פירוט המידע והמסמכים הנדרשים מתובע  -ביטוח חובה
(נזק לגוף)  -לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש],
התש"ל 1970 -
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
מבוטח/תובע יקר,
להלן רשימת המסמכים הראשוניים הנדרשים לבירור תביעת נזק לרכב:
טופס הודעה על תאונת רכב ,מפורט ומלא.
אישור משטרה.
כתב ויתור על סודיות רפואית (וס"ר).
הצהרת בריאות.
תעודת חדר מיון  /אישור רפואי על טיפול ראשוני.
דו"ח פינוי מד"א (באם בוצע פינוי).
תיעוד רפואי נוסף  -ככל שיש.
אישורי אי כושר/תעודות מחלה.
תלושי שכר/דוחות שומה ,עובר לאירוע ולאחריו.
שכיר :תלושים משלושה חודשים שקדמו לתאונה וכן משלושה החודשים שלאחריה.
עצמאי :אחד מהמסמכים הבאים:
* דו"חות מע"מ מ 6-חודשים שקדמו לתאונה וכן דוחות ל 6-חודשים לאחר התאונה.
* דו"ח שומה לשנת התאונה ושנה לפניה.
* מסמך חתום בידי רו"ח ,הנותן ביטוי להפסד הכנסה שנגרם עקב התאונה (העסקת עובד נוסף  /תחתיו של הנפגע  /סגירת העסק וכיו"ב)ֿ.
אישור מעביד על תקופת ההיעדרות ממקום עבודה .על האישור לכלול פירוט ביחס לשכר העובד בתקופה זו  -השכר לא שולם כלל /
שולם חלקית  /שולם ע"ח ימי מחלה  /חופשה ,ופירוט שווי יום מחלה/חופשה( .שכיר בלבד).
אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת דמי פגיעה ,ותקופות אי כושר העבודה.
אישור המוסד לביטוח לאומי על קביעת נכות זמנית/צמיתה ,לרבות פרוטוקולים ופירוט תשלומים.
לגבי חסויים ו/או קטינים  -צו מינוי אפוטרופוס.
במקרה מוות  -צו ירושה/צו קיום צוואה.
באם הינך מיוצג ע"י ב"כ  -יפוי כח תקין וחתום ,שאומת לא יאוחר מ 12-חודשים בטרם הגשת התביעה.
קבלות על הוצאות שהוצאו בקשר עם האירוע הביטוחי.
אירוע שהינו תאונת עבודה  -פרוט ,פנייה לביטוח לאומי.
טופס פרטי העברה בנקאית ,הכולל את פרטי הבנק שלך ואישור ניהול חשבון או העתק מבוטל של המחאה.
כל מסמך ו/או מידע אחר הנדרש בנסיבות הענין.
רק עם השלמת וקבלת כל המידע והמסמכים הנדרשים ממך ,יחל הליך בירור התביעה.
נדגיש כי רשימת המידע והמסמכים המצוינת לעיל אינה סופית ,וככל שנידרש למידע ומסמכים נוספים לצורך יישוב ובירור התביעה,
נודיעך על כך .עוד נציין ,כי יתכן ובהתאם לנתוני התביעה ידרשו רק חלק מהמידע והמסמכים שלעיל.
אין בבקשה להעברת המסמכים כדי להוות הודאה בכיסוי הביטוחי ו/או בחבות כלשהי מצד חברתנו .אנו עושים מאמצים רבים בכדי לקצר
את משך זמן הטיפול בתביעתך ולתת לך שירות מיטבי .העברה מוקדמת של כל המסמכים הרלבנטיים תסייע מאד לקידום מהיר של
תהליך הבדיקה ויישוב התביעה.
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