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שינוי בפרטים כלליים בפוליסה/ות
20טופס מספר 

מספר סוכן שם הסוכן

שם המפקח

הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון

א. פרטי המבוטח
מין תאריך לידה מצב משפחתי שם פרטי שם משפחה מספר זהות / ח''פ

נז ג א נ ר
עיסוק דואר אלקטרוני מספר טלפון נייד מספר טלפון

מיקוד ת"ד כניסה מס' דירה מס' בית כתובת מגורים (רחוב)* יישוב

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע״מ וגם מגדל חברה לביטוח בע״מ 
או

מגדל חברה לביטוח בע״מ

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע״מ 
או

* שינוי כתובת מגורים: ידוע לי כי העדכון יבוצע בכל החשבונות, פוליסות ותכניות בחברת (ניתן לסמן יותר מאחת):
מסמכים נדרשים: 

תצלום תעודת זהות עדכנית + ספח. אם הכתובת בספח אינה זהה לכתובת המבוקשת 
בעדכון, אני מצהיר שזו כתובתי למשלוח דואר. 

עמית / מבטח אשר לא סימן חברה מנהלת, יראו אותו כמי שבחר במגדל מקפת קרנות 
פנסיה וקופות גמל בע״מ וגם מגדל חברה לביטוח בע״מ

 ב. מהות השינוי (סמן X במשבצת ליד השינוי המבוקש ומלא את הפרטים החדשים)
מסמכים שחובה לצרף סוגי השינוי / העדכון בכל הפוליסות 

מין שם משפחה
תצלום תעודת זהות עדכנית + ספח גיל שם פרטי

כתובת דואר אלקטרוני מספר טלפון

בפוליסות מספר בכל הפוליסות סוגי השינוי / העדכון
בכל סוג שינוי / עדכון, יש לסמן האם לשנות בכל הפוליסות או בפוליסה מסוימת ולמלא את מספרה.

בתשלום ״חודשי״ בפוליסה פרטית בלבד, יש למלא טופס ״הוראה לחיוב חשבון״ (טופס מס' 5) 
אם אופן התשלום שונה מ''חודשי'' רשום את חודש התשלום

תחביב עיסוקמקצוע

פרטי חשבון הבנק לתשלום
הפרמיה / ההלוואה

במידה ומדובר בתחביב/אורח חיים עם עם 
סיכון מיוחד, יש לצרף שאלון ייעודי

החל מתאריך

אופן התשלום

החל מתאריך

חצי שנתי שנתירבעוניחודשי

.1.2.3

.1.2.3

לתשלום מהוראת תשלום קיימת בפוליסה שמספרה
לביצוע הוראת תשלום חדשה יש למלא טופס ''הוראה לחיוב חשבון'' (טופס מס׳ 5)

.1.2.3

ג. מינוי מוטבים 
בחיי המטבים בתום תקופת הביטוח - המבוטח. במות המבוטח טרם תום תקופת הביטוח - כפי שיפורט להלן: 

(אם בעל הפוליסה הינו תאגיד או חבר בני אדם, לא ניתן למנותו כמוטב בלתי חוזר בפוליסה) 
בפוליסות מספר:מינוי המוטבים הוא (יש לסמן)   123בכל הפוליסות

החלק היחסי  
בתגמולי הביטוח קרבה למבוטח שם פרטי שם משפחה מספר זהות
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ד. הערות

תאריך
חתימת 
הסוכן

חתימת 
המבוטח 

מגדל חברה לביטוח בע''מ
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