
הצעה לביטוח חיים פרט
הראל הגנה למשפחה

תוקף הטופס: עד 31.12.2013
למען הפשטות הטופס מנוסח בלשון זכר ומיועד לנשים ולגברים.

המוטבים למקרה מוותג
בן/בת זוגמבוטח ראשי
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הצהרת המועמד לביטוח - חובה להקריא למועמד לביטוחז
אני/אנו מצהיר/ים ומתחייבים בזאת כי כל התשובות הן נכונות ומלאות וניתנות מרצוני/נו החופשי. וכי התשובות להצהרת הבריאות ישמשו תנאי יסוד לחוזה הביטוח ביני/נו לבין החברה ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו. 

הרשות בידי החברה להחליט על קבלת ההצעה או דחייתה מבלי שתהיה חייבת להצדיק או להסביר את החלטתה. 
ויתור על סודיות - אני נותן בזה רשות לקופת חולים או לכל גוף אחר ו/או לעובדיה הרפואיים האחרים ו/או למוסדותיה הרפואיים או לסניפיה, וכן לכל הרופאים, המוסדות הרפואיים, המעבדות ובתי החולים האחרים, 
למוסד לביטוח לאומי, לחברות ביטוח, לשלטונות צה"ל ולמשרד הביטחון למסור להראל חברה לביטוח בע"מ ולהראל פנסיה, להלן “המבקש", את כל הפרטים ללא יוצא מן הכלל ובצורה שתידרש על־ידי “המבקש" 
על מצב בריאותי ו/או על כל מחלה שחליתי בה בעבר ו/או שאני חולה בה כעת ו/או שאחלה בה בעתיד. ואני משחרר אתכם וכל רופא מרופאיכם ו/או כל עובד רפואי אחר ו/או מוסד ממוסדותיכם הרפואיים ו/או כל 
סניף מסניפיכם מחובת שמירה על סודיות רפואית בכל הנוגע למצב בריאותי ו/או מחלותי כנ"ל, ומוותר על סודיות זו כלפי ה"מבקש" ולא תהיינה לי אליכם כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר לנ"ל. כתב ויתור 

זה מחייב אותי, את עזבוני ובאי-כוחי החוקיים וכל מי שיבוא במקומי, וכן אני מייפה את “המבקש" לאסוף כל מידע שיראה בעיניו חשוב בכל הנוגע לבריאותי.

אני, המועמד לביטוח עפ"י הפוליסה והמועמד לבעלות על הפוליסה, פונה אליכם בהצעה לביטוח חיים כמפורט להלן:

פרטי תשלום                        מפוליסה קיימת מס'           ו
      אמריקן אקספרס       ישראכרט       לאומי קארד        דיינרס        ויזה  כאל                     כרטיס אשראי מסוג

תוקף הכרטיסמס' כרטיס האשראימס' זהותשם בעל הכרטיס
                    /                 

הסכמה על שימוש במידע וקבלת דבר פרסומתה
א. אני מצהיר כי המידע הכלול במסמך זה ניתן מרצוני ובהסכמתי המלאה.

ב. אני מצהיר על הסכמתי לכך כי המידע הכלול במסמך זה, כמו גם מידע נוסף אודותיי, המצוי או יהיה מצוי בידי החברה או בידי חברות אחרות בקבוצת הראל )הראל השקעות 
בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ וחברות בנות ו/או חברות קשורות שלה( ישמש את החברות בקבוצת הראל ו/או מי מטעמן, מלבד לכל עניין הקשור ו/או הנלווה להצטרפותי 

לביטוח וגם לכל עניין הקשור ביתר מוצרי ושירותי החברות בקבוצת הראל ובשיווקם, לרבות לצורך עיבודו, אחסונו, טיפול בתביעות, לשם השלמת השימושים כאמור.
אם אינך מסכים שייעשה שימוש במידע אודותיך כמפורט לעיל ע"י חברות אחרות בקבוצת הראל, נא הודע לנו על כך באמצעות “טופס סירוב שימוש במידע" העומד לרשותך 

.www.harel-group.co.il :באתר האינטרנט של החברה בכתובת
ג. אני מסכים לקבל מאת החברה או מאת חברות אחרות בקבוצת הראל אליהן הועברו פרטיי, הצעות שיווקיות ודברי פרסומת על מוצרי ושירותי החברות בקבוצת הראל 

באמצעות דואר רגיל, פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר )SMS( ובכל דרך אחרת.
אם אינך מסכים לקבל הצעות שיווקיות ודברי פרסומת כאמור, באפשרותך להודיע על סירובך בכל עת באמצעות “טופס סירוב קבלת דבר פרסומת" העומד לרשותך באתר 

