أن محال قام المؤمن بتقدي

 واجب اإلثبات سيكون على المؤمن.  مثل هذه الحالة، فإن قبل اليوم المحدد، وفي

 

 إذا ادعت شركة التأمين، أن حالة تأمينية حصلت للمؤمن الحالي المنقول قبل اليوم المحدد، فستسري التعليمات التالية: .3.4

ع ضمن قسب رأيها فإن الحالة التأمينية قد حصلت قبل اليوم المحدد، وأن المؤمن يحل فيها أنه بتقوم شركة التأمين بإرسال بالغ خطي للمؤمن، تقو .6.6.0

 موجب البوليصة السابقة؛بمسؤولية هريئيل 

تقوم شركة التأمين بإبالغ هريئيل بموقفها، والذي ينص على أن المؤمن يقع ضمن مسؤولية هريئيل، وترفق بهذا البالغ نسخا من المواد   .6.6.6

 قة بالموضوع؛المتعل

ليس في ما هو  هبناء على طلب من شركة التأمين، أو من المؤمن، يتم نقاش األمر في لجنة االعتراضات. منعا لاللتباس، من الواضح هنا أن  .6.6.6

التي تسري مذكور أعاله ما ينتقص من حق المؤمن بالتوجه إلى الهيئات القضائية. تكون تركيبة لجنة االعتراضات، تنظيمات العمل والمواعيد 

 الحقا.  06في البند رقم  عليها، وفقا لما هو مذكور
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 الحالة التأمينية .4

 "الحالة التأمينية" أو "الحالة التمريضية" .4.8

 سيتم احتساب الحالة التأمينية أو الحالة التمريضية على أنها حصول أحد البنود التالية على األقل:

ادث إصابات العمل أو حوادث الطرق( أو اضطراب صحي، ال وح كض، حادث )بما في ذلحالة صحية وأداء متدنيين لدى المؤمن، نتيجة لمر .6.0.0

 التالية: 3من األمور الـ  6ال يقل عن وبما  % من النشاطات(53على القيام بجزء كبير )على األقل  -بقواه الذاتية -يكون المؤمن بسببه قادرا 

 . االستلقاء والنهوض8

ال من حالة االستلقاء إلى حالة الجلوس والقيام عن الكرسي، بما في ذلك أداء هذا النشاط من على كرسي متحرك أو على االنتقالذاتية ن مقدرة المؤ

 سرير. 

 . ارتداء وخلع المالبس7

 قدرة المؤمن الذاتية على ارتداء وخلع قطع المالبس من أي نوع كان، وبما في ذلك تركيب وتفكيك حزام طبي أو طرف صناعي.

 . االغتسال3

 قدرة المؤمن الذاتية على االغتسال في الحوض، االستحمام في الحمام، أو بأي طريقة متعارف عليها، بما في ذلك عملية الدخول والخروج من

 الحوض أو الحمام. 

 . تناول الطعام والشراب4

ام بواسطة قشة الشفط(، بعد إعداد الطعام قدرة المؤمن الذاتية على تغذية جسمه بأي طريقة أو وسيلة )وبضمن ذلك الشرب، وليس تناول الطع

 وتقديمه له. 

 . السيطرة على العضلت الغالقة5

 -على سبيل المثال  -قدرة المؤمن الذاتية على السيطرة على نشاط األمعاء أو على نشاط البول. عدم السيطرة على أحد هذين األمرين، بما يعني 

وسائل االمتصاص على اختالف أشكالها، سيتم اعتباره و االستخدام الدائم للحفاظات أو لالبولية أ االستخدام الدائم لخرقة أو ألنبوب في المثانة

 انعداما للقدرة على السيطرة على العضالت الغالقة.

 . التنقل6

من خالل االستعانة بعكازين  قدرة المؤمن الذاتية على التنقل من مكان إلى مكان. القيام بهذا األمر بصورة مستقلة ودون الحاجة لمساعدة اآلخرين،

متحرك أو بجهاز المشي، لن يتم اعتباره مسا بقدرة المؤمن الذاتية على التنقل. في حين سيتم اعتبار ضرورة البقاء في السرير أو في الكرسي ال

 تقلة. على أنها انعدام لقدرة المؤمن على التحرك، حتى لو كان المؤمن قادرا على تحريك الكرسي المتحرك بصورة مس

 :أو

الذي يحدده طبيب مختص في المجال. لهذا الشأن، فإن "العته" هو المس بالنشاط اإلدراكي لدى المؤمن وتراجع قدراته التفكيرية، بما  "العـَتـَه" .6.0.6

ديد التواجد في المكان يتضمن اضطراب القدرة على الفهم والحكم على األمور، تراجع الذاكرة طويلة األمد أو قصيرة األمد وانعدام القدرة على تح

والزمان، بما يستدعي المراقبة في غالبية ساعات اليوم، بموجب قرار من طبيب مختص في المجال، على أن يكون هذا األمر ناتجا عن حالة 

 صحية مثل: ألتسهايمر، أو أي صورة أخرى من العته.

 

 سريان مفعول البوليصة .5

ول البوليصة منذ يوم بدء البوليصة. منعا لاللتباس، من الواضح أنه لن تسري على المؤمن الحالي المنقول بشأن المؤمن الحالي المنقول سيكون سريان مفع .5.8

 فترة أهلية إضافية مع دخول هذه البوليصه إلى حيز سريان المفعول. 

 وط التالية مجتمعة:المرشح لالنضمام إلى التأمين الذي يطلب االنضمام إلى التأمين بعد موعد بدء البوليصة، وبموجب كل الشر .5.7
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لى أن يكون المرشح قد قدم لشركة التأمين طلب انضمام، تمت تعبئته والتوقيع عليه كما يجب، أو قبلت شركة التأمين انضمامه للتأمين بناء ع .5.6.0

 مكالمة تلفونية تم توثيقها. 

ح الطبي ن، اعتمادا على طلب االنضمام والتصريوافقت شركة التأمين بصورة واضحة على قبول مرشح لالنضمام إلى التأمين، إلى هذا التأمي .5.6.6

 اللذين قام بتقديمهما.

ل قام المرشح لالنضمام إلى التأمين بإعطاء أسماء المرشحين لالنضمام إلى التأمين، بما في ذلك التفاصيل الشخصية الخاصة بالمرشح وتفاصي  .5.6.6

اريخ الوالدة، العنوان الكامل، وما شابه(، في حال طلب ضّمهم إلى تة، زوجه/ زوجته وأبنائه األعضاء في ليئوميت )االسم الكامل، رقم الهوي

 التأمين، من خالل طلب االنضمام. 

قام المرشح لالنضمام إلى التأمين بإعطاء ليئوميت توكيل دفع دائم موقع من طرفه من أجل دفع مخصصات التأمين أو تصريح بتكليف بطاقة   .5.6.6

 االعتماد. 

