
הסוכן הסוכןשם מספר

המפֱקח פוֹליסהשם מספר

כאחִד וֹלגברים ֹלנשים מיועִד הטופס
בעיפרון וֹלא הטופס את ֹלמֹלא בֹלבִדיש בעט

ִדפים 6 מתוך מספר 10111512601060714עמוִד מסמך 751ֱקוִד

ֹלמשכנתא" חיים "ביטוח תכניות ֹלפי ֹלביטוח הצעה

מספר 126טופס
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הגיע שטרם המבוטחת ההֹלוואה ֹליתרת השווה בסכום (ֹלהֹלן: "המֹלווה") - חוזר הבֹלתי המוטב

הפוֹליסה. ֹלתנאי ובכפוף הביטוח מֱקרה ֱקרות במועִד המֹלווה ספרי עפ"י פירעונה מועִד

הביטוח. סכום יתרת ֹלבין חוזר הבֹלתי ֹלמוטב שישוֹלם הסכום בין יהיה, אם ההפרש, עבור חוזר) - בֹלתי מוטב (שאינו המוטב

הגיע שטרם המבוטחת ההֹלוואה ֹליתרת השווה בסכום (ֹלהֹלן: "המֹלווה") - חוזר הבֹלתי המוטב

הפוֹליסה. ֹלתנאי ובכפוף הביטוח מֱקרה ֱקרות במועִד המֹלווה ספרי עפ"י פירעונה מועִד

הביטוח. סכום יתרת ֹלבין חוזר הבֹלתי ֹלמוטב שישוֹלם הסכום בין יהיה, אם ההפרש, עבור חוזר) - בֹלתי מוטב (שאינו המוטב

א.

ב.

א.

ב.

ֹלביטוח המועמִד פרטי

הראשי המבוטח במות המוטבים פרטי

במות המוטבים המשניפרטי המבוטח

ננֱקבהזכר גר א

זהות משפחהמספר פרטישם שם

אֹלֱקטרוני ִדואר

יישוב

עיסוֱק מֱקצוע

טֹלפוןמיֱקוִד נייִדמספר טֹלפון מספר

מין ֹליִדה משפחתיתאריך מצב

(רחוב) מגורים ִדירהכתובת מס' בית מס'

ֹלביטוח השני המועמִד פרטי

הפוֹליסה עֹל וֹלבעֹלות ֹלביטוח המועמִדים פרטי א.

הרגֹלי
עישון:

חוִדש) / (שנה מתאריך החֹל ֹליום, סיגריות מעשן אני

חוִדש) / (שנה מתאריך החֹל ֹליום, סיגריות מעשן אני

בעבר עישנתי וֹלא מעשן אינני

בעבר עישנתי וֹלא מעשן אינני

חוִדש) / (שנה שנת עִד בעבר עישנתי

חוִדש) / (שנה שנת עִד בעבר עישנתי

מיוחִד סיכון עם חיים מיוחִד)עיסוֱקים/תחביבים/אורח שאֹלון וצרף (פרט

ננֱקבהזכר גר א

זהות משפחהמספר פרטישם שם

אֹלֱקטרוני ִדואר

יישוב

עיסוֱק מֱקצוע

טֹלפוןמיֱקוִד נייִדמספר טֹלפון מספר

מין ֹליִדה משפחתיתאריך מצב

זהות מספר

זהות מספר

(רחוב) מגורים ִדירהכתובת מס' בית מס'

הרגֹלי
עישון:

מיוחִד סיכון עם חיים מיוחִד)עיסוֱקים/תחביבים/אורח שאֹלון וצרף (פרט

פרטי שם

פרטי שם

הביטוח בתגמוֹלי (%) היחסי החֹלֱק

הביטוח בתגמוֹלי (%) היחסי החֹלֱק

ֹלמבוטח ֱקרבה

ֹלמבוטח ֱקרבה

משפחה שם

משפחה שם
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בנֱק ביתמספר מס' המֹלווה: רחובכתובת

בגינן הביטוח נתוני ופירוט מבוטחות הֹלוואות פירוט ג.
יישוב סניף מספר

הֹלוואה מספר
הֹלוואה סכום

בש"ח מבוטחת

ההֹלוואה תֱקופת
המבוטחת

הביטוח) (תֱק'

תשֹלום תֱקופת
הפרמיה
(בשנים)

1 הֹלוואה

(שפיצר) ורצופים שווים בתשֹלומים וריבית ֱקרן החזר

שוטף באופן ריבית והחזר תֱקופה בסוף ֱקרן החזר
ֹל מוגבֹל - גרייס שנים)10(בֹלון

בתשֹלומים ריבית והחזר ורצופים שווים בתשֹלומים ֱקרן החזר
שווה) ֱקרן (החזר משתנים

הֹלוואה סוג

משתנה ריבית

משתנה פרמיה
שנה כֹל

משתנה פרמיה
שנה כֹל

ֱקבועה ריבית

ֱקבועה פרמיה ֱקבועה פרמיה
משתנה פרמיה

שנים 5 כֹל
משתנה פרמיה

שנים 5 כֹל

*

המבוֱקש המועִד
הביטוח* ֹלהתחֹלת

ההצמִדה סוג
סיום תאריך
ההֹלוואה**

צמוִדה, ֹלא

ֹלמִדִד,

ריבית
שנתית

ֹלִדוֹלר,

יפני ֹליין

ֹליורו

0 1

בחוִדש. האחרון היום תמיִד יהיה הסיום תאריך ההצעה.   ** טופס עֹל החתימה מועִד ֹלפני וֹלא ההֹלוואה, ֱקבֹלת ֹלאחר מיִד שחֹל בחוִדש 1 - ה יהיה המבוֱקש הביטוח התחֹלת מועִד

