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 ביטוח חיים

 
 
 

 

 

 

 טופס הצטרפות לביטוח החיים הקבוצתי 

 הצהרת בריאות כוללהזוג הטופס קרנות הסוהרים ובן/ת  של עמיתי

 במקום הרלוונטי( √ -)נא לסמן ב: אני /ו החתום/ים מטה מבקש/ים
 

 להצטרף לביטוח החיים הקבוצתי בבעלות קרנות הסוהרים.       
 

 )*( לצרף את בן/בת הזוג לביטוח החיים הקבוצתי בבעלות קרנות הסוהרים.        
 

 .ח בתנאי שצורף העמית/הג לביטוניתן לצרף את בן/ת הזו)*( 
 
 

 (חובה למלא) /העמית . פרטי1
 

מספר אישי )כולל  )כולל ס"ב(מספר הזהות 
 ס"ב(

תאריך גיוס  מין תאריך לידה שם פרטי שם משפחה
 לשב"ס

  ז / נ        

 
 כתובת

 רחוב
 

 מיקוד יישוב מספר בית

 טלפון בבית
 

 טלפון בעבודה
 

 טלפון נייד

 
 . פרטי בן/ת הזוג2

 

 מין  תאריך לידה שם פרטי שם משפחה מספר הזהות )כולל ס"ב( בן/בת זוג

 ז / נ     

 

 כתובת
 רחוב

 
 מספר בית

 
 

 מיקוד יישוב
 

 
 טלפון בבית 

 
 טלפון בעבודה

 
 טלפון נייד

 
 

 

 תאריך הנישואין:________)נא לצרף תעודת נישואין(נישואים חדשים. 
                 

 יש לצרף תלוש שכר אחרון.. 1: עמית/ההערות ל
 .מבוטח, מעקב ביצוע ניכוי ביטוח חיים באחריות הלתשומת ליבך. 2                             

 
 

              ________________                                                      _______________              
                                                                                                             

 חתימה                                                               תאריך                                     

יר:             את הטופס המלא יש להעב
הר  11 ם, רחוב הרטוקרנות הסוהרים
 80-6666262בפקס:  אוחוצבים ירושלים 

ולוודא  SaritN@ips.gov.ilאו בדוא"ל 
 80-2005802קבלת הטופס בטלפון 

 

 טופס זה מיועד למילוי על ידי: 

 המצטרפים לביטוח תוך שנה  54עד גיל  ובן/ת הזוג /החדש /העמית
 ממועד הגיוס .

  09שטרם מלאו להם , 54עד גיל  /תהמצטרף /העמיתבן/בת זוג של 
 ./הת זוג של העמיתיום מיום הנישואין או מיום בו הוכרו כבן/ב
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 _______: __________ מספר זהות_____/תהמבוטח /השם העמיתגמלאי  /סוהר

 

 מוטבים. 2
 
 

     (:חובה למלא) /העמיתהפרטי  .א
  

 (: לפי הצורךומלא  X-בסמן נא לאני קובע/ת בזה כי המוטבים במקרה מותי חו"ח הינם )
 

 

   יורשי על פי דין  

 או

 

 (.X -במקרה שאחד או יותר מהמוטבים הנ"ל ימות לפני או יחד איתי, אז יועבר חלקו אל: )נא לסמן ב

 בחלקים שווים ביניהם –לשאר המוטבים   

 באופן יחסי לחלקם בטבלה. –לשאר המוטבים   

 רליורשיו על פי דין של המוטב שנפט  

 ל פי דיןליורשי ע  

 
 הודעה זו מבטלת כל כתב מינוי מוטבים קודם שמסרתי לכם, מכל סוג שהוא, בגין פוליסה זו.

למען הסר ספק, החברה תשלם את סכום הביטוח במקרה מוות למוטב שנקבע על ידי המבוטח על פי כתב מינוי מוטבים זה. 

