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 לכבוד
 קרנות השתלמות למורים וגננות קרנות השתלמות למורים תיכוניים

 חברה מנהלת בע"מ חברה מנהלת בע"מ –מורי סמינרים ומפקחים 

 ם בקרנות ההשתלמותבקשה להעברת כספים בין מסלולי
  העמית פרטי חשבון א.

 מס' חבר כתובת *מס' תעודת זהות שם העמית

    

   הרגיל קרן – בקשת העברה .ב
 (:המעביר" המסלול") מסלול הבאבמחשבוני את היתרה הצבורה אבקש להעביר 

 אישור מ"ה שם מסלול המעביר סמן 

 מסלול רגיל –קרן השתלמות למורים וגננות  

 484 מסלול כללי 
 2035 מסלול הלכה 
 2036 מסלול אג"ח  
 מסלול רגיל –קרן השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים  

 485 מסלול כללי 
 2037 מסלול הלכה 
 2038 מסלול אג"ח  

 (:המקבל" המסלול)"מסלול הבא בלזכות חשבוני 
 אישור מ"ה המקבלל שם מסלו סמן 

 מסלול רגיל –קרן השתלמות למורים וגננות  

 484 מסלול כללי 
 2035 מסלול הלכה 
 2036  (1)מסלול אג"ח  
 מסלול רגיל –ם מורי סמינרים ומפקחים קרן השתלמות למורים תיכוניי 

 485 מסלול כללי 
 2037 מסלול הלכה 
 2038  (1)מסלול אג"ח  

 "מקור "  – תמקוצר קרן – בקשת העברה .ג
 (:המעביר" המסלול"מסלול הבא )במחשבוני את היתרה הצבורה אבקש להעביר 

 אישור מ"ה המעביר המסלולשם  סמן 

 מקוצרמסלול  – קרן השתלמות למורים וגננות 

 284 מסלול כללי 
 2039 מסלול הלכה 
 2040 מסלול אג"ח 
 מסלול מקוצר –קרן השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים  

 285 מסלול כללי 
 2041 מסלול הלכה 
 2042 מסלול אג"ח 

 (:המקבל" המסלול)"מסלול הבא בלזכות חשבוני 
 מ"האישור  המקבלל שם מסלו סמן 

 מקוצרמסלול  –קרן השתלמות למורים וגננות  

 284 מסלול כללי 
 2039 מסלול הלכה 
 2040 מסלול אג"ח  
 מסלול מקוצר –קרן השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים  

 285 מסלול כללי 
 2041 מסלול הלכה 
 2042 מסלול אג"ח 
 
 ההעברה חובה לצרף צילום תעודת זהות לטופס* 
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 . העמיתים במסלול אג"ח בקרנות מסלול רגיל לא יהיו רשאים לצאת לשנת השתלמות בהתאם להוראות תקנות הקרן (1)
 בקרן מסלול רגיל יהיו רשאים לעבור למסלול אג"ח רק עמיתים המקיימים אחד מן התנאים הבאים: (2)

 שנה לפחות. 55עמית שגילו  .א

 מי שפרש לגמלאות. .ב

 והכל בהתאם לתקנוני הקרן המעבירה והקרן המקבלת ובכפוף להוראות הדין, כפי שיהיו מעת לעת.
 
 

 הצהרת העמית ד.
 

 כי: אתהריני מצהיר בז

בחירת מסלול ההשקעה נעשתה מרצוני החופשי ולפי שיקול דעתי ואני משחרר בזה את החברה המנהלת מכל אחריות בקשר  .1
 עם בחירתי זו.

תן לפצל את התשלומים לקרן בין מסלולי השקעה שונים הקיימים בקרן המקבלת וכי התשלומים יופקדו במסלול ידוע לי כי לא ני .2
 השקעה שנבחר על ידי.

 ככל שקיים בחשבוני חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה, לא תבוצע העברת הכספים למסלול ההשקעה המבוקש. .3

ת ימי העסקים הראשונים של החודש, יידחה מועד ההעברה ליום העסקים ידוע לי כי אם חל מועד ביצוע ההעברה באחד משלוש .4
 הרביעי של אותו החודש.

תתבצע בהתאם לנוהלי  המסלוליםאישור החברה המנהלת וכי העברת הכספים בין במותנית  למסלולידוע לי כי הצטרפות  .5
 ת .החברה המנהלת , הוראות תקנון הקרן ובהתאם להסדר התחיקתי כפי שיהיו מעת לע

ידוע לי כי לא ניתן לבטל בקשה זו אלא באמצעות הגשת בקשה חדשה שתבוצע לאחר השלמת העברת הכספים למסלול  .6
 .המבוקש על פי בקשה זו

 

חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר 
 להתחייב בה.

 
 

 ל החתום:ולראיה באתי ע
 
 

 ___________________ חתימת העמית  תאריך: ____________ 
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