סוג מסמכ ,2549 :קולקטיב מרכז2062 :
ניתנ להעביר את הטפסימ ל"אלדור ביטוח" ,פקס.04-8739995 :
שביטי.
לצורכ בירורימ נוספימ ניתנ להתקשר לטלפונ  -0502269526דורונ
י

נובמבר 2016

טופס הצעה לצורכ הצטרפות לתכנית ביטוח רפואי קבוצתי לעובדי אינסייטק ובני משפחותיהמ
יש למלא את הצהרת הבריאות ,המצורפת למסמכ זה ,במקרימ הבאימ בלבד:
 עובדימ המצטרפימ לאחר  90יומ ,מיומ תחילת עבודתמ. בני משפחה המצטרפימ לאחר  90יומ ,מיומ תחילת עבודתו של העובד. מבוטחימ המרחיבימ את הכיסוי הסיעודי.הנני מבקש/ת בזה מהראל חברה לביטוח בע"מ להצטרפ לביטוח הבריאות הקבוצתי לעובדי אינסייטק ו/או לצרפ את בני משפחתי )בנ/בת
זוג וילדימ עד גיל  (24ו/או להרחיב את תכנית הביטוח ,עפ"י התנאימ שבהסכמ.
לידיעתכ:
דמי הביטוח החודשיימ עבורכ ישולמו חלקית על ידי המעסיק ושווי המס בגינ ההטבה ויתרת דמי הביטוח ינוכו משכרכ.
דמי הביטוח החודשיימ עבור בני משפחתכ ישולמו באמצעות ניכוי משכרכ.
דמי הביטוח החודשיימ בגינ הרחבת הכיסוי הסיעודי ,ישולמו באמצעי גביה אישי.
בחירת כיסויי רשות  :כיסוי נוספ ,הרחבה לבחירה הינמ לשיקול דעתכ בלבד.
במידה ולא נבחרו כיסויי ההרחבה ,יתר תנאי הפוליסה לא יפגעו.

שמ _____________________:ת.ז ________________:.תאריכ ______________:חתימה_________________:
תאריכ תחילת העבודה_____________ :
התכנית המבוקשת )נא לסמנ

;

במקומ הרלוונטי(:

בני משפחה )בנ/בת זוג וילדימ(

עובד/ת
האמ הנכ מעוניינ/ת להצטרפ לביטוח הקבוצתי ,עפ"י תנאי
הפוליסה?  כנ

האמ הנכ מעוניינ/ת לרכוש עבור בני משפחתכ את הביטוח
הקבוצתי ,עפ"י תנאי הפוליסה?  כנ

האמ הנכ מעוניינ/ת להרחיב את הכיסוי הסיעודי לתקופת
פיצוי לכל החיימ ,עפ"י תנאי הפוליסה? כנ

האמ הנכ מעוניינ/ת להרחיב עבור בני משפחתכ את הכיסוי
הסיעודי לתקופת פיצוי לכל החיימ ,עפ"י תנאי הפוליסה? כנ

פרטי המועמדימ לביטוח
עליכ להשיב תשובה מלאה וכנה לשאלות בעניינ מהותי .ככל שלא תעשה כנ יכול ותהיה לככ השפעה על תשלומ תגמולי הביטוח.
מספר הזהות )כולל ס"ב(

שמ משפחה

תאריכ לידה

שמ פרטי

מינ )ז/נ(

עובד/ת
בנ/בת זוג
1

ילד עד גיל 24

2
3
ילד בוגר מעל גיל 24
מספר בית

רחוב

מיקוד

יישוב

כתובת
טלפונ בבית

פרטימ
נוספימ

טלפונ נייד

טלפונ בעבודה

חבר/ה קופת חולימ

שמ קופת החולימ

סניפ

שב"נ )ביטוח משלימ( מסוג:

בנ/בת זוג וילדימ

שמ קופת החולימ

סניפ

שב"נ )ביטוח משלימ( מסוג:

כתובת דואר אלקטרוני) (E-mailלצורכ קבלת דיוורימ

כתובת דואר אלקטרוני -מבוטח ראשי

@
כתובת דואר אלקטרוני -בנ/בת זוג וכל ילד/ה בוגר/ת )מעל גיל (18

כתובת דואר אלקטרוני) (E-mailלצורכ קבלת דיוורימ

@
מידע נוספ אודות מדיניות הפרטיות של הגופימ המוסדיימ בקבוצת הראל קיימ באתר האינטרנט של הקבוצה בכתובת www.harel-group.co.il
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הראל חברה לביטוח בע"מ

אבא הלל  ,3ת.ד ,1951 .רמת גן 52118

* הראל )*(2735

www.harel-group.co.il

לידיעתכ:
 .1התשובות המפורטות בהצהרת הבריאות וכל מידע אחר שיימסר לחברה וכנ התנאימ
המקובלימ אצל החברה לעניינ זה ,ישמשו תנאי יסודי לחוזה הביטוח בינכ/בינכמ לבינ
החברה ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.
 .2הרשות בידי החברה להחליט על קבלת ההצעה או דחייתה.
 .3לידיעתכ חוזה הביטוח יכנס לתוקפ עבור כל אחד מנ המועמדימ לביטוח רק לאחר
שהחברה תוציא אישור בכתב על קבלתו לביטוח.
 .4תנאי הביטוח הינמ כאמור בהסכמ בינ הראל חברה לביטוח בע"מ לבינ אינסייט
קבע"מ ובכפופ להוראותיו ,הגדרותיו לסעיפי החריגימ כאמור בו.
 .5המידע הכלול במסמכ זה הכרחי לצורכ הצטרפותכ לפוליסות וכנ לכל דבר ועניינ
אחר הקשור לפוליסות ולטיפול בהנ .החברה וחברות אחרות בקבוצת הראל )הראל
השקעות בביטוח ושירותימ פיננסימ בע"מ וחברות בנות שלה( ו/או מי מטעמנ
תעשנה בו שימוש ,לרבות עיבודו ,אחסונו ושימוש בו לכל עניינ הקשור בפוליסות
ולמטרות לגיטימיות אחרות ,זאת אפ באמצעות העברתו של המידע לצדדימ שלישיימ
הפועלימ בשמה ומטעמה של קבוצת הראל.
 .6תוספות רפואיות לדמי הביטוח ו/או הנחות בדמי הביטוח ,במידה וקיימות ,תחושבנה
מהתעריפ הבסיסי של המוצר )לפני הנחה ככל שקיימת(.
 .7ככל שהינכ אדמ עמ מוגבלות ,כהגדרתו בחוק שוויונ זכויות לאנשימ עמ מוגבלות,
תשנ"ח  , -1998קרי "אדמ עמ לקות פיסית ,נפשית או שכלית לרבות
קוגניטיבית,קבועה או זמנית ,אשר בשלה מוגבל תפקודו באופנ מהותי בתחומ אחד או
יותר מתחומי החיימ העיקריימ" ,אנא עדכנ אותנו על ככ באמצעות סוכנ הביטוח שלכ,
שפרטיו מופיעימ בתחילת הצעה זו או למוקד השירות * 2735
 .8למבקש/ימ להצטרפ לכיסוי לניתוחימ בארצ ,תלוי שב"נ:
א .לצורכ מימוש הכיסוי בגינ ניתוח יהיה עליכ/מ לפנות לקופת החולימ למימוש