مام إلى التأمين، بالغا بشأن قرار شركة التأمين حول قبول المرشح لالنضمام إلى التأمين في البوليصة، أو رفض ترشيحه سيتم تسليم المرشح لالنض .5.3

يوما من موعد تقديم طلب االنضمام. في حال طلبت شركة التأمين من المرشح مستندات طبية وبيانات أخرى، فسيتم تسليمه الرد خالل  05للتأمين، خالل 

ليس في ما ذكر ما يغّير موعد بدء التأمين كما ورد في  هكة التأمين. من الواضح أنرموعد توفيره جميع البيانات والمستندات المطلوبة لشيوما من  63

 أعاله.  6.63البند 

الة الصحية وكذلك كل المواد فر لشركة التأمين تصريحا بشأن الحوالمرشح لالنضمام للتأمين، الذي ال يتلقي ردا على طلبه لالنضمام الذي قدمه بعد أن  .5.4

ابتداًء من الموعد المذكور، وفقا  يأعاله، سيصبح مؤمناُ بشكل أوتوماتيك 5.6الفترة المحددة في البند  الطبية والوقائعية التي طلبتها شركة التأمين، خالل

 طلوب. للشروط العادية وكما لو كانت شركة التأمين قد أبدت موافقتها على تأمينه خالل الموعد الم

يوما من يوم  33في حال رفض طلب المرشح لالنضمام إلى التأمين من قبل شركة التأمين، سيكون من حق المؤمن االعتراض على قرار الرفض خالل  .5.5

 الحقا.  06تصة بشؤون االنضمام، وفقا لما سيرد في البند ختلقي القرار. سيتم االستماع إلى االعتراض أمام لجنة االعتراضات الم

ارتباط بالتأمين القائم للزوج/ة. كذلك، ليس من شأن انضمام المؤمن إلى البوليصة  لمؤمن في هذه البوليصة على أساس شخصي، ودون أين تأمين ايكو .5.6

 أن يعني ضم زوجه/زوجته أو أفراد عائلتة اآلخرين، وسيتم ضمهم بموجب الشروط المذكورة في هذه البوليصة. على ضوء ما ذكر، فإن البوليصة

و للصندوق و/أو إلغاء البوليصة التي تسري على الزوج/ة و/أو وفاة الزوج/ة و/أو الطالق، ما عدا بنائه لن ُتلغى في حال ترك الزوجةبالنسبة للمؤمن وأل

ذكر ما ينتقص في الحاالت التي يقوم الزوج/ة فيها بأخذ األبناء وترك صندوق المرضى واالنضمام برفقتهم لعضوية صندوق مرضى آخر. ليس في ما 

كانت من واجب المؤمن بتوفير وسيلة دفع جديدة، كشرط الستمرار سريان مفعول البوليصة، في حال أدى ترك الزوج/ة إلى إلغاء وسيلة الدفع التي 

 مستخدمة لدى ليئوميت و/أو شركة التأمين.

 

 فترة التأمين .6

 شهرا من هذا الموعد.  63دء البوليصة ولمدة وفقا لهذه البوليصة، تكون ابتداًء من ب - فترة التأمين الشاملة .6.8

ة البوليصة بحيث فتر تقصير"( سيتم اإلصالحاتتحديد بوليصة تمريضية جماعية موحدة لكل صناديق المرضى )الحقا: " اترغم ما هو مذكور، إذا قرر مراقب التأمين

 ول اإلصالحات إلى حيز التنفيذ. تنتهي مع موعد دخ

 فترة التأمين مع موعد بدء التأمين، وفقا لتعريفه أعاله، وتنتهي مع موعد انتهاء التأمين وفقا لتعريفه أعاله.  ، تبدأ بالنسبة ألي مؤمن

 

 االستمرارية .6.7

خر، في إطار أية ديل آفي موعد انتهاء التأمين، وشريطة أال تطلب ليئوميت تجديد التأمين التمريضي لدى شركة التأمين أو في شركة تأمين أخرى أو في أي إطار ب

ترك ليئوميت كما هو مذكور اتفاقية، أو عند ترك المؤمن لليئوميت، سيكون من حق المؤمن، الذي لن تتجدد البوليصة بشأنه وفقا لما هو مفصل أعاله أو المؤمن الذي ي

يصة الجماعية التابعة لليئوميت )بما في ذلك البوليصة السابقة(، أن أعاله، وقد كان مؤمنا لفترة ثالث سنوات متواصلة على األقل منذ موعد االنضمام األصلي إلى البول

التأمين في ذلك الوقت لدى شركة التأمين )الحقا: " متاحةلمدى حياة المؤمن من بين أنواع بوليصات التأمين التي تكون يقتني بوليصة تأمين تمريضي خصوصية 

 "(.الخصوصي



 

 
 كالل شركة للتأمين م.ض. | شعبة الخدمات الصحية

0-033-736-736| مركز خدمات ليئوميت تمريض:  377-3606366| فاكس للدعاوى:  3063336منطقة بريدية  67373تل أبيب | ص.ب  63نبيرغ راؤول فول  
18 

أقرب ما يمكن إلى إطار التغطية في هذه البوليصة )وبما في ذلك بالنسبة لألمور التالية: مبلغ المخصصات التأمينية  سيكون إطار التغطية في  التأمين الخصوصي،

 وبكل األحوال ال يجب أن التمريضية الشهرية، فترة دفع مخصصات التأمين التمريضي، تعريف االستحقاق وفترة االنتظار، التي يستحقها المؤمن وفقا لهذه البوليصة(.

التأمين، وفقا لجيل  يقل إطار التغطية التأمينية في التأمين الخصوصي عن إطارالتغطية في هذه البوليصة، على أن يكون مقابل الرسوم المتعارف عليها في شركة

عين االعتبار التغطيات المتطابقة بين بوليصة المؤمن في ذلك الموعد، مع استمرارية كاملة في التأمين، دون الحاجة لتصريح طبي ودون الحاجة لفترة أهلية، مع األخذ ب

 مكملة. ليئوميت وبين التأمين الخصوصي. ليس في ما هو مذكور أعاله ما ينتقص من حق المؤمن باقتناء مخصصات تأمينية أصغر، في إطار البوليصة ال

يوما من موعد تلقي المؤمن بالغا من شركة التأمين،  33التأمين خالل يسري ما هو مذكور أعاله، شريطة أن يكون طلب االنضمام للتأمين الخصوصي قد قدم لشركة 

بيهة بالتغطية التي توفرها وشريطة أن يكون المؤمن قد نظم دفع الرسوم خالل هذه الفترة. إذا حصل خالل هذه الفترة أي تغيير تشريعي، يعطي للمؤمن تغطية تأمينية ش

 للمؤمن تغطية تأمينية مطابقة للتغطية التأمينية المعطاة من خالل هذه البوليصة والتي ال يتم إعطاؤها، بحسب القانون. البوليصة المكملة ستعطي هذه البوليصة، فإن 

الجماعي ضمام المؤمن إلى البوليصة المكملة لم يتم تجديد التأمين ء التأمين، وشريطة أنه في موعد انستكون فترة بدء التأمين في التأمين الخصوصي ابتداًء من انتها

 بالنسبة للمؤمن لدى شركة تأمين أخرى. 

% بالمقارنة مع رسوم التأمين التي ستكون متبعة 65من الواضح، أنه يحق للمؤمن الذي ينتقل إلى التأمين الخصوصي، الحصول على تخفيض في رسوم التأمين بنسبة 

 سيكون هذا التخفيض ساريا لمدة كل فترة التأمين بالتأمين الخصوصي.  في شركة التأمين في ذلك الوقت بالنسبة للمؤمنين من خالل بوليصة شبيهة.

