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הנחיות להגשת תביעת בריאות אמבולטורית
מבוטח יקר,
כדי שנוכל לטפל בתביעתכ לתגמולי ביטוח נבקשכ להעביר אלינו את טופ Eהתביעה המצ“ב ואת המEמכימ הנדרשימ
בהתאמ לEוג תביעתכ כפי שמפורט בטופ.E
יודגש ,כי אינ במפורט בהנחיות אלו להקנות כי5וי אשר אינו מצוי בפולי5ה שרכשת ,לפיככ וטרמ קבלת החלטה על אופנ
הפעולה הנדרש ,אנא וודא כי אכנ הכי5וי המפורט מצוי בפולי5ה שרכשת.
את טופ 5התביעה כמו גמ את המ5מכימ הנדרשימ ,באפשרותכ להעביר לחברה באחת מהאפשרויות הבאות:
 Čבאמצעות 5וכנ הביטוח
 Čבאמצעות הדואר לכתובת :פניק 5חברה לביטוח בע“מ .דרכ השלומ  ,53גבעתיימ 5345433
Č

לתיבת דוא“לTb@fnx.co.il :

 Čפק03-7336946 :5
 Čבאמצעות מ5רונ ) (SMSלמ5פר טלפונ – 055-7000887 :בעת השימוש באפשרות זו נדרש לשלוח את המילה מEמכ
למ5פר הנ“ל ויתקבלו הנחיות להעברת המ5מכימ.

בברכה,
מחלקת תביעות בריאות

הפניק -חברה לביטוח בע"מ "
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טופ Eתביעה  -אמבולטורי  -למילוי על ידי המבוטח
פרטי המבוטח
שמ פרטי

מ 'EהפוליEה

כתובת )מלאה(

ת.ז.

שמ משפחה

כתובת דוא"ל )לא ניתנ לקבל מEמכימ בדוא"ל ללא ציונ מEפר טלפונ נייד(

האמ יש לכ ביטוח משלימ? { כנ { לא

נייד )לקבלת קוד כניEה לדוא"ל(

שמ התוכנית______________________ :
שמ קופת חולימ

שמ הרופא המטפל

באפשרותכ לקבל הודעות ומ5מכימ מהחברה בדבר מהלכ בירור התביעה ותוצאותיה באחת מהדרכימ הבאות :דואר ישראל או לחלופינ דואר אלקטרוני.
נא Eמנ ב -את אמצעי התקשורת המועדפ עלייכ ,בהתאמ לנתונימ שרשמת לעיל { :דואר ישראל { דואר אלקטרוני.
בהעדר 5ימונ בטופ 5על אמצעי ההתקשרות המועדפ ,המ5מכימ וההודעות יישלחו אליכ בדרכ המקובלת בחברתנו.

נא Eמנ ב -במידה והנכ מעונינ כי פרטימ הרשומימ לעיל ישמשו את החברה למשלוח כל ההודעות וההתכתבויות גמ בתביעות בריאות עתידיות.
{ אני מעונינ כי פרטימ הרשומימ לעיל ישמשו את החברה למשלוח כל ההודעות וההתכתבויות גמ בתביעות בריאות עתידיות.

בעקבות הוראת הפיקוח ,על המבוטח חלה חובה למלא ,בנו5פ לפרטימ האישיימ ,את כתובת הדואר האלקטרוני ומ5פר הטלפונ הנייד .נתונימ אלו י5ייעו לחברה
להעניק את השירות הטוב ,המהיר והיעיל ביותר.

ביטוחימ נוEפימ
האמ הוגשה תביעה או בכוונתכ להגיש תביעה לגורמ כלשהו? { כנ { לא

שמ החברה

שמ התוכנית

תחילת הביטוח

האמ יש לכ ביטוח רפואי במקומ העבודה או ביטוח רפואי אחר? { כנ { לא

שמ החברה

שמ התוכנית

תחילת הביטוח

פירוט ההוצאות הרפואיות
Eוג הטיפול:
{ התייעצות עמ רופא מומחה/חוות דעת שניה לבדיקה פתולוגית/יעוצ רופא ילדימ
{ בדיקות אבחוניות מעבדה והדמיה/מעקב הריונ/טיפולי פיזיותרפיה/כימותרפיה
{ אביזרימ רפואיימ
{ כי5ויימ/טיפולימ אלטרנטיביימ
{ הפרית מבחנה
{ טיפול בבעיות התפתחות/טיפולימ בבעיות גיל ההתבגרות
{ אחר
לכל הוצאה יש לצרפ בנו5פ לקבלה/חשבונית את המ5מכימ כמפורט בעמוד 6