המֹלווהשם

2 הֹלוואה

3 הֹלוואה

(שפיצר) ורצופים שווים בתשֹלומים וריבית ֱקרן החזר

(שפיצר) ורצופים שווים בתשֹלומים וריבית ֱקרן החזר

שוטף באופן ריבית והחזר תֱקופה בסוף ֱקרן החזר
ֹל מוגבֹל - גרייס שנים)10(בֹלון

שוטף באופן ריבית והחזר תֱקופה בסוף ֱקרן החזר
ֹל מוגבֹל - גרייס שנים)10(בֹלון

בתשֹלומים ריבית והחזר ורצופים שווים בתשֹלומים ֱקרן החזר
שווה) ֱקרן (החזר משתנים

בתשֹלומים ריבית והחזר ורצופים שווים בתשֹלומים ֱקרן החזר
שווה) ֱקרן (החזר משתנים

הֹלוואה סוג

הֹלוואה סוג

משתנה ריבית

משתנה ריבית

משתנה פרמיה
שנה כֹל

משתנה פרמיה
שנה כֹל

משתנה פרמיה
שנה כֹל

משתנה פרמיה
שנה כֹל

ֱקבועה ריבית

ֱקבועה ריבית

ֱקבועה פרמיה

ֱקבועה פרמיה

ֱקבועה פרמיה

ֱקבועה פרמיה

משתנה פרמיה
שנים 5 כֹל

משתנה פרמיה
שנים 5 כֹל

משתנה פרמיה
שנים 5 כֹל

משתנה פרמיה
שנים 5 כֹל

בחוִדש. האחרון היום תמיִד יהיה הסיום תאריך ההצעה.   ** טופס עֹל החתימה מועִד ֹלפני וֹלא ההֹלוואה, ֱקבֹלת ֹלאחר מיִד שחֹל בחוִדש 1 - ה יהיה המבוֱקש הביטוח התחֹלת מועִד *

בחוִדש. האחרון היום תמיִד יהיה הסיום תאריך ההצעה.   ** טופס עֹל החתימה מועִד ֹלפני וֹלא ההֹלוואה, ֱקבֹלת ֹלאחר מיִד שחֹל בחוִדש 1 - ה יהיה המבוֱקש הביטוח התחֹלת מועִד *

הֹלוואה מספר

הֹלוואה מספר

הֹלוואה סכום
בש"ח מבוטחת

הֹלוואה סכום
בש"ח מבוטחת

ההֹלוואה תֱקופת
המבוטחת

הביטוח) (תֱק'

ההֹלוואה תֱקופת
המבוטחת

הביטוח) (תֱק'

תשֹלום תֱקופת
הפרמיה
(בשנים)

תשֹלום תֱקופת
הפרמיה
(בשנים)

המבוֱקש המועִד
הביטוח* ֹלהתחֹלת

המבוֱקש המועִד
הביטוח* ֹלהתחֹלת

ההצמִדה סוג

ההצמִדה סוג

סיום תאריך
**ההֹלוואה

סיום תאריך
**ההֹלוואה

צמוִדה, ֹלא

ֹלמִדִד,

צמוִדה, ֹלא

ֹלמִדִד,

ריבית
שנתית

ריבית
שנתית

ֹלִדוֹלר,

יפני ֹליין

ֹלִדוֹלר,

יפני ֹליין

ֹליורו

ֹליורו

0

0

1

1
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- בגינן הביטוח נתוני ופירוט מבוטחות הֹלוואות פירוט המשךג.

הֹלוואה מספר

הֹלוואה מספר

הֹלוואה סכום
בש"ח מבוטחת

הֹלוואה סכום
בש"ח מבוטחת

ההֹלוואה תֱקופת
המבוטחת

הביטוח) (תֱק'

ההֹלוואה תֱקופת
המבוטחת

הביטוח) (תֱק'

תשֹלום תֱקופת
הפרמיה
(בשנים)

תשֹלום תֱקופת
הפרמיה
(בשנים)

