לשימוש פנימי
שם הקופה/הקרן ____________________
מספר הזהות/ח"פ ___________________
מספר העמית ______________________

הודעה על שינוי פרטים של עמית
שם הקופה  /הקרן:

כלל פנסיה
כלל פנסיה משלימה

א .פרטי העמית
שם המשפחה

השם הפרטי

מספר הזהות

ב .שינוי פרטים אישיים

אני מודיע לכם בזה על שינוי פרטים שלי כעמית ,הרשומים אצלכם ,בהתאם למסומן
שינוי שם

שם המשפחה

שינוי מען
מגורים
שינוי
טלפון

רחוב

להלן וכמפורט:

השם הפרטי

*נא לצרף
תצלום תעודת זהות מאומת
מיקוד

מספר או ת"ד יישוב

מספר הטלפון בבית

מספר טלפון נייד

שם איש קשר

מספר פקס
מספר או ת"ד יישוב

רחוב

מיקוד

הנני מסכים לא מסכים כי הדיווחים בכפוף להוראות הדין ,יישלחו אליי בדוא"ל זה ,דוא"ל
חתימה __________________________
במקום באמצעות דואר רגיל
מצב משפחתי (נא סמן בעיגול)

ג .פרטי בן/בת הזוג
שם משפחה קודם

רווק/ה
נשוי/אה

גרוש/ה
אלמן/ה

השם הפרטי

ד .פרטי ילדים עד גיל 21
שם משפחה

תאריך לידה

שם הפרטי

תאריך נישואין

מין

.1

ז /נ

.2

ז /נ

.3

ז /נ

.4

ז /נ

מספר הזהות

מספר הזהות

תאריך לידה

ה .שינוי מוטבים

שים לב,
בעת שינוי מוטבים יוגש טופס זה כשהוא חתום ע"י העמית בצירוף ת.ז של העמית.
אם במקרה פטירה לא יהיו לי שאירים ,הנני ממנה בזה את הזכאים המפורטים מטה כמוטבים לעניין קבלת היתרה הצבורה לאחר מותי:
תאריך לידה

מק”ט ????

שינוי
מוטבים

שם המשפחה

השם הפרטי

מספר הזהות

הכתובת

החלק ב%-

אני מאשר שכל הפרטים שרשמתי לעיל נכונים ומלאים.
אנא רשמו לפניכם שינויים אלו.

תאריך ___________ חתימה העמית _________________________

את הבקשה נא החזר לקרן באמצעות:
כתובת :כלל פנסיה וגמל בע"מ ראול ולנברג  | 36רמת החייל | ת.ד 58250 .תל-אביב | 6136902
לבירורים ניתן לפנות למחלקת שירות לקוחות לטלפון 03-7111110 :או *5654
כלל פנסיה וגמל בע"מ

ראול ולנברג  | 36קריית עתידים ,מגדל  ,8תל אביב | מען למשלוח דואר ת.ד 58250 .תל-אביב מיקוד  | 6136902שירות לקוחות www.clal.co.il | *5654
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המוטבים שמונו יהיו זכאים לזכויות המקנות למוטבים בהתאם לתקנון הקרן .יובהר כי ככלל זכאותם של המוטבים קמה רק בהיעדר "שארים" כהגדרתם בתקנון הקרן,
ובהעדר שארים ו/או מוטבים תועבר היתרה הצבורה ליורשים לפי צו ירושה או צו קיום צוואה .בהיעדר שאירים ו/או מוטבים ,תועבר היתרה הצבורה ליורשים על פי דין.
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