מספר זהות

שם המבוטח

הטופס מיוע3 $נשים ו3גברים כאח$
יש 3מ3א את הטופס בעט ב3ב ו3א בעיפרון

ף הנחיות 3טופס הגשת תביעה 3החזר הוצאות רפואיות  /פיצוי

מבוטח נכב ,
ע 3מנת 3סייע 3נו 3טפ 3בתביעתך בצורה יעי3ה ומהירה ,נו$ה 3ך אם תעביר 3י$ינו את המסמכים המפורטים 3ה3ן.
באם הנך מעוניין שסוכן הביטוח ה/בוע בפו3יסה יטפ 3בתביעתך ,יש 3מ3א ו3חתום ע 3פס/ת המינוי המיוע$ת 3כך בטופס התביעה.
עבור ניתוח שבוצע בבית חו3ים פרטי באמצעות הביטוח המש3ים  /ניתוח שבוצע בבית חו3ים ציבורי באמצעות 9ופת
החו3ים  /הביטוח המש3ים
.1

.2
.3
.4

טופס "תביעה 3החזר הוצאות  /פיצוי"  -בטופס שני ח/3ים:
ח*& א'  -נוע3 $מי3וי בי$י המבוטח ,ח*& ב' 3 -מי3וי בי$י הרופא המטפ.3
אם המבוטח /טין ,ימ3א את הטופס אח $מהוריו ,אך יחתמו שני ההורים.
אנא /ח עמך את הטופס הזה בכ 3פנייה 3רופא המטפ 3או המ/צועי וב/ש מהם 3מ3א את הח /3המתאים במ3ואו.
גי3יון ניתוח  /מסמך סיכום ניתוח.
/ב3ה מ/ורית  -יש 3צרף במי$ה ושו3מה ע 3י$ך השתתפות עצמית.
מסמכים רפואיים הכו33ים את תו$3ות המח3ה ,סיכומי ח$ר מיון  /בית חו3ים אם /יימים וכ 3מסמך רפואי ה/שור 3תביעה.

עבור טיפו3ים אמבו3טוריים
.1

.2
.3
.4
.5

טופס "תביעה 3החזר הוצאות  /פיצוי"  -בטופס שני ח/3ים:
ח*& א'  -נוע3 $מי3וי בי$י המבוטח ,ח*& ב' 3 -מי3וי בי$י הרופא המטפ.3
אם המבוטח /טין ,ימ3א את הטופס אח $מהוריו ,אך יחתמו שני ההורים.
אנא /ח עמך את הטופס הזה בכ 3פנייה 3רופא המטפ 3או המ/צועי וב/ש מהם 3מ3א את הח /3המתאים במ3ואו.
פירוט ההוצאה הרפואית.
/ב3ות מ/וריות.
סיכום מי$ע רפואי מהרופא המטפ.3
מסמכים רפואיים הכו33ים תו$3ות מח3ה  ,סיכומי ח$ר מיון  /בית חו3ים אם /יימים וכ 3מסמך רפואי ה/שור 3תביעה.

ניתן 3העביר את טופס התביעה והמסמכים הר3וונטיים 3מיי / tviotbri@migdal.co.il :3פ9ס מס'  03-6278444או
3ש3וח באמצעות ה ואר 3כתובת המופיעה מטה.
מה י/רה בהמשך?
3אחר /ב3ת טופס התביעה והמסמכים הר3וונטיים תיבחן זכאותך 3כיסוי הביטוחי ,בכפוף 3תנאי הפו3יסה.
במי$ה וי$רשו מסמכים נוספים תיש3ח 3ך הו$עה בכתב.
*י$יעתך ,טופס זה אינו מהווה התחייבות *תש*ום ו/או הכרה בזכאות המבוטח *תש*ום כ*שהו.