4 הֹלוואה

5 הֹלוואה

(שפיצר) ורצופים שווים בתשֹלומים וריבית ֱקרן החזר

(שפיצר) ורצופים שווים בתשֹלומים וריבית ֱקרן החזר

שוטף באופן ריבית והחזר תֱקופה בסוף ֱקרן החזר
ֹל מוגבֹל - גרייס שנים)10(בֹלון

שוטף באופן ריבית והחזר תֱקופה בסוף ֱקרן החזר
ֹל מוגבֹל - גרייס שנים)10(בֹלון

בתשֹלומים ריבית והחזר ורצופים שווים בתשֹלומים ֱקרן החזר
שווה) ֱקרן (החזר משתנים

בתשֹלומים ריבית והחזר ורצופים שווים בתשֹלומים ֱקרן החזר
שווה) ֱקרן (החזר משתנים

הֹלוואה סוג

הֹלוואה סוג

משתנה ריבית

משתנה ריבית

משתנה פרמיה
שנה כֹל

משתנה פרמיה
שנה כֹל

משתנה פרמיה
שנה כֹל

משתנה פרמיה
שנה כֹל

ֱקבועה ריבית

ֱקבועה ריבית

ֱקבועה פרמיה

ֱקבועה פרמיה

ֱקבועה פרמיה

ֱקבועה פרמיה

משתנה פרמיה
שנים 5 כֹל

משתנה פרמיה
שנים 5 כֹל

משתנה פרמיה
שנים 5 כֹל

משתנה פרמיה
שנים 5 כֹל

*

*

המבוֱקש המועִד
הביטוח* ֹלהתחֹלת

המבוֱקש המועִד
הביטוח* ֹלהתחֹלת

ההצמִדה סוג

ההצמִדה סוג

סיום תאריך
ההֹלוואה**

סיום תאריך
ההֹלוואה**

צמוִדה, ֹלא

ֹלמִדִד,

צמוִדה, ֹלא

ֹלמִדִד,

ריבית
שנתית

ריבית
שנתית

ֹלִדוֹלר,

יפני ֹליין

ֹלִדוֹלר,

יפני ֹליין

ֹליורו

ֹליורו

0

0

1

1

בחוִדש. האחרון היום תמיִד יהיה הסיום תאריך ההצעה.   ** טופס עֹל החתימה מועִד ֹלפני וֹלא ההֹלוואה, ֱקבֹלת ֹלאחר מיִד שחֹל בחוִדש 1 - ה יהיה המבוֱקש הביטוח התחֹלת מועִד

בחוִדש. האחרון היום תמיִד יהיה הסיום תאריך ההצעה.   ** טופס עֹל החתימה מועִד ֹלפני וֹלא ההֹלוואה, ֱקבֹלת ֹלאחר מיִד שחֹל בחוִדש 1 - ה יהיה המבוֱקש הביטוח התחֹלת מועִד

ֹלמשכנתא חיים ֹלביטוח והבהרות פירושים ִד.

במועִד ההֹלוואה נתֱקבֹלה ֱקבֹלתה. עם מיִד בפועֹל המבוטחת ההֹלוואה ֱקבֹלת מועִד את הביטוח ֹלסוכנות שאוִדיע וֹלכך הפוֹליסה, תנאי עפ"י הפרמיה ֹלתשֹלום כפוף הביטוחי הכיסוי תוֱקף מועִד

עֹל הביטוח.90העוֹלה עשית ֹלצורך חִדש הצעה טופס ֹלמֹלא חייב אהיה זה, הצעה טופס עֹל מחתימתי יום

ֹלגיֹל המבוטח בהגיע או הביטוח פרטי בִדף כמצוין הביטוח, גמר בתאריך או המבוטחת ההֹלוואה תֱקופת תום במועִד תסתיים בפוֹליסה הביטוח תֱקופת כי ֹלי יִדוע

ֹלהֹלן. ט' בסעיף ֹלאמור בהתאם מביניהם, המוֱקִדם המועִד ֹלפי - המבוטחת ההֹלוואה שֹל המוֱקִדם המֹלא פירעונה בִדבר הוִדעתי ֱקבֹלת בעת או

הפוֹליסה)85 פי עֹל שיחושב (כפי

בהתאם שיֱקבע שוטף) באופן מוחזרת והריבית התֱקופה בסוף הֱקרן מוחזרת בה ֹלהֹלוואה חיים ביטוח בתוכנית (ֹלמעט משתנה סכום והינו בנפרִד הֹלוואה ֹלכֹל מתייחס המבוטחת ההֹלוואה סכום

הפוֹליסה. ֹלתנאי ובהתאם ֹלעת מעת המֹלווה בספרי רשומה שתהיה כפי המבוטחת ההֹלוואה ֹליתרת

המבוטחת ההֹלוואה ֹליתרת בהתאם משתנה הביטוח שסכום בעוִד חֹלים, אם הצמִדה, הפרשי בגין ֹלמעט תשֹלומה, תֱקופת כֹל במשך תשתנה ֹלא הפרמיה ֱקבועה" "פרמיה במסֹלוֹל כי ֹלי יִדוע

הפוֹליסה. ֹלתנאי ובכפוף המֹלווה ספרי עפ"י פירעונה מועִד הגיע שטרם

חֹלים), (אם הצמִדה ֹלהפרשי בנוסף וזאת שנבחר, הפרמיה מסֹלוֹל פי ועֹל העניין, ֹלפי שנים, 5 מִדי או שנה מִדי תשתנה הפרמיה שנים), 5 כֹל או שנה (כֹל משתנה" "פרמיה במסֹלוֹל כי ֹלי יִדוע

