
    מודל תלוי וותק - הכספים ינוהלו עפ״י מסלול השקעה המותאם לוותק החשבון. 
במקרה שלא יסומן מסלול יועברו הכספים למסלול ברירת המחדל מסלול 880 עפ״י תקנון הקרן. 

6. הסכמה לשימוש במידע וקבלת דבר פרסומת
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*

1. אני מצהיר כי מדינת התושבות שלי לצורכי מס הינה:      ארה״ב      ישראל         אחר )פרט(:                                       

2. אני מצהיר כי אני בעל אזרחות במדינות הבאות:             ארה״ב      ישראל         אחר )פרט(:  

במקרה שבו סומנה מדינת תושבות, אזרחות או ארץ לידה ארה״ב יש להעביר טופס W-9 חתום.                                    

ארץ לידה

2. הצהרות עמית עצמאי

מספר עמית:

מספר המשווקשם המשווק

)סכום העברה משוער         (הצטרפות + העברההצטרפות

1. פרטי העמית

שם משפחה                                                 שם פרטי                    

מצב משפחתימיןתאריך לידהמספר הזהות

שם משפחה קודם                

מס' טלפון ניידמס' טלפון בבית

כתובת

דואר אלקטרוני

ר / נ / ג / י / אז / נ

    שכירמעמד עמית:    חבר קיבוץ
    עצמאי

    שכיר ללא הפקדות
    עצמאי ללא הפקדות

4. פרטי מעסיק

במקרה של שכיר או עמית עצמאי המפקיד באמצעות מעסיקו: שם המעסיק )כפי שמופיע על גבי תלוש השכר(:                                             מספר זיהוי המעסיק )ח.פ או ע.מ( 

כתובת המעסיק:                                                                        מספר עובד:                                                                            טלפון מעסיק:

 איש קשר אצל המעסיק )איש הנה״ח/אחראי שכר(:                                                         טלפון נייד מעסיק:                                          דוא״ל מעסיק: 

בקשת הצטרפות לקרן השתלמות

חובה לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח או צילום דרכון ותעודה מזהה נוספת במידה ומדובר בתושב זר

לכבוד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה"(, הנני מבקש לפתוח חשבון על שמי בקרן השתלמות ״מיטב דש 
השתלמות המנוהלת ע"י החברה בה יופקדו תקבולים על ידי או לזכותי בהתאם ובכפוף להסדר התחיקתי ולתקנון הקרן 

כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. 
הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר.

נא לסמן מסלול השקעה מבוקש ושיעור החלוקה המבוקש בין המסלולים )בין 0% ל-100%(.

01.1.13.9.16H

הודעות מאת העמית לחברה ישלחו ישירות למשרדי החברה

מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ 
  amitim@mtds.co.il • 5112302 טלפון 3366* )שלוחה 3( • פקס 03-7903333 • ת.ד 2442 בני ברק מיקוד

X  
חתימה

מס' מס הכנסהשם מסלולהחלק ב-%

880מיטב דש השתלמות כללי %

881מיטב דש השתלמות אג״ח צמוד מדד %

883מיטב דש השתלמות מניות %

1240מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות %

1387מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל %

1370מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר    %

2055מיטב דש השתלמות חו"ל%

768מיטב דש השתלמות הלכה %

481מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי%

554מיטב דש השתלמות עד 6 שנות ותק %

1353מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות ותק%

3. מינוי מוטבים 
ידוע לי כי אני רשאי למנות מוטבים אשר יהיו זכאים לקבל את הכספים שיצטברו בחשבוני במקרה של פטירתי חו"ח בכפוף להוראות הדין. טופס מינוי מוטבים מקורי ניתן למלא ולשלוח לחברה באמצעות דואר 
ישראל או במסירה ידנית בכפוף לזיהוי ע״י נציג החברה. פרטים וטופס מינוי מוטבים ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.meitavdash.co.il במידה ולא ימסרו פרטי מוטבים, מינוי מוטבים 

יהיה כפי שנקבע בתקנון הקרן.

