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עתיִדי ניתוח תאום / ֹלאישור תביעה הגשת ֹלטופס הנחיות ִדף

נכבִד, מבוטח

ֹלהֹלן. המפורטים המסמכים את ֹליִדינו תעביר אם ֹלך נוִדה ומהירה, יעיֹלה בצורה בתביעתך ֹלטפֹל ֹלנו ֹלסייע מנת עֹל

התביעה. בטופס ֹלכך המיועִדת המינוי פסֱקת עֹל וֹלחתום ֹלמֹלא יש בתביעתך, יטפֹל בפוֹליסה הֱקבוע הביטוח שסוכן מעוניין הנך באם

הניתוח. את ֹלבצע שעתיִד הרופא יִדי עֹל ֹלמיֹלוי נועִד - המטפֹל, הרופא ביִדי ֹלמיֹלוי - המבוטח, ביִדי ֹלמיֹלוי נועִד ג'- חֹלֱק ב' חֹלֱק א' חֹלֱק

ההורים. שני יחתמו אך מהוריו, אחִד הטופס את ימֹלא ֱקטין, המבוטח אם

במֹלואו. המתאים החֹלֱק את ֹלמֹלא מהם ובֱקש המֱקצועי או המטפֹל ֹלרופא פנייה בכֹל הזה הטופס את עמך ֱקח אנא

ֹלב! שים

המשֹלים הביטוח באמצעות חֹלֱקו, או כוֹלו ֹלבצעו, ותבחר יִדינו עֹל הניתוח ֹלכיסוי זכאי הנך אם שברשותך הפוֹליסה ֹלתנאי בכפוף

הפוֹליסה. תביעת - אי בגין מיוחִד כספי ֹלפיצוי זכאי תהיה אחר, גורם כֹל או החוֹלים ֱקופת שֹל

כֹלשהו. ֹלתשֹלום המבוטח בזכאות הכרה ו/או ֹלתשֹלום התחייבות מהווה אינו זה טופס ֹליִדיעתך,

או 03-5637749 מס' פֱקס / ֹלמייֹל: הרֹלוונטיים והמסמכים התביעה טופס את ֹלהעביר healthclaim@migdal.co.ilניתן

בריאות. תביעות עבור: מטה המופיעה ֹלכתובת בִדואר ֹלשֹלוח

בהמשך? יֱקרה מה

הפוֹליסה. ֹלתנאי בכפוף הביטוחי, ֹלכיסוי זכאותך תיבחן הרֹלוונטיים והמסמכים התביעה טופס ֱקבֹלת ֹלאחר

בכתב. הוִדעה ֹלך תישֹלח נוספים מסמכים ויִדרשו במיִדה

בהֱקִדם. ֱקשר עמך ניצור בתביעתך ֹלטיפוֹל הנִדרשים המסמכים ֱקבֹלת עם

הפעוֹלה שיתוף עֹל ֹלך מוִדים אנו

בברכה,

בריאות תביעות

חֹלֱקים: שֹלושה בטופס עתיִדי" - ניתוח ותאום ֹלאישור "תביעה טופס

ֹלתביעה. הֱקשור רפואי מסמך וכֹל ֱקיימים אם חוֹלים בית או מיון חִדר סיכומי מחֹלה, תוֹלִדות הכוֹלֹלים רפואיים מסמכים
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ֹלטופס הנחיות 689ִדף
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03-9201010 בטֹלפון הֹלֱקוחות שירות במרכז או שֹלך הביטוח סוכן אצֹל , באתר ֹלמצוא ניתן נוסף מיִדע

4951106 מיֱקוִד תֱקווה, פתח אריה ֱקרית ת.ִד. 3063 בע"מ, ֹלביטוח חברה מגִדֹל ִדואר: ֹלמשֹלוח כתובת

המבוטח זהותשם מספר

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

הסוכן תכניתשם / פוֹליסה מספר





עתיִדי ניתוח תאום / ֹלאישור תביעה הגשת טופס

בניתוח הֱקשורות רפואיות הוצאות אחר)ג. שתֹל/ אמבוֹלנס/ המנתח/ עם (התייעצות
הטיפוֹל סוג את פרט בש"חנא תאריךסכום
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המבוטח ביִדי ֹלמיֹלוי - א חֹלֱק

זהות משפחהמספר פרטישם שם

החוֹלים ֱקופת שם

(רחוב) מגורים כתובת ִדירהיישוב ת”ִדמס' בית מיֱקוִדמס'

הסניף כתובת

טֹלפון מספר

ֹליִדה תאריך

עבוִדה מֱקום

המבוטח פרטי א.

