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הטופס מנוסח בלשון זכר ומיועד לנשים ולגברים
מס' סוכן שם הסוכנות

  א. פרטי המועמדים לביטוח 
המוטבים - במות המבוטחמיןתאריך לידהשם פרטישם משפחהמספר הזהות

שם מלא      מספר זהות       קרבה ז   נעובד
|                      |              

 ז   נבן/בת זוג
|                      |  

 ז   נילד )עד גיל 18(
|                      |  

 ז   נילד )עד גיל 18(
|                      |  

 ז   נילד )עד גיל 18(
|                      |  

כתובת מגורים
דואר אלקטרונימספר טלפוןמיקודישובמספר ביתרחוב                     

  ב. טבלת פרמיות )צמוד למדד שפורסם ב-15.7.2018(
סה”כ פרמיההרחבהרובד בסיסגיל

3 - 20₪ 25-------₪ 25

21 - 35₪ 44₪ 13.5₪ 57

36 - 50₪ 44₪ 14.60₪ 58.10

51 - 60₪ 44₪ 18.90₪ 62.40

61 - 67₪ 50₪ 16.70₪ 65.70

+ 67₪ 50₪ 68.40₪ 117.40

  ג. פירוט כיסויי הפוליסה
רובד מורחברובד בסיס

פיצוי שבועי בגין אי כושר מלא ביטוח נכות ופטירה כתוצאה מתאונה 
עקב תאונה או מחלה

פיצוי נוסף עקב סיעודי כתוצאה מתאונה
פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים עקב תאונה

ביטוח שבר כתוצאה מתאונה
אירוע כוויה כתוצאה מתאונה
הוצאות רפואיות עקב תאונה 

חבות כלפי צד ג’

טופס הצטרפות לביטוח תאונות אישיות קבוצתי
קרנות הסוהרים

   ד. הצהרת בריאות - לבני משפחה ולמצטרפים לאחר תום חלון ההזדמנויות או לחברים חדשים שהצטרפו לאחר 60 ימים ממועד תחילת העבודה
ילד 3ילד 2ילד 1בן/בת זוגחברשאלות כלליות

לאכןלאכןלאכןלאכןלאכןגובה בס"מ

משקל בק"ג

 האם עברת ניתוח או יעצו לך לעבור ניתוח ב-3 השנים האחרונות? נא פרט/י1.

מהלך בירור תופעה או מחלה שטרם הסתיים:2.
האם הופנית במהלך השנתיים האחרונות ו/או הנך נמצא/ת כיום במהלך של הבדיקות 

הרפואיות ו/או האבחנתיות הבאות: צנתור, מיפוי, אקו לב,  MRI ,CT, אולטרסאונד )שלא 
כחלק ממעקב היריון שגרתי(, ביופסיה ,דם סמוי, קולונוסקופיה, גסטרוסקופיה?

)אם כן, יש לצרף תעודה מהרופא המטפל עם התייחסות לסיבה לביצוע הבדיקה, 
תוצאות הבדיקה ואבחנה סופית(

האם אובחנה אצלך מחלה, תופעה, הפרעה הקשורה באחד או יותר מהנושאים המפורטים להלן:
מערכת  העצבים )נוירולוגיה( והמוח:3.

  מערכת העצבים    אירוע מוחי   אפילפסיה    טרשת נפוצה
  ניוון שרירים או מחלה ניוונית אחרת    פרקינסון   רעד 

  האם פנית לרופא בתלונות הקשורות בירידה  בזיכרון ב – 3 שנים האחרונות
 הפרעה / עיכוב התפתחותי בגינו הומלץ לך על מעקב / טיפול רפואי 

עיניים וראייה )יש לציין משקפיים רק אם מספר העדשות מעל 7(4.

מערכת לב וכלי דם:  לב    כלי דם    מחלת דם5.

מחלות כרוניות עם המלצה לטיפול תרופתי במהלך 3 השנים האחרונות:6.
    סוכרת  מטופלת אינסולין    

מערכת הנשימה:   קיבה    מעיים    ושט    כבד7.

מערכת השתן:   כליות    דרכי השתן8.

