חותמת ,תאריך קבלה בחברה:
מס' פוליסה:

טופס הצעה עבור עובד בזק שטרם הגיע לזכאות ,בני זוג וילדים של חברי עמותת שירותי רווחה של בזק לרכישת פוליסת ביטוח
אני החתום מטה,העובד או /והמועמד לביטוח פונה בזה להכשרה חברה לביטוח בע"מ להצטרף לתוכנית ביטוח חיים לחברי עמותת שירותי רווחה של
עובדי בזק בהתאם להסכם שנחתם בין הכשרה חברה לביטוח לבין עמותת בזק.
שם המשווק הפנסיוני:

פרטי חבר
עמותת שירותי
רווחה של בזק
פרטי עובד
שטרם הגיע
לזכאות,
בן/בת זוג,
ילד מעל גיל 81
המועמד לביטוח

מס' משווק פנסיוני:

שם מפקח:

טל' משווק פנסיוני:

שם משפחה

שם פרטי

תעודת זהות

תאריך לידה

שם משפחה

שם פרטי

תעודת זהות

תאריך לידה

מצב משפחתי

מין
 זכר
 נקבה

מין
 זכר
 נקבה

כתובת :רחוב
טלפון נייד

שם משפחה

מס' בית
טלפון

שם פרטי

מצב משפחתי
 נשוי/ה  רווק/ה
 גרוש/ה  אלמן/ה

מיקוד

e-mail

מספר זהות

מין

 זכר
 זכר
 זכר
 זכר

מינוי מוטבים

ישוב

 נשוי/ה
 גרוש/ה

 רווק/ה
 אלמן/ה

חלוקה ב%-

קרבה

 נקבה
 נקבה
 נקבה
 נקבה

הצהרת בריאות  :הנני מצהיר אודות מצב בריאותי כדלקמן:
גובה_______________ :

משקל_______________ :

שם קופת חולים_______________ :

סניף_______ :
מבוטח ראשי

 .8האם עד היום חלית או קבלת טיפול רפואי (לרבות הקרנות) או תרופות בקשר לאחת או יותר מהמחלות
המפורטות להלן?
 .1.1מחלת כבד ,מחלת כליות ,מחלת פרקים ,עצמות או עמוד השדרה,אסתמה קשה ,סכרת ,הפרעות נפשיות
ו/או נוירולוגיות.
 .1.2מחלות לב ,לחץ דם גבוה,מחלות כלי הדם ,התקף לב ,שבץ מוחי.
 .1.3סרטן או מחלה ממארת כלשהי.
 .1.4מחלות מין ועור ,מחלת האיידס.
 .2האם הנך עוסק/ת במקצוע ,עיסוק או תחביב שהינו מסוכן מהרגיל?
(כגון :טייס ,צלילה ,דאייה ,זיפות ,חבלה ,חציבה ,כריה ,יציקות מתכות,חלוקת גז ,חשמלאות עם מתח גבוה ו/או עבודה
בגבהים).
.3האם אושפזת מעל יומיים במשך השנתיים האחרונות בבית חולים?
.4האם נקבעה לך נכות כלשהי?
.5האם עד היום נדחתה הצעתך לביטוח חיים או נכות או האם התקבלת לביטוח חיים או נכות בתוספת כלשהי ?
.6אם אתה מקבל תרופות או הומלץ לך לקבל תרופות בקשר למחלה שלא פורטה לעיל?

כן

לא



























אם אחת או יותר מהתשובות חיובית ,פרט מועד האירוע ,פרטים על המחלה ,טיפול ,מצבך כיום וצרף תיעוד רפואי מתאים .
הערות___________________________________________________________________________________________________________ :
________________________________________________________________________________________________________________
הצהרה -וויתור על סודיות רפואית
אני הח"מ מצהיר בזה ומאשר בחתימת ידי שתשובותיי לכל השאלות הנ"ל הינן נכונות ומלאות ושלא העלמתי שום דבר אשר יש בו כדי להשפיע על ההחלטה בנוגע לביטוח
המבוקש ,וידוע לי כי תשובתי אלה תשמשנה בסיס לחוזה הביטוח וחלק בלתי נפרד ממנו ,אני מתחייב להיבדק בדיקה רפואית ע"י רופאי החברה ,מכונית ומעבדותיה.
אני הח"מ נותן בזה רשות לקופ"ח  /או לעובדיה הרפואיים ו/או למוסדותיה הרפואיים או לסניפיה ,מכוניה ומעבדותיה ,וכן לכל הרופאים ,המוסדות הרפואיים ,המוסד
לביטוח לאומי ,מוסדות צה"ל ,משרד הביטחון ,החברות לביטוח ,המכונים הרפואיים והמעבדות הרפואיות בבתי החולים למסור ל" להכשרה חברה לביטוח בע"מ" ו/או למי
מטעמה ו/או בא כוחה ,להלן "המבקש" ,את כל הפרטים ,ללא יוצא מן הכלל ,ובצורה שתידרש ע"י "המבקש" על המצב בריאותי ו /או כל מחלה שחליתי בה בעבר ו/או
שהנני חולה בה כעת ו/או שאחלה בה בעתיד ,והנני משחרר אתכם וכל רופא מרופאיכם ו/או כל עובד רפואי אחר ו/או כל מוסד ,מכון או מעבדה ממוסדותיכם ,הרפואיים
ו/או כל סניף מסניפכם מחובת השמירה על סודיות רפואית בכל הנוגע למצב בריאותי ו/או מחלותיי כנ"ל ומוותר על סודיות זו כלפי "המבקש" ולא תהיינה לי כלפיכם כל
טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר לנ"ל .כתב ויתור זה מחייב אותי ,את עזבוני את חליפיי ,את מוטביי עפ"י הפוליסה ,את באי כוחי החוקיים ואת כל מי שיבוא במקומי.
____________________
____________________
________________
מספר זהות
שם מהמועמד לביטוח
תאריך

