
 

  

 

 

 

 

 פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 

 וביצוע פעולות ייפוי כח לקבלת מידע
 

 "(הלקוחאני החתום מטה )להלן: "
 שם +שם משפחה

  

 מספר ת.ז
  

 תאריך לידה ומין -ביחיד 
  תאריך ההתאגדות -בתאגיד 

 מען
  

 
 

 מיופה ב'                                        מיופה א'   "(                     הכח מיופהמיפה בזאת את מר/גב' להלן: ")
 שם+שם משפחה

 
  

 מספר ת.ז
 

  

 תאריך לידה ומין -ביחיד 
 תאריך ההתאגדות -בתאגיד 

  

 מען
 

  

 
 חשבון/ות מספרב(, להיות מורשה/ים מטעמי חובה לסמןביחד ו/או לחוד )

 )חובה למלא(_________________________________________________________________________
)לרבות "(, בכל הנוגע לקבלת מידע המנהלת החברההמנוהל/ים ע"י חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "

 ולביצוע פעולות )משיכות, העברות מסלול, אחר________________( קבלת מידע אודות מוטבים( 
 *נא למחוק את המיותר.

 
 מובהר בזאת כי:

 מיופה הכח.ביצוע הוראות ו/או פעולות המנויות לעיל ע"י  ברה המנהלת לא תצטרך לקבל אישור נוסף מהלקוח לשם הח. 1

החברה המנהלת לא תודיע ללקוח על הוראות סותרות ו/או פעולות אותם ביצע מיופה הכח בחשבון העמית של הלקוח אלא  .2

  במסגרת הדיווחים השוטפים הקבועים בהוראות הדין. 

תפעל   החברה , שהתקבלו בו זמניתמובהר בזה כי, במקרה של קבלת הוראות סותרות ו/או מנוגדות מהלקוח וממיופה הכח .3

 המנהלת על פי הוראתו של הלקוח בלבד.

. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר כי במקרה בו תתקבל הוראת לקוח הסותרת את הוראת מיופה הכח, לאחר ביצוע הוראת מיופה 4

ע"י החברה המנהלת, לא תחול על החברה המנהלת כל אחריות בשל כך שביצעה את הוראת מיופה הכח, הנוגדת את הוראת הכח 

 הלקוח. 

דעת ושינה   . מוסכם על הלקוח כי החברה המנהלת לא תהיה אחראית בכל מקרה בו חרג מיופה הכח מסמכותו או שהפעיל שיקול5

ניגוד לחובת נאמנות או כל חובה אחרת שתהיה לו, אם תהיה לו, כלפי הלקוח, וכי כל דבר מן ההוראות שקיבל מהלקוח או פעל ב

פעולה כאמור של מיופה הכח תחייב את הלקוח לכל עניין ודבר, ובלבד שהחברה המנהלת פעלה בהתאם לאמור בהודעה על מינוי 

 מיופה הכח. 

 

 



 

  

 

 

 

הכח בעת חתימת ייפוי הכח ובעת מתן הוראות לביצוע פעולות וכן אישור ביצוע פעולות ע"י החברה  . מובהר בזאת כי זיהוי מיופה6

 -המנהלת יהיה כפוף להוראות כל דין החלות על החברה המנהלת ו/או מיופה הכח ו/או הלקוח לרבות חוק השליחות, התשכ"ה

  ובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של קופת גמל וחברה , צו איסור הלבנת הון )ח2000 -, חוק איסור הלבנת הון, התש"ס1965

, וכל חוק, תקנות, צווים והוראות אחרים ונהלי עבודה פנימיים של החברה המנהלת העשויים 2001 -המנהלת קופת גמל(, התשס"ב

  ;לחול על פעולותיה של החברה המנהלת כפי שיהיו בתוקף מזמן לזמן

 ביטול ייפוי הכח. 7

 רוע מהאמור לעיל, ייפוי הכח שניתן כאמור לעיל יתבטל בקרות אחד מהמקרים הבאים:מבלי לג 7.1

 א. ניתנה לחברה המנהלת הודעת ביטול ע"י הלקוח ו/או מיופה הכח בכתב.

 ב. במקרה הפסקת פעילותו של הלקוח או סגירת החשבון אצל החברה המנהלת.

ה  המנהלת ו/או מיופה הכח ו/או הלקוח לרבות חוק השליחות, ג. ייפוי הכח בטל על פי הוראות כל דין החלות על החבר

 .1965 -התשכ"ה

מובהר כי פעולה ו/או הוראה לביצוע בחשבון שניתנה ע"י מיופה הכח ביום כניסתו לתוקף של ביטול ייפוי הכח, וכן פעולה  7.2

ופה הכח נעשה ביום כניסתו לתוקף כאמור אשר תמורתה הכספית מועברת שלא ביום ביצועה, אם מתן הוראת הביצוע ע"י מי

 של ביטול ההסכם, תחייב את הלקוח לכל דבר ועניין.

 תחייב את הלקוח לכל  ההסכם או ייפוי הכח, לפי העניין מובהר כי פעולה שתבצע בחשבון ביום כניסתו לתוקף של ביטול 7.3

 דבר ועניין.

 מסכים לאמור בו וכי היקף הסמכויות המוקנות לו ידוע  . חתימת מיופה הכח על נספח זה מהווה אישור מבחינתו כי הוא8

 וברורה לו.

לתקנות מס הכנסה  7וסעיף  2005 -לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה 25. בהתאם להוראות סעיף 9

 יתנות להעברה., זכויות עמית בקופת גמל הינן אישיות ולא נ1964 -)כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד

  

 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום, היום _________ לחודש__________ שנת__________ :                          

 
 

* 
 

 *   

 מיופה הכח
 שם+חתימה

 העמית 
 שם+חתימה

 נציג החברה המנהלת/עו"ד 
 חותמת+חתימה

  
    
 

 *נדרש לצרף צילום ת.ז
 


