מספרפוליסה

הצעהלביטוחחיים

שםסוכן

ישלענותעלכלהשאלותתשובותברורותומלאות.איןלהשתמשבקוויםאובסימניםבמקוםמילים.
הטופסמנוסחבלשוןזכר,אךמיועדלנשיםולגבריםכאחד.השימושבלשוןזכרהואלמעןפשטותהדבריםבלבד.
מספרזהות/דרכון

שםבעלהפוליסה

א .פרטי
המועמד
לבעלות מספרטלפון:
על
הפוליסה המען

תאריךלידה

טלפוןנייד:

מבוטחראשי

פקס:

מבוטחשני

ג.מינוימוטביםלמקרהמוות

ראשי

שםמשפחה
שםפרטי
מס' זהות/דרכון
תאריךלידה
מיןמצבמשפחתי
כתובת:

רח'
מיקוד

שםמלא

מספרזהות/דרכון

יחסקרבה תאריךלידה חלקים

מבוטח
ראשי

 1ז 1נ 1ג
ילדים  1נ  1ר  1א
עיר

1ז 1נ 1ג
1נ 1ר 1א
מס'בית

ילדים

שני

שםמלא

מספרזהות/דרכון

יחסקרבה תאריךלידה חלקים

מבוטח
שני

טלפון

מקצוע
עיסוקבפועל
שםהמוסדהרפואיהמטפל
שםרופאמטפל

הערות:

*האםאתהמבוטחבביטוחחיים  1לא
ו/אובריאותבחברהאחרתאו  1כן,בחברה

 1לא
 1כן,בחברה

במנורהמבטחיםביטוחבע"מ?

חתימתמבוטח

חותמתתאריךקבלהבחברה

E.mail:
מיקוד:

ב.פרטיהמועמדיםלביטוח

מספרסוכן

שני

ראשי

*החלמ1.1.04ישלצרףשאלוןהחלפה/שינויפוליסהלפידרישותהפיקוחעלהביטוח.

ילדראשון

ד.פרטיילדים

ילדשני

ילדרביעי

ילדשלישי

השםהפרטי+שםהמשפחה)אםשונהמשלבעלהפוליסה(

מספרהזהות
מין

תאריךלידהומין

מין

תקופת
ה .טבלתכיסויים
ביטוחלגיל
סוגיביטוח
ש"ח
ש"ח
1ריסק)1(5ריסק)651701 (1
ש"ח
ש"ח
65
1נכותמתאונה
ש"ח
65
ש"ח
1מוותמתאונה
651701
ש"ח
ש"ח
1קרןאורטופ
651701
1איכותחייםטופ
65
1עודבחיים
1רפואהמונעת
651701
אחר
ק סכומיביטוחצמודיםלמדד*.מוותמתאונהמחייברכישתכיסויריסקלמקרהמוות.
מבוטחשני

מבוטחראשי

ז.כיסוייםביטוחייםלילדים

מין

ו.פרטיהפוליסה

תאריךתחילת
הביטוח
20

אופןהתשלום
 1הוראתקבע)ישלמלאהוראתקבע(
 1באמצעותהוראתקבעהקיימת
בפוליסהמס'
 1באמצעות"יהב")ישלמלאטופס"יהב"(
 1באמצעותכרטיסאשראי )מלאפרטיכרטיסהאשראי(
תדירותהתשלום
 1חודשית  1רבעשנתית  1חצישנתית  1שנתית

01

פרמיהמבוקשת

ילדראשון

מין

ילדשני

ילדרביעי

ילדשלישי

1קרןאורטופ
1נכותמתאונה
*רכישתהכיסוייםיחולועלכלהילדיםשפרטיהםמולאובטבלתפרטיהילדים.
"02/03/0107/00213אפי"

ח.לבחירתהמבוטחכיסוי אובדןכושרעבודה
1שווהלעתידטופמקצועי
1שווהלעתידפלוס 1קלאסי
1מקצועילשנתייםואח"כקלאסי
1שווהלעתיד
1כלעיסוק
1מקצועילשנתייםולאחרמכןלכלעיסוק
1שיחרור)פרמיהקבועה(*

*במקרהולאירכשכיסויאובדןכושרעבודה.

