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مرحبا،

أهنئك على عضويتك في التأمين التمريضي التابع ألعضاء مكابي. يعتبر برنامج التأمين التمريضي الجديد 
االكثر ريادة واالوسع من نوعه، ويضم برنامج التأمين في داخله حقوق موسعة التي من شأنها ان توفر الحل 
للعالج  اخضاعه  عن  ذلك  كان  سواء  الدعم،  له  يقدمون  الذين  عائلته  وألبناء  التمريضي  للمريض  االنسب 

التمريضي او عند العالج التمريضي في البيت.

يمنح البرنامج مساواة في سقف التعويض الشهري طوال فترة االستحقاق وكذلك ايضا للمنضمين الجدد.

التغطية التأمينية تمنح من خالل كالل شركة للتأمين م.ض

إن مكابي للخدمات الصحية هي صاحبة البوليصة، وستواصل االهتمام بان تضمن لك من خالل كالل تأمين 
التغطية التأمينية الكاملة وكذلك في تقديم العالج المتفاني في حال وجود حالة تمريضية.

في حال الحاجة الى عالج تمريضي، فان التأمين الخاص بأعضاء مكابي سيمنحك االمان واالطمئنان النفسي.

اتمنى لكم تمام الصحة 
والعافية

ران ساعر

مدير عام

مكابي خدمات صحية
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مرحبا،

أود ان أهنئك على عضويتك في بوليصة التأمين التمريضي التابع ألعضاء مكابي للخدمات الصحية.

ويسرني ان أضع بين يديك كتيب يحتوي على كامل المعلومات المتعلقة في برامج التأمين التمريضي التي 
أعدت خصيصا من أجل اعضاء »مكابي للخدمات الصحية«.

تنتظرك في هذا الكتيب معلومات تتعلق بالتغطية التأمينية، وطريقة تلقي الخدمة، وكذلك كيفية االنضمام 
والتوجيهات في حال تقديم دعوى مستقبلية.

التي  اللحظة  وفي  االفضل  العالج  تلقي  من  وستمكنك  خدمتك،  في  بك  الخاصة  التأمين  بوليصة  ستكون 
ستكون/ين بحاجة اليها.

من الجدير بالذكر: ان مركز خدمات الزبائن »مكابي سيعودي« في كالل تأمين سيكون في خدمتك امام أي 
سؤال او استفسار، وذلك من خالل هاتف رقم: 1-700-505-520.

اتمنى لكم تمام الصحة والعافية

دانيئيل كوهين

مدير قسم الصحة

كالل شركة للتأمين م.ض
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الشروط البند الموضوع
مكابي خدمات صحية، فيما يلي: "مكابي" اسم صاحب البوليصة عامّ

كالل شركة للتأمين م.ض. المؤمِّن

اإلخضاع للعالج التمريضي في المستشفى: تعويض شهريّ عن ضرر 
حقيقيّ على مكوث المستفيد في مؤسّسة تمريضية. عالج تمريضي 
بيتي للمستفيد الذي يمكث في البيت توفير خدمات تمريض بواسطة 
أو  شركة/ات تمريض أو تعويض شهريّ ثابت لتشغيل عامل أجنبي 

تعويض شهريّ ثابت.

التغطيات في البوليصة

المؤَمَن  انضمام  ابتداء من موعد  او  تاريخ 01.07.2013  ابتداء من 
ابعد ولغاية تاريخ 30.06.2016،  وبالرغم مما ذكر  ايهما  للبوليصة 
وفي حال قرر المراقب تأمين بوليصة تمريض جماعي متساوية لجميع 
صناديق المرضى )االصالح( فان فترة التأمين تقلص بحيث تنتهي عند 
ابتداء سريان مفعول االصالح، وعلى جميع االحوال لن يكون قبل تاريخ 

.31.12.2014

طول فترة التأمين

مع انتهاء فترة التأمين، وفي حال أن البوليصة الجماعية لن تُجدَّد أو 
تمّ وقفها ألي سبب كان، بشكل كامل أو جزئي، لدى المؤمِّن بخصوص 
جميع المؤمَّنين أو بخصوص قسم منهم، وطالما لم تقع حالة التأمين، 
يتوجه المؤمِّن خطيًّا إلى كل مؤمَّن أو إلى قسم من المؤمَّنين الذين ال 
تُجدّد البوليصة بخصوصهم، والذين كانوا مؤمّنين في هذه البوليصة 
لمدة 3 سنوات على األقل، ويعرض على المؤمَّن إمكانية االنتقال إلى 
90 يومًا من يوم تقديم بالغ المؤمِّن. يكون  بوليصة استمرار خالل 
مبلغ التأمين في بوليصة االستمرار بالتالؤم مع ما هو محدّد في هذه 
البوليصة، ويكون سقف فترة استحقاق التعويض التمريضيّ كما هو 
معرّف في هذه البوليصة )60 شهرًا(. يحظى المؤمَّن الذي ينتقل إلى 
بوليصة االستمرار بتخفيض بما ال يقل عن %20 قياسًا برسوم التأمين 
المعمول بها لدى المؤمِّن في الفترة نفسها، في بوليصة الفرد تحت 
شروط شبيهة، وخالل كل فترة بوليصة االستمرار. يتم االنتقال إلى 
بوليصة االستمرار من خالل إعطاء تواصل تأميني )من دون تصريح 
الصحة وال ختم مجدّد أو فحص مجدّد للوضع الصحي السابق(، ومن 
غير فترة تأهيل. يكون المؤمَّن مخوّال، في إطار بوليصة االستمرار، 

الحصول على تعويضات تأمين مخّفضة. 

االستمرارية

تركيز تفاصيل عامّة حول "مكابي للتمريض"
بوليصة لتأمين تمريضيّ جماعيّ ألعضاء مكابي خدمات صحيّة

)وفًقا ألنظمة "المكاشفة الالئقة"(
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الشروط البند الموضوع
ال توجد.. فترة التأهيل

30 يومًا. فترة االنتظار عام
ال توجد. المشاركة الذاتية

12 شهرًا بعد ذلك،  المقرِّر، وكّل  اليوم  12 شهرًا على  انقضاء  بعد 
يكون لصاحب البوليصة الحق في طلب تغييرات في شروط البوليصة، 
وذلك بتصديق مراقب التأمين، لغرض إدخال تعديالت عليها أو شروط 
حُدّدت في قوانين، في أنظمة أو في تعليمات مراقب التأمين وكانت 

سارية المفعول في الفترة نفسها.

تغيير شروط البوليصة 
خالل فترة التأمين

تغيير في 
الشروط

 27  -  26 الصفحتين  في  البريميا  تغيير  الئحة  في  مفصل  هو  كما 
وتتغير  سنوات   3 لمدة  معرفة  التأمين  رسوم  فان  الكتيب،  هذا  من 
مرتبطة  وتكون  المؤَمَن،  اليها  ينتمي  التي  العمرية  للفئة  وفقا 
 07.07.2008 بتاريخ  والمعرف  للمستهلك  االسعار  غالء  بجدول 
15.06.2008 بتاريخ  نشر  والذي   2008 ايار  شهر  غالء  جدول  أي 

مبلغ ومبنى البريميا رسوم التأمين

خضوعًا لتصديق مراقب التأمين، يكون صاحب البوليصة مخوّاًل، بموجب 
اعتباره الحصري، إصدار أمر للمؤمِّن بزيادة رسوم التأمين في كل سنة، 
ولكن ليس قبل 36 شهرًا من اليوم المقرِّر. ويبلغ المؤمِّن المؤمَّنين 

بذلك مسبًقا وخطيًّا.
وكذلك، يكون المؤمِّن مخوّاًل تغيير رسوم التأمين بما يتجاوز ارتفاع 
جدول الغالء، إذا ما كان مثل هذا االرتفاع مُتطلَّبًا نتيجة ألمر تشريعي 

أو أمر سلطة حكومية، وفًقا للمتفق عليه مع صاحب البوليصة. 

تغيير رسوم التأمين خالل 
فترة التأمين

ال توجد إمكانية لإللغاء من قبل المؤمِّن أو من قبل صاحب البوليصة 
خالل فترة التأمين، فيما عدا الحاالت التالية، والتي يُلغى فيها التأمين 

بما يخضع ألوامر قانون عقد التأمين 1981:
•إذا لم تُدفع رسوم التأمين )رسوم البريميا( في موعدها.

•إذا أخفى المؤمَّن عن المؤمِّن حقيقة جوهرية كانت معرفتها ستجعل 
المؤمِّن ال يقبله للتأمين. 

يحق للمؤمَّن إلغاء البوليصة في أيّ وقت بأمر خطيّ.

شروط إلغاء البوليصة من 
قبل صاحب البوليصة أو 

من قبل المؤمِّن

شروط اإللغاء

البند 10 في البوليصة. استثناءات-قيود على 
مسؤولية المؤمِّن

استثناءات

البند 11 في البوليصة. استثناءات-وضع 
استثناءات بسبب حالة 

صحية سابقة
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الشروط البند الموضوع
وضع صحي وأداء متردّيان لدى المؤمَّن نتيجة لمرض، حادث أو قصور 
صحي ال يتمكن بسببه من أن ينفذ بقواه الذاتية قسمًا جوهريًّا )50% 
من النشاط على األقل( من 3 نشاطات على األقل من بين النشاطات الـ 6 
اليومية المفصلة في تعريف حالة التأمين، أو وضع صحي وأداء متردّيان 
لدى المؤمَّن نتيجة لـ"إرهاق نفسيّ" )مثلما هو معرّف في تعريف حالة 

التأمين( التي حدّدها طبيب مختص في المجال. 

تعريف حالة التأمين إضافات 
على التأمين 

التمريضي

حتى 60 شهرًا. طول فترة دفع تعويضات 
التأمين

عن مستفيد قيد العالج التمريضي في مستشفى – تعويض عن ضرر 
خدمات  توفير   – البيتي  التمريضي  العالج  قيد  مستفيد  حقيقيّ.عن 
تمريض بيتي بواسطة شركات تمريض، أو تعويض بواسطة تعويض 
بواسطة  تعويض  أو  أجنبي،  عامل  لتشغيل  ثابت  شهريّ  تمريضيّ 

تعويض تمريضيّ شهريّ ثابت. 

نوع تعويضات التأمين

مقابل إخضاع لعالج تمريضي في مستشفى:
لمؤمَّني "سيعودي كيسف" – تعويض بنسبة %40 من نفقاته على 

اإلخضاع للعالج التمريضي في مستشفى، وحتى سقف 5,000 ش.ج. 
في الشهر )البند 6.1.1 في البوليصة(.

لمؤمَّني "سيعودي زهاف" – تعويض بنسبة %80 من نفقاته على 
اإلخضاع للعالج التمريضي في مستشفى، وحتى سقف  10,000 

ش.ج. في الشهر )البند 6.1.2 في البوليصة(.
للمستفيد في العالج التمريضي البيتي:

أ. ساعات عالج بيتي بواسطة شركة/ات تمريض )وفًقا لتسعيرة األيام 
العادية في ساعات النهار(:

لمؤمَّني "سيعودي كيسف" – 25 ساعة عالج أسبوعية )البند 7.1.1 أ 
في البوليصة(.

لمؤمَّني "سيعودي زهاف" – 36 ساعة عالج أسبوعية )البند 7.1.1 ب 
في البوليصة(.

أو
ب. تعويض من خالل تعويض تمريضيّ شهريّ ثابت للعامل 

األجنبي:
لمؤمَّني "سيعودي كيسف" – 3,500 ش.ج. في الشهر. )البند 7.1.2 أ 

في البوليصة(.
لمؤمَّني "سيعودي زهاف" - 4,500 ش.ج. في الشهر. )البند 7.1.2 ب 

في البوليصة(.
أو

ج. تعويض من خالل تعويض تمريضيّ شهريّ ثابت:
لمؤمَّني "سيعودي كيسف" – 3,000 ش.ج. في الشهر. )البند 7.1.3 أ 

في البوليصة(.
 لمؤمَّني "سيعودي زهاف" - 4,000 ش.ج. في الشهر. )البند 7.1.3 ب 

في البوليصة(.

مبلغ التأمين
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الشروط البند الموضوع
خالل الفترة التي يحق للمستفيد فيها تلقي تعويض تمريضيّ، يكون 

معفيًّا من دفع رسوم البريميا.
إعفاء من دفع البريميا إضافات للتأمين 

التمريضي
مثلما هو مفصل في جدول تغير البريميا في الصفحتين 26 - 27 من 

هذا الكتيب
سّلم رسوم التأمين

ال توجد. حقوق المؤمَّن بمُقتضى 
رفع البريميا

ال توجد. القيمة المشطوبة

ال عالقة بين مبلغ التأمين وعمر المؤمَّن وقت الحادث أو عمر المؤمَّن 
وقت االنضمام إلى البوليصة.

الرابط بين مبلغ التأمين 
وعمر المؤمَّن

ال يتمّ االقتطاع من أيّ تعويض تمريضيّ أو خدمة تمريضية تمنحهما 
الدولة، بما في ذلك بحكم قانون التأمين الوطني.

في حال مسؤولية طرف ثالث آخر – وفًقا ألوامر قانون عقد التأمين.

اقتطاع تعويضات من 
تأمينات أخرى

نلفت انتباهكم – انه بإمكانكم من خالل موقع المؤمن على شبكة االنترنت  www.maccabisiudi.co.il  العثور على 
 ،ADL الشروط لتحديد استحقاق تعويض التمريض، واالختبارات لتحديد عدم القدرة على تنفيذ %50 من أي نشاط

نموذج تقييم اداء كعينة، وكذلك رابط دليل  المشتري لتأمين تمريضي من خالل موقع االنترنت لمراقب التأمين، فإنكم 
تستحقون الحصول على دليل المشتري لتأمين تمريضي من خالل التوجه الى مركز خدمات المؤمِن على هاتف رقم 

.1-700-505-520
يسرنا ان نجيب على أي سؤال أو استفسار من خالل مركز خدمات مكابي سيعودي على هاتف رقم 1-700-505-520.

ويمكن كذلك تقديم دعوى من خالل ارسال النماذج الموجودة على الموقع www.maccabisiudi.co.il بعد تعبئتها كما 
هو مطلوب وذلك من خالل فاكس رقم 6383119-077 او من خالل البريد: ص.ب 37190 تل ابيب ميكود 6137002.

الشروط الملزمة هي شروط البوليصة الكاملة.
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مدخل 1 .

تشهد هذه البوليصة على أنه في مقابل دفع رسوم تأمين، وبما يخضع للشروط واألوامر واالستثناءات المفصّلة 
فيما يلي، يمنح المؤمِّن للمستفيد تعويضًا تمريضيًّا. يُعطى التعويض التمريضيّ بسبب حالة تأمين حدثت 

خالل فترة التأمين، وفًقا لما هو منصوص في هذه البوليصة، شروطها وقيودها.

