טופס עדכון פרטי מעסיק/הקמת מעסיק
 .1כללי
ח.פ/.תספר ת.ז.

שם מעסיק

 .2כתובת
רחוב

מספר בית

מספר דירה

עיר

מיקוד

ת.ד.

 .3אנשי קשר אצל המעסיק
איש קשר :1

איש קשר :2

תפקיד

תפקיד

טלפון קווי איש קשר

טלפון קווי איש קשר

טלפון נייד איש קשר

טלפון נייד איש קשר

פקס

פקס

טלפון נוסף

טלפון נוסף

כתובת דוא"ל

כתובת דוא"ל

אני מאשר /

אינני מאשר להתייחס לחתימתי הרצ"ב כאישור גורף להצטרפות עמיתים לקופה.

							
שם מורשה חתימה

חתימת מורשה חתימה

							
שם מורשה חתימה

חתימת מורשה חתימה

							
שם מורשה חתימה

חתימת מורשה חתימה

								
חותמת

תאריך

יש לצרף פרוטוקול זכויות חתימה מאושר כדין .במקרה שפרוטוקול זכויות החתימה אינו כולל דוגמאות חתימה של מורשי החתימה:
*

					
הריני מאשר כי דוגמאות החתימה דלעיל תואמות את חתימות מורשי החתימה בשם המעסיק.

חתימת מאמת החתימה

*עו״ד  /רו״ח  /סוכן פנסיוני  /משווק החברה

אני מאשר קבלת חומרים מקצועיים  /שיווקים ,עדכוני שוק ההון ,סקירות מקצועיות ,המלצות אנליסטים וכד' ממיטב דש השקעות בע"מ
בכל אחת מדרכי ההתקשרות שאת פרטיהן מילאתי לעיל*.
מס' פקס לשליחת הטופס | 03-7903330 :דוא"ל לשליחת הטופסmvip@meitavdash.co.il :
*הריני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל למיטב דש השקעות בע"מ ("מיטב דש") ,ובקשתי להצטרף לשירותים המפורסמים מעלה נעשה מרצוני ובהסכמתי החופשית .הריני
מסכים כי הפרטים האמורים ישמשו את מיטב דש ו/או מי מטעמה לצורך פעילותה השוטפת ,וכן לשיווק מוצרים ושירותים ,לרבות באמצעות דיוור ישיר ולשיגור דברי פרסומת
באמצעות מייל ,SMS ,ופקס .כמו כן ,אני מסכים כי הפרטים יימסרו לגוף ציבורי ,לחברות המצויות בשליטת מיטב דש ,במישרין או בעקיפין ,ו/או לגופים העוסקים בשיווק מוצרים
ושירותים לרבות מוצרים פנסיוניים ו/או פיננסיים לפעילותם השוטפת ,וכן לשיווק מוצרים ושירותים ,לרבות באמצעות דיוור ישיר .כמו כן ,הריני מסכים בזאת כי הפרטים ,כולם או
חלקם ,יוחזקו במאגרי מידע ממוכנים או אחרים ,במיטב דש ו/או באחד או יותר מהגופים האמורים .מטרות מסירת הפרטים ואחזקתם במאגרי מידע כאמור יהיו כמפורט לעיל.
הנך רשאי לחזור בך מהסכמתך לקבל הצעות ,תכנים שיווקיים ועדכונים ממיטב דש בכל עת.
1.49.4.1.17

מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ מבית מיטב דש ואיילון ביטוח
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