אנו מו$ים 3ך ע 3שיתוף הפעו3ה
)(05.2014

בברכה,
מח/3ת תביעות בריאות

מג  3חברה 3ביטוח בע"מ מרכז שירות *&וחות  -ט3פון 03-9201010
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הטופס מיוע3 $נשים ו3גברים כאח$
יש 3מ3א את הטופס בעט ב3ב ו3א בעיפרון

טופס הגשת תביעה 3 -החזר הוצאות רפואיות  /פיצוי
ח 93א 3 -מי3וי בי י המבוטח

א .פרטי המבוטח
שם משפחה

מספר זהות
מ&ום עבו$ה

שם פרטי

כתובת מגורים )רחוב(

$ואר א*&טרוני
שם &ופת החו*ים
מכבי

3אומית

כ33ית

תאריך *י$ה

מס' בית מס' $ירה
מספר ט*פון ניי$

מספר ט*פון

כתובת הסניף

שם הסניף

מי&ו$

יישוב

מספר פ&ס
שם רופא מטפ*  /משפחה

מאוח$ת

ב .ביטוחי בריאות נוספים
האם הגשת או בכוונתך 3הגיש תביעה 3גורם כ3שהו אחר?
*א
סוגי ביטוח נוספים שברשותך

3א
כן

כן ,פרט:
שם ה&ופה  /חברה

שם התכנית

מוע $התח*ת הביטוח

ביטוח מש3ים ב/ופת חו3ים
ביטוח רפואי במ/ום העבו$ה
ביטוח במ/ום אחר

ג .פירוט הוצאות בגין טיפו3ים רפואיים * -מי*וי ע*-י$י המבוטח
פיצוי בגין ניתוח שבוצע בית חו3ים ציבורי
פיצוי בגין ניתוח שבוצע במסגרת השב"ן
החזר הוצאות ניתוח פרטי
ב/שה 3החזר הוצאות רפואיות
נא פרט את סוג הטיפו* :ב$י&ת רופא  /ה$מייה  /פיזיוטרפיה  /אחר

סכום בש"ח

מספר &ב*ה

 .אופן תש3ום התביעה
אופן תש*ום התביעה )סמן ב -את בחירתך(
/ב3ת התש3ום 3חשבון הבנ /ממנו משו3מת הפרמיה החו$שית 3 -מש3מים בהוראת /בע.
3צורך תש3ום 3חשבון בנ /אחר שע 3שמך  /במי$ה והפרמיה החו$שית משו3מת באמצעות כרטיס אשראי.
נא מ3א את הפרטים וצרף תצ3ום שי /או אישור הבנ /ע 3פרטי חשבונך.
שם הבנ&

מספר הסניף

שם הסניף

מספר החשבון

הערה:
במי$ה והמבוטח הינו &טין יש *העביר מכתב חתום ע* י$י שני ההורים שבו יצוין אופן התש*ום הנ$רש ופרטי המוטבים ,בצירוף תצ*ום תעו$ות הזהות
ש* המוטבים.
)(05.2014
חתימת
המבוטח

&ו $מסמך 602/112

עמו $מספר

2

מתוך $ 4פים

0160200002040514

ה .הצהרת המבוטח
אני/נו החתום/ים מטה ,נותן/ים בזה רשות /3ופת חו3ים ו/או 3מוס$ותיה הרפואיים ו/או 3צה" ,3וכן 3כ 3הרופאים ,המוס$ות הרפואיים ובתי–חו3ים אחרים3 ,מ3"3
ו/או 3משר $הביטחון ו/או 3כ 3חברת ביטוח ו/או 3כ 3מוס $וגורם אחר ככ 3שה$בר $ורש 3בירור הזכויות והחובות המו/נות ע-3פי הפו3יסה3 ,מסור 3מג 3$חברה
3ביטוח בע"מ ו/או 3ש3וחיה ,עוב$יה וכ 3מי מטעמה )3ה3ן "המב/ש"( ,את כ 3הפרטים 33א יוצא מן הכ 33ובצורה שתי$רש ע 3י$י המב/ש/ים ע 3מצב בריאותי/נו
ו/או ע 3כ 3מח3ה שח3יתי/נו בה בעבר ו/או שאני/נו חו3ה/ים בה כעת ו/או שא/נח3ה בה בעתי $ו/אני/נו משחרר/ים אתכם מחובת שמירה ע 3סו$יות זו כ3פי
ה"מב/ש" ו/או יועץ הביטוח .כתב ויתור זה מחייב את עזבוני/נו ובאי כוחי/נו החו/יים וכ 3מי שיבוא במ/ומי/נו .כתב ויתור זה יחו 3גם ע 3י$3י/נו ה/טינים.
ניתנת בזו זכות 3חברה 3תבוע החזרים ו3שובב את התביעה כנג $כ 3צ $ש3ישי שיש 3ו מחויבות 3כיסוי התביעה הנ" 3או ח/3ה.
אני/נו החתום/ים מטה מצהיר/ים בזאת שתשובתיי/נו ע 3השא3ות הנ" 3הן נכונות וש3מות.

