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תאריך עדכון20/11/2014 :

הודעה על מינוי  /שינוי מוטבים
ההודעה תימסר ידנית בטופס מקורי בלבד בצירוף צילום תעודת זהות לאחד מסניפי מנורה הקרוב לביתך
מס׳ זהות  /דרכון זר
מעמד

 שכיר
 עצמאי

הריני מאשר כי פרטי ההתקשרות עימי כפי שירשמו לעיל ,יעודכנו במאגרי החברה המנהלת ,ככל שהם שונים מאלו שנמסרו על יד בעבר

* ככל שלא צוין אחרת במפורש ,תחול הוראת מינוי המוטבים על כל קופות הגמל וקרנות ההשתלמות המנוהלות על ידי החברה
המנהלת .מינוי מוטבים יתקבל אך ורק באמצעות מסמך מקורי ,תעודת זהות ולאחר אימות פרטי העמית בפני נציג החברה.
אני מעוניין כי המוטבים הנ”ל יחול רק בקופת הגמל שלהלן:
שם קופה:

מספר אישור באוצר:

מספר חשבון העמית בקופה:

כספי תגמולים:

מינוי  /שינוי מוטבים
שם משפחה

שם פרטי

 כלל החלקים צריכים להסתכם ל100% -

תאריך לידה

קרבה

מס׳ זהות /דרכון זר

טלפון

כתובת

 במקרה והמוטב הינו תאגיד יש לציין מען ומספר רישום.

החלק באחוזים
בספרות
במילים

סה”כ 100%

כספי ביטוח:

מינוי  /שינוי מוטבים
שם משפחה

שם פרטי

 כלל החלקים צריכים להסתכם ל100% -

תאריך לידה

קרבה

מס׳ זהות /דרכון זר

טלפון

כתובת

 במקרה והמוטב הינו תאגיד יש לציין מען ומספר רישום.

החלק באחוזים
בספרות
במילים

סה”כ 100%

הצהרת העמית
 .1הצהרה זו מבטלת כל הצהרה קודמת אשר נתתי בעניין זה.
 .2רשמתי לפניי את הודעת החברה המנהלת כי עד שלא אמסור את נתוני המוטבים הנדרשים ,הכספים יועברו ליורשי על פי דין או על פי צו קיום צוואה.
 .3הריני מתכבד להודיעכם בזה כי מיניתי את ה“ה ששמותיהם רשומים להלן ,כמוטבים לענין הזכויות הנובעות מחברותי בקופה ,לאחר פטירתי ,והם יהיו זכאים לקבל את
כל הכספים אשר יעמדו לזכותי אצלכם ,למעט כספי הפיצויים עליהם יחולו הוראות חוק פיצויי פיטורים ,התשכ“ג - 1963-לענין זה ,ולתגמולי ביטוח הנובעים מביטוח
חיים קבוצתי שתערוך הקופה לעמיתיה ,ככל שתערוך ביטוח כאמור;
 .4ככל שלא תתקבל ברשותם הוראה אחרת ,אם אחד המוטבים המצוינים להלן ,ילך לעולמו ,אני מורה כי הכספים שהיו אמורים להיות משולמים לו ישולמו לשאר המוטבים.
באופן יחסי לחלקם ובהתאם לקבוע בתקנון קופת הגמל;
 .5היה ומולאו פרטי מוטבים רק ביחס לכספי תגמולים מבלי שמולאו פרטי מוטבים ביחס לכספי ביטוח ,יראו את המוטבים שנרשמו כזכאים לכספי תגמולים גם כמוטבים
הזכאים לכספי הביטוח (ככל שישנה זכאות לכספי ביטוח במסגרת החברות בקופת הגמל);

תאריך חתימה:

			
שם העמית:

חתימת העמית:

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע”מ  /מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע”מ,
ת.ד ,1929 .רמת גן  ,5211801טלפון  ,*5565פקס ccgemel@newmivt.co.il ,03-7608766

