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 مرحًبا،

 

مكابي خدمات صحية تعمل طوال الوقت من أجل صحة أعضائها، وترى أن التأمين التمريضي هو خطوة مهمة تضمن مستقبل وتأمين 

 أعضاء مكابي. كما هو معروف، فإن الحالة التمريضية ليست مرتبطة بالعمر وهي تشّكل عبًئا نفسًيا واقتصادًيا للمؤّمن/ة وأفراد

عائلته/ها. نحن في مكابي نقوم بأقصى ما بوسعنا من أجل مرافقة األعضاء خالل مواجهتهم لهذه الظروف، ونهنئك بهذا على قرارك 

 التأمين التمريضي الجماعي ألعضاء مكابي.  –باالنضمام الى تأمين "مكابي تمريض" 

س المال والتأمين والتوفير في وزارة المالية، وهي تنّظم حقوق ، سيبدأ العمل على نظم جديدة حّددها قسم سوق رأ2016تموز  1في يوم 

 المؤمنين ضمن إطار بوليصة واحدة للتأمينات التمريضية الجماعية في كل صناديق المرضى في اسرائيل. 

الستحقاق هذه النظم الجديدة، التي تنطبق على كل المؤمنين في التأمين التمريضي الجماعي في صناديق المرضى، تنّظم شروط ا

للحصول على مبلغ مالي شهري في الحالة التمريضية وذلك بحسب عمر المؤّمن/ة لدى انضمامه/ها الى التأمين وحقوق المؤّمن/ة 

 الذي/التي يطلب/تطلب االنتقال من صندوق مرضى الى آخر. 

م الجديدة. يوضح بهذا بأن كل أعضاء مكابي نرفق لكم بهذا البوليصة المحتلنة ألعضاء مكابي، والتي تفّصل حقوق المؤمنين بحسب الن   ظ 

، سيتم نقلهم بشكل أوتوماتيكي الى التأمين 2016حزيران  30المؤمنين في التأمين التمريضي الجماعة في صندوق المرضى حتى يوم 

 حة. التمريضي بحسب شروط البوليصة الجديدة ومن دون حاجة الى تعبئة استمارة االنضمام أو إرفاق تصريح حول الص

، ستستمر شركة كالل للتأمين م.ض. بتقديم التأمين التمريضي الجماعي 2017حزيران  30وحتى يوم  2016تموز  1ابتداًء من يوم 

م الجديدة. عند انتهاء هذه الفترة، سينتقل التأمين التمريضي الخاص بأعضاء  ألعضاء مكابي، ضمن إطار البوليصة الموّحدة وبحسب الن ظ 

 ة تأمين تختارها مكابي ضمن إطار مناقصة. مكابي الى شرك

ستستمر مكابي بالقيام بكل ما بوسعها من أجل تقديم أفضل شروط التأمين التمريضي ألعضائها المؤمنين فيها وهي تعمل جاهدة للحفاظ 

 على حقوق مؤمني مكابي. 

 

 نتمنى لكم دوام الصحة،

 كوبي ليفي

 

 رئيس قسم خدمات الصحة اإلضافية والتأمين

 مكابي خدمات صحية
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 أيها الزبون/ة العزيز/ة،

 .ألعضاء مكابي خدمات صحية لكالل شركة التأمين ةعلى عضويتك في بوليصة التأمين التمريضي التابع نحن نهنئك

بفضل شركة كالل للتأمين تعمل في اسرائيل والعالم، وتقّدم مجموعة من منتجات التأمين والتوفير لزبائنها الفرديين ورجال األعمال. 

احترافنا وخدمتنا الشخصية وتفانينا وأخالقنا في العمل في قسم الصحة التابع لكالل للتأمين، نحن نضمن لك أنك في أيدي أمينة في كل 

 . األوقات

سّرني أن أضع بين يديك كتيّب يحتوي على كامل المعلومات المتعلقة ببرنامج التأمين التمريضي وقد أُعّد خصيًصا ألعضاء مكابي ي

 . للخدمات الصحية

-700-505-520على الهاتف رقم " مكابي تمريض"كي نستطيع أن نقّدم لك الخدمة األفضل، وضعنا في خدمتك مركز خدمات مخصص 

 : المعلومات على موقع اإلنترنت التابع للشركة وعنوانه كما تتوفّر. 1

www.clal.co.il  وعلى موقعwww.maccabisiudi.co.il . 

 ة وطول العمر. نحن في خدمتك في حال أي سؤال أو طلب ونتمنى لك وألفراد عائلتك دوام الصح

 

 دانيال كوهن

 رئيس قسم الصحة

 كالل شركة التأمين م.ض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clal.co.il/
http://www.clal.co.il/
http://www.maccabisiudi.co.il/
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 عام

 ."(مكابي: "في ما يلي)مكابي خدمات صحية  . اسم صاحب البوليصة1

 كالل شركة للتأمين م.ض. . شركة التأمين2

 مؤسّسة في المؤّمن مكوث عن تكاليف شهري تعويض  -المستشفى في التمريضيتعويض إعادة تكاليف العالج  التغطيات في البوليصة. 3

 .ثابت شهري تعويض -البيت  في يمكث تمريضية أو للمؤمن الذي

 تاريخ ولغاية أيهما أبعد ليصةالى البونفس المؤمن  انضمام موعد من ابتداء او 01.07.2016 تاريخ من ابتداء . مدة فترة التأمين4

30.06.2017 . 
 

 للبوليصة.  6سيحصل المؤّمنون على حق متابعة التأمين بحسب تعليمات البند  . االستمرارية5

المؤمن في هذه البوليصة الذي يستوجب كل الشروط المفّصلة أدناه، سيستحق االنتقال الى بوليصة 

تأمين حتى آخر الحياة )في ما يلي: بوليصة استمرارية( وذلك فردية للتأمين التمريضي لفترة 

 بحسب المواعيد المفّصلة والتي تظهر شروطها في ما يلي:

مبلغ التأمين وفترة دفع استحقاقات التأمين في بوليصة االستمرارية لن تكون أقل من  .1

إذا  تلك المحددة للمؤمن في بوليصة التأمين التمريضي ألعضاء صندوق المرضى، إال

يطلب المؤمن ذلك؛ لكن إذا، في فترة نقل بوليصة االستمرارية، توجد تغطية في سلّة 

الخدمات الصحية تشبه التغطية الثابتة في البوليصة، لن ينطبق على المؤّمن وجوب 

شمل التغطية المذكورة في بوليصة االستمرارية؛ في هذا اإلطار، "سلّة خدمات 

الثانية لقانون تأمين الصحة وشروط القانون المذكور كما ذكر في اإلضافة  –الصحة" 

 )خ(.  8بحسب البند 

 االنتقال موعد في املعتاد التأمين مبلغ من أكبر يكون  لن االستمرار بوليصة في التأمين مبلغ .2

 الى ينتقل الذي املؤمن يحظى املؤمن؛ لدى مشابه بشكل الفرد بوليصة الى الجدد للمنضمين

 برسوم مقارنة% 20 عن يقل ال بما التأمين رسوم في تخفيض على االستمرارية بوليصة

 لكل االستمرارية بوليصة وحسب التأمين فترة بداية موعد في املؤّمن لدى بها املعمول  التأمين

 بوليصة تأمين فترة طوال املفعول  ساري  سيكون  التخفيض هذا. مشابه تأمين في لديه املؤمنين

 . االستمرارية

 الى الحاجة دون  من تأمينية متابعة على ستحصل ،االستمرارية بوليصة الى االنتقال عند .3

 . تأهيل فترة دون  ومن السابق الطبي الوضع فحص إعادة

الحق في االنتقال الى بوليصة التأمين يحصل عليه فقط من هو مؤمن بشكل متواصل في بوليصة 

السابقة، خالل فترة سنة على األقل التأمين التمريضي ألعضاء صناديق المرضى يشمل البوليصة 

قبل موعد إيقاف التأمين التمريضي ألعضاء صناديق المرضى، وذلك لدى وجود أحد الشروط 

المفّصلة أدناه، وشرط أن يكون المؤمن لم يستغل كل حقوقه بحسب بوليصة التأمين التمريضي 

 ألعضاء صناديق المرضى:

توقف التأمين التمريضي ألعضاء صندوق المرضى بسبب عدم تجديد البوليصة لجزء  .1

 أو لكل المؤمنين، إن كان لدى المؤمن أو مؤمن آخر. 

تم إلغاء تسجيل المؤمن في صندوق المرضى بحسب قانون تأمين الصحة الحكومي،  .2

لن  ،2017كانون الثاني  1ولم يتسّجل في صندوق مرضى آخر. مع ذلك، حتى يوم 

 ينطبق شرط عدم تسجيل المؤمن في صندوق مرضى آخر. 

إذا كان التأمين قد توقّف لدى المؤمن أو أنه ال يتجدد كما ذكر أعاله، يمكنه االنتقال الى بوليصة 

يوًما من موعد إبالغ المؤمن بذلك. بداية فترة تأمين بوليصة االستمرارية  60االستمرارية خالل 

 البوليصة. ستكون من يوم إيقاف هذه 

على الرغم مما ذكر أعاله بالنسبة للمؤمن الذي توقف التأمين التمريضي لديه التابع ألعضاء 

التأمين بحسب شروط  مخصصاتصندوق المرضى أو أنه لم يتجدد، سيحق له الحصول على 

م يو 30توّجه شركة التأمين الى المؤمن كما ُذكر في نفس البند الصغير ستكون خالل  –البوليصة 

من موعد إيقاف استحقاق المؤمن لمخصصات التأمين؛ في هذا التوّجه وكما ُذكر، ستقترح شركة 
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يوم من موعد إبالغ المؤمن؛  60التأمين على المؤمن أن ينتقل الى بوليصة االستمرارية خالل 

ستُعطي الشركة هذا االقتراح فقط إذا لم يستغل نفس المؤمن كل حقوقه في الحصول على 

  التأمين بحسب بوليصة التأمين التمريضي ألعضاء صندوق المرضى.مخصصات 

 ال يوجد. . شروط التجديد األوتوماتيكي6

 . ال يوجد . فترة التأهل7

 يوًما. 60 . فترة االنتظار8

 للبوليصة. 7ال يوجد. يجب مراجعة سقف مخصصات التأمين ومراجعة البند  . المساهمة الشخصية9

. تغيير شروط البوليصة 10 تغيير الشروط

 خالل فترة التأمين

 في البوليصة. 21.3-21.1كما هو مفّصل في البنود 

 التي العمرية للفئة تتغير وفقا التأمين رسوم فان الكتيب، هذا من 25الصفحة  في البريميا تغيير الئحة في مفصل هو كما . مبلغ وبنية البريميا11 رسوم التأمين

 للمستهلك كما هو مفّصل في البوليصة. االسعار غالء مرتبطة بجدول وتكون المؤّمن، اليها ينتمي

. تغيير رسوم التأمين خالل 12

 فترة التأمين

 في البوليصة. 21.3-21.1كما هو مفّصل في البنود 

. شروط إلغاء البوليصة من 13 شروط اإللغاء

قبل صاحب البوليصة أو من قبل 

 المؤّمن شركة التأمين أو من قبل

 التالية، الحاالت عدا التأمين، ما فترة البوليصة خالل صاحب قبل من أو شركة التأمين قبل من لإللغاء إمكانية توجد ال

 :1981عقد التأمين،  قانون ألوامر يخضع التأمين بما فيها يُلغى والتي

 .موعدها في البريميا( التأمين )رسوم رسوم تُدفع لم إذا• 

 .تقبل المؤّمن ال ستجعل شركة التأمين   معرفتها كانت جوهرية حقيقة عن شركة التأمين المؤمن   أخفى إذا• 

 في البوليصة.  21.2وأيًضا في الحالة المذكورة في البند 

 . خطي بأمر وقت أي في البوليصة إلغاء للمّؤمن يحق

 

. حالة استثنائية بسبب وضع 14 استثناءات

 طبي قائم

 في البوليصة. 10.4هو مفّصل في البند  كما

. قيود على مسؤولية شركة 15

 التأمين

 من البوليصة.  10.7-10.5و 10.3-10.1كما هو مفّصل في البنود 

 

 

 

 

إضافات الى التأمين 

 التمريضي

 الذاتية بقواه ينفذ أن من بسببه يتمكن ال صحي قصور أو حادث ،لمرض نتيجة المؤمَّن لدى متردّيان وأداء صحي وضع . تعريف حالة التأمين16

 في المفصلة اليومية 6 ـال النشاطات بين من األقل على نشاطات 3 من األقل( على النشاط من% 50) جوهريًّا قسمًا

 تعريف في معرّف هو )مثلما" نفسيّ إرهاق"ـل نتيجة المؤمَّن لدى متردّيان وأداء صحي وضع أو ،التأمين حالة تعريف

 .المجال في مختص طبيب حدّدها التي التأمين( حالة

. مدة فترة دفع مخصصات 17

 التأمين

 شهًرا. 60حتى سقف 

 . ضرر حقيقي عن تعويض – مستشفى في التمريضي العالج قيد للمؤمن . نوع تعويضات التأمين18

 تعويض شهري ثابت. – البيتي التمريضي العالج للمؤمن قيد

 :2016تموز  1للمؤمن الذي ينضم من يوم  . مبلغ التأمين19

 مخصصات تأمين شهرية للمؤمن الذي يمكث في البيت )تعويض(:

  شاقل. 5500 – 49عمر االنضمام للمرة األولى حتى 

  شاقل. 4500 – 59حتى  50عمر االنضمام للمرة األولى من 

  شاقل.  3500 –وما فوق  60عمر االنضمام للمرة األولى من 

 ف(:لتكاليدة اعاض إيو)تعشهرية للمؤمن الذي يمكث في مؤسسة مخصصات تأمين 

  شاقل. 10000% وال يزيد عن 80 – 49عمر االنضمام للمرة األولى حتى 

  شاقل. 6500% وال يزيد عن 80 – 59حتى  50عمر االنضمام للمرة األولى من 

  شاقل. 4500% وال يزيد عن 80 -وما فوق  60عمر االنضمام للمرة األولى من 

الى البوليصة السابقة وانتقل بالتوالي الى هذه  2016حزيران  30للمؤمن الذي انضم حتى يوم 

 البوليصة:

 كان في برنامج "سيعودي زهاف":

  شاقل  5500مخصصات تأمين شهرية تبلغ في المجمل  –للمؤمن الماكث في البيت

 )تعويض(. 

