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הנחיות להגשת תביעת בריאות אמבולטורית

מבוטח יקר,

 Dהנדרשי DמכיEהתביעה המצ“ב ואת המ Eכדי שנוכל לטפל בתביעת# לתגמולי ביטוח נבקש# להעביר אלינו את טופ

.Eוג תביעת# כפי שמפורט בטופEל Dבהתא

יודגש, כי אי" במפורט בהנחיות אלו להקנות כי5וי אשר אינו מצוי בפולי5ה שרכשת, לפיכ0 וטר. קבלת החלטה על אופ" 

הפעולה הנדרש,  אנא וודא כי אכ" הכי5וי המפורט מצוי בפולי5ה שרכשת.

את טופ5 התביעה כמו ג. את המ5מכי. הנדרשי., באפשרות0 להעביר לחברה באחת מהאפשרויות הבאות:

באמצעות 5וכ" הביטוח

באמצעות הדואר לכתובת:  פניק5 חברה לביטוח בע“מ. דר0 השלו. 53, גבעתיי. 5345433 

Tb@fnx.co.il  :לתיבת דוא“ל

פק5: 03-7336946

באמצעות מ5רו" (SMS) למ5פר טלפו": 055-7000887 – בעת השימוש באפשרות זו נדרש לשלוח את המילה מEמ# 

למ5פר הנ“ל ויתקבלו הנחיות להעברת המ5מכי..

בברכה,

מחלקת תביעות בריאות 
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טופE תביעה - אמבולטורי - למילוי על ידי המבוטח
 פרטי המבוטח

ת.ז. שD משפחהשD פרטימE' הפוליEה

נייד (לקבלת קוד כניEה לדוא"ל) כתובת דוא"ל (לא ניתM לקבל מEמכיD בדוא"ל ללא ציוM מEפר טלפוM נייד)כתובת (מלאה)

הא. יש ל0 ביטוח משלי.?     כ"    לא     ש. התוכנית: ______________________
Dקופת חולי Dהרופא המטפלש Dש 

באפשרות0 לקבל הודעות ומ5מכי. מהחברה בדבר מהל0 בירור התביעה ותוצאותיה באחת מהדרכי. הבאות: דואר ישראל או לחלופי" דואר אלקטרוני.

את אמצעי התקשורת המועד) עליי#, בהתאD לנתוניD שרשמת לעיל:  דואר ישראל     דואר אלקטרוני. נא EמM ב- 

בטופ5 על אמצעי ההתקשרות המועדM, המ5מכי. וההודעות יישלחו אלי0 בדר0 המקובלת בחברתנו. בהעדר 5ימו" 

במידה והנ# מעוניM כי פרטיD הרשומיD לעיל ישמשו את החברה למשלוח כל ההודעות וההתכתבויות גD בתביעות בריאות עתידיות. נא EמM ב- 

 אני מעוני" כי פרטי. הרשומי. לעיל ישמשו את החברה למשלוח כל ההודעות וההתכתבויות ג. בתביעות בריאות עתידיות.

בעקבות הוראת הפיקוח, על המבוטח חלה חובה למלא, בנוM5 לפרטי. האישיי., את כתובת הדואר האלקטרוני ומ5פר הטלפו" הנייד. נתוני. אלו י5ייעו לחברה 

להעניק את השירות הטוב, המהיר והיעיל ביותר.

DפיEנו Dביטוחי 

הא. הוגשה תביעה או בכוונת0 להגיש תביעה לגור. כלשהו?  כ"    לא
 תחילת הביטוח שD התוכנית שD החברה

הא. יש ל0 ביטוח רפואי במקו. העבודה או ביטוח רפואי אחר?  כ"    לא
 תחילת הביטוח שD התוכנית שD החברה

 פירוט ההוצאות הרפואיות

Eוג הטיפול:

 התייעצות ע. רופא מומחה/חוות דעת שניה לבדיקה פתולוגית/יעוN רופא ילדי. 

 בדיקות אבחוניות מעבדה והדמיה/מעקב הריו"/טיפולי פיזיותרפיה/כימותרפיה

 אביזרי. רפואיי.

 כי5ויי./טיפולי. אלטרנטיביי.

