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תודה דברי

בןנון, לגבי ובעיקר המדריך, של הכנתו את שליוותה ההיגוי לוועדת תודתנו
תקציבים מנהל פקטור, חיים הבריאות; במשרד בריאות לכלכלת סמנכ"ל
ראש רוזן וברוך ברוקדייל ג'וינטמכון מנהל חביב, ג'ק בג'וינטישראל; וכספים
לשעבר שרגאי, לעובדיה מיוחדת תודה במכון. בריאות מדיניות מחקרי תחום
אגף ראש וייס לאריה והמסחר; התעשייה במשרד הצרכן, הגנת על הממונה
למשפטים פרופ' דויטש, ולסיני "שילוח"; הביטוח בחברת בריאות ביטוחי

הצרכן. להגנת ברשות בכיר משפטי ויועץ בראילן באוניברסיטת

ובהערות. בעצות העבודה במהלך סייעו אשר המכון צוות חברי לכל מודים אנו
שהדפיסה. גבריאלי ולאתי שערכה אלון לבלהה תודה
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הקדמה .1 ■:. ןןןןן

ישראל לאזרחי נתנה 1995 בינואר ב1 ממלכתי בריאות ביטוח חוק של הפעלתו
איפשרה ובכך לכן, קודם קיימת היתה שלא במידה בקופתחולים לבחור חופש
לסייע נועד הנוכחי המדריך הבריאות. בתחום כצרכנים להתנהג לאזרחים

נבונים. צרכנים להיות לאזרחים

קופתחולים לאיזו או הראשונה, בפעם להצטרף קופתחולים לאיזו ההחלטה
חשובה החלטה היא ממנה, מרוצים ואין אחת בקופה חברים כבר כאשר לעבור
מסחרי, בריאות ביטוח של רכישה על ההחלטה גם היא מסובכת ומורכבת.
 חשובה ההחלטה החוק. בתוקף קופותהחולים עלידי הניתן לביטוח בנוסף
מורכבת ההחלטה המשפחה; בני כלל של ולחולי לבריאות קשורה שהיא מכיוון
השונות קופותהחולים עלידי הניתן הבריאות שירותי שסל שלמרות מכיוון 

קופותהחולים עלידי השירותים מתן בדרך הבדלים קיימים בעיקרו, זהה
הערך את ולהעריך להבין וקשה השונות, המסחריות הפוליסות ובין השונות
האנשים של הצרכים בין הבדלים קיימים בנוסף, השונות. התכניות של והתרומה
הצרכים לגבי ואיודאות בהווה שלהם הכלכלית היכולת הבריאות, בתחום

בעתיד. והיכולת

המדריך? מטרת מהי .2 1

את להסדיר בבואך נבונה בחירה לבחור הקורא לך1 לסייע היא המדריך מטרת
לשם שלך. הצרכים את שישרת ובאופן דעת שיקול מתוך שלך, הבריאות ביטוח
מידע כולל אינו המדריך הביטוח. הסדרי של שונים סוגים על מידע לך ניתן כך

ספציפיות. פוליסות על מפורט

בלשון אורכו לכל השתמשנו טכניות מסיבות האזרחים. לכל מופנה המדריך 1

בלבד. זכר
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וייעוץ מידע למתן האחראים הגורמים במקום לבוא מתיימר אינו המדריך
הראשונים בצעדים לסייע כדי בו יש אבל הביטוח, ובחברות בקופותהרוולים
באמצעות נוספת בריאות ביטוח פוליסת לרכישת ו/או קופתחולים לבחירת

