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( חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה( )משיכת כספים מקופת גמל( )קופות גמל)תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים במסגרת 

– בזאת כי מאשראני החתום מטה , 2014 -ד "התשע, (הוראת שעה)

 
 .(כספים שאינם ממרכיב הפיצויים) בקופת הגמל שלי קיימים כספי תגמולים .1

 .ואילך 01.01.2012מיום לא הופקדו בחשבון כספים חדשים  .2
 .ואילך 01.01.2013מיום , לפי העניין, לא הועברו אל החשבון או ממנו כספים מחשבון אחר או אל חשבון אחר .3

 . ₪ 7,000לא עלתה על  31.12.2012היתרה הצבורה הכוללת בכל חשבונות קופות הגמל שלי באותו גוף מנהל ביום  .4

 

 
 :אופן העברת הכספים

 

 

תעודת זהות  -המסמכים הבאים בצירוף טפחות -לכל אחד מסניפי בנק מזרחי לפנות יש: ליבךלתשומת   

 .מהבנק או המחאה מבוטלת הכוללים את פרטי חשבון הבנק אליו יועברו הכספיםואסמכתא 
 

 
 :הצהרת העמית

 
 

 .ל"הנני מצהיר בזאת כי אני מודע לכל הסייגים וההגבלות החלים על חשבוני הנדון בעקבות בקשתי והצהרתי הנ .1
 

הנני מתחייב , "(הסכום העודף"להלן )כמבוקש לעיל יעלה על הסכומים המגיעים לי על פי ספרי הקרן במקרה שהסכום ששולם לי  .2
להחזיר לקרן כל סכום עודף שישולם לי מי עם דרישתה של הקרן בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה 

וע לי כי כספי המשיכה הינם לפני ניכוי כל מס אם יהא על הקופה יד, נותר מופקד בקרן מיום תשלומו  ועד ליום ההשבה בפועל לקרן
 .י כל דין"לנכותו במקור עפ

 
 .בלבד 31.03.2015ידוע לי כי ניתן להגיש את בקשת המשיכה עד ליום  .3

 

 ________________________  חתימת המבקש                         ____________________        תאריך      

  
 

אם חל מועד .  מהיום בו התקבלה הבקשה בקופה( בהם מתקיים מסחר בבורסה)ימי עסקים  10בקשה לקבלת כספים תשולם תוך ! לתשומת ליבך
טופס שלא ימולא כהלכה או שלא . של אותו החודש העשירייידחה מועד המשיכה ליום העסקים , ימי העסקים הראשונים של החודש 3-המשיכה באחד מ

 .יוחזר וביצוע הבקשה עלול להתעכב, כל המסמכים הנדרשים יצורפו אליו
החברה המנהלת שומרת על זכותה שלא לבצע את בקשת המשיכה במידה ומכל סיבה שהיא יתעורר חשד ביחס לתקינות , על מנת להגן על זכויותיך

, לרבות, לשביעות רצונהכדין וחה לזהותך בקשתך תיחשב כאילו נתקבלה אצל החברה המנהלת רק לאחר שהחברה המנהלת הצלי. בקשת המשיכה
 .בדרך של קיום שיחה טלפונית בין נציגי החברה המנהלת לבינך לשם אימות פרטי הבקשה

 . בקשות המשיכה הינן לגבי כספים המוחזקים בקופה שאינם ממרכיב הפיצויים
 


