בקשה לאישור ולתיאו ניתוח/לטיפול מיוחד/להחזר הוצאות/לפיצוי
מבוטח נכבד,
על מנת לסייע לבו לספל בתביעת ולתת ל שירות יעיל ומהיר ,נודה ל א תדאג למלא את הפרטי בטופס זה בכל פנ״ה.
בטופס שלושה חלקי :חלק א נועד למילוי בידי המבוטח ,חלק בי למילוי בידי הרופא המטפל ,חלק ג׳ למילוי בידי הרופא המנתחא התביעה היא בגי ניתוח.
א המבוטח קטי ,ימלא את הטופס אחד מהוריו ,א יחתמו שני ההורי .אנא קחו בכל פנייה לרופא המטפל או לרופא מקצועי ,או לרופא המנתח את הטופס
הזה ,ובקשו מה למלא את החלק המתאי במלואו.
טופס זה אינו מהווה התחייבות לתשלו הניתוח/הטיפול ו/או הכרה בזכאות המבוטח לתשלו כלשהו.
יש לצר לטופס זה מסמכי רפואיי כולל תולדות מחלה ,סיכומי מחלה ,תוצאות בדיקות רפואיות כולל בדיקות הדמיה ובדיקות פתולוגיות,
או תעודות חדר מיו א קיימי ,חשבוניות/קבלות מקוריות וכל מסמ הדרוש לטיפול בתביעה.
יש לצר פרטי חשבו הבנק של התובע :צילו המחאה אישית או אישור הבנק לגבי פרטי החשבו.

חלק א'  למילוי בידי המבוטח
.1

פרטי המבוטח:
ש המשפחה

מספר הזהות

הש הפרטי

מספר הפוליסה

ס"ב

מספר בית

רחוב

יישוב

מספר פקס

מיקוד

0
ש מקו העבודה

מספר טלפו בעבודה

ש מקו העבודה של ב/בת הזוג

מספר טלפו בעבודה

מספר טלפו בבית
0

הסני

ש קופת החולי
ש הרופא המקצועי המטפל

.2

מספר טלפו סלולרי
0

מספר טלפו בבית
0
הכתובת

0
מספר טלפו סלולרי
0

0

ש רופא המשפחה המטפל

ביטוחי בריאות נוספי:
הא הגשת או בכוונת להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי?  לא   /כ ,פרט __________________________________________________
הא הגשת או בכוונת להגיש תביעה לגור כלשהו אחר?

 לא   /כ ,פרט __________________________________________________

הא יש ל ביטוח בריאות בחברת ביטוח אחרת?

 לא   /כ ,משנת ___________________ בחברת _______________________

הא יש ל ביטוח משלי בקופת חולי?

 לא   /כ ,משנת _____________ מסוג __________________________________________

הא יש ל ביטוח בריאות משלי אחר?

 לא   /כ ,בחברת ___________________________________________________________

הא יש ל ביטוח כלשהו במקו העבודה?  לא   /כ ,בחברת ___________________________________________________________

.3

פירוט התביעה:


 לא   /כ ,פרט ________________________________________
 הא יש השתתפות של גור אחר כולל חברת ביטוח אחרת?
 החזר הוצאות רפואיות  יש לצר קבלות וחשבוניות מקוריות בלבד )העתקי לא יאושרו(  פירוט:
הא יש השתתפות של קופת חולי?