מסחרית. ביטוח חברת או הקופה

בישראל? ק"מ'ם בר'א1ת ביסוח הסדרי אילו ,3

ב7ןופותהחולים ב0י0י בריאות ב'סוח 3.1
(התשנ"ד1994). ממלכתי בריאות ביטוח חוק בישראל לתוקף נכנס 1995 בינואר
החוק בסיסיים. בריאות לשירותי זכאות ישראל מדינת תושבי לכל מקנה החוק
לשלם, שעליהם הפרמיה גובה את התושבים, זכאים לו השירותים סל את מפרט
הבריאות, שירותי לספקי המקביל והמס הבריאות ביטוח דמי הקצאת אופן את
תושב כל על חובה כי החוק קובע השאר בין ועוד. לעמוד עליהם תנאים באילו
"כללית", בישראל: כיום הקיימות קופותהחולים מארבע באחת להירשם
להחליף זכאי הוא וכי החופשית, בחירתו לפי "מכבי", או "מאוחדת" "לאומית",
אותו תרשום המדינה כלשהי, בקופה יירשם שלא אזרח לעת. מעת הקופה את
הביטוח דמי גובה בנדון. הבריאות שר שקבע לתקנות בהתאם הקופות באחת
ו>$4.8 במשק הממוצע השכר כמחצית בגובה למשתכרים מהשכר 1.\J>< הוא
הביטוח של קיצבאות למקבלי הממוצע. השכר מחצית מעל למשתכרים מהשכר

מיוחד. בריאות מס נקבע הלאומי

לטיפולי פרט הבריאות, שירותי רוב את לאזרח מבטיח החוק עקרוני באופן
הכולל בסיסי, בריאות שירותי סל לספק חייבות קופותהחולים ולסיעוד. שיניים
ביקורי אשפוז, לבריאות, וחינוך אישית מונעת רפואה מרפאתי, וטיפול אבחון
לילדים, מונעת שיניים רפואת רפואייים, עזר ואבזרי מכשירים תרופות, בית,
טיפולים בפוריות, טיפול קשות, במחלות טיפולים תעסוקתית, רפואה
 ובחו"ל בארץ והשתלות ניתוחים ראשונה, ועזרה חירום שירותי פרהרפואיים,
ובתקנות (התשנ"ד1994) ממלכתי בריאות ביטוח בחוק שמוגדר כפי הכל
להספקת גם אחראיות הקופות מ1.6.95 החל הזמן. במשך הבריאות שר שיתקין

הנפש. בריאות שירותי
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שירותים ממגוון בישראל האזרח נהנה לעיל, שתואר הבסיסי לסל בנוסף
שירותי ולילד, לאם שירותים כגון מספקות, המקומיות והרשויות שהממשלה
חלקם ממלחמה). או מאסון (כתוצאה חירום שירותי (סיעוד), ממושך טיפול
מבחן פי על האזרח של כספית בהשתתפות ניתנים וחלקם תשלום ללא ניתנים
מאחריות בהדרגה אלה שירותים יעברו בריאות, ביטוח חוק לפי הכנסות.
לקופות העברתם לאחר גם קופותהחולים. אל מהעיריות) גם (ואולי הממשלה
על תפקח והממשלה ותתקיים, האזרח של הכספית ההשתתפות תמשיך החולים

מחירם. ועל לתושבים המסופקים השירותים איכות

בקופותהחולים מרצון משלים ביסוח 3.2
נוסף ביטוח לחבריהן להציע לקופותהחולים מאפשר בריאות ביטוח חוק
יש החולים קופות לכל ואכן נוסף. תשלום תמורת משלים",2 "ביטוח הנקרא

משלימים: ביטוחים
לגימלאי". "משלים משלים"; "כללית  כללית קופתחולים

משלימה". "לאומית  לאומית קופתחולים
זהב". ו"מאוחדת עדיף" "מאוחדת  מאוחדת קופתחולים

מגן". ו"מכבי מכבי" "קרן  מכבי קופתחולים

וללא לכל פתוחה הבסיסי הסל קבלת לצורך לקופתחולים שההצטרפות בשעה
בחברות מותנית להיות עשויה הקופה של המשלים לביטוח ההצטרפות הגבלות,

המבוטח. ובגיל הבריאותי במצב מהמקרים, ובחלק בקופה,

נוסף, תמורתסכום למבוטח, מספקים קופותהחולים של המשלימים הביטוחים
מאלה יותר נוחים הספקה תנאי או הבסיסי, שבסל אלה על נוספים שירותים

