
6. אישורים
 ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי, וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול קרן ההשתלמות  שלי ותפעולה, ובכפוף להוראות חוק הגנת 

הפרטיות, תקנות הגנת הפרטיות, והנחיות רשם מאגרי מידע בהתאם לסמכותו לפי חוק הגנת הפרטיות.
    אני מסכים/ה כי מסמכים והודעות מטעם החברה יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת המופיעה לעיל וזאת במקום באמצעות הדואר. 

    אני מעוניין/ת לקבל פניות שיווקיות לגבי מוצרים או שירותים של החברה ושל חברות בקבוצת החברות בה מנויה החברה.

    ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיוור לקבלת פניות שיווקיות, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל gemel@mtds.co.il או לכתובת: ת.ד 2442 בני ברק מיקוד 5112302.

 www.mtds.co.il :זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קרן ההשתלמות, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של קרן ההשתלמות
X  

חתימה

טופס 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.

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית )*(

1. פרטי החברה המנהלת

מספר החשבון של העמית בקרןשם קרן השתלמות*שם החברה המנהלת*

מיטב דש השתלמותמיטב דש גמל ופנסיה בע״מ

3. פרטי מעסיק

ח.פ. / עוסק מורשהמספר טלפון*כתובת המעסיקשם המעסיק*

2. פרטי העמית

מצב משפחתימיןתאריך לידה*מספר זהות/דרכון*שם משפחה קודםשם משפחה*שם פרטי*

מיקודדירהבית*רחוב*ת.ד.ישוב*

מעמדטלפון קוויטלפון ניידכתובת דוא״ל

   ז      נ

   שכיר    עצמאי    שכיר בעל שליטה

ר / נ / ג / י / א

שים לב! אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספיך במסלול 880 עפ״י תקנון הקרן.  

 מודל תלוי וותק - הכספים ינוהלו עפ״י מסלול השקעה המותאם לוותק החשבון.

מסלולי ההשקעה בקרן השתלמות - סמן את מסלול ההשקעה המבוקש ושיעור החלוקה המבוקש בין המסלולים )בין 0 ל- 100%(:

שיעור מתוך סכום ההפקדהשם מסלול ההשקעהקוד מסלול

%מיטב דש השתלמות כללי 880

%מיטב דש השתלמות אג״ח צמוד מדד 881

%מיטב דש השתלמות מניות 883

%מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות 1240

%מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל 1387

%מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר    1370

%מיטב דש השתלמות חו"ל2055

%מיטב דש השתלמות הלכה 768

%מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי481

%מיטב דש השתלמות עד 6 שנות ותק 554

%מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות ותק1353

מסלולי ההשקעה בקרן ההשתלמות 
נבדלים ברמת הסיכון והתשואה הצפויה 

לכספיך המושקעים בקרן

4. דמי ניהול בקרן השתלמות

 % שיעור דמי ניהול מצבירה )שנתי(

5. עמית עצמאי פרטי תשלום של עמית עצמאי

תדירות תשלוםתאריך תחילת הגבייהסכום ההפקדה

חודשי / שנתי                                               ₪

7. פרטי בעל רישיון

שם סוכנותמס׳ סוכן בחברהמס׳ בעל רישיוןשם משפחהשם פרטי

רשימת מסמכים מצורפים 
 אישור על עוסק עצמאי הרשום במע"מ

 ייפוי כח – בהתאם להוראות הממונה 
 מסמך הנמקה – בהתאם להוראות הממונה 

 טופס הוראה לחיוב חשבון – עצמאי )רשות(
 הוראה להפקדה חד פעמית – עצמאי )רשות(

 כתב מינוי אפוטרופוס )חובה ככל שאפוטרופוס מעורב בתהליך(

 טופס בקשה להעברת כספים – בהתאם להוראות הממונה )רשות(
 טופס הצהרת עמית עצמאי לפי צו איסור הלבנת הון )ככל שנדרש(

)סכום העברה משוער         (הצטרפות + העברההצטרפות

01.1.15.2.17H מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ מבית מיטב דש ואיילון ביטוח   
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X  
תאריך חתימה*חתימת העמית*

X  
תאריך חתימהחתימת בעל הרישיון

X  
תאריך חתימהחתימת אפוטרופוס


