מספר בעֹל הרישיון

שם בעֹל הרשיון הפנסיוני
שם המפֱקח

בֱקשה ֹלשינויים בפוֹליסת מנהֹלים
טופס מספר

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

80

א .פרטי המועמִד ֹלביטוח )"המבוטח" " /העובִד"(
שם משפחה

מספר זהות

כתובת )רחוב(

מס' בית מס' ִדירה

מספר טֹלפון

שם פרטי
מיֱקוִד

יישוב

מספר טֹלפון נייִד
תאריך עזיבת עבוִדה מעסיֱק ֱקוִדם*

ִדואר אֹלֱקטרוני

* יש ֹלמֹלא נתון זה רֱק כאשר השינוי הוא ֱקבֹלת בעֹלות

ב .פרטי מעסיֱק נוכחי

שם המעסיֱק

מספר זהות  /ח"פ  /ח"צ

מספר טֹלפון

מספר מפעֹל

ג .פוֹליסה/ות בה/ן יש ֹלערוך שינוי/ים
בכֹל פוֹליסות המנהֹלים
.2

בפוֹליסות מספר.1 :

.3

ִד .ברצוני ֹלבצע את השינוי/ים הבאים )סמן ב-

את השינוי/ים המבוֱקשים(
מינוי מוטבים )יש ֹלמֹלא סעיף ז'(

ֱקבֹלת בעֹלות עֹל הפוֹליסות* )יש ֹלמֹלא סעיפים ה' ,ט'.
בפוֹליסות עם מסֹלוֹל השֱקעה יומי יש ֹלמֹלא בנוסף את סעיף ח'(
שינוי בשכר** )יש ֹלמֹלא סעיף ה'(2-

שינוי בשֹליטה בכספים בסעיף הפיצויים )עֹל המעסיֱק
ֹלמֹלא סעיף ט'(
שינוי כיסוי/ים )יש ֹלמֹלא סעיף ו'(

שינוי מסֹלוֹלי השֱקעה )יש ֹלמֹלא סעיף ח'
וֹלצרף טופס (17
הוספת כיסוי/ים

שינוי באחוזי ההפרשות )יש ֹלמֹלא סעיף ה'(2-
* במיִדה והשינוי הוא עזיבת עבוִדה בֹלבִד ,יש ֹלמֹלא טופס 70

.4

** במיִדה ומתבצעת הֱקטנה ,יש ֹלהמציא שֹלושה תֹלושי שכר אחרונים

ה .הוִדעת המעסיֱק
 .1אני מסכים ֹלֱקבֹל את הבעֹלות ֹ /להיות המעסיֱק בפוֹליסות המנהֹלים ,כמפורט ֹלהֹלן:
תאריך התחֹלת
בגין משכורת
חוִדש העברת
תאריך תשֹלום
שכר חוִדשי
עבוִדה
חוִדש
פרמיה ראשונה
פרמיה ראשונה
ברוטו בש"ח
פרטי מעסיֱק חִדש:
מספר זהות  /ח"פ  /ח"צ
כתובת )רחוב(
איש ֱקשר
בחברה

שם המעסיֱק
מס' בית

שם משפחה

מספר מפעֹל
מיֱקוִד

יישוב

מס' משכורות
בשנה

מספר פֱקס

מספר טֹלפון
ִדואר אֹלֱקטרוני
מספר טֹלפון

תפֱקיִד

שם פרטי

מֱקצוע

עיסוֱק

 .2פרטים בִדבר חֹלוֱקת השכר וההפרשות ניתן ֹלבצע שינוי במרכיבי השכר ֹלמעט המֱקרים הבאים:
בתוכניות מסוג מעורב ,גימֹלא וכֹל החיים )ֱקֹלאסיות( ֹלא ניתן ֹלהגִדיֹל את הפרמיה מעבר ֹלפרמיה הנוכחית שֹל הפוֹליסה
בפוֹליסות מבטיחות תשואה ֹלא ניתן ֹלהגִדיֹל את אחוזי ההפרשה
בכֹל שינוי כגון :הגִדֹלה  /הוספה במרכיבי השכר הֱקיימים בפוֹליסה/ות ,נִדרש ֹלֱקבֹל מראש אישור מהחברה.
הפרשות נוספות
מרכיב
מרכיב
מרכיב
ֹלאובִדן כושר עבוִדה )(%
מספר הפוֹליסה
שכר ֹלפוֹליסה
תגמוֹלי
הפיצויים
תגמוֹלי
)*(%
מעסיֱק ) *(%עובִד )*(%
ע"ח עובִד
ע"ח מעסיֱק
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%

