
הוראת שעה - משיכת חשבונות בעלי יתרה נמוכה מקופת גמל

פרטי העמית
דואר אלקטרוניתאריך לידהשם פרטישם משפחהמס' ת.ז./דרכון )לתושב חוץ בלבד(

טלפון ניידטלפון בביתמיקודישובכתובת

לשם הנוחיות, הטופס מנוסח בלשון זכר- הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.

לכבוד: קופת התגמולים )שם הקופה( ____________________________________

משיכת כספי תגמולים כדין - מעמד העמית בקופה:     עמית שכיר       עמית עצמאי
אני מבקש בזאת למשוך מאיילון גמל את כספי: )יש לסמן ב-X את המשיכה המבוקשת, ראה/י טפסים שיש לצרף מטה(

 תגמולים בלבד
 פיצויים בלבד* 

 תגמולים ופיצויים*
משיכה מלאה )תגמולים או פיצויים או שניהם יחדיו( של כל כספי הקופה בהתאם להוראת השעה - התשע"ד 2013 )משיכת כספים מקופת גמל - חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה של 

עד 7000 ₪ הנכונה ל 31.12.2012(.

זיכוי חשבון עו"ש
מס' חשבון עו"ש לזיכוישם פרטישם משפחה

מס' בנקשם הבנקמס' סניףשם הסניףמען הסניף

הצהרת עמית/ה
ידוע לי ואני מסכים/ה כי בקשתי זו הינה סופית ולא אוכל לחזור בי מבקשתי וזאת מבלי לגרוע מזכותי לשוב ולהצטרף מחדש לקופה, לאחר קבלת הכספים, בהתאם לכל דין. הריני להצהיר כי  א. 

לא יהיו לי תביעות או טענות כלפיכם בכל הנוגע לניכוי מס הכנסה מהכספים ששולמו לי על ידכם.
הריני להצהיר כי קופתי משוחררת מעיקול או שיעבוד ולא ניתנה לי הלוואה עבור כספים אלו. ב. 

ידוע לי כי המשיכה תתבצע בתוך 10 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה התקינה ונספחיה בחברתכם, ואולם אם חל מועד קבלת הכספים באחד מ-3 ימי העסקים הראשונים של החודש - ידחה  ג. 
מועד התשלום ליום העסקים הבא לפי ההסדר התחיקתי.

אני מצהיר/ה שהפרטים שמילאתי לעיל הינם נכונים וכי הנני פועל/ת בעבור עצמי.    ד. 
חתימת העמיתתאריך

יש לצרף לבקשה זו:   צילום ת.ז. עדכני
                           צילום שיק / אישור ניהול חשבון לאימות פרטי העו"ש.

מס' חשבון עמית בקופה
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פרטי מבקש והצהרה )ימולא רק אם המבקש הוא אפוטרופוס / מיופה כח / הורים - בחשבון עמית-קטין(
בהמשך לבקשתנו למשיכת כספי עמית-קטין בקופת הגמל הנדונה, אנו החתומים מטה, כאפוטרופוסים הטבעיים של הקטין הרשום לעיל )להלן: "הקטין"( מאשרים כי הסכום בקופת הגמל 
שבנדון נמשך על ידינו ומשולם לנו כאפוטרופוסים הטבעיים של הקטין ולא תהיינה לנו או מי מטעמנו כל טענות בקשר עם משיכת כספים כאמור כלפיכם לרבות בדבר עצם תשלומו 

על לידינו.
הרינו מתחייבים בזה כי משיכה זו מבוצעת על ידנו לצרכי הקטין ולטובתו ואנו מצהירים כי נפעל בקשר עם הכספים שנמשכו כנדרש בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות - תשכ"ב, 

1962 ולראיה באנו על החתום:
חתימהתאריך לידהשם פרטישם משפחהמס' ת.ז./דרכון

חתימהתאריך לידהשם פרטישם משפחהמס' ת.ז./דרכון

  *בעת בקשה למשיכת פיצויים יש לצרף טופס שחרור מעסיק
    )מס' תיק הניכויים של חברת איילון פנסיה וגמל בע"מ הינו: 935800573(