זכויותיכ/מ על-פי תכנית שירותי הבריאות הנוספימ בה אתה/מ חבר/ימ ")שב"נ ":
"כללית מושלמ/פלטינומ"" ,מכבי מגנ זהב" ",לאומית זהב" ",מאוחדת עדיפ/שיא" (
וכנ לפנות למבטח למימוש זכויותיכ/מ.
ב .הכיסוי מכסה את ההוצאות הרפואיות הנזכרות בפרק לכיסוי לניתוחימ בארצ תלוי
שב"נ אשר מעבר לכיסוי המוקנה בשב"נ בו אתה/מ חבר/ימ .כלומר ,הכיסוי מהווה
ביטוח משלימ ,אשר על פיו ישולמו תגמולי ביטוח בגינ ניתוח המכוסה בפוליסה,
שהמ מעל ומעבר להשתתפות השב"נ .המבטח ישלמ את ההפרש שבינ ההוצאות
בפועל של ניתוח המכוסה על פי הפוליסה לבינ ההוצאות המגיעות מהשב"נ וזאת
עד לתקרה הקבועה בפוליסה.
ג .לידיעתכ ,דמי הביטוח בגינ כיסוי לניתוחימ בארצ תלוי שב"נ נמוכימ מדמי הביטוח
בביטוח לכיסוי מלא לניתוחימ ) ללא תלות בזכויות המוקנות בשב"נ .תכנית בעלת
כיסוי ביטוחי 'מהשקל הראשונ'(.
ד .בעת סיומ חברותכ/מ בתוכנית השב"נ תהיה/תהיו זכאי/מ לפנות למבטח ולבקש
לעבור לכיסוי ביטוחי" מהשקל הראשונ "תוכ  60ימימ ממועד הודעת קופת חולימ
על ביטול תוכנית השב"נ או מהמועד בו ייכנס הביטול לתוקפ ,לפי המאוחר מבינ
שני המועדימ האמורימ.
הצהרת המועמדימ לביטוח
 .1אני/אנו החתומ/ימ מטה מבקש/ימ בזה מהראל חברה לביטוח בע"מ )להלנ
"החברה"( לבטח אותי/אותנו בהסתמכ על כל האמור בהצעה זו.
א .אני/אנו מצהיר/ימ בזה כי כל התשובות הנ נכונות ומלאות והנ ניתנות מתוכ
רצוני/נו החופשי.
ב .בעת צירופ ילדימ לביטוח )סעיפ חובה למענה( :הסכמה והצהרה זו ,כולל הצהרות
הבריאות שלעיל ,יחולו גמ על הילדימ ששמותיהמ נקובימ בהצעה וחתימתכ/מ על
המסמכימ הינה גמ בשממ כאפוטרופוס.
לא
כנ
האמ הנכ/מ מוסמכ/ימ לחתומ על מסמכימ אלו עבורמ?
 .2הליכ הצטרפות:
ככל שבמסגרת טופס הצעה זה מתבקש צירופמ לביטוח של יותר ממועמד אחד
לביטוח במקומ בו אפשר לצרפ רק חלק מנ המועמדימ לביטוח ואילו חלק
מהמועמדימ לביטוח נדרשימ להמשכ תהליכ בירור תנאימ ,חיתומ וקבלה לביטוח,
לא תופק הפוליסה עבור אפ אחד מהמועמדימ לביטוח ולא תיכנס לתוקפ עד
להשלמת הליכי החיתומ עבור כלל המועמדימ לביטוח.
במידה וחלק מנ המועמדימ לביטוח ידרשו להליכי חיתומ ,אשר לא יאפשרו את
קבלתמ המיידית לביטוח ,אבקש כי תופק פוליסת הביטוח ,למועמדימ לביטוח ,אשר
ניתנ לקבלמ לביטוח .זאת ,מבלי להמתינ להשלמתמ של הליכי החיתומ של יתר
המועמדימ לביטוח) נא לסמנ אמ הנכ מעוניינ(.

