
 

 א ח יספנ

 יםשיאים טיפרכון עדס טופ

 ()* תכביבכו םניוממספים ה הסעית אלמלא חובה

 תל המנהרה החביטפר

 תנהלהמ החבר הםש
מע" בותלמהשת ולגמ נסלקסא

 * גמל התפו קםש
 סלנקסא

 מספר החשבון של העמית בקרן/קופת גמל קוד קופת הגמל 
   

 

 תיעמ היטפר
 

  * מס' תעודת זהות/דרכון שם משפחה * פרטי *שם 

   
 

 מיקוד דירה  בית * רחוב * ת.ד יישוב *
      

 
   יוןשי ר בעליטפר         

 

 שם סוכנות מס' סוכן בחברה מס' בעל רישיון שם משפחה שם פרטי
     

 
 (:םיינויש םבה נך לערוךושברצ םיטפר האת רק ו אךיןיא לצנ) ןי לעדכנברצוש םיטפרה להלן

 הפרטים החדשים יעודכנו בכל חשבונותי המנוהלים בחברתכםאני מאשר ש.  
 

 תיעמ היטפר
 

 מצב משפחתי מין  תאריך לידה   מס' תעודת זהות/דרכון שם משפחה  פרטי שם 
     

 
 

 מיקוד דירה  בית * רחוב * ת.ד יישוב *
      

 

 טלפון קווי  טלפון נייד כתןבת דוא"ל

   
 

 םיפור מצםימסמכ

 **)תעודת זהות )כולל ספח( / דרכון )לתושב זר 
 

 םישוריא
  ורךצא ליידע ה המשוקמב שמהשל המטר הוכי ,תימהסכ ובניוצר בויה תלידעמת הסירומ ,מידעת ה ארסומת ליוקבה ח חויעל להא חי ל כיידוע ל

   מאגריםשר תיוחוהנ ,ותי הפרטנתג הותנתק ,ות הפריתהגנ קחו ותוראלה בכפוף ו,להותפעו ישל ותהשתלמ הקרן/גמלת הקופ/סיהנהפ פתקו ליהונ
 .ותטירהפ נתגה וקי חלפ תומכו לסםתאבה מידע

 

 ות מטעם החברה יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת ____________________________ עאני מסכים/ה כי מסמכים והוד 

 וזאת במקום באמצעות הדואר.

 .אני מעוניין/ת לקבל פניות שיווקיות לגבי מוצרים או שירותים של החברה 

 ת:תובכו לא o.ilcs.enx@mospan  "לאדו בתתוכת לנולפ תיפשרובא ,ותיוקיוש ותי פנתלקבל וורהדי מתרשי מיפרט ת אסירלה ישכד יידוע ל
                                                           . 5225552 ,הווק תח פת,אריה יתר ק,52 עלאפ

 _____________________   תאריך _________________        ___   *  חתימת העמית                                            

 ___תאריך __________________        _____חתימת בעל רישיון _______________                                            

  - "לוא דתתובלכ זה פסטו תצעומבא שהבקת הא שהגיך לשנבק םים/מוימס תנו/וןשבבח םיישאי םירטן פכלעד נת מעל בך,ת למשולת
                       lo.i.csnex@otyniP-otyuarftzHi  5225552 ,ווהק תח פת,יה אריתר ק,52 לפעא ובת לכתוא .     
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