7. הצהרות החברה
א. אי מתן הטבה למעביד עקב הצטרפות עמית לקרן השתלמות - החברה מצהירה כי אם העמית שלעיל יחליט להצטרף כעמית לקרן, לא תינתן ולא ניתנה כל הטבה למעסיקו של העמית לעיל או לארגון 
עובדים או לגוף אחר שמוחזק בידי מי מהם )במישרין או בעקיפין, יהא שיעור האחזקות אשר יהא(, עקב הצטרפותו לקרן. לעניין זה "הטבה" משמעה כל הטבה )לרבות החזר הוצאות( הניתנת במישרין או 
בעקיפין, בכסף או בשווה כסף, בין אם ניתנה עובר להחלטה להצטרף לקרן ובין במועד אחר, בין אם ניתנה בידי החברה ובין אם ניתנה בידי אדם או גוף אחר. ב. שיער דמי ניהול - דמי הניהול אשר ייגבו מקופ״ג 
יעמדו על %         מהצבירה השנתית ו-%         מההפקדות השוטפות ומקרן ההשתלמות על %          מהצבירה השנתית והכל בכפוף להוראות התקנון והדין הרלוונטיות. בהיעדר ציון שיעור דמי ניהול לעיל, 
שיעור דמי הניהול אותו תהא החברה המנהלת רשאית לגבות בקופ״ג - יעמוד על 1.05% )במונחים שנתיים( מהיתרה הצבורה ו-4% מההפקדות השוטפות ובקרן ההשתלמות - 2% )במונחים שנתיים( מהיתרה 

הצבורה. ג. החברה רשאית לדחות את בקשת ההצטרפות מכל סיבה שהיא.

8. הצהרות ואישור עמית
*עמית עצמאי - 1. אני מצהיר שיש לי "הכנסה קובעת" )מצ"ב אישור מרשות המסים( וכי אפקיד לחשבוני בקרן רק כנגד "הכנסה קובעת" וביום בו אחדל מלהיות עצמאי אודיע על כך לחברה ואחדל מהפקדות 
לקרן. לחלופין, חדלתי מלהיות עצמאי ופתיחת החשבון נעשית לצורך העברת כספים מקרן השתלמות אחרת ולחשבוני אצלכם לא אפקיד כספים. 2. אני יודע ומסכים כי מידע אשר כלול בטופס זה, וכן מידע אודות 
תשלומים שהתקבלו לחשבונות או הועברו מחשבונות בהם אני הנהנה או הבעלים ייתכן ויועברו לרשויות המס בישראל או למדינה ממנה הגיע או אליה היה מיועד התשלום, וכן יתכן כי רשויות המס הללו יעבירו את 
המידע הנ״ל לרשויות המס במדינות התושבות/אזרחות שלי. 3. אני מתחייב להודיע לחברה תוך 30 יום, עם שינוי נכונות הצהרתי זו. 4. אני מתחייב להעביר לחברה מידע ומסמכים נוספים שיידרשו במידת הצורך. 

אני יודע ומסכים כי ייתכן והחברה תידרש להעביר את המידע הכלול בטופס זה לגופים חיצוניים.
*איסור הלבנת הון - ידוע לי כי על פי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, חובה עליי למסור לחברה את פרטי הזיהוי העדכניים שלי ואני מצהיר בזאת כי אני פועל בעבור עצמי. אני מתחייב להודיע לחברה אם 

אפעל בעבור אחר.
*אם יתברר בעתיד כי בטעות זוכה חשבוני בסכומי כסף שאינם שייכים לי, תהא החברה רשאית לחייב את החשבון בגין סכומים אלו בצירוף רווחי הקרן שהצטברו עד ליום התיקון. 

*למצטרף למסלול הלכה - 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. היתר העיסקא מופיע באתר החברה.

*בחתימתי על טופס זה, הריני לאשר את נכונות הפרטים, המידע וההצהרות המפורטות בו והנני מתחייב לעדכן אתכם בתוך 30 יום מרגע שינוי בנכונות האמור בטופס זה.

X  
חתימת העמית תאריך חתימה

5. אישורים
     אני מסכים/ה כי הדוח השנתי לעמית ישלח לדואר האלקטרוני שלי בכתובת המפורטת לעיל ולא באמצעות הדואר

    אני מבקש/ת שהחברה תעניק לי שירותי מידע באמצעות האינטרנט
    אני מעוניין שתשלחו אליי פניות שיווקיות לגבי מוצרים ו/או שירותים של החברה

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 והכל במטרה לנהל, לתפעל ולשווק קופות גמל ומוצרים פנסיוניים. 5. 


