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טופס הצטרפות לביטוח בריאות קבוצתי  לעובדי עיריית תל אביב והמרכז הרפואי ובני משפחתם
 - כולל הצהרת בריאות

רובד בסיס: 
עובד ובני משפחתו )בן/בת זוג וילד עד גיל 30( שלא היו מבוטחים בפוליסה הקודמת והמצטרפים לאחר תקופת המבצע.  

תינוק ו/או בן/בת זוג חדשים שצורפו 120 יום לאחר יום הלידה ו/או הנישואים ו/אן הפיכתם לידועים בציבור, לפי העניין.  
רובד הרחבה: 

בני משפחה )בן/בת זוג וילד עד גיל 30( של עובד קיים או חדש המצטרפים לאחר תקופת המבצע.  
תינוק ו/או בן/בת זוג חדשים שצורפו 120 יום לאחר יום הלידה ו/או הנישואים ו/אן הפיכתם לידועים בציבור, לפי העניין.  

תאריך תחילת עבודה: _____ /  _____ /  _____   תאריך זכאות: _____ /  _____ /  _____

 פרטי המועמדים לביטוח   

מיןתאריך לידהשם פרטישם משפחהת.ז.
רובד 
בסיס 

)*(

רובד הרחבה )**( 
בחירת מסלול ביטוח 

ניתוחים.
הרחבה וולונטרית

ומהשקל 
הראשון

משלים לשב"ן 
 כולל

ברות ביטוח

פיצוי עקב גילוי מחלה קשה 
- נא לציין סכום מבוקש 

:)***(

ש"חז /  נעובד/ת

ש"חז /  נבן/בת זוג

ילד/ה עד 
ש"חז /  נגיל 30   1

ש"חז /  נ  2

ש"חז /  נ  3

ש"חז /  נ4

)*(    רובד בסיס - השתלות, טיפולים מיוחדים בחו"ל, תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, ניתוחים בחו"ל.
)**(  רובד הרחבה - ניתוחים בישראל )מסלול מהשקל הראשון או משלים לשב"ן(, שירותים אמבולטוריים, טיפולים מחליפי ניתוח, חוות דעת נוספת בחו"ל, 

שירות רופא עד הבית ו/או המשרד, ייעוץ תרופתי טלפוני, ייעוץ/טיפול פסיכולוגי, ביטוח סיעודי, רפואה משלימה, נספח עזרה.
)***( הרחבה וולונטרית - מחלה קשה - גבוה כל פיצוי 10,000 ש"ח.

שב"ן )ביטוח משלים( מסוג:סניףשם קופת חוליםפרטים נוספים

עובד/ת

בן/בת זוג וילדים

מיקודיישובמס' ביתרחוב

טלפון ניידטלפון בעבודהטלפון בבית

@
כתובת דואר אלקטרוני )שדה חובה(

 חברות קשורות  
אבקש לעדכן כתובת זו ככתובתי למשלוח כל דואר הנשלח אלי מהפניקס חברה לביטוח בע"מ         כן      לא

ידוע לי כי אוכל להודיע לכם בכתב, בכל עת, על רצוני להסיר את שמי מרשימת התפוצה לקבלת מידע באמצעות הדואר האלקטרוני.

/           /
חתימהתאריךת.ז.שם העובד/ת
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 הצהרת המועמדים לביטוח
הנני מצהיר/ה כי המידע הכלול בהצהרה זו וכן מידע שיימסר על ידי בעתיד לחברת הביטוח ו/או מי מטעמה נמסר מרצוני החופשי ובהסכמה מלאה ולא 

מתוך חובה חוקית כלשהי.
ידוע לי כי המידע יימסר לצדדים שלישיים לשם אחסון ועיבוד המידע, לצורך טיפול בתביעות ומשלוח דיוורים בקשר עם תוכנית הביטוח והכל בכפוף 

להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981. 
אני החתום/ה מטה מבקש/ת להצטרף ו/או לצרף את בני משפחתי לביטוח הבריאות הקבוצתי של המעסיק. 

ידוע לי כי הפרמיה עבורי ממומנת ב-50% ע"י המעסיק . 
אני מאשר כי שווי המס עבורי והפרמיה עבור בני משפחתי תנוכה משכרי.  

א. אני מצהיר/ה, מסכים/ה ומתחייב/ת בזאת כי:
כל התשובות כמפורט בהצעה הינן נכונות ומלאות והן ניתנות מתוך רצוני החופשי.  .1

הרשות בידי המבטח להחליט על קבלת ההצעה או דחייתה.  .2

 ויתור על סודיות רפואית
אני הח"מ, המועמד/ת לביטוח ע"פ הפוליסה המבוקשת נותן/ת בזה רשות למוסד לביטוח לאומי ו/או ללשכה לשירותי רווחה ו/או למשרד הביטחון ו/או ל"בעל 
הפוליסה" ו/או ל"יועץ" ו/או קופת חולים ו/או לעובדיה הרפואיים ו/או למוסדותיה הרפואיים ו/או לסניפים, וכן לכל הרופאים וכל המוסדות ובתי החולים למסור 
לחברת הביטוח )להלן: "המבקש"(, פרטים על מצב בריאותי ו/או כל מחלה שחליתי ו/או שהנני חולה בה כעת והנני משחרר/ת אותם וכל רופא מרופאיהם 
מחובת שמירה על סודיות רפואית בכל הנוגע לבריאותי ו/או מחלותיי כנ"ל ומוותר על סודיות זו כלפי "המבקש". כמו כן, הנני נותן/ת בזאת רשות לחברה 
המבטחת למסור ל"בעל הפוליסה" ו/או ל"יועץ" פרטים על מצב בריאותי ו/או כל מחלה שחליתי ו/או שהנני חולה בה כעת ומאשר לשלוח להם את החומר 

הרפואי שלי.   