ויתור על סודיות רפואית
אני/נו החתומ/ימ מטה נותנ/ימ בזה רשות לקופת חולימ ו/או למוסדותיה הרפואיימ
ו/או לצה"ל ,וכנ לכל הרופאימ ו/או פסיכיאטרימ ,המוסדות הרפואיימ ובתי חולימ
אחרימ ,למל"ל ו/או למשרד הביטחונ ו/או לכל חברת ביטוח ו/או לכל מוסד וגורמ
אחר ,ככל שהדבר דרוש לבירור הזכויות והחובות על פי הפוליסה ו/או לצורכ הליכ
בחינת קבלתי לביטוח המבוקש למסור להראל חברה לביטוח בע"מ )להלנ:
"המבקש"( את כל הפרטימ ללא יוצא מנ הכלל ,לרבות כל מידע המצוי בידי החברה,
ובצורה שתידרש על ידי המבקש/ימ ,על מצב בריאותי/נו על כל מחלה שחליתי/נו בה
בעבר ו/או שאני/נו חולה/ימ בה כעת ו/או שאחלה בה בעתיד ואני/נו משחרר/ימ
אתכמ מחובת שמירה על סודיות רפואית ומוותר על סודיות זו כלפי "המבקש" .כתב
ויתור זה מחייב/נו ,את עזבוני/נו ובאי כוחי/נו החוקיימ וכל מי שיבוא במקומי/נו .כתב
ויתור זה יחול גמ על ילדי/נו הקטינימ.
חתימת המועמדימ לביטוח

תאריכ

שמ
המבוטח

מספר זהות

חתימה

עובד/ת
בנ/בת זוג
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הסכמה על שימוש במידע וקבלת דבר פרסומת
א .אני מסכימ ,מעבר למתחייב על פי דינ או הסכמ ,כי המידע הכלול במסמכ זה ,כמו
גמ מידע נוספ אודותיי ,המצוי או שיהיה מצוי בידי חברות אחרות בקבוצת הראל
)הראל השקעות בביטוח ושירותימ פיננסימ בע"מ וחברות בנות שלה( ישמש את
החברות בקבוצת הראל ו/או מי מטעמנ ,גמ לכל עניינ הקשור ביתר מוצרי ושירותי
החברות בקבוצת הראל )בתחומ הביטוח ,החיסכונ ארוכ הטווח והפיננסימ(
ובשיווקמ ,לרבות כדי לאפשר לחברות כאמור להביא לידיעתי מידע על מוצרימ
ושירותימ ,וכנ לצורכ טיפול בפוליסות ו/או במוצרי ביטוח ,חיסכונ ארוכ טווח
ופיננסיימ אחרימ שברשותי ,עיבודו ואחסונו של המידע ,וכנ לשימושימ נוספימ
הנלווימ לשימושימ האמורימ לעיל ונדרשימ לשמ השלמתמ ,ולמטרות לגיטימיות
קשורות אחרות ,זאת אפ באמצעות העברתו של המידע לצדדימ שלישיימ
הפועלימ בשמה ומטעמה של קבוצת הראל.

תאריכ

שמ
המבוטח

חתימה

מספר זהות

עובד/ת
בנ/בת זוג
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ב .הרינו להודיעכ כי קיימת אפשרות שתקבל מאת החברה או מאת חברות אחרות
בקבוצת הראל אליהנ יועברו פרטיכ )ככל שנתת הסכמה להעברת פרטיכ אליהנ(,
הצעות שיווקיות ודברי פרסומת על מוצרי ושירותי החברה ו/או החברות בקבוצת
הראל ,לפי העניינ ,באמצעות פקס ,דואר אלקטרוני ,מערכת חיוג אוטומטי או
הודעת מסר קצר ).(SMS
אמ אינכ מסכימ לקבל הצעות שיווקיות ודברי פרסומת כאמור ,באפשרותכ להודיע
על סירובכ או לשנות בחירה קודמת בכל עת באמצעות "טופס אי קבלת פרסומת
והצעות שיווקיות" העומד לרשותכ באתר האינטרנט של החברה בכתובת
 www.hrl.co.il/pirsumאו באמצעות פניה בכתב לכתובת :בית הראל ,חטיבת
הבריאות ,אגפ בריאות קולקטיבימ :אבא הלל  ,3ת.ד , 1951 .רמת גנ  , 5211802או
באמצעות פנייה טלפונית למספר .03-7547777
ג .אני מסכימ כי כל הדיווחימ השנתיימ בביטוח בריאות שעלי לקבל מחברת "הראל"
יישלחו לדואר האלקטרוני שלי כמפורט בטופס הצעה זה.

