תיירים/הצעה לביטוח עובדים זרים

እማመ መድሕን ን መኖ መዲክ ቶፕ /ላዕለዎት በጻሕቲ ሃገር

 פרטי המעומדים לביטוח.א
)(חובה למלא את כל הפרטים הנדרשים
____________________________:ז של המעסיק._____________________________ ת:שם המעסיק
___________________________________________________________________:כתובת המעסיק

a. A. ዝርዝር ሓበሬታ ናይ’ቶም ንመድሕን ዝተሓጽዩ ሰባት
b.
(ኩሎም እዞም ተጠሊቦም ዘለዉ ዝርዝራት ሓበሬታ ኪወሃቡ ይግባእ)
טלפון

מיקוד

עיר

מספר

רחוב

ስም ኣስራሒ፦___________________________ ቁ.መ.ወ. ናይ ኣስራሒ፦__________________________
ኣድራሻ ናይ ኣስራሒ፦ _______________________________________________________________
ጐደና
ቍጽሪ
ከተማ
ኮድ ዚፕ
ተሌፎን
______________________:אחר פרט  חקלאות  בניה  סיעוד
נא סמן את הענף בו הנך מועסק בישראל
-, החודשים האחרונים21 או היה בידך רישיון לעסוק בענף הסיעודי במהלך/ ו,האם הנך בעל רישיון תקף לעסוק בענף הסיעודי בישראל
_______ כן במידה והתשובה חיובית יש ל ציין את המועד בו קיבלת לראשונה את ההיתר לעסוק בענף הסיעוד  לא
ብኽብረትካ ኣብ እስራኤል ትነጥፈሉ ንዘለኻ ጽላት/ዓውዲ ስራሕ ምረጽ፦  ሞያ ነርስ  ህንጻ  ሕርሻ
 ካልእ ጽሓፍ _____________________

ኣብ እስራኤል ነርስ ኴንካ ብመልክዕ ልምምድ ንኽትሰርሕ ብቑዕ ወረቐት ፍቓድ ምስዝህልወካ ወይ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 12 ኣዋርሕ ኣብ ዓውዲ ሞያ
ነርስነት ልምምድ ንኸተካይድ ወረቐት ሒዝካ ምስእትነብር፡ ብኽብረትካ ቀዳመይቲ ወረቐት ፍቓድ ንዝተዋሃብካላ ዕለት ጥቐስ _______
 ናይ እስራኤል ወግዓዊ ፍቓድ ስራሕ ንዝተዋህቦ ወጻእተኛ
 በጻሒ ሃገር
 ፍቓድ ዘይተዋህቦ ኣብ እስራኤል ዝርከብ ወጻእተኛ ሰራሕተኛ

ቅጥዒ እማመ መድሕን ን

 ቀዳማይ ፖሊሲ
 ኤክስቴንሽን ናይ ቍጽሪ ፖሊሲ _______________________

ዓይነት እማነ

ኣነ ክታመይ ኣብ ታሕቲ ኣንቢረ ዘለኹ ውልቀ-ሰብ፡ ምስ ኣባላት ስድራቤተይ (ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዉ)፡ ብመሰረት ፖሊሲ ናይ ‘መኖ መዲክ ቶፕ/ ላዕለዎት
በጻሕቲ ሃገር’፡ ኣብ ውሽጢ’ዚ ቀጺሉ ተጠቒሱ ዝርከብ ገደብ ግዜ ተቐባልነት ዘለዎ መድሕን ንኽኣቱ ሕቶ አቕርብ ኣለኹ።
ካብ፦ (ዕለ/ወር/ዓ.ም.) ___ /___ /____ ናብ፦ (ዕለ/ወር/ዓ.ም.) ___ /___ /____
ስም ኣቦ ናይ ተቐባሊ መድሕን

ስም

ዕለት ልደት
(ዕለ/ወር/ዓ.ም.)

ናይ ዜግነት ሃገር
ኣን. / ተባ.

ቍ. ፓስፖርት

___ /___ /____
ናይ ተቐባሊ መድሕን ናይ ገዛ ኣድራሻ

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ጐደና

ቍጽሪ

ክፍሊ ሃገር (ኣውራጃ)

ከተማ

ኮድ

ሃገር

ቍ. ተሌፎን

ናይ ተቐባሊ መድሕን ናይ እስራኤል ኣድራሻ

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ቍጽሪ

ክፍሊ ሃገር

ከተማ

ኮድ

 לא  כן ?האם בוטחת בעבר בביטוח בריאות בישראל
_______________תקופת הביטוח
_______________ :מטרת הביקור
________________:חברת הביטוח

ኣብ እስራኤል ተጠቃሚ ናይ ፖሊሲ መድሕን ጥዕና ኴንካ ዶ ትፈልጥ?
 ኣይፋል  እወ
ገደብ ግዜ መድሕን ________________________
ዕላማ ናይ መገሻኻ፦ ______________________
ኣገልግሎት ዝሃበካ ናይ መድሕን ኩባንያ ________________________

 בעבר  כיום ? האם אתה מעשן או עישנת בעבר
_________מתי הופסק _________כמות ותדירות

ሽጋራ ተትክኽ ዶ ወይ ቀደም ተትክኽ ኔርካ ዶ?
 ሎሚ  ኣብ ሕሉፍ፡ መዓስ ኣቋሪጽካ________________
c.

B. ንጥዕና ዝምልከት መግለጺ (እዚ መግለጺ እዚ ንኣቀራርባ ምእንቲ ክጥዕም
ተባሂሉ ብናይ ተባዕታይ ቃና ቀሪቡ እንተሃላወ እኳ፡ ንኽልቲኦም ጾታታት ዝውክል
እዩ)
ብኽብረትካ ንኹሎም እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት መልሶም።
“እወ” ወይ “ኣይፋል” ዝብል መልሲ ንምሃብ፡ መልሲ ኣብ ዝወሃበሉ ዓምዲ፡ “”
ኣቐምጥ። ንቝጽሪ ናይ ነፍሲወከፍ ሕቶን ነቶም “ዝርዝራት እወታዊ መልሲ” ዝምሉ
መመለሲ መስመራትን ኣስተብህለሎም።
ንህሉው ኵነተ-ጥዕና ዝምልከቱ ሓፈሻውያን ሕቶታት
1. ቍመት ______ ሜትሮ
ክብደት ______ ኪሎ-ግራም።
2. ኣብ ውሽጢ’ዞም ዝሓለፉ ዓሰርተው-ክልተ ኣዋርሕ፡ ኣብ ክብደት ኣካላትካ
ዝዀነ ይኹን ለውጢ ተራእዩ ዶ ነይሩ (5 ኪ.ግ. ወይ ልዕሊኡ) (ውጽኢት ምንካይ
ሃልኪ መግቢ ዘይኰነ)?
3. መስተ ትሰቲ ዲኻ ወይ ቀደም ትሰቲ ኔርካ ዶ – ልዕሊ ሓንቲ ጥርሙዝ
ቢራ/ቪኖ ወይ ካልእ ዓይነት ተማሳሳሊ መስተ ንመዓልቲ?
ንኣልኮል ዝምልከት መሕትት/ሕቶ