  10000يزيد عن  % وال80 -مخصصات تأمين شهرية  -للمؤمن الماكث في مؤسسة 

 ف(.لتكاليدة اعاض إيو)تعشاقل 

 كان في برنامج "سيعودي كيسف ":
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 مخصصات تأمين شهرية )تعويض(: –للمؤمن الماكث في البيت 

  شاقل. 5500 – 49عمر االنضمام للمرة األولى حتى 

  شاقل. 4500 – 59حتى  50عمر االنضمام للمرة األولى من 

 ف(:لتكاليدة اعاض إيو)تعتأمين شهرية  مخصصات -للمؤمن الماكث في مؤسسة 

  شاقل. 10000% وال يزيد عن 80 – 49عمر االنضمام للمرة األولى حتى 

  شاقل. 6500% وال يزيد عن 80 – 59حتى  50عمر االنضمام للمرة األولى من 

 

 

 

 

إضافات الى التأمين 

 التمريضي

 يوجد. . إعفاء من دفع البريميا20

 من هذا الكتيّب.  25كما هو مفّصل في جدول تغير البريميا في الصفحة  . سلم البريميا21

. حقوق المؤمن بمقتضى رفع 22

 البريميا

 ال يوجد.

 ال يوجد. . القيمة المشطوبة23

. الرابط بين مبلغ التأمين 24

 وعمر المؤمن

المؤمن عند االنضمام للمرة األولى الى . توجد عالقة بين عمر  الحادث وقت المؤّمن وعمر التأمين مبلغ بين عالقة ال

 .أعاله 19التأمين التمريضي التابع ألعضاء صناديق المرضى وبين مبلغ التأمين كما هو مفّصل في البند 

. اقتطاع تعويضات من 25

 تأمينات أخرى

 .الوطني التأمين نقانو بحكم ذلك في بما تمنحهما الدولة، تمريضية خدمة أو تمريضي تعويض أي من االقتطاع يتم ال

 .التأمين عقد قانون ألوامر وفقًا – آخر ثالث طرف مسؤولية حالة في

 

 الشروط على العثور  cummuiwiwacw.m..ww.... االنترنت شبكة على شركة التأمين موقع خالل من بإمكانكم انه – انتباهكم نلفت

 وكذلك ،كعينة داءأ تقييم نموذج ، LDAط نشا أي من% 50 تنفيذ على القدرة عدم لتحديد واالختبارات ،التمريض تعويض استحقاق لتحديد

 لتأمين المشتري كتيّب على الحصول تستحقون . أنتمالتأمين لمراقب االنترنت موقع خالل من تمريضي لتأمين المشتري  دليل رابط

 .1700-505-520 رقم هاتف علىمكابي سيعودي الذي يتوفر لخدمتكم في أي سؤال  مركز الى التوجه خالل من تمريضي

 فاكس خالل من وذلك ،مطلوب هو كما تعبئتها ، بعدwww.clal.co.il الموقع على الموجودة النماذج ارسال خالل من دعوى تقديم يمكن

 .6137002د ميكو ابيب تل 37190 ب.ص: على العنوان البريد خالل من وأ 077-6383119 رقم

 

 .الكاملة البوليصة شروط هي الملزمة الشروط

 

من أجل إزالة الشك وفي حالة التضارب بين المادة المترجمة وبين ما ذكر في النص األصلي باللغة العبرية، يوضح بهذا بأن المستند 

 األصلي هو الغالب.

 

 

 

 

 

 

http://www.clal.co.il/
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 مكابي سيعودي

 بوليصة تأمين تمريضي جماعي ألعضاء مكابي خدمات صحية

 مقدمة .1

 يمنح ،يلي فيما المفصّلة واالستثناءات واألوامر للشروط يخضع وبما ،تأمين رسوم دفع مقابل في أنه على البوليصة هذه تشهد

 هو لما اوفقً ،التأمين فترة خالل حدثت تأمين حالة بسبب التمريضيّ التعويض يُعطى. تمريضيًّا تعويضًا للمستفيد المؤم ّن

 .وقيودها شروطها ،البوليصة هذه في منصوص

 تعريفات عامة .2

 :بجانبها الوارد المعنى ،بها مرفق ملحق كل وفي البوليصة هذه في ،التالية للمصطلحات ستكون

 .("الشركة: "يلي فيما). ض.م للتأمين شركة لكال -" شركة التأمين" 2.1

مكابي خدمات و/أو " "مكابي: "يلي فيما) 99/227 رقمها عثمانية جمعية صحية خدمات بيمكا -" صاحب البوليصة" 2.2

 "(. صحية

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

 للقانون اوفقً مكابي من صحية خدمات تلقي في الحق له ومن لالمسجّ –" عضو مكابيأو "" صحية خدمات مكابي عضو" 2.4

 . نُظُم مكابي في لةالمفصّ مكابي ألنظمة اوفقً أو/و

 .18عضو مكابي حتى عمر  –" ولد" 2.5

 موعد قبل ،ضمهم تم أو/و انضمّوا الذين ،صحة خدمات مكابي ألعضاء تمريضية لتغطية برنامج –" التمريض صندوق" 2.6

 التغطية برنامج يتكوّن. مغين مكابي رابطة في كأعضاء أعاله المذكور الصندوق ألنظمة قًاوف ،البوليصة السابقة بدء

 من واحد في إليه انضم من وكل" زهاف سيعودي" ومستوى" كيسف سيعودي" مستوى: مستويين من المذكور التمريضية

 .المذكورين المستويين

حزيران  30بوليصة تأمين تمريضي جماعي ألعضاء مكابي خدمات الصحة التي انتهت في  –" البوليصة السابقة" 2.7

2016. 

 :التالية الشروط أحد يستوفي من -" المؤمن" 2.8

 عضو مكابي خدمات الصحة الذي في الموعد المحدد كان مؤمنًا في البوليصة السابقة. – مؤمن قائم 2.8.1

عضو مكابي الذي في الموعد المحدد لم يكن مؤمنًا في البوليصة القديمة وقد وافقت شركة التأمين  – مؤمن جديد 2.8.2

 على تأمينه بعد اليوم المحدد. 

 أن دون من ،شخصيّ بشكل فيها مؤمّنون ،البوليصة لهذه قًاوف المؤمَّنين جميع أن يُوضَّح ،التباس أيّ منع بغية 2.8.3

 المؤمَّنين إلى بالنسبة الغية تصبح ال البوليصة وأن ،أو أهلهمن /أزواجهم تأمين عدم أو بتأمين عالقة لذلك تكون

 أو في حالة إلغاء تأمين أهل الطفل المؤمن. ة /الزوج طالق أو وفاة حالة في

  –" تعويضات التمريض" 2.9

 المكوث مقابل عنه ممثل أو ؤمنالم دفعها فعلية نفقات ؤمن مقابلللم تعويض –في المستشفى  تمريضي مكوث 2.9.1

 .أدناه 7 البند هو منصوص في كما التمريضية المؤسّسة في

 أدناه. 7 البند ينص كما تعويض منح– بيتي تمريضي عالج 2.9.2

 أدناه. 7 البند ينص كما - "التمريض تعويضات أسقف" 2.10

 أدناه.  8 البند ينص كما –" االنتظار فترة" 2.11

لن يستحق المؤمن في هذه الفترة الحصول على مخصصات تمريضية مقابل حالة التأمين. كما أنه خالل  ،الشك إزالة بغية

 التأمين. رسوم دفع مُلزمًافترة االنتظار، يكون المؤمن 

 .البوليصة لشروط فقًاو دفعها المؤمَّن على التي البريميا –" التأمين سومر" 2.12

في دار العجزة، المستشفى أو مؤسسة أخرى يكون عملها األساسي  المنهكين قسم أو تمريضي قسم–" تمريضية سّسةمؤ" 2.13

بحسب نُظُم الصحة  الصحة وزارة إدخال مرضى التمريض وتمت المصادقة عليها بأنها مؤسسة تمريضية من قبل

  اعية، أو مؤسسة أخرى وافقت عليها شركة التأمين. الجماهيرية أو من قبل وزارة الرفاه والخدمات االجتم

من البوليصة  بالتعاقب انتقلوا والذين ،أعاله 2.8.1 البند في معرّف هو كما المؤمَّنين صبخصو -" يوم بدء التأمين" 2.14

 في اليوم المحدد والمعّرف أدناه.  –السابقة 
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من الشهر التالي من  1في  –أعاله )ما عدا "المؤمن المنتقل"(  2.8.2للمؤمنين كما هو معّرف في البند  بالنسبة

 أدناه.  4.2.1موعد شهر االنضمام الى هذا التأمين كما هو محدد في البند 

 من موعد إيقاف التأمين في تأمين الصندوق السابق.  –بالنسبة الى "المؤمن المنتقل" 

 .2016تموز  1 –" /الموعد المحدد/البدءاليوم" 2.15

 من يتجزأ ال جزءًا وتشكل ،الصحة  تصريح تشمل ،التأمين إلى لالنضمام شخصي طلب ستمارةا -" طلب االنضمام" 2.16

 كمؤمن. التأمين هذا إلى االنضمام يطلب الذي مكابي عضو قبل من وختمها تعبئتها وتمت ،البوليصة

 .1961قانون تحديد الفائدة وغالء المعيشة،  –" قانون تحديد الفائدة" 2.17

عمر انضمام المؤمن الى التأمين  –" عمر االنضمام للمرة األولى الى التأمين التمريضي ألعضاء صندوق المرضى" 2.18

يشمل ما تم حفظه عند االنتقال من صندوق التمريضي ألعضاء أي صندوق مرضى، وبدأ منها سلسلة تأميناته التمريضية، 

، عوًضا عن ظهور "أي 2017كانون الثاني  1على الرغم مما ذكر أعاله، حتى يوم أدناه.  18بحسب البند الى آخر 

ستظهر "مكابي خدمات صحية" فقط؛ عوًضا عن "االنتقال من صندوق الى صندوق بحسب البند  –صندوق مرضى" 

  سيظهر "االنتقال من البوليصة السابقة الى البوليصة الجديدة". –أدناه"  18

مؤمن في تأمين تمريضي ألعضاء صندوق المرضى والذي عشية اليوم المقرر لالنتقال من صندوق  –" مؤمن ينتقل" 2.19

كانون الثاني  1مرضى الى آخر كان مؤمنًا في التأمين التمريضي التابع ألعضاء صندوق المرضى، وكل هذا ابتداًء من 

 .18.1.2و 18.1.1، ما عدا ما قيل في البنود 2017

 من النُظُم. 1كما هو معّرف في البند  -" مؤمنمؤمن " 2.20

الصندوق الذي كان المؤمن مسّجل فيه والذي انتقل في عشية اليوم المقرر لالنتقال الى صندوق  –" "صندوق سابق 2.21

 مرضى آخر. 

