
המפץ הגדול

תחום בריאות  2016, פברואר



הרפורמה בביטוחי הבריאות  
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עולם ישן

בנויים כחבילת כיסוייםמוצרים 

היוצרבהשוואה בין תכניות קושי 

המחיריםקושי בהשוואת 

מובטחים לכל החייםתנאי הפוליסה 

רפואיות' טכנהתאמה להתפתחויות אי 

עולם חדש

כיסוי בודד ופשוט להבנת הלקוח        = מוצר 

המוצר  פיתוח מחשבון בריאות להשוואת

בין החברות

חידוש התכניות אחת לשנתיים

התאמתן לטכנולוגיות הרפואיות החדשות



כיסוייםעריכת תכניות ביטוח פרט ואי תלות בין 
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חיתוםוללאביטוחיברצףשנתייםכלמתחדשת-ביטוחתקופת•

הכיסוי והפרמיה  -החידוש יחול על כלל המבוטחים -אחידות •

(  הגבוה מבניהם)בחודש ₪ 10או 20%עליה בפרמיה של יותר מ -שינוי מהותי •

!(הפוליסה תבוטל-הודעות 2אם לא תתקבל הסכמה לאחר )בהסכמה מפורשת של המבוטח

חובת משלוח הודעה על תיק קיים תוך הצגת ההבדלים  -מבוטחים קיימים •

והפרמיות  

תרופות  , ל"השתלות וטיפולים מיוחדים בחו, אחידה-ניתוחים-הפרדת כיסויים •

ומחלות קשות

ללא שינוי  –תאונות אישיות ונכות תעסוקתית , סיעוד* 



:בישראלכיסוי מלא לניתוחים ומחליפי ניתוח 

(יום30עד )ימי אשפוז , ניתוחים מניעתיים, (ללא תקרה)שתלים , מרדים, ניתוחחדר , מנתחשכר •
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חוק ההסדרים והשפעתו על פוליסת ניתוחים אחידה  

שכר מנתח

ללא השתתפות עצמית–מנתח בהסכם 

עד תקרת מנתח הסכם–מנתח שאינו בהסכם 

(גם אם לבסוף לא בוצע ניתוח)בשנה 3עד –התייעצויות אגב ניתוח  

שיפוי מלא–מנתח בהסכם 

להתייעצות₪ 900עד –מנתח לא בהסכם 

(לא כולל באירוע תאונתי)חודשים 12–היריון ולידה , יום90–תקופת אכשרה 

קיים חריג לטרור–חריגים

07/16ב ההסדרים לתוקף כניסת חוק עם 

השתתפות עצמית  ותגבה ייתכן 

07/16כניסת חוק ההסדרים לתוקף ב עם 

ניתן יהיה לפנות למנתח הסכם בלבד



....היום שאחרי
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?מדוע ביטוח פרטי עדיין הכי בטוח

ביטוח פרטין"שבהכיסוי

רחבהמצומצמת באופן יחסירשימת רופאים

ללא השתתפותיש השתתפותהשתתפות עצמית בניתוח

כל ניתוח בעל רשימה סגורהניתוחיםרשימת

צורך רפואי מכוסה

מכוסהלא מכוסהטיפולים מחליפי  ניתוח

קצר  זמן המתנההמתנה ארוךזמןתורים זמינות

ניתוחים 

פרטיים בארץ  

ביטוח פרטין"שבסל שירותי הבריאותהכיסוי

250,000$ל "השתלות בחו

מצטבריםתנאים2

לא ניתן לביצוע בארץ

סכנת חיים

250,000  $

לאחר מיצוי הזכאות  

י החוק"עפ

כיסוי מלא 

ן"בשבללא תלות בסל או

השתלות  

ל "בחו
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?מדוע ביטוח פרטי עדיין הכי בטוח

ביטוח פרטין"שבסל שירותי הבריאותהכיסוי

טיפולים

וניתוחים 

ל  "מיוחדים בחו

100,000$

:מצטבריםתנאים3

לא ניתן לביצוע בארץ

אין טיפול חליפי בארץ

סכנת חיים

100,000  $

לאחר מיצוי 

י החוק"הזכאות עפ

ל  "כיסוי מלא לכל ניתוח בחו
(עקב צורך רפואי)

מיוחדים שאינם טיפולים

תנאים מקלים , ניתוחים

מאוד לעומת הסל 

טיפולים וניתוחים מיוחדים  

ל "בחו

תרופות מיוחדות  

ביטוח פרטין"שבסל שירותי הבריאותהכיסוי

תרופות מצילות 

ומאריכות חיים

כיסוי למספר מצומצם  

של תרופות בסל 

שירותי הבריאות 

אין כיסוי לתרופות  

מצילות ומאריכות  

חיים

כיסוי לתרופות

שאינן כלולות

בסל שירותי הבריאות
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?מדוע ביטוח פרטי עדיין הכי בטוח

בדיקות אבחנתיות  

ביטוח פרטין"שבסל שירותי הבריאותהכיסוי

בדיקות 

אבחנתיות

קיים במסגרת נספח אין כיסוי  זמני המתנה ארוכים

אמבולטורי 

  הכיסוי הינו הבטחה לכל החיים הכולל תחזית השתנות פרמיה קבועה

וידועה מראש

 הביטוח הינו חוזה בין החברה למבוטח.

 מהשקל  "בכיסוי הקיים כיום לניתוחים בישראל מדובר על כיסוי

אצל רופאי ההסדר של החברה ללא השתתפות עצמית  " הראשון

.ואפשרות לקבל החזר גבוה על מנתחים שאינם בהסדר

מהסיבות הבאותלשמרו מספר יתרונות עיקריים וחשוב המוצר הישן המגלם 




