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 הוראה לחיוב כרטיס אשראי

 

 סוג הכרטיס

 מסטרקרד  ישראכרט  ויזה 

 

 שם בעל הכרטיס ___________________________________

 

 כתובת בעל הכרטיס ________________________________________________

 

 טל' נייד של בעל הכרטיס _________________________

 

  ת.ז 

 

 מס' כרטיס האשראי

                

 

 ________/תוקף עד ___________

 

 חתימת בעל הכרטיס ________________  תאריך __________

 :במקרה של מסירת פרטים בטלפון שם מקבל פרטי הכרטיס

 

 .קרדמסוג: ויזה, ישראכרט, מאסטר יס אשראי. ניתן לשלם רק בכרט1

 בלבד. 1ניתן לשלם בתשלום  .2

 . פרוט עלות ההצטרפות לפי חודש הצטרפות והרחבות מבוקשות:3

חודש 

 הצטרפות

ביטוח א. 

 מקצועית

-הרחבת מקצועי ל

 ₪מיליון  5.29

ביטוח צד ג' ע"ס 
 ₪.מיליון  1

 

 576 306 930 11-יול

 544 289 878 11-אוג

 512 272 827 11-ספט

 480 255 775 11-אוק

 448 238 723 11-נוב

 416 221 672 11-דצמ

 384 204 620 11-ינו

 352 187 568 11-פבר

 320 170 517 11-מרץ

 288 153 465 11-אפר

 256 136 413 11-מאי

 224 119 362 11-יונ

 192 102 310 11-יול

 160 85 258 11-אוג

 128 68 207 11-ספט

 96 51 155 11-אוק

 64 34 103 11-נוב

 32 17 52 11-דצמ
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 טופס הצטרפות לביטוח אחריות מקצועית

 לחברי הפ"י

 

 שם פרטי:                                           שם משפחה                                                        ת.ז

 

 מס'                   ישוב                                                    מיקוד                         רח'             

 

 טלפון                                         נייד                              דואל

 

 

 

 -תקופת הביטוח מ

 

  31.12.2.13עד    

 

 

 תחום התמחות:

 

 

 

 כן/לא₪ מיליון  5.29 -הגדלת סכום הביטוח ל

 

 כן/לא ₪.מיליון  1ביטוח צד ג' למי שפועל מחוץ לקליניקה הנמצאת בבית ע"ס 

 

 חברת ביטוח: -קודם קיים ברציפות מא. מקצועית ביטוח 

  

 חברת ביטוח: -קודם קיים ברציפות מ א.מקצועית  ביטוח

 

 אם כן, פרטלא, האם הוגשו כנגדך תביעות בגין אחריות מקצועית? 

______________________________________________________________________________________ 

 

 לא, אם כן , פרטהאם דחה מבטח כלשהו הצעה לביטוח אחריות מקצועית? או האם סרבו לחדשו או הטילו תנאים מיוחדים? 

____________________________________________________________________________ 

 

ע , עובדה בעלת חשיבות שצריך היה להודיהעלמתי בזה שכל הפרטים הנ"ל הם נכונים ומלאים בכל המובנים ולא ה . אני מצהיר/1

 ובין המבטחים לחוזה ביניווה את הבסיס שהצעה והצהרה זו תה המסכים/ או להביא לידיעת המבטחים ואני

 הנן שאלות מהותיות השאלות. 2

 קבלת טופס ההצעה ותשלום.אחר . כיסוי ביטוחי יכנס לתוקף רק ל3

 

 

 חתימה המבוטח________________________
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