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משרד ראשי :דרך השלום  ,53גבעתיים  5345433׀  infom@fnx.co.il׀ www.fnx.co.il
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טופס גביה פרטית  -ביטוח שיניים קבוצתי לפורשי וגמלאי בנק דיסקונט לישראל
שם הפורש/ת

דיסקונט פורש 2018

ת.ז.
מס' בית

רחוב
טלפון בבית

שם הקולקטיב
מיקוד

יישוב
טלפון בעבודה

טלפון נייד

@

כתובת דואר אלקטרוני

הנני מבקש/ת להצטרף לביטוח ו/או לצרף את בני משפחתי לביטוח שיניים קבוצתי לפורשי וגמלאי בנק דיסקונט לישראל ובני משפחותיהם
באמצעות "הפניקס חברה לביטוח בע"מ" עד ליום .30/6/23

פרטי המועמדים לביטוח

שם משפחה

ת.ז.

תאריך לידה

שם פרטי

מין

גימלאי/ת ,פורש/ת

ז /נ

בן/בת זוג

ז /נ

ילד/ה 1

ז /נ

ילד/ה 2

ז /נ

ילד/ה 3

ז /נ

ילד/ה 4

ז /נ

תקופת הביטוח
מ

______ /___ /

ועד

30/6/23

תקופת הביטוח

ידוע לי ואני מסכים כי תקופת הביטוח הינה עד  30.6.2023מיום תחילתו
(להלן "תקופת הביטוח")

הצהרת המבוטח

ידוע לי ואני מסכים כי לשם שיפוי בגין הוצאות טיפול שיניים ,אפעל אך ורק בהתאם להוראות פוליסת הביטוח.

דמי הביטוח

גמלאי/ת ,פורש/ת –  100.76ש"ח בן/ת זוג –  100.76ש"ח ילד בוגר מעל גיל  100.76 – 21ש"ח ילד בגיל  3עד  47.35 – 21ש"ח ילד שלישי ואילך (במניין הקטינים)  -חינם
המחירים על פי המדד שפורסם ביום .15.6.18

תנאי הביטול
בכל אחד מהמקרים הבאים יגיע הביטוח לסיומו ,הן לגבי המבוטח שהינו גמלאי/פורש והן לגבי בני משפחתו  -יובהר כי תנאי ביטול הפוליסה ע"י מבוטח מפורטים
בהרחבה בדפי הגילוי הנאות ובסעיף " 5תום הביטוח/ביטול הביטוח" בחוברת הפוליסה:
 .1ביטול בן/בת זוג של גמלאי/ת שנישואיו הגיעו לקיצם בגירושין או בשל פרידה מידוע/ה בציבור.
 .2נפטר מבוטח שהוא גמלאי/ת חברה (ימשיכו אלמנתו ויתומיו להיות מבוטחים ,אם ירצו בכך).
 .3מלאו לילד  21שנה ,יבוטל הביטוח לגביו ,אלא אם יבקש להמשיך את הביטוח כילד בוגר.
 .4מבוטח אשר התגייס לצה"ל יהיה רשאי ,אך לא חייב ,להפסיק את הביטוח.
 .5ביטול הפוליסה בכל עת בכפוף לאמור – בסעיף  5.3לפוליסה.

התחייבות כספית

בקשתי להצטרפות מהווה גם התחייבות כספית והריני מבקש/ת בזה לנכות מחשבוני עבורי ועבור בני משפחתי ,תשלומי פרמיות ביטוח ,מדי חודש בחודשו ,החל
ממועד ההצטרפות לביטוח ולמשך כל תקופת הביטוח ,בכפוף לתנאי הפוליסה.

✗
תאריך

הפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀

שם משפחה

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד

שם פרטי

חתימה
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תשלום באמצעות כרטיס אשראי
 דיינרס

 ויזה כ.א.ל  ישראכארט  לאומי קארד

 אמריקן אקספרס  אחר

✗
מס' כרטיס האשראי

תוקף

ת.ז.

