
עמוד 1 מתוך 1

 משיכת כספי נפטר מקופת גמל 
או קרן השתלמות

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.

12276

mfax@harel-ins.co.il :נא לשלוח לפקס משיכות: 03-7348351 או למייל
ניתן לוודא את קבלת הפקס/מייל 24 שעות לאחר המשלוח בטל' 1700-70-28-70

למען הסר ספק - משלוח הטפסים לכתובת אחרת, לא יהווה אישור / אסמכתא על קבלתם בחברה.

לכבוד,
הראל גמל והשתלמות בע"מ / הראל עתידית קופות גמל בע"מ / קרן החיסכון לצבא הקבע

בית הראל,אבא הלל 3, רמת-גן 5211802
*הראל )2735*( מכל טלפון

פרטי הזכאיב
תאריך לידה )לפי התעודה(מס' הזהות )לפי התעודה(שם פרטי שם משפחה

  
מיקודיישובמס'רחוב

יליד ארה"במס' טלפון נייד
 כן     לא

אזרחות אמריקאית
 כן     לא

 תושבות אמריקאית לצרכי מס
 כן     לא

חשוב 
לרשום מס' 

טלפון נייד

פרטי המבקש )כאשר המבקש אינו הזכאי(ג
סטאטוס המבקש:  מיופה כוח של הזכאי     אפוטרופוס של הזכאי )לאפוטרופוס טבעי יש למלא את שני ההורים(     מנהל עזבון

ת.ז.  שם האםת.ז.שם האב / מיופה הכח

מיקודיישובמס'רחוב

מס' טלפון ניידמס' טלפון בבית

כאשר הינך 
פועל בשם 

הזכאי

נא לסמן את הקופה המבוקשת
�מספר חשבון )עמית( בקופהקרן החיסכון לצבא הקבע �הראל קרן השתלמות �הראל עצמה תעוז 

�הראל גילעד השתלמות �הראל גילעד גמל 

כפי שמופיע בדוח השנתי

פרטי העמית ז"לא
תאריך לידה )לפי התעודה(מס' הזהות )לפי התעודה(שם פרטי שם משפחה

  

הצהרת המוטב / היורש / מנהל העיזבוןד
אני מצהיר כי הובאו לידיעתי כל הסייגים וההגבלות החלים על חשבוני הנדון בעקבות בקשתי והצהרתי הנ"ל. במקרה שהסכום ששולם לי כמבוקש לעיל, 
יעלה לי על זה הרשום בספרי הקרן אני מתחייב להחזיר לקרן כל סכום עודף ששולם לי מיד עם דרישתה הראשונה של הקרן, בתוספת כל הסכומים שהיו 
מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקרן, מיום תשלומו ועד ליום ההשבה בפועל לקרן. ידוע לי כי כספי המשיכה הם לפני ניכוי מס, אם יהיה 

על הקופה לנכותו במקור על פי כל דין, תוכל לעשות כך. אם קיימת הלוואה על שם המנוח, אבקש לקזז את יתרת ההלוואה מסכום המשיכה.

אני הח"מ מצהיר בזאת כי אני פועל בעבור עצמי. אני מתחייב להודיע לקופה אם אפעל בעבור אחר. לאפוטרופוס/מיופה כוח - אני מצהיר שאני פועל עבור 
הזכאי לפי המפורט בסעיף ב' לעיל.

חתימה                                                             
חובה לחתום
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פרטי חשבון הבנק ע"ש הזכאי / המבקש לצורך העברת הכספים ה
מס' חשבוןמס' הסניףשם הבנק

האישורים הנדרשים
�צילום ת.ז. ע"ש הזכאי / המבקש. 
�צילום צ'ק מבוטל או אישור ניהול חשבון בנק ע"ש הזכאי / המבקש.  
�תעודת פטירה עם חותמת משרד הפנים. 
�צו ירושה או צוואה מלווה בצו קיום צוואה )במידה ונרשמו מוטבים בקופה  

כספים ישולמו על פי מינוי המוטבים(.
�כשהבקשה מוגשת ע"י מנהל העיזבון - צו מינוי, צילום ת.ז. של מנהל  

העיזבון, אישור ניהול חשבון בנאמנות ע"ש הנפטר.
�כשהבקשה מוגשת ע"י מיופה הכח של הזכאי/ת - ייפוי כח מאומת, כדין,  

בהתאם לנהלי החברה, צילום ת.ז. של מיופה הכח.

�כשבקשה מוגשת ע"י אפוטרופוס – צו מינוי אפוטרופוס, צילום ת.ז. של  
האפוטרופוס.

�כשהבקשה מוגשת ע"י ההורים - צילום ת.ז. של כל אחד מההורים לרבות  
ספח תעודת הזהות.

�במידה וקיימים כספי פיצויים בקופה יש להמציא טופס תצהיר שארים  
חתום ע"י עו"ד, טופס שחרור מעסיק, טופס 161 / תאום מס. 

במידה ולא קיימים שארים יש לצרף תצהיר מוטבים. 
�מילוי שאלות בנושא תושבות / אזרחות בארה"ב רלוונטי למשיכת כספי  

השתלמות במעמד עצמאי. במידה והמוטב משיב "כן" על  אחד השאלות 
יש לצרף טופס W8BEN או W9 לפי העניין.

אי צירוף המסמכים המבוקשים לא יאפשר 
את שחרור הכספים!

הפדיון יבוצע לאחר אישור החברה כי הועברו כל המסמכים על פי דין ולאחר שזוהו המוטבים.

לתשומת 
לבך: ניתן 

לפתוח 
חשבון 

חדש על 
שם המוטב 

ולהעביר 
אליו את 

כספי 
קופת גמל 
של עמית 

נפטר. 
הכספים 

ניתנים 
למשיכה 
בכל עת.

חובה למלא 
תאריך ולחתום

תאריך                                                                                                                        חתימת העמית:                                                     

mailto:mfax@harel-ins.co.il