הציבורית. במערכת הניתנים

תקרה עד לעתים שירותים, של מגוון מכסים הקופות בכל המשלימים הביטוחים
כוללים אלה שירותים המבוטח. של עצמית השתתפות עם ולעתים מסוימת,
פרטיים), (במתקנים המנתח הרופא של בחירה פרטיים, במתקנים ניתוחים

משלים" מ"ביטוח השם לשינוי בהליכים נוקט הבריאות משרד אלה בימים 2

מוסף". ל"ביטוח
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סיעודי וטיפול סיעודי אשפוז ברוו"ל, המבוצעים והשתלות מיוחדים טיפולים
(מניעה/ריפוי/שימור). חלקי שיניים טיפול חוץגופית, הפריה טיפולי בבית,

מהשירותים חלק גם מכסות המשלימים הביטוחים שבמסגרת קופות יש
מכשירים שתלים, הילד, התפתחות שיקום, שירותי שלהלן: ברשימה המופיעים
בבית פרטית אחות ניתוח, לפני פרטי מומחה עם התייעצות רפואיים, ואבזרים
תרופות, הספקת מונעת, רפואה חלופית, רפואה אשפוז, לאחר הבראה חולים,
בצורה תמיד מוגדר אינו והזכאויות התנאים ניסוח זאת, עם ועוד. חיסונים
הכיסוי מהות את היטב ולהבין לקרוא יש מוטעה פירוש למנוע וכדי ברורה,

והיקפו. הניתן

גיל לפי כלל בדרך נקבע המשלימים בביטוחים (הפרמיה) התשלום גובה
:1995 לשנת הפרמיות גובה להלן המבוטחים.

18 גיל עד לחודש ש"ח מ5 בהדרגה עולה התשלום  משלים" "כללית
ומעלה. 70 לגילאי לחודש ש"ח ל55

64 גיל עד לחודש ש"ח מ27 בהדרגה עולה התשלום  לגימלאי" "משלים
ומעלה. 85 לגילאי לחודש ש"ח ל55

ש"ח 34 עד 21 בגיל ש"ח מ14 בהדרגה עולה התשלום  משלימה" "לאומית
ומעלה. 66 לגילאי

ומעלה. 55 לגילאי ש"ח 5 של תוספת ליחיד. ש"ח 18  עדיף" "מאוחדת
בהדרגה עולה התשלום מכן לאחר .35 גיל עד חינם  זהב" "מאוחדת

ומעלה. 66 לגילאי ש"ח ל20 עד
בוגר. לחבר לחודש ש"ח 20 ,2918 לגילאי ש"ח 10  מכבי" "קרן

ש"ח ל17 24 גיל עד ש"ח מ5 בהדרגה עולה התשלום  מגן" "מכבי
ומעלה. 71 לגילאי

במועד אושרו (שטרם בריאות ביטוח חוק של המעודכנות התקנות טיוטת פי על
להינתן צריכים קופותהחולים של המשלימים הביטוחים זה), מדריך הוצאת
(התשמ"א1991), הביטוח חוזי לחוק בכפוף מסחריות, ביטוח חברות באמצעות
ושל האוצר במשרד הביטוח על המפקח של לפיקוח נתונים להיות וצריכים
כללית. קופתחולים רק אלה בתנאים עמדה 1995 שנת סוף עד הבריאות. משרד
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ביסוח חברות באמצעות מ0חרי בריאות ב'סוח 3.3
ולביטוחים קופותהחולים, שנותנות הבסיסי הבריאות לביטוח בנוסף
מסחריים ביטוחים מגוון בישראל כיום יש הקופות, עלידי המוצעים המשלימים
בריאות שירותי מכסים אלה ביטוחים הרגילות. הביטוח חברות שמציעות
ספורט, רפואת לחו"ל, נסיעות ביתי, וטיפול סיעודי אשפוז שיניים, טיפול כלליים,
השלמה או תוספת מהווים אלה ביטוחים ועוד. חלופית רפואה חירום, שירותי

