אני החתום מטה ,מבֱקש ֹלהצטרף כעמית ֹלֱקרן הפנסיה:

ֹלשימוש משרִדי

שם הסוכן  /המֱק"ֹל  /המשווֱק

מיטבית-עתוִדות ֱקרן פנסיה בהתאמה אישית )ֹלהֹלן "ֱקרן הפנסיה"(

מספר הסוכן  /המֱק"ֹל  /המשווֱק

א .פרטי העמית
 .1פרטים אישיים
מספר תעוִדת זהות

שם משפחה

סב

שם פרטי

שם משפחה ֱקוִדם
מס'

כתובת מגורים /רחוב /תִ.ד.
ִדואר אֹלֱקטרוני

עיר

שנה

שם פרטי

סב

מיֱקוִד

חוִדש

סב

סֹלוֹלרי
עיסוֱק

שם מעסיֱק

תאריך נישואין
שנה

 .3פרטי יֹלִדים עִד גיֹל 21
מספר
מספר תעוִדת זהות

שנה

יום

יום

שם משפחה ֱקוִדם

תאריך ֹליִדה

ז/נ

חוִדש

טֹלפון

תאריך תחיֹלת עבוִדה נוכחית
@

 .2פרטי בן/בת הזוג
מספר תעוִדת זהות

שם האב

מצב משפחתי

מין

תאריך ֹליִדה

חוִדש

תאריך ֹליִדה
יום

שם משפחה

שנה

חוִדש

יום
מין

שם פרטי

שנה

חוִדש

יום

ז/נ

2

שנה

חוִדש

יום

ז/נ

3

שנה

חוִדש

יום

ז/נ

4

שנה

חוִדש

יום

ז/נ

1

 .4מינוי מוטבים )בהיעִדר שאירים*( אם במֱקרה פטירה ֹלא יהיו ֹלי שאירים ,הנני ממנה בזה את הזכאים המפורטים מטה כמוטבים ֹלעניין ֱקבֹלת היתרה הצבורה ֹלאחר מותי.
חֹלוֱקה ב%-
שם האב
שם פרטי
שם משפחה
מספר תעוִדת זהות
סב

*בהיעִדר שאירים ו/או מוטבים תועבר היתרה הצבורה ֹליורשים עֹל פי ִדין.

ב .שאֹלות ֹלזיהוי טֹלפוני

)בעת פניה טֹלפונית ֹלֱקרן תיִדרש ֹלענות עֹל שאֹלות אֹלהֹ ,לצורך שמירה עֹל חשאיות נתונים הכספיים בֱקרן(
ֱ .2קוִד בן  4ספרות ֹלזיהוי טֹלפוני

 .1באיזה בית ספר יסוִדי ֹלמִדת?

גִ .דמי גמוֹלים
ש"ח בגין חוִדש

פרמיה חוִדשית

ִד .אופן הפֱקִדת הכספים
באמצעות הוראת ֱקבע ֹלתשֹלום חוִדשי )רצ"ב(
באמצעות הפֱקִדת תשֹלומים מעת ֹלעת ישירות ֹלֱקרן:
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x

ה .מסֹלוֹלי פנסיה )נא ֹלסמן ב( -
מסֹלוֹל בסיסי

מסֹלוֹל בסיסי
נכות מינימֹלית

המחאה

העברה בנֱקאית )ֹלברור פרטי החשבון ֹלהפֱקִדת הכספים נא ֹלפנות ֹלטֹלפון(03-6360810 :

)עמית שֹלא בחר באחִד מהמסֹלוֹלים יבוטח כברירת המחִדֹל במסֹלוֹל הבסיסי(
מסֹלוֹל בסיסי
נכות מירבית

מסֹלוֹל משפחה

מסֹלוֹל עתיר
ביטוח נכות

מסֹלוֹל עתיר
ביטוח שאירים

מסֹלוֹל עתיר חיסכון
בפרישה מוֱקִדמת

מסֹלוֹל עתיר חיסכון

ניתן ֹלשנות את מסֹלוֹל הפנסיה באמצעות בֱקשה בכתב .הגִדֹלת הכיסוי הביטוחי ֹלנכות ושאירים תעשה בכפוף ֹלאישור הֱקרן ותחייב בתֱקופת אכשרה בת  5שנים ֹלמחֹלה שֱקִדמה
ֹלשינוי המסֹלוֹל.
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בֱקשת הצטרפות ֹלֱקרן הפנסיה  -עמית המשֹלם באופן עצמאי

