
הצעה הצטרפות מנוי אחראים לעתיד מושלם מס,
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד

מהדורת 05/2018

למשלוח הטופס:    דוא"ל:

מנוי ראשי

מספר זהותמנוים

עיסוק

מס' טלפון ניידמס' טלפוןיישובמספררחוב

שם רופא המטפלביטוח משלים בקופהשם קופת חולים

מיןתאריך לידהשם פרטישם משפחה

בן זוג

ילדיםי: 1

2

3

4

ראשי מנוי

זוג בת/בן

ילדים

זכר      נקבה

זכר      נקבה

זכר      נקבה

זכר      נקבה

זכר      נקבה

זכר      נקבה

לתשומת ליבך: תאריך מבוקש זה אינו מחייב את החברה, מועד תחילת המנוי הקובע הינו כמצוין בדף פרטי המנוי

מילוי הצעה לילדים לגיל מתחת 18 יבוצע רק על ידי הורה/אפוטרופוס המוסמך לתחום עבורים על הצעה זו וחתימתו תחשוב כהסכמת הקטין

1. פרטי המועמדים למנוי:

2. הצהרת המועמדים למנוי:

התאריך המבוקש לתחילת המנוימספר מנוישם אחראישם סוכןמספר סוכן פעיל

פקס:

נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם

ח.פ. 515823235דרך בר יהודה 300, חיפה טל: 074-7035553

1. אני/ו החתום/ים מטה מבקש/ים בזה להצטרף לשרות המנויים של חברת הקול שלך מימוש זכויות האזרח בע"מ (להלן "החברה") בהסתמך על כל האמור בהצעה  זו. אני/אנו 
מצהיר/ים מסכים/ים ומתחייב/ים בזה כי:

    1. כל התשובות הן נכונות ומלאות והן ניתנות מתוך רצוני/נו החופשי.
    2. התשובות המפורטות בשאלון הקבלה למנוי וכל מידע אחר שיימסר לחברה וכן התנאים המקובלים אצל החברה לעניין זה, ישמשו תנאי יסודי לחוזה ביני/ביננו לבין החברה 

ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.
    3. הרשות בידי החברה להחליט על קבלתי למנוי  מבלי שתהיה חייבת להצדיק או להסביר את החלטתה. ידוע לי/לנו שהמנוי

        לתוקפו לאחר שהחברה תוציא אישור בכתב על קבלתנו ולאחר שהפרמיה הראשונה שולמה במלואה.
    4. התשובות ו/או המידע שיימסר לחברה יאוחסנו במאגר מידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 וישמשו לצורכי הטיפול והשירות במנוי 

    5. הצהרה זו, כוללת את השאלון שלהלן, וחלה גם על הילדים ששמותיהם נקובים בהצעה ואני/נו חותם/ים על המסמכים גם בשמם 
        כאפוטרופוס.

2. ידוע לי/לנו כי:
    1. תנאי המנוי הינם כאמור בהסכם בין הקול שלך למנוייה הנ"ל ובכפוף לסעיפי החריגים כאמור כתב המנוי.

    2. המנוי יכנס לתוקפו לאחר קבלת השאלון ואישורו הסופי בחברה.
3. אני מסכים כי בכל מקום בו מכוח החוק ו/או כתב המנוי  שיש לי בחברתכם, נדרשת החברה, או מי מטעמה, להעביר למנוי  מידע ו/או מסמך   

 בכתב, תהיה לחברה או למי מטעמה או למנוי אפשרות להעביר אליי את המידע ו/או המסמך בדואר האלקטרוני. ידוע לי כי ייתכן ויישלח אליי החומר הנוגע לענייניי הפרטיים 
כמוגדר בחוק הגנת הפרטיות 

כתובת מגורים
של המנוי
כתבות
דוא“ל

כתובת דואר אלקטרוני להודעות אישיות דיוורים

- שירות זכויות האזרחהקול שלך
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דואגים לעתיד: בחירת רובד

סוג התביעה שבה ינתן ליווי:

ליווי מקרה רפואי ביטוח לאומי
משרד הבריאות (גמלאות)

בדיקה והגשת תג חנייה לנכה

השתלת וטיפולים מיוחדים בחו"ל
התיעצות ללקוח בגין מידת זכאות לתרופה

מחוץ לסל 

ליווי מחלת מקצוע ותאונת עבודה, ביטוח לאומי

פטור ממס הכנסה מסיבות רפואיות
לווי בתביעה מול קרן הפנסיה בגין נכות/שארים

תעודה רפואית לעניין התביעה  

ביטוח סיעודי (קופת חולים, פרטי, ביטוח לאומי)