שם מלא

הסדר קבע לתשלום פרמיות באמצעות הרשאה לחיוב חשבון

חתימת בעל הכרטיס

 -תנאי הסדר תשלומים

 .1בכל חודש שבו חל תשלום בהתאם לתנאי הפוליסה ,תמשוך "הפניקס חברה לביטוח בע"מ" (להלן "החברה") את סכום הפרמיה (דמי הביטוח) הנקוב בפוליסה
ובתוספותיה בהתאם להסדר התשלומים ,פעולת חיוב סכום זה בחשבונך תשמש כאישור תשלום הפרמיה.
 .2אפשרות לשלם פרמיות בהתאם לאמור לעיל מותנה בהסכמת הבנק לפעול לפי הסדר זה.
 .3ההוראה לחיוב חשבון ניתנת לביטול אם משיכה כלשהיא לא תכובד בעת המצאת הודעת החברה לבנק ,כמו כן ,ניתנת לבעל/י החשבון האפשרות לבטל
השתתפותו בהסדר הנ"ל ע"׳ מסירת הודעה בכתב לבנק ולחברה מראש.
 .4החברה מתחייבת למשוך אך ורק סכומים שאינם גבוהים מסכום׳ הפרמיות המגיעות לה והמיועדות לתשלום ,בהתאם לתנאי הפוליסה ותוספותיה שעבורן
מבקש בעל החשבון הפעלת הסדר תשלום.

בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון
לכבוד

תאריך

בנק ______________________________

5 1 1

מס' חשבון

סוג חשבון

סניף

בנק

סניף ______________________________
("הבנק")
אסמכתא/מס מזהה של הלקוח אצל המוטב (ככל שקיים)
שם המוסד (המוטב)
קוד מוסד (המוטב)
 הרשאה כללית ,שאינה כוללת הגבלות.
או -
אם יישלחו על ידי המוטב חיובים שאינם עומדים
הרשאה הכוללת לפחות אחת מהמגבלות הבאות:
בהגבלות שקבע הלקוח ,הם יוחזרו על ידי
 תקרת סכום החיוב _________________ :ש"ח.
הבנק ,על כל המשמעויות הכרוכות בכך.
 מועד פקיעת תוקף ההרשאה  -ביום ________.____ /____ /
לתשומת לבכם :אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל ,משמעה בחירה בהרשאה כללית ,שאינה כוללת הגבלות.
1
אני/אנו הח"מ__________________________________ מס' זהות _____________________ ח.פ"( _____________________ .הלקוח/ות")
שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק
מבקש/ים בזה להקים בחשבוני/נו הנ"ל ("החשבון") הרשאה לחיוב חשבוני/נו ,בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם ע"י המוטב באמצעות קוד
המוסד ,בכפוף למגבלות שסומנו לעיל (ככל שסומנו).
 2כמו כן ,יחולו ההוראות הבאות:
א .עלי/נו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון.
ב .הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב ממני/מאתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק ,וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
ג .אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב מסוים ,ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידי/נו בכתב לבנק ,לא יאוחר מ 3 -ימי עסקים לאחר מועד החיוב .ככל שהודעת
הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב ,הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול.
ד .אהיה/נהיה רשאי/ם לדרוש מהבנק ,בהודעה בכתב ,לבטל חיוב ,אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה ,או את הסכומים שנקבעו
בהרשאה ,אם נקבעו.
ה..הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שביני/נו לבין המוטב.
ו .הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של  24חודשים ממועד החיוב האחרון ,בטלה.
ז .אם תענו לבקשתי/נו ,הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו ,בכפוף להוראות כל דין והסכם שביני/נו לבין הבנק.
ח..הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ,ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.
 3אני/אנו מסכים/ים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.

✗

חתימת הלקוח/ות

פרטי ההרשאה
סכום החיוב ומועדו יקבעו מעת לעת ע"י "הפניקס חברה לביטוח בע"מ" על-פי תנאי הפוליסות ,תוספותיהן ותנאי הצמדתן.

✗
תאריך

חתימת בעל החשבון

*ככל ומסמך זה לא נחתם בפני סוכנ/ת ,יש לצרף לטופס צילום תעודת זהות של הלקוח.

הפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד
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