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הודעות מאת העמית לחברה ישלחו ישירות למשרדי החברה

טופס הצטרפות, פתיחת חשבון ודוגמת חתימה - לקופה מרכזית לפיצוים

1. פרטי המעסיק

מס' פקסמס' טלפוןמספר ח.פ./ת.ז.שם המעסיק                                                                  

כתובת המעסיק

כתובת למשלוח דואר )אם שונה מכתובת המעסיק(

2. פרטי המורשים לחתום בשם המעסיק

דוגמת חתימהמספר ת.ז.1. שם ומשפחה                                                                  

דוגמת חתימהמספר ת.ז.2. שם ומשפחה                                                                  

דוגמת חתימהמספר ת.ז.3. שם ומשפחה                                                                  

דוגמת חתימהמספר ת.ז.4. שם ומשפחה                                                                  

שם 
מס' מס הכנסהשם המסלולהחלק ב-%הקופה

 מסלול כללי%
512065202-00000000000885-0886-000

886

%
מסלול אג"ח ללא מניות

512065202-00000000000885-1107-000
1107

%
מסלול שוהם כהלכה

512065202-00000000000885-0769-000
769

%
מסלול טווח קצר

512065202-00000000000885-1372-000
1372

%
מסלול שקלי

512065202-00000000000885-1528-000
1528

%
מסלול סלע

512065202-00000000000885-1276-000
1276

%
מסלול רבת מסלולים*

512065202-00000000000885-0885-000885
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7. אישור דיווח

1.2.7.10.15

3. בקשת הצטרפות לקופה מרכזית לפיצויים והצהרות
א. אנו מבקשים להצטרף כעמית בקופה מרכזית לפיצויים כאמור שבניהול מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן "הקופה"( בה יופקדו תקבולים ע"י ולזכותי בהתאם ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולתקנון הקופה 

שיהיו מעת לעת.
ב. אנו מתחייבים להודיעכם על כל שינוי במורשי החתימה או בזכויות החתימה.

ג. אנו מצהירים בזאת כי כל הפרטים לעיל הינם מלאים, נכונים ומדוייקים.
ד. הננו מצהירים בזה כי כתובתנו בארץ היא כפי שצויין דלעיל ותוכלו לפנות אלינו לפי הכתובת הנ"ל עד שתקבלו מאיתנו הודעה בכתב על שינוי כתובתנו הנ"ל.

ה. למצטרפים ל"מיטב מסלולית לפיצויים רבת מסלולים"/מיטב מרום לפיצויים מסלול רב מסלולי - מבלי לגרוע  מכלליות האמור לעיל הרינו מדגישים במיוחד כי ידועים לנו עיקרי הכללים הנזכרים להלן 
    והמפורטים ביתר הרחבה בתקנון הקופה: בקופה יתקיימו מסלולי השקעה שונים. ידוע לנו כי כל הכספים שנפקיד בקופה וכל הנכסים הפיננסיים שבהם יושקעו הכספים ינוהלו עבורנו במסלול השקעה, בהתאם 

    להוראות ולהנחיות המפורטות בנספח א' לבקשה זו.
נוכל לתת הוראה בכתב לקופה על רצוננו לשנות את אופי ההשקעות של המסלול אליו הצטרפנו )להלן - "שינוי אופי השקעות"(, בכפוף לתקנון הקופה ו/או להעביר את יתרת חשבוננו או חלק ממנה ממסלול 
אחד או מאחדים למסלול אחר או אחרים )להלן "העברה פנימית"(. העברה פנימית תיעשה על ידי החברה בסכומים, בשעורים, במועדים ובתנאים כמפורט בתקנון ובהסדר התחוקתי. הוראה לשינוי אופי 

השקעות תינתן על גבי נספח א' לבקשה זו ותכנס לתוקף בכפוף לתקנון הקופה. החברה תהיה רשאית לדחות את ביצוע ההוראות המפורטות בסעיף זה לעיל במקרה ולמועדים כמפורט בתקנון.
ו. מאגרי מידע - הנני מצהיר בזאת כי אני מודע לכך כי הנתונים שנמסרו ו/או ימסרו על-ידי, וכל הפרטים והמידע שיגיעו לידיעת החברה אודותיי )להלן: "המידע"( יוחזקו וישמרו במאגרי המידע של הקופה, 

החברה המנהלת שלה ו/או הגופים העוסקים בתפעול הקופה או גופים הקשורים להם ו/או מי מטעמם. 5. 
הסכמה לשימוש במידע וקבלת דבר פרסומות - הריני לאשר כי המידע יכול להימסר לחברות הנמנות עם קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ )להלן: "הקבוצה"( וגורמים נוספים, בין היתר, לצורכי שיווק ופרסום 

של מוצרים ושירותים פיננסיים או אחרים מטעם החברה או חברות קשורות לה הנמנות עם הקבוצה, בין בדרך של שירותי דיוור ישיר ובין בכל אמצעי אחר, לרבות מסרונים, דוא"ל, פקסימיליה ומערכות חיוג אוטומטיות. 

ידוע לי כי אוכל לחזור מהסכמתי זו בכל עת ע"י פניה לחברה בטלפון 3366*
ז. למצטרף למסלול כהלכה - בחתימתי על טופס זה, הנני מצטרף וחותם על שטר היתר עיסקא כך שכל העסקים ההשקעות ההלוואות והפיקדונות וכל הפעולות הפיננסיות שיש בהם חשש איסור 

   ריבית יעשו אך ורק על דרך של היתר עיסקא, ובחתימתי זו יהיה היתר העיסקא, היתר עיסקא פרטי ביני ובין החברה וביני ובין כל אחד ואחד מהמצטרפים למסלול כהלכה.
  X   היתר העיסקא מופיע באתר החברה.

חתימה וחותמת המעסיק שם החותם תאריך חתימה

הנני מאשר/ת את דיווח פתיחת החשבון למערכת התפעולית של הקופה. 

    תאריך                                                               שם המאשר                                             חתימת המאשר
 

לשימוש החברה בעל הרישיון

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

חתימת מאמת חתימות המו״חים**עו״ד/רו״ח/סוכן פנסיוני/ משווק חברה

*יש למלא את נספח א'

מספר המפנהשם המפנה מספר המשווקשם המשווק

דמי הניהול שתגבה הקופה מחשבונך יסתכמו בשיעור שנתי של 2% מהיתרה הצבורה על שמך בקופה אשר יגבו בהתאם לקבוע בהסדר החוקי.

מספר חשבון העמית:

X  חתימה

)סכום העברה משוער                                       (הצטרפות + העברההצטרפות