אורתופדיה ומערכת השלד:   גב ועמוד השדרה     ברכיים    מפרקים9.
גידולים ממאירים / מחלות ממאירות )סרטן( ב-5 השנים האחרונות - אם כן, יש לצרף 10.

מכתב אונקולוג 
לנשים )מגיל 14 בלבד(:  שדיים    מערכת גניקולוגית    בעיות פריון    האם 11.

עברת לידה בניתוח קיסרי ? אם כן מתי?__________
האם הנך מוגבל/ת בביצוע אחת או יותר מהפעולות הבאות: לקום ולשכב, להתלבש 12.

ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים, ניידות/ הליכה ו/או משתמש 
באמצעי עזר או בעזרת אדם נוסף , לביצוע אחת או יותר מפעולות אלו? 

האם נעדרת מהעבודה עקב תאונה או מחלה לתקופה שעולה על שבוע ימים במהלך 12 13.
החודשים האחרונים

האם היית מבוטח בפוליסה שהסתיימה באוקטובר 2018 באיילון    כן    לא
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פירוט ממצאים חיוביים בשאלות הצהרת הבריאות )נא לציין את מס' הסעיף אליו הינך מתייחס(
מצבך כיוםפרטים על המחלה, תאונה, מום וכו'שנת הארועתשובה לסעיףשם המבוטח

מבוטח ראשי
מספר זהותשם פרטישם משפחה

התשובות המפורטות בהצהרת הבריאות וכל מידע אחר שיימסר לחברה וכן התנאים המקובלים אצל החברה לעניין זה, ישמשו תנאי יסודי   .1
לחוזה הביטוח בינך/בינכם לבין החברה ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.

הרשות בידי החברה להחליט על קבלת ההצעה או דחייתה.  .2
לידיעתך חוזה הביטוח יכנס לתוקף עבור כל אחד מן המועמדים לביטוח רק לאחר שהחברה תוציא אישור בכתב על קבלתו לביטוח.  .3

תנאי הביטוח הינם כאמור בהסכם בין איילון חברה לביטוח בע"מ לבין קרנות הסוהרים שירותי רווחה ובכפוף להוראותיו, הגדרותיו לסעיפי   .4
החריגים כאמור בו.

המידע הכלול במסמך זה הכרחי לצורך הצטרפותך לפוליסות וכן לכל דבר ועניין אחר הקשור לפוליסות ולטיפול בהן. החברה וחברות אחרות   .5
בקבוצת איילון ו/או מי מטעמן תעשנה בו שימוש, לרבות עיבודו, אחסונו ושימוש בו לכל עניין הקשור בפוליסות ולמטרות לגיטימיות אחרות, 

זאת אף באמצעות העברתו של המידע לצדדים שלישיים הפועלים בשמה ומטעמה של איילון חברה לביטוח בע"מ.
ככל  הנחה  )לפני  המוצר  של  הבסיסי  מהתעריף  תחושבנה  וקיימות,  במידה  הביטוח,  בדמי  הנחות  ו/או  הביטוח  לדמי  רפואיות  תוספות   .6

שקיימת(.
אם הנך אדם עם מוגבלות, כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998- קרי "אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית   .7
לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים", אנא עדכן 

אותנו על כך באמצעות סוכן הביטוח שלך, שפרטיו מופיעים בתחילת הצעה זו או למוקד השירות 1-800-35-2001.
החלפה/שינוי פוליסה: האם יש בידיך פוליסות תאונות אישיות בתוקף?   כן    לא.  .8

אם התשובה היא "כן", כחלק מרכישת פוליסה זו, האם פוליסה לתאונות אישיות לרבות נספחים שברשותך:  
עשויות להתבטל או יבוטלו באופן חלקי או מלא, יסולקו באופן חלקי או מלא, יסתיימו בכל דרך אחרת?    כן    לא. א. 
בסכומי הביטוחי או ב.  שיניים מהותיים בתנאי התכנית,  יחולו  כזו, האם  לפוליסה  נספחים  ו/או  ביטוח חדשה  פוליסת  כחלק מרכישתך 

