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 עצמאיעמית  –בקרן הפנסיה / אי המשכת חברותבקשה להמשכת חברות
 

 ! 2במידה והנך מעוניין לבקש המשכת חברות, נא עבור לסעיף 

 הודעת עמית על אי המשכת חברות בקרן. .1
 חברות בקרן כעצמאי. הנני מודע לכך שזכויותיי בקרן יוקפאו על פי תקנון הקרן. המשכתאבקש להודיע כי אינני מעוניין ב

 

 חתימה מס' ת.ז   שם מלא תאריך
 

 נא מלא את הסעיפים הבאים רק במידה והינך מעוניין בהמשכת חברות בקרן: .2

 .יש לצרף צילום ת"ז וספח -פרטי המבקש/ת .א
 המצב המשפחתי המין תאריך לידה מספר הזהות משפחה קודםשם  פרטישם  שם משפחה 

 ז      
 נ  

 
 ר       נ        ג        א 

 /ת הזוגבןפרטי 
 תאריך לידה מספר הזהות שם פרטי שם משפחה קודם שם משפחה

      

 21ילדים עד גיל 

 תארך לידה שם פרטי מספר הזהות תאריך לידה שם פרטי מספר הזהות

      

      

      

      

  

  פרטי התקשרות: .ב

 כתובת
 מגורים

 מיקוד ישוב ד"ת' מס דירה' מס מס' בית רחוב

      

 טלפון נייד טלפון כתובת דואר אלקטרוני

   

 

 יש למלא רק באים שונה מכתובת מגורים. -כתובת למשלוח דואר*       

 כתובת
למשלוח 

 דואר

 מיקוד ישוב ד"ת' מס דירה' מס מס' בית רחוב

      

 

 נתוני גביה: .3
 סכום דמי גמולים חודשי סך מקסימום/מינימום ________________)הקף בעיגול או ציין סכום(.

 לעד.יהערה: יש למלא את הסכום בהתאם לאישור הראשוני שהתקבל מג

 במקום המתאים( Xהצמדת הגביה: )סמן 

 .צמוד למדד      
 .לשנה )יבוצע בחישוב חודשי( 2%צמוד למדד בתוספת       

 . ____________________עד ליום __________________אני הח"מ, בוטחתי בקרן פנסיה מקיפה/פנסיית יסוד בידי המעסיק _____________
כתב שתהיינה מעת לעת ובכפוף להוראות סיה של הקרן כפי אני מבקש/ת להמשיך את ביטוחי בקרן כחבר/ה בודד/ה, בכפוף להוראות הדין ותקנות תכנית הפנ

 ידי. -, חתום עלהפנסיה כעמית עצמאי חברות בקרן ךהמשכתב התחייבות בעניין . מצ"ב בקרן הפנסיה כעמית עצמאיחברות  ךהמשההתחייבות בענין 
המשכת החברות ובהתאם לפרטים ל בכתב ההתחייבותבויותיי ידוע לי כי ההחלטה אם להיעתר לבקשתי להמשכת החברות תתקבל, בין היתר, בהתאם להתחיי

כי הסתרתי ממנה  קים אוהותיים בלתי נכונים או בלתי מדוייתברר כי מסרתי פרטים מ םשמלאתי בשאלון דלעיל, וכי הקרן רשאית לשלול או להפחית תשלומיה לי א
 על תנאיה. מידע רלוונטי כלשהו, אשר יש בו כדי להשפיע על המשכת חברותי בקרן או

 חודש המשכת החברות הראשון המבוקש הוא _______________.

 
 חתימת העמית תאריך


