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ביטוח בריאות

 טופס גריעה מביטוח בריאות קבוצתי אצל המעסיק - עובדי עיריית תל אביב והמרכז הרפואי
ובני משפחתם

תוכנית ביטוח הבריאות, אשר ניתנת כהטבה לעובדים, נבנתה במיוחד עבורכם ומבטיחה כיסוי מקיף למקרים רפואיים קשים הדורשים הוצאה 

כספית גבוהה והן כיסוי לשירותים רפואיים מתקדמים שיעמדו לרשותכם ברמה היום יומית. 

בני  מעוניין/ת לגרוע את  או שהנך  והחלטת לגרוע את עצמך מהביטוח  ובמידה  לנכון להפנות את תשומת לבך לחשיבות הביטוח  מוצאים  אנו 

.colectivt@fnx.co.il :משפחתך מהביטוח, אנא חתום על טופס זה ושלח אותו לפקס: 1-800-200-639 או במייל

נא להעביר עותק של הטופס לארגון עובדי עיריית ת"א בפקס: 03-5272833. 

 בקשת גריעה מביטוח בריאות

אני /ו החתום/ים מטה מבוטח/ים בפוליסה של ביטוח בריאות קבוצתית לעובדי העירייה, מבקש/ים בזה מהפניקס חברה לביטוח בע"מ לגרוע את 
עצמי ו/או  את בני משפחתי מהביטוח.

סמן x במקום הנכון:

 מבקש/ת לגרוע את עצמי מהביטוח

 מבקש/ת לגרוע את בן/בת זוגי מהביטוח

 מבקש/ת לגרוע את ילדיי מהביטוח

 אחר ____________________________________________________.

אני מצהיר/ה כי תנאי הצרוף והגריעה הוסברו לי וכי לא יהיו לי ו/או לבני משפחתי תביעות ו/או דרישות כלשהן כנגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ 
ו/או לדורביט - אגם סוכנות לביטוח במישרין או בעקיפין, בגין גריעה ו/או אי צרוף שלי ו/או בני משפחתי לביטוח הבריאות הנ"ל.

ידוע לי כי אם אבקש בעתיד להצטרף לביטוח ו/או לצרף את בני משפחתי לביטוח, יהיה הדבר כרוך במילוי הצהרות בריאות וחיתום.

הערה: במידה והעובד ביטל לעצמו את רובד ההרחבה, אזי הדבר כרוך גם בביטול הרובד המורחב לבני המשפחה.

✗
חתימהת.ז.שם העובד/תתאריך

טלפון ניידטלפון

✗
חתימהת.ז.שם בן/בת זוגתאריך

✗
חתימת מועמד נוסף מעל גיל 18 )מועמד____(ת.ז.מועמד נוסף מעל גיל 18 )מועמד____(תאריך

לבירורים ניתן לפנות למוקד הייעודי לעובדי עיריית ת"א במספר: 1-700-504-422