הצהרת המבוטח
אני החתומ מטה מצהיר כי העתקי הקבלות שצרפתי זהימ לקבלות המקוריות וכי לא נעשה בהמ כל שינוי.
ידוע לי כי הפולי5ה בגינה הוגשה התביעה הינה פולי5ת שיפוי ולכנ איני זכאי לקבל מעבר להוצאה בפועל אכ ככל שיתקבל החזר גמ מגורמ נו5פ ,יכול גובה ההחזר
משני הגורמימ להגיע עד ל5כומ ההוצאה בפועל

דרישה לתגמולי ביטוח בגינ קבלות/חשבוניות שיש בכוונתכ לקבל החזר מגורמ נוEפ
אני החתומ מטה מצהיר כי הקבלות המפורטות מטה הוגשו או שתוגשנה לגורמ אחר ,והתקבל או שאמור להתקבל החזר בגיננ.
במקרה והקבלות הוגשו לגורמ אחר והתקבל החזר ,עליכ לצרפ בנו5פ לקבלה/חשבונית את האישור על גובה ההחזר שהתקבל.
מEפר קבלה/חשבונית

הפניק -חברה לביטוח בע"מ "

Eכומ קבלה/חשבונית

הגורמ ממנו נתבע ההחזר

טופ 4זה מנו4ח בלשונ זכר אכ פונה לנשימ וגברימ כאחד

Eכומ ההחזר שהתקבל

Eכומ ההחזר שעתיד להתקבל
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דרישה לתגמולי ביטוח בגינ קבלות/חשבוניות שאינ בכוונתכ לקבל החזר מגורמ נוEפ
הנני מתחייב ומצהיר כי לא אעשה כל שימוש בקבלות המקוריות וכי לא הגשתי ולא אגיש בעתיד כל תביעה ו/או דרישה לכל גורמ אחר ,מלבד הפניק 5חברה לביטוח
בע"מ )להלנ" :הפניק ,("Eלהחזר בגינ אותנ קבלות .הנני מתחייב כי מקומ בו יובא לידיעת הפניק 5כי פעלתי לקבלת כפל תשלומ תוכ הצגת הקבלות לגופ אחר,
אפעל להשבת הכ5פימ ששולמו על ידי הפניק ,5ככול ששולמו ,ואינ ולא תהינה לי טענות ביח 5לככ.
Eכומ קבלה/חשבונית

מEפר קבלה/חשבונית

הצהרתי הנ"ל תחול גמ על ילדי הקטינימ ככל שהבקשה לקבלת תגמולי ביטוח מוגשת עבורמ.

תאריכ

שמ משפחה

שמ פרטי


חתימת המצהיר

מEפר זהות

אופנ תשלומ התביעה למילוי על ידי המבוטח )יש לצרפ צילומ המחאה בנקאית של המבוטח או אישור על ניהול חשבונ בנק של המבוטח(
{ נא להעביר לזכות חשבוני בבנק

מ 'Eהבנק

שמ הבנק

שמ הEניפ

מ 'Eחשבונ

מ 'EהEניפ

טלפונ הEניפ

כתובת הEניפ
הערות:

הצהרת המבוטח
אני החתומ מטה _______________________________________________ ,מ '5ת.ז__________________________ .
מצהיר בזאת כי כל הפרטימ שצוינו בטופ 5זה המ ,למיטב ידיעתי ,נכונימ ,מלאימ ומדויקימ.



חתימת המבוטח

תאריכ

במקרה של קטינ יש להחתימ את אחד ההורימ:

 אב { אמ
{
{ אפוטרופו5
קרבה

הפניק -חברה לביטוח בע"מ "

שמ פרטי ושמ משפחה
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תאריכ

ת.ז.

חתימה
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דיווח על טיפולימ רפואיימ  -למילוי על ידי הרופא
פרטי המבוטח
שמ פרטי

מ 'EהפוליEה

ת.ז.

שמ משפחה

פרטי הרופא המטפל  -קופ"ח
שמ משפחה

התמחות

שמ פרטי

בית

כתובת )רחוב(

דירה

טלפונ

עיר/יישוב

נייד

מיקוד

ת.ד.

