מספרתיק
מספרפוליסה

ברקוד
שםבעלרישיון

הצעהלתכנית

מספרבעלרישיון

Top Life

קצבהמיידיתפרט

חותמתתאריךקבלהבחברה

אתהטפסיםחובהלהעבירבאמצעותהמייללצוותהמטפלbo-topf@menora.co.ilאובאמצעותפקסמספר.037608344
א.

פרטי המבוטח

שםמלא)משפחהופרטי(/שםתאגיד

מספרזהות/דרכון/ח.פ.

כתובת :רחוב

מס'בית
טלפוןבבית

עיסוקבפועל

תאריךלידה/התאגדות מין

זכר
נקבה

יישוב

מצב
משפחתי

רווק
נשוי

מיקוד
e-mail

טלפוןנייד

האםהנךאזרחארה"ב/תושבארה"ב/בעלגריןקארד?

1לא
1כן)העבר:טופס.(W9
1לא
1כן)העבר:טופס,W8BENתעודהמזההלאאמריקאיתואישורויתורעלאזרחות(.

האםהנךתאגידאמריקאיאותאגידשהתאגדבארה"ב?

1לא)העבר:טופס(W8BENE
1כן)העבר:טופס.(W9

האםנולדתבארה"בואינךאזרחאמריקאי?

אלמן ילדים
גרוש

טפסיםניתןלהורידמאתרהאינטרנטשלהחברה.

ב.

מינוי מוטבים במות המבוטח
ת.ז./דרכון

שםמלא

תאריךלידה

במידהולאנמסרונתוניםאחרים,המוטביםלמקרהמוותיהיוהיורשיםהחוקיים.
ג .פרטי האפוטרופוס בחשבון תלוי
במידהוהמבוטחהינותלוי,מלאאתפרטיהאפוטרופוס*.
שםפרטי
שםהמשפחה

תאריךלידה

כתובת :רחוב
עיסוקבפועל

*רצ"בצומינויאפוטרופוסמקוריאונאמןלמקור.

ד.
ד.

יישוב

זכר

נקבה

זכר

נקבה

מצב
משפחתי

רווק
נשוי

אלמן ילדים
גרוש

מיקוד
טלפוןנייד

Top Lifeקצבהמייידית

*

ב פרט

**
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1
1

גילכניסהמינימלי

55

חתימתהאפוטרופוס

אופןהשקעתהכספים

פרטי ההמחאה/העברה בנקאית
מס'בנק

ריביתמובטחת

הפקדהבש"ח

משתתףברווחים
ש"ח

מס'חשבון

מס'סניף

מס'המחאה/מס'הוראתהעברה
תאריךפרעון/תאריךהעברה

עלסך

חתימתהמבוטח

תקופתריביתמובטחת
)במידהונמכרה(
**שיעורהריביתמובטחת

כאשרההפקדההשנתיתהמצטברתגבוההמ20,000ש"ח,חובהלצרףצילוםת.ז)..במקרהשלתושבחוץחובה
להעבירצילוםדרכוןותעודהמזההנוספת(.
שיעורהריביתהמובטחתתקףל72שעותממועדההצעהלמועדקבלתטופסההצעהבמיילאובפקסשל
הצוותהיעודיהרשומיםלעילֲ.
חובהלהעביראתההצעהואתהכספיםביחדבתוך72שעות.
מצ"בהמחאהאשרפרטיהמפורטיםלהלן
מצ"באסמכתאלהעברהבנקאית.חובהלצרףאישורהפקדהמהבנק

פרטי חשבון מנורה לשם ביצוע העברה בנקאית:
בנק הפועלים ,סניף  ,600מס' חשבון 129225

ב *הפקדהחדפעמית

סוגההפקדה

4

זכר
נקבה

טלפון

תקופתהביטוח

3

מין

מספרזהות/דרכון

*רצ"בצילוםספחלתעודתהזהותשלהאפוטרופוס.

ייעודהכספים

2

זכר

נקבה

פרטי הפוליסה
פרטי
הפוליסה
תכנית

1

זכר

נקבה

100%

מספרבית

מקצוע

מין

קרבה

כתובתמלאה

%חלוקה

)טווחבין(515
%

הצעהלביטוח
המשךהצעהלביטוחוהצהרות
המשךהצהרותושאלוןהחלפה
טופסגילוינאות

מספרפוליסה
מספרזהות/דרכון

ה.

