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דמי ניהול בקופה

 % שיעור דמי ניהול מצבירה )שנתי(

נספח להסכם הצטרפות לקופה בניהול אישי- קופה מרכזית לפיצויים
חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית )*(

פרטי החברה המנהלת
מספר החשבון של העמית בקופהקוד קופת גמלשם קופת גמל*שם החברה המנהלת*

885מיטב דש פיצוייםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
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מעסיק בקופה מרכזית

אישורים
ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי, וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול קופת הגמל שלי ותפעולה, ובכפוף להוראות חוק הגנת 

הפרטיות, תקנות הגנת הפרטיות, והנחיות רשם מאגרי מידע בהתאם לסמכותו לפי חוק הגנת הפרטיות.
    אני מסכים/ה כי מסמכים והודעות מטעם החברה יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת                                                                                                                       וזאת במקום באמצעות הדואר. 

    אני מעוניין/ת לקבל פניות שיווקיות לגבי מוצרים או שירותים של החברה ושל חברות בקבוצת החברות בה מנויה החברה.

   
 www.mtds.co.il :זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קופת גמל, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של קופת הגמלX  

חתימה

ידוע לי כי במקרים בהם יתקבלו כספים האסורים לניהול בקופה בניהול אישי, אלה יועברו לחשבון חדש על שמי שיפתח במסלול ברירת המחדל כפי שמופיע בתקנון הקופה.

פרטי בעל רישיון
שם סוכנותמס׳ סוכן בחברהמס׳ בעל רישיוןשם משפחהשם פרטי

ניהול תיקים באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע״מ )״מיטב דש ניהול תיקים״( / ניהול באמצעות מנהל תיקים אחר

מיטב דש ניהול תיקים והחברה הינם צדדים קשורים. כמו כן, מיטב דש ניהול תיקים מנהלת בעבור החברה כספים במהלך העסקים הרגיל שלה.
ניהול תיקים באמצעות מנהל תיקים אחר:

X  

פרטי המורשים לחתום בשם המעביד

שם:

ת.ז.

דוגמת חתימה:

שם:

ת.ז.

דוגמת חתימה:

שם:

ת.ז.

דוגמת חתימה:

שם:

ת.ז.

דוגמת חתימה:

מצ״ב פרוטוקול זכויות חתימה מאושר כדין. במקרה שפרוטוקול זכויות החתימה אינו כולל דוגמאות חתימה של מורשי החתימה: הריני מאשר כי דוגמאות החתימה דלעיל תואמות את חתימות מורשי החתימה 

בשם המעסיק. חתימת מאמת חתימת המו״חים*:

.1.3

.2.4

*עו״ד / רו״ח / סוכן פנסיוני / משווק חברה

רשימת מסמכים מצורפים 
 ייפוי כח – בהתאם להוראות הממונה 

 מסמך הנמקה – בהתאם להוראות הממונה 
 כתב מינוי אפוטרופוס )חובה ככל שאפוטרופוס מעורב בתהליך(

 טופס בקשה להעברת כספים – בהתאם להוראות הממונה )רשות(
 בקשה לסיווג התשלומים כתשלומים פטורים )רשות(

X  

X  

שם החותם

*תאריך חתימה

*תאריך חתימה *חתימה וחותמת מעסיק

*חתימת בעל הרישיון
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