הסניף שם

אֹלֱקטרוני ִדואר

מאוחִדתֹלאומיתכֹלֹליתמכבי

משפחה / מטפֹל רופא שם

נייִד טֹלפון פֱקסמספר מספר

פרט: כן, ֹלא אחר? כֹלשהו ֹלגורם תביעה ֹלהגיש בכוונתך או הגשת האם

נוספים בריאות ביטוחי ב.

חוֹלים בֱקופת משֹלים ביטוח

העבוִדה במֱקום רפואי ביטוח

אחר במֱקום ביטוח

שברשותך נוספים ביטוח התכניתסוגי הביטוחשם התחֹלת מועִד חברה / הֱקופה שם כן ֹלא

התביעה תשֹלום אופן ִד.

ֱקבע. בהוראת ֹלמשֹלמים - החוִדשית הפרמיה משוֹלמת ממנו הבנֱק ֹלחשבון התשֹלום ֱקבֹלת

אשראי. כרטיס באמצעות משוֹלמת החוִדשית והפרמיה במיִדה / שמך שעֹל בנֱק ֹלחשבון תשֹלום אחרֹלצורך

חשבונך. פרטי עֹל הבנֱק אישור או המחאה תצֹלום וצרף הפרטים את מֹלא נא

בחירתך) את ב- (סמן התביעה תשֹלום אופן

הזהות תעוִדות תצֹלום בצירוף המוטבים, ופרטי הנִדרש התשֹלום אופן יצוין שבו ההורים שני יִדי עֹל חתום מכתב ֹלהעביר יש ֱקטין הינו והמבוטח במיִדה

המוטבים. שֹל

הבנֱק הסניףשם הסניףשם החשבוןמספר מספר

חתימת
המבוטח

הערה:

מספר 689טופס

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

הסוכן תכניתשם / פוֹליסה מספר

חברה עובִד

ֹלא כן



המבוטח הצהרת ה.

689 מסמך 3ֱקוִד
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0168968903040515 ִדפים 4 מתוך מספר עמוִד

ֹלמֹל"ֹל אחרים, ובתי–חוֹלים הרפואיים המוסִדות הרופאים, ֹלכֹל וכן ֹלצה"ֹל, ו/או הרפואיים ֹלמוסִדותיה ו/או חוֹלים ֹלֱקופת רשות בזה נותן/ים מטה, החתום/ים אני/נו

חברה ֹלמגִדֹל ֹלמסור הפוֹליסה, עֹל-פי המוֱקנות והחובות הזכויות ֹלבירור ִדורש שהִדבר ככֹל אחר וגורם מוסִד ֹלכֹל ו/או ביטוח חברת ֹלכֹל ו/או הביטחון ֹלמשרִד ו/או

בריאותי/נו מצב עֹל המבֱקש/ים יִדי עֹל שתיִדרש ובצורה הכֹלֹל מן יוצא ֹלֹלא הפרטים כֹל את "המבֱקש"), (ֹלהֹלן מטעמה מי וכֹל עובִדיה ֹלשֹלוחיה, ו/או בע"מ ֹלביטוח

כֹלפי זו סוִדיות עֹל שמירה מחובת אתכם משחרר/ים ו/אני/נו בעתיִד בה שא/נחֹלה ו/או כעת בה חוֹלה/ים שאני/נו ו/או בעבר בה שחֹליתי/נו מחֹלה כֹל עֹל ו/או

הֱקטינים. יֹלִדי/נו עֹל גם יחוֹל זה ויתור כתב במֱקומי/נו. שיבוא מי וכֹל החוֱקיים כוחי/נו ובאי עזבוני/נו את מחייב זה ויתור כתב הביטוח. יועץ ו/או ה"מבֱקש"

מספר
זהות

מספר
זהות

מספר
זהות

חתימת
המבוטח

חתימת
האם

חתימת
האב

שם
פרטי
ומשפחה

שם
האם

שם
האב

תאריך

תאריך

תאריך

חֹלֱקה. או הנ"ֹל התביעה ֹלכיסוי מחויבות ֹלו שיש שֹלישי צִד כֹל כנגִד התביעה את וֹלשובב החזרים ֹלתבוע ֹלחברה זכות בזו ניתנת

ושֹלמות. נכונות הן הנ"ֹל השאֹלות עֹל שתשובתיי/נו בזאת מצהיר/ים מטה החתום/ים אני/נו

הטופס: עֹל ההורים שני את ֹלהחתים יש ֱקטין שֹל במֱקרה

הסוכן מינוי ו.