تعريفات عامّة 2 .

يكون للمصطلحات التالية، في هذه البوليصة وفي كّل ملحق مرفق بها، المعنى الوارد بجانبها:

"المؤمِّن" – كالل شركة للتأمين م.ض. )فيما يلي: "الشركة"(. 2.1 .

"صاحب البوليصة" – مكابي خدمات صحية جمعية عثمانية رقمها 227/99. 2.2 )فيما يلي: "مكابي"(.

"مكابي مغين" – مكابي مغين – رابطة تشاركية لتأمين متبادل ضدّ األمراض م.ض. 2.3 .

"عضو مكابي خدمات صحية" – المسجل ومن له الحق في تلقي خدمات صحية من مكابي وفًقا للقانون  2.4 .
و/أو وفًقا ألنظمة مكابي المفصّلة في نظام مكابي الداخليّ )فيما يلي: "عضو مكابي"(.

"ولد" – ابن أو ابنة عضو مكابي، من يوم والدته وحتى بلوغه 18. 2.5 عامًا، والمسجل كعضو مكابي.

"صندوق التمريض" – برنامج لتغطية تمريضية ألعضاء مكابي خدمات صحة، الذين انضمّوا و/أو يتمّ  2.6 .
ضمهم، قبل موعد بدء هذه البوليصة، وفًقا ألنظمة الصندوق المذكور أعاله كأعضاء في رابطة مكابي 
مغين. يتكوّن برنامج التغطية التمريضية المذكور من مستويين: مستوى "سيعودي كيسف" ومستوى 

"سيعودي زهاف" وكّل من انضم إليه في واحد من المستويين المذكورين.

"المؤمَّن" – من يستوفي أحد الشروط التالية: 2.7 .

عضو مكابي مغين وأوالده المسجلون معه، والذي/ن كان/وا عشية الموعد المقرِّر مشمواًل/ين في  2.7.1 .
صندوق التمريض في أحد مستوييه "سيعودي كيسف" أو "سيعودي زهاف" عدا من استوفى 
في اليوم المقرِّر تعريف المحتاج للتمريض وفًقا للتعريفات المحدَّدة في أنظمة صندوق 
التمريض و/أو من بدأ/وا بتلقي تعويضات تمريض من صندوق التمريض و/أو من استوفى/

وا تعريف المحتاج للتمريض، ولكنه لم يكن يستحق تلقي تعويضات تمريض من صندوق 
التمريض أليّ سبب كان.

عضو مكابي وأوالده المسجّلون معه في مكابي، والذي/ين لم يكن/يكونوا مشمواًل/ين عشية  2.7.2 .
اليوم المقرِّر في مكابي مغين ولم يُشمل/وا في صندوق التمريض، والذي/ين عبأ/وا ووقع/

وا طلبًا خطيًّا لالنضمام إلى هذا التأمين في مستوى "سيعودي زهاف" وقد وافق المؤمِّن 
على تأمينه/هم.

بغية منع أيّ التباس، يُوضَّح أن جميع المؤمَّنين وفًقا لهذه البوليصة، مؤمّنون فيها بشكل  2.7.3 .
شخصيّ، من دون أن تكون لذلك عالقة بتأمين أو عدم تأمين أزواجهم/ّن، وأن البوليصة ال 
تصبح الغية بالنسبة إلى المؤمَّنين في حالة وفاة أو طالق الزوج/ة.ولكن في حالة إلغاء والديّ 

"مكابي التمريضيّ"

بوليصة لتأمين تمريضيّ جماعيّ ألعضاء مكابي خدمات صحيّة
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الولد )أو األوالد( تأمينهما وفًقا لهذه البوليصة، يُلغى تلقائيًّا، أيضًا، تأمين الولد )أو األوالد( 
في هذه البوليصة. في حال ألغى أحد الوالدين البوليصة )"الوالد الذي ترك"( ال يُلغى تأمين 

ولده )أو أوالده(، إاّل إذا قرّر الوالد الذي ترك ضمّ ولده )أوالده( إليه.

"المستفيد" – مؤمَّن معرّف كما ورد أعاله، حدثت له حالة تأمين وهو يستحق تلقي تعويض تمريضيّ  2.8 .
وفًقا لهذه البوليصة.

"حالة التأمين"/"وضع يمنح استحقاًقا" – أحد الحادثين التاليين أو أكثر: 2.9 .

وضع صحيّ وأداء متردّيان لدى المؤمَّن نتيجة لمرض، حادث أو قصور صحيّ ال يتمكن بسببه  2.9.1 .
من أن ينفذ بقواه الذاتية قسمًا جوهريًّا )%50 من النشاط على األقل( من 3 نشاطات على 

األقل من بين النشاطات الـ 6 التالية: 

النهوض واالستلقاء – قدرة المؤمَّن الذاتية على االنتقال من وضعية استلقاء إلى جلوس و/ 1.
أو النهوض عن كرسيّ، بما في ذلك القيام بهذا النشاط من كرسيّ عجالت و/أو سرير.

ارتداء الثياب وخلعها – قدرة المؤمَّن الذاتية على ارتداء و/أو خلع قطع ثياب من كّل األنواع  2.
بما في ذلك وصل و/أو تركيب حزام طبي و/أو طرف اصطناعيّ.

االغتسال – قدرة المؤمَّن الذاتية على االغتسال في حوض، االستحمام في حمام أو بكّل  3.
طريقة أخرى متعارف عليها، بما في ذلك عملية الدخول للحوض أو الحمام والخروج منهما.

األكل والشرب - قدرة المؤمَّن الذاتية على تغذية جسمه بكّل طريقة أو وسيلة )بما في ذلك  4.
الشرب، وليس األكل، بمساعدة قشة(، بعد أن يكون الغذاء قد أعدّ وُقدّم له.

التحّكم بالمخارج - قدرة المؤمَّن الذاتية على التحكم بعملية األمعاء و/أو عملية البول.  5.
عدم التحّكم بإحدى هاتين العمليتين، الذي يعني مثاًل استخدامًا ثابتًا للفغرة أو القثطار 
في المثانة البولية أو استخدامًا دائمًا للحفاظات أو أغراض االمتصاص على أنواعها، يُعتبر 

انعداما للتحّكم بالمخارج.

الحراك -  قدرة المؤمَّن الذاتية على التحرّك من مكان إلى آخر. تنفيذ هذا النشاط بشكل  6.
مستقل وبدون مساعدة من الغير، من خالل االستعانة بعكازيْن و/أو عصًا و/أو متّكأ المشي  
و/أو بجهاز آخر بما في ذلك الميكانيكيّ منه أو المتحرّك أو اإللكترونيّ، غير كرسيّ العجالت، 
ال يُعتبر مسًّا لقدرة المؤمَّن الذاتية على الحركة. ولكن مُالزمة السرير أو كرسيّ العجالت 
سيُعتبران كانعدام قدرة المستفيد على التحرك، حتى لو كانت لدى المؤمَّن قدرة على تحريك 

كرسيّ العجالت بشكل مستقل.

وضع صحيّ وأداء متردّيان لدى المؤمَّن نتيجة لـ"إرهاق نفسيّ" حدّده طبيب مختص في المجال.  2.9.2 .
في هذا الشأن، "اإلرهاق النفسيّ" – مسّ نشاط المؤمَّن اإلدراكيّ وتراجع في قدرته العقلية، 
والذي يشمل الضعف في اإلدراك والحكم، تراجع الذاكرة ألمد بعيد و/أو قصير وعدم التمييز 
في المكان والزمان، ممّا يتطلب رقابة في معظم ساعات اليوم وفًقا لما حدّده طبيب مختص 

في المجال، وسببه وضع صحي مثل: األلتسهايمر أو أشكال أخرى من الخرَف. 

"تعويضات التمريض" -  2.10 .

إخضاع عالجي تمريضي – تعويض للمستفيد عن نفقات فعلية دفعها المستفيد أو ممثل عنه  2.10.1 .
مقابل المكوث في المؤسّسة التمريضية كما ينص البند 6 فيما يلي.
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عالج تمريضي بيتي – توفير خدمات تمريض في البيت أو منح تعويض كما ينص البند 7. 2.10.2 
فيما يلي.

"أسقف تعويضات التمريض" –  2.11 .

بالنسبة إلى المستفيد الذي يمكث في مؤسّسة تمريضية –  2.11.1 .

Ɗ. وفًقا لمستوى "سيعودي كيسف".

Ɣ. وفًقا لمستوى "سيعودي زهاف".

كما ينص البندان 6.1.1 و 6.1.2 فيما يلي.

بالنسبة إلى المستفيد الذي يتلقى عالجًا تمريضيًّا في البيت - 2.11.2 .

Ɗ. وفًقا لمستوى "سيعودي كيسف".

Ɣ. وفًقا لمستوى "سيعودي زهاف".

كما ينص البندان 7.1.1 و 7.1.2 فيما يلي.

"سقف فترة استحقاق تعويضات التمريض" – فترة ال تزيد عن 60. 2.12 )ستين( شهرًا متراكمة )بما في 
ذلك تراكم أجزاء أشهر(، تبدأ بعد انتهاء فترة االنتظار، والتي يحقّ للمستفيد أن يتلقى عنها تعويضات 

تمريض.

"فترة االنتظار" – فترة من 30. 2.13 يومًا، تبدأ في الموعد الذي حدثت فيه حالة التأمين، وكان المستفيد 
خاللها في حالة تمريضية بشكل متواصل كما هو معرّف في البوليصة، وذلك سواء أمَكث في البيت أم 
كان يخضع لعالج. بالنسبة لهذه الفترة ال يكون للمستفيد حقّ في تلقي تعويضات تمريض بسبب حالة 

التأمين. بغية إزالة أيّ شك، يكون المستفيد في فترة االنتظار، أيضًا، مُلزمًا دفع رسوم التأمين. 

"رسوم التأمين" – البريميا التي على المؤمَّن دفعها بواسطة صاحب البوليصة وفًقا لشروط البوليصة.  2.14 .

"مؤسّسة تمريضية" – مؤسّسة و/أو قسم تمريضي أو قسم المنهكين بمَن في ذلك المنهكون نفسيًّا  2.15 .
أو قسم في دار مُسنين أو مستشفى عامّ أو أية مؤسّسة أخرى صدّقت عليها وزارة الصحة و/أو الرفاه 
كعُنوان أو كمؤسّسة تمريضية، أو صدّق عليها المؤمِّن أو من ينوب عنه، حيث عملها األساسي هو 

إخضاع مرضى تمريضيين للعالج.

"شركة تمريض" – شركة، عملها الوحيد أو األساسي هو تقديم خدمات تمريض وفي حيازتها جميع  2.16 .
التراخيص والتصاريح المطلوبة وفًقا للقانون ومن قبل كّل سلطة لهذا النشاط مرتبطة بمؤسّسة التأمين 

الوطني باتفاقية خدمات تمريض في البيت.

"يوم بدء التأمين" – بخصوص المؤمَّنين كما هو معرّف في البند 2.7.1. 2.17 أعاله، والذين انتقلوا بالتعاقب 
من صندوق التمريض – في اليوم المقرِّر كما هو معرّف فيما يلي. 

. "اليوم المقرِّر" – 1.7.2008. 2.18

"طلب انضمام" – استمارة طلب شخصي لالنضمام إلى التأمين، تشمل تصريح  الصحة، وتشكل جزًءا ال  2.19 .
يتجزأ من البوليصة، وتمت تعبئتها وختمها من قبل عضو مكابي الذي يطلب االنضمام إلى هذا التأمين 

كمؤمَّن.

"العمر" – يُحتسب بسنوات كاملة، وفًقا لعدد السنوات الكاملة التي مرّت من يوم والدته وحتى الموعد  2.20 .
نفسه.
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سريان مفعول البوليصة 3 .

أعضاء كانوا مشمولين في صندوق التمريض: 3.1 .

المؤمَّن الذي كان عشية اليوم المقرِّر عضوًا في صندوق التمريض يُنقل بالتعاقب بدون تصريح الصحة 
وال ختم مجدّد أو فحص مجدّد للوضع الصحيّ السابق، ويكون مؤمَّنًا في إطار هذه البوليصة ابتداء من 
اليوم المقرِّر، بالمستوى الذي كان مشمواًل بموجبه في صندوق التمريض، ولكن وفًقا للحقوق المحدّدة 
للمستوى نفسه في هذه البوليصة، عدا مؤمَّن/ين كالمذكور/ين كان/وا في اليوم المقرِّر محتاجًا/ين 
تمريضيًّا/ين وفًقا للتعريفات المحدَّدة في أنظمة صندوق التمريض و/أو بدأ/وا بتلقي تعويض من 
صندوق التمريض و/أو من يستوفي تعريف محتاج لتمريض، لكنه لم يكن له الحق في اليوم المقرِّر في 

تلقي تعويضات تمريض من صندوق التمريض أليّ سبب كان.

بغية إزالة أيّ شك، نوضّح أنه ال تسري على مؤمَّن كالمذكور أعاله فترة تأهيل وال يطاَلب بتعبئة 
استمارة انضمام و/أو تقديم تصريح الصحة مع بدأ سريان مفعول هذه البوليصة. 

المؤمَّنون الجُدُد: 3.2 .

عضو مكابي الذي انضم إلى هذا التأمين في اليوم المقرِّر أو بعده، يكون مؤمَّنًا في إطار هذه البوليصة 
بمستوى "سيعودي زهاف" ابتداء من موعد انضمامه، بما يخضع لجميع الشروط المتراكمة التالية:

قدّم للمؤمِّن بواسطة صاحب البوليصة طلب انضمام تمت تعبئته وختمه كالمطلوب. 3.2.1 .

موعد االنضمام وفًقا لهذه البوليصة يكون األول من الشهر التالي لشهر االنضمام كما هو وارد في  3.2.2 .
مستندات مكابي التي تحوَّل إلى المؤمِّن شهريًّا. هذا الموعد يشّكل يوم بدأ تأمين المؤمَّن 

وفًقا للبوليصة.

صدّق المؤمِّن على الطلب ومنح موافقته على ضمّه للبوليصة مثلما هو وارد فيما يلي.  3.2.3 .

ضمّ مرشّحين إلى هذا التأمين، سيُلزَم بتعبئة تصريح الصحّة، ويتمّ بعد تنفيذ إجراء ختم  3.2.4 .
طبّي يقوم به المؤمِّن.

طفل وُلد وأهله أو والدته أعضاء في مكابي، يتمّ ضمّه إلى هذا التأمين تلقائيًّا بمستوى تأمين  3.2.5 .
والدته يوم االنضمام. يرسل المؤمِّن بواسطة مكابي إلى والدة الطفل المولود رسالة تبلغها 
بضمّ ابنها الوليد إلى التأمين. ويتمّ في الرسالة تحديد البنود الموجودة في البوليصة المرتبطة 

بحجم تغطية المواليد وكذلك االستثناءات المحدَّدة في البوليصة المرتبطة بعاهة والدية. 