ቍ. ተሌፎን

ኣይፋል

לא

, הצהרת בריאות (למען הפשטות מנוסחת הצהרה זו בלשון זכר.ב
.)אך היא מכוונת לבני שני המינים
.נא לענות על כל השאלות שלהלן
 רשום, בתשובה "כן" או "לא" ואם הממצא חיובי לכל שאלה יש לסמן
.בשורת "פירוט הממצאים החיוביים" או מספר השאלה ואת הפירוט

እወ
כן

שאלות כלליות על מצב רפואי
גובה_______ מ' משקל ________ק"ג

.2

- ק"ג ומעלה) במהלך שנים5(  האם חל שינוי במשקלך.1
?)עשר החודשים האחרונים(שלא כתוצאה מדיאטה
 יותר מכוס אחת- האם אתה צורך אלכוהול כעת או בעבר.3
?יין או משקה אלכוהולי אחר/ ביום של בירה
שאלון אלכוהול

4. ሕጂ ድዩስ ቀደም ኣደንዛዚ መድሃኒት ተጠቒምካ ዶ ትፈልጥ?
ንኣደንዛዚ መድሃኒት ዝምልከት መሕትት/ሕቶ
5. ኣብ ውሽጢ እዞም ዝሓለፉ 10 ዓመታት መጥባሕቲ ጌርካ ወይ ንኽግበረልካ

? האם צרכת סמים בהווה או בעבר.4
שאלון סמים
 השנים האחרונות ניתוח או הומלץ לך21- האם עברת ב.5

ሓሳብ ቀሪቡልካ ዶ ይፈልጥ?

?לעבור ניתוח
 השנים האחרונות בבית חולים או21- האם אושפזת ב.6
_______________ סיבה, מתי,במוסד רפואי? איזה
צרף סיכומי מחלה ומידע עדכני

6. ኣብ ውሽጢ እዞም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣብ ሆስፒታል ይኹን ካልእ ሕክምናዊ
ትካል ደቂስካ ዶ ትፈልጥ?
ኣየናይ፡ መዓስ፡ ምኽንያት ጥቐስ _____________
ጽማቝ ሕክምናዊ ሓበሬታን ናይ ቀረባ እዋን ሓበሬታን ኣተሓሒዝካ ኣቕርብ

7. ብምኽንያት ሕዱር ሕማም ብቐጻሊ እትወስዶ መድሃኒት ዶ ኣለካ?

? האם אתה נוטל תרופות באופן קבוע בשל מחלה כרונית.7
.פרט את שם התרופה והסיבה לנטילתה

ንዝርዝር ሓበሬታ ናይ’ዚ መድሃኒትን ን ንዕኡ እትወስደሉ ምኽንያትን
ብዝምልከት ሓበሬታ ሃብ
8. ውጽኢት መርመራ፦

: בדיקות אבחנתיות.8
 השנים האחרונות או הומלץ לך לבצע21-האם עברת ב
, אקו לב, מיפוי לב, צינטור:את אחת או יותר מהבדיקות
, בדיקות לגילוי גידול ממאיר, אנדסקופיה,CT , MRI
?ביופסיה ודם סמוי
 תוצאות הבדיקה, מועד, פרט את סוג הבדיקה,אם כן
___________________________והסיבה לביצוע

ኣብ ውሽጢ እዞም ዝሓለፉ 10 ዓመታት፡ ንሓደ ካብ’ዞም ዝስዕቡ ጥዕናዊ
ጸገማት ብዝምልከት መርመራ ተኻዪዱልካ ወይ ንኽካየደልካ ሓሳብ ቀሪቡልካ
ዶ ይፈልጥ፦ ምስኳዕ ሻምብቆ ካታተር፡ ስእላዊ ሰነድ (‘ስካን) ናይ ልቢ፡
ኢኮካርዲዩም፡ ኤም.ኣር.ኣይ. ሲ.ቲ.፡ ኢንዶስኮፒ፡ መንሽሮኣዊ
መርመራ/ተፍትሽ፡ ባዮፕሲ፡ ከምኡ’ውን ስዉር ደም?
መልስኻ “እወ” ምስዝኸውን ንዓይነት፡ እዋንን ውጽኢትን ናይ መርመራ ምስ
ናይ ምኽንያቱ ጥቐሶ
___________________________________________
9. ኣብ ውሽጢ እዞም ዝሃለፉ 10 ዓመታት፡ ድሕሪ ዓመታዊ ልግሲ ደም ምክያዱ፡
ካብ ባንክ ደም ሓበሬታ መጺኡካ ይፈልጥ ዶ?
10. ድሕረ-ባይታ ስድራ-ቤት፦
ንስኻ ክሳብ እትፈልጦ፡ ኣብ ቤተ-ሰብካ (ኣቦ፡ ኣደ፡ ኣዝማድ) እንተወሓደ
ሓደ ካብ’ዞም ዝስዕቡ ጥዕናዊ ጸገማት ተራእዩ ዶ ይፈልጥ፦ ሕማም ልቢ፡
ወቕዒ፡ መንሽሮ ገፊሕ መዓንጣ፡ መንሽሮ ማህደር እንቋቝሖ፡ ናይ ጡብ
መንሽሮ፡ ሕማም ሽኮር፡ ማይ ዝቛጸረ ጭዋዳ ኩሊት፡ እተባዝሐ ምፍንታር
ጭዋዳ፡ ተወርሶኣዊ ድኽመት ጭዋዳ፡ ሕማም ሃንቲንግተን፡ ሕማም
ኣእምሮ፡ ሕማም ፓርኪንሰን፡ ከምኡ’ውን ሕማም ረሲዕ?
ብዛዕባ እቲ ዝሓመመ ሰብን ዕድሚኡን ዝርዝራዊ ሓበሬታ ሃብ