הבסיסי. לביטוח

דמי מסוימת. בקופתחולים לחברות קשר ללא אלה ביטוחים לרכוש ניתן
ולמין. לגיל גם ולפעמים רוכש שאתה הביטוח לסוג קשורים (הפרמיה) הביטוח
אישי, באופן אלה ביטוחים לרכוש ניתן שלך. ההכנסה לרמת קשורים אינם הם

העבודה. מקום דרך למשל, קבוצתי, ביטוח באמצעות או

המסחריים הביטוחים לבין והמשלים הבסיסי הביטוח בין המבחין נוסף מאפיין
הבסיסי בביטוח שרכשת. הפוליסה בגין מקבל שאתה התגמול של אופיו הוא
כגון מיוחדים, במקרים זקוק. אתה לו השירות את כלל בדרך מקבל אתה
חלק יכסה הבסיסי (הביטוח הוצאות החזר תקבל בחו"ל, והשתלות ניתוחים

מההוצאה). נוסף חלק יכסה המשלים והביטוח מההוצאה

הוצאות כהחזר לעתים  כסף סכום המבטח משלם מסחרי בריאות בביטוח
שירות, לנותן שילם הוא אם למבוטח או השירות, את שביצע למי ישירות (שיפוי)
(פיצוי). המחלה מתגלה כאשר למבוטח הניתן מראש קבוע סכום ולעתים

כזה). ביטוח רכשו מהאוכלוסייה £49 הביטוח מענף מומחים (לדברי

הוצאות החזר או למטפל ישיר תשלום כלל בדרך מבטיח מסחרי שיניים ביטוח
כ£109 הביטוח מענף מומחים לדברי ומשקם. משמר מונע, טיפול על

כזה. ביטוח רכשו מהאוכלוסייה

סיעודיים, למקרים קבוע כספי פיצוי המקרים ברוב מבטיח מסחרי סיעוד ביטוח
מענף מומחים לדברי מוסדי. או ביתי סיעודי טיפול על הוצאות החזר ולעתים

פרטיות. מחברות כזה ביטוח רכשו ומעלה 65 מבני £39. הביטוח

על צפויות בלתי הוצאות החזר כלל בדרך מבטיח לחו"ל מסחרי נסיעות ביטוח
בחו"ל. שניתנו בריאות שירותי
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הבריאות? ביטוח ה0דר' על המלא המידע נמצא היכן .4

הביטוח וחברות קופותהחולים לאומי, לביטוח המוסד הבריאות, משרד
לפנות ומוצע שבאחריותם, בנושאים ייעוץ אליהם לפונים מספקים המסחריות

והבהרות. מידע לקבלת אליהם

השונים: המידע מקורות פירוט להלן

מופיעים החוק עיקרי ב"רשומות". מופיע  ממלכתי בריאות ביטוח חוק
הבריאות. משרד שהפיק מיוחדת בחוברת (התשנ"ד1994)
משרד מדובר החוברת את לבקש ניתן

הבריאות.

בריאות ביטוח בחוק להופיע צריך המידע  בסיסי בריאות ביטוח
את לבקש ניתן קופה. כל של ובתקנון בקופותהחולים

הקופה. של הראשי במשרד התקנון

ניתן אותה מיוחדת, בפוליסה מופיע המידע  משלים בריאות ביטוח
הביטוח מחברת או הקופה במשרדי לקבל בקופותהחולים מרצון
בעבור המשלים הביטוח את המנהלת

הקופה.

מקבל שהמבוטח הביטוח בפוליסת מפורט  מסחרי בריאות ביטוח
ניתן הביטוח. רכישת בעת הביטוח מחברת

הביטוח. מסוכן הסברים לקבל

ביטוח חברת ובכל בקופותהחולים לאומי, לביטוח במוסד הבריאות, במשרד
ומוצע הציבור, בתלונות שמטפל מסוים, משרד או מסוים, אדם יש מסחרית
בתי כגון הרגילה השיפוטית המערכת אל גם לפנות ניתן התלונה. עם אליו לפנות

קטנות. לתביעות דין
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הצרכן: בהגנת מטפלים בנוסף
והמסחר התעשייה במשרד הצרכן הגנת על הממונה ■