ع المؤمنين الذين ال تتجدد في حال لم تقم ليئوميت بتجديد التأمين التمريضي الجماعي لدى شركة التأمين أو لدى شركة تأمين بديلة أخرى، لجزء من المؤمنين أو لجمي

هم باستغالل االستمرارية وفقا لتعليمات هذا البند. يتقن بإرسال خطاب خطي للمؤمنين حول أحوميت، ستقوم شركة التأميالبوليصة بشأنهم، وفي حال ترك المؤمن لليئ

 يوما من يوم يوم إبالغ المؤمن وفقا لما هو مذكور.  33ستوضح شركة التأمين منن خالل هذا البالغ أم هذا الحق سيكون متاحا للمؤمن لمدة 

 

 الدفع: مخصصات التأمين وفترة .2

أعاله، عدد  6.00، وفقا لتعريفه في البند شأن احتساب مخصصات التأمينالمؤمن في موعد انضمامه األصلي ل سيتم تحديد المخصصات التأمينية الشهرية وفقا لجيل

 ة، وكل ذلك وفقا لما هو مفصل أدناه:دفعات المخصصات التمريضية الشهرية ومكان مكوثه في المنزل أو في مؤسسة تمريضية في موعد دفع المخصصات التمريضي

جيل المؤمن في موعد االنضمام 
 لشأن احتساب األقدمية -األصلي 

الحد األقصى لمبلغ التعويض 
بإعادة التكاليف الشهري للمستحق 

)بالشيكل  المتواجد في مؤسسة

 جديد(*

% من التكاليف الفعلية وحتى الحد 03)

 (األقصى المبين أدناه

هري للمستحق مبلغ التعويض الش
)بالشيكل  المتواجد في المنزل

 الجديد(

 مدة دفع المخصصات التمريضية

طالما كان المؤمن في حالة  ش.ج 65306 ش.ج 75756 )شامل( 36حتى جيل 
 تمريضية**

طالما كان المؤمن في حالة  ش.ج 65073 ش.ج 65603 وما فوق 35جيل 
 تمريضية**

 شهرية الواردة في الجدول، مرتبطة بجدول غالء المعيشة، من الجدول األساسي وحتى الجدول المحدد. * ستكون مبالغ المخصصات التمريضية ال

)شامل(، وما دام المستحق في حالة تمريضية خالل هذه الفترة، سيكون الحد األقصى من التعويض بإعادة التكاليف بنسبة  33وحتى الشهر  67** ابتداء من الشهر 

% من المبلغ الوارد في جدول 33بلغ التعويض بإعادة التكاليف الوارد في جدول المخصصات التمريضية أعاله، وسيكون مبلغ التعويض % من الحد األقصى لم33

% 63ة وما بعده، وما دام المؤمن في حالة تمريضية، سيكون الحد األقصى للتعويض بإعادة التكاليف بنسب 30ابتداء من الشهر مخصصات التأمين التمريضي أعاله. 

% من مبلغ التعويض الوارد في 63ض يمن الحد األقصى لمبلغ التعويض بإعادة التكاليف المبين في جدول مخصصات التأمين التمريضي أعاله، وسيكون مبلغ التعو

 جدول مخصصات التأمين التمريضية أعاله. 

 التزام شركة التأمين بدفع المخصصات التمريضية الشهرية .1

ية، وشريطة أن الحالة التمريضية حصلت ابتداء من موعد بدء التأمين وما بعده، ستقوم شركة التأمين بتعويض المؤمن )أو عند حصول حالة تأمين .1.8

 تعويضه بإعادة التكاليف( ابتداء من نهاية فترة االنتظار، وطالما بقي المؤمن في حالة تمريضية. 
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التأمينية خالل أسرع وقت ممكن من موعد خصولها، وذلك من خالل تقديم دعوى للحصول يجب أن يقوم المؤمن بإبالغ شركة التأمين بتفاصيل الحالة  .1.7

"(. منعا لاللتباس، من الواضح أنه لن يكون بإمكان ليئوميت تقديم دعوى باسم المؤمن، الدعوى اتمستندعلى المخصصات التمريضية الشهرية )الحقا: "

 من أو وكيله فقط. وسيكون واجب تقديم الدعوى و/أو إثبانها على المؤ

 

الدعوى، وفي غيرها من المواعيد، بموجب طلب شركة التأمين، يجب على المؤمن أن يوفر لشركة التأمين المستندات الطبية وغيرها  اتمستندفي إطار  .1.3

وكذلك المستندات األخرى و/أو من المستندات المطلوية، بصورة معقولة، لشركة التأمين من أجل فحص دعواه، والتي تتعلق بإثبات الحالة التأمينية 

 اإلضافية التي تطلبها شركة التأمين بصورة معقولة، والمخصصة لفحص التزامها بموجب البوليصة. 

الحصول باإلضافة لذلك، يجب على المؤمن التوقيع على كتاب تنازل عن السرية الطبية وتقديمه مع مستندات الدعوى، وذلك لكي يتيح لشركة التأمين 

جة لومات الطبية والمعلومات األدائية المتعلقة بالمؤمن. من الواضح أن استخدام كتاب التنازل عن السرية الطبية سيكون فقط في حاالت الحاعلى المع

 ومن أجل فحص الحقوق والواجبات التي تعطيها هذه البوليصة فقط.

يوما من يوم تقديم مستندات الدعوى إليها،  63ة معقولة، ال تزيد عن سيكون من حق شركة التأمين، أن تجري على حسابها وبصورة معقولة، وخالل فتر

 أي تحقيق أو إجراء فحص للمؤمن بواسطة طبيب من طرفها أو أي مقدم خدمة طبية آخر من طرفها، وفقا العتباراتها الحصرية. يجب على المؤمن

 التعاون مع التحقيق و/أو الفحص المذكور قبل الموافقة على الدعوى. 

 يم األدائي للمؤمن سيتم بالتنسيق مع المؤمن أو مع أحد أفراد عائلته أو مع وكيله. يقالواضح أن إجراء الت من

يوما من موعد تقديم الدعوى، وشريطة أن يكون المؤمن قد وفر لشركة التأمين كل  63يجب على شركة التأمين إبالغ المؤمن بردها على دعواه، خالل  .1.4

 ل لفحص التقييم األدائي، بموجب طلب شركة التأمين. المستندات المطلوبة ومث

 

أعاله، وبعد أن وفر لشركة التأمين كل المستندات  0.6سيتم اعتبار المؤمن الذي لم يتلق ردا على مستندات الدعوى، خالل الفترة المذكورة في البند  .1.5

 ا ذكر، كمن تم االعتراف بأحقيته الكاملة وفقا لشروط البوليصة.الطبية واألخرى المطلوبة، ومثل لفحص التقييم األدائي أو أي فحص طبي آخر كم

 

ها، في حال تم رفض دعوى المؤمن لالعتراف به كحالة تمريضية بعد حصول الحالة التأمينية ودعواه لتلقي المخصصات التمريضية، كلها أو جزء من .1.6

جب أن يفصل البالغ أيضا حق المؤمن بتقديم اعتراض على قرار شركة فيحب على شركة التأمين أن تقدم للمؤمن بالغا مفسرا بشأن سبب الرفض. ي

 الحقا.  06التأمين إلى لجنة االعتراضات، وطريقة تقديم االعتراض، وفقا لتعليمات البند 

 

وفقا لما هو مفصل  الموافقة على دعوى المؤمن لالعتراف بحالته التمريضية، سيتم دفع المخصصات التمريضية له، من خالل أحد المسارات حالفي  .1.2

 أدناه: 

 التعويض: 

 ( من كل شهر مدني. 03سيتم دفع التعويض الشهري للمؤمن الماكث في المنزل مرة في الشهر، وحتى يوم العاشر )

باط بالتكاليف التي يتم أعاله، سيتم دفعه كمبلغ ثابت ودون أي عالقة أو ارت 7من الواضح أن التعويض الشهري، الذي سيتم تحديد مبلغه بناء على البند رقم 

 صرفها من قبل المستحق أو لمصلحته. 

