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א .פרטי המבוטח
תעודת זהות
עיר

שם משפחה

שם פרטי

מיקוד

מספר

כתובת מגורים  /רחוב

טלפון  /סלולרי

דואר אלקטרוני

ב .פרטי תקופת הנכות האחרונה וסיבותיה
• הנכות הקיימת הינה תוצאה של( :כפי שהוכרה על ידי הקרן בתביעתך הראשונית)
תאונה שאינה מזכה בתביעת נזיקין
		
מחלת מקצוע
		 מחלה
תאונה שיש בגינה תביעת נזיקין
פעולת איבה או מלחמה
תאונת דרכים
• הנכות הקיימת הינה :חלקית  /מלאה
• מועד האירוע לתביעה :תאריך פריצת המחלה או קרות האירוע _______________________
• תקופת הנכות האחרונה :אושרה לי נכות מתאריך ________________ עד תאריך ________________
• האם חזרת לעבודה ? כן  /לא
• במידה וחזרת לעבודתך ,באיזה תאריך ________________________________ באיזה אחוז משרה* ________________________________
*יש לצרף אישור עדכני מהמעסיק לעניין היקף עבודתו של המבוטח לפני קרות האירוע כולל כל שינוי בתקופת העסקה או בהיקף המשרה החל מקרות האירוע המזכה.
תאונת עבודה
שמירת הריון

תאונת דרכים-עבודה

ג .בקשה לתביעת המשך לפנסיית נכות
סיבה להמשך תביעת הנכות_________________________________________________________________________________________ :
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

מצ"ב המסמכים הבאים
מידע רפואי עדכני מרופא תעסוקתי

מידע רפואי עדכני מרופא מקצועי

סיכומי מחלה ואשפוז

מידע רפואי ועדכני מרופא משפחה

ד .שמירת כיסוי ביטוחי
באפשרותך לשמור על הכיסוי הביטוחי ,באמצעות גביית דמי ביטוח ממרכיב התגמולים מהיתרה הצבורה או להפקיד לקרן סכום בגובה דמי הביטוח.

ה .הצהרות
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X
חתימת המבוטח

תאריך

ו .בקשה להעברת פרטי התקשרות ו/או קבלת הצעות למוצרי ושירותי פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ (להלן" :החברה") וקבוצת פסגות
בחתימתך על סעיף זה אתה מאשר לנציגיה המוסמכים של החברה ו/או חברות שבהחזקת פסגות בית השקעות בע”מ ולחברת האם של החברה (להלן ביחד "פסגות")
לאחסן את פרטייך ולהעניק לך שירות בהתבסס על כלל הנתונים אודותיך ,לרבות כלל המוצרים והשירותים שלך בה ,במסגרת מאגר ניהול שירות הלקוחות של
פסגות בית השקעות בע”מ (מס ’ רישום  )700035286לרבות עיבודו והעברתו לחברות שבהחזקתה ו/או לחברות הקשורות עסקית עם פסגות לצורך ניהול השירות
והקשר עמך ,ועל מנת לעדכן אותך בכל במגוון מוצרים ושירותים פיננסיים וביטוחיים המותאמים לצרכייך ,גם באמצעות  , SMSפקס ,מייל ומערכת חיוג אוטומטית.
בחתימתך מטה ,הינך מאשר כי המידע נמסר מרצונך ובהסכמתך בהתאם לכל דין .למען הסר ספק ,החתימה על סעיף זה אינה מהווה תנאי להתקשרותך עם החברה,
ובאפשרותך לחזור בך מהסכמה זו בכל שלב ע”י פנייה לחברה בטלפון .*6707
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פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ מקבוצת פסגות בית השקעות
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הנני מצהיר כי פרטי האישיים הם כרשום לעיל וכי על כל שינוי בהם הודיעכם בכתב.
ידוע לי כי הקרן רשאית לדרוש מעת לעת מסמכים ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים כתנאי לתשלום או להמשך תשלום פנסיה ו/או תשלום אחר.
ידוע לי כי לאחר תחילת קבלת הפנסיה ,לא אוכל לשנות את בחירתי.
הנני מאשר ונותן לכם בזאת הרשאה בלתי חוזרת לאימות הפרטים שמסרתי ואמסור לכם במרשם האוכלוסין.
ידוע לי כי כל הנתונים אודותיי בין שנמסרו על ידי ובין ממקורות אחרים יוחזקו כולם או חלקם במאגרי מידע ממוכנים ו/או אחרים בקרן או אצל גופים העוסקים בצד
הטכני הכרוך בפעילות הקרן ו/או בעיבוד הנתונים או גופים העוסקים בניהול עסקים עבור הקרן.
אני מאשר כי הפרטים הנאגרים כאמור ישמשו לצרכיי שיווק והצעת מוצרים ו/או שירותים פנסיוניים פיננסיים ואחרים ,בין בדרך של שיווק ובין בכל דרך אחרת,
לרבות דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר.
ידוע לי כי כל סכום אשר יופקד מעבר לתקרת הפקדות המותרת ,יועבר לקרן הכללית (מתייחס לקרן פנסיה מקיפה בלבד).

