
 
 

 פעמית-הצעה להפקדה חד
 עצמאי/אישי - בפוליסת פרופיל הדור החדש

 
 
 )בעל פוליסה באישי בלבד( המועמד לבעלות על הפוליסההמבוטח ופרטי  .א

 

 אריך לידהת ) זהותנא צרף תצלום תעודת (מספר הזהות השם הפרטי שם המשפחה

            

 מין
 נקבה זכר  

 מצב משפחתי
 גרוש  אלמן   רווק נשוי  

 כתובת הדואל             מספר טלפון  

 מיקוד שם היישוב מספר הבית ד"שם הרחוב או מספר ת

 גובה ההפקדה ומסלול ההשקעה, יתסוג התכנ –פרטי ההפקדה . ב
 

 משלמת לקצבה סוג התכנית
מסלול 
 ההשקעה

 השקעה    %
 "אישי"ל

 השקעה %
 "עצמאי"ל

 אופק  שם התכנית
 

   מניות. 1

דמי ניהול 
 מהפקדה שוטפת

   תיקדונוופ ח "אג. 2 0%

פוליסה 
מסוג 

  פרופיל"
הדור 
    החדש 
 "עצמאי

מוכר (
כקופת 
דמי ניהול מחיסכון  )גמל

 מצטבר
   ח "מט. 3 2%

            ח"סכום ההפקדה בש
 "פרופיל הדור החדש עצמאי"עבור 

   שקלי. 4 

   )1(כללי . 5 

 קצבה הון  סוג התכנית
   )2(כללי . 6

   עוגן אופק   שם התכנית
   ) 3(כללי . 7

דמי ניהול מהפקדה   
 שוטפת

  כ"    סה 7% 0%
100% 100% 

פוליסה 
מסוג 

פרופיל "
הדור 
החדש 
 "אישי

לא מוכר (
 )ג"כקופ

דמי ניהול  
 מהחיסכון המצטבר

2% 1.25% 

          ח"סכום ההפקדה בש
 "פרופיל הדור החדש אישי"עבור 

  

 

אם לא נבחר מסלול השקעה יופקדו הכספים 
 ).3(כללי  במסלול השקעה

      גיל המבוטח בתום תקופת הביטוח  

 )67פי גיל -הגיל ייקבע על,  לא תסמןאם(

 

 מספרו סוכן שם

 מספר ההצעה

 –       

 עמודים2 מתוך1דעמו



  עמודים2 מתוך 2עמוד  - פ אישי ועצמאי" חהצעה להפקדה
 
 
 ")כלל ביטוח"חובה לצרף טופס מקדים לבקשת העברת כספים ל(פעמית במסגרת העברה בין קופות גמל -הפקדה חד .ג

פי הסכום -סכום ההפקדה ייקבע על
 ידי הקופה המעבירה -שיועבר על

                           מד העמית בקופה המקבלת מע
 ) לאחר עזיבה בלבד(   שכיר   עצמאי  

 סוג התכנית המבוקשת סוג הקופה המעבירה

 )בלא שינוי(  הון  כספים הוניים

   תכנית משלמת לקצבה

 )בלא שינוי(  תכנית לא משלמת לקצבה  צבהכספים מקופה לא משלמת לק

   תכנית משלמת לקצבה

 תכנית משלמת לקצבה   כספים מקופה משלמת לקצבה

 :לתשומת לבך

פניית המבוטח , בהעברות כספים בין קופות גמל .1
 ). שאליה מועברים הכספים(תיעשה לקופה המקבלת 

 לקצבה המשמעות של שינוי ייעוד הכספים מהון .2
והמשיכה תהיה לפי כללי משלמת היא הפקדה חדשה 

 .קצבה

ובהתאם " אופק"הכספים יופקדו לפוליסה מסוג  .3
 . למהותם

 מוטבים .ד
-חלק ב יחס קרבה תאריך לידה מספר זהות שם פרטי שם משפחה המוטבים

% 
המוטב בתום 

 - תקופת הביטוח
 אחרת, בעל הפוליסה
  מלא פרטים 

      

מוטב 
המוטבים        ראשון

במות 
מוטב  המבוטח

       שני

 צוואהלפי  □
 _______________________________________________________________ פרט- קודם של מי שנרשם לעיל תבמקרה מוו □

 _________________________________פ " רשום ח_________________________________________ ______חברה □

 הצהרות. ה
 מבקש בזה להתקשר עם החברה בחוזה ביטוח בהתאם לכל הפרטים הרשומים בהצעה זו  הפוליסהמועמד לבעלות עלמבוטח והה, אני החתום מטה

 : אני מצהיר ומסכים בזה ש.פי התנאים המקובלים בחברה לעניין הביטוח המבוקש-ועל
  . ובכל מסמך אחר ישמשו בסיס לחוזה הביטוח המבוקש ויהוו חלק בלתי נפרד ממנוובות כמפורט בהצעהכל הפרטים והתש .א
 שיספק לה מפעם פי צורכי החברה במאגרי מידע של החברה או מי מטעמה או של מי-או שאמסור לחברה יישמרו על/ הפרטים שמסרתי ו כל.    ב

 . פי שיקול דעתה של החברה-אחר החיוני למתן השירות עלועיבוד נתונים או כל שירות לפעם שירותי מחשב 
 :                                                                                                                                                                       וקשר עם הלקוחויתור על סודיות