 שנים האחרונות קיבלת הודעה מבנק הדם21- האם ב.9
?בעקבות תרומת דם שנתית
: היסטוריה משפחתית.21
האם למיטב ידיעתך בקרב אחד מקרוביך
 מחלות:אחיות) אובחנו המחלות הבאות,אחים,אם,(אב
, סרטן שחלות, סרטן המעי הגס, שבץ מוחי,לב
, טרשת נפוצה, כליות פוליצסטיות, סכרת,סרטן שד
, מחלות נפשיות, מחלת הנטינגטון,ניוון שרירים
.מחלת הפרקינסון ומחלת האלצהיימר
פרט למי וגיל האבחנה
, לקום: האם אתה מוגבל בביצוע אחת מהפעולות האלה.22
, לאכול ולשתות, להתרחץ, להתלבש, להתפשט,לשכב
? ללכת,לשלוט על הסוגרים
) האם נקבעה לך נכות (כיום או בעבר-נכות ומום מולד.21
 סיבה רפואית? האם הנך, פציעה,בגין מום מולד או נרכש
או קיימת נכות/נמצא בתהליך לקביעת אחוזי נכות ו
?או הינך נמצא באי כושר עבודה כעת/מביטוח לאומי ו

11. ነዞም ዝስዕቡ ንጥፈታት ኣብ ምስልሳል ትጽገም ዶ፦
ደው ምባል፡ በጥ ምባል፡ ክዳን ምውጻእ፡ ክዳን ምልባስ፡ ኣካላትካ ምሕጻብ፡
ምብላዕን ምስታይን፡ ከምኡ’ውን ሽንቲ ምቍጽጻርን ብእግሪ ምንቅስቓስን?
12. ስንክልናን ኣብ እዋን ናጽላነት ዝፍጠሩ ኣበራትን – ዘለካ ድዩስ ዝጸንሓካ
ስንክልና ኣብ እዋን ናጽላነት ዝማዕበለ፡ ተወርሶኣዊ፡ ብሰንኪ ማህሰይቲ ዝሰዓበ
ወይ ምስ ሕክምና ዝተኣሳሰር ድዩ ነይሩ? ሚእታዊት ደረጃ ስንክልና ኣብ ምንጻር
ዲኻ እትርከብ? ካብ ሃገራዊ ትካል መድሕን መረጋገጺ ስንክልና ተቐቢልካ ወይ
ምስ ዕዮ ኣብ ዝተኣሳሰር ኵነተ-ስንክልና ዲኻ እትርከብ?
ንስንክልና ዝምልከት ሕቶ

שאלון
נכות

ንሕማማትዝምልከቱ ሕቶታት
ሓደ ካብ’ዞም ቀጺሎም ተዘርዚሮም ዘለዉ ሕማማት ወይ
ጥዕናዊ ምዝባዓት ይኹኑ ጸገማት ተራእዮሙኻ ዶ
ይፈልጡ?
13. ልብን ደምን
ሕማም ልቢ፡ ቃንዛ ልቢ (ኣንጊና ፔክቶሪስ)፡ ብትከት ዋሕዚ ደም ናይ
መናድቕ ልቢ፡ ዘይንቡር ህርመታዊ ምጭብባጥ መናድቕ ልቢ፡ ጸገማት
መሳኵቲ ልቢ፡ ኣብ እዋን ናጽላነት ዝኽሰት ጸገም ልቢ።
ልዑል ጸቕጢ ደም፡ ሻምብቆ ደም፡ ምርጋእ ደም፡ ምውጣር ሰራውር ደም
እግሪ (ኣቫሪኮስ ቨይን)፡ ጸገም ዑደት ደም፡ ምጽባብ ሻምብቆታት ኣርተሪ።
ንልቢ፡ ልበ-ሰራውር-ደምን ጸቕጢ ደምን ዝምልከት መሕትት፡ ከምኡ’ውን
ንምርጋእ ደምን ሕማማን ዝምልከት መሕትት

14. ስርዓተ-መትንን ሓንጎልን
እተባዝሐ ምፍንታር ጭዋዳ፡ ተወርሶኣዊ ድኽመት ጭዋዳ፡ መልመስቲ
ኣካላት፡ ምንፍጥፋጥ ኣካላት (ኤፒለፕሲ)፡ ቲ.ኣይ.ኤ.፡ ወቕዒ፡ ዛሕዛሕታ ደም
ሓንጎል (ሲ.ቪ.ኤ.)፡ ምንቅጥቃጥ ኣካላት፡ ጸገም ኣብ ምእዛዝ ክፍሊ ኣካላት፡
ሕማም ፓርኪንሰን።
ንስርዓተ-መትኒ ዝምልከት መሕትት
15. ብመርመራ ኣተረጋገጸ ዝንብዐታት/ዝሕታለታት ኣእምሮ ከምኡ’ውን ፈተነ
ርእሰ-ቅትለት
ንሕማማት ኣእምሮ ዝምልከት መሕትት

ኣይፋል

እወ

לא

כן

שאלות על מחלות
או בעיות/או הפרעות ו/האם אובחנת במהלך חייך במחלות ו
?רפואיות הרשומות מטה
 אוטם שריר, ) תעוקת חזה (אנגינה פקטוריס, מחלת לב.23
 מחלת לב, בעיה בשסתום הלב, הפרעות בקצב,הלב
. מחלת שריר הלב או קרום הלב,מולדת
, דליות בוורידים,קרישי דם, כלי דם,יתר לחץ דם
. היצרות עורקים,הפרעות במחזור הדם
 כלי דם ויתר לחץ דם,שאלון לב
ושאלון מחלות לב וקרישה
 מערכת עצבים והמח.24
 התכווצויות, שיתוק, ניוון שרירים,טרשת נפוצה
 שטף דם, אירועי מוחי, T.I.A ,)(אפילפסיה
. פרקינסון, הפרעות בשיווי משקל,רעד,)C.V.A(במוח
שאלון מערכת
העצבים
 הפרעות נפשיות מאובחנות וניסיון התאבדות.25
שאלות מחלה נפשית

ቍ. ፓስፖርት.________________________מס' דרכון
ዝርዝር ብዛዕባ እወታዊ ውጽኢታት ___________________________________ ___________ פירוט ממצאים חיובים
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

