בקשת הצטרפות לקרן פנסיה מקיפה ו/או כללית
לכבוד מיטב גמל ופנסיה בע"מ (להלן" :החברה") הנני מבקש/ת להתקבל כמבוטח/ת בקרן הפנסיה:
במסלול השקעה
מסלול כללי
מסלול אג"ח (ללא מניות)
מסלול מניות
מסלול כהלכה

בקרן פנסיה מקיפה ,במסלול ביטוח
מיטב כללי
מיטב לזקנה
מיטב לביטוח
מיטב לנכות
מיטב לשאירים

בקרן פנסיה כללית ,במסלול השקעה
מסלול 90/10
מסלול כללי
מסלול 75
מסלול כהלכה

שם המשווק

מספר המשווק

שם המפנה

מספר המפנה

הצהרת רווק/ה (רק עמית אשר הצטרף לקרן פנסיה מקיפה)  -אין לי בן/בת זוג ואין לי ילד שגילו פחות מ 21-ולפיכך אני מבקש כי במסלול הביטוח בו אני מבוטח לא יינתן לי כיסוי ביטוחי לשאירים.
הצטרפותי למסלול לנכות בלבד ללא זכאות לשאירים ,הינה ל 24-חודשים .הנני מתחייב להודיעכם בדבר שינוי במצבי כאמור .לא הודעתי לחברה  60יום לפני תום  24החודשים ידוע לי שיחול עלי גם כיסוי ביטוחי לשאירים.
בהצהרת רווק עם ילדים  -אין לי בת זוג ולפיכך אני מבקש כי במסלול הביטוח בו אני מבוטח לא יינתן כיסוי ביטוחי לבת הזוג שלי.
הצטרפותי למסלול נכות ושאירים בלבד ללא בת זוג הינה ל 24-חודשים .הנני מתחייב להודיעכם בדבר שינוי במצבי כאמור .לא הודעתי לחברה  60יום לפני תום  24החודשים ידוע לי שיחול עלי גם כיסוי ביטוחי לשאירים.
למצטרף למסלול כהלכה  -בחתימתי על טופס זה ,הנני מצטרף וחותם על שטר היתר עיסקא המצ"ב כך שכל העסקים ההשקעות ההלוואות והפיקדונות וכל הפעולות הפיננסיות שיש בהם חשש איסור ריבית יעשו אך ורק על דרך של היתר
עיסקא הנ"ל ,ובחתימתי זו יהיה היתר העיסקא הנ"ל ,היתר עיסקא פרטי ביני ובין החברה וביני ובין כל אחד ואחד מהמצטרפים למסלול כהלכה.

X

 .1נתוני המבקש להצטרף כעמית

חתימת המבוטח
ר

מספר זהות (מס' דרכון-לגבי תושב זר)

שם פרטי

שם משפחה

א

נ
מצב משפחתי

כתובת

מין

מיקוד

תאריך לידה

דואר אלקטרוני (באותיות גדולות)

 .2נתוני בני משפחה
זכר  /נקבה

בן  /בת זוג

מספר זהות (מס' דרכון-לגבי תושב זר)

שם משפחה

שם פרטי

מספר זהות (מס' דרכון-לגבי תושב זר)

שם משפחה

שם פרטי

שם משפחה

שם פרטי

שם משפחה

שם פרטי

תאריך לידה

מין
זכר  /נקבה

ילד 1

תאריך לידה

מין
זכר  /נקבה

ילד 2

מין
זכר  /נקבה

ילד 3

מספר זהות (מס' דרכון-לגבי תושב זר)

תאריך לידה

 .3מינוי מוטבים
ידוע לי כי אני רשאי למנות מוטבים אשר יהיו רשאים לקבל את הכספים שיצטברו בחשבוני במקרה של פטירתי חו"ח בכפוף להוראות הדין .טופס מינוי מוטבים ניתן למלא ולמסור לחברה במסירה ידנית בכפוף לזיהוי ע"י נציג החברה.
פרטים וטופס מינוי מוטבים ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובתwww.meitav.co.il :

 .4מעמד המבוטח בקרן הפנסיה
שכיר
שכר מבוטח

חלוקה

עובד

מעביד

עצמאי

פיצויים

-

%

אני מורה לכם לחייב את חשבוני מידי חודש בסכום הצמוד למדד המחירים לצרכן ,עפ"י ההרשאה המצ"ב.

