
  ______________  מעסיק' מס      299   ):ה"מ(מספר קופה 
  

  _________________תאריך _________          סניף מנהל 
  

  !דרכון./ז.לצרף צילום ת  חובה _____________מספר עמית 
  

  )במעמד שכיר (הצטרפות עמית והעברת כספים בין קופות
   בקשת הצטרפות.    1

ידי -כפי שייקבעו על,  בזאת מראש לקבל על עצמי את כל החובות והזכויות של חברי הקרןומסכים____________  מתאריך  מינהלקרן להצטרף ל מבקשאני
את . ל" ממשכורתי החודשית החל מהתאריך הנ2.5% בזאת הוראה קבועה לניכוי  ניתנת.מוסדותיה המוסמכים ובכפוף להוראות הרשויות המוסמכות כפי שיקבע

 מידע אודות מצב חשבוני באמצעות לאחזור ידוע לי כי קיימת אפשרות .קרן מינהליעביר מעסיקי מדי חודש בחודשו ל, כורתי בצרוף השתתפות מעסיקיהניכוי ממש
רן מינהל הצהירה ק. הוצאות הקרן בפועלישתנו ויותאמו ל דמי הניהול שיגבו מחשבוני בקופה מדי חודש  . www.minhal.orgאתר האינטרנט של הקרן שכתובתו היא 

עקב הצטרפותי ) יהא שיעור ההחזקה אשר יהא, במישרין או בעקיפין(עובדים או לגוף אחר שמוחזק בידי מי מהם או בפניי כי לא תינתן ולא ניתנה כל הטבה למעביד או לארגון מעבידים 
בין אם ניתנה עובר להחלטה להצטרף לקופה ובין במועד , בכסף או בשווה כסף, ן או בעקיפיןהניתנת במישרי) לרבות החזר הוצאות(משמעה כל הטבה " הטבה "–לעניין זה . לקרן מינהל

 חובה עלי למסור לקופה פרטי זיהוי שלי ושל הקשורים 2000 – ס" הלבנת הון התשידוע לי כי על פי חוק איסור. בין אם ניתנה בידי קרן מינהל ובין אם ניתנה בידי אדם או גוף אחר, אחר
ידוע . הנני מצהיר כי אני פועל עבור עצמי ולא עבור אחר וכי אם אפעל עבור אחר אודיע זאת לקופה. אני מאשר כי קיבלתי את הסכמתם של הקשורים לחשבון למסירת פרטיהם. לחשבון

 אחרים בקופה או אצל גופים העוסקים בצד הטכני הכרוך בפעילות או/יוחזקו כולם או חלקם במאגרי מידע ממכונים ו, בין שנמסרו על ידי ובין ממקורות אחרים, לי כי הנתונים אודותיי
     .וכמו כן ישמשו לקופה לצרכי שיווק שירותים בנקאיים ופיננסיים, או לבנק המתפעל המבצע עבודות ניהוליות עבורה לצרכי ניהול כספי העמית וכספי הקופה/הקופה ו

                

                           ����     _________________    

  חתימת העמית                                                         

  :פרטי המעסיק    

       מען           . מ.ע./ פ.ח     המעסיקשם 

             

  

  )ז.חובה לצרף צילום ת ( פרטי העמית  .2
  

  נקבה / זכר ___________________________       _______________       ______________            
  מין                   תאריך לידה          מספר זהות        שם פרטי                     משפחה       שם           

  _______________________:   טלפון  ______________________________________________ _:כתובת  
      מיקוד        ישוב/עיר        רחוב    
  _______________________:   לפון נוסף       ט                

  ________________________________________:כתובת דואר אלקטרוני

 בקשה להעברת חשבון מקרן השתלמות אחרת .3
  ___________ ה" מ' מס_________________קרן השתלמות : לכבוד

  
בבנק , 299ה "אישור מ' מס, קרן מינהללזכות חשבוני ב, ם עד ליום ההעברה על זכויותיי שנצברוכולל רווחי, אצלכםל "הנלהעביר את יתרת חשבוני בזאת  מורה לכם הנני

