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 "ח בסיון התשע"בכ

 2012ביוני  11
 

 2012-1-4ביטוח  חוזר
 סיווג: בריאות
 

 
 שיניים ביטוח

  
 

-לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א 42-)ב( ו2בתוקף סמכותי לפי סעיפים 

 חוק הפיקוח(, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן: -)להלן  1811

 כללי . 1

לביטוח שיניים מאפשרות לקבל טיפולי שיניים בעת הצורך או לקבל החזר הוצאות תכניות 

 עקרונות. שינייםתכניות לביטוח והוראות בקשר ל עקרונותלהלן עבור טיפולי שיניים. 

המטפל  שינייםהרופא המבטח לבין ממשק בין ל , בין היתר,יםאלה מתייחסוהוראות 

ספק( ולתנאי  -פא השיניים או המרפאה )להלן לבחור את רומבוטח של אפשרות במבוטח, ל

 ביטול הפוליסה על ידי המבוטח.

 הגדרה . 2

  -זה  בחוזר

: סל בסיסי לדוגמה) הביטוח בתכנית פרק ומהווים שקובצו טיפולים קבוצת -" טיפולים סל"

 כוללההכולל גם טיפולים משקמים, סל  -הכולל טיפולים משמרים בלבד, סל מורחב  -

 (.דומהוכ נטיםאורתוד טיפולים

 עקרונות לעריכת תכנית לביטוח שיניים . 3

יכסה טיפולים המופיעים במחירון שירותים אמבולטוריים של משרד הבריאות  או  מבטח .א

לפי רישומם במחירון או  יהיו והקודים הטיפולים שמותבקטלוג משרד הבריאות בלבד. 

 בקטלוג.

ספק ולא  כלב התביעה, ב, בשללבחורלביטוח שיניים  תכניתלמבוטח ב אפשרמבטח י .ב

 ספק שבהסדר עם המבטח. בחירתל המבוטחיגביל את 

בתכנית ביטוח המתייחס לביטול פוליסה על ידי מבוטח יהיה בהתאם לעקרונות  תנאי .ג

 : אלה

 כספי החזר דרישת למעט, תנאי בלא, עת בכל הפוליסה את לבטל רשאי מבוטח (1

 .להלן (2) בפסקה כמפורט

 התנאים לכל בכפוף, פוליסה שביטל ממבוטח ספיכ החזר לדרוש רשאי מבטח (2

 :שלהלן המצטברים
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הראשונות ממועד צירופו שנים השלוש  המבוטח ביטל את הפוליסה במהלך .א

שלושת רבעי תקופת במהלך תקופה המסתיימת בחלוף או לפוליסה לראשונה 

 -)להלן  מביניהם, לפי המוקדם בעת צירופו לראשונה שהוגדרה בפוליסה הביטוח

 ופה הקובעת(. התק

של חידוש הפוליסה לתקופה נוספת אצל אותו מבטח או אצל  במקרה זה, לעניין

 שלא טיפולים סל לפוליסה נוסף שבמסגרתו (הפוליס חידוש -מבטח אחר )להלן 

המבוטח  של צירופואת חידוש הפוליסה כמועד  יראו - החידוש לפני קיים היה

 טיפולים סלבמסגרתו  נוסף שלא פוליסה חידוש של במקרה; לראשונה לפוליסה

 שלצירופו  כמועדיראו במועד חידוש הפוליסה  לא - החידוש לפני קיים היה שלא

 .לראשונה לפוליסההמבוטח 

ובטופס  הנאות הגילוי בטופס, הביטוח בתכנית פורטו הפוליסה ביטול תנאי .ב

  .ההצטרפות

. בחינת גבוהים מסך הפרמיות ששולמו בגין הפוליסה הביטוח תגמוליסך  .ג

ביחס למבוטח שלגביו הוגשה בקשה לביטול במהלך רק הסכומים כאמור תיערך 

 התקופה הקובעת, ללא קשר למבוטחים אחרים בפוליסה.

 סך בין ההפרש מבין הנמוך על יעלה לא, (2) בפסקה האמורההחזר הכספי  גובה (3

 הפרמיה מכפלת או הפוליסה בגין ששולמו הפרמיות סך לבין הביטוח תגמולי

 החודשים במספרשמשולמת בגין המבוטח שלגביו הוגשה בקשת הביטול  החודשית

  .הקובעת התקופה תום עד שנותרו

  -לעניין חישוב גובה ההחזר הכספי יוגדרו  

תגמולי הביטוח ששילם המבטח במהלך התקופה סך  -" הביטוח "סך תגמולי

. קשת הביטולמבוטח שלגביו הוגשה בשל ה הקובעת בגין תביעות מכח הפוליסה

 חישוב, ()א(2) בפסקה כאמורהפוליסה  חידוש מיום היא הקובעת התקופה אם

 הטיפולים סל בגין המבטח ששילם הביטוח יהיה על פי תגמולי הכספי ההחזר

המבטח יהיה רשאי לכלול בתגמולי הביטוח הוצאות בגין ניהול . בלבד החדש

אחוזים מסך תגמולי תביעות בשיעור שייקבע בפוליסה שלא יעלה על עשרה 

 הביטוח.

