תובנות חיתום מבחינת ביטוח חיים ובריאות
כאבי גב וצוואר

בעיות וכאבי גב הם מהתלונות היותר נפוצות בקרב מבוטחים .בהמשך לקבלת הערות ממכם החלטנו לערוך בדיקה
מחודשת של דף החיתום של גב וביצענו שינוי משמעותי על מנת לעזור לכם להעריך באופן אישי יותר לכל מבוטח.
כאב גב הוא אחד מהגורמים המובילים לירידה בתפקוד והינו מצב רפואי העובר חיתום מדי יום .כדי לעזור
לכם להעריך את הסיכון במהירות רבה יותר ובצורה הוליסטית יותר ,שינינו את שיטת הדירוג שלנו במדריך
הלייפגייד.
בקצרה :אנו מציגים שיטת ניקוד חדשה להערכת עבר רפואי ,דף עמוד השדרה הגבי מקושר כעת לדף
עמוד השדרה הצווארי הוספנו התייחסות לתקופות המתנה והגדרות שונות עבור אי תפקוד ומכלול
השינויים הזה מביא לשינוי מהותי בהחלטת החיתום הסופית.

מהי הסיבה לתבנית השונה של דף החיתום הרגיל?
תמו הימים שבהם היה צריך לגלול בין קריטריוני ההערכה השונים כדי לקבל החלטה בנושא תמותה בהתייחס לכאב גב .בתצוגה
החדשה ,הדירוגים עבור ביטוחי חיים וכיסויי נכות בדף כאבי הגב והצוואר הופרדו ,וכתוצאה מכך תהליך החיתום בנושא ביטוח החיים
התקצר .כמצופה ,ההנחיות המפורטות עדיין נדרשות עבור נכות ,אך הדף מספק כעת הערכה הוליסטית יותר.
מדוע הגישה לחיתום כיסויי הנכות השתנתה? )הכוונה לכיסוי אובדן כושר עבודה וכיסויי נכות אחרים(
בדרך כלל ניתן להעריך במהירות כאב גב או צוואר קיים או כאב גב או צוואר שהתפתח לאחרונה ,אך הערכת כאב גב או צוואר בעבר
נמשכת זמן רב יותר ומתמקדת בסיכון להישנות המקרה .על-ידי שקלול מספר גורמים ,כגון מבנה אנטומי חריג ,היעדרות מהעבודה,
תדירות הסימפטומים ,טיפול וכן הלאה ,ניתן לקבל החלטה הוליסטית יותר .על מנת לפשט את תהליך החיתום ,שיטת הניקוד החדשה
משתמשת בשישה שלבים ,אשר מנחים את החתם מהם הגורמים השונים הנדרשים לשם הערכת הסיכון הנקודות מכל שלב מסוכמות,
ומספר הנקודות הסופי משפיע ישירות על ההחלטה המתקבלת .ככל שהניקוד הסופי יהיה נמוך יותר ,כך לקבלה בתנאים רגילים תהיה
גבוהה יותר.
שיטת הניקוד מבוססת על  6שלבים

ככל שהניקוד יהיה נמוך יותר,
כך הסיכוי לתנאים רגילים יהיה גדול יותר

האם ההחלטה לגבי כיסויי נכות יכולה להשתנות עם תקופות המתנה שונות או הגדרות שונות של נכות?
תקופות המתנה והגדרות רבות נמצאות בשימוש עבור מוצרי נכות בשווקים שונים ברחבי העולם .מדריך הלייפגייד ,אלא אם כן צוין
אחרת ,משתמש בתקופת המתנה בת  4שבועות ,בתוספת הגדרה עיסוקית עבור כיסוי נכות .עבור תקופות דחייה קצרות יותר או ארוכות
יותר ,בהתבסס על פעילויות במקום על הגדרות עיסוק אישיות ,קיימת כעת תמיכה נוספת שתעזור לך להתחשב בהבדלים אלה.
מדוע דפי החיתום בנושאי צליפת שוט והיצרות מותנית הוצאו משימוש?
בהתבוננות לאחור בשימוש במדריך הלייפגייד ב ,2019-עמוד כאבי גב נצפה הרבה יותר פעמים מאשר עמודי צליפת שוט )פי  (27או
עמוד ההיצרות מותנית )פי  .(5העמודים אוחדו כעת לדף אחד של כאבי גב וצוואר כדי לאפשר עיון נוח במיקום יחיד ומרכזי.

צליפת שוט
1 116

כאב גב
32 329

היצרות
מותנית
6030

מקור :נתוני כניסות לדפי  Life Guideב2019-

אנו מקווים שהשינויים שהטמענו יפשטו את הערכות החיתום ויסייעו לך לבצע אותן אותן במהירות וביעילות.
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 2020 Swiss Re.כל הזכויות שמורות.
כל התוכן של דף מידע זה כפוף לזכויות יוצרים וכל הזכויות שמורות .המידע יכול לשמש למטרות פרטיות או פנימיות ,כל עוד לא הוסרו הודעות זכויות יוצרים והודעות קניין אחרות .שימוש חוזר
אלקטרוני בנתונים המפורסמים בדף מידע זה אסור .הפקה מחדש מלאה או חלקית או שימוש לכל מטרה ציבורית מותרים רק עם אישור מראש בכתב מ ,Swiss Re-ועם ציון סימוכין למקור .נשמח
לקבל העתקים כמחווה של רצון טוב .למרות שכל המידע המוצג בדף מידע זה נלקח ממקורות אמינים Swiss Re ,אינה מקבלת על עצמה אחריות כלשהי בגין הדיוק וההיקף של המידע המוצג וכן
אינה מצהירה דבר ביחס לעתיד .המידע המוצג והצהרות צופות פני עתיד נועדו למטרות יידוע בלבד ,ואינם משקפים בשום אופן
את העמדה של  ,Swiss Reואין להתייחס אליהם בצורה זו ,במיוחד בכל הקשור לסכסוך קיים או עתידי כלשהו .בשום מקרה לא תהיה  Swiss Reאחראית לכל אובדן או נזק הנובע בהקשר של
שימוש במידע זה ,ואנחנו מזהירים את הקוראים שלא להסתמך באופן שגוי על הצהרות לעתיד .בשום אופן  Swiss Reאו החברות בקבוצה שלה לא יישאו בחבות כלשהי לנזק כספי ו/או תוצאתי
ביחס לדף מידע זה Swiss Re.אינה נושאת בשום מחויבות לעדכן או לתקן באופן ציבורי הצהרות כלשהן לעתיד כתוצאה ממידע חדש ,מאירועים עתידיים או ממשהו אחר .דף מידע זה אינו מהווה
ייעוץ משפטי או רגולטורי ו Swiss Re-אינה מספקת כל ייעוץ וכן אינה מספקת המלצת השקעה כלשהי לקנייה ,למכירה או לסחר אחר כלשהו בניירות ערך או השקעות כלשהן .מסמך זה אינו מהווה
הזמנה לבצע עסקה כלשהי בניירות ערך או לבצע השקעה.