في حال رفض طلب مرشَّح للتأمين، االنضمام إلى التأمين بموجب هذه البوليصة، من قبل المؤمِّن،  3.2.6 .
يمكنه االستئناف على قرار الرفض خالل 60 يومًا من يوم اتخاذ القرار. يتمّ االستماع إلى 

االستئناف أمام لجنة استئناف بخصوص االنضمام والتي تؤلف وتُعقد من حين إلى آخر. 

بالغ قرار المؤمِّن بشأن رفض قبول المؤمَّن للتأمين يُسّلمه المؤمِّن لكّل مرشح للتأمين وكذلك  3.2.7 .
لصاحب البوليصة. الحكم نفسه يسري على قرار االستئناف.

المرشّح للتأمين الذي ال يتلقى ردًّا على طلب االنضمام الذي قدّمه بعد أن أحضر للمؤمِّن كما  3.2.8 .
هو مطلوب تصريح الصحة وكذلك المادة الطبية الحقائقية المطلوبة منه، خالل 60 يومًا من 
التاريخ الذي تلقى المؤمِّن فيه الوثائق المذكورة، يصبح مؤمنًا بشكل تلقائيّ منذ يوم بدء 

التأمين بشروط عادية ومن دون أية قيود. 

منذ يوم توقيع طالب التأمين على تصريح الصحة وحتى يوم موافقة المؤمِّن على تأمينه، أو حتى  3.2.9 .
اليوم الذي يصدّق فيه على شروط المؤمِّن لقبوله للتأمين، وبما ال يزيد عن 60 يومًا من 
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اليوم الذي تمّ فيه تسّلم المستندات المذكورة في البند 3.2.8، لم يطرأ تغيير على صحّته 
ووضعه الجسديّ، كان من شأنه التأثير على موافقة المؤمِّن أو شرًطا لموافقة المؤمِّن على 

طلب االنضمام لو عرف به. 

طالب االنضمام إلى التأمين سّلم صاحب البوليصة أمر دفع دائمًا في البنك وموقعًا من قبله  3.2.10 .
لدفع رسوم التأمين أو تخوياًل بتكليف الحساب. 

إذا ما دفعت للمؤمِّن أموااًل على حساب رسوم التأمين قبل إعطاء موافقة المؤمِّن على تأمين  3.2.11 .
طالب االنضمام للتأمين، ال يُعتبر تلقي تلك األموال من قبل المؤمِّن أو من قبل صاحب 
البوليصة كموافقة من المؤمِّن على إجراء التأمين. دفع رسوم تأمين بعد موافقة المؤمِّن 
على قبول طالب التأمين وكذلك عدم الردّ على طلب االنضمام الذي قدّمه المرشّح للتأمين 

خالل 60 يومًا كما ورد في البند 3.2.8 أعاله، سيُعتبر كقبول المؤمَّن للتأمين.

التمريض  صندوق  وكان  التمريض  صندوق  من  التأمين  هذا  إلى  انتقلوا  الذين  األعضاء  3.2.12 .
يغطيهم بمستوى "سيعودي كيسف" فقط، يكون لهم الحقّ في رفع درجة تغطيتهم إلى 
تغطية "سيعودي زهاف"، وفًقا لهذه البوليصة بما يخضع لشروط الختم التي اتفق عليها بين 
المؤمِّن وصاحب البوليصة. هؤالء المؤمَّنون يُلزَمون بتصريح صحة وبختم طبيّ بخصوص 

رفع درجة التغطية إلى "سيعودي زهاف".

فترة التأمين: 4 .

، أو من موعد انضمامه المؤَمَن  تبدأ فترة التأمين بخصوص كل مؤَمَن ابتداء من تاريخ 01.07.2013. 4.1
للبوليصة، حسب ما ذكر ولغاية تاريخ 30.06.2016. وبالرغم مما ذكر وفي حال قرر المراقب تأمين 
بوليصة تمريض جماعي متساوية لجميع صناديق المرضى )االصالح( فان فترة التأمين تقلص بحيث 

تنتهي عند ابتداء سريان مفعول االصالح، وعلى جميع االحوال لن يكون قبل تاريخ 31.12.2014.

من دون مسّ ما ورد أعاله، بعد انقضاء 12 شهرًا من اليوم المقرِّر، وكّل 12. 4.2 شهرًا بعد ذلك الحين، 
يكون لصاحب البوليصة، بعد التشاور مع المؤمِّن، الحقّ في طلب تعديالت على شروط البوليصة، وذلك 
بتصديق المسؤول عن سوق األموال، التأمين والتوفير في وزارة المالية )فيما يلي: مراقب التأمين(، 
لغرض إدخال تعديالت أو شروط تمّ تحديدها في قوانين، أنظمة أو تعليمات مراقب التأمين وتكون 

نافذة في حينه.

في كّل حالة ال تُجدّد فيها البوليصة من قبل المؤمِّن أو صاحب البوليصة، يكون المؤمِّن مُلزَمًا تغطية  4.3 .
وفًقا للبوليصة بالنسبة إلى حوادث تأمين وقعت حتى انتهاء فترة التأمين، فقط، والتي تمّ تقديم دعوى 

بشأنها قبل انتهاء فترة التقادم المنصوصة في البند 18 فيما يلي.

االستمرارية 5 .

في الحاالت التالية، وطالما لم تحدث حالة التأمين وفًقا لهذه البوليصة، يمّكن المؤمِّن المؤمَّن في إطار  5.1 .
هذه البوليصة قبل ثالث سنوات على األقل من موعد وقف التأمين، من االنتقال إلى بوليصة فرد لدى 

المؤمِّن لفترة تأمين مدى الحياة )فيما يلي: "بوليصة استمرارية"(.

في حال انتهت عضوية المؤَمَن في مكابي أو انتهت فترة التامين بخصوص مؤَمَن معين، ففي  5.1.1 .
هذه الحالة يتوجه المؤمن خطيا الى المؤَمَن ويعرض عليه االنتقال الى بوليصة استمرارية 
وذلك خالل 90 يوم من تاريخ وقف تأمينه، على ان تكون بداية فترة التأمين في بوليصة 

االستمرارية باثر رجعي منذ يوم وقف التأمين وفقا لهذه البوليصة.

إذا لم يتمّ تجديد التأمين وفًقا لهذه البوليصة أو تمّ وقفه أليّ سبب كان لدى المؤمِّن بخصوص  5.1.2 .
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جميع المؤمَّنين أو بخصوص قسم منهم، في هذه الحالة يتوجه المؤمِّن خطيًّا إلى كّل مؤمَّن 
)أو إلى قسم من المؤمَّنين الذين لم تجدّد البوليصة بخصوصهم( ويقترح على المؤمَّن 
إمكانية االنتقال إلى بوليصة االستمرارية خالل 90 يومًا من إعطاء بالغ المؤمِّن. بدء فترة 

التأمين في بوليصة االستمرارية يكون بأثر رجعيّ من يوم وقف التأمين. 

إذا طرأ في فترة هذه البوليصة تعديل تشريعي، يمنح المؤمَّنين تغطية تمريضية تشبه التغطية القائمة 
في هذه البوليصة، تعطي بوليصة االستمرارية تغطية تأمينية إضافية مقابل التغطية المعطاة في 

بوليصة التأمين الجماعية غير المعطاة بحكم القانون، وفًقا التفاق بين صاحب البوليصة والمؤمِّن.

تكون شروط بوليصة االستمرارية كالتالي: يكون للمؤمَّن الذي ينتقل إلى بوليصة االستمرارية  5.1.3 .
التي ستكون  التأمين  رسوم  مقابل  األقل  على   20% بنسبة  التأمين  رسوم  في  تخفيض 
معتمدة لدى المؤمِّن في موعد بدء فترة التأمين وفًقا لبوليصة االستمرارية بخصوص جميع 
المؤمَّنين لديه في بوليصة مشابهة. يكون هذا التخفيض نافًذا خالل كّل فترة تأمين بوليصة 

االستمرارية.

يكون مبلغ التأمين في بوليصة االستمرارية وفًقا للمنصوص في البنود 7.1.3/7.1.2 و 6.1.2. 5.1.4 
بالتالؤم مع هذه البوليصة وتكون فترة دفع تعويضات التأمين في بوليصة االستمرارية سقف 

فترة استحقاق تعويض تمريضيّ، كما هي معرّفة في هذه البوليصة.

االنتقال إلى بوليصة االستمرارية يكون من خالل إعطاء تواصل تأمينيّ )من دون تصريح صحة  5.1.5 .
وال ختم مجدّد أو فحص مجدّد لوضع طبيّ سابق( ومن دون فترة تأهيل.

يكون المؤمَّن مخوّاًل في إطار بوليصة االستمرارية شراء تعويضات تأمين مخّفضة.  5.1.6 .

تعويضات تمريض لمستفيد اإلخضاع للعالج التمريضي: 6 .

في حال حدوث حالة التأمين، ومرور فترة االنتظار بما يخضع لشروط هذه البوليصة، يعوِّض المؤمِّن المستفيد 
الذي يمكث في مؤسّسة تمريضية عن نفقاته الفعليّة على اإلخضاع للعالج في تلك المؤسّسة، بنسب وفترات 

كما هو مفصّل فيما يلي:

سقف تعويضات التمريض للمعنيّ في العالج السريري التمريضي 6.1 .

سقف التعويض خالل فترة االستحقاق لتعويضات التمريض، أي حتى 60 شهرًا، سيكون كما هو مفصل 
في ما يلي: 

لمؤمَّني "سيعودي كيسف" – تعويض عن ضرر حقيقيّ بنسبة %40. 6.1.1 من نفقاته على اإلخضاع 
للعالج التمريضي وحتى سقف 5,000 ش.ج. في الشهر.

لمؤمَّني "سيعودي زهاف" – تعويض عن ضرر فعليّ بنسبة %80. 6.1.2 من نفقاته على اإلخضاع للعالج 
التمريضي وحتى سقف 10,000 ش.ج. في الشهر.

طريقة دفع تعويضات التمريض 6.2 .

تُدفع تعويضات التأمين بموجب البند 6.1. 6.2.1 أعاله مقابل إبراز وصوالت أصلية من قبل المستفيد 
أو ممثله، مرفقة بفواتير ضريبة حسب القانون، على دفع نفقات اإلخضاع للعالج الفعليّ في 

المؤسّسة التمريضية.

لن يُدفع تعويض عن ضرر حقيقيّ مقابل تصوير وصوالت، فواتير أو نسخ مالئمة لألصل. 
ورغم ذلك، في حال قدّم المستفيد إلى طرف آخر طلبًا لتلقي مبلغ، كامل أو جزئيّ، لسبب 
حالة التأمين، يقدّم نسخة مصدًّقا عليها ويرفق بها تصريحًا من الطرف الذي قدّم له المستند 



بوليصة لتأمين تمريضي جماعي ألعضاء مكابي خدمات صحية14

األصليّ، بشأن المبلغ الذي طالب به الطرف اآلخر. في هذه الحالة يعوّض المؤمِّن المستفيد 
عن ضرر حقيقيّ بموجب أوامر قانون عقد التأمين، شريطة أنه في كّل حالة ال يزيد مبلغ 

التعويض للمستفيد عن المبلغ األصغر من بين المبلغين التاليين:
Ɗ. مبلغ نفقات المستفيد الفعليّة.

Ɣ. مبلغ تعويض المستفيد المحدّد في هذه البوليصة.

يُدفع التعويض في كّل حالة تمّ فيها اإلنفاق فعليًّا قبل موعد التعويض. يُدفع  6.2.1.1 .
التعويض للمستفيد أو لممثله القانوني.

تُدفع تعويضات التأمين حتى اليوم الـ 15. 6.2.2 من كّل شهر، عن الشهر الفائت، بما يخضع للتصديق 
على الوصوالت أو الفواتير أو فواتير صفقة التعويض من قبل المؤمِّن.

تعويضات تمريض للمستفيد في العالج التمريضي البيتي 7 .

في حال حدوث حالة التأمين، وبمرور فترة االنتظار بما يخضع لشروط هذه البوليصة، يوّفر المؤمِّن  7.1 .
للمستفيد الذي يمكث في بيته، خدمات عالج تمريض بيتية تُمنح فعليًّا للمستفيد بواسطة شركة/ات 
التمريض التي يرتبط بها المؤمِّن، مثلما هو معرّف أعاله في البند 2.16، أو يعوّض المستفيد بتعويض 
تمريضيّ شهريّ ثابت، وكّل ذلك وفًقا الختيار المستفيد أو ممثله، من بين ثالث إمكانيات مثلما هو 

مفصّل في المسارات التالية:

تلقي خدمات تمريض بواسطة شركة/ات تمريض – )معالِج إسرائيلي(: 7.1.1 .

لمؤمَّني "سيعودي كيسف" – Ɗ25.  ساعة عالج أسبوعية.

لمؤمَّني "سيعودي زهاف" - Ɣ36.   ساعة عالج أسبوعية. 

يحقّ للمستفيد تلقي خدمات تمريض من معالِج/ة تمريضيّ/ة، بحجم الساعات  7.1.1.1 .
األسبوعية كما هو محدّد أعاله، وذلك لفترة ال تزيد عن 60 شهرًا، وطالما يستوفي المستفيد 
تعريف حالة تمنح استحقاًقا مثلما هو محدّد في البند 2.9 أعاله، وذلك بموجب تسعيرة األيام 

العادية في ساعات النهار. 

يُمكن للمستفيد أن يستبدل ساعات العالج المذكورة أعاله، بشكل نسبيّ قياسًا  7.1.1.2 .
بساعات المساء/الليل أو أيام الجمعة/السبت. ساعة عالج في يوم عادي تُحتسب حيث ال تقل 
عن تسعيرة ساعة عالج في مؤسّسة ألهداف غير ربحيّة في ساعات النهار بخصوص قانون 

التمريض الخاصّ بالتأمين الوطني كما يُنشر من حين إلى آخر.

تُدفع تكلفة الخدمة من قبل المؤمِّن لمزوّد الخدمة المرتبط معه باتفاقية. 7.1.1.3 .

المستفيد الذي يطلب زيادة حجم الخدمة أكثر من الحصة المفصلة أعاله يتحمّل  7.1.1.4 .
تكلفة العالج و/أو اإلشراف بدفعة مباشرة لمقدّم الخدمة بتعريفات تُحدّد مُسبًّقا في اتفاقيات 

مع مزوّدي الخدمة.