מסלולי השקעה
 Top Lifeקצבהמיידית

תוכנית
*** 1משתתף
ברווחים

*מסלולההשקעההנבחר

1

או

** ריבית
מובטחת

לידיעתך ,ניתן לבחור מסלול השקעה משתתף ברווחים או ריבית
מובטחת

*

מסלוליהשקעה
לאחרתקופתההבטחה

**

מנורהכללי

%

%

*** במוצר זה אפשר לבחור רק מסלול השקעה אחד.

מנורהשקלים

%

%

מנורהצמודמדד

%

%

מנורהטווחקצר

%

%

מסלולכהלכה

%

%

מנורהאג"חממשלתישקלי

%

%

מנורהאג"חממשלתיצמודמדד

%

%

מנורהמט"ח

%

%

מנורהמניות

%

%

מנורהמניותחו"ל

%

%
100%

סה"כ

במידה ובחרת בריבית מובטחת ,עליך לבחור גם את מסלול
ההשקעה בו יושקעו הכספים לאחר תום תקופת ההבטחה.

חשוב מאוד ,חובה לבחור מסלול השקעה במוצרי הגיל
השלישי כיוון שאין מסלול ברירת מחדל במוצרים אלו.

100%

ניתןלקבלמידעעלהמסלוליםודבריהסברבאתרהאינטרנטשל"מנורהמבטחיםביטוחבע"מ"www.menoramivt.co.il

ו.

מסלול תשלום קצבה מיידית

ישלבחוראחדמביןמסלולי
תשלוםהקצבהשלהלן:

תשלוםקצבהחודשיתלכלימיחייושלהמבוטח,והבטחהשלמינימום180תשלומים.

*ישלהעביראתהכספיםלחשבוןעו"שבבנק:
מס'בנק:

מס'סניף:

מס'חשבון:

תשלוםקצבהחודשיתלכלימיחייושלהמבוטח,והבטחהשלמינימום240תשלומים.
* ישלצרףצילוםשיקשלבעלהחשבוןאודףחשבוןהכולל
אתפרטיהחשבון.
תשלוםקצבהחודשיתלכלימיחייושלהמבוטח,והבטחהשלמינימום300תשלומים.
Rפרטי בן/בת זוג)מישנשויכדיןלמבוטחנאצרףצילוםת.ז.כולל
ספחאומישהוכרכידועבציבורבפסקדיןשלערכאהמשפטית
מוסמכתנאלצרףפסקדין(:

תשלוםקצבהחודשיתלכלחייושלהמבוטח,
לאחרפטירתותשלוםשל%
מהקצבההחודשיתל*בן/בתהזוגשלהמבוטח.

ת.ז.

שם

 שיעורהקצבהלבן/בתזוגלאיפחתמ30%ולאיעלהעל100%מהקצבהשל
המבוטח.
תאריךלידה

*משיכתסכוםחדפעמי
)בחירהשאינהחובה(

ש"ח

מיועדלמבוטחהמעוניין
בהיווןקצבה

ז.

P]UZ]Q

M

שנים)טווחבין)(15

הצהרת המבוטח

אניהחתוםמטה

מספרזהות
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תאריך
ח.

* הבחירהבקבלתסכוםחדפעמיאובהיווןקצבהכפופה
לתנאיהפוליסהולהוראותהדין.

מצהירבזאתכיאניפועלבעבורעצמי.אנימתחייבלהודיעלמבטחאםאפעלבעבוראחר.

מקום

חתימתהמבוטח

הצהרת המשווק הפנסיוני

אנימצהירבזהכישאלתיאתהמבוטחאתכלהשאלותהמופיעותלעיל,והתשובותהןכפישנמסרליאישיתע"יהמבוטח,וכןכיהצגתיאתפרטיהביטוחהמוצע
עלפיכלליהפרסוםוההמחשהשפורסמועלידיהמפקחעלהביטוח.

תאריך

2
3
4

שםהמשווק
הפנסיוני

מס'המשווק
הפנסיוני

המשךהצעהלביטוחוהצהרות
המשךהצהרותושאלוןהחלפה
טופסגילוינאות

חתימתהמשווק
הפנסיוני

מספרפוליסה
מספרזהות/דרכון

ט.

