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תאריך

מס' תעודת זהות:שם העמית:

4. זכאות ממקורות אחרים:

האם הגשת ו/או בכוונתך להגיש בקשה לקבלת גמלה / קצבה / תשלומי ביטוח / תשלום אחר בגין האירוע?

אם כן - פרט.

האם שולמו גמלה / קצבה / תשלומי ביטוח / תשלום אחר בגין האירוע? כן / לא )נא הקף/י בעיגול(.

פרט:

מועדי התשלום:

סכומים:

האם הוכרה זכאות ע"י מקור אחר וטרם בוצע התשלום?:

3. זכאות על פי חוק: כן / לא )נא הקף/י בעיגול(

האם האירוע המזכה נגרם כתוצאה מפגיעה בעבודה כמוגדר בחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( התשנ"ה-1995, או מאירוע המזכה בגמלה בהתאם לחוק הנכים 

)תגמולים ושיקום( התשי"ט-1959 )נוסח משולב(, או מפעולות איבה כמוגדר בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970, או מפעולות מלחמה כמוגדר 

בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, תש"י-1950?

אם כן - אנא פרט ותאר את נסיבות האירוע:

1. האם האירוע המזכה הינו עקב מעשה או מחדל של צד ג' )המזיק(: כן / לא )נא הקף/י בעיגול(

אם כן - שם הפוגע:                                                                                           מספר ת.ז.:

כתובת:

תאריך האירוע:                                                                                                 מקום האירוע:

נא פרט תיאור נסיבות האירוע:

2. האם האירוע המזכה הינו כתוצאה מתאונת דרכים: כן / לא )נא הקף/י בעיגול(

אם כן - מהו מספר הרכב הנפגע:                                                                      מבוטח בחברת:

כתובת חברת הביטוח:

פוליסה מספר:                                                                                                 

מהו מספר הרכב הפוגע:                                                                                   מבוטח בחברת:

פוליסה מספר:                                                                                                  פרטי בא כוח הפוגע:
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X  

שם + חתימה
)במקרה של פטירה - פרטי כל השאירים(

5. הליכים משפטיים:

האם נמסרה הודעה לחב' הביטוח של הפוגע? כן / לא )נא הקף/י בעיגול(. אם כן, באיזה יום:                     /            /             ,.

האם נמסרה הודעה לחב' הביטוח של הנפגע? כן / לא )נא הקף/י בעיגול(. אם כן, באיזה יום:                     /            /             ,.

האם הוגשה תביעה משפטית כלשהי בגין האירוע )לרבות נגד חברת הביטוח(?  כן / לא )נא הקף/י בעיגול(. 

אם כן, מהו שם הנתבע:                                                                                                                     שם עו"ד שהגיש תביעה:

התובעים בתביעה:                                                                                                                            סכום התביעה:

האם ניתן פסק דין בתביעה )סופי/חלקי( / הוגשה פשרה / נפסק תשלום תכוף? )נא מחק את המיותר(

יש לצרף עותק של פסק הדין / ההסכם:

הסכומים לתשלום עפ"י פסק דין / ההסכם, ומועדיהם:

פרטי עורך הדין המטפל בתביעה מטעם הנפגע:

שם עורך הדין                                                                                                                            טלפון של עורך הדין

6. הודעת הנפגע / שאריו )במקרה של פטירה(:

אני החתום מטה מצהיר בזה כי לא אגיש תביעה ולא אגיע לפשרה כנגד המזיק ו/או בא כוחו ו/או חברת הביטוח שלו בגין האירוע המזכה ללא יידוע מראש ובכתב 

מאת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ ו/או תוך ויתור על זכות/יות מזכויותיה.

כמו כן, אני מתחייב בזאת לסייע למיטב דש גמל ופנסיה בע"מ לתבוע המזיק ו/או בא כוחו ו/או חברת הביטוח שלו, בגין האירוע המזכה. לרבות סיוע בבירור 

המקרה ועדות בבית משפט או מול כל גורם.

7. מסמכים שיש לצרף )בהתאם לעניין(:

3 תלושי שכר אחרונים )3 חודשים שקדמו לאירוע המזכה(.

במקרה של תאונת דרכים - אישור משטרת ישראל על תאונת הדרכים.

במקרה של זכאות ממקור אחר -

מסמכים שהוגשו לכל מקור אחר לצורך קבלת תשלומי ביטוח / גמלה / אחר.

אישורים על תשלומי גמלה / קצבה / תשלומי ביטוח / תשלומים אחרים ששולמו מהמקור האחר.

במקרה שהוגשה תביעה משפטית - 

מסמכים משפטיים רלבנטיים.

פסק דין ו/או הסכם פשרה ככל שקיים.