إذا لم تكن في المنطقة التي يمكث فيها المستفيد شركة تمريض يُمكنها توفير  7.1.1.5 .
الخدمة كما هو مذكور أعاله، يُعرض على المؤمَّن مسار تشغيل عامل أجنبيّ وفًقا للبند 

7.1.2 أو تعويض كما يرد في البند 7.1.3 فيما يلي.

تعويض بواسطة تعويض تمريضيّ شهريّ ثابت لتشغيل عامل أجنبي: 7.1.2 .

لمؤمَّني "سيعودي كيسف" –  Ɗ3,500.  ش.ج. في الشهر.
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لمؤمَّني "سيعودي زهاف" – Ɣ4,500.  ش.ج. في الشهر.

يكون للمستفيد الحقّ في تعويض ويتلقى تعويض تمريضيّ شهريّ ثابت كما هو مفصّل 
أعاله. يُدفع التعويض الشهريّ له كّل شهر في حال تمّ استيفاء الشروط التالية بشكل 

تراكميّ:

أبرز للمؤمِّن قبل بدء دفعات التعويض المذكورة أعاله تصريحًا لتشغيل عامل أجنبي  1.
وفًقا للقانون.

2.12 شهرًا و/أو بموجب طلب المؤمِّن في موعد مبّكر  أبرز تصريحًا كالمذكور أعاله لـ 
أكثر.

تكون فترة التعويض حتى مدّة 3.60 شهرًا، طالما يستوفي المستفيد تعريف وضع يمنح 
استحقاًقا كما هو محدّد في البند 2.9 أعاله.

تعويض بواسطة تعويض تمريضيّ شهريّ ثابت – كما هو مفصّل فيما يلي: 7.1.3 .

لمؤمَّني "سيعودي كيسف" –  Ɗ3,000.  ش.ج. في الشهر.

لمؤمَّني "سيعودي زهاف" – Ɣ4,000.  ش.ج. في الشهر.

في حال قرّر المستفيد أو ممثله عدم اختيار أحد البديلين بموجب البند 7.1.1 أو 7.1.2 المشار 
إليهما أعاله، يعوَّض المستفيد بتعويض تمريضيّ كما هو مفصّل أعاله، وفًقا لما هو محدّد 
في هذه البوليصة، خالل فترة تعويض من 60 شهرًا، طالما أنه يستوفي تعريف وضع يمنح 

استحقاًقا كما هو محدّد في البند 2.9 أعاله.

التنقل بين البرامج والمسارات 8 .

يكون للمستفيد أو ممثله الحقّ في أيّ وقت في تغيير قرارهما بشأن شكل ممارسة استحقاقهما بموجب  8.1 .
شروط هذه البوليصة. ويُمكنهما االنتقال من مسار عالج تمريضي بيتيّ - سواء أكان ذلك بتلقي الخدمة 
فعليًّا أم بتعويض مقابل تشغيل عامل أجنبي أم بتعويض عاديّ - إلى مسار تعويض مقابل إخضاع 
للعالج التمريضي كما هو محدّد في البند 6 أعاله. وكذلك، يكون لكّل مستفيد الحقّ في االنتقال من 
مسار إخضاع للعالج التمريضي إلى مسار العالج التمريضي البيتيّ، ومن هذا المسار يمكنه االنتقال إلى 
مسار تلقي الخدمة فعليًّا إلى مسار تعويض لتشغيل عامل أجنبي أو إلى مسار تعويض عاديّ كما هو 

محدّد في شروط البوليصة.

طلب االنتقال من مسار إلى آخر كما هو مذكور أعاله، يتمّ بواسطة توجه خطيّ للمستفيد أو ممثله إلى  8.2 .
المؤمِّن، الذي ينّظم تطبيق التغيير المطلوب وفًقا لألنظمة المحدّدة لدى المؤمِّن.

في حال اختار المستفيد أو ممثله مسار تعويض بواسطة تعويض تمريضيّ شهريّ ثابت لعامل أجنبي  8.3 .
ولم يرتّب بعد و/أو لم ينه بعد اإلجراءات واألنظمة المحدّدة لتشغيل عامل أجنبي، يمكنه االختيار ما بين 
تلقي خدمات تمريض بواسطة شركة تمريض أو تلقي تعويض. في حال اختار تلقي تعويض تُدفع له 
تعويضات التمريض بموجب مسار التعويض بموجب البند 7.1.3 أعاله، وفًقا الستحقاقه بموجب شروط 
البوليصة. في حال تمّ التصديق على طلبه لتلقي عامل أجنبي، تُدفع له تعويضات تمريض وفًقا لمسار 
التعويض لعامل أجنبي من موعد التصريح بموجب القانون، أو من يوم بدء عمل العامل األجنبي فعليًّا 

وبموجب الموعد المتأخر أكثر من بينهما.

تعويضات التمريض – عامّ 9 .

تُدفع تعويضات التمريض من قبل المؤمِّن للمستحق خالل 30. 9.1 يومًا من اليوم الذي تلقى فيه المؤمِّن 
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المعلومات والمستندات المطلوبة الستيضاح مسؤوليته. 

ا تلقي تعويضات تمريض بموجب هذه البوليصة مقابل فترة االنتظار. لن يكون المستفيد مُستحقًّ 9.2 .

تُمنح تعويضات التمريض بموجب هذه البوليصة باإلضافة، وبشكل غير متعلق بأيّ تعويض تمريضيّ  9.3 .
أو خدمة تمريضية تُمنح/يُمنَح أو ستُمنَح/سيُمنَح للمستفيد من قبل الدولة مقابل حالة التأمين، بما 

في ذلك بحكم قانون التأمين الوطني )صيغة مُدمجة( – 1995.

في كّل حالة استحقاق المستفيد لتلقي تعويضات تمريض مقابل جزء من الشهر، يقف سقف تعويضات  9.4 .
التمريض على الجزء النسبي، كنسبة جزء الشهر نفسه. 

لن يكون في اإلمكان تجميع استحقاق لتعويضات تمريض مقابل خدمات تمريض وفًقا للبند 7.1. 9.5 بالبنود 
الثانوية التابعة له، أو تعويض عن ضرر حقيقيّ في مؤسّسة تمريضية وفًقا للبند 6.1، التي لم تُستغل 
في شهر معيّن من قبل المستفيد حتى كامل سقف تعويضات التمريض، من أجل زيادة تعويضات 
التمريض للمستفيد في شهر آخر. ما ذكر في هذا البند يسري حتى على أجزاء الشهر، بالتغييرات 

المُلزَمة.

الفترات التي حصل خاللها المستفيد على تعويضات تمريض، سواء أكان ذلك وفًقا للبند 6. 9.6 أم وفًقا للبند 
7 أعاله ببنودهما الثانوية، وفًقا لهذه البوليصة أو وفًقا لصندوق التمريض، هي فترات متراكمة، وفي 

كّل حالة لن تزيد بشكل متراكم عن سقف فترة االستحقاق لتعويضات التمريض.

إذا كان هناك مستفيد يستحق تعويضات تمريض  وفًقا لهذه البوليصة وعيّن له وصي من قبل المحكمة،  9.7 .
يدفع المؤمِّن تعويضات التأمين للوصي الذي عيّن كما ذكر. 

يتوقف استحقاق المستفيد لتلقي تعويضات التمريض في الموعد الذي تزول فيه حالة التأمين أو عند  9.8 .
الوصول إلى سقف فترة االستحقاق لتعويضات التمريض، أو عند وفاة المستفيد، بحسب المبكر بينها. 
إذا توفي المستفيد خالل فترة االستحقاق تُدفع تعويضات التمريض لورثته وفًقا لما هو مذكور في 

البند 9.10 فيما يلي.

حالة تمريضية مُعاِودة - توقف المؤمِّن عن منح المستفيد تعويضات تمريض وفًقا لهذه البوليصة  9.9 .
في أعقاب تحسّن في حالته وخروجه من الحالة التمريضية التي تعطيه الحقّ في تعويضات تمريض، 
قبل استنفاد سقف فترة االستحقاق لتعويضات التمريض بالكامل، وبعد ذلك عاد المستفيد إلى الحالة 
ا  التمريضية التي تعطيه الحقّ في تعويضات تمريض وفًقا لهذه البوليصة، يكون المستفيد مستحقًّ
لتعويضات التمريض ابتداء من هذا الموعد من دون فترة انتظار إضافية. الفترة المتراكمة التي يكون 
ا تلقي تعويضات تمريض قبل التوقف وبعده، ال تزيد عن سقف فترة االستحقاق  فيها المستفيد مُستحقًّ
لتعويضات التمريض. ومن أجل إزالة الشك، يُوضّح أنه حتى في حال أن الحالة التمريضية الجديدة غير 

مرتبطة بالحالة التمريضية القديمة، لن تسري فترة انتظار إضافية.

ا تلقي تعويضات التمريض، وما دام  وفاة المستفيد – إذا توفي المستفيد في الوقت الذي كان فيه مستحقًّ 9.10 .
لم يستنفد سقف فترة االستحقاق لتعويضات التمريض، يبلغ ورثته المؤمِّن بذلك. إذا توفي المستفيد 
تُدفع من أجله تعويضات تمريض كاملة للشهر نفسه الذي توفي فيه، ما عدا من تلقى خدمات تمريضية 

من خالل شركة تمريض.

اإلعفاء من دفع رسوم التأمين – خالل الفترة التي يحق للمستفيد فيها تلقي تعويضات التمريض،  9.11 .
يكون المستفيد معفيًا من دفع رسوم التأمين. متفق عليه، أن يكون المؤمِّن مُلزَمًا بإبالغ المستفيد 
أو ممثله، فور بدء دفع تعويضات التمريض، بإعفائه من دفع رسوم التأمين، ويبّلغ، كذلك، أصحاب 
د أنه في فترة االنتظار،كذلك، يجب على المؤمَّن دفع رسوم التأمين كما هو محدّد في  البوليصة. يؤكَّ

البند 2.13 أعاله.
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من أجل إزالة الشك،إذا توقف المؤمِّن عن دفع تعويضات التمريض للمستفيد قبل استنفاد سقف فترة 
االستحقاق لتعويضات التمريض، يُجدّد واجب المستفيد بدفع رسوم التأمين من يوم انتهاء استحقاقه 
لتلقي تعويضات التمريض. يكون على المؤمِّن واجب اإلبالغ عن تجديد دفع رسوم التأمين للمستفيد 

و/أو لممثله ولصاحب البوليصة، أيضًا.

إلغاء البوليصة بعد استنفاد فترة االستحقاق لتعويضات التمريض – مع استنفاد سقف فترة االستحقاق  9.12 .
ا أليّ مبلغ أو  لتعويضات التمريض بالكامل، تلغى البوليصة بالنسبة إلى المؤمَّن الذي لن يكون مستحقًّ

خدمة إضافية وفًقا لهذه البوليصة.

استثناءات لمسؤولية المؤمِّن 10 .
لن يكون المؤمِّن مُلزَمًا إعطاء تعويضات التمريض وفًقا لهذه البوليصة بسبب حالة التأمين التي حدثت خالل 

واحدة أو أكثر من الفترات المفصلة فيما يلي:

حالة التأمين حدثت لطفل لم يبلغ من العمر 12. 10.1 شهرًا بعد. 

حالة التأمين حدثت قبل يوم ابتداء التأمين أو بعد انتهاء فترة التأمين. 10.2 .
لن يكون المؤمِّن مُلزَمًا إعطاء تعويضات تمريض وفًقا لهذه البوليصة بسبب حالة التأمين التي حدثت في 

أعقاب أو بسبب واحد أو أكثر من األحداث المحددة في البنود التالية: 

االشتراك في نشاط غير قانوني. 10.3 .

ثمالة مزمنة أو تعاطي المخدرات، ليس وفًقا لوصفة طبية. 10.4 .

خدمة المؤمَّن في الجيش أو في أية مؤسّسة أمنية أخرى، أو مشاركته في نشاط أمني ما، بما في ذلك،  10.5 .
النشاط  العسكري، الشرطي، الحربي، التمرّد، العمل العدائي، النشاط على خلفية قومية، أعمال الشغب، 

اإلضراب، بما في ذلك، المشاركة غير الفعّالة في هذه األحداث.

الطيران بأية وسيلة طيران، عدا كمسافر محتسب في طيران مدني تجاري أو طيران خاصّ بوسيلة طيران  10.6 .
مدني مصدّق عليها من قبل السلطات المخوّلة.

( أو أيّ مرض أو عارض مشابه. 10.7 .AIDS( عارض نقص المناعة المكتسَب

 ، حادث طرق. المصطلح "حادث طرق" سيفسّر وفًقا لقانون التعويضات لمصابي حوادث الطرق، 1975. 10.8
أو كّل قانون آخر يأتي مكانه.

االنفجار أو االنصهار النوويّ، التلوث اإلشعاعي. 10.9 .

أيّة عاهة والديّة أو مرض، في أعقاب أسباب وراثية أو أخرى، وبما في ذلك العاهة أو الضرر اللذان حدثا  10.10 .
في أعقاب الحمْل أو الوالدة التي وُلد فيها المؤمَّن، وفي حال أنه حُدّد بتشخيص طبي موّثق، فقط، 

خالل 12 شهرًا من يوم والدته. 

قيود بسبب حالة صحيّة سابقة – يطبق بالنسبة للمؤمَّنين الجدد، فقط:. 11

هذا القيد ساري المفعول بالنسبة إلى المؤمَّنين الذين انضموا لهذا التأمين بعد اليوم المُقرِّر، فقط، ولن يطبق 
بالنسبة إلى المؤمَّنين الذين كانوا مشمولين في صندوق التمريض في اليوم المُقرِّر.

ا تلقي تعويضات التمريض بسبب حالة تأمين كان المُسبب لها خطوة عادية  لن يكون المؤمَّن مستحقًّ 11.1 .
لحالة طبية سابقة.

"حالة صحيّة سابقة" تعني – مجموعة أسباب صحيّة تمّ تشخيصها لدى المؤمَّن قبل موعد انضمامه  11.2 .
إلى التأمين، بما في ذلك، بسبب مرض أو حادث؛ لهذا الموضوع، "تمّ تشخيصها لدى المؤمَّن" بطريقة 
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تشخيص طبي موّثق، أو في عملية تشخيص طبّي موّثق جرت خالل 6 أشهر سبقت موعد االنضمام 
للتأمين.

سريان مفعول القيد بسبب حالة صحيّّة سابقة: هذا القيد، في موضوع مؤمّن سنّه عند موعد ابتداء  11.3 .
فترة التأمين أقل من 65 سنة، يكون ساري المفعول  لمدة سنة واحدة من بداية فترة التأمين. بالنسبة 
إلى مؤمَّن سنّه عند موعد ابتداء فترة التأمين هي 65 سنة أو أكثر، سيكون القيد ساري المفعول لمدة 

نصف سنة من بداية فترة التأمين.

