
  "מ"כלל חברה לביטוח בע"ידי -מוגש על
 ך הטווחפנסיה וחיסכון ארו, החטיבה לביטוח חיים
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                              לכבוד
  פנסיה ופיננסים,  מקבוצת כלל ביטוח-כלל ביטוח 

  טווחהפנסיה וחיסכון ארוך , יבה לביטוח חייםהחט
  48 מנחם בגין וברח

  66180תל אביב 
  

  רן הפנסיהקבאו /ו בפוליסות ביטוח מנהלים לשינויים הבקש
  ו לקרן הפנסיה בהתאמהא/ו" כלל ביטוח" לתנמסרה זו הודע

  מבוטח הפרטי. א
  תאריך הבקשה  מספר הזהות  העמית/שם המבוטח

                    
                    

  

  מיקוד   היישובשם   הביתמספר  ד"שם הרחוב או מספר ת

  כתובת הדואל  ניידהטלפון המספר   טלפוןמספר ה

  תאריך השינוי  הוא 
  _____ _____________ות מספר/פוליסהב□  : בעל השינוי להתבצע

  מיטבית עתודות בהתאמה אישי"קרן הפנסיה  □                

  "מיטבית עתודות כללית משלימה"קרן הפנסיה  □                                     

  מעסיקפרטי ה. ב
  "כלל"המעסיק במספר   תיק הניכוייםמספר   ציין עוסק מורשה. פ.רק בהעדר ח/פ"חמספר   עסיקשם המ

                    
                    

  
  

  

  מספר הטלפון של איש הקשר  שם איש הקשר
  

  כתובת הדואל
  
  

   של המעסיקהכתובת

  - פרטי השינוי. ג
  הנחיות והערות נוספות  באפשרות המתאימה והשלם כנדרשvבוחר באחת מן האפשרויות שלהלן סמן במידה והינך 

   החודשינתוני השכר) 12קוד פנימי  (.1 �

  ח"ש________________  סך ________________לפוליסה מספר   

    ח"ש________________סך __________  ______לפוליסה מספר   

  ח"ש________________סך __________  ______לפוליסה מספר   

  . השכר בכל פוליסהאם יש יותר מפוליסה אחת יש לפרט את נתוני  

  .א טופס הצטרפות לקרן הפנסיהמל,  אם לא קיימת קרן פנסיה- ח "ש__________ ________לקרן פנסיה   

המבוטח תחייב הוכחת מצב ייתכן והגדלת שכר 
  . שלך סוכן הביטוחאנא בדוק מול. בריאותו

 עלולה להקטין את הכיסוי ם הקיישכרהקטנה ב
  .הביטוחי

יש , פוליסה קלאסית לא ניתן לבצע הגדלת שכר
  . למלא הצעה חדשה

  פי- השכר מתעדכן על) 70קוד פנימי  (.2 �

 צמוד תוספת יוקר בלא תקרה □   צמוד תוספת יוקר עם תקרה □   צמוד מדד □   תקבול □        
  

  )בפוליסות ובקרן הפנסיה אם קיימת( הפרשות משכר) 74קוד פנימי  (.3 �

  .ת המס הנוכחית בלבדאפשר לבצע את השינוי משנ  
  . שלך סוכן הביטוחבדוק מול אנא  -פוליסה חדשה ת צאתחייב הו הפרשות בפוליסותייתכן שהגדלת ה  
  .הקטנה בהפרשות הקיימות עלולה להקטין את הכיסוי הביטוחי  

  לאבדן כושר עבודה  לתגמולים  לפיצויים  חשבון- על

    המעסיק

%  

  

%  
   והיתרה מתוך התגמולים ______%עד  □   ______%עד  □

  חשבון העובד- על והיתרה  ______%עד  □               

  בלא מגבלה □

    העובד
  

  45פי סעיף -על

  

%  

  מתוך ההפרשות □

      ______%עד  □

   והיתרה מתוך התגמולים     ______%עד  □

  בלא מגבלה □ 

 י"חזרת הפוליסה לביטוח מנהלים עפה
הפרמיה המקורית כמנהלים כפופה לאישור 

  . החברה

  

 -כ תגמולי מעסיק ואבדן כושר עבודה "סה
    7.5%ההוצאה המוכרת היא עד 

  

 בכל מקרה של הפרשה, 19פי תקנה -על
חייבת להיות הפרשה , לפיצויים בקצבה
- על. בגובה השכר המתאים, לתגמולים בקצבה

נות חלק מעסיק ועובד בתגמולים חייב פי התק
להיות בתכנית ביטוח אחת לפי שכר המבוטח 

  .בכל תכנית ביטוח

  

 ושר עבודה בפוליסה יישאראם קיים אבדן כ*
נא , אם רצונך בשינוי. ום הכיסוי בלא שינויסכ

  .נויים בכיסויים ביטוחייםלשיטופס בקשה למלא 

  מודיםע 2ך  מתו1ד עמו

  טופס זה מנוסח בלשון זכר
  כאחד אך פונה לנשים ולגברים



  עמודים2 מתוך 2עמוד  - או קרן הפנסיה/ מנהלים ושינויים בפוליסותבקשה ל
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   שנים3לאחר  □       מיידית □       תנאיאזכאות בל) 87קוד פנימי  (.4 �
   הכול □       קרן הפנסיה □       קצבה □

ה שהיא ולא כאשר תסתיים עבודתו אצלי מכל סיב, י המבוטח אוטומטית לידהכספים יועברוידוע לי כי משמעות סעיף זה היא מתן הוראה בלתי חוזרת לפיה 
  .אוכל לקבל החזר כספי כלשהו בלא קבלת הסכמה מהמבוטח

