
 

1 
 

 

 

 הודעות חובה בדבר ביטוח בריאות לעובדים: האם החברה שלך עומדת בדרישות החוק?

 נה גליקאש עו"ד אמריקאי מאת

 " =ACA"-הבין הדרישות הרבות שמעמיד חוק הגנת המטופל והטיפול השווה לכל כיס של ארה"ב )

Patient Protection and Affordable Care Act)בלבד , קיימת דרישה ובצידה מספר חריגים ,

שחברות עם עובדים בארה"ב חייבות לספק לכל העובדים החדשים מידע בכתב בדבר זמינותו של 

ביטוח רפואי ועלויות או חיסכון מסויימים הנילווים לכך באופן פוטנציאלי )להלן תכונה הודעה כאמור 

הודעת ביטוח להלן תשובות למספר שאלות נפוצות הנוגעות לדרישת "(. הודעת ביטוח בריאות"

 :בריאות

 

  הודעות ביטוח בריאותאם חברתנו מציעה ביטוח בריאות לעובדים, האם החברה נדרשת לספק 

 לעובדים חדשים?

 

o  לעובדים  הודעות ביטוח בריאותמעסיקים נדרשים לספק  ,חריגיםקטן של כן, למעט מספר

חדשים, בין שהמעסיק מציע ביטוח בריאות לעובדיו בין שלא, וללא תלות בשאלה, אם 

 עובד מסויים נרשם לתכנית ביטוח בריאות במימון המעסיק.

 

 

 הודעת ביטוח בריאותאיזה מידע חייב להיכלל ב? 

 

o חייבת לכלול מידע הנוגע ל: הודעת ביטוח הבריאות 

i. " שוקקיומן של" "(marketplaces)" ביטוח בריאות מנוהלות על ידי הממשלה )אתרי 

עובדים לרכוש כיסוי ביטוחי עבור עצמם ועבור  יכולים ן(, שדרכאינטרנט

 משפחותיהם;

ii.  הנחת רווחה מס ו/או  זיכויהזמינות הפוטנציאלית של 

(cost sharing reduction)  מקום בו השוקלעובד הרוכש ביטוח בריאות באמצעות ,

 -בתנאי מינימום מסויימים; ו ביטוח שכזה עומד

iii.  ההפסד הפוטנציאלי של עובד של הטבות הקשורות למעסיק במקרה שעובד רוכש

 .השוקביטוח באמצעות 

 יאהאמריקשל משרד העבודה  אינטרנטבאמצעות אתר ה ות ניתן למצואדוגמאות להודע

 -ב

http://www.dol.gov/ebsa/healthreform/regulations/coverageoptionsnotice.h

tml. 

מעסיק לתאר דורשת מהמציע כיסוי ביטוחי רפואי לעובדיו, הודעת הדוגמא  כןאם מעסיק 

. ACA-ותלויים זכאים לכיסוי, ואם הכיסוי עומד בתנאים מסויימים בהתאם לאילו עובדים 

 מעסיקים צריכים להקפיד ולהבטיח שכל המידע הנמסר נכון ועדכני.

 

 

 לעובד חדש? הודעת ביטוח בריאותנדרש מעסיק לספק  באיזה שלב 

 

o  ימים מתאריך ההתחלה של  14הודעה צריכה להישלח על ידי המעסיק לעובד בתוך

 העובד.

 

 

  הודעת ביטוח בריאותמה קורה, אם מעסיק אינו מספק לעובד חדש? 

http://www.dol.gov/ebsa/healthreform/regulations/coverageoptionsnotice.html
http://www.dol.gov/ebsa/healthreform/regulations/coverageoptionsnotice.html
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o הודעת י הצהיר שאין שום עונש או קנס על פי חוק המחייב מתן אמשרד העבודה האמריק

, במקרה שמעסיק כשל מלמסור הודעה שכזו. אף על פי שמעסיקים עשויים ביטוח בריאות

 הודעת ביטוח בריאותההודעה לאופציונלית, לראות בהיעדר עונש או קנס כאילו הופכת 

בסופו של  נדרשת באופן ברור בחוק הפדראלי, ומוקדם מדי לאמר, אם הממשלה תטיל

 שאינם מוסרים את ההודעה. דבר עונשים על מעסיקים

 

אודות חובתו של מעסיק למסור הודעות ביטוח בריאות לעובדים חדשים, ובכלל זה האופן  נוסף מידעל

שבו חייבת ההודעה להישלח, וכיצד יש להשלים את ההודעה אם חברתך מציעה ביטוח בריאות, נא 

 . sglick@swalegal.comל או בדוא" 0793-667-077נה גליק בטלפון אשעו"ד אמריקאי  צרו קשר עם

 

 SWA-משרד עו"ד שוועל וימפהיימר ושות'חברה במחלקת התאגידים של  ,עו"ד אמריקאי היא נהאש

ותומכת במחלקת העבודה והתעסוקה, נותנת ייעוץ ביחס לחוק הגנת המטופל והטיפול השווה לכל כיס 

 י.אשל ארה"ב וביחס לנושאים אחרים הנוגעים לביטוח בריאות אמריק

נסיונה כולל ייעוץ לקרנות גידור, בנקים להשקעות ומשתתפים אחרים בשוקי הון ביחס לעסקאות 

מה קשר י, עסקאות בניירות ערך וענייני רגולציה. ניתן ליצור עיעותמסחר בתבחובות מסופקים, ב

 . sglick@swalegal.comאו בדוא"ל  0793 667 077בטלפון 

המידע המופיע בפרסום זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או דעה ביחס לעובדות ספציפיות. למידע נוסף 

אין לראות בהזמנה ליצור קשר שידול לעבודה משפטית. . נה גליקאשבנושאים אלה, נא צרו קשר עם 

 עורך דין/לקוח תאושר בכתב.כל מערכת יחסים חדשה של 
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