שם בע' הרישיון הפנסיוני

מספר בע' הרשיון

שם המפח

מספר פו'יסה

הצהרת בריאות

הטופס מיוע; #נשים ו;גברים כאח#
יש ;מ;א את הטופס בעט בב ו;א בעיפרון

טופס מספר 1
שם משפחה

מספר זהות

תאריך 'יה

שם פרטי

מין

מועמ 'ביטוח
מועמ שני 'ביטוח

מצב משפחתי
מועמ 'ביטוח

ואר א'טרוני

ר

נ

א

ג

ר

נ

א

ג

גובה )ס"מ( מש' )"-ג(

זכר

נ-בה

זכר
מספר ט'פון

נ-בה
מספר ט'פון ניי

מועמ שני 'ביטוח
סמן כן  /א  -פרט אם יש צורך .אם התשובה היא "כן" יש 'מ'א שא'ון מח'ות מפורט )שמספרו רשום בסוגריים(
 .1עיסוים  /תחביבים  /אורח חיים עם סיכון מיוח 'גבי כ' אח מהמועמים 'ביטוח .אם כן ,צרף שא;ון.
מועמ 'ביטוח  .2עישון:

 .2עישון:

אני מעשן

אני מעשן

סיגריות ;יום ,הח; מתאריך )שנה  /חו#ש(
סיגריות ;יום ,הח; מתאריך )ש  /ח(

עישנתי בעבר

מועמ שני 'ביטוח

אינני מעשן ו;א עישנתי בעבר

אינני מעשן ו;א עישנתי בעבר

מועמ 'ביטוח מועמ שני 'ביטוח
'א כן 'א כן

וע) #ש  /ח(

סיגריות ;יום ,הח; מתאריך )שנה  /חו#ש(
סיגריות ;יום ,הח; מתאריך )ש  /ח(

עישנתי בעבר
מועמ 'ביטוח מועמ שני 'ביטוח
'א כן 'א כן

השא'ה  /המח'ה

הח; משנת

ז .חיוף חומרים ,כגון :סוכרת ) ,(7מח;ות ב;וטות ,מח;ות ב;וטות המגן
) ,(8כו;סטרו; ושומנים גבוהים ב#ם ) ,(9המופי;יה או הפרעות אחרות
ה-שורות ב#ם.
ח .מין ועור ,כגון :עגבת ,פצע שאינו מתרפא ,שינויים בגו ;#וצורה ש;
נ-ו#ת חן ,יב;ת ,מ;נומה או סרטן עור.

וע #שנת

 .4סמים ) :(22אני צורך/צרכתי סמים .מזה

שנים שאיני צורך סמים.

ציין את סוג הסמים ,מתי ובמשך איזו ת-ופה )חו#ש/שנה(:

ט .חוי או הב8ות ה8שורות באייס )תסמונת הכש; החיסוני( או
האם אתה נושא נוג#נים ש; איי#ס .אם סימנת "כן" ,יש ;צרף #וח
מרפאת מע-ב ותוצאות ב#י-ות שביצעת

 .5האם אתה חו;ה כעת במח;ה כ;שהי ,מ-ב; טיפו; רפואי ,האם נפצעת
בעבר בתאונה ) (10או עברת ב#י-ות ב 3 -החו#שים האחרונים?
אם כן ,נא פרט בהערות וצרף מכתב מרופא מטפ;.

י .כאבי גב ) ,(5מחות פר8ים ועצמות ) ,(17) (19כגון-;# :ות פר-ים,
ראומטיזם ,ארטריטיס ,או מח;ה אחרת.

 .6האם ייעצו ;ך ;עבור ניתוח או אושפזת בבית חו;ים ב 10 -השנים האחרונות?
האם עברת אי פעם ניתוח )?(3

 .9האם אתה מב' תרופות )?(21

 .7האם נע#רת מהעבו#ה בש; מח;ה ;מע;ה מחו#ש ב 5 -השנים האחרונות?

 .10האם אי פעם נ#חתה או נת-ב;ה בתנאים מיוח#ים הצעתך ;ביטוח חיים או
בריאות או סיעו #בחברת ביטוח כ;שהי?

 .8האם אתה סוב' או סב'ת בעבר מאחת מן המח'ות  /הפרעות ש'ה'ן:
א .סרטן ,גיו ,גוש או ממאירות.
יש ;צרף #וח היסטו;וגי ומכתב מרופא מומחה.

 .11האם נ-בעה ;ך נכות -יימת )זמנית או -בועה( ו/או שאתה נמצא
בתה;יך ;-ב;ת הכרה בנכות ממוס #כ;שהוא?
שא'ות 'נשים ב'ב:

ב .עצבים וחושים ,כגון :שיתו-ים ,סחרחורות והתע;פויות ,אפי;פסיה ) ,(4כאבי
ראש כרוניים )מיגרנות( ,הפרעות תנועה או תחושה ,הפרעה בראיה )יש ;ציין
הרכבת מש-פיים ר -כאשר הע#שה/ות הן ממספר  8ומע;ה() (11או
בשמיעה )# ,(12יכאון או מח;ות נפשיות ).(13

 .12האם עברת בעבר:
א .מע; שתי הפ;ות ספונטניות.

ג .רכי נשימה וריאות ) ,(1כגון :אסטמה ,שחפת-;# ,ת ריאות כרונית,
ירי-ת #ם ,שיעו; ממושך ,אמפיזמה ,מח;ת -רום הריאה או מח;ה אחרת.