שלגביו הוגשה בקשת  המבוטח מו בשללושש הפרמיות סך -"סך הפרמיות" 

חידוש  מיום היא הקובעת הקובעת. אם התקופה במהלך התקופההביטול 

 יהיו הכספי ההחזר חישוב לצורך ()א(, הפרמיות2) הפוליסה כאמור בפסקה

 .בלבד החדש הטיפולים סל הפרמיות ששולמו בגין

 או במועד מאוחר יותר,, הביטוח תקופת מתוםיום  80בוצעו בתוך שטיפולים  יכסה מבטח .ד

 :שמתקיים בהם אחד מאלה, הביטוח תכנית לתנאי בהתאם

טיפול שהוא חלק מתכנית טיפולים שהוגשה לאישור המבטח במהלך תקופת  (1

 הביטוח;

 טיפול שהחל במהלך תקופת הביטוח. (2
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לקבל טיפול חלופי לטיפול המכוסה בפוליסה,  מבטח יאפשר למבוטח המעוניין בכך .ה

הטיפול החלופי צפוי להביא לתוצאות  סטנדרטים רפואיים מקובליםלפי בתנאי ש

הטיפול  עלות, ובתנאי שעלות הטיפול החלופי למבטח לא תעלה על רפואיות דומות

 המכוסה בפוליסה.

מדים בהוראות או שינוי בתכנית כאמור שאינם עו שינייםיובהר כי תכנית לביטוח 

, הינם תכנית או שינוי שהמפקח מתנגד להם, ועל כן יראו בהם כתכנית 3 סעיףהמפורטות ב

לחוק  40גוד להוראות סעיף , שהונהגו בניןהענייביטוח או שינוי בתכנית ביטוח, לפי 

 , למעט אם אושרו מראש ובכתב בידי המפקח על הביטוח.הפיקוח

 דעת שיקול על השפעהאיסור  . 4

הנחיות טיפוליות  הוראות אוייתן לו ישפיע על שיקול דעתו המקצועי של רופא ולא  מבטח לא

סטנדרטים רפואיים בכפוף לכך שהרופא פועל על פי  המקצועי, והמגבילות את שיקול דעת

 .מקובלים

 ית תביעה או דחיית ערעורדחי נימוק . 5

למבוטח הודעה על בסיס רפואי, ישלח המבטח  או דחיית ערעור במקרה של דחיית תביעה

 מנומקת וחתומה על ידי רופא שיניים.

 גילוי נאות . 6

בתכנית הביטוח  מוצעיםה הטיפוליםסלי  כל אתגילוי נאות,  בטופסמבטח יציג למבוטח  .א

 . סל כל במסגרת המכוסים הטיפולים את יפרטו

רשימות של רופאי שיניים שבהסדר עמו, בצמוד יציג באתר האינטרנט שלו מבטח  .ב

תקנות  ל פירופאים שיש להם מומחיות ע, ולגבי (מהאו פרופסור וכדולתוארם )ד"ר 

 .יציין גם את מומחיותם 1811-תשל"זהרופאי שיניים )אישור תואר מומחה ובחינות(, 

בעלי  הם ותברשימשולפחות פעם בשנה, כי רופאים ומרפאות  ,מבטח יוודא מעת לעת

 שיון תקף כדין. יר

 תחולה ותחילה . 7

 1ולו על פוליסות לביטוח שיניים שיימכרו או יחודשו החל מיום חוזר זה יח וראותה .א

 מועד התחילה(. -)להלן  2012 באוקטובר

 .2013בינואר  1 ביום 5סעיף על אף האמור בסעיף קטן א, תחילתו של  .ב

2013.1 ספטמברב 1א ביום 3על אף האמור בסעיף קטן א, תחילתו של סעיף  .ג
 

 מעבר הוראת . 8

החזר כספי מהמבוטח במקרה של  לגבותרשאי  יהיה מבטחא(, ()2ג)3אף האמור בסעיף  על

 ביולי 1מועד התחילה ולפני יום  אחריחודש תש תלביטוח שיניים קבוצתי פוליסהביטול 

 היה שלא טיפולים סל לפוליסה נוסף לא שבמסגרתושל חידוש פוליסה  במקרה גם, 2014

                                              
 .2013 בספטמבר 1ליום  2013במאי  1א מיום 3 נדחה מועד התחילה של סעיף 2013פברואר ב 18ביום  1
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של עד שנתיים ממועד  פהבתקו הפוליסה את ביטל שהמבוטחובלבד  ,החידוש לפני קיים

הקובעת היא  התקופה -( 3ג)3 לצורך חישוב גובה ההחזר הכספי בסעיף ;הפוליסה חידוש

 .האמורה, ועד שנתיים מיום החידוש הפוליסה מיום חידוש

 ביטול תוקף . 9

 בטלים. 2001/1ביטוח  חוזרו 2000/1ביטוח   חוזר

 

 עודד שריג  

 המפקח על הביטוח  

 