פרטי העמית/ה ֹלביֱקורת
מספר תעוִדת זהות

שם משפחה

סב

שם פרטי

מספר הסוכן  /המֱק"ֹל  /המשווֱק

ו .ויתור עֹל כיסוי ביטוחי ֹלפנסיית שאירים אם ברצונך ֹלוותר עֹל כיסוי ביטוחי ֹלפנסיית שאירים ,או חֹלֱק ממנו ,אנא סמן בx-

)יש ֹלצרף ציֹלום ת.ז + .ספח(:

ברצוני ֹלוותר עֹל הכיסוי הביטוחי ֹלפנסיית השאירים ֹלבן/בת הזוג בֹלבִד
ברצוני ֹלוותר עֹל הכיסוי הביטוחי ֹלפנסיית השאירים ֹלבן/בת הזוג וֹליֹלִדים
ויתור כאמור יהיה תֱקף ֹלמשך  24חוִדשים או עִד ֹלמועִד בו תתֱקבֹל בֱקרן הוִדעה ֹלפיה נוספו ֹלך בן /בת זוג ו/או יֹלִדים .בתום  24חוִדשים ,אם ֹלא השתנה מצבך המשפחתי ניתן
ֹלהאריך את התֱקופה ֹלתֱקופה נוספת שֹל  24חוִדשים בהוִדעה בכתב וחוזר חֹליֹלה .הויתור האמור אפשרי רֱק במיִדה ואין ֹלך שאירים חוֱקיים כהגִדרתם בתֱקנון הֱקרן.

ז .מסֹלוֹל השֱקעות

באפשרותך ֹלבחור אפיֱק השֱקעות בו יושֱקעו כספיך הצבורים בֱקרן:

אחוז השֱקעה

שם המסֹלוֹל
ספיר

%

יהֹלום

%

השֱקעה כהֹלכה )חושן(

%

סה"כ

100%

* עמית שֹלא בחר באחִד מהאפיֱקים יבוטח באפיֱק השֱקעה "ספיר".
* ניתן ֹלשנות את אפיֱק ההשֱקעה שבחרת בטופס זה באמצעות טופס מיוחִד .ניתן ֹלשנות את תמהיֹל ההשֱקעות עִד ארבע פעמים בשנה ֱקֹלנִדרית ,וֹלא יותר מפעם אחת ברבעון
ֱקֹלנִדרי.
ניתן ֹליצור תמהיֹל השֱקעות בין  2מסֹלוֹלי השֱקעה בו זמנית בֹלבִד.