פרמיה

1

פרמיה
משתנה

1

פרמיה
קבועה

תקופתהמתנה
1 1חד'
3 1חד'
6 1חד'
3 1חד'פרנציזה
6 1חד'פרנציזה

1

קיזוז
ביטוחלאומי

1
1

כן
לא

מורחב

1
1

כן
לא

נכותתמידית
ומוחלטת

1
1

3חד'

**ניתןלרכושביןגיל60ל.67

1
2

הצעהלביטוח
הצהרתבריאות

3
4

הצהרתבריאותוהצהרות
הצהרותוהרשאהלחיובחשבון

כן
לא

סכוםהפיצוי
מבוטחשני

מבוטחראשי

ש"ח

ש"ח

**לגיל 671651
1אחר

**לגיל 671651
1אחר

שםבעלהפוליסה

מספרפוליסה

מספרזהות/דרכון

הצהרהעלמצבבריאות

ט .פרטי המבוטחים

ישלענותעלכלהשאלותתשובותברורותומלאות.איןלהשתמשבקוויםאובסימניםבמקוםמילים.

פרטי מבוטח שני

פרטימבוטחראשי
שםמשפחה

שםפרטי

שםהמוסדהרפואיהמטפל

שםהרופאהמטפל

י.שאלותעלמצבבריאות
מבוטחראשון
כן

לא

מספרזהות

משקל

גובה

שםמשפחה

שםפרטי

שםהמוסדהרפואיהמטפל

שםהרופאהמטפל

שאלוןתרומתדם

שאלוןסמים
שאלוןאלכוהול

האםאתהצורך/צרכתסמים?
האםהינךשותהקבועיותרמכוסמשקהאלכוהולביום?
האםהיהבמקצועךועיסוקךעבודהעםחומריםמסוכנים?
תחביבים:טייס,רחיפתמצנחים,ספורטמוטורי,שייט,טיפוסלגובה,צלילה.
האםמקצועךקשורבאומנות,ספורט,טייס,צלילה?
האםחשתבשינוילרעהבמצבבריאותךלאחרונה?
האםקייםסיכוןמיוחדבאורחחייךאובפעילויותיך?

שאלוןתחביבים
שאלוןטייס,אומנים,ספורטאים,צלילה

"02/03/0107/00213אפי"

האםאיפעםחליתאוהיולךסימניהמחלותהמפורטותלהלן,במידהוהתשובה"כן"ישלמלאשאלוןמחלותרלוונטי.
שאלוןעצבים
מחלותעצבים,מחלותנפש,הפרעותשינה,אפילפסיה.
שאלוןריאותודרכינשימה
ריאותודרכינשימה.
שאלוןלבוכלידם
הפרעותבלב,בלחץהדםובכליהדם.
שאלוןושטודרכיעיכול
הפרעותבושט,בקיבה,במעיובפיהטבעת.
שאלוןתפקודכבד,כיסמרהוטחול
הפרעותבתפקודהכבד,כיסהמרה,הטחולוהלבלב.
שאלוןכליותודרכישתן
הפרעותבכליותובדרכיהשתן.
שאלוןפרוסטטהואשכים
ערמונית)פרוסטטה(ואשכים.
שאלוןסכרתוהפרעותמטבוליות
סכרת,טירואיד,שומניםוהפרעותמטבוליותוהורמונליותאחרות.
שאלוןספירתדםוקרישה
הפרעהבספירתהדם,בקרישתהדםאובמערכתהחיסון.
שאלוןעור
בעיותהקשורותלעור.
שאלוןעור
מחלותזיהומיות,מחלותמין,איידס,חוםממושך.
שאלוןגב
הפרעותבגבובעמודהשידרה.
סרטן.פרט,תאריךגילויומיקום:
שאלוןעיניים,אוזנייםואף
הפרעותבעיניים,באוזניים,באף,בסינוסים,בשיניים,בלועובגרון.
שאלוןמחלותנשים
מצביםגינקולוגיםומחלותנשים.
שאלוןמחלותרקמותחיבור,פרקים,אוסטאופורוזה
מחלותרקמותחיבור,פרקים,אוסטאופורוזה.