16. ስርዓተ-እስትንፋስ

ኣዝማ፡ ሕዱር ብሮንካይትስ፡ ድኽመት ዓቕም ምስትንፋስ ናይ ሳናቡእ፡ ቲቢ፡
ብደም ዝተሰነየ ትኽትኽታ፡ ተዳጋጋሚ ረኽሲ ሻምብሮታት ስርዓተእስትንፋስ።
ንስርዓተ-እስትንፋስ / ኣዝማ ዝምልከት መሕትት
17. ከስዐ-መዓንጣን ጸላም ከብድን
ኣልሰር/ቍስሊ (ከስዐ ወይ ጫፍ ቀጢን መዓንጣ)፡ ቃንዛ ፈርፋሪት
ኣፍ-ልቢ፡ ሕዱር ነድራዊ ረኽሲ መዓንጣ፡ መድመይቲ ከስዐ-መዓንጣ፡
ኦሞሮድዩ/ጀርባዶ፡ ናይ መሃንቱስ ጸገም፡ ሕዱር ሕማም ጸላም ከብዲ፡
ወይቦ፡ ጸጸር ሓሞት፡ ሕማም ቆስጠ፡ ወይቦ (ቫይረሳት ድዩስ ካልኦት
ታህዋስያን ዝጠንቁ)።
ንከስዐ-መዓንጣ ዝምልከት መሕትት ከምኡ’ውን ንጸላም ከብድን ንምዕማል
ኣካላትን ዝምልከት መሕትት
18. ኩሊትን መስመር ሽንትን
ጸጸር ኩሊት፡ ረኽሲ ኩሊት፡ ጕድለት ኣብ መስመር ሽንቲ፡ ህላወ ደም ወይ
ፕሮቲን ኣብ ሽንቲ፡ ኣብ ጭዋዳ ኩሊት እተቘጽረ ማይ፡ ምስንኻል ንጥፈታት
ኩሊት፡ ናይ ፕሮስተይት ጸገም
ንኩሊትን ሻምብቆ ሽንትን፡ ከምኡ’ውን ጸገም ፕሮስተይትን ፍረ-ነብስን
ዝምልከት መሕትት (ንደቂ-ተባዕትዮ ዝምልከት)

19. ሕማማት ውሽጣዊ ንጥፈታትን ስርዓተ-ነዝዒን ኣካላት
ሕማም ሽኮር፡ ዝሕታለ ስርዓተ-ነዝዒ ታይሮይድ፡ ዝንብዐ መስርዕ
ንጥፈታት ኣድሬናል፡ ማይ ዝቛጸረ ጭዋዳ ኩሊት፡ ጸገማት ፒትዩታሪን
ካልኦት ክፍላተ-ኣካላዊ ነዝዒን፡ ልዑል ቅብኣታዊ ትሕዝቶ ደም
(ኮሌስትሮል፡ ትራይግላይሰራይድስ)።
ንሕማም ሽኮር፡ ኣካላዊ ቅብኣትን ታይሮይድን ዝምልከት መሕትት
20. 20. ቈርበትን ምስ ቈርበት ምትእስሳር ዘለዎም ጾታዊ ሕማማትን
ፍንጣጣ፡ ቈርበት ዘባላሹ ቫይረሳዊ ሕማም፡ መንሽሮ ቈርበት፡ ብሮት፡
ጡብ-ኣድጊ ወይ መኻንነት ወይ ናይ ምውላድ ጸገም።
ንናይ ቈርበት ጸገማት ዝምልከት መሕትት
21. 21. ተጻባእቲ ሕማማት፡ ተጓዳእቲ ወይ ቅድመ-መንሽሮኣዊ ሕበጥ/ጣት፡ ፖሊፕስ
ንዓይነትን ኣገባብን ሕክምና ብዝምልከት ዝርዝራዊ ሓበሬታ ሃብ
_____________________________________________
ሕክምናዊ ጸብጻብን ፓቶሎጂን ዝምልከቱ ሰነዳት ኣተሓሒዝካ ኣቕርብ
22.ተላባዕቲ ሕማማት፡ ምስ ኣካላዊ ስርዓተ-ርእሰ-ምክልኻል ዝተኣሳሰሩ ሕማማት፡
ፖልዮ፡ ሕማማት ደጋዊ ጾታዊ ኣካላት፡ ከምኡ’ውን አይድስ/ኤች.ኣይ.ቪ.
ሕክምናዊ ሰነዳት ኣተሓሒዝካ ኣቕርብ
23.መላግቦታትን ኣዕጽምትን - ኣርትራይትስ፡ ዝሕታለ ኣካላዊ መላግቦታት
(ጋልት)፡ ቃንዛ ክሳድ ወይ ሕቖ፡ ሀርኒያ ናይ ዓጽሚ ዓንዲ-ሕቖ፡ ምምዝባል
መንኵብ፡ ጸገም ብርኪ፡ ሕማም ዓጽሚ።
ንሕማማት ጭዋዳን መላግቦታትን ዝምልከት መሕትት ከምኡ’ውን ንሕቖን ዓንዲ
ሕቖን ዝምልከት መሕትት
24.ዓይኒ - ዓጽሚ-ዓይኒ (ካታራክት)፡ ግላኮማ፡ ምስ ኣቃውማ ዓይኒ ዝተኣሳሰር
ጸገም፡ ዑረት፡ ሕማም ጸሊም ድሕረ-ባይታ ናይ ዓይኒ፡ ሕማም ሽፋን ኮቦሮ ዓይኒ፡
ውሪግሪግታ፡ መጠን ቍጽሪ ዳዮፕተር።
ንዓይኒ ዝምልከት መሕትት
25. ሕክምና ኢ.ኤን.ቲ. (ኣፍንጫ/ እዝኒ/ ጐረሮ) - ተደጋገምቲ ናይ እዝኒ ወይ
ጐረሮ ረኽስታት፡ ጸገማት ሰርኖ፡ ናይ ምስማዕ ጸገም፡ ብሰንኪ ግዚያዊ ማዕበስቲ
ሰርኖ ዝስዕብ ሕዱር ጸገም ድቃስ።
ንኢ.ኤን.ቲ. (ኣፍንጫ/ እዝኒ/ ጐረሮ) ዝምልከት መሕትት
26. ሀርኒያ (መቕደድቲ ሀርኒያ) - ናይ ሽፋን ከብዲ፡ ረቃቒቶ፡ ናይ ሕክምናዊ
መጥባሕቲ በሰላ፡ ሕምብርትን ጥማራት መትነ-ሰራውር-ደም ናይ ከስዐን።
ሕክምናዊ ሰነዳት ኣተሓሒዝካ ከተቕርብ ይግባእ
27. ንደቀንስትዮ ጥራይ፦ ዝዀነ ይኹን ንጓለንስተይቲ ጥራይ ዝምልከት ዓይነት
ሕማም ሓሚምኪ ዶ ትፈልጢ፦ ዝሕታለ ወርሓዊ ጽግያት፡ ናይ ፍርያምነት ጸገም፡
መድመይትን ናይ ጡብ ጥረን፡ ጸገማት ማህጸን ወይ ማህደር እንቋቝሖ፡ ኣብ ናይ
ወሊድ መርመራ ዝተረኽበ ዘይንቡር ውጽኢት (ከም ነድሪ ነዛዒ ክፋል ጡብ
ዝኣመሰለ)?
ነፍሰ-ጾር ዲኺ? ብዝሒ ናይ’ቶም ኣብ ማህጸንኪ ዘለዉ ዕሸላት ክንደይ እዩ? _____
ኣብ ዝቐደመ ይኹን ናይ ሕጂ ጥንስኺ ዝዀነ ይኹን ጸገም ኣጓኒፉኪ ነይሩ ዶ?
ብመጥባሕቲ ሓሪስኪ ዶ ትፈልጢ?
ንደቀ’ንስትዮ ዝምልከት መሕትት