%

%

עִד %

%

%

%

%

עִד %

%

%

%

%

עִד %

%

%

%

%

עִד %

%

ִדמי ניהוֹל
מִדמי ביטוח**

ִדמי ניהוֹל
מהחיסכון
המצטבר**

* במיִדה וההפרשות הינן בהתאם ֹלצו הרחבה יש ֹלסמן:
שעור ההפרשות משתנה בהתאם ֹלצו הרחבה ֹלביטוח פנסיוני מֱקיף במשֱק ֹלפי חוֱק הסכמים ֱקיבוציים התשי"ז  1957 -כפי שיִדוע במועִד ההצעה.
** רֹלוונטי רֱק בפוֹליסות שנמכרו אחרי .1/2004
 .3אופן הגבייה שיחוֹל עֹל הפוֹליסה/ות )סמן ב-
ֹלפי תֱקבוֹל ממעסיֱק
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את המתאים(
צמוִד ֹלתוספת יוֱקר עם תֱקרה

צמוִד ֹלמִדִד
עמוִד מספר
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ו .הוספת  /שינוי כיסוי/ים
ברצוני ֹלשנות ֹ /להוסיף כיסויים ֹלפוֹליסה/ות החֹל מתאריך
אם השינוי המבוֱקש הוא הוספה או הגִדֹלה שֹל כיסוי ,חובה ֹלמֹלא טופס הצהרת בריאות )טופס מספר (1
סוג השינוי
הביטוח  /הכיסוי שבו חֹל השינוי  /התוספת
הֱקטנה*
ביטוֹל*
הוספה
הגִדֹלה

הסכום בש"ח ֹלאחר השינוי נכון ֹלמִדִד תאריך השינוי
פוֹליסות אחרי ) 1/2004רשום את סכום הביטוח בסכומים או
בכפוֹלות שכר בהתאם ֹלאפשרויות המפורטות(:

ביטוח אור ֹלמֱקרה פטירה )סמן את הכיסוי המבוֱקש(:
אור 1
אור 5

ֹלא כוֹלֹל החיסכון המצטבר )ו(

 ₪או

משכורות

כוֹלֹל החיסכון המצטבר)ז(

 ₪או

משכורות

ריסֱק יורִד )ֹל( %

מהשכר:

יחושב בכֹל עת עֹל פי  %משכר חוִדשי כפוֹל מספר
החוִדשים שנותרו עִד ֹלתום תֱקופת הביטוח
יחושב עֹל פי ההיוון שֹל  %משכר חוִדשי בהנחת ריבית היוון
שנתית בשיעור שֹל  3.5%ובהתייחס ֹלמספר החוִדשים
שנותרו עִד ֹלתום תֱקופת הביטוח
פוֹליסות ֹלפני ) 1/2004סמן את האפשרות הרצויה(:

אובִדן כושר עבוִדה  /מגִדֹל ֹלהכנסה

יסוִדי

בביטוֹל פיצוי ,האם ֹלהשאיר שחרור?
כן

סכום ביטוח ֱקבוע

ֹלא

₪

מספר משכורות ֱקבוע ֹלמֱקרה מוות
אחוז חיסכון ֱקבוע %

כיסויים ביטוחיים נוספים ע"ח העובִד בפוֹליסה נפרִדת
)יש ֹלהמציא טופס הוראה ֹלחיוב חשבון  -טופס מספר (5
אחר
* יִדוע ֹלי שהֱקטנת  /ביטוֹל סכומי הביטוח פוגעת בכיסוי הביטוחי וכֹל הגִדֹלה בעתיִד תהיה ע"פ תנאי החברה הנהוגים באותה עת.
הוספת כיסוי ֹלפיצוי חוִדשי באובִדן כושר עבוִדה **
גובה הכיסוי המבוֱקש:
ע"ח