שאלותנוספות
האםעברתניתוחכלשהו?פרטסוגניתוחומתיבוצע:
האםידועלךעלהצורךבבדיקותפולשניות,באישפוזו/אוניתוחבעתיד?
האםאתהחולהכעתבמחלהכלשהיאושידועלךשישהפרעהבריאותיתעליהלאהצהרת?
האםאתהנוטלתרופות?אםכן,פרטשםהתרופהולאיזהצורך

חתימתמבוטחראשי

2

שאלוןפציעה
שאלוןנכות

1מעשן1 :סיגריות1סיגרים1מקטרת1אחר_____כמהביום______
לא האםעישנתבעבר?
1
מעשן1 :לא1כן,התחלתיבשנת____והפסקתיבשנת________
עישנתי1:סיגריות1סיגרים1מקטרת1אחר________
האםיעצולךלהפסיקמסיבתבריאות1לא1,כןפרט______
__________________________________________________

שאלותעלמחלות

.1
.2
.3
.4

כן

לא

מבוטחשני

מבוטחראשי

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

משקל

מבוטחשני

לכלשאלהסמןאבעמודה"כן"או"לא"ואםהממצאחיוביוצרףשאלוןבהתאם.
הקפדלרשוםמימיןלגבימבוטחראשיומשמאללגבימבוטחשני.

1מעשן1 :סיגריות1סיגרים1מקטרת1אחר_____כמהביום______
ידועלישאיהצהרתהאמת
לא האםעישנתבעבר?
עלולהלפטוראתמנורה
1
מעשן1 :לא1כן,התחלתיבשנת____והפסקתיבשנת________
מבטחיםביטוחבע"מ
עישנתי1:סיגריות1סיגרים1מקטרת1אחר________
מתשלוםסכוםהביטוח
האםיעצולךלהפסיקמסיבתבריאות1לא1,כןפרט______
בהתאםלחוק.לסמןא
__________________________________________________
במשבצתהמתאימה.

.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

גובה

שאלותכלליות

 .1האםחלשינויבמשקלךבמהלךהשנההאחרונה?
 .2מחלותבקרובימשפחהביולוגיים:מחלתלב,כליות,סרטןהשד,מעיהגסאצליותרמ2קרובימשפחה.
סכרת,הפרעהנפשית)סכיזופרניה,דיכאון(אומחלהתורשתיתאחרתפרטמחלהקרבהמשפחתית
וגילגילויהמחלה.
 .3פציעה)בתאונהאוכלסיבהאחרת(.
 .4קיימתנכות.
 .5נמצאבתהליךלקביעתאחוזינכותו/אומקבלקצבתאובדןכושרעבודה.
 .6מובטלמסיבותבריאותיות.
 .7בוצעאוהומלץלבצעבדיקהכלשהיא:צינטור,מיפוילב,א.ק.ג,.קולונוסקופיה,אנדוסקופיה,אולטרסאונד,
אקולב,רנטגן,ארגומטריה,C.T.,אוכלבדיקהאחרת.
 .8קשרקרובעםאנשיםחוליםבאיידס,שחפתדלקתכבד.
 .9נאסרעליךלתרוםדם.
 .10טופלבעברבכימוטרפיהאוהקרנות.
 .11הצהרת
אי–עישון/עישו

