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 .אני מסכים כי הדוח השנתי לעמית ישלח לדואר האלקטרוני שלי וזאת במקום באמצעות הדואר

 

 

 )תלוש שכר עדכני מכל מעסיקצילום לצרף  חובה(פרטי המעסיק          
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 תפקיד בהוראה ח"סמל מוסד במשה ישוב שם המוסד

 
 

 
 תאריך תחילת עבודה דרגה דירוג )בשעות שבועיות(חלקיות משרה  )בשנים(ותק בהוראה 

 כתובת המעסיק שם המעסיק
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 תפקיד בהוראה ח"סמל מוסד במשה ישוב שם המוסד

 
 

 
 חילת עבודהתאריך ת דרגה דירוג )בשעות שבועיות(חלקיות משרה  )בשנים(ותק בהוראה 

 
 

 כתובת המעסיק קשם המעסי
 

 
 
 

 : הצהרת העמית
 
 .כי הנתונים שמסרתי יישמרו במאגרי המידע של החברה המנהלת או אצל גורמים כלשהם מטעמה, ידוע לי ומוסכם עלי .1

תפעול ושיווק הקרנות , או גורמים מטעמה לצורך ניהול/כי הנתונים אודותיי ישמשו את החברה המנהלת ו, ידוע לי ומוסכם עליי .2
או פיננסיים \או שירותים פנסיוניים ו/או שיווק מוצרים ו\או הפקת מידע סטטיסטי ו\או ניהול  קשרי לקוחות ו/והמסלולים המפורטים לעיל ו

, ומערכת חיוג אוטומטי) SMS(הודעת מסר קצר , הודעת דואר אלקטרוני, לרבות באמצעות פקס, היתר בדיוור ישיר בין, או ביטוחים/ו
 .ידוע לי כי בכל עת אני רשאי לפנות לחברה ולבטל הסכמתי זו. ולרבות בדרך של מתן שירותי דיוור ישיר

 
 

  .ותי דיוור ישיר כאמוראינני מעוניין שהמידע שמסרתי ישמש לצורך שיר 
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