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פרטי החברה המנהלת
מספר החשבון של העמית בקרן*קוד קרן הפנסיה*שם קרן הפנסיה*שם החברה המנהלת*

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע״מ

פרטי בעל/ת רישיון
שם סוכנותמס' סוכן בחברהמס' בעל רשיוןשם משפחהשם פרטי

בקשה לביטול הכיסוי

הריני מבקש לבטל את בקשתי להסדר ״כיסוי בן נבחר עם מוגבלות״ בחשבוני בקרן הפנסיה.  

ידוע לי כי שכתוצאה מביטול הכיסוי בן נבחר עם מוגבלות כאמור:
ניתן לוותר על כיסוי ביטוחי לשארים ו/או לבן זוג.  •

ניתן יהיה לבחור במסלול ביטוח עם כיסוי ביטוחי בשיעור 85% לאלמן  •

פרטי העמית/ה
מספר זהות / דרכון*שם משפחה*שם פרטי*

מיקודדירהבית*רחוב*ת.דיישוב*

חתימת העמית/ה
חתימה*תאריך*תעודת זהות*שם משפחה*שם פרטי*

כל האמור בטופס זה בלשון זכר אף בלשון נקבה משמעו.

חתימה של בעל/ת רישיון
חתימהתאריךשם משפחהשם פרטי

אישורים

ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור כל מידע, למעט מידע שחלה עלי חובה למוסרו על פי דין לצורך קבלת השירותים, ומסירת המידע 
תלויה ברצוני ובהסכמתי, וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול ותפעול  קרן הפנסיה שלי, לרבות עיבוד מידע הקיים במערכות 

החברה והכל בכפוף להוראות הדין.

אני מסכים/ה לקבל מהחברה, ומחברות בקבוצה בה מנוייה החברה, הודעות שיווקיות ודברי פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני, מסרון 
או כל אמצעי תקשורת אחר, והכל בהתאם לפרטים השמורים במאגר המידע של החברה.

 

ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיוור לקבלת הודעות שיווקיות ודברי פרסומת, באפשרותי לפנות לכתובת דוא״ל:  כמו כן 
sherut@altshul.co.il או לכתובת:  הברזל 19 א' רמת החייל תל אביב 6971026

חתימה העמית/ה:

 |  | www.as-invest.co.ilליצירת קשר 5054*הברזל 19 א׳, רמת החייל, תל-אביב 6971026

mailto:sherut@altshul.co.il
http://www.as-invest.co.il
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