
מבוטח/ת נכבד/ה,

על מנת לאפשר לנו לטפל בתביעתך בצורה מסודרת ומהירה, נבקשך    .1

למלא את השאלון המצ"ב ולצרף את המסמכים הרלוונטים לתביעה    

בהתאם לפרק הנדון בתביעה על פי הפוליסה שנרכשה (ראה להלן).  

השאלון המצ"ב מורכב מהחלקים הבאים:  .2

שאלון להגשת תביעה אשר ימולא על ידך (שאלון מבוטח).  5  

פרטי הבנק אליו הנך מבקש/ת שנעביר את תשלום התביעה.   5  

(שאלון מבוטח).     

שאלון למילוי על ידי הרופא המטפל.  5  

כתב ויתור על סודיות רפואית שיחתם על ידך.  5  

מסמכים רלוונטים לתביעה.  .3

”בריאות מושלמת"

פרק א' - ניתוח פרטי בארץ

הנך מתבקש/ת לצרף שאלון רפואי, שאלון מבוטח, ויתור סודיות וכן את 

המסמכים הבאים:

מכתב הפניה של רופא מטפל או רופא מומחה.  .1

סיכום מחלה מבית חולים.  .2

סיכום מחלה ואבחנות מרופא מומחה, או סיכום ביניים.  .3

אישור על ביצוע ניתוח בבית חולים פרטי או בבית חולים ציבורי.  .4

קבלות מקוריות על תשלומים בגין הניתוח.  .5

פרק ב' - ניתוח פרטי בחו"ל

הנך מתבקש/ת לצרף שאלון רפואי, שאלון מבוטח, ויתור סודיות ואת 

המסמכים הבאים:

מכתב הפניה של רופא מטפל או רופא מומחה.  .1

סיכום מחלה מבית חולים.  .2

סיכום מחלה ואבחנות מרופא מומחה, או סיכום ביניים.  .3

אישור על ביצוע ניתוח בבית חולים פרטי או בבית חולים ציבורי.  .4

קבלות מקוריות על תשלומים בגין כרטיסי טיסה והוצאות שהות.  .5

פרק ג' - התייעצות עם רופאים מומחים

הנך מתבקש/ת לצרף שאלון מבוטח ואת המסמכים הבאים:

חוות דעת של המומחים מהארץ ומחו"ל.  .1

קבלות מקוריות על תשלומים בגין התייעצות.  .2

במידה והינך נדרש/ת לטוס לחו"ל לצורך קיום התייעצות, הנך   .3

מתבקש/ת לצרף אישור רופא מומחה בדבר נחיצות הנסיעה לחו"ל וכן    

קבלות מקוריות על תשלומים בגין רכישת כרטיס טיסה.  

פרק ד' - השתלות בחו"ל וטיפולים מיוחדים בחו"ל

השתלות בחו"ל  .1

הנך מתבקש/ת לצרף שאלון רפואי, שאלון מבוטח, ויתור סודיות וכן ואת  

המסמכים הבאים:  

אישור מאת רופא מומחה מדרגת מנהל מחלקה או סגן מנהל     1.1  

מחלקה בתחום הנדרש, שקבע את הצורך בביצוע ההשתלה.   

אישור מאת הרופא המטפל או מאת בית החולים על ביצוע      1.2  

ההשתלה בחו"ל.   

סיכום מחלה ואבחנות מאת הרופא המטפל בחו"ל ומבית חולים.   1.3  

קבלות מקוריות על תשלומים הקשורים בתביעה.   1.4  

טיפולים מיוחדים בחו"ל  .2

הנך מתבקש/ת לצרף שאלון רפואי, שאלון מבוטח, ויתור סודיות וכן את  

המסמכים הבאים:  

אישור מאת רופא מומחה מדרגת מנהל מחלקה או סגן מנהל   2.1  

מחלקה בתחום הרלוונטי, המעיד כי הטיפול אינו ניתו לביצוע 

בישראל ואין לו טיפול חליפי בישראל, שאי ביצועו המיידי מסכן את 

חיי המבוטח וכן שהטיפול הינו מוכר ומקובל.

מכתב הפניה מאת רופא מומחה לביצוע הטיפול המיוחד.   2.2  

אישור מאת הרופא המטפל או מאת בית החולים על ביצוע הטיפול   2.3  

המיוחד בחו"ל.   

