תאריך עדכון25.2.16 :

לכבוד
מנורה מבטחים פנסיה גמל בע"מ
ת.ד3509 .
רמת גן 5213603
א.ג.נ,.
הצהרה לצורך משיכת כספים בידי זכאים מחשבונו של עמית מקופת גמל "מבטחים תגמולים
ופיצויים" שנפטר
הואיל והעמית מר/גב' _____________ ת.ז( __________ .להלן :העמית) נפטר ביום
_____________ (מצ"ב תעודת פטירה);
והואיל ואנוכי [יש לסמן את האפשרות המתאימה ולמחוק את המיותר]:
□ בן זוגו של העמית ,וגרתי עימו בעת פטירתו;
□ ילדו של העמית ,וטרם הגעתי לגיל ;21
□ הורה של העמית;
והואיל ונצברו לזכות העמית כספים בקופת הגמל כתוצאה מעבודתו ב ___________ (להלן:
המעסיק);
והואיל וברצוני למשוך את מלוא הכספים אשר נצברו בגין העמית בקופת הגמל ללא הצגת צו קיום
צוואה או צו ירושה ,וזאת על אף הקבוע בתקנון קופת הגמל (להלן :משיכת הכספים);
והואיל ואנוכי בן זוגו של העמית וגרתי עימו בעת פטירתו/ילדו של העמית וטרם הגעתי לגיל /21הורה של
העמית והנני זכאי לבצע את משיכת הכספים
[יש למחוק את המיותר];
אי לכך אני הח"מ ______________ ת.ז_____________ .מצהיר/ה ומתחייב/ת כדלקמן:
 .1הנני להצהיר כי למיטב אמונתי אם הייתי פונה לקבלת צו כאמור המציין את שמי כיורש ,היה ניתן
צו כאמור.
 .2הנני מצהיר כי למיטב ידיעתי [יש לסמן את האפשרות המתאימה]:
□ לא קיימים זכאים נוספים מלבדי;
□ קיימים זכאים נוספים:
קרבה משפחתית:
מספר תעודת זהות
שם
קרבה משפחתית:
מספר תעודת זהות
שם
קרבה משפחתית:
מספר תעודת זהות
שם
 .3בתאריך __________ הסתיימו יחסי עובד-מעביד בין העמית לבין המעסיק.
 .4בכל מקרה בו תוגש תביעה או דרישה מכל מין וסוג שהוא לקופת הגמל על ידי המעסיק או חליפו או
בידי כל מאן דהו ,אשר יסודה בנסיבות סיום יחסי עובד-מעביד או בזכאות למשיכת כספים מקופת
הגמל ,אשלם קופת הגמל מיד עם קבלת הדרישה ממנה ,כל סכום אשר תידרש קופת הגמל לשלם
לכל מאן דהו ,בכל הליך ,ולרבות הוצאות משפט ושכ"ט העלולים להיגרם לקופת הגמל כתוצאה
מתביעה או דרישה כאמור.
 .5ידוע לי כי בכל מקרה בו יתברר כי הצהרה זו אינה נכונה ,עשויות רשויות המס לנקוט כנגדי
באמצעים בהתאם לסמכויות העומדות לרשותן ועל פי כל דין.
 .6אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל הסעדים אשר יעמדו לזכותה של קופת הגמל אם יתברר כי הצהרה
זו אינה נכונה.
 .7הבנתי את המשמעויות הנובעות מהצהרה זו ,כפי שהוסברו לי על ידי נציג מטעמכם ,וחתמתי עליה
בפניו רק לאחר ששקלתי היטב את צעדי לרבות התחייבותי לשיפוי קופת הגמל בכל מקרה בו תוגש
כנגדה תביעה או דרישה כאמור.
______________
שם

____________
שם משפחה

______________
תאריך

____________
חתימה

אישור נציג מבטחים

הריני לאשר כי זיהיתי את המצהיר/ה מר/גב' ________ ת.ז ,________ .ולאחר שהסברתי לו/לה את
האמור לעיל בשפה המובנת לו ,חתם/חתמה בנוכחותי על ההצהרה דנן.
______________
______________
_____________
חתימה
שם הנציג
חטיבה עסקית