تأمين تمريضي جماعي يُعطى ألعضاء صندوق المرضى على شكل  – "تأمين تمريضي ألعضاء صندوق المرضى" 2.22

ة أخرى يكون فيها صندوق مرضى واحد أو أكثر هو صاحب البوليصة التي تشمل المؤمنين. "على الرغم مما قيل، بوليص

 ستظهر "مكابي خدمات صحية" فقط. –عن ظهور "أي صندوق مرضى" ، 2016كانون األول  31حتى يوم 

 حالة التأمين" " .3

 حالة التأمين هي حدوث واحد أو أكثر من الحاالت التالية:

 اإلرهاق" ،الشأن هذا فيإرهاق نفسي" حّدده طبيب مختص في المجال؛ صحي وأداء مترديان لدى المؤمن نتيجة لـ" وضع ( أ)

 تراجع ،والحكم اإلدراك في الضعف يشمل والذي ،العقلية قدرته في وتراجع اإلدراكيّ المؤمَّن طهو مساس بنشا –" النفسيّ

 لما قًاوف اليوم ساعات معظم في رقابة يتطلب ممّا ،والزمان المكان في التمييز وعدم القصير أو/و البعيد مدعلى األ الذاكرة

 .الخرَف من سائدة أخرى أشكال أو يمرالزها: مثل صحي وضع وسببه ،المجال في مختص طبيب حدّده

 قسمًا الذاتية بقواه ينفذ أن من بسببه يتمكن ال صحيّ خلل أو حادث ،لمرض نتيجة المؤمَّن لدى متردّيان وأداء صحيّ وضع ( ب)

 :التالية النشاطات بين من قلاأل على نشاطات 3 من (األقل على النشاط من% 50) جوهريًّا

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

 .سرير أو/و عجالت كرسيّ من النشاط بهذا القيام

 تركيب أو/و وصل ذلك في بما األنواع كل من ثياب قطع خلع أو/و ارتداء على الذاتية المؤمَّن قدرة – وخلعها الثياب ارتداء .2

 .اصطناعيّ طرف أو/و طبي حزام

 ،عليها متعارف أخرى طريقة بكل أو حمام في االستحمام االستحمام، حوض في االغتسال على الذاتية المؤمَّن قدرة – االغتسال .3

 .منهما والخروج الحمام أو للحوض الدخول عملية ذلك في بما

 الشرب ذلك في بماما عدا تناول الطعام بالقشة، و وسيلة أو طريقة بكل جسمه تغذية على الذاتية المؤمَّن قدرة - والشرب األكل .4

 .له وقدّم أعدّ قد الغذاء يكون أن بعد ،قشة بمساعدة

 الذي ،العمليتين هاتين بإحدى مالتحكّ عدم ؛البول عملية أو/و األمعاء بعملية التحكم على الذاتية المؤمَّن قدرة - بالبراز التحكّم .5

ام ثابت للفغرة أو القسطرة في المثانة البولية أو استخدام دائم للحفاضات أو أغراض االمتصاص على أنواعها استخد ًمثال يعني

 يعتبر انعدام التحكم بالمخارج.

قدرة المؤمن الذاتية على التحرك من مكان الى آخرمن دون مساعدة الغير؛ االستعانة بعكازين و/أو عصا و/أو متكأ  –التحّرك  .6

التي تسمح للمؤمن بالتحرك  ، اإللكترونيّ أو المتحرّك أو منه الميكانيكيّ ذلك في بماالمشي و/أو كرسي العجالت أو بجهاز آخر 

 .الحركة على الذاتية المؤمَّن رةبقد مسًّا يُعتبر البشكل مستقل 

 فترة التأمين .4
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 :البوليصة السابقة في مشمولين كانوا أعضاء 4.1

 فحص أو مجدّد ختم وال الصحة تصريح بدون بالتعاقب يُنقل البوليصة السابقة، في عضوًا المقر ّر اليوم عشية كان الذي مَّن

 نفسه للمستوى المحدّدة للحقوق قًاوف ،المقر ّر اليوم من ابتداء البوليصة هذه إطار في مؤمَّنًا ويكون ،السابق الصحيّ للوضع مجدّد

ليصة بحسب عمر االنضمام للمرة األولى الى التأمين التمريضي ألعضاء صندوق المرضى والمستوى الذي كان فيه البو هذه في

، ما عدا المؤمن 7مفّصل في البند المؤمن في البوليصة السابقة )سيعودي كيسف أو سيعودي زهاف(، وكل هذا بحسب ما هو 

 من النوع أعاله الذي يملك في اليوم المقرر حالة تأمين بحسب البوليصة السابقة. 

 :منون الجددالمؤ 4.2

 كما هو مفّصل أدناه: البوليصة هذه إطار في مؤمَّنًا يكون ،بعده أو المقر ّر اليوم في التأمين هذا إلى انضم الذي مكابي عضو

 تأمين ءبد يوم يشكّل الموعد هذا. االنضمام لشهر التالي الشهر من األول يكون البوليصة لهذه وفقًا االنضمام موعد 4.2.1

 بحسب البوليصة. المؤمَّن 

 شركة التأمين سلالى هذا التأمين. تر تلقائيًّا شهر، سيم شمله 12كعضو مكابي حتى عمر  ضمّه يتمّأو  ل دطفل وُ  4.2.2

. التأمين إلى الوليد ابنها بضمّ تبلغها رسالة المولود/أو الوصي القانوني على الطفل والطفل  أهل إلى مكابي بواسطة

 في المحدَّدة االستثناءات وكذلك المواليد تغطية بحجم المرتبطة البوليصة في الموجودة البنود تحديد الرسالة في ويتمّ

 .لهذه البوليصة 10.6البند 

 يمكنه ،شركة التأمين قبل من ،البوليصة هذه بموجب التأمين إلى االنضمام ،للتأمين مرشَّح طلب رفض حالفي  4.2.3

 استئناف لجنة أمام الستئنافا إلى االستماع يتمّ. القرار اتخاذ يوم من يومًا 60 خالل الرفض قرار على االستئناف

 .آخر إلى حين من وتُعقد تؤلف والتي االنضمام بخصوص

لصاحب  وكذلك للتأمين مرشح لكل تُسلّمه شركة التأمين للتأمين المؤمَّن قبول رفض بشأن المؤم ّن قرار بالغ 4.2.4

 .االستئناف قرار على يسري نفسه البوليصة. الحكم

 مطلوب هو كما لشركة التأمين أحضر أن بعد قدّمه الذي االنضمام طلب على ردًّا يتلقى ال الذي للتأمين المرشّح 4.2.5

ت فيه شركة تلق الذي التاريخ من يومًا 60 خالل ،منه المطلوبة الحقائقية الطبية المادةكل  وكذلك الصحة تصريح

 وطأعاله، بشر 2.14التأمين كما هو محدد في البند  بدء يوم منذ تلقائيّ بشكل مؤمنًا يصبح ،المذكورة الوثائق التأمين

 د. قيو أي دون ومن عادية

على الرغم من كل ما قيل أعاله، موعد بداية التأمين "للمؤمن المنتقل" سيكون موعد إيقاف التأمين في  –مؤمن منتقل  4.2.6

. ابتداًء من هذا الموعد، يستطيع المؤمن المنتقل أن 2017كانون الثاني  1تأمين الصندوق السابق، وذلك بدًء من 

 المحددة فيها.  ينضم لهذا التأمين من دون تصريح صحة، وبحسب النُظُم والشروط

 فترة التأمين 5

 المؤَمَن م نفسانضما موعد من أو ،2016تموز  1يوم  من ابتداء مؤَمَن كل بخصوصبحسب هذه البوليصة و التأمين فترة أتبد 5.1

 . 2017حزيران  30 تاريخ لغايةاألخير بينهما، و ،لبوليصةالى ا

في كل حالة عدم تجديد بوليصة من قبل شركة التأمين أو صاحب البوليصة، يجب على شركة التأمين أن تغطي بحسب  5.2

البوليصة فقط حاالت التأمين التي حدثت حتى انتهاء فترة التأمين، والذي تم تقديم دعوى بشأنها قبل انتهاء فترة صالحيتها المحددة 

 أدناه.  17في البند 

 راريةاالستم.  6

لتأمين  فرد بوليصة إلى االنتقال أدناه، يمكنه 6.2ي يستوفي الشروط المفّصلة في البند ذوال البوليصة هذه إطار في المؤمَّن 6.1

أدناه، وفي ما يلي  6.3(، بحسب المواعيد المفّصلة في البند "استمرارية بوليصة: "يلي )فيماتمريضي لفترة تأمين مدى الحياة 

 شروطها:

مبلغ التأمين وفترة دفع مخصصات التأمين في بوليصة االستمرارية ال تقل عن تلك المحددة للمؤمن في بوليصة تأمين  .1

التمريض ألعضاء صندوق المرضى، إال إذا طُلب ذلك من المؤمن؛ وإذا يوجد، في موعد االنتقال الى بوليصة 

حددة في البوليصة، لن ينطبق على المؤمن االلتزام بشمل االستمرارية، تغطية في سل خدمات الصحة مشابهة للتغطية الم

كما ذكر في اإلضافة الثانية لقانون  –التغطية المذكورة في بوليصة االستمرارية؛ في هذا اإلطار، "سلة خدمات الصحة" 

 )خ( للقانون المنطبق؛ 8التأمين الصحي وبقرار بحسب البند 

ون اكبر من رسوم التأمين المعمول بها في موعد انتقال المنضمين الجدد في رسوم التأمين في بوليصة االستمرارية لن تك .2

 بوليصة الفرد وكذلك الحال لدى المؤمن.
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عند االنتقال الى بوليصة االستمرارية، ستحصل على التواصل التأميني من دون إعادة فحص الوضع الطبي السابق ومن  .3

 دون فترة تأهل. 

سيُعطى لمن كان مؤمنًا بشكل متواصل في بوليصة  6.1ستمرارية كما هو مذكور في البند الحق في االنتقال الى بوليصة اال 6.2

تأمين تمريضية ألعضاء صندوق المرضى لمدة سنة على االقل قبيل موعد إيقاف التأمين التمريضي ألعضاء صندوق 

يستغل كل حقوقه بحسب بوليصة التأمين المرضى وهذا شرط استيفاء إحدى الشروط المفّصلة أدناه وشرط أن يكون المؤمن لم 

 التمريضي ألعضاء صندوق المرضى:

توقف التأمين التمريضي ألعضاء صندوق المرضى بسبب عدم تجديد البوليصة لبعض أو كل المؤمنين، إن كان لدى  .1

 شركة التأمين هذه أو أخرى؛

مع . لم يتسّجل في صندوق مرضى آخرإلغاء تسجيل المؤمن في صندوق المرضى بحسب قانون تأمين الصحة الحكومي و .2

 ، لن ينطبق شرط عدم تسجيل المؤمن في صندوق مرضى آخر؛2017كانون الثاني  1هذا، حتى يوم 

يوم من  60أعاله، يمكنه االنتقال الى بوليصة استمرارية خالل  6.2مؤمن توقف تأمينه هذا أو ال يتجدد كما هو مذكور في البند  6.3

 بذلك. موعد إبالغه شركة التأمين

 بداية فترة التأمين في بوليصة المتابعة ستكون من يوم إيقاف هذه البوليصة. 6.4

أعاله حول المؤمن، الذي في موعد توقف أو عدم تجديد التأمين التمريضي ألعضاء صندوق  6.3على الرغم مما قيل في البند  6.5

ن يتوجه المؤمن الى شركة التأمين يجب أ –المرضى، كان يستحق الحصول على مخصصات تأمين بحسب شروط البوليصة 

يوًما من موعد إيقاف استحقاق المؤمن لمخصصات التأمين؛ في هذا التوجه،  30كما هو مذكور في نفس البند الصغير خالل 

يوًما من موعد اإلعالن من شركة التأمين؛ هذا االقتراح  60ستقترح شركة التأمين للمؤمن االنتقال الى بوليصة استمرار خالل 

يُعطى فقط إذا كان هذا المؤمن لم يستغل كل حقوقه للحصول على مخصصات التأمين بحسب بوليصة التأمين التمريضي س

 ألعضاء صندوق المرضى.