הפוֹליסה. ֹלתנאי ובכפוף המֹלווה ספרי עפ"י פירעונה מועִד הגיע שטרם ההֹלוואה ֹליתרת בהתאם משתנה הביטוח שסכום בעוִד

ֹלסכום בהתאם וזאת ההֹלוואה העמִדת עם ייערך הפרמיה שֹל הסופי החישוב כי ֹלי יִדוע ֹלפיכך, והריבית. ההֹלוואה סכום ההֹלוואה, תֱקופת ֹלגיֹל, בהתאם נֱקבעת ֹלגביה הפרמיה כי ֹלי יִדוע

ההתחֹלתי השנתי הריבית ֹלשיעור השווה ֱקבוע שנתי ריבית שיעור פי עֹל הפרמיה תיֱקבע משתנה, ריבית בשיעור הֹלוואה שֹל במֱקרה כי ֹלי יִדוע בפועֹל. שתועמִד כפי עֹליה וֹלריבית ההֹלוואה

הינו1.5%בתוספת ההתחֹלתי הריבית שיעור אם זה. (ֹלִדוגמא: ריבית ֹלשיעור שֹל4%ֹלשנה ֱקבוע ריבית שיעור פי עֹל הפרמיה תיֱקבע ֹלשנה).5.5%ֹלשנה,

מהמֹלווה. מתאים אישור בצירוף בהתאם, והפרמיה הביטוחי הכיסוי עִדכון ֹלצורך המבוטחת, ההֹלוואה יתרת שֹל חֹלֱקי או מֹלא פרעון שֹל מֱקרה בכֹל הביטוח ֹלחברת ֹלהוִדיע עֹלי כי ֹלי יִדוע

בפירעון פיגורים עֱקב ֹלרבות ההֹלוואה, בריבית או ההֹלוואה בתֱקופת ההֹלוואה, בהחזר שינוי זה ובכֹלֹל המבוטחת, ההֹלוואה בתנאי שינוי כֹל עֹל ֹלחברה ֹלהוִדיע המבוטח או הפוֹליסה בעֹל עֹל

ימשיכו כאמור המבוטחת ההֹלוואה בתנאי שינוי בִדבר הוִדעה התֱקבֹלה ֹלא הפוֹליסה. ֹלתנאי ובכפוף בהתאם, הביטוח בתנאי שינוי החברה תבצע כאמור, הוִדעה התֱקבֹלה כסִדרה. ההֹלוואה

בפוֹליסה. הֱקיימים התנאים ֹלחוֹל
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תאריך

תאריך

שם
המועמִד
ֹלביטוח

שם
המועמִד
השני
ֹלביטוח

מספר
זהות

מספר
זהות
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ֹלביטוח המועמִד/ים הצהרות ה.

החופשי. רצוני מתוך ניתנים והם ומֹלאים נכונים הנם בהצעה כמפורט המיִדע וכֹל התשובות כֹל

יִדוע ֹלא ממנו. נפרִד בֹלתי חֹלֱק ויהוו המבטח ֹלבין ביני/בינינו ביטוח ֹלחוזה יסוִדי תנאי ישמשו ֹלביטוח, ההצעה במסגרת שיימסר אחר מיִדע וכֹל הבריאות בהצעה/בהצהרת המפורטות התשובות

הביטוח). חוזה ֹלחוֱק 6 (ג) (סעיף ההצעה ֱקבֹלת ֹלִדחיית מטעמכם שיֱקוֹל ֹלשמש עֹלוֹל אשר נוסף, מהותי עניין כֹל עֹל ֹלי

.

עֹל בכתב אישור יוציא שהמבטח ֹלאחר רֱק ֹלתוֱקפו נכנס הביטוח שחוזה ֹלי יִדוע החֹלטתו. את ֹלהסביר או ֹלהצִדיֱק חייב שיהיה מבֹלי ִדחייתה, או ההצעה ֱקבֹלת עֹל ֹלהחֹליט המבטח ביִדי הרשות

בהתאם ֹלמבטח וִדיווח בפועֹל המבוטחת ההֹלוואה כספי ֱקבֹלת וֹלאחר ֹלביטוח, המועמִד ֱקבֹלת

כי: בזה, ומתחייב/ים מסכים/ים מצהיר/ים, אני/אנו בהצעה. הרשום ֹלפי ֹלביטוח המועמִדים חיי את ֹלבטח מהמבטח בזה מבֱקשים ֹלביטוח, ו/או הפוֹליסה עֹל ֹלבעֹלות המועמִדים מטה, החתומים אנו
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תאריך

מספר
זהות

מספר
זהות

חתימת
המועמִד
ֹלביטוח

חתימת
המועמִד
השני
ֹלביטוח

שם
המועמִד
ֹלביטוח

שם
המועמִד
השני
ֹלביטוח

המֹלווה. זכויות עֹל ֹלהשפיע כִדי בו שיש אחר מיִדע כֹל ֹלהעברת וכן המֹלווה ֹליִדי שיוצא אחר מסמך או אישור וכֹל הפוֹליסה ֹלהעברת מסכים אני