תגמולים

%

%

ש"ח.

תאריך תחילת עבודה

X

חתימת המבוטח

 .5פרטי המעסיק (למקרה של מבוטח שכיר)
דואר אלקטרוני

שם המעסיק
שם איש הקשר

כתובת המעסיק

פקס

טלפון

 .6שחרור כספי פיצויים (למקרה של מבוטח שכיר)
הנני מורה לכם לשחרר את כספי הפיצויים לזכות העובד ללא תנאי,

לא

כן

X

חתימה וחותמת המעסיק

 .7הסכם לפי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורין
לא
מצ"ב הסכם אישי לפי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורין
להסכם זה .אנו מסכימים לכל התנאים הקבועים באישור הכללי.

כן .אנו מסכימים כי הפקדות המעסיק בשיעור %

מפיצויי הפיטורין בהתאם לסעיף  14לחוק פיצויי פיטורין והאישור הכללי של שר העבודה המצ"ב

יבואו במקום %

X

X

חתימת המבוטח

חתימה וחותמת המעסיק

 .8דמי ניהול
שיעור דמי הניהול שתגבה הקרן מחשבונך יסתכמו בשיעור שנתי של %

מהיתרה הצבורה על שמך בקרן ו%-

מדמי הגמולים החודשים אשר יגבו בהתאם לקבוע בהסדר החוקי.

 .9מסירת פרטים ומאגרי מידע
ידוע לי כי על פי הדין החל על החברה ,עליי למסור לחברה פרטים שונים ,לרבות פרטי זהוי ובמקרים מסוימים מחוייבת החברה למסור את הפרטים לגורמים אחרים .כל הפרטים המופיעים בטופס זה ופרטים אחרים אודותיי שנמסרו לחברה באופן
אחר ,יכונו להלן " -הפרטים" .אני מסכים כי הפרטים ישמשו את החברה ו/או מי מטעמה לצורך פעילותה ומאשר לחברה להעבירם למשווק המצויין בטופס זה לעיל ולחברות בקבוצת מיטב לשם קבלת דיוור ישיר ,לרבות קבלת דברי פרסומת באמצעות
דואר אלקטרוני sms ,ופקס.
אני מסכים/

לא מסכים.5

 .10אישור עמית
בחתימתי על טופס זה ,הריני לאשר את נכונות הפרטים ,המידע וההצהרות המפורטות בו והנני מתחייב לעדכן אתכם בכל שינוי בנכונות האמור בטופס זה.
ידוע לי כי בקרן הפנסיה המקיפה ההפקדה השוטפת לא תעלה על הסכום המותר עפ"י ההסדר החוקי ,וכי יתרת דמי הגמולים שמעבר לתקרה זו תועבר לקרן הפנסיה הכללית.
ידוע לי כי ינוכו דמי סיכון בלבד מרכיב תגמולי העובד שביתרה הצבורה (לעמית שכיר) או מהיתרה הצבורה (לעמית עצמאי) הרשומה על שמי וזאת לתקופה המקסימלית הקבועה
בתקנון הקרן כדי לשמור על כיסוי ביטוחי לנכות ולשאירים ,בכל מקרה של הפסקה בתשלום דמי גמולים למשך  5חודשים.

 .11אישור חתימה

X

חתימת העמית

לשימוש החברה המנהלת
 .12אישור הקרן
הנני מאשר/ת הצטרפותך לקרן הפנסיה של מיטב גמל ופנסיה בע"מ.
הנני מאשר/ת את דיווח פתיחת החשבון למערכת התפעולית של הקרן.
שם הפקיד/ה

חתימה

תאריך
03.9.10.12

