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◄

0ויה ז0 מנוהח בלשון זכר אך יונ0 
לנשים ולגברים כאחד לכבוד

כלל חברה לביטוח בע"מ
0ח0יב0 לחהכון ארוך 0ווח

בקשה לשינויים בפוליסות ביטוח מנהלים
עבור יוליה0 מהיר

א. פרטי המבוטח
תאריך 0בקש0מהיר 0ז0ותשם 0מבו0ח

מיקודשם 0יישובמהיר 0ביתשם 0רחוב או מהיר ת"ד

כתובת דוא"ל )E-Mail(מהיר 00ליון 0ניידמהיר 00ליון

ב. פרטי המעסיק

תאריך 0שינויי

מהיר 0מעהיק ב"כלל"מהיר תיק 0ניכוייםמהיר ח.י/עוהק מורש0שם 0מעהיק

כתובת 0מעהיקכתובת דוא"למהיר 0ליוןשם איש 0קשר

ג. פרטי השינוי - 
נתוני השכר החודשי

)קוד פנימי 12(
ליוליה0 מהיר

ליוליה0 מהיר

ליוליה0 מהיר 0שכר 0ינו

0שכר 0ינו

0שכר 0ינו ₪

₪

₪

שכר מתעדכן על-פי 
)קוד פנימי 70(

ייתכן ו0גדלת שכר 0מבו0ח תחייב 0וכחת מצב בריאותו. נא בדוק מול הוכן 0בי0וח שלך.. 1לתשומת לבך
0ק0נת שכר עלול0 ל0ק0ין את 0כיהוי 0בי0וחי.. 2
ביוליה0 קלאהית לא ניתן לבצע 0גדלת שכר. יש למלא 0צע0 חדש0.. 3

ד. הפרשות משכר לביטוח מנהלים )קוד פנימי 74(

מספר פוליסה אופן הצמדת שכר

יוליה0 מהירתקבול כל 0יוליהות 

יוליה0 מהירצמוד מדד כל 0יוליהות 

יוליה0 מהירצמוד תוהית יוקר עם תקר0 כל 0יוליהות 

יוליה0 מהירצמוד תוהית יוקר ללא תקר0 כל 0יוליהות 

אחוז תגמולי אחוז פיצוייםמספר פוליסה
מעסיק

אחוז תגמולי עובד 
)ליי העיף 45(

הפרשות נוספות לאובדן כושר עבודה )על חשבון מעסיק(*

ע"י תנאי אובדן כושר עבוד0 מיעלי ובכיוף ל0הכם%%%
75% ייצוי חודשי או עד %  )לא יחות מ 2.5%(, ליי 0נמוך מביני0ם. 

במיד0 ועלות 0כיהוי 0בי0וחי תעל0 על תקציב ז0, יוק0ן 0כיהוי
0נמוך  ליי   ,)2.5% מ  יחות  )לא  75% ייצוי חודשי או עד %  
מביני0ם, ו0יתר0 מתוך 0תגמולים בכיוף לתקנות כיהויים בי0וחיים

ע"י תנאי אובדן כושר עבוד0 מיעלי ובכיוף ל0הכם%%%
75% ייצוי חודשי או עד %  )לא יחות מ 2.5%(, ליי 0נמוך מביני0ם. 

במיד0 ועלות 0כיהוי 0בי0וחי תעל0 על תקציב ז0, יוק0ן 0כיהוי
0נמוך  ליי   ,)2.5% מ  יחות  )לא  75% ייצוי חודשי או עד %  
מביני0ם, ו0יתר0 מתוך 0תגמולים בכיוף לתקנות כיהויים בי0וחיים

ע"י תנאי אובדן כושר עבוד0 מיעלי ובכיוף ל0הכם%%%
75% ייצוי חודשי או עד %  )לא יחות מ 2.5%(, ליי 0נמוך מביני0ם. 