האוצר במשרד הביטוח על המפקח ■

המשפטים משרד ■

לצרכנות הישראלית המועצה ■

בהסתדרות הצרכן להגנת הרשות ■

המדינה מבקר משרד ■

לתחום הנוגעים חוקים מספר בישראל קיימים בריאות ביטוח לחוק בנוסף
הסדרי בתחום גם לצרכן לעזר חלקית להיות היכולים הביטוח, ולתחום הצרכנות

הם: כיום הרלוונטיים החוקים הבריאות. ביטוח
(התשמ"א1981) הצרכן הגנת חוק
(התשמ"א1981) הביטוח חוזי חוק

(התשמ"א1981) הביטוח עסקי על הפיקוח חוק

ביניהם? ולהשוות שונים בריאות ביטוח הסדרי להעריך כיצד .5

מספר עצמך את לשאול עליך פוליסה, רוכש או לקופה מצטרף שאתה לפני
לבחון לך שיעזרו הזכאות, ותנאי הפוליסות מאפייני על בסיסיות שאלות

הסדר. כל של והחסרונות היתרונות את ולהעריך

ערך תכנית. כל של הכולל לערך הדעת את לתת עליך נבונה הערכה לבצע כדי
מורכב האישית מבחינתך התכנית של הכולל הערך בכסף. רק נמדד איננו זה
התכנית של ההתאמה וממידת הפוליסה של האובייקטיבי הכספי מהערך

שלך. הכלכלית וליכולת שלך להעדפות שלך, לצרכים

לבצע. קשה אך זאת לומר קל כי יודעים אנו

הדרוש המידע באיסוף לך שיסייעו לשאלות דוגמאות תמצא הבאים בעמודים
הביטוח. מסוכני או הקופות מנציגי
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קופותתחולים לנציגי שאלות .6

המשלים? ולביסוח לקופתהחולים מצטרפים כיצד 6.1
קופותהחולים בין הבדלים אין ממלכתי בריאות ביטוח חוק החלת בעקבות
בעיקר לפיכך, יתמקדו, כצרכן שאלותיך הבסיסי. לסל ההצטרפות בתנאי

הקופות: של המשלימים בביטוחים
המשלים? לביטוח להצטרף יכול משפחתי, מבני אחד כל או אני, האם 

אליו? להצטרף כדי לעשות עלי מה 

זמן (לפרק במשהו אותי מגבילה לשנייה אחת מקופה שעברתי העובדה האם 

יתרון? לי מקנה או מסוים), שירות לגבי או מסוים,

והמשלים? הבסיסי הביסוח תכנית מחיר מה 6.2
שהם משום הבסיסי, הסל בעבור הביטוח דמי בגובה הקופות בין הבדל אין
בתשלומים הבדלים יש לאומי. לביטוח המוסד עלידי אחיד באופן נגבים
השתתפות מהמבוטחים הקופות גובות הביטוח לדמי בנוסף המשלים. לביטוח

שאלותיך: מסוימים. שירותים בעבור עצמית
משפחתי? בני בעבור החודשי המחיר מה 

רופא? אצל ביקור בעבור לשלם עלי כמה 

תרופות? בעבור לשלם עלי כמה 

וכמה? לשלם עלי נוספים שירותים אילו בעבור 

אותו הכיסוי סוג לפי כלל בדרך נקבע המשלים הביטוח בעבור הפרמיה גובה
לשאול המבוטח על כאן גם הבריאותי. ומצבו המבוטח גיל ולפי האדם רוכש

לעיל. שהוזכרו השאלות את

השירותים? מסופקים כיצד 6.3
מהרופאים חלק אחרת, או זו במידה לבחור, הצרכן יכול הקופות בכל
המרכיבים אחד הינו השירות הספקת דפוס הטיפול. ממסגרות וחלק המטפלים
עוד משמעותי להיות עשוי והוא כיום, השונות הקופות בין המבחינים העיקריים

שאלותיך: בעתיד. יותר
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ומנתח? מומחה רופא שלי, המשפחה רופא את לבחור יכול אני האם 

לאשפוז? אזדקק אם ביתהחולים את לבחור יכול אני האם 

לפנות יכול שאני או מומחה לרופא מיוחדת הפניה לקבל צריך אני האם 

שירות? אליו
הערב? בשעות כולל לי, שנוח במועד רופא אצל ביקור לקבוע יכול אני האם 

או המרפאה של העבודה לשעות מחוץ חירום שירות לקבל זכאי אני היכן 

הרופא?