מספרזהות

חתימתמבוטחשני

הצהרתבריאות

שםבעלהפוליסה

מספרפוליסה

מספרזהות/דרכון

יא.שאלוןבריאותלילדונוער
ילדראשון
לא

כן

ילדשני
לא

כן

ילדשלישי
לא

כן

ילדרביעי
לא

כן

האםהיולילדאיפעםהמחלותאוסימניהמחלותהמפורטותלהלן:
במידהוהתשובה"כן"ישלמלאשאלוןמחלותרלוונטי.
 .1מחלותקרובימשפחהביולוגיים:מחלתלב,כליות,סרטןהשד/מעי
הגסאצליותרמ2קרובימשפחה.
סכרת,הפרעהנפשית)סכיזופרניה,דיכאון(אומחלהתורשתית
אחרתפרטמחלהקרבהמשפחתיתוגילבגילויהמחלה.
שאלוןפציעה
 .2פציעה)בתאונהאוכלסיבהאחרת(.
שאלוןנכות
 .3קיימתנכות.
שאלוןעצבים
 .4מחלותעצבים,מחלותנפש,הפרעותשינה,אפילפסיה.
שאלוןריאותודרכינשימה
 .5ריאותודרכיהנשימה.
שאלוןלבוכלידם
 .6הפרעותבלב,ובכליהדם,איוושהבלבולחץדם.
שאלותושטודרכיעיכול
 .7הפרעותבושט,בקיבה,במעיובפיהטבעת.
שאלוןתפקודכבד,כיסמרהוטחול
 .8הפרעותבתפקודהכבד,כיסהמרה,הטחולוהלבלב.
שאלוןכליותודרכישתן
 .9הפרעותבכליות,בדרכיהשתן,אשכיםופין.
שאלוןספירתדםוקרישה
 .10הפרעהבספירתהדם,בקרישתהדםאובמערכתהחיסון.
שאלוןעור
 .11בעיותהקשורותלעור.
שאלוןעור
 .12מחלותזיהומיות,מחלותמין,איידס,חוםממושך.
שאלוןגב
 .13הפרעותבגבובעמודהשידרה,פרקיםועצמות.
 .14סרטן.פרט,תאריךגילויומיקום:
שאלוןעיניים,אוזנייםואף
 .15הפרעותבעיניים,באוזניים,באף,בסינוסים,בשיניים,בלועובגרון.
שאלוןמחלותנשים
 .16מצביםגינקולוגיםומחלותנשים.
שאלוןסכרתוהפרעותמטבוליות
 .17סכרת,טירואיד,שומניםוהפרעותמטבוליותוהורמונליותאחרת.
 .18בעיותהתפתחותו/אליקויילמידה.פרט:
 .19האםילדךעברניתוחבעבר?פרט
 .20האםידועלךעלהצורךבבדיקותפולשניות,באשפוזו/אוניתוח
בעתיד?
 .21האםילדךחולהכעתבמחלהכלשהיאושידועלךשישהפרעה
בריאותיתעליהלאהצהרת.
 .22האםילדךנוטלתרופות?אםכןפרטשםהתרופהולאיזהצורך.