תאריכ

שמ
המבוטח

חתימה

מספר זהות

עובד/ת
בנ/בת זוג
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הראל חברה לביטוח בע"מ

אבא הלל  ,3ת.ד ,1951 .רמת גן 52118

* הראל )*(2735

www.harel-group.co.il

תקופת הביטוח
 3שנימ ,החל מיומ  1.10.2014ועד ליומ .30.9.2017
הכיסוי הסיעודי בתוקפ עד ליומ  31.12.2016בהתאמ להנחיות הפיקוח על הביטוח.
עיקרי הכיסויימ בפוליסה )*(
פרק שמ כיסוי
השתלות וטיפולימ מיוחדימ בחו"ל
א'

ב'

תרופות מחוצ לסל

ג'

ניתוחימ בארצ )מהשקל הראשונ(

ד'

כיסוי לניתוחימ בארצ לאחר מיצוי הזכאות בשב"נ

ה'

טיפולימ מחלפי ניתוח

ו'

ניתוחימ פרטיימ בחו"ל

ז'

שירותימ רפואיימ אמבולטוריימ

ח'

כתב שירות  :רפואה משלימה

ט'

שירותימ רפואיימ ייחודיימ

י'

ביטוח סיעודי

כיסויימ וסכומ ביטוח עיקרי
השתלה
הוצאות רפואיות בגינ השתלה אצל נותני שירות שבהסכמ  -כיסוי
מלא).ללא תקרה(
הוצאות רפואיות בגינ השתלה אצל נותני שירות שאינמ בהסכמ -עד תקרת
שיפוי בגובה .₪ 4,000,000
גמלה לאחר ביצוע השתלה בסכ של  ₪ 6,000או  ₪ 3,550לתקופה של 24
חודשימ.
טיפול מיוחד בחו"ל
טיפול מיוחד בחו"ל אצל נותני שירות שאינמ הסכמ -עד תקרת שיפוי
בגובה .₪ 800,000
כיסוי לרכישת תרופות שאיננ כלולות בסל שירותי בריאות או שאיננ מכוסות
בסל הבריאות ,בגינ התוויה ועל פי סוגי התרופות כמפורט בתנאי הפוליסה
ובינ היתר  -תרופות שאיננ נכללות בסל שירותי הבריאות או שאיננ מכוסות
בסל למבוטח בגינ התוויה ,ואושרו לשימוש הנדרש ,בישראל או באחת
המדינות המוכרות או שלא אושרו לשימוש הנדרש אכ הוכרו כיעילות
לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח על פי תנאי הפוליסה.
עד  ₪ 1,500,000מתחדש מדי  3שנימ.
כיסוי מלא להוצאות רפואיות הקשורות בניתוחימ בישראל.
ככל שמבוצע לא אצל ספק הסדר ,החזר העלות יהא עד תקרת עלות ספקי
ההסדר בלבד כפי שמפורסמ באתר החברה ,עבור הניתוח שבוצע.
 2התייעצויות בכל שנת ביטוח ועד סכ של  ₪ 1,200אצל ספק שירות שלא
בהסדר ,בהשתתפות עצמית של .20%
כיסוי המקנה שיפוי )החזר הוצאות( בשל ביצוע ניתוחימ פרטיימ בישראל
ובשל הוצאות רפואיות הקשורות בניתוח– לאחר מיצוי הזכאות בשב"נ.
שב"נ -״כללית מושלמ/פלטינומ״ ,״מגנ זהב״" ,מכבי שלי" ,״מאוחדת
עדיפ/שיא״ ו״לאומית זהב״.
 2התייעצויות בכל שנת ביטוח ועד סכ של  ₪ 1,200אצל ספק שירות שלא
בהסדר ,בהשתתפות עצמית של .20%
