
 ______________:יךארת

  דולכב
 מ" בעחוטי בםיחטמב הורנמ

 פרטי המבקש .1

פרטי בן/בת הזוג  )המט 6 יףסע בטורפמש יפ כ,גוזבת ה/ןבלם ולשל תלוכהבה צל קולסרת מיחבבי טנוולר( .2

 )נקבר מהושיא/ןובשחי הטרפות ימאללת טובאה מחהמף רצלש י( פרטי חשבון בנק להעברת הקצבה החודשית .3

 ______/ ______   מועד תחילת קבלת הקצבה: .4

, הכולל תקופת הבטחת תשלומיםרלוונטי בבחירת מסלול קצבה ( נהושארה בהצ הקםולש תלתיח תרחאל םיבטו מיטרפ .5

 מטה) 6 כפי שמפורט בסעיף
% -חלק המוטב ב קרבה למבוטח תאריך לידה מס' זהות שם פרטי שם משפחה

 )100%(סה"כ 

 (*טפסי חובה)זה שה בקס פוטלם יפרוצם המיספטאת הן סמא נ .6
 *צילום תעודת זהות של מבקש הקצבה 
  כפי שמפורט לעיל 2חובה במידה ומסלול הקצבה שנבחר הינו מסלול מס'  –צילום תעודת זהות של בן/בת הזוג 
 * צילום המחאה מבוטלת/אישור מהבנק 
 * 101טופס 
  935507640(מס' תיק ניכויים 'מנורה מבטחים בע"מ' אישור פקיד שומה( 

 שם בעל החשבון מספר חשבון מספר סניף שם הבנק

 חודש שנה

 מין תאריך לידה שם פרטי שם משפחה מספר זהות

ז /  נ

)יישלהש לגיל םריצמו( Top gold -ו  Top Life בקשה לקבלת קצבה חודשית מפוליסת ביטוח חיים
 

 משפחתימצב  שם פרטי שם משפחה מספר זהות

ר  / נ  /  א

 תאריך לידה

 מין דואר אלקטרוני טלפון נייד טלפון כתובת

ז /  נ

 מספר פוליסה



 (בהתאם למסלולי הקצבה האפשריים עפ"י תנאי הפוליסה): בהצל קולסרת מיחב .7
 ים תקופת הבטחת תשלומים:סלולי קצבה הכוללמ 
  תשלומים 180מסלול הכולל תקופת הבטחת תשלום של : 1מסלול - 

קצבאות חודשיות, יושלמו הקצבאות  180. במקרה פטירה בטרם שולמו הקצבה תשולם לכל ימי חייך בהתאם לתנאי הפוליסה
 קצבאות חודשיות החל מהתשלום הראשון למבוטח.  180למוטבים, עד להשלמת תשלום 

  תשלומים  240: מסלול הכולל תקופת הבטחת תשלום של 2מסלול- 
קצבאות חודשיות, יושלמו הקצבאות  240 . במקרה פטירה בטרם שולמוהקצבה תשולם לכל ימי חייך בהתאם לתנאי הפוליסה

 קצבאות חודשיות החל מהתשלום הראשון למבוטח.  240למוטבים, עד להשלמת תשלום 
  תשלומים  300: מסלול הכולל תקופת הבטחת תשלום של 3מסלול- 

שלמו הקצבאות קצבאות חודשיות, יו 300. במקרה פטירה בטרם שולמו הקצבה תשולם לכל ימי חייך בהתאם לתנאי הפוליסה
 קצבאות חודשיות החל מהתשלום הראשון למבוטח.  300למוטבים, עד להשלמת תשלום 

  הזוג: תבקצבה הכולל תשלום לבן/ סלולמ 
 המשך תשלומים לאלמן/נה לכל ימי חייו/ה - 

 הקצבה שנקבע על ידך מראש.תשולם לבן/בת הזוג לכל ימי חייו/ה קצבה, בהתאם לאחוז ולאחר פטירה הקצבה תשולם לכל ימי חייך, 
  תשלומים ולאחריו תשלום לבן/בת הזוג לכל ימי חייו  240תקופת הבטחת תשלום של- 

קצבאות חודשיות, תוסיף הקצבה להשתלם לבן/בת הזוג, עד להשלמת תשלום  240הקצבה תשולם לכל ימי חייך, ובמקרה פטירה בטרם שולמו 
, 75%, 100%קצבאות, כאמור, תשולם לבן/בת הזוג קצבה חודשית לכל ימי חייו, אשר שיעורה יהיה,  240קצבאות חודשיות. בתום תשלום  240

 :מתוך הקצבה שתשולם לפי בחירתך 30%או  60%

 100%     75%     60%     30%     סמן את שיעור הקצבה לבן/בת הזוג לכל ימי חייו:

ניהול, תעודכן מדי חודש לפי מדד המחירים לצרכן או לפי תשואת מסלול ההשקעה בניכוי הריבית התחשיבית בניכוי דמי  הקצבה החודשית  שים לב!
 עליה מבוסס חישוב הקצבה החודשית והכל לפי תנאי הפוליסה

:)םיאהב םילולסמה יש ןימב חדא חר(ב תישודחה הקצבה ימולשתל הקעשה לולסמ תירחב .8
  :)תךירח בתא ןמס( םיאהב העקשהה ילולסמ ןימב חדאל מדצוי ואולמ בהצבקה םוסכ :1 לולסמ

