
 אגודות מכבי ישראל שלום,

להגשה ולטיפול בתביעות תאונות אישיות להלן דף הנחיות ופירוט הטפסים הדרושים 

 לספורטאים.  

 רף העתק למילוי.ומצ -על תאונה  טופס הודעה .1
 .המסמך מצורף כחלק מקובץ של טופס ההודעה - ויתור על סודיות רפואיתטופס  .2
והשחקן שילם את עלויות הטיפול יש  במידה –רף העתק למילוי ומצ - טופס פרטי בנק .3

למלא את פרטי חשבון הבנק של השחקן. במידה והמועדון שילם את הטיפול יש למלא את 
 פרטי הבנק של המועדון.

המתאים בפרטים שלו לאלה שממלאים בטופס פרטי )-צילום של צ'ק )המחאה( מבוטל .4
 ניהול חשבון" מהבנק/מסמך "אישור קיום –או לחליפין למי שאין צקים  .(הבנק

  .צילום תעודת זהות .5
או מנהל הקבוצה מאשר כי האירוע ארע במסגרת פעילות שאורגנה \תצהיר ממאמן ו .6

  ע"י הקבוצה. 
טופס היעדרות מהמעסיק בפועל )במידה ומדובר בשחקן מקצועי, בנוסף לאישור  .7

  עדרות להעביר חוזה שחקן(.יה
אילו סוגי מסמכים צריך לכל סוג מפורט  המופיע מטה בדף ההנחיות -מסמכים רפואיים .8

 תביעה.
על שם יש להעביר קבלות הרשומות  במידה והשחקן שילם את עלויות הטיפול

 , השחקן

שם  עליש להעביר קבלות הרשומות  הטיפולעלויות במידה והמועדון שילם את 

 הטיפול ומספר ת.ז. שלו( עבורו נדרשבהן את שם השחקן  ולציין המועדון

חשוב: יחד עם זאת בכל מצב של תביעה חשוב להעביר את כל המסמכים הרפואיים 

 המוכיחים את תביעתנו גם אם לא נתבקשו שכן הדבר מבסס את תביעתנו.

במידה והתביעה גם נחשבת "תאונת עבודה" יש להעביר את כל המסמכים הקשורים  .9
על אי הגעת  מעסיקהאישור מ וכןוח הראשוני( למוסד לביטוח לאומי )גם טופס הדיו

 במידה והשחקן הינו שחקן מקצועי יש להעביר חוזה שחקן. העובד לעבודה
*לחברת הביטוח ישנה הזכות במהלך סילוק התביעה לבקש מסמכים נוספים, לכן לא  .10

 ניתן לדעת מראש איך תתנהל כל תביעה ואילו מסמכים נדרש להציג.
המסמכים שצריך ע"פ רוב לכל תביעה אך מכיוון ואין לדעת *המסמכים המוצגים אלו  .11

שכן כל תביעה  -להיכן התביעה תתפתח לא ניתן לדעת מראש איזה מסמכים בדיוק
 במהותה שונה, כל מקרה נבחן לגופו אל מול תנאי הפוליסה וחריגיה.

ישנה חשיבות גבוהה מאוד לסדר   -להדגיש את הנושא הבא:לאור ניסיון עבר חשוב  .12
סמכים הרפואיים כלומר מבוטח חייב לקבל את המסמכים הרפואיים מכל רופא המ

שנגש אליו וזאת ע"מ לבסס את תביעתנו לתאונה. כל בדיקה, מרשם, או אפילו ימי 
מחלה באישור ידני יש לשמור עליו ולהעביר לביסוס התביעה. לכן חשוב שגם המבוטח 

הרופא כותב בדיווח שלו כי את גורם ישתף פעולה ולא יהיה פאסיבי בטיפולו ושראה כי 
כמו אי כושר לעבוד נכות חלקית וכו'. היו לי גם  -הנזק/האירוע וההשלכות של פגיעה זו

בעבר מקרים שרופא לא נתן מסמך בסיום בדיקתו והדבר יכול בקלות לפגוע 
בדרישתנו. מכאן יוצא שהרצף הרפואי לאישורי מחלה או כל המשך טיפול רפואי אחר 

גם מסמכים שאנו מקבלים לאחר הגשת התביעה אם הטיפול  -ם עליו דגשיש לשי
 הרפואי נמשך.

  בלבד לכתובת הבאה יש להעביר לתביעה הנדרשיםאת המסמכים 

 | מחלקת תביעות   ריקי בן שושן

 איאון ישראל סוכנות ביטוח בע"מ

 03-7954238טלפון  5250606גן, -| רמת 12בית איילון | אבא הלל סילבר 

  israel.com-riki@aon: באמצעות דוא"ל

 אנא הקפידו לשלוח את המסמכים בסריקה ברורה. 

mailto:riki@aon-israel.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


