
ב"ביטוח רפואי קבוצתי בארה
?האם אתה משלם יותר מידי עבור ביטוח רפואי לעובדים שלך

שקדיה שירותים פיננסים

2019אוקטובר 
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?האם אתה משלם יותר מידי עבור הביטוח הרפואי הקבוצתי הקיים של החברה שלך 

?ב או כדאי להתחיל תוכנית חדשה"האם לשמור על הביטוח הקבוצתי הקיים בארה

ההטבות במיסים והדרישות  בכיסוי  הרפואי , האם אתה מודע לכל החוקים
?קר-ב הידועה בכינוי אובמה"כפי שמתחייב ברפורמת הבריאות בארה

?אובדן כושר עבודה ואופטיקה, חיים, האם אתה מציע לעובדים שלך ביטוחי שיניים
עובדים על מנת לקבל                                          2של העובדים ונדרשים רק 100%חלק מהתוכניות הם באחריות 

.  תנאים והטבות של קבוצה
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,בעל חברה ומנהל כח אדם נכבד

ויועץ  , מייסד ונשיא חברת שקדיה שירותים פיננסים, אני אמיר מושקט
.  2001ביטוח בכיר משנת 

היא חברת ייעוץ המתמחה במתן שירותים פיננסים לישראלים  ” שקדיה"
להשיג  ,חברות מסחריות ומשפחות , אנו עוזרים לבעלי עסקים. ב"בארה

תחומי ייעוץ  . אמינות ומימון, שירותים פיננסים המשלבים איכות
ביטוח רפואי למשפחות , ביטוח רפואי קבוצתי לחברותהעיקריים הם 

.וביטוח חייםביטוחי נסיעות, ביטוח מדיקאר,ובעלי עסקים

קר והשפעתה על חברות  -אנו מומחים לרפורמת הבריאות אובמה
.ב"מסחריות בארה
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או לשלם קנס  , עובדים לפחות חייבות להציע ביטוח רפואי קבוצתי 50חברות עם 2019בשנת 
הביטוח חייב להיות כזה שהעובדים יכולים לעמוד כלכלית  . שאינו מבוטח31-מהעובד ה

. לפי מדד שנקבע ברפורמת הבריאות של אובמה, בתשלום של הפרמיה

הנשיא דונלד טראמפ לא הצהיר על כוונות לשנות משמעותית את  , 2019באוקטובר ככל הידוע 
.ביטוחי הבריאות של חברות

כל תוכניות הבריאות חייבות לקבל עובדים ללא החרגה  , לפי רפורמת הבריאות אובמה קייר
,  בנוסף לבדיקות תקופתיות בחינם. אם נרשמים בזמן המוקצב לרישום, על מצב רפואי קיים

כלל זה אינו חל על תוכניות . כיסוי להריון ולידה כלול בכל התוכניות האישיות והקבוצתיות
י חברות ישראליות ואחרות שאינן מחויבות לרפורמת הבריאות אובמה  "ביטוח המוצעות ע

.קייר



2ברוב המקרים נדרש שיהיו לפחות . ניתן להתחיל ביטוח רפואי קבוצתי בכל זמן בשנה
בנוסף צריך . ולפחות אחד מהם צריך להירשם לביטוח, עובדים במשרה מלאה שאינם נשואים

לכל חברת ביטוח יש תנאים נוספים  . שאחוז מסוים מהעובדים שזכאים לביטוח יירשמו בפועל
.יתחילעל מנת שהביטוח 

הסיבות העיקריות שלא ניתן להתחיל תוכנית ביטוח רפואי קבוצתי היא שלא מספיק עובדים  
במקרה כזה נדרש פתרון  . או שהבעלים לא מציעים ביטוח לכל העובדים, מעוניינים להצטרף

.אחר

הוא  , הזמן היחידי בכל שנה שבו ניתן להתחיל ביטוח רפואי קבוצתי עם כל מספר של עובדים
.  בינואר של השנה הבאה1-כאשר הביטוח יתחיל ב, 15ועד דצמבר 15בין נובמבר 



,  נבחן את הביטוח הקבוצתי הקיים בחברה שלך" שקדיה"אנו ב
,  או אם נדרשים שינוייםמתאימהונייעץ אם התוכנית 

.או החלפה של התוכנית באחת חדשה, תוספות 

תוך התחשבות בגורמים  ביטוח קבוצתי חדש אנו נייעץ בבחירת 
כיסוי רפואי , הנוכחימספר העובדים , החברהמיקום: הבאים

לרפורמת  הבריאות  תאימות , נוספיםלקליטת עובדים צפי 
אפשרות , ויזות עבודה-הגירה-אזרחות, תקציב, החדשה
.ועודסוג החברה, סובסידיה מהמדינה לקבלת 



אופטיקה  , חברה יכולה לרכוש ביטוחים קבוצתיים עבור שיניים
.אובדן כושר עבודה וביטוח חיים בנפרד מהביטוח הרפואי

100%בביטוחים אלו קימות תוכניות בהם העובדים משלמים 
ללא החרגות  וללא  , מהעלות ועדיין נהנים מכיסוי קבוצתי

.זמן המתנה
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 Group Health insurance

 Group Dental insurance

 Group Vision insurance

 Group Life insurance

 Group Disability insurance

 Group Long Term Care insurance

 Group Travel insurance

 Services by business partners: Payroll, HR,  
Accounting, Immigration visas, and more..
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שהם  , אלא מייעצים ללקוחות שלנו, אנחנו לא עובדים של אף חברת ביטוח
.על מגוון האפשרויות העומדות לרשותם, השותפים העסקיים שלנו

ב למצוא "עזרנו למאות חברות ומשפחות בישראל ובארה2001משנת 
לשביעות  , ביטוחים ושירותים נלווים המתאימים לצרכיהם העסקיים

.רצונם המלאה

השירות ניתן ללא תשלום במידה ואנחנו נהיה סוכני הביטוח בתוכנית  
אין תוספת במחיר או שינוי בתוכניות הביטוח אם אנחנו הסוכנים  . שלכם

.לחילופין אנחנו מחייבים בדמי ייעוץ עבור השירות. הקשורים אליכם
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כולם  התגוררו באיזור ונהנו מביטוח קבוצתי  . עובדים12חברת היעוץ מפילדלפיה מנתה 
.איזורי מקיף

,  הצליחה בעסקים והתחילה לגייס עובדים נוספים, בשנה האחרונה החברה התקדמה
הביטוח הקודם לא איפשר לכסות עובדים מחוץ . גרסי-יורק ומניו-חלקם מניו

בתי חולים מחוץ  , לפנסילבניה ובנוסף נדרשה הפניה מרופא ראשי עבור רופא מומחה
. למדינה ושירותים רבים נוספים

שקדיה שרותים פיננסים עזרה לחברה לרכוש ביטוח רפואי קבוצתי מחברת ביטוח  
.מובילה עם רשת נותני שירותים ארצית ותמיכת לקוחות משופרת

ובעית הכיסוי  , העובדים כעת היא נמוכה יותר20-עלות  הביטוח הממוצעת לכל אחד מ
.  הארצי נפתרה לשביעות הרצון המלאה של בעלי החברה והעובדים
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 Contact page : http://www.shkedia.com/contact-hebrew.html

 Main office in Washington DC/MD,  agencies                           
in NY, FL, CA , TX  and nationwide .

 Office:  (301) 816-9079 

 Fax: (240) 744-7131

 Email : info@shkedia.com

 Shkedia home page : www.shkedia.com

 Hebrew website: http://www.shkedia.com/group-health-
insurance-hebrew.html
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