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 :נו על כל המסמכי� והאישורי� לפי דוגמאות החתימה הבאות ו� אצלכ� בשמלחת ה הרשומי� מטה יהיו זכאי�"הננו להודיעכ� כי ה  

 
 
 
 
 
 
 
 
  :בעלי תפקידי� המורשי� לתת ולקבל אינפורמציה עבור עובדינו . ג
 
 
 
 
 
 

  :חבילת השרות . ד
 

 מטעמנו י�המורש, כנציגנו, חברה הי עובד�נהש,את הרשומי� לעילהרינו לאשר בזאת כי מינינו  .א
שהנ� עמיתי� , באמצעות אתר האינטרנט שלנו ועובדינקבלת מידע על   מכ� סיסמא לצור�לקבל

לרבות העברת , ידוע לנו כי האחריות הבלעדית על כל מעשה או מחדל של נציגנו. "כלל גמל "ב
כ� ידוע לנו כי מוטלת ,תחול עלינו בלבד, או מחוצה לה/ וחברההסיסמא או המידע לגורמי� אחרי� ב

לרבות במקרה בו , חריות ליידע אתכ� בכל מקרה בו נבקש לבטל את הרשאתו של נציגינועלינו הא
או /על כל נזק ו,   ע� דרישתכ� הראשונהכ�ואנו מתחייבי� לשפות.יסיי� הנציג את עבודתו בחברה

פעולות הנציג או בקשר ע� אי הודעה על ביטול או הוצאה שתידרשו לשל� בקשר ע� /תביעה ו
 .הרשאתו של הנציג

תשואות ומועדו� ,  על  תנאי הלוואותעדכוני� שוטפי� בדואר האלקטרוניאנו מעוניני� לקבל  .ב

     )Vנא לסמ� (: הלקוחות כלל פרסונל
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  .ה  לעיל הינ� נכוני� ומדויקי� עיפי� אי� כי כל הפרטי� בס/ו מצהיר/אני :הצהרת המעסיק

 
 

 :קופת גמל 
על פי רשימה ,כלל גמל תפתח עבור כל אחד מעובדינו

חשבו� בו יופיעו בנפרד תשלומי העובד ,שנמציא לכ�
 � :לקופתכ� ותשלומינו עבורו כדלהל

 ________%תשלו� העובד לפי    •

 ________%תשלו� המעביד לפי  •

 ________%ו� המעביד לפי תשל •
י הוראות ותקנות "הרינו מסכימי� שתפעלו עפ

 .הנהוגות בקופתכ� כקופת גמל מאושרת

 : קר� השתלמות
על פי רשימה ,כלל גמל תפתח עבור כל אחד מעובדינו

חשבו� בו יופיעו בנפרד תשלומי העובד ,שנמציא לכ�
 � :לקופתכ� ותשלומינו עבורו כדלהל

 ________ %תשלו� העובד לפי   •

 ________%תשלו� המעביד לפי  •

 ________%                         אחר •
י הוראות ותקנות "הרינו מסכימי� שתפעלו עפ

 . בקר� הנהוגות