ב .היית בשמירת הריון.
ג .יש בי#ך מי#ע ע; אפשרות ;שמירת הריון אשר נמסר ;ך.
אם נרכש כיסוי 'ביטוח מזור יש 'ענות גם ע' השא'ות הבאות:

 .#ב ) (2וכי ם ) ,(14כגון :הת-ף ;ב ,אוטם ,טרומבוזה ,אנגינה פ-טוריס,
;חץ #ם גבוה ,אי ספי-ת ;ב ,הפרעות -צב ה;ב או מח;ה אחרת.

 .13האם אתה סוב; או סב;ת בעבר מאחת התופעות המפורטות ;ה;ן:
א .מום מו; ,#שיתו ,-פיגור שכ;י ,תסמונת #און ,אוטיזם ,ניוון שרירים.

ה .רכי עיכו ) ,(6כגון :או;-וס )כיב -יבה או תריסריון( ,מח;ות מעיים# ,ימום
מ#רכי העיכו; ,מח;ות כב #וכיס מרה ,חו;י או ב#י-ות ה-שורות במח;ת
הצהבת )מסוג # ,(Hepatitisם סמוי בצואה או מח;ה אחרת.

ב .האם אח #מ-רוביך )אב  /אם  /אח  /אחות /בן  /בת( ח;ה או חו;ה
בסרטן או במח;ה נוירו;וגית )כגון :א;צהיימר ,טרשת נפוצה,
פר-ינסון( מתחת ;גי; ?(20) 50

ו .כיות ) (18ורכי השתן ) ,(15כגון :מח;ות או זיהומים ב#רכי השתן# ,ם,
סוכר או ח;בון בשתן ,הג;#ת הפרוסטטה ) (16או מח;ה אחרת.
שם -ופת חו;ים:

מכבי

כ;;ית

מאוח#ת

וע) #ש  /ח(

השא'ה  /המח'ה

 .3אכוהו ) :(22אני צורך/צרכתי יותר מ;יטר א;כוהו; בשבוע

מועמ
'ביטוח

'א

מועמ 'ביטוח

כן מועמ שני 'ביטוח

'א

כן

מועמ שני
'ביטוח

;אומית

שם -ופת חו;ים:

מכבי

כ;;ית

מאוח#ת

;אומית

הערות:

מ"-ט (05.2013) 523100001

אני הח"מ ,כ אח מהמועמים ביטוח ,בשמי ובשם יי ,אם נכו בהצעת הביטוח ,כאפוטרופוס טבעי שהם ,מצהיר ומאשר,
) .1א( כ' התשובות שנתתי בהצהרת הבריאות הן נכונות ומ'אות; )ב( אם א#רש ;כך ע;-י#י החברה ,אני מתחייב ;היב -#ב#י-ה רפואית ע;-י#י רופא החברה והתשובות שתימסרנה ע;-י#י ;רופא החברה תחשבנה
כח; -ב;תי נפר #מהצהרותיי; )ג( ב'ה 'ביטוח :י#וע ;י כי הסכמת החברה ;-ב; אותי או כ; אח #מן המועמ#ים ;ביטוח כרוכה בין היתר ,בה;יך ש; חיתום ,שע;-פיו החברה מעריכה את הסיכון הביטוחי בהתבסס ע;
נתונים א-טואריים ,נתונים סטטיסטיים ,מי#ע רפואי או כ; מי#ע אחר ר;בנטי ור -עם סיומו תו#יע ;י החברה אם -ב;ה או ;א -ב;ה את ההצעה .תאריך התח;ת הביטוח הינו המוע #ה-בוע ב#ף פרטי הביטוח.
 .2ויתור ע סויות רפואית :נותן רשות ;-ופת חו;ים או ;כ; גוף אחר ו/או ;עוב#יה הרפואיים האחרים ו/או מוס#ותיה הרפואיים ו/או ;סניפיה וכן כ; הרופאים ,המוס#ות הרפואיים ,המעב#ות ובתי החו;ים האחרים ,המוס#
;ביטוח ;אומי; ,חברות הביטוח-; ,רנות הפנסיה ,ש;טונות צה"; ומשר #הביטחון; ,משר #הבריאות;; ,שכת הבריאות המחוזית; ,מסור ;"מג ;#חברה ;ביטוח בע"מ" ו/או ";מג ;#מ-פת -רנות פנסיה ו-ופות גמ; בע"מ
)"המב-ש"( ,את כ; הפרטים ;;א יוצא מן הכ;; ובצורה שתי#רש ע;-י#י המב-ש ע; מצב בריאות ,ו/או ע; כ; מח;ה שח;יתי בה בעבר ו/או שהנני חו;ה בה כעת ו/או שאח;ה בה בעתי ,#וכן כ; ממצא ואבחנה המצויים
ברשותכם וה-שורים ;מצבי הרפואי .הנני משחרר כ; גוף או א#ם שפורטו ;עי; מחובת השמירה ע; סו#יות רפואיות בכ; הנוגע ;מצב בריאותי ו/או מח;ותיי כאמור ,ו;א תהיינה ;י כ; טענה או תביעה מסוג כ;שהו כ;פי כ;
המוסר מי#ע כאמור .כן אני מייפה את המב-ש ;אסוף כ; מי#ע שיראה בעיניו חשוב ב-שר ;מצב בריאותי ,ככ; שה#בר #רוש ;צורך בירור הזכויות והחובות המו-נות ע;-פי תכניות הביטוח .כתב ויתור זה מחייב אותי ,את
עזבוני ובאי כוחי החו-יים וכ; מי שיבוא במ-ומי .ב-שה זו יפה גם כ;פי חו -הגנת הפרטיות ,התשמ"א  1981 -והיא ח;ה ע; כ; מי#ע רפואי או אחר המצוי במאגרי המי#ע ש; כ; הגופים הנזכרים ;עי;.
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