 مبلغ مخصصات التأمين .7

الى التأمين التمريضي  األول نضمامها دعوم في نمؤلما للجي فقاوالتي يستحقها المؤمن  يةرلشها لتأمينيةا تلمخصصاا ديدتح مسيت 7.1

 هو لما فقاو كلذ لكو ث المؤمن خالل الفترة التي يحصل مقابلها على دفع مخصصات،ومك نمكاألعضاء صندوق المرضى، بحسب 

 :هناأدفي الجدول  لمفص

 عمر االنضمام األول الى التأمين التمريضي الجماعي مكان مكوث المؤمن

 ألعضاء صندوق المرضى

 وما فوق 60 59حتى  50 49حتى 

مخصصات تأمين شهري 

للمؤمن المقيم في البيت 

 (تعويض)

 شاقل 3500 شاقل 4500 شاقل 5500

مخصصات تأمين شهري 

 للمؤمن المقيم في مؤسسة

 (تعويض إعادة تكاليف)

 شاقل 4500 شاقل 6500 شاقل 10000

 

، مبلغ مخصصات التأمين الجديدة التي ستُدفع الى المؤمن الذي يمكث في مؤسسة 7.1على الرغم مما ذكر في البند  7.2

 % من المبلغ الذي دفعه المؤمن فعليًا في المؤسسة. 80في موعد استحقاق مخصصات التأمين الشهرية، لن يزيد عن 

المؤمنين القائمين المفصلين أدناه، عوًضا عن عمر االنضمام األول الى حول أنواع  7.1على الرغم مما ذكر في البند  7.3

 :التأمين التمريضي ألعضاء صندوق المرضى، المحدد في الجدول أعاله، ستتم قراءة العمر المكتوب بالقرب منها

 –مؤمن في تأمين تمريضي جماعي ألعضاء صندوق المرضى مكابي خدمات صحية  7.3.1

 ؛50-49لى تأمين "سيعودي زهاف" من عمر إذا انضم ا 7.3.1.1

 ؛60-59إذا انضم الى تأمين "سيعودي كيسف" من عمر  7.3.1.2

 ستنطبق التعليمات التالية أيًضا:  2017كانون الثاني  1ابتداًء من يوم 

سيعود موشالم "المؤمن في التأمين التمريضي الجماعي ألعضاء صندوق المرضى خدمات الصحة كالليت  7.3.2

 ؛64-59حتى  60، الذي انضم الى التأمين بعمر "وسبل
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"ميئوحيدت  تأمين المؤمن في التأمين التمريضي الجماعي ألعضاء صندوق المرضى ميئوحيدت الذي انضم الى 7.3.3

 ؛65-49 حتى 50زهاف" بعمر بعمر 

" مكابي سيعود" تأمين  الذي انضم الى مكابيالمؤمن في التأمين التمريضي الجماعي ألعضاء صندوق المرضى   7.3.4

 ؛64-59 حتى 60بعمر بعمر 

 

أعاله سيستحقون مخصصات  2.8.1أعاله، المؤمنين الموجودين بحسب التعريف في البند  7.3.1بحسب ما قيل في البند 

 :تمريض كما هو مفّصل أدناه

 

عمر االنضمام للمرة األولى  نوع البوليصة السابقة

التمريضي الى التأمين 

 الجماعي في مكابي

مخصصات التأمين 

الشهرية للمؤمن المقيم في 

 (تعويض)البيت 

مخصصات التأمين 

الشهرية للمؤمن المقيم في 

تعويض إعادة )مؤسسة 

 (التكاليف

من المبلغ الذي دفعه % 80 شاقل 5500 كل األعمار سيعودي زهاف

المؤمن فعليًا الى المؤسسة 

 شاقل 10000وال يزيد عن 

من المبلغ الذي دفعه % 80 شاقل 5500 49حتى عمر  سيعودي كيسف

المؤمن فعليًا الى المؤسسة 

 شاقل 10000وال يزيد عن 

من المبلغ الذي دفعه % 80 شاقل 4500 وما فوق 50من عمر 

المؤمن فعليًا الى المؤسسة 

 شاقل 65000وال يزيد عن 

 

 العمر 7.4

عمر المؤمن من أجل تحديد رسوم التأمين والحاجة الى تحديد عمر االنضمام للمرة األولى، يتم احتسابه بالسنوات الكاملة بحسب 

 عدد السنوات الكاملة التي مّرت من شهر والدة المؤمن. 

 

 طريقة دفع مخصصات التأمين للمؤمن المقيم في مؤسسة 7.5

 بفواتير مرفقة ،ممثله أو المستفيد قبل من أصلية وصوالت إبراز مقابل أعاله 7.3-7.1ود البن بموجب التأمين تعويضات فعتُد 7.5.1

يمكن تقديم نسخة عن الفواتير المطلوبة مع  .التمريضية المؤسّسة في الفعليّ للعالج اإلخضاع نفقات دفع على ،القانون حسب ضريبة

موافقة من نفس تلك الجهة حول المبلغ المدفوع مقابل هذه إرفاق شرح حول من أرسلت له الفواتير االصلية والحصول على 

 المستندات أو إرفاق شرح حول من أرسلت له الفواتير األصلية وشرح سبب عدم قدرتك على تقديمها. 

 قدمصا نسخة يقدّم ،التأمين حالة بسبب ،جزئيّ أو كامل ،الدفع لتلقي طلبًا آخر طرف إلى المؤمن قدّم حال في بحسب ما قيل،

وحصل على دفع اآلخر  الطرف به طالب الذي المبلغ بشأن ،صليّاألالمستند  له قدّم الذي الطرف من تصريحًا بها ويرفق عليها

 ،1981التأمين  عقد قانون أوامر بموجب حقيقيّ ضرر عن المستفيد المؤمِّن يعوّض الحالة هذه في. مقابل المستندات المنطبقة

 :التاليين المبلغين بين من األصغر المبلغ عن للمستفيد التعويض مبلغ يزيد ال حالة كل في أنه شريطة

 .الفعليّة المستفيد نفقات مبلغ . أ

 .البوليصة هذه في المحدّد المستفيد تعويض مبلغ . ب

 .القانوني لممثله أو للمستفيد التعويض يُدفع. التعويض موعد قبل فعليًّا اإلنفاق فيها تمّ حالة كل في التعويض فعيُد  7.5.2

من كل شهر، عن الشهر الفائت، بحسب التصديق على الوصوالت أو الفواتير التي  15تُدفع تعويضات التأمين حتى اليوم الـ  7.5.3

 أدناه.  9.3تنطبق عليها تعويض إعادة التكاليف من قبل شركة التأمين وفقًا لما هو مذكور في البند 

 فترة االنتظار. 8

ات التأمين التي يستحقها بحسب شروط البوليصة ابتداًء من الموعد الذي تنتهي فيه فترة ستدفع شركة التأمين للمؤمن مخصص

شهر من الموعد الذي تنطبق فيه حالة التأمين؛ في إطار  12االنتظار؛ لن تكون هناك أكثر من فترة انتظار واحدة إال إذا مر أكثر من 
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يوم، شرط أن تنطبق حالة التأمين  60هي الفترة التي تبدأ في موعد حدوث حالة التأمين وتنتهي بعد  –" فترة االنتظار"هذا البند، 

 على المؤمن خالل كل هذه الفترة.

 عام –مخصصات التمريض  .9

 بموجب شروط البوليصة. 3يحق للمؤمن الحصول على مخصصات التأمين طالما تنطبق فيه الشروط المفصلة في البند  9.1

شهًرا ابتداًء من نهاية فترة  60أعاله، يحق للمؤمن الحصول على مكافآت التأمين لمدة  9.1ا ذكر في البند على الرغم مم 9.2

، بموجب البوليصة التي حدثت الحالة التأمينية "(سقف فترة االستحقاق: "أعاله وأدناه) 8االنتظار كما هو مفّصل في البند 

أدناه، مع خصم الفترات التي حصل فيها على مخصصات تأمين  18.1.2و  18.1.1خاللها وبموجب المذكور في البنود 

 بموجب بوليصة التأمين التمريضي ألعضاء صندوق المرضى.

 لمعلوماتشركة التأمين ا فيه تتلق الذي اليوم من يومًا 30 خالل شركة التأمين للمؤمن قبل من التمريض تعويضات فعتُد 9.3

 ا.مسؤوليته الستيضاح المطلوبة والمستندات

 تمريضية خدمة أو تمريضي تعويض بأيّ متعلق غير وبشكل ،باإلضافة البوليصة هذه بموجب التمريض تعويضات تُمنح 9.4

 التأمين قانون بحكم ذلك في بما ،التأمين حالة مقابل الدولةجهة أخرى تشمل  قبل من ؤنللم سيُمنَح/ستُمنَح أو يُمنَح/تُمنح

، وذلك ما عدا حالة مخصصات التأمين للمؤمن الذي يمكث في مؤسسة، عندها تنطبق 1995( مُدمجة صيغة) الوطني

 أعاله.  7.5.1تعليمات البند 

 الجزء على تمريض تعويضات سقف يقف ،الشهر من جزء مقابل تمريض تعويضات لتلقي ؤمنالم استحقاق حالة كل في 9.5

 .نفسه الشهر جزء كنسبة ،النسبي

والتي لم يتم  7 للبند وفقا تمريض خدمات بلللتعويض مقا تمريض لتعويضات استحقاق تجميع اإلمكان فيلن يكون  9.6

 التمريض تعويضات زيادة أجل مناستغاللها في شهر معين من قبل المؤمن حتى كامل سقف مخصصات التمريض، 

 الملزمة.  بالتغييرات ،الشهر أجزاء على حتى يسري البند هذا في ذكر ما. آخر شهر في ؤمنللم

للتأمين التمريضي ألعضاء  وفقًا أو البوليصة لهذه والتي وفقًا ،تمريض تعويضات على المستفيد خاللها حصل التي فترات 9.7

 بشكل تزيد لن حالة كل وفي ،متراكمة فترات هييشمل البوليصة السابقة ويشمل صندوق التمريض،  ،مرضىال صندوق

 .التمريض لتعويضات االستحقاق فترة سقف عن متراكم

 تدفع شركة التأمين ،المحكمة قبل من وصي له يّنوعُ البوليصة لهذه وفقًا  تمريض تعويضات يستحق المؤمن كانإذا  9.8

 .ذكر كما عيّن الذي للوصي التأمين تعويضات

 فترة سقف إلى الوصول عند أو التأمين حالة فيه تزول الذي الموعد في التمريض تعويضات لتلقي المستفيد استحقاق يتوقف 9.9

 تُدفع االستحقاق فترة خالل المستفيد توفي إذا. بينها المبكر بحسب ،المؤمن وفاة عند أو ،التمريض لتعويضات االستحقاق

 أدناه. 9.11 لبندا في مذكور هو لما وفقًا لورثته التمريض مخصصات

 سقف ذيستنف لم دام وما ،التمريض تعويضات لتلقي مستحقًّا فيه كان الذي الوقت في المستفيد توفي إذا – وفاة المؤمن 9.10

 كاملة تمريض تعويضات أجله من تُدفع المستفيد توفي إذا. بذلك المؤم ّن ورثته يبلغ ،التمريض لتعويضات االستحقاق فترة

 .فيه توفي الذي نفسه للشهر

 المستفيد يكون ،التمريض تعويضات تلقي فيها للمستفيد يحق التي الفترة خالل – التأمين رسوم دفع من اإلعفاء  9.11

 يكون أن ،عليه متفق. ا للحصول على مخصصات تأمينمؤمنمقابل الفترة التي يكون فيها التأمين  رسوم دفع من معفيًا

 ،كذلك ،لّغويب ،التأمين رسوم دفع من بإعفائه ،التمريض تعويضات دفع بدء فور ،ممثله أو المستفيد بإبالغ مُلزَمًا المؤم ّن

 .التأمين رسوم دفع المؤمَّن على يجب ،كذلك االنتظار فترة في أنه يؤّكد. البوليصة أصحاب

 االستحقاق فترة سقف استنفاد قبل للمستفيد التمريض تعويضات دفع عن شركة التأمين توقفت إذا ،الشك إزالة أجل من

 يكون. التمريض تعويضات لتلقي استحقاقه انتهاء يوم من التأمين رسوم بدفع المستفيد واجب يُجدّد ،التمريض لتعويضات

 .أيضًا ،البوليصة ولصاحب لممثله أو/و للمستفيد التأمين رسوم دفع تجديد عن اإلبالغ واجب المؤم ّن على

 لتعويضات االستحقاق فترة سقف استنفاد مع – التمريض لتعويضات االستحقاق فترة استنفاد بعد البوليصة إلغاء. 9.12

لغ أو خدمة إضافية بحسب هذه مب أليّ مستحقًّا يكون لن الذي المؤمَّن إلى بالنسبة البوليصة تلغى ،بالكامل التمريض

 البوليصة. 