במיד0 ועלות 0כיהוי 0בי0וחי תעל0 על תקציב ז0, יוק0ן 0כיהוי
0נמוך  ליי   ,)2.5% מ  יחות  )לא  75% ייצוי חודשי או עד %  
מביני0ם, ו0יתר0 מתוך 0תגמולים בכיוף לתקנות כיהויים בי0וחיים

◄

http://www.clal.co.il
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זכאות בלא תנאי
)קוד פנימי 87(

לאחר 3 שניםמיידי◄על כהיי 0ייצויים תחול זכאות בלא תנאי באוין

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

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

הסכם עבודה - לפי 
סעיף 14

0הכם עבוד0 יחול על -

)קוד פנימי 87(
לביטוח מנהלים

מלוא 0שכר ו00ירשות ביוליה0 )מתוקף 00הכם 0כללי או 0הכם קיבוצי וצו 0רחב0(.

שיעורי 0ירש0 ליי 0צו בלבד )ליי שיעור 00ירש0 0מחויב בצו ועד 0שכר 0ממוצע במשק(.

שיעורי 0ירש0 0מלאים עד 0שכר 0ממוצע במשק.

מסלולי השקעה בפוליסות פרופיל )קוד פנימי 150(

 http:/www.clal.co.il לשינוי במסלולי ההשקעה - מלא 0ויה בקש0 לשינויים במהלולי 0שקע0 באתר

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

ו. הצהרות המעסיק

ה. שינוי תמהיל בפוליסת עדיף )קוד פנימי 81(

בפוליסה מספר

הכום בי0וח קבועלריהק )אחוז לחיהכון לא יותר מ-90%(%לחיהכוןליי %

כיולות שכר

ש"ח

לתשומת לבך: בי0וחים צמודי הכומי בי0וח יהודי יוק0נו ב0תאם.
ידוע לי כי בקשתי תק0ין את הכום 0בי0וח למקר0 י0יר0. אישר ליישם ביוליה0 משתתית ברווחים בלבד.

ביוליהות שאינן משתתיות ברווחים יחייב 0שינוי 0וצאת יוליה0 חדש0, נא ינ0 להוכן 0בי0וח שלך.
)http:/www.clal.co.il ל0שלמת הכום 0בי0וח מלא 0ויה שינויים בכיהויים בי0וחיים ו0וכחת מצב בריאות )באתר

)http:/www.clal.co.il לבקשות לשינויים בכיסויים הביטוחיים נא מלא טופס בקש0 לשינויים בכיהויים 0בי0וחיים ביוליהות מנ0לים )באתר

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

תאריך

חתימת 0מעהיק

שם 0מבו0ח

חותמת 0מעהיק

מהיר ת.ז. 0מבו0ח

שם 0חותם

חתימת 0מבו0ח

תיקידו

0חזרת 0יוליה0 לבי0וח מנ0לים עי"י 0ירמי0 0מקורית כמנ0לים כיוי0 לאישור 0חבר0.. 1
0ק0נת ב0ירשות 0קיימות עלול0 ל0ק0ין את 0כיהוי 0בי0וחי.. 2
00וצא0 0מקהימלית 0מוכרת לתגמולי מעהיק ואבדן כושר עבוד0 - 0יא עד 7.5%.. 3
על-יי תקנ0 19, בכל מקר0 של 0ירש0 לייצויים בקצב0, חייבת ל0יות 0ירש0 לתגמולים בקצב0, בגוב0 0שכר 0מתאים. על-יי 0תקנות . 4

חלק מעהיק ועובד בתגמולים חייב ל0יות בתכנית בי0וח אחת ליי שכר 0מבו0ח בכל תכנית בי0וח.
למקרים של 0מר0, 0והי0, בי0ול  או 0גדלת כיהוי אובדן כושר עבוד0 נא מלא 0ויה "בקש0 בכיהויים 0בי0וחיים ביוליהות מנ0לים" באתר . 5

http:/www.clal.co.il
0שינוי יתבצע משנת 0מה 0נוכחית בלבד.. 6
ייתכן ש0גדלת 00ירשות ביוליה0 תחייב 0וצאת יוליה0 חדש0 - בדוק מול הוכן 0בי0וח שלך.. 7

לתשומת לבך
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