הצהרת המבוטח

אניהחתוםמטה,מבקשבזהממנורהמבטחיםביטוחבע"מ)להלן"מנורהמבטחיםביטוח"(להצטרףלתכניתהביטוחלפיהרשוםבטופסזה)להלן"הצעה"(.
אנימצהירבזהכי:
א .כלהתשובותהמפורטותבהצעההןנכונותומלאות.
ב .כלהתשובותהמפורטותבהצעהוכלמידעאחרשיימסרלמנורהמבטחיםביטוחבכתבוכןהתנאיםהמקובליםבמנורהמבטחיםביטוחלענייןזהישמשובסיסלחוזההביטוחבינילביןהחברהויהווחלקבלתי
נפרדממנו.
ג .אנימאשרומסכיםבזהכיקיבולהאודחייתהשלהצעתיזונתוןלשיקולדעתההבלעדישלמנורהמבטחיםביטוחוהיארשאיתלדחותאתההצעה.
ד .ידועלישחוזההביטוחיכנסלתוקפורקלאחרשההפקדההראשונהמהווהתנאימפורשלכניסתהפוליסהלתוקףשולמהבמלואה.והכלבהתאםלתנאיהפולסה.
ה .אנימצהירבזהכיהמידעהכלולבהצהרהזוניתןמרצוניובהסכמתי,ידועלישמטרתמסירתהמידעהיאלהפקתפוליסתהביטוח.וטיפולבכלהעינייניםהנובעיםמהפוליסהוהקשוריםאליה.אנימסכיםכי
המידעיימסרלצורךעיונו,עיבודוואחסונולכלאדםאוגוףשמנורהמבטחיםביטוחתמצאלנכוןוזאתבכפוףלהוראותחוקהגנתהפרטיותהתשמ"א.1981
ו .אנימצהירבזהכיהובאלידיעתי,ואנימסכיםלכך,שהפרטיםשמסרתילמנורהמבטחיםביטוחוכלמידענוסףהנוגעלישיגיעלידיעתהשלמנורהמבטחיםביטוח,יוחזקבמאגרמידעממוחשבבונוהגת
מנורהמבטחיםביטוחלרכזנתוניםבדברלקוחותיה,ביןאםהואמופעלעלידימנורהמבטחיםביטוחעצמהוביןבידימימטעמה,וכיפרטיםאלהעשוייםלהימסרלמאגרימידענוספיםשלחברותשבשליטת
"מנורהמבטחיםהחזקותבע"מ")"קבוצתמנורהמבטחים"(אולגורמיםהפועליםמטעמןשלאותןחברות,לצורךמתןשירותיםנוספים,לצורךניהולנכסיהלקוחות,לצורךהפעילותהשוטפתוכןלצורךקיום
חובותיהעלפידין.
ז .אנימבקשכימנורהמבטחיםביטוחתעניקלישירותימתןמידעבאמצעותהאינטרנטאובאמצעותאמצעיתקשורתאחרים,תוךשאנימודעלכךכיחרףהעובדהשמנורהמבטחיםביטוחמפעילהאמצעי
אבטחתמידעבמתןשירותיהמידעכאמור,עשויהמידעהאמור,הכוללפרטיםאישייםשלי,להחשףלאחרים.
אנימבקשכימנורהמבטחיםביטוחתשלחלכתובתיאתקודהגישהוסיסמתהגישהלמידעבאמצעותהאינטרנט,ידועליכימתןהמידעכאמורנועדלצורךבירורראשוניבלבדולשםהנוחות,וכיבכלסתירה
ביןהמידעשימסרכאמורלביןהמידעהמלאשברשותמנורהמבטחיםביטוחיגברהמידעשברשותמנורהמבטחיםביטוח.
ח .הרינימצהירבזאתכיכלהפרטיםשמסרתיבטופסזהלמנורהמבטחיםביטוחבע"מ)"החברה"(נמסרומרצוניובהסכמתי.כןאנימצהיר,כיהובאלידיעתי,ואנימסכיםומאשר,שכלהמידעשמסרתי
ו/אואמסורבעתידלחברהוכלמידעאודותיישהגיעו/אויגיעלידיעתהחברה,ביןשנמסרעלידיוביןשנמסרעלידימקורותאחרים,ישמר,כולואוחלקו,במאגרימידעממוחשביםשלהחברהושלקבוצת
מנורה)"קבוצתמנורה"כוללתאתמנורהמבטחיםהחזקותבע"מוהחברותשבשליטתה"(ו/אואצלמימטעמן,אשריהיורשאיםלעשותבושימושלצורךניהול,תפעולושיווקהמוצריםוהשירותיםשל
קבוצתמנורהעלפיכלדין,לרבותלצורךניהולוייעולהשירותולצרכיםסטטיסטיים,עדכוןוטיובהמידעבמאגריהמידעהממוחשביםשלקבוצתמנורה,ניהולהקשרעםלקוחותקבוצתמנורה,שיווק
מוצריםושירותיםביטוחיים,פנסיונייםופיננסייםבשםקבוצתמנורה,עיבודהמידע)כוללפילוחואיפיון(למטרותאלוודיוורישיר.
ט 1 .אנימסכיםומאשרכיקבוצתמנורהתהיהרשאיתלעשותשימושבפרטיההתקשרותשסיפקתילהולפנותאלימעתלעתלצורךקבלתהצעותלמוצריםו/אושירותיםביטוחיים,פנסיוניים
ופיננסייםשלקבוצתמנורה,באמצעותדוארפיזיובפניותטלפוניותעלידינציגיההמוסמכים,וזאתכלעודלאנתקבלהכלהודעהאחרתממניבכתב**.
 1בהמשךלאמורלעיל,אנימסכיםומאשרכיקבוצתמנורהתהיהרשאיתלעשותשימושבפרטיההתקשרותשסיפקתילהולפנותאלימעתלעתלצורךקבלתהצעותלמוצריםו/או
שירותיםביטוחיים,פנסיונייםופיננסייםשלקבוצתמנורה,באמצעותדואראלקטרוני,פקסימיליה,מערכתחיוגאוטומטיומסרונים),(smsוזאתכלעודלאנתקבלהכלהודעהאחרת
ממניבכתב**.
**החתימהעלסעיפיםאלואיננהמהווהתנאיהתקשרותךעםהחברה.

