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הנדון: הוראת מינוי מוטבים בקרן פנסיה

, נושא ת.ז. שמספרה: אני הח"מ      

מורה לכם בזאת לאחר פטירתי, באין שארים זכאים לפנסיה, להחזיר את הכספים שיעמדו לזכותי בקרן      

איילון מיטב פנסיה מקיפה )512065202-00000000000163-0000-000(     איילון מיטב פנסיה כללית )512065202-00000000000660-0000-000( 

)סמן(, כאמור בתקנון קרן הפנסיה ובכפוף לכל דין, למוטבים הרשומים להלן:

לכבוד

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

תאריך

אישור חתימה

הנני מאשר/ת בזאת כי העמית הנ"ל חתם בפני, לאחר שזיהיתי אותו על פי תעודת הזהות שלו )שהעתקה מצ"ב(, על טופס הוראת מינוי מוטבים זו. 

אם המוטב הוא תאגיד:

*בהעדר ציון החלק היחסי ב-% ישולמו הסכומים בחלקים שווים למוטבים המצוינים לעיל.

ידוע לי כי עד שלא אמסור את כל פרטי המוטבים כנדרש בטופס זה, תנהג החברה כאילו לא מיניתי מוטבים ויחול האמור בתקנון הקרן.
הוראת מינוי מוטבים זו מבטלת כל הוראה קודמת למינוי ו/או שינוי מוטבים שניתנה לכם על ידי.

ידוע לי כי זכותי לשנות ולעדכן את הוראת מינוי המוטבים על ידי מתן הוראת מינוי מוטבים חדשה בכתב לחברה, בהתאם לקבוע בתקנון הקרן.

יש למסור את הוראת מינוי המוטבים )מסמך מקורי בלבד(, בצירוף צילום קריא של תעודת הזהות )או צילום קריא של דרכון במקרה של תושב/ת חוץ(, 

במסירה ידנית למשרדי החברה, בכתובת: ששת הימים 30, מגדל צ׳מפיון, בני ברק או בדואר רשום לכתובת: ת.ד. 2442 בני ברק מיקוד 5112302.

                 תאריך                                                         חתימה                           

שם מלאחתימה

מספר תעודת זהותשם פרטישם משפחהמספר
)מס' דרכון לגבי תושב זר(

תאריך 
לידה

מין
יחס קירבה 

לעמית
כתובת מלאה

החלק 
ב-%*

1%

2%

3%

4%

שם התאגיד
מס' ח.פ. )או המקביל לו 
במקרה של תאגיד חוץ(

כתובתתאריך ההתאגדות
מעמד )תאגיד ישראלי או 

תאגיד חוץ(
החלק 
ב-%*

%

הודעות מאת העמית לחברה ישלחו ישירות למשרדי החברה
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