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    טופס הצעה לרכישת לכתב שירות אורח חיי� באמצעות הטלפו�טופס הצעה לרכישת לכתב שירות אורח חיי� באמצעות הטלפו�טופס הצעה לרכישת לכתב שירות אורח חיי� באמצעות הטלפו�טופס הצעה לרכישת לכתב שירות אורח חיי� באמצעות הטלפו�
 הטופס מנוסח בלשון זכר ומיועד לנשים ולגברים

 

 "אורח חיים "- כתב שירות :סוג התכנית _______: סוכן' מס __________________: ןשם הסוכ
 

, התייעצות עם רופאים מומחים, ולל בדיקות רפואיות אבחנתיות הכ,"אורח חיים " מבקש לרכוש את כתב השירות,בעל הפוליסה/ המבוטח הראשי , יהננ
טיפול , טיפולי פיזיותרפיה כתוצאה מפגיעה מפעילות ספורטיבית, בדיקות רופא טרם פעילות ספורטיבית ,בדיקות הריון, אלטרנטיבית / רפואה משלימה

 .התפתחות הילדב
 

 : עבור המבוטחים הבאים) לחודש העוקב1 -ה( ___/___/___מתאריך אבקש לרכוש את כתב השירות החל 
 

 תאריך לידה מין מספר זהות שם פרטי שם משפחה

  /מבוטח ראשי
 בעל הפוליסה
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 מיקוד יישוב בית' מס רחוב: כתובת

 
 

   

 E.mail 'פקס טלפון נייד טלפון רגיל
 

 : כדלקמן בזאת מצהיר,בעל הפוליסה/ המבוטח הראשי , אני
 ייכרת רק ")מ" לביטוח בעיאות חברהברכלל : "להלן" (החברה"חוזה הביטוח בין הצדדים לבין : הצהרה בקשר לתנאים לכניסת חוזה הביטוח לתוקפו .א

מועד תחילת הביטוח יהיה כנקוב בדף פרטי . וובתנאי ששולמה פרמיה ראשונה מלאה על פי ,ובתנאים שתאושר, "החברה"י "אם תאושר ההצעה ע
לא יהיו המבוטחים זכאים לטיפול  כי במקרה של אי תשלום דמי מנוי י ידוע ל. לפי המאוחר מבין השניים,הביטוח או במועד תשלום דמי המנוי ראשון

 .פ כתב שירות זה וכתב השירות יבוטל"או תשלום ע/ו
אני מאשר בזאת שהמידע שמסרתי במסגרת  ."מ"חברה לביטוח בעכלל "משמעותו " החברה"בסעיף זה :  לחוק הגנת הפרטיות11הודעה לפי סעיף  .ב

, כון שלהם יישמרו במאגרי מידע של החברה וישמשו בין היתר לבחינת הצעההמידע והנתונים שמסרתי וכל עד. הצעה זו נמסר מרצוני ובהסכמתי
למתן שירותים במסגרת פוליסות , או של תיק ההשקעות של המוצרים הפיננסיים שרכשתי בחברה/להוצאת פוליסות לניהול השוטף של תיק הביטוח ו

קרנות נאמנות ומוצרים פיננסיים , קרנות פנסיה, קופות גמל. סות ביטוחוכן לצורך יצירת קשר ולפניה בהזמנה להציע הצעות לרכישת פולי, הביטוח
וכן לסוכן הביטוח " החברה"במונח  במסגרת זאת החברה רשאית להעביר את המידע המתייחס אלי גם לכל גוף משפטי מבין אלו הנכללים. נוספים

היא תהיה ,  פעילותה במסגרת תאגיד אחר או תתמזג עם גוף אחראם החברה תארגן את. המטפל בפוליסה וכן לנותני שירותים בקשר עם הפוליסה
 . ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי את הוראות הודעה זויזכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותי

או /ע ושירותים באמצעות האינטרנט ותיתן לי החברה מיד ,אני מסכים כי לפי בקשתי בעתיד: הצהרה בדבר העברת מידע וביצוע פעולות באינטרנט .ג
, עיכובים, טעויות, או בקווי תקשורת עלול להיות כרוך בתקלות/או מתן שירותים ו/אני מודע לכך שקבלת ו"). קווי תקשורת("אמצעי תקשורת חליפי 

 וזאת על אף כל אמצעי 1981א "תשמה, העדר עדכון וכן אפשרות של חשיפת פרטים המהווים פגיעה בפרטיות על פי חוק הגנת הפרטיות, השמטות
אני  .ובלבד שהשתמשה באמצעי אבטחה סבירים, החברה לא תהא אחראית בקשר עם השימוש בקווי התקשורת. אבטחת המידע שנוקטת החברה

כמו כן אני . עמי בקווי תקשורת אך לא חייבת להקליט את התקשורת שתתקיים, תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מאשר ומסכים שהחברה
 .מאשר שתשלחו אלי את הסיסמא לצורך שימוש באינטרנט בדואר רשום

ייחשבו , לפי מעני האחרון שנמסר למבטח בכתב, ואני מצהיר כי הודעות שנשלחו,  לעילהמבוטחים אשר שמם מפורטאני משמש כשליחם של  .ד
 .כהודעות שנמסרו למנויים

 

 הוראות קבע
 )בעל הפוליסה באמצעות דואר ישראל לשם חתימתו/ הוראת הקבע למבוטח הראשי יש לשלוח את (באמצעות חשבון הבנק  �
 כרטיס אשראיבאמצעות  �

 אמריקן אקספרס � דיינרס � ישראכרט � ויזה �
 

 _________________________________________כתובת _____________________ . ז.ת__________________ שם בעל הכרטיס 
 

     ___/ ___-___ /___בתוקף עד ___      /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___כרטיס אשראי ' מס
 

ל חיובים לכו, "החברה"אשראי חיובים מעת לעת כפי שתפרט . רשאית להעביר למנפיקת כ"החברה"הודעתי למבוטח וקיבלתי את הסכמתו לכך ש .1
 .טחהנובעים מהשתתפויות עצמיות בהן יחוייב המבו

 . יום לפני המועד הרצוי30 לפחות "החברה"י הודעה בכתב ל"כי יוכל לסיים הסדר תשלום זה ע, הודעתי למבוטח .2
 .כי הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק במקום הכרטיס שמספרו נקוב בטופס זה וישא מספר אחר, הודעתי למבוטח .3
י "לבי כל חיוב שיועבר אליה ע, הסדר התשלום האמור לעיל מותנה באישור חברת האשראיכי ביצוע ,הודעתי למבוטח וקיבלתי את הסכמתו לכך .4

 ."החברה"
 .פ הפוליסה ותוספותיה לרבות דמי ביטוח ודמי השתתפות עצמית"הודעתי למבוטח כי הרשאתו לחיוב כרטיס אשראי כוללת כל חיוב שיוטל ע .5
 

בעל / המבוטח הראשי שוחחתי עם   _______ בשעה___/___/ ___את שבתאריךמצהיר בז____________________  )שם הסוכן(אני 
 .לאחר שהסברתי לו את מהות הכיסוי, את כתב השירות החדש, ו ועבור בני משפחתושהביע את רצונו להוסיף עבור, הפוליסה

 

 ___/___/___X   תאריך  ________________________________ X חתימת סוכן