בפרמיה?  כן    לא
הצהרת המועמדים לביטוח:  .9

אני/אנו החתום/ים מטה מבקש/ים בזה מאיילון חברה לביטוח בע"מ )להלן "החברה"( לבטח אותי/אותנו בהסתמך על כל  האמור בהצעה זו.  
אני/אנו מצהיר/ים בזה כי כל התשובות הן נכונות ומלאות והן ניתנות מתוך רצוני/נו החופשי. 	 
בעת צירוף ילדים לביטוח )סעיף חובה למענה(: הסכמה והצהרה זו, כולל הצהרות הבריאות שלעיל, יחולו גם על הילדים ששמותיהם 	 

נקובים בהצעה וחתימתך/ם על המסמכים הינה גם בשמם כאפוטרופוס. 
האם הנך/ם מוסמך/ים לחתום על מסמכים אלו עבורם?     כן     לא  

10. הליך הצטרפות:
ככל שבמסגרת טופס הצעה זה מתבקש צירופם לביטוח של יותר ממועמד אחד לביטוח במקום בו אפשר לצרף רק חלק מן המועמדים   
לביטוח ואילו חלק מהמועמדים לביטוח נדרשים להמשך תהליך בירור תנאים, חיתום וקבלה לביטוח, לא תופק הפוליסה עבור אף אחד 

מהמועמדים לביטוח ולא תיכנס לתוקף עד להשלמת הליכי החיתום עבור כלל המועמדים לביטוח.
 במידה וחלק מן המועמדים לביטוח ידרשו להליכי חיתום, אשר לא יאפשרו את קבלתם המידית לביטוח, אבקש כי תופק פוליסת הביטוח, 
למועמדים לביטוח, אשר ניתן לקבלם לביטוח. זאת, מבלי להמתין להשלמתם של הליכי החיתום של יתר המועמדים לביטוח )נא לסמן 

אם הנך מעוניין(.
11. הצהרת ויתור על סודיות רפואית:

אני הח"מ, הואיל ובקשתי להיות מבוטח על ידי "איילון חברה לביטוח בע"מ" )להלן - "חברת הביטוח"(, אני מאשר ומרשה למסור לחברת 
הביטוח את המידע המצוי ברשותכם אודותיי, ללא יוצא מן הכלל, ובאופן שתדרוש חברת הביטוח, לרבות פרטים על מצבי הבריאותי ו/או 
השיקומי ו/או הסוציאלי ו/או הסיעודי. אני משחרר בזה אתכם מחובת שמירה על סודיות בכל הנוגע לאמור לעיל כלפי חברת הביטוח וכלפי 
כל נושא משרה ו/או עובד ו/או ב"כ ו/או חוקר ו/או רופא ו/או מומחה אחר של חברת הביטוח או מטעמה, ולא תהיה לי אליכם כל טענה או 

תביעה מכל סוג שהוא בקשר למסירת מידע כאמור. 
כתב ויתור זה יחול על ילדי הקטינים ששמותיהם צוינו, אם צוינו בהצעה. כתב ויתור זה מחייב אותי ואת עזבוני ואת באיי כוחי על פי דין ואת 

כל מי שיבוא במקומי.
בחתימתי להלן, אני מאשר את הוויתור על סודיות רפואית כאמור לעיל.

    ה.  מידע חשוב והצהרות

חתימהמספר זהותשם המבוטחתאריךמבוטח
עובד

בן/בת זוג

ילד/ה מעל גיל 18

ילד/ה מעל גיל 18

ילד/ה מעל גיל 18

חתימות העובד ובני המשפחה המצטרפים להסכם שגילם 18 ומעלה:
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מבוטח ראשי
מספר זהותשם פרטישם משפחה

חתימהמספר זהותשם המבוטחתאריךמבוטח

עובד

בן/בת זוג

חתימות העובד ובני המשפחה המצטרפים להסכם שגילם 18 ומעלה:

  ו. הצהרת הסוכן
לבירור צרכי המועמד והצעת ביטוח תואם לצרכיו )סעיף חובה לחתימת הסוכן(:

אני מאשר כי במסגרת הליך המכירה למוצרים המפורטים בטופס הצטרפות זה ביררתי את צורכי המועמד/ים לביטוח בהתאם להוראות חוזר המפקח על הביטוח 
לעניין צירוף לביטוח והצעתי לו/הם ביטוח ו/או הוספת כיסוי, הרחבה או כתב שירות לפוליסת ביטוח קיימת, התואם/ים לצרכיו/הם.

