שם הסוכן

מספר הסוכן

שם המפֱקח

מספר פוֹליסה

הטופס מיועִד ֹלנשים וֹלגברים כאחִד
יש ֹלמֹלא את הטופס בעט בֹלבִד וֹלא בעיפרון

טופס הצטרפות ֹלתכנית ביטוח בריאות ֱקבוצתי
ֹלעובִדי סגֹל מנהֹלי אוניברסיטת תֹל אביב ובני משפחותיהם
)כוֹלֹל עובִד שאינו בהסכם הֱקיבוצי(
א .פרטי העובִד

שם משפחה

מספר זהות

שם החברה

תאריך ֹליִדה

שם פרטי

התכנית המבוֱקשת

אוניברסיטת תֹל אביב
כתובת מגורים )רחוב(

מסֹלוֹל ניתוחים מורחב
מס' ִדירה
מס' בית

תאריך תחיֹלת עבוִדה

מסֹלוֹל ניתוחים משֹלים שב"ן
מיֱקוִד
יישוב

זכר

נֱקבה

ר
סטאטוס

א

נ

ג

עובִד
עובִד שאינו
בהסכם הֱקיבוצי
בהסכם הֱקיבוצי
מספר טֹלפון נייִד

מספר טֹלפון

ִדואר אֹלֱקטרוני

מספר זהות

מין

מצב משפחתי

פרטי ֱקופת חוֹלים

שם פרטי ומשפחה

שם הֱקופה
מוטבים במות המבוטח
מספר זהות
ֱקרבה

.1

.3

.2

.4

סניף
שם פרטי ומשפחה

ֱקרבה

ב .פרטי המועמִדים ֹלביטוח
מבֱקש ֹלצרף את בני משפחתי שפרטיהם ֹלהֹלן ֹלביטוח בריאות ֱקבוצתי ֹלעובִדי אוניברסיטת תֹל אביב
המועמִד

מספר זהות

שם משפחה

שם פרטי

תאריך ֹליִדה

תוכנית מבוֱקשת )מסֹלוֹל(
ניתוחים משֹלים שב"ן*
ניתוחים מורחב

מין

בן/בת זוג

ז

נ

יֹלִד 1

ז

נ

יֹלִד 2

ז

נ

יֹלִד 3

ז

נ

יֹלִד בוגר
פרטים נוספים:

שם ֱקופת החוֹלים

סניף

ז
נ
שב"ן )ביטוח משֹלים( מסוג

בן/בת זוג
יֹלִדים
ֹלמבֱקשים ֹלהצטרף ֹלרובִד מורחב משֹלים שב"ן בֹלבִד:
יִדוע ֹלי ואני מאשר ומצהיר כי:
 .1הכיסוי בגין ניתוחים עֹל פי הפוֹליסה מהווה ביטוח משֹלים ,אשר עֹל פיו ישוֹלמו תגמוֹלי ביטוח בגין ניתוח המכוסה בפוֹליסה שהם מעֹל ומעבר ֹלהשתתפות השב"ן )שירותי בריאות
נוספים בֱקופות החוֹלים( .כֹלומר ,החברה )המבטח( תשֹלם את ההפרש בין ההוצאות בפועֹל שֹל ניתוח המכוסה עֹל פי הפוֹליסה ֹלבין ההוצאות המגיעות מהשב"ן וזאת עִד
ֹלתֱקרה הֱקבועה בפוֹליסה.
ֹ .2למימוש כיסוי בגין ניתוח ,עֹל המבוטח ֹלפנות ֹלֱקופת החוֹלים ֹלמימוש זכויותיו עֹל פי השב"ן וכן ֹלפנות ֹלחברה ֹלמימוש זכויותיו עֹל פי הפוֹליסה.
ִ .3דמי הביטוח בגין תכנית זו נמוכים מִדמי הביטוח בגין תכנית בעֹלת כיסוי ביטוחי "מהשֱקֹל הראשון" )תכנית אשר תגמוֹלי הביטוח משוֹלמים בה בֹלא תֹלות בזכויות המגיעות בשב"ן(.
 .4יצויין כי בעת סיום החברות בתכנית השב"ן זכאי המבוטח ֹלפנות ֹלחברה וֹלבֱקש ֹלעבור ֹלכיסוי ביטוחי "מהשֱקֹל הראשון" בתוך  60ימים ממועִד הוִדעת ֱקופת חוֹלים עֹל ביטוֹל
תכנית השב"ן או מהמועִד בו ייכנס הביטוֹל ֹלתוֱקףֹ ,לפי המאוחר מבין שני המועִדים האמורים.
 .5כֹל אחִד מהמועמִדים המפורטים ֹלעיֹל הינו חבר בֱקופת החוֹלים ובתכנית השב"ן כמפורט ֹלעיֹל .יִדוע ֹלנו כי עובִדת היות המועמִד ֹלביטוח חבר בֱקופת החוֹלים ובתכנית השב"ן
הינה עניין מהותי ,ובכֹל מֱקרה שבו יחוֹל שינוי בחברותנו בֱקופת החוֹלים ובתכנית השב"ן המצויינת ֹלעיֹל ,אנו מתחייבים ֹלהוִדיע עֹל כך ֹלחברה.
חתימת
העובִד

