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  טופס הצטרפות לביטוח בריאות לחברי ארגון סגל המחקר ובני משפחותיהם

  אופן ההצטרפות:

  הצהרת בריאות ללאטופס הצטרפות 
  1 -  2עמ' 

 26 ם עדגילש וכן לילדי החברים 67שגילם עד בני זוגם וחברי ארגון סגל המחקר מיועד ל
  יום מתחילת חברותם בארגון 90המצטרפים לביטוח במהלך 

הצהרת בריאות  כוללטופס הצטרפות 
  1 -  3עמ' 

 26עד ם גילוכן לילדי החברים ש 67שגילם עד בני זוגם וחברי ארגון סגל המחקר מיועד ל
  יום מתחילת חברותם בארגון 90המצטרפים לביטוח בתום 

   67פרטי החבר/ה עד גיל 

              

 תעודת זהות עבודהתאריך תחילת  שם פרטי שם משפחה 
 

       

 דואר אלקטרוני טלפון  מיקוד , מספר, רחוב  ישוב
 

    

 
 ______________כן , שם תכנית  
 לא    

 ז     /      נ

 מין ת. לידה משלים קופת חולים קופת חולים
  הכולל : השתלות, ניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו"ל,  תרופות,  מלאניתוחים במסלול הנני מעוניין להצטרף לתוכנית 

  שירותים אמבולטוריים וניתוחים מהשקל הראשון 
 הכולל: השתלות, ניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו"ל,  תרופות,  הנני מעוניין להצטרף לביטוח במסלול ניתוחים מעל השב"ן

  שירותים אמבולטוריים ו ניתוחים מעבר לשב"ן

  67עד גיל פרטי בן/בת הזוג 

           

 תעודת זהות שם פרטי שם משפחה 
 

    

 
 ______________כן , שם תכנית  
 לא    

 ז     /      נ

 מין ת. לידה משלים קופת חולים קופת חולים
  הכולל : השתלות, ניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו"ל,   מלאניתוחים לתוכנית במסלול  לצרף את בן/ת זוגיהנני מעוניין

  שירותים אמבולטוריים וניתוחים מהשקל הראשון  תרופות, 
  הכולל: השתלות, ניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו"ל,   לביטוח במסלול ניתוחים מעל השב"ן לצרף את בן/ת זוגיהנני מעוניין

  שירותים אמבולטוריים ו ניתוחים מעבר לשב"ןתרופות, 

  ומעלה בפרמיית בוגר 26ילד מגיל  -   26ילדים עד גיל 

 מין קופת חולים ת. לידה ת. זהות שם הילד 

 ז   /   נ               .1

 ז   /   נ               .2

 ז   /   נ                .3

 ז   /   נ                .4

  הכולל : השתלות, ניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו"ל,  תרופות,  מלאניתוחים לתוכנית במסלול  ילדייהנני מעוניין לצרף את 
  שירותים אמבולטוריים וניתוחים מהשקל הראשון 

  הכולל: השתלות, ניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו"ל,   לביטוח במסלול ניתוחים מעל השב"ן ילדייהנני מעוניין לצרף את
  שירותים אמבולטוריים ו לשב"ן ניתוחים מעברתרופות, 
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  הצהרות

אני החתום מטה מבקש, לבטח אותי ואת בני משפחתי עפ"י הצעה זו. אני מצהיר כי כל תשובותיי כמפורט בהצעה ובהצהרת  .1

הבריאות מלאות וכנות. ידוע לי שתשובותיי שלי ושל בני משפחתי ישמשו יסוד לחוזה הביטוח המבוקש, ויהיו חלק בלתי 

 נפרד ממנו. 

                  אני מתחייב לדווח למבטח על כל שינוי אשר יחול במצבי הרפואי מיום מילוי הצהרת הבריאות ועד למועד הסכמת החברה  .2

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

 על פי הפוליסה להיפגע.על השינוי עלולות זכויותיי  אדווח 

אני מאשר כי קיבלתי את דף מידע מהותי לקראת הצטרפות לביטוח הקבוצתי, אשר צורף לטופס הצטרפות זה, וזאת עבורי  .3

 ועבור בני משפחתי ככל שהם מצטרפים לביטוח. 

