1

מספר
פוליסה
שם
הסוכן
מספר
הסוכן

הצהרהעלמצבבריאות
ישלענותעלכלהשאלותתשובותברורותומלאות.איןלהשתמשבקוויםאובסימניםבמקוםמילים.

א.פרטיהמבוטחים

פרטימבוטחשני

פרטימבוטחראשי

שםמשפחה

שםפרטי

שםמשפחהקודםשלהמועמד

מין

תאריךלידה

מספרזהות

ארץלידה

שםהמוסדהרפואיהמטפל
מקצוע

שםהאב

מצבמשפחתי+ילדים

עיסוק

שםמשפחהקודםשלהמועמד

מין

תאריךלידה

מספרזהות
מצבמשפחתי+ילדים

ארץלידה

שםהמוסדהרפואיהמטפל

שםהרופאהמטפל
גובה

שםמשפחה

שםפרטי

שםהאב

משקל

מקצוע

שםהרופאהמטפל
גובה

עיסוק

משקל

ב.שאלותעלמצבבריאות
מבוטחראשון
כן

שאלותכלליות

מבוטחשני

לכלשאלהסמןאבעמודה"כן"או"לא"ואםהממצאחיוביוצרףשאלוןבהתאם.
הקפדלרשוםמימיןלגבימבוטחראשיומשמאללגבימבוטחשני.

לא

כן

 .1האםחלשינויבמשקלךבמהלךחציהשנההאחרונה)יותרמ20ק"ג(?
 .2מחלותבקרובימשפחהביולוגיים:מחלתלב,כליות,סרטןהשד,מעיהגסאצליותרמ2קרובימשפחה.
סכרת,הפרעהנפשית)סכיזופרניה,דיכאון(אומחלהתורשתיתאחרתפרטמחלהקרבהמשפחתית
וגילגילויהמחלה.
 .3פציעה)בתאונהאוכלסיבהאחרת(.
 .4קיימתנכות.
 .5נמצאבתהליךלקביעתאחוזינכותו/אומקבלקצבתאובדןכושרעבודה.
 .6מובטלמסיבותבריאותיות.
 .7בוצעאוהומלץלבצעבדיקהכלשהיא:צינטור,מיפוילב,א.ק.ג,.קולונוסקופיה,אנדוסקופיה,אולטרסאונד,
אקולב,רנטגן,ארגומטריה,C.T.,אוכלבדיקהאחרת,פרטאתסוגהבדיקהותוצאות.
 .8קשרקרובעםאנשיםחוליםבאיידס,שחפתדלקתכבד.
 .9נאסרעליךלתרוםדם.
 .10טופלבעברבכימוטרפיהאוהקרנות.

שאלוןפציעה
שאלוןנכות

שאלוןתרומתדם

מבוטחשני

מבוטחראשי

 .11הצהרת
אי–עישון/עישו

לא

1מעשן1 :סיגריות1סיגרים1מקטרת1אחר___כמהביום___†שנותעישון___ 1מעשן1 :סיגריות1סיגרים1מקטרת1אחר___כמהביום___†שנותעישון___
ידועלישאיהצהרתהאמת
האםעישנתבעבר?
לא האםעישנתבעבר?
עלולהלפטוראתמנורה
1לא
1
1לא1כן,התחלתיבשנת____והפסקתיבשנת________
והפסקתיבשנת________
_
כן,התחלתיבשנת___
לא
מבטחיםביטוחבע"מ מעשן1 1 :
מעשן:
עישנתי1:סיגריות1סיגרים1מקטרת1אחר________
עישנתי1:סיגריות1סיגרים1מקטרת1אחר________
מתשלוםסכוםהביטוח
האםיעצולךלהפסיקמסיבתבריאות1לא1,כןפרט______
האםיעצולךלהפסיקמסיבתבריאות1לא1,כןפרט______
בהתאםלחוק.לסמןא
__________________________________________________
__________________________________________________
במשבצתהמתאימה.

.12
.13
.14
.15
.16
.17

האםאתהצורך/צרכתסמים?
האםהינךשותהקבועיותרמכוסמשקהאלכוהולביום?
האםהיהבמקצועךועיסוקךעבודהעםחומריםמסוכנים?פרט:
תחביבים:טייס,רחיפתמצנחים,ספורטמוטורי,שייט,טיפוסלגובה,צלילה.
האםמקצועךקשורבאומנות,ספורט,טייס,צלילה?
האםחשתבשינוילרעהבמצבבריאותךלאחרונה?

