
  

 

בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קופה מרכזית לפיצויים
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. הצהרות עמית:5
רתי זו.חי בם בקשר עותחריכל אובדיה מהלת ו/או מי מענחברה המאת האת  בזחררני משית ואהבלעדרתי חי בשתה על-פינעם ולירת המסל בחיהריני מצהיר כי. 1
ם.נטיירלבטפסים העל המתי חתי לעת, וכןותה  באחברה, כפי שיהיונוהלי הול להוראות הדין נוןהתקות רא בכפוף להוכלהלת, והחברה המנפוף לאישור הולים כסל בין מרעב לי כי מידוע. 2
עברה. ביצוע ההעת בנתיולים שצייסל במיתרה הצבורהחלה רק על ה לעיל  לי כי ההוראהידוע. 3
נתי.ול המקבל שצייסל למנתיעביר שצייסלול המ בממתצבירה הקיימלוא העבור ם תוליסל בין המרת הצבירהעבוז להח בהעדר ציון א לי כיידוע. 4
  ובה טלת עליי החם וכי מווליסלנויי המ לקופה/שיטרפותידבר הצ למעסיק בית להודיעראפה אחהלת/הקונחברה המחיקתי, לא תהיה הפוף להסדר הת בכעסיק: ידוע לי כיות המ באמצעפקידר/עצמאי המית שכיעמ. 5
שלומי המעסיק. תאת להפקיד אליה ישפרטי הקופה  בגין  למעסיקעלהודי 

 לאישור המעסיק. בכפוףולח תאתים הורולפיצוייולים  לתגממלהגפת  בקו לי כי- ידועעמית שכיר .6 
ם.חלק פיצויישל עברה  תתבצע ה לא,4 בסעיף מת המעסיקחתי בהעדר מתו,חתיובלבד עסיק בר המתבוצע באישום רת כספי הפיצוייעב לי כי העידו. 7
ב.טופס לא ימולא כהלכה ביצוע הבקשה עלול להתעכחודש. במידה והם הרביעי של אותו הם העסקיחודש, יידחה מועד ההעברה ליום של הם הראשוניבאחד משלושת ימי העסקיביצוע ההעברה חל מועד ם ידוע לי כי א.8 
 לי כי המידע    חברה. ידועשל האגרי המידע רו במחזקו וישמע"(, יו)להלן "המידותיי חברה"( אודהלן: "ה)לות בע"מ שתלממל וה גסלנסיגיעו לידי אקעל ידי או ם שנמסרו ו/או ימסרו נתוניני מצהיר כי ידוע לי שההנ. 9

ע.את המיד למסור םמתי ואני מסכיובהסכני  תלויה ברצורת הידע לי שמסישלי. ידועות תלמות ההשנמל / קרות הגול קופולתפעול ניה לחברהעל ידי הם ותיחי לצורך מתן שירמבוקש הינו הכרה
רת במפורש.ם צוין אחאלא אם,  במידה וקיישבון,חר הפקדה בנוצר עקב איסוקב ששבון מעעל ח גם ולח תהלןשלשתי  בקחי -מזר בבנק ותעלמתופות הבקופ. 10

X אחוז מבוקשמס' מ"האקסלנס מרכזית לפיצויים שהיא קופת גמל מרכזית לפיצוייםקוד מסלולסמן

 9475אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי קצר519 

 801אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי164 

8766אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח426

806אקסלנס מרכזית לפיצויים צמוד מדד169

384אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות93

242אקסלנס מרכזית לפיצויים10

8765אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים425

804אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות167

100%

. הסכמה לשימוש במידע ולקבלת דבר פרסומת:6
� הסכמה לשימוש במידע ולקבלת דבר פרסומת - הריני מסכים ומאשר כי המידע כהגדרתו לעיל יכול להימסר לחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ ו/או הפניקס אחזקות בע"מ 
)להלן: "קבוצת אקסלנס-פניקס"(. אני מסכים לקבלת פניות לצורכי שיווק ופרסום של מוצרים או שירותים של החברה ו/או חברות מקבוצת אקסלנס-פניקס בין בדרך של דיוור ישיר

חתימה                                                            
ובין בכל אמצעי אחר לרבות מסרונים, דוא"ל, מערכת חיוג אוטומטית     

✘

שם הסוכן:                                              מס' רשיון פנסיוני:                                          חתימת הסוכן                                      מספר סוכן:

. הצהרת הסוכן8
 טובתזכאותי לקבלתנהלת לאור ברה המחופת הגמל של הוכן על זיקתי לקיטוח בוכן ני/סנסיווכן פר היותי בעל רשיון סח בדביידעתי את הלקו

ת.נהלברה המניהולה של החופות הגמל שברפותו של העמית בקצטת בגין הנהלברה המנאה מהחה

. פרטי העמית1

מס' חשבון בקופה:שם הקופה:

מס' תעודת זהותשם משפחהשם פרטי

כתובת דואר אלקטרוני                                                  @                                 
� אני מסכים כי הדוח השנתי לעמית ישלח לדואר האלקטרוני שלי המופיע לעיל וזאת במקום 

באמצעות הדואר

טלפון ניידטלפון

. פרטי הקופה2

ניין(לפי העופוס וטרופני ההורים או האת שחתים א)יש לה. בחשבון קטין/חוסה 7

שם האב                                                 מס' ת.ז.                         חתימה                                          

שם האם                                                 מס' ת.ז.                         חתימה                                         

שם האפוטרופוס                                               מס' ת.ז.                         חתימה                                         

✘

✘

✘

םפת גמל לתגמולים ופיצוייימת המעסיק - חובה להחתים את המעסיק בהעברת צבירה בין מסלולים בקו. חת4

                                                                                                                                                                                                                                                                               
                   שם המעסיק                                                  מספר ח.פ.                                                 מען המעסיק                                     חתימה וחותמת מעסיק

✘✘✘✘

ת.רת העמיבחים בהתאם לם ינוהלו במסלול/יהפיצוייספי  כ כי. אני מאשר בזאת1
ופיצויים(    בד, מעביד עוהפקדות עתידיות )שכר עקב בקשת העובד לשינוי מסלול לרכות הנתי את מעלפניי ועדכ. רשמתי 2  

    

✘ תאריך                                         חתימת העמית                                                 ✘

יםבקשה להעברת צבירה בין מסלול. 3
ספים: רה של כבצע העבאני מבקש ל � צבירה + הפקדה עתידית  � צבירה בלבד  � הפקדות עתידיות בלבד  

הפקדות עתידיותבירה + ם צספירו הכאפשרויות דלעיל  יועבחת מהרו של סימון מתאים של א* בהיעד  
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