  הרשאה לחיוב השכר .4

נכות ממשכורתי ולהעביר מדי חודש בחתימתי על מסמך זה הריני מתחייב/ת כספית כלפי ארגון סגל המחקר ומורה לה ל

בתשלומים בהיקף הכיסוי המצוין לעיל, בני משפחתי אשר שמם מצוין לעיל,  י ועבורעבור  רפואי הביטוח הבחודשו את דמי 

לבין ארגון סגל המחקר ולשלם  יטוחכפי שסוכמו בהסכם בין כלל ב  רצופים צמודים למדד, לפי התעריף, התקופה והתנאים

  לו ל"כלל חברה לביטוח בע"מ" .הניכויים הל

 למבוטחים במסלול מעל השב"ן .5

 ידוע לי כי 

פי הפוליסה מהווה ביטוח משלים, אשר על פיו ישולמו תגמולי ביטוח בגין ניתוח המכוסה -הכיסוי בגין ניתוחים על 5.1

ישלם את  ן (שירותי בריאות נוספים בקופות חולים). כלומר, המבטח”בפוליסה, שהם מעל ומעבר להשתתפות השב

ן וזאת עד לתקרה ”פי הפוליסה לבין ההוצאות המגיעות מהשב- ההפרש שבין ההוצאות בפועל של ניתוח המכוסה על

פי השב"ן וכן לפנות -למימוש כיסוי בגין ניתוח, על המבוטח לפנות לקופת חולים למימוש זכויותיו על הקבועה בפוליסה.

 פי הפוליסה.-למבטח למימוש זכויותיו על

(תכנית אשר תגמולי ” מהשקל הראשון“יטוח בגין תכנית זו נמוכים מדמי הביטוח בגין תכנית בעלת כיסוי ביטוחי דמי הב 5.2

 הביטוח משולמים בה בלא תלות בזכויות המגיעות בשב"ן).

 60בעת סיום החברות בתכנית השב"ן זכאי המבוטח לפנות למבטח ולבקש לעבור לכיסוי ביטוחי 'מהשקל הראשון' תוך  5.3

ממועד הודעת קופת חולים על ביטול תכנית השב"ן או מהמועד בו יכנס הביטול לתוקף, לפי המאוחר מבין שני  ימים

 המועדים האמורים.

 ומעלה 18שגילם להסכם המצטרפים החבר/ה ובני המשפחה חתימות  .6

  חתימה  תאריך  ת.ז  שם

___________________  ___________________  ________________  _________________  

___________________  ___________________  ________________  _________________  

___________________  ___________________  ________________  _________________  

___________________  ___________________  ________________  _________________  
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  הצהרת בריאות לביטוח בריאות לחברי ארגון סגל המחקר ובני משפחותיהם
  יום מתחילת חברותם בארגון 90המצטרפים לביטוח בתום 

  

  הצהרת הבריאות חלה על כל אחד מהמועמדים לביטוח. 
  אם אחת או יותר מהתשובות חיובית, נא לציין במי מדובר ולצרף מסמכים רפואיים עדכניים על מנת לאפשר חיתום מהיר. 

  (אם חסר מקום לפירוט הבעיות הרפואיות, יש לפרט בדף נוסף ולצרף לטופס זה)
       שם המבוטח:
        גובה:
        משקל:

לביטוח מחלות ו/או האם יש או היו למישהו מבין המועמדים 
 הפרעות ו/או מומים כלשהם, כדלהלן:

 4ילד/ה   3ילד/ה   2ילד/ה   1ילד/ה   בן/ת זוג חבר/ה
 לא כן לא כן לא כן לא כן לא כן לא כן

האם הנך מקבל תרופות ו/או טיפול רפואי כלשהו באופן  .1
  קבוע  או נמצא תחת השגחה רפואית?

            

                   או יעצו לך לעבור ניתוח? האם אושפזת ו/או נותחת .2

              ?האם נקבעו לך אחוזי נכות (קבועים/זמניים) .3

האם הנך סובל או סבלת מאחת מהמחלות הבאות :    .4
מחלה ממארת , גידול סרטני,  איידס (כולל נשא נגיף 

כבד, מחלות לב או מומי לב, כלי דם,  כליה , , האיידס) 
יתר לחץ דם , גב ועמוד שדרה, כלי נשימה , צהבת,  סוכרת,

       כלי עיכול וגידול שפיר? 

            

האם הנך סובל או סבלת מאחת מהמחלות הבאות :מחלות  .5
), מחלות דם C.V.Aשל מערכת העצבים, שטף דם מוחי (

ו/או מחלות בכלי הדם, מחלות בדרכי השתן  פרקינסון, 
, מחלות עיניים, מחלות דמנציה, הפרעות נפשיותאלצהיימר, 

  אוזניים ו/או מחלות עור?

            

האם ידוע לך על הצורך בבדיקות פולשניות או בדיקות  .6
 הדמיה או ניתוח כלשהו בעתיד?

            

    

 פירוט: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  

 ומעלה 18שגילם להסכם המצטרפים החבר/ה ובני המשפחה חתימות 

  חתימה  תאריך  ת.ז  שם

___________________  ___________________  ________________  _________________  

___________________  ___________________  ________________  _________________  

___________________  ___________________  ________________  _________________  

___________________  ___________________  ________________  _________________  
  

  