 التعويض بإعادة التكاليف

أعاله، للمستحق الماكث في مؤسسة تمريضية، وذلك مقابل إبراز فاتورة ضريبة  7سيتم دفع التعويض الشهري، الذي سيتم تحديد مبلغه بناًء على البند رقم 

 اكث هناك.صادرة عن المؤسسة على اسم المريض الم

عرض فاتورة الضريبة دفع مباشرة للمؤسسة ودون الحاجة لفاقية مع شركة التأمينن تقوم شركة التأمين بموجبه بالالتوصل إلى اتالمؤمن سيكون من حق 

 شركة التأمين. ى لعمن قبل المؤمن 

أعاله وفقا  7تعليمات البند رقم ويض إعادة التكاليف بموجب دفع تعفي حال تم الدفع للمؤسسة التمريضية على أساس حصة تحددها وزارة الصحة، فسيتم 

م من أجل تمويل للتكاليف الفعلية للمؤمن و/أو أفراد عائلته الذين سيكون عليهم إرفاق التصاريح التي تثبت نسبة المشاركة الشخصية من قبل كل واحد منه

 الحصة.
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هذه البوليصة، وكان موجودا أيضا في حالة تمريضية معقدة، وتم تسريره في مؤسسة  في حال تم تعريف المؤمن كمن حصلت له حالة تأمينية بموجب

إعادة  تمريضية للحاالت المعقدة و/أو في قسم الحاالت التمريضية المعقدة وكان ذلك على حساب ليئوميت، سيكون من حق المؤمن أن يحصل على تعويض

المشاركة الشخصية التي قام بدفعها فعليا. سيتم دفع تعويض إعادة التكاليف مقابل إبراز تصريح من أعاله عن رسوم  7التكاليف بموجب تعليمات البند رقم 

 ليئوميت بشأن القيام بدفع الدفعات المذكورة أعاله. 

ة إلى تصريح خطي في حال قيام شركة تأمين أخرى بدفع المخصصات التمريضية، سيكون بإمكان المؤمن إبراز فاتورة من نوع "مطابقة لألصل" باإلضاف

 من شركة التأمين األخرى بشأن مبلغ الدفع في إطار البوليصة األخرى.

 ( من كل شهر مدني، وفي كل شهر، عن الشهر الذي سبقه. 03سيتم دفع تعويض إعادة التكاليف حتى يوم العاشر ) 

من دفع رسوم التأمين، وكل ذلك وفقا لما هو مفصل في  من الواضح أنه ابتداء من موعد دفع مخصصات التأمين التمريضي، سيكون المستحق معفى

 . الحقا 87.1البند 

ى المنزل، يجب على المستحق الذي كان ماكثا في المنزل وانتقل إلى مؤسسة تمريضية، أو المستحق الذي كان ماكثا في مؤسسة تمريضية وانتقل مجددا إل .1.1

جب العدد األجمالي لألشهر التي كان ب الدفعة بموابتداء من موعد التغيير الفعلي وسيتم إجراء احتساإبالغ شركة التأمين بهذا التغيير. سيتم إجراء التغيير 

 الحقا. 0.06و  0.03المستحق خاللها موجودا في حالة تمريضية، وفقا للمبادئ المفصلة في البنود 

 

ما عدا المخصصات التي يتم أي مخصصات أخرى  -ن أي ارتباط بـ ودو -سيتم دفع المخصصات التمريضية الشهرية وفقا لهذه البوليصة باإلضافة إلى  .1.9

في هذه الحالة يتم إعطاء تعويض إعادة التكاليف وفقا للمصاريف التي تم دفعها  -دفعها للمستحق الموجود في مؤسسة ويستحق تعويض إعادة التكاليف 

ي تم تعويضه عنها سالفا. في مثل هذه الحاالت، سيتم إجراء التعويض فعليا، ولن يكون المؤمن مستحقا للحوصل على تعويض إعادة التكاليف الت

 .التمريضي الشهري باالعتماد على المستندات التي يوفرها المؤمن، والتي تشير إلى قيامه فعليا بالدفع وإلى مبلغ التعويض الذي حصل عليه

 

الشهرية عن جزء من الشهر، فسيكون الحد األقصى للمخصصات  في أية حالة من حاالت استحقاق المؤمن للحصول على المخصصات التمريضية .1.80

 التمريضية الشهرية محدودا بالجزء النسبي، المساوي لنسبة نفس الجزء من الشهر. 

 

لتي لم امن الواضح أنه لن يكون باإلمكان تجميع استحقاق المخصصات التمريضية الشهرية ضمن مسار التعويض بإعادة التكاليف للمؤسسة التمريضية، و .1.88

ن يتم استغاللها في شهر معين، من أجل زيادة حجم المخصصات التمريضية المدفوعة في شهر آخر. يسري المذكور في هذا البند حتى على أجزاء م

 األشهر، وفقا للتغييرات المطلوبة. 

 

أو كإعادة تكاليف، سواء بموجب هذه البوليصة تعتبر الفترات التي حصل المستحق عنها على المخصصات التمريضية الشهرية، سواء على شكل تعويض  .1.87

أعاله بشأن المؤمن الحالي المنقول(، فترات  6.6أو بموجب بوليصة تأمين تمريضي جماعية سابقة لمؤمني ليئوميت )بما في ذلك ما هو مذكور في البند 

لتراكمي من أشهر دفع المخصصات التمريضية التي تم مبلغ المخصصات التمريضية بموجب العدد ا تراكمية. وسيتم احتساب األحقية بالحصول على

أعاله، وذلك  7في البند رقم دفعها فعليا، وبصورة تضمن حق المؤمن باالستمرار بالحصول على المخصصات التمريضية المحددة في هذه البوليصة 

 إكمال لعدد األشهر التي تم دفعها فعليا في إطار البوليصة السابقة. بصيغة

 

يتم دفع مخصصات التأمين في موعدها، فستضاف إلى المخصصات المتأخرة، فروق االرتباط بجدول غالء المعيشة والفائدة بموجب قانون في حال لم  .1.83

 ، من اليوم الذي كان من المفترض أن يتم دفعها فيه وحتى موعد الدفع الفعلي.0300اتفاقيات التأمين من العام 

 

مخصصات التأمين بموجب هذه البوليصة، وفي حال تم تعيين وصي عليه بأمر من المحكمة، فإن شركة  في حال كان المؤمن مستحقا للحصول على .1.84

 التأمين ستقوم بدفع مخصصات التأمين للوصي الذي تم تعيينه بالصورة المذكورة.

 

ي تحقيق أو تخضع المؤمن لفحص سيكون من حق شركة التأمين أن تجري على حسابها وبصورة معقولة، طوال فترة دفع المخصصات التمريضية، أ .1.85

عاون مع بواسطة طبيب من طرفها أو أي مقدم خدمة طبية من طرفها، بالتنسيق المسبق مع المؤمن، وفقا العتباراتها الحصرية. يجب على المؤمن أن يت

 التحقيق و/أو الفحص المذكور خالل كل فترة دفع مخصصات التأمين التمريضي. 

 

 صول على المخصصات التمريضية الشهرية مع انتهاء وجوده في إطار الحالة التمريضية و/أو مع وفاة المستحق. تنتهي أحقية المستحق بالح .1.86

 

بسبب تحسن حالة المستحق الصحية وخروجه من الحالة في حال انتهاء األحقية بالحصول على مخصصات التأمين التمريضية بموجب هذه البوليصة،  .1.82

يوما من موعد انتهاء األحقية بالحصول على  63غ شركة التأمين بهذا األمر فورا على أال يتجاوز ذلك فترة فيجب على المؤمن إبالالتمريضية، 

 مخصصات التأمين التمريضية. 
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ل سيكون من حق شركة التأمين أن تجبي من المؤمن، و/أو  ممن ينوب عنه، مبالغ المخصصات التمريضية التي تم دفعها بموجب هذه البوليصة خال

فائدة ترة التي لم يكن فيها مستحقا للحصول على المخصصات التمريضية وفقا لما هو مذكور، وذلك بإضافة فروق االرتباط بجدول غالء المعيشة والالف

ل على يوما من موعد انتهاء أحقية المؤمن بالحصو 63أعاله. سيتم احتساب فروق االرتباط والفائدة ابتداء من مرور  0.06كما هو مبين في البند 

  المخصصات التمريضية وحتى موعد الدفع الفعلي.  