ח .חברות ֱקוִדמת בֱקרן פנסיה
שם הֱקרן

מועִד תחיֹלת חברות

מועִד סיום חברות

יום

יום

שנה
הוִדעתי עֹל הפסֱקת הביטוח ֹלנכות ושאירים בֱקרן הֱקוִדמת

ט .פנסיית חובה

חוִדש

שנה

חוִדש

שם המעסיֱק שהעביר כספים ֹלֱקרן האחרת

ֹלא הוִדעתי ִדבר

הצטרפות במסגרת הסִדר פנסיית חובה  -צו הרחבה ינואר .2008

י .הצהרת העמית
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אני החתום/ה מטה מבֱקש/ת ֹלהצטרף כעמית ֹל"ֱקרן הפנסיה" ומאשר בזאת ומצהיר
כִדֹלהֹלן :יִדוע ֹלי כי הצטרפותי ֹלֱקרן הפנסיה וזכויותי בה ,ייֱקבעו בהתאם ֹלהוראות הִדין
וֹלהוראות תֱקנון ֱקרן פנסיה ,ובכפוף ֹלשינויים אשר יחוֹלו בהן מעת ֹלעת.
הפרטים שמסרתי בבֱקשת הצטרפות זו נכונים ומִדויֱקים ,וֹלא הסתרתי כֹל מיִדע רֹלבנטי
עֹליו נתבֱקשתי ֹלהצהיר .כמו כן ,הנני מתחייב ֹלהוִדיעכם עֹל כֹל שינוי בפרטי האישיים.
יִדוע ֹלי כי במֱקרה שֹל מתן תשובות כוזבות או ֹלא מֹלאות בכוונה או ביוִדעין ,רשאית ֱקרן
הפנסיה ֹלשֹלוֹל ו/או ֹלהפחית תשֹלומים ו/או זכויות פנסיוניות בהתאם ֹלתֱקנון ֱקרן הפנסיה
וֹלִדין.
אני מאשר ונותן בזאת את הסכמתי ֹלֱקרן הפנסיה ֹלבצע אימות נתונים מוֹל מרשם
האוכֹלוסין שֹל משרִד הפנים ֹלנתונים הבאים :מספר זהות ,שם משפחה ופרטי ,שם האב,
מצב משפחתי ,מען מֹלא ,מין ותאריך ֹליִדה .אני מאשר ֹלכם בזאת ֹלשנות את פרטי המען
בהתאם ֹלאמור במרשם התושבים.
יִדוע ֹלי כי עֹל פי תֱקנות מס הכנסה )כֹלֹלים ֹלאישור וֹלניהוֹל ֱקופות גמֹל( התשכ"ִד 1964 -
ניתן ֹלבטח בֱקרן פנסיה חִדשה מֱקיפה הכנסה שאינה עוֹלה עֹל התֱקרה שנֱקבעה בתֱקנות.
במֱקרה שיועברו ֹלֱקרן ִדמי גמוֹלים מהכנסה העוֹלה עֹל התֱקרה שנֱקבעה )ִדמי גמוֹלים
עוִדפים( ,הנני מורה ֹלכם ֹלהעביר את ִדמי הגמוֹלים העוִדפים ֹלֱקרן פנסיה חִדשה כֹלֹלית
שבניהוֹל החברה המנהֹלת שֹל ֱקרן הפנסיה .העברה ֹלֱקופת גמֹל או ֹלמסֹלוֹל הוני אחר,
תיעשה ֹלפי פנייתי בכתב בתיאום עם ֱקרן הפנסיה ו/או המעסיֱק.

תאריך

חתימת וחותמת העמית/ה

אני מצהיר בזה כי הובא ֹליִדיעתי ואני מסכים ֹלכך ,כי הפרטים שמסרתי ו/או כֹל מיִדע
שיגיע ֹליִדיעת ֱקרן הפנסיה ,יוחזֱקו במאגר מיִדע ממוחשב בו נוהגים ֱקרן הפנסיה ו/או
המבטח ֹלרכז נתונים בִדבר מבוטחיה ,וכי פרטים אֹלה עשויים ֹלהימסר ֹלמאגרי מיִדע
בֱקבוצת כֹלֹל החזֱקות עסֱקי ביטוח בע"מ ֹלמאגרי מיִדע נוספים הנִדרשים ֹלצורך מתן
שירותים ,ניהוֹל תיֱק הביטוח וֹלצורך הפעיֹלות השוטפת ,וכן בהתאם ֹלִדרישות הִדין.
אני מסכים כי הנתונים אשר יישמרו במאגר המיִדע ישמשו ֹלצורך יצירת ֱקשר עימי,
ֹלרבות פניה בהזמנה ֹלהציע הצעות ֹלרכישת מוצרים בֱקבוצת כֹלֹל החזֱקות עסֱקי ביטוח
בע"מ וֹלרבות ֱקבֹלת עִדכונים באמצעות כתובתי הרשומה ,כתובתי בִדואר האֹלֱקטרוני
ובאמצעות שירות  S M Sבטֹלפון הנייִד.
יִדוע ֹלי כי עֹל פי חוֱק איסור הֹלבנת הון ,התש"ס –  ,2000חובה עֹלי ֹלמסור ֹלֱקרן פרטי
זיהוי שֹלי ושֹל הֱקשורים ֹלחשבון .מסירת פרטים אחרים תֹלויה ברצוני או בהסכמתי .אני
מאשר כי ֱקיבֹלתי את הסכמתם שֹל הֱקשורים ֹלחשבון ֹלמסירת הפרטים .יִדוע ֹלי כי
במֱקרים מסוימים הֱקופה מחויבת ֹלִדווח ֹלרשות המוסמכת במשרִד המשפטים עֹל
פעוֹלותיי ועֹל פרטי הזיהוי האמורים ֹלעיֹל.
אני מצהיר בזאת כי אני פועֹל בעבור עצמי .אני מתחייב ֹלהוִדיע ֹלֱקרן אם אפעֹל בעבור
אחר וכן אם אחר פועֹל בעבורי.

