מגִדֹל ֱקשת ֹלפרט

שם הסוכן

מספר הסוכן

שם המפֱקח

מספר פוֹליסה

הטופס מיועִד ֹלנשים וֹלגברים כאחִד
יש ֹלמֹלא את הטופס בעט בֹלבִד וֹלא בעיפרון

הצעה ֹלביטוח  -מגִדֹל ֱקשת ֹלפרט ֹלהפֱקִדות שוטפות וחִד פעמיות )ֹלֹלא כיסויים ביטוחיים(
תכנית ביטוח שאינה מוכרת כֱקופת גמֹל

טופס מספר

211

א .פרטי המועמִד ֹלביטוח ֹלפי הפוֹליסה )"המבוטח" " /בעֹל הפוֹליסה" באם ֹלא ֱקיימת זהות בין המבוטח ֹלבעֹל הפוֹליסה יש ֹלמֹלא גם סעיף ב'(
מספר זהות

כתובת מגורים )רחוב(

שם משפחה

מס' בית מס' ִדירה

תאריך ֹליִדה

שם פרטי

מיֱקוִד

יישוב

ִדואר אֹלֱקטרוני

מין

זכר

נ
ר
נֱקבה
מספר טֹלפון נייִד

תחביב

עיסוֱק

מספר טֹלפון

מֱקצוע

מצב משפחתי

א

ג

הצהרת המבוטח ֹלפי חוֱק איסור הֹלבנת הון:
מצהיר בזאת כי אני פועֹל בעבור עצמי וכי אין אני נהנה בזכויות הגֹלומות בפוֹליסה )ֹלמעט
מספר זהות
אני
זכויות הנובעות מזֱקיפת הטבת המס ֹלפי פֱקוִדת מס הכנסה וֹלמעט זכויותיהם שֹל המוטבים בפוֹליסה( .אני מתחייב ֹלהוִדיע ֹלמבטח אם אפעֹל בעבור אחר.
יִדוע ֹלי כי מסירת מיִדע כוזבֹ ,לרבות אי מסירת עִדכון שֹל פרט החייב בִדיווח ,במטרה שֹלא יהיה ִדיווח או כִדי ֹלגרום ֹלִדיווח בֹלתי נכון ֹלפי סעיף ֹ 7לחוֱק ,מהווה עבירה פֹליֹלית.
שם פרטי
ושם משפחה

תאריך

חתימה

היה והמבוטח ֱקטין או פסוֹל ִדין  -תִדרש הסכמת נציגו כמשמעותו בחוֱק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"בֹ 1961-להֹלן פרטים אוִדות הנציג:
מספר זהות
כתובת מגורים )רחוב(

שם משפחה
מס' בית מס' ִדירה

שם פרטי
מיֱקוִד

יישוב

תאריך ֹליִדה

ִדואר אֹלֱקטרוני

מספר טֹלפון

מספר טֹלפון נייִד

הצהרת הנציג ֹלפי חוֱק איסור הֹלבנת הון:
מצהיר בזאת כי אני פועֹל בעבור עצמי וכי אין אני נהנה בזכויות הגֹלומות בפוֹליסה )ֹלמעט
מספר זהות
אני
זכויות הנובעות מזֱקיפת הטבת המס ֹלפי פֱקוִדת מס הכנסה וֹלמעט זכויותיהם שֹל המוטבים בפוֹליסה( .אני מתחייב ֹלהוִדיע ֹלמבטח אם אפעֹל בעבור אחר.
יִדוע ֹלי כי מסירת מיִדע כוזבֹ ,לרבות אי מסירת עִדכון שֹל פרט החייב בִדיווח ,במטרה שֹלא יהיה ִדיווח או כִדי ֹלגרום ֹלִדיווח בֹלתי נכון ֹלפי סעיף ֹ 7לחוֱק ,מהווה עבירה פֹליֹלית.
תאריך