 לא   /כ ,ש קופ"ח _____________ הכיסוי בקופ"ח ________________________________

פרטי ההוצאה
חוות דעת בגי התייעצות לפני ניתוח:
פיצוי בגי ניתוח:
החזר הוצאות רפואיות ואחרות  פרט ההוצאה:
פיצוי בגי השתלה בחו"ל:
פיצוי בגי תרופות שאינ בסל הבריאות:
פיצוי בגי תותבת/אביזר/מושתל:

תארי

הסכו בש"ח

אני ,החתו מטה ,נות בזה רשות לכל מוסד רפואי לרבות קופתחולי ובתיחולי ,עובדיה ,רופאיה ו/או מי מטעמ ו/או למוסד לביטוח לאומי על עובדיו ו/או למשרד הביטחו
ולצה"ל ו/או לרשויות מקומיות ולמשרדי הממשלה על עובדיה ו/או לחברות ביטוח אחרות על עובדיה ו/או קרנות פנסיה ו/או לכל מוסד או גו או עובד שטיפל בי אישית ו/או
טיפל בחומר הנוגע למצבי הבריאותי ו/או מצוי בידיו חומר כזה שהועבר עלידי צד ג' כלשהו למסור להכשרה חברה לביטוח בע"מ כל מידע רפואי אודותיי ,מחלות שיש לי בהווה
או שהיו לי בעבר ,טיפולי שאני מקבל בהווה או קיבלתי בעבר או שאקבל בעתיד ו/או צילומי מדוחות האשפוז שלי ו/או כרטיסי הרפואי ו/או רשימות הרופאי אצל ביקרתי.
אני מוותר על סודיות זו כלפי המבקשת ולא תהא לי כל טענה או תביעה מכל סוג שהוא בקשר למסירת מידע זה ,כלפי המוסדות ו/או למי מהרופאי ו/או למי מעובדיה ו/או נותני
השירותי שלה.
ניתנה בזאת זכות לחברה לתבוע החזרי ולשובב את התביעה כנגד כל צד שלישי שיש לו מחויבות לכסוי התביעה הנ"ל או חלקה.
אני החתו מטה מצהיר בזאת שתשובותיי על השאלות הנ"ל ה נכונות ושלמות.
תארי

ש משפחה ופרטי

מספר זהות

חתימה



רופא נכבד ,על מנת לקל על הטיפול בפניית המנוסח ,אנא ענה על כל השאלות שלהל:

חלק ב'  למילוי בידי הרופא המטפל
.1

חלק זה ימולא על־יד׳ רופא מקצועי/רופא מנתח/רופא משפחה המטפל במבוטח.

פרטי המבוטח:
ש המשפחה

מספר הזהות

הש הפרטי

ס"ב

.2

הטיפול במבוטח:
מתארי

מחלות וליקויי מה סובל המבוטח
המבוטח בטיפולי
החל מתארי
שנה

.3

חודש

האבחנה:
האבחנה הנוכחית _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
הצור בניתוח/בטיפול
נקבע בתארי

התלונות/הסימני
למחלה הנוכחית
התחילו בתארי

המבוטח בטיפולי
בנוגע לאבחנה זו
החל מתארי
הא האבחנה והתלונה הנוכחית ה תוצאה של:

תאונת עבודה  לא   /כ ,פרט __________________________________________________________________________________
תאונה אחרת  לא   /כ ,פרט __________________________________________________________________________________
תאונת דרכי  לא   /כ ,פרט __________________________________________________________________________________

.4

פרטי הרופא:
ש המשפחה

הש הפרטי

רחוב

ההתמחות
יישוב

מספר בית

מספר טלפו
מיקוד

מספר טלפו סלולרי
0

0
מספר פקס

0
תארי

חלק ג'  למילוי בידי הרופא המנתח
.1

חתימת הרופא וחותמת



טופס זה אינו מהווה התחייבות לתשלו הניתוח ו/או הכרה בזכאות המבוטח לתשלו כלשהו.

פרטי על הניתוח המומל:
ש הניתוח /הטיפול המומל:
_________________________________________________________________________________________________________
בדיקות וטיפולי מומלצי עלידי:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
את הניתוח מומל לערו בתארי:

.2

בבית חולי:

הערות נוספות:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

.3

פרטי הרופא:
ש המשפחה

הש הפרטי

רחוב

ההתמחות
מספר בית

יישוב

מספר טלפו
מיקוד

מספר טלפו סלולרי
0
מספר פקס

0
0

תארי

חתימת הרופא וחותמת