תאריך

מקום

תאריך

י.

חתימתהמבוטח

חתימתהמבוטח

שאלון החלפה
האםבידיךפוליסותביטוחחייםשבתוקף? 1כן1לא,

במקרהוהתשובההיאכן
.1כחלקמרכישתךפוליסתביטוחחדשה.האםפוליסותלביטוחחייםשבתוקף:
כן

לא
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יבוטלו
ייפדובאופןחלקיאומלא
יסולקובאופןחלקיאומלא
ישונובאופןשיקטיןאתערכיהפדיוןהקיימיםאותהשעה,סכומיהביטוחשהיוקבועיםבהן,הגימלהאוחלקה,אובכלהטבהאחרתהקבועהבהן
ישונואויוגבלובאופןשיגרוםלהפחתהבסכוםהביטוחאובקיצורתקופתהביטוחהקבועהבהן
האםבידיךנספחים)ריידרים(בתוקףלפוליסותהביטוח? 1כן1לא
במקרהוהתשובההיאכן
.2כחלקמרכישתךפוליסתביטוחחדשהו/אונספחיםלפוליסהכזו,האםיחולושינוייםמהותייםבנספחיםאלו:

כן
בתנאיהתכנית,כגוןבכיסוייםהביטוחייםלהםהנךזכאי
בפרמיהו/אובסכומיהביטוח
תשובהחיוביתלאחתאויותרמהשאלות)(1ו)(2שבסעיפיםדלעיל,מחייבתלמלאמסמךהשוואהכתנאילהמשךהטיפוללעריכתפוליסתביטוחחדשה.