 דרכי נשימה.26
, גניחת דם, שחפת, אמפיזיה, ברונכיטיס כרונית,אסטמה
.זיהומים חוזרים בדרכי הנשימה
אסטמה/שאלון דרכי נשימה
 דרכי העיכול והכבד.27
 מחלת מעיים, צרבת,)אולקוס (כיב קיבה או תרסריון
 בעיות, טחורים, דימום במערכת העיכול,דלקתית כרונית
, אבני מרה, צהבת, מחלת כבד כרונית,בפי הטבעת
) הפטיטיס (ויראלית או אחרת,דלקת בלבלב
שאלון מערכת העיכול ושאלון צהבת וכבד
 כליות ודרכי השתן.28
 דם או, מומים בדרכי השתן, דלקות בכליה,אבני כליות
, פגיעה בתפקוד כלייתי, ציסטות בכליה,חלבון בשתן
בלוטת הערמונית
)שאלון ערמונית ואשכים(לגברים,שאלון כליות ודרכי השתן
 מחלות אנדוקריניות חילוף חומרים.29
 ציסטות, יותרת הכליה, הפרעה בבלוטות המגן,סכרת
 שומנים גבוהים, יותרת המוח ובלוטות אחרות,בכליה
.) טריליצרגידים,בדם (כולסטרול
 שומנים בדם ובלוטת המגן,שאלון סוכרת
 עור ומין.11
או בעיות/ יבלות ו, שומות,גידולי עור, הרפס,עגבת
.או בעיות פריון/עקרות ו
שאלון בעיות בעור
,ים או טרום ממאירים/ים ממאיר/ גידול,מחלות ממאירות.12
פוליפים
פרט סוג ואופן הטיפול
_________________________________________
יש לצרף דוחות ופתולוגיה
 מחלות מין, פוליו, מחלות אוטואמוניות, מחלות זיהומיות.11
HIV נשא/ואיידס
יש לצרף מסמכים רפואיים
 שגרון,) דלקת פרקים (ארטריטיס-פרקים ועצמות.13
, ברך, כתף, פריצת דיסק, כאבי גב או צוואר,)(גאלט
.מחלת עצם
שאלון מחלות ראומטולוגיות ורקמת חיבור ושאלון גב ועמוד
שדרה
, מחלת רשתית, עיוורון, פזילה, גלאוקומה, קטרט- עיניים.14
. מס' דיופטר, הפרעות ראייה,מחלת קרנית
שאלון עיניים
, סינוסיטיס, דלקות גרון או אוזניים חוזרות- אף אוזן גרון.15
. תסמונת דום נשימה בשינה,הפרעות בשמיעה
גרון/אוזן/שאלון אף
 בצלקות, במפשעה, של דופן הבטן- ) בקע (הרניה שבר.16
. בטבור ובסרעפת,ניתוחים
יש לצרף מסמכים רפואיים
: האם את סובלת או סבלת ממחלות נשים: לנשים בלבד.17
דימומים וגושים, בעיות פוריות,אי סדירות בווסת
 ממצאים לא תקינים, בעיות ברחם ובשחלות,בשדיים
)PAP בבדיקה גניקולוגית (כגון
_____________?האם את בהריון? מה מספר העוברים
?האם סבלת מבעיות בהריונות או בהריון הנוכחי
?האם ילדת בניתוח קיסרי
שאלון נשים

ቍ. ፓስፖርት.________________________מס' דרכון
ዝርዝር ብዛዕባ እወታዊ ውጽኢታት ___________________________________ ___________ פירוט ממצאים חיובים
_______________________________________________________________________________________ ________
_______________________________________________________________________________________________

d. C. መረጋገጺ ቃል ናይ ኣመልካቲ / ንመድሕን ዝተሓጽየ ውልቀ-ሰብ
ኣነ ክታመይ ኣብ ታሕቲ ኣንቢረ ዘለኹ - ንኣገልግሎት መድሕን ተሓጽየ ዝርከብ ውልቀ-ሰብ፡
ወሃቢ መድሕን ብመሰረት እዞም ኣብ’ዚ ቅጥዒ እዚ ቀሪቦም ዘለዉ ዝርዝራዊ ሓበሬታታት
ንዝምልከቶ ውልቀ-ሰብ መድሕን ክህቦ ሕቶ (ቀጺሉ “እማመ” ጥራይ ተባሂሉ ተጠቒሱ ኣሎ)
አቕርብ።

