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פרטי הסוכןא
שם הסוכנותשם המפקחטל' נייד סוכןמס' הסוכןשם הסוכן

בקשה להפקדה חד פעמית - 
ל"הראל גמל להשקעה"

לתשומת לבך!
תקרת ההפקדה המותרת בכל חשבונותיך בקופות הגמל להשקעה בכל החברות המנהלות לא תעלה על סך של 70,000 ₪ בשנה )צמוד למדד(.	 

הסכום האמור יעודכן מדי שנה ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע ב-1 ביולי 2016
למען קליטת כספים באופן תקין יש למלא את כל הנתונים שבטופס	 
תשלום באמצעות שיק - יש לכתוב את השיק לפקודת הקופה הרלוונטית ולשלוח עם טופס זה לכתובת:	 

אבא הלל 3, רמת גן, ת.ד 1963, הראל פנסיה וגמל - מחלקת גביה - גמל והשתלמות
בהפקדה באמצעות העברה בנקאית יש לשלוח את הטופס לכתובת דוא״ל: hashavutgemel@harel-ins.co.il או לפקס שמספרו 03-7348756	 

חובה לצרף אסמכתא בדבר ביצוע ההעברה הבנקאית.
בכל הפקדה מעל 50,000 ₪ יש למלא ולצרף טופס "הכר את הכסף"	 

תאריך:                 /                 /               
לכבוד

הראל פנסיה וגמל בע"מ 

פרטי העמיתב
טל' נייד )חשוב למלא(כתובתמס' תעודת זהותשם פרטישם משפחה

אני מסכים כי הדו"ח השנתי לעמית יישלח לדוא"ל שלי בכתובת:

                                                                                                                                                                       וזאת במקום באמצעות הדואר.

הצהרת איסור הלבנת הוןה
אני הח"מ מצהיר בזאת כי אני פועל בעבור עצמי. אני מתחייב להודיע לקופה אם אפעל בעבור אחר.

תאריך:                                                                                                                                                                      חתימה:                                                                                                                                                                                  

פרטי ההפקדה - כספי ההפקדה יושקעו בהתאם למסלולי ההשקעה הקיימים בקופה כיוםג
אני הח"מ מבקש/ת בזאת להפקיד לחשבון בקופת הגמל כדלקמן:

אופן ההפקדה
  הפקדה בשיק )המחאה(

  העברה בנקאית
  גביה באמצעות הרשאה מחשבון

סכום הפקדהמס' חשבון בקופת גמל )חובה למלא(

₪                                            

מס' שיק / מס' אסמכתא להעברה

להעברה בנקאית חובה לסמן את חשבון הבנק אליו בוצעה ההעברה.
  הראל קופת גמל להשקעה- בנק לאומי סניף 800 מספר חשבון 299881/19

הצהרה בדבר תקרת ההפקדה המותרת בקופות גמל להשקעהד
בהתאם להוראות הדין, תקרת ההפקדה המותרת לעמית בקופות גמל להשקעה, בכלל החברות המנהלות, לא תעלה סך של 70,000 ₪ בשנה )צמוד למדד(.

הסכום האמור יעודכן מדי שנה ביום ה-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע ביום ה-1 ביולי 2016 ]להלן: "תקרת ההפקדה המותרת"[.
לפיכך, ובהתאם לאמור לעיל, אני הח"מ מצהיר בזאת כי לא אפקיד בשנה בכל חשבונותי בקופות גמל להשקעה, בכלל החברות המנהלות, סכום העולה 

על תקרת ההפקדה המותרת.

תאריך:                                                                                               שם העמית:                                                                                                               חתימה:                                                                                                                                                                              

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.

מס׳ פנימי 12397