אובדן כושר עבודה מלא מתאונה או מחלה

ביטוח פרטי בעת מקרה רפואי המצוין במנוי 

הכוונה ראשונית לעניין המלצה על צורת
הטיפול /זהות הרופא בלבד בניתוחים

נא לענות על השאלות הבאות תשובות ברורות ומלאות. אין להשתמש בקווים כל שהם במקום מילים. על השאלות שלהלן יש לסמן את התשובה
"כן" או "לא" בגוף השאלון. במידה והתשובה על אחת השאלות הינה "כן", יש לפרט עבורה בחלק התחתון:

מנוי ראשי:

בן/בת זוג:

ילד מעל גיל 18:

ילד מעל גיל 18:

חתימהתאריךמס' ת.ז.שם

3. שאלון פרטים נוספים:

5. חתימת המצטרף למנוי בשם המועמדים

4. ויתור על סודיות רפואית

ח.פ. 515823235דרך בר יהודה 300, חיפה טל: 074-7035553

במקרה שבו טופס ההצטרפות, לרבות מילוי השאלון  מולאה בעבור המנויים הרשומים בטופס על ידי המצהיר, אני מאשר/ת כי החברה נסמכת על השאלון וטופס ההצטרפות 
כתנאי מהותי לרכישת המנוי ועל כן תוקף המנוי בעבור כלל המנויים יהיה בכפוף לנכונות ולשלמות הטופס.  במקרה שהמצהיר חותם בשם המועמדים, לא נדרשת חתימת 

בן/בת הזוג וילד מעל גיל 18.

אני, החתום מטה, נותן בזה רשות לקופת החולים ו/או למוסדותיה הרפואיים ו/או לצה"ל, וכן לכל הרופאים ו/או פסיכיאטרים, המוסדות הרפואיים ובתי חולים אחרים, למל"ל ו/או 
למשרד הביטחון ו/או לכל חברת ביטוח ו/או לכל מוסד וגורם אחר ככל שהדבר דרוש לבירור הזכויות והחובות המוקנות על פי כתב המנוי, למסור לקול שלך מימוש זכויות האזרח 
בע"מ ו/או לשולחיה עובדיה וכל מי מטעמה, 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 מחובת שמירה על סודיות רפואית זו כלפי ה"מבקש" ו/או כל גורם אחר ומוותר על סודיות זו כלפי 

ה"מבקש". כתב ויתור זה מחייב אותי, את עזבוני ובאי כוחי החוקיים וכל מי שיבוא במקומי. כתב ויתור זה יחול גם על ילדי הקטינים.

BASICGOLDTOP BASICGOLDTOPסמן      בהתאמה

מנוי ראשישאלון פרטים נוספים – (סמן ב-     )

כןלאכןלאכןלאכןלאכןלאכןלא

בן/בת
זוג

ילד
1

ילד
2

ילד
3

ילד
4

ראשי מנוי

זוג בן/בת

ילדים 1.

.2

.3

.4

האם הגשת בעבר או הנך בהליך תביעה עקב תאונה או מחלה במוסדות 
הבאים: Ο משרד הביטחון   Ο המוסד לביטוח לאומי Ο בקשה לתג נכה 

Ο תביעת נכות בקרן הפנסיה Ο גמלת  ניידות Ο חברת ביטוח 
האם הנך מוכר לאחוזי נכות או בתהליך הכרה נא ציין אם  הנך מקבל קצבת 

נכות כיום מהגורמים שתוארו לעיל?

האם נקבע עבורך ימי מחלה מעל שבועיים מרופא מטפל ב-12 חודשים אחרונים? 

האם הינך עובד כעצמאי או שכיר?
1. עצמאי    2. שכיר    3. לא עובד כלל    4. עובד חצי משרה 

במידה ואחת מהתשובות חיוביות נא לפרט:

1

2

3

4

*

- שירות זכויות האזרחהקול שלך
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הוראת קבע לתשלום מנוי
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלםהטופס מיועד לנשים וגברים כאחד

הוראה לתשלום

תשלום בהוראת קבע לבנק

ת.ז.:שם המנוי:

ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם ע"י המוטב  המוסד, בכפוף למגבלות שסומנו לעיל ככל שסומנו בזה להקים בחשבוננו הנ"ל "החשבון" הרשאה לחיוב חשבוננו, בסכומים 
באמצעות קוד.