سريان مفعول القيْد بسبب حالة صحيّة معيّنة لمؤمَّن معيّن: رغم ما ُذكر أعاله، القيْد لمسؤولية  11.4 .
المؤمِّن القانونية أو لنطاق التغطية بسبب حالة صحيّة معيّنة فصّلت بالنسبة لمؤمَّن معيّن، انبثقت 
عن ختم طبي جرى للمؤمَّن، يكون ساري المفعول للفترة التي ذكرت في  قائمة التأمين بجانب الحالة 

الصحيّة المعيّنة نفسها. 

عدم سريان القيْد: لن يكون هذا القيْد ساري المفعول إذا أبلغ المؤمَّن المؤمِّن عن حالته الصحيّة  11.5 .
السابقة، ولم يقيد المؤمِّن بشكل صريح الحالة الصحيّة المعيّنة المذكورة في بالغ المؤمَّن.

الدعوى: 12 .

يبلغ المستفيد المؤمِّن عن حدوث حالة التأمين بأقرب وقت ممكن من الموعد الذي حدثت فيه الحالة.  12.1 .

واجب وحقّ تقديم الدعوى وتثبيتها يقع على المؤمَّن أو على ممثله، وعليهما، فقط. موضح بهذا أّن  12.2 .
صاحب البوليصة ليس مخوَّاًل تقديم، ولن يقدّم، دعوى للمؤمِّن بسلطة هذه البوليصة، بمبادرته أو 

باسم المؤمَّن. 

يقدّم المستفيد للمؤمِّن كّل المستندات التي يطلبها المؤمِّن، والمخصصة لتفسير مسؤوليته القانونية  12.3 .
وفًقا للبوليصة، ويوقع على ورقة تنازل عن السرية تُمكن المؤمِّن من الحصول على معلومات طبيّة 
وعلى معلومات وظيفيّة حول المستفيد. يكون المؤمِّن مخوّاًل إجراء أيّ نشاط، على حسابه وبشكل 
معقول وبفترة زمنية معقولة كما هو متفق عليه بينه وبين صاحب البوليصة، إخضاع المستفيد لفحص 
دوري و/أو طبيّ من قبل طبيب من قبله  أو مقدّم خدمة طبيّة آخر من قبله، وفًقا لرأيه الحصري.  هذه 
الواجبات تقع على المؤمَّن/المستفيد قبل التصديق على الدعوى وخالل كّل الفترة التي يستحق فيها 

تلقي تعويض تمريضيّ.

المؤمَّن الذي ال يحصل على ردّ على الدعوى التي قدّمها هو و/أو ممثله، بعد أن قدّم للمؤمِّن كّل  12.4 .
المستندات الطبيّة و/أو األخرى المطلوبة من قبله كما هو مذكور أعاله، وبعد أن وافق على الخضوع 
لتقييم وظيفي أو فحص طبيّ آخر إذا طلب ذلك منه، أو مؤمَّن خضع لتقييم وظيفي كما ُذكر ولكنه لم 
يحصل بعدها على ردّ على الدعوى، يُنظر إليه كمستفيد تمّ االعتراف باستحقاقه وفًقا لشروط البوليصة 
وللتغطية التي تمّ تأمينه وفقها. كّل هذا إذا مرّ 60 يومًا بعد تحويل الدعوى إلى المؤمِّن كما ُذكر أعاله، 

أو إذا مرّ 45 يومًا بعد إجراء التقييم الوظيفي من قبل المؤمِّن.

سيجري التقييم الوظيفي للمستفيد من قبل المؤمِّن أو أيٍّ من قبله بعد التنسيق مع المستفيد أو مع  12.5 .
ممثله.

في حال طرأ تحسّن على حالة المستفيد وخرج من الحالة التي تعطيه الحقّ، على المستفيد إبالغ المؤمِّن  12.6 .
بذلك بشكل فوريّ، وليس أكثر من 30 يومًا بعد موعد التحسّن الذي طرأ على حالته. 

في حال وفاة المستفيد، وفي حال لم يُذكر شخص آخر من قبله مخوّل لتلقي تعويض تمريضيّ وفًقا  12.7 .
للبوليصة، يدفع المؤمِّن لورثة المؤمَّن بقية التعويض التمريضيّ الذي كان من المفروض أن يُدفع 

للمستفيد في الفترة التي كان يحقّ له الحصول عليه، والذي لم يُدفع له قبل موعد الوفاة.
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إذا دُفع/ت للمستفيد و/أو لورثته معاش/ات تقاعدي/ة تمريضي/ة مقابل فترة لم يكن يستحّقها، سواء  12.8 .
أكان ذلك في أعقاب تحسّن طرأ على حالته و/أو في في أعقاب وفاته، كما ُذكر أعاله، يكون من حقّ 
المؤمِّن استرجاعها. المبالغ المذكورة أعاله تُعاد للمؤمِّن وهي مرتبطة بجدول الغالء، من دون فائدة.

لجان االستئناف 13 .

إذا رُفضت دعوى المؤمَّن لتلقي تعويضات التمريض بشكل كامل أو جزئي، ألسباب طبيّة و/أو أخرى،  13.1 .
فسيُقدّم له بالغ مُعَلَّل من قبل المؤمِّن، يلفت انتباهه فيه إلى حقه في تقديم استئناف للجنة 

االستئناف، وذلك خالل 60 يومًا من يوم تقديم البالغ له.

يكون المؤمَّن مخوّاًل لتقديم مستندات وآراء طبية ووظيفية للجنة االستئناف، بحسب رؤيته أو كما يطلب  13.2 .
منه من قبل اللجنة. وكذلك، ستمكن اللجنة المؤمَّن و/أو ممثله من المثول أمامها.

سيحوّل المؤمِّن للجنة كّل المادة المتعلقة بالدعوى والموجودة بين يديه، إذا كانت تحوّلت إليه من قبل  13.3 .
المؤمَّن أو إذا وصلت إليه عن غير طريق المؤمَّن.

ستكون لجنة االستئناف مخوّلة مناقشة الدعوى، قبولها أو رفضها وفًقا لشروط البوليصة. 13.4 .

سيتمّ اتخاذ قرارات لجنة االستئناف باألغلبية. في حال تعادل األصوات يكون لمدير قسم التأمين في  13.5 .
مكابي أو من يعيّن من قبل المدير العامّ لمكابي حقّ القرار، وقراره سيكون نهائيًّا وغير قابل لالستئناف 

ومُلِزمًا للمؤمِّن.

قرار اللجنة يلزم المؤمِّن ويُعتبر كقرار المؤمِّن، بكّل معنى الكلمة. 13.6 .

ليس في قرار لجنة االستئناف أو التوجه إليها، ما يمس حقوق المؤمَّن في التوجه إلى األجهزة القضائية  13.7 .
من أجل فحص حقه وفًقا للبوليصة. 

بالنسبة إلى هذا البند، "لجنة االستئناف" تعني – لجنة مكوّنة من ثالثة ممثلين لمكابي وثالثة ممثلين  13.8 .
للمؤمِّن حيث يشّكل أربعة – اثنان من كّل جهة، نصابًا قانونيًّا، وطريقة نشاطها ستسوّى باتفاق بين 
مكابي وبين المؤمِّن. من المؤّكد أّن واحدًا من الممثلين في لجنة االستئناف، على األقل، سيكون مؤهَّاًل 

كطبيب، وأّن ممثاًل آخر، على األقل، سيكون مؤهّاًل كرجل قانون. 

لجنة استئناف في موضوع االنضمام إلى التأمين

إذا رُفض طلب المرشّح للتأمين لالنضمام إلى التأمين كما ذكر في البند 3.2.6. 13.9 أعاله، يحقّ له خالل 
60 يومًا التوجه إلى لجنة االستئناف وتقديم استئناف على رفضه. 

تكون لجنة االستئناف المذكورة أعاله مكوّنة من ممثل صاحب البوليصة وممثل المؤمِّن. يعرض المرشّح  13.10 .
للتأمين أمام اللجنة جميع تعليالته، الطبية منها أو األخرى، وضمن ذلك يمكنه عرض آراء خطية من قبل 

أطبائه. 

إذا لم يتوصل أعضاء لجنة االستئناف المذكورة أعاله إلى قرار متفق عليه، يكونان مخوّليْن ضم طبيب  13.11 .
متفق عليه من قبل االثنين في المجال ذي الصلة، وقراره سيلزم اللجنة.

الربط بجدول الغالء 14 .

كّل الدفعات المسدّدة للمؤمِّن أو تلك التي يُنفِقها المؤمِّن بحسَب هذه البوليصة، ستكون مربوطة  14.1 .
بجدول الغالء، كما هو مفصّل أدناه: 

كّل دفعات المؤمِّن، بحسب هذه البوليصة، يتمّ ربطها، مرّة كّل ثالثة أشهر، في بداية كّل ثالثة أشهر،  14.2 .
بنسبة ارتفاع أو انخفاض جدول الغالء الحاليّ في مقابل جدول الغالء األساسيّ. 
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كّل دفعات رسوم التأمين التي يجب على المؤمَّن دفعها للمؤمِّن، سيتمّ ربطها مرّة كّل ثالثة أشهر  14.3 .
بجدول الغالء الحاليّ، في مقابل جدول الغالء األساسي )أي أنّه سيتم إجراء الربط بجدول الغالء سواء 

أكان جدول الغالء الحاليّ أعلى من جدول الغالء األساسيّ أم أدنى منه(.

إذا كان يتمّ الدفع عن طريق التحويل البنكيّ، فسيكون يوم إجراء الدفع هو اليوم الذي سيتمّ فيه  14.4 .
تحويل األموال فعليًّا إلى المؤمِّن أو المؤمَّن.

ستكون للمصطلحات التالية المعاني الواردة إلى جانبها: 14.5 .
"الربط بجدول الغالء" – ضرب المبالغ المفروضة بالنسبة القائمة بين جدول الغالء األخير الذي نُشر قبل 

القيام بحساب الربط بجدول الغالء، وبين جدول الغالء األساسيّ.
"جدول الغالء" – جدول غالء األسعار للمستهلِك )بما في ذلك الفواكه والخضار( الذي حدّدته دائرة اإلحصاء 
المركزية، بما في ذلك كّل جدول غالء رسميّ آخر سيحّل محّله، حتى إذا نُشر من قبل أيّة مؤسّسة 

حكومية أخرى ستحلّّ محّلها. 
"جدول الغالء األساسيّ" – جدول الغالء الذي كان معروًفا في اليوم المُقرِّر.

"جدول الغالء الحاليّ" – جدول الغالء الذي كان معروًفا في بداية األشهر الثالثة التي يتمّ فيها الدفع.

رسوم التأمين وطريقة دفعها:  15 .

رسوم التأمين لكّل مؤمَّن هي كما هو مفصّل في جدول رسوم التأمين المُلحق بهذه البوليصة، وهي  15.1 .
تتغيّر خالل فترة التأمين وفًقا للمجموعة العمريّة، ومستوى التأمين الذي ُأمِّن المؤمَّن حسَبه. 

رسوم التأمين للمنضمّين الجُدد، وفق البوليصة، الذين تجاوز عمرهم 50. 15.2 عامًا يوم االنضمام، ستكون 
وَفًقا لما هو محدّد في جدول رسوم التأمين للمنضمّين الجُدد الذين تتجاوز أعمارهم 50 عامًا، المُلحق 
بالبوليصة. أمّا المؤمَّنون الذين يدفعون في اليوم المُقرِّر رسوم تسجيل إضافة إلى رسوم تأمينهم، 

فسيواصلون دفعها وَفًقا لتوزيع رسوم التسجيل من قبَل مكابي مغين، حتى انتهاء الدفع. 

يقوم المؤمَّن بدفع رسوم التأمين مرّة واحدة في الشهر كما هو متّبع عند صاحب البوليصة، من خالل  15.3 .
تفويض بتكليف حساب، أو بأية وسيلة أخرى سيّفعلها صاحب البوليصة بالنسبة إلى أعضائه.

زة من قبَل صاحب البوليصة أو أيٍّ من قبَله عن كّل  دفع رسوم التأمين للمؤمِّن سيتمّ بصورة مركَّ 15.4 .
المؤمَّنين. 

في حال لم يتم دفع رسوم التأمين أو قسم منها في الموعد المحدّد لصاحب البوليصة، يقوم صاحب  15.5 .
البوليصة بتحويل تفاصيل المؤمَّن للمؤمِّن من أجل تحصيل الرسوم أو إلغاء البوليصة فيما يخص ذلك 
المؤمَّن الذي لم يدفع رسوم التأمين. سيقوم صاحب البوليصة بعملية التحويل باسم المؤمِّن خالل 
الـ180 يومًا األولى التي توقف فيها المؤمَّن عن دفع رسوم التأمين، إضافة إلى رسالتَي تحذير للمؤمَّن 

المذكور، بمواعيد سيتمّ االتفاق عليها بين صاحب البوليصة والمؤمِّن.

من خالل الرسالتيْن المذكورتيْن أعاله سيحّذر المؤمِّن أو صاحب البوليصة من قبَله، المؤمَّن من عدم  15.6 .
دفعه وما يعنيه ذلك، ما قد يمس حقوق المؤمَّن حسَب البوليصة. 

في حال تم إرسال التحذيرات كما هو مذكور في البنديْن 15.5 و15.6. 15.7 أعاله، ولم يتمّ دفع رسوم التأمين 
المتأخرة للمؤمِّن، سيُرسل عندها إشعار آخر من طرف المؤمِّن بخصوص إلغاء البوليصة. وبعد إرسال 
البالغات كما هو مذكورٌ أعاله، يتم إلغاء التأمين المرتكز على البوليصة، من قبَل المؤمِّن، بموجب 

قانون عقد التأمين. 

يُوضَّح بهذا أنّه طالما لم تمرّ مدّة الـ180 يومًا المذكورة، وطالما أنّه لم يتمّ إلغاء البوليصة كما هو 



21 بوليصة لتأمين تمريضي جماعي ألعضاء مكابي خدمات صحية

مُحدَّد أعاله، ستظّل البوليصة سارية المفعول رغم التخّلف في دفع رسوم التأمين.

في حال استجاب المؤمَّن ودفع رسوم التأمين المتأخّرة كما ورد أعاله، يحقّ للمؤمِّن، إضافة إلى رسوم  15.8 .
التأمين، أن يغرِّم المؤمَّن كذلك بإضافة فائدة تأخّر، وَفًقا لما هو محدّد لدى مراقب الحسابات العامّ 

من يوم بدء التخّلف في الدفع وحتى يوم الدفع الفعليّ. 

