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"המל"ל") פרסם (להלן: לאומי המוסד לביטוח
של חיוב רטרואקטיבי הוראות בעניין לעובדיו

עבדו. למי שלא ביטוח מינימליים דמי

מתבצעת אלו חובות של  ההמונית הדרישה
הביטוח לחוק תיקון בעקבות המל"ל בידי
התשנ"ה-1995  משולב), (נוסח הלאומי
בתנאים ביטוח בדמי חוב  התיישנות שקובע
לא - החובות יידרשו לא שאם כך מסוימים,

בעתיד. יותר להידרש יוכלו

משלוח - רשת" "הרחבת מבצע
תשלום הודעות

למבוטחים  תשלום הודעות שולח המל"ל  ●
לראשונה. ביטוח  בדמי חוב להם  שנוצר
תקופות בעבור אוטומטי הוא התהליך
כלומר  אחורה. חודשים  30 על העולות
כרגע, מטופלת  אינה האחרונה התקופה 

שמקבל למבוטח ממליצים אנו אולם
שישלים העבר, תקופות לגבי כזו דרישה

היום. עד שקיימת, ככל חבותו את

עבודה  על אישור שמביא מבוטח לגבי  ●
השנה לגבי  תבוטל. הדרישה - כשכיר 
מספיקה לה שקדמה והשנה השוטפת
להודעת כשכיר. שעבד המבוטח הצהרת
כאמור, מבוטח לכל הנשלחת החוב
מיוחד. ברקוד מודגש שעליו דף מצורף
יש לצרף דף למל"ל לכל מסמך ששולחים

זה.

ממועד  לפחות שבועיים להמתין יש  ●
חוב הודעת לקבלת המסמכים משלוח

מעודכנת.

באופן  דרישה  לשלם לא מבקש המל"ל   ●
חלקי.

לראשונה בשל שנוצרו בחובות מבצע לטיפול
לאומי לביטוח במוסד המבוטחים" רשת "הרחבת

ישי חיבה (משפטן) רו"ח חיטמן, חיים מר צח-גלרט, רו"ח אורנה

הביטוח הלאומי לענייני ומרצה יועצת חשבון, רואת צח-גלרט, אורנה הכותבים –
;ornazachcpa@gmail.com
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המל"ל של הטיפול דרכי

בשובר בלבד  הקרן  את  לשלם  נדרש  המבוטח 
המל"ל כך, על נוסף להודעה. המצורף תשלום

כדלקמן: תשלומים הסדר לבצע מאפשר

 18 עד - (*6050) הטלפוני במוקד ●
תשלומים.

 18 עד  - בקרדיט  - המל"ל באתר   ●
תשלומים.

תשלומים:   48 עד  - המל"ל בסניפי  ●
בכרטיס אשראי או בבנק בהוראת קבע
או האשראי  במסגרת פגיעה ללא 

בהמחאות.

לבטל  רשאים בסניפים הגבייה עובדי  ●
הסדר ביצוע בעת המחויבת הריבית את

תשלומים.

שמשלם  קיימות למי ההקלות שלעיל כל  ●
הקרן בזמן המבצע. את

המבוטחים  על להקל נערך המל"ל  ●
הטיפול זמן את  ולקצר חובם  בהסדרת

בקבלת קהל.

דמי ביטוח פיגור בתשלום

90 יום  התשלום בתוך הסדיר את מבוטח שלא
להישלל עלולה הגמלה מהמל"ל, גמלה ותובע
בתשלום פיגור בשל חלקי באופן או מלא באופן

ביטוח. דמי

טלפוני למענה היערכות

פעילותו שעות את  הרחיב הטלפוני  המוקד
ל- בין 8:00 20:00 וביום ו שעה עד א-ה (ימים
הדרכה שעברו מוקדנים עשרות נוספו .(13:00

מיוחדת לקראת המבצע.

 58 לעניין סעיף תקופת המתנה
ממלכתי בריאות בחוק

שנתיים במשך בחו"ל השוהה ישראל תושב
ביטוח דמי  בתשלום ומפגר יותר או רצופות 
נשללת  לפחות, חודשים  12 של לתקופה
בארץ רפואיים שירותים לקבלת הזכות ממנו

חודשים. שישה של מרבית לתקופה

הרחבת מבצע חוב בעקבות דרישת שקיבל מי
לבדה זו חבות לו תיצור לא כאמור, הרשת

תקופת המתנה חדשה.


