
1
כלל חברה לביטוח בע״מ

www.clal.co.il | *5454 ראול ולנברג 36 | קריית עתידים, מגדל 8, תל אביב | מען למשלוח דואר ת.ד. 37070 תל-אביב מיקוד 6136902 | שירות לקוחות

10
00

58
_L

50
2_

ים
0ל

מנ
ת 

י5
ול

בב
ק 

5י
מע

וי 
שינ

 ל
ש0

בק
 | 

06
/2

01
8

מ5בר 5וכן
קוד פנימי 79

לכבוד
לכבוד כלל חברה לביטוח בע"מ

0חטיב0 לביטוח חיים

בקשה לשינוי מעסיק בפוליסת מנהלים

א. פרטי המבוטח/ת
תאריך 0בקש0מ5בר 0ז0ותשם 0מבוטח/0עמית

כתובת דוא"ל )E-Mail(ניידטלבוןכתובת מגורים

ב. פרטי המעסיק
מ5בר 0מע5יק ב"כלל"מ5בר תיק 0ניכוייםמ5בר ח.ב/עו5ק מורש0שם 0מע5יק

כתובת 0מע5יקמ5בר טלבון של איש 0קשרשם איש 0קשר

ג. שינוי מעסיק 

שכר המבוטח לפוליסה

בולי05 מ5בר

חוב0 לברט את 0שכר לכל בולי05 )למעט, בולי5ות קלא5יות(:

בולי05 מ5בר

בולי05 מ5בר 0שכר 0ינו

0שכר 0ינו

0שכר 0ינו ₪

₪

₪

שירות שיקים )יש לצרף 0וראת קבע חתומ0(0ודעת תשלוםאופן גבייה

ייתכן ו0גדלת שכר 0מבוטח תחייב 0וכחת מצב בריאותו. נא בדוק מול 5וכן 0ביטוח שלך.. 1לתשומת לבך
0קטנת שכר עלול0 ל0קטין את 0כי5וי 0ביטוחי.. 2
בבולי05 קלא5ית לא ניתן לבצע 0גדלת שכר. יש למלא 0צע0 חדש0.. 3

ד. אחוזי הפרשות משכר )בפוליסת ביטוח מנהלים(

0מקצוע/0עי5וק/0תיחביב

בגין שכר חודשמועד 0בקד0 ראשונ0תאריך תחילת עבוד0

בבולי5ות מ5ברכל 0בולי5ות ממע5יק קודם

אחוז תגמולי אחוז פיצוייםמספר פוליסה
מעסיק

אחוז תגמולי עובד 
)לבי 5עיף 45(

הפרשות נוספות לאובדן כושר עבודה )על חשבון מעסיק(*

ע"ב תנאי אובדן כושר עבוד0 מבעלי ובכבוף ל50כם%%%
75% ביצוי חודשי או עד %  )לא בחות מ 2.5%(, לבי 0נמוך מביני0ם. 

במיד0 ועלות 0כי5וי 0ביטוחי תעל0 על תקציב ז0, יוקטן 0כי5וי
0נמוך  לבי   ,)2.5% מ  בחות  )לא  75% ביצוי חודשי או עד %  
מביני0ם, ו0יתר0 מתוך 0תגמולים בכבוף לתקנות כי5ויים ביטוחיים

ע"ב תנאי אובדן כושר עבוד0 מבעלי ובכבוף ל50כם%%%
75% ביצוי חודשי או עד %  )לא בחות מ 2.5%(, לבי 0נמוך מביני0ם. 

במיד0 ועלות 0כי5וי 0ביטוחי תעל0 על תקציב ז0, יוקטן 0כי5וי
0נמוך  לבי   ,)2.5% מ  בחות  )לא  75% ביצוי חודשי או עד %  
מביני0ם, ו0יתר0 מתוך 0תגמולים בכבוף לתקנות כי5ויים ביטוחיים

ע"ב תנאי אובדן כושר עבוד0 מבעלי ובכבוף ל50כם%%%
75% ביצוי חודשי או עד %  )לא בחות מ 2.5%(, לבי 0נמוך מביני0ם. 

במיד0 ועלות 0כי5וי 0ביטוחי תעל0 על תקציב ז0, יוקטן 0כי5וי
0נמוך  לבי   ,)2.5% מ  בחות  )לא  75% ביצוי חודשי או עד %  
מביני0ם, ו0יתר0 מתוך 0תגמולים בכבוף לתקנות כי5ויים ביטוחיים

מספר פוליסה אופן הצמדת שכרשכר מתעדכן על-פי 

בולי05 מ5ברתקבול כל 0בולי5ות 

בולי05 מ5ברצמוד מדד כל 0בולי5ות 

בולי05 מ5ברצמוד תו5בת יוקר עם תקר0 כל 0בולי5ות 

בולי05 מ5ברצמוד תו5בת יוקר ללא תקר0 כל 0בולי5ות 
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זכאות בלא תנאי

זכאות 0עובד לצבירת 0ביצויים

)קוד פנימי 87(
לאחר 3 שניםמיידי◄על כ5בי 0ביצויים תחול זכאות בלא תנאי באובן

לא יותר מ-3 שניםאחר

ידוע לנו כי משמעות סעיף זה היא מתן הוראה בלתי חוזרת לפיה הכספים יועברו אוטומטית לידי המבוטח, כאשר 
תסתיים עבודתו אצלי מכל סיבה שהיא ולא אוכל לקבל החזר כספי כלשהו בלא קבלת הסכמה מהמבוטח.

