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Northwest Cryobank, LLC 
201 W North River Dr Suite 110 

Spokane, WA 99201 
 forms@nwcryobank.com :ל"אוד 509-232-0145 :סקפ 509-232-0132 :ןופלט

 ערזה לזונ רורחשל רושיא :ימואלניב
 

 םיאפור )2( וא )"תומיגד"( הייבר תמקר תומיגד לש םילבקמ וא םילעב םהש )"םיטרפ"( םישנא )1( לש םעוציבל אוה הז םכסה
 חוקלהש הרקמב )"חוקל" תאזב םינוכמה אפור וא טרפ( אפור ותוא לש םילפוטמ רובע תומיגד לש תונמזה עצבל םיניינועמה
 .ב"הרא תונידמ 50-ל ץוחמ לא תוחלשנה Northwest Cryobank, LLC ("NWC")-ב תומיגד ןסחאל רחוב

 ,םתרזחהו NWC-ב ןובשח תחיתפל םישורדה םיכמסמה יולימ תועצמאב ,ומש לע ןובשח חותפל בייח יטרפ חוקל .א
 .הז ימואלניב םכסה אלמל וילעו

 .ימואלניבה חולישה םכסה תאו אפורה לש תוירחאה תרהצה תא אלמלו NWC-ב אפור ןובשח חותפל בייח אפור חוקל .ב
 .הז ןיעמ אפור ןובשח תועצמאב תונמזה עצבל אפורה לש םילפוטמל רוסא

 
 

 :ןלהלדכ תאזב םיכסמו רשאמ ,בייחתמ ,ריהצמ הטמ םותחה חוקלה
 

 .ןימזמ חוקלהש חולשמ תנמזה וא/ו המיגד לכ רובע ,יאקירמא רלודב ,שארמ אלמ םולשתל םירודיסה תא עצבי חוקלה .1
NWC סיטרכ ,סרפסקא ןקירמא ,דראקרטסאמ ,הזיו תלבקמ Discover תויאקנב תורבעה וא. 

 
 ,םהל תוולנה תויולעה וא ,תומיגדב ףסונה לופיטהו אוצייה ,אובייה ,הלבוהה ,חולשמה תויולע לכל תוירחאב אשיי חוקלה .2

 לכו חוטיב ,סכמה ילימע ימד ,סכמה תולמע ,םיסימ ,סכמ ,קלד לע םולשת ,חולשמהו הלבוהה ימד לכ ,רתיה ןיב ,ללוכ
 .אובייל וא אוצייל ,הלבוהל תורושקה תורחאה תואצוההו תויולעה

 
 ,רתיה ןיב ,ללוכ ,םהל תייצלו תומיגדה תוחלשנ הילאש הנידמה לש תונקתהו םיקוחה לכ תא ריכהל יארחא היהי חוקלה .3

 וא תומיגדה לש הקזחהל וא ,הריכמל ,השיכרל רשקב ,תולבגה ןכו ,םיסכמלו םיסימל ,אובייל םירושקה תונקתו םיקוח
 .ןהב שומישל

 
 ,תומיוסמ תונידמב "םינכוסמ םירמוח"ל םיבשחנ ילזונ ןקנח ידא .)"לכמ"( ילזונ ןקנח ידא לש םילכמב תוחלשנ תומיגדה לכ .4

 ןמזב ,הל תועודיה תולבגהה לע חוקלל עידות NWC .הנידמה תונקתלו ליבומל םאתהב תולבגהל םיפופכ תויהל םייושעו
 .םילכמה תא וחתפי ןמוימ יאנכט וא חוקלה לש אפורה קרש םיכסמ חוקלה .חולשמה ימד לע העצה תריסמ

 
 לכמה לע .NWC לש םיקסעה םוקממ לכמה חולשמ םוימ םימי 7 ךשמל ולש הרוטרפמטה לע הרימשל רשואמ הז לכמ .5

 תלוכי לש ץאומ ןדבואל ליבוהל לולע וז הארוהל תויצ-יא .גפסנ ילזונ ןקנח לש ריהמ ןדבוא עונמל ידכ ךנואמ בצמב ראשיהל
 ךורא ןוסחאל גואדל חוקלה לע ,רתוי ךורא ןמז ךשמל תומיגד רומשל ךרוצ שי םא .תוינגוירק תורוטרפמט לע רומשל לכמה
 .ילזונ ןקנחב חווט

 
 לכמ לכ רובע חוקלה תנמזהל ףסוותהל יושע )יאקירמא רלוד( $500.00 ךסב לכמ רובע ןודקיפ – יטנוולר רבדה םא .6

 ריבס בצמב NWC-ל לכמה תרזחה רחאל םיקסע ימי )14( רשע העברא ךות חוקלל רזחוי לכמה רובע ןודקיפה .חולשמ
 .רזוח שומיש רשפאמה

 
 .לכמה לש הזיראה תיוות יבג לע ןיוצמה הרזחהה ךיראתל דע NWC-ל לכמה תרזחה חולשמ תרדסהל יארחא חוקלה .7

