סוג מסמ" :%טופס הצטרפות" מס'2062 :

עובדי חדשי ובני משפחת המצטרפי תו 90 %יו
מיו תחילת עבודת – לא יידרשו למלא הצהרת בריאות

טופס הצטרפות לתכנית הביטוח הרפואי הקבוצתי לעובדי סמסונג ישראל בע"מ
אני החתו/ה מטה מבקש/ת להצטר ו/או לצר את בני משפחתי )ב/בת זוג וילדי עד גיל  (24לפוליסה של
ביטוח הבריאות הקבוצתי לעובדי סמסונג ישראל ,עפ"י התנאי שבהסכ.
הריני לאשר את הצטרפותי לביטוח הבריאות הייחודי בהראל חברה לביטוח בע"מ במסגרת מקו עבודתי.
ידוע לי ,כי המעסיק מממ עבורי את דמי הביטוח והנני מאשר לנכות משכרי את שווי המס בגי ההטבה.
אני מאשר כי הפרמיה עבור בני משפחתי תשול באמצעות ניכוי משכרי.
ש _________________:ת.ז _________________:.תארי ___________:%חתימה_______________:

תארי %תחילת עבודה________________ :
 .1פרטי העובד/ת
ש משפחה

מספר הזהות )כולל ס"ב(

תארי %לידה

ש פרטי

 .2פרטי המועמדי לביטוח
ש משפחה

מספר הזהות )כולל ס"ב(

תארי %לידה

ש פרטי

מי )ז/נ(

עובד/ת
ב/בת זוג
1

ילד עד גיל 24

2
3
ילד מעל גיל 24
מספר בית

רחוב

מיקוד

יישוב

כתובת
טלפו בבית
עובד/ת
פרטי
נוספי

ב/בת
זוג
וילדי
כתובת דואר
אלקטרוני

טלפו בעבודה

ש קופת החולי
ש קופת החולי

סני
סני

טלפו נייד

שב" )ביטוח משלי( מסוג:
שב" )ביטוח משלי( מסוג:
@

 .3הצהרת המועמדי לביטוח
א .אני/ו החתו/י מטה מבקש/י בזה מהראל חברה לביטוח בע"מ )להל "החברה"( לבטח אותי/אותנו בהסתמ %על כל האמור בהצעה
זו .אני/אנו מצהיר/י מסכי/י ומתחייב/י בזה כי:
 .1כל התשובות ה נכונות ומלאות וה ניתנות מתו %רצוני/נו החופשי.
 .2כל מידע אחר שיימסר לחברה וכ התנאי המקובלי אצל החברה לעניי זה ,ישמשו תנאי יסודי לחוזה
הביטוח ביני/ביננו לבי החברה ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.
 .3התשובות ו/או המידע שיימסר לחברה יאוחסנו במאגר מידע בהתא להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א –  1981וישמשו לצורכי ביטוח בלבד.
 .4הצהרה זו ,חלה ג על הילדי ששמותיה נקובי בהצעה ואני/נו חות/י על המסמכי ג בשמ
כאפוטרופוס.

ב .ידוע לי/לנו כי:
תנאי הביטוח הינ כאמור בהסכ בי הראל חברה לביטוח בע"מ לסמסונג ישראל בע"מ ובכפו לסעיפי החריגי כאמור בהסכ.

הראל חברה לביטוח בע"מ

אבא הלל  ,3ת.ד ,1951 .רמת גן 52118

* הראל )*(2735
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 .4ויתור על סודיות רפואית
אני ,החתו מטה ,נות בזה רשות לקופת החולי ו/או למוסדותיה הרפואיי ו/או לצה"ל ,וכ לכל הרופאי ו/או פסיכיאטרי ,המוסדות הרפואיי
ובתי חולי אחרי ,למל"ל ו/או למשרד הביטחו ו/או לכל חברת ביטוח ו/או לכל מוסד וגור אחר ככל שהדבר דרוש לבירור הזכויות והחובות
המוקנות על פי הפוליסה ,למסור להראל חברה לביטוח בע"מ להל "המבקש" ,את כל הפרטי ללא יוצא מ הכלל ובצורה שתידרש על ידי המבקש על
מצב בריאותי ו/או על כל מחלה שחליתי בה בעבר ו/או שאני חולה בה כעת ו/או שאחלה בה בעתיד ואני משחרר אתכ מחובת שמירה על סודיות
רפואית ומוותר על סודיות זו כלפי ה"מבקש" .כתב ויתור זה מחייב אותי ,את עזבוני ובאי כוחי החוקיי וכל מי שיבוא במקומי .כתב ויתור זה יחול
ג על ילדי הקטיני.

