תביעה להחזר הוצאות בגינ טיפולימ אמבולטוריימ
הטופ מיועד לנשימ וגברימ כאחד.
נא הקפד למלא טופ זה באופנ מדויק ושלמ.
Q
Q
Q

אגפ תביעות בריאות וחו"ל מפר פק03-7348166 :
למשלוח בדואר :רח' אבא הלל  ,3ת.ד ,1951 .רמת גנ ,מיקוד .5211802
מענה ממוחשב  24שעות ביממה לצורכ בדיקת קבלת ממכימ .1-700-702-870 -
השירות ניתנ  3שעות לאחר שליחת הטופ .עדכונ לאחר שעה  15:00יתבצע למחרת.
.tvbriut@harel-ins.co.il

חלק א'  -למילוי בידי המבוטח

מבוטח נכבד,
על מנת ל ייע לנו לטפל בתביעתכ ולתת לכ שירות יעיל ומהיר ,נודה לכ אמ תדאג למלא הפרטימ בטופ זה בכל פנייה.
בטופ שני חלקימ אשר ימולאו על-ידי שני גורמימ שונימ :חלק א'  -נועד למילוי בידי המבוטח ,חלק ב'  -למילוי בידי הרופא המטפל.
אמ המבוטח קטינ ,ימלא את הטופ אחד מהוריו ,אכ יחתמו שני ההורימ .אנא קחו בכל פנייה לרופא המטפל או המקצועי ,את הטופ הזה ובקשו
מהמ למלא את החלק המתאימ במלואו.
טופ זה אינו מהווה הכרה בזכאות המבוטח לתשלומ כלשהו.
יש לצרפ לטופ זה ממכימ רפואיימ כולל תולדות מחלה ,יכומי מחלה או תעודות חדר מיונ אמ קיימימ ,חשבונית/קבלות מקוריות וכל
ממכ הדרוש לטיפול בתביעה.
א פרטי המבוטח
שמ משפחה

מ פר זהות

שמ פרטי

רחוב

מ פר בית

שמ מקומ העבודה

מ פר טלפונ בעבודה

תאריכ לידה
מיקוד

יישוב

מ פר הפולי ה

מ פר פק
מ פר טלפונ לולרי

מ פר טלפונ בבית

שמ מקומ העבודה של בנ/בת הזוג מ פר טלפונ בעבודה של בנ/בת הזוג מ פר טלפונ בבית של בנ/בת הזוג מ פר טלפונ לולרי של בנ/בת הזוג
שמ קופת החולימ

כתובת

ניפ

כתובת דואר אלקטרוני* לקבלת דיוורימ/מידע וכל מ מכ אחר )לרבות כאלו הכוללימ מידע רגיש( המנוהל ביח לכל אחד ממוצרי הביטוח או החי כונ על
שמכ שלכ בקבוצת הראל:
שמ רופא המשפחה המטפל

שמ הרופא המקצועי המטפל

פרטיי האישיימ הנזכרימ לעיל ,הינמ הפרטימ הנכונימ והמעודכנימ ובאימ במקומ כל עדכונ קודמ.
הנני מאשר לעדכנ את פרטיי האישיימ בכל מוצרי הביטוח והחי כונ ארוכ הטווח שלי בקבוצת הראל ולעשות בהמ שימוש עתידי במ גרת מוצרימ אלו.
לא מאשר/ת
מאשר/ת
מצ"ב העתק ת.ז .הכוללת פרטי כתובתי המעודכנת.
לידיעה  -במידה ולא אאשר עדכונ הפרטימ ו/או לא אצרפ העתק ת.ז ,.תעשה הראל שימוש בפרטימ מעלה רק בקשר עמ התביעה הנוכחית.
*אינ האמור לעיל מהווה אישור לשימוש בדוא"ל למידע שיווקי/פר ומי כל עוד לא ניתנה ה כמה נפרדת לעשות שימוש כזה.

ב ביטוחי בריאות נופימ
מ וג
טודיוהראל

האמ הגשת או בכוונתכ להגיש תביעה למו ד לביטוח לאומי?
האמ הגשת או בכוונתכ להגיש תביעה לגורמ כלשהו אחר?
אמ יש לכ ביטוח משלימ בקופת חולימ?
האמ יש לכ ביטוח משלימ אחר?
האמ יש לכ ביטוח כלשהו במקומ העבודה?