 הפרית מבחנה

 טיפול בבעיות התפתחות/טיפולי. בבעיות גיל ההתבגרות

 אחר

לכל הוצאה יש לצרM בנוM5 לקבלה/חשבונית את המ5מכי. כמפורט בעמוד 6

 הצהרת המבוטח

אני החתו. מטה מצהיר כי העתקי הקבלות שצרפתי זהי. לקבלות המקוריות וכי לא נעשה בה. כל שינוי.

ידוע לי כי הפולי5ה בגינה הוגשה התביעה הינה פולי5ת שיפוי ולכ" איני זכאי לקבל מעבר להוצאה בפועל א0 ככל שיתקבל החזר ג. מגור. נוM5, יכול גובה ההחזר 

משני הגורמי. להגיע עד ל5כו. ההוצאה בפועל 

(Eנו Dקבלות/חשבוניות שיש בכוונת# לקבל החזר מגור Mדרישה לתגמולי ביטוח בגי 

אני החתו. מטה מצהיר כי הקבלות המפורטות מטה הוגשו או שתוגשנה לגור. אחר, והתקבל או שאמור להתקבל החזר בגינ". 

במקרה והקבלות הוגשו לגור. אחר והתקבל החזר, עלי0 לצרM בנוM5 לקבלה/חשבונית  את האישור על גובה ההחזר שהתקבל.

EכוD ההחזר שעתיד להתקבל EכוD ההחזר שהתקבלהגורD ממנו נתבע ההחזרEכוD קבלה/חשבוניתמEפר קבלה/חשבונית 
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(Eנו Dבכוונת# לקבל החזר מגור Mקבלות/חשבוניות שאי Mדרישה לתגמולי ביטוח בגי

הנני מתחייב ומצהיר כי לא אעשה כל שימוש בקבלות המקוריות וכי לא הגשתי ולא אגיש בעתיד כל תביעה ו/או דרישה לכל גור. אחר, מלבד הפניק5 חברה לביטוח 

בע"מ (להל": "הפניקE"), להחזר בגי" אות" קבלות. הנני מתחייב כי מקו. בו יובא לידיעת הפניק5 כי פעלתי לקבלת כפל תשלו. תו0 הצגת הקבלות לגוM אחר, 

אפעל להשבת הכ5פי. ששולמו על ידי הפניק5, ככול ששולמו, ואי" ולא תהינה לי טענות ביח5 לכ0.

EכוD קבלה/חשבוניתמEפר קבלה/חשבונית 

הצהרתי הנ"ל תחול ג. על ילדי הקטיני. ככל שהבקשה לקבלת תגמולי ביטוח מוגשת עבור..  

חתימת המצהירמEפר זהות שD משפחהשD פרטיתארי#

 אופM תשלוD התביעה למילוי על ידי המבוטח (יש לצר) צילוD המחאה בנקאית של המבוטח או אישור על ניהול חשבוM בנק של המבוטח)

  נא להעביר לזכות חשבוני בבנק
מE' חשבוMמE' הEני)שD הEני)מE' הבנקשD הבנק

טלפוM הEני)כתובת הEני)

הערות:

 הצהרת המבוטח

אני החתו. מטה _______________________________________________, מ5' ת.ז. __________________________

מצהיר בזאת כי כל הפרטי. שצוינו בטופ5 זה ה., למיטב ידיעתי, נכוני., מלאי. ומדויקי..

חתימת המבוטחתארי#

:Dאת אחד ההורי Dיש להחתי Mבמקרה של קטי 

 אב       א.

 אפוטרופו5

חתימהת.ז.תארי#שD פרטי ושD משפחהקרבה
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דיווח על טיפוליD רפואייD - למילוי על ידי הרופא

 פרטי המבוטח

ת.ז. שD משפחהשD פרטימE' הפוליEה

 פרטי הרופא המטפל - קופ"ח

ניידטלפוMהתמחותשD פרטי שD משפחה

פקEמיקודת.ד.עיר/יישוב דירהביתכתובת (רחוב)

 נא ענה על כל השאלות

1. נא פרט מהי הבעיה הרפואית ממנה 5ובל המבוטח:

2. המבוטח בטיפולי החל מתארי0 (שנה וחודש):