מעסיֱק

מהשכר

ש"ח או %
עובִד

67
65
64
עִד גיֹל
נא סמן ב -את פרטי הכיסוי המבוֱקש במֱקומות המתאימים בטבֹלה
הכיסוי
המבוֱקש

שחרור
בֹלבִד

מבנה ִדמי הביטוח
משתנים
)ברירת מחִדֹל(

חוִדשי המתנה

ֱקבועים

3
)ברירת מחִדֹל(

6

הרחבה ֹלנכות
חֹלֱקית*
רֱק בפרמיה משתנה

שֹלווה

תוספת פיצוי -
פרנציז'ה

נספח
"עוז"

ניתן ֹלהוספה רֱק בפרמיה
משתנה ורֱק במסגרת
 3חוִדשי המתנה
ניתן ֹלהוסיף רֱק במסגרת
 3חוִדשי המתנה

מגִדֹל ֹלהכנסה
מגִדֹל ֹלהכנסה פֹלוס
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הערה :בֱקרות מֱקרה הביטוח ֹלא יעֹלה סכום הפיצוי החוִדשי באובִדן כושר עבוִדה עֹל  75%ממוצע הכנסותיך המוצהרות ב 12 -החוִדשים האחרונים טרם ֱקרות מֱקרה הביטוח ,וכן
יֱקוזז מסכום הפיצוי כֹל פיצוי חוִדשי המגיע ֹלך ממבטח אחר והכוֹל בכפוף ֹלאמור בתנאי הפוֹליסה
* בהתאם ֹלאמור בתנאי הפוֹליסה ,הרחבת הכיסוי ֹלמֱקרה שֹל נכות חֹלֱקית בשיעור העוֹלה עֹל  25%ועִד  ,74%תסתיים בהגיע המבוטח ֹלגיֹל .60
** במיִדה ונִדרש ֹלהוסיף כיסוי אובִדן כושר עבוִדה בפוֹליסה חִדשה ,יש ֹלצרף טופס .447
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ז .מינוי מוטבים )מינוי מוטבים יחוֹל ֹלגבי כֹל הפוֹליסות ששוֹלבו בבֱקשה זו(
בחיי המבוטח  -המבוטח .במֱקרה פטירה:
מספר זהות

שם פרטי

שם משפחה

ֱקרבה ֹלמוטב

החֹלֱק היחסי ) (%בתגמוֹלי הביטוח

במֱקרה שֹל פטירת המבוטח ֹלפני תום תֱקופת הביטוח או התחֹלת תשֹלומי הֱקצבה ובעוִדו מועסֱק אצֹל המעסיֱק  -סכום השווה ֹלסכום החיסכון המצטבר שֹל מרכיב הפיצויים בהתאם ֹלתנאי
הפוֹליסה ישוֹלם ֹלשאירים כהגִדרתם בחוֱק פיצויי פיטורין וההפרש ,אם ֱקיים ,בין הסכום המגיע במות המבוטח ֹלבין סכום השווה ֹלחיסכון המצטבר שֹל מרכיב הפיצויים ישוֹלם ֹלמוטבים.

ח .מסֹלוֹלי השֱקעה  -תֱקף בתוכניות מגִדֹל השֱקעות שֹלי ,מגִדֹלור ומגִדֹלור ֹלחיים ֹלסוגיהם
הנחיית המעסיֱק ֹלהשֱקעת כספי הפיצויים )יש ֹלצרף טופס ֹ 17לשינוי מסֹלוֹל השֱקעה(:
ֹלהפֱקיִד את כספי הפיצויים ֹלמסֹלוֹל השֱקעות בהתאם ֹלבחירתו שֹל העובִד
ֹלהפֱקיִד את כספי הפיצויים ֹלמסֹלוֹל ברירת המחִדֹל
ֹלהפֱקיִד את כספי הפיצויים ֹלמסֹלוֹל השֱקעה בהתאם ֹלבחירתי