 

ولم تتم اإلشارة إلى شخص آخر يتلقى بدال منه المخصصات التمريضية الشهرية، فستقوم شركة التأمين بالدفع  -ال قّدر هللا  -في حال توفي المؤمن  .1.81

وجود الوصية أو أمر حصر اإلرث، بقية المخصصات التمريضية الشهرية  لميراث أو لورثة المؤمن، المشار إليهم في نسحة مصادق عليها من أمر إقرار

 التي كان المؤمن يستحقها قبل وفاته. 

في حال دفعت شركة التأمين المخصصات التمريضية الشهرية، ووفقا لتعليمات خطية من المؤمن لطرف ثالث، فيجب دفع بقية المخصصات الشهرية 

 للطرف الثالث المشار إليه.

فسيكون من حق شركة التأمين أن تجبي من ميراثه الدفعات الفائضة التي قامت بدفعها، عن الفترة  -ال قّدر هللا  -اضح أنه في حال وفاة المؤمن من الو

 أعاله.  0.07التي تلت وفاته، بإضافة فروق االرتباط والفائدة بموجب البند 

 

 الحالة التمريضية المتكررة .1.89

بالحصول على المخصصات التمريضية، في أعقاب تحسن حالته وخروجه من الحالة التمريضية، ومن ثم عاد بعد ذلك إلى في حال انتهت أحقية المؤمن 

حالة تمريضية مجددا، تمنحه األحقية بتلقي مخصصات التأمين التمريضية بموجب هذه البوليصة، سيكون من حق المستحق الحصول على المخصصات 

 عتراف المجدد به كحالة تمريضية، دون فترة انتظار إضافية. التمريضية، ابتداء من موعد اال

 

 تقييدات واستثناءات لمسؤولية شركة التأمين: .9

 سباب التالية:لن تكون شركة التأمين مسؤولة عن أية دفعة بموجب هذه البوليصة إذا ما حصلت الحالة التأمينية بشكل مباشر من خالل أو في أعقاب أحد األ

ليس فس ما هو مذكور في هذا البند ما ينتقص من حق المؤمن وفقا لتعليمات  هحالة التأمينية قبل اليوم المحدد. يجدر التشديد على أنفي حال حصلت ال .9.8

 أعاله )تعليمات االنتقال(. 3البند رقم 

 في حال حصلت الحالة التأمينية خالل فترة األهلية أو بعد انتهاء فترة التأمين.  .9.7

ض فقدان المناعة المكتسبة )اإليدز( أو الحاالت الطبية المرتبطة و/أو المنسوبة و/او النابعة من اإليدز و/أو النابعة من في حاالت اإلصابة بمر .9.3

 وما عدا في حال حصل ذلك نتيجة للتبرع بالدم. HIVالفيروس المسبب لإليدز، بما في ذلك تلقي نتيجة إيجابية لفحص الـ 

 عمدة، سواء كان المؤمن بكامل قواه العقلية أو ال، ما عدا في حاالت العته.محاولة انتحار و/أو إصابة ذاتية مت .9.4

التي ال تعتبر اإلدمان على الكحول )السكر المزمن( و/أو اإلدمان على المخدرات الممنوعة وفقا للقانون و/أو استخدامها و/أو االستخدام السيء للمواد  .9.5

 اء على تعليمات الطبيب. مخدرات ما عدا استخدام المواد المخدرة الطبية بن

وشريطة أنه تشوه و/أو مرض خلقي ألسباب وراثية، بما في ذلك التشوه أو الضرر الذي يحصل في أعقاب الحمل أو الوالدة المرتبطين بوالدة المؤمن،  .9.6

 الحقا.  80تم اكتشافها لدى المؤمن حتى جيل سنتين وتم توثيقها في السجل الطبي بموجب تعليمات البند رقم 

 سفر المؤمن جوا بأي وسيلة طيران، ما عدا الطيران عبر الخطوط المدنية، وليس بصفته أحد أفراد الطاقم. .9.2

 ي.المشاركة الفعالة في نشاط حربي، عسكري، شرطي، انقالب، تمرد، مواجهات، أعمال تخريبية، أعمال على خلفية قومية، أو أي نشاط غير قانون .9.1

 لذي تغطيه هذه البوليصة.األمراض النفسية ما عدا العته، وا .9.9

 الحاالت التأمينية الناتجة عن انشطار نووي أو انصهار نووي أو تلوث إشعاعي. .9.80
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ليس قسما تمريضيا. إال إذا كان المستحق يستحق الحصول على أو في قسم  امكوث المؤمن للعالج في مستشفى ال يعتبر مستشفى تمريضي .9.88

 بل دخوله للعالج. يوما ق 30المخصصات التمريضية لفترة تزيد عن 

 التوّحد. .9.87

 تحفظات بسبب الوضع الصحي الراهن: .80

 تعريفات خاصة بشأن هذا البند:

 "موعد االنضمام األصلي لشأن الوضع الصحي الراهن"

صلي لشأن الوضع الصحي سيتم احتساب موعد االنضمام األ - 0.6.6336بالنسبة للمؤمن الحالي المنقول، الذي انضم ألول مرة إلى التأمين التمريضي بعد تاريخ 

 الراهن ابتداًء من يوم االنضمام للبوليصة السابقة.

فسيتم احتساب موعد  -وانتقل بفعل استمرارية الحقوق إلى البوليصة السابقة  0.6.6336بالنسبة للمؤمن الحالي الذي انضم ألول مرة إلى التأمين التمريضي قبل تاريخ 

 .0.6.6336لراهن ابتداء من يوم االنضمام األصلي لشأن الوضع الصحي ا

 فسيتم احتساب موعد االنضمام األصلي لشأن الوضع الصحي الراهن ابتداء من يوم االنضمام لهذه البوليصة.أعاله،  6.6بالنسبة للمؤمن الجديد، وفقا لتعريفه في البند 

 "الوضع الصحي الراهن"

ل موعد انضمام المؤمن إلى التأمين، بما في ذلك بسبب مرض أو حادث، لهذا الشأن، فإن "تشخيصها" تعني منظومة من الظروف الصحية والطبية التي تم تشخيصها قب

صلي لشأن الوضع من خالل طرق التشخيص الطبي الموثقة، أو من خالل إجراءات تشخيص طبي موثق  تم إجراؤه خالل األشهر الستة التي سبقت موعد االنضمام األ

 ريفه أعاله. الصحي الراهن، وفقا لتع

 "التحفظات بسبب الوضع الصحي الراهن"

ن التطور العادي للوضع تحفظ عام في اتفاقية التأمين، يعفي شركة التأمين من واجبها، أو يقلص واجب شركة التأمين أو حجم إطار التغطية، بسبب حالة تأمينية كا

 رة التي يسري عليها التحفظ.  الصحي الراهن سببا فعليا لحصولها، والتي حصلت للمؤمن خالل الفت

 

 ستكون التحفظات بسبب الوضع الصحي الراهن سارية على المؤمنين في الحاالت وللفترات الزمنية المفصلة أدناه

 لفترة ال تزيد عن سنة من موعد االنضمام األصلي لشأن الوضع الصحي الراهن. -عاما  65جيل المؤمن في اليوم المحدد أقل من  .80.8

 لفترة ال تزيد عن نصف سنة من موعد االنضمام األصلي لشأن الوضع الصحي الراهن.  -عاما أو أكثر  65ي اليوم المحدد هو جيل المؤمن ف .80.7

 

صة فإن التحفظات المتعلقة بالتزام شركة التأمين أو بإطار التغطية بسبب حالة صحية معينة تم تفصيلها في صفحة تفاصيل التأمين الخاعلى الرغم مما ذكر أعاله، 

