הטופס מיועִד ֹלנשים וֹלגברים כאחִד
יש ֹלמֹלא את הטופס בעט בֹלבִד וֹלא בעיפרון

ֹלכֹל מאן ִדבעי,

הרשאה מתמשכת ֹלגורם מתפעֹל ֹלֱקבֹלת שירותים עבור מעסיֱק בשֹל עובִדיו
טופס מספר

750

א .פרטי המעסיֱק

שם המעסיֱק

מספר זהות  /ח”פ  /ח”צ
יישוב

רחוב

מספר זהות

שם משפחה

מספר טֹלפון

מס’ בית

מס’ ִדירה

מספר פֱקס
ִדואר אֹלֱקטרוני

מיֱקוִד

מורשה חתימה
שם פרטי

תפֱקיִד

מספר טֹלפון

ב .פרטי הגורם המתפעֹל )מיופה הכוח( )במֱקרה שהגורם המתפעֹל הוא תאגיִד ,מיופה הכוח הינו התאגיִד(
שם )יחיִד  /תאגיִד(

מספר זהות  /ח”פ  /ח”צ

9

אדן שרותי תפעול בע"מ

רחוב

יישוב
רמת השרון

מספר פֱקס

0

0

מס’ בית

2

4

5

5

מס’ ִדירה

5

1

איה

03-9787080

ִדואר אֹלֱקטרוני

מיֱקוִד

46

מספר טֹלפון

info@e-d-n.co.il

סוג הגורם המתפעֹל) :סמן את האפשרות המתאימה(

סוכן ביטוח פנסיוני מס' סוכן:
שם משפחה

מספר זהות
032824542

מס’ רישיון:

רן

מורשה חתימה
שם פרטי

ֹלשכת שכר✔

אחר:

חברת תפעול

מספר טֹלפון
03-9787080

מליסה

תפֱקיִד
מנכ"ל

ג .מינוי הגורם המתפעֹל עֹל יִדי המעסיֱק
 .1אני ,החתום מטה ,מייפה את כוחו שֹל הגורם המתפעֹל ֹלפנות בשמי ֹלכֹל גוף מוסִדי ֹלשם ֱקבֹלת מיִדע וביצוע פעוֹלות ,כפי שמפורט בתחוֹלת ההרשאה )ראה סעיף ִד( ומצהיר
כי ֱקיים הסכם ביני ֹלבין הגורם המתפעֹל ֹלביצוע הפעוֹלות המפורטות בתחוֹלת ההרשאה .במיִדה ויבוצע שינוי בהסכם זה הנני מתחייב ֹלעִדכן את הגוף המוסִדי בִדבר השינוי.
 .2הרשאה זו תהיה תֱקפה עבור כֹל עובִדי המעסיֱק
אם ברצונך אחרת סמן אחת מהאפשרויות הבאות:
ברצוני ֹלהחיֹל הרשאה זו עֹל כֹל העובִדים במפעֹל מס'
ברצוני ֹלהחיֹל הרשאה זו עֹל העובִדים המופיעים ברשימה המצורפת בֹלבִד )חובה ֹלצרף רשימה שֹל העובִדים הרֹלוונטיים בציון שם ומספר תעוִדת זהות(.
 .3הרשאה זו תהיה תֱקפה עִד ֹלהוִדעה חִדשה
אם ברצונך אחרת ציין את תאריך התוֱקף:
הרשאה זו תעמוִד עִד ֹליום:

וכֹל עוִד ֹלא נמסרה הוִדעה עֹל ביטוֹל ההרשאה.

ִד .תחוֹלת הרשאה
הרשאה זו מאפשרת ֹלגורם המתפעֹל ֹלבצע אצֹל גוף מוסִדי:

✔
✔
✔
✔
✔
✔

את כֹל הפעוֹלות המפורטות מטה ✔ /

את הפעוֹלות המסומנות בֹלבִד )יש ֹלסמן  Xבמֱקום הרֹלוונטי(:

צירוף עובִד ֹלֱקרן ברירת מחִדֹל ֹלפי סעיף )20ב( ֹלחוֱק הפיֱקוח עֹל ֱקופות גמֹל
צירוף עובִד ֹלתוכנית ביטוח כאשר ִדמי הביטוח משוֹלמים במֹלואם עֹל יִדי המעסיֱק
ֱקבֹלת מיִדע ֹלצורך הפֱקִדת כספים בעִד עובִד ֹלגוף מוסִדי
הפֱקִדת כספים בעִד עובִד והעברת מיִדע אגב הפֱקִדה כאמור בתֱקנות  3וֹ 4-לתֱקנות הפיֱקוח עֹל שירותים פיננסיים )ֱקופות גמֹל()תשֹלומים ֹלֱקופת גמֹל( ,התשע"ִד2014-
ֱקבֹלת משוב ֹלצורך ביצוע בֱקרות עֹל נתוני הֱקֹליטה האישיים שֹל העובִד
ֱקבֹלת משוב ֹלצורך ביצוע בֱקרות עֹל מימוש הנחה בִדמי ניהוֹל או הנחה ברכישת תכנית ביטוח מפני סיכון מוות או תכנית ביטוח מפני סיכון אובִדן כושר עבוִדה ,שניתנה
ֹלעובִד מתוֱקף הסִדר שֹל המעסיֱק
ֱקבֹלת חיווי ֹלמעסיֱק ֹלעניין עמיִדה או אי-עמיִדה בסעיף )1ב()ֹ (1לאישור כֹלֹלי בִדבר תשֹלומי מעסיֱקים ֹלֱקרן פנסיה וֹלֱקופת ביטוח במֱקום פיצויי פיטורים ,בֱקשר ֹלשכר מבוטח
בתוכנית ביטוח מפני סיכון אובִדן כושר עבוִדה ֹלעובִד שחֹל ֹלגביו סעיף ֹ 14לחוֱק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג1963-
ֱקבֹלת מיִדע אוִדות יתרות פיצויים שֹל עובִד בהתייחס ֹלתֱקופת חבותו שֹל המעסיֱק וֹלצורך עמיִדתו בחובותיו עֹל פי ִדין
ֱקבֹלת מיִדע אוִדות ביטוח חיים ֱקבוצתי ֹלפי חוזר  ,2009-1-10שעניינו מסירת מיִדע ֹלבעֹל פוֹליסה בביטוח ֱקבוצתי

העברת מיִדע כאמור ֹלעיֹל יכוֹל שתיעשה באמצעות מערכת סֹליֱקה פנסיונית מרכזית.

ה .חתימת המעסיֱק
)(01.2016

תאריך

ו .חתימת הגורם המתפעֹל
חתימת
מורשה
חתימה

חותמת
המעסיֱק

מצורף :אישור רו"ח/עו"ִד ֹלחתימת מורשה החתימה בשם המעסיֱק

תאריך

חתימת
מורשה
חתימה

חותמת
הגורם
המתפעֹל

מצורף :אישור רו"ח/עו"ִד ֹלחתימת מורשה החתימה בשם הגורם המתפעֹל

פרטי המעסיֱק והגורם המתפעֹל ישמרו במאגרי המיִדע שֹל החברות ֹלצורך ביצוע הפעוֹלות עֹל פי כתב הרשאה זה.

מגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ ו
ֱקוִד מסמך 782

מגִדֹל מֱקפת ֱקרנות פנסיה וֱקופות גמֹל בע"מ
עמוִד מספר  1מתוך ִ 1דפים
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