השירותים? איכות מהי 6.4
עם יחד השירותים. ואיכות הטיפול איכות את מראש להעריך לצרכן מאוד קשה
אישי. ניסיון לצבור ובהדרגה אחרים אנשים של ניסיון על להסתמך ניתן זאת
את להעריך הניסיון בעת הדעת את להם לתת שראוי מרכיבים מספר להלן

השירותים: איכות

מומחה? לרופא משפחה? לרופא תור לקבלת להמתין עלי זמן כמה 

לטיפולים? לבדיקות? תור לקבלת להמתין עלי זמן כמה 

(אלקטיבי)? דחוף לא לניתוח תור לקבלת להמתין עלי זמן כמה 

הרופא? אל להיכנס כדי לי שנקבע בתור להמתין עלי זמן כמה 

התקשרות? הסכמי לקופה יש בתיחולים אלו עם 

קופתהחולים? מבטיחה נוספים שירותים אילו 6.5
בחוק המפורט הבסיסי השירותים סל את לספק חייבות הקופות זכור! אנא
את ולשפר הכלכלית יכולתן לפי אותו להרחיב רשאיות הן אך בריאות, ביטוח
שירות מתן לעומת ציבוריות במרפאות לתתשירות לדוגמה, שלו. ההספקה תנאי
הקופות בין תחרות צפויה בריאות ביטוח חוק של בעידן פרטיים. רופאים אצל
בריאות). ביטוח (דמי מחיר אותו תמורת שלו, ההספקה ותנאי הסל איכות על

שלו. ההספקה ובתנאי הסל באיכות לפיכך יתמקדו שאלותיך

תשלום תמורת משלימים, ביטוחים למבוטחיהן להציע הקופות רשאיות בנוסף,
שאלותיך: נוסף.

אחר? משלים מביטוח אקבל שלא זה משלים מביטוח מקבל אני מה 

הספקה? תנאי באילו 

מחיר? באיזה 
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מ0חח בריאות ב'10ח חבחת לנציג* שאלות .7

בקופתחולים? לביסוח בנוסף המסחרי הביסוח לי נותן מה 7.1
קופות של הבסיסי הביטוח את להחליף נועד לא מסחרי בריאות ביטוח כאמור,
שירותים על הוצאות מכסה הוא כלל בדרך לו. תוספת להיות אלא החולים,
לב מחלת אחרי ממושך שיקום (כגון הקופות של הבסיסי בסל כלולים שאינם
שירותים של יותר משופרים הספקה תנאי על הוצאות וכן חלופית), רפואה או
הפרטית, המערכת בעזרת לניתוח המתנה קיצור (כגון הבסיסי בסל שכלולים

הניתוח). יתבצע בו וביתהחולים המנתח הרופא של בחירה

עליך עדיף, ביטוח ואיזה מסחרי בריאות ביטוח לרכוש האם מתלבט הינך כאשר
ולהוסיף לקופתחולים, הצטרפות לגבי עצמך את ששאלת השאלות את לשאול

בהמשך. שיפורטו השאלות את עליהן

הפוליסה? של הרכישה תנאי מהם 7.2
הפוליסה האם למשל, שלי? הזכאות את המגבילים מוקדמים תנאים יש האם
ההצטרפות לפני לי שהיו מחלות בגין בעתיד להופיע שעלולות הוצאות תכסה
לתוקף נכנס הכיסוי האם בעבורי? תמריץ המהווים תנאים יש האם לביטוח?