 لمسؤولية شركة التأميناستثناءات . 10

 : هذه البوليصة ال تقدم تغطية في هذه الحاالت
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تأمين حدثت نتيجة خدمة مؤمنة في جهة أمنية أو من الشرطة، أو بسبب المشاركة الفعالة في نشاط عسكري،  حالة 10.1

 بوليسي، حربي، إرهابي؛

 ؛شعاعيإ وثتل أو ووين رنصهاا أو ووين راطنشا نع لناتجةا لتأمينيةا تلحاالا 10.2

عن استخدام أو اإلدمان عليها، ما عدا الحاالت التي يتم فيها استخدام المخدرات بحسب  لناتجةا لتأمينيةاالحاالت  10.3

 ؛تعليمات الطبيب ومن دون الحاجة الى اإلقالع

الشروط في عقود )تأمينية حدثت بسبب وضع طبي سابق، وفقًا لتعليمات نُظُم المراقبة على األعمال التأمينية حالة  10.4

؛ في إطار هذا البند، المؤمن سيُعتبر مؤمن في عقد تم استبداله 2004، (الطبي السابق تعليمات حول الوضع( )التأمين

من النُظُم المذكورة؛ في هذا ( 2()أ)6لدى نفس شركة التأمين أو شركة تأمين أخرى كما هو مفّصل في القاعدة 

 ؛الشأن

 ن،لتأميا لىإ نمؤلما منضماا دعوم لقب تشخيصها مت لتيا بيةطلا ظروفلا نم مةظومن -أي  "الصحي السابقالوضع  10.4.1

 صلتشخيا طرق لخال نم تعني" لدى المؤمنتشخيصها " نفإ ،؛ في هذا اإلطاردثحا أو رضم ببسب كلذ في بما

 مالنضماا دعوم تسبق لتيا لستةا رألشها لخال راؤهجإ مت  قثوم بيط صتشخي راءاتجإ لخال نم أو ،ثقةولما بيطلا

 للتأمين. ألصليا

 أقل التأمين فترة ابتداء موعد عند سنّه مؤمّن موضوع في ،القيد هذا – سابقلا لصحيا ضعولا ببسب تاظلتحفافترة  10.4.2

 ابتداء موعد عند سنّه مؤمَّن إلى بالنسبة. التأمين فترة بداية من واحدة سنة لمدة  المفعول ساري يكون ،سنة 65 من

 نصف سنة من بدء مرحلة التأمين. لمدة المفعول ساري القيد سيكون ،أكثر أو سنة 65 هي التأمين فترة

 أو القانونية شركة التأمين لمسؤولية القيْد ،أعاله كرُذ ما رغم: معيّن لمؤمَّن معيّنة صحيّة حالة بسببالتحفظات  10.4.3

 يكون ،للمؤمَّن جرى طبي ختم عن انبثقت ،معيّن لمؤمَّن بالنسبة فصّلت معيّنة صحيّة حالة بسبب التغطية لنطاق

 الطبية المحددة. الحالة بجانب التأمين قائمة  في ذكرت التي للفترة المفعول ساري

 ولم ،السابقة الصحيّة حالته عن شركة التأمين المؤمَّن أبلغ إذا المفعول ساري القيْد هذا يكون لن: القيْد سريانعدم  10.4.4

 .المؤمَّن بالغ في المذكورة المعيّنة الصحيّة الحالة صريح بشكل تقيّد شركة التأمين

 18.1.1بموجب المذكور في البنود  نلتأميا رةفت ءنتهاا دبع أو بدء فترة التأمين لخال لتأمينيةا لحالةافي حال حصلت  10.5

 أدناه؛ 18.1.2و

 ؛األولى من حياة المؤمن 36حدثت ألول مرة في األشهر الـحالة تأمين  10.6

أو حوادث  1975تأمين حدثت بسبب حادث سير، كما هو معّرف في قانون التعويضات لمصابي حوادث السير،  حالة 10.7

، والمعترف بها من قبل مؤسسة التأمين 1995، ]صيغة مدمجة[العمل كما هي معرفة في قانون التأمين الوطني 

 .الوطني

 الدعوى . 11

 .لهاحصو دعوم نم نممك تقو رعسأ لخال لتأمينيةا لحالةابحدوث  نلتأميا كةرش غبإبال نمؤلما وميق أن بيج 11.1

 ليس البوليصة صاحب أن بهذا ضحيو. فقط ،وعليهما ،ممثله على أو المؤمَّن على يقع وتثبيتها الدعوى تقديم وحقّ واجب 11.2

 بإسم المؤمن. أو بمبادرته ،البوليصة هذه بسلطة للمؤم ّن دعوى ،يقدّم ولن ،تقديم مخوَّال

  القانونية ليتهامسؤو لتفسير والمخصصة ،تطلبها شركة التأمين التي المستندات كل شركة التأمينل المستفيد ميقدّ  11.3

 حول وظيفيّة معلومات وعلى طبيّة معلومات على الحصول من المؤم ّن تُمكن السرية عن تنازل ورقة على ويوقع ،للبوليصة اًوفق

 صاحب وبين بينه عليه متفق هو كما معقولة زمنية وبفترة معقول وبشكل حسابه على ،نشاط أيّ إجراء مخوّال المؤم ّن يكون. المستفيد

.  الحصري لرأيه وفقا ،قبله من آخر طبيّة خدمة مقدّم أو  قبله من طبيب قبل من طبيّ أو/و وظيفي لفحص المستفيد إخضاع ،البوليصة

 .تمريضي تعويض تلقي فيها يستحق التي الفترة كل وخالل الدعوى على التصديق قبل المستفيد/المؤمَّن على تقع الواجبات هذه

 أو/و الطبيّة المستندات كل لشركة التأمين قدّم أن بعد ،ممثله أو/و هو قدّمها التي الدعوى على ردّ على يحصل ال الذي المؤمَّن 11.4

 أو ،منه ذلك طلب إذا آخر طبيّ فحص أو وظيفي لتقييم الخضوع على وافق أن وبعد ،أعاله مذكور هو كما قبله من المطلوبة األخرى

 وفقا باستحقاقه االعتراف تمّ كمستفيد إليه يُنظر ،الدعوى على ردّ على بعدها يحصل لم ولكنه ذكر كما وظيفي لتقييم خضع مؤمَّن

 45 مرّ إذا و ،أعاله ذكر كما المؤم ّن إلى الدعوى تحويل بعد يومًا 60 مرّ إذا هذا كل. وفقها تأمينه تمّ التي وللتغطية البوليصة لشروط

 .المؤم ّن قبل من الوظيفي التقييم إجراء بعد يومًا

 .ممثله مع أو المستفيد مع التنسيق بعد قبله من أيٍّ أو المؤم ّن قبل من للمستفيد الوظيفي التقييم سيجري 11.5

 .فوري بشكل لك المؤم ّن إبالغ المستفيد على ،الحقّ تعطيه التي الحالة من وخرج المستفيد حالة على تحسّن طرأ حالفي  11.6
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 المؤم ّن يدفع ،للبوليصة فقًاو تمريضيّ تعويض لتلقي مخوّل قبله من آخر شخص يُذكر لم حال وفي ،المستفيد وفاة حال في 11.7

 لم والذي ،عليه الحصول له يحقّ كان التي الفترة في مستفيد يُدفع أن المفروض من كان الذي التمريضيّ التعويض بقية المؤمَّن لورثة

 .الوفاة موعد قبل له يُدفع

 أعقاب في ذلك أكان سواء ،يستحقها يكن لم فترة مقابل ة/تمريضي ة/تقاعدي راتب/رواتب لورثته أو/و للمستفيد ت/دُفعإذا  11.8

 أعاله المذكورة المبالغ. استرجاعهاشركة التأمين  حق من يكون ،أعاله ذكر كما ،وفاته أعقاب في في أو/و حالته على طرأ تحسّن

 .فائدة دون من ،الغالء بجدول مرتبطة وهي شركة التأمينل تُعاد

 

 لجان االستئناف. 12

 مُعَل ل بالغ له فسيُقدّم ،أخرى أو/و طبيّة ألسباب ،جزئي أو كامل بشكل التمريض تعويضات لتلقي المؤمَّن دعوى رُفضت ذاإ 12.1

 .له البالغ تقديم يوم من يومًا 60 خالل وذلك ،الستئناف للجنة استئناف تقديم في حقه إلى فيه انتباهه يلفت ،المؤم ّن قبل من

. اللجنة قبل من منه يطلب كما أو رؤيته بحسب ،االستئناف للجنة ووظيفية طبية وآراء مستندات لتقديم مخوّال المؤمَّن نيكو 12.2

 .أمامها المثول من ممثله أو/و المؤمَّن اللجنة ستمكن ،وكذلك

 وصلت إذا أو مؤمَّن قبل من إليه تحوّلت كانت إذا ،يديه بين والموجودة بالدعوى المتعلقة المادة كل للجنة شركة التأمين لتحوّ  12.3

 .المؤمَّن طريق غير عن إليه

 .البوليصة لشروط وفقا رفضها أو قبولها ،الدعوى مناقشة مخوّلة االستئناف لجنة نستكو 12.4

 قبل من يعيّن من أو مكابي في التأمين قسم لمدير يكون األصوات تعادل حال في. باألغلبية االستئناف لجنة قرارات اتخاذ سيتمّ 12.5

 لشركة التأمين. ومُلزمًا لالستئناف قابل وغير نهائيًّا سيكون وقراره ،القرار حقّ لمكابي العامّ المدير

 .الكلمة معنى بكل ،شركة التأمين كقرار ويُعتبر المؤم ّن يلزم اللجنة ارقر 12.6

 حقه فحص أجل من القضائية األجهزة إلى التوجه في المؤمَّن حقوق يمس ما ،إليها التوجه أو االستئناف لجنة قرار في ليس 12.7

 .للبوليصة وفقا

 شركة التأمينل ممثلين وثالثة لصاحب البوليصة ممثلين ثالثة من مكوّنة لجنة – تعني" االستئناف لجنة" ،البند هذا إلى نسبة 12.8

 أن يشدد على. شركة التأمين وبين مكابي بين باتفاق ستسوّى نشاطها وطريقة ،قانونيًّا نصابًا ،جهة كل من اثنان – أربعة ليشكّ حيث

 .قانون كرجل مؤهاّل سيكون ،األقل على ،آخر ممثال وأن ،كطبيب مؤهاَّل سيكون ،األقل على ،االستئناف لجنة في الممثلين من واحدًا

 التأمين إلى االنضمام موضوع في استئناف لجنة

 على استئناف وتقديم االستئناف لجنة إلى التوجه يومًا 60 خالل له يحقّ ،التأمين إلى لالنضمام للتأمين المرشّح طلب رُفض إذا 12.9

 .رفضه

 اللجنة أمام للتأمين المرشّح يعرض. شركة التأمين وممثل البوليصة صاحب ممثل من مكوّنة أعاله المذكورة االستئناف لجنة 12.10

 مكتوبة من أطبائه.  خطية آراء عرض يمكنه ذلك وضمن ،األخرى أو منها الطبية ،تعليالته جميع

 قبل من عليه متفق طبيب ضم مخوّليْن يكونان ،عليه متفق قرار إلى أعاله المذكورة االستئناف لجنة أعضاء يتوصل لم ذاا 12.11

 .اللجنة سيلزم وقراره ،الصلة ذي المجال في االثنين

 

 الغالء بجدول لربطا. 13

فروقات غالء المعيشة كما تعني في قانون الفائدة،  7ستُضاف على مبالغ مخصصات التأمين الشهرية المفصلة في البند  13.1

 وبحسب مؤشر غالء المعيشة المعروف عشية موعد البدء. 
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رسوم التأمين الشهرية فروقات غالء المعيشة كما تعني في قانون الفائدة، وبحسب مؤشر غالء المعيشة ستُضاف على  13.2

 المعروف عشية موعد البدء.

 

 رسوم التأمين وطريقة دفعها. 14

 التأمين فترة خالل تتغيّر وهي ،البوليصة بهذه المُلحق التأمين رسوم جدول في مفصّل هو كما هي مؤمَّن لكل التأمين سومر 14.1

  التي ينتمي لها المؤمن. يتم احتساب رسوم التأمين بحسب عمر المؤمن في موعد الدفع. العمريّة للمجموعة اًوفق

 ،حساب بتكليف تفويض خالل من ،البوليصة صاحب عند متّبع هو كما الشهر في واحدة مرّة التأمين رسوم بدفع المؤمَّن يقوم.  14.2

 .أعضائه إلى بالنسبة البوليصة صاحب يشّغلها أخرى وسيلة يبأ أو

 دفع رسوم تأمين لشركة التأمين سيتم بصورة مركزة من قبل صاحب البوليصة أو أي من قبله عن كل المؤمنين.  14.3

 تفاصيل بتحويل البوليصة صاحب يقوم ،البوليصة لصاحب المحدّد الموعد في منها قسم أو التأمين رسوم دفع يتم لم حال في  14.4

 صاحب سيقوم. التأمين رسوم يدفع لم الذي المؤمَّن ذلك يخص فيما البوليصة إلغاء أو الرسوم تحصيل أجل من لشركة التأمين المؤمَّن

 إلى إضافة ،التأمين رسوم دفع عن المؤمَّن فيها توقف التي األولى يومًا 180ـال خالل شركة التأمين باسم التحويل بعملية البوليصة

 شركة التأمين.و البوليصة صاحب بين عليها االتفاق سيتمّ بمواعيد ،مذكور للمؤمَّن تحذير رسالتَي

 يعنيه وما فعهد عدم من المؤمَّن ،قبَله من البوليصة صاحب أو شركة التأمين رتحذ  س أعاله المذكورتيْن الرسالتيْن خاللمن  14.5

 .البوليصة حسَب المؤمَّن حقوق يمس قد ما ،ذلك

لشركة  المتأخرة التأمين رسوم دفع يتمّ ولم ،أعاله 14.5و 14.4 البنديْن في مذكور هو كما التحذيرات إرسال تم حالفي  14.6

 ،أعاله مذكورٌ هو كما البالغات إرسال وبعد. البوليصة إلغاء بخصوص شركة التأمين طرف من آخر إشعار عندها سيُرسل ،التأمين

 . 1981 التأمين عقد قانون بموجب ،شركة التأمين لقبَ من ،البوليصة على المرتكز التأمين إلغاء يتم

 البوليصة ستظل ،أعاله دُمحدّ  هو كما البوليصة إلغاء يتمّ لم أنّه وطالما ،المذكورة يومًا 180ـال مدّة تمرّ لم طالما أنّه بهذا يُوضَّح