מ4359 רצוא דוק( הצבק ילקבמל יסיס בחוטי בהור(  

ממ %52 עד ח"גא חוטי בהור5359 רצוא ודק( הצבק ילקבמל תוי( 

 :העקשה לולסמ לכ ורעב הקולחה וזחא תא ןייצ .םיאהב העקשהה ילולסמ יש ןי בקלוחי הצבקה םוסכ :2 לולסמ
 )4359 רצוא ודק( הצבק ילקבמל יסיס בחוטי בהורמב _____ %

  )5359 צרוא ודק( הצבק ילקבמל תוימ %52 עד ח"גא חוטי בהורמב _____ %

 :הקצב ןוויה .9
  אל  וצבר ,ן כש ______ לש הפוקתל הצבקהמ ______% ןווהל יםי.  : לךש הצבקהמ %52 עד ןווהל ךוצ ברםאה

 אל ןוויהה רחאל יאכז היהת ול הבצקה םוכס שדבלב ,ים ש5 דע ל שהפוקתל תידשוחה הבצקהמ %52 דע ןווהל ןתי ,ךביל תמותשל
  .)₪ 502 ךסב הבצק ירק ,1102/70/10-ל ןוכ ₪ 0014( דשוחל וםמיימה רכמש %5-מ תחפי

 ₪  - יוה ןפוא בימפע חד םוסכ תיכשמ  .01
וםכס תחפה רחאל יאכז היהת ול הבצקה וםכס הקשבה דעומב שדבלבו פ"ח וםכסב ךל העיגמה תידשוחה הבצקהמ קלח ךומשל ןתי 

    .למג תופוק קוחל )ה( 32 ףיעסב ותרדגהכ ירעזמה הבצקה וםכס תוחפל ויה ,קשובמה הכימשה

 :חטומבה תוהרהצ  .11

 תרוי וא דחא בלוחיש יויש ל כלע םלכ עיודהל ת/בייחתמ יה .םיוכ םיה יתסרמש םיטפרה לכ י כריהצמ יה 1.01
.יתרסמש םיטפרהמ  

 ירעבהל וא וךשמל היהי ןתי אלו הטחרל תושרפא ל כאהת אל הושאהר הצבקה תלבק עדוממ לחה י כיל עויד 2.01
.חרא הצבק לולסמ בורחלב וא הסילופה ןמ םיפסכ  

.תמלושמ איה הממ הסילופה יאתלו יתקיחתה סדרהל הפופכ הצבקה יכ יל עויד 3.01

.הצבקה בושיחל סיס ב,תריה ןי ב,םיווהמ יתחרשב הצבקה לולסמו הסילופב טברצמה ןוסכחה 4.01

 איצמא םא אלא ,ןיד כידחיל ילמיסקמה ורעיש בסמ הוכי ,ןי דיפ לע סמ בתיבוחמ הצבקהו הידמ בי כיל עויד 5.01
.סמה תויושמר ,תרחא םיורמה םיכמסמ החברה ישרדמל  

.ןוה תלבה ורסיאל וצל םאתהב ,חרא ורבע באלו ימצע ורבע בלעופ יא י כירהצמ יא 6.01

 ה יכ לבך תמישותה תוריש תגרסמ ביךלא םיעברומ ה זתבמכ בםיעיפומה םייתוחוקלל ןתייוצמה עדימה סיס בלע ו 
 םימוסכה וגברי הרחבה תוערכמ ביוצמה עידמה ןילב לך םיגצומה הצבקה ימוסכ ןי בהירתס לש הקרמ ל בכ.החברב
 גצומה עידמ ב,ולגתיו הדימ ב,האיגש וא/ו תועט לש הקרמ ל בכתיאחרא אהת אל החברה .הרחבה תוערכמ בםייוצמה
 םיגצומה םיותה לע תומכתסהמ האצות כומגרייש ל ככ,ומגרייש סדפה וא/ו קז ללכ תיאחרא אהת אל ןוכ ה זותבמכב
.)ח.ל.ט( הז ותבמכב

  :חטומבה תמיתח  .21
 __________________ _:חטומבה תמיתח  :יךראת   ________________ :חטומבה םש _________________

:)וגזה ת/בןלב םולשת שךמה ללושכ הקצב לולסמ אוה חרבש הקצבה לולסמש הידמ(ב וגזה ת/בן בתמיתח  .31
___________ :גוהז תב/ן בתמיתח  :יךארת _ __________ ___________ :גוזה ת/בן בםש



 [שים לב, יש למלא דף זה רק במקרה בו המבוטח ממשיך לעבוד]

_____________  :ךיראת

 לכבוד 

 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

 למבוטח שממשיך לעבודתשלום קצבה חודשית 

 כספי פיצויים: - המבוטחהצהרת 

_________________ עדומ יננה יכ תאזב ריהמצ  ________________________ תוהז רספמ   מ"חה ינא

____________ דיעתב יותכז את תללוש , רספמ הסילובפ וייםצפיהי פסכת ריבצן יגבת ישדוחה בצקת לבק יכך כל

.______________   קיסעמה לאצ ורבטצהש ,ינוה םוכסכ הלא םייויצ פיספכ ןוידלפ

 ______________ :חטובהמ תימתח ______________:ךיארת  _______ _______:חטובמה שם

 המעסיק כספי פיצויים ו/או תגמולים:הצהרת 

____________  ליםומגתהו וייםצפיה יספכ לכ תא ת/דבועה תבוטל ררחשל שקבמ  רספמ הסילובפ קיסעמה ינא

 הצבורים לזכותו בפוליסה.

 ______________: יקסמעה מתותחו המתיח ___________ :ךיארת ______________: יקסמעה שם
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