והמתנה?3 אכשרה תקופת שיש או ההצטרפות מיום

הביסוח? תכנית מחיר מהו 7.3
גובה (מה הביטוח תכנית בעבור לחודש לשלם צריכים משפחתי או אני כמה 

הפרמיה)?
בגיל? העלייה עם להשתנות עשויה שהיא או קבועה הפרמיה האם 

תקופה? לאיזו כן ואם מסוימת, לתקופה קבועה לפרמיה הבטחה יש האם 

או מסוימות אוכלוסייה לקבוצות נוספים תשלומים או הנחות יש האם 

ונשים? מעשנים כגון מסוימים לאנשים

להגיש זכאי אינו המבוטח שבה התקופה הינה (Elimination Peirod) אכשרה תקופת 3
עד התביעה מהגשת שעוברת התקופה הינה (Waiting Peirod) המתנה תקופת תביעות.

התגמולים. התחלת תאריך
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ומה המבוטח של עצמית השתתפות יש הוצאות) (החזר שיפוי בפוליסת האם 

שלה? הגובה
האם או במס חייבת כהכנסה הכנסה מס עלידי נחשבים התגמולים האם 

מס? לצורכי מוכרת כהוצאה נחשבת הפרמיה
לאיזה? כן ואם כלשהו למדד מוצמד התגמול האם 

הכיס", "מן לשלם צריכים משפחתי או אני כמה עצמית? השתתפות יש האם 

מסוים בשירות משתמשים אנו כאשר החודשיים, הבריאות ביטוח לדמי בנוסף
תרופות)? או רופא אצל ביקור (כגון

אקבל? תגמולים אילו 7.4
ובמקרים סיעודי במצב קשה, מחלה גילוי בעת ניתוח, של במצב אקבל מה 

אחרים?
יכול אני שבו פיצוי) (פוליסת מסוים כסף סכום לי מבטיחה הפוליסה האם 

שיפוי)? (פוליסת בריאות שירותי על הוצאות החזר או כרצוני; לעשות

המבטחים משל שונה קופותהחולים שמשווקות הביטוח סוג כי לזכור יש
החברות ואילו למבוטחים השירות של הספקה מבטיחות הקופות המסחריים:

(שיפוי). הוצאות כהחזר או כפיצוי כספי תגמול מבטיחות המסחריות

התגמולים? תקרת מהי 7.5
מהי? כן ואם תגמולים, של תקרה יש האם 

כסף לסכום זכאי וגם מקופתחולים שירות מקבל אני כאשר קורה מה 

את מחברתהביטוח אקבל האם שירות? אותו בעבור מסחרית ביטוח מחברת
ממנו? חלק רק או הפיצוי מלוא

נוספת? פרטית פוליסה וגם משלים ביטוח גם לי יש כאשר קורה מה 

התגמולים? הספקת ונוהל הזכאות תנאי מהם 7.6
התגמול? את לקבל זכאי אני מתי 

שהיו או מחלה אצלי שגילו למרות התגמולים, את אקבל לא מקרים באילו 

את אקבל זמן כמה אחרי הפוליסה? עלידי שמכוסים שירותים על הוצאות לי
לי? המגיע

יורע? בריאותי מצב כאשר גם הפוליסה עלידי מכוסה אהיה האם 
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אילו לפנות? עלי למי התגמול? קבלת לשם הדרושים והטפסים הנהלים מהם 

למלא? עלי טפסים
זמן כמה אחרי משלמת? שהחברה או לי תחזיר והחברה לשלם עלי האם 

ההחזר? את אקבל

עצמו את לשאול הצרכן שעל שאלות .8

הערכה לבצע עלינו הזכאות ותנאי הפוליסות מאפייני לנו שברורים לאחר
ומה לנו החשובים הדברים מהם לנו, נחוץ מה לעצמנו להבהיר  סובייקטיבית

כלכלית. מבחינה לקנות מסוגלים אנו

לי? נחוץ ביסורו הסדר איזה 8.1
את היטב להבין עליך ולכן שונים למצבים שונים מענים נותנים הביטוח הסדרי
מה לעצמך להגדיר עליך בעתיד. צרכיך את ולהעריך בהווה, לביטוח ביחס מצבך
בריאות במצב צעיר/מבוגר/קשיש? לילדים? רווק/נשוי/אב אתה כאשר לך נחוץ