יב.הצהרתהמועמדלבעלותעלהפוליסהוהמבקש/תמועמד/יםלביטוח:
אנימצהיר,מסכיםומתחייבבזהכי:
א .כלהתשובותהמפורטותבהצעהו/אובהצהרתהבריאותהןנכונותומלאות.
ב .כלהתשובותהמפורטותבהצעהו/אובהצהרתהבריאותוכלמידעאחרשימסרלמנורהמבטחיםביטוחבע"מ)להלןמנורהמבטחיםביטוח(בכתבוכןהתנאיםהמקובליםבמנורהמבטחיםביטוחלענייןזה
ישמשובסיסלחוזההביטוחביני/ביננולביןמנורהמבטחיםביטוחויהווחלקבלתינפרדממנו.
ג .אני/ומאשר/יםומסכים/יםבזהכיקיבולהאודחייתהשלהצעתי/נוזונתוןלשיקולדעתההבלעדישלמנורהמבטחיםביטוחוהיארשאיתלדחותאתההצעהללאמתןהסברכלשהולהחלטתה.
ד .ידועלי/נושחוזההביטוחייכנסלתוקפורקלאחרשהחברהתאשרבכתבאתקבלתהמועמדלביטוחולאחרשהפרמיההראשונהמהווהתנאימפורשלכניסתהפוליסהלתוקףשולמהבמלואה,ובתנאי
שלאהשתנהמצבהבריאותשלהמבוטח,ממועדחתימתועלהצהרתהבריאותאובדיקהרפואיתשעברועדלמועדהאישורבכתבעלקבלתולביטוח.
ה .הרינימצהיר/הבזהכיהמידעהכלולבהצהרהזוניתןמרצוניובהסכמתי.ידועלישמטרתמסירתהמידעהיאלהפקתפוליסתהביטוחוטיפולבכלהעינייניםהנובעיםמהפוליסהוהקשוריםאליה.אני/נו
מסכים/מהכיהמידעיימסרלצורךעיונו,עיבודוואחסונולכלאדםאוגוףשהחברהתמצאלנכוןוזאתבכפוףלהוראותחוקהגנתהפרטיותהתשמ"א.1981
ו .כלההצהרותהנוגעותלילדי/נוהקטניםנמסרותעלידי/נוכאפוטרופוס/יםטבעייםשלהם.
ז .אנימצהירבזהכיהובאלידיעתי,ואנימסכיםלכך,שהפרטיםשמסרתילמנורהמבטחיםביטוחוכלמידענוסףהנוגעלישיגיעלידיעתהשלמנורהמבטחיםביטוח,יוחזקבמאגרמידעממוחשבבונוהגתמנורה
מבטחיםביטוחלרכזנתוניםבדברלקוחותיה,ביןאםהואמופעלעלידימנורהמבטחיםביטוחעצמהוביןבידימימטעמה,וכיפרטיםאלהעשוייםלהימסרלמאגרימידענוספיםשלחברותשבשליטתמנורה
מבטחיםהחזקותבע"מ")"קבוצתמנורהמבטחים"(אולגורמיםהפועליםמטעמןשלאותןחברות,לצורךמתןשירותיםנוספים,לצורךניהולנכסיהלקוחות,לצורךהפעילותהשוטפתוכןלצורךקיוםחובותיה
עלפידין.
אנימסכיםכיהנתוניםאשריישמרובמאגריהמידעישמשולצורךיצירתקשרעימיעלידימנורהמבטחיםביטוחאועלידיחברהאחרתמ"קבוצתמנורהמבטחים",לרבותלצורךדיוורישירלרכישתמוצרי
"קבוצתמנורהמבטחים"ולצורךכלפעילותשיווקיתאחרת.
ח .אנימבקשכימנורהמבטחיםביטוחתעניקלישירותימתןמידעבאמצעותהאינטרנטאובאמצעותאמצעיתקשורתאחרים,תוךשאנימודעלכךכיחרףהעובדהשמנורהמבטחיםביטוחמפעילהאמצעי
אבטחתמידעבמתןשירותיהמידעכאמור,עשויהמידעהאמור,הכוללפרטיםאישייםשלי,להחשףלאחרים.
אנימבקשכימנורהמבטחיםביטוחתשלחלכתובתיאתקודהגישהוסיסמתהגישהלמידעבאמצעותהאינטרנט,ידועליכימתןהמידעכאמורנועדלצורךבירורראשוניבלבדולשםהנוחות,וכיבכלסתירה
ביןהמידעשימסרכאמורלביןהמידעהמלאשברשותמנורהמבטחיםביטוחיגברהמידעשברשותמנורהמבטחיםביטוח.
תאריך:

חתימתוחותמתהמועמדלבעלותעלהפוליסה

חתימתהמועמדהשני

חתימתהמועמדהראשי

יג.ויתורעלסודיותרפואית

"02/03/0107/00213אפי"

