
 

 

  
  
  
  
  
  

  . ולצר� אליו את כל המסמכי� הרפואיי� הרלבנטיי�במלואויש להקפיד ולמלא טופס זה , רוז הטיפול בתביעה זוילז

  
  )תאונות אישיות תלמידי�(טופס תביעה 

  
          נ�ז    

  ש� הא�  ש� האב   מלאזהות' מס  תארי� לידה מלא  מי�  ש� פרטי  ש� משפחה

            
            

  נייד  טלפו�' מס  מיקוד  'מס  רחוב   ישוב

  

  ______________________________________: בעת התאונההנפגעמד ש� המוסד החינוכי בו ל. 1
  

            
  קידומת  טלפו�' מס  מיקוד  'מס  רחוב  ישוב

  
   _______________סמל מוסד     :נא סמ� בעיגול. יצוי! הגור� המפקח, ג! ילדי�מוסד חינוכי שהוא *
  ._______________________________________ ציי�� אחר*, משרד החינו�*

  _______________________ל"בסעי" הנ, ש� המנהל ואישור המוסד החינוכי בו לומד הנפגע לגבי נכונות הפרטי�

  

__________________________________________________________________________________.  
  התאונה. 2

        
  הסיבה לתאונה  קו� התאונהמ  שעה  תארי�

  
   ______________________________):פואיי�יש לצר" מסמכי� ר(אור הפגיעה י ותאור קצר של אופ� התרחשות התאונהית

_________________________________________________________________________________________  

  ________________עד תארי�____________מתארי� ___________________ ___ח"אושפז הנפגע בביה, בגי� תאונה זו

  .____________________עד תארי�______________________נעדר מלימודי�  מתארי� 

  

  :עדי� לתאונה
  __________________________:'טל__________________________ :כתובת_____ _____________: ש�

  __________________________:'טל__________________________ :כתובת_____ _____________: ש�

  _________________________: מהות הפגיעה_________________ מתי , נא לפרט א� הילד נפגע בתאונה בעבר

  

  .וישול� הפיצוי המגיע על פי פוליסה תאונות אישיות לתלמידי�, ל"בדק התביעה לפיצוי בגי! הפגיעה הנימ מבקש כי ת"אני הח

  ___________     ____________ .ז.ת________________________: ש�______________ .1:חתימת ההורי�

  ___________     ____  ________.ז.ת________________________: ש�______________..2:  או אפוטרופוס

  תארי� החתימה                  .או אד� אחר שבמשמרתו נמצא הילד

  

  כתב ויתור על סודיות רפואית
או לסניפיה  וכ� לכל הרופאי� /או למוסדותיה הרפואיי� ו/או לעובדיה הרפואיי� ו/ו, נות� בזה רשות לקופת חולי�_________________.ז.ת____________מ "אני הח

למשטרה וכ� לכל , למשרד הרווחה, למוסד לביטוח לאומי,   למשרד הביטחו�או/ל ו"לשלטונות צה, ל"ת הרפואיי� האחרי� ובתי חולי� האחרי� בישראל ובחווהמוסדו
 ובצורה שתדרש על ידי כלל ללא יוצא מהכלל, את כל הפרטי�")כלל("מ "חברה לביטוח בע�"כלל" למסור ל,חברות הביטוח ולכל גו" או מוסד אחר ששמו לא נזכר בכתב זה

ולא , ל"או תוצאות התאונה הנ/בכל הנוגע למצב בריאותי ורפואית מחובת שמירה על סודיות כל גו" או אד� שפורטו לעיל  והנני משחרר ,וכל מידע אחר, על מצב בריאותי
  .כלפי כל המוסר מידע כאמור� כל טענה או תביעה מסוג כל שהוא התהיינה לי אלי

  

____________________    ______________________    _________________  
  ס" או מנהל ביהד"עו �חתימת עד      חתימת הוריו או אפוטרופסו      חתימת הנפגע

                      
___________________    _____________________     _________________  

             רופא המשפחהש�      בה חבר הנפגע,ח" קופכתובת/ש�    ח בו טופל הנפגע"ש� ביה

  טופס זה יש לשלוח לחברה למשק וכלכלה של השלטו� 
  , 19הארבעה ' רח, )מ" בע1992(לביטוח  המקומי סוכנות

  20054ד . ת67133א מיקוד "ת

  03 �6235252לטלפו� לבירורי� נא להתקשר 
  09:00 �13:00ה בי� השעות ,ד,ב,בימי� א

  :כתובת