ככל שמבוצע לא אצל ספק הסדר ,החזר העלות יהא עד תקרת עלות ספקי
ההסדר בלבד כפי שמפורסמ באתר החברה ,עבור הניתוח שבוצע.
טיפול רפואי שאיננו ניתוח ,המבוצע כתחליפ לניתוח רפואי.
כיסוי מלא ועד לתקרת העלות לחברה.
השתתפות במימונ הוצאות רפואיות בגינ ניתוחימ בבית חולימ פרטי מחוצ
לגבולות המדינה.
בכפופ לאישור מראש של המבטח ,ולככ שההתקשרות עמ נותני השירות
הרפואי ותאומ הניתוח יעשו ישירות ע"י החברה – כיסוי מלא.
שירותימ רפואיימ שונימ אשר קבלתמ בדרכ כלל אינה מצריכה אשפוז.
בינ היתר ,התייעצות עמ רופא מומחה  :עד  ₪ 800להתייעצות בהשתתפות
עצמית בגובה  20%ועד  3התייעצויות לשנת ביטוח אחת.
בדיקות רפואיות אבחנתיות :עד  ₪ 2,500לבדיקות אבחנתיות ועד ₪ 4,000
לבדיקות הדמיה ,בכפופ להשתתפות עצמית בסכ .20%
טיפולי רפואה משלימה עקב מצב רפואי כמוגדר בתנאימ .החזר עד תקרה
 ₪ 160לטיפול ועד  ₪ 2,125לשנת ביטוח.
עד  16טיפולימ בשנה ובכפופ להשתתפות עצמית של .20%
קבלת שירותימ רפואיימ ייחודימ ע"י נותני שירות שבהסכמ.
השירותימ הנכללימ :שירות מוקד מידע טלפוני לבריאות המשפחה ,שירות
ביקור רופא  24שעות ביממה ,שירותי עזרה ראשונה ברפואת שיניימ,
שירותי סיוע ויעוצ פסיכולוגי ,שירותי מעבדה עד הבית.
תשלומ גמלת סיעוד של  ₪ 11,130לחודש לתקופה מקסימלית של עד 60
חודשימ בגינ מצב בריאות ותפקוד ירודימ של המבוטח כתוצאה ממחלה,
תאונה או ליקוי בריאותי ,אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו
חלק מהותי )לפחות  (50%מ 3 -מתוכ  6הפעולות המפורטות בפוליסה ו/או
מצב בריאות ותפקוד ירודימ של מוטב אשר עקב "תשישות נפש" ,כהגדרתה
בפוליסה ,שנקבעה על ידי רופא מומחה בתחומ.

הרחבה
כיסויימ וסכומ ביטוח עיקרי
פרק שמ כיסוי
הרחבת תקופת הפיצוי לכל החיימ.
ביטוח סיעודי
י'
*הטבלאות מציגות את עיקרי הכיסויימ בפוליסה ואת סכומי הביטוח העיקריימ בלבד .תנאי הכיסוי המלאימ וסכומי הביטוח המלאימ
מפורטימ בגילוי הנאות ובחוברת תנאי הפוליסה .התנאימ המחייבימ המ אלו המפורטימ בפוליסה החתומה בינ הצדדימ.
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לידיעתכ ,הפוליסה כוללת החרגות לכיסוי הביטוחי ,החרגות בדבר מצב רפואי קודמ ,תקופות אכשרה ,תקופות המתנה והשתתפות עצמית.
במידה וברצונכ לקבל מידע מפורט אודות פרטימ מהותיימ אלו ו/או את מסמכ תנאי פוליסת הביטוח ואת כתבי השירות הנלווימ לה ,
ביכולתכ לפנות להראל ולקבלמ בכתב בחוברת תנאי הפוליסה.