כמו כן יחולו ההוראות הבאות:
2. עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון בהרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב מאתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד 

לאחר מתן ההודעה לבנק, וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים, ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק, לא יאוחר מ-3 ימי עסקים לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב, הזיכוי 
ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול נהיה רשאים לדרוש מהבנק, בהודעה בכתב, לבטל חיוב, אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו 

בהרשאה, אם נקבעו.
3. ונא מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק י"ע  המוטב.

פרטי הרשאה
לעת הקול שלך מימוש זכויות האזרח בע"מ, על-פי סכום דמי הביטוח, ההצמדה והריבית ו/או על-פי יתרות כפי שנקבעו כפי שנקבעו במנוי בעת החיוב לקוח נכבד, סכום החיוב ומועדו 

ייקבעו מעת לעת

יוחלט כי יחזרו דמי המנוי לבעל המנוי. ידוע לי כי תשלום דמי המנוי הנ"ל יבוצע בעבור המנויים כל החזר של דמי המנוי, אם יוחזר, יחזר באמצעות אמצעי התשלום שבו שולמה שרות 
המבוטח בלבד בכפוף להוראות הדין. לא אם סיבה טכנית מכל ו/או שיקול שיקול אחר של החברה, בתשלומים, אני הח"מ, נותן לכם בזאת הרשאה לחייב את החשבון כמשמעותו בתנאי 
ההצטרפות להסדר כרטיס האשראי,בסכום שיהיה נקוב ברשימת החיובים שיומצאו לכם ע"י הקול שלך מימוש זכויות האזרח בע"מ ואשר מספר כרטיס האשראי שלי יהיה נקוב בהם. הוראה 
זו נחתמה על ידי מבלי לנקוב במספר ובסכומיהם ידי הרשאה לקול שלך חברה למימוש זכויות האזרח בע"מ להעביר למנפיקת הכרטיס חיובים מעת לעת, כפי שתפרט ה קול שלך חברה 
למימוש זכויות האזרח בע"מ למנפיקה ויישא מספר אחר, כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב בסכומי החיובים ומועדיהם ייקבעו על ידיה על פי תנאי התשלום והשינויים שיחולו בהם מעת 
לעת. הרשאה הואיל וניתנה על מחידוש המנוי הנ"ל בהתאם. זו עם זאת הרשאה תפקע בהודעה של המנוי לקול שלך מימוש זכויות האזרח ב"מ. הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס 

חדש שיונפק הנובעים.

ח.פ. 515823235דרך בר יהודה 300, חיפה טל: 074-7035553

תאריך:

הרשאה כללית, שאינה כולל הגבלות. או
הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות:

תקרת סכום החיוב -                                                     ₪.         מועד פקיעת תוקף ההרשאה - ביום           /             /           .
1. ינא/ו הח"מ:

שם בעלי החשבון שמופיע בספר הבנק

כתובת:

כרטיס אשראי מסוג:        ויזה         ישראכרט        דיינרס         לאומי קארד         אמריקן אקספרס           אחר:

שם בעל הכרטיס:

רחוב:

טל':

מס' הכרטיס:

טל' נייד:טל' עבודה:טל' בית:

מיקוד:ישוב:מס':

מס' ת.ז.:

מס' ת.זהות / ח.פ.

מיקוד

.1

פרטי הוראה:

לכבוד בנק:
אסמכת/מס' מזהה של הלקוח בחברהקוד המוסדקוד מסלקהסוג חשבוןמס' חשבון בנק

לשימוש פנימי בלבד בנקסניף

כתובת הסניף:סניף:

חתימת המשלם:

עיר מס' רחוב

חתימת בעלי החשבון:תאריך:

חתימת בעל הכרטיס:תאריך:

הוראות בעל כרטיס האשראי ג

ב

א

חתימת לקוחחתימת סוכןתאריך

- שירות זכויות האזרחהקול שלך

מעוניין לבצע בעסקת תשלומים של 5 מראש מתחדש אוטמטי להוראת קבע לאחר 5 חודשים      מעוניין לבצע בעסקת תשלומים של 12 מראש מתחדש אוטומטית להוראת קבע לאחר שנה      מעונין לבצע בהוראת קבע רגילה
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