בקשה להעברה בין מסלולים
לכבוד
חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע״מ
פרטי העמית
            שם פרטי

שם משפחה
רחוב

מספר זהות

מספר

טלפון

יישוב

טלפון נייד

תאריך לידה
            מיקוד

ת.ד

דוא״ל

פרטי הבקשה
הריני מורה לכם בזאת להעביר מחשבוני  מספר
נא סמנו
קופה קיימת

נא סמנו
קופה רצויה

שם מסלול חדש

מספר
מסלול

שם מסלול ישן

מספר
מסלול

7228

קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית
בירושלים עד 50

7228

קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית
בירושלים עד 50

קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית
בירושלים 50-60

9817

קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית
בירושלים 50-60

9817

קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית
בירושלים  60ומעלה

7229

קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית
בירושלים  60ומעלה

7229

קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית
בירושלים מסלול מניות

9818

קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית
בירושלים מסלול מניות

9818

      את כל היתרה הכספית
      יתרה חלקית

₪

הנני מעוניין להצטרף למסלול “תלוי גיל”
הצהרת העמית
.1

1הנני מצהיר בזאת כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית ,ומשחרר בזאת את חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע”מ ואת החברה לניהול קופות גמל ()2003
של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים בע”מ ומי מעובדיהן מכל אחריות להפסדים שיהיו לי בשל המעבר בין המסלולים.

.2

2ידוע לי כי המעבר בין המסלולים מותנה באישור הקופה ,וכפוף לתקנון הקופה ולהסדר התחוקתי.

.3

3ידוע לי כי המעבר יחול על היתרה הצבורה ועל ההפקדות השוטפות .במידה והוריתי על  העברה חלקית של היתרה הצבורה ,הריני מודה בזאת כי ההפקדות השוטפות יועברו ל  -
קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים עד                      )659( 50קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים )704( 50-60
קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים  60ומעלה (                   )696קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים מסלול מניות ()716

.4
          ידוע לי שאם קיים שיעבוד בחשבון ,בקשתי לשינוי מסלול לא תבוצע.
שם

תאריך

			 חתימה

 02-5680924או בדוא״ל כקובץ סרוק לכתובת service@gemel.huji.ac.il

יש לשלוח את הטופס וצילום ת.ז .קריא הכולל ספח לפקס
רצוי לוודא קבלת הפקס/המייל לאחר המשלוח בטלפון 02-5680900

הטופס מנוסח בלשון זכר אך תקף לגבי שני המינים | יש למלא את הטופס בעט בלבד