 .חולשמ לכב הלולכ שארמ תמלושמ הרזחה תיוות
 

 ,רתיה ןיב ,םיללוכ םינוכיסה .תומיגד לש חולשמו הרבעה ,הלבוהב םינבומ םינוכיס םימייק יכ לבקמו רשאמ חוקלה .8
 תא ףסוא ליבומהש רחאל םירחא םיבוכיע וא תויועט וא הלבוהב תויועט ,סכמב וא חולשמב םיבוכיע ,לכמב יוגש לופיט
 .NWC-מ לכמה

 
 אשית אל NWC .תומיגדהו לכמה ןדבואל ןוכיס לכל תוירחאב אשיי חוקלה ,ליבומה ידי לע תומיגדהו לכמה ףוסיא רחאל .9

 הביס לכמ )תומיגדה תוכיאב הדירי לכ ,רתיה ןיב ,ללוכ( איהש ךרד לכב וקוזינ וא ודבאש המיגד וא לכמ םושל תוירחאב
 לכ ,רתיה ןיב ,תוברל ,ףוג וא םדא לכ דצמ לדחמ וא האיגש ,השעממ תוענמיה ,השעמ לשב ,רתיה ןיב ,ללוכ ,איהש
 ,בוכיע ,קזנ ,ןדבוא לכמ האצותכ ,אוהש גוס לכמ יוכיז וא רזחה ,יוציפ לכל תוירחאב אשית אל NWC .ליבומ וא תונכוס
 .תומיגד וא םילכמ לש הריסמ-יא וא הריסמב תועט
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10. NWC וא דחוימ ,יתאצות ,ףיקע ,רישיש ןיב ,חוקלל ומרגייש קזנ וא תובייחתה ,ןדבוא לכל תובחב וא תוירחאב אשית אל 
 וא ןכוס לכ ,רתיה ןיב ,תוברל ,ףוג וא םדא לכ לש לדחמ וא האיגש ,הלועפ השעממ תוענמיה ,והשלכ השעמ בקע ,רחא
 ,יוציפ לכל תוירחאב אשית אל NWC. NWC לש התונלשרמ ידעלב ןפואב עובנל יושע רבדה םהבש םירקמ טעמל ,ליבומ
 םהבש םירקמ טעמל ,הריסמ-יא וא הריסמב תועט ,בוכיע ,קזנ ,תובח ,ןדבוא לכמ האצותכ אוהש גוס לכמ יוכיז וא רזחה
 תוירחאב אשית אל NWC ,ליעל רומאה תויללכ תא ליבגהל ילבמ .NWC לש התונלשרמ ידעלב ןפואב עובנל יושע רבדה
 הלא טעמל ,חוקלל תומיגד לש חולשמב וא יוהיזב תורחא תואיגשל וא היוגש תיוותב גויתל ,םלוה אל לופיטל תובחב וא
 יכ אצמייש הרקמב .ליבומל NWC-מ הלא תומיגד לש ןתריסמ ינפל העריאש NWC לש התונלשרמ ידעלב ןפואב ומרגנש

NWC חוקלה תושרל םיידעלבה דעסהו תוכזה ,חוקלל ומרגייש קזנ וא תובייחתה ,ןדבוא לכ ןיגב חוקלל תוירחאב תאשונ 
 .תומיגדה תרומת NWC-ל חוקלה ידי לע םלושש םולשתה לש רזחה ויהי

 
 יחכונה אפורה לש ראודה תבותכש וא שדח אפור רחבנש הרקמב .ןלהל ןעמנה אפורל קר הרבעהל םישרומ םיחולשמה .11

 .שדח רושיא שיגהל שי ,הנתשמ
 

 .המיתחה ךיראתמ )2( םייתנש ךשמל ףקת הז רושיא .12
 

 חוקלה יטרפ

 תירבה תוצראל ץוחמ ☐ תירבה תוצראל ☐ :וחלשיי תומיגדה
    :םיסימל ההזמ רפסמ / )מ"עמ( ףסומ ךרע סמב ההזמ רפסמ

 )םיסימו םיסכמ םולשתל יארחאה דצהמ לבקתהש רפסמה .סכממ רורחש ךרוצל שרדנ(

   :)רורב בתכב( חוקלה םש
 ראות החפשמ םש יעצמא םש יטרפ םש

  / /   :ךיראת   :חוקלה תמיתח

   :)דבלב NWC שומישל( ןובשח רפסמ

 אפורה יטרפ

   :אפורה םש
 ראות החפשמ םש יעצמא םש יטרפ םש

   :טנרטניא רתא   :דסומה םש
   :דסומה תבותכ

 
   :ריע

 /ב"הראב הנידמ
    :זוחמ

 
   :דוקימ

 
   :הנידמ

   :סקפ   :ןופלט
   :דסומה לש ל"אוד   :אפורה לש ל"אוד

   :רשקה שיא םש
 )דסומה תבותכמ הנוש איה םא( חולשמל תבותכ

   :רשקה שיא םש   :דסומה םש
   :תבותכ

 
   :ריע

 /ב"הראב הנידמ
    :זוחמ

 
   :דוקימ

 
   :הנידמ

   :סקפ   :ןופלט

 
 :לא ראודב וא ל"אודב ,סקפב ךמסמה תא חולשל שי

 forms@nwcryobank.com :ל"אוד 232-0145 (509) :סקפ
 Northwest Cryobank :תבותכ

201 W North River Dr. Ste 110, Spokane, WA 99204 

  
 ךלש תומושרב קתוע רומש אנא

 