يحقّ لصاحب البوليصة، حسَب اعتباراته الحصريّة، أن يطلب من المؤمِّن زيادة رسوم التأمين مرّة كّل  15.9 .
12 شهرًا بموجب موافقة مراقب التأمين، ولكن ليس قبل 36 شهرًا من اليوم المُقرِّر. في حال  
قرّر صاحب البوليصة زيادة رسوم التأمين، على المؤمِّن أعالم المؤمَّنين بذلك مسبًّقا وخطيًّا.

باإلضافة إلى ذلك، ومن دون التقليل من أهميّة ما تقدّم، سيكون المؤمِّن مخوّاًل تغيير رسوم التأمين  15.10 .
حسَب هذه البوليصة، وذلك عدا ارتفاع جدول الغالء، في حال استلزم األمر الزيادة كما ورد، نتيجة  
ألوامر تشريع أو أمر سلطة حكومية وفًقا لما تمّ االتفاق عليه مع صاحب البوليصة، وبموافقة مُسبَّقة 

من مراقب التأمين.

يكون المؤمَّنون حسَب هذه البوليصة معفيّين من دفع رسوم التأمين خالل فترة خدمتهم النظاميّة  15.11 .
في جيش الدفاع اإلسرائيليّ، وكذلك:

يكون المؤمَّنون الذين بلغوا سنّ 18. 15.11.1 عامًا حسَب هذه البوليصة، معفيّين من دفع رسوم 
التأمين عن هذه البوليصة طوال 12 شهرًا كاملة، حتى يبلغوا سنّ 19 عامًا.

يحقّ للمؤمَّن الذي أنهى خدمته النظامية في جيش الدفاع اإلسرائيليّ، والذي ال يزال  مؤمَّنًا  15.11.2 .
حسَب هذه البوليصة، أن يستكمل المدّة حتى 12 شهرًا بدون دفع رسوم تأمين، في حال لم 

يستغل حقه هذا بشكل كامل قبل خدمته في الجيش.

إيداع أموال قبل الحصول على اقتراح التأمين:  15.12 .

في حال تمّ دفع أموال للمؤمِّن على حساب رسوم التأمين قبل موافقة المؤمِّن على تأمين  15.12.1 .
المرشّح للتأمين، لن يُعتبَر هذا الدفع موافقة من قبَل المؤمِّن على إجراء التأمين. 

رفض اقتراح التأمين أو التوجّه إلى استكمال المُعطيات أو العودة إلى صاحب البوليصة باقتراح  15.12.2 .
تأمين ضديّ، يتمّ بعد 3 أشهر كحدّ أقصى من يوم تسّلم اإليداع الجاري للمرّة األولى، أو في 
حال توجّه المؤمِّن إلى صاحب البوليصة أو إلى المؤمَّن، حسَب الموضوع، بطلب الستكمال 
المُعطيات أو اقتراح ضديّ للتأمين، بعد 6 أشهر من يوم تسّلم اإليداع الجاري للمرّة األولى. 

في حال لم يرفض المؤمِّن اقتراح التأمين، ولم يرجع إلى صاحب البوليصة باقتراح ضديّ أو  15.12.3 .
لم يتوجّه الستكمال المُعطيات، كما لم يعلِم صاحب البوليصة بقبول المؤمَّن للتأمين خالل 

المواعيد كما ورد، سيُعتبر المؤمَّن كمَن انضم إلى التأمين وفق الشروط العاديّة. 

إمكانية شراء بوليصة فرد تمريضيّة: 16 .

يكون كّل مؤمَّن مُخوَّاًل شراء بوليصة فرد تمريضيّة من المؤمِّن )"بوليصات الفرد"( طوال حياة المؤمَّن.  16.1 .
إضافًة إلى التعويض التمريضيّ حسَب هذه البوليصة. 

ستُتاح للمؤمَّن إمكانية شراء بوليصة فرد من نوعيْن: 16.2 .

بوليصة فرد مدى الحياة، التي توّفر التعويض لدى حدوث حالة التأمين.  16.2.1 .

بوليصة فرد تُمدِّد فترة دفع تعويضات التأمين إلى ما يتجاوز فترة استحقاق التعويض   16.2.2 .
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التمريضيّ المتّبعة حسَب البوليصة )بعد استنفاد حقوقه حسَب هذه البوليصة خالل 60 
شهرًا(. تستمر فترة االستحقاق حسَب بوليصة الفرد هذه طوال حياة المؤمَّن.

مَن هو عضو في صندوق التمريض قبَل اليوم المُقرِّر، والذي انتقل بتعاقب إلى هذه البوليصة، ويطلب  16.3 .
شراء بوليصة فرد، يجب عليه، قبل اليوم المُقرِّر، أن يقوم بتعبئة استمارة انضمام تشمل تصريحًا 
صحيًّا، وسيخضع لختم طبيّ خاصّ بالمؤمِّن، وفًقا للصيغة المتّبعة لدى المؤمِّن في بوليصة من 

هذا النوع.

تكون شروط التأمين حسَب بوليصات الفرد وفًقا لصيغة بوليصات الفرد المتّبعة لدى المؤمِّن عند   16.4 .
الشراء. 

تكون رسوم التأمين التي سيجبيها المؤمِّن من المؤمَّن عن بوليصة الفرد بتخفيض نسبته 20%. 16.5 على 
األقل، مقارنًة برسوم التأمين األكثر انخفاضًا المصدَّق عليها من قبَل مراقب التأمين، والمتّبعة لدى 
المؤمِّن في الوقت نفسه بالنسبة إلى بوليصات فرد موازية للبرنامج الذي اختاره المؤمَّن، لمؤمَّن في 

سنّ ووضع صحيٍّ شبيهيْن. سيكون التخفيض المذكور ساري المفعول طوال حياة المؤمَّن.

رسوم التأمين عن توسيع تعويضات التأمين التي هي، حسَب هذه البوليصة، لمدى الحياة، سيتمّ  16.6 .
تحديدها بين المؤمِّن وصاحب البوليصة. ويلتزم المؤمِّن، كذلك، الموافقة على بوليصة الفرد الموسِّعة 

أمام مراقب التأمين.

المؤمَّن الذي ينضم إلى التأمين بعد اليوم المُقرِّر، ويطلب شراء بوليصة الفرد، عليه القيام بتعبئة  16.7 .
استمارة انضمام، وسيُطَلب منه تقديم تصريح صحّي وأن يخضع لختم طبّي وفًقا للصيغة المتّبعة 
لدى المؤمِّن في بوليصات من هذا النوع. وفي حال تجاوز عمر المؤمَّن 65 عامًا، يحق للمؤمِّن أن يطلب 
منه الخضوع لفحٍص يقوم به طبيب من طرفه. ومن أجل إزالة الشك، يكون ما ورد أعاله ساريًا كذلك 
على مَن سيكون عضوًا في صندوق التمريض، وانتقل بتعاقب ليكون مؤمَّنًا في هذه البوليصة، في 

حال طلبَ شراء بوليصات الفرد كما ُذكر.

صاحب  تدخل  بدون  المؤمِّن  إلى  مباشرًة  الفرد  بوليصات  عن  التأمين  رسوم  بدفع  المؤمَّن  يقوم  16.8 .
البوليصة.

تحديد مسؤوليّة المؤمِّن خارج حدود الدولة 17 .

تكون مسؤولية المؤمِّن عن حالة تأمين حدثت للمُستفيد الموجود خارج حدود دولة إسرائيل، محدّدة بإعطاء 
تعويض تمريضيّ كما هو محدّد في البوليصة، لفترة ثالثة أشهر فقط، إاّل إذا وافق المؤمِّن مُسبًّقا وخطيًّا 
على تحمّل المسؤولية بحجم مختلف. وفي كّل األحوال، يتمّ صرف التعويض التمريضيّ في إسرائيل فقط. ومع 
عودة المُستفيد من الخارج، يتمّ سحب دفعات التعويض التمريضيّ استنادًا إلى وثائق طبية ووفًقا للشروط 

المحدَّدة في هذه البوليصة.

التقادم 18 .

فترة التقادم الخاصة بدعوى صرف تعويضات التأمين حسَب هذه البوليصة، هي ثالث سنوات من يوم حدوث 
حالة التأمين.

تعليمات االنتقال 19 .

مع بدء سريان مفعول هذه البوليصة، تسري تعليماتها على كّل المنتقلين من صندوق التمريض، بداًل  19.1 .
من تعليمات صندوق التمرض، عدا أولئك الذين لبّوا، في اليوم المُقرِّر،  تعريف المحتاج إلى التمريض 

وفق أنظمة صندوق التمريض ولم يُنقلوا إلى هذه البوليصة. 
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المُستفيد الذي تمّ تعريفه بأنه محتاج للتمريض وفق أنظمة صندوق التمريض )فيما يلي: "محتاج  19.2 .
تمريض"(، سيواصل الحصول على خدمات تمريض وفق أنظمة صندوق التمريض، وذلك سواء أكان 
يحصل المُستفيد على تعويضات تمريض و/أم حصل على تعويضات تمريض أو لم يحصل عليها. نوضّح 

ا التأمين وتعويضات التأمين حسَب هذه البوليصة. أن المُستفيد، كما ورد، ال يكون مستحقًّ

رغم ما تقدّم، في حال قرّر المُستفيد أن يكون في دائرة المحتاج للتمريض حسَب أنظمة صندوق 
التمريض، في أعقاب تحسّن طرأ على وضعه األدائيّ، مُتَفق على أن مُستفيدًا كالذي ُذكر سيُصبح 
مؤمَّنًا حسَب هذه البوليصة من اليوم الذي لم يعُد يلبّي فيه تعريف المحتاج إلى تمريض في أعقاب 
تحسّن طرأ على نشاطه األدائيّ، ومن هذا التاريخ سيبدأ بدفع رسوم تأمين للمؤمِّن وفق ما هو محدّد 
في هذه البوليصة، وكّل ذلك بشرط أنه بعد التحسّن في وضعه األدائيّ، ال يُلبّي المؤمَّن تعريف حالة 
أ  تأمين. في حال حدثت حالة تأمين لهذا المؤمَّن في المستقبل، كتعريفه في هذه البوليصة، يكون مستحقًّ
الحصول على تعويضات تمريض حسَب هذه البوليصة طوال ما تبقى من فترة االستحقاق الخاصة 
بتعويضات التمريض، أي طوال سقف مدة استحقاق الحصول على تعويضات التمريض باقتطاع عدد 

ا الحصول على تعويضات حسَب أنظمة صندوق التمريض. األشهر التي كان خاللها المؤمَّن مُستحقًّ

إذا رفض المؤمِّن دعوى المؤمَّن الذي كان مشمواًل في صندوق التمريض وانتقل إلى هذه البوليصة  19.3 .
اليوم المُقرِّر،  بتعاقب كما هو محدَّد في البند 3.1. أعاله، بالتعليل أن حالة التأمين حدثت قبل  
تُلقى مسؤولية اإلثبات على المؤمِّن، ألن تعريف المحتاج إلى التمريض كان قائمًا بالنسبة إلى المُستفيد 

قبل اليوم المُقرِّر.

في حال أثبَتَ المؤمِّن أّن حالة التأمين حدثت قبل اليوم المُقرِّر، يُعاد المؤمَّن إلى مسؤولية ورعاية  19.4 .
مكابي مغين وفق أنظمة صندوق التمريض. وفي حال ادعى المؤمِّن، كما ورد، أّن حالة التأمين حدثت 
قبل اليوم المُقرِّر، يُطرح الموضوع للنقاش في لجنة االستثناءات التي ستضمّ عضويّة ممثلي المؤمِّن 

وممثلي مكابي مغين وصاحب البوليصة. يكون قرار لجنة االلتماس مُلِزمًا للمؤمِّن.

ليس في قرار لجنة االلتماس ما يمس حقوق المؤمَّن في التوجه إلى مستويات قضائيّة بُغية استيضاح 
استحقاقه تعويضات التأمين حسَب البوليصة.

، يُعيد المؤمِّن للمؤمَّن كامل رسوم التأمين  في حال رُفضَت دعوى المؤمَّن، كما ورد في البند 19.3. 19.5
التي دفعها، بدًءا من اليوم المُقرِّر بإضافة فائدة تخّلف كما هو محدَّد لدى مراقب الحسابات العامّ، 
ا من يوم رفض الدعوى، حيث تتمّ معالجة الدعوى وفق أنظمة صندوق التمريض.  وذلك خالل 30 يومًَ
يُوضَّح أنه لن يكون من حقّ المؤمِّن الرجوع إلى المؤمَّن وجباية تعويضات التأمين منه، التي صُرفت 

له عمليًّا، حسَب هذه البوليصة.

، فالمؤمَّن الذي كان مشمواًل في صندوق التمريض وانتقل إلى هذه  رغم ما هو مُحدَّد في البند 10.2. 19.6
البوليصة بتعاقب، كما هو محدَّد في البند 3.1 أعاله، واتضح أنه أصبح تمريضيًّا قبل اليوم المُقرِّر، إاّل 

أنه قدّم دعواه بعد 12 شهرًا من اليوم المُقرِّر، يكون بمسؤوليّة المؤمِّن حسَب هذه البوليصة.

الضرائب والرسوم المفروضة: 19.7 .

المؤمَّن ملزَم بدفع كّل الضرائب الحكوميّة وغير الحكوميّة السارية على هذه البوليصة أو المفروضة 
على رسوم التأمين وعلى تعويضات التأمين وعلى كّل الدفعات األخرى التي يجب على المؤمِّن دفعها 
حسَب البوليصة، سواء أكانت هذه الضرائب قائمة في يوم بداية سريان مفعول البوليصة أم في حال 
تمّ فرضها في موعد الحق. يُوضَّح أّن رسوم التأمين في اليوم المُقرِّر تشمل كامل الضرائب والرسوم 

المفروضة التي تسري في هذا الموعد.
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. شروط وفقا ألنظمة الرقابة على الخدمات المالية )تأمين( )تأمين صحة جماعي( لعام 2009. 20

صاحب البوليصة يصرح ويتعهد فيما يتعلق بكونه صاحب البوليصة انه يعمل بامانة ومثابرة لصالح  20.1 .
المؤمنين فقط وليس له ولن يكون له أي مصلحة بكونه صاحب بوليصة.

منضم جديد 

ملقى على عاتق المؤمن الجديد حسب بوليصة لتأمين تمريضي جماعي الزام الدفع في موعد بداية فترة 
التأمين، رسوم تأمين او جزء منها، بما في ذلك في حال ان جبايتها استحقت بعد ذلك الموعد، وال يضمه 
المؤمن الى ذات التأمين اال بناء على موافقته الصريحة مسبقا، والتي تم توثيقها، وفي حال كان المؤمن 
طفل او زوج لعضو في مجموعة المؤمنين، فان هذا يخول المؤمن ضمه بعد الحصول على موافقة ذلك 

العضو لضم طفل او زوجه.

