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 קופהקידומת  עמית' מס הטופס שליחתתאריך 
                   יום  חודש  שנה

            
  

  
  )או צילום דרכון לתושב חוץ( כולל הספח צילום קריא של תעודת הזהות של העמיתלבקשה זו לצרף  יש

  
  אישיים עדכון פרטים

  ת בלבדהניסוח בלשון זכר הנו לשם הנוחו, האמור בטופס פונה הן לנשים והן לגברים
  

    :המופיעים כיום בחברה המנהלת, פרטיי

  )דרכון לתושב חוץ' מס( ז"ת' מס  שם משפחה  שם פרטי 

      

  
  :פרטיי האישיים כמפורט להלןאת  בחשבוני בקרןאבקשכם לעדכן 

  תאריך לידה  מין  שם מדינה דרכון זר/תעודת זהות שם פרטי שם משפחה

           זכר נקבה    

  כתובת למשלוח דואר
  ד.מיקוד ת  . ד.ת  מיקוד יישוב בית'מס חובר

            

  ל                                                              "דוא פקס                    טלפון נוסף' מס טלפון'מס

        

 
 

   אחים ואחיותבקרן השתלמות יהב בקשת עדכון הפרטים מתייחסת לכל חשבונותיי.  

  אחים ואחיותבקרן השתלמות יהב  ________________דכון הפרטים מתייחסת לחשבון בקשת ע.  
 

  .כמבוקש לעיל, לא יעודכנו הפרטים, )או צילום דרכון לתושב חוץ( ז"תללא קבלת צילום ידוע לי כי   .1
  

יוחזקו במאגרי המידע של החברה המנהלת או של , חריםידי מקורות א-ידי ובין שנמסרו על-בין שנמסרו על, כי הפרטים אודותיי ידוע לי ומוסכם עליי  .2
לרבות ניהול , לצורך ניהול עסקי הקרן, כאמור, םישמשו את החברה המנהלת ואת הגורמי) "הפרטים": להלן(הפרטים הנאגרים אודותיי . גורמים מטעמן

                                                                                       .תפעול ושיווק הקרן

  לצורך פעילות שיווקית ומשלוח פרסומותי מטעמה או מ/אני מאשר כי הפרטים ישמשו את החברה המנהלת ו.  
  

, עתבכל , ואני אהיה רשאי להודיע, ידוע לי ומוסכם עליי כי החברה המנהלת תהא רשאית לשלוח דיווחים רבעוניים בדואר אלקטרוני במקום בדואר רגיל  .3
  .לחברה המנהלת על רצוני לקבל את הדיווח הרבעוני בדואר רגיל

  
  
  
  
  

     

  חתימת העמית  תאריך
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 ז"תיש לצרף צילום
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