 ن تم التحديد، ستكون سارية للفترة الزمنية التي تم تحديدها في صفحة تفاصيل التأمين إلى جانب الوضع الصحي المعين. إبمؤمن معين، 

 

ن بإبداء تأميلن تكون التحفظات بسبب الوضع الصحي الراهن سارية المفعول إذا قام المؤمن بإبالغ شركة التأمين بوضعه الصحي السابق، ولم تقم شركة ال

 الحالة الصحية المحددة المذكورة في تصريح المؤمن. علىالتحفظات بصورة واضحة في صفحة تفاصيل التأمين 

 

 

 

 

 

 



 

 
 كالل شركة للتأمين م.ض. | شعبة الخدمات الصحية

0-033-736-736| مركز خدمات ليئوميت تمريض:  377-3606366| فاكس للدعاوى:  3063336منطقة بريدية  67373تل أبيب | ص.ب  63نبيرغ راؤول فول  
23 

 

 

 بجدول غالء المعيشة االرتباط .88

لغالء المحدد وبين جدول تكون رسوم التأمين )البريميا( ومخصصات التأمين مرتبطة بجدول غالء المعيشة. يتم احتساب االرتباط اعتمادا على التناسب بين جدول ا

 الغالء األساسي. 

 وطريقة الدفع: الرسوم .87

 الرسوم الشهرية: .87.8

"(. ستتغير الرسوم خالل فترة التأمين وفقا لجيل المؤمن عند دفع الرسوم، في جدول الرسوم الشهريةستكون الرسوم الشهرية لكل مؤمن وفقا للجدول التالي )الحقا: "

 كل سنة. 

دفع  جيل المؤمن في موعد
 الرسوم

مبلغ الرسوم خالل السنة 
 األولى

مبلغ الرسوم خالل السنة 
 الثانية

مبلغ الرسوم خالل السنة 
 الثالثة

6-00 3.33 3.33 3.33 

03-65 7.06 7.30 0.06 

63-63 05.35 05.36 03.66 

60-65 66.65 66.03 65.66 

63-63 60.36 60.76 63.60 

60-65 53.36 50.03 56.73 

63-53 76.3. 76.37 73.30 

50-55 05.50 07.06 00.33 

53-33 30.60 033.65 036.33 

30-35 006.00 003.03 000.65 

33-73 063.76 066.33 066.66 

70-75 063.36 060.33 050.66 

73+ 056.07 057.33 033.63 

 

 طة توكيل لتكليف الحساب أو توكيل لتكليف بطاقة االعتماد.يجب على المؤمن أن يدفع الرسوم لشركة التأمين من خالل ليئوميت مرة بالشهر بواس .87.7

ر التالي إرسال إسعار للمؤمن بهذا الشأن، مفاده أنه لم يقم بدفع الرسوم وأن الل الفترة المحددة، سيتم في الشهفي حال لم يتم دفع الرسوم أو جزء منها خ .87.3

يوما بعد أن طلبت شركة التأمين  63يتم ترتيب موضوع الدفع وفقا لما هو مذكور خالل  عليه ترتيب الدفعة وطريقة تنظيم استمرار الدفعات. في حال لم

 يوما إضافيا إذا لم يتم ترتيب دفع الدين.  63بأن البوليصة ستلغى بعد  -خطيا  -من المؤمن خطيا دفعها، فسيكون من حق شركة التأمين إبالغ المؤمن 

 اإلعفاء من دفع الرسوم .87.4

النتظار وخالل فترة دفع مخصصات التأمين التمريضي، لن يكون هنالك واجب لدفع الرسوم عن المؤمن المستحق الموجود في حالة بعد انتهاء فترة ا

 تمريضية. سيكون من الواجب على شركة التأمين إبالغ المؤمن وليئوميت، بمجرد بدء دفع المخصصات التمريضية الشهرية، بأمر إعفائه من دفع

 تباس، من الواضح أنه لن تتم إعادة الرسوم التي تم دفعها خالل فترة االنتظار. الرسوم. منعا لالل

من في حال توقفت شركة التأمين عن دفع المخصصات التمريضية للمؤمن في أعقاب تحسن حالته الصحية وخروجه من الحالة التمريضية، فسيكون المؤ

لشأن موضوع دفع الرسوم عند تجديد جبايتها. سيكون من الواجب على شركة التأمين إبالغ  ملزما بدفع الرسوم كاملة وبشكل منتظم وفقا لجيل المؤمنن

 المؤمن وليئوميت بأمر تجديد دفعات الرسوم. 

 

 م شركة التأمين خارج حدود الدولة:على التزا تقييدات .83

 33مكوث المؤمن خارج حدود دولة إسرائيل، لفترة ال تزيد عن تكون مسؤولية شركة التأمين عن دفع المخصصات التمريضية بموجب هذه البوليصة، خالل فترة 

مع عودة المؤمن من خارج البالد، وفي حال كانت هنالك التزامات على شركة آخر.  على تحمل المسؤولة في إطار مجال يوما، إال إذا وافقت شركة التأمين سلفا وخطّياً 

  شهرية بموجب هذه البوليصة.التأمين، فستستمر دفعات مخصصات التأمين التمريضية ال
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 االعتراضات )االستئناف( لجنة .84

 

 من شركة التأمين عقد لجنة االعتراضات في أي حالة من الحاالت التالية: ح لالنضمام إلى التأمين أن يطلبسيكون من حق المؤمن أو المرش .84.8

 رفض طلب المرشح باالنضمام إلى التأمين؛ - 

 من أجل تلقي مخصصات التأمين التمريضية؛ -بشكل كامل أو جزئي  -ؤمن رفض شركة التأمين لقبول دعوى الم - 

 في حال قررت شركة التأمين أن الحالة التأمينية حصلت للمؤمن قبل اليوم المحدد.  - 

 

 ستكون لجنة االعتراضات مخولة بمناقشة الدعوى، قبولها أو رفضها، بموجب شروط البوليصة. .84.7

 

يوما من اليوم الذي يتلقى فيه اإلشعار المبرر والمفسر من  33التأمين طلبة مناقشة األمر في لجنة االعتراض خالل يجب على المؤمن أن يقدم لشركة  .84.3

أعاله. سيكون من حق المؤمن أن يقدم للجنة االعتراضات أية مستندات أو وجهة نظر طبية وفق  06.0شركة التأمين بشأن أحد األمور المفصلة في البند 

 أو وفق ما تطلبه منه اللجنة. بعد إرسال االعتراض، سيكون من حق وكيل ينوب عن المؤمن أن يمثل أمام اللجنة. ما يراه مناسبا 

 

سواء كانت هذه المواد قد وصلت إلى يديها من يجب على شركة التأمين أن تنقل للجنة االعتراضات كل المواد المتعلقة بالدعوى والموجودة بين يديها،  .84.4

 أو إن كانت قد وصلت إليها من خالل طريقة أخرى.خالل المؤمن نفسه 

 

يوما.  63عن  يجب على لجنة االعتراضات أن تجتمع لمناقشة الدعاوى التي قدمت إليها خالل فترة معقولة من يوم تقديم الدعوى إليها، ولكن بما ال يزيد .84.5

 في الحاالت المستعجلة، يجب على اللجنة أن تجتمع بأسرع وقت ممكن. 