تجديد

بند 20.2 ال يطبق على بوليصة لتأمين تمريضي جماعي كانت قد جددت لفترة اضافية لدى ذات المؤمن 
او لدى مؤمن اخر، اال اذا توفرت الشروط التالية:

)1( البوليصة الجماعية كونها سارية المفعول بالنسبة لمجموعة المؤمنين لمدة ثالث سنوات على     
                         االقل قبل موعد تجديدها.

)2( تجديد البوليصة الجماعية تم سواء ضمن نفس الشروط المختلفة، مع الحفاظ على تواصل   
        تأميني المتعلق بتغطية تأمينية سارية المفعول لغاية موعد التجديد التي تشمله البوليصة 
                        الجماعية بعد ذلك الموعد، وفي هذا الخصوص "الحفاظ على تواصل تأميني"، الحفاظ على 

                        التواصل دون اختبار جديد للوضع الصحي السابق وبدون فترة تأهيل.

يسلم المؤمن مع بداية فترة التأمين لكل فرد من مجموعة المؤمنين، سواء عند انضمامه ألول مرة او  20.2 .
عند موعد تجديد التأمين لفترة اضافية، نسخة عن البوليصة، نموذج مكاشفة الئقة وفقا لتوجيهات 
المراقب، صفحة تفاصيل التأمين باإلضافة الى مستندات اضافية التي يأمر بها المراقب، في هذا البند 
"تجديد تأمين" ما عدا تمديد فترة التأمين بدون تغيير في رسوم التأمين وشروط التغطية التأمينية، 
لفترة ال تتعدى الثالثة أشهر، خاللها يجري التفاوض بين صاحب البوليصة وبين المؤمن حول تجديد 

التأمين لفترة إضافية.

يتوجب على المؤمن الزامية دفع رسوم التأمين او جزء منه، ويرسل المؤمن الى المؤمن حسب متطلباته،  20.3 .
نسخة عن العقد الذي بين المؤمن وبين صاحب البوليصة، وذلك خالل ثالثين يوما من الموعد الذي 

تلقى به طلب المؤمن.

التأمين  التأمينية، في موعد تجديد  التغطية  التأمين أو في شروط  في حال طرأ تغيير على رسوم  20.4 .
التمريضي الجماعي أو خالل فترة التأمين )في هذا البند- موعد بداية التغيير(، يسلم المؤمن لكل فرد 
في مجموعة المؤمّنين خالل ثالثين يوما حسب موعد بداية التغيير تبليغ خطي يشمل تفاصيل التغيير 
ذاته، وفي هذا الخصوص:        " 
تغيير في رسوم التأمين" بما في ذلك نقل الزامية دفع رسوم التأمين من صاحب البوليصة الى المؤمن 
بكاملها أو جزءا منها أو توسيعها، ما عدا تغيير في رسوم التأمين بسبب ربطها بجدول غالء األسعار 
للمستهلك المقر مسبقًا أو تغيير في رسوم التأمين بسبب االنتقال بين مجموعات فئات األعمار كما تم 

تفصيله في جدول رسوم التأمين التي شملتها البوليصة.     
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"تغيير في شروط التغطية التأمينية" ما عدا تمديد فترة التأمين لفترة ال تزيد عن الثالثة أشهر، خاللها 
يجري التفاوض بين صاحب البوليصة وبين المؤمن حول تجديد التأمين لفترة إضافية.

يتوجب على المؤمّن في موعد انضمامه الى التأمين التمريضي الجماعي الزامية دفع رسوم التأمين،  20.5 .
والذي وفق شروط البوليصة يبدأ جبايتها بعد الموعد المذكور أعاله، يسلم المؤمن لمن يدفع رسوم 
التأمين ممن هو ليس صاحب البوليصة تبليغ خطي بشأن الموعد الذي تبدأ به جباية رسوم التأمين، وكما 

ذكر فإن التبليغ يتم تسليمه للمؤمن خالل الثالثة أشهر التي تسبق موعد الجباية المذكور أعاله.

في حال تجديد التأمين أو تغيير شروطه خالل فترة التأمين بدون الموافقة الصريحة للمؤمن كما ذكر في  20.6 .
بند 20.3 وابالغ المؤمن الى المؤمن أو الى صاحب البوليصة خالل فترة الستون يومًا بعد موعد تجديد 
التأمين او موعد التغيير حسب الموضوع، بشأن الغاء التأمين المتعلق بذات المؤمن، يتم الغاء التأمين 
بخصوصه المطبق في موعد تجديد التأمين او في موعد التغيير حسب الموضوع شرط أن ال تكون قد 
قدمت دعوى إلحقاق الحقوق حسب البوليصة بسبب حالة تأمين حدثت في فترة الستين يوما كما ذكر.

بوليصة لتأمين تمريضي جماعي لن تكون سارية المفعول على مؤمن قبل فترة التأمين، وتسري عليها  20.7 .
جميع التغطيات التأمينية لغاية انتهاء فترة التأمين، ذلك في حال تلقى المؤمن رسوم تأمين عن المؤمن 

مقابل هذه التغطيات.

يكون المؤمن مسؤوال لوحده اتجاه المؤمن على كامل مبلغ تعويضات التأمين ولغاية السقف المحدد في  20.8 .
البوليصة الجماعية، حتى اذا كان المؤمن يستحق تغطية مصاريف دفعت بخصوص حالة تأمين أيضًا 

حسب بوليصة لتأمين تمريضي أخرى سواء لدى نفس المؤمن أو لدى مؤمن آخر.

في البوالص التي يكون فيها تعويضات التأمين تدفع وفقًا لنسبة الضرر الحاصل، يتحمل المؤمنون عبء  20.9 .
التسديد بينهم وبين أنفسهم، وذلك حسب النسبة بين أسقف التعويضات التأمينية المتعلقة في الحالة 

التأمينية كما هي مقررة في بوالص التأمين

عــــــامّ 21 .

يُوضّح بهذا أن صاحب البوليصة ليس مبعوًثا أو مندوبًا من قبَل المؤمِّن بأيّ شكل من األشكال، وأّن  21.1 .
المؤمِّن، فقط، سيكون هو المسؤول عن اإليفاء بتعهّداته تجاه المؤمَّنين حسَب هذه البوليصة.

عناوين األطراف لغرض إيصال بالغات متعلقة بتعليمات هذه البوليصة، هي:    21.2 .
صاحب البوليصة: مكابي خدمات صحية      
المؤمِّن: كالل للصحّة شركة تأمين م.ض.      
المؤمَّن: العُنوان األخير للمؤمَّن، حسَب ظهوره لدى صاحب البوليصة.   

كّل بالغ سيُرسَل عبر البريد المُسجَّل حسَب العناوين المُسجَّلة أعاله، سيُعتبَر بالًغا تمّ تسّلمه من 
قبَل المُرسَل إليه خالل 72 ساعة من وقت إرسال المكتوب الذي يشتمل على البالغ في البريد، ولغرض 

إثبات التسليم يكفي إثبات إيداع المكتوب في البريد.
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7069686763-6660-6258-5956-5754-55 Ǐƙơ
السن53ّ

1201101008070403020100
البريميا 
الشهرية

ستُدفع البريميا الواردة أعاله كزيادة على البريميا المحدَّدة في مسار "سيعودي زهاف" لمدّة 5	  سنوات.

جدول تغيّر رسوم التأمين
)رسوم البريميا(

بريميا جديدة للمؤمن

زيادة البريميا لرافعي درجة التأمين من "سيعودي كيسف" إلى "سيعودي زهاف"

غالء  بجدول  مرتبطة  وتكون  المؤَمَن،  اليها  ينتمي  التي  العمرية  للفئة  وفقا  تتغير  التأمين  رسوم  	 ان 
االسعار للمستهلك.

يمنح أبناء سن 18	  إعفاء دفع البريميا لمدة سنة، ويبقى الجنود في الخدمة االلزامية مؤمنين من دون 
دفع البريميا، وللمسرحين من الخدمة االلزامية تستكمل بقية سنة االعفاء بعد التسريح
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ستُدفع البريميا الواردة أعاله كزيادة على البريميا المحدَّدة في مسار "سيعودي زهاف" لمدّة 5	  سنوات.

زيادة البريميا للمنضمّين الجُدد

	 رسوم البريميا المسجَّلة في الجداول أعاله مُحدّثة لشهر تموز 8002 وتُحدّث مرّة كّل ثالثة 

أشهر وفًقا لجدول غالء األسعار للمستهلِك.
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ما هو التأمين التمريضي؟
التأمين التمريضي هو برنامج تأمين، يدفع المُؤَمَّن في إطاره رسوم تأمين )بريميا( كّل شهر، وفًقا لسنّه. حيث 
يضمن له الدفع أنه في حال أصبح في المستقبل، ال سمح اهلل، محتاجًا للتمريض ال يستطيع أداء أيّ نشاط بشكل 
ذاتي في الحياة اليومية، سيكون مستحًقا تعويضات تأمين شهرية من شركة التأمين. ستمكنه هذه التعويضات 

من الحصول على خدمات تمريض، االشتراك في النفقات أو التعويض وفًقا لما ذكر في البوليصة.
لماذا أجرت "مكابي خدمات صحيّة" في شهر يوليو 2008 تأمينًا تمريضيًّا جديدًا في إطار شركة تأمين؟

سنة 2001 أمر مراقب التأمين "مكابي مغين" بنقل مؤمَّنيها إلى شركة تأمين. وبعد نضال قضائي طويل قرّرت 
محكمة العدل العليا أن على "مكابي مغين" أن تقرّر، بالتنسيق مع مراقب التأمين، انتقال األعضاء المؤمَّنين 

في "مكابي مغين" إلى شركة تأمين.
وفي أعقاب هذا القرار، بلورت مكابي بوليصة تأمين تمريضي متطوّرة جدًّا تلبي احتياجات المعاَلج التمريضي 

ونشرت مناقصة بين شركات التأمين.
وفي عام 2008 اختيرت "كالل للتأمين شركة للتأمين م.ض." بالمناقصة بعد أن قدمت العرض األفضل من 

ناحية نجاعة الخدمة ومن ناحية السعر على حدّ سواء )قيمة رسوم البريميا(.

ما هي أهمية تمديد البوليصة الجماعية؟
فترة التأمين التي بدأت بتاريخ 01.07.2008 هي لغاية تاريخ 30.06.2013، واالن االطراف تمارس االمكانيات 
المقررة حسب االتفاقية التي بينهما وذلك بتمديد البوليصة لثالث سنوات اضافية، وبالرغم مما ذكر انفا، وفي 
حال قرر المراقب على تأمين بوليصة تمريض جماعية متساوية امام جميع صناديق المرضى )هرفورما( تقلص 
فترة البوليصة على ان تنتهي في موعد سريان تطبيق االصالح )هرفورما(، وعلى اي حال ليس قبل تاريخ 

31.12.2014

رسوم التأمين المدفوعة عن الحقوق في البوليصة لن تتغير، ما عدا استمرارية ربطها بجدول غالء االسعار 
للمستهلك المقرر في البوليصة ووفقا للفئة العمرية كما هو مفصل في البوليصة.

ماهي فترة التأمين وفقا للبوليصة؟
فترة التأمين بخصوص كل مؤَمن تبدأ من تاريخ 01.07.2013، أو من تاريخ موعد انضمامه المؤَمَن للبوليصة، 

ايهما اخرا ولغاية تاريخ 30.06.2016.
وبالرغم مما ذكر انفا، وفي حال قرر المراقب على تأمين بوليصة تمريض جماعية متساوية امام جميع صناديق 
المرضى )هرفورما( تقلص فترة البوليصة على ان تنتهي في موعد سريان تطبيق االصالح )هرفورما(، وعلى 

اي حال ليس قبل تاريخ 31.12.2014

معلومات نافعة حول شروط البوليصة
أسئلة وإجابات
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ما هي التحسينات األساسية التي أنجزت في البوليصة؟
في "سيعوديزهاف" – مبلغ المشاركة في نفقات اإلخضاع للعالج التمريضي تعتبر االعلى من بين  .1

التأمينات التمريضيةالعضاء صناديق المرضى.  
مساواة في سقف التعويض الشهري طوال مدة فترة االستحقاق )ما عدا المربوط بجدول غالء  .2

  االسعار للمستهلك وتغييرات مرتبطة بسن المؤَمَن( – وكذلك للمنضمين الجدد.
يمكن االختيار بين برامج التعويض االربعة والتنقل بينها في كل وقت.  .3

حقوق المؤَمَن التمريضي في البيت هي باالضافة الى حقوقه لدى التأمين الوطين وال عالقة بينهما.  .4
المؤَمَن الذي يفضل البقاء في بيته يمكنه االختيار بين تلقي الخدمات التمريضية وبين تلقي  .5

تعويضات مالية.  
ال يوجد فترة تأهيل.  .6

فترة االنتظار هي 30 يوم.  .7
لجنة االستئنافات في موضوع رفض دعوى المؤَمَن أو رفض انضمامه للتأمين تعقد بشكل دوري.  .8

ما هي وظيفة مكابي خدمات صحيّة في التأمين التمريضي؟
"مكابي خدمات صحيّة" هي صاحبة البوليصة، لذلك، إنها تتعهّد القيام بالمراقبة وإجراء اتصال جاٍر مع "كالل 
للتأمين" لكي تضمن تلقي جميع األعضاء في التأمين التمريضيّ، عند وجود حالة تمريضية، كامل حقوقهم وفًقا 

للبوليصة، والحصول على العالج األكثر مهْنية واألكثر تفانيا من خالل شركة للتأمين م.ض.

مَن يستحقّ أن يكون مؤمَّنًا بالتأمين التمريضي؟
مؤمَّن قائم:

هو عضو "مكابي مغين" وأوالده الذين كانوا يوم 30.6.08 مؤمَّنين في صندوق التمريض - المسؤولية التأمينية 
للتأمين التمريضي عنهم ستنتقل إلى "كالل للتأمين" وفًقا للمستوى الذي كانوا مؤمَّنين فيه في ذلك الوقت، 
"سيعودي كيسف" أو "سيعودي زهاف"، ما عدا أعضاء "مكابي مغين" الذين هم في حالة تمريضية )محتاجو 

لمساعدة تمريضية( وفًقا ألنظمة صندوق التمريض قبل يوم االنتقال إلى "كالل للتأمين" )قبل 1.7.08(.  

