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נא לסמן את המסלול הרצוי

מסלול "כללי - נכות מקסימאלי ושאירים מקסימאלי" )115( - מסלול ביטוח ובו כיסוי נכות בשיעור 75% מהשכר הקובע בכל גיל הצטרפות וכיסוי שאירים מקסימאלי בשיעור של 

עד 100% מהשכר הקובע לשאירים. מסלול זה כולל כיסוי ביטוחי לגברים ולנשים עד גיל 67 ומהווה מסלול ברירת מחדל של קרן הפנסיה.

מסלול "מאוזן" )101( - מסלול ביטוח בו קיימת התאמה מקסימאלית בין שיעור הכיסוי הביטוחי לנכות, לבין שיעור הכיסוי הביטוחי לשאירים לבין שיעור פנסיית הזקנה הצפוי. 

)בהנחה שלעמית ישנה הכנסה מבוטחת ריאלית קבועה מיום ההצטרפות ועד פרישתו לפנסיית זקנה(.

מסלול "עתיר ביטוח" )102( - מסלול ביטוח שעיקרו הבטחת כיסוי מקסימאלי לנכות ולשאירים. מסלול ביטוח המאפשר כיסוי ביטוחי גבוה יותר לנכות ולשאירים לעומת מסלולי 

ביטוח אחרים ביחס לגיל ההצטרפות.

מסלול "עתיר חסכון" )103( - מסלול ביטוח שעיקרו הבטחת חסכון מקסימאלי לזקנה. במסלול ביטוח זה שיעור פנסיית השאירים המקסימאלי הינו 30% מהשכר הקובע לשאירים 

ושיעור פנסיית הנכות המקסימאלי הינו 37.5% מהשכר הקובע לנכות.

מסלול "נכות 75%" )104( - מסלול ביטוח שעיקרו הבטחת כיסוי נכות בשיעור של 75% מהשכר הקובע לנכות בכל גיל וכיסוי שאירים מקסימאלי של עד 30% מהשכר הקובע לשאירים.

מסלול "עתיר שארים" )105( - מסלול ביטוח שעיקרו הבטחת כיסוי שאירים מקסימאלי בשיעור של עד 100% מהשכר הקובע לשאירים וכיסוי נכות מקסימאלי של עד 37.5% 

מהשכר הקובע לנכות.

מסלול "פרישה מוקדמת" )106( - מסלול ביטוח שעיקרו הבטחת חסכון מקסימאלי לזקנה בגיל פרישה 60. במסלול ביטוח זה שיעור פנסיית השאירים המקסימאלי הינו 30% 

מהשכר הקובע לשאירים ושיעור פנסיית הנכות המקסימאלי הינו 37.5% מהשכר הקובע לנכות.

מסלול "נכות מקסימאלית ושארים כללי" )107( - מסלול ביטוח המקנה כיסוי לפנסיית נכות של 75% בכל גיל הצטרפות וכיסוי לפנסיית שאירים בהתאם לשיעור הכיסוי הביטוחי 

במסלול הכללי מהשכר הקובע לנכות/לשאירים.

מסלול "נכות מינימאלית ושארים כללי" )108( - מסלול ביטוח המקנה כיסוי לפנסיית נכות של עד 37.5% וכיסוי לפנסיית שאירים בהתאם לשיעור הכיסוי הביטוחי במסלול הכללי 

מהשכר הקובע לנכות/לשאירים.
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פרטי המבקש/ת

שם משפחהשם פרטימספר הזהות

מיקודישוברחוב   

טלפון ניידטלפון בבית

חתימת המבקש/ת
X

תאריך

 היקף הכיסוי הביטוחי המדויק במסלולים השונים תלוי בגיל הצטרפות העמית לקרן הפנסיה מיטב דש.
 בהתאם לתקנון הקרן עמית יכול לבחור לעבור ממסלול אחד לאחר בכל עת.

 ידוע לי כי במידה והכיסוי הביטוחי במסלול אליו ביקשתי לעבור גבוהה מהכיסוי במסלול הביטוחי בו הייתי עד כה, תחול תקופת אכשרה של 60 חודשים לגבי תוספת הכיסוי 
           הביטוחי במקרה של מחלה, תאונה או מום שלקיתי בהם לפני מועד הכיסוי כאמור.

אישור הקרן:

הרינו לאשר שינוי מסלול של הנ"ל בהתאם לתקנון הקרן והשינויים בו מעת לעת.

                    תאריך             חתימה וחותמת

      מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

בדיקת קליטת דיווח והעברת הכספים בין המסלולים נעשתה ע"י

           שם הפקיד/ה       חתימה                   תאריך

מספר בית

לשימוש החברה המנהלת

--

הודעות מאת העמית לחברה ישלחו ישירות למשרדי החברה

מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ 
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