
  הצהרת המבוטח והמבוטחים הנוספים (להלן "המבוטח") בהזמנה

ביודעי שהצהרה זו מהווה את היסוד לרכישת ביטוח נסיעות לחו"ל מכבי עילית ("הפוליסה") הנני מצהיר/ה 

בזה בשמי ובשם כל מבוטח המצורף להזמנה זו באמצעותי (כל המבוטחים יחד יקראו "המבוטח") ועל פי 

  (במידה שאינו קטין), כי:הוראת כל מבוטח 

 .לא ידוע לי על סיבה וצורך באשפוז, בדיקה רפואית או טיפול שלי בעת שהותי בחו"ל  .א

 ידוע לי שאף נציג מטעם חברת כלל או מכבי אינו מעיין בתיק הרפואי שלי לצורך הנפקת הפוליסה.  .ב

ך ורק במידה ולא הייתי ב', תקף א 7סעיף -הגדרות- ידוע לי כי סעיף ההחמרה כמפורט בפוליסה, חלק ב'  .ג
החודשים טרם הנסיעה וכן לא הייתי בטיפול רפואי כלשהו (למעט טיפול תרופתי קבוע)  6מאושפז במשך 

  חודשים. 6וכן לא חל כל שינוי לרעה במצבי במהלך אותם 
 

הצהרתי זו לרבות הפרטים בה, הינה אמת ותאריך יציאתי מהארץ אינו  מוקדם מתאריך תחילת הביטוח   .ד
  צף).ליסת המשך: מוקדם מתאריך ביטוח של הפוליסה הראשונה בר(בפו

 
במקרה של אירוע רפואי, עפ"י פוליסה זו, הנני מייפה את כוחה של כלל חברה לביטוח בע"מ, לעיין   .ה

ל חומר רפואי הנוגע אלי ומשחרר מחובת סודיות רפואית את כל הרופאים והמוסדות כולקבל בשמי 
  הרפואיים.

 
שירותי בריאות אינה משמשת כסוכן ביטוח או כנציג המבטח לכל דבר ועניין, אין  לה  ידוע לי כי מכבי  .ו

ערכה באמצעותה, אך ורק כשירות נרישיון סוכן ביטוח ואין בפעולותיה משום ייעוץ ביטוחי וכי הפוליסה 
  שהיא מקנה לחבריה ואין היא צד לחוזה הביטוח.

 
ת על ידי כלל, שתנאיה נקבעו בהסכם בין מכבי לכלל ידוע לי שהפוליסה היא פוליסה קבוצתית שמונפק  .ז

להצטרף אליה, ושהפוליסה איננה חלק משירותי הבריאות הנוספים של מכבי   עבור חברי  מכבי החפצים
  .זהב") כבי"מ-כסף" ו כבי(מ
 

 הפוליסה. קיבלתי לידי וקראתי את תנאי  .ח

הפוליסה תכנס לתוקף רק בתנאי שבעת ידוע לי ואני מסכים כי באין חתימה של המבוטח על הצהרה זו,   .ט
  היו הפרטים הכלולים בהצהרה נכונים במלואם וההצהרה תיראה כאילו נחתמה על ידי המבוטח. ההוצאת

 

  .ואני מסכים לתוכנם במלואם אני מצהיר בזה כי קראתי את תנאי הפוליסה 
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  פק בגין נסיעה זו.טופס זה מהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה שתו


