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בקשה לתשלום פרמיה / השתתפות עצמית בכרטיס אשראי בקרדיט / מזומן בתשלום אחד
497 טופס מספר

מספר הסוכן שם הסוכן

מרחב חברה

איחוד סוכנויות ביטוחמגדל
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון

מבוטח נכבד, 
קבוצת מגדל שמחה להודיעך על אפשרות חדשה לתשלום פרמיית הביטוח / השתתפות עצמית בקבוצת הביטוח מגדל, בתשלומים חודשיים שווים בריבית קבועה וללא הצמדה,

בכפוף לתנאי העסקה ובכפוף למסגרת האשראי שנקבעה לך על-ידי הבנק.

א. פרטי המבוטח
מספר טלפון נייד מספר טלפון שם פרטי שם משפחה מספר זהות

מיקוד ת"ד מספר דירה כניסה מספר בית כתובת הרכוש המבוטח (רחוב) יישוב

ב. פרטי הפוליסה
סכום לתשלום בש"ח תאריך סיום הביטוח תאריך התחלת הביטוח ענף מספר פוליסה

ג. פרטי התשלום
מספר תשלומים סוג הכרטיס תשלום בעבור

3 עד 18, רשום מספרתשלום 1 בלבד  או דיינרסויזהאמריקן אקספרסישראכרט ביטוח אלמנטרביטוח חיים
מספר זהות בעל הכרטיס שם בעל הכרטיס תוקף כרטיס מספר כרטיס

ד. לטיפול על-ידי הסוכן בלבד
ביטוח חיים

ספק מגדל מספרי טלפון שם חברת אשראי

 718155
2670032

 03-6364444
1-800-868686 ישראכרט / אמריקן אקספרס

 1161637
1161611

 03-6177800
1-700-70-30-37 ויזה / לאומי קארד

 401627
2252713

 03-5726333
1-700-700-110 דיינרס

רשום כאן את מספר האישור

לסוכן - 
במקום רשום  הלקוח,  נוכחות  ללא  בדואר,  או  בטלפון  מתבצעת  העסקה  אם 
ש"ח  10,000 מעל  בעסקה  טלפונית'.  'הוראה  הכרטיס  בעל  לחתימת  המיועד 

חובה לקבל חתימת בעל הכרטיס. 
חתימתך מאשרת כי בדקת את נכונות כל הפרטים שמולאו למעלה. 

התקשר לחברת האשראי לקבלת אישור עסקה. 
למבוטח - 

אני מאשר קבלת השירותים הנ"ל בסכום הנקוב בשובר. 
אנא החזר את הטופס לחברה באמצעות 

סוכן הביטוח שלך.

תאריך

חתימת 
הסוכן

חתימת 
בעל 
הכרטיס

ה. לטיפול על-ידי פקיד הגבייה במרחב
ביטוח אלמנטר

ספק מגדל מספרי טלפון שם חברת אשראי

 2670024
2670016

 03-6364444
1-800-868686 ישראכרט / אמריקן אקספרס

 1161629
1161603

 03-6177800
1-700-70-30-37 ויזה / לאומי קארד

 2217500
2252705

 03-5726333
1-700-700-110 דיינרס

רשום כאן את מספר האישור

לפקיד הגבייה - 
חתימתך מאשרת כי בדקת את נכונות כל הפרטים שמולאו למעלה. 

במידה שלא התקבל אישור ממוכן, עליך להתקשר לחברת האשראי לקבלת אישור 
עסקה.

תאריך

חתימת 
פקיד 
הגביה
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