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הנדון: הוראה בלתי חוזרת להחזרת כספים

הואיל והנני עמית בקרן הפנסיה מיטב דש פנסיה המנוהלת על ידי מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ.

והואיל והחברה משלמת / תשלם לי מידי חודש בחודשו פנסיה , אשר נזקפת /תיזקף על ידכם, לפי בקשתי, לזכות חשבוני אצלכם, הריני נותן לכם 

בזה, הוראה מוחלטת ובלתי חוזרת, להשיב לקרן, לפי דרישתה הראשונה כל סכום שיועבר על ידה לחשבוני בטעות ו/או שלא כדין ומבלי שהייתה לי 

הזכות לסכום זה, ובהתאם לקביעת הקרן, ומבלי שתיפגענה זכויותיי בקרן כאמור להלן, וזאת, כל עוד מצב חשבוני יאפשר לי זאת ו/או לא תהיה כל 

מניעה חוקית לביצוע הוראתי זו.

ידוע לי שאוכל להורות לבן משפחה לפעול מטעמי בחשבון לאחר תיאום הנושא עם הקרן.

הוראותיי הנ"ל ניתנות לקרן כנגד תמורה, לכן הן אינן ניתנות לכל שינוי או ביטול ללא הסכמת הקרן מראש ובכתב, והן תישארנה בתוקפן גם אחרי 

שזכותי לפנסיה תפוג לחלוטין.

למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בהחלטיות הוראותיי הנ"ל, מוצהר בזה שאין לראות בהוראה זו שום ויתור או מחילה על זכות כלשהי המגיעה לי ו/או 

לזכאים מכוח זכותי עפ"י תקנון הקרן, וכי הוראה זו ניתנת כדי לאפשר לקרן להחזיר לעצמה כספים ששילמה לי מבלי שהייתי זכאי להם עפ"י תקנונה, 

בהתאם לקביעתה.

הוראתי זו כוחה יפה רק לגבי כספים שהועברו לחשבוני ע"י הקרן, ובשום מקרה אין לנהוג לפיה לגבי סכום הגבוה יותר מסך הסכומים שהועברו ע"י הקרן.
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*נא לחתום ולהחתים את הבנק ולהחזיר לקרן.
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חתימת עמיתמס. ת. זהותשם העמית
X

הודעות מאת העמית לחברה ישלחו ישירות למשרדי החברה
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