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59930617 
 לכבוד

 מנכ"לי קופות החולים
 

 שלום רב,
 

התניית מימוש זכויות בסל הבסיסי ובתכניות השב"ן במתן הוראת קבע הנדון : 
 בנקאית או בכרטיס אשראי

 
בעקבות פניה אלינו מהרשות לאכיפה וגביה, מסתבר כי לידי הרשות הגיעו תלונות של  .1

מבוטחים בקופות החולים אשר נדרשו כתנאי למימוש זכויות בסל הבסיסי או בשב"ן 

 להמציא לקופה הוראת קבע בנקאית או בכרטיס אשראי.

 לאור האמור, הרינו להבהיר כלהלן;

עם הקופה בה הוא רשום במסגרת  ביצוע פעולות כלשהן בקשרי מבוטח מימוש זכויות או .א

והקופה לא תציג המצאת הוראת קבע  "הסל הציבורי" לא יותנו בהמצאת הוראת קבע

ולהצביע על היתרונות  ,כדרישה. הקופה רשאית להציע למבוטח להמציא הוראת קבע

יג זאת כדרישה, חובה או ת וכו', אולם אין להצונים בכך מבחינה ההקלה הבירוקרטיהטמ

  תנאי.

או כרטיס אשראי אשר לתכנית השב"ן, קופת החולים רשאית לדרוש המצאת הוראת קבע  .ב

לצורך ביצוע תשלום דמי החבר החודשיים. עם זאת, במצבים בהם מבוטח מוכיח כי אין 

 , הרי שעל הקופה להסתפק באמצעי תשלוםאו כרטיס אשראי ביכולתו להמציא הוראת קבע

אם המבוטח ימלא טופס המצהיר כי אין הוא מנהל חשבון  חלופיים. לצורך הוכחה כאמור, די

תוקף  יש סיבה אחרת בגינה אין הוא יכול לשלם בהוראת קבע, בפרוט הסיבה. בנק או כי

 סעיף זה יחול ממועד הוצאת חוזר זה.
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 לפעולתכם בהתאם.

 
 ,בברכה

 
 טוב חבר – טופר רויטל

 ת חוליםקופו עלובקרה  לפיקוח ל"סמנכ
 נוספים בריאות ושירותי

 

 
 העתקים:

 חה"כ הרב יעקב ליצמן, שר הבריאות
 , כאן מנכ"ל משרד הבריאות, טוב-מר משה בר סימן 

 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל, כאן
 חברי הנהלת משרד הבריאות

 המשפטית, כאן יועצתלמשנה עו"ד נתן סמוך, ה
 , כאןלחוק ביטוח בריאות ממלכתי קבילות הציבור ת, נציבד"ר אסתר בן חיים

 צוות האגף לפיקוח על קופות חולים ושב"ן, כאן
 מנהלי כספים, קופות חולים

  מנהלים רפואיים, קופות חולים
 , קופות חוליםמנהלי שב"ן

 יועצים משפטיים, קופות חולים
  מנהלי פניות הציבור קופות חולים
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