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סיווג :בריאות

ביטוח בריאות לעובדים זרים  -הודעה למבוטח
סעיף )9א( לצו עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( )סל שירותי בריאות לעובד(,
התשס"א) 2001-להלן -הצו( ,קובע כי על מבטח להודיע בכתב לעובד הזר על זכאותו לחוות דעת נגדית מרופא
מומחה לפי בחירתו ,ולצרף רשימת גופים או ארגונים העשויים לסייע לו במימוש זכאות זו )להלן  -ההודעה(.
על רקע פניות שקיבלנו בנושא ,להלן הוראות לעניין ההודעה:
 .1על מבטח למסור למבוטח הודעה בכל מקרה שבו ניתנה חוות דעת של רופא מומחה מטעם המבטח אשר
מתייחסת לבעיה רפואית הנובעת ממצב רפואי קודם ,אי כשירות לעבודה או ייצוב מצבו הרפואי של
המבוטח.
 .2מבטח יצרף להודעה את חוות הדעת של הרופא המומחה מטעמו.
 .3בהודעה יצוין כי למבוטח קיימת הזכות לקבל חוות דעת נגדית מרופא מומחה לפי בחירתו .כן יפורט
בהודעה כי על חוות הדעת הנגדית כאמור להימסר למבטח תוך  21ימים מיום שהמבוטח קיבל את חוות
דעת הרופא המומחה מטעם המבטח.
 .4בהודעה יצוין כי עלות חוות הדעת הנגדית של הרופא המומחה מטעמו של המבוטח היא על חשבון
המבטח כאמור בסעיף ) 9א( ) (2לצו.
 .5ההודעה תימסר למבוטח בשפה העברית ובשפה האנגלית.
 .6רשימת הארגונים שתצורף להודעה תעמוד בכל התנאים הבאים:
א.

הרשימה תכלול לפחות שני ארגונים ,ובלבד שעיסוק מרכזי של אחד מהם לפחות הוא סיוע
לעובדים זרים.

ב.

מבטח לא יכלול ברשימה ארגון ,אם מתקיימים בינו לבין אותו ארגון קשרים עסקיים העלולים
ליצור מצב של ניגוד עניינים פוטנציאלי.

רח'

ג.

ברשימה יצוינו הפרטים הבאים לגבי כל אחד מהארגונים :שם הארגון ,כתובת ,מספר טלפון,
מספר פקס ודואר אלקטרוני אם ישנו.

ד.

מבטח יכלול כל ארגון המבקש להיכלל ברשימה ובלבד שהארגון עומד בתנאי שפורט בסעיף קטן
ב' לעיל.
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הוראות יישום
מבטח יגיש את נוסח ההודעה לאישור המפקח עד יום .1.6.05
תחולה
הוראות חוזר זה יחולו על פוליסות לביטוח בריאות לעובדים זרים.
תחילה
הוראות חוזר זה יחולו מיום .1.7.05

אייל בן-שלוש
המפקח על הביטוח
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