   .במעמד שכיר  400302' לחשבון מס, 509הפועלים סניף 
  

    ______________________      ����    _________________     : המעבירהעמית בקרן' מס

  חתימת העמית                                                              
  התחייבות המעסיק  .4

ת /ניכוי חודשי ממשכורת העובד :הנני מתחייב להעביר מדי חודש בחודשו את התשלומים הבאיםפ תקנון הקרן "וע קרן מינהללהצטרף ל____________ ה של /לאור בקשתו  
ותק ותאריך הצטרפות למפרע יוכרו רק בתנאי (. קרן מינהל ןי תקנו"עפ___ _____שנת __________ החל ממשכורת חודש 7.5% בצרוף השתתפותנו בשיעור 2.5%בשיעור 

חלק , ל"אנו מאשרים כי אין התנגדות מצידנו להעביר את הכספים שהצטברו בחשבון העובד הנ)   בדצמבר של אותה שנת מס31שהכספים עבור התקופה למפרע יופקדו בקרן לפני 
  . מינהלבון העובד בקרן לזכות חש, העובד וחלק המעביד

                            �          _____ ________________  
  המעסיקוחותמת ימת   חת                      

  
        )פי צו קיום צוואה-פי דין או על-בהעדר הוראת מינוי מוטבים ישולמו הכספים ליורשים על  (מינוי מוטביםמינוי מוטביםמינוי מוטביםמינוי מוטבים

        
 -הסכומים ישולמו למוטבים בחלקים המצוינים ליד שמו של כל אחד מהם או בהיעדר ציון החלקים. ני מורה בזאת לשלם לאחר מותי את חלקי בנכסי הקופה למוטבים המפורטים לעילהנ

יועברו הכספים שהיו אמורים , אם אחד המוטבים המצוינים ברשימת המוטבים ילך לעולמו. ים המגיעים לי ליורשי על פי דין ישולמו הכספ–לא מונו מוטבים . בחלקים שווים בינהם
  : לאנשים הבאים ובחלקים הבאיםפטירתילהשתלם לי לאחר 

  
         .על פי דין ישולמו ליורשיי     .ישולמו לשאר המוטבים בחלקים שווים            .בים באופן יחסי לחלקם המצוין בטבלה לעילישולמו לשאר המוט    
       

                            
                    ___________________________________________    למו כדלהלןישו                       . ישולמו ליורשיו על פי דין של המוטב הנפטר              

        
  .ז. כל שינוי במוטבים יעשה במסמך מקורי במסירה אישית או באמצעות דואר רשום בצירוף צילום ת                       

  )י הקרן"ימולא ע (הל  קרן מינ-הקרן המקבלת והצהרת בקשת  .5
אנו מאשרים .  מבקשים להמציא לכם בזאת את הוראת בעל החשבון אצלכם בדבר העברת יתרת חשבונו לקופתנו בהתאם לפרטים דלעילאנו: לקרן המעבירה

  .  דלעיל3ש שצויין בסעיף "יש להעביר את הכספים לחשבון העו. לפעול בהתאם להוראותיואת חתימת העמית ונבקשכם 
  

  מנהלת שיווק: תפקיד  גלית טבלוב):פרטי ומשפחה( שם :י הנציג המטפל מטעם קרן מינהלפרט
  

  ___________ מתאריך  קרן מינהלה ל/ת התקבל/המבקש
    
   ____________________________________________                 _____________תאריך   
   קרן מינהלהנהלת                                 

שם משפחה 
 ופרטי

' מס קירבה
 דרכון/זהות

 החלק באחוזים כתובת התאריך ליד מין

    נ/ ז    

    נ/  ז       

        לפקידים לפקידים לפקידים לפקידים השתלמות השתלמות השתלמות השתלמות ההההרן רן רן רן קקקק            ––––ת של מינהל ת של מינהל ת של מינהל ת של מינהל החברה המנהלהחברה המנהלהחברה המנהלהחברה המנהל
  ")קרן מינהל: "להלן(      ממממ"""" בע בע בע בעעובדי המינהל והשירותיםעובדי המינהל והשירותיםעובדי המינהל והשירותיםעובדי המינהל והשירותים
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