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  בהתאם להוראת השעה למשיכת כספים מקופת גמל לתגמולים הבקש
  )31.03.2015 יוםעד לכספים, בהתאם לקבוע בהוראת השעה,  למשוך(יתן 

  

  :עמיתה פרטי .1

  

(קופות בתקות הפיקוח על שירותים פיסיים , בהתאם להוראת השעה שקבעה אילהם אי זככספים האת  למשוךהי מבקש   .2
א לסמן את הסעיפים ( .2013-דהתשע" ,(חשבוות בעלי יתרה צבורה מוכה) (הוראת השעה) )יכת כספים מקופת גמלמשגמל) (

  )הרלווטיים

  .מחשבונותיי ביתרה נמוכהכספי התגמולים  כלמשיכת   �    

  ת כספי התגמולים מחשבון ספציפי שמספרו   _______________________________משיכ   �

  )./ זכאות לפיצויים(מצ"ב אישור מעסיק על סיום עבודה מחשבונותיי ביתרה צבורה נמוכה משיכת כספי הפיצויים  �

  

      מיופה כוח    �   חסוישל  אפוטרופוס�    :)אינו העמית יש למלא רק אם המבקש( המבקשפרטי  .3

  שם פרטי

  

  או מס' דרכון לתושב חוץ"ז מס' ת  שם משפחה

  

  תאריך לידה

  

  מין:

  נקבה �זכר   �

  מס' טלפון נייד  מס' טלפון  כתובת מגורים

   של צו מינוי אפוטרופוס ו/או ייפוי כוח. נאמנים למקור)/מקורי(כן עותק ו של המבקש .ז.ת םצילו לצרףנא    
  

   כספים:הפרטי חשבון הבנק להעברת  .4
  מספר חשבון  מספר סניף  מספר בנק  שם הבנק  שם בעל החשבון

  / המבקש הצהרת העמית .5

  ), 'הסכום העודף' ככל ששולם לי, כתוצאה מבקשתי זו, סכום גבוה מהסכומים המגיעים לי עפ"י רישומי החברה המנהלת (להלן:
  אני מתחייב להשיב לחברה המנהלת, מיד עם דרישתה הראשונה, כל סכום עודף ששולם לי, בצירוף כל הסכומים שהיו מצטברים 

  העודף לו היה נותר מופקד בקופה, ממועד התשלום ועד ליום השבתו בפועל לחברה המנהלת.על הסכום 
  לאחר קבלת טפסים מלאים ותקינים, כולל המסמכים הנדרשים. ימי עסקים 10המשיכה תתבצע תוך לי כי ידוע 

  

  )אישור הבנק על ניהול החשבוןאו צילום המחאה מבוטלת (דת זהות ואסמכתא למס' חשבון בנק לטופס צילום ברור של תעולצרף חובה 

  

     

  /המבקשחתימת העמית  תאריך
  

  :)לשימוש פנימי בלבדהחברה המנהלת (נציג אישור        
  תאריך:

  
  

  שם פרטי ומשפחה:
  

  חתימה:
 

  

  לא אושר                 ����אושר            ����

  

  שם פרטי

  

   ת"זמס'   שם משפחה

  

  תאריך לידה

  
  מס' טלפון

  

  ניכתובת דואר אלקטרו  מס' טלפון נייד


