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 קבוצתי לביטוח סיעוד  / הרחבה טופס הצטרפות

 םיהתובני משפחו חברי לשכת סוכני ביטוח בישראלל
 - אופן הצטרפות

              להצטרףמעוניינים ה, ומעלה שנים 3שגילם ונכדיהם ילדיהם  ,שנה 80זוגם שגילם עד בני ו לשכת סוכני ביטוח בישראלחברי 

 רק לאחר קבלת אישור מהמבטח ייכנס הביטוח לתוקפו.  מחויבים במילוי הצהרת בריאות.  ,ו/או להרחיב את הביטוח הסיעודי

 80עד גיל   החבר/הפרטי 

            

 כתובת דוא"ל ת.זהות שם פרטי שם משפחה

 ז   /   נ        

 מין משקל גובה תאריך לידה טלפון נייד טלפון כתובת

 להרחיב את הכיסוי הסיעודי כדלקמן:/   הנני מעוניין להצטרף לתוכנית הביטוח 

      5,000 ₪לכל החיים                  10,000   ₪לכל החיים 

   80  בן/בת זוג  עד גיל

 מין משקל גובה ת. לידה ת. זהות שם בן/בת הזוג

 ז   /   נ               

  להרחיב את הכיסוי הסיעודי כדלקמן:/   לתוכנית הביטוחאת בן/בת זוגי  הנני מעוניין לצרף 

      5,000 ₪לכל החיים                  10,000   ₪לכל החיים 

   20עד  3מגיל  ה החבר// נכדי  ילדי

 מין משקל גובה ת. לידה ת. זהות שם הקרבה 

 /   נ ז                   1

 ז   /   נ                 2

 ז   /   נ                 3

  כיסוי הסיעודי כדלקמן: ולרכוש עבורם לתוכנית הביטוח 20עד  3שגיל / נכדיי הנני מעוניין לצרף את ילדיי 

      5,000  ₪ חודשים        60לתקופה של 

  ומעלה  21מגיל  החבר/ה / נכדי  / בני הזוג של הילדים ילדי

            

 הקרבה ת.זהות שם פרטי שם משפחה

 ז    /  נ        

 מין משקל גובה תאריך לידה טלפון נייד טלפון כתובת
 

            

 הקרבה ת.זהות שם פרטי שם משפחה

 ז    /  נ        

 מין משקל גובה תאריך לידה טלפון נייד טלפון כתובת
 

            

 הקרבה ת.זהות שם פרטי שם משפחה

 ז    /  נ        

 מין משקל גובה תאריך לידה טלפון נייד טלפון כתובת

  להרחיב את הכיסוי הסיעודי כדלקמן:/   לתוכנית הביטוחנכדיי  זוגם /  בני /ילדיי את הנני מעוניין לצרף 

mailto:lisov@insurance.org.il


 לפרטים נוספים ניתן לפנות לליסוב סוכנות לביטוח

 072-2785959 , פקס: 03 – 6396676טל': 

 lisov@insurance.org.ilדוא"ל: 

 

 4מתוך  2עמוד 

 לשכת סוכני ביטוח בישראל

 580013365ע.ר. 

 

08.2017 

      5,000 ₪לכל החיים                  10,000   ₪לכל החיים 

 צהרת בריאות לביטוח סיעוד ה

 ובני משפחותיהם 580013365ע.ר. לחברי לשכת סוכני ביטוח בישראל 
 

 הצהרת הבריאות חלה על כל אחד מהמועמדים לביטוח. 

סמכים רפואיים עדכניים על מנת לאפשר מאם אחת או יותר מהתשובות חיובית, נא לציין במי מדובר ולצרף 

 )אם חסר מקום לפירוט הבעיות הרפואיות, יש לפרט בדף נוסף ולצרף לטופס זה(חיתום מהיר. 