בהוספת זכאות בלא תנאי במהלך תקופת העבודה - חישוב הפיצויים לפי תנאי הפוליסה

הסכם עבודה - לפי 
סעיף 14

נא סמן במקום המתאים הסכם עבודה יחול על:

)קוד פנימי 87(
לביטוח מנהלים

מלוא 0שכר ו00ברשות בבולי05 )מתוקף 500כם 0כללי או 50כם קיבוצי וצו 0רחב0(.

שיעורי 0ברש0 לבי 0צו בלבד )לבי שיעור 00ברש0 0מחויב בצו ועד 0שכר 0ממוצע במשק(.

שיעורי 0ברש0 0מלאים עד 0שכר 0ממוצע במשק.

 אבקש לאשר לעובד לשנות בעתיד את מסלול ההשקעה למרכיב הפיצויים עליהם לא חל סעיף 14

ו. הצהרות המעסיק

ז. מסלולי השקעה )בפוליסות מסוג פרופיל בלבד(

ה. כיסויים ביטוחיים בפוליסות )למעט, אבדן כושר עבודה(
כיסויים ביטוחיים מעל ההפרשות:

במיד0 וקיימים בבולי05 כי5ויים ביטוחיים נו5בים מעל 00ברשות על-חשבון מע5יק )שונות( ו/או על-חשבון עובד )למעט, אבדן כושר עבודה(
נא 5מן בחירתך וחתום ב0תאם:

על-חשבון עובד בבולי05/ות מ5בר ל0משיך את 0כי5וי/ים מ5וג 

על-חשבון 0מע5יק בבולי05/ות מ5בר ל0משיך את 0כי5וי/ים מ5וג 

לשנות את כי5וי 0רי5ק מחוץ ל0ברשות למתוך 00ברשות בבולי05/ות מ5בר

בבולי05/ות מ5ברלבטל כי5וי מ5וג

אם קיימים כי5ויים ביטוחיים מתוך 00ברשות 0ם יישארו ללא שינוי ובכבוף ל50דר 0תחיקתי.

לתשומת לבך,
במיד0 ונדרשים שינויים בכי5ויים 0ביטוחיים )0ו5ב0 או 0גדלת כי5ויים( נא מלא טוב5 “בקשה לשינויים בכיסויים הביטוחיים בפוליסות מנהלים“

מאחר ומשיכות כספים ו/או שינויים בתכניות הביטוח הפנסיוני עשויות להשפיע על זכויותיך, מומלץ להיעזר ביועץ פנסיוני.
אפשר לפנות לסוכן הביטוח שלך לשם כך.

על מנת לקבוע מסלול השקעה, להפקדות שוטפות, למרכיב הפיצויים והתגמולים, יש לצרף טופס בקשה ייעודי לשינוי מסלול השקעה.

לתשומת ליבך,
במיד0 ולא נבחר מ5לול 0שקע0 עבור רכיבי 0ביצויים ו0תגמולים ייקבע עבור רכיב 0ביצויים מ5לול ברירת 0מחדל ועבור רכיב 0תגמולים ייקבע מ5לול 

0שקע0 ללא שינוי.

תאריך

תאריך

שם 0מבוטח

חתימ0 וחותמת 0מע5יק

מ5בר ת.ז. 0מבוטח

שם 0חותם

חתימת 0מבוטח

תבקיד

0חזרת 0בולי05 לביטוח מנ0לים עב"י 0ברמי0 0מקורית כמנ0לים כבוב0 לאישור 0חבר0.. 1
0קטנת ב0ברשות 0קיימות עלול0 ל0קטין את 0כי5וי 0ביטוחי.. 2
00וצא0 0מק5ימלית 0מוכרת לתגמולי מע5יק ואבדן כושר עבוד0 - 0יא עד 7.5%.. 3
על-בי תקנ0 19, בכל מקר0 של 0ברש0 לביצויים בקצב0, חייבת ל0יות 0ברש0 לתגמולים בקצב0, בגוב0 0שכר 0מתאים. על-בי 0תקנות . 4

חלק מע5יק ועובד בתגמולים חייב ל0יות בתכנית ביטוח אחת לבי שכר 0מבוטח בכל תכנית ביטוח.
למקרים של 0מר0, 0ו5ב0, ביטול  או 0גדלת כי5וי אובדן כושר עבוד0 נא מלא טוב5 "בקש0 בכי5ויים 0ביטוחיים בבולי5ות מנ0לים" באתר . 5

http:/www.clal.co.il
0שינוי יתבצע משנת 0מ5 0נוכחית בלבד.. 6
ייתכן ש0גדלת 00ברשות בבולי05 תחייב 0וצאת בולי05 חדש0 - בדוק מול 5וכן 0ביטוח שלך.. 7

לתשומת לבך

לתשומת ליבך, משמעות סימון סעיף 14 ללא חתימת מעסיק היא שפיצויים המופקדים בפוליסה 
אינם שייכים אוטומטית למבוטח

http:/www.clal.co.il


<CONVERT FAILED - NOT CONVERTED IN ANY ENGINE>	[Deleted]
<File Size>	8,115
<File Type>	htm;html;mt+htm;mt+html;html
<Parent File Name>	8dfd3dfb01d402ef00014e68_#_35_#_38\100058_L502_בקשה לשינוי מעסיק בפוליסת מנהלים.pdf