דמי הביטוח החודשיימ ב – * ₪
פרקימ א-ג  ,ה-י' )מסלול ניתוחימ פרקימ א-ב ,ד-י )מסלול ניתוחימ
משלימ שב"נ(
"מהשקל הראשונ"(
113.73
161.00
113.73
161.00

עובד/ת
בנ/בת זוג /ילד מעל גיל
 26שנה
35.47
ילד)*( עד גיל  26שנה
)*( ילד עד גיל 26
מהילד הרביעי ואילכ  -ללא תוספת פרמיה

24.21

רובד הרחבת תקופת הפיצוי בסיעוד לכל החיימ:
גיל
*ילד עד גיל 26
26-29
30-39
40-49
50-54
55-59

דמי הביטוח החודשיימ ב₪-
ללא פרמיה
10.28
18.73
39.04
92.97
141.23

*דמי הביטוח יהיו צמודימ למדד המחירימ לצרכנ שפורסמ ביומ .15.3.2016

הצהרת בריאות)למילוי במקרימ המצוינימ בעמוד  1בלבד(
הצהרת הבריאות שלהלנ ,תחול לחוד :על כל אחד מהבאימ :המבוטח הראשי ,בנ/בת הזוג וכל אחד מהילדימ המבוטחימ .יש לענות על
השאלות שלהלנ בסימונ ✓ בטור התשובה המתאימה ,ולפי הצורכ לפרט בשאלונ המתאימ להשלמת פרטימ רפואיימ ,שמספרו מופיע
בסוגריימ מרובעימ ] [ ,לדוגמא ] .[4בכל מקרה של תשובה חיובית )כנ( במידה ויש סימונ כוכבית )*( לצד השאלה ,יש לצרפ תעודה עדכנית
מהרופא המטפל בהתייחס לבעיה המוצהרת.
על כל מועמד לביטוח שגילו  65ומעלה לצרפ תעודה רפואית המתייחסת למצבו הרפואי לרבות התייחסות לניתוחימ ,תרופות
)קבועות( ,אבחנות רפואיות ,אשפוזימ ותוצאות בדיקות דימות מיוחדות שבוצעו ב  5השנימ האחרונות.
עובד/ת

לא

כנ

בנ/בת
זוג

לא

כנ

ילד 1
שמ:

ילד 2
שמ:

ילד 3
שמ:

ילד 4
שמ:

