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

בֱקשה ֹלפִדיון פוֹליסת ביטוח חיים מנהֹלים  /מנהֹלים במֱקור
טופס מספר

11

פוֹליסה מספר

פִדיון פיצויים פִדיון תגמוֹלים פִדיון מֹלא
ותגמוֹלים( חובה ֹלצרף מסמכים אֹלה:
)פיצויים
תצֹלום שֹל תעוִדה מזהה :תעוִדת זהות שֹל המבוטח.
הוִדעה אחרונה עֹל מצב ביטוח שנתי או רבעוני או פוֹליסה מֱקורית בפִדיון מֹלא בֹלבִד
או הצהרת סוכן/עובִד חברה בִדבר זיהוי המבוטח )סעיף ִד' או ה'(.
בפִדיון פיצויים  -יש ֹלצרף בנוסף טופס .161
בפִדיון תגמוֹלים  -יש ֹלצרף בנוסף טופס ֹלמשיכת כספי תגמוֹלים שכירים )טופס .(12

אני מגיש את בֱקשתי זו ֹלאחר שהבנתי את ההשֹלכות שיש ֹלכך עֹליי ועֹל משפחתי:
 .1יִדוע ֹלי שמשיכת הפִדיון היום עֹלוֹלה ֹלגרום ֹלחוסר בכיסוי הביטוחי המייִדי וכן תגרום ֹלהפחתת היכוֹלת הפנסיונית העתיִדית שֹלי הנובעת מפוֹליסה/ות אֹלו.
 .2יִדוע ֹלי כי במֱקרה שֹל פִדיון מֹלא ,כֹל הכיסויים הביטוחיים יתבטֹלו ,ובמֱקרה שֹל פִדיון חֹלֱקי ,הסכומים שֹל הכיסויים הביטוחיים יפגעו בהתאם.
 .3יִדוע ֹלי שהפִדיון כפוף ֹלתנאי הפוֹליסה:
א .שחרור הפוֹליסה מהמעסיֱק ֹלטובתי ,גובה ערך הפִדיון יהיה שווה ֹל"ערך פִדיון רגיֹל" וֹלא ֹל"ערך פִדיון מיוחִד".
ב .מערך הפִדיון יֱקוזז ֱקנס "פִדיון מוֱקִדם" כמפורט בתנאים הכֹלֹליים שֹל הפוֹליסה.
 .4יִדוע ֹלי שבעת ביצוע בֱקשתי שבנִדון  -הסכום ֹלתשֹלום הנובע מ"ֱקופת ביטוח" כפוף ֹלהוראות ניכוי מס במֱקור עֹל-פי תֱקנות ֱקופות גמֹל ופֱקוִדת מס הכנסה
ֹלרבות מס רווחי הון.
 .5יִדוע ֹלי שבמֱקרה ואבֱקש בעתיִד ֹלחִדש את הכיסויים שבוטֹלו עֱקב בֱקשתי הנ"ֹל ,בין באותה פוֹליסה ובין פוֹליסה חִדשה ,יהיה הִדבר כרוך בתהֹליך מחוִדש שֹל
הוכחת מצב בריאות .הבנתי שכתוצאה מכך ,יתכן ותתייֱקר הפרמיה ,זאת בנוסף ֹלהתייֱקרות שתהיה עֱקב היותי אז בגיֹל מבוגר יותר.
בֱקשה ֹלהפֱקִדת כספי פִדיון ֹלחשבון הבנֱק
אני מבֱקש את סכום הפִדיון ֹלזכות חשבוני בבנֱק שפרטיו רשומים ֹלהֹלן )מצורפת ִדוגמת המחאה מבוטֹלת מחשבוני הנ"ֹל(:

אני מאשר בזה שֹלא תהיינה ֹלי כֹל תביעה או טענה נוספת בֱקשר ֹלזיכוי חשבוני בבנֱק בגין המשיכה ,בהתאם ֹלבֱקשתי ֹלעיֹל.
אני מצהיר בזאת שהחשבון הוא עֹל שמי ו/או משותף ֹלי וֹלבן/בת זוגי.
אני מסיר מכם כֹל אחריות במֱקרה שההעברה בוצעה ֹלחשבון הנ"ֹל.
ֹלתשומת ֹלבך ,במיִדה וֹלא תמֹלא את פרטי חשבון הבנֱק ֹלהפֱקִדה ,סכום הפִדיון יישֹלח בהמחאה ֹלכתובתך.
אישור ֹלניכוי הֹלוואה
אני מאשר שהובהר ֹלי כי במיִדה ויש ֹלי הֹלוואה בחברתכם ,אני רשאי ֹלבֱקש ֹלסֹלֱק את ההֹלוואה טרם ביצוע הפִדיון ,בחתימתי עֹל מסמך הפִדיון הנני מבֱקש
ֹלסֹלֱק את ההֹלוואה.
אני מאשר ,שהיה וסכום הפִדיון המבוֱקש יהיה חייב במס בהתאם ֹלתֱקנות ֱקופות הגמֹל ,ינוכה ֹלי מס בשיעור שֹל .35%
חתימת
המבוטח/
בעֹל הפוֹליסה

אני מאשר בזאת כי זיהיתי את המבוטח עֹל סמך תעוִדת הזהות/הִדרכון שהציג בפניי ,העתֱק מצורף.
המבוטח חתם בפניי עֹל בֱקשה זו ֹלאחר שהסברתי והבהרתי ֹלו את הפגיעה הנגרמת ֹלזכויותיו עֱקב ביצוע בֱקשתו כמפורט ֹלעיֹל.
חתימת
הסוכן

אני מאשר בזאת כי זיהיתי את המבוטח עֹל סמך תעוִדת הזהות/הִדרכון שהציג בפניי ,העתֱק מצורף.
)(10.2014

חתימת
העובִד

ֱקוִד מסמך 411
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