תאריך
למיטבהבנתי,כרוכהעסקהזובהחלפתפוליסותביטוחשבתוקף1:כן1לא
תאריך

3
4

המשךהצהרותושאלוןהחלפה
טופסגילוינאות

חתימתהמבוטח
המשווקהפנסיוני

לא

מספר�פוליסה
מספר�זהות/דרכון

תאריך:

ט������.הצהרת��המבוטח

אני�החתום�מטה�,מבקש�בזה�ממנורה�מבטחים�ביטוח�בע"מ�)להלן�"מנורה�מבטחים�ביטוח"(�להצטרף�לתכנית�הביטוח�לפי�הרשום�בטופס�זה�)להלן�"הצעה"(.
אני�מצהיר�בזה�כי:
א .כל�התשובות�המפורטות�בהצעה�הן�נכונות�ומלאות.
ב .כל�התשובות�המפורטות�בהצעה�וכל�מידע�אחר�שיימסר�למנורה�מבטחים�ביטוח�בכתב�וכן�התנאים�המקובלים�במנורה�מבטחים�ביטוח�לעניין�זה�ישמשו�בסיס�לחוזה�הביטוח�ביני�לבין�החברה�ויהוו�חלק�בלתי
נפרד�ממנו.
אני�מאשר�ומסכים�בזה�כי�קיבולה�או�דחייתה�של�הצעתי�זו�נתון�לשיקול�דעתה�הבלעדי�של�מנורה�מבטחים�ביטוח�והיא�רשאית�לדחות�את�ההצעה.
ג.
פרטי המשווק פנסיוני
ד .ידוע�לי��שחוזה�הביטוח�יכנס�לתוקפו�רק�לאחר�שההפקדה�הראשונה��מהווה�תנאי�מפורש�לכניסת�הפוליסה��לתוקף���שולמה�במלואה�.והכל�בהתאם�לתנאי�הפולסה.
שם המשווק פנסיוני/סוכנות
מספר רישיון/תאגיד
אני�מצהיר�בזה�כי�המידע��הכלול�בהצהרה�זו�ניתן�מרצוני�ובהסכמתי�,ידוע�לי�שמטרת�מסירת�המידע�היא�להפקת�פוליסת�הביטוח�.וטיפול�בכל�העיניינים�הנובעים�מהפוליסה�והקשורים�אליה�.אני�מסכים�כי
ה.
המידע�יימסר�לצורך�עיונו�,עיבודו�ואחסונו�לכל�אדם�או�גוף�שמנורה�מבטחים�ביטוח�תמצא�לנכון�וזאת�בכפוף�להוראות�חוק�הגנת�הפרטיות�התשמ"א���.1981
וכללי
המבוטח
פרטי
א.
ו .אני�מצהיר�בזה�כי�הובא�לידיעתי�,ואני�מסכים�לכך�,שהפרטים�שמסרתי�למנורה�מבטחים�ביטוח�וכל�מידע�נוסף�הנוגע�לי�שיגיע�לידיעתה�של�מנורה�מבטחים�ביטוח�,יוחזק�במאגר�מידע�ממוחשב�בו�נוהגת
מנורה�מבטחים�ביטוח�לרכז�נתונים�בדבר�לקוחותיה�,בין�אם�הוא�מופעל�על�ידי�מנורה�מבטחים�ביטוח�עצמה�ובין�בידי�מי�מטעמה�,וכי�פרטים�אלה�עשויים�להימסר�למאגרי�מידע�נוספים�של�חברות�שבשליטת
מצב משפחתי
מין
תאריך לידה
מספר זיהוי
שם פרטי
שם משפחה
"מנורה�מבטחים�החזקות�בע"מ"�)"קבוצת�מנורה�מבטחים"(�או�לגורמים�הפועלים�מטעמן�של�אותן�חברות�,לצורך�מתן�שירותים�נוספים�,לצורך�ניהול�נכסי�הלקוחות�,לצורך�הפעילות�השוטפת�וכן�לצורך�קיום
זכר
נקבה
חובותיה�על�פי�דין.
ז .אני�מבקש�כי�מנורה�מבטחים�ביטוח�תעניק�לי�שירותי�מתן�מידע�באמצעות�האינטרנט�או�באמצעות�אמצעי�תקשורת�אחרים�,תוך�שאני�מודע�לכך�כי�חרף�העובדה�שמנורה�מבטחים�ביטוח�מפעילה�אמצעי
מבטחים ביטוח בע“מ“ ,טלפון.03-7107777 ,*2066 :
בחברת הביטוח “מנורה
הנך עומד לרכוש את הפוליסה
אבטחת�מידע�במתן�שירותי�המידע�כאמור�,עשוי�המידע�האמור�,הכולל�פרטים�אישיים�שלי�,להחשף�לאחרים.
אני�מבקש�כי�מנורה�מבטחים�ביטוח�תשלח�לכתובתי�את�קוד�הגישה�וסיסמת�הגישה�למידע�באמצעות�האינטרנט�,ידוע�לי�כי�מתן�המידע�כאמור�נועד�לצורך�בירור�ראשוני�בלבד�ולשם�הנוחות�,וכי�בכל�סתירה
הפוליסה מיועדת לפרט ואינה מאושרת כקופת גמל.
בין�המידע�שימסר�כאמור�לבין�המידע�המלא�שברשות�מנורה�מבטחים�ביטוח�יגבר�המידע�שברשות�מנורה�מבטחים�ביטוח.

טופס גילוי נאות

ח .הריני�מצהיר�בזאת�כי�כל�הפרטים�שמסרתי�בטופס�זה�למנורה�מבטחים�ביטוח�בע"מ�)"החברה"(�נמסרו�מרצוני�ובהסכמתי�.כן�אני�מצהיר�,כי�הובא�לידיעתי�,ואני�מסכים�ומאשר�,שכל�המידע�שמסרתי
ו/או�אמסור�בעתיד�לחברה�וכל�מידע�אודותיי�שהגיע�ו/או�יגיע�לידיעת�החברה�,בין�שנמסר�על�ידי�ובין�שנמסר�על�ידי�מקורות�אחרים�,ישמר�,כולו�או�חלקו�,במאגרי�מידע�ממוחשבים�של�החברה�ושל�קבוצת
תמשוך את הכספים שנצברו לזכותך בדרך של קצבה.
בהגיעך לגיל
מנורה�)"קבוצת�מנורה"�כוללת�את�מנורה�מבטחים�החזקות�בע"מ�והחברות�שבשליטתה"(�ו/או�אצל�מי�מטעמן�,אשר�יהיו�רשאים�לעשות�בו�שימוש�לצורך�ניהול�,תפעול�ושיווק�המוצרים�והשירותים�של
קבוצת�מנורה�על�פי�כל�דין�,לרבות�לצורך�ניהול�וייעול�השירות�ולצרכים�סטטיסטיים�,עדכון�וטיוב�המידע�במאגרי�המידע�הממוחשבים�של�קבוצת�מנורה�,ניהול�הקשר�עם�לקוחות�קבוצת�מנורה�,שיווק
פעמית
חד
ההפקדה
חלוקת
ב.
מוצרים�ושירותים�ביטוחיים�,פנסיוניים�ופיננסיים�בשם�קבוצת�מנורה�,עיבוד�המידע�)כולל�פילוח�ואיפיון(�למטרות�אלו�ודיוור�ישיר.

ט��1 .גובה ההפקדה החד פעמית.______________________ :
אני�מסכים�ומאשר�כי�קבוצת�מנורה�תהיה�רשאית�לעשות�שימוש�בפרטי�ההתקשרות�שסיפקתי�לה�ולפנות�אלי�מעת�לעת�לצורך�קבלת�הצעות�למוצרים�ו/או�שירותים�ביטוחיים�,פנסיוניים
ופיננסיים�של�קבוצת�מנורה�,באמצעות�דואר�פיזי�ובפניות�טלפוניות�על�ידי�נציגיה�המוסמכים�,וזאת�כל�עוד�לא�נתקבלה�כל�הודעה�אחרת�ממני�בכתב**.
בהמשך�לאמור�לעיל�,אני�מסכים�ומאשר�כי�קבוצת�מנורה�תהיה�רשאית�לעשות�שימוש�בפרטי�ההתקשרות�שסיפקתי�לה�ולפנות�אלי�מעת�לעת�לצורך�קבלת�הצעות�למוצרים�ו/או
 ��1ג .ריכוז סך כל הכיסויים בפוליסה בכל התוכניות הכלולות למבוטח בש״ח
שירותים�ביטוחיים�,פנסיוניים�ופיננסיים�של�קבוצת�מנורה�,באמצעות�דואר�אלקטרוני�,פקסימיליה�,מערכת�חיוג�אוטומטי�ומסרונים�)�,(smsוזאת�כל�עוד�לא�נתקבלה�כל�הודעה�אחרת
____ בריבית ברוטו של ____ %ובניכוי דמי ניהול של ____ %ב
ממני�בכתב**.
 1מקדם מובטח
קצבה לגיל
**�החתימה�על�סעיפים�אלו�איננה�מהווה�תנאי�התקשרותך�עם�החברה.
קצבה לגיל ____ ב
 1מקדם מובטח

