למה כדאי לכם ביטוח רפואי פרטי בשדמה?
חשבתם שצריך להיות עשיר
כדי לעשות ביטוח רפואי פרטי?
תחשבו שוב ,סוכנות הביטוח
שדמה תופרת "חליפות ביטוח"
אישיות לכל מבוטח ומבוטח
לפי צרכיו ויכולותיו • שי רומנו,
מנהל מחלקת ביטוח בריאות
וסיעוד ב"שדמה" ,סוכנות ביטוח
מהוותיקות בישראל ,מסביר
מדוע כדאי שיהיה לכם ביטוח
רפואי פרטי ב"שדמה"
יש לכם ביטוח רפואי באחת
שי רומנו ,מנהל מחלקת ביטוח חיים בריאותי מקופות החולים בישראל ותמיד
וסיעוד ב"שדמה סוכנות לביטוח בע"מ"
חשבתם שביטוח רפואי פרטי הוא
עניין שרק בעלי ממון יכולים להרשות לעצמם? אתם חושבים שביטוח
בקופת החולים הוא בהחלט מספיק?
אז תחשבו שנית  -ביטוח רפואי פרטי הוא לא עניין ל"עשירים בלבד",
מדובר בדימוי מוטעה שהודבק לו .כן ,נכון ,הוא עולה כסף  -אבל זה
לא בשמיים  -במיוחד לאור היתרונות הרבים ושלל ההטבות שתקבלו
מהביטוח הרפואי הפרטי.
כדי להבהיר את הסוגיות שרבים מתושבי ישראל מתחבטים בהם,
שוחחנו עם שי רומנו ,מנהל מחלקת ביטוח בריאות וסיעוד ב"שדמה
סוכנות לביטוח בע"מ" ,סוכנות ביטוח וותיקה הפעילה בענף הביטוח
מזה  40שנה עם אלפי לקוחות ,ו 40-עובדים ועם ניסיון מצטבר של
שנות ביטוח רבות של אנשי החיתום והתביעות.
שי ,אם יש לי ביטוח רפואי רק בקופ"ח ,למה כדאי לי לעשות ביטוח רפואי פרטי?
"זוהי שאלה בסיסית שכמעט כל אזרח שואל אותה .הצורך בביטוח רפואי
פרטי נובע ממספר רבדים ,שבחלקם ממש בגדר  Mustוחלקם כרצון
של המבוטח ליהנות מרפואה פרטית ,שאינה במסגרת קופת החולים.
מהתחלה אני רוצה להבהיר דבר אחד :אני לא טוען שהרפואה בקופ"ח
פחות טובה מרפואה פרטית .הרפואה בישראל ברמה גבוהה ,מהגבוהות
בעולם .אני בא רק להציג את יתרונות הביטוח הרפואי הפרטי ,וכאן אני
רוצה להציג את הרבדים השונים:
• תרופות שאינן בסל הבריאות  -מבוטח בביטוח רפואי פרטי יש לו כיסוי
לתרופות שאינן רשומות בסל התרופות .מה זה אומר? כל כמה זמן אנו
שומעים סיפור על בן אדם שחלה במחלה קשה שאין לה מענה בסל
התרופות ובני המשפחה מבקשים מהציבור לסייע ולתרום ,כדי שיוכלו
לממן את התרופה היקרה .המענה היחידי לבעיה שכזאת הוא במסגרת
חברה לביטוח רפואי פרטי ,כמובן בכפוף לתנאי הפוליסה ,שנותן כיסוי
לרכישת תרופה גם שאינה רשומה בסל התרופות של משרד הבריאות.
• השתלות  -גם כאן ,מידי פעם אנחנו צופים בסיפור קורע לב על ילד או
מבוגר שנדרש להשתלה והבעיה היא לאתר את האיבר ורשימת ההמתנה
להשתלות בארץ היא ארוכה .אז גם אם אתה מבוטח בקופ"ח אתה בבעיה
ורבים מוצאים עצמם מכתתים רגליהם במדינות מזרח אירופה ,מתערבים
בשוק איברים שחור ,את הסיפור העצוב הזה כולנו מכירים .לעומת זאת,
בביטוח רפואי פרטי אתה מחובר לחברות הביטוח שיש להן מענה לבעיות
הללו ,מעין פול איברים בינלאומי ,שמקנה לך זכות להשתלות.
• פיצוי במקרה גילוי מחלה קשה  -ביטוח נוסף שאנחנו ב'שדמה' מציעים

למבוטחים ,ביטוח שאנחנו כסוכני ביטוח רואים בו צורך מאוד חזק  -ואגב הוא
אחד הביטוחים הפופולאריים כיום ,נותן פיצוי כספי חד-פעמי למבוטח שחלה
במחלה קשה ,בסכום שנע בין  50ל 600-אלף שקל .כאן מדובר בפוליסת
פיצוי (בניגוד לפוליסת שיפוי שמשפה אותך על הוצאה) ,המופעלת מרגע
הגילוי והמבוטח יכול להשתמש בכספים גם עבור נזקים כלכליים שנגרמו לו,
לאו דווקא מהוצאות על טיפול רפואי.
• נספח אמבולטורי  -במידה ויש לך נספח אמבולטורי אז יש לך תקציב
במסגרת הביטוח .למשל ,למקרים בהם אתה צריך לעשות בדיקות
אבחנתיות כגון  CTאו סריקת  MRIאז יש לך אפשרות לעשות זאת
תוך ימים ספורים ,במסגרת הביטוח הרפואי הפרטי  -באמצעות מכונים
שבהסדר עם חברת הביטוח או לחלופין אתה מביא חשבונית ומקבל
החזר .בנוסף ,יש כמובן את נושא היועצים הפרטיים .לדוגמא ,אתה צריך
מומחה לעור .בקופ"ח שמפנה אותך למומחה תמתין במקרה הטוב
חודשיים ואף יותר ואילו בביטוח הפרטי ,יש לך אפשרות ללכת לכל רופא
מומחה מוכר ולקבל החזר.
• ניתוחים  -נניח שמחר אתה צריך ניתוח .אם אתה מבוטח בקופ"ח קובעים
לך תור לעוד מספר חודשים .בביטוח פרטי יש לך את היכולת לזרז את
הניתוח מתוך רשימת רופאים מנתחים של חברות הביטוח ,כאשר הניתוח
מבוצע בבית חולים פרטי וחברת הביטוח מממנת את כל הטיפול.
"לסיום אני רוצה להדגיש  -הביטוח הרפואי הפרטי אינו כולל את כל
הרבדים שהזכרתי ,אינך חייב לבטח את עצמך בכולם  -אנחנו בסוכנות
'שדמה' יכולים לתפור לכל מבוטח ומבוטח 'חליפת ביטוח' לפי צרכיו
ורצונותיו .לי אין ספק שברגע שמתעוררת בעיה הרפואה הפרטית
מנצחת ,אין מה לדבר  -זה צורך קיומי .לגבי עלויות :קח למשל את
פוליסת הפיצוי ,אז לילדים ועד גיל  21הפוליסה הזאת ממש זולה  ,וכנ"ל
הכיסוי הבסיסי לתרופות והשתלות".

