טופס  1מתוך 2
(טופס  = 1בקשת הצטרפות; טופס  = 2בקשה להעברת כספים)

לשימוש פנימי
שם הקופה/קרן

מספר חשבון בקופה
שם הסוכן

מ.ז/.ח.פ.
מספר העמית

מספרו

שם איש קשר

טלפון

סניף הבנק של הלקוח

מספרו

דמ״ן

בקשת הצטרפות לקופה מרכזית לפיצויי פיטורים
הטופס מנוסח בלשון זכר אך תקף לבני שני המינים.
החשבון נפתח לצורך
✓ העברת כספים בלבד

קופת הפיצויים הנבחרת:
כלל גמל  -קופה מרכזית לפיצויים בע״מ
אלמוג  -קופה מרכזית לפיצויים ליד כלל ישראל בע״מ
כלל ברזל  -קופה מרכזית לפיצויים

כלל פיצויים למעסיק
קופה כללית לפיצויים

א .פרטי העמית  -המעסיק המבקש להצטרף
שם החברה

יישוב

תאריך התאגדות
מספר

רחוב

מיקוד

מספר חשבון עמית ,זהה למספר החברה ברשם החברות
מספר טלפון בבית

ב .פרטי הבקשה להצטרף כעמית  -מעסיק

1 .1אנו מבקשים להצטרף כעמית  -מעסיק לקופה מרכזית לפיצויי פיטורים שסומנה לעיל:
2 .2אנו מצהירים כי ידוע לנו שחברות זו תזכה אותנו בכל הזכויות והיתרונות המוקנים לעמיתים  -מעסיקים על-פי תקנות ההתאגדות של חברתכם כפי שיהיו בתוקף מפעם
לפעם (להלן ״התקנות״) ,וכי נהיה כפופים לכל התנאים ,ההוראות וההתחייבויות המוטלות על עמיתים  -מעסיקים לפי ההסדר התחוקתי ולהחלטות ההנהלה והאסיפות
הכלליות של חברתכם שיתקבלו בהתאם לתקנות ו/או להסדר התחוקתי כפי שיהיה מפעם לפעם.
3 .3זכויות חתימה בשם החברה *
אנו מודיעים לכם שה״ה ששמותיהם מפורטים להלן יחתמו אצלכם בשם החברה על כל המסמכים ,האישורים והמשיכות לפי דוגמאות החתימה שלהלן:
שם החותם

דוגמת החתימה

מספר הזהות

* אפשר לצרף מסמך דוגמאות חתימה נפרד ,מאושר על ידי רואה חשבון או עורך דין.
4 .4אנו מצרפים בזה אישור רואה חשבון/עורך דין בדבר מספר החתימות המחייבות את החברה ,בצירוף/בלי צירוף חותמת החברה.
5 .5אנו מצהירים שכל הפרטים הרשומים מעלה הם נכונים .על כל שינוי נודיעכם בכתב.
6 .6אנו מאשרים עי ניתנה לנו האפשרות להתייעץ לגבי כדאיות ההשקעה בקופות פיצויים מרכזיות בעלל ובקופה המסומנת בסעיף  1לעיל בפרט ,עם יועצי השקעות מורשים
מטעם החברה המנהלת.
תאריך

חתימת המבקש

ג .ייפוי כח לסוכן (רק כאשר ההפנייה היא באמצעות סוכן)
אני ממנה את הסוכן ששמו מופיע בראש טופס זה להיות נציגי לעניין אישור הבקשה והשלמת הפרטים בה.

ד .אישור הנהלת הקופה

המבקש התקבל כעמית בכפוף לתקנון.
הערות

תאריך

תפוצה :מקור  -לחברה | העתק  - 1למעסיק | העתק  - 2לעמית

כלל פנסיה וגמל בע״מ

חתימת המבקש
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תאריך

חתימת הסוכן

חתימת המבקש
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