מוטב אחר מבלי שהדבר הובא לידיעת החברה לפני  שילמה החברה למוטב כאמור את סכום הביטוח ונתברר לאחר מכן שנקבע

כלפי העיזבון  תהא החברה פטורה מכל חבות כלפי אותו מוטב אחר, - ששילמה את תגמולי הביטוח למוטב שנקבע על פי כתב זה

 וכלפי כל צד שלישי

 
 

 חתימה __________                   תאריך __________                                                                   

תאריך  מס' תעודת זהות שם פרטי פחהשם מש
 לידה

 % קירבה 
 חלקים

 כתובת

              /    /    

              /    /    

              /    /    

              /    /    

              /    /    

           /    /    

           /    /    

           /    /    

           /    /    

           /    /    
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 .  /ה. הצהרת בריאות של העמית6

 
נא לענות על השאלות הבאות תשובות ברורות ומלאות. אין להשתמש בקווים כל שהם במקום מילים. על השאלות שלהלן 

 ריקות.יש לסמן את התשובה "כן" או "לא" בגוף השאלון. אם התשובה חיובית )"כן"( יש לפרט בשורות ה
 
דם, מחלה ממארת, -האם אתה סובל או סבלת מהמחלות או מסימני המחלות הבאות: מחלות לב או כלי . 1

מחלות חילוף חומרים או בלוטות )כגון סכרת, מחלות כבד,צהבת מסוג כלשהו(, מחלות ריאות ודרכי 
   ? הנשימה, מחלות או בעיות במערכת השלד או כאבי גב, מחלות דרכי העיכול, איידס 

 ] [ לא    ] [ כן           

 ] [ לא    ] [ כן ? השנים האחרונות 7 -האם אושפזת או עברת טיפול כירורגי אמבולטורי או נותחת ב .  2

 ] [ לא    ] [ כן    _____ סיגריות ביום. -האם אתה מעשן ?    במידה וכן  א.  . 3

 ] [ לא    ] [ כן  ת ואירועים חגיגיים( ?האם אתה שותה משקאות אלכוהוליים )פרט לשמחו ב.     

 מס' כוסות בממוצע לשבוע _____. -במידה וכן           
 ] [ לא    ] [ כן        האם אתה משתמש או השתמשת בסמים ? ג.     

 משקל _____ ק"ג    גובה _____ ס"מ. ד.  
 ] [ לא    ] [ כן     אופן קבוע ?האם הנך בטיפול או במעקב רפואי, ו/או הנך נוטל תרופות ב א.  . 5

 ] [ לא    ] [ כן                      האם הנך בריא ובכושר עבודה מלא ? ב.      

 

 אם התשובה היא לא נא לפרט(: 5במידה ואחת התשובות לשאלות היא כן, נא פרט )לגבי שאלה 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_______________ 

ן מלאות וכנות, ולא הסתרתי או העלמתי מאומה. ידוע לי כי הנני מצהיר בזאת כי תשובותיי על כל השאלות הנ"ל ה
 תשובות שאינן מלאות וכנות מקנות לחברה את הזכות לבטל את הפוליסה ו/או לא לשלם את סכום הביטוח.

 

 . ויתור על סודיות רפואית1
 

והאחרים וסניפיהן,  החולים, רופאיהן, עובדיהן, מוסדותיהן הרפואיים-אני החתום מטה, נותן בזה רשות לכל קופות
-חולים פסיכיאטריים, מכונים ומעבדות, וכן לכל הרופאים, המוסדות הרפואיים ובתי-חולים, כולל בתי-לרבות בתי

החולים האחרים, וכן לכל עובד בתחום הסוציאלי ו/או הסיעודי ו/או השיקומי, וכן למוסד לביטוח לאומי, וכן למשרד 
כל מוסד או גורם אחר, למסור ל"פניקס" חברה לביטוח בע"מ )להלן הביטחון ו/או לשלטונות צה"ל, וכן ל

"המבקש"(, את כל המידע, הפרטים והנתונים ללא יוצא מן הכלל, המצויים בידי האנשים והמוסדות הנ"ל, על מצבי 
ו/או הבריאותי ו/או הסוציאלי ו/או הנפשי ו/או בתחום הסיעוד ו/או השיקום, לרבות על כל מחלה שחליתי בה בעבר 

שהנני חולה בה כעת ו/או שאחלה בה בעתיד, לרבות בדיקות וטיפולים שניתנו ו/או ניתנים ו/או יינתנו לי בקשר 
 לכך.
כן אני נותן בזה רשות לכל האנשים והמוסדות הנ"ל למסור לידי המבקש את רשימת הרופאים, והמוסדות -כמו

 החולים.-והרשומים במאגרי המידע של קופות החולים,-הרפואיים ו/או האחרים, שטיפלו בי במסגרת קופות
אני משחרר בזה את כל האנשים והמוסדות הנ"ל מחובת שמירה על סודיות בכל הנוגע למצבי הבריאותי ו/או 

השיקומי ו/או הסוציאלי ו/או הסיעודי ו/או הנפשי ו/או לגבי רשימת שמות הרופאים והמוסדות הרפואיים ו/או 
במאגרי המידע של המוסדות הנ"ל, ומתיר להם בזאת מתן כל מידע מכל תיק האחרים שטיפלו בי, הנמצאת 

שמי אצל האנשים והמוסדות הנ"ל, לרבות המוסד לביטוח לאומי, כולל מידע על התשלומים שהמוסד -שנפתח על
 לביטוח לאומי שילם ומשלם לי.