אניהחתוםמטהנותןבזהרשותלקופתחוליםאולכלגוףאחרו/אולעובדיה
הרפואייםהאחריםולמוסדותיההרפואייםאולסניפיה,וכןלכלהרופאיםובתי
החוליםולמוסדותהביטוחהלאומי,לשלטונותצה"ל,למשרדהביטחוןולחברות
הביטוחלמסורלמנורהמבטחיםביטוחבע"מלהלן"המבקש",אתכל
הפרטיםללאיוצאמןהכללובצורהשתידרשעל–ידי"המבקש"עלמצב
בריאותיו/אועלכלמחלהשחליתיבהבעברו/אושהנניחולהבהכעתו/או
שאחלהבהבעתידוהננימשחרראתכםוכלרופאמרופאיכםו/אוכלעובד
רפואיאחרו/אומוסדממוסדותיכםהרפואייםו/אוכלסניףמסניפכםמחובת
שמירהעלסודיותרפואיתבכלהנוגעלמצבבריאותיו/אומחלותייכנ"ל
ומוותרעלסודיותזוכלפי"המבקש"ולאתהיינהליאליכםכלטענהאו
תביעהמסוגכלשהובקשרלנ"ל.כתבויתורזהמחייבאותי,אתעזבוניובאי
כוחיהחוקייםוכלמישיבואבמקומיוכןאנימייפהאת"המבקש"לאסוףכל
מידעשיראהבעיניוחשובבכלהנוגעלבריאותי.כתבויתורזהיחולגםעל
ילדיששמותיהםצוינו,אםצוינובהצעה.
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חתימתמבוטחשני

חתימתמבוטחראשי
תאריך

שם
המועמד

תאריך

שם
המועמד

מספר
זהות

חתימה

מספר
זהות

חתימה

עד
לחתימה:
מספר
זהות

עד
לחתימה:

שם

חתימה

הצהרתבריאותוהצהרות

מספר
זהות

שם

חתימה

שםבעלהפוליסה

מספרפוליסה

מספרזהות/דרכון

יד.מינויהסוכןכשלוחושלהמבוטח
מבוטחנכבד,על–פיסימןו'לחוקחוזההביטוחהתשמ"א,1981נחשבהסוכןכשלוחושלהמבטח.
על–פידרישתךבכתבאתהיכוללמנותוכשלוחךרקאםאתהמעונייןלמנותו.אםכן,נבקשממךלחתום
עלנוסחהפנייהלחברה.

תאריך

המינוילפיחוקחוזההביטוחהתשמ"א,1981אני/נו,החתום/יםמטה,ממנה/יםבזהאתסוכן
הביטוחששמורשוםלעיללהיותשלוחי/שלוחנולענייןהמשאומתןלקראתכריתתושלחוזההביטוח
ולענייןכריתתחוזההביטוחעםחברתכם.
חתימתהמועמד
לביטוח

מקום

x

טו.הצהרתהסוכןאנימצהירבזהכישאלתיאתהמועמד/תבעל/תהפוליסהאתכלהשאלותהמופיעותלעיל,והתשובותהןכפישנמסר/וליאישיתעל–ידיבעלהפוליסהועל–ידיהמועמדלביטוח.
שם
הסוכן

תאריך

חתימת
הסוכן

מספר
הסוכן

x

הרשאהלחיובחשבוןבאמצעותכרטיסאשראי
הרשאהזומיועדתלתשלוםפרמיותביטוחחייםב"מנורהמבטחיםביטוחבע"מ")להלן"החברה"(,באמצעותכרטיסאשראי.החברהמתחייבתלחייבאךורקעל–פיהסכומיםהנקוביםבפוליסות,
תוספותיהןותנאיהן.
שםבעל שםהמשפחה
הכרטיס
הרחוב/ת"ד

השםהפרטי
מספרבית

מספרהזהות

מספרהדירה

המיקוד

שםהיישוב

כתובת
סוגכרטיסהאשראישיםלב!איןלשלם
בכרטיסשהונפקבחו"ל!
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מספרכרטיס
האשראי

אמריקןאקספרס

4

אחר,פרט
שנה

תוקףכרטיס
האשראי

חודש

לכבודמנורהמבטחיםביטוחבע"משוברזהנחתםעל–ידימבלילנקובבמספרהתשלומיםובסכומיהם,הואילוניתנהעל–ידיהרשאהלמנורהמבטחיםביטוחבע"מלהעביר
למנפיקתהכרטיסחיוביםמעתלעתכפישתפרטולמנפיקה,הרשאהזותהיהבתוקףגםלכרטיסשיונפקוישאמספראחר,כחלופהלכרטיסשמספרונקובבשוברזה.
תאריך