מהמֹלווה. ֹלֱקבֹל בֱקשתי אותה המבוטחת ההֹלוואה ֹלגבי מיִדע כֹל תֱקבֹלו ואתם יעביר המֹלווה כי מסכים אני

חֹליפי, תֱקשורת באמצעי או האינטרנט הפֱקסימיֹליה, הטֹלפון, באמצעות אוִדותיי ו/או התוכנית עם בֱקשר ושירותים מיִדע תעביר החברה כי מסכים אני :

וכן השמטות עיכובים, טעויות, תֱקֹלות, יתכנו זה במֱקרה כי ֹלכך מוִדע אני תֱקשורת. ֱקווי באמצעות פעוֹלות ֹלבצע אוכֹל כי וכן תֱקשורת") ("ֱקווי הֹלֱקוח שֹל פיזי זיהוי בהם שאין ֹלמרות

תהא ֹלא החברה כאמור. מיִדע אבטחת באמצעי נוֱקטת החברה עוִד וכֹל נוֱקטת שהחברה סבירים מיִדע אבטחת אמצעי אף עֹל וזאת בפרטיות פגיעה המהווים פרטים חשיפת שֹל אפשרות

התֱקשורת. בֱקווי עמי שתתֱקיים התֱקשורת את ֹלהֱקֹליט חייבת ֹלא אך רשאית תהא שהחברה ומסכים מאשר אני התֱקשורת. בֱקווי השימוש עם בֱקשר אחראית

תֱקשורת בֱקווי מיִדע העברת .5

ֹלביטוח המועמִד עם התֱקשרות ואמצעי אישיים בנתונים ושימוש שמירה מגִדֹלאישור בשֹליטת גופים ו/או חברות ו/או בע"מ ֹלביטוח חברה מגִדֹל משמעה " " זה בסעיף :

המיִדע במאגרי ישמרו שֹלהם עִדכון וכֹל שמסרתי והנתונים המיִדע (2) ובהסכמתי; מרצוני נמסר זו הצעה במסגרת שמסרתי שהמיִדע (1) בזאת: מאשר אני בע"מ. ופיננסים ביטוח אחזֱקות

במסגרת שירותים ֹלמתן ממגִדֹל, שרכשתי אחרים מוצרים/שירותים ו/או גמֹל ו/או פנסיה תוכנית ו/או הביטוח תיֱק שֹל השוטף ֹלניהוֹל פוֹליסות, ֹלהוצאת ההצעה, ֹלבחינת וישמשו מגִדֹל שֹל

וכן , מיִדע, עיבוִד ישיר, ִדיוור הפיננסיים, המוצרים ו/או הפוֹליסה

/ הביטוח ֹלסוכן גם אוִדותיי והנתונים המיִדע את ֹלהעביר רשאית תהא החברה (3) ֹלעיֹל; האמור עם בֱקשר ִדין פי עֹל חובות וֱקיום

מן העתֱק החִדש ֹלתאגיִד ֹלהעביר זכאית תהא היא אחר, גוף עם תתמזג או אחר תאגיִד במסגרת פעיֹלותיה תארגן החברה אם (4) מטעמי; בפוֹליסה המטפֹל פנסיוני משווֱק / פנסיוני יועץ

(5) זה; אישור הוראת מגִדֹל כֹלפי עצמו עֹל יֱקבֹל זה שתאגיִד ובֹלבִד אוִדותיי שנאגר המיִדע

.

מגִדֹל

פנסיה, ֱקרנות גמֹל, ֱקופות ביטוח, פוֹליסות ֹלרכישת הצעות ֹלהציע בהזמנה ֹלפניה ֱקשר יצירת ֹלצורך שיווֱקי פיֹלוח

מגִדֹל שֹל נוספים ומוצרים/שירותים נאמנות ֱקרנות

ֹלרבות עימי, ֱקשר יצירת ֹלצורך גם ישמשו כאמור שמסרתי ונתונים מיִדע כי מסכים אני

החברה, מצִד כאמור בפנייה או במיִדע מעוניין אהיה ֹלא אם אחר. תֱקשורת אמצעי או ֱקצר מסר הוִדעת אֹלֱקטרונית, הוִדעה אוטומטי, חיוג מערכת פֱקסימיֹליה, באמצעות

עת בכֹל ֹלחברה כך עֹל ֹלהוִדיע אוכֹל

מגִדֹל. שֹל שירותים ו/או מוצרים ֹלגבי שיווֱקיות פניות אֹלי שתשֹלחו מעוניין אינני

אישי מיִדע ֹלמערכת ֱקוִד ֹלֱקבֹלת ֹלֱקבֹלבֱקשה ומאשר מבֱקש הח"מ אני :

הראשוני ההפעֹלה ֱקוִד כי ֹלי יִדוע .(" ") מגִדֹל שֹל אחרים מוצרים ו/או השתֹלמות ֱקרנות ו/או גמֹל ֱקופות ו/או פנסיה תכניות ו/או ביטוח תכניות אוִדות ֹלהֹלן, כהגִדרתה

האינטרנט. ֹלאתר הרישום תהֹליך ֹלהשֹלמת בכפוף רֱק האינטרנט מאתר מיִדע ֱקבֹלת יאפשר

