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בקשה להפקדה חד פעמית - 
לקופת גמל / קרן השתלמות

לעמיתים המפקידים מעל 100 אלף ש"ח

פרטי הסוכן א
שם הסוכנות שם המפקח טל' נייד סוכן מס' הסוכן שם הסוכן

תשומת לבך!
■ חובה לצרף צילום תעודת זהות.

■ 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, מחלקת גביה - גמל והשתלמות.
■ בהפקדה באמצעות העברה בנקאית יש לשלוח את הטופס באמצעות כתובת דוא"ל: hashavutgemel@harel-ins.co.il או לפקס שמספרו 03-7348756 

חובה לצרף אסמכתא בדבר ביצוע ההעברה הבנקאית הכספים יופקדו במסלול הרלוונטי בהתאם לחשבון העו"ש אליו הועברו הכספים.

לכבוד
הראל פנסיה וגמל בע"מ /

תאריך:         /         /         קרן החיסכון לצבא הקבע, חברה לניהול קופות גמל בע"מ

פרטי העמית ב
מס' ת.ז. שם פרטי שם משפחה

טל' נייד (חשוב למלא) כתובת

פרטי ההפקדה ג
אני הח"מ מבקש/ת בזאת להפקיד לחשבון בקופת הגמל / קרן השתלמות כדלקמן:

מספר מסלול שם קופה/קרן

אופן ההפקדה
 הפקדה בשיק (המחאה)

 העברה בנקאית

מס' שיק/מס' אסמכתא להעברהמס' חשבון בקופת גמל (חובה למלא) מטבע סכום הפקדה

₪                                      

הצהרת העמית (חובה למלא) ד
1. מקור הכספים: 

האם העמית מבצע את ההפקדה?   כן  לא  
אם לא, יש למלא את טופס משלם שאינו העמית (נספח 4):

מקור הכספים אשר יופקדו/הופקדו:
 משכורת   עסק   ירושה   זכיה   מכירת נכס   מתנה מההורים   אחר                                                                                         

2. המדינה ממנה ה/יתקבלו הכספים:
 ישראל

 מדינה אחרת                                  

אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל. ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה 
דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, מהווה עבירה פלילית.

                                                                     

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

תאריך:                                                                    שם:                                   חתימת לקוח: 
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לפרטים לגבי המסלולים - ראה טבלת מסלולים בעמוד הבא.

■ הנחיות מיוחדות:                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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מידע כללי אודות מסלולים וחשבונות בנק
■ להפקדה באמצעות שיק-נא להפקיד למסלול המסומן (במידה ולא יסומן יופקד למסלול ברירת המחדל בחשבון / בקופה).

הראל קרן השתלמות - בנק לאומי סניף 800
מס׳ חשבון מס׳ אישור  שם מסלול מס׳ חשבון מס׳ אישור  שם מסלול

מס הכנסה מס הכנסה
214867/86 הראל השתלמות מסלול שקלי הראל השתלמות מסלול כללי 154299387/27 1369

299371/42 הראל השתלמות מסלול אג"ח קונצרני הראל השתלמות אג"ח ללא מניות  1485299627/33 8058
214868/84 הראל השתלמות מסלול מניות הראל השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות  764214869/82 763
299335/46 הראל השתלמות מסלול חו"ל הראל השתלמות מסלול אג"ח עד 20% מניות 416299621/45 1034

214871/95 הראל השתלמות מסלול הלכה הראל השתלמות מסלול לטווח ארוך 566299415/48 1523
קרן החיסכון לצבא הקבע - בנק לאומי סניף 800

מס׳ חשבון מס׳ אישור  שם מסלול מס׳ חשבון מס׳ אישור  שם מסלול
מס הכנסה מס הכנסה

299368/31 מסלול מניות מסלול כללי 438299569/21 1411
299568/23 מסלול אג״ח לא מניות 1410

הראל קופת גמל - בנק לאומי סניף 800
מס׳ חשבון מס׳ אישור  שם מסלול מס׳ חשבון מס׳ אישור  שם מסלול

מס הכנסה מס הכנסה
299385/31 הראל גמל מסלול אג"ח (עד 20% מניות) הראל גמל מסלול אג"ח ללא מניות 1335299334/48 502

214864/92 הראל גמל מסלול הלכה הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות 762299416/46 1524
210200/62 הראל גמל מסלול מניות הראל גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות 101214865/90 761

299384/33 הראל גמל לבני 50 ומטה הראל גמל מסלול שקלי טווח קצר 1334214873/91 9744
299386/29 הראל גמל לבני 50 עד 60 הראל גמל מסלול שקלי 1368214863/94 9742

299370/44 הראל גמל לבני 60 ומעלה הראל גמל מסלול אג"ח קונצרני 1484299624/39 9745
299626/35 הראל גמל מסלול חו"ל 8057
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