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מסלולי השקעה בקרן

  סמן את מסלול ההשקעה המבוקש:

מיטב דש פנסיה כללית )מ.ה. 1177(  מיטב דש פנסיה מקיפה )מ.ה. 1032(

   שם מסלול להשקעה   שם מסלול להשקעה

מסלול התואם את גילי - מסלול ברירת מחדל*מסלול התואם את גילי - מסלול ברירת מחדל*

גיל 50 ומטהגיל 50 ומטה

גיל 50-60גיל 50-60

גיל 60 ומעלהגיל 60 ומעלה

מיטב דש פנסיה מקיפה מסלול מניות

S&P500 מיטב דש פנסיה מקיפה מסלול מחקה מדד

בקשה לשינוי מסלול השקעה בקרן פנסיה

5.5.1.5.21

א. פרטי המבוטח

תאריך לידהשם פרטישם משפחהמספר זהות

דואר אלקטרוניטלפון ניידטלפון 

מיקודעירמס׳ ביתרחוב

*ניתן להעביר את מלוא היתרה בלבד

 בהמשך למתן הוראותיי המפורטות לעיל הריני להצהיר ולהתחייב כי:
1. ידוע לי כי ביצוע העברת הכספים מחשבוני שבמסלול הקיים הינו בכפוף להגשת בקשה מלאה וחתומה כנדרש ולצירוף המסמכים הנדרשים, ובכפוף 

להוראות תקנון הקופה והוראות הדין, כפי שתהיינה באותה עת.
2. הנני מצהיר כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית וכי הנני פוטר בזה את החברה המנהלת מכל אחריות להפסדים ו/או הוצאות שיגרמו 

לי בשל המעבר בין המסלולים.
3. ידועה לי מדיניות ההשקעה במסלול הנבחר וכן ידוע לי כי מדיניות ההשקעה כפופה להוראות הדין ותקנון הקופה.

4. ידוע לי כי העברת כספי פיצויים ממסלול שאינו ברירת המחדל )מיטב דש פנסיה מקיפה/כללית מסלול התואם את גילי – מסלול ברירת מחדל( כפופים 
לחתימת המעביד על גבי טופס זה.

X X
חתימת האפוטרופוס שם האפוטרופוס תאריך חתימה

לעמית הנתון לאפוטרופסות

X
חתימת העמית תאריך חתימה

חתימות העמית/ה

אנו מאשרים העברת כספי הפיצויים למסלול המבוקש על ידי העמית כמפורט לעיל, וכי עדכנו את מערכות השכר עקב בקשת העובד להפקדות עתידיות.

אישור המעביד להעברת כספי פיצויים:

X X
שם מורשה חתימה חתימה וחותמת המעסיק תאריך
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