טופס בקשה לשינוי מסלול השקעה  -בפוליסל בשבילך לפרט
יש לצרף צילום תעודת זהות עדכני כולל ספח

לכבוד
איילון חברה לביטוח בע"מ
אגף חסכון טווח ארוך

פרטי בעל הפוליסה  /המבוטח
שם משפחה

שם פרטי
עיר

מס' ת.ז.

רחוב

תאריך לידה
בית

מיקוד

דירה

כתובת מגורים
טלפון נייד

דוא"ל

מאשר קבלת ההודעות ב  SMS-כן  לא

 אינני מעוניין כי תעדכנו את פרטי הכתובת ,נייד ודוא"ל אצלכם לפי המפורט במסמך זה.
ככל שלא תסומן בחירה זו ,פרטייך בחברה בפוליסות ביטוח חיים ובריאות יעודכנו בהתאם לפרטים שרשמת במסמך זה.
ב .פרטי הבקשה
אני הח"מ ,מבקש בזאת מ"איילון חברה לביטוח" לשנות את הרכב מסלולי ההשקעה בפוליסת פוליסל פרט על שמי בהתאם לפירוט הנ"ל
בפוליסה מס' _____________________________
שם מסלול

מספר באוצר
116

איילון מסלול כללי *

114

איילון מסלול אג"ח

115

איילון מסלול מניות

164

איילון מסלול שקלי

2251

איילון מסלול הלכה **

12900

איילון מסלול מניות חו"ל מדדי נאסד"ק; s&p 500
סה"כ

הפקדות שוטפות ב% -

100%

חיסכון צבור ב%-

100%

* מסלול השקעה כללי  -מהווה מסלול ברירת מחדל למי שלא בחר במסלול השקעה אחר.
** מסלול "כהלכה"  -התקשרותי למסלול זה כפופה להיתר עיסקא הנערך או שיערך ע"י ועד ההלכה עבור איילון ובעלותי וזכויותי בנכסי המסלול
היא על ע"פ המוסכם בין ועד ההלכה לאיילון והכל על דעתם של חברי ועד ההלכה.
ידוע לי כי כספי בקרן מושקע לפי המוסכם בין בד"צ העדה החרדית ירושלים וועד ההלכה לחברת איילון.
ג .הצהרת העמית






אני מצהיר בזאת כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית ומשחרר בזה את איילון חברה לביטוח בע"מ ומי מעובדיה מכל אחריות
לתוצאות ההשקעות שיהיו בשל המעבר בין המסלולים .
ידוע לי כי ההצטרפות למסלולים מותנית באישור החברה.
בקשת שינוי תמהיל השקעה לגבי הפקדות שוטפות תחול רק לגבי הפקדות עתידיות.
בקשת שינוי תמהיל השקעה לגבי היתרה הצבורה ,תחול רק לגבי אותה צבירה אליה מתייחסת הבקשה מפורשות וכל עוד לא ניתנה הודעה
אחרת בגין אותה צבירה כאמור.
ידוע לי כי הכספים יועברו למסלול המבוקש תוך  3ימי עסקים מיום קבלת הבקשה במשרדי החברה.

תאריך

שם בעל הפוליסה

3/10106/3301 06.2020

חתימת בעל הפוליסה
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