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יפוי כח למסירת מידע וביצוע פעולות )לגורם שאינו יועץ ו/או משווק פנסיוני(

אני החתום מטה,                                            בעל תעודת זהות* מס'                                

בעל תעודת זהות*/מספר חברה                                                ,   מיפה בזה את כוחו של                    

אשר תאריך לידתו                         ומענו                     

)להלן: "מיופה הכח"(     לפעול בכל חשבונותיי הקיימים אצלכם נכון למועד חתימתי על טופס זה /      בחשבוני אצלכם שפרטיו מצויינים 

שם קופה/קרן                                   להלן: מס' חשבון            

 )להלן: "קופת הגמל"( ולבצע במקומי ועבורי את הפעולות דלהלן:

1. להפקיד עבורי מידי פעם כספים בקופת הגמל;

2. לתת לכם מידי פעם הוראות בקשר להעברת כספים בחשבוני בקופת הגמל ממסלול אחד למסלול אחר בקופת הגמל;

3. למשוך מידי פעם כספים מתוך הצבירה בחשבוני בקופת הגמל;

4. למסור לכם ולקבל מכם פרטים שעל קופת גמל לקבל או למסור לעמית על פי הדין;

כל הפעולות הנ"ל ייעשו ככל שהוראות החוק והתקנות קובעות כך או מתירות זאת ובכפוף לכל דין, לרבות הוראה המחייבת 

ניכוי מס במקור וכדומה.

כל פעולה שיעשה מיופה הכח כמפורט לעיל, מחייבת או מזכה אותי, לפי הענין.

לצורך ביצוע הפעולות הנ"ל יחתום מיופה הכח על כל מסמך שיידרש על פי הדין ונהלי קופת הגמל.

יפוי כח זה ניתן למיופה הכח כל עוד איני נמצא בישראל או אין לי אפשרות לבצע בעצמי את הפעולות הנ"ל.

נא רישמו לפניכם כי אין באמור לעיל כדי למנוע ממני לבטל יפוי כח זה בכל עת וללא צורך בהליכים משפטיים או אחרים.

ברור לי כי החברה המנהלת אינה אחראית בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה אשר תופנה אליה בקשר עם פעולותיו של 

מיופה הכוח בקשר לייפוי כוח זה.

ולראיה באתי על החתום, היום                                   ב

*יש לצרף צילום ת.ז. של בעל החשבון ושל מיופה הכוח.

אם נחתם המסמך מחוץ למשרדי החברה המנהלת, יאושר על ידי עו"ד )בארץ( או על ידי קונסול ישראל )בחו"ל(.

אם נחתם במשרדי החברה המנהלת, יאושר המסמך על ידי עובד החברה המנהלת כדלהלן:

אני                                                           מאשר בזה כי ביום                                   חתם/ה מר/גב'                                 

על מסמך זה בפני. ת.ז.     

שם העובד / עו"ד / קונסול

חתימה + חותמת

דבר קבלת יפוי הכוח דווח למערכות התפעול המשמשות את החברה המנהלת לאחר שנמצא תקין.

שם הפקיד/ה                                     חתימת הפקיד/ה                                                    תאריך                                                     

לכבוד:  מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"(

לשימוש החברה המנהלת

אישור חתימה

חתימת העמית

חתימת מיופה כח


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Check Box2: Off
	Check Box22: Off