שֹל האינטרנט באתר אישי מיִדע ֹלמערכת ראשוני הפעֹלה ֱקוִד אחר ֱקשר באמצעי או רשום בִדואר

האינטרנט אתר מגִדֹל

ההצהרות: עֹל המועמִדים חתימות
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הפנסיוני הרישיון בעֹל הרשיוןשם בעֹל מספר

פוֹליסה מספר

כאחִד וֹלגברים ֹלנשים מיועִד הטופס
בעיפרון וֹלא הטופס את ֹלמֹלא בֹלבִדיש בעט בריאות הצהרת

מספר 415טופס

המפֱקח שם

זהות משפחהמספר שם

זכר

זכר

נֱקבה

נֱקבה

(ֱק"ג)משֱקֹל(ס"מ)גובהמין

חתימת
המועמִד
ֹלביטוח תאריך

ֹלביטוח מועמִד

ֹלביטוח שני מועמִד

המטפֹל: הרפואי החוֹליםהמוסִד ֱקופת שם

מכבי

מכבי

מאוחִדת

מאוחִדת

כֹלֹלית

כֹלֹלית

ֹלאומית

ֹלאומית

ֹלביטוח שני מועמִד

ֹלא כןֹלא ֹלהֹלן:כן המחֹלות/הפרעות מאחת בעבר סבֹלת או סובֹל/ת הנך האם

) -22אֹלכוהוֹל החֹל בשבוע אֹלכוהוֹל ֹלֹליטר מעבר צורך/ת/צרכתי אני :(

בסמים השתמשתי או משתמש אני

תרופות נוטֹל האם

שפירים גיִדוֹלים או ממאירים) גיִדוֹלים (סרטן, ממאירות

) נפשיות הפרעות או ראש עצבים,

(1) אסטמה / נשימה וכֹלי ריאה

) ִדם כֹלי ומחֹלות גבוה ִדם ֹלחץ (2) ֹלב

/ עיכוֹל ִדרכי

) כֹליות

(7) סוכרת

)

)

כבִד מחֹלות (6)

22

21

(

(

13

14

18

(

(

(

אייִדס נגיפי או אייִדס.אייִדס שֹל נוגִדנים נושא אתה האם או
שביצעת בִדיֱקות ותוצאות מעֱקב מרפאת ִדוח ֹלצרף יש "כן", סימנת אם

האחרונות? (3) השנים ב- 5 אושפזת האם

המחֹלה / השאֹלה

ֹלביטוח מועמִד

ֹלביטוח שני מועמִד

פרט אנא "כן" היא התשובה אם

ֹלביטוח ֹלביטוחמועמִד שני מועמִד

ֹלביטוח מועמִד

הביטוח)עישון תעריפי ֹלֱקביעת מהותית שאֹלה הינה זו שאֹלה כי ֹלי (יִדוע

ֹלביטוח שני מועמִד
בעבר עישנתי וֹלא מעשן אינני

חוִדש) / (שנה מתאריך החֹל ֹליום, סיגריות מעשן אני

חוִדש) / (שנה שנת עִד בעבר עישנתי

בעבר עישנתי וֹלא מעשן אינני

חוִדש) / (שנה מתאריך החֹל ֹליום, סיגריות מעשן אני

חוִדש) / (שנה שנת עִד בעבר עישנתי

חתימת
המועמִד
ֹלביטוח השני

שנתמשנת שנתמשנתועִד ועִד

צורך יש אם פרט - ֹלא / כן בסוגריים)סמן רשום (שמספרו מפורט מחֹלות שאֹלון ֹלמֹלא יש "כן" היא התשובה אם .

פרטי שם

ֹלביטוח: המועמִדים ֹלכךהצהרות אִדרש אם (ב) . (א) ומאשר, מצהיר ֹלביטוח, מהמועמִדים אחִד כֹל הח"מ, אני

: (ג) מהצהרותיי. נפרִד בֹלתי כחֹלֱק תחשבנה החברה ֹלרופא עֹל-יִדי שתימסרנה והתשובות החברה רופא עֹל-יִדי רפואית בִדיֱקה ֹלהיבִדֱק מתחייב אני החברה, עֹל-יִדי

נתונים אֱקטואריים, נתונים עֹל בהתבסס הביטוחי הסיכון את מעריכה החברה שעֹל-פיו חיתום, שֹל בהֹליך היתר, בין כרוכה ֹלביטוח המועמִד את ֹלֱקבֹל החברה הסכמת כי ֹלי יִדוע

הביטוח. פרטי בִדף הֱקבוע המועִד הינו הביטוח התחֹלת תאריך ההצעה. את ֱקבֹלתם ֹלא או ֱקבֹלתם אם ֹלי תוִדיע סיומו עם ורֱק רֹלבנטי אחר מיִדע כֹל או רפואי מיִדע סטטיסטיים,

ומֹלאות נכונות הן הבריאות בהצהרת שנתתי התשובות כֹל

ֹלביטוח ֱקבֹלה

ו/או הרפואיים מוסִדותיה ו/או האחרים הרפואיים ֹלעובִדיה ו/או אחר גוף ֹלכֹל או חוֹלים ֹלֱקופת רשות נותן ֹלביטוח, מהמועמִדים אחִד כֹל הח"מ, אני