 מינוי מוטבים למקרה מוות
% חלקיםקירבהמיןת.ז.שם פרטישם משפחה

ז  /  נעובד/ת

ז  /  נבן/בת זוג

 משלים שב"ן – גילוי נאות
הכיסוי בגין ניתוחים על פי הפוליסה מהווה ביטוח משלים, אשר על פיו ישולמו תגמולי ביטוח בגין ניתוח המכוסה בפוליסה, שהם מעל ומעבר להשתתפות  א. 
השב"ן )שירותי בריאות נוספים בקופת החולים(. כלומר, המבטח ישלם את ההפרש שבין ההוצאות בפועל של ניתוח המכוסה על פי הפוליסה לבין ההוצאות 

המגיעות מהשב"ן וזאת עד לעלות הכוללת של הניתוח, ללא תקרה. 
למימוש כיסוי בגין ניתוח, על המבוטח לפנות לקופת חולים למימוש זכויותיו על פי השב”ן וכן לפנות למבטח למימוש זכויותיו על פי הפוליסה.  ב. 

דמי הביטוח בגין תוכנית זו נמוכים מדמי הביטוח בגין תוכנית בעלת כיסוי ביטוחי מ”השקל הראשון” )תוכנית אשר תגמולי הביטוח משולמים בה ללא תלות  ג. 
בזכויות המגיעות בשב”ן(. 

למבוטחים שרכשו הרחבה לברות ביטוח, יצוין כי בעת סיום החברות בתוכנית השב”ן זכאי המבוטח לפנות למבטח ולבקש לעבור לכיסוי ביטוחי מ”השקל  ד. 
הראשון” תוך 60 ימים ממועד הודעת קופת החולים על ביטול תוכנית השב”ן או מהמועד בו ייכנס הביטול לתוקף, לפי המאוחר מבין שני המועדים. 

 הצהרת המבוטח למשלים שב"ן
  אני מצהיר כי הוצע לי לרכוש כיסוי משלים שב”ן + ברות הביטוח.

  אני מצהיר בזאת כי הנני חבר במסגרת השב”ן של קופ”ח בה אני חבר וכי ידוע לי שחברותי זו הינה תנאי הכרחי ומהותי לרכישת הכיסוי “משלים שב”ן”. 
הצהרה זו חלה גם על ילדים הכלולים בפוליסה ואני חותם/ת על ההצהרה בשמם כאפוטרופוס/ית טבעי/ת.

/           /
חתימת העובד/תתאריךת.ז.שם העובד/ת

/           /
חתימת ילד/ה הבוגר/תתאריךת.ז.שם הילד/ה הבוגר/ת

  colectivt@fnx.co.il  :את הטופס יש להעביר לחברת הפניקס בפקס מס': 1-800-200-639  או במייל
נא להעביר עותק לארגון עובדי עיריית ת"א בפקס: 03-5272833. לבירורים ניתן לפנות לטלפון מס': 1-700-504-422
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 הצהרת בריאות
נא לענות על השאלות הבאות תשובות ברורות ומלאות. אין להשתמש בקווים כלשהם במקום מילים. על השאלות שלהלן יש לסמן את התשובה "כן" או "לא" 
בגוף השאלון. אם התשובה חיובית)"כן"( יש לרשום את מספר השאלה במקום המיועד לתשובות על ממצאים חיוביים ולפרט תאריכים, סוג מחלה, סיבוכים, 

טיפולים, תרופות, מצב נוכחי, סיכומי מחלה וכו' )אין לרשום הערות בין השאלות(. 
בן/בת עובד/ת

הזוג
ילד 4ילד 3ילד 2ילד 1

)X-לאכןלאכןלאכןלאכןלאכןלאכןהאם סבל או סובל מ – )נא סמן ב

האם הינך סובל ממחלה כרונית כגון יתר לחץ דם, סכרת, מחלת לב, סרטן?1.

האם הינך נוטל תרופות באופן קבוע?   2.

האם אושפזת בבית חולים בשלוש השנים האחרונות?   3.

האם עברת ניתוח ו/או טיפול רפואי כלשהו בשלוש השנים האחרונות?4.

האם את/ה מיועד לעבור ניתוח או לקבל טיפול רפואי כלשהו בעתיד?5.

האם הינך נזקק לעזרה כלשהי בביצוע פעולות היומיום: לקום ולשכב, להתלבש 6.
ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים, ניידות?

האם הינך סובל/ת ממחלה או מגבלה הקשורה בצוואר, גב, מותניים, רגליים, ידיים?7.

 פירוט ממצאים חיוביים
המצב כיוםפרטים על המחלה מום וכו'שנת האירועמס' השאלהשם המבוטח

/           /
חתימהתאריךת.ז.שם העובד/ת