x
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ֹלשימוש משרִדי

שם הסוכן  /המֱק"ֹל  /המשווֱק

בטור המתאים האם הנך סובֹל/ת או סבֹלת בעבר מאחת מהמחֹלות המפורטות ֹלהֹלן:

מס'

סוג המחֹלה

1

מחֹלות ֹלב

2

ֹלחץ ִדם מוגבר ומחֹלות כֹלי הִדם

3

סכרת

4

מחֹלות ריאה וִדרכי נשימה

5

מחֹלות כֹלי עיכוֹל או כיב ֱקיבה

6

מחֹלות עצבים או הפרעות נפשיות

7

גיִדוֹל ממאיר )סרטן(

8

מחֹלות כֹליות ,כבִד

9

נכות כֹלשהי מסיבת תאונה או מחֹלה

10

כאבי גב

11

מחֹלת האייִדס

כן

אם התשובה חיובית ,נא ֹלפרט

ֹלא

האם הינך מעשן/ת?
האם עישנת ב 5 -שנים האחרונות?
אם התשובה ֹלאחת משתי השאֹלות הֱקוִדמות חיובית ,מה עישנת?
סיגריות

סיגרים

מֱקטרת

נרגיֹלות

כמות ֹליום
גובה

ס"מ משֱקֹל

ֱק"ג

הנני מצהיר/ה כי עיסוֱקי הוא

ויתור עֹל סוִדיות רפואית
אני הח"מ נותן בזה רשות ֹלכֹל ֱקופות החוֹלים או ֹלכֹל גוף אחר ו/או ֹלעובִדיה הרפואיים האחרים ו/או ֹלמוסִדות הרפואיים או ֹלסניפיה ,וכן ֹלכֹל הרופאים ,המוסִדות הרפואיים ובתי

x

ֹלהֹלן "המבֱקש",
החוֹלים האחריםֹ ,למוסִד ֹלביטוח ֹלאומיֹ ,לשֹלטונות צה"ֹל ומשרִד הביטחון וכן ֹלחברות הביטוח ֹלמסור ֹליִדי ֱקרן הפנסיה
את כֹל הפרטים ֹלֹלא יוצא מן הכֹלֹל ובצורה שתיִדרש ע"י "המבֱקש" עֹל מצב בריאותי ו/או עֹל כֹל מחֹלה שחֹליתי בה בעבר ו/או שהנני חוֹלה בה כעת ו/או שאחֹלה בה בעתיִד והנני
משחרר אתכם וכֹל רופא מרופאיכם ו/או כֹל עובִד רפואי אחר ו/או מוסִד ממוסִדכם הרפואיים ו/או כֹל סניף מסניפכם מחובת שמירה עֹל סוִדיות רפואית בכֹל הנוגע ֹלמצב בריאותי
ו/או מחֹלותיי כנ"ֹל ומוותר עֹל סוִדיות זו כֹלפי "המבֱקש" וֹלא תהיינה ֹלי אֹליכם כֹל טענה ותביעה מסוג כֹלשהו בֱקשר ֹלנ"ֹל.
כתב ויתור זה מחייב אותי ,את עזבוני ובאי כוחי החוֱקיים וכֹל מי שיבוא במֱקומי ,וכן הנני מיפה את "המבֱקש" ֹלאסוף מיִדע שייראה בעיניו חשוב בכֹל הנוגע ֹלבריאותי.
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כֹלֹל פנסיה וגמֹל ,רח' נירים  2תֹל אביב 67060
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פֱקס 03-7252776

www.clalbit.co.il

עמית עצמאי עמית עצמאי עמית עצמאי עמית עצמאי עמית עצמאי עמית עצמאי

נא ֹלסמן בx -

הצהרת בריאות

