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חיסכון ארוך טווח   

בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות
סוכן/עמית יקר,

על מנת להקל על התהליך ולהימנע מעיכובים מיותרים, ריכזנו עבורך רשימת בדיקות ככלי עזר להעברת טופס בקשה למשיכת 
כספים מקרן השתלמות בהתאם להנחיות:

טופס בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות ייעודי )מהדורה אחרונה , ברור וקריא(	 

צילום תעודת הזהות קריא, עדכני ונושא תמונה ברורה	 

צילום המחאה / אישור ניהול חשבון	 

כספים שאינם נזילים:

משיכה בכפוף לתקנות קופת גמל, סוג משיכה והסכמה לניכוי מס	 

אישור פקיד שומה )ללא אישור פקיד שומה ינוכה מס מרבי(	 

דגשים להוראות פעילות בחשבון

יש לבחור את המשך הפקדות לאחר משיכה או הקפאת חשבון

משיכה לטובת צד ג'

טופס הצהרה שנייה מלא וחתום	 

צילום תעודת הזהות קריא, עדכני ונושא תמונה ברורה של צד ג'	 

צילום המחאה / אישור ניהול חשבון של צד ג'	 

משיכת כספי עמית נפטר

תעודת פטירה	 

צו ירושה/ צו קיום צוואה	 

טופס בקשת משיכה עבור כל אחד מהיורשים/מוטבים	 

צילום תעודת זהות של היורש/ מוטב	 

צילום המחאה/ אישור ניהול חשבון של היורש/ מוטב	 

יש להקפיד ולמלא את טופס בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות בשלמותו ולחתום בכל המקומות הנדרשים בכתב יד קריא 
וברור בעט כחול בלבד.

את הבקשה ניתן להעביר באחת מהדרכים הבאות

1 .sherutgemel@fnx.co.il :במייל לכתובת

בפקס: 03-7329948. 2

ישירות למשרדי החברה. 3

בדואר: לכתובת המיועדת בהתאם למצוין בראש הטופס עבור צוות גמל. 4
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חיסכון ארוך טווח   

בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות

 פרטי העמית

טלפוןת.ז.שם פרטישם משפחה

דואר אלקטרוניניידכתובת )רחוב + מס + יישוב + מיקוד(

 פרטי המבקש )ימולא רק במקרה של עמית קטין או מוטבים/יורשים(

טלפוןת.ז.שם פרטישם משפחה

דואר אלקטרוניניידכתובת )רחוב + מס + יישוב + מיקוד(

 FATCA )יש למלא רק בקרנות השתלמות לעצמאיים(
האם אתה אזרח ארה"ב?     כן    לא

האם אתה תושב ארה"ב לצרכי מס?    כן    לא
ארץ לידה :________________

*במידה וענית "כן" לאחד מהסעיפים לעיל יש לצרף טופס W-9 ולציין שם 
פרטי ושם משפחה באנגלית.

✗

חתימת בעל החשבוןתאריך חתימהשם משפחה באנגליתשם פרטי באנגלית

אבקש לעדכן כתובת זו ככתובתי למשלוח כל דואר הנשלח אלי מהפניקס חברה לביטוח בע"מ, והפניקס פנסיה וגמל בע"מ.                כן       לא

  סוג המשיכה
 משיכה מלאה       משיכה חלקית בסך____________________ ש"ח

  הוראות פעילות בחשבון
 הקפאת חשבון        המשך הפקדות לאחר משיכה

 תנאי משיכה מקרן השתלמות
אני מבקש למשוך כספים מחשבוני ומצהיר כי:

משיכה ללא ניכוי מס בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:  	
- צברתי בחשבון ותק של 6 שנים

- הגעתי לגיל פרישה וצברתי בחשבון ותק של 3 שנים 	

לגבי כספים שהופקדו לפני 2003/01/01 : גיל פרישה לגבר – 65 שנים ו-60 שנים לאישה
פרישה  גיל  לחוק  בהתאם  יהיה  פרישה  גיל   :  2003/01/01 אחרי  שהופקדו  כספים  לגבי 

התשס"ד 2004 
- משיכה על סמך רצף ותק בחשבון אחר לפי אישור מצורף. 	

משיכה בניכוי מס
זכאותי  התגבשה  שטרם  אף  הכספים  את  למשוך  מבקש  אני   
בהתאם לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור וניהול קופות גמל( 
תשכ"ד- 1964 )להלן "התקנות"( וחובת ניכוי מס חל על משיכה 

זו.

  פרטי חשבון הבנק לזיכוי

ע"שמספר חשבון העמית לזיכוימספר סניףשם הבנק
אם אינך בעל החשבון צרף צילום ת.ז. של בעל החשבון. חובה למלא טופס הצהרה שנייה עבור פוליסות הכפופות לחוק איסור הלבנת הון )הטופס נמצא באתר הפניקס(.

FATCA -הצהרות העמית/ מיופה כח/ אפוטרופוס/ מוטבים או יורשים / ויתור סודיות ל 
ידוע לי כי משיכת הכספים על ידי כפופה לכללים הקבועים בתקנות הקופה כפי שהן במועד משיכתי, לפקודת מס הכנסה, לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור   .1

ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד-1964, וכן לכל דבר חקיקה אחר הנוגע לענין )להלן" ההסדר התחיקתי"(.
ידוע לי ואני מסכים כי הקופה תנכה כל מס אשר ניכויו נדרש בהתאם להסדר התחיקתי ו/או כל סכום חוב ו/או יתרת הלוואה ו/או החזר למעסיק ו/או שיעבוד  .2 

ו/או עיקול וכיו"ב המתגבשים עם משיכת הכספים מהקופה.
אני מצהיר בזאת כי אני פועל בעבור עצמי ולא עבור אחר, כנדרש בצו איסור הלבנת הון.   .3

ידוע לי כי בכפוף להוראת הדין, משיכת כל הכספים משמעותה סגירת החשבון בקופה וחסימתו להפקדות חדשות.   .4
ידוע לי כי משיכה חלקית תפגע בותק שצברתי בקופה, וההפקדות לאחר המשיכה תיחשבנה כהפקדות בחשבון חדש עם ותק חדש.    .5

ככל שישולמו לי כספים מעבר לרשום בספרי הקופה, או אם יתברר שנפלה טעות בהצהרתי או שהתגלו זכאים נוספים, אני מתחייב להחזיר את הסכומים   .6
העודפים בתוך 7 ימים מיום קבלת דרישתכם, בצירוף רווחים שהיו נושאים לו היו נותרים בקופה עד יום ביצוע ההחזר בפועל.

אני הח"מ, בעל הפוליסה/המועמד לביטוח בפוליסה, מסכים כי במקרה שבו אצהיר שאני אזרח או תושב ארצות הברית או במקרה שבו הפרטים שמסרתי   .7
לחברה מצביעים על אינדיקציה לכך שיתכן ואני אזרח או תושב ארצות הברית וסירבתי לבקשת החברה למלא את הטפסים השוללים את קיומה של האינדיקציה 

.FATCA-בתוך פרק הזמן שהועמד לרשותי, החברה תהיה מחויבת למסור פרטים ביחס לפרטי הזיהוי שלי והחיסכון שלי בהתאם להוראות ה

✗
חתימת העמיתת.ז.שם משפחהשם פרטיתאריך

צוות 8
מס' חשבון בקופה

2280קוד מסמך
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