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תאריך:

איחוד  חשבונות לא פעילים בקרנות הפנסיה תחת קורת גג אחת

לעיתים קרובות בעת מעבר למקום עבודה חדש, כספי הפנסיה לא ממשיכים להיות מופקדים בקרן הפנסיה שבה חסכת לפני כן, אלא 
נפתח לך חשבון בקרן פנסיה אחרת. מכיוון שבשוק העבודה המודרני קיימים לא מעט מעברים של עובדים בין מקומות עבודה, יכול 

להיות שכספי הפנסיה שלך מפוזרים בין מספר קרנות פנסיה. 
על מנת לאפשר לך לרכז את כל החשבונות שרשומים לזכותך בקרנות הפנסיה תחת קורת גג אחת, דבר שיפשט עבורך את תמונת 

המצב לגבי היקף החיסכון ויגדיל את כוח המיקוח שלך לשיפור תנאי החיסכון הפנסיוני שלך. הליך איחוד החשבונות ייעשה בצורה 
אוטומטית, ללא צורך במעורבות פעילה שלך, אלא אם כן תבחר שלא לבצע אותו. 

איך מתבצע הליך איחוד חשבונות?  
תחילה נדרש לאתר את הכספים הרשומים על שמך בקרנות פנסיה בהן אתה במעמד עמית לא פעיל. תהליך האיתור יתבצע על ידי 

העברת פרטיך (ת.ז,  תאריך לידה ותאריך פתיחת החשבון) למערכת אוטומטית לאיתור חשבונות באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
במשרד האוצר. המערכת תבצע את האיתור ללא מגע יד אדם.  

יובהר כי הפרטים יימחקו בתום הליך איחוד החשבונות וישמשו אך ורק לאיתור חשבונות בקרנות פנסיה ולא ישמשו לצרכים אחרים. 

אם את/ה לא מעוניין/ת שפרטיך יועברו מכיוון שאתה לא מעוניין לבצע איחוד בין החשבונות הלא פעילים שלך לבין החשבונות 
הפעילים שלך בקרנות הפנסיה, באפשרותך למסור לנו הודעה על כך באחת מהדרכים הבאות: 

א.  העברת טופס חתום של הבקשה (המצורף למכתב זה) לכתובת הדואר : ת"ד 3778 קריית אריה פתח תקווה 4951106. 

 into@migdal.co.il ב.  העברת העתק חתום מטופס הבקשה (המצורף למכתב זה) באמצעות כתובת דוא"ל
או באמצעות פקס, שמספרו 03-5637070.

שים לב!  
אם לא תעביר הודעה על כך שאת/ה לא מעוניין/ת להעביר את פרטיך האישיים לשם ביצוע איחוד החשבונות תוך 45 יום, נעביר את 

פרטיך לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לצרכי איתור חשבונות לא פעילים שרשומים על שמך בקרנות פנסיה.  
בכל מקרה, אם יאותרו חשבונות לא פעילים, יישלח אליך מכתב נוסף שבו תוכל לסרב לביצוע איחוד החשבונות.
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בקשה לאי העברת פרטים לשם איחוד החשבונות הלא פעילים

לכבוד, 

שם החברה המנהלת

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע''מ

פרטי העמית

מס' זהות / דרכון שם משפחה שם פרטי

אינני מעוניין/נת שהפרטים שלי יועברו לצורך איחוד חשבונותי המנוהלים על שמי בקרנות הפנסיה השונות.  

לפיכך, אני מבקש/ת מהחברה שלא להעביר את הפרטים שלי אודות חשבון קרן הפנסיה המתנהל בחברה שלכם. 

תאריך חתימה:חתימת העמית:


