
אופן ביצוע הפקדות ב
קופות במעמד עצמאי 

ניתן להפקיד בתהליך דיגיטלי באיזור האישי* לקופת גמל להשקעה ולקרן השתלמות לעצמאים.
אנו עושים זאת עבורך!  בקשת החיוב תשלח על ידי מיטב אל הבנק בו מתנהל חשבון העו"ש שלך.

במסגרת התהליך, ניתן לבחור סכום הפקדה חודשי ו/או הפקדה חד פעמית. 

העברות בנקאיות:

הפקדה דיגיטלית באיזור האישי לעמיתי מיטב:

קופות גמל להשקעה, קופות גמל וקרנות השתלמות

בעת ביצוע העברה בנקאית, ההפקדה נקלטת אל חשבון בנק ייעודי שנפתח עבורך. 
פרטי ההפקדה לחשבון הייעודי הם בהתאם לפרטי החשבון שלך במיטב, אותו ניתן לראות באיזור האישי או בדוחות התקופתיים. 

שימו לב: במרבית המקרים* נדרש להוסיף 400 למספר הסניף.
*במידה ומספר הסניף מתחיל בספרה 9 )לדוגמא 905(, אין צורך להוסיף 400 למספר הסניף.

לדוגמה: מספר חשבון במיטב: 111-222-333333

הנחיות הפקדה ללקוחות המנהלים חשבון עו"ש בבנק מזרחי
ההפקדות ניתנות לביצוע ע"י בנקאי או באתר האינטרנט של מזרחי תחת לשונית "הפקדה לקופת גמל" )לא ניתן לבצע באפליקציית הבנק(

יש לציין בפני הבנקאי/באתר הבנק
    1. קבוצת חשבון: )קב"ח( 900

    2. קוד המסלול: בהתאם לסוג הקופה:
• 197 = קרן השתלמות 

• 151 =  קופת גמל 
• 587 = גמל להשקעה

    3. מספר חשבון: מספר חשבון העמית 
לדוגמה: מספר חשבון במיטב: 111-222-333333
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פרטים לביצוע הפקדה דרך בנקאי:               333333         222       197/151/587       900                   

פרטים לביצוע הפקדה באתר הבנק:            333333         622       197/151/587                          
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יש לבצע העברה לחשבון ע"ש מיטב גמל ופנסיה בע"מ, ח.פ: 512065202

קרן פנסיה מקיפה
בנק: מזרחי טפחות )20( 

סניף: 461 

חשבון: 193447 

 .hafkadot.pensia@meitav.co.il לאחר ביצוע ההפקדה יש לשלוח אסמכתא ומספר תעודת הזהות של העמית בקופה לדוא"ל
נדרש לציין בכותרת המייל את מספר תעודת הזהות של העמית עבורו מבוצעת ההפקדה.

ככל שברצונך לייחס את ההפקדה הנ"ל על פני כל חודשי השנה )בחלוקה שווה( יש לציין זאת בגוף המייל.

קרנות פנסיה

יש לבצע העברה לחשבון ע"ש מיטב גמל ופנסיה בע"מ

בנק: הפועלים )12( 

סניף: 600 

חשבון: 370090 

.Hafkadot-ira@Meitav.co.il לאחר ביצוע ההפקדה יש לשלוח אסמכתא ומספר תעודת הזהות של העמית בקופה לדוא"ל

נדרש לציין בגוף המייל לאיזה קופה/חשבון מיועדת ההפקדה.

)IRA( קופות גמל וקרנות השתלמות בניהול אישי
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קרן פנסיה כללית
בנק: מזרחי טפחות )20( 

סניף: 461 

חשבון: 193749

http://Hafkadot-ira@MeitavDash.co.il
http://Hafkadot-ira@MeitavDash.co.il

