
 

        הצהרת המועמדי� לביטוחהצהרת המועמדי� לביטוחהצהרת המועמדי� לביטוחהצהרת המועמדי� לביטוח
    על מצב� הבריאותיעל מצב� הבריאותיעל מצב� הבריאותיעל מצב� הבריאותי
 לשון זכר תקף גם ללשון נקבה
 לשון יחיד תקף גם ללשון רבים
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 פרטי המועמדי� לביטוח
 מ"גובה בס ג"משקל בק תאריך לידה מין ותמספר זה שם פרטי שם משפחה
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 ראשון

 מועמד תחביב עיסוק מקצוע
 שני

 תחביב עיסוק מקצוע

 

  שמות- 18ילדים עד גיל  שאלון מבוא כללי 1
מועמד 
 ראשון

מועמד 
 שני

1 2 3 4 

 כן לא כן לא

 הנושא/ השאלה 

 כן לא כן לא כן לא כן לא
 החודשים 12 - ממשקלך באופן לא רצוני ב10% -ירידה במשקל של יותר מ .1    

 האחרונים

        

         ______   אם הפסקת ציין מתי______  כמות ליום ? ______  כמה זמן?  מעשן .2    

         או בעבר/שימוש בסמים כעת ו .3    

 כוסות 2עד  � מזדמן � שותה משקאות אלכוהוליים .4    
 ליום

 כוסות 2מעל  �
 ליום

        

 

  שמות- 18ד גיל ילדים ע או מומים/או הפרעות ו/מחלות ושאלון  2
מועמד 
 ראשון

מועמד 
 שני

1 2 3 4 

 כן לא כן לא

או מומים /או הפרעות ו/האם יש למישהו מבין המועמדים לביטוח מחלות ו
 .את השאלון המתאים, גם,  על כל תשובה חיובית יש למלא?כלהלן, כלשהם

 אות

 כן לא כן לא כן לא כן לא שאלון
אירוע , אפילפסיהלרבות : ות התפתחויותבמערכת העצבים והמח והפרע .1    

, אלצהיימר, דמנציה, פרקינסון, ניוון שרירים, טרשת נפוצה, שיתוק, מוחי
 .PDD, הפרעות קשב וריכוז, תסמונת דאון, פיגור שכלי

 ב
        

         ג .סכיזופרניה, אובססיה, חרדה, לרבות דיכאון: בנפש .2    

         ד .אמפיזמה, COPD,)ברונכיט(לרבות אסטמה : בדרכי נשימה ובריאות .3    

         ה .דלקות, פסוריאזיס, או נגעים/לרבות גידולים ו: בעור .4    

כאבי , התקף לב, לרבות יתר לחץ דם: מערכת הלב וכלי הדם, בלחץ דם .5    
טרשת , פגיעה במסתמים, מום מולד, או הולכה/הפרעת קצב ו, חזה

 .PVD, ורידים מורחבים, טרומבוזה, אורטהמפרצת ב, עורקים
 ו

        

או /מחלה כרונית ו, )ריפלוקס(לרבות החזר ושטי : מערכת העיכול ובקעים .6    
 ).הרניה מכל סוג(שבר , בקע, אבצס, פילונידל, טחורים, דימום

 ז
        

, הפטיטיס,  לרבות צהבת:בטחול ובלבלב, במרה ובדרכי המרה, בכבד .7    
 .טחול מוגדל, בד שומניכ

 ח
        

, דליפת שתן, דלקת כליה, אבנים, לרבות פרוסטטה: בכליות ודרכי השתן .8    
 .או חלבון בשתן/דם ו

 ט
        

, שומנים, לרבות סוכרת: או אנדוקרניות/מחלות מטבוליות ו .9    
 .פרולקטינומיה, יותרת התריס, בלוטת המגן, טריגליצרידים

 י
        

קרישת , ספירת דם, )חוסר דם(לרבות אנמיה : בדם ובמערכת החיסון  .10    
 .הפרעה במערכת החיסון, דם

 יא
        

, )לרבות נשאות(איידס , לרבות שחפת: או מחלות מין/ מחלות זיהומיות ו.11    
 .חום ממושך

 יב
        

, בעצמות, הלרבות ליקויים בעמוד השדר:  במערכת השלד והשרירים.12    
 .אוסטיאופורוזיס, באגן

 יד
        

         יג .סרטן, לרבות גידול טרום סרטני: או גידול ממאיר/ מחלה ממארת ו.13    

ליקוי ראיה , לרבות קראוטוקונוס: או אף אוזן וגרון/ הראייה והעיניים ו.14    
, פיםפולי, סינוסיטיס חוזרת, דלקות אוזניים חוזרות, קטרקט, -7מעל 
 .דום נשימה בשינה, שקדים

 טו
        

, דימומים ללא קשר למחזור, לרבות גוש בשד:  במערכת המין והרבייה.15    
, ך תמיראש, כעת הריון ,בעיות פריון גם אצל גברים ,רחם שרירני

 .ורקוצלה
 טז

        

דלקת מפרקים לרבות : או רב מערכתית/ ואו הפרעה ראומטית/ מחלה ו.16    
 ).זאבת( לופוס ,ארטרטיס, ראומטואיד, שגרונית