תאריך

לידיעתך,

חתימת�המבוטח

מקום

עבור מסלול משתתף ברווחים מדובר בהמחשה בלבד ולכן רווחי ההשקעה והתמורה אינם מובטחים וקיימת אפשרות לתשואה שלילית .ייתכן כי התוצאות בפועל
חתימת�המבוטח
תהיינה טובות או גרועות יותר מהמוצג בהמחשה .תאריך
סכומי החסכון והקצבה החודשית מחושבים בהנחה שהפוליסה לא תבוטל עד תום תקופת הביטוח וההפקדות תשולמנה כסדרן.

י������.שאלון�החלפה

ד .אחוז דמי ניהול מהפקדה ,דמי ניהול מהחיסכון המצטבר.
����1כן������1לא ,משנה
האם�בידיך�פוליסות�ביטוח�חיים�שבתוקף? ברווחים %
דני ניהול מצבירה במסלול משתתף

עד שנה

.

במקרה�והתשובה�היא�כן��
ללא דמי ניהול מהפקדה.
�.1כחלק�מרכישתך�פוליסת�ביטוח�חדשה�.האם�פוליסות�לביטוח�חיים�שבתוקף:
כן

ללא דמי ניהול במסלול ריבית מובטחת.

לא

"��02/08/01�13/0001אפי"

יבוטלו
קנסות משיכה
ייפדו�באופן�חלקי�או�מלא
למשוך את החיסכון המצטבר בפוליסה לפני תום תקופת הריבית המובטחת ,חברת הביטוח תגבה ממך עמלת פדיון מוקדם בהתאם להוראות סעיף 10
חשוב! אם החלטת
יסולקו�באופן�חלקי�או�מלא
לתנאי הפוליסה
ישונו�באופן�שיקטין�את�ערכי�הפדיון�הקיימים�אותה�שעה�,סכומי�הביטוח�שהיו�קבועים�בהן�,הגימלה�או�חלקה�,או�בכל�הטבה�אחרת�הקבועה�בהן
ישונו�או�יוגבלו�באופן�שיגרום�להפחתה�בסכום�הביטוח�או�בקיצור�תקופת�הביטוח�הקבועה�בהן
הביטוח ,לבטלה והינך זכאי להחזר של כל ההפקדות ששילמת בניכוי הסיכון הביטוחי ,דמי
זכותך ,תוך שישים ימים מקבלת פוליסת חיים חדשה ,בתנאי שלא קרה מקרה
��������1כן�������1לאההשקעות בפוליסה.
החיסכון ,כשהם צמודים לתוצאות
ניהול מהפקדה ,ודמי הניהול בעד מרכיב
האם�בידיך�נספחים�)ריידרים(�בתוקף�לפוליסות�הביטוח?
במקרה�והתשובה�היא�כן��
חתימת משווק פנסיוני
טלפון
שם משווק פנסיוני
תאריך
יים�בנספחים�אלו:
�.2כחלק�מרכישתך�פוליסת�ביטוח�חדשה�ו/או�נספחים�לפוליסה�כזו�,האם�יחולו�שינויים�מהות
לא
כן
בתנאי�התכנית�,כגון�בכיסויים�הביטוחיים�להם�הנך�זכאי
חתימת המבוטח
מס’ זיהוי
בפרמיה�ו/או�בסכומי�הביטוח שם המבוטח
תשובה�חיובית�לאחת�או�יותר�מהשאלות�)�(1ו�)�(2שבסעיפים�דלעיל�,מחייבת�למלא�מסמך�השוואה�כתנאי�להמשך�הטיפול�לעריכת�פוליסת�ביטוח�חדשה.

תאריך
למיטב�הבנתי�,כרוכה�עסקה�זו�בהחלפת�פוליסות�ביטוח�שבתוקף��1�����:כן�������1לא
תאריך
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טופס�גילוי�נאות

חתימת�המבוטח
המשווק�הפנסיוני