שאלוןסמים
שאלוןאלכוהול
שאלוןתחביבים
שאלוןטייס,אומנים,ספורטאים

שאלותעלמחלות

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

האםאיפעםחליתאוהיולךסימניהמחלותהמפורטותלהלן,במידהוהתשובה"כן"ישלמלאשאלוןמחלותרלוונטי.
שאלוןעצבים
מחלותעצבים,מחלותנפש,הפרעותשינה,אפילפסיה.
שאלוןריאותודרכינשימה
ריאותודרכינשימה.
שאלוןלבוכלידם
הפרעותבלב,בלחץהדםובכליהדם.
שאלוןושטודרכיעיכול
הפרעותבושט,בקיבה,במעיובפיהטבעת.
שאלוןתפקודכבד,כיסמרהוטחול
הפרעותבתפקודהכבד,צהבת,כיסהמרה,הטחולוהלבלב.
שאלוןכליותודרכישתן
הפרעותבכליותובדרכיהשתן.
שאלוןפרוסטטהואשכים
ערמונית)פרוסטטה(ואשכים.
סכרת,בלוטתהתריס,שומניםFMFוהפרעותמטבוליותוהורמונליותאחרות.
שאלוןסכרתוהפרעותמטבוליות
שאלוןספירתדםוקרישה
הפרעהבספירתהדם,בקרישתהדםאובמערכתהחיסון.
שאלוןעור
בעיותהקשורותלעור.
שאלוןמחלותזיהומיות,מחלותמין,חוםממושך
מחלותזיהומיות,מחלותמין,איידס,חוםממושך.
שאלוןגב
הפרעותבגבובעמודהשידרה.
סרטן.פרט,תאריךגילויומיקום:
שאלוןעיניים,אוזנייםואף
הפרעותבעינייםוראיה,באוזניים,באף,בסינוסים,בשיניים,בלועובגרון.
שאלוןמחלותנשים
מצביםגינקולוגיםומחלותנשים.
שאלוןמחלותרקמותחיבור,פרקים,אוסטאופורוזה
מחלותרקמותחיבור,פרקים,אוסטאופורוזה.
האםקייםסיכוןמיוחדבאורחחייךאובפעילויותיך?

שאלותנוספות
.1
.2
.3
.4

האםעברתניתוחכלשהו?פרטסוגניתוחומתיבוצע:
האםידועלךעלהצורךבבדיקותפולשניות,באישפוזו/אוניתוחבעתיד?
האםאתהחולהכעתבמחלהכלשהיאושידועלךשישהפרעהבריאותיתעליהלאהצהרת?
האםאתהנוטלתרופות?אםכן,פרטשםהתרופהולאיזהצורך

שאלותלביטוחסיעודי

שאלוןחיתוםמשלים)נוסףעלהצהרתבריאות/בדיקהרפואית(

"03/05/0207/00185אפי"

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

האםב10השניםהאחרונותאושפזתאויעצולךלהתאשפזאולדאוגלסידורמוסדיכלשהו?פרט:
האםבשנתייםהאחרונותקבלתאויעצולךלקבלטיפולסיעודיבבית?
האםנאמרלךשאתהצפוילהיותזקוקלטיפולסיעודיבמהלך12החודשיםהקרובים?
האםאתהמוגבלבביצועאחתמהפעולותהאלו:לקוםולשכב,להתלבשולהתפשט,להתרחץולהתגלח,לאכול
ולשתות,לשלוטעלהסוגרים,ללכת?
האםאתהמשתמשבמכשיריםרפואייםכלשהםכגון:קטטר,מקלהליכה,כסאגלגלים,חגורותרפואיותמכלסוגשהוא?
האםאתהגרעםמישהו?
האםעברתנפילותחוזרותב12חודשיםאחרונים?
האםברשותךרשיוןנהיגהלאופנועאולמונית?
במידהוכן,האםעברתיותרמ3תאונותבשנההאחרונה?