סיכום מחלה ואבחנות מאת הרופא המטפל בחו"ל.  2.4  

קבלות מקוריות על תשלומים הקשורים בתביעה.   2.5  

פרק ה' - אשפוז כתוצאה ממחלה

הנך מתבקש/ת לצרף שאלון רפואי, שאלון מבוטח, ויתור סודיות וכן את 

המסמכים הבאים:

דו"ח אשפוז וסיכום מחלה מבית חולים.  .1

דו"ח שיחרור מבית חולים.  .2

AIDS -פרק ו' - מענק חד פעמי לפיצוי בגין הידבקות במחלת ה

הנך מתבקש/ת לצרף שאלון רפואי, שאלון מבוטח, ויתור סודיות וכן את 

המסמכים הבאים:

סיכום מחלה ואבחנות מרופא מומחה.  .1

אישור בית החולים כי ההידבקות באיידס אירעה במהלך ניתוח שבוצע    .2

בבית החולים.  

B פרק ז' - פיצויים חודשיים בגין הידבקות בנגיף הפטיטיס

הנך מתבקש/ת לצרף שאלון רפואי, שאלון מבוטח, ויתור סודיות וכן את 

המסמכים הבאים:

סיכום מחלה ואבחנות מרופא מומחה או סיכום ביניים.  .1

אישור בית החולים כי ההידבקות בנגיף הפטיטיס B אירעה במהלך    .2

ניתוח שבוצע בבית החולים.  

אישור מחלה.  .3

פרק ח' - תרופות

הנך מתבקש/ת לצרף שאלון מבוטח, שאלון רפואי, ויתור סודיות 

וכן את המסמכים הבאים:

מכתב הפניה של רופא מטפל או רופא מומחה לרכישת תרופה.  .1

מרשם.  .2

סיכום מחלה ואבחנות מרופא מומחה או סיכום ביניים.  .3

קבלות מקוריות על תשלום.  .4

”בריאות מושלמת פלוס"

פרק א' - רפואה אלטרנטיבית

הנך מתבקש/ת לצרף שאלון רפואי, שאלון מבוטח, ויתור סודיות וכן את 

המסמכים הבאים:

מכתב הפניה של רופא מטפל או רופא מומחה.  .1

סיכום מחלה ואבחנות מרופא מומחה, או סיכום ביניים.  .2

קבלות מקוריות על תשלומים בגין הטיפול.  .3

פרק ב' - בדיקות איבחוניות

הנך מתבקש/ת לצרף שאלון רפואי, שאלון מבוטח, ויתור סודיות וכן את 

המסמכים הבאים:

מכתב הפניה לניתוח של רופא מטפל או רופא מומחה.  .1

אישור על ביצוע בדיקות.  .2

קבלות מקוריות על תשלומים הקשורים לבדיקות.  .5

פרק ג' - הפריה חוץ גופית

הנך מתבקש/ת לצרף שאלון רפואי, שאלון מבוטח, ויתור סודיות וכן את 

המסמכים הבאים:

מכתב הפניה של רופא מומחה במחלקת ליקוי פריון.  .1

צילום ספח של תעודת הזיהוי של המבוטחת.  .2

קבלות מקוריות על תשלומים בגין טיפול ההפריה.  .3

פרק ד' - סיקורים גנטיים

הנך מתבקש/ת לצרף שאלון מבוטח ואת המסמכים הבאים:

מכתב הפניה של גנטיקאי לגילוי גנים נישאים למחלות גושה / סיסטיק   .1

פיברוזיס / תסמונת ה- X השביר /  קנוון ו/או הפנייה של גנטיקאי  

לבדיקת מי שפיר / סיסי שליה.  

אישור בית החולים על ביצוע הבדיקה.  .2

קבלות מקוריות על תשלומים בגין הסיקור הגנטי.  .3

פרק ה' - סריקה על קולית לסקירת מערכות העובר

הנך מתבקש/ת לצרף שאלון מבוטח ואת המסמכים הבאים:

מכתב הפניה של גניקולוג לביצוע הבדיקה.  .1

אישור גניקולוג על ביצוע הבדיקה.  .2

קבלות מקוריות על תשלומים בגין סקירת מערכות העובר.  .3

פרק ו' - בדיקות תקופתיות

הנך מתבקש/ת לצרף שאלון מבוטח ואת המסמכים הבאים:

אישור המכון על ביצוע הבדיקות.  .1

קבלות מקוריות על תשלומים בגין הבדיקות.  .2

___________________________________________________  

 

ברצוננו להדגיש כי לאחר הגשת המסמכים שצויינו לעיל, עשויה    .4

החברה לדרוש פרטים ומסמכים נוספים לפי הצורך.  

אנו מודים מראש על שיתוף הפעולה להשגת המידע והמסמכים    .5

האמורים לעיל, לצורך קידום הטיפול בתביעה.  

אנו ממליצים להיכנס לאתר מנורה menoramivt.co.il לקריאת  .6

מידע על זכויותיך.  

בברכה,

מחלקת תביעות בריאות

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

הנחיות להגשת תביעה לפיצוי ו/או שיפוי על פי הסדרי פוליסות ”בריאות מושלמת" 

על כל נספחיה ו"בריאות מושלמת פלוס"
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