שם העמית

מספר זהות

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון
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בקשה לאישור תשלום פנסיית זקנה יוזמה

עמית נכבד,
על מנת לסייע לנו לטפל בבקשתך בצורה יעילה ומהירה ,נודה לך אם תעביר לידינו את המסמכים המפורטים להלן.
אם הנך מעוניין שסוכן הביטוח הקבוע בפוליסה יטפל בבקשתך ,יש למלא או לחתום על פסקת המינוי המיועדת לכך בטופס הבקשה.

מסמכים שיש לצרף לבקשה
• טופס "בקשה לאישור תשלום פנסיית זקנה יוזמה" )מצ"ב(
• תצלום תעודת זהות כולל ספח.
• צילום המחאה מבוטלת  /או אישור בנק על ניהול חשבון.
• טופס  101של מס הכנסה )מצ"ב( ,בנוסף לטופס  101ניתן לצרף הנחיות מס הכנסה מפקיד שומה.

ניתן להעביר את טופס הבקשה והמסמכים הרלוונטים למיילgimla@migdal.co.il :

פקס מס'  076-5688916או לשלוח באמצעות הדואר לכתובת המופיעה מטה עבור :צוות תשלומי קצבה.
יש לחתום בתחתית הטופס ולהוסיף את תאריך החתימה.

אנו מודים לך על שיתוף הפעולה
בברכה,
צוות תשלומי קצבה

יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע''מ
קוד מסמך1514 :
עמוד  1מתוך  5דפים

0115146190105130519
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א .פרטי העמית המבקש
מספר זהות

שם משפחה

שם האב

שם פרטי

מין

תאריך לידה
ז

מצב משפחתי
ר

נ

א

מספר טלפון נייד

מספר טלפון

נ

כתובת דואר אלקטרוני

ג

יישוב

מס' בית

כתובת מגורים )רחוב(

מס' דירה

ת''ד

מיקוד

ב .פרטי הבקשה
אני הח"מ מטה מבקש בזאת לקבל את פנסיית הזקנה המגיעה לי בהתאם למפורט להלן:
)אנא סמן את בחירתך ב X-במשבצת הרלוונטית(
) .01/לא ניתן לבחור בתאריך מוקדם ממועד הבקשה(.

קבלת תשלום בגין פנסיית זקנה החל מתאריך
יש להעביר את התשלום לחשבוני כדלקמן:
שם הבנק

מס' סניף

מס' בנק

שם בעלי החשבון

מספר חשבון בנק

חתימת
המבוטח

תאריך

ג .הצהרות העמית
 .1אני מצהיר כי הפרטים שמסרתי בבקשה זו הם נכונים ,מדויקים ושלמים ואני אחראי לאמיתותם ואני מתחייב להודיעכם בכתב על כל שינוי שיחול בפרטים
אלה .ידוע לי כי הנהלת הקרן תהיה רשאית לבטל או לשלול את זכויותי בקרן ,כולן או מקצתן ,אם נמסרו פרטים בלתי נכונים ו/או בלתי מדויקים שיש בהם
כדי להשפיע על זכויותיי בקרן.
 .2ידוע לי כי הקרן רשאית לדרוש מעת לעת מסמכים ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים כתנאי לתשלום או להמשך תשלום פנסיה ו/או אחר.
 .3ידוע לי כי לאחר התחלת קבלת הפנסיה ,לא אוכל לשנות את בחירתי.
 .4אני מאשר ונותן לכם בזאת הרשאה בלתי חוזרת לאימות פרטים ,שמסרתי ושאמסור לכם ,במרשם האוכלוסין.
 .5ידוע לי כי אם יתברר בעתיד שבטעות שולמו לי תשלומים שאינני זכאי להם ,אזי תהיה הקרן רשאית לבצע תיקונים ו/או התאמות נדרשות וכן לקזז התשלום
מתשלום הפנסיה ו /או מכל סכום שיעמוד לי ,לשאיריי ו/או למוטביי ו/או ליורשיי וזאת מבלי לגרוע מזכותה של הקרן להיפרע כדי התשלום ששולם לי
בטעות ,על -פי כל דין.
 .6ידוע לי כי הקרן רשאית לנכות מכל תשלום המגיע לי ,לשאיריי ו/או למוטביי ו/או ליורשיי ,כל חוב שלי ו/או של הרשומים לעיל ,לרבות יתרת הלוואות שניתנו
על -ידי הקרן.
 .7ידוע לי כי הקרן תנכה מכל תשלום פנסיה ו/או אחר המגיע לי ו/או לשאיריי ו/או למוטביי ו/או ליורשיי ,את מלוא המיסים ו/או ההיטלים וכל חובת תשלום
אחרת בהתאם לתקנון ולהוראות הדין כפי שיהיו מעת לעת ,הנובעים ו/או המוטלים על המבוטח ו/או שאיריו ו/או מוטביו ו/או יורשיו בגין תשלום של הקרן
אליהם.

יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע''מ
קוד מסמך1514 :

עמוד  2מתוך  5דפים

0115146170205130519
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 .8אני מסכים כי החברה תעביר מידע ושירותים בקשר עם התוכנית ו/או אודותיי באמצעות הטלפון ,הפקסימיליה ,האינטרנט או באמצעי תקשורת חליפי,
למרות שאין בהם זיהוי פיזי של הלקוח )"קווי תקשורת"( וכן כי אוכל לבצע פעולות באמצעות קווי תקשורת .אני מודע לכך כי במקרה זה יתכנו תקלות,
טעויות ,עיכובים ,השמטות וכן אפשרות של חשיפת פרטים המהווים פגיעה בפרטיות וזאת על אף אמצעי אבטחת מידע סבירים שהחברה נוקטת וכל עוד
החברה נוקטת באמצעי אבטחת מידע כאמור .החברה לא תהא אחראית בקשר עם השימוש בקווי התקשורת .אני מאשר ומסכים שהחברה תהא רשאית
אך לא חייבת להקליט את התקשורת שתתקיים עמי בקווי התקשורת.

ג .הצהרות המבוטח  -המשך
 .9בסעיף זה "מגדל" משמעה מגדל חברה לביטוח בע"מ ו/או יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ ו/או חברות ו/או גופים בשליטת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים
בע"מ.
אני מאשר כי (1 ) :המידע והנתונים שמסרתי ואמסור במסגרת בקשה זו )"המידע" וה" -בקשה" בהתאמה( ניתנו ונמסרו מרצוני ובהסכמתי (2 ) .המידע
שנמסר וכל עדכון שלהם ישמרו במאגרי המידע של מגדל וישמשו לבחינת הבקשה ,לניהול השוטף של תיק הביטוח ו/או תיק ההשקעות של המוצרים
הפיננסים שרכשתי במגדל ,לקיום חובות על -פי כל דין ו/או למתן שירותים במסגרת הפוליסה ו/או המוצרים הפיננסיים ,עיבוד מידע (3 ) .מגדל תהא
רשאית להעביר את המידע אודותיי גם לסוכן הביטוח/יועץ פנסיוני/משווק פנסיוני המטפל בפוליסה/תכנית הפנסיה מטעמי (4 ) .אם החברה תארגן
פעילותיה במסגרת תאגיד אחר או תתמזג עם גוף אחר ,היא תהא זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיי ובלבד שתאגיד זה יקבל
על עצמו כלפי מגדל הוראת אישור זה (5 ) .אני מסכים כי מידע ונתונים שמסרתי כאמור ישמשו גם לצורך יצירת קשר עימי ,לרבות באמצעות
פקסימיליה ,מערכת חיוג אוטומטי ,הודעה אלקטרונית ,הודעת מסר קצר או אמצעי תקשורת אחר .אם לא אהיה מעוניין במידע או בפנייה כאמור
מצד החברה ,אוכל להודיע על כך לחברה בכל עת.
 .10אני מבקש ומאשר לקבל בדואר רשום או באמצעי קשר אחר קוד הפעלה ראשוני למערכת מידע אישי באתר האינטרנט של מגדל כהגדרתה להלן,
אודות תוכניות ביטוח ו/או תוכניות פנסיה ו/או קופות גמל ו/או קרנות השתלמות ו/או מוצרים אחרים של מגדל חברה לביטוח בע"מ ו/או יוזמה קרן פנסיה
לעצמאים בע"מ ו/או חברות ו/או גופים בשליטת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ )להלן ביחד" :מגדל"( )"אתר האינטרנט"( .ידוע לי כי קוד ההפעלה
הראשוני יאפשר קבלת מידע מאתר האינטרנט רק בכפוף להשלמת תהליך הרישום לאתר האינטרנט ,לרבות חתימה על תנאי ההצטרפות ,תנאי השימוש,
מדיניות שמירת הפרטיות ואבטחת המידע.

חתימת
המבוטח

תאריך
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