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הנדון: בקשה להפקדת כספים לצורך קצבה מוכרת בקופת גמל לפי תיקון 190 - שנת 2021

אני הח"מ ______________________,  ת"ז ________________________,  מצהיר כי מתקיימים בי התנאים המפורטים למטה, כדי שתוכלו להכיר 
בכספים שאפקיד בקופת הגמל "מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים" ככספים לפי תיקון 190:

הכספים שבכוונתי להפקיד בחשבון יופקדו במעמד של עמית עצמאי;  .1

כדי שהכספים יירשמו ככספים שהופקדו בשנה מסוימת לקצבה מוכרת לפי תיקון 190, עלי להפקיד באותה השנה סכום ראשוני המיועד לקצבה )וכספים   .2
אלו לא רלבנטיים ולא אוכל למשוך אותם בעתיד בהתאם לתיקון 190( בגובה התקרה המוטבת דהיינו סכום של 34,452 ₪ )"התקרה המוטבת"(, ורק 

הסכום שמעבר לסכום ראשוני זה יירשם כסכום המיועד לקצבה מוכרת, ולפיכך אני מצהיר כי:

לא הפקדתי )במעמד של עמית-עצמאי( את הרובד הראשוני בקרן פנסיה/קופ"ג/ביטוח מנהל אחרים, ולכן אני מאשר לרשום את הסכום שעד לתקרה   
המוטבת כסכום המיועד לקצבה, באופן שרק יתרת הסכום שמעבר לסכום הנ"ל תירשם ככספים לקצבה מוכרת לפי תיקון 190;

בשנה זו הפקדתי )במעמד של עמית-עצמאי( סכום בגובה התקרה המוטבת בקרן פנסיה/קופ"ג/ביטוח מנהלים אחרים – רצ"ב אישור על ביצוע ההפקדה.  

במידה וגילי מעל ל-60 והתחלתי לקבל קצבת זקנה )פנסיה(:  .3

אני מצהיר, כי אני מקבל זה מכבר קצבה זקנה )פנסיה( מקרן פנסיה/ביטוח מנהלים או פנסיה תקציבית )קצבה המשולמת על ידי המעסיק שלי לכל ימי 
חיי(, בסכום העולה על הקצבה המזערית כהגדרתה בסעיף 23 לחוק הפיקוח )4,498 ₪ נכון לשנת מס 2021(. להוכחת הצהרתי זו מצורפות לבקשתי 3 

תלושי קצבה מהקופה שממנה משולמת לי הקצבה האמורה.

הובהר לי, כי קצבת נכות או קצבת שאירים המשולמות על ידי קרן פנסיה/ביטוח מנהלים, פנסיה תקציבית )ככל שהתשלום הוא לבעל השליטה(, פנסיית 
גישור עד להגיעי לגיל פרישה חובה או קצבה המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי לא נחשבות לצורך הקצבה המזערית.

במידה וגילי נמוך מ-60, או גילי הוא יותר מ-60 אך עדיין לא התחלתי לקבל קצבת זקנה )פנסיה(:  .4

אני מצהיר, כי משיכה של הכספים לפני הגיעי לגיל 60 תהיה משיכה שלא כדין ולכן כרוכה בניכוי מס במקור בשיעור של 35% ממלוא הכספים שבחשבון  א. 
)לרבות הסכום שהופקד בחשבון(.

הסכום שהפקדתי )במעמד של עמית-עצמאי( בכל המוצרים הפנסיוניים שלי מאז שנת 2012 ועד למועד חתימתי על מסמך זה, לצורך קצבה מוכרת,  ב. 
אינו עולה על הסכומים הבאים:

• אם גילי במועד ההפקדה הינו נמוך מ-67 – 4 פעמים השכר הממוצע במשק )נכון ל-2021 – 10,551 ₪( כפול המקדם המפורט בטבלה המצויה מטה;
• אם גילי במועד ההפקדה הינו 67 או יותר – 5 פעמים השכר הממוצע במשק )נכון ל-2021 – 10,551 ₪( כפול המקדם המפורט בטבלה המצויה מטה.

בנוסף, הריני לאשר כי הובהר לי שמשיכת הכספים מהחשבון במשיכה חד-פעמית כהיוון קצבה מוכרת תהיה מותנית בעמידה בכל התנאים המפורטים להלן:

גילי במועד במשיכה יהיה 60 או יותר;  .1

יתרת התשלומים הפטורים שבחשבון בתוספת כלל הכספים לקצבה מוכרת בכלל המוצרים שלי אינה עולה על תקרת התשלומים הפטורים )בהתאם   .2
לנוסחה בסעיף 4 לעיל(.

מועד המשיכה יהיה לאחר שכבר אתחיל לקבל קצבת זקנה מקרן פנסיה/ביטוח מנהלים או פנסיה תקציבית )קצבה המשולמת על ידי המעסיק שלי לכל   .3
ימי חיי(, בסכום העולה על הקצבה המזערית כהגדרתה בסעיף 23 לחוק הפיקוח )4,498 ₪ נכון לשנת מס 2021( )יהיה עלי לצרף במועד המשיכה 3 

תלושי קצבה מהקופה שממנה משולמת לי הקצבה האמורה(.

הובהר לי, כי קצבת נכות או קצבת שאירים המשולמות על ידי קרן פנסיה/ביטוח מנהלים, פנסיה תקציבית )ככל שהתשלום הוא לבעל השליטה(, פנסיית 
גישור עד להגיעי לגיל פרישה חובה או קצבה המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי לא נחשבות לצורך הקצבה המזערית.

במידה ולא יתקיימו בי כל התנאים לקבלת הקצבה המזערית שבסעיפים 1-3 לעיל, הרי שמשיכת הכספים תהיה משיכה שלא כדין ולכן כרוכה בניכוי מס   .4
במקור בשיעור של 35% ממלוא הכספים שבחשבון )לרבות הסכום שהופקד בחשבון(.
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