בקשה להפקדה של עמית עצמאי לקרן הפנסיה
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.
לכבוד
הראל פנסיה וגמל בע"מ/לעתיד חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ
לתשומת לבך!
לטובת קליטת כספים באופן תקין יש למלא את כל הנתונים שבטופס.
לתשלום באמצעות העברה בנקאית :יש לבצע את ההעברה לסניף  600בבנק הפועלים
עבור הראל קרן פנסיה – לחשבון מס' 496785
עבור הראל קרן פנסיה כללית  -לחשבון מס' 444998
עבור הראל קרן פנסיה ה.ע.ל – .לחשבון מס' 367197
עבור עתידית קופת פנסיה – לחשבון מס' 676866
אם ההפקדות הינן עבור הראל קרן פנסיה/הראל קרן פנסיה כללית/עתידית קופת פנסיה ,יש לשלוח אסמכתא על ביצוע ההעברה לדוא"ל:
 pensgvia@harel-ins.co.ilואם ההפקדות הינן עבור קרן פנסיה ה.ע.ל יש לשלוח לדוא"ל.Pensgvia2@harel-ins.co.il :
לתשלום באמצעות שיק :יש לכתוב את השיק לפקודת "הראל פנסיה" ולשלוח בצירוף טופס זה לכתובת :רח' אבא הלל  ,3ת.ד 1999 .רמת גן .5211802

א פרטי העמית
שם משפחה

מס' תעודת זהות

שם פרטי
טל' נייד )חשוב למלא(

כתובת

אישור לקבלת דוחות לעמית בדוא"ל :אני מסכים כי הדוח השנתי לעמית ישלח לדוא"ל שלי בכתובת:

₪

לתשומת לבך!
במידה ולא תועבר לקרן הנחיה בכתב לעניין אופן שיוך ההפקדה ,דמי הגמולים ישויכו בחלוקה שווה לחודשים שחלפו מתחילת שנת המס שבה הופקדו
הכספים או ממועד ההפקדה האחרון ,התקופה הקצרה מביניהם.
במידה ולאחר שיוך ההפקדה דמי הגמולים יעלו על תקרת ההפקדה לקרן פנסיה מקיפה בהתאם להוראות הדין ,הסכום שמעבר לתקרה ,יועבר לקרן הפנסיה
הכללית של הראל" -הראל פנסיה כללית".
יובהר כי דמי גמולים המשתלמים בדיעבד אינם מקנים כיסוי ביטוחי בשל תקופה שקדמה למועד תשלומם ,אינם באים במניין תקופת האכשרה וכן לא נלקחים
בחשבון לצורך חישוב השכר הקובע ,והכל בהתאם ובכפוף להוראות תקנון הקרן.
כספי ההפקדה יושקעו בהתאם למסלולי ההשקעה הקיימים בקרן כיום.

הערות:

תאריך:

/

חתימת העמית:

/

מדיניות הפרטיות של קבוצת הראל זמינה עבורך באתר האינטרנט של החברה.
מס׳ פנימי 13057

עמוד  1מתוך 1

04/2022

אופן ההפקדה
הפקדה בשיק )המחאה(
העברה בנקאית

שיוך לחודש שכר

סכום הפקדה

מס' שיק  /מס' אסמכתא להעברה

36501.18

ב פרטי ההפקדה
אני הח"מ מבקש בזאת להפקיד לחשבון בקרן הפנסיה כדלקמן:

סטודיוהראל

וזאת במקום באמצעות הדואר.

Dummy Text

