הנִדון :הנחיות ֹלמשיכת כספים מֱקרן הפנסיה
מיטבית עתוִדות כֹלֹלית חִדשה
בהמשך ֹלפנייתך ֹלמשרִדינוֹ ,להֹלן פירוט המסמכים הִדרושים ֹלביצוע משיכת כספים מהֱקרן:
טופס משיכת כספים ממוֹלא וחתום עֹל יִדך )מצ"ב(.
ציֹלום ברור שֹל תעוִדת הזהות.
אישור הבנֱק שהחשבון עֹל שמך או ציֹלום המחאה ריֱקה וזאת בכִדי שנוכֹל ֹלבצע הפֱקִדה בנֱקאית ישירות ֹלחשבונך )ציֹלום
ההמחאה נועִד ֹלאמת פרטי חשבון בנֱק וֹלמנוע טעויות הנובעות מכיתוב יִדני(.
אישור המעסיֱק עֹל שחרור הכספים.
ֹלשם משיכת כספי הפיצויים יש ֹלשֹלוח בנוסף גם טופס  161ו/או אישור פֱקיִד שומה.
ֹליִדיעתך :במיִדה וֹלא יתֱקבֹל אחִד המסמכים הנ"ֹל ֹ -לא ניתן יהיה ֹלבצע משיכת כספים.
את המסמכים אנא החזר/י ֹלֱקרן באמצעות הִדואר ֹלכתובת:
כֹלֹל פנסיה וגמֹל בע"מ ,נירים  , 2תֹל אביב  ,תִ.ד  9300מיֱקוִד .67060
ֹלברורים ניתן ֹלפנות ֹלמחֹלֱקת שרות ֹלֱקוחות ֹלטֹלפון.03-7111110 :

בברכה,
כֹלֹל פנסיה וגמֹל בע"מ
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כֹלֹל פנסיה וגמֹל בע"מ
נירים  2תִ.ד ,9300 .תֹל אביב 67060

טופס משיכת כספים מֱקרן הפנסיה מיטבית עתוִדות כֹלֹלית חִדשה
אני החתום מטה:
סב

שם משפחה

מספר תעוִדת זהות

שם משפחה ֱקוִדם

שם פרטי

ִדואר אֹלֱקטרוני

שם האב

טֹלפון

סֹלוֹלרי

@
מס'

כתובת מגורים /רחוב

עיר

שם מעסיֱק

מצהיר כי הפסֱקתי את עבוִדתי ב-

מיֱקוִד

בתאריך

שנה חוִדש

יום

אבֱקש ֹלשחרר את הכספים הצבורים עבורי בֱקרן הפנסיה מיטבית עתוִדות כֹלֹלית חִדשה ממעסיֱק:
בהתאם ֹלמסומן )ניתן ֹלסמן יותר מאפשרות אחת(:
תגמוֹלים פטורים ממס* )תגמוֹלים שהופֱקִדו בֱקרן עִד ֹל 1 -בינואר  2000ועומִדים בתנאים המפורטים ֹלהֹלן(.
תגמוֹלים שאינם פטורים ממס
כספיי פיצויים )מותנה באישור המעסיֱק(
יִדוע ֹלי כי עֹל פי תֱקנות מס הכנסה בנושא משיכת כספים שֹלא בִדרך שֹל ֱקצבה ,יחויבו כספי התגמוֹלים שהופֱקִדו בֱקרן
ֹלאחר ה 1 -בינואר  2000בניכוי מס שֹל .35% -
* יִדוע ֹלי כי כספים שהופֱקִדו עבורי בֱקרן עִד ֹליום ה 1 -בינואר  ,2000יהיו פטורים מניכוי מס במֱקור בהתֱקיים אחִד מהתנאים
הבאים ,בכפוף ֹלהצהרתי שֹלהֹלן )יש ֹלסמן במשבצת המתאימה(:
הנני מצהיר/ה כי ֹלא עבִדתי כֹלֹל במשך  6חוִדשים רצופים מתאריך

.

עִד תאריך

)עֹליך ֹלהצהיר אמת ואם ֹלא תעשה/י כן תהיה צפוי /ה ֹלעונשים ֱקבועים בחוֱק(.
 13חוִדשים ֹלפחות מיום עזיבת העבוִדה ,והמעסיֱק ֹלא הפריש כספים עבורי

הועסֱקתי בחברת

ֹלֱקופת גמֹל  /ביטוח מנהֹלים ֱ /קרן פנסיה ,במשך כֹל התֱקופה הנ"ֹל.
אישור המעסיֱק :שם המעסיֱק
הנני עצמאי/ת ֹלפחות  6חוִדשים רצופים מתאריך

חתימה וחותמת המעסיֱק

x

 ,ואין הפרשה עבורי ֹלֱקופת גמֹל  /ביטוח מנהֹלים ֱ /קרן פנסיה.

מצ"ב אישור מע"מ או מס הכנסה  /או אישור מרו"ח  -כעוסֱק מורשה.
אבֱקש ֹלהעביר את הסכום המגיע ֹלי ֹלחשבוני בבנֱק:
שם הבנֱק

שם הסניף

מספר חשבון

מספר הסניף

אם ֹלא תתֱקבֹל הוִדעה מצִדי עֹל אי