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2. הפקדה באמצעות העברה בנקאית 
    באפשרותך לבצע העברה בנקאית ישירות לחשבון בנק ייעודי שנפתח עבורך

פרטים לביצוע הפקדה: מספר בנק 20, סניף              )400+            ( חשבון

פנסיה
ניתן לגשת לאחד מסניפי בנק מזרחי או לחילופין לבצע העברה בנקאית לחשבון בבנק המזרחי ע"פ הפרטים הבאים:

סניף 461, חשבון מיטב דש פנסיה מקיפה- 193447, חשבון מיטב דש פנסיה כללית- 193749. 

לאחר ביצוע העברה בנקאית או הפקדה ישירות בבנק יש לשלוח אסמכתא על ביצוע ההפקדה בצירוף דוח פיצול 
כמפורט לעיל: 

 Hafkadot@MeitavDash.co.il :לקופת גמל/קרן השתלמות/קופת גמל להשקעה לכתובת מייל
 Hafkadot.pensia@MeitavDash.co.il :ולקרנות הפנסיה לכתובת מייל

 Hafkadot-ira@MeitavDash.co.il :לכתובת מייל IRA ולקופת

3. המחאות
המחאות שיתקבלו במשרדי מיטב דש עד ליום 29.12.2021 יקבלו ערך של שנת 2021.

• יש לשלוח את ההמחאות למשרדי החברה בכתובת: 
   רחוב ששת הימים 30 בני ברק ת.ד: 2442, מיקוד 5112302, קומה 24.

• יש להעביר המחאה נפרדת בגין כל סוג מוצר כאשר המוטב בהמחאות ע"פ הפירוט הבא:
  בקופות הגמל "מיטב דש גמל", בקרנות ההשתלמות "מיטב דש השתלמות" ובקרנות הפנסיה "מיטב דש פנסיה".

• יש לוודא תקינות תאריך פירעון ההמחאה.

4. העברות בנקאיות
    על מנת לקבל תאריך ערך של שנת 2021 ניתן לבצע העברות בנקאיות עד לתאריך 30.12.2021

5. תשלום באמצעות כרטיס אשראי
    על מנת לקבל תאריך ערך של שנת 2021 ניתן לבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי עד לתאריך 27.12.2021 בשעה 16:00 

    עבור קרנות השתלמות עצמאיות חדשות שנפתחו דרך האתר.

אופן ביצוע הפקדות
יש לציין בכל אחת מדרכי ההפקדה את הפרטים הבאים- מספר ת.ז, מספר חשבון העמית אליו יש לבצע את ההפקדה 

וסוג הקופה אליה יש לבצע את ההפקדה )קופת גמל, קופת גמל להשקעה, קרן השתלמות או קרן פנסיה(.
1. גמל והשתלמות, קופת גמל להשקעה

    הדרך הפשוטה והקלה ביותר היא לגשת לאחד מסניפי בנק מזרחי ולבצע הפקדה ישירות לחשבונך.
בעת ההפקדה יש לציין את הפרטים הבאים בהתאם לחשבונך:

    בתקווה לשיתוף פעולה פורה,
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

מספר קופה של קרן השתלמות - 197מספר קופה
מספר קופה של קופת גמל - 151

מספר קופה של קופת גמל להשקעה - 587
מספר סניףסניף

מספר חשבון עמיתחשבון להפקדה

900קבוצת חשבון )קב"ח(

20 - מזרחימספר בנק

מספר סניף + 400סניף
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