
www.as-invest.co.il | *5054 הברזל 19 א׳, רמת החייל, תל-אביב 6971026 | ליצירת קשר

1/2

לכבוד 

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

 

ייפוי כוח - חבר קיבוץ

אני הח"מ                                 , ת.ז.                             , )להלן: "העמית"( חבר קיבוץ                              )להלן: "הקיבוץ"( . 1
ממנה בזאת את הקיבוץ כמיופה כוחי וכמוסמך לפעול בשמי ומטעמי בכל דבר ועניין הקשור להיותי עמית בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות 

הבאות ובקשר עם החשבונות הבאים, כמפורט להלן: 

    חשבון                                             בקופת הגמל/קרן ההשתלמות )ימולא ע"י הסוכן/חברה לאחר פתיחת הקופה(

    חשבון                                             בקופת הגמל/קרן ההשתלמות )ימולא ע"י הסוכן/חברה לאחר פתיחת הקופה(

    חשבון                                             בקופת הגמל/קרן ההשתלמות )ימולא ע"י הסוכן/חברה לאחר פתיחת הקופה(

     )להלן יחדיו: "קופות הגמל"( של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"(, בהתאם לתקנוני קופות הגמל )לפי העניין(,    
    כפי שיהיו מעת לעת )להלן: "התקנונים"(.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הריני ממנה את הקיבוץ לפעול בשמי ובמקומי בחשבונותיי בקופות הגמל המפורטים לעיל, ולעשות כל . 2
פעולה לפי שיקול דעתו המוחלט של הקיבוץ לרבות:

2.1  לעיין ולקבל מידע אודות קופות הגמל;

2.2  לקבוע דמי ניהול;

2.3  להתקשר עם סוכנים;

2.4  להפקיד כספים בקופות הגמל;

 2.5  להעביר כספים הצבורים לזכותי בקופות הגמל, מעת לעת, לקופות גמל/קרנות השתלמות אחרות ו/או למסלולי השקעה אחרים,  
לרבות לחתום בשמי ובמקומי על כל בקשה להעברת כספים כאמור;      

למשוך כספים הצבורים לזכותי בקופות הגמל, כולם או חלקם, מעת לעת, לחשבון עו"ש על שמי או לחשבון על שם הקיבוץ, לרבות     2.6 
      לחתום בשמי ובמקומי על כל בקשה למשיכת כספים כאמור.

    הנני מאשר כי כל פעולה שתעשה ע"י הקיבוץ תחייב אותי ויהיה לה תוקף כאילו נעשתה אישית על ידי.

הנכם מתבקשים לדווח לקיבוץ על כל הוראה למשיכת כספים מקופת הגמל ו/או העברת כספים מקופת הגמל למסלול השקעה אחר ו/או . 3
לקופת גמל/קרן השתלמות אחרת ו/או על כל הוראה לשינוי מוטבים בקופות הגמל בסמוך לאחר קבלת בקשתי.

המינוי וההרשאה לפי ייפוי כוח זה יפקעו מאליהם בקרות כל אחד מהמקרים כדלקמן, ובהתאם ובכפוף לאמור להלן:. 4
 4.1  נמסרה לחברה המנהלת הוראת ביטול בכתב חתומה על ידי הקיבוץ ועל ידי העמית. שינוי הוראה כלשהי מהוראות ייפוי כוח זה יעשה  

      גם הוא רק בדרך האמורה בס"ק זה. 
בפני        הציג  שהעמית  ו/או  בקיבוץ  העמית  של  חברותו  הפסקת  על  הקיבוץ  מטעם  בכתב  ואישור  הודעה  המנהלת  לחברה  נמסרה   4.2 

החברה המנהלת מסמכים מתאימים המוכיחים כי נפסקה חברותו בקיבוץ, בתנאים המפקיעים את האמור בכתב זה.      
4.3  הקיבוץ קיבל החלטה כדין, שתאומת בחתימת עו"ד, לפיה הקיבוץ ויתר על הזכויות שייפוי כוח זה ניתן להבטחתן.

הנני מצהיר כי ידועות לי היטב מלוא הזכויות המגיעות לי על פי דין וכי ייפוי כוח זה, נחתם מרצוני החופשי, לאחר שביררתי את כל זכויותיי . 5
והשלכות מתן ייפוי כוח זה והתייעצתי עם מי שחפצתי.

אני מקבל על עצמי את כל האחריות הנובעת ממתן הוראותיו וביצוע הוראותיו של הקיבוץ לחברה המנהלת. אני מוותר על כל טענה ו/או  . 6
דרישה כלפי החברה המנהלת ופוטר את החברה המנהלת מכל אחריות שהיא לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לי כתוצאה ממתן הוראותיו ו/או 

GHביצוע פעולותיו של הקיבוץ על ידי החברה המנהלת ו/או מהימנעותו ממתן הוראות ו/או מביצוע פעולות כאמור. 
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בכל מקרה אין בייפוי כוח זה כדי לחייב את החברה המנהלת בתשלום כלשהו ו/או בפיצוי כלשהו מעבר לזכויות העמית ו/או שאיריו ו/או . 7
יורשיו כמוגדר בהסדר התחיקתי ובתקנונים. החברה המנהלת לא תהא צד בנושא התחשבנות ו/או תביעה כלשהיא שבין העמית ו/או שאריו 

לבין הקיבוץ אשר ינבעו ממילוי ו/או מאי מילוי הנאמר בייפוי כוח זה. 

יובהר כי האמור בייפוי כוח זה יחול על הקיבוץ, אך ורק באמצעות מי שיוצגו כלפי החברה המנהלת כמורשי חתימה של הקיבוץ וכמוסמכים . 8
לפעול בשמו ומטעמו של הקיבוץ, בהודעה שתתקבל אצל החברה המנהלת בכתב ובצירוף אישור עו"ד או רו"ח לכך. 

כל האמור בייפוי כוח זה כפוף להוראות ההסדר התחיקתי כפי שיקבע מעת לעת.. 9

ולראיה באתי על החתום:

אישור הקיבוץ

אנו הח"מ, מורשי חתימה מטעם הקיבוץ, מאשרים בזאת את קבלת ייפוי כוח זה והמינוי על פיו, ומתחייבים לפעול בהתאם להוראותיו.

שם מורשה חתימה 1:                               תעודת זהות:                              תאריך:                       חתימה:                      

שם מורשה חתימה 2:                               תעודת זהות:                              תאריך:                       חתימה:                      

/      /

/      /

/      /תאריך:                       חותמת הקיבוץ:                                     


