
 
 בפוליסת פרופיל הדור החדש ת כספי פדיוןהפקד

 9 -קוד מסמך 

 
 
 
  והמבוטחהמועמד לבעלות על הפוליסהפרטי . א

 הבקשה אריךת ) זהותף תצלום תעודתנא צר (הותמספר הז הפרטישם ה המשפחהשם 

           
           

 

 כתובת הדואל ד הנייטלפוןהמספר  טלפוןהמספר 

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

 ההפקדהם על פרטי. ב
 .ה שפרטיה בסעיף גאת כספי הפדיון בפוליסאני מבקש להפקיד ______ ____________________בהמשך לבקשתי לפדיון פוליסות ביטוח חיים מספר 

  )פי התקנות- מס עלבמועד ההעברה תחייב בניכוי,  כספים הכפופים לתקנות"אישי"נית העברה לתכ( המשך -בתכנית פרופיל הדור החדש אישי  □

 אך תחייב בניכוי  תחייב בניכוי מס לאבמועד ההעברה,  כספים הכפופים לתקנות"עצמאי"העברה לתכנית ( המשך - עצמאיבתכנית פרופיל הדור החדש  □

 )פי התקנות- על לתקנות יהפכו לכספים כפופים לתקנות ויחולו עליהם כללי המשיכהכספים שאינם כפופים. מס בעת המשיכה ובכפוף לתקנות

 ).3(אם לא נבחר מסלול השקעה יופקדו הכספים במסלול כללי  - "פרופיל הדור החדש" -  הפוליסהפרטי. ג
 % מסלול השקעה % מסלול השקעה

  )3(כללי  .7  מניות .1

   מניות-ל "חו .8  ח ופקדונות"אג .2

  ח" אג-ל "חו .9  ח"מט .3

    שקלי .4

    )1(כללי  .5

 100 סך הכל  )2(כללי  .6

 ) שנים67- ל60בין ( _______גיל המבוטח בתום תקופת הביטוח 

 

דמי 
 פסגה □ שחק □ מרום □ ניהול

 מצבירה

) כולל (59עד גיל 
1% 

 0.75% 60מגיל 

) כולל (59עד גיל 
%____ 

 0.75% 60מגיל 

) כולל (59עד גיל 
%____ 

 0.75% 60מגיל 

 

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

המוטבים        מוטב ראשון
במות 

       מוטב שני המבוטח

המוטב בתום תקופת 
 , בעל הפוליסה-הביטוח

 �  אחרת מלא פרטים

      

 __________________________________ חברה □ - פרט - קודם של מי שנרשם לעיל תבמקרה מוו □ צוואהלפי  □

 _______________________________פ "רשום ח  _______________________________  

 

   . שלהלןצהרההטופס הולמלא את יש לצרף מסמכי זיהוי  ויותרח " ש20,000בסכום של  - פי צו איסור הלבנת הון-על

 134קוד מסמך 

  הוןפי צו איסור הלבנת-לעהצהרה 

 

 .מצהיר בזאת כי אני פועל בעבור עצמי_______ _____________בעל תעודת זהות מספר ______ ________________אני 

 .אני מתחייב להודיע למבטח אם אפעל בעבור אחר
 

 ______________________________X בעל הפוליסהחתימת  ________________תאריך  

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________לשימוש פנימי

   21.9.2008 -גרסה מעודכנת ל

 ההצעהמספר 

 סוכן' מס שם הסוכן