______

______

______

______

כנ

כנ

כנ

כנ

לא

לא

לא

לא

חלק א':
גובה )בס"מ(
1
מגיל
משקל )בק"ג(
6בלבד האמ חלו שינויימ במשקלכ בשנתיימ האחרונות?
{ עליה {ירידה של_____ ק"ג .מה הסיבה?  Оדיאטה  Оאחרת
מהלכ ברור תופעה או מחלה שטרמ הסתיימ:
2
האמ הופנית במהלכ השנתיימ האחרונות ו/או הנכ נמצא/ת כיומ
במהלכ של הבדיקות הרפואיות ו/או האבחנתיות הבאות ,שטרמ
הסתיימו וטרמ נקבעה אבחנה סופית :צנתור ,מיפוי ,אקו לב,MRI ,CT ,
אולטרסאונד )שלא כחלק ממעקב הריונ שגרתי( ביופסיה ,דמ
סמוי ,קולונוסקופיה ,גסטרוסקופיה ?
)אמ כנ ,יש לצרפ תעודה מהרופא המטפל עמ התייחסות לסיבה
לביצוע הבדיקה ,תוצאות הבדיקה ואבחנה סופית(
האמ במהלכ  10השנימ האחרונות הנכ נוטל/ת או הומלצ לכ ליטול
3
תרופות באופנ קבוע?
נא פרט/י מה הבעיה בגינה הנכ מטופל ,מהו הטיפול ,כמה זמנ הנכ נוטל/ת
תרופה זו?
האמ עברת ניתוח או יעצו לכ לעבור ניתוח ב 5 -השנימ האחרונות? נא
4
פרט/י
האמ אושפזת מעל ל 3-ימימ ב  5השנימ האחרונות? ][23
5
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חלק ב' :האמ אובחנה אצלכ מחלה ,תופעה ,הפרעה הקשורה באחד או יותר מהנושאימ המפורטימ להלנ:
מערכת העצבימ )נוירולוגיה( והמוח:
1
 Оמערכת העצבימ*  Оאירוע מוחי*  Оאפילפסיה ] О [22טרשת נפוצה*
 Оהפרעה /עיכוב התפתחותי בגינו הומלצ לכ על מעקב/טיפול רפואי*
3
מערכת לב וכלי דמ О:לב ] О [4כלי דמ ] О [7מחלת דמ*
מחלות כרוניות עמ המלצה לטיפול תרופתי/בדיאטה במהלכ 10
4
השנימ האחרונות Ο :לחצ דמ ] Ο [5שומנימ בדמ ]Ο [6סוכרת ][12
5
מערכת הנשימה О :ריאות ודרכי הנשימה ] Ο [3אסטמה ][3
6
מערכת העיכול О :קיבה ] О [9מעיימ ] О [9ושט ] О [9כבד ][10
7
מערכת השתנО :כליות ] О [13דרכי השתנ ][13
8
אורטופדיה ומערכת השלד О :גב ועמוד השדרה ] О [21ברכיימ О
מפרקימ ] О [20] [19][18ירידה בצפיפות העצמ ] О [17שברימ ][18
בלוטת המגנ )בלוטת התריס( ][11
9
 10עיניימ וראייה ]) [1יש לציינ משקפיימ רק אמ מספר העדשות מעל (7
 11גידולימ ממאירימ  /מחלות ממאירות )סרטנ(*
 12מחלת נפש שאובחנה ע"י פסיכולוג ,פסיכיאטר או רופא משפחה? ][25
 13לנשימ )מגיל  14בלבד( О :שדיימ ] О [15מערכת גניקולוגית ][15
 Оבעיות פריונ  Оהאמ עברת לידה בניתוח קיסרי? אמ כנ מתי? ______
חלק ג' :ברכישת כיסוי סיעודי יש לענות בנוספ גמ על השאלות הבאות:
האמ הנכ מוגבל/ת בביצוע אחת או יותר מהפעולות הבאות :לקומ ולשכב,
1
להתלבש ולהתפשט ,להתרחצ ,לאכול ולשתות ,לשלוט על הסוגרימ,
ניידות/הליכה ו/או משתמש באמצעי עזר או בעזרת אדמ נוספ ,לביצוע
אחת או יותר מפעולות אלו?
האמ אובחנה אצלכ מחלה ,תופעה ,הפרעה הקשורה באחד או יותר
2
מהנושאימ המפורטימ להלנ:
 Оפרקינסונ*  Оרעד*  Оהאמ פנית לרופא בתלונות הקשורות בירידה
בזיכרונ ב  3שנימ האחרונות*?  Оאוטיזמ*  Оתסמונת דאונ*  Оשיתוק
1
מוחינ*  Оפיגור שכלי*

) (1השאלה מופנית להורה או לאפוטרופוס של מועמד לביטוח שהינו קטינ או פסול דינ בלבד

הצהרת הסוכנ לבירור צרכי המועמד והצעת ביטוח תואמ לצרכיו )סעיפ חובה לחתימת הסוכנ(:
אני מאשר כי במסגרת הליכ המכירה למוצרימ המפורטימ בטופס הצטרפות זה ביררתי את צרכי המועמד/ימ לביטוח בהתאמ
להוראות חוזר המפקח על הביטוח לעניינ צירופ לביטוח והצעתי לו/המ ביטוח ו/או הוספת כיסוי ,הרחבה או כתב שירות
לפוליסת ביטוח קיימת ,התואמ/ימ לצרכיו/המ.
חתימה
תאריכ
שמ סוכנ
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