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  תכנית ביטוח הרפואי הקבוצתיטופס הצטרפות ל
  ובני משפחותיהם לשכת סוכני הביטוחעובדי וחברי ל ש

  
  משפחה מורחבת

  
ביטוח  תפוליס בכיסוי לתרופות במסגרת ת/מבוטח, )מחק את המיותר( עובד לשכה/  חבר לשכהמטה  ה/אני החתום

בנות /לצרף את בנימ "חברה לביטוח בע מהראלבזה  ת/בקשמ, לשכת סוכני הביטוחועובדי חברי קבוצתי לה בריאותה
  .י התנאים שבהסכם"עפ ,ביטוחל) בנות זוגם וילדיהם/בני, 30מעל גיל ילדים (המורחבת משפחתי 

  
  ____________________: 'ת לצרפם לפוליסה קיימת מס/מבקש

  
  .הוראת קבע או כרטיס אשראיאמצעות התשלום עבור הביטוח יבוצע ב

  
  עובד לשכה/י חברפרט. 1

  

  תאריך לידה  שם פרטי  שם משפחה  )ב"כולל ס(מספר הזהות 

        

  
  פרטי המועמדים לביטוח. 2

  

  )נ/ז(מין   תאריך לידה  שם פרטי  שם משפחה  )ב"כולל ס(מספר הזהות   

ילד בוגר ( מבוטח ראשי

  )עובד לשכה/של חבר

          

            של ילד בוגר בת זוג/בן

                          1    ) נכד( 30עד גיל   ילד

2            

3            

4            

  
  כתובת

  רחוב
  

  מיקוד  יישוב  מספר בית

  טלפון בבית
  

  טלפון בעבודה
  

  טלפון נייד
  

  

  הצהרת המועמדים לביטוח. 3
  
  מור בהצעהאותנו בהסתמך על כל הא/לבטח אותי") החברה"להלן (מ "ים בזה מהראל חברה לביטוח בע/ים מטה מבקש/ו החתום/אני. א

  :ים בזה כי/ים ומתחייב/ים מסכים/אנו מצהיר/אני. זו    
  .נו החופשי/כל התשובות הן נכונות ומלאות והן ניתנות מתוך רצוני. 1    
  וזה ישמשו תנאי יסודי לח, התשובות המפורטות בהצהרת הבריאות וכל מידע אחר שיימסר לחברה וכן התנאים המקובלים אצל החברה לעניין זה. 2    

  .לבין החברה ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו ובינינ/הביטוח ביני        

  .וישמשו לצורכי ביטוח בלבד 1981 –א "או המידע שיימסר לחברה יאוחסנו במאגר מידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ/התשובות ו. 3    
  ים על המסמכים גם בשמם /נו חותם/הילדים ששמותיהם נקובים בהצעה ואניוחלה גם על , כוללת את הצהרת הבריאות שלהלן, הצהרה זו. 4    

  .כאפוטרופוס        
  :לנו כי/ידוע לי .ב

  .ובכפוף לסעיפי החריגים כאמור בהסכם מ"בע) 1993( לליסוב סוכנות לביטוחמ "חברה לביטוח בעתנאי הביטוח הינם כאמור בהסכם בין הראל     
  )רצף ביטוחי לכיסויים החופפים" (רצף זכויות"רף לביטוח מבוססת על בקשתי להצט: רצף זכויות. ג

         :  בחברת ביטוח  מצורפים  בזה תנאי קבלתי לביטוח קודם שנערך___________________________ :שם המבוטח    
   וכן תנאי קבלתי_______________ מיום '_______________ בפוליסה מס__________________,     
  

  .__________________________________________לביטוח    
  

  _______________________         . ז.ת' מס_________________                     תאריך     
       
  _________________________חתימת מבוטח ראשי     

 

ביטוח לסוכנות ליסוב לפרטים נוספים ניתן לפנות ל
   03-6396322:פקס ,03-6396676:טל

  lisov@insurance.org.il.: א.ד
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  הצהרת בריאות. 4

או " כן"על השאלות שלהלן יש לסמן את התשובה . אין להשתמש בקווים כל שהם במקום מילים. ומלאותנא לענות על השאלות הבאות תשובות ברורות 
, סוג מחלה, יש לרשום את מספר השאלה במקום המיועד לתשובות על ממצאים חיוביים ולפרט תאריכים") כן"אם התשובה חיובית . בגוף השאלון" לא"

  ).אין לרשום הערות בין השאלות(', ומי מחלה וכוסיכ, מצב נוכחי, תרופות, טיפולים, סיבוכים
  

