
בקשה למשיכת כספים בהתאם להוראת השעה*
לכבוד: פסגות קופות גמל ופנסיה בע”מ

מס’ חשבון העמית בקופה מס’ חשבון העמית בקופה  מס’ חשבון העמית בקופה מס’ חשבון העמית בקופה מס’ חשבון העמית בקופה 

מספר זהות
)מס’ דרכון לגבי תושב זר(

מס’ חשבון

שם פרטי שם משפחה

שם פרטי ומשפחה

הצהרה על ייפוי כח: במידה והנך מיופה כח אנא מלא את סעיף זה
הנני מצהיר כי העמית אשר ייפה את כוחי לפעול בשמו ובמקומו על פי ייפוי כוח מיום ________ הנו בחיים, ובפעולותיי כמיופה הכח כאמור, אני פועל בגדר ההשראה הנתונה לי.

הנני מתחייב להודיעכם מיד אם יחול שינוי כלשהו בנתוני הצהרה זו.

הנני מבקש לבצע משיכת כספי תגמולים ו/או פיצויים שנחסכו בחשבוני ומצהיר כדלקמן:
בחשבון לא הופקדו כספים מיום 1.1.12 ואילך ולא נוידו כספים פנימה או החוצה מהחשבון מיום 1.1.13 ואילך. א. 

הנני מאשר בזאת, כי ידוע לי ומוסכם עלי, כי אם אבצע משיכת כספים חלקית, תמוצה זכותי להחזר כספים מהקופה בהתאם להוראת השעה לגבי חלק שלא שולם לפי בקשתי. ב. 
ידוע לי כי הפקדה כספים בקופה לאחר ביצוע המשיכה הנ”ל, תחשב כהפקדה בקופה לא משלמת לקצבה, שתיסגר לקצבה בהתאם להוראות הדין. ג. 

ד . ידוע לי לגבי משיכת רכיב פיצויים הנני נדרש להמציא אישור שחרור כספים מהמעסיק הרשום בקופה ו/או כל מסמך אחר שאתבקש להמציא ע”פ נהלי החברה. 

כמו כן, במקרה שהסכום ששולם לי כמבוקש לעיל, יעלה על הסכומים המגיעים לי על פי ספרי הקופה ) להלן: “הסכום העודף”( הנני מתחייב להחזיר לקרן כל סכום עודף שישולם לי מיד 
עם דרישתה הראשונה של הקופה, בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקופה, מיום תשלומו ועד ליום ההשבה בפועל.

מין

ז/נ

מספר זהות
)מס’ דרכון לגבי תושב זר(

שם פרטי מיןשם משפחה

ז/נ

תאריך לידה

טל’ בבית

מס’ הבנק מס’ הסניף

**בעמית קטין נדרשת חתימת שני ההורים:
ת.ז. + שםת.ז. + שם חתימהחתימה

תאריך לידה

חתימהשם

חתימת העמית Xתאריך

פרטי העמית

פרטי המבקש - מיופה/אפוטרופוס

פרטי העו”ש לזיכוי )יש לשים לב כי מספר העו”ש לזיכוי זהה לזה שעל גבי צילום השיק או אישור קיום חשבון המצ”ב(
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* תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )משיכת כספים מקופת גמל( )חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה( )הוראת שעה(, התשע"ד– 2014 
**בביצוע פעולה על ידי הורי עמית קטין נדרש לצרף  עותק ת.ז. של שני ההורים + ספח ת.ז. וכתב שיפוי בחתימתם.

הנני מאשר בזאת כי העמית/המושך זוהה באמצעות תעודת זיהוי

תאריךחותמתחתימהשם מאשר הבקשה

מיקוד טלפון ניידדוא”לכתובת+עיר מען לדואר:

מיקוד טלפון ניידדוא”לכתובת+עיר מען לדואר:

סעיף זה ימולא רק באם המבקש הוא מיופה כח/אפוטרופוס

בקשה להעברת פרטי התקשרות ו/או קבלת הצעות למוצרי ושירותי החברה וקבוצת פסגות

בחתימתך אתה מאשר לנציגיה המוסמכים של החברה ו/או חברות שבהחזקת פסגות בית השקעות בע”מ, לחברת האם של החברה )להלן ביחד: “פסגות”( להעניק לך שירות בהתבסס על כלל 
הנתונים אודותיך, לרבות כלל המוצרים והשירותים שלך בה. כמו כן, הנך מאשר לפסגות לאחסן את המידע אודותיך במאגר ניהול שירות הלקוחות של פסגות בית השקעות בע”מ )מס’ רישום 
700035286(, לרבות עיבודו והעברתו לחברות שבהחזקתה ו/או לחברות הקשורות עסקית עם פסגות לצורך ניהול השירות והקשר עמך. כן הנך מאשר בחתימתך כי כל מידע שנמסר על ידך 

לפסגות ו/או לחברות הקשורות עמה עסקית במסגרת ניהול הקשר עמך, נמסר מרצונך והסכמתך ובהתאם לכל דין.
למען הסר ספק, באפשרותך לחזור בך מהסכמה זו בכל שלב ע”י פנייה לחברה בטלפון 6707*.

                                              
כמו כן ועל מנת שפסגות וחברות הקשורות עם פסגות תוכלנה להמשיך ולשמור איתך על קשר ולעדכן אותך בכל עת במגוון מוצרים ושירותים פיננסיים וביטוחיים המותאמים לצרכיך, נשמח 

לקבל אישורך לפנות אליך לצרכי שיווק ודיוור ישיר גם באמצעים הבאים ובכפוף להוראות כל דין:  sms,פקס, מייל ומערכת חיוג אוטומטית.  
למען הסר ספק, באפשרותך לחזור בך מהסכמה זו בכל שלב ע”י פנייה לחברה בטלפון 6707*.      

________________ X חתימת העמית

________________ X חתימת העמית

יש לצרף לטופס זה עותק קריא מתעודת הזהות, וכן צילום שיק מבוטל או אישור קיום חשבון חתום על ידי הבנק. 
 .Pniyot@psagot.co.il :את המסמכים יש לשלוח לפקס: 03-7604458 או לדוא”ל לכתובת

לידיעתך! בהתאם להוראת השעה, משיכת הכספים תתבצע בתוך 10 ימי עסקים מהיום שהתקבל טופס בקשה תקין בחברה.


