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 ביטוח חיים

 
 
 

 

 

 

 טופס הצטרפות לביטוח החיים הקבוצתי 

 הצהרת בריאותללא ת הזוג הטופס קרנות הסוהרים ובן/ של עמיתי

 במקום הרלוונטי( √ -)נא לסמן ב: אני /ו החתום/ים מטה מבקש/ים
 

 להצטרף לביטוח החיים הקבוצתי בבעלות קרנות הסוהרים.       
 

 )*( לצרף את בן/בת הזוג לביטוח החיים הקבוצתי בבעלות קרנות הסוהרים.        
 

 .וח בתנאי שצורף העמית/הג לביטניתן לצרף את בן/ת הזו)*( 
 
 

 (חובה למלא) /העמית . פרטי1
 

מספר אישי )כולל  )כולל ס"ב(מספר הזהות 
 ס"ב(

תאריך גיוס  מין תאריך לידה שם פרטי שם משפחה
 לשב"ס

  ז / נ        

 
 כתובת

 רחוב
 

 מיקוד יישוב מספר בית

 טלפון בבית
 

 טלפון בעבודה
 

 טלפון נייד

 
 . פרטי בן/ת הזוג2

 

 מין  תאריך לידה שם פרטי שם משפחה מספר הזהות )כולל ס"ב( בן/בת זוג

 ז / נ     

 

 כתובת
 רחוב

 
 מספר בית

 
 

 מיקוד יישוב
 

 
 טלפון בבית 

 
 טלפון בעבודה

 
 טלפון נייד

 
 

 

 תאריך הנישואין:________)נא לצרף תעודת נישואין(נישואים חדשים. 
                 

 יש לצרף תלוש שכר אחרון. .1: עמית/ההערות ל
 .מבוטח, מעקב ביצוע ניכוי ביטוח חיים באחריות הלתשומת ליבך. 2                             

 
 

              ________________                                                      _______________              
                                                                                                             

 חתימה                                                               תאריך                                     

יר:             את הטופס המלא יש להעב
הר  11 ם, רחוב הרטוקרנות הסוהרים
 80-6666262בפקס:  אוחוצבים ירושלים 

ולוודא  SaritN@ips.gov.ilאו בדוא"ל 
 80-2005802ס בטלפון קבלת הטופ

 

 טופס זה מיועד למילוי על ידי: 

 המצטרפים לביטוח תוך שנה  54עד גיל  ובן/ת הזוג /החדש /העמית
 ממועד הגיוס .

  09שטרם מלאו להם , 54עד גיל  ת/המצטרף /העמיתבן/בת זוג של 
 ./היום מיום הנישואין או מיום בו הוכרו כבן/בת זוג של העמית
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 _______: __________ מספר זהות_____/תהמבוטח /השם העמיתגמלאי  /סוהר

 

 מוטבים. 2
 
 

     (:חובה למלא) /העמיתהפרטי  .א
  

 (: לפי הצורךומלא  X-בסמן נא לאני קובע/ת בזה כי המוטבים במקרה מותי חו"ח הינם )
 

 

   יורשי על פי דין  

 או

 

 (.X -במקרה שאחד או יותר מהמוטבים הנ"ל ימות לפני או יחד איתי, אז יועבר חלקו אל: )נא לסמן ב

 בחלקים שווים ביניהם –לשאר המוטבים   

 באופן יחסי לחלקם בטבלה. –לשאר המוטבים   

 רליורשיו על פי דין של המוטב שנפט  

 ליורשי על פי דין  

 
 הודעה זו מבטלת כל כתב מינוי מוטבים קודם שמסרתי לכם, מכל סוג שהוא, בגין פוליסה זו.

למען הסר ספק, החברה תשלם את סכום הביטוח במקרה מוות למוטב שנקבע על ידי המבוטח על פי כתב מינוי מוטבים 

כן שנקבע מוטב אחר מבלי שהדבר הובא לידיעת זה. שילמה החברה למוטב כאמור את סכום הביטוח ונתברר לאחר מ

תהא החברה פטורה מכל חבות כלפי אותו מוטב  - החברה לפני ששילמה את תגמולי הביטוח למוטב שנקבע על פי כתב זה

 כלפי העיזבון וכלפי כל צד שלישי אחר,

 
 

 חתימה __________                           תאריך __________                                                           

תאריך  מס' תעודת זהות שם פרטי שפחהשם מ
 לידה

 % קירבה 
 חלקים

 כתובת

              /    /    

              /    /    

              /    /    

              /    /    

              /    /    

           /    /    

           /    /    

           /    /    

           /    /    

           /    /    
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 (:במידה ובן/בת הזוג צורף/פה לביטוח )חובה למלא /העמיתהבן/בת הזוג של  .ב

 
 (: לפי הצורךומלא  X-בסמן נא לאני קובע/ת בזה כי המוטבים במקרה מותי חו"ח הינם )

 
 

   יורשי על פי דין  

 או

 

 (.X -במקרה שאחד או יותר מהמוטבים הנ"ל ימות לפני או יחד איתי, אז יועבר חלקו אל: )נא לסמן ב

 בחלקים שווים ביניהם –לשאר המוטבים   

 באופן יחסי לחלקם בטבלה. –לשאר המוטבים   

 ליורשיו על פי דין של המוטב שנפטר  

 ליורשי על פי דין  

 
 זו מבטלת כל כתב מינוי מוטבים קודם שמסרתי לכם, מכל סוג שהוא, בגין פוליסה זו. הודעה

למען הסר ספק, החברה תשלם את סכום הביטוח במקרה מוות למוטב שנקבע על ידי המבוטח על פי כתב מינוי מוטבים 

שהדבר הובא לידיעת זה. שילמה החברה למוטב כאמור את סכום הביטוח ונתברר לאחר מכן שנקבע מוטב אחר מבלי 

תהא החברה פטורה מכל חבות כלפי אותו מוטב  - החברה לפני ששילמה את תגמולי הביטוח למוטב שנקבע על פי כתב זה

 אחר, כלפי העיזבון וכלפי כל צד שלישי.

 
 
 
 
 

 חתימה __________        תאריך __________                                                                              
 

יך תאר מס' תעודת זהות שם פרטי שם משפחה
 לידה

 % קירבה 
 חלקים

 כתובת

              /    /    

              /    /    

              /    /    

              /    /    

              /    /    

              /    /    

              /    /    

              /    /    

              /    /    

              /    /    