מבוטח   )V -סמן ב( – ל או סובל מסב ,קיימת אבחנה האם  
  ראשי

  4ילד   3ילד   2ילד   1ילד   בת זוג/בן

  כן  לא  כן  לא  כן  לא  כן  לא  כן  לא  כן  לא    
              מ"סבגובה   

              ג  "קבמשקל   

  הפרעה,מגבלה,מחלה

                          (**)                                אירוע מוחי  1

                          )4שאלון (                                    מחלת לב  2

                          )5שאלון (                              יתר לחץ דם   3

                          )7שאלון (                                       כלי דם  4

                          (**)                                  מחלות דם  5

                          )12שאלון (                                        סוכרת  6

                          )1שאלון (                                        עיניים  7

                          )2שאלון (                             גרון ,אוזן,אף  8

                          )3שאלון (                                        ריאות  9

                          )9שאלון (                             מערכת עיכול  10

                          )10שאלון (                                           כבד   11

                          )13שאלון (              או דרכי השתן/כליות ו  12

                          )14שאלון (                                     ערמונית  13

                          )21שאלון (                              עמוד שידרה   14

                          )18/  19שאלון (                        עצמות /מפרקים  15

                          (**)                 גידול/מחלה ממארת  16

                          **)(        או תופעה כרונית /מחלה ו  17

                          (**)                        מחלה תורשתית  18

                          **)(           מחלה במערכת העצבים   19

                          (**)                  הפרעה התפתחותית  20

                          **)(  לעבור ניתוחעברת או ייעצו לך   21

   לרבות אשפוז יום, אושפזת בבית חולים  22
  )23שאלון (                                         

                        

     נמצא בטיפול תרופתי ובמעקב רפואי כלשהו  23
                                         (**)  

                        

לה או תופעה הקשורה מח: לנשים בלבד  24
  )15שאלון ( במערכת הגניקולוגית או בשדיים

                        

  .נא צרף מכתב עדכני מהרופא המטפל עם התייחסות לבעיה המוצהרת ותוצאות בדיקות שבוצעו**  
וכן למלא את . כום מחלה או דוח רפואי מהרופא המטפל יבאם התשובה חיובית יש לצרף מסמכים רפואיים כגון ס

  . לדייק ולהקל על תהליך החיתום ,זאת כדי לקצר) ניתן להדפיסםוהטפסים נמצאים באתר הלשכה (הטופס הרלוונטי 
  

  ויתור על סודיות רפואית. 5
המוסדות הרפואיים , או פסיכיאטרים/ו כן לכל הרופאיםו, ל"או לצה/או למוסדותיה הרפואיים ו/נותן בזה רשות לקופת החולים ו, החתום מטה, אני

ככל שהדבר דרוש לבירור הזכויות והחובות  או לכל מוסד וגורם אחר/או לכל חברת ביטוח ו/או למשרד הביטחון ו/ל ו"למל, ובתי חולים אחרים
יוצא מן הכלל ובצורה שתידרש על ידי המבקש על  את כל הפרטים ללא, "המבקש"מ להלן "למסור להראל חברה לביטוח בע ,המוקנות על פי הפוליסה

או שאחלה בה בעתיד ואני משחרר אתכם מחובת שמירה על סודיות /או שאני חולה בה כעת ו/או על כל מחלה שחליתי בה בעבר ו/מצב בריאותי ו
כתב ויתור זה יחול . קיים וכל מי שיבוא במקומיאת עזבוני ובאי כוחי החו, כתב ויתור זה מחייב אותי". מבקש"רפואית ומוותר על סודיות זו כלפי ה

  .גם על ילדי הקטינים
  
  הסכמה על  שימוש במידע וקבלת דבר פרסומת. 6

 .אני מצהיר כי המידע הכלול במסמך זה ניתן מרצוני ובהסכמתי המלאה •
ה מצוי בידי החברה או המצוי או יהי, כמו גם מידע נוסף אודותיי, אני מצהיר על הסכמתי לכך כי המידע הכלול במסמך זה •

 או חברות קשורות/בנות ומ וחברות "הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע(בידי חברות אחרות בקבוצת הראל 
או הנלווה להצטרפותי לפוליסה גם לכל /מלבד לכל עניין הקשור ו, או מי מטעמן/ישמש את החברות בקבוצת הראל ו) שלה

טיפול בתביעות ולשם , אחסונו, לצורך עיבודולרבות , תי החברות בקבוצת הראל ובשיווקםעניין הקשור ביתר מוצרי ושירו
  .  השלמת השימושים כאמור

  
  
  
  

הצעות שיווקיות ודברי פרסומת , אני מסכים לקבל מאת החברה או מאת חברות אחרות בקבוצת הראל אליהן הועברו פרטיי •
  מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר, דואר אלקטרוני, פקס אמצעותבעל מוצרי ושירותי החברות בקבוצת הראל 

)SMS(. 
  