.www.harel-group.co.il האינטרנט של החברה בכתובת
ד. אני מסכים כי בכל מקום בו מכוח הוראות הפוליסות או הוראות הדין שחלות עלי בחברתכם, נדרשת החברה, או מי מטעמה, להעביר למבוטח מידע ו/או מסמך בכתב, 
תהיה לחברה או למי מטעמה אפשרות להעביר אלי את המידע ו/או המסמך בדואר אלקטרוני לכתובת האי-מייל האחרונה שנמסרה לכם, במקום בכתב. ידוע לי כי יתכן 
וישלח אלי חומר הנוגע לענייני הפרטיים כמוגדר בחוק הגנת הפרטיות, ולפיכך אפשרות פתיחת הדואר האלקטרוני תהיה על ידי בלבד וזאת באמצעות סיסמה אישית שלי.

     תאריך                  /                 /                       שם        ת.ז.        חתימה  

פרטי המועמד לביטוח ולבעלות על הפוליסהא
תחביבים מסוכניםעיסוקמיןתאריך לידהשם פרטישם משפחהמספר זהות )כולל ס"ב(

נמבוטח ראשי / ז
נבן/בת הזוג / ז

טלפוןמיקודיישובמס' ביתרחובכתובת מגורים

טל. נייד מבוטח ראשי: 
דואר אלקטרוני מבוטח ראשי: 

טל. נייד בן/בת זוג: 
דואר אלקטרוני בן/בת זוג: 

הטופס מתאים למבוטחים עד גיל כניסה 60.

שם סוכן:                                מס' סוכן:                                מס' הצעה:                                שם מפקח:                                תאריך תחילת הביטוח:                              

סוג מסמך 3109
לשימוש פנימי

הצהרת בריאותד

בן/בת הזוג:  גובה                    משקל                      מבוטח ראשי:  גובה                   משקל                    
בן/בת הזוגמבוטח ראשי

לאכןלאכן
האם יש לך נכות העולה על 25%?. 1
האם הנך שותה מעל 2 כוסות אלכוהול ביום?. 2
האם הנך מעשן? האם הנך מעשן מעל 2 קופסאות סיגריות ביום? כן/לא. האם הנך מעשן סמים? נא פרט                                                          . 3
האם היית מאושפז ב-5 שנים האחרונות? . 4
האם הנך סובל/סבלת מ:  קרון  קוליטיס  שחמת כבד  צהבת ) )c,B מחלת לב  מחלת כבד  לחץ דם  סוכרת  איידס?. 5
 אם הנך סובל/סבלת ממחלות/גידולים ממאירים, גידולים טרום סרטניים - נא לצרף מכתב עדכני מהרופא. 6

 האם הנך סובל/סבלת מגידולים שפירים בשנה האחרונה - נא לצרף מכתב עדכני מהרופא

האם בקרב שניים ומעלה מקרוביך )אב, אם, אחות, אח, בן, בת( יש/היו מחלות סרטן?. 7
 האם אתה עובד/עבדת עם אסבסט, גזים רעילים, חומרים כימיים, חומרי ריסוס, חומרים רדיואקטיביים או קרינה מכל סוג שהוא? . 8

נא פרט                                                                                                                                                                                              

החבילה כוללת )יש לבחור מספר מנות(:ב
 מגן 1

)₪ 250,000(
 נכות מתאונה
)₪ 250,000(

 מוות מתאונה
)₪ 250,000(

 מענקית סרטן
)₪ 100,000(

 שחרור
90 ימי המתנה

 עוד בחיים
50% מהיסודי

מספר מנות:
2       1 

✔✔ ✔ ✔ ✔ ✔

מס. זהות בן/בת הזוג:                                                                                                 

מס. זהות המועמד הראשי לביטוח:                                                                                 

חתימת בן/בת הזוג:                                                                                                          
חתימת המועמד הראשי לביטוח:                                                                    

הצהרת הסוכןח
אני מאשר כי הקראתי למועמד לביטוח ולבעלות על הפוליסה את כל השאלות המופיעות לעיל ואת הצהרת המועמד לביטוח והסברתי לו את מהות הכיסוי הביטוחי המוצע וקיבלתי את הסכמתו לרכישת הכיסויים. 

התשובות הן כפי שנמסרו לי אישית על ידו. כן, אני מאשר כי בדקתי אישית את נכונות פרטי המבוטח על פי תעודת הזהות שלו.

חתימת הסוכן )בשם בעל הפוליסה / המועמד לביטוח(תאריך 
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