 

أن يكون طبيبا وعضوا  -على األقل  -ة االعتراضات مؤلفة من عدد متساو من ممثلي شركة التأمين وليئوميت. يجب على أحد أعضاء اللجنة تكون لجن .84.6

ر عام واحدا على األقل ذا تأهيل قضائي )حقوقي(. يتم اتخاذ قرارات اللجنة بأغلبية األصوات. في حال التساوي بعدد األصوات، سيكون من حق مدي

 مين.ئوميت، أو من ُيعّينه هو، حسم القرار، وسيكون حسمه ملزما لشركة التأمين، نهائيا وغير قابل لالعتراض أو االستئناف من طرف شركة التألي

 

 ال يجوز احتساب فترة المناقشة في لجنة االعتراضات على أنها جزء من فترة التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن. .84.2

 

األحقية بموجب  فحصات أو في التوجه إليها ما قد يمس بحق المؤمن أو وكيله بالتوجه إلى الهيئات القضائية من أجل ليس في قرار لجنة االعتراض .84.1

 البوليصة.

 :التقادم .85

 06.7كر في البند لما ذتكون فترة التقادم للدعاوى بشأن دفع مخصصات التأمين، بموجب هذه البوليصة، ثالث سنوات من يوم حصول الحالة التأمينية، وكل ذلك وفقا 

 أعاله.

 

 والرسوم: الضرائب .86

ى مخصصات التأمين يكون المؤمن ملزما بدفع كل الضرائب الحكومية وغيرها التي يتم فرضها على هذه البوليصة أو المفروضة على رسوم التأمين )البريميا( وعل

هذه الضرائب موجود في يوم دخول البوليصة إلى حيز سريان المفعول أو تم  وعلى أي دفعة أخرى تقوم شركة التأمين بدفعها بموجب هذه البوليصة، سواء كانت

 فرضها في موعد الحق. 

 من الواضح أن الرسوم المحددة في الجدول أعاله، تتضمن كافة الضرائب والرسوم السارية اليوم. 
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 والبالغات اإلشعارات .82

 

ما لو أنه وصل إلى الطرف المرسل إليه من قبل المرسل. من أجل إثبات التسليم، يكفي أي إشعار أو بالغ يتم إرساله إلى العناوين المسجلة، سيعتبر ك .82.8

 إثبات إيداع المغلف في البريد. 

 

 عناوين األطراف لشأن إرسال اإلشعارات والبالغات المتعلقة بتعليمات هذه البوليصة هي: .82.7

 تل أبيب. 66يبرنتساك خدمات الصحة ليئوميت، شارع ش ليئوميت: 

 تل أبيب. 63كالل شركة للتأمين م.ض. راؤول فولنبيرغ  لتأمين:شركة ا 

 آخر عنوان للمؤمن وفقا لما هو مدون في سجالت ليئوميت. المؤمن: 

 

 ليئوميت: مكانة .81

شركة التأمين فقط هي  نمن الواضح أن ليئوميت ليست طرفا في البوليصة وأنها ال تشغل مكانة فرع أو مندوب أو وكيل شركة التأمين بأي شكل من األشكال/ وأ

 المسؤولة عن تنفيذ االلتزامات الملقاة على عاتقها بموجب هذه البوليصة تجاه المؤمن وتجاه األطراف األخرى.

 

 7009الشروط بموجب أنظمة مراقبة الخدمات المالية )التأمين( )التأمين الصحي الجماعي( من العام  .89

 

نه صاحب البوليصة، فإنه يعمل بأمانة وبجد من أجل مصلحة المؤمنين فقط، وأن ليس لديه ولن تكون يصّرح صاحب البوليصة ويلتزم أنه لشأن كو 03.0 .89.8

 من كونه صاحب البوليصة. نابعة لديه أية امتيازات 

89.7.  

في موعد بدء   -أو جزء منها  -يقع على عاتق المؤمن، بموجب شروط بوليصة التأمين التمريضي الجماعي، واجب دفع رسوم التأمين .03.6.0

أمين، وحتى لو كان موعد جبايتها يقع بعد هذا الموعد. لن تقوم شركة التأمين بضمه إلى التأمين المذكور، إال بموجب موافقتها الواضحة الت

يحق لشركة التأمين أن تضمه بعد  -والمسبقة، والتي تم توثيقها، وفقط إذا كان المؤمن وأبناؤه أو زوجه/زوجته عضوا في مجموعة المؤمنين 

 ل على موافقة العضو المذكور لضم أبنائه أو زوجه/زوجته.الحصو

ركة ية لدى نفس شركة التأمين أو لدى شال يسري على بوليصة التأمين التمريضي الجماعي التي يتم تجديدها لفترة إضاف 03.6.0تجديد البند  .03.6.6

 تأمين أخرى، إذا تحققت الشروط التالية:

 بالنسبة لمجموعة المؤمنين لفترة ثالث سنوات على األقل قبل موعد تجديدها. . كانت البوليصة الجماعية سارية المفعول0

مينية . تم تجديد البوليصة الجماعية، سواء وفقا لنفس الشروط أو بشروط جديدة، من خالل الحفاظ على استمرارية التأمين بالنسبة للتغطية التأ6

الحفاظ  وه -لهذا الشأن، "الحفاظ على استمرارية التأمين"  ة الجماعية بعد هذا الموعد.التي كانت سارية حتى موعد التجديد والتي شملتها البوليص

 على االستمرارية دون الحاجة لفحص جديد للوضع الصحي السابق ودون الحاجة لفترة أهلية. 

89.3.  

عند انضمامه ألول مرة أو في موعد يجب على شركة التأمين، أن تسلم لكل فرد من أفراد مجموعة التأمين، مع بداية فترة التأمين، سواء  .03.6.0

، استمارة مكاشفة وفقا لتوجيهات المراقب، صفحة تفاصيل التأمين وكذلك المستندات اإلضافية تجديد التأمين لفترة إضافية، نسخة من البوليصة

غيير رسوم التأمين وشروط التغطية التأمينية، عدا تمديد فترة التأمين دون تهو ما كل  -جديد التأمين" هذا البند، "تالتي يأمر بشأنها المراقب؛ في 

 لفترة ال تزيد عن ثالثة أشهر، يتم خاللها إجراء مفاوضات بين صاحب البوليصة وشركة التأمين من أجل تجديد البوليصة لفترة إضافية. 

إلى المؤمن، بناء على طلبه، نسخة  في حال كان يقع على المؤمن واجب دفع رسوم التأمين أو جزء منها، فيجب على شركة التأمين أن ترسل .03.6.6

 يوما من موعد تلقي طلب المؤمن.  63من العقد بين شركة التأمين وصاحب البوليصة، خالل 
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89.4.  

في حال حصل تغيير برسوم التأمين أو في شروط التغطية التأمينية، في موعد تجديد التأمين التمريضي الجماعي أو خالل فترة التأمين )في  .03.6.0

يوما قبل موعد بدء التغيير،  63ة التأمين أن تسلم لكل فرد من أفراد مجموعة المؤمنين، خالل بدء التغيير(، يجب على شرك موعد -هذا البند 

  -إخطارا خطيا يتضمن تفاصيل التغيير المذكور؛ في هذا الشأن 

ؤمن، بالكامل أو جزئيا، أو توسيعها، وكل ما بما يشمل نقل واجب دفع رسوم التأمين من صاحب البوليصة إلى الم - "تغيير في رسوم التأمين"

الذي تم تحديده سلفا أو تغيير رسوم التأمين في أعقاب االنتقال بين مجموعات الجيل عدا تغيير رسوم التأمين بسبب االرتباط بجدول غالء المعيشة 

 كما تم تفصيلها في جدول رسوم التأمين المشمول في البوليصة. 

كا ما هو عدا تمديد فترة التأمين بفترة ال تزيد عن ثالثة أشهر، يتم خاللها إجراء مفاوضات بين صاحب  - التأمينية" "تغيير في شروط التغطية

 البوليصة وبين شركة التأمين بشأن تجديد التأمين لفترة إضافية. 