       שם המבוטח:

האם יש או היו למישהו מבין המועמדים לביטוח 

 מחלות ו/או הפרעות ו/או מומים כלשהם, כדלהלן:

/ 1ילד /ה  בן/ת זוג  חבר/ה

 1נכד/ה 

/ 2ילד /ה 

 2נכד/ה 

/ 3ילד /ה 

 3נכד/ה 

/ 4ילד /ה 

 4נכד/ה 

 לא כן לא כן לא כן לא כן לא כן לא כן

מחלות מערכת העצבים ו/או הנפש כגון אירוע  .1

מוחי, טרשת נפוצה, פרקינסון, אלצהיימר, 

דמנציה, תשישות נפש, הפרעות זיכרון, פיגור 

 .PDDשכלי ו

            

  , FMFמחלות כרוניות כגון סוכרת, גאוט,  .2

מחלות מערכת מחלות כבד ומערכת העיכול, 

השתן כולל כליות וערמונית, מערכת הראות 

 ודרכי הנשימה.

            

מחלה ממארת, גידולים זאבת, מחלות יתר ל.ד.,  .3

לב וכלי דם,  מערכת השרירים והשלד כגון ניוון 

שרירם, פגיעה בעמ"ש ופרקים, אוסטאופורוזיס, 

 החלפת מפרקים .

            

מין, איידס,  עיניים, שחפת, מחלות אף אוזן גרון, .4

 או מומים מולדים.

            

האם פנית למוסד לביטוח לאומי בבקשה או  .5

תביעה לקבלת גמלה ו/או סובל מנכות כל שהיא 

.האם אתה מוגבל בביצוע אחת מהפעולות 

לקום ולשבת, להתלבש ולהתפשט,  הבאות :

לשלוט על  להתרחץ ולהתגלח, לאכול ולשתות,

ללכת, לתפקד ולקיים מטלות משק הסוגרים, 

 הבית.

            

האם הנך נוטל תרופות באופן קבוע ו/או האם  .6

 שנים האחרונות ? 5אושפזת בבית חולים ב 

            

 הרגלי עישון: האם הינך מעשן?  .7

 אם כן, ___סיגריות ליום במשך ___ שנים.                      

            

 

פירוט: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 תאריך

   

   החבר/החתימת 

              

  חתימת בן/בת זוג   תאריך

               18מעל גיל / נכד/ה חתימת ילד/ה    תאריך

  18/ נכד/ה מעל גיל חתימת ילד/ה    תאריך

  18/ נכד/ה מעל גיל חתימת ילד/ה    תאריך
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 צהרותה

 אני החתום מטה מבקש, לבטח אותי ואת בני משפחתי עפ"י הצעה זו .

 ידוע לי שתשובותיי ישמשו יסוד לחוזה הביטוח המבוקש, ויהיו חלק בלתי נפרד ממנו. 

 על להשפיע העלול דבר העלמתי ולאנכונות, מלאות וכנות  הןאני מצהיר כי כל תשובותיי כמפורט בהצעה ובהצהרת הבריאות 

 . לביטוח ההצעה את לקבל המבטח החלטת

 ביטוח לתגמולי לגרום/או ו הפוליסה לביטול לגרום עלולה וכנה מלאה בלתי תשובה, החוק להוראות בהתאם כי לי ידוע

 .ביטוח תגמולי לקבלת הזכות לשלילת/או ו מופחתים

אני מתחייב לדווח למבטח על כל שינוי אשר יחול במצבי הרפואי מיום מילוי הצהרת הבריאות ועד למועד הסכמת החברה 

הביטוחיים אשר אני מבקש בהצעה ו/או בבקשת השינוי, ידוע לי כי אם לא אדווח לאשר את קבלתי לביטוח בהתאם לכיסויים 

 . על השינוי עלולות זכויותיי על פי הפוליסה להיפגע

 . הדין להוראות בכפוף המבטח של הבלעדי דעתו לשיקול נתון זו הצעתי על דחייתה או אישורה כי לי ידוע

, הביטוחיתיאור עיקרי הכיסוי  לרבות לקראת הצטרפות לביטוח הקבוצתימהותי המידע האני מאשר כי קיבלתי את דף 

