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 ...עקרונות ההסדרה שעל הפרק  – 2015מיקוד  2014מיקוד 

 בהתאם לטיוטות ההסדרה שפורסמו עד כה* 



 המתעדכנים אחת לתקופהומחירים כיסויים 

 בחינת הפוליסה ברמת כלל המבוטחים אחת לשנתיים  

חברת הביטוח תוכל  , בהתאם לתוצאות הבחינה ובמידת הצורך

 לשנות את הכיסויים או את מחירם

השינויים יחולו הן על מבוטחים חדשים והן על מבוטחים קיימים 

שהצטרפו לתכניות הביטוח לאחר מועד תחילתן של הוראות  

 הפיקוח

 
 

 

 

 

 

בפוליסות החדשות לא תהיה עוד וודאות לגבי תנאי ועלות  
 הביטוח למשך כל חיי הפוליסה

 



 פוליסה אחידה בניתוחים

 תנאי כיסוי מוגבלים וקבועים בין כל חברות הביטוח

 שקיפות ויכולת השוואה  = אחידות : מטרת ההסדרה

 

 

 

כיסוי מוגבל לניתוחים ללא יכולת להרחיב למסלולים   
 אטרקטיביים נוספים שהיו קיימים עד כה

 



 פירוק חבילות הביטוח לכיסויים בודדים

ללא תלות  , ל כיסוי בנפרדכיש להציע את האפשרות לרכוש 

 בכיסויים אחרים
 ולא רק כחלק מחבילה, לרכוש כיסוי להשתלות בלבד: לדוגמא

יידרש לתת הסכמתו בנפרד לגבי כל אחת  המועמד לביטוח 

 מהתכניות שבכוונתו לרכוש

 המבוטח יוכל לבטל כל אחת מהתכניות בכל עת

 

 תידרש הסכמת המבוטח לרכישת כל כיסוי וכיסוי  
 



 ...בגלל הניסיון , בגלל הגודל? למה הראל

 בתת ענף הוצאות רפואיות₪ פרמיות ברוטו במיליוני 

 (וקבוצתיפרט )נתח שוק לתת הענף  - % פרט קיבוצי
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 ?של הראל UPGRADE -למה לבחור בתכניות ה

הנה חברת הביטוח הראשונה שהשיקה מוצר זה  הראל  -בגלל הניסיון 
מתבטא  לפני למעלה מעשור והניסיון הרב והמשמעותי שלה בתכנית זו

 במיומנות הגבוהה של הטיפול בתביעות  

 

לסוכנים ולמבוטחים מרכז שירות ייעודי בהראל רק  -בגלל השירות 
רבה בשל נושא הדורש מיומנות . אפגריידזכויות מבוטחי פוליסות למימוש 

 במסגרת הפרטית והציבורית מיצוי זכויות המבוטחים מורכבות ורגישות 

 

ללא הצהרת  , לרכושיכול מבוטח בהראל רק  -בגלל הגמישות 
לאחר  , (ולא משלים)פוליסת ניתוחים הנותנת כיסוי מלא , בריאות חדשה

 ראשונהשקיבל תשלום בגין תביעה 

 

 

 



 !!!בהצלחה  !תודה