תאריך

)(06.2013

מועִד תחיֹלת הביטוח שֹל העובִד ו/או בני המשפחה הינו המועִד בו נרשם אצֹל בעֹל הפוֹליסה.
במֱקרה שֹל צורך במיֹלוי הצהרת בריאות מועִד תחיֹלת הביטוח הינו ה ֹ 1לחוִדש העוֱקב ֹלמועִד אישור המבטח עֹל ֱקבֹלת המועמִד ֹלביטוח.
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מספר זהות

עובִד

שם משפחה

שם פרטי

ִד .אופן התשֹלום
 .1הוראה ֹלניכוי ִדמי הביטוח מהמשכורת עבור עובִד בהסכם הֱקיבוצי ובני משפחתו
הריני נותן בזאת הוראה ֹל -אוניברסיטת תֹל אביב ֹלנכות ממשכורתי את ההשֹלמה בגין הפרמיה ֹלביטוח רפואי עבורי ועבור בני משפחתי מיִדי חוִדש וֹלשֹלם ֹלמגִדֹל חברה ֹלביטוח
בע"מ .הוראה זו תישאר בתוֱקף כֹל עוִד ֹלא ניתנה הוראת ביטוֹל בכתב ע"י ובכפוף ֹלתנאי הפוֹליסה וסייגיה.
חתימת
העובִד

תאריך

 .2הוראה ֹלניכוי ִדמי הביטוח מהמשכורת עבור עובִד שאינו בהסכם הֱקיבוצי ובני משפחתו
הריני נותן בזאת הוראה ֹל -אוניברסיטת תֹל אביב ֹלנכות ממשכורתי את הפרמיה ֹלביטוח רפואי עבורי ועבור בני משפחתי מיִדי חוִדש וֹלשֹלם ֹלמגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ.
הוראה זו תישאר בתוֱקף כֹל עוִד ֹלא ניתנה הוראת ביטוֹל בכתב ע"י ובכפוף ֹלתנאי הפוֹליסה וסייגיה.
חתימת
העובִד

תאריך

ה .הצהרת בריאות
יש ֹלמֹלא את הצהרת הבריאות רֱק עבור המֱקרים הבאים:
עובִד חִדש המבֱקש ֹלהצטרף ֹלביטוח ֹלאחר  90ימים מיום תחיֹלת עבוִדתו
בני/בנות זוג ויֹלִדים המבֱקשים ֹלהצטרף ֹלביטוח ֹלאחר  90ימים מיום תחיֹלת עבוִדתו שֹל העובִד
תינוֱק שנוֹלִד ֹלמבוטח וֹלא צורף במהֹלך  90ימים ֹלאחר מועִד ֹליִדתו
מבוטח אשר פרש מביטוח זה וחזר בו
נא ֹלענות עֹל השאֹלות הבאות תשובות ברורות ומֹלאות .אין ֹלהשתמש בֱקווים כֹל שהם במֱקום מיֹלים .עֹל השאֹלות שֹלהֹלן יש ֹלסמן את התשובה "כן" או "ֹלא" בגוף השאֹלון .אם
התשובה חיובית יש ֹלפרט תאריכים ,סוג מחֹלה ,סיבוכים ,טיפוֹלים ,תרופות ,מצב נוכחי ,סיכומי מחֹלה וכו') ,אין ֹלרשום הערות בין השאֹלות(.
האם אתה סובֹל או סבֹלת מ-
)סמן במשבצת המתאימה(.

העובִד
כן ֹלא

בן/בת זוג
כן ֹלא

יֹלִד 1
כן ֹלא

יֹלִד 2
כן ֹלא

יֹלִד 3
כן ֹלא

יֹלִד 4
ת .גיֹלוי
כן ֹלא המחֹלה  /הבעיה

נא ֹלפרט
ֹלגבי כֹל מבוטח

אירוע מוחי
מחֹלת עיניים
מחֹלת ֹלב ,כֹלי ִדם ,מחֹלת ִדםֹ ,לחץ ִדם או
שומנים בִדם?
מחֹלת ריאות ,אסטמה
הפרעות בֱקיבה ,הפרעות או מחֹלות במערכת
העיכוֹל
סוכרת ,מחֹלת כבִד ,מחֹלות חיֹלוף חומרים
)אנִדוֱקרינוֹלוגיות(
מחֹלה הֱקשורה בכֹליותִ ,דרכי השתן
מחֹלה או מגבֹלה הֱקשורה ֹלעמוִד השִדרה,
רגֹליים ,יִדיים ,מחֹלת פרֱקים ,אוסטיאופורוזיס/
יריִדה בצפיפות העצם
מחֹלה ממארת או גיִדוֹל כֹלשהו
מחֹלה או תופעה כרונית ,מחֹלה תורשתית
מחֹלת מערכת העצבים ,מחֹלת נפש ,אפיֹלפסיה
האם עברת תאונה או ניתוח? האם אושפזת
בחמש שנים אחרונות? האם נמצא תחת טיפוֹל
רפואי ,תרופתי כֹלשהו?
ֹלנשים :סובֹלת ו/או סבֹלת ממחֹלה הֱקשורה
בכֹל תופעה גניֱקוֹלוגית?
יֹלִד 1

