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טופס תביעה בגין כבודה / שחזור מסמכים - ביטוח נסיעות לחו"ל

 ביטוחים נוספים בהתאם לחוק חוזה הביטוח, סעיף 59 א', על המבוטח להצהיר על קיום ביטוח נוסף
נא פרט/י ביטוחים נלווים נוספים לנסיעתך

האם קיימים ביטוחים נוספים אחרים על הרכוש הנתבע?   לא   כן   
תוקף מס' פוליסה  אם כן, שם החברה  

האם האובדן או הנזק אירע במסגרת טיסה?   לא   כן, פרט:
האם הופעל כרטיס אשראי טרם נסיעתך לחו"ל?   לא   כן

תוקף מס' כרטיס האשראי  שם בעל הכרטיס  שם חברת האשראי   
האם רכשת הרחבה ו/או שילמת פרמיה נוספת/חריגה?   לא   כן  אם כן ציין סוג ההרחבה

 תיאור האירוע

סכום התביעה תאריך האירוע  מקום הארוע   

אנא פרט/י על גבי דף זה את אשר אירע במהלך יום האירוע מתחילתו ועד סופו:

 נא לשלוח את התביעה בדואר בלבד: מחלקת תביעות חו"ל, הפניקס חברה לביטוח בע"מ, ת.ד. 25285, תל אביב - 61253
 מוקד מידע ושירות ביטוח נסיעות לחו"ל: טל: 03-7338141 פעילות המוקד: ימים א'-ה' בין השעות 8:00-20:00

יעד הנסיעה )מדינה( תאריך החזרה  תאריך יציאה   

ת.ז. תאריך לידה  שם פרטי  שם משפחה   

נייד טל' עבודה  טל' בית  תושב ישראל   מין   

מס' פוליסה כתובת  אזרחות נוספת   

כתובת דואר אלקטרוני

 פרטים אישיים

השהות
בחו"ל

 כן   לא זכר   נקבה

 כן   לא

מסכים לקבל עידכונים במייל    לא   כן 
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 תיאור האירוע - המשך
במקום בשעה   מתי ואיפה ניזוק? / נראה לאחרונה הרכוש הנתבע: בתאריך   

האם דיווחת על האירוע?    לא   כן     אם כן, פרט למי  

אם לא, פרט מדוע  
נא ציין/י באם מצורפת קבלה מקום הרכישה  תאריך הרכישה  מחיר רכישה  תיאור הפריט   

 שחזור מסמכים
יש להגיש קבלות מקוריות בלבד. עלות השחזור  תיאור המסמכים 

 פרטי חשבון בנק יש לצרף צילום המחאה של המבוטח או אישור הבנק על פרטי החשבון
אבקש להעביר לחשבון הבנק שלי, אשר פרטיו רשומים מטה, את הסכום המצוין לעיל:

ת.ז./ח.פ. שם בעל החשבון   

מס' בנק מס' סניף  מס' חשבון  כתובת הסניף  שם הסניף  שם הבנק   

 הצהרת המבוטח

אני החתום מטה ________________________________ בעל הפוליסה הנ"ל, מס' ת.ז. _________________________ מצהיר 
בזאת כי כל הפרטים שצוינו בטופס זה הם, למיטב ידיעתי, נכונים, מלאים ומדויקים וכי כל הפריטים שצוינו לעיל, המבוטחים על פי תנאי 

הפוליסה, אבדו או נגנבו או ניזוקו בהתאם למפורט לעיל.

 הצהרת המבוטח - אישור קבלת תכתובות מהמבטח באמצעות הסוכן
הריני לאשר כי כתובת משרדו של הסוכן תשמש עבורי כמען לקבלת כל התכתובות מהמבטח, לכל דבר ועניין בהקשר לתביעה זו ולרבות עבור משלוח מערכת כללים ואיגרת הפניקס.

חתימת המבוטח/האפוטרופוס תאריך   

 חתימת המבוטח

חתימת המבוטח תאריך   

 הצהרת המבוטח - אישור כי ברשותי מערכת הכללים ואיגרת הפניקס
הנני מאשר כי ברשותי מערכת הכללים ואיגרת הפניקס הרלוונטית כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט של החברה.

חתימת המבוטח/האפוטרופוס תאריך   
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מבוטח/ת יקר/ה
לטופס התביעה יש לצרף את המסמכים מטה הרלוונטיים לסוג הכיסוי הנתבע.

1.טופס ויתור על סודיות רפואית בעברית והאנגלית חתום ע"י המבוטח ובמקרה של מבוטח קטין, 
    חתימת  ההורים האפוטרופוסים הטבעיים/אפוטרופוסים חוקיים. במידה והמבוטח אינו כשיר 

    לחתימה, ניתן להחתים אפוטרופוס.
2. חשבוניות או קבלות מקוריות להוכחת ההוצאה.

3. כרטיס טיסה מקורי.
4. צילום דרכון או ת.ז.

5. צילום המחאה מבוטלת על שם המבוטח/אסמכתא בנקאית.

בנוסף 

בתביעות מטען
1.  אישור משטרה מקורי ממקום וממועד האירוע בחו"ל ובו פרוט של כל הפריטים אשר אבדו או נגנבו )שימו לב! זהו תנאי 

הכרחי לטיפול בתביעת המטען(.
2.  במידה והאירוע אירע בעת  טיסה או שייט או כלי תחבורה, אישור מקורי של חברת התעופה או הספנות או התחבורה 

או ההשכרה על הגשת תביעה וכן אישור על החזר כספים בגין הארוע. 
דו"ח תיקון ועלויות בגין הפריט שנשבר או התקלקל.   .3

העתק תעודת האחריות של הפריט שנשבר או התקלקל.   .4
שחזור מסמכים - אישור מהקונסוליה בחו"ל או משרד החוץ על שחזור המסמכים ועלותם.   .5

אופניים ככבודה
האופניים ו/או חלקיהם יועברו לחברה.  .1
תמונות וצילומים של האופנים שניזוקו.  .2

דו"ח תיקון ועלויות.  .3
אישור משטרה מקורי ממקום וממועד האירוע בחו"ל ובו פרוט של כל הפריטים אשר אבדו או נגנבו )שימו לב! זהו תנאי   .4

הכרחי לטיפול בתביעת המטען(.
5.  במידה והאירוע אירע בעת  טיסה או שייט או כלי תחבורה, אישור מקורי של חברת התעופה או הספנות או התחבורה 

או ההשכרה על הגשת תביעה וכן אישור על החזר כספים בגין הארוע.