שכיר/עצמאי? של במעמד טוב? טוב/לא כלכלי במצב טוב? טוב/לא

אישי? באופן לי שחשובים הדברים מהם 8.2
לדוגמה, הביטוח. הסדרי של שונים מרכיבים לגבי שונות העדפות יש אדם לכל
האחר ואילו שוטף, באופן השירות קבלת לנוהלי רבה חשיבות מייחס האחד
להבהיר לך מוצע המנתח. הרופא את לבחור ליכולת רבה חשיבות מייחס
טיפול ובמסגרות ברופאים לבחור היכולת לך חשובים כמה עד ולדרג לעצמך
ביתחולים לעומת ציבורי ביתחולים פרטית, מרפאה לעומת ציבורית (מרפאה
הספקת מקום של הגיאוגרפי המרחק השירות, לקבלת ההמתנה משך פרטי),
טפסים מילוי אישורים, לקבלת הדרישה עבודתך, ממקום או מביתך השירות

הרפואי. הטיפול ואיכות השירות, עלות קבלות, והצגת

לרכוש? יכול אני ביסוח ה0דר איזה 8.3
היכולת מה אישי באופן לחשב צריך אחד כל חדמשמעית. תשובה אין כך על
וכמה הביטוח, בעבור חודש, מדי וקבוע, מראש ידוע כסף סכום להוציא שלו
ידוע לא כסף סכום והוצאת ביטוח, העדר של מצב לעומת להוציא מוכן הוא

הצורך. בעת קבוע, ולא מראש
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לא כוללת משפחה של לבריאות ההוצאה כי לזכור, עליך החישובים עריכת בעת
חלק של הצריכה בעת עצמית השתתפות גם אלא הבריאות ביטוח דמי את רק
פרטי באופן תרופות רכישת פרטיים, שירותים על נוספות והוצאות מהשירותים,

ועוד.

הב^ות4 תכנית של נםנח בחירה .9

ואחרי השונות הביטוח תכניות של העיקריים המרכיבים בין משווה שאתה אחרי
את לבחור עליך שלך, הכלכלית והיכולת ההעדפות הצרכים, על חושב שאתה
ביטוח קיים ולא קופתחולים קיימת לא ביותר. לך המתאים הביטוח הסדר
נבון צרכן להיות רוצה אתה אם אבל אדם. לכל ביותר הנכונים שהם מסחרי

שתקפיד: חשוב
רבה; לב בתשומת שונים ביטוח הסדרי ולהשוות להעריך (1)

מתן כדי תוך ביטוח הסדר כל של והחסרונות היתרונות את לזהות לנסות (2)

לשירותים עצמית; השתתפות כולל הביטוח למחיר מיוחדת תשומתלב
הספקת בצורת במיוחד לך שחשובים ולמרכיבים הכספיים לתגמולים או

התגמולים; או השירותים
האם לך, שהובטחו התנאים נשמרים האם שוטף באופן ולעקוב להמשיך (3)

ממשיך הביטוח הסדר האם השירותים, הספקת מאופן מרוצה אתה
שלך. הצרכים על לענות

המימוש אך אחת, זמן בנקודת פעולה הינה בריאות ביטוח בתכנית הבחירה
הינה נבונה בחירה זמן. לאורך אחריה לעקוב המבוטח את מחייב שלה הנבון

מתמדת. בחירה

להיעזר תוכל מסחריים בריאות ביטוחי בין ולהשוואה המשלימים הביטוחים בין להשוואה 4
"1995 ,1991 בישראל הבריאות, ביטוחי בשוק "תמורות ברוקדייל ג'וינטמכון של בדו"ח
דינמי הוא בריאות ביטוחי ששוק לזכור יש להתפרסם) עומד ש. בראמלי, ר.; (גרוס,

הזמן. כל בו חלים ושינויים
ביטוחי בתחום הצרכן "הגנת ברוקדייל ג'וינטמכון של דוח ראה זה בתחום להעמקה

להתפרסם). עומד מ. רודווין, ת.; ברנע, מ.; (כהן, בישראל" והסיעוד הבריאות
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