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 27/1/2021 תאריך עדכון:

 למגת הפוקם בילולסן מים ביפסת כרעבהה לשקב
"םייוציפם וילומגם תיחטבה מרונמ"

 Hiul-pratimgemel@menoramivt.co.il נא לשלוח את הטופס החתום לכתובת הדואר האלקטרוני 

לכבוד: 
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע”מ 

א. פרטי העמית/המבקש: )חובה לצרף צילום ת”ז+ספח / דרכון במקרה של תושב ז ר(
 ינורטקלר אאדוי בלח אלשיה יברעהן היגר בושיי אן ככבר ועי בל ידו ערסמנו שלאם מינום שהל שכ, כתלנהמה הברחי הגראמו בנכדוע, יהטו ממשריי שפמי כית עורשקתהי הטרר כי פשאי מנירה
 .הברחי הגראמם בייקה ומידב

 :הקשבי הטרב. פ
ינובחשם מפיסת הכרתל יכ להעביר מחשבוני  (:    תויורשפאת החת אר אוחבה לבוחאת )תיי /הנני מורה לכם בזאת 

שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

דואר אלקטרוני )באותיות  גדולו ת(טלפון  נייד כתובת 

 _ סך של________ _

 :ןובשח ספרמ 1: לולסמם הש 1: ה”מ ספרמ :ולסלממ
2: ה”מ ספרמ  2: לולסמם הש

הפקדות שוטפות  דבלה בריבצ תופטות שודקפה + הריבצ:הרבעג הוס
הפקדות שוטפו ת.* במידה ולא נבחר סוג העברה יועברו צבירה + 

 :ולסלמל
הקזחא ורשיע  ליי גולי תלולסל – ממת גופוק

 לולסמו 50-60 ינבל לולס, מהמטו 50 ינבל לולסמי )לגים לאתהל בי גיולל תדחת מרירל בולסף למרטצהן ליינועי מנא 100%
 .ילגים לאתהם בילולסמן היי במטוטון אפואי בתור איבעהש לקבמ( והלעמו 60 ינלב

הקזחא ורשיע הפוקם הש ”המ  לולמס

_____ %  9793 50 די ענבם - לייוציפם וילומגם תיחטבה מרונמ

_____ %  9792 50-60 ינבם - לייוציפם וילומגם תיחטבה מרונמ

_____ % הלעמו 60 ינבם - לייוציפם וילומגם תיחטבה מרונמ 9794 

_____ % רצח קווי טלקם שייוציפם וילומגם תיחטבה מרונמ 1343 

_____ % לארשת ילשח ממ"גם אייוציפם וילומגם תיחטבה מרונמ 1344 

_____ % הלכל הולסם מייוציפם וילומגם תיחטבה מרונמ 9795 

_____ % תוינמ 10% דח ע"גם אייוציפם וילומגם תיחטבה מרונמ 1147 

_____ % תוינל מולסם מייוציפם וילומגם תיחטבה מרונמ 1364 

_____ % ל"ום חייוציפם וילומגם תיחטבה מרונמ 13355 

_____ % יביסאל - פ"ות חויני מדדם מייוציפם וילומגם תיחטבה מרונמ 13356 

 ליי גולי תלולסן מיי בטמוטון אפואה ברבעע הוציי באה לארוהב כשחיה יחמתל מולסמל כיי גולי תלולסת משולשד מחאה בריח* ב
בהתאם לגי לך.

 םיבטוי מוני. מג
 .סחה ולילי חתריטר פחאי לנובשחם ביספכת לואכזע לגונל הכן בונקתת הוארוו הלחו, יהברחה העבקם שיאתס מפג טו"ת עדרפה נעדוהם ביבטונה ממא אלל שכי כי כע לידו

 תימעת הרהצ. הד
 .X במידה וניתן ייעוץ נא סמן -. ינויסנץ פעוי/קוושי מל ידץ עועית ילבא קל, בתידעלבי התריחי בל פת עישעם נילולסמת הריחר כי ביהי מצננ� ה

יל ידם עותה חקמנב הי כתתשקבח לספנת כאזף ברו, מצינויסנץ פועי/קווישון לישיל רעי ב”ו עה זלועע פוציבע לגוני בנויסנץ פועיי ין לתינ. 

 .םילולסמן היבר בעמל הי בשו ליהית שפודוע תואצוו הא/ם וידספהת לוירחל אכה מידבועמי ממ ו”על במגה ויסנם פיחטבה מרונת מת אאזר ברחשי מנירה�

 .הפוקר הושיאת בינתום מילולסמת לפורטצי כי הע לידו�

 .יתקיחתר הדסהלה ופוקן הונקתף לפוכו בניה הרבעהע הוציי בי כע לידו�

 :המיתחך היארת תימעת המיתח
 :ןוישירל העי בטרפ

תונם סוכש הרבחן בר סוכפסמ מספר בעל הרישיון שם משפחה  שם פרטי

 ים פנסיה וגמל בע"ממנורה מבטח

 5213603www.menoramivt.co.il גן , רמת3507 ת.ד.
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