
  172 קוד פנימי
  _________.ז.ת____________ש� המבוטח

  
  'בנספח 
   פוליסות לביטוח חיי��מסמ� ההשוואה 

  )בחוזר המפקח) ג (4סעי� (
�  .הנ� שוקל רכישת פוליסת ביטוח חיי� חדשה תו� ביטול פוליסת ביטוח החיי� שברשות

�ה משרת את מיטב האינטרס שינוי שכזה מחייב ייעו% מקצועי וחשיבה שכ" ייתכ" שאי" ז, לידיעת
דורש המפקח על , לאור האמור. ייתכ" ושינוי שכזה יטיב עימ�, אול�. של� לבצע את השינוי כאמור

הביטוח להציג בפני� מסמ� השוואה בו יוצגו בפני� היתרונות והחסרונות של העסקה הכוללת 
�  .לגבי

  )קו� המתאי� במ Xיש לסמ" : (או מבוסס על/  נתקבל מהמפורט במסמ� זההמידע 
  ________________ש� המבטח. מבטח הקיי�ה[   ] 
לא סיפק את המידע במקרה והמבטח הקיי� (הערכות המתבססות בי" השאר על סמ� דוח שנתי [   ] 

  )בזמ" הנקובהמלא או 
  _______________________________ש� המבטח אליו פניתי ולא סיפק את המידע המסומ"  
  פוליסות בתוק�

' מס
 ____פוליסה

' מס
 ____פוליסה

' מס
 ____פוליסה

  
ה פוליסות לאחר "ס

  השינוי ופוליסה חדשה

 

     ש� המבטח
טלפו" לשירות 

 לקוחות
    

     1סוג הפוליסה
אופ" משיכה בתו� 

 תקופה
    

     מספר פוליסה
     תארי� תחילת ביטוח

     2תנאי השקעה
     3סוג קצבה

_| |מקד� קצבה לכל 
10,000,  

    

פרמיה כוללת שנתית 
 לשנה זו

    

חסכו" צפוי לתו� 
  4ביטוח

    

קצבה צפויה לתו� 
  5תקופה

    

כיסויי�      
      6ביטוחיי�

ער� פדיו" נוכחי 
 באחוזי�

    

ער� פדיו" למשיכה 
  מיידית

    

קנס משיכה או 
  7סילוק

    

מספר 
שני� 

 לקבלתו

 בונוס    

     גודלו

  

                                                 
  .שם פוליסה מסחרי 1
  .הבטחת תשואה/משתתף ברווחים 2
  .קצבה מובטחת לתקופה 3
  .בהנחה כי הפרמיה תמשיך להיות משולמת כפי ששולמה הפרמיה האחרונה 4
  .בהנחה כי הפרמיה תמשיך להיות משולמת כפי ששולמה הפרמיה האחרונה 5
  ). חודשים אחרונים3-ממוצע פרמיה ששולם ב החישוב יבוצע לפי" י תקבולפ- על"בפוליסות (עבור כל כיסוי 6
   הקנס משיכה הינו למסלול היסודי בלבד 7



  :החסרונות ופרטי� נוספי�  לגבי ההחלפה, לאחר שבדקתי את מסמ� ההשוואה להל� היתרונות
  

  ______________________________________________: יתרונות הפוליסה החדשה
  

  ______________________________________________: חסרונות הפוליסה החדשה
  

  ________: ? שיכולי� להשפיע על תנאי הקבלה לביטוחהא� קיימי� שינויי� במצב המבוטח
__________________________________________________________________  

  
: הסיבות העיקריות להמלצה על החלפת פוליסות ביטוח חיי� שבתוק� ה"

__________________________________________________________________  
  :ריות להחלפת  הנספחי� בפוליסות שבתוק� ה"הסיבות העיק

__________________________________________________________________  
  

הקיי� והעובד את דבר קיומה של פוליסה /הבאתי לידיעת המעביד החדש: בביטוח מנהלי� בלבד
קיי� /ביד החדשהמלצתי על ההחלפה רק לאחר שבדקתי ע� המע. בתוק� ואת משמעות ההחלפה

  .                                               את האפשרות להמשי� את הפוליסה שבתוק� ולבצע את השינויי� המבוקשי� בה
  

  _________________חותמת מעסיק + חתימה ____________                         : חתימת הסוכ"
  

 �השוואה זה באופ" אישי והנני מאשר שהוא נכו" אני סוכ" הביטוח החתו� מטה מילאתי מסמ
  .למיטב ידיעתי ושיקול דעתי המקצועי

  
  :מהסיבות הבאות, אני ממלי$ על ביצוע ההחלפה(  ) 

______________________________________________________________________  
  

: מהסיבות הבאות, אני ממלי$ שלא לבצע את ההחלפה(  ) 
______________________________________________________________________  

  
  

  _________ : רשיו". מס_______________________________  : ש� הסוכ" וסוכנות הביטוח
  

  ____________:תארי�____________________________ : חתימת הסוכ" וסוכנות הביטוח
 

  למבוטח
  

 ששי� ימי�תו� ,  זכות�.האמורה ההשוואהתמצית את ולל הכ,  ההשוואהבמסמ� עיי� היטב
להחזר  זכאי והינ� לבטלה   , בתנאי שלא קרה מקרה הביטוח,ה פוליסת ביטוח חיי� חדשמקבלת

מהפקדה השוטפת ודמי ניהול דמי , עלות הכיסוי הביטוחיבניכוי ההפקדות השוטפות ששילמת כל 
  . � לתוצאות תיק ההשקעותהניהול מהחיסכו" המצטבר כשה" משוערכות בהתא

     
והנני מבקש לבצע את השינויי� הבאי� דלעיל " מסמ� ההשוואה"הנני מאשר בזאת שקראתי את 

  :בפוליסות המפורטות להל"
  

 הערות מועד השינוי סוג השינוי מספר פוליסה
        
        

 
�               ________________:המבוטח חתימת  ________________:תארי

   
  
  
  
  

 28.1.10גרסא מעודכנת ליום 


