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מידע לבני 18 אודות המשך החברות במכבי ובכיסויים השונים 

טופס זה מיועד לבן/ת 18 שפרטיו/ה רשומים מעלה ובהתאם לכיסויים הקיימים. 

כללי:
בהגיע החבר לגיל 18 נמשכת החברות במכבי וכן בכל התכניות הנוספות בהן היה מבוטח טרם הגיעו לגיל 18, לרבות התכניות   .1

לשירותי הבריאות הנוספים הניתנים במסגרת "מכבי זהב" ו/או "מכבי שלי" )להלן: "שב"ן"(, הכיסוי "מכבי סיעודי" והחברות בקרן 
מכבי עמותה רשומה )להלן: "קרן מכבי"(, וזאת כל עוד לא הורה החבר על ביטול באחת או יותר מתכניות אלה.

גביית דמי חבר, אם יהיו, או כל תשלום אחר למכבי בגין החברות ו/או השירותים הניתנים לחבר על ידה ו/או כל נושא אחר, יכול   .2
ותעשה באמצעות קרן מכבי או כל תאגיד אחר שיקבע לעניין זה מעת לעת ע"י מכבי. 

החברות במכבי ובשירותי הבריאות הנוספים:
כחבר מכבי וכן כחבר זכאי ב"מכבי זהב ו/או במכבי שלי" )להלן: "תכניות השב"ן"( יחולו על החבר כל החובות והזכויות המפורטים   .1
בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, בתקנון השב"ן, בנהלים ובהחלטות של מוסדותיהם המוסמכים כפי שהם קיימים ו/או 

כפי שהם יתוקנו או ישנו מזמן לזמן. 

כחבר בתכנית/יות השב"ן החבר מייפה את כוחה של מכבי, ישירות או באמצעות מוסדותיה, לקבל בשמו ובמקומו מידע שוטף   .2
מגורמים כלשהם ממאגרי מידע בכל הנועד לפרטיו האישיים, בנושאים שיוחלט עליהם מזמן לזמן ע"י מכבי ו/או השב"ן ו/או 

מוסדותיהם בכל מה שנובע מחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, והתקנות שהותקנו או יותקנו על פיו. 

התכנית לביטוח סיעודי של חברי מכבי הניתנת באמצעות חברת ביטוח )להלן: "מכבי סיעודי"(:
בגיל 18 נמשכת החברות במכבי סיעודי. המשך החברות כאמור כרוך בתשלום של דמי ביטוח סיעודי.  .1

דמי הביטוח הסיעודי וכן כל התשלומים שיחולו על החבר בהתאם לפוליסת מכבי סיעודי, ישולמו )החל מהגיע החבר לגיל 18( למכבי   .2
ו/או לכל מי שיוסמך על ידה במועדים שיקבעו מעת לעת ע"י מכבי. דמי הביטוח הסיעודי כאמור ייגבו מאמצעי התשלום המעודכן 

במכבי )הוראה לחיוב חשבון בנק/ כ. אשראי(, כל עוד לא יעודכן אמצעי תשלום חלופי. 

בהיות החבר מבוטח במכבי סיעודי יחולו עליו כל התנאים המפורטים בפוליסת "מכבי סיעודי", כפי שהם קיימים ו/או כפי שהם   .3
יתוקנו או ישונו מזמן לזמן.

קרן מכבי:
על פי הוראות חוק העמותות, תש"ם-1980, החברות בקרן מכבי הינה מגיל 17. עד למועד זה  הזכאות לזכויות מכוח קרן מכבי הינה   .1

מתוקף חברות ההורים. 

החל מגיל 19 החברות בקרן מכבי כרוכה בתשלום דמי חבר לקרן מכבי ו/או לכל מי שיוסמך על ידה במועדים שיקבעו מעת לעת ע"י   .2
קרן מכבי, וזאת בהתאם לתקנות קרן מכבי ונהליה. דמי החבר לקרן מכבי כאמור, ייגבו מאמצעי התשלום המעודכן במכבי )הוראה 

לחיוב חשבון בנק/כרטיס אשראי(, לזכות קרן מכבי ו/או כל מי שיוסמך על ידה, כל עוד לא יעודכן אמצעי תשלום חלופי.

כחבר בקרן מכבי יחולו על החבר כל החובות והזכויות המפורטות בתקנות קרן מכבי, בנהלים ובהחלטות של מוסדותיה המוסכמים,   .3
כפי שהם קיימים ו/או כפי שהם יתוקנו או ישונו מזמן לזמן.

ידוע לחבר בקרן מכבי  כי המידע שמסר ו/או ייאסף אודותיו במסגרת חברותו בקרן מכבי, יישמר במאגרי המידע הרשומים   .4
המשרתים את קרן מכבי, בין היתר לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עמו, למען מתן שירותים לרווחתו, לצרכים תפעוליים, 

שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד, ניתוח ואפיון המידע, וכן לשם דיוור ישיר של עדכונים, הצעות, הטבות ומבצעים, לשם מימוש 
המטרות לעיל, ולהעברת המידע וקבלת הטבות והצעות גם על-ידי גופים מקבוצת מכבי, לרבות מכבידנט, בית בלב, מכבי יזמות 

וניהול, מכבי שירותי בריאות, מכבי מגן ואסותא מרכזים רפואיים, ו/או גופים אחרים מטעם הגופים המנויים לעיל והמצויים בקשר 
עסקי עימם כפי שיעודכן החבר מעת לעת ביחס לזהותם ובכפוף להבטחת פעילות על פי חוק.
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