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בקשה להסרת מידע מהממשק האינטרנטי** אודות חשבונותיי המנוהלים
ביהב אחים ואחיות  -חברה לניהול קופות גמל בע"מ
אופן שליחת הבקשה:
דוא"ל  ,moked@yahav-hst.org.il :פקס  ,072-2790094כתובת למשלוח דואר :שמשון  9ת.ד  3928פתח תקוה מיקוד 4952701

לכבוד :יהב אחים ואחיות – חברה לניהול קופות גמל בע"מ (להלן ":הקופה")
אבקשכם להסיר את הפרטים אודות חשבונותיי המנוהלים אצלכם ,מהממשק האינטרנטי.
ידוע לי כי עם קבלת בקשת הסרה זו ,לא תעביר החברה המנהלת לממשק האינטרנטי ,פרטים אודות חשבונותיי בקופ"ג יהב אחים ואחיות,
החל משבועיים מיום קבלת הבקשה או החל מיום העברת המידע הסמוך ,לפי המאוחר.

ולראיה באתי על החתום:
שם פרטי ושם משפחה

מס' ת.ז( .מס' דרכון לתושב חוץ)

כתובת מלאה

מס' טלפון

ולראיה באתי על החתום:

תאריך________ :

__________________________
חתימת העמית

ניתן להעביר את טופס הבקשה להסרה מהממשק האינטרנטי בצירוף צילום תעודת הזהות כולל הספח (או צילום דרכון לתושב חוץ) ,בכל אחת
מהדרכים הבאות:
בדואר  :יהב אחים ואחיות -חברה לניהול קופות גמל בע"מ ,שמשון  9ת.ד  3928פתח תקוה מיקוד 4952701
בדוא"ל moked@yahav-hst.org.il : :
פקס072-2790094 :

** "ממשק אינטרנטי" – ממשק לאיתור חשבונות עמיתים ,המאפשר לעמיתים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו ,לאתר בקלות ובמהירות חשבונות
אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים.

הטופס פונה הן לנשים והן לגברים ,הניסוח בלשון זכר הנו לשם הנוחות בלבד
במקרה של העברת כספים המגיעים למוטב לפי הוראות סעיף (23א)(2ב) לחוק קופות גמל
למען הסר ספק ,יובהר כי כל בקשת פיצול או העברה חלקית של כספים מחשבונו של העמית תבוצע ובלבד שתתאפשר לפי הוראות הדין.

מצטרפים חדשים יצרפו לטופס זה טופס הצטרפות.
ניתן להעביר את טופס ההעברה בין קופות גמל בצירוף צילום קריא של תעודת הזהות (או צילום דרכון לתושב חוץ) ,בכל אחת מהדרכים הבאות:
יהב אחים ואחיות  -חברה לניהול קופות גמל בע"מ ,ויצמן  ,14תל אביב  .6423914אתר אינטרנטhttps://www.k-aht.co.il/ :
מוקד לקוחות  ,moked@yahav-hst.org.ilטלפון  ,072-2790004פקס  ,072-2790094כתובת למשלוח דואר :שמשון  9ת.ד  3928פתח תקוה מיקוד 4952701
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דברי הסבר ממשק אינטרנטי לאיתור כספים

אגף שוק ההון במשרד האוצר ,מקים ממשק אינטרנטי מרכזי ,אשר יאפשר לכל עמית ו/או מוטב של עמית שנפטר ,לאתר בקלות
ובמהירות חשבונות שקיימים על שמו בגופים מוסדיים בארץ (קופות גמל /קרנות השתלמות /פנסיה /ביטוח מנהלים וכו').
אם הנך מעוניין כי יהב אחים ואחיות -חברה לניהול קופות גמל בע"מ (להלן" :החברה המנהלת") תפסיק להעביר לממשק
האינטרנטי ,הנ"ל ,מידע אודות חשבונותיך בקופת גמל יהב אחים ואחיות ,הנך רשאי לפנות בבקשה להסרת מידע אודות
חשבונותיך מהממשק ,באמצאות טופס בקשה להסרה מהממשק האינטרנטי.
ניתן להעביר את טופס הבקשה (מלא וחתום) ,בצירוף צילום קריא של תעודת זהות (או צילום דרכון אם מדובר בתושב/ת חוץ),
בכל אחת מהדרכים הבאות:

בכתובת  :שמשון  9ת.ד  3928פתח תקוה מיקוד 4952701
בדואר אלקטרוניmoked@yahav-hst.org.il :
בפקס072-2790094 :

יובהר כי החברה המנהלת תפסיק להעביר פרטים אודות חשבונותיך בקופת גמל יהב אחים ואחיות לממשק האינטרנטי ,הנ"ל,
החל משבועיים מיום קבלת הבקשה להסרה מהממשק או החל מיום העברת המידע הסמוך למועד קבלת הבקשה להסרה
מהממשק – לפי המאוחר.

הטופס פונה הן לנשים והן לגברים ,הניסוח בלשון זכר הנו לשם הנוחות בלבד
במקרה של העברת כספים המגיעים למוטב לפי הוראות סעיף (23א)(2ב) לחוק קופות גמל
למען הסר ספק ,יובהר כי כל בקשת פיצול או העברה חלקית של כספים מחשבונו של העמית תבוצע ובלבד שתתאפשר לפי הוראות הדין.

מצטרפים חדשים יצרפו לטופס זה טופס הצטרפות.
ניתן להעביר את טופס ההעברה בין קופות גמל בצירוף צילום קריא של תעודת הזהות (או צילום דרכון לתושב חוץ) ,בכל אחת מהדרכים הבאות:
יהב אחים ואחיות  -חברה לניהול קופות גמל בע"מ ,ויצמן  ,14תל אביב  .6423914אתר אינטרנטhttps://www.k-aht.co.il/ :
מוקד לקוחות  ,moked@yahav-hst.org.ilטלפון  ,072-2790004פקס  ,072-2790094כתובת למשלוח דואר :שמשון  9ת.ד  3928פתח תקוה מיקוד 4952701