  . חישוב הפיצויים לפי תנאי הפוליסה- במהלך תקופת העבודה זכאות בלא תנאיבהוספת 

   14 לפי סעיף - הסכם עבודה ) 8 קוד פנימי (.5 �
  .ידי העובד והמעסיק-יש למלא טופס בקשה חתום על.  לחוק פיצויי פיטורין14פי סעיף -שור משרד העבודה עליש הסכם בין העובד למעסיק באי □    

  . הצטרפות במסגרת הסכם קיבוצי □            

  .  2008 צו הרחבה ינואר –הצטרפות במסגרת הסדר פנסיית חובה  □            
  
  מסלולי השקעה לפיצויים) 150קוד פנימי  (.6 �
  .בקשה לשינויים במסלולי השקעהנא מלא טופס  –שינוי במסלולי ההשקעה      

  .תגמוליםמסלול ההשקעה בשונה מהפיצויים במסלול השקעה לאישור לעובד לבחור  □    
     
    ___________________בפוליסה מספר  בפוליסת עדיףתמהיל שינוי  )81קוד פנימי  (.7 �

  _______כפולות שכר  □ח   "ש______ _____סכום ביטוח קבוע  □    )90%- לא יותר מ- סכוןיאחוז לח( לריסק____ %   סכוןילח____: %לפי □
 .וקטנו בהתאםביטוחים צמודי סכומי ביטוח יסודי י    

  .תתפת ברווחים בלבד בפוליסה משיישם לאפשר. טין את סכום הביטוח למקרה פטירהידוע לי כי בקשתי תק      
  .נא פנה לסוכן הביטוח שלך. משתתפות ברווחים יחייב השינוי הוצאת פוליסה חדשהבפוליסות שאינן      
  .הוכחת מצב בריאות שינויים בכיסויים ביטוחיים ולהשלמת סכום הביטוח מלא טופס     

  

   קרן הפנסיהשינויים במסלול) 76קוד פנימי  (.8 ����
  .  יש באפשרותך לשנות את מסלול הפנסיה–" ישית עתודות קרן פנסיה בהתאמה א–מיטבית "אם ברשותך תכנית מסוג  

  ) מסלול אחד בלבדX-נא לסמן ב(ת במסלול הפנסיה המסומן / מבוטחת להיות/הנני בוחר 
         
  ום נכותמסלול בסיסי מינימ ����                             מסלול עתיר חיסכון ����        מסלול עתיר ביטוח נכות   ����         בסיסימסלול  ����      

  מסלול בסיסי מקסימום  נכות ����      מסלול עתיר חיסכון בפרישה מוקדמת  ����      מסלול עתיר ביטוח שאירים ����      מסלול משפחה       ����
   

מה  שנים למחלה שקד5וכן תחייב בתקופת אכשרה בת , לנכות ושאירים תחייב הצהרת בריאות ותיעשה בכפוף לאישור הקרןהגדלת הכיסוי הביטוחי 
  . לשינוי המסלול

  .)יש לצרף תצלום תעודת זהות כולל ספח( אם ברצונך לוותר על כיסוי ביטוחי לפנסיית שאירים או על חלק ממנו אנא סמן – ויתור על פנסיית שאירים
  

  בת הזוג ולילדים /ברצוני לוותר על הכיסוי הביטוחי לפנסיית שאירים לבן  ����
  

  בת הזוג בלבד/פנסיית שאירים לבןרצוני לוותר על הכיסוי הביטוחי לב ����
  

  אם לא השתנה ,  חודשים24בתום . או ילדים/בת זוג ו/ חודשים או עד למועד בו תתקבל בקרן הודעה לפיה נוספו לך בן24ויתור כאמור יהיה תקף למשך 
  הוויתור האמור אפשרי רק אם אין לך שאירים .  חודשים וחוזר חלילה24פת של בהודעה בכתב להאריך את התקופה לתקופה נוס, מצבך המשפחתי תוכל

 . חוקיים כהגדרתם בתקנון הקרן

  מסלול זקנה����     מסלול הפנסיה שלך יהיה"  קרן כללית משלימה– עתודות –מיטבית "אם ברשותך תכנית מסוג 
    בקרן הפנסיהאפיקי השקעותשינויים ב) 76קוד פנימי . (9 ����
  ) X-נא לסמן ב( -וני לשנות את תמהיל אפיק ההשקעה בקרן לברצ

       _______%ספיר    �         __ _____% יהלום �
   . פעמים בשנה קלנדרית ולא יותר מפעם אחת ברבעון קלנדרי4אפשר לשנות את תמהיל ההשקעות עד 

  לא יתקיים ם  א.לאחר הפיצול בכל אפיק תהיה גבוה מפעמיים השכר הממוצע במשק, אם היתרה הצבורה לזכותך, לפצל את הכספים כאמור לעילאפשר 
    ."פירס"שייבחר הוא  האפיק –ואם קבעת שיעורי הפקדה זהים , יושקעו כל הכספים באפיק לגביו קבעת את שיעור ההפקדה הגבוה יותר, התנאי

  .פנסיוני בייעוץ עזרילה מומלץ, ךיזכויות על להשפיעעשויות  הפנסיוני הביטוח בתכניות שינויים או/מאחר  ומשיכות כספים ו
  .כך-לשם שלך הביטוח לסוכן ותלפנ אפשר

  

  

  

  

  

  

    חתימת   זהותמספר  שם       
  ______________ __________X המבוטח  _____________________המבוטח   _____________________המבוטח   _____________תאריך 

  
  שם  חותמת    חתימת

  ____________________תפקידו    _____________________ החותם  _______________________המעסיק   _____________________המעסיק 

  www.clalbit.co.ilאפשר לפנות לאתר כלל בכתובת 