 יז
        

: פרט, אם כן. או הפרעות אצל קרובי משפחה ביולוגיים מדרגה ראשונה/מחלה ו. 17    

 .המחלה ואיזה גיל לקו בה, מה הקרבה
 

        



 

 למילוי רק אם יירכש הכיסוינוסף בעבור ביטוח סיעודי  שאלון  3
מועמד 
 ראשון

מועמד 
 שני

 כן לא כן לא

 הנושא/ השאלה 

מקבל או קבלת גמלת סיעוד מביטוח לאומי  משתמש בעזרי ניידות , או במוסד/או ניתן לך טיפול סיעודי בבית ו/הומלץ על אשפוז ו    
 מוגבל בביצוע ,תשישות נפש, נפילות חוזרות, אי שליטה על הסוגרים, קיבה או אחר/מעיים/שימוש קבוע בקטטר לשתן, כדי ללכת

 .לתפקד ללא עזרה, לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ ולהתגלח, לאכול ולשתות: אחת מהפעולות האלה
 
 

  שמות- 18ילדים עד גיל  סיכוםשאלון  4
מועמד 
 ראשון

מועמד 
 שני

1 2 3 4 

 כן לא כן לא

 הנושא/ השאלה 

 כן לא כן לא כן לא כן לא

         או השגחתי/כולל תרופתי ו, כלשהונמצא בטיפול רפואי . 1    

         למעט ניתוחים) לרבות אשפוז יום(אושפזת בחמש השנים האחרונות . 2    

מהו הניתוח ,  אם כן-או הינך מועמד לניתוח /או המליצו לך להינתח ו/עברת ניתוח ו. 3    
 ומועדו

        

         או מחלה/קיימת נכות כלשהי עקב תאונה ו. 4    

         או תורשתית/או בעיה כרונית ו/קיימת מחלה ו. 5    

         מצוי בבירור רפואי. 6    

         ? האם ניתנו כל החיסונים בהתאם לגיל התפתחות הילד-לילדים בלבד . 7    

 
 :אנא פרט, במידה והתשובה הינה חיובית
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 הצהרת המועמד לביטוח על וויתור סודיות רפואית .1

קופת חולים , קופת חולים מכבי: כולל, או למוסדותיה הרפואיים או לסניפיה/או לעובדיה הרפואיים האחרים ו/אני נותן בזה רשות לקופת חולים ו .א
, למשרד הבריאות, למבטחים,  למוסד לביטוח לאומי,או למשרד הביטחון/ל ו"לשלטונות צה, קופת חולים מאוחדת, קופת חולים לאומית, כללית

המוסדות הרפואיים , שנמצאתי או שאמצא בטיפולו וכן לכל הרופאים, לרופא המטפל בי בקביעות וכל רופא אחר, ללשכת הבריאות המחוזית
: להלן" (מ"כלל חברה לביטוח בע "-למסור ל, לכל חברות הביטוח ולכל גוף או מוסד אחר ששמו לא נזכר בכתב זה, וכן, ובתי החולים האחרים

כל מחלה שחליתי בה , על מצב בריאותי, "או הבאים בשמו/המבקש ו"את כל הפרטים ללא יוצא מן הכלל ובצורה שתידרש על ידי , ")המבקש"

 .וכן כל ממצא ואבחנה המצויים ברשותם והקשורים למצב בריאותי, או שאני חולה בה כיום, בעבר
ולא תהיינה לי כל ,  אדם שפורטו לעיל מחובת השמירה על סודיות רפואית בכל הנוגע למצב בריאותי ומחלותיי כאמוראני משחרר כל גוף או .ב

 .טענה או תביעה מסוג כלשהו כלפי המוסר מידע כאמור
 .לאסוף מידע שייראה לו חשוב בקשר לבריאותי" המבקש"אני מייפה את , כן .ג
 .י כוחי וכל מי שיבוא במקומיאת עזבוני ובא, כתב וויתור זה מחייב אותי .ד
,  והיא חלה על כל מידע רפואי או אחר המצוי במאגרי המידע של כל המוסדות1981 -א "התשמ, בקשתי זו יפה גם כלפי חוק הגנת הפרטיות .ה

 .ל"או נותני השירותים הנ/או מי טעמן ו/או עובדיהן ו/או רופאיהן ו/לרבות קופת חולים ו
 .אם פורטו בהצעה,  הקטינים ששמותיהם פורטוכתב ויתור זה יחול על ילדיי .ו

 
 אישור תנאי קבלה מיוחדי� .2

 :אני מאשר את רכישת הביטוחים המבוקשים
 .100%עם תוספת רפואית בתנאי שאחוז התוספת לא יעלה של  �
כמפורט , או להחמרתה/וידוע לי כי החברה לא תהיה אחראית ולא תשלם כל תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין לבעייתי הבריאותית הקיימת  �

 :להלן
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 ".דף פרטי הביטוח "- בנוסח ההחרגה הקובע כפי שיופיע

 
 :לראייה באתי על החתו�

 

 תאריך
 שם המועמד 

 X חתימה מספר זהות הראשון לביטוח

 תאריך
 שם המועמד 

 XX חתימה מספר זהות  לביטוחהשני

 