 .التأمين رسوم دفع في لّفالتخ رغم المفعول سارية

 :التأمين اقتراح على الحصول قبل أموال اعإيد 14.7

 لن ،للتأمين مرشّح تأمين على شركة التأمين موافقة قبل التأمين رسوم حساب على لشركة التأمين أموال دفع تمّ حال في 14.7.1

  .التأمين إجراء على شركة التأمين قبَل من موافقة الدفع هذا يُعتبَر

 3 بعد يتمّ ،ّضدي تأمين باقتراح البوليصة صاحب إلى العودة أو المُعطيات استكمال إلى التوجّه أو التأمين اقتراح رفض 14.7.2

 ،شركة التأمين إلى أو البوليصة صاحب إلى المؤم ّن توجّه حال في أو ،األولى للمرّة الجاري اإليداع متسلّ يوم من أقصى كحدّ أشهر

 .المالي مقابل رسوم التأمين اإليداع متسلّ يوم من أشهر 6 ات خاللالمُعطي الستكمال بطلب ،الموضوع حسَب

 بقبول البوليصة صاحب يعل م لم كما ،المُعطيات الستكمال يتوجّه لم أو ،التأمين اقتراح ترفض شركة التأمين لم حال في 14.7.3

 .العاديّة الشروط وفق التأمين إلى انضم كمَن المؤمَّن سيُعتبر ،ورد كما مواعيد خالل للتأمين المؤمَّن

في حالة حدوث حالة تأمينية خالل الفترة الزمنية المذكورة أعاله قبل الحصول على الرد حول قبول الترشح للتأمين،  14.7.4

سيستحق المرشح الحصول على مخصصات تأمين بحسب تعليمات التوقيع الطبي لهذه البوليصة حول المؤمنين ذوي الخصائص 

 ن ستُبلغ المؤمن بقبوله في التأمين هذا لوال حدوث حالة تأمينية. المشابهة حيث ينطبق، إذ كانت شركة التأمي

 

 االسترجاع واالسترداد وصندوق المرضى قيم. 15

 لصالح المؤمن في البوليصة أي فائض يحصل عليه من خالل استرداد أو استرجاع.  يتراكملن   15.1

المؤمنين بحسب تأمين التمريض الجماعي ألعضاء صندوق أعاله، رسوم التأمين المدفوعة لكل  15.1على الرغم مما ذكر في البند  15.2

 مرضى معين، قد تستخدم لتغطية التزامات طويلة المدى للمؤمنين كما ذكر في الخصم واإلضافة التي يحددها مراقب التأمين.

 

 وشروط االستمراريةتمريضيّة  فرد بوليصة شراء مكانيةإ. 16

 ًضافةإ ،المؤمَّن حياة طوال ("الفرد بوليصات") تمريضيّة فرد بوليصةأن يشتري من شركة التأمين  مؤمن مخّول كل نإ 16.1

 .البوليصة هذه حسَب التمريضيّ التعويض إلى

 :نوعيْن من فرد بوليصة شراء إمكانية للمؤمَّن ستُتاح 16.2

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

 البوليصة حسَب المتّبعة التمريضي التعويض استحقاق فترة يتجاوز ما إلى التأمين تعويضات دفع فترة دمدِّتُ فرد بوليصة. 16.2.2

 .المؤمَّن حياة طوال هذه الفرد بوليصة حسَب االستحقاق فترة تستمر. (شهرًا 60 خالل البوليصة هذه حسَب حقوقه استنفاد بعد)
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  تصريحًا تشمل انضمام استمارة بتعبئة يقوم أن عليه يجب ،فرد بوليصة شراء في هذه البوليصة ويطلبالمؤمن . 16.3

 . من هذا النوع ليصةالبو في المؤم ّن لدى المتّبعة للصيغة اوفقً ،بالمؤم ّن خاصّ طبيّ لختم ويخضع ،صحيًّا

 الشراء.  عند المؤم ّن لدى المتّبعة الفرد بوليصات لصيغة اوفقً الفرد بوليصات حسَب التأمين شروط تكون 16.4

 برسوم ًمقارنة ،األقل على 20% نسبته بتخفيض الفرد بوليصة عن المؤمَّن من المؤم ّن سيجبيها التي التأمين رسوم نتكو 16.5

 فرد بوليصات إلى بالنسبة نفسه الوقت في شركة التأمين لدى والمتّبعة ،التأمين مراقب قبَل من عليها المصدَّق انخفاضًا األكثر التأمين

 حياة طوال المفعول ساري المذكور التخفيض سيكون. شبيهيْن صحيٍّ ووضع سنّ في لمؤمَّن ،المؤمَّن اختاره الذي للبرنامج موازية

 .المؤمَّن

 شركة التأمين بين تحديدها سيتم ،الحياة لمدى ،البوليصة هذه حسَب ،هي التي التأمين مخصصات توسيع عن التأمين رسوم. 16.6

 أما مراقب التأمين.  الموس ّعة الفرد بوليصة على الموافقة ،كذلك ،المؤم ّن ويلتزم. البوليصة وصاحب

 بوسيُطلَ ،انضمام استمارة بتعبئة القيام عليه ،الفرد بوليصة شراء ويطلب ،المُقر ّر اليوم بعد التأمين إلى ينضم الذي المؤمَّن 16.7

 تجاوز حال وفي. النوع هذا من بوليصات في شركة التأمين لدى المتّبعة للصيغة اوفقً طبّي لختم يخضع وأن صحّي تصريح تقديم منه

 يكون ،الشك إزالة أجل ومن. فهاطر من طبيب به يقوم ًلفحص الخضوع منهتطلب  أن لشركة التأمين يحق ،عامًا 65 المؤمَّن عمر

 يطلب حال في ،البوليصة هذه في مؤمَّنًا ليكون بتعاقب وانتقل ،البوليصة السابقة في عضوًا نكا مَن على كذلك ساريًا أعاله ورد ما

 ر.كًذ كما الفرد بوليصات شراء

 البوليصة. صاحب تدخل بدون شركة التأمين إلى ًمباشرة الفرد بوليصات عن التأمين رسوم بدفع المؤمَّن يقوم  16.8

أعاله ستكون كالتالي: يحصل المؤمن المنتقل الى بوليصة المتابعة تخفيض  6شروط بوليصة االستمرارية المفصلة في البند  16.9

% على األقل مقارنة برسوم التأمين المعتمدة لدى شركة التأمين في موعد بدء فترة التأمين بحسب 20في رسوم التأمين بنسبة 

نين لديه في بوليصة مشابهة. هذا التخفيض سيكون ساري المفعول طوال فترة التأمين في بوليصة بوليصة االستمرارية لكل المؤم

 االستمرارية. 

 

 التقادم .17

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

 

 تعليمات االنتقال. 18

 التالية تنطبق على المؤمن المنتقل:التعليمات  18.1

شركة التأمين في فترة التأمين التمريضي ألعضاء صندوق مرضى سابق سيدفع ستدفع مخصصات التأمين للمؤمن المنتقل،  18.1.1

 بحسب الشروط التالية:

 حصلت للمؤمن حالة تأمين خالل فترة التأمين السابقة التي تضمن له دفع مخصصات التأمين؛ 18.1.1.1

شهر  12قّدم المؤمن دعوى إضافية للحصول على مخصصات التأمين خالل فترة ال تزيد عن  18.1.1.2

 . أعاله 18.1.1.1ة كما ذكر في البند مؤمنمنذ بدأ المؤمن يعيش في الحالة ال

 -18.1.1تحّملت شركة التأمين السابقة دفع مخصصات التأمين كما ذكر في البند  18.1.2

خصم من مخصصات التأمين التي دفعتها مبلغ رسوم التأمين للفترة التي شركة التأمين السابقة يمكنها أن ت  18.1.2.1

 لم يتم فيها دفع رسوم التأمين  الى شركة التأمين كما يجب؛

شركة التأمين الجديدة ستُعيد الى المؤمن رسوم التأمين التي دفعها خالل الفترة حتى حدوث حالة تأمينية   18.1.2.2

 كما ذكر. 

 ستنطبق التعليمات التالية بالنسبة للمؤمن المنتقل: 2017ي كانون الثان 1ابتداًء من يوم  18.2

المؤمن الذي يتواجد في حالة تأمين عشية تركه للصندوق السابق، يحق له االنضمام الى هذه البوليصة، مع  18.2.1

يوًما من توقف الحالة  90الحفاظ على التواصل التأميني من دون إعادة فحص وضعه الطبي وذلك خالل 

لديه، وشرط أن يكون نفس المؤمن لم يستغل بعد كل الحقوق للحصول على مخصصات التأمين التأمينية 

بحسب بوليصة التأمين التمريضي ألعضاء صندوق المرضى؛ فترة مخصصات التأمين التي يستحقها 

المؤمن بحسب هذه البوليصة لن تشمل خصم الفترات التي حصل فيها على مخصصات تأمين من بوليصة 

 تمريض ألعضاء صندوق المرضى.تأمين ال
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واستمرت بشكل متواصل  ،للمرة األولى قبل بدء التأمين حدثت التأمين حالة أنثبتت شركة التأمين أ حال في 18.2.2

ا لتغطية تأمينية من أي نوع، وسيتم إلغاء التأمين ابتداًء مؤمنالى حين انضمامه الى هذه البوليصة، لن يكون 

 يصة وسيسترجع رسوم  التأمين التي دفعها. من موعد االنضمام الى هذه البول

 تعليمات االنتقال للمؤمن الذي ألغي تسجيله في صندوق المرضى: 18.3

أدناه  18.3.2تسمح شركة التأمين للمؤمن الذي ألغي تسجيله في صندوق المرضى كما هو مذكور في البند  18.3.1

بعد إلغاء التسجيل كما ذكر،  مكابيهذا المؤمن في  لإذا تسجّ "(، التأمين الجديداالنضمام الى هذه البوليصة )في ما يلي: "

 شرط أن يستوفي الشروط التالية:

يخضع لفحص وضعه الطبي حول الفترة التي مّرت من موعد إلغاء التسجيل حتى موعد انضمامه الى   18.3.1.1

 التأمين الجديد وتمت الموافقة على انضمامه من قبل شركة التأمين؛

 فترة التأمين تكون من موعد االنضمام الى التأمين الجديد؛  18.3.1.2

 يتم احتساب مخصصات التأمين بحسب عمر المؤمن في موعد انضمامه الى التأمين الجديد؛  18.3.1.3

سيتم خصم فترات مخصصات التأمين التي حصل عليها المؤمن من التأمين التمريضي ألعضاء صندوق   18.3.1.4

 صصات التأمين في التأمين الجديد.المرضى في الصندوق السابق من فترة مخ

 المؤمن الذي أُلغي تسجيله في صندوق المرضى هو مؤمن تنطبق عليه كل الشروط التالية: 18.3.2

، ولم يتسجل في 1994ترك صندوق المرضى، أُلغي تسجيله فيها بحسب قانون تأمين الصحة الحكومي،   18.3.2.1

حق في الحصول على خدمات صحية صندوق مرضى آخر ما عدا إلغاء التسجيل كما قيل بسبب فقدان ال

 بحسب القانون المنطبق ألنه لم يكن يتصّرف مثل كل مواطن هناك؛

عشية تركه لصندوق المرضى كان مؤمنًا بشكل متواصل في بوليصة التأمين التمريضي ألعضاء صندوق   18.3.2.2

 المرضى خالل فترة سنة واحدة على األقل؛

لمرضى واالنضمام الى التأمين الجديد ال تزيد على أربع مدة الفترة ما بين إلغاء التسجيل في صندوق ا  18.3.2.3

 سنوات؛

 يوم من موعد تسجيله في مكابي. 120توجه المؤمن بطلب انضمام الى هذه البوليصة خالل   18.3.2.4

 تعليمات االنتقال لكل من كان ضمن التأمين التمريضي في البوليصة السابقة ولم تعد لديه حالة تأمينية:  18.4

من يستحق مخصصات تمريضية بحسب صندوق التمريض )في ما يلي في هذا البند: "المستعين  18.4.1

بالتمريض"( أو يستحق مخصصات تمريض بحسب البوليصة السابقة )في ما يلي في هذا البند: "مؤمن تمريضي"( 

نظر عما إذا في اليوم المحدد، يستمر في الحصول على مخصصات تمريض بحسب نُظُم صندوق التمريض، بغض ال

كان يحصل على مخصصات تمريض و/أو حصل على مخصصات تمريض أم ال، أو مخصصات تمريض بحسب 

البوليصة السابقة، بحسب ما ينطبق. يوضح أنه إذا توقف المؤمن عن كونه ضمن إطار الحاجة التمريضية بحسب 

األدائي، يوافق بأن المؤمن من هذا صندوق التمريض أو مؤمن تمريضي أو البوليصة السابقة بسبب تحسن في وضعه 

النوع سوف يتحول الى مؤمن بحسب هذه البوليصة من اليوم الذي يتوقف فيه عن استيفاء شروط المؤمن التمريضي، 

بسبب التحسن في وضعه الوظيفي، مومن هذا الموعد سيبدأ بدفع رسوم التأمين الى شركة التأمين كما هو محدد في 

شرط أنه بعد التحسن في وضعه األدائي، ال يستوفي المؤمن تعريف حالة التأمين. إذا تحدث هذه البوليصة، وكل هذا 

في المستقبل حالة تأمينية لهذا المؤمن كما هي معّرفة في هذه البوليصة، سيستحق الحصول على مخصصات التمريض 

التمريض  ستحقاق لمخصصاتبحسب هذه البوليصة لباقي فترة استحقاق مخصصات التمريض أي لفترة سقف فترة اال

مع خصم عدد االشهر التي كان فيها المؤمن مؤمنا للحصول على مخصصات بحسب صندوق التمريض أو البوليصة 

  السابقة، بحسب ما ينطبق.

