מספר הסוכן

שם הסוכן
שם המפֱקח

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

שינוי בפוֹליסה/ות פרט
טופס מספר 30

שים ֹלבֹ :לשינוי שמות ,מען מגורים ,מוטבים ,מֱקצוע ,פרטי חשבון בנֱק וכִדומה יש ֹלמֹלא טופס מספר 20

א .פרטי המבוטח/ים
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ז
נ
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ג
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שם פרטי

מין

מצב משפחתי
א

שם פרטי

מין
ג

מספר טֹלפון

מספר טֹלפון נייִד

ִדואר אֹלֱקטרוני

מספר טֹלפון נייִד
עיסוֱק

נ

ב .את השינויים יש ֹלערוך:
בכֹל הפוֹליסות שבבעֹלותי
בפוֹליסות מספר:
.1
.2
.3

ג .שינויים בביטוחים ובכיסויים הנוספים )בִדוֱק את גובה סכומי הביטוח עֹל פי הכֹלֹלים והצירופים האפשריים(
ברצוני:

ֹלשנות ֹ /להוסיף כיסויים ֹלפוֹליסה/ות

אם השינוי המבוֱקש הוא הוספה או הגִדֹלה שֹל כיסוי ,יש ֹלמֹלא וֹלצרף את הטפסים הבאים:

ֹלחִדש את הפוֹליסה:
בהתאם ֹלכיסויים הביטוחיים שהיו טרם החיִדוש
בהתאם ֹלמסומן בטבֹלה

 .1שאֹלון החֹלפה  /שינוי בפוֹליסות ביטוח חיים )טופס מס' .(2
 .2הצהרת בריאות )טופס מס' .(1

החֹל מתאריך:
מבוטח ראשי
סמן
השינוי
סוג
הסכום בש"ח ֹלאחר השינוי
X
נכון ֹלמִדִד תאריך השינוי הגִדֹלה הוספה ביטוֹל הֱקטנה

בחיִדוש פוֹליסה יש ֹלהעביר הצהרת בריאות )טופס מס' .(1
הביטוח  /הכיסוי
שבו חֹל שינוי  /התוספת
אור 1

מבוטח שני
סמן
השינוי
סוג
הסכום בש"ח ֹלאחר השינוי
X
נכון ֹלמִדִד תאריך השינוי הגִדֹלה הוספה ביטוֹל הֱקטנה

אור 5
מוות מתאונה
נכות מתאונה
מזור

פרנצ'יזה ֹלכיסוי ֱקיים
הרחבה ֹלאובִדן כושר עבוִדה ֹלכיסוי ֱקיים
הגִדֹלת פרמיה*

הֱקטנת פרמיה ֹלסך שֹל

* בהגִדֹלת פרמיה יש ֹלמֹלא טופס הצהרת בריאות )טופס (1

ש"ח.
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ג .שינויים בביטוחים ובכיסויים הנוספים )בִדוֱק את גובה סכומי הביטוח עֹל פי הכֹלֹלים והצירופים האפשריים(  -המשך
כיסוי ֹלפיצוי חוִדשי באובִדן כושר עבוִדה  -מבוטח ראשי
ש"ח או %
גובה הכיסוי המבוֱקש:
נא סמן ב -את פרטי הכיסוי המבוֱקש במֱקומות המתאימים בטבֹלה
הכיסוי
המבוֱקש

שחרור
בֹלבִד

מהשכר

מבנה ִדמי הביטוח
משתנים
)ברירת מחִדֹל(

חוִדשי המתנה

ֱקבועים

3
)ברירת מחִדֹל(

6

הרחבה ֹלנכות
חֹלֱקית*

נספח
"עוז"

תוספת פיצוי -
פרנציז'ה

רֱק בפרמיה משתנה

שֹלווה

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

מגִדֹל ֹלהכנסה
מגִדֹל ֹלהכנסה פֹלוס

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
כיסוי ֹלפיצוי חוִדשי באובִדן כושר עבוִדה  -מבוטח שני
ש"ח או %
גובה הכיסוי המבוֱקש:
נא סמן ב -את פרטי הכיסוי המבוֱקש במֱקומות המתאימים בטבֹלה
הכיסוי
המבוֱקש

שחרור
בֹלבִד

מהשכר

מבנה ִדמי הביטוח
משתנים
)ברירת מחִדֹל(

חוִדשי המתנה

ֱקבועים

3
)ברירת מחִדֹל(

6

תוספת פיצוי -
פרנציז'ה

הרחבה ֹלנכות
חֹלֱקית*
רֱק בפרמיה משתנה

שֹלווה

נספח
"עוז"

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

מגִדֹל ֹלהכנסה
מגִדֹל ֹלהכנסה פֹלוס

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

ִד .מינוי מוטבים בחיי המבוטח בתום תֱקופת הביטוח  -המבוטח .במות המבוטח טרם תום תֱקופת הביטוח  -כפי שיפורט ֹלהֹלן*:
מספר זהות

שם פרטי

שם משפחה

ֱקרבה ֹלמבוטח

החֹלֱק היחסי
בתגמוֹלי הביטוח
%
%
%
%

* באם בעֹל הפוֹליסה הינו תאגיִד או חבר בני אִדם ֹלא ניתן ֹלמנותו כמוטב או מוטב בֹלתי חוזר בפוֹליסה.
מצ"ב טופס "הצהרת בריאות" )טופס מספר (1

מצ"ב שאֹלון החֹלפה  /שינוי בפוֹליסות ביטוח חיים )טופס מספר (2

המבוטח הופנה ֹלרופא ֹלבִדיֱקה רפואית

ה .מינוי סוכן
מֱק"ט (05.2015) 492303029

הנני מבֱקש ֹלמנות
סוכן ֹלפוֹליסת/ות

שם
הפרט שבבעֹלותי
בהתאם ֹלפרטים הבאים :סוכן

החֹל
מתאריך

מספר
סוכן

ו .חתימות )בכֹל מֱקרה שבו בעֹל הפוֹליסה אינו המבוטח ,יחתום גם בעֹל הפוֹליסה עֹל בֱקשת השינוי(
תאריך
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חתימת
מבוטח
ראשי

חתימת
בעֹל הפוֹליסה
)במיִדה ושונה
מהמבוטח(

חתימת
מבוטח
שני

עמוִד מספר

2

מתוך ִ 2דפים

חתימת
הסוכן

0122803002020515

