
 
 
 
 
 

 לעמית(  רבעוני+ שנתי)דוחות תקופתיים 

דוחות תקופתיים נושא שליחת ביחולו השינויים הבאים  5102החל משנת , לפי הוראות משרד האוצר
 :לעמיתים( או שנתי/רבעוני ו)

 :  דיווח שנתי

  יישלח לעמית אחת לשנה לכתובת דואר אלקטרוני מעודכנת או בדואר  –דוח שנתי מקוצר
 .ישראל כמפורט להלן

  בחשבון האישי המקוון שלו עמיתיועמד לרשות ה  -מפורטדוח שנתי. 

  : דיווח רבעוני

באמצעות הדואר כפי  במקום) בחשבון האישי המקוון שלו עמיתעמד לרשות הוי, הדוח הרבעוני
 (5102שהיה נהוג עד תום שנת 

( השנתי המקוצר והרבעוני)חות התקופתיים "משרד האוצר אישר משלוח של הדו, לידיעתך
 .לנוחיותך, בצורה מאובטחת ואישית, באמצעות דואר אלקטרוני

 :לקבלת הדוחות באמצעות דואר אלקטרוני יתרונות רבים

  במקום תיוק בקלסרי)במחשב האישי על פני שנים רבות  חות"הדושמירה בטוחה ונוחה של 
 .(נייר

 ניתן לעיין בדוחות בכל רגע נתון בכניסה לחשבון המקוון האישי שלך באתר  -חות"דונגישות ל
 .האינטרנט

  שליחת . החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על איכות הסביבה –שמירה על איכות הסביבה

 .פחית משמעותית את השימוש בניירהדוחות באמצעות הדואר האלקטרוני ת

 (הדוחות מגיעים לעיניך בלבד) הגברת הפרטיות 

 

קבע , על מנת לאפשר לנו לשלוח אליך את הדוחות התקופתיים באמצעות הדואר האלקטרוני
העביר אלינו לפי הנוסח הבא אותה אתה יכול ל, משרד האוצר כי עלינו לקבל את הסכמתך לכך

 .של החברה למוקד שירות הלקוחותבדואר אלקטרוני או בפקס 

אני מסכים כי הדוח השנתי לעמית יישלח לדואר האלקטרוני שלי בכתובת ממנה נשלחה "
  ".וזאת במקום באמצעות הדואר, הסכמתי זו

______      __________ 

 שם מלא וחתימה       תאריך

את משלוח הדוחות  תאפשר גם, ח השנתי המקוצר בדואר אלקטרוני"מתן הסכמתך  למשלוח הדו
ח שנתי "דו)הדוחות לרשותך  ודבנוסף יעמ. הרבעוניים ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני שלך

 .בחשבון האישי המקוון שלך (דוח שנתי מקוצר והדוחות הרבעוניים, מפורט
 

 .באמצעות הדואר, 5102יישלח אליך הדוח השנתי המקוצר לשנת , ככל שלא תינתן הסכמתך כאמור

אנא פנה  -בכל שאלה .בכל עת, לפי שיקול דעתך, כמובן שתוכל לחזור בך מהסכמתך בעתיד
 ל "דוא או באמצעות שליחת/ו 175-5701110' למוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון מס

  krn.org.il-moked@hamachar :נולכתובת

mailto:moked@hamachar-krn.org.il

