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מצ“ב מכתב בעניין הפסקת עבודה בהוראההפסקתי את עבודתי בהוראה

Æ®מצ“ב תצהיר על מצב רפואי חתום על ידי ©את התצהיר ניתן להשיג באתר האינטרנט שכתובתו מצוינת בראש הדף
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משיכה בניכוי מס

Æהנני מצהיר שאיני עומד בקריטריונים המובאים הנ“ל ∫
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Æאו חלק מהם ממחזור החסכון תמנע את זכאותי לצאת לשנת השתלמות¨ באותו מחזור חסכוןØידוע לי כי משיכה של כספי החסכון ו

Æידוע לי כי במידה ולא צוינה תקופת חסכון למשיכה ©בסעיף ב‘ ≥®¨ משיכת הכספים תבוצע בהתאם למחזור הראשון שנזיל למשיכה

Æידוע לי כי משיכת כספי החסכון תעשה לפי התנאים הנהוגים בקרן¨ בנכוי דמי ניהול או כפי שייקבע ע“י הנהלת הקרן מעת לעת ובכפוף לתקנות האוצר

Æידוע לי כי במקרה של משיכה לפני תום תקופת החסכון¨ הקרן תנכה מס במקור בשיעור הקבוע בדין

Æידוע לי כי לצורך מילוי בקשתי¨ עלי להציג מסמכים מקוריים או צילומים מאומתים למקור וכי ללא מסמכים אלו הטיפול בבקשתי עלול להתעכב

Æהנני מצהיר כי הובאו לידיעתי כל הסייגים וההגבלות החלים על חשבוני הנדון בעקבות בקשתי והצהרתי הנ“ל

במקרה שהסכום ששולם לי כמבוקש לעיל¨ יעלה על הסכומים המגיעים לי על פי ספרי הקרן ©להלן∫ ”הסכום העודף“® הנני מתחייב להחזיר לקרן כל סכום עודף שישולם לי מיד עם

Æדרישתה הראשונה של הקרן¨ בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקרן¨ מיום תשלומו ליום ההשבה בפועל לקרן

Æידוע לי כי יתכן ואדרש להמציא אישורי העסקה לשנות החסכון שברשותי וכי ללא מסמכים אלו הטיפול בבקשתי עלול להתעכב

Æידוע לי שבמידה והחסכון התבצע במסגרת התמריצים אדרש להמציא אישור הממונה על התמריצים לשחרור הכספים

Æת                                              מס‘ זהות                                           חתם בפנינו על טופס בקשה זהØהננו מאשרים כי המבקש

אישור סניף למשיכת הכספים עד ∞∞∞¨∞µ ש“ח

הÆ הצהרת המבקש וחתימתו

חתימת המבקשØת

Æיש לשלוח טופס מקורי בצירוף צילום ת“ז וצילום המחאה לכתובת הרשומה לעיל
Æאין לשלוח מסמכים אלו בפקס

חתימת הפקידØה
שם הפקידØה
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