 

بعد  -بموجب شروط البوليصة  -بدأ جبايتها يقع على المؤمن، عند انضمامه للتأمين التمريضي الجماعي، واجب دفع رسوم التأمين، والتي ست .03.6.6

ة الموعد المذكور، ويجب على شركة التأمين ان تسلم لمن يقوم بدفع رسوم التأمين وهو ليس صاحب البوليصة، إشعارا خطيا حول موعد بدء جباي

 لجباية المذكور. رسوم التأمين؛ يجب تسليم اإلشعار المذكور للمؤمن خالل فترة األشهر الثالثة التي تسبق بداية ا

 

، وقام 03.6.6موافقة المؤمن الواضحة وفق ما هو مذكور في البند دون الحصول على في حال تم تجديد التأمين أو تغيير شروطه خالل فترة التأمين  .89.5

الظروف( بإلغاء التأمين الخاص يوما التي تلي موعد تجديد التأمين أو التغيير )وفق  33المؤمن بإبالغ شركة التأمين أو صاحب البوليصة، خالل الـ 

التغيير، وفقا للظروف، وشريطة أال تكون قد قدمت دعوى بالمؤمن نفسه، فيجب أن يتم إلغاء التأمين الخاص به ابتداء من موعد تجديد التأمين أو موعد 

 المذكورة.  33لتنفيذ الحقوق بموجب البوليصة بسبب حالة تأمينية كانت قد وقعت خالل األيام الـ 

 

بموجبها حتى ال ينتهي سريان بوليصة التأمين التمريضي الجماعي بالنسبة ألي مؤمن قبل انتهاء فترة التأمين، وتسري كل التغطيات التأمينية المحددة  .89.6

 نهاية فترة التأمين، وذلك في حال حصلت شركة التأمين على رسوم التأمين عن المؤمن مقابل هذه التغطيات. 

89.2.  

سؤولة، على حدة، تجاه المؤمن عن كامل مبلغ المخصصات التأمينية حتى مبلغ الحد األقصى المحدد في البوليصة تكون شركة التأمين م .03.7.0

دى الجماعية، حتى ولو كان المؤمن يستحق تغطية التكاليف المدفوعة مقابل الحالة التأمينية بموجب بوليصة تأمين تمريضي أخرى، سواء كانت ل

 تأمين أخرى.  نفس شركة التأمين أو لدى شركة

في البوليصات )الوثائق( التي يتم دفع مخصصات التأمين بموجبها بحسب نسبة الضرر التي وقعت، سيكون على شركات التأمين تحمل عبء  .03.7.6

وليصات الدفعات بين بعضها البعض، وفقا للنسبة بين الحدود القصوى لمبالغ مخصصات التأمين المتعلقة بالحالة التأمينية كما تم تحديدها في ب

 التأمين.  

 

 

 هذه الكراسة هي ترجمة للبوليصة. النص الُملزم هو النص باللغة العبرية، وفي أية حالة من حاالت التناقض، سيسري النص العبري.
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 توجيهات لتقديم دعوى في الحاالت التمريضية

 لمستندات التالية كجزء من اإلجراء:من أجل تقديم دعوى، يجب العمل وفقا للتوجيهات الظاهرة في رزمة الدعاوى وتحويل ا

 التفاصيل الشخصية، كتاب تنازل عن السرية الطبية يتيح ألي  نداتستتشمل الم -عبئتها من قبل المؤمن( تقديم دعوى في المجال التمريضي )تتم ت مستندات

لطبية الموجودة في حوزته/ـا والمتعلقة بالمؤمن. في حال طبيب و/أو أي مؤسسة أخرى في الدولة و/أو خارج البالد إعطاء شركة التأمين كل المعلومات ا

 الدعوى مرفقة باستمارة الوصاية.  مستنداتلم يكن المؤمن مؤهال للتوقيع، باإلمكان توقيع الوصي وإرسال 

 فقط.مختص معالج  استمارة أسئلة لتقييم األداء يقوم بتعبئتها 

 تشفى والتي تشير إلى المشكلة الصحية )في حال كانت هذه المستندات متوفرة(. المستندات الطبية بما فيها تصاريح التسريح من المس 

  .في حاالت األشخاص المصابين بالعته، يجب إرفاق تشخيص من طبيب أعصاب أو من مختص في الطب النفسي الشيخوخي 

 .)ملف التأمين الوطني وتصريح استحقاق من التأمين الوطني )في حال وجودها 

 

 اه!الرجاء االنتب

 ستتم المصادقة على الدعوى فقط في حال كانت مستوفية لتعليمات البوليصة.

 

 باإلمكان تحميل رزمة الدعاوى من مواقع اإلنترنت على العناوين:

 www.leumit.co.il موقع ليئوميت:

 www.clal.co.il  موقع كالل:

 

 ماذا سيحدث بعد ذلك؟

 بحسب اعتبارات شركة التأمين، ومع تقديم الدعوى، وفقا للبوليصة. في حاالت معينة، ولتغطية التأمينية مع تلقي المستندات، ستقوم شركة التأمين بفحص ا

حص لدى طبيب، ممرضة أو عيادة للتشغيل من طرف شركة التأمين وعلى حسابها، من أجل تحديد إذا ما مكن أن ُيطلب من المؤمن الخضوع لفمن الم

مخصصات التأمين وفقا لتعليمات البوليصة. سيتم تنسيق الفحص سلفا وسيتم أجراؤه في مكان سكن المؤمن أو في  كان وضع المؤمن يعطيه األحقية بتلقي

 المؤسسة التمريضية التي يمكث فيها. 

  ف الطبي ير مواد إضافية. في بعض الحاالت ستقوم شركة التأمين بطلب الملفستتوجه شركة التأمين بطلب لتو -في الحاالت التي تستدعي التوضيح

 الخاص بالمؤمن مباشرة من المؤسسات الطبية. 

  .بكل األحوال سيتم إرسال قرار شركة التأمين إلى المؤمن خطيا 

 ه يشرح أسباب الرفض. سيتم في هذه الرسالة تفصيل طرق التأمين، سيتم إرسال إشعار خطي إليالمؤمن غير مستحق لمخصصات  إذا اتضح أن

 كان هنالك اعتراض لدى المؤمن على قرار شركة التأمين بشأن رفض الدعوى. االعتراض واالستئناف في حال 

 

 قديم الدعوى،ألجل االستفسار بعد ت

 8-100-207-207باإلمكان التوجه إلى مركز الخدمات عبر الهانف رقم 
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 خدمات إضافية ألعضاء ليئوميت تمريض

 بة للمريض وال بالنسبة ألفراد عائلته والقريبين منه. بالنس الليس من السهل أن يكون اإلنسان في حالة تمريضية، 

 نحن هنا، في ليئوميت تمريض، نقوم بكل ما في وسعنا من أجل التخفيف والمساعدة. 

 

 إلى مزودي الخدمات المفضلين في المجاالت التالية: تمريضسيتم توجيه مؤمني ليئوميت 

 خدمات تمريضية في المنزل: 

  ضية بواسطة معالج/ة إسرائيلي/ة.تمريتنسيق وتزويد خدمات 

  .معالجة للحاالت ما قبل التمريضية 

 .استشارة، توجيه وخدمة في توظيف العمال األجانب 

 .اسشارة في مجال تجهيز بيت المؤمن للحالة التمريضية 

 

 للمؤمنين الماكثين في المؤسسات

 والمرافقة إلى مؤسسات الخدمات اإلضافية. ،ور على، مالءمةثخدمات الع  

 

 للمزيد من التفاصيل،

 جه إلى مركز خدمات ليئوميت تمريض في "كالل الصحية"الرجاء التو

  8-100-207-207على الهاتف: 

 

 

 

 

 

 


