
 

 
 

 

  מדינת ישראל
 תאריך:___/_____/_____

 
 לכבוד:

 חברת הביטוח "__________"
_______________________ 

 
 א.ג.נ.,

 כתב הצהרה ושיפוי הנדון:

לזכותו של מר/גב' ______________, מס' זהות _____________ )להלן: העמית( הופקדו באמצעות ___________ 
י גמולים ופיצויים ב"_________" המנוהלות על ידי "__________ בע"מ" )להלן: " "( )להלן: המעסיק( דמ

 לתקופה שהחל מיום _________ ועד ליום __________ )להלן: תקופת הביטוח ___________(.

כיום חל על העמית הסדר של פנסיה תקציבית מטעם המעסיק, והוא זכאי לזכויות פנסיה תקציבית גם עבור תקופת 
הביטוח ב"___________", ולפיכך נבקשכם להעביר לרשות המעסיק את הכספים שנצטברו לזכותו של העמית בגין 

 התקופה האמורה. 

ידוע לנו כי העברת הכספים, כאמור לעיל, תיעשה בערכי פדיון בהתאם להוראות הכללים של "__________" 
כי ככל שחלה חובה לנכות מן הכספים מס במקור לפי והוראות ההסדר התחיקתי החל על "______________", וכן 

 ינוכה מהם המס במקור. -הוראות כל דין 

החתומים מטה מוסמכים לחתום בשם המעסיק וחתימתם על כתב זה מחייבת אותו לכל דבר וענין. המעסיק פוטר 
ו כתוצאה מפעולה בזאת את "___________" מכל אחריות בגין הוצאות ונזקים, ישירים או עקיפים, אשר יגרמ

כלשהי שתיעשה על יסוד כתב זה, למעט אם יגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל רשלניים של "___________" בביצוע 
 העברת הכספים כאמור לעיל.

 כתב הצהרה זה יחול גם על כל חליף של המעסיק.   
____/____/___ _________________________ _______________ 

 חתימה וחותמת המעסיק ותמים בשם המעסיק ותפקידםשמות הח תאריך
 

אני הח"מ מר/גב' ______________, מס' זהות _____________, נותן בזאת את הסכמתי להחזרת מלוא הכספים 
לרבות ברכיבי התגמולים ) -שהופקדו לזכותי באמצעות המעסיק בקרנות הפנסיה המנוהלות על ידי __________ 

 ( וברכיב הפיצויים, לרשות המעסיק. ק משכרי והעבירם ל__________הכספים שניכה המעסי

ידוע לי כי עם החזרת הכספים למעסיק כאמור, לא תהיינה לי זכויות כלשהן בקרנות הפנסיה של ___________ בגין 
ה יהיו תקופת הביטוח בקרנות הפנסיה כהגדרתה לעיל, וכי כל זכויותי לפנסיה תקציבית בגין תקופת הביטוח האמור

 .1970-בכפיפות לחוק שירות המדינה )גימלאות( ]נוסח משולב[, התש"ל

לכל מאן דהו, לרבות הוצאות משפט, בכל סכום שתחויב לשלם  הולשפות את _________ מתחייב לפצות יהננכמו כן, 
רתי זו, שכ"ט עו"ד והפרשי הצמדה וריבית, ככל שתחויב לשלם את אותו סכום עקב החזרת הכספים כאמור בהצה

וזאת מיד עם קבלת הדרישה לתשלום. התחייבותי זו לא תחול על סכום שתחויב _____________ לשלם והנובעים 
 ממעשה או מחדל רשלניים של _____________ בביצוע החזרת הכספים כאמור לעיל.

 יו, אם לאו.חתימתי על כתב זה נעשית לאחר שהוסבר לי תוכנו, והובהר לי כי בידי הבחירה אם לחתום על

 * העברת הכספים כאמור לעיל אינה כוללת כספים אשר נצברו בגין "עבודה נוספת"
____________________                                                                                        ______/_____/____ 

 חתימת העמית                                                                                       תאריך                                         
אני הח"מ מר/גב' ______________, מס' זהות _____________, נותן בזאת את הסכמתי להחזרת מלוא הכספים 

ברכיבי התגמולים  -_______ בע"מ" שהופקדו לזכותי באמצעות המעסיק ב"________" המנוהלות על ידי "___
 __________( וברכיב הפיצויים, לרשות המעסיק. לרבות הכספים שניכה המעסיק משכרי והעבירם)

ידוע לי כי עם החזרת הכספים למעסיק כאמור, לא תהיינה לי זכויות כלשהן "___________" בגין תקופת הביטוח 
כויותי לפנסיה תקציבית בגין תקופת הביטוח האמורה יהיו בכפיפות בחברת "__________" כהגדרתה לעיל, וכי כל ז

 .1970-לחוק שירות המדינה )גימלאות( ]נוסח משולב[, התש"ל

 * העברת הכספים כאמור לעיל אינה כוללת כספים אשר נצברו בגין "עבודה נוספת"

                                                      _____/_____/____                                         ____________________ 
   תימת העמית/התאריך                                                                                                                       ח        

 
 )ח/ע( 5/2012מהדורה 

 