נתוני גובה ומשֱקֹל עבור כֹל אחִד מהמועמִדים ֹלביטוח
יֹלִד 3
יֹלִד 2

יֹלִד 4

גובה
משֱקֹל

)(06.2013
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מספר זהות

עובִד

שם משפחה

שם פרטי

ו .ויתור עֹל סוִדיות רפואית
אני החתום מטה ,נותן בזה רשות ֹלֱקופת החוֹלים ו/או ֹלמוסִדותיה הרפואיים ו/או ֹלצה"ֹל ,וכן ֹלכֹל הרופאים ו/או פסיכיאטרים ,המוסִדות הרפואיים ובתי חוֹלים אחריםֹ ,למֹל"ֹל ו/או
ֹלמשרִד הביטחון ו/או ֹלכֹל חברת ביטוח ו/או ֹלכֹל מוסִד וגורם אחר ככֹל שהִדבר ִדרוש ֹלבירור הזכויות והחובות המוֱקנות עֹל פי הפוֹליסהֹ ,למסור ֹלמגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ ו/או
ֹליועצים ֹלהֹלן "המבֱקש" ,את כֹל הפרטים ֹלֹלא יוצא מן הכֹלֹל ובצורה שתיִדרש עֹל יִדי המבֱקש עֹל מצב בריאותי ו/או עֹל כֹל מחֹלה שחֹליתי בה בעבר ו/או שאני חוֹלה בה כעת
ו/או שאחֹלה בה בעתיִד ואני משחרר אתכם מחובת שמירה עֹל סוִדיות רפואית ומוותר עֹל סוִדיות זו כֹלפי ה"מבֱקש" .כתב ויתור זה מחייב אותי ,את עזבוני ובאי כוחי החוֱקיים וכֹל
מי שיבוא במֱקומי .כתב ויתור זה יחוֹל גם עֹל יֹלִדי הֱקטינים.

ז .הצהרות המועמִדים ֹלביטוח
אני/ו החתום/ים מטה מבֱקש/ים בזה ממגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ )ֹלהֹלן "החברה"( ֹלבטח אותי/אותנו בהסתמך עֹל כֹל האמור בהצעה זו .אני/אנו מצהיר/ים,
מסכים/ים ומתחייב/ים בזה כי:
 .1כֹל התשובות הן נכונות ומֹלאות והן ניתנות מתוך רצוני/נו החופשי.
 .2התשובות המפורטות בהצהרת הבריאות וכֹל מיִדע אחר שיימסר ֹלחברה וכן התנאים המֱקובֹלים אצֹל החברה ֹלעניין זה ,ישמשו תנאי יסוִדי ֹלחוזה הביטוח ביני/בינינו ֹלבין
החברה ויהוו חֹלֱק בֹלתי נפרִד ממנו.
 .3התשובות ו/או המיִדע שיימסר ֹלחברה יאוחסנו במאגר מיִדע בהתאם ֹלהוראות חוֱק הגנת הפרטיות התשמ"א  1981 -וישמשו ֹלצורכי ביטוח בֹלבִד.
 .4הצהרה זו ,הכוֹלֹלת את הצהרת הבריאות שֹלהֹלן אם זו נִדרשת ,וחֹלה גם עֹל היֹלִדים ששמותיהם נֱקובים בהצעה ואני/נו חותם/ים עֹל המסמכים גם בשמם כאפוטרופוס.
 .5תנאי הביטוח הינם כאמור בהסכם בין הצִדִדים ובכפוף ֹלסעיפי החריגים כאמור בהסכם.

ח .חתימת המועמִדים ֹלביטוח  /המצהיר בשם המועמִדים
במֱקרה שבו טופס ההצטרפותֹ ,לרבות הצהרת הבריאות אם זו נִדרשה ,מוֹלאה בעבור המועמִדים הרשומים בטופס עֹל יִדי המצהיר ,אני מאשר כי חברת הביטוח נסמכת עֹל הצהרת
הבריאות אם זו נִדרשה כתנאי מהותי ֹלרכישת הביטוח ועֹל כן תוֱקף הכיסוי הביטוחי בעבור כֹלֹל המבוטחים יהיה בכפוף ֹלנכונות וֹלשֹלמות ההצהרות.
במֱקרה שהמצהיר חותם בשם המועמִדיםֹ ,לא נִדרשת חתימת בן/בת הזוג ויֹלִד מעֹל גיֹל .25
מועמִד

מספר זהות

שם פרטי

שם משפחה

תאריך

חתימה

עובִד
יֹלִד מעֹל גיֹל 25
יֹלִד מעֹל גיֹל 25
יֹלִד מעֹל גיֹל 25

יש ֹלהעביר את הטופס ֹלחברת מגִדֹל עבור  :יניב ֹלוי  -מנהֹל תיֱקי ֹלֱקוחות
מס' פֱקס' ,03-7976362 :כתובת ִדוא"ֹלYanivL@mvs.co.il :
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