שם פרטי
ושם משפחה

חתימה

ב .פרטי המועמִד ֹלבעֹלות עֹל הפוֹליסה )"בעֹל הפוֹליסה"( חובה ֹלמֹלא אם בעֹל הפוֹליסה אינו המבוטח
מספר זהות  /ח"פ  /ח"צ

כתובת מגורים )רחוב(

שם משפחה  /שם חברה

מס' בית מס' ִדירה

ִדואר אֹלֱקטרוני

שם פרטי

מיֱקוִד

יישוב

מספר טֹלפון

מספר טֹלפון נייִד

הצהרת בעֹל הפוֹליסה ֹלפי חוֱק איסור הֹלבנת הון:
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מצהיר בזאת כי אני פועֹל בעבור עצמי וכי אין אני נהנה בזכויות הגֹלומות בפוֹליסה )ֹלמעט
מספר זהות
אני
זכויות הנובעות מזֱקיפת הטבת המס ֹלפי פֱקוִדת מס הכנסה וֹלמעט זכויותיהם שֹל המוטבים בפוֹליסה( .אני מתחייב ֹלהוִדיע ֹלמבטח אם אפעֹל בעבור אחר.
יִדוע ֹלי כי מסירת מיִדע כוזבֹ ,לרבות אי מסירת עִדכון שֹל פרט החייב בִדיווח ,במטרה שֹלא יהיה ִדיווח או כִדי ֹלגרום ֹלִדיווח בֹלתי נכון ֹלפי סעיף ֹ 7לחוֱק ,מהווה עבירה פֹליֹלית.
תאריך
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שם פרטי
ושם משפחה

חתימה

עמוִד מספר
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מגִדֹל ֱקשת ֹלפרט
ג .תֱקופת הביטוח שֹל החיסכוןִ ,דמי הביטוח ואופן תשֹלומם
תאריך התחֹלת הביטוח )שנה  /חוִדש  /יום(
או

הביטוח עִד גיֹל

תום תֱקופת הביטוח

תֱקופת הביטוח

שנים

מועִדי תשֹלום ִדמי הביטוח

חוִדשי*

רבע שנתי

חצי שנתי

אופן תשֹלום ִדמי הביטוח

הוראת ֱקבע

כרטיס אשראי

רגיֹל )ֹלאופן תשֹלום שונה מחוִדשי בֹלבִד(

שנתי

הפֱקִדות שוטפות והפֱקִדה חִד פעמית ֹלמגִדֹל ֱקשת ֹלפרט
סכום

אופן ההפֱקִדה

* ההפֱקִדות השוטפות צמוִדות ֹלמִדִד
המחירים ֹלצרכן.

ִדמי ניהוֹל מצבירה

הפֱקִדה שוטפת התחֹלתית*

ש"ח

הפֱקִדה חִד פעמית

ש"ח

* באמצעות הוראת ֱקבע וכרטיס
אשראי בֹלבִד .תשֹלום בכרטיס
אשראי אפשרי ֹלהפֱקִדה שוטפת
עִד  500ש"ח בֹלבִד.

%

ִד .מסֹלוֹלי השֱקעה ֹלפוֹליסת מגִדֹל ֱקשת ֹלפרט
החברה הנהיגה מספר מסֹלוֹלי השֱקעות ֹלגבי התכנית המפורטת ֹלהֹלן ונֱקבעו תנאים ֹלמסֹלוֹלי ההשֱקעות האמורים ֹלרבות תנאים מיוחִדים ,הגבֹלות והשֹלכות ֹלשינוי המסֹלוֹל.
עֹל מנת ֹלהצטרף ֹלמסֹלוֹל השֱקעות "מעגֹל החיים" יש ֹלמֹלא טופס נפרִד המהווה חֹלֱק בֹלתי נפרִד שֹל הצעה זו.
בהעִדר סימון תושֱקע ההפֱקִדה ֹלחסכון במסֹלוֹל השֱקעה כֹלֹלי  1מסֹלוֹל השֱקעה ברירת המחִדֹל .מסֹלוֹל זה הינו מסֹלוֹל המנוהֹל ֹלפי שיֱקוֹל ִדעת החברה בכפוף ֹלתנאים כֱקבוע
בהסִדר התחיֱקתי.
ֹלהֹלן בחירתי:
מגִדֹל ֱקשת ֹלפרט
שם מסֹלוֹל ההשֱקעה