مؤمَّن جديد:
عضو "مكابي خدمات صحيّة" وأوالده المسجّلون معه، الذي/ن لم يكن/يكونوا يوم 1.7.08عضوًا/أعضاء في 
"مكابي مغين" و/أو لم يُشمل/وا في صندوق التمريض، وبشرط أن يكون العضو قد عبأ من أجله ومن أجل 
أوالده استمارة طلب لالنضمام لبوليصة "مكابي سيعودي" في مستوى "سيعودي زهاف" ووافق المؤمِّن على 

تأمينه/هم )ال يمكن االنضمام إلى مستوى "سيعودي كيسف"(.
إذا كنتُ عضوًا في صندوق التمريض يوم 30.6.08 فهل أكون مؤمَّنًا بشكل تلقائي وفًقا لبوليصة "مكابي 

سيعودي"؟
ابتداء من يوم 1.7.08 ستصبح مؤمَّنًا بشكل تلقائي وفًقا للبوليصة، من دون الحاجة إلى تعبئة استمارة انضمام 
ومن دون ختم طبيّ. كّل دعوى لمؤمَّن قائم، حسَب تعريفه أعاله، إذا حدث ذلك، ال سمح اهلل، ستفحص وفًقا 

لتعليمات بوليصة "مكابيسيعودي"، فقط.
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كيف يُمكنني االنضمام إلى التأمين التمريضي؟
يمكن تقديم استمارة العرض للتأمين في فروع مكابي للخدمات الصحية أو االنضمام للتأمين بواسطة مركز 

الخدمة "مكابي سيعودي" في "كالل للتأمين" عبر هاتف:1-700-505-520.

كيف يُمكنني االنتقال من "سيعودي كيسف" الى "سيعودي زهاف" ؟
مؤمَّنين قائمين ممن لديهم تغطية من قبل صندوق التمريض وفقا لمستوى "سيعودي كيسف" فقط، فانه 
يستحقون تقديم طلب تطوير تغطيتهم الى مستوى "سيعودي زهاف"، شرط ان ال تتجاوز اعمارهم بتاريخ طلب 
التطوير سن السبعون عام )70(، هؤالء المؤمَّنين يلزموا بتعبئة تصريح صحي وختم طبي يتعلق باالنتقال الى 

تغطية "سيعودي زهاف".

كيف يُمكنني معرفة أنني وأبناء عائلتي مؤمَّنون؟
يمكن االستعالم عن المستوى التأميني وكذلك عن رسوم العضوية الدورية، من خالل موقع العضوية "مكابي 
اون الين" تحت خيار "تفصيل الدفعات الشهرية" أو "تفصيل الدفعات العائلية" باالضافة الى ذلك فان مكابي 
تصدر لك كل ثالثة اشهر تركيز الستحقاقات ومستحقات فترة التي تفصل التغطيات التأمينية والدفعات التي 
تم جبايتها عن تلك الفترة، ويرسل التقرير المطبوع الى بيتك، ويمكن ايضا مشاهدته من خالل اسم مستخدم 
وكلمة مرور في اطار موقع مكابي اون الين على عنوان www.maccabi4u.co.il ويرسل اليك تقرير سنوي من 

خالل مكابي وفقا اللية يقررها المراقب على التأمين.

هل يبقى مبلغ البريميا والتعويض الشهريّ )في حال الدفع للمؤمَّن( ثابتًا؟
رسوم التأمين المدفوعة مقابل الحقوق في البوليصة هي ثابتة ما عدا تلك المرتبطة بجدول غالء اسعار المستهلك 

المقرر في البوليصة ووفقا للفئة العمرية كما هو مفصل في صفحة 26 فصل رسوم التأمين )بريميا(.
سقف التعويض التمريضيّ ثابت طوال فترة التأمين

البريميا والتعويض التمريضيّ اللذان يُدفعان للمؤمَّن مرتبطان بجدول غالء األسعار للمستهلك ويتمّ تحديثهما 
مرّة كّل ثالثة أشهر.

ما هي مدّة فترة التأهيل واالنتظار في البوليصة؟
ليست لهذه البوليصة فترة تأهيل.

فترة االنتظار عند حدوث حالة التأمين هي 30 يومًا من يوم حدوث حالة التأمين، وال يستحق المؤمَّن تلقي 
تعويضات تمريضية عن فترة االنتظار.

مَن هو المريض التمريضيّ الذي يستحقّ تعويضات التأمين وفًقا للبوليصة؟
المؤمَّن الذي ال يستطيع القيام بقواه الذاتية بقسم جوهريّ )%50 من النشاط على األقل(  من 3 نشاطات من 

بين النشاطات الـ 6  التالية:
النهوض واالستلقاء، ارتداء المالبس وخلعها، االستحمام، األكل والشرب، التحكم بالمخارج؛ التحرك بشكل مستقل، 
أو مؤمَّن وضعه الصحّيّ واألدائيّ متردّيا ننتيجة لـ "إرهاق نفسيّ" قد حًدِدَ من قبل طبيب مختص في مجاله، 

ويمكن الرجوع الى التعريفات الكاملة من خالل بند 2.9 من هذه البوليصة.
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ماذا يُعطي التأمين التمريضي الجديد لمؤمَّني "مكابي سيعودي"؟
يضمن البرنامج للمؤمَّن الذي أصبح تمريضيًّا، ما دام تمريضيًّا، تعويضات تمريض شهريّة لمدّة 5 سنوات 

في أحد المسارات التالية:

تعويض عن نفقات اإلخضاع للعالج التمريضي كالتالي:
لمؤمَّني "سيعودي كيسف" – تعويض بنسبة %40 من نفقاته على اإلخضاع للعالج التمريضي وحتى سقف 5,000 

ش.ج. في الشهر ) مرتبط بجدول غالء األسعار للمستهلك المقرر بتاريخ 1 يوليو 2008 (
لمؤمَّني "سيعودي زهاف" – تعويض بنسبة %80 من نفقاته على اإلخضاع للعالج التمريضي وحتى سقف 10,000 

ش.ج. فيالشهر.) مرتبط بجدول غالء األسعار للمستهلك المقرر بتاريخ 1 يوليو 2008 (

العالج التمريضي البيتي:
إعطاء خدمة أو تعويض مالي وفًقا لواحدة من اإلمكانيات الثالث التالية:

تلقي خدمات تمريض بواسطة شركة تمريض– )معالِج إسرائيلي(  .1
لمؤمَّني "سيعودي كيسف" – 25 ساعة عالج أسبوعية.   
لمؤمَّني "سيعودي زهاف" - 36  ساعة عالج أسبوعية.   

تُدفع تكلفة الخدمة من قبل "كالل للتأمين" لمزوّد الخدمة المرتبط معها باتفاقية.   
تعويض بواسطة تعويض تمريضيّ شهريّ ثابت لتشغيل معالِج تمريضي – عامل أجنبي:  .2

لمؤمَّني "سيعودي كيسف" –  3,500 ش.ج. في الشهر.) مرتبط بجدول غالء األسعار للمستهلك المقرر    
بتاريخ 1 يوليو 2008 (  

لمؤمَّني "سيعودي زهاف" – 4,500 ش.ج. فيالشهر.) مرتبط بجدول غالء األسعار للمستهلك المقرر    
بتاريخ 1 يوليو 2008 (  

هذا الدفع مشروط بإبراز ترخيص لتشغيل عامل أجنبي وفًقا للقانون في موعد استيضاح الدعوى،   
وأيضًا، مرّة كّل 12 شهرًا و/أو بموجب طلب المؤمِّن في موعد أبكر.  

تعويض بواسطة تعويض شهريّ ثابت – كما هو مفصّل فيما يلي:  .3
لمؤمَّني "سيعودي كيسف" –  3,000 ش.ج. في الشهر.) مرتبط بجدول غالء األسعار للمستهلك   

  المقرر بتاريخ 1 يوليو 2008 (
لمؤمَّني "سيعودي زهاف" – 4,000 ش.ج. في الشهر.) مرتبط بجدول غالء األسعار للمستهلك المقرر    

بتاريخ 1 يوليو 2008 (  
هل يجب عليّ أن أحدّد المسار الذي اخترته في موعد ابتداء التأمين أو في موعد آخر؟

اختيار مسار تعويضات التأمين المُختار يقوم به المؤمَّن بعد تصديق الدعوى من قبل "كالل للتأمين".
خالل فترة تلقي تعويضات التمريض،هناك إمكانية للتنقل بين المسارات في أيّ وقت،وفًقا العتبار المؤمَّن 

الحصريّ.
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إذا اخترتُ مسار تلقي الخدمة فعليًّا بواسطة معالِج إسرائيلي ، ماذا عليّ أن أفعل؟
"كالل للتأمين" مسؤولة عن العثور على معالِج إسرائيلي مالئم من أجلك. كّل ما عليك القيام به هو التوجّه 
إلى مركز الدعاوى من خالل هاتف رقم 520-505-700-1المأهول بعاملة اجتماعية سترافق كّل العملية حتى 

العثور على معالِج إسرائيلي مالئم.
يُدفع أجرالمعالِج اإلسرائيلي مباشرة من قبل "كالل للتأمين"
اجرة المعالِج االسرائيلي تدفع مباشرة من قبل شركة كالل.

العائلة مخوّلة أن تطلب تغيير المعالِج التمريضي، في الحاالت التي ترى فيها أن المعالِج الذي تمّ اختياره ال 
يالئم احتياجات المؤمَّن، المحتاج إلى التمريض.

ماذا على المؤمَّن أن يفعل في حال رفع دعوى تمريض؟
تجب تعبئة استمارة الدعوى بإرفاق المستندات المفصّلة فيما يلي، وإرسالها إلى العنوان الظاهر على ظهر 

االستمارة. استمارة الدعوى تشمل التفاصيل الشخصية وإرفاق المستندات التالية:
مادّة طبية ذات صلة، بما في ذلك تلخيصات اإلخضاع للعالج، في حال وجدت.  .1

في حال اإلرهاق النفسيّ يجب إرفاق تشخيص من طبيب أعصاب أو من طبيب أعصاب مختصّ   .2
بجيل الشيخوخة.  

يمكن العثور على استمارة الدعوى على موقع مكابي خدمات صحية www.maccabi4u.co.il وعلى موقع مكابي 
سيعودي www.maccabisiudi.co.il وكذلك الحصول عليها من خالل التوجه الى مركز الخدمات عبر هاتف

520-505-700-1 او من خالل التوجه الى احد فروع مكابي

هل يمكنني إلغاء البوليصة؟
يمكن وقف التغطية في البوليصة في أيّ وقت، عبر بالغ خّطي موجّه إلى "كالل للتأمين".

من الذي ال تشمله تغطية التأمين؟
عضو مكابي مغين – صندوق التمريض، الذي يحتاج إلى التمريض وفًقا ألنظمة صندوق التمريض قبل يوم 
االنتقال إلى  "كالل للتأمين" )قبل 1.7.08( لن يستحقّ أن يُشمل في التأمين الجديد وفًقا للبوليصة، وسيُعاَلج 

من قبل صندوق التمريض التابع "لمكابي مغين" وفًقا للحقوق في أنظمة صندوق التمريض القائمة اليوم.
عضو "مكابي خدمات صحيّة" الذي لم يؤمَّن في مكابي مغين – صندوق التمريض يوم  1.7.08،ورفضت "كالل 

للتأمين" عرضه في التأمين التمريضي الجديد، لن تشمله تغطية التأمين.

وبالطبع فان منح تغطية حسب البوليصة سيكون خاضعا لشروطها واستثناءاتها
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وسائل االتصال
"مكابي سيعودي"

1-700-505-520 هاتف  

077-6383171 فاكس  

37190  تل أبيب ص.ب.  

6137002 ميكود 
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عندما تعلم بالحاجة إلى المطالبة بالتغطية التمريضيّة حسَب البوليصة، يجب التوجّه إلى المؤمِّن والحصول 
على ترخيصه للحصول على تعويضات التأمين.

المستندات التي يجب إبرازها للمؤمِّن لدى تقديم الدعوى:
•استمارة دعوى في المجال التمريضيّ )يعبّئها المؤمَّن( – تشمل االستمارة تفاصيل شخصيّة وتنازاًل  	
خطيًّا عن السريّة الطبيّة، األمر الذي يسمح لكّل طبيب و/أو كّل جهة أو مؤسّسة أخرى في البالد و/

أو خارجها، بأن ينقل/تنقل للمؤمِّن كّل المعلومات الطبيّة التي في حيازتها المتعّلقة بالمؤمَّن. وفي 
الدعوى مُلحقة  يُمكن طلب توقيع وصيّ وإرسال استمارة  للتوقيع،  المؤمَّن غير مؤهَّل  حال كان 

باستمارة وصاية.

•يجب إرفاق ما يلي باستمارة الدعوى: 	
مستندات طبيّة بما في ذلك استمارات التسريح من المستشفى، التي تشير إلى المشكلة الطبيّة )في  1 .

حال كانت موجودة(.

في حال اإلرهاق النفسيّ، يجب إرفاق تشخيص من طبيب أعصاب أو طبيب أعصاب مختصّ بجيل  2 .
الشيخوخة.

نلفت عنايتك!
سيُصدَّق على الدعوى إذا لبّت تعليمات البوليصة، فقط. 1 .

2 .www.maccabisiudi.co.il يمكن تحميل استمارة الدعوى من موقع اإلنترنت الذي عُنوانه

ماذا سيحث الحًقا؟
•عند تسّلم المستندات سيقوم المؤمِّن بفحص التغطية التأمينيّة حسَب شروط البوليصة. وقريبًا من  	
موعد تقديم الدعوى، سيُطَلب من المؤمَّن أن يخضع للفحص من قبَل طبيب، ممرّضة أو معالِجة 
ا  بالتشغيل من طرف المؤمِّن وعلى حسابه، من أجل تحديد ما إذا كانت حالة المؤمَّن تجعله مُستحقًّ
تعويضات تأمين حسَب تعليمات البوليصة أم ال. سيتمّ تنسيق الفحص مُسبًَّقا وسيُجرى في مكان 

سكنى المؤمَّن أو في المؤسّسة التمريضيّة التي يمكث فيها. 

•في الحاالت التي تتطّلب التوضيح - يقوم المؤمِّن بالتوجّه إليكم بطلٍب إبراز مادّة إضافيّة. وفي حاالت  	
معيّنة سيقوم المؤمِّن بطلب الملف الطبيّ الخاصّ بالمؤمَّن مباشرًة من المؤسّسات الطبيّة. وفي 

كّل األحوال، سيُرسَل إليكم قرار المؤمِّن خطيًّا.

•إذا تبيّن أنّكم ال تستحقون تعويضات التأمين، فسيُرسَل إليكم بالغ خّطي يفصّل األسباب. االعتراضات  	
على  قرار المؤمِّن في شأن رفض الدعوى، يُمكن توجيهها إلى مركز الخدمة الذي سيرشدكم بالنسبة 

إلى طريقة التوجّه إلى لجنة االستئناف.

.1-700-505-520 هاتف:  عبر  الخدمة  مركز  إلى  التوجه  يُمكن  الدعوى،  تقديم  بعد  لالستيضاحات 

توجيهات لتقديم دعوى
في حالة تمريضيّة