 , אשר צורף לטופס הצטרפות זה, וזאת עבורי ועבור בני משפחתי ככל שהם מצטרפים לביטוח. ותקופה פרמיה

 :בלבד יזום שיווק של במקרה

 . צרכי את התואם ביטוח לי והוצע צרכי של בירור נעשה המכירה תהליך במסגרתאני מאשר כי 

 

 החתימ תאריך ת.ז שם 

 ______________ ______________ ________________ __________     חבר/ה

 ______________ ______________ ________________ __________ בן/ת הזוג

 ______________ ______________ ________________ __________ 18ילד/ה/נכד/ה מעל גיל 

 ______________ ______________ ________________ __________ 18ילד/ה/נכד/ה מעל גיל 

 ______________ ______________ ________________ __________ 18ילד/ה/נכד/ה מעל גיל 
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 הוראה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי
 פרטי כרטיס אשראי

 ויזה  ישראכרט  דיינרס  אמריקן אקספרס 
 

 בעל הכרטיס __________________ ת.ז. ___________________ כתובת ________________________________ שם

 

 בתוקף עד ___/____ י ____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____     מס' כרטיס אשרא
 

 לראייה באתי על החתום:

 
 הכרטיסשם בעל   תאריך

 

 Xחתימה  מספר זהות

______________________________________________________________________________________________________________ 

 הוראה לחיוב חשבון באמצעות חשבון הבנק
 

 קוד מסלקה סוג חשבון מספר חשבון בנק

 סניף                   בנק

                 
 אסמכתא/מספר מזהה של לקוח בחברה קוד המוסד

8 2 6  

 

 ______________________/_____/_________/_________ _____________ מכתובת        אני/ו הח"מ ______________ .1

 עיר          מיקוד       מספר         רחוב                                    שם בעל/י החשבון המופיע בספרי הבנק       מספר זהות                      

  

בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי  ,סיעודפרמיות ביטוח גין נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם, ב

 מגנטי, או רשימות על ידי כלל חברה לביטוח בע"מ כמפורט ב"פרטי ההרשאה".

 ידוע לי/לנו כי: .2

חברה לביטוח בע"מ, שתיכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה  ב לבנק ולכללהוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/ מאיתנו בכת .א

 בבנק וכן, ניתנת לביטול על פי הוראת כל דין.

 אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב. .ב

א יותר מתשעים יום ממועד החיוב, אם אוכיח/נוכיח לבנק, כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב, ל .ג

 שנקבעו בכתב ההרשאה, אם נקבעו.

 ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילוים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב. .3

 בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה. ידוע לי/לנו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו, יופיעו .4

 הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען. .5

רה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבי .6

 הסיבה.

 נא לאשר לכלל חברה לביטוח בע"מ, בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאיתנו. .7
 

 

 
 

 

 

 

   

 חתימת בעל/י החשבון  תאריך

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __   בנק __________________  סניף _____________    ___ / ___  / _____תאריך _ 

 חתימה וחותמת -אישור הבנק 

 

 

 

 מס' סוכן

    

 

 פוליסה סב

       

 הרשאה לחיוב חשבון
 לכבוד בנק __________  סניף __________

 ___________________________כתובת 

 

 

 פרטי הרשאה
 סכום החיוב ומועדו ייקבעו מעת לעת ע"י כלל חברה לביטוח בע"מ על פי תנאי הפוליסה/ות ותוספותיה.

 
 

 אישור הבנק
 לכבוד 

 כלל חברה לביטוח בע"מ

 36ראול ולנברג 

  תל אביב 
 

 
______________________, לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי  -קיבלנו הוראות מ

או ברשימות שתציגו לנו מדי פעם בפעם ושאר מספר חשבוננו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל על פי המפורט 

אשר זאת: כל עוד לא תהיה בכתב ההרשאה. רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל על פיהן כל עוד מצב החשבון י

מניעה חוקית או אחרת לביצוען: כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על ידי בעלי החשבון, או כל 

 עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר. 

 אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על ידכם.
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