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2. הצהרת המבוטח/ים בביטוח נסיעות לחו”ל

הצהרה כללית

ההצהרה להלן חלה עלי ועל כל המבוטחים המצטרפים לתכנית הביטוח יחד איתי. א. 

ידוע לי כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליף ו/או לשנות את מי ו/או כל נותני השירות מטעמה וזאת על פי שיקול  ב. 

דעתה הבלעדי.

הצהרה רפואית

ההצהרה הרפואית להלן הינה עבור כל אחד מיחידי המבוטחים ואושרה על ידי כל אחד מהמבוטחים שהינו מעל גיל 18:

אף אחד מהמבוטחים בפוליסה זו לא יוצא לחו”ל בניגוד לייעוץ או חוות דעת רפואית. א. 

לא ידוע לי על כל סיבה ו/או צורך בקבלת טיפול רפואי כלשהו שלי ו/או של הנלווים אליי והמבוטחים על פי פוליסה זו. ב. 

כל התשובות שמסרתי בשאלון הרפואי מלאות וכנות. ידוע לי כי במקרה של מתן תשובות לא מלאות או לא נכונות, עלול הדבר  ג. 

להתבטא בהפרת חובת הגילוי בצידי, בדחיית תביעות רפואיות ואף לביטול הפוליסה על ידי חברת הביטוח. 

מטרת הנסיעה לחו”ל אינה לצורך קבלת טיפול ו/או ייעוץ רפואי. ד. 

מצב רפואי קודם

ידוע לי וברור כי תכנית הביטוח אינה מכסה הוצאות רפואיות או אחרות הנובעות ממצב רפואי שנמצא בתהליך אבחון או אובחן  א. 

ו/או טופל לפני מועד תחילתו של ביטוח זה, אלא אם ניתן לכך אישור מראש ובכתב מידי חברת הביטוח ושמחובתי להצהיר על 

מצב רפואי זה לחברת הביטוח.

ידוע לי שפרט לתכנית הביטוח הבסיסית ניתן לרכוש ביטוח נוסף לכיסוי הוצאות רפואיות במקרה של החמרה בלבד של מצב  ב. 

רפואי קודם.

שלום רב, אנו מודים לך על רכישת ביטוח נסיעות לחו”ל PassportCard מבית דיוידשילד.

על מנת להשלים את תהליך הרכישה, הינך מתבקש למלא את הפרטים, לקרוא בעיון רב את האמור להלן 

ולחתום בסוף המסמך.

ת.ז.          שם משפחה  שם פרטי 

* פרטי מבוטחים נוספים כמפורט בדף פרטי הביטוח

1. פרטי מבוטח ראשי )בעל הפוליסה(
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הריון ומעקב הריון

תכנית הביטוח הבסיסית אינה מכסה הריון ולידה. ידוע לי שבמקרה בו אחת המבוטחות בהריון או חושדת שהיא בהריון, ניתן לרכוש 

כיסוי מיוחד לנשים בהריון כל עוד הן לפני שבוע 32. הכיסוי אינו תקף מעבר לשבוע 32. בנוסף:

הכיסוי המיוחד אינו תקף במקרה של הריון בסיכון גבוה או למבוטחת שבעברה אירועים של הפלות חוזרות )יותר משתי הפלות,   .1

לא בהכרח ברצף(.

הכיסוי המיוחד אינו תקף במקרים בהם המבוטחת חולה במחלה כרונית כלשהיא.  .2

הכיסוי אינו תקף במקרים בהם סבלה המבוטחת מדימומים במהלך ההיריון ולפני מועד תחילת הביטוח.  .3

הכיסוי בתוקף אך ורק למצבי חירום רפואיים הנובעים מהריון ואינו תקף למעקב שגרתי.  .4

ויתור סודיות רפואית

הינך עומד לחתום על “ויתור סודיות רפואית”. משמעות הדבר היא כי הינך מוותר על זכותך וזכותם של המבוטחים הנוספים באותה 

פוליסה לשמירה על סודיות של מידע רפואי.

אנו נעשה שימוש בויתור להלן אך ורק בגין עניינים הנוגעים לבירור חבויות וזכאויות שלך או של מבוטח אחר בפוליסה זו,או לצורכי 

מתן שירות “חדר רופאים” )שירות ייעוץ רפואי טלפוני( המוענק למבוטחינו, ככל שיידרש הדבר.

שים לב: כל מועמד מעל גיל 18 חייב לאשר את האמור בחתימתו.

בחתימתך מטה, הינך נותן בזאת רשות לשירותי הבריאות הממלכתיים )קופות החולים( ו/או הפרטיים ו/או לעובדיהם ו/או 

למוסדותיהם או לסניפיהם, לשלטונות צה”ל, לרופא המטפל בך ו/או בבני משפחתך המבוטחים יחד איתך, וכל רופא אחר ו/או 

מוסד רפואי אחר שאתה או בני משפחתך נמצאתם או נמצאים בטיפולם למסור ל”הפניקס חברה לביטוח בע”מ” ו/או “דיויד שילד 

סוכנות לביטוח בע”מ” או מי מטעמם )להלן “המבקש”( את כל הפרטים ללא יוצא מן הכלל ובצורה שתידרש על ידי המבקש ו/או 

הבאים בשמו, על מצב הבריאות, מחלות קיימות או שחלפו וכן כל ממצא או אבחנה המצויים ברשותם והקשורים למצב בריאותי 

או מצב בריאותם של מבוטחים אחרים בפוליסה זו והכל בתנאי שהמידע דרוש לבירור זכויות וחובות על פי הפוליסה או לצורכי 

שירות הניתן במסגרת “חדר רופאים”.

בחתימתך מטה אתה משחרר כל גוף או אדם כמפורט לעיל מחובת השמירה על סודיות רפואית ולא תהיינה לך כל טענה או תביעה 

מכל מין וסוג כלשהוא למוסר המידע כאמור.

יום חודש  שנה      

תאריך חתימת מבוטח משני  חתימת המבוטח הראשי   

בעת אישור ההצהרה לעיל ולהלן ידוע לי כי תכנית הביטוח הופקה על יסוד ובהסתמך על הנתונים שנמסרו והוצגו על ידי, עבורי ועבור 
מבוטחים נוספים שצירפתי לתכנית זו.

אני מצהיר כי כל המידע שמסרתי הינו אמת ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה כנגד חברת הביטוח או מי מטעמה בעניין זה.
הריני מאשר בזאת כי קראתי והבנתי וכי אני מסכים לכל האמור לעיל. אישור זה יחול עלי ועל כל המבוטחים הנלווים אליי והמבוטחים 

על פי פוליסה זו.

)במקרה של מבוטח נוסף מעל גיל 18(

בברכת נסיעה טובה ומהנה,
צוות ®PassportCard נתב"ג 
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