أثبتت شركة التأمين أن حالة تأمينية حدثت للمرة األولى قبل اليوم المقرر، لذلك سيُعاد  –بالنسبة للمؤمن القائم  18.5

 ويتم تحديد حقوقه بحسب شروطها. المؤمن الى البوليصة السابقة 
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أثبتت شركة التأمين أن حالة تأمينية حدثت للمؤمن المؤمن للمرة األولى قبل موعد بدء  –بالنسبة للمؤمن المؤمن  18.6

مين واستمرت بشكل متواصل حتى انضمامه الى هذه البوليصة، فهو لن يكون مؤمنا ألي تغطية تأمينية وسيتم إلغاء التأ

 تأمينه ابتداًء من موعد انضمامه الى هذه البوليصة وسيستعيد رسوم التأمين التي دفعها.

  الضرائب والرسوم. 19

 نلتأميا ومسر على ضةرولمفا أو ليصةولبا هذه على ضهارف ميت لتيا ارهغيو ميةولحكا بئرالضا لك فعدب مازمل نمؤلما ونيك

 هذه تكان واءس ،ليصةولبا هذه بجوبم فعهادب نلتأميا كةرش ومتق رىخأ فعةد أي علىو نلتأميا تمخصصا علىو (يميارلبا)

 في ددةلمحا ومسرلا أن . يوضحقالح دعوم في ضهارف مت أو وللمفعا نيارس زحي لىإ ليصةولبا ولخد ومي في ودجوم بئرالضا

 . ومليا يةرلساا ومسرلوا بئرالضا كافة نتتضم ه،عالأ دوللجا

 

 2009 ملعاا نم لجماعي(ا لصحيا نلتأميا) (نلتأميا) لماليةا تمادلخا قبةرام مةظنأ بجوبم الشروط. 20

 ط،فق نمنيؤلما مصلحة لجأ نم دبجو بأمانة ليعم فإنه ،ليصةولبا بصاح نهوك نلشأ نهأ زميلتو ليصةولبا بصاح ّرحيص  20.1

 ؛ليصةولبا بصاح نهوك نم نابعة زاتمتياا يأ يهدل ونتك نلو يهدل سلي وأن

  - منها زءج أو -نلتأميا ومسر فعد بجوا ،لجماعيا يضيرلتما نلتأميا ليصةوب روطش بجوبم ن،مؤلما قعات على يقع  20.2

 ور،كذلما نلتأميا لىإ بضمه نلتأميا كةرش ومتق نل. دعولما هذا دبع يقع جبايتها دعوم نكا ول حتىو ن،لتأميا دءب دعوم في

 في واعض جتهزو/جهزو أو ؤهبناوأ نمؤلما نكا إذا طفقو ،ثيقهاوت مت لتيوا ،لمسبقةوا ضحةوالا فقتهوام بجوبم الإ

 .جتهزو/جهزو أو بنائهأ ملض وركذلما ولعضا فقةوام على وللحصا دبع تضمه أن نلتأميا كةرلش قيح - نمنيؤلما عةومجم

 أو نلتأميا كةرش سنف دىل ضافيةإ رةلفت ادهيدتج ميت لتيا لجماعيا يضيرلتما نلتأميا ليصةوب على رييس ال 20.2 دلبنا  20.3

 :لتاليةا روطلشا تتحقق إذا رى،خأ نتأمي كةرش دىل

 دعوم لقب لألقا على واتسن ثثال رةلفت نمنيؤلما عةولمجم بالنسبة وللمفعا يةرسا لجماعيةا ليصةولبا تكان (1)

 ؛ادهيدتج

 نلتأميا يةرارستما على ظلحفاا لخال نم دة،يدج روطبش أو روطلشا بنفس فقاو واءس ،لجماعيةا ليصةولبا ديدتج مت (2)

 ذاله. دعولما هذا دبع لجماعيةا ليصةولبا شملتها لتيوا ديدلتجا دعوم حتى يةرسا تكان لتيا لتأمينيةا يةطللتغ بالنسبة

 لصحيا ضعولل ديدج صلفح لحاجةا دون يةرارالستما على ظلحفاا هو -" نلتأميا يةرارستما على ظلحفاا" ن،لشأا

 .ليةأه رةلفت لحاجةا ودون قلسابا

 نضمامها دعن واءس ن،لتأميا رةفت يةداب مع ن،لتأميا عةومجم رادفأ نم ردف للك متسل أن ن،لتأميا كةرش على بيج  20.4

 صفحة ب،قرالما تجيهاولت فقاو كشف رةستماا ،ليصةولبا نم نسخة ،ضافيةإ رةلفت نلتأميا ديدتج دعوم في أو رةم ولأل

   ب؛قرالما بشأنها ريأم لتيا إلضافيةا داتلمستنا كلذكو نلتأميا لتفاصي

أعاله، شهر التأمين الجماعي لفترة إضافية لدى نفس شركة التأمين أو تمديد  20.4على الرغم مما قيل في البند  20.5

ثالثة اشهر تحصل خاللها مفاوضات بين صاحب البوليصة وبين شركة التأمين حول تجديد  التأمين لفترة ال تزيد عن

التأمين لفترة إضافية من دون تغيير في رسوم التأمين وباقي شروط التغطية التأمينية، ويقدم المؤمن لكل مجموعة المؤمنين 

 -رسالة حول تجديد التأمين فقط ويذكر  

 ددت ولم يحصل تغيير في شروط التغطية التأمينية. أن فترة التأمين قد تم 20.5.1

 إمكانية المؤمن الحصول على نسخة من وثائق البوليصة. 20.5.2

 إمكانية قيام المؤمن بمراجعة أوراق البوليصة مع تقديم تفاصيل حول األمر.  20.5.3

 

 نم نسخة ،لبهط على ءبنا ن،مؤلما لىإ لسرت أن نلتأميا كةرش على بفيج ،منها زءج أو نلتأميا ومسر فعد بجوا نمؤلما على يقع 20.6

 .نمؤلما بلط تلقي دعوم نم ماوي 30 لخال ،ليصةولبا بصاحو نلتأميا كةرش نبي دلعقا
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 في) نلتأميا رةفت لخال أو لجماعيا يضيرلتما نلتأميا ديدتج دعوم في ،لتأمينيةا يةطلتغا روطش في أو نلتأميا ومسرب رتغيي لحص 20.7

 دءب دعوم لقب ماوي 60 لخال ن،منيؤلما عةومجم رادفأ نم ردف للك متسل أن نلتأميا كةرش على بيج ،(رلتغييا دءب دعوم - دلبنا هذا

 .وركذلما رلتغييا لتفاصي نيتضم ياطخ رااطخإ ر،لتغييا

ستقدم شركة التأمين البوليصة  انتهت البوليصة ولم تتجدد لدى نفس شركة التأمين أو شركة تأمين أخرى، لبعض أو كل المؤمنين،    20.8

يوًما من موعد انتهاء فترة التأمين،  30كما هو مذكور لكل فرد في مجموعة المؤمنين التي انتهت أو لم يتم تجديدها، خالل فترة ال تزيد عن 

د في تخفيض على رسوم ورسالة خطية حول انتهاء التأمين، ويُذكر أيًضا حق الفرد في مواصلة بوليصة الفرد لتأمين الصحة وحق الفر

 الصحة، طالما أن هذه الحقوق تنطبق وسيفّصل في الرسالة أيًضا كل حق إضافي للفرد ناتج عن انتهاء البوليصة.

يوم من يوم إبالغه  30مقطع العالقة بين المؤمن وبين صاحب البوليصة، تقدم شركة التأمين لكل فرد في مجموعة المؤمنين، خالل   20.9

يوًما على األكثر من يوم إيقاف العالقة كما هو مذكور، بالغ خطي حول انتهاء التأمين، يشمل  90كما هو مذكور أو خالل بإيقاف الصلة 

 تفصيل حقوق المؤمن بحسب البوليصة الجماعية. 

يتها بحسب شروط تنطبق على المريض في موعد االنضمام الى تأمين التمريض الجماعي التزام دفع رسوم التأمين التي تبدأ جبا 20.10

البوليصة بعد الموعد المذكور، تُرسل شركة التأمين لمن يدفع رسوم الشركة وهو ليس صاحب البوليصة إشعار خطي حول موعد بدء 

جباية رسوم التأمين؛ كما ستُرسل رسالة من هذا النوع الى من يدفع رسوم التأمين خالل األشهر الثالثة التي سبقت موعد جباية الرسوم 

 كور. المذ

، وقد أبلغ المؤمن 24.3تجدد التأمين أو تم تغيير شروطه خالل فترة التأمين ولم تُطلب موافقة مفصلة للمؤمن كما ذكر في البند  20.11

يوم بعد موعد تجديد التأمين أو موعد التغيير، بحسب ما ينطبق، عن إلغاء التأمين لذلك  60شركة التأمين أو صاحب البوليصة خالل 

فيتم إلغاء تأمينه ابتداًء من موعد تجديد التأمين أو تغييره، بحسب ما ينطبق، وشرط أنه لم يتم تقديم دعوى الستغالل الحقوق  المؤمن،

 يوًما.  60بحسب البوليصة في حالة تأمينية حدثت خالل فترة الـ

لتأمين، وتنطبق فيها كل التغطيات التأمينية حتى بوليصة تأمين التمريض الجماعية لن تنتهي صالحيتها للمؤمن قبل انتهاء فترة ا  20.12

 انتهاء فترة التأمين، إذا حصلت شركة التأمين على رسوم تأمين من المؤمن مقابل هذه التغطيات. 

شركة التأمين ستكون مسؤولة بشكل مستقل نحو المؤمن حتى اكتمال مبلغ مخصصات التأمين بالسقف المحدد في البوليصة   20.13

حتى لو كان المؤمن يستحق تغطية تكاليف مدفوعة في حالة تأمينية أيًضا وبحسب بوليصة تأمين تمريض أخرى إن كانت لدى  الجماعية،

 نفس شركة التأمين أو لدى شركة تأمين أخرى. 

لدفع في البوليصة التي يتم فيها دفع مخصصات التأمين بحسب نسبة الضرر التي حدثت، ستتحمل شركات التأمين هذا ا  20.14

بينها وبين نفسها، بحسب النسبة ما بين سقف مخصصات التأمين المرتبطة بالحالة التأمينية وبين ما هو محدد في بوليصات 

 التأمين.

 

 عام 21

هذه البوليصة تلتزم بنُظُم المراقبة على الخدمات المالية )تأمين( )تأمين تمريضي جماعي ألعضاء صندوق المرضى(،   21.1

 "(. النُظُم)أعاله وأدناه: " 2015

إذا تتغير النظم خالل فترة التأمين، ستتغير شروط البوليصة بحسب ذلك، وسيحق لشركة التأمين أن تغيّر رسوم التأمين   21.2

 بحسب اتفاق بينها وبين مكابي أو إلغاء البوليصة وكل هذا بحسب موافقة من مراقب التأمين. 

يوضح بهذا بأنه بحسب االتفاق بين صاحب البوليصة وبين شركة التأمين، في حال تتغيّر النُظُم كما قيل وتتغير شروط   21.3

البوليصة بحسب ذلك، يمكن تغيير رسوم التأمين شرط أن تحدد جهة مشتركة بين الشركتين أن هذا التغيير، بالمستوى الذي 

 نُظُم المطروحة. تطلبه شركة التأمين، يتطلب تغييًرا في ال

أعاله  15.2يوضح بهذا أنه بحسب االتفاق بين صاحب البوليصة وبين شركة التأمين، تكون األموال المذكورة في البند   21.4

 تحت إدارة شركة التأمين وذلك بحسب تعليمات أو موافقة مراقب التأمين. 

 دفع هو يوم نقل المال فعليًا الى شركة التأمين أو المؤمن. إذا يتم الدفع لهذه البوليصة من خالل الحوالة البنكية، يكون يوم ال  21.5

 :يه ليصةولبا هذه تبتعليما لمتعلقةا تلبالغاوا راتإلشعاا لساإر نبشأ طرافألاعناوين   21.6
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 تل أبيب. 27: مكبي خدمات الصحة، شارع همرد صاحب البوليصة

 .  ببيأ لت 36 رغلنبيوف راؤولشارع . ض.م نللتأمي كةرش لكال: نلتأميا كةرش

 لىإبالبريد المسّجل  سالهإر ميت غبال أو رشعاإلدى صاحب البوليصة. أي  دونم هو لما فقاو نمؤللم وانعن رخآ: نمؤلما

ساعة من لحظة  72خالل  لسرلما لقب نم ليهإ لسرلما طرفلا لىإ لصو نهأ ول كما رسيعتب ،أعاله لمسجلةا نيولعناا

 د.يرلبا في فلمغلا داعيإ تثباإ يكفي م،لتسليا تثباإ لجأ نأيصال المكتوب، يشمل بالغ البريد وم

 

 جدول تغيير رسوم التأمين )بريميا(

 

 بالشاقلالشهرية للمؤمن مبلغ البريميا  من عمر

0-17 0 

18-29 6.12 

30-35 22.56 

36-40 29.59 

41-45 30.72 

46-50 64.95 

51-55 72.89 

56-60 81.17 

61-65 96.25 

66-70 122.09 

71-74 144.54 

75-80 157.35 

 166.98 وما فوق 81

 

وهي مرتبطة بمؤشر غالء األسعار ( المعروف بموعد تعديل كتيّب البوليصة هذا) 2016* البريميا مرتبطة بمؤشر آذار 

 .للمستهلك

 .رسوم التأمين تتغير بحسب المجموعة العمرية التي ينتمي إليها المؤمن*
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 أسئلة وإجابات

 ما هو التأمين التمريضي؟

 له يضمن حيث. لسنّه اًوفق ،شهر ّكل )بريميا( تأمين رسوم إطاره في المُؤَمَّن يدفع ،تأمين برنامج هو التمريضي مينالتأ

 الحياة في ذاتي بشكل نشاط أيّ أداء يستطيع ال للتمريض محتاجًا ،هللا سمح ال ،المستقبل في أصبح حال في أنه الدفع

يمكن الحصول على تعويض . ، بحسب شروط البوليصةالتأمين شركة من شهرية تأمين تعويضات مستحقًا سيكون ،اليومية

شهري للمؤمن الذي يمكث في بيته أو استرجاع للتكاليف مقابل مكوثه في مؤسسة تمريضية، بحسب ما هو مذكور في 

 البوليصة. 

 

 ؟"سيعودي مكابي" لمؤمَّني التمريضي التأمين يُعطي ماذا

شهر  60) سنوات 5 لمدّة شهريّة تمريض تعويضات ،تمريضيًّا دام ما ،تمريضيًّا أصبح الذي للمؤمَّن البرنامج يضمن

بالمتراكم( وكل هذا بحسب شروط البوليصة. يتم تحديد سقف االستحقاق بحسب عمر انضمام المؤمن في المرة األولى الى 

 – 2017كانون الثاني  1التأمين التمريضي في صندوق المرضى، وإذا كان مؤمنًا بشكل متواصل من بعدها )ابتداًء من 

 من البوليصة.  7، والكل بحسب ما هو مفّصل في البند يشمل إذا انتقل من صندوق مرضى الى آخر(

 

 ؟للبوليصة وفقًا التأمين تعويضات يستحقّ الذي التمريضيّ المريض هو مَن

 النشاطات بين من نشاطات 3 من  (األقل على النشاط من 50%) جوهريّ بقسم الذاتية بقواه القيام يستطيع ال الذي المؤمَّن

 :التالية 6  ـال

 ؛مستقل بشكل التحرك ؛بالمخارج التحكم ،والشرب األكل ،االستحمام ،وخلعها المالبس ارتداء ،واالستلقاء النهوض

 .مجاله في مختص طبيب قبل من حًد د قد" نفسيّ إرهاق" ـل ننتيجة متردّيا واألدائيّ الصحّيّ وضعه مؤمَّن أو 

 .البوليصة هذه من 3 بند خالل من الكاملة التعريفات الى الرجوع يمكن

فحص وضع المؤمن عند تقديم دعوى الستنفاد حقوقه، تتم، من بين أمور أخرى، من خالل الفحص الوظائفي و/أو 

 اإلدراكي لتقييم وضعه وجمع مواد طبية. 

 

 ؟للبوليصة وفقا التأمين فترة ما هي

 ولغاية األخير بينهما ،للبوليصة المؤَمَن انضمامه موعد تاريخ من أو ،01.07.2016 تاريخ من تبدأ مؤَمن كل بخصوص التأمين فترة

. ستعمل مكابي على تمديد التأمين التمريضي الى ما بعد هذا الموعد من خالل شركة تأمين تختارها وكل هذا 30.06.2017 تاريخ

 بحسب موافقة مراقب التأمين وتعليمات النُظُم القانونية. 

 

 ؟التمريضي لتأمينفي ا مؤمَّنًا يكون أن مكنهي مَن

 :قائم مَّنمؤ

سينتقل الى البوليصة الجديدة مع  2016حزيران  30مكابي مؤمن ضمن بوليصة "مكابي سيعود" في موعد انتهائها يوم  عضو هو

 تواصل الحقوق ومن دون الحاجة الى فحص. 

 

 :جديد مَّنمؤ

، يشمل مؤمنين ينتقلون من صندوق مرضى آخر 1.7.2016بأي عمر انضم الى بوليصة "مكابي سيعودي" من يوم  مكابي عضو

 سيحصلون على تواصل الحقوق بحسب النُظُم.  2017كانون الثاني  1كانوا مؤمنين فيه في التأمين التمريضي وابتداًء من يوم 

 

 الجنود

مين التمريضي التابع لصندوق المرضى. مع هذا، يوجد إجراء انضمام سهل للجنود الذين ال يستطيع الجنود أن يكونوا مؤمنين في التأ

أنهوا الخدمة، يقوم من خالله كل جندي أنهى الخدمة والذي يرغب باالنضمام الى بوليصة "مكابي سيعود" بتعبئة مراجعة طبية سهلة 

انضمامه، وكل هذا شرط أنه عشية التجنيد كان مؤمنًا في شرط أال تكون قد مرت أربع سنوات من موعد تجنيده في الجيش وحتى 



 

23 
 

يوم من موعد انضمامه الى  120تأمين تمريضي تابع لصندوق المرضى لمدة سنة على االقل وقد استنفذ حقوقه المذكورة خالل 

 مكابي. 

 

 ما هو صندوق التمريض مكابي مغين؟

، 2008تموز  1مكابي مغين. في يوم  –، كان التأمين التمريضي يقدم بحسب نظم صندوق التمريض 2008حزيران  30حتى يوم 

انتقل أعضاء مكابي مغين الى البوليصة السابقة "مكابي سيعودي" مع تواصل الحقوق ومن دون حاجة الى تعبئة استمارة وفحص 

مكبي مغين فقط االعضاء الذين يستوفون حالة  –عالج صندوق التمريض  ، تبقى ضمن2008تموز  1طبي جديد. في يوم 

"المحتاجين الى تمريض" كما هو معّرف في نظم صندوق المرضى. من يشفى ضمن صندوق التمريض ولم يعودوا يستوفون الحالة 

بوليصة، بما ينطبق مع دفع البريميا انتقلوا بعد ذلك الى تأمين بحسب هذه ال –التمريضية كما هو تعريفها في نظم صندوق التمريض 

 المطلوبة وخصم شهري لالستحقاق ضمن إطار مكابي مغين. 

 

 ؟التمريضي التأمين إلى االنضمام يُمكنني كيف

، في موقع مكابي خدمات الصحة www.clal.co.ilفي موقع شركة التأمين كالل على العنوان  لتأميناالنضمام الى ا استمارةتجدون 

أو من خالل التوجه المباشر الى مركز الخدمة "مكابي سيعودي" في كالل شركة التأمين  www.maccabi4u.co.ilعلى العنوان 

 وأيًضا من خالل التوجه الى فروع مكابي.  1-700-505-520على الهاتف: 

. يمكن تقديم الطلب مباشرة الى 1-700-505-520تصريح الصحة بمكالمة هاتفية مباشرة مع شركة التأمين على الهاتف:  يمكن تعبئة

سطة فروع أو بوا 077-6383171، الفاكس ins.co.il-maccabisiudi@clalكالل شركة التأمين من خالل البريد اإللكتروني: 

 مكابي خدمات صحية. 

 

 ؟ثابتًا للمؤمَّن( الدفع حال )في الشهريّ والتعويض )البريميا(رسوم التأمين  مبلغ يبقى هل

 مفصل هو كما العمرية لفئةفي االنتقال بين ا التغييرات عدا ما ثابتة هي البوليصة في الحقوق مقابل المدفوعة /البريمياالتأمين مرسو

 .من هذا الكتيّب 21  صفحة في

 سقف المخصصات التمريضية ثابتة طوال فترة التأمين. المخصصات التمريضية المدفوعة للمؤمن مرتبطة بغالء المعيشة. 

 

 ما هي فترة االنتظار في البوليصة؟

لى المؤمن. يوم من يوم حدوث حالة التأمين وحتى موعد دفع مخصصات التأمين ا 60فترة االنتظار عند حدوث حالة تمريض هي 

في  8و 2.11يوضح بهذا أن المؤمن لن يستحق الحصول على مخصصات التمريض مقابل فترة االنتظار، كما هو مفّصل في البنود 

 البوليصة. 

 

 هل يجب أن أختار المسار المختار من قبلي في موعد بداية التأمين أو في موعد آخر؟

 –بيت أو في مؤسسة. إذا يقوم المؤمن بتغيير مكان مكوثه خالل فترة استغالل في ال –يتم تحديد المسار بحسب مكان مكوث المؤمن 

 يمكن تغيير طريقة الحصول على مخصصات بحسب ذلك، شرط إبالغ شركة التأمين. 

 

 ؟ما يجب على المؤمن القيام به في حالة الدعوى التمريضية

يجب تعبئة استمارة الدعوى وإرسالها الى العنوان الظاهر على االستمارة. استمارة الدعوى تشمل تفاصيل شخصية ويجب إرفاقها 

 بالمستندات كما هو مفّصل في االستمارة. 

، في موقع مكابي خدمات الصحة على العنوان al.co.ilwww.clفي موقع شركة التأمين كالل على العنوان  الدعوى استمارةتجدون 

www.maccabi4u.co.il  ،www.maccabisiudi.co.il  أو من خالل التوجه المباشر الى مركز الدعاوى في كالل شركة

 وأيًضا من خالل التوجه الى أي من فروع مكابي.  1-700-505-520: التأمين على الهاتف

 

 ؟البوليصة إلغاء يمكنني هل

وسيسري اإللغاء ابتداًء  "للتأمين كالل" إلى موجّه يخطّ بالغ عبر ،وقت أيّ في البوليصة في التغطية وقفإلغاء البوليصة و يمكن

 من أول الشهر المدني التالي.

 

http://www.clal.co.il/
http://www.maccabi4u.co.il/
mailto:maccabisiudi@clal-ins.co.il
http://www.clal.co.il/
http://www.maccabi4u.co.il/
http://www.maccabi4u.co.il/
http://www.maccabisiudi.co.il/
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 ريضي؟مالحصول على معلومات إضافية حول التأمين الت أين يمكنني

* 3555إذا كان لديك أي استيضاح حول موضوع الدفع، يمكن االتصال بمركز خدمة أعضاء "مكابي خدمات صحية" على الهاتف: 

 .1-700-50-53-53أو 

ألي استيضاح حول موضوع التأمين التمريضي )ما عدا موضوع الدفع(، يمكن االتصال بمركز الخدمة "مكابي سيعودي" في كالل 

تل أبيب، الرمز البريدي  37190، البريد: صندوق بريد 077-6383171، الفاكس: 1-700-505-520للتأمين على الهاتف: 

 www.maccabisiudi.co.ilأو على الموقع  6137002

 

 كل ما قيل يخضع لشروط البوليصة الكاملة. في كل حالة تضارب تغلب تعليمات البوليصة.

 

 

 

من أجل إزالة الشك وفي حالة التضارب بين المادة المترجمة وبين ما ذكر في النص األصلي باللغة العبرية، يوضح بهذا بأن 

 لي هو الغالب.المستند األص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maccabisiudi.co.il/
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 مكابي

 سيعودي

 

 

 لالنضمام والمعلومات:

 520-505-700-1 

 8494* 

 www.maccabisiudi.co.il 

 www.clal.co.il 

 

 

يوضح بهذا بان مكابي ليست تابعة أو مندوبة عن شركة التأمين بأي طريقة وأن شركة التأمين هي المسؤولة عن االلتزام 

 بمسؤولياتها تجاه المؤمنين بحسب هذه البوليصة. 

http://www.maccabisiudi.co.il/
http://www.maccabisiudi.co.il/
http://www.clal.co.il/
http://www.clal.co.il/