תאריך

שם
פרטי
ומשפחה

מספר
זהות

חתימת
המבוטח

במ/רה ש/ 3טין יש 3החתים את שני ההורים ע 3הטופס:

תאריך

שם
האם

מספר
זהות

חתימת
האם

תאריך

שם
האב

מספר
זהות

חתימת
האב

ו .מינוי הסוכן
3טפ 3בשמי ועבורי בכ 3ה/שור 3תביעה זו ובכ 33זאת 3הגיש " 3מג 3$חברה
הנני ממנה את סוכן הביטוח מר/גב'
3ביטוח בע"מ" ו/3ב 3מ "מג 3$חברה 3ביטוח בע"מ" את כ 3התכתובות ו/או המי$ע ו/או המסמכים ה/שורים 3תביעה ו3שמש כש3וחי 3כ$ 3בר ועניין הנוגע
3תביעה זו ב3ב.$

שם
פרטי
ומשפחה

תאריך

חתימת
המבוטח

ז .הסכמה 3שימוש ב וא"3
אני מסכים כי בכ 3מ/ום בו מכוח החו /ו/או הפו3יסות שיש 3י במג 3$חברה 3ביטוח בע"מ ,נ$רשת החברה ,או מי מטעמה3 ,העביר 3מבוטח מי$ע ו/או
מסמך בכתב ,תהיה 3חברה או 3מי מטעמה אפשרות 3העביר א3י את המי$ע ו/או המסמך ב$ואר א/3טרוני 3כתובת האי-מיי 3שנרשמה ע 3י$י בטופס זה,
במ/ום ב$ואר ,אף אם הוא כו" 33מי$ע רגיש" כהג$רתו בחו /הגנת הפרטיות3 .פיכך ,אפשרות פתיחת ה$ואר הא/3טרוני תהיה ע 3י$י ב3ב $וזאת באמצעות
סיסמה אישית ש3י.

תאריך

שם
פרטי
ומשפחה

חתימת
המבוטח

מס'
זהות

)(05.2014

&ו $מסמך 106

עמו $מספר
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הטופס מיוע3 $נשים ו3גברים כאח$
יש 3מ3א את הטופס בעט ב3ב ו3א בעיפרון

טופס הגשת תביעה 3 -החזר הוצאות רפואיות  /פיצוי
ח 93ב 3 -מי3וי בי י רופא מ9צועי מטפ3
ח /3זה ימו3א ע 3י$י רופא מ/צועי המטפ 3במבוטח ,ובהיע$ר רופא מ/צועי מטפ ,3ימו3א ע-3י$י רופא משפחה/י$3ים.
רופא נכב,$
ע 3מנת 3ה 3/ע 3הטיפו 3בפניית המבוטח ,אנא ענה ע 3כ 3השא3ות ש3ה3ן.

א .פרטי הרופא המ9צועי המטפ / 3רופא משפחה
שם משפחה
כתובת מגורים )רחוב(

התמחות

שם פרטי
מספר בית

מספר ט*פון בבית

יישוב

מספר ט*פון ניי$
מספר פ&ס

מי&ו$

ב .פרטי המבוטח
מספר זהות

שם משפחה

שם פרטי

ג .הטיפו 3במבוטח
מתאריך

מח*ות ו*י&ויים מהם סוב* המבוטח

 .אבחנה
פירוט האבחנה הנוכחית:

המבוטח בטיפו*י הח* מתאריך:

הת*ונות/הסימנים *מח*ה הנוכחית התחי*ו בתאריך:

המבוטח בטיפו*י בנוגע *אבחנה זו הח* מתאריך:

ה .טיפו3ים תרופתיים שניתנו ע כה 3מטופ3
מתאריך

שם תרופה

)(05.2014

חתימת
הרופא
המטפ3

תאריך

&ו $מסמך 860

עמו $מספר
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מתוך $ 4פים

0186000004040514

