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__________________תאריך:

לכבוד: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

בקשה לשינוי מסלולי השקעה בפוליסת מנהלים מסוג סטטוס

טלפוןמס' ת.ז.שם פרטישם משפחהמס' פוליסה

אני הח"מ, מבקש לשנות את הרכב מסלולי ההשקעה שעל שמי בהתאם לפירוט שלהלן:

כספי ההפקדות השוטפות 
דו לאחר המועד שיופק

 הקובע יושקעו לפי הפירוט
 הבא:

כספי החיסכון שנצברו עד למועד הקובע יושקעו החל מתאריך 
זה לפי הפירוט שלהלן:

רכיב ההפקדה

 מסלול ההשקעהקוד אוצר ו

סך מצבירת תגמוליםפיצויים
הפיצויים

 צבירהה %
כספי של 

 םהפיצויי

 סך מצבירת
התגמולים

 צבירהה %
כספי של 

תגמוליםה

קוד 
אוצר

מסלול השקעה

כללי ביטוח מנורה8210
בהן )רלוונטי רק בפוליסות 

_____%_____ש"ח_____%_______ש"ח_____%____%מועד בקשה זו(המסלול פעיל ב

-
מנורה ביטוח תלוי גיל 

לפי המסלול המתאים לגילי 
)כולל מעבר אוטומטי  הנוכחי

_____%_____ש"ח_____%_______ש"ח_____%____%למסלול הבא בהתאם לגיל(
ומטה 08ביטוח לבני מנורה 1802

למסלול הבא ללא מעבר אוטומטי )
_____%_____ש"ח_____%_______ש"ח_____%____%בהתאם לגיל(

08עד  08מנורה ביטוח לבני 1808
למסלול הבא ומטי ללא מעבר אוט)

_____%_____ש"ח_____%_______ש"ח_____%____%בהתאם לגיל(
ומעלה 08מנורה ביטוח לבני 1808

למסלול הבא ללא מעבר אוטומטי )
_____%_____ש"ח_____%_______ש"ח_____%____%בהתאם לגיל(

מנורה ביטוח אג"ח ממשלת 8208
_____%_____ש"ח_____%_______ש"ח_____%____%ישראל

מנורה ביטוח אג"ח ממשלת 8202
_____%_____ש"ח_____%_______ש"ח_____%____%צמוד מדד ישראל

מנורה ביטוח אג"ח צמוד מדד8801
_____%_____ש"ח_____%_______ש"ח_____%____%

ביטוח שקלימנורה 8808
_____%ח_____ש"_____%_______ש"ח_____%____%

הלכהביטוח מנורה 8200
_____%_____ש"ח_____%_______ש"ח_____%____%

מנורה ביטוח שקלי טווח קצר8802
_____%_____ש"ח_____%_______ש"ח_____%____%

מנורה ביטוח מניות8800
_____%_____ש"ח_____%

חו"לבביטוח מניות מנורה 8282
_____%_____ש"ח_____%

ביטוח מט"חמנורה 8800
_____%_____ש"ח_____%

288%-288%-288%288%סה"כ-

למסלול השקעה אחר, משמעותה סגירת המסלול  'מנורה ביטוח כללי'היתרה הצבורה ממסלול ההשקעה  כלהעברת -לתשומת ליבך
פקיד כספים במסלול זה בעתיד. להשקיע1להעבורה התבקשה ההעברה ולכן לא ניתן יהיה לחזורבפוליסה

______ ___________________ חתימת המבוטח:
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אישור המעביד למבוטח בבחירת מסלולי השקעה בפיצויים:

הריני לאשר כי המבוטח רשאי לקבוע את מסלולי ההשקעה לגבי מרכיב הפיצויים.

______________________:____תאריך:________________        חתימה וחותמת המעביד

  ידוע לי כי הבקשה תטופל בכפוף לכל דין ובהתאם לאמור בתנאי הפוליסה החל ממועד קבלתה במשרדי החברה ולא

במשרדי הסוכן.

תאריך:___________   שם מבוטח:_________________  מס' זהות:______________  

חתימה וחותמת מעביד: ____________________________ חתימת מבוטח:___________________

 :במקרה בו בקשת המבוטח לא מועברת למשרדי החברה במועד בו נמסרה לך, נא מלא טופס "הצהרת סוכן לשימוש הסוכן

על תאריך קבלת מסמכי בקשה" וצרפו לבקשת המבוטח. הטופס זמין במערכות הסוכן של החברה.