2
 6שאלוןבריאותלילדונוער
ילדשני

ילדראשון

ילדשלישי

ילדרביעי

מין

מין

פרטיםמזהים
השםהפרטי+שםהמשפחה)אםשונהמשלבעלהפוליסה(

מספרהזהות
מין

ילדראשון
כן
לא

מין

ילדשני
כן
לא

ילדשלישי
כן
לא

ילדרביעי
כן
לא

תאריךלידהומין

האםהיולילדאיפעםהמחלותאוסימניהמחלותהמפורטותלהלן:
במידהוהתשובה"כן"ישלמלאשאלוןמחלותרלוונטי.
 .1מחלותקרובימשפחהביולוגיים:מחלתלב,כליות,סרטןהשד/מעי
הגסאצליותרמ2קרובימשפחה.
סכרת,הפרעהנפשית)סכיזופרניה,דיכאון(אומחלהתורשתית
אחרתפרטמחלהקרבהמשפחתיתוגילבגילויהמחלה.
שאלוןפציעה
 .2פציעה)בתאונהאוכלסיבהאחרת(.
שאלוןנכות
 .3קיימתנכות.
שאלוןעצבים
 .4מחלותעצבים,מחלותנפש,הפרעותשינה,אפילפסיה.
שאלוןריאותודרכינשימה
 .5ריאותודרכיהנשימה.
שאלוןלבוכלידם
 .6הפרעותבלב,ובכליהדם,איוושהבלבולחץדם.
שאלותושטודרכיעיכול
 .7הפרעותבושט,בקיבה,במעיובפיהטבעת.
שאלוןתפקודכבד,כיסמרהוטחול
 .8הפרעותבתפקודהכבד,צהבת,כיסהמרה,הטחולוהלבלב.
שאלוןכליותודרכישתן
 .9הפרעותבכליות,בדרכיהשתן,אשכיםופין.
שאלוןספירתדםוקרישה
 .10הפרעהבספירתהדם,בקרישתהדםאובמערכתהחיסון.
שאלוןעור
 .11בעיותהקשורותלעור.
שאלוןמחלותזיהומיות,מחלותמין,חוםממושך
 .12מחלותזיהומיות,מחלותמין,איידס,חוםממושך.
שאלוןגב
 .13הפרעותבגבובעמודהשידרה,פרקיםועצמות.
 .14סרטן.פרט,תאריךגילויומיקום:
שאלוןעיניים,אוזנייםואף
 .15הפרעותבעינייםוראיה,באוזניים,באף,בסינוסים,בשיניים,בלועובגרון.
שאלוןמחלותנשים
 .16מצביםגינקולוגיםומחלותנשים.
 .17סכרת,בלוטתהתריס,שומניםFMFוהפרעותמטבוליותוהורמונליותאחרת .שאלוןסכרתוהפרעותמטבוליות
 .18בעיותהתפתחותו/אליקויילמידה.פרט:
 .19האםילדךעברניתוחבעבר?פרט
 .20האםידועלךעלהצורךבבדיקותפולשניות,באשפוזו/אוניתוח
בעתיד?פרט:
 .21האםילדךחולהכעתבמחלהכלשהיאושידועלךשישהפרעה
בריאותיתעליהלאהצהרת.פרט:
 .22האםילדךנוטלתרופות?אםכןפרטשםהתרופהולאיזהצורך.

הערות:

1

הצהרתהמועמדלבעלותעלהפוליסהוהמבקש/תמועמד/יםלביטוח:

אנימצהיר,מסכיםומתחייבבזהכי:
א .כלהתשובותהמפורטותבהצהרתהבריאותהןנכונותומלאות.
ב .כלהתשובותהמפורטותבהצהרתהבריאותוכלמידעאחרשימסרלמנורהמבטחיםביטוחבע"מ)להלן:מנורהמבטחיםביטוח(בכתבוכןהתנאיםהמקובליםאצלמנורהמבטחיםביטוחלענייןזהישמשו
בסיסלחוזה
הביטוחביני/ביננולביןמנורהמבטחיםביטוחויהווחלקבלתינפרדממנו.
ג .אני/ומאשר/יםומסכים/יםבזהכיקיבולהאודחייתהשלהצעתי/נוזונתוןלשיקולדעתההבלעדישלמנורהמבטחיםביטוחוהיארשאיתלדחותאתההצעהללאמתןהסברכלשהולהחלטתה.
ד .ידועלי/נושחוזההביטוחייכנסלתוקפורקלאחרשהחברהתאשרבכתבאתקבלתהמועמדלביטוחולאחרשהפרמיההראשונהמהווהתנאימפורשלכניסתהפוליסהלתוקףשולמהבמלואה,ובתנאי
שלאהשתנהמצבהבריאותשלהמבוטח,ממועדחתימתועלהצהרתהבריאותאובדיקהרפואיתשעברועדלמועדהאישורבכתבעלקבלתולביטוח.
ה .הרינימצהיר/הבזהכיהמידעהכלולבהצהרהזוניתןמרצוניובהסכמתי.ידועלישמטרתמסירתהמידעהיאלהפקתפוליסתהביטוח.וטיפולבכלהעינייניםהנובעיםמהפוליסהוהקשוריםאליה.אני/נו
מסכים/מהכיהמידעיימסרלצורךעיונו,עיבודוואחסונולכלאדםאוגוףשהחברהתמצאלנכוןוזאתבכפוףלהוראותחוקהגנתהפרטיותהתשמ"א.1981
בביטוחיבריאות
ו .בכפוףלתקנותהפיקוחעלעסקיביטוח)הוראותלענייןמצברפואיקודם(,התשמ"ד,2004הביטוחאינומכסהתביעותהנובעותבמישריןאובעקיפיןממקרהביטוח,אשרגורםממשילוהיהמהלכוהרגיל
שלמצברפואיקודם)דהיינו:מערכתנסיבותרפואיות,לרבותבשלמחלהאותאונה(,שאובחנובמועמדלביטוחלפנימועדהצטרפותולביטוח,ואשראירעלמועמדלביטוחבתקופהשבהחלהסייג.
ז .הביטוחאינומכסהתביעותהנובעותבמישריןאובעקיפיןממקרההביטוח,שאירעבמשךתקופתאכשרהשל90יוםממועדתחילתהביטוחו/אובמשךתקופתאכשרהארוכהיותרבהתאםלתנאיהפוליסה.
ח .הרינימצהירכיעיינתיבמדריךהמוצריםמסדרת"עולםשלבריאות"בפרקהרלוונטי.
ט .כלההצהרותהנוגעותלילדי/נוהקטניםנמסרותעלידי/נוכאפוטרופוס/יםטבעייםשלהם.
י .אנימצהירבזהכיהובאלידיעתי,ואנימסכיםלכך,שהפרטיםשמסרתילמנורהמבטחיםביטוחוכלמידענוסףהנוגעלישיגיעלידיעתהשלמנורהמבטחיםביטוח,יוחזקבמאגרמידעממוחשבבונוהגתמנורה
מבטחיםביטוחלרכזנתוניםבדברלקוחותיה,ביןאםהואמופעלעלידימנורהמבטחיםביטוחעצמהוביןבידימימטעמה,וכיפרטיםאלהעשוייםלהימסרלמאגרימידענוספיםשלחברותשבשליטת"מנורה
מבטחיםהחזקותבע"מ")"קבוצתמנורהמבטחים"(אולגורמיםהפועליםמטעמןשלאותןחברות,לצורךמתןשירותיםנוספים,לצורךניהולנכסיהלקוחות,לצורךהפעילותהשוטפתוכןלצורךקיוםחובותיה
עלפידין.
אנימסכיםכיהנתוניםאשריישמרובמאגריהמידעישמשולצורךיצירתקשרעימיעלידימנורהמבטחיםביטוחאועלידיחברהאחרתמ"קבוצתמנורהמבטחים",לרבותלצורךדיוורישירלרכישתמוצרי
"קבוצתמנורהמבטחים"ולצורךכלפעילותשיווקיתאחרת.
יא .אנימבקשכימנורהמבטחיםביטוחתעניקלישירותימתןמידעבאמצעותהאינטרנטאובאמצעותאמצעיתקשורתאחרים,תוךשאנימודעלכךכיחרףהעובדהשמנורהמבטחיםביטוחמפעילהאמצעי
אבטחתמידעבמתןשירותיהמידעכאמור,עשויהמידעהאמור,הכוללפרטיםאישייםשלי,להחשףלאחרים.
אנימבקשכימנורהמבטחיםביטוחתשלחלכתובתיאתקודהגישהוסיסמתהגישהלמידעבאמצעותהאינטרנט,ידועליכימתןהמידעכאמורנועדלצורךבירורראשוניבלבדולשםהנוחות,וכיבכלסתירה
ביןהמידעשימסרכאמורלביןהמידעהמלאשברשותמנורהמבטחיםביטוחיגברהמידעשברשותמנורהמבטחיםביטוח.

תאריך:

1

חתימתוחותמתהמועמדלבעלותעלהפוליסה

חתימתהמועמדהשני

חתימתהמועמדהראשי

ויתורעלסודיותרפואית

"03/05/0207/00184אפי"

אניהחתוםמטהנותןבזהרשותלקופתחוליםו/אולעובדיההרפואייםהאחריםולמוסדותיההרפואייםאולסניפיה,וכןלכלהרופאיםובתיהחוליםולמוסדותהביטוחהלאומי,לשלטונותצה"לולמשרדהביטחוןולחברות
ביטוח,למסורלמנורהמבטחיםביטוחבע"מלהלן"המבקש",אתכלהפרטיםללאיוצאמןהכללובצורהשתידרשעל–ידי"המבקש"עלמצבבריאותיו/אועלכלמחלהשחליתיבהבעברו/או
שהנניחולהבהכעתו/אושאחלהבהבעתידוהננימשחרראתכםוכלרופאמרופאיכםו/אוכלעובדרפואיאחרו/אומוסדממוסדותיכםהרפואייםו/אוכלסניףמסניפכםמחובתשמירהעלסודיותרפואית
בכלהנוגעלמצבבריאותיו/אומחלותייכנ"לומוותרעלסודיותזוכלפי"המבקש"ולאתהיינהליאליכםכלטענהאותביעהמסוגכלשהובקשרלנ"ל.
כתבויתורזהמחייבאותי,אתעזבוניובאיכוחיהחוקייםוכלמישיבואבמקומיוכןאנימייפהאת"המבקש"לאסוףכלמידעשיראהבעיניוחשובבכלהנוגעלבריאותי.
כתבויתורזהיחולגםעלילדיששמותיהםצוינו,אםצוינובהצעה.
ולראיהבאנועלהחתום,בתאריך x
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