חתימת הסוכןשם הסוכןתאריך


  ז. בקשה להסרת מידע פוליסות מאתר משרד האוצר 
אני מבקש להסיר את כל נתוני פוליסות הביטוח הקיימות על-שמי בחברת איילון, מאתר האינטרנט של משרד האוצר. ידוע לי כי אי העברת הנתונים תמנע ממני 

לראות במרוכז באתר האינטרנט המאובטח את מוצרי הביטוח שלי בכל חברות הביטוח בישראל.    
חתימת עובדתאריך


חתימת בן/בת זוג



תנאי הכיסוי הקובעים הינם לפי תנאי הפוליסה
חתימת העובד/תתאריך



   ז. הסכמה על שימוש במידע וקבלת דבר פרסומת
אני מסכים, מעבר למתחייב על פי דין או הסכם, כי המידע הכלול במסמך זה, כמו גם מידע נוסף אודותיי, המצוי או שיהיה מצוי בידי איילון חברה לביטוח  א. 
ו/או מי מטעמן, גם לכל עניין הקשור ביתר מוצרי איילון ובשיווקם, לרבות כדי לאפשר לאיילון להביא לידיעתי מידע על מוצרים  בע"מ ישמש את איילון 
ושירותים, וכן לצורך טיפול בפוליסות ו/או במוצרי ביטוח, חיסכון ארוך טווח ופיננסיים אחרים שברשותי, עיבודו ואחסונו של המידע, וכן לשימושים נוספים 
הנלווים לשימושים האמורים לעיל ונדרשים לשם השלמתם, ולמטרות לגיטימיות קשורות אחרות, זאת אף באמצעות העברתו של המידע לצדדים שלישיים 

הפועלים בשמה ומטעמה של איילון.
חתימהמספר זהותשם המבוטחתאריךמבוטח

עובד

בן/בת זוג

הרינו להודיעך כי קיימת אפשרות שתקבל מאת החברה )ככל שנתת הסכמה להעברת פרטיך(, הצעות שיווקיות ודברי פרסומת על מוצרי ושירותי החברה  ב. 
.)SMS( ו/או החברות בקבוצת איילון, לפי העניין, באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר

אם אינך מסכים לקבל הצעות שיווקיות ודברי פרסומת כאמור, באפשרותך להודיע על סירובך או לשנות בחירה קודמת בכל עת באמצעות "טופס אי קבלת    
פרסומת והצעות שיווקיות" העומד לרשותך באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ayalon-ins.co.il או באמצעות פניה בכתב לכתובת: 

רחוב אבא הלל סילבר 12, רמת גן, או באמצעות פנייה טלפונית למספר 1-800-35-2001.

.www.ayalon-ins.co.il מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של הגופים המוסדיים בקבוצת איילון קיים באתר האינטרנט של הקבוצה בכתובת ג. 

גבייה אישית - במידה וצרפתי את בן/בת זוגי ו/או את ילדיי להסכם ו/או במידה וביקשתי להרחיב את הכיסויים, אני מתחייב/ת להעביר מידי חודש בחודשו את דמי 
הביטוח הרפואי עבורם, ל"איילון חברה לביטוח בע"מ" מכרטיס האשראי:

אני מר/גב' ____________________ מס' זהות ____________________ כתובת ________________________________ בעל כרטיס אשראי

סוג כרטיס בתוקף עד  שמספרו 
 ויזה    דיינרס    ישראכארט   אחר _____________   

חתימת בעל הכרטיס תאריך 
                

  הוראה לתשלום באמצעות כרטיס אשראי
הוראה לתשלום )במידה והמשלם אינו מבוטח או בעל הפוליסה, יש לצרף בנוסף טופס "הצהרת משלם שאינו המבוטח או בעל הפוליסה"(