 .5הסכמה על שימוש במידע וקבלת דבר פרסומת
• אני מצהיר כי המידע הכלול במסמ) זה נית מרצוני ובהסכמתי המלאה.
• אני מצהיר על הסכמתי לכ) כי המידע הכלול במסמ) זה ,כמו ג מידע נוס אודותיי ,המצוי או יהיה מצוי בידי החברה או
בידי חברות אחרות בקבוצת הראל )הראל השקעות בביטוח ושירותי פיננסיי בע"מ וחברות בנות ו/או חברות קשורות
שלה( ישמש את החברות בקבוצת הראל ו/או מי מטעמ ,מלבד לכל עניי הקשור ו/או הנלווה להצטרפותי לפוליסה ג לכל
עניי הקשור ביתר מוצרי ושירותי החברות בקבוצת הראל ובשיווק ,לרבות לצור) עיבודו ,אחסונו ,טיפול בתביעות ולש
השלמת השימושי כאמור.
א אינ) מסכי שייעשה שימוש במידע אודותי) כמפורט לעיל ע"י חברות אחרות בקבוצת הראל נא הודע לנו על כ)
באמצעות "טופס סירוב שימוש במידע" העומד לרשות) באתר האינטרנט של החברה בכתובת
.http://www.harel-group.co.il
• אני מסכי לקבל מאת החברה או מאת חברות אחרות בקבוצת הראל אליה הועברו פרטיי ,הצעות שיווקיות ודברי פרסומת
על מוצרי ושירותי החברות בקבוצת הראל באמצעות פקס ,דואר אלקטרוני ,מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר
).(SMS
א אינ) מסכי לקבל הצעות שיווקיות ודברי פרסומת כאמור ,באפשרות) להודיע על סירוב) בכל עת באמצעות "טופס
סירוב קבלת דבר פרסומת" העומד לרשות) באתר האינטרנט של החברה בכתובת .http://www.harel-group.co.il
• אני מסכי כי בכל מקו בו מכוח החוק ו/או הפוליסות שיש לי בחברתכ ,נדרשת החברה ,או מי מטעמה ,להעביר למבוטח
מידע ו/או מסמ) בכתב ,תהיה לחברה או למי מטעמה אפשרות להעביר אלי את המידע ו/או המסמ) בדואר אלקטרוני
לכתובת האי*מייל האחרונה שנמסרה לכ ,במקו בכתב .ידוע לי כי יתכ וישלח אלי חומר הנוגע לענייני הפרטיי כמוגדר
בחוק הגנת הפרטיות ,ולפיכ) אפשרות פתיחת הדואר האלקטרוני תהיה על ידי בלבד וזאת באמצעות סיסמה אישית שלי.

תארי) _________________

חתימה _______________

 .6חתימת המועמדי לביטוח/המצהיר בש המועמדי
במקרה שבו טופס ההצטרפות מולא בעבור המועמדי הרשומי בטופס על ידי המצהיר ,אני מאשר/ת כי תוק הכיסוי הביטוחי בעבור כלל
המבוטחי יהיה בכפו לנכונות ולשלמות ההצהרות.
במקרה שהמצהיר חות בש המועמדי ,לא נדרשת חתימת ב/בת הזוג וילד מעל גיל .18
חתימה
תארי)
מס' ת.ז.
ש
___________________________ ______________________ ________________ _______________
עובד/ת:
___________________________ ______________________

________________

_______________

ב/בת זוג:

ילד מעל גיל ______________________ ____________________________ :18

________________

_______________

ילד מעל גיל ______________________ ____________________________ :18

________________

_______________