ט .פרטים נוספים ֹלמיֹלוי עֹל יִדי המעסיֱק )חובה ֹלסמן אחת מהאפשרויות בכֹל אחִד מהסעיפים(
 .1שֹליטה בכספים שהופֱקִדו ֹלמרכיב הפיצויים )חובה ֹלסמן אחת מהאפשרויות ֹלהֹלן(
 1.1הסכם ֹלפי סעיף 14

כן ֱקיים בין העובִד והמעסיֱק הסכם עבוִדה שחֹל עֹליו סעיף ֹ 14לחוֱק פיצויי פטורין התשכ"ג  1963 -בהתאם ֹלאישור כֹלֹלי בִדבר תשֹלומי מעסיֱקים
ֹלא ֹלֱקרן פנסיה וֹלֱקופת ביטוח במֱקום פיצויי פיטורין .אם ֱקיימת הצהרה ֹלגבי תחוֹלת סעיף ֹ 14לחוֱק פיצויי פיטורין וֹלא הוחֹלט עֹל רכישת כיסוי
אבִדן כושר עבוִדה במסגרת הצעה זו ,הרי שהמועמִד ֹלביטוח והמעסיֱק מצהירים ,כי יִדוע ֹלהם שבמסגרת הצעה זו הם בחרו שֹלא ֹלרכוש
כיסוי אבִדן כושר עבוִדה והם פוטרים את החברה מכֹל אחריות בֱקשר ֹלכך.

 1.2ויתור אוטומטי

כן המעסיֱק מאשר ,שהעובִד יהיה זכאי ֹלמרכיב הפיצויים בכֹל מֱקרה ,והוא מוותר בזאת ויתור בֹלתי מותנה עֹל השֹליטה בכספי מרכיב הפיצויים
ֹלא והוא נותן בזאת הוראות בֹלתי חוזרות ֹלחברה ֹלשֹלם את מרכיב הפיצויים ֹלמבוטח.

 1.3זכאות בֹלא תנאי

כן ֹלעובִד זכאות בֹלא תנאי ֹלעניין משיכה ממרכיב הפיצויים.
ֹלא המעסיֱק מאשר כי העובִד יהיה זכאי ֹלמשוך את כספי הפיצויים ֹלֹלא תנאי החֹל ביום
אצֹל המעסיֱק ממועִד תחיֹלת העבוִדה הנֱקוב ֹלעיֹל ,המוֱקִדם מבין המועִדים הנ"ֹל.
המעסיֱק מאשר כי זכותו שֹל העובִד ֹליתרת הכספים בפוֹליסת הביטוח ֹלרבות מרכיב הפיצויים כאמור ֹלעיֹל הינה הוראה בֹלתי חוזרת ֹלמבטח
ֹלפעוֹל בהתאם ֹלֱקבוע ֹלעיֹל בכפוף ֹלהוראות ההסִדר התחיֱקתי והיא איננה ניתנת ֹלביטוֹל או ֹלשינוי .זכאותו שֹל העובִד כאמור ֹלעיֹל ֹלא תחוֹל
אם התֱקיימו התנאים המצִדיֱקים פיטורים בֹלא פיצויים בהתאם ֹלסעיפים  16או ֹ 17לחוֱק פיצויי פיטורין התשכ"ג .1963 -
ֹליִדיעת המעסיֱק ,במֱקרה שֹל זכאות בֹלא תנאי ֱקיימת נוסחה שונה ֹלחישוב החיסכון המצטבר שֹל מרכיב הפיצויים ֹלהבִדיֹל ממרכיב
התגמוֹלים ,העשויה ֹלצמצם את הסכומים הנִדרשים ֹלצורך השֹלמת פיצויי הפיטורין בעת סיום עבוִדתו שֹל העובִד.

ֱ 1.4קיומו שֹל הסכם בִדבר החזרת
מרכיב הפיצויים ֹלמעסיֱק

או בתום שֹלוש שנות עבוִדה שֹל העובִד

ֱקיים

ֹלא ֱקיים

הסכם ֱקיבוצי או הסכם אחר שניתן ֹלהחזיר את מרכיב הפיצויים ֹלמעסיֱק.

י .הערות נוספות
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