לכבודבנק

חתימתבעל/תכרטיסהאשראי

הרשאהלחיובחשבון

סוגחשבון

מספרחשבוןבנק

סניף
קודמוסד

כתובת
.1

אני/והח"מ
מספרזהות/ח"פ
מספר

רחוב

עיר

מיקוד

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם,בגין ביטוחי חיים ,בסכומים
ובמועדיםשיומצאולכםמדיפעםבפעםבאמצעימגנטי,אורשימותעל–ידימנורהמבטחים
ביטוחבע"מכמפורטב"פרטיההרשאה".
 .2ידועלי/לנוכי :א .הוראהזוניתנתלביטולבהודעהממני/מאתנובכתבלבנקולמנורהמבטחים
ביטוחבע"מ,שתיכנסלתוקףיוםעסקיםאחדלאחרמתןההודעהבבנק,וכן
ניתנתלביטולע"פהוראתכלדין.
ב .אהיה/נהיהרשאי/םלבטלמראשחיובמסוים,ובלבדשהודעהעלכךתימסר
על–ידי/נולבנקבכתב,לפחותיוםעסקיםאחדלפנימועדהחיוב.
ג .אהיה/נהיהרשאי/םלבטלחיוב,לאיותרמתשעיםיוםממועדהחיוב,אםאוכיח
/נוכיחלבנק,כיהחיובאינותואםאתהמועדיםאוהסכומיםשנקבעובכתב
ההרשאה,אםנקבעו.

אישורהבנק
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לכבודמנורהמבטחיםביטוחבע"מ
אלנבי,115ת"א65817
קיבלנוהוראותמ,לכבדחיוביםבסכומים
ובמועדיםשיופיעובאמצעימגנטיאוברשימותשתציגולנומדיפעםבפעםואשרמספרחשבונו/נםבבנק
יהיהנקובבהם,והכלעל–פיהמפורטבכתבההרשאה.
רשמנולפנינואתההוראות,ונפעלעל–פיהןכלעודמצבהחשבוןיאפשרזאת;כלעודלאתהיהמניעה
חוקיתאואחרתלביצוען;כלעודלאהתקבלהאצלנוהוראתביטולבכתבעל–ידיבעליהחשבון,אוכל
עודלאהוצא/ובעל/יהחשבוןמןההסדר.
אישורזהלאיפגעבהתחייבויותיכםכלפינו,לפיכתבהשיפוישנחתםעל–ידכם.
תאריך
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שםבעל/יהחשבוןהמופיעבספריהבנק

מכתובת

קודמסלקה
בנק
סניף

בנק

.3ידועלי/לנוכיהפרטיםשצוינובכתבההרשאהומילוים,הםנושאיםשעלי/נולהסדירעםהמוטב.
.4ידועלי/לנוכיסכומיהחיובעל–פיהרשאהזו,יופיעובדפיהחשבוןוכילאתישלחלי/לנו
על–ידיהבנקהודעהמיוחדתבגיןחיוביםאלה.
.5הבנקיפעלבהתאםלהוראותבכתבהרשאהזה,כלעודמצבהחשבוןיאפשרזאת,וכלעוד
לאתהיהמניעהחוקיתאואחרתלביצוען.
פרטיההרשאה
.6הבנקרשאילהוציאני/ומןההסדרהמפורטבכתבהרשאה סכוםהחיובומועדוייקבעומעת
זה,אםתהיהלוסיבהסבירהלכך,ויודיעלי/לנו
לעתעל–ידימנורהמבטחים
על–כךמידלאחרקבלתהחלטתו,תוךציוןהסיבה.
ביטוחבע"מ,על–פיתנאי
הפוליסה/ותותוספותיה.
 .7נאלאשרלמנורהמבטחיםביטוחבע"מ,בספחהמחובר
לזה,קבלתהוראותאלוממני/מאתנו.

חתימתבעליהחשבון x

תאריך

מספרחשבוןבנק
קודמוסד

סוגחשבון

קודמסלקה
סניף

אסמכתא/מספרמזההשלהלקוחבחברה
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סניף

הצהרותוהרשאהלחיובחשבון

אישורהבנקחתימהוחותמת

בנק