אני מוותר על סודיות זו כלפי המבקש, ולא תהיה לי אל האנשים והמוסדות הנ"ל או אל מי מהם או אל צד שלישי 
 כלשהו כל טענה או תביעה בקשר למסירת מידע כאמור.

, והיא חלה על כל מידע, רפואי או אחר, לרבות  1091 -בקשתי זו יפה גם לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 
 ר טיפלו בי, המצוי במאגרי המידע של האנשים והמוסדות הנ"ל.רשימת הרופאים אש

 כוחי החוקיים ואת כל מי שיבוא במקומי.-כתב ויתור זה מחייב אותי, את עזבוני, את באי
 
 

 __________ ת העמית/ה_____ מספר ת"ז __________ חתימ_ שם ______תאריך ______
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 (:ה ובן/בת הזוג צורף/פה לביטוחבמיד )חובה למלא /העמיתהבן/בת הזוג של  .ב

 
 (: לפי הצורךומלא  X-בסמן נא לאני קובע/ת בזה כי המוטבים במקרה מותי חו"ח הינם )

 
 

   יורשי על פי דין  

 או

 

 (.X -ועבר חלקו אל: )נא לסמן בבמקרה שאחד או יותר מהמוטבים הנ"ל ימות לפני או יחד איתי, אז י

 בחלקים שווים ביניהם –לשאר המוטבים   

 באופן יחסי לחלקם בטבלה. –לשאר המוטבים   

 ליורשיו על פי דין של המוטב שנפטר  

 ליורשי על פי דין  

 
 הודעה זו מבטלת כל כתב מינוי מוטבים קודם שמסרתי לכם, מכל סוג שהוא, בגין פוליסה זו.

ר ספק, החברה תשלם את סכום הביטוח במקרה מוות למוטב שנקבע על ידי המבוטח על פי כתב מינוי מוטבים זה. למען הס

שילמה החברה למוטב כאמור את סכום הביטוח ונתברר לאחר מכן שנקבע מוטב אחר מבלי שהדבר הובא לידיעת החברה לפני 

החברה פטורה מכל חבות כלפי אותו מוטב אחר, כלפי העיזבון תהא  - ששילמה את תגמולי הביטוח למוטב שנקבע על פי כתב זה

 וכלפי כל צד שלישי.

 
 
 
 
 

 תאריך __________                                                                                      חתימה __________

תאריך  מס' תעודת זהות שם פרטי שם משפחה
 לידה

 % קירבה 
 חלקים

 כתובת

              /    /    

              /    /    

              /    /    

              /    /    

              /    /    

              /    /    

              /    /    

              /    /    

              /    /    

              /    /    
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 .  /ההצהרת בריאות של בן/ת הזוג של העמית 

 
שאלות הבאות תשובות ברורות ומלאות. אין להשתמש בקווים כל שהם במקום מילים. על השאלות שלהלן נא לענות על ה

 יש לסמן את התשובה "כן" או "לא" בגוף השאלון. אם התשובה חיובית )"כן"( יש לפרט בשורות הריקות.

 
מחלה ממארת,  דם,-האם אתה סובל או סבלת מהמחלות או מסימני המחלות הבאות: מחלות לב או כלי . 1

מחלות חילוף חומרים או בלוטות )כגון סכרת, מחלות כבד,צהבת מסוג כלשהו(, מחלות ריאות ודרכי 
   הנשימה, מחלות או בעיות במערכת השלד או כאבי גב, מחלות דרכי העיכול, איידס ? 

 ] [ לא    ] [ כן           

 ] [ לא    ] [ כן ? השנים האחרונות 7 -נותחת בהאם אושפזת או עברת טיפול כירורגי אמבולטורי או  .  2

 ] [ לא    ] [ כן    _____ סיגריות ביום. -האם אתה מעשן ?    במידה וכן  א.  . 3

 ] [ לא    ] [ כן  האם אתה שותה משקאות אלכוהוליים )פרט לשמחות ואירועים חגיגיים( ? ב.     

 _____. מס' כוסות בממוצע לשבוע -במידה וכן           
 ] [ לא    ] [ כן        האם אתה משתמש או השתמשת בסמים ? ג.     

 משקל _____ ק"ג    גובה _____ ס"מ. ד.  
 ] [ לא    ] [ כן     האם הנך בטיפול או במעקב רפואי, ו/או הנך נוטל תרופות באופן קבוע ? א.  . 5

 ] [ לא    ] [ כן                      האם הנך בריא ובכושר עבודה מלא ? ב.      

 

 אם התשובה היא לא נא לפרט(: 5במידה ואחת התשובות לשאלות היא כן, נא פרט )לגבי שאלה 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

____________________ 
הנני מצהיר בזאת כי תשובותיי על כל השאלות הנ"ל הן מלאות וכנות, ולא הסתרתי או העלמתי מאומה. ידוע לי כי תשובות 

 את הזכות לבטל את הפוליסה ו/או לא לשלם את סכום הביטוח. שאינן מלאות וכנות מקנות לחברה
 
 

 . ויתור על סודיות רפואית5
 

החולים, רופאיהן, עובדיהן, מוסדותיהן הרפואיים והאחרים וסניפיהן, -אני החתום מטה, נותן בזה רשות לכל קופות
-רופאים, המוסדות הרפואיים ובתיחולים פסיכיאטריים, מכונים ומעבדות, וכן לכל ה-חולים, כולל בתי-לרבות בתי

החולים האחרים, וכן לכל עובד בתחום הסוציאלי ו/או הסיעודי ו/או השיקומי, וכן למוסד לביטוח לאומי, וכן למשרד 
הביטחון ו/או לשלטונות צה"ל, וכן לכל מוסד או גורם אחר, למסור ל"פניקס" חברה לביטוח בע"מ )להלן 

והנתונים ללא יוצא מן הכלל, המצויים בידי האנשים והמוסדות הנ"ל, על מצבי "המבקש"(, את כל המידע, הפרטים 
הבריאותי ו/או הסוציאלי ו/או הנפשי ו/או בתחום הסיעוד ו/או השיקום, לרבות על כל מחלה שחליתי בה בעבר ו/או 

יינתנו לי בקשר  שהנני חולה בה כעת ו/או שאחלה בה בעתיד, לרבות בדיקות וטיפולים שניתנו ו/או ניתנים ו/או
 לכך.
כן אני נותן בזה רשות לכל האנשים והמוסדות הנ"ל למסור לידי המבקש את רשימת הרופאים, והמוסדות -כמו

 החולים.-החולים, והרשומים במאגרי המידע של קופות-הרפואיים ו/או האחרים, שטיפלו בי במסגרת קופות
ירה על סודיות בכל הנוגע למצבי הבריאותי ו/או אני משחרר בזה את כל האנשים והמוסדות הנ"ל מחובת שמ

השיקומי ו/או הסוציאלי ו/או הסיעודי ו/או הנפשי ו/או לגבי רשימת שמות הרופאים והמוסדות הרפואיים ו/או 
האחרים שטיפלו בי, הנמצאת במאגרי המידע של המוסדות הנ"ל, ומתיר להם בזאת מתן כל מידע מכל תיק 

והמוסדות הנ"ל, לרבות המוסד לביטוח לאומי, כולל מידע על התשלומים שהמוסד שמי אצל האנשים -שנפתח על
 לביטוח לאומי שילם ומשלם לי.

אני מוותר על סודיות זו כלפי המבקש, ולא תהיה לי אל האנשים והמוסדות הנ"ל או אל מי מהם או אל צד שלישי 
 כלשהו כל טענה או תביעה בקשר למסירת מידע כאמור.

, והיא חלה על כל מידע, רפואי או אחר, לרבות  1091 -גם לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א  בקשתי זו יפה
 רשימת הרופאים אשר טיפלו בי, המצוי במאגרי המידע של האנשים והמוסדות הנ"ל.

 כוחי החוקיים ואת כל מי שיבוא במקומי.-כתב ויתור זה מחייב אותי, את עזבוני, את באי
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