  
  

  

י חברות אחרות בקבוצת הראל נא הודע לנו על כך "אם אינך מסכים שייעשה שימוש במידע אודותיך כמפורט לעיל ע
  העומד לרשותך באתר האינטרנט של החברה בכתובת " טופס סירוב שימוש במידע"באמצעות 

http://www.harel-group.co.il.  

 

טופס "באפשרותך להודיע על סירובך בכל עת באמצעות , אינך מסכים לקבל הצעות שיווקיות ודברי פרסומת כאמוראם 

  .http://www.harel-group.co.ilהעומד לרשותך באתר האינטרנט של החברה בכתובת " סירוב קבלת דבר פרסומת



   
 

להעביר למבוטח , או מי מטעמה, נדרשת החברה, או הפוליסות שיש לי בחברתכם/אני מסכים כי בכל מקום בו מכוח החוק ו •
ך בדואר אלקטרוני או המסמ/תהיה לחברה או למי מטעמה אפשרות להעביר אלי את המידע ו, או מסמך בכתב/מידע ו

ידוע לי כי יתכן וישלח אלי חומר הנוגע לענייני הפרטיים כמוגדר . במקום בכתב, מייל האחרונה שנמסרה לכם-לכתובת האי
  .ולפיכך אפשרות פתיחת הדואר האלקטרוני תהיה על ידי בלבד וזאת באמצעות סיסמה אישית שלי, בחוק הגנת הפרטיות

  
 _______________ החתימ      __  _______________תאריך 

  
  

  לביטוחחתימת המועמדים . 7
  חתימה          תאריך        .ז.ת' מס      שם                   

  
  ___________________________    ______________________     ________________      _______________: מבוטח ראשי

  
  _____    ______________________     ________________      _____________________________________:       בת זוג/בן

  
  ____________________________  ______________________     ________________      _______________: 18ילד מעל גיל 

  
  ________________      _______________    ____________________________  ______________________ : 18ילד מעל גיל 

  
  

===========================================================  
  

  .התשלום עבור הביטוח יבוצע באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי  - אמצעי תשלום

  
    _________________________  המבוטח . ז.ת    __________________________  שם המבוטח

  
 הוראת בעל כרטיס האשראי

  אמריקן אקספרס �  רסדיינ � ישראכרט  � ויזה  � : לכבוד
  

    ______________________________  . ז.ת' מס    ___________________________________  שם בעל הכרטיס

    ________________  מיקוד    ___________________  ישוב    ________  ' מס    _____________________  רחוב

    _________________________________  טלפון נוסף     __________________________________  טלפון בבית

  

 תוקף  כרטיס' מס
 חודש שנה

    -     -     -         
  

קוב בסכום שיהיה נ, נותן לכם בזאת הרשאה לחייב את החשבון כמשמעותו בתנאי הצטרפות להסדר כרטיס האשראי, מ"אני הח
  .מ ואשר מספר כרטיסי האשראי שלי יהיה נקוב בהן"י הראל חברה לביטוח בע"ברשימת החיובים שיומצאו לכם ע

מ "הואיל וניתנה על ידי הרשאה להראל חברה לביטוח בע, הוראה זו נחתמה על ידי מבלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם
  .מ למנפיקה"ראל חברה לביטוח בעלהעביר למנפיקת הכרטיס חיובים מעת לעת כפי שתפרט ה

ות הביטוח והשינויים /מ על פי תנאי התשלום של פוליסות"סכומי החיובים ומועדיהם ייקבעו על ידי הראל חברה לביטוח בע
  .שיחולו בהם מעת לעת

  .מ"הרשאה זו תפקע בהודעה שלי להראל חברה לביטוח בע
  .כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב בשובר זה, פר אחרהרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק וישא מס

יחויב כרטיס האשראי בגין החיובים הנובעים מחידוש , נה/מ תחודש"ל בהראל חברה לביטוח בע"ות הביטוח הנ/היה ופוליסת
  .ל בהתאם"הביטוח הנ

  
  

                ________________  �______________________  
  חתימת בעל הכרטיס  תאריך  

  
  