እዚ ንኽትግበር ንዝምልከቶ ትካል ውክልና እህብ፡ እሰማማዕን ድሉውነተይ
አረጋግጽን ኣለኹ፦ ኩሎም እዞም ኣብ ሰነድ እማመ ኰነ ሰነድ መረጋገጺ ቃል ጥዕና ሂበዮም
ዝርከብ መልስታት ቅኑዓትን ምልኣት ዘለዎምን እዮም። ወሃቢ መድሕን ነዚ እማመ ምስዘጽድቖ፡
ዝዀነ ይኹን ንውሳኔኡ ክሃሲ ዝኽእል ዝሓባእክዎ ጉዳይ ከምዘይብለይ አረጋግጽ።
a. እዞም ኣብ’ዚ ሰነድ እማመ ተዋሂቦም ዝርከቡ መልስታት ይኹኑ ካልኦት ብኣይ ወገን
ንወሃቢ መድሕን ብጽሑፍ ዝወሃቡ ሓበሬታታት፡ ከምኡ’ውን እቶም ወሃቢ መድሕን
ኣብ’ዚ ጉዳይ እዚ ዘለውዎ ልሙዳት ስምምዓት፡ ከም ኣብ ሞንጎይን ኣብ ሞንጎ ወሃቢ
መድሕንን ዝተኣትዉ ዝርዝራት ስምምዕ ዘገልግሉ ኰይኖም፡ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ውዕል
ዘቝሙ እዮም።
b. ተቐባልነትን ምንጻግን ናይ’ዚ ብኣይ ወገን ዝቐርብ ዘሎ እማመ፡ ምሉእ-ብሙሉእ ኣብ
ፍቓድ ናይ ወሃቢ መድሕን ጥራይ ዝምልከት ጉዳይ ምዃኑ አረጋግጽ ኣለኹ። በዚ መሰረት
ወሃቢ መድሕን፡ ኣብ ትሕዝቲ፡ ሕጊ ነዚ እማመ እዚ ናይ ምቕባል ወይ ምንጻግ መሰሉ
ሕሉው ይኸውን።
c. ንትሕቲ-ዕድመ ውላደይ/ደቀይ ወኪለ እማመ ከቕርብ እንከለኹ፡ ከም ናቱ/ናታ/ናታቶም
ንቡር ኣላዪ ወይ ወላዲ መጠን ይቐርብ ምህላወይ ብወግዒ አረጋግጽ።

ብዛዕባ እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ግንዛበ ኣለኒ፦
1.

2.

3.

e.

ሓደ ካብ’ዞም ዝስዕቡ ሕክምናዊ ኵነታት ዘጠቓለለ ምስ መድሕን ዝተኣሳሰር ኣጋጣሚ ኣብ
ዘጓንፈኒ እዋን፡ ማለት ጉዳየይ ቅድሚ ትግባረ ውዕል መድሕን ምስ ዝነበረ ኵነታተይ
ዝተኣሳሰር ኣብ ዝዀነሉ፡ ከም’ቲ ፖሊሲ ብንጹር ዝሕብሮ፡ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክረክብ
መሰል ኣይክህልወንን እዩ፦
a. እቲ ምስ መድሕን ዝተኣሳሰር ሓድሽ ጥዕናዊ ኵነታተይ ኣብ ጸኒሕ ሕክምናዊ ድሕረባይታይ ወይ ኵነታት ጥዕናይ ዝምርኮስ ምዃኑ ባዕለይ ምስዘረጋግጽ።
b. ዶክተር፡ ብመሰረት ዝቐረበሉ ሕክምናዊ ውጽኢት/መርትዖ፡ ሓድሽ ጥዕናዊ ኵነታተይ
ምስ ጸኒሕ ሕክምናዊ ድሕረ-ባይታይ ወይ ኵነታት ጥዕናይ ዝተኣሳሰር ምዃኑ
ምስዘረጋግጽ።
እዚ ኣብ’ዞም ላዕለዎት ዓንቀጻት ተጠቒሱ ዝርከብ ኩሉ ትሕዝቶ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ካብ
ዕለት 17 ጥቅምቲ 2001 ወይ ካብ መጀመርታ ዕለት ምሉኣት ሰለስተ ዓመታት ምስዝሓልፉ
(ካብ ክልቲኦም ዝደሓረ)፡ እዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዝርከቡ ደረታት ኣይሰርሑን
እዮም። ብዘይካ’ዚ፡ እቶም ኣቐዲሙ ምስ ዝጸንሐ ጥዕናዊ ኵነታተይ ዝተተሓሓዙ ደረታት
ኣገልግሎት ጥዕና፡ ማለት ድሕሪ መጀመርታ ዕለት ካብ እስራኤል ወጺአ ንዝጸናሕኩሉ
እዋን (ቀጺሉ “መገሻ” ተባሂሉ ተጠቒሱ ኣሎ) ብዝምልከት’ሞ እዋን መገሻ ምስ ሓደ
ኣስራሒን ንልዕሊ 90 ተኻታተልቲ መዓልትታት ወይ 120 ተኻታተልቲ መዓልትታት
(ምኵልላፍ ምስዝነብሮ) ዝበጽሕ ምስዝኸውን፡ ከም ቀዳመይቲ መዓልቲ እትውሰድ - እታ
ድሕሪ መገሻ ተመሊሰ ናብ ፖሊሲ መድሕን ጥዕና ዝኣትወላ መዓልቲ ኰይና ክትሕሰብ
እያ።
ብምኽንያት ህጹጽ ጥዕናዊ ኵነታት፡ ንፖሊሲ ከም ባይታ ብምውሳድ ሕክምናዊ ኣገልግሎት
ኪወሃበኒ ኣብ ዝድለየሉ እዋን፡ እዚ ዓይነት ኣገልግሎት እዚ ንዝተወሰነ እዋን ዝወሃቢ
ኰይኑ፡ ኣብ’ዚ እዋን እዚ ኵነታት ጥዕናይ ከምዝረጋጋእ ከምኡ’ውን ካብ እስራኤል ወጻኢ
ቀጻሊ ክትትል ከምዝግበረለይ ክግበር እዩ። እዚ ድማ ን 30 መዓልትታት ጥራይ ዝቕጽል
ኣገልግሎት ይኸውን።

D. ካብ ዕቃበ ሕክምናዊ ምስጢር ናጽነት ዝህብ መረጋገጺ ቃል
1.

2.

3.
4.

5.
6.