פקE

נא ענה על כל השאלות
 .1נא פרט מהי הבעיה הרפואית ממנה 5ובל המבוטח:

 .2המבוטח בטיפולי החל מתאריכ )שנה וחודש(:
ממתי 5ובל המבוטח מבעיה זו )על פי תיק רפואי(? מתאריכ
 .3נא פרט את ההי5טוריה הרפואית הקשורה לבעיה הנוכחית:
מתאריכ
האמ האבחנה קשורה בתאונה? { כנ { לא

{ תאונת דרכימ { תאונת עבודה { אחר

מתאריכ

 .4נא פרט מחלות וליקויימ מהמ 5ובל/ת המבוטח/ת:
מתאריכ
מתאריכ
מתאריכ
 .5ממליצ על { השתלה { טיפולימ { ניתוח { אחר ,פרט:

 .6מתי הומלצ לראשונה על ביצוע הטיפול/הניתוח/ההשתלה? מתאריכ

שמ הרופא הממליצ

תאריכ

הערות הרופא


תאריכ

הפניק -חברה לביטוח בע"מ "

שמ הרופא המטפל
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חתימה וחותמת רופא
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המEמכימ הנדרשימ
 .1טופ 5דיווח על טיפולימ רפואיימ למילוי על ידי הרופא המטפל ,אשר אבחנ לראשונה את הבעיה הרפואית המצ"ב או לחלופינ מכתב
מהרופא הכולל התייח5ות לכל הפרטימ והשאלות המצויימ בטופ 5דיווח על טיפולימ רפואיימ.
 .2צילומ ברור וקריא של קבלות/חשבוניות בצירופ התייח5ות בטופ 5התביעה לגבי קבלות החזר גמ מגורמ נו5פ.
 . 3צילומ ברור של המחאה מבוטלת על שמ המבוטח או לחלופינ א5מכתא בנקאית

מEמכימ נוEפימ הנדרשימ בהתאמ לEוג הנזק הנתבע
התייעצות עמ רופא מומחה  /חוות דעת שניה לבדיקה פתולוגית  /יעוצ רופא ילדימ
 .1מכתב מהרופא בציונ הבעיה הרפואית בגינה ניתנ הייעוצ

בדיקות אבחוניות מעבדה והדמיה  /מעקב הריונ  /טיפולי פיזיותרפיה  /כימותרפיה
 .1הפניה לבדיקה  /טיפול
 .2במקרה של טיפול יש לצרפ דו"ח טיפולימ כולל תאריכי הטיפול

אביזרימ רפואיימ
 .1הפניה לרכישת האביזר

כיEויימ/טיפולימ אלטרנטיביימ
 .1דוח טיפולימ המציינ 5וג טיפול ,עלות הטיפול ותאריכ ביצוע הטיפול
 .2העתק תעודת מומחה של המטפל בתחומ הטיפול

חיEונימ טרמ נEיעה לחו"ל
 .1צילומ כרטי 5טי5ה  /צילומ דרכונ כולל חותמת יציאה מהארצ

מנוי למשדר קרדיולוגי
 .1ה5כמ עמ נותנ השרות

הפרית מבחנה
 .1צילומ תעודת זהות כוללת פרטי הילדימ
 .2הפניה מרופא מומחה לטיפול

ימי החלמה
5 .1יכומ שחרור מבית החולימ
 .2המלצה מהרופא המומחה על הצורכ בהחלמה

עקירה כירורגית וניתוחי חניכיימ
 .1מכתב מהרופא המטפל המציינ את 5וג הטיפול ומ5פרי השיניימ/אזור הניתוח

שחרור מתשלומ עקב אבטלה
 .1אישור מהמע5יק בציונ תאריכ תחילת עבודה ותאריכ 5יומ עבודה
 .2אישור מביטוח לאומי בגינ כל חודש אבטלה

שחרור מפרמיה עקב מחלה
 .1אישורי מחלה
 .2מכתב מהרופא המטפל בציונ ה5יבה לאי כושר עבודה/מכתב מרופא תע5וקתי

טיפול בבעיות התפתחות  /טיפולימ בבעיות גיל ההתבגרות
5 .1יכומ רפואי/המלצה הכוללת את 5וג הטיפול ו5יבת הטיפול מרופא מטפל  /מומחה להתפתחות הילד
* דו"ח טיפולימ מהמטפל הכולל תאריכ טיפול ומקבל הטיפול

העדרות מבחינת בגרות
* אישור על היעדרות מבחינת בגרות

Eיוע לאחר ניתוח
5 .1יכומ אשפוז מבית החולימ

פיצוי בגינ אובדנ הכנEה
 .1אישורי מחלה
 .2אישור מהמע5יק על היעדרות מהעבודה
הפניק -חברה לביטוח בע"מ "
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