
 

 
 

 טופס תביעה למקרה מוות
 

 :נא להמציא לנו, לצורך הטיפול המהיר בתביעה
 
ח מפורט מבית חולים "לרבות דו, ת הרפואיים הקשורים לתביעה"כל המסמכים והדוחו .1

ח מפורט של הרופא שטיפל "ח ניתוח ודו"דו, על האישפוז הקשור במקרה המוות
 .יבת המוות ונסיבותיו תעודה על ס–במקרה שלא היה טיפול רפואי . במבוטח

 .אם קיים, א"ח מד"דו .2
 .העתק מאושר של תעודת פטירה רשמית ממשרד הפנים/ מקור .3
ד וצילומי תעודות הזהות של השארים ושל המוטבים על פי "תצהיר שארים חתום בפני עו .4

 .הפוליסה
דהיינו אחד " (אפוטרופוס טבעי"או מוטבים קטינים שאין להם /באם קיימים שאירים ו .5

  .ש הממנה להם אפוטרופוס"יש להמציא צו בימ, )ים בעודו בחייםההור
  .נציג החוקי שלהם/  צו מינוי אפוטרופוס–או מוטבים פסולי דין /באם קיימים שאירים ו

 .הנציג/ כל האמור בצירוף צילום תעודות הזהות של האפוטרופוס
/  צווי ירושה וכל צו,צווי קיום צוואה, העתק מאושר ומתאים למקור של כל הצוואות/ מקור .6

המתייחסת למוטבים , גם בחייו, החלטה שיפוטית אחרת שניתנו בקשר למנוח/ פסק דין
 .לפי פוליסות הביטוח או לזכאים לקבלת הכספים מכוחן

 .פוליסות הביטוח המקוריות מכוחן מוגשת התביעה .7
 . מקורי חתום על ידי המעסיק161 טופס –בביטוח מנהלים  .8
אישור , בנוסף לאמור לעיל,  יש להמציא–כתוצאה מתאונה במקרה שהמוות אירע  .9

המעיד ) משרד הבטחון, המכון לרפואה משפטית, כגון משטרת ישראל(ממוסד ממשלתי 
 .על נסיבות התאונה

 
 

 :נא להשיב על כל השאלות שלהלן בפרוטרוט
 

 ת/הודעת התובע
 
 פרטים כלליים על המנוח .א

 _________________ ז.ת' מס _____________________  פוליסות לביטוח חיים 
 _________________ המבוטח _________________________  בעל הפוליסה 

 ___________________     תאריך לידה של המנוח 
 _______________________________________ כתובת המנוח במועד פטירתו 

נא לציין כתובות                                                                       , ה האחרונה לפני פטירתו          באם שינה המנוח את כתובתו במהלך השנ
: נוספות ומתי התגורר בהן

___________________________________________________________
     ___________________________________________________________              

 
 ת/ פרטים אודות התובע .ב
 

 _____________שם  
 _____________________________.ז.ת' מס________________     תאריך לידה

 ___________________ טלפון _________________________ כתובת התובע
 ________________________________________ ה/הקשר של התובע למנוח 
 ___________________________________________________________ 
  __________ ן-ח ______ הסניף' מס _______ סניף ________ בנק:פרטי בנק 
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 פרטים על מקרה המוות .ג
 

 ?ה/מהו תאריך פטירת המנוח .8
______________________________________________________________ 

 
 _________________________________________________רה מקום הפטי .9
 

  אנא פרט–? מהי סיבת המוות ונסיבותיו. 10
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 ?או המוסדות הרפואיים שטיפלו במנוח בקשר עם מקרה הפטירה /מהם הרופאים ו. 11

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
__________________________ שם קופת החולים וכתובת הסניף בו טופל המנוח . 12

___________________________________________________________ 
 

 פרט את שמות –אם כן ? האם המנוח היה מבוטח בביטוח חיים בחברות אחרות. 13
 ________________________________________החברות ומספרי הפוליסות 

__________________________________________________________________       

 
בטחוני  , גורם ממשלתי(מנוח זכאי לפיצוי מגורם נוסף כלשהו בגין מקרה המוות האם ה. 14

 __________________ פרט מהו הגורם ומכח מה קיימת הזכאות –אם כן ? )או אחר
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 האם הוגשה –אם כן ?  האם המנוח מת במהלך תאונת דרכים או כתוצאה ממנה. 15

, נא לפרט חברת הביטוח, באם הוגשה(תביעה מכח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים 
 _______________) ביטוח ובבית המשפטמספר הפוליסה ומספר התביעה בחברת ה

_________________________________________________________________        

_________________________________________________________________        

 

 פרטים אודות שאירים ומוטבים .ג
 

, רטים אודות קירבתו של כל שאיר למנוחבצירוף פ, אנא פרט שמות שאיריו של המבוטח. 12
והאם היה , מקום מגוריו בשנה האחרונה שלפני מות המנוח, תאריך לידה, .ז.מספר ת

 :תלוי במנוח לפרנסתו
 

________________________________________________________ .א
________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ .ב
________________________________________________________ 
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________________________________________________________ .ג
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ .ד

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ .ה
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ .ו

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ .ז
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ .ח

________________________________________________________ 
 

 ________________________________________________________ .ט
 
  ______________________________________________________________ .י

________________________________________________________ 
 

האם השאיר המנוח אחריו צוואה שיש בה התייחסות למוטבים לפי פוליסות הביטוח או    .13
? לזכאים לקבלת כספים מכוחן

 __________________________________________________________
  
 
החלטה שיפוטית או פסק דין שיש בהם התייחסות / צו קיום צוואה/ האם קיים צו ירושה .14

? ות הביטוח או לזכאים לקבלת כספים מכוחןלמוטבים לפי פוליס
___________________________________________________________ 

 
 
 

 
 הצהרה
 

מצהיר בזה כי תשובותיי לעיל הינן מלאות וכנות וכי לא , המגיש תביעה זו, אני החתום מטה
וע לי כי על יד. או בקשר לתביעה/העלמתי מהחברה דבר בקשר עם המידע שנתבקש לעיל ו

העלמת פרטים בהצהרתי זו או מתן תשובות שאינן מלאות וכנות תגרום , פי הוראות החוק
 .או לשלילת הזכות לפיצוי על פי הפוליסה/לדחיית התביעה ו

 
 .לאשר את תביעתי, לאור האמור כאן,  אני מבקש

 
 ___________________ חתימת התובע      ____________תאריך 

_______________ וליסהחתימת בעל הפ
 )כאשר הפוליסה לא היתה בבעלות המנוח(


