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 גילוי נאות ללווה  במועד בקשת ההלוואה               נספח ג' 
 

                  תאריך: __________ 
 

לכבוד 
מר/גב' ______________ 

 
ת.ז  ________________ 

 
א.ג.נ., 

 
הנדון: הלוואה במשכנתא מס' ____________ 

 
1. על פי תנאי ההלוואה אנו נפנה לאי. אם.אי- עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ )להלן: "אי. 

אם. איי"( בבקשה לבטח את ההלוואה. 
 

2. אנו נעביר לאי. אם.איי כחלק מבקשת הביטוח, את כל המידע האישי והפיננסי הכלול בתיק 
ההלוואה ובמסמכים שתמסור/י לנו או שימסרו על ידי אחרים, לצורך מתן הכיסוי הביטוחי 

להלוואה. 
 

3. הפרמיה עבור הביטוח תשולם על ידנו ישירות למבטח וסכומה ישולם לנו על ידך במעמד 
קבלת ההלוואה או לחילופין יתווסף לסכומי ההלוואה ויחולו עליו כל תנאי ההלוואה לרבות 
ריבית והפרשי הצמדה כפי שיקבעו ע"י הבנק. עם אישור הבקשה למתן הכיסוי הביטוחי ע"י 

אי. אם.איי אנו נמסור לך פרטים על גובה הפרמיה. 
 

4. אנו נהיה המבוטחים והמוטבים במסגרת הפוליסה, דהיינו לא תהיי/ה זכאי/ת לקבל תגמולי 
ביטוח כלשהם מהמבטח וכל זכות אחרת על פי תנאי הפוליסה, למעט החזר פרמיה לפי תנאי 

הפוליסה במקרה ביטול תעודת הביטוח או פרעון מוקדם של ההלוואה. 
 

5. מובהר בזה כי אין בעריכת הביטוח כדי לגרוע או לשנות מהתחייבויותך על פי הסכם 
ההלוואה. 

 

6. לצורך הטיפול בביטוח והכנת הכיסוי הביטוחי נבקשך לחתום על מסמך האישור הרצ"ב. 
 
 
 

בכבוד  רב, 
 
 
 

                                                                                              בנק ___________ למשכנתאות בע"מ 
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
אישור לכל מאן דבעי 

 
1. אני מאשר/ת בזה כי קראתי את מכתב הבנק אלי מיום ________ בענין ביטוח ההלוואה 
במשכנתא שאקבל מבנק _________, כי ידועים לי עתה הפרטים הכלולים במכתב זה, בענין 

הביטוח והפרמיה שתמומן על ידינו, וכי אני מסכים/מה לכל האמור במכתב. 
 

2. כמו כן אני נותן/נת לכם בזה הוראה להעביר לאי. אם.איי- עזר חברה לביטוח משכנתאות 
בע"מ את כל המידע האישי והפיננסי שיגיע אליכם ממני ומאחרים וכל מידע אחר, ובלבד שיש 

לחברת הביטוח צורך בו כדי להחליט אם לתת את הכיסוי הביטוחי להלוואה. 
 

3. אני משחרר/ת אתכם מחובת הסודיות לגבי כל מידע שתמסרו לאי. אם.איי- עזר חברה 
לביטוח משכנתאות בע"מ על פי הוראתי הנ"ל. 

 

4. אני נותן/ת לכם בזה הוראה להעביר לאי. אם.איי- עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ כל 
מידע שיש ברשותכם ושיידרש על ידם, לרבות מידע בדבר פיגורים, תביעות וכל מידע אחר. 

 
 

לראיה באתי על החתום 
 

 
 ___________________                      __________________        __________________

שם פרטי ושם משפחה                       מס' ת.ז                                                      חתימה 
 

 ___________________                      __________________        __________________
שם פרטי ושם משפחה                       מס' ת.ז                                                      חתימה 