קבוצת כלל : "להלן(מ "שהפרטים שמסרתי לכל חברה מחברות קבוצת כלל החזקות עסקי ביטוח בע, מסכים לכך מצהיר בזה כי הובא לידיעתי ואניאני 
בהם מידע ממוחשבים  יוחזק במאגרי, או כל מידע בקשר אלי שיגיע לידיעת מי מחברות קבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסים/ו") ביטוח פנסיה ופיננסים

פרטים אלה עשויים להימסר לחברות מקבוצת כלל  וכן ידוע לי ואני מסכים כי, קבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסים לרכז נתונים בדבר לקוחותיה נוהגת
ל לצורך ווהכ, )וכן לגורמים נוספים הפועלים עבור קבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסים ומטעמה(ביטוח פנסיה ופיננסים ולהיכלל במאגרי המידע שלהן 

או שירותים  של מי /ת ללקוחות הקבוצה לרכישת מוצרים ולצורך קיום חובות על פי דין ולצורך פניות שיווקיו, ניהול ומתן שירותים ללקוחות הקבוצה
מערכת חיוג ,  באמצעות הודעות פקסימיליה, ובין היתר,אמצעים אלקטרוניים שונים ומגווניםב ודואר לרבות ב,באמצעים שונים, מחברות הקבוצה

 . ובכל דרך אחרתהודעות אלקטרוניות והודעות מסר קצר, אוטומטי

 ___________________ X   חתימת המבוטח והמועמד לבעלות על הפוליסה _________________תאריך  :             ם החתוולראיה באתי על       
 
 134קוד מסמך                  .ח ויותר יש לצרף מסמכי זיהוי ולמלא את טופס ההצהרה שלהלן" ש20,000 בסכום של -פי צו איסור הלבנת הון -על

                                                                                         יסור הלבנת הוןפי צו א-לעהצהרה 

אני מתחייב להודיע למבטח אם אפעל  .מצהיר בזאת כי אני פועל בעבור עצמי_ _____________בעל תעודת זהות מספר ____ ________אני 
 .בעבור אחר

  
 ______________________________Xבעל הפוליסה חתימת  ________________תאריך  



 
 

 
 

 171קוד מסמך                                                                                                                                מ  "כלל חברה לביטוח בע
 )בחוזר המפקח) א (4סעיף (דשה לביטוח חיים הצעה ח למילוי ב–ביטוח חיים  פוליסות ל–שינוי בפוליסה /שאלון החלפה

 ) אישי–למילוי רק בפוליסות פרופיל הדור החדש (
ח ידע הנחוץ לצורך ניתווכדי לקבל את המ, אגב בקשתך לעריכת פוליסת ביטוח חיים חדשה, כדי לברר אם בכוונתך להחליף או לערוך שינוי בפוליסות הביטוח שברשותך

 :שלהלןעלייך להשיב על השאלה , ההחלפהוהערכת התועלות היחסיות של פעולת 
 .  נא פרט,  כן          לא     ? האם בידיך פוליסות ביטוח חיים בתוקף        

  ישונו באופן  ,יסולקו באופן חלקי או מלא, יפדו באופן חלקי או מלא י, יבוטלו, האם פוליסות לביטוח שבתוקף, כחלק מרכישתך פוליסת ביטוח חדשה        
 ישונו או יוגבלו באופן  ,או בכל הטבה אחרת הקבועה בהן, הגימלה או חלקה. שהיו קבועים בהן סכומי הביטוח , שיקטין את ערכי הפדיון הקיימים אותה שעה        
    כן   לא                   .                 תקופת הביטוח הקבועה בהןשיגרום להפחתה בסכום הביטוח או לקיצור        

    
 . מסמך השוואה כתנאי להמשך הטיפול בעריכת פוליסת ביטוח חדשהמחייבת את הסוכן להמציא ית תשובה חיוב

 ______________________________X חתימת בעל הפוליסה ________________תאריך 

 הצהרת הסוכן 
    כן   לא                                                          :כרוכה עסקה זו בהחלפת פוליסות ביטוח חיים בתוקף, למיטב הבנתי

 ______________________X חתימת הסוכנות ______________________ X X הסוכןחתימת  ________________תאריך 

 
 

 ) אישי–למילוי רק בפוליסות פרופיל הדור החדש (הצהרה והסכמה בעניין ייעוץ השקעות 
 רשאי לייעץ מאחר שהובהר לי שסוכן הביטוח אינו. ערך-פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ רשאים לייעץ בתחום רק יועצי השקעות מורשים מטעם רשות ניירות-ידוע לי כי על

או כל יועץ אחר מטעמי לצורך קבלת ייעוץ בדבר , בנושא השקעה באפיקים השונים אני מאשר שניתנה לי האפשרות להתייעץ עם יועץ השקעות מורשה מטעם החברה
 .מדיניות ההשקעות והתשואות, כדאיות ההשקעה

 ______________________________X חתימת בעל הפוליסה ________________תאריך 

 
 

 הסוכן הפנסיוני/היועץ/הצהרת המשווק הפנסיוני
, מצהיר בזה כי שאלתי את המבוטח והמועמד לבעלות על הפוליסה את כל השאלות המופיעות בהצעה זו, הסוכן הפנסיוני/היועץ/המשווק הפנסיוני, החתום מטהאני 

 . וכי המסמך נחתם בפני, והתשובות הן כפי שנמסרו לי אישית

 ______________________________X היועץ/המשווק הפנסיוניחתימת  ________________תאריך 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22.6.09: אריך עדכון אחרוןת