ኣነ ክታመይ ኣብ ታሕቲ ኣንቢረ ዘለኹ ውልቀ-ሰብ፡ ዝዀነ ይኹን ንዓይ ኣገልግሎት ዝህብ
ሕክምናዊ ትካል ድዩስ ላቦራቶሪ ወይ ሕክምናዊ ኮሚቴ፡ ከምኡ’ውን ኣብአን ዝነጥፉ
ሓካይምን ካልኦት ሰራሕተኛታትን፡ ሓ.ዝ.ትካል መድሕን ሜኖራ ሚቭታቺም (ቀጺሉ
“ሜኖራ” ጥራይ ተባሂሉ ተጠቒሱ ኣሎ) እውን እንተዀነ፡ ሕክምናውን ካልእ ተዛማድን
ምስጢራተይ ካብ ናይ ምዕቃብ ግዴታኦም ናጻ ምዃኖም አረጋግጽ ኣለኹ።
ንኹሎም እዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ ትካላትን ሞያውያንን፡ እንተላይ ንሕክምናዊ
ኮሚቴ ናይ ትካል ሃገራዊ መድሕን እስራኤል፡ ወሃብቲ መድሕን፡ ሚኒስትሪ ጥዕና፡
ከባብያዊ ቤት-ጽሕፈት ጥዕና፡ ሰብ-መዚ ኣይ.ዲ.ኤፍ.፡ ሚኒስትሪ ምክልኻል፡ ከምኡ’ውን
ስሙ ኣብ’ዚ ዘይተጠቕሰ ካልእ ኣካል ወይ ትካል –ከምኡ’ውን ኣብ ሕሉፍ መድሕን
ኣእትዩኒ ንዝነበረ ድዩስ ሕጂ መድሕን ሂቡኒ ዘሎ ዝዀነ ይኹን ትካል መድሕን– ነዞም
ዝስዕቡ ዓይነት ሕክምናዊ ሓበሬታታት ንትካል ሜኖራን ወከልቱን ብዝርዝራውን ፍሉይ
ጉዳይ ብዘይብሉ መገድን ንኸቕርቡ ፍቓድ እህቦም ኣለኹ፦ ንኩነታት ጥዕናይን ናይ
ዝሓለፈ እዋን ሕማማተይን ብዝምልከት ወይ ኣብ መጻኢ ክጥቅዓሎም ብዛዕባ ዝኽእል
ሕማማት፤ ማለት እንተላይ ብዛዕባ ኣብ ሆስፒታል ምድቃሰይ ዝገልጹ ጸብጻባት፡ ሕክምናዊ
ፋይላተይ፡ ዝርዝር ናይ ዝተኻታተሉኒ ሓካይም፡ ከምኡ’ውን ኣብ ማዕከን ጥዕና
ዝተመዝገብኩሉ ዕለት።
እዚ ‘ናጽነት ካብ ዕቃበ ናይ ሕክምናዊ ምስጢር’ ዝብል ክፋል፡ ምስ’ቶም ኣብ ትሕቲ እዚ
ፖሊሲ እዚ ዝተሓዙ ጉዳያት ወይ ሕቶታት መሰልን ግዴታን ዝዛመድ ኰይኑ፡ ወሃቢ
መድሕን፡ ኣብ እዋን ህጹጽ ኵነት ናይ ጥዕና እንተዘይኰይኑ፡ ባዕሉ ሕክምናዊ
ሓበሬታ ዝወስደሉ ምኽንያት የልቦን።

ንኹላተን ኩባንያታት መድሕን ይኹና ዝምልከተን ትካላት፡ ዘድልየን ዘበለ ንዓይ ዝምልከት
ሓበሬታ፡ ሰነድ ወይ ፖሊሲ መድሕን ናብ ሜኖራ ንኸሳጋግራ ፍቓድ እህብ ኣለኹ።
ንትካል “ሜኖራ” ንዝዀነ ይኹን ንዓይ ዝምልከት ሕክምናዊ፡ ውልቃዊ ድዩስ ካልእ ዓይነት
ሓበሬታ፡ ማለት ብመሰረት እዚ ፖሊሲ እዚ ኣነ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንኽረክብ ኣገዳሲ
ቅድመ-ኵነት ክሳብ ዝዀነ፡ ናብ’ቶም ምስኡ ምትእስሳር ዘለዎም ወሃብቲ ኣገልግሎት
ሕክምና ንኸረክብ ፍቓድ እህቦ ኣለኹ።
እዞም ኣቐዲሞም ተጠቒሶም ዘለዉ ዓይነት ሓበሬታታት፡ ብሓባር ይኹን ብተናጸል፡ ናብ
ትካል “ሜኖራ” ወይ ናብ ወከልቱ ምስዝሰጋገሩ፡ ብወገነይ ኣብ ልዕሊ እዞም ዝተጠቕሱ
ኣካላት ዘቕርቦ ዝዀነ ይኹን ጠለብ ወይ ሕቶ ከምዘይብለይ ብወግዒ አፍልጥ ኣለኹ።
እዚ ዘቕርቦ ዘለኹ መመልከቲ ኣብ ትሕቲ ‘ሕጊ ምክልኻል ብሕትውና 5741 – 1981’
ተቐባልነት ዘለዎ ኰይኑ፡ ኣብ ትሕቲ ኩላቶም እዞም ኣካላት ንዝርከብ ውህሉል ሕክምናዊ
ድዩስ ካልእ ሓበሬታይ ዝምልከት ይኸውን። ‘ኣካላት’ ክበሃል እንከሎ ንማዕከናት ጥዕና፡
ዶክተራት፡ ሰራሕተኛታት ትካል፡ ካልኦት ንትካል ዝውክሉ ውልቀ-ሰባት ወይ ዝምልከተን

 המועמד לביטוח/ הצהרת המבקשfindings .ג
 מבקש בזה לבטח את המועמד לביטוח לפי, המועמד לביטוח,אני החתום מטה
)" "ההצעה:רישום בטופס זה (להלן

:אני מצהיר מסכים ומתחייב בזה כי
או בהצהרת הבריאות הן נכונות/כל התשובות המפורטות בהצעה ו
 ולא העלמתי מן המבטח דבר העלול להשפיע על החלטתו לקבל,ומלאות
.את ההצעה לביטוח
-התשובות המפורטות בהצעה וכן כל מידע אחר בכתב שימסר למבטח על
ידי וכן התנאים המקובלים אצל המבטח לעניין זה ישמשו תנאי לחוזה
.הביטוח ביני לבין המבטח ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו
אני מאשר ומסכים בזה כי קיבולה או דחייתה של הצעתי זו נתון לשיקול
דעתו הבלעדי של המבטח והוא ראשי להחליט על קבלת ההצעה או
.דחייתה בכפוף להוראות הדין
נים נמסרו על ידי/י הקטין/אני מאשר כי כל ההצהרות הנוגעות לילד
.הם/כאפוטרופוס טבעי שלו