לא
לא
לא
לא
לא

כנ ,פרט
כנ ,פרט
כנ ,משנת
כנ ,בחברת
כנ ,בחברת

ג פירוט התביעה
פרטי ההוצאה )התייעצות עמ רופא ,בדיקה ,פיזיוטרפיה ,תרופות וכו’(
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הכומ בש״ח

תאריכ

b5448/11424

בקשה להחזר הוצאות רפואיות  -יש לצרפ קבלות וחשבוניות מקוריות בלבד )העתקימ לא יאושרו(  -פירוט:

ד אופנ תשלומ התביעה
קבלת התשלומ הינה באמצעות העברה בנקאית בלבד .יש לציינ את פרטי חשבונ הבנק.
מפר החשבונ
מפר הניפ
שמ הניפ
בבנק
לתשומת ליבכ  -אמ תביעתכ להחזר כפי הינה מעל  ₪15,000יש לצרפ צילומ שיק או אישור הבנק על פרטי החשבונ.
במידה והמבוטח הינו קטינ יש להעביר מכתב חתומ על ידי שני ההורימ שבו יצוינ אופנ התשלומ הנדרש ופרטי המוטבימ בצירופ צילומ תעודות הזהות
של המוטבימ.

ה הצהרת המבוטח
אני/נו החתומ/ימ מטה ,נותנ/ימ בזה רשות לקופת חולימ ו/או למודותיה הרפואיימ ו/או לצה"ל ,וכנ לכל הרופאימ ,המודות הרפואיימ ובתי–חולימ אחרימ,
למל"ל ו/או למשרד הביטחונ ו/או לכל חברת ביטוח ו/או לכל מוד וגורמ אחר ככל שהדבר דורש לבירור הזכויות והחובות המוקנות על-פי הפוליה,
למור להראל חברה לביטוח בע"מ ו/או לשלוחיה ,עובדיה וכל מי מטעמה )להלנ "המבקש"( ,את כל הפרטימ ללא יוצא מנ הכלל ובצורה שתידרש על ידי
המבקש/ימ על מצב בריאותי/נו ו/או על כל מחלה שחליתי/נו בה בעבר ו/או שאני/נו חולה/ימ בה כעת ו/או שא/נחלה בה בעתיד ו/אני/נו משחרר/ימ אתכמ
מחובת שמירה על ודיות זו כלפי ה"מבקש" ו/או יועצ הביטוח .כתב ויתור זה מחייב את עזבוני/נו ובאי כוחי/נו החוקיימ וכל מי שיבוא במקומי/נו .כתב ויתור
זה יחול גמ על ילדי/נו הקטינימ.
ניתנת בזו זכות לחברה לתבוע החזרימ ולשובב את התביעה כנגד כל צד שלישי שיש לו מחויבות לכיוי התביעה הנ"ל או חלקה.
אני החתומ מטה מצהיר בזאת שתשובתיי על השאלות הנ"ל הנ נכונות ושלמות.
תאריכ:

שמ+שמ משפחה של המבוטח:

במקרה של קטינ ,נא למלא גמ את השדות הבאימ:
שמ+שמ משפחה של ההורימ

מפר זהות של המבוטח:

חתימת המבוטח:

מפר זהות של ההורימ:

חתימת ההורימ:

לטפל בשמי ועבורי בכל הקשור לתביעה זו ובכלל זאת להגיש ל"הראל"
הנני מאשר לוכנ הביטוח שלי בפוליה מר/גב'
ולקבל מ"הראל" את כל התכתובות ו/או הממכימ הקשורימ לתביעה ולשמש כשלוחי לכל דבר ועניינ הנוגע לתביעה זו.
תאריכ:

חתימת המבוטח:

שמ+שמ משפחה:

ו ה כמה לשימוש במידע ולקבלת דבר פר ומת

אני מכימ ,מעבר למתחייב על-פי דינ או הכמ ,כי מידע זה ויתר המידע אודותיי ,המצוי או שיהיה מצוי בידי החברות בקבוצת הראל )הראל השקעות
בביטוח ושירותימ פינניימ בע"מ וחברות בנות ו/או חברות קשורות שלה( ישמש את החברות בקבוצת הראל ו/או מי מטעמנ ,גמ לכל עניינ הקשור ביתר
מוצרי ושירותי החברות בקבוצת הראל )בתחומ הביטוח ,החיכונ ארוכ הטווח והפיננימ( ובשיווקמ ,לרבות כדי לאפשר לחברות כאמור להביא לידיעתי
מידע על מוצרימ ושירותימ ,להציע לי הצעות שיווקיות מותאמות אישית ולשלוח דברי פרומת )בינ היתר באמצעות פק ,דואר אלקטרוני ,מערכת חיוג
אוטומטי או הודעת מר קצר ) ,(SMSוכנ לצורכ טיפול בתביעות ,עיבודו ואחונו של המידע ,וכנ לשימושימ נופימ הנלווימ לשימושימ האמורימ לעיל
ונדרשימ לשמ השלמתמ ,זאת אפ באמצעות העברתו של המידע לצדדימ שלישיימ הפועלימ בשמה ומטעמה של קבוצת הראל.
תאריכ:

חתימת המבוטח:

בכל עת בעתיד תוכל להודיע על ירובכ לקבל הצעות שיווקיות ודברי פרומת כאמור באמצעות "טופ ירוב קבלת דבר פרומת" העומד לרשותכ
באתר האינטרנט של החברה בכתובת  ,www.harel-group.co.ilבאמצעות פניה בכתב לכתובת :בית הראל ,אגפ תביעות בריאות וחו"ל ,אבא הלל ,3
ת.ד ,1951 .רמת-גנ  ,5211802או באמצעות פנייה טלפונית למפר .03-7547777

ז פ קת התיישנות

הננו להביא לתשומת לבכ ,כי לפי הוראות עיפ  31לחוק חוזה הביטוח התשמ"א– ,1981תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנימ
לאחר שקרה מקרה הביטוח .במידה ומדובר בתביעת קטינ ,בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במניינ הזמנ עד למלאת לתובע שמונה עשרה שנה.
ברצוננו להבהיר ,כי ככלל ,הגשת תביעה לגופ מודי אינה עוצרת את מרוצ ההתיישנות ורק הגשת תביעה לבית משפט עוצרת את מרוצ ההתיישנות.
טודיוהראל
b5448/11424
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טופ ייפוי כח להגשת תביעת בריאות
באינטרנט באמצעות וכנ ביטוח
הטופ מיועד לנשימ וגברימ כאחד.
נא הקפד למלא טופ זה באופנ מדויק ושלמ.

א פרטי המבוטח
שמ משפחה
רחוב

שמ פרטי
מפר בית

מפר זהות

מפר טלפונ לולרי

יישוב

מיקוד

כתובת דואר אלקטרוני* לקבלת דיוורימ/מידע וכל ממכ אחר )לרבות כאלו הכוללימ מידע רגיש( המנוהל ביח לכל אחד ממוצרי
הביטוח או החיכונ על שמכ שלכ בקבוצת הראל:
@

פרטיי האישיימ הנזכרימ לעיל ,הינמ הפרטימ הנכונימ והמעודכנימ ובאימ במקומ כל עדכונ קודמ.
בכל מוצרי הביטוח והחיכונ ארוכ הטווח שלי בקבוצת הראל.
*אינ האמור לעיל מהווה אישור לשימוש בדוא"ל למידע שיווקי/פרומי כל עוד לא ניתנה הכמה נפרדת לעשות שימוש כזה.
ב הצהרת המבוטח
לטפל בשמי ועבורי בכל הקשור לתביעה זו ובכלל
הנני מאשר לוכנ הביטוח שלי בפוליה מר/גב'
זאת להגיש ל"הראל" ולקבל מ"הראל" את כל התכתובות ו/או הממכימ הקשורימ לתביעה ולשמש כשלוחי לכל דבר ועניינ הנוגע
לתביעה זו.
חתימת המבוטח:
שמ+שמ משפחה:
תאריכ:
ג פקת התיישנות
הננו להביא לתשומת לבכ ,כי לפי הוראות עיפ  31לחוק חוזה הביטוח התשמ"א– ,1981תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי
ביטוח היא שלוש שנימ לאחר שקרה מקרה הביטוח .במידה ומדובר בתביעת קטינ ,בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במניינ הזמנ
עד למלאת לתובע שמונה עשרה שנה.
ברצוננו להבהיר ,כי ככלל ,הגשת תביעה לגופ מודי אינה עוצרת את מרוצ ההתיישנות ורק הגשת תביעה לבית משפט עוצרת את
מרוצ ההתיישנות.

טודיוהראל
b5448/12925

וג ממכ 1039
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