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הפנסיוני הרישיון בעֹל הרשיוןשם בעֹל מספר

פוֹליסה מספר

כאחִד וֹלגברים ֹלנשים מיועִד הטופס
בעיפרון וֹלא הטופס את ֹלמֹלא בֹלבִדיש בעט

בריאות הצהרת
מספר 1טופס

המפֱקח שם

טֹלפון נייִדמספר טֹלפון מספר

זהות משפחהמספר פרטישם שם

ֹלביטוח מועמִד

ֹלביטוח שני מועמִד

ֹלביטוח מועמִד

ֹלביטוח שני מועמִד

אֹלֱקטרוני ִדואר

ומאשר, מצהיר שֹלהם, טבעי כאפוטרופוס הביטוח, בהצעת נכֹלֹלו אם יֹלִדי, ובשם בשמי ֹלביטוח, מהמועמִדים אחִד כֹל הח"מ, אני

רפואית סוִדיות עֹל המוסִדויתור האחרים, החוֹלים ובתי המעבִדות הרפואיים, המוסִדות הרופאים, כֹל וכן ֹלסניפיה ו/או הרפואיים מוסִדותיה ו/או האחרים הרפואיים ֹלעובִדיה ו/או אחר גוף ֹלכֹל או חוֹלים ֹלֱקופת רשות נותן :

בע"מ גמֹל וֱקופות פנסיה ֱקרנות מֱקפת "ֹלמגִדֹל ו/או בע"מ" ֹלביטוח חברה ֹל"מגִדֹל ֹלמסור המחוזית, הבריאות ֹלֹלשכת הבריאות, ֹלמשרִד הביטחון, ומשרִד צה"ֹל שֹלטונות הפנסיה, ֹלֱקרנות הביטוח, ֹלחברות ֹלאומי, ֹלביטוח

המצויים ואבחנה ממצא כֹל וכן בעתיִד, בה שאחֹלה ו/או כעת בה חוֹלה שהנני ו/או בעבר בה שחֹליתי מחֹלה כֹל עֹל ו/או בריאות, מצב עֹל המבֱקש עֹל-יִדי שתיִדרש ובצורה הכֹלֹל מן יוצא ֹלֹלא הפרטים כֹל את ("המבֱקש"),

כֹל כֹלפי כֹלשהו מסוג תביעה או טענה כֹל ֹלי תהיינה וֹלא כאמור, מחֹלותיי ו/או בריאותי ֹלמצב הנוגע בכֹל רפואיות סוִדיות עֹל השמירה מחובת ֹלעיֹל שפורטו אִדם או גוף כֹל משחרר הנני הרפואי. ֹלמצבי והֱקשורים ברשותכם

את אותי, מחייב זה ויתור כתב הביטוח. תכניות עֹל-פי המוֱקנות והחובות הזכויות בירור ֹלצורך ִדרוש שהִדבר ככֹל בריאותי, ֹלמצב בֱקשר חשוב בעיניו שיראה מיִדע כֹל ֹלאסוף המבֱקש את מייפה אני כן כאמור. מיִדע המוסר

- התשמ"א הפרטיות, הגנת חוֱק כֹלפי גם יפה זו בֱקשה במֱקומי. שיבוא מי וכֹל החוֱקיים כוחי ובאי ֹלעיֹל.1981עזבוני הנזכרים הגופים כֹל שֹל המיִדע במאגרי המצוי אחר או רפואי מיִדע כֹל עֹל חֹלה והיא

חתימת
/ ֹלביטוח מועמִד
ֹלביטוח המועמִד נציג

חתימת
שני מועמִד
ֹלביטוח תאריך

:עישון 2.

.1

ֹלביטוח שני מועמִד

בעבר עישנתי וֹלא מעשן אינני

חוִדש) / (שנה מתאריך החֹל ֹליום, סיגריות מעשן אני

בעבר ועִדעישנתי החֹל ֹליום, ח)סיגריות / (ש ח) / (ש מתאריך

בסוגריים) רשום (שמספרו מפורט מחֹלות שאֹלון ֹלמֹלא יש "כן" היא התשובה אם צורך. יש אם פרט - ֹלא / כן סמן

(חוִדש/שנה): תֱקופה איזו ובמשך מתי הסמים, סוג את ציין

בשבוע אֹלכוהוֹל מֹליטר יותר צורך/צרכתי אני ):22(אֹלכוהוֹל

סמים.22(סמים צורך שאיני שנים מזה סמים. צורך/צרכתי אני :( .4

.3

משנת שנתהחֹל ועִד

:עישון .2

בעבר עישנתי וֹלא מעשן אינני

חוִדש) / (שנה מתאריך החֹל ֹליום, סיגריות מעשן אני

בעבר ועִדעישנתי החֹל ֹליום, ח)סיגריות / (ש ח) / (ש מתאריך

ֹליִדה תאריך
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משפחתי מצב

הערות:

(ֱק"ג)משֱקֹל(ס"מ)גובה

זכר

זכר

נֱקבה

נֱקבה

מין

ֹלביטוח. מהמועמִדים אחִד כֹל ֹלגבי מיוחִד סיכון עם חיים אורח / תחביבים / שאֹלון.עיסוֱקים צרף כן, כןֹלאאם

5.

.6

.7

.8

ב- חוֹלים בבית אושפזת או ניתוח ֹלעבור ֹלך ייעצו האם

?(3) ניתוח פעם אי עברת האם

האחרונות?10 השנים

שֹלהֹלן: הפרעות / המחֹלות מן מאחת בעבר סבֹלת או סובֹל אתה האם

ממאירות. או גוש גיִדוֹל, סרטן,

מומחה. מרופא ומכתב היסטוֹלוגי ִדוח ֹלצרף יש

האחרונות? השנים ב- 5 מחוִדש ֹלמעֹלה מחֹלה בשֹל מהעבוִדה נעִדרת האם

וחושים כאביעצבים ,(4) אפיֹלפסיה והתעֹלפויות, סחרחורות שיתוֱקים, כגון: ,

ֹלציין (יש בראיה הפרעה תחושה, או תנועה הפרעות (מיגרנות), כרוניים ראש

ומעֹלה)( 8 ממספר הן העִדשה/ות כאשר רֱק משֱקפיים הרכבת

) בשמיעה

11

12

או (

) נפשיות מחֹלות או ִדיכאון ,(13.(

ב.

א.

נפצעת האם רפואי, טיפוֹל מֱקבֹל כֹלשהי, במחֹלה כעת חוֹלה אתה האם

) בתאונה בעבר

מטפֹל. מרופא מכתב וצרף בהערות פרט נא כן, אם

האחרונים?10 החוִדשים 3 ב- בִדיֱקות עברת או (

ִדם וכֹלי ֹלב

אחרת. מחֹלה או הֹלב ֱקצב הפרעות ֹלב, ספיֱקת אי גבוה, ִדם ֹלחץ

פֱקטוריס, אנגינה טרומבוזה, אוטם, ֹלב, התֱקף כגון: , ) (2)14(

עיכוֹל ִדימוםִדרכי מעיים, מחֹלות תריסריון), או ֱקיבה (כיב אוֹלֱקוס כגון: ,(6)

במחֹלת הֱקשורות בִדיֱקות או חוֹלי מרה, וכיס כבִד מחֹלות העיכוֹל, מִדרכי

(מסוג אחרת.Hepatitisהצהבת מחֹלה או בצואה סמוי ִדם ,(

ִד.

.13ה.

וריאות נשימה כרונית,ִדרכי ריאות ִדֹלֱקת שחפת, אסטמה, כגון: ,(1)

אחרת. מחֹלה או הריאה ֱקרום מחֹלת אמפיזמה, ממושך, שיעוֹל ִדם, יריֱקת

ג.

ֹלא כןֹלא כן
המחֹלה / השאֹלה

ֹלהֹלן: המפורטות התופעות מאחת בעבר סבֹלת או סובֹל אתה האם

ֹלביטוח שני מועמִד

ֹלא כןֹלא כן
המחֹלה / השאֹלה

הבאות: השאֹלות עֹל גם ֹלענות יש מזור ֹלביטוח כיסוי נרכש אם

חוֹלה או חֹלה בת) / /בן אחות / אח / אם / (אב מֱקרוביך אחִד האם

נפוצה, טרשת אֹלצהיימר, (כגון: נוירוֹלוגית במחֹלה או בסרטן

ֹלגיֹל מתחת )?20(50פרֱקינסון)

שרירים. ניוון אוטיזם, ִדאון, תסמונת שכֹלי, פיגור שיתוֱק, מוֹלִד, מום

ב.

א.

כןֹלא

מועמִד
מאוחִדתמכביֹלביטוח ֹלאומיתכֹלֹלית חוֹלים: ֱקופת שם

שני מועמִד
מאוחִדתמכביֹלביטוח ֹלאומיתכֹלֹלית חוֹלים: ֱקופת שם

.1

.2

תחשבנה החברה ֹלרופא עֹל-יִדי שתימסרנה והתשובות החברה רופא עֹל-יִדי רפואית בִדיֱקה ֹלהיבִדֱק מתחייב אני החברה, עֹל-יִדי ֹלכך אִדרש אם (ב) ; (א)

עֹל בהתבסס הביטוחי הסיכון את מעריכה החברה שעֹל-פיו חיתום, שֹל בהֹליך היתר, בין כרוכה ֹלביטוח המועמִדים מן אחִד כֹל או אותי ֹלֱקבֹל החברה הסכמת כי ֹלי יִדוע : מהצהרותיי; (ג) נפרִד בֹלתי כחֹלֱק

הביטוח. פרטי בִדף הֱקבוע המועִד הינו הביטוח התחֹלת תאריך ההצעה. את ֱקבֹלה ֹלא או ֱקבֹלה אם החברה ֹלי תוִדיע סיומו עם ורֱק רֹלבנטי אחר מיִדע כֹל או רפואי מיִדע סטטיסטיים, נתונים אֱקטואריים, נתונים

ומֹלאות נכונות הן הבריאות בהצהרת שנתתי התשובות כֹל

ֹלביטוח ֱקבֹלה

ֹלביטוח מועמִד

ֹלביטוח מועמִד ֹלביטוח שני מועמִד ֹלביטוח מועמִד

ֹלביטוח שני מועמִד ֹלביטוח מועמִד

ח.

ט.

י.

ועור שֹלמין וצורה בגוִדֹל שינויים מתרפא, שאינו פצע עגבת, כגון: ,

עור. סרטן או מֹלנומה יבֹלת, חן, נֱקוִדת

באייִדס הֱקשורות הִדבֱקות או אוחוֹלי החיסוני) הכשֹל (תסמונת

ִדוח ֹלצרף יש "כן", סימנת אם אייִדס. שֹל נוגִדנים נושא אתה האם

שביצעת בִדיֱקות ותוצאות מעֱקב מרפאת

ועצמות פרֱקים מחֹלות גב (5),כאבי

אחרת. מחֹלה או ארטריטיס, ראומטיזם,

פרֱקים,17( ִדֹלֱקות כגון: ,( )19(

) תרופות מֱקבֹל אתה )?21האם 9.

10.

11.

או חיים ֹלביטוח הצעתך מיוחִדים בתנאים נתֱקבֹלה או נִדחתה פעם אי האם

כֹלשהי? ביטוח בחברת סיעוִד או בריאות

נמצא שאתה ו/או ֱקבועה) או (זמנית ֱקיימת נכות ֹלך נֱקבעה האם

כֹלשהוא? ממוסִד בנכות הכרה ֹלֱקבֹלת בתהֹליך

(כֹליות

הפרוסטטה הגִדֹלת בשתן, חֹלבון או סוכר

18

אחרת. מחֹלה או

) השתן) ִדם,15וִדרכי השתן, בִדרכי זיהומים או מחֹלות כגון: ,(

)16(

ו.

בעבר:.12 עברת האם

בֹלבִד: ֹלנשים שאֹלות

. הפֹלות שתי ספונטניותמעֹל

הריון. בשמירת היית

ֹלך. נמסר אשר הריון ֹלשמירת אפשרות עֹל מיִדע ביִדך יש

א.

ב.

ג.

חומריםז. המגןחיֹלוף בֹלוטות מחֹלות בֹלוטות, מחֹלות ,(7) סוכרת כגון: ,

אחרות הפרעות או המופיֹליה ,(9) בִדם גבוהים שומנים ,(8)

בִדם. הֱקשורות

ו כוֹלסטרוֹל