בִדוא"ֹל ֹלשימוש הסכמה ז.

חברה "מגִדֹל ֹל ֹלהגיש זאת ובכֹלֹל זו ֹלתביעה הֱקשור בכֹל ועבורי בשמי ֹלטפֹל מר/גב' הביטוח סוכן את ממנה הנני

הנוגע ועניין ִדבר ֹלכֹל כשֹלוחי וֹלשמש ֹלתביעה הֱקשורים המסמכים ו/או המיִדע ו/או התכתובות כֹל את בע"מ" ֹלביטוח חברה "מגִדֹל מ וֹלֱקבֹל בע"מ" ֹלביטוח

בֹלבִד. זו ֹלתביעה

ו/או מיִדע ֹלמבוטח ֹלהעביר מטעמה, מי או החברה, נִדרשת בע"מ, ֹלביטוח חברה במגִדֹל ֹלי שיש הפוֹליסות ו/או החוֱק מכוח בו מֱקום בכֹל כי מסכים אני

זה, בטופס יִדי עֹל שנרשמה האי-מייֹל ֹלכתובת אֹלֱקטרוני בִדואר המסמך ו/או המיִדע את אֹלי ֹלהעביר אפשרות מטעמה ֹלמי או ֹלחברה תהיה בכתב, מסמך

הפרטיות. הגנת בחוֱק כהגִדרתו רגיש" "מיִדע כוֹלֹל הוא אם אף בִדואר, במֱקום

חתימת
המבוטח

חתימת
המבוטח

שם
פרטי
ומשפחה

שם
פרטי
ומשפחה

תאריך

תאריך
מס'
זהות

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

הסוכן תכניתשם / פוֹליסה מספר
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מטפֹל מֱקצועי רופא ביִדי ֹלמיֹלוי - ב חֹלֱק

משפחה/יֹלִדים. רופא עֹל-יִדי ימוֹלא מטפֹל, מֱקצועי רופא ובהיעִדר במבוטח, המטפֹל מֱקצועי רופא יִדי עֹל ימוֹלא זה חֹלֱק

המנתח הרופא יִדי עֹל ֹלמיֹלוי - ג חֹלֱק

הניתוח. את ֹלבצע שעתיִד הרופא יִדי עֹל ימוֹלא זה חֹלֱק

נכבִד, רופא

נכבִד, רופא

נוסף: מיִדע

שֹלהֹלן. השאֹלות כֹל עֹל ענה אנא המבוטח, בפניית הטיפוֹל עֹל ֹלהֱקֹל מנת עֹל

שֹלהֹלן. השאֹלות כֹל עֹל ענה אנא המבוטח, בפניית הטיפוֹל עֹל ֹלהֱקֹל מנת עֹל

התמחות משפחה שם

משפחה שם

פרטי שם

פרטי שם

(רחוב) מגורים כתובת ביתיישוב ִדירהמספר מיֱקוִדת”ִדמספר

בבית טֹלפון נייִדמספר טֹלפון מספר

המטפֹל המֱקצועי הרופא פרטי א.

המבוטח פרטי ב.
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פֱקס מספר

זהות מספר

המבוטח שֹל בריאותו ומצב רפואי טיפוֹל עֹל פרטים ג.

המבוטח: סובֹל ממנה הרפואית הבעיה מה פרט

מתאריך: בטיפוֹלי נמצא המבוטח

הנוכחית: ֹלבעיה הֱקשורה הרפואית ההיסטוריה את פרט

אחר בתאריך עבוִדה תאונת ִדרכים תאונת פרט: כן, ֹלא בתאונה? ֱקשורה האבחנה האם

האבחנות: מֹלוא את פרט אנא כן, ֹלא נוספות? רפואיות מבעיות סובֹל המבוטח האם

אבחנה

אבחנה

פרט: אחר, ניתוח טיפוֹלים בִדיֱקות עֹל: ממֹליץ

תאריך

תאריך

חתימת
המנתח הרופא
וחותמתו

חתימת
הרופא
המטפֹל

0186068904040515

מתאריך

מתאריך

שם
המנתח הרופא

ֹלתאריך נֱקבע הניתוח חוֹליםמועִד החוֹליםבית בית כתובת

המנתח הרופא עֹל-יִדי ֹלמיֹלוי - הניתוח ֹלגבי פרטים

עתיִדי ניתוח תאום / ֹלאישור תביעה הגשת טופס

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

הסוכן תכניתשם / פוֹליסה מספר