הוראה לחיוב חשבון  /הוראה לחיוב כרטיס אשראי

מבוטח נכבד!
בחודש שבו חל תשלום בהתאם לתנאי הפוליסה תמשוך הכשרה חברה לביטוח בע"מ (להלן "החברה") את סכום הפרמיה ,הנקובה בפוליסה

ותוספותיה .חיוב הסכום הנ"ל בחשבונך יהווה אישור על תשלום הפרמיה ללא צורך בהוכחה נוספת.
האפשרות לשלם פרמיות לפי תכנית זו כפופה בכל מקרה להסכמת החברה ולהסכמת הבנק לפעול על פי הסדר הזה.

ההשתתפות בהסדר זה היא בשיטה הדומה להצגת השיקים -והיא ניתנת לביטול אם משיכה כלשהיא לא תכובד בעת הצגתה.

החברה מתחייבת בזה שלא למשוך כספים מעבר לסכומים המגיעים לה בהתאם לתנאי הפוליסה ותוספותיה שעבורן מבקש בעל הפוליסה הפעלת

הסדר זה.
 הסדר זה אפשרי גם על תשלומים בגין החזר הלוואות.
 מספר פוליסה/ות______________________ ,_____________________ :

תשלום בכרטיס אשראי בחתימת בעל הכרטיס
אני מר/גב' ________________________________ ת.ז _________________ כתובת ________________________________________
 ויזה  ישראכרט  דיינרס
בתוקף עד
בעל כרטיס אשראי שמספרו
 אמריקן אקספרס  אחר ____
מאשר בזאת כי ברצוני לשלם החיובים שיתחייבו ממני בגין פוליסת ביטוח חיים .טופס ביצוע תשלום זה נחתם על ידי מבלי לנקוב במספר התשלומים
ובסכומיהם הואיל וניתנה על ידי הרשאה לחברת הביטוח להעביר לחברת כרטיסי האשראי חיובים מעת לעת כפי שתפרט חברת הביטוח לחברת כרטיסי
האשראי ,הנני מסכים ,כי הסדר תשלום זה יהיה בתוקף כל עוד לא אודיע בכתב לחברת הביטוח לפחות  30יום לפני מועד סיום ההסדר .ידוע לי כי
הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק במקום הכרטיס שמספרו נקוב בטופס זה וישא מספר אחר ידוע לי ,כי ביצוע הסדר התשלום האמור
לעיל מותנה באישור חברת האשראי לגבי כל חיוב שיועבר אליה על ידי חברת הביטוח.
חתימת בעלי הכרטיס ______________________________

לכבוד:
בנק_____________________ :
סניף_____________________________ :
כתובת הסניף_______________________ :

הוראה לחיוב
מספר חשבון

קוד מוסד
404
 .1אני/ו הח"מ _____________________________ ________________________
מס' ת.זהות  /ח.פ
שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הבנק

סוג חשבון

קוד מסלקה
בנק
סניף

אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח בחברה

כתובת___________________________________ :
מיקוד
ישוב
מס'
רחוב

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ" ל בסניפכם בגין תשלום דמי גמולים בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מידי פעם באמצעי מגנטי או רשימות
ע"י הכשרה חברה לביטוח בע"מ ,כמפורט מטה בפרטי ההרשאה:
.2ידוע לנו כי:
א .הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאיתנו בכתב לבנק ול"הכשרה חברה לבטוח בע"מ" שתכנס לתוקף ,יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה
בבנק וכן ,ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
ב .אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד ,שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב ,לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב ו/או
הזיכוי.
ג .אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב ,אם אוכיח /נוכיח לבנק כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו
בכתב ההרשאה ,אם נקבעו.
 .3ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים ,הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.
 .4ידוע לי/לנו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תשלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלו.
 .5הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה ,כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
 .6הבנק רשאי להוציאני/נו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו ,תוך ציון
הסיבה.
 .7נא אשר ל" -הכשרה חברה לביטוח בע"מ" בספח המחובר לזה קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו סכום החיוב ומועדו ,יקבע מעת לעת ע"י "הכשרה חברה
לביטוח בע"מ"  ,על פי (העקרונות לקביעתם) :תנאי פוליסה/ות כפי שיהיו על פי השינויים שיוכנסו בפוליסות מעת לעת.
_____________________________

____________________

חתימת בעלי החשבון

תאריך

----------------------------------------------------------------------------------------------------לכבוד:
הכשרה חברה לביטוח בע"מ
האגף לביטוח חיים
רח' אריה שנקר ,2
תל אביב 68010

מספר חשבון

קוד מוסד
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סוג חשבון

קוד מסלקה
בנק
סניף

אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח בחברה

קבלנו הוראות מ ____________________ -לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מידי פעם
בפעם ואשר מס' חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם ,והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה ,רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם ,כל עוד
מצב החשבון יאפשר זאת ,כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען ,כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על ידי בעל/י
החשבון או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר .אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו ,לפי כתב השיפוי ,שנחתם על ידיכם.
_____________

תאריך

בנק_______________ :סניף___________ :
חתימה וחותמת הסניף