.א
.ב
.ג
.ד

:ידוע לי כי
לא אהיה זכאי לשירותי בריאות בפוליסה אם האירוע הרפואי המהווה
 נובע ממצב רפאי, נזקק לשירותי הבריאות/ בגינו אזדקק,מקרה ביטוח
שקדם ל מועד יום תחילת תקופת הביטוח על פי הפוליסה ואם נתקיים אחד
:משני אלה
אישרתי כי מקרה הביטוח המהווה הבעיה הרפואית בשלה אני נזקק
.לשירות נובעת ממצב רפואי קודם
רופא אישר על פי הממצאים שלפניו כי הבעיה הרפואית שבשלה אני נזקק
.המבוטח לשירות נובעת ממצב רפואי קודם
 או מהמועד27.21.1112  שנים3  אם חלפו, לעיל2 על אף הקבוע בסעיף
. לא יחולו לגביו המגבלות שצוינו לעיל, המאוחר מבין השניים,הראשון
 אם,בנוסף לא יחולו הגבלות למתן שירות רפואי עקב מצב רפואי קודם
 תקופה או,)" "שהיה: לאחר המועד הראשון (להלן,שהייתי מחוץ לישראל
 ימים רצופים אם השהיה211  או על, ימים רצופים91 תקופות העולות על
הפרידה בין תקופות העסקה אצל אותו מעביד יראו כמועד הראשון את
.המועד הראשון לאחר השהיה שבו הייתי מבוטח בביטוח רפואי
במקרה בו אהיה זקוק לשירותי הבריאות שעל פי הפוליסה עקב מצב
 במקרה זה יינתנו לי שירותים אלה לתקופה מוגבלת אשר:חירום רפואי
במהלכה איוצב מבחינה רפואית על מנת לאפשר העברתי להמשך טיפול
. יום לאחריה בלבד31  ולמשך תקופה של,בי מחוץ לישראל

.2

.א
.ב
.1

.3

 ויתור כל סודיות רפואית.ד
 כל, כל מעבדה רפואית,אני החתום מטה משחרר בזה כל מוסד רפואי
ועדה רפואית וכל עובדיהם הרפואיים והאחרים מחובת שמירת סודיות
-רפואית ואחרת כלפי מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (שתקרא להלן
)""מנורה
 כולל הועדות הרפואיות על-הריני נותן בזה שרות לכל המנויים לעיל
 לשכת הבריאות, משרדי הבריאות, מבטחים,המוסד לביטוח לאומי
 וכל גוף או מוסד אחר ששמו, משרד הביטחון, שלטונות צה"ל,המחוזית
 וכן לכל חברות הביטוח בהן בוטחתי בעבר או שאני-לא נזכר בכתב זה
 כולם ביחד וכל אחד-  למסור ל"מנורה" או לבאי כוחה,מבוטח בהן בהווה
 על מצב בריאותי ועל כל מחלה, ללא יוצא מן הכלל, את כל הפרטים-לחוד
או כרטיסי/ דו"חות אשפוז ו,או שאחלה בה בעתיד/שחליתי בה בעבר ו
או תאריך הצטרפותי לקופת/או רשימת הרופאים אצלם ביקרתי ו/הרפואי ו
.חולים
הויתור על סודיות רפואית יהיה ככל שהדבר דרוש לצורך ברור זכיות
וחובות המוקרנות על פי פוליסה זו והמבטח לא יפנה לקבלת מידע רפואי
.אלא במקרה חרום רפואי
"או המוסדות האחרים להעביר ל"מנורה/הריני מאשר לכל חברות הביטוח ו
.או פוליסת ביטוח כנדרש על ידה/או מסמך ו/כל מידע ו
הריני נותן בזה רשות ל"מנורה" להעביר מידע רפואי או אישי או אחר
.לנותני השירותים הרפואיים הקשורים עמה למתן שירותים על פי הפוליסה
הריני מצהיר בזה כי לא תהיה לי כל תביעה או כל טענה מכל סוג שהוא
- כלפי המנויים לעיל בקשר למסירת הפרטים הנ"ל ל"מנורה" או לבאי כוחה
.כולם ביחד וכל אחד לחוד
 והיא חלה על כל2982 - בקשתי זו יפה לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א
 לרבות קופות,מידע רפואי או אחר המצוי במאגרי המידע של כל המוסדות
או נותני השירותים/או מי מטעמן ו/או עובדיהן ו/או רופאיהן ו/החולים ו
.שפורטו לעיל
 את בא כוחי על פי דין ואת כל מי, את עזבוני,כתב ויתור זה מחייב אותי
.שיבוא במקומי
 אם צוינו בהצעה,נים ששמותיהם צוינו/י הקטין/כתב ויתור זה יחול על ילד

.זו

.2

.1
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.7
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7.
8.

ወሃብቲ ኣገልግሎት ዘጠቓልል እዩ።
እዚ ካብ ዕቃበ ምስጢር ናጽነት ንምሃብ ዘቕርቦ ዘለኹ መረጋገጺ ቃል ንዓይ፡ ንንብረተይ
ይኹን ንወከልተይ፡ ከምኡ’ውን ንዝዀነ ይኹን ካልእ ኣብ ክንዳይ ዝቐርብ ውልቀ-ሰብ፡
ብመንጽር ሕጊ ምስዝጥመት ጸላዊ ክኸውን እዩ።
እዚ ካብ ዕቃበ ምስጢር ናጽነት ንምሃብ ዘቕርቦ ዘለኹ መረጋገጺ ቃል ኣብ ትሕተይ
ተመዝጊቦም ንዘሎ/ዘለዉ ህጻን/ህጻናት እውን ዝምልከት ክኸውን እዩ፡ ማለት
ስሙ/ኣስማቶም ኣብ’ዚ እማመ እዚ ተጠቒሱ ምስዝህሉ።

ንትሕዝቶ ናይ’ዚ እማመ እዚ፡ እንተላይ ኣብኡ ተጠቒሱ ንዝርከብ ጉዳይ ውክልና
ስልጣን ንዝምልከት፡ ብግቡእ ኣንቢበ ከምዝተረዳእኵኦ አረጋግጽ ኣለኹ።

 לרבות ההצהרות,אני מאשר כי קראתי והבנתי את האמור בהצעה זו
.המופיעות בה

f.

ስምን ስም ኣቦን

ቍ. ፓስፖርት

ክታም

ዕለት

_____________________' מס.ז. בעל ת,)אני בעל הפוליסה________________________(שם מלא
____________________' מס.ז. בעל ת,)________________ (שם מלא,או בא כוחו של בעל הפוליסה
,___________________מרח'_____________________ מס'________________________ עיר
.מתחייב בזה לשלם את הפרמיה הנדרשת על ידי מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ על פי כל דין
____________________:____________________תאריך:_____________________חתימה:שם
_______________________:______________________ מס' הסוכן:שם הסוכן