ֹלמשרִד הביטחון, ומשרִד צה"ֹל שֹלטונות הפנסיה, ֹלֱקרנות הביטוח, ֹלחברות ֹלאומי, ֹלביטוח המוסִד האחרים, החוֹלים ובתי המעבִדות הרפואיים, המוסִדות הרופאים, כֹל וכן ֹלסניפיה

הכֹלֹל מן יוצא ֹלֹלא הפרטים כֹל את ("המבֱקש"), בע"מ גמֹל וֱקופות פנסיה ֱקרנות מֱקפת "ֹלמגִדֹל ו/או בע"מ" ֹלביטוח חברה ֹל"מגִדֹל ֹלמסור המחוזית, הבריאות ֹלֹלשכת הבריאות,

המצויים ואבחנה ממצא כֹל וכן בעתיִד, בה שאחֹלה ו/או כעת בה חוֹלה שהנני ו/או בעבר בה שחֹליתי מחֹלה כֹל עֹל ו/או בריאות, מצב עֹל המבֱקש עֹל-יִדי שתיִדרש ובצורה

ֹלי תהיינה וֹלא כאמור, מחֹלותיי ו/או בריאותי ֹלמצב הנוגע בכֹל רפואיות סוִדיות עֹל השמירה מחובת ֹלעיֹל שפורטו אִדם או גוף כֹל משחרר הנני הרפואי. ֹלמצבי והֱקשורים ברשותכם

ֹלצורך ִדרוש שהִדבר ככֹל בריאותי, ֹלמצב בֱקשר חשוב בעיניו שיראה מיִדע כֹל ֹלאסוף המבֱקש את מייפה אני כן כאמור. מיִדע המוסר כֹל כֹלפי כֹלשהו מסוג תביעה או טענה כֹל

הפרטיות, הגנת חוֱק כֹלפי גם יפה זו בֱקשה במֱקומי. שיבוא מי וכֹל החוֱקיים כוחי ובאי עזבוני את אותי, מחייב זה ויתור כתב הביטוח. תכניות עֹל-פי המוֱקנות והחובות הזכויות בירור

התשמ"א

רפואית: סוִדיות עֹל ויתור

ֹלעיֹל.1981 הנזכרים הגופים כֹל שֹל המיִדע במאגרי המצוי אחר או רפואי מיִדע כֹל עֹל חֹלה והיא

החתום: עֹל באנו וֹלראיה

מיוחִד סיכון עם חיים מתאים)עיסוֱקים/תחביבים/אורח שאֹלון וצרף (פרט

ֹלביטוח מועמִד

הערות:
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פנסיה בריאות, חיים, ביטוח - חשבון ֹלחיוב הוראה
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כי: ֹלי/ֹלנו יִדוע
א.
ב.
ג.

ִדין. כֹל הוראת עֹל-פי ֹלביטוֹל ניתנת וכן, בבנֱק הוִדעה מתן ֹלאחר אחִד עסֱקים יום ֹלתוֱקף שתכנס וֹל ֹלבנֱק בכתב ממני/מאתנו הוִדעה ע"י ֹלביטוֹל ניתנת זו הוראה
החיוב. מועִד ֹלפני אחִד עסֱקים יום ֹלפחות בכתב, ֹלבנֱק יִדי/נו עֹל תימסר כך עֹל שהוִדעה ובֹלבִד מסויים חיוב מראש ֹלבטֹל רשאי/ם אהיה/נהיה

נֱקבעו. אם ההרשמה, בכתב שנכתבו הסכומים או המועִדים את תואם אינו החיוב כי בבנֱק אוכיח/נוכיח אם החיוב, ממועִד ימים מתשעים יותר ֹלא חיוב ֹלבטֹל רשאי/ם אהיה/נהיה

בע"מ ֹלביטוח חברה מגִדֹל

הבנֱק שם

חברה שם / משפחה שם

(רחוב) הסניף כתובת

בית מספר

סניף מספר

פרטי שם

מספר

יישוב

בנֱק מספר

(רחוב) מגורים כתובת

בנֱק חשבון מוסִדמספר ֱקוִד חשבון תכניתסוג / פוֹליסה מספר

0 0 6 0 2
) הח"מ הבנֱק):אני/ו בספרי כמופיע החשבון בעֹל/י

ע"י רשימות, או מגנטי באמצעי בפעם פעם מִדי ֹלכם שיומצאו ובמועִדים בסכומים פנסיה או בריאות או חיים ביטוח פרמיית בגין בסניפכם, הנ"ֹל חשבוני/נו את ֹלחייב הוראה בזה ֹלכם נותן/ים
." ב" מטה כמפורט ,

מגִדֹל
ההרשאה פרטי בע"מ ֹלביטוח חברה

ההרשאה: ותוספותיה/ן.פרטי התכנית/ות / הפוֹליסה/ות תנאי ע"פ בע"מ ֹלביטוח חברה מגִדֹל ע"י ֹלעת מעת יֱקבעו ומועִדו החיוב סכום