ממתי 5ובל המבוטח מבעיה זו (על פי תיק רפואי)? מתארי0

3.  נא פרט את ההי5טוריה הרפואית הקשורה לבעיה הנוכחית:

מתארי0

מתארי0הא. האבחנה קשורה בתאונה?     כ"    לא            תאונת דרכי.    תאונת עבודה    אחר

4. נא פרט מחלות וליקויי. מה. 5ובל/ת המבוטח/ת:

מתארי0

מתארי0

מתארי0

5. ממליN על    השתלה    טיפולי.    ניתוח    אחר, פרט:

ש. הרופא הממלי6N. מתי הומלN לראשונה על ביצוע הטיפול/הניתוח/ההשתלה?   מתארי0 

תארי#

 הערות הרופא

חתימה וחותמת רופאשD הרופא המטפלתארי#
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Dהנדרשי DמכיEהמ

טופ5 דיווח על טיפולי. רפואיי. למילוי על ידי הרופא המטפל, אשר אבח" לראשונה את הבעיה הרפואית המצ"ב או לחלופי" מכתב   .1

מהרופא הכולל התייח5ות לכל הפרטי. והשאלות המצויי. בטופ5 דיווח על טיפולי. רפואיי..

.M5התייח5ות בטופ5 התביעה לגבי קבלות החזר ג. מגור. נו Mצילו. ברור וקריא של קבלות/חשבוניות בצירו  .2

צילו. ברור של המחאה מבוטלת על ש. המבוטח או לחלופי" א5מכתא בנקאית  . 3

מEמכיD נוEפיD הנדרשיD בהתאD לEוג הנזק הנתבע

Dרופא ילדי Pרופא מומחה / חוות דעת שניה לבדיקה פתולוגית / יעו Dהתייעצות ע

N1. מכתב מהרופא בציו" הבעיה הרפואית בגינה נית" הייעו

בדיקות אבחוניות מעבדה והדמיה / מעקב הריוM / טיפולי פיזיותרפיה / כימותרפיה

1. הפניה לבדיקה / טיפול

2. במקרה של טיפול יש לצרM דו"ח טיפולי. כולל תאריכי הטיפול

Dרפואיי Dאביזרי

1. הפניה לרכישת האביזר

Dאלטרנטיביי Dטיפולי/DוייEכי

1. דוח טיפולי. המציי" 5וג טיפול, עלות הטיפול ותארי0 ביצוע הטיפול

2. העתק תעודת מומחה של המטפל בתחו. הטיפול

חיEוניD טרD נEיעה לחו"ל

N1. צילו. כרטי5 טי5ה / צילו. דרכו" כולל חותמת יציאה מהאר

מנוי למשדר קרדיולוגי

1. ה5כ. ע. נות" השרות

הפרית מבחנה

1. צילו. תעודת זהות כוללת פרטי הילדי.

2. הפניה מרופא מומחה לטיפול

ימי החלמה

1. 5יכו. שחרור מבית החולי.

2. המלצה מהרופא המומחה על הצור0 בהחלמה

Dעקירה כירורגית וניתוחי חניכיי

1. מכתב מהרופא המטפל המציי" את 5וג הטיפול ומ5פרי השיניי./אזור הניתוח

שחרור מתשלוD עקב אבטלה

1. אישור מהמע5יק בציו" תארי0 תחילת עבודה ותארי0 5יו. עבודה

2. אישור מביטוח לאומי בגי" כל חודש אבטלה

שחרור מפרמיה עקב מחלה

1. אישורי מחלה

2. מכתב מהרופא המטפל בציו" ה5יבה לאי כושר עבודה/מכתב מרופא תע5וקתי

טיפול בבעיות התפתחות / טיפוליD בבעיות גיל ההתבגרות

1. 5יכו. רפואי/המלצה הכוללת את 5וג הטיפול  ו5יבת הטיפול מרופא  מטפל / מומחה להתפתחות הילד

* דו"ח טיפולי. מהמטפל  הכולל תארי0 טיפול ומקבל הטיפול

העדרות מבחינת בגרות

* אישור על היעדרות מבחינת בגרות

Eיוע לאחר ניתוח

1. 5יכו. אשפוז מבית החולי.

פיצוי בגיM אובדM הכנEה

1. אישורי מחלה

2. אישור מהמע5יק על היעדרות מהעבודה


