
1.31.2.9.16A

1. נתוני העמית

2. פרטי בן/בת הזוג

בקשה לתשלום פנסיית זקנה
מיטב דש פנסיה מקיפה

512065202-00000000000163-0000-000
מיטב דש פנסיה כללית

512065202-00000000000660-0000-000

4. פרטי חשבון הבנק לתשלום הפנסיה  

מספר חשבוןמס' הסניףשם הסניףשם הבנק

טלפון בביתתאריך לידהשם האבמצב משפחתישם משפחהמספר זהות )מס' דרכון-לגבי תושב זר( שם פרטי

אגנר

טלפון ניידדואר אלקטרוני )באותיות גדולות(מיקודכתובת 

תאריך תחילת עבודהשם האבמצב משפחתישם משפחהמספר זהות )מס' דרכון-לגבי תושב זר( שם פרטי

אגנר

תאריך לידה

3. פרטי תלויים - בני משפחה התלויים בעמית ובפרנסתו )ילדים נכים, אשר מוגבלותם החלה לפני היותם בני 21 ולאחר הצטרפותו של העמית לקרן, והורים נתמכים(

מיןשם משפחהמספר זהות )מס' דרכון-לגבי תושב זר( קרבה

מין

תאריך לידה

זכר / נקבה

שם פרטי

שם משפחה תאריך לידהקרבה

זכר / נקבה

שם פרטי

מיןשם משפחהמספר זהות )מס' דרכון-לגבי תושב זר( תאריך לידהקרבה

זכר / נקבה

שם פרטי

מספר זהות )מס' דרכון-לגבי תושב זר(

6. בחירת מסלול פנסיית זקנה - באפשרותך לבחור אחד מהמסלולים המפורטים מטה, אנא סמן/י את בחירתך )אחד מארבעת המסלולים(:
מסלול 1 -      עמית נשוי ללא תקופת הבטחה.

מסלול 2 -      עמית נשוי עם תקופת הבטחה )ובלבד שגילך בסיום תקופת ההבטחה לא יעלה על 87 שנים(, נא לסמן את תקופת ההבטחה המבוקשת )בחודשים(:

     240        216        180       120       60                          

מסלול 3 -      עמית ללא שאירים ללא תקופת הבטחה. 

 מסלול 4 -     עמית ללא שאירים עם תקופת הבטחה )ובלבד שגילך בסיום תקופת ההבטחה לא יעלה על 87 שנים(, נא לסמן את תקופת ההבטחה המבוקשת )בחודשים(:

240        216        180       120       60                          

נא לציין את אחוז פנסיית השאירים אותו הנך מעוניין/ת להעניק לשאיריך )בין 30% ל-100%(: %        )מתייחס למסלולים 1 ו-2 בלבד(.

האם ברצונך להוון עד 25% מהפנסיה שלך:       לא      כן, ברצוני להוון %            מהפנסיה לתקופה של              שנים.

8. היוון פנסיה  

1. הנני מצהיר כי הפרטים שמסרתי בבקשה זו הינם נכונים, מדויקים ושלמים והנני אחראי לאמיתותם ואני מתחייב להודיעכם בכתב על כל שינוי שיחול בפרטים אלה. ידוע לי כי הנהלת החברה 
    המנהלת תהא רשאית לבטל או לשלול את זכויותיי בקרן, כולם או מקצתם, אם נמסרו פרטים בלתי נכונים ו/או בלתי מדויקים שיש בהם כדי להשפיע על זכויותיי בקרן.

2. ידוע לי כי הקרן רשאית לדרוש מעת לעת מסמכים ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים כתנאי לתשלום או להמשך תשלום פנסיה ו/או תשלום אחר.
3. ידוע לי כי לאחר תחילת קבלת הפנסיה, לא אוכל לשנות את בחירתי.

4. הנני מאשר ונותן לכם בזאת הרשאה בלתי חוזרת לאימות הפרטים, שמסרתי ושאמסור לכם, במרשם האוכלוסין.
5. ידוע לי כי אם יתברר בעתיד כי בטעות שולמו לי תשלומים שאינני זכאי להם, אזי תהא הקרן רשאית לבצע התאמות נדרשות וכן לקזז התשלום מתשלום הפנסיה ו/או מכל סכום שיעמוד לי, 

    לשאיריי ו/או למוטביי ו/או ליורשיי וזאת מבלי לגרוע מזכותה של הקרן להיפרע כדי התשלום ששולם לי בטעות, עפ"י כל דין.
6. ידוע לי כי הקרן רשאית לנכות מכל תשלום המגיע לי, לשאיריי ו/או למוטביי ו/או ליורשיי, כל חוב שלי ו/או של המפורטים לעיל, לרבות יתרת הלוואות שניתנו ע"י הקרן.

7. ידוע לי כי הקרן תנכה מכל תשלום פנסיה ו/או אחר המגיע לי ו/או לשאיריי ו/או למוטביי ו/או ליורשיי, את מלוא המיסים ו/או ההיטלים וכל חובת תשלום אחרת בהתאם לתקנות ולהוראות הדין 
    כפי שיהיו מעת לעת, הנובעים ו/או המוטלים על המבוטח ו/או שאיריו ו/או מוטביו ו/או יורשיו בגין תשלום של הקרן אליהם.

8. אני מעוניין כי כספי הפנסיה שלי יועברו לחשבון אשר פרטיו מופיעים בסעיף 4 לעיל, שהינו חשבוני / חשבון הקיבוץ בו אני חבר.

9. הצהרת עמית/ה

חתימהמס' ת.ז.שם פרטי ומשפחהתאריך

הריני לאשר בזאת כי מיום                                       מופסקים התשלומים בגין העמית לקרן עקב הגיעו לגיל פרישה ובקשתו למשיכת פנסיית זקנה, אנו משחררים לזכותו את כל הכספים 
המופקדים באמצעותנו לקרן לרבות מרכיב הפיצויים.

במידה ולא תצורף חותמת המעסיק, יש לצרף הודעת מעסיק על הפסקת עבודה כולל שחרור פיצויים.

10. אישור המעסיק 

חותמת המעסיק וחתימה תאריך
X

פנסית זקנה מתאריך:

5. תאריך פרישה

שנה        חודש        יום
/             /1

אני החתום מטה

מצהיר בזאת כדלקמן:
א. אינני נשוי/נשואה, אין לי ידוע/ה בציבור.

ב. ידוע לי כי בחירתי במסלול פנסיית הזקנה כאמור בסעיף 6 מסלולים 3 או 4, 
    אינה מקנה פנסיה לאלמנת פנסיונר כהגדרתה בתקנון הקרן.

7. ויתור על פנסיית שאירים - לעמיתים ללא בני זוג בלבד!

שם פרטי ומשפחה                               ת.ז.

חתימת העמית תאריך
X

שם בעל החשבון

הודעות מאת העמית לחברה ישלחו ישירות למשרדי החברה

מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ 
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