
 

 

 

 
28.6.20 

 7-2020דף מידע 
 

 סוכן/ת נכבד/ה,

 הוראת שעה לתקנות כיסויים ביטוחיים

 

( גמל קופת) פיננסיים שירותים על הפיקוח לתקנות שעה הוראת פורסמה 11.06.2020 ביום

 באופן לתוקף נכנסה אשר(, שעה הוראת( )החדש הקורונה נגיף( )גמל בקופת ביטוחיים כיסויים)

 .מיידי

 :התקנות עיקרי להלן 

 

 פעיל לא מבוטח/לעמית ביטוחי כיסוי שמירת .1

 . םחודשי 12 על עולה שאינה לתקופה תוארךחודשים,  5שמירת הכיסוי הראשונה, שאורכה  תקופת

 לפנות יש, כך לצורך, הצבירה מתוך שלא זו בתקופה הביטוחיהכיסוי  עבוראפשרות לשלם  ישנה

 .תשלום אמצעי ולצרף אלינו

 מיתרתו הצבורה. הביטוחייםאת עלויות הכיסויים  נכהנ- אחרת הוראה נתן לא עמית/מבוטחה אם

 

 שבה התקופה אודות ול נודיע -מבוטח נמוכה מהעלות הצפויה עמית/יתרתו הצבורה של ה אם

  .הכיסוי שמירת המשך לצורך החסר הסכום את להשלים לו ונאפשר ,הכיסויים יישמרו

 

 עד שיחלו חדשים הסדריםוכן לגבי  11.6.2020-שהיו בתוקף ב הסדריםלגבי  תקפהזו  הוראה

31.12.2020.  

 

 שכר הפחתת .2

 לשכר בהשוואה, 2020 שנת במהלך המבוטח כרשה שללגבי הפחתות  תקפיםסעיפים )א(, )ב( 

 :2020 פברואר בחודש המבוטח

 

 שכר בהפחתת מלא ביטוחי כיסוי על שמירה. א

, ומעוניין לשמור על  2020ביחס לשכר שבוטח בפברואר  לפחות 20% ב שכרו שהופחת מבוטחעמית/

 אלינו , יכול לפנותהכיסויים עלותעבור  תשלום תמורת, השכר הפחתת םהמלא טר הביטוחיהכיסוי 

 .חודשים מיום הפחתת השכר 3 במהלך

. זו באפשרות אותם עדכן, על מנת לכאמור השכר הופחת להם מבוטחיםעמיתים/הה את ניידע אנו

 על פי המידע הקיים בחברה. בדואר, או במכתב SMSדוא"ל, הודעת באלו ישלחו  הודעות

 

 אוחודשים  12 תקופה של תתאפשר למשך המלא בגין השכר הביטוחי הכיסוי שמירת :♥ מושי

 .המוקדם לפי, השכר הופחת שבה התקופה

 



 

 

 

 

 

 

  חיתום ללא מלאביטוחי לכיסוי  חזרה. ב

לשוב ולרכוש את הכיסוי יוכל לבחור גם מבוטח עמית/, לפחות 20% של שכר הפחתת של במקרה

וזאת  וללא תקופת אכשרה חדשה חיתום ללאבו היה מבוטח טרום הפחתת השכר,  המלא הביטוחי

  חודשים ממועד הפחתת השכר. 12במהלך 

 

 

 פנסיהקרן  – חשוב לדעת

הכיסוי )המוגדר כשכר הקובע( מחושב לפי ממוצע השכר המבוטח הגבוה ביחס  הפנסיהביחס לקרן 

חודשים או שנה קודמת(. על כן, אצל עובד שמשתכר שכר קבוע  12חודשים,  3לתקופות שונות )

ויציב, הפחתה בשכר המבוטח בקרן הפנסיה במשך מספר חודשים מצומצם משפיעה מעט מאד, אם 

מתחילה להשפיע ככל שהזמן חולף וההפקדות נותרות לפי שכר בכלל על השכר הקובע. ההפחתה 

 מבוטח נמוך יותר.

 

 

 

 :הלאה מה? עבודה סיום"ת ? חל? שכר הפחתת

   

 . יש להעביר בקשה ואמצעי תשלום - הביטוחיים הכיסויים עלויות לתשלום •

באם לא  יבוצע -מתוך יתרתו הצבורה של המבוטח  הביטוחייםעלויות הכיסויים  לתשלום •

 .קבל אמצעי תשלום אחר )פרט לפוליסות קלאסיות ולפוליסות ללא מרכיב חיסכון(ית

 ₪ 100 של מינימלי תשלום באמצעות תתאפשר בתוקף בלבד חיסכון פוליסות שמירת •

 .לחודש

 

 

 

 

 

                                                                                           

 ,בברכה

 רוט  נצחיה

 התחום המקצועי  מנהלת

 חיים לביטוח האגף

 