חתימה
הסניף וחותמת

פעם מִדי ֹלנו שתציגו ברשימות או מגנטי באמצעי שיופיעו ובמועִדים בסכומים חיובים ֹלכבִד מ-                                                                                                                                                      , הוראות ֱקיבֹלנו

מניעה תהיה ֹלא עוִד כֹל זאת: יאפשר החשבון מצב עוִד כֹל בהתאם ונפעֹל ההוראות את ֹלפנינו רשמנו ההרשאה. בכתב ֹלמפורט בהתאם והכֹל בהם נֱקוב יהיה בבנֱק חשבונו/נם מספר ואשר בפעם

כתב ֹלפי כֹלפינו בהתחייבויותיכם יפגע ֹלא זה אישור ההסִדר. מן החשבון בעֹל/י הוצא/ו ֹלא עוִד כֹל או החשבון, בעֹל/י עֹל-יִדי בכתב ביטוֹל הוראת אצֹלנו התֱקבֹלה ֹלא עוִד כֹל ֹלביצוען, אחרת ו/או חוֱקית

יִדיכם. עֹל שנחתם השיפוי

המוטב. עם ֹלהסִדיר שעֹלי/נו נושאים הם ומיֹלויים, ההרשאה בכתב שצויינו הפרטים כי ֹלי/ֹלנו יִדוע

אֹלה. חיובים בגין מיוחִדת הוִדעה הבנֱק ע"י ֹלי/ֹלנו תישֹלח ֹלא וכי החשבון, בִדפי יופיעו זו, הרשאה עפ"י החיוב סכומי כי ֹלי/ֹלנו יִדוע

ֹלביצוען. אחרת או חוֱקית מניעה תהיה ֹלא עוִד וכֹל זאת, יאפשר החשבון מצב עוִד כֹל זה, הרשאה בכתב ֹלהוראות בהתאם יפעֹל הבנֱק

הסיבה. ציון תוך החֹלטתו, ֱקבֹלת ֹלאחר מיִד כך עֹל ֹלי/ֹלנו ויוִדיע ֹלכך סבירה סיבה ֹלו תהיה אם זה הרשאה בכתב המפורט ההסִדר מן ֹלהוציאני/ו רשאי הבנֱק

ממני/מאיתנו. אֹלו הוראות ֱקבֹלת ֹלזה, המחובר בספח ֹל ֹלאשר בע"מנא ֹלביטוח חברה מגִדֹל

עִד בתוֱקף

ת.ִד. ֹלכבוִד הבנֱק בע"מאישור ֹלביטוח חברה 61202ת"א20310מגִדֹל

תאריך

תאריך

מר/גברת: אני

יִדי עֹל וניתנה הואיֹל ובסכומיהם התשֹלומים במספר ֹלנֱקוב מבֹלי יִדי עֹל נחתם זה תשֹלום ביצוע טופס פנסיה. / בריאות / חיים ביטוח פוֹליסות בגין ממני שיתחייבו החיובים ֹלשֹלם ברצוני כי בזאת, מאשר

בתוֱקף יהיה זה הסִדר כי מסכים הנני האשראי. כרטיסי ֹלחברת הביטוח חברת שתפרט כפי ֱקבע בהוראת ֹלעת מעת חיובים האשראי כרטיסי ֹלחברת ֹלהעביר ֹל הרשאה

ֹלפחות הביטוח ֹלחברת בכתב אוִדיע ֹלא עוִד כֹל

בע"מ ֹלביטוח חברה מגִדֹל

אחר.30 מספר וישא זה בטופס נֱקוב שמספרו הכרטיס במֱקום שיונפֱק כרטיס ֹלחיוב גם בתוֱקף תהיה זו הרשאה כי ֹלי יִדוע ההסִדר. סיום מועִד ֹלפני יום

הביטוח. חברת יִדי עֹל אֹליה שיועבר חיוב כֹל ֹלגבי האשראי חברת באישור מותנה ֹלעיֹל האמור התשֹלום הסִדר ביצוע כי ֹלי יִדוע

ֱקבע בהוראת אשראי בכרטיס תשֹלום

הפנסיוני הרישיון בעֹל הרישיוןשם בעֹל מספר

המפֱקח שם

כאחִד וֹלגברים ֹלנשים מיועִד הטופס
בעיפרון וֹלא הטופס את ֹלמֹלא בֹלבִדיש בעט

מספר 5טופס

ֹלכבוִד

מיֱקוִד

חתימת
בעֹל/י
החשבון

תאריך

חתימת
בעֹל/י
החשבון

הכרטיס מספר הכרטיס סוג פרטי שם משפחה שם זהות מספר

אשראי: כרטיס בעֹל

מיֱקוִדיישוב

בנֱק חשבון מוסִדמספר ֱקוִד חשבון סוג

סניף

תכנית / פוֹליסה מספר מסֹלֱקה ֱקוִד

בנֱק

0 0 6 0 2

בנֱק
וסניף

הֹלוואה) החזרי אשראי כרטיס באמצעות ֹלשֹלם ניתן (ֹלא

ח"פ / זהות מספר
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