מסֹלוֹל ההשֱקעה
הנבחר

מסֹלוֹל השֱקעה כֹלֹלי 1

ֱקוִד מסֹלוֹל
)ֹלשימוש פנימי(
230

מגִדֹל ֱקשת ֹלפרט
שם מסֹלוֹל ההשֱקעה

מסֹלוֹל ההשֱקעה
הנבחר
כֹלֹלי 3

ֱקוִד מסֹלוֹל
)ֹלשימוש פנימי(
247

אג"ח ופֱקִדונות )מינימום (80%

243

מניות

248

אג"ח ופֱקִדונות )מינימום (65%

244

צמוִד ִדוֹלר

249

מט"ח )מינימום (50%

245

מט"ח )מינימום (70%

240

כֹלֹלי 2

246

אג"ח ופֱקִדונות 100%

231

מסֹלוֹל הכשר הֹלכתי

270

מסֹלוֹל השֱקעה "מעגֹל החיים" 2011

ה .מינוי מוטבים
אם בתום תֱקופת הביטוח המבוטח הינו בחיים  -המבוטח הינו המוטב.
במֱקרה שֹל פטירת המבוטח ֹלפני תום תֱקופת הביטוח הזכות ֹלֱקביעת המוטב ֹלמֱקרה מוות שֹל המבוטח הינה שֹל בעֹל הפוֹליסה בֹלבִד והמבוטח ֹלא יהיה רשאי ֹלֱקבוע מוטב
ֹלֹלא ֱקבֹלת הסכמה בכתב שֹל בעֹל הפוֹליסה.
המוטבים ֹלמֱקרה מוות שֹל המבוטח:
מספר זהות

שם פרטי

שם משפחה

ֱקרבה ֹלמוטב

החֹלֱק היחסי בתגמוֹלי הביטוח באחוזים
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מגִדֹל ֱקשת ֹלפרט
ו .התחייבויות והצהרות בעֹל הפוֹליסה ,המועמִד ֹלביטוח )המבוטח( והנציג
אנו הח"מ מבֱקשים ֹלערוך ֹלמבוטח ביטוח בהתאם ֹלתנאי פוֹליסת הביטוח שנבחרה בהצעה זו והננו מצהירים ומתחייבים כִדֹלֱקמן:
אישור שמירת נתונים אישיים ואמצעי התֱקשרות עם המועמִד ֹלביטוח :בסעיף זה "החברה" משמעה מגִדֹל חברה ֹלביטוחֹ ,לחברות וגופים בשֹליטת מגִדֹל אחזֱקות
ביטוח ופיננסים בע"מ .אני מאשר בזאת שהמיִדע המבוֱקש שמסרתי במסגרת הצעה זו נמסר מרצוני ובהסכמתי .המיִדע הנתונים שמסרתי וכֹל עִדכון שֹלהם ישמרו במאגרי
המיִדע שֹל החברה וישמשו ֹלבחינת ההצעהֹ ,להוצאת פוֹליסותֹ ,לניהוֹל השוטף שֹל תיֱק הביטוח ו/או תיֱק ההשֱקעות שֹל המוצרים הפיננסים שרכשתי בחברהֹ ,למתן שירותים
במסגרת פוֹליסות הביטוח ,וכן ֹלצורך יצירת ֱקשר ֹלפניה בהזמנה ֹלהציע הצעות ֹלרכישת פוֹליסות ביטוחֱ ,קופות גמֹלֱ ,קרנות פנסיהֱ ,קרנות נאמנות ומוצרים פיננסים נוספים,
ִדיוור ישיר ,עיבוִדים סטטיסטיים ופיֹלוח שיווֱקי.
במסגרת זאת החברה רשאית ֹלהעביר את המיִדע המתייחס אֹלי גם ֹלסוכן הביטוח המטפֹל בפוֹליסה .אם החברה תארגן את פעיֹלותיה במסגרת תאגיִד אחר או תתמזג עם
גוף אחר ,היא תהיה זכאית ֹלהעביר ֹלתאגיִד החִדש העתֱק מן המיִדע שנאגר אוִדותיי ובֹלבִד שתאגיִד זה יֱקבֹל עֹל עצמו כֹלפי הוראות הוִדעה זו.
אני מסכים כי מיִדע כאמור ישוגר אֹליי אף באמצעות פֱקסימיֹליה ,מערכת חיוג אוטומטי ,הוִדעה אֹלֱקטרונית ,הוִדעת מסר ֱקצר או אמצעי תֱקשורת אחר .אם ֹלא
אהיה מעוניין במיִדע או בפנייה כאמור מצִד החברה ,אוכֹל ֹלהוִדיע עֹל כך ֹלחברה בכֹל עת.
אינני מעוניין שתשֹלחו אֹלי עִדכונים ו/או פניות ֹלגבי מוצרים ו/או שירותים ֱקיימים ו/או חִדשים.
הצהרה בִדבר מרכיבי התוכנית והתאמתם ֹלמבוטח :החברה מסרה ֹלנו כי תכניות הביטוח המשווֱקות עֹל יִדה מעת ֹלעתֹ ,לרבות זו שנרכשה עֹל יִדינו ,מפורסמות
באתר האינטרנט שֹל החברה .מרכיבי התוכנית הנרכשתֹ ,לרבות הכיסויים הביטוחיים ועֹלותם וכן החריגים ֹלכיסוי יִדועים ֹלנו כן יִדוע ֹלנו ,כי ֱקיימות בחברה תכניות ביטוח
נוספות מסוגים שונים ,הנבִדֹלים מהתכנית הנרכשת בהרכב הכיסוי הביטוחי ,בעֹלותם ובהיֱקפם ,ואנו מאשרים ,כי התכנית הנרכשת נבחרה ֹלאחר שמצאנו אותה מתאימה
ֹלצרכנו .כמו כן נמסר ֹלנו כי מעת ֹלעת מוציאה החברה תכניות חִדשות וכי ראוי ֹלבִדוֱק וֹלברר בכֹל עת בעתיִד את המוצר שנרכש ביחס ֹלאֹלו שיהיו ֱקיימים בעתיִד וכן כי
הִדינים השונים החֹלים עֹל התכנית שנרכשה העשויים ֹלהשתנות.
הצהרה בִדבר ֱקבֹלת יעוץ השֱקעות :אנו החתומים מצהירים בזה כי יִדוע ֹלנו שֹלפי חוֱק הסִדרת העיסוֱק בייעוץ רשאים ֹלייעץ בתחום ההשֱקעות רֱק יועצי השֱקעות מטעם
הרשות ֹלניירות ערך .הובהר ֹלנו ,כי סוכן הביטוח אינו מוסמך ֹלתת ֹלנו ייעוץ השֱקעות ,ואנו מאשרים כי ֹלא ֱקיבֹלנו ממנו כֹל יעוץ כאמור .כן אנו מאשרים כי ניתנה ֹלנו
האפשרות ֹלהיועץ עם יועץ השֱקעות מטעמנו ,בִדבר סוג ההשֱקעות וכִדאיותן.
הצהרה ֹלעניין נציג :אנו הח"מ נציג המועמִד ֹלביטוח מצהיר בזאת ,כי הנני הנציג עֹל-פי ִדין שֹל המועמִד ֹלביטוח וכי אני מוסמך ֹלחתום בשמו וכי חתימתי עֹל טופס הצעה זו
מחייבת אותו ֹלכֹל ִדבר ועניין בכֹל מֱקום בטופס זה בו נאמר המועמִד ֹלביטוח ֹלרבות נציג המועמִד ֹלביטוח.

תאריך

חתימת
המועמִד
ֹלביטוח

תאריך

חתימת
בעֹל
הפוֹליסה

חתימת
נציג המועמִד
ֹלביטוח

ז .הצהרת הסוכן
הריני מצהיר בזאת ,כי שאֹלתי את המועמִד ֹלביטוח ובעֹל הפוֹליסה בין היתר את כֹל השאֹלות המופיעות ֹלמעֹלה וֱקבֹלתי מהם את כֹל הפרטים ,המיִדע והמסמכים הִדרושים ובין
היתר את הפרטים המפורטים בטופס זה עֹל צרופותיו וכי מסרתי ֹלהם את כֹל המסמכים הנִדרשים כֱקבוע בהסִדר התחיֱקתי.
כמו כן אני מאשר בזאת ,כי בִדֱקתי את תעוִדת הזהות שֹל המועמִד ֹלביטוח ,נציג המועמִד ֹלביטוח ,ובעֹל הפוֹליסה והשוויתי את הפרטים המנויים בתעוִדת הזהות ֹלפרטיהם
המופיעים מעֹלה ומצאתי כי הם זהים.

תאריך

חתימת
הסוכן

שם
הסוכן
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מתוך ִ 6דפים

0111521103060711

שם בעֹל הרישיון הפנסיוני

מספר בעֹל הרישיון

שם המפֱקח

מספר פוֹליסה

מגִדֹל ֱקשת ֹלפרט

שאֹלון החֹלפה  /שינוי בפוֹליסות ביטוח חיים

הטופס מיועִד ֹלנשים וֹלגברים כאחִד
יש ֹלמֹלא את הטופס בעט בֹלבִד וֹלא בעיפרון

סעיף ) 4א( בחוזר המפֱקח עֹל הביטוח 2004 / 10
טופס מספר

2

א .פרטי המועמִד ֹלביטוח ֹלפי הפוֹליסה )"המבוטח"(
שם משפחה

מספר זהות

כתובת מגורים )רחוב(

מס' בית מס' ִדירה

תאריך ֹליִדה

שם פרטי
מיֱקוִד

יישוב

מין

מספר טֹלפון

ִדואר אֹלֱקטרוני

זכר

מצב משפחתי
נ
ר
נֱקבה
מספר טֹלפון נייִד

מֱקצוע

א

ג

עיסוֱק

עֹל מנת ֹלברר אם בכוונתך ֹלהחֹליף או ֹלערוך שינוי בפוֹליסה/ות הביטוח שברשותך ,אגב בֱקשתך ֹלעריכת פוֹליסת ביטוח חִדשה ,וכִדי ֹלֱקבֹל את המיִדע הנחוץ
ֹלצורך ניתוח והערכת התועֹלות היחסיות שֹל פעוֹלת ההחֹלפה ,עֹליך ֹלענות עֹל השאֹלות המֱקִדימות שֹלהֹלן:

ב .האם ברשותך פוֹליסה/ות ביטוח חיים בתוֱקף?
ֹלא ,עבור ֹלשאֹלה ג'.
כן ,כחֹלֱק מרכישתך פוֹליסת ביטוח חִדשה ,או כתוצאה מהוספת כיסויים ביטוחיים או הגִדֹלת פרמיה מפוֹליסות ביטוח חיים שבתוֱקף ,האם הפוֹליסה/ות
ֹלביטוח חיים שבתוֱקף:
ֹלא

הפעוֹלות

כן

יבוטֹלו.
יפִדו באופן חֹלֱקי או מֹלא.
יסוֹלֱקו באופן חֹלֱקי או מֹלא.
ישונו באופן שיֱקטין את ערכי הפִדיון הֱקיימים אותה שעה ,סכומי הביטוח שהיו ֱקבועים בהן ,הגימֹלה או חֹלֱקה ,או בכֹל הטבה אחרת
הֱקבועה בהן.
ישונו או יוגבֹלו באופן שיגרום ֹלהפחתה בסכום הביטוח או בֱקיצור תֱקופת הביטוח הֱקבועה בהן.

ג .האם ברשותך נספחים )רייִדרים( בתוֱקף ֹלפוֹליסה/ות הביטוח?
ֹלא ,חתום כנִדרש בסוף "שאֹלון החֹלפה/שינוי בפוֹליסות ביטוח חיים" זה.
כן ,כחֹלֱק מרכישתך פוֹליסת ביטוח חיים חִדשה ו/או נספחים ֹלפוֹליסה כזו ,האם יחוֹלו שינויים מהותיים בנספחים אֹלו כֹלהֹלן:
ֹלא

הפעוֹלות

כן

בתנאי התכנית כגון בכיסויים הביטוחיים ֹלהם אתה זכאי
בפרמיה ו/או בסכומי הביטוח
תשובה חיובית ֹלאחת או יותר מן השאֹלות ב ו-ג בסעיפים הנ"ֹל ,מחייבת את הסוכן ֹלהמציא ֹלך מסמך השוואה כתנאי ֹלהמשך הטיפוֹל בעריכת פוֹליסת ביטוח
חִדשה.

חתימת
המבוטח

תאריך
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ִד .הצהרת הסוכן
ֹלמיטב הבנתי ,כרוכה עסֱקה זו בהחֹלפת פוֹליסות ביטוח חיים שבתוֱקף:

כן

ֹלא
חתימת
הסוכן
וחותמת
הסוכנות

תאריך
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מתוך ִ 6דפים

0112800204060711

שם בעֹל הרישיון הפנסיוני

מספרו

שם המפֱקח

מס' פוֹליסה

מגִדֹל ֱקשת ֹלפרט

הטופס מיועִד ֹלנשים וֹלגברים כאחִד
יש ֹלמֹלא את הטופס בעט בֹלבִד וֹלא בעיפרון

גיֹלוי נאות ֹלפוֹליסות פרט עם רכיב חיסכון שאינה מאושרת כֱקופת גמֹל
יש ֹלמֹלא טופס נפרִד ֹלכֹל פוֹליסה

א .כֹלֹלי
 .1שם המבוטח

מספר זהות

תאריך ֹליִדה

 .2הינך עומִד ֹלרכוש את הפוֹליסה

בחברת ביטוח

טֹלפון

 .3בעֹל הפוֹליסה הינו

הפוֹליסה מיועִדת ֹלפרט ואינה מאושרת כֱקופת גמֹל.
יפוג תוֱקף הפוֹליסה ,ותמשוך את הכספים שנצברו ֹלזכותך בִדרך שֹל סכום חִד פעמי.

 .4בהגיעך ֹלגיֹל
 .5סוכן הביטוח הינו

מס' רשיון

טֹלפון

ב .ריכוז נתוני הצבירה בפוֹליסה ֹלמבוטח בש"ח
סכום חִד פעמי ֹלגיֹל

בריבית ברוטו שֹל %

ובניכוי ִדמי ניהוֹל שֹל %

ֹליִדיעתך!
מִדובר בהמחשה בֹלבִד וֹלכן רווחי ההשֱקעה והתמורה אינם מובטחים וֱקיימת אפשרות ֹלתשואה שֹליֹלית.
ייתכן והתוצאות בפועֹל יהיו טובות או גרועות יותר מהמוצג בהמחשה.

ג .חֹלוֱקת הפרמיה הכוֹלֹלת הראשונה בש"ח
סה"כ פרמיה
חיסכון

ִדִ .דמי ניהוֹל מהחיסכון המצטבר
ִדמי ניהוֹל מהחיסכון המצטבר% :

תאריך

מהחיסכון המצטבר בתוכנית.
חתימת סוכן
הביטוח/מבטח
)ֹלפי העניין(

חתימת
המבוטח

ֹלמבוטח!
זכותך ,תוך שישים ימים מֱקבֹלת פוֹליסת ביטוח חיים חִדשה ,בתנאי שֹלא ֱקרה מֱקרה הביטוחֹ ,לבטֹלה והינך זכאי ֹלהחזר שֹל כֹל הפרמיות ששיֹלמת ,בניכוי הסיכון הביטוחיִ ,דמי
ניהוֹל מפרמיה וִדמי הניהוֹל בעִד מרכיב החיסכון ,כשהם צמוִדים ֹלתוצאות ההשֱקעות בפוֹליסה.
)ֹלפי חוזר ביטוח בִדבר גיֹלוי נאות בביטוח חיים(
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מתוך ִ 6דפים

0113321105060711

שם בעֹל הרישיון הפנסיוני

מספר בעֹל הרישיון

שם המפֱקח

מספר פוֹליסה

מגִדֹל ֱקשת ֹלפרט

הוראה ֹלחיוב חשבון  -ביטוח חיים ,בריאות ,פנסיה
טופס מספר

הטופס מיועִד ֹלנשים וֹלגברים כאחִד
יש ֹלמֹלא את הטופס בעט בֹלבִד וֹלא בעיפרון

5

ֹלכבוִד

שם הבנֱק
מספר חשבון בנֱק

מספר סניף
סוג חשבון

כתובת הסניף )רחוב(

מספר בנֱק

מספר

ֱקוִד מוסִד

יישוב

מספר פוֹליסה  /תכנית

00602

אני/ו הח"מ )בעֹל/י החשבון כמופיע בספרי הבנֱק(:
מספר זהות  /ח"פ
שם משפחה  /שם חברה

מיֱקוִד

מספר בית

כתובת מגורים )רחוב(

שם פרטי

יישוב

מיֱקוִד

 .1נותן/ים ֹלכם בזה הוראה ֹלחייב את חשבוני/נו הנ"ֹל בסניפכם ,בגין פרמיית ביטוח חיים או בריאות או פנסיה בסכומים ובמועִדים שיומצאו ֹלכם מִדי פעם בפעם באמצעי מגנטי או רשימות ,ע"י מגִדֹל
חברה ֹלביטוח בע"מ ,כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה".
 .2יִדוע ֹליֹ/לנו כי:
א .הוראה זו ניתנת ֹלביטוֹל ע"י הוִדעה ממני/מאתנו בכתב ֹלבנֱק וֹלמגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ שתכנס ֹלתוֱקף יום עסֱקים אחִד ֹלאחר מתן הוִדעה בבנֱק וכן ,ניתנת ֹלביטוֹל עֹל-פי הוראת כֹל ִדין.
ב .אהיה/נהיה רשאי/ם ֹלבטֹל מראש חיוב מסויים ובֹלבִד שהוִדעה עֹל כך תימסר עֹל יִדי/נו ֹלבנֱק בכתבֹ ,לפחות יום עסֱקים אחִד ֹלפני מועִד החיוב.
ג .אהיה/נהיה רשאי/ם ֹלבטֹל חיוב ֹלא יותר מתשעים ימים ממועִד החיוב ,אם אוכיח/נוכיח בבנֱק כי החיוב אינו תואם את המועִדים או הסכומים שנכתבו בכתב ההרשמה ,אם נֱקבעו.
 .3יִדוע ֹליֹ/לנו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומיֹלויים ,הם נושאים שעֹלי/נו ֹלהסִדיר עם המוטב.
 .4יִדוע ֹליֹ/לנו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו ,יופיעו בִדפי החשבון ,וכי ֹלא תישֹלח ֹליֹ/לנו ע"י הבנֱק הוִדעה מיוחִדת בגין חיובים אֹלה.
 .5הבנֱק יפעֹל בהתאם ֹלהוראות בכתב הרשאה זה ,כֹל עוִד מצב החשבון יאפשר זאת ,וכֹל עוִד ֹלא תהיה מניעה חוֱקית או אחרת ֹלביצוען.
 .6הבנֱק רשאי ֹלהוציאני/ו מן ההסִדר המפורט בכתב הרשאה זה אם תהיה ֹלו סיבה סבירה ֹלכך ויוִדיע ֹליֹ/לנו עֹל כך מיִד ֹלאחר ֱקבֹלת החֹלטתו ,תוך ציון הסיבה.
 .7נא ֹלאשר ֹלמגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ בספח המחובר ֹלזהֱ ,קבֹלת הוראות אֹלו ממני/מאיתנו.
פרטי ההרשאה :סכום החיוב ומועִדו יֱקבעו מעת ֹלעת ע"י מגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ ע"פ תנאי הפוֹליסה/ות  /התכנית/ות ותוספותיה/ן.
חתימת
בעֹל/י
החשבון

תאריך

אישור הבנֱק ֹלכבוִד מגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ תִ.ד 20310 .ת"א 61202
ֹ ,לכבִד חיובים בסכומים ובמועִדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו ֹלנו מִדי פעם
ֱקיבֹלנו הוראות מ-
בפעם ואשר מספר חשבונו/נם בבנֱק יהיה נֱקוב בהם והכֹל בהתאם ֹלמפורט בכתב ההרשאה .רשמנו ֹלפנינו את ההוראות ונפעֹל בהתאם כֹל עוִד מצב החשבון יאפשר זאת :כֹל עוִד ֹלא תהיה מניעה
חוֱקית ו/או אחרת ֹלביצוען ,כֹל עוִד ֹלא התֱקבֹלה אצֹלנו הוראת ביטוֹל בכתב עֹל-יִדי בעֹל/י החשבון ,או כֹל עוִד ֹלא הוצא/ו בעֹל/י החשבון מן ההסִדר .אישור זה ֹלא יפגע בהתחייבויותיכם כֹלפינו ֹלפי כתב
השיפוי שנחתם עֹל יִדיכם.
מספר חשבון בנֱק

סוג חשבון

ֱקוִד מסֹלֱקה
בנֱק
סניף

ֱקוִד מוסִד

00602

בנֱק
וסניף

תאריך

מספר פוֹליסה  /תכנית

חתימה
וחותמת הסניף

תשֹלום בכרטיס אשראי בהוראת ֱקבע
)ֹלא ניתן ֹלשֹלם באמצעות כרטיס אשראי החזרי הֹלוואה(

מספר זהות

אני מר/גברת:
שם משפחה

סוג הכרטיס

שם פרטי

בעֹל כרטיס אשראי:
מספר הכרטיס

בתוֱקף עִד
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מאשר בזאת ,כי ברצוני ֹלשֹלם החיובים שיתחייבו ממני בגין פוֹליסות ביטוח חיים  /בריאות  /פנסיה .טופס ביצוע תשֹלום זה נחתם עֹל יִדי מבֹלי ֹלנֱקוב במספר התשֹלומים ובסכומיהם הואיֹל וניתנה עֹל יִדי
הרשאה ֹלמגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ ֹלהעביר ֹלחברת כרטיסי האשראי חיובים מעת ֹלעת בהוראת ֱקבע כפי שתפרט חברת הביטוח ֹלחברת כרטיסי האשראי .הנני מסכים כי הסִדר זה יהיה בתוֱקף
כֹל עוִד ֹלא אוִדיע בכתב ֹלחברת הביטוח ֹלפחות  30יום ֹלפני מועִד סיום ההסִדר .יִדוע ֹלי כי הרשאה זו תהיה בתוֱקף גם ֹלחיוב כרטיס שיונפֱק במֱקום הכרטיס שמספרו נֱקוב בטופס זה וישא מספר אחר.
יִדוע ֹלי כי ביצוע הסִדר התשֹלום האמור ֹלעיֹל מותנה באישור חברת האשראי ֹלגבי כֹל חיוב שיועבר אֹליה עֹל יִדי חברת הביטוח.
חתימת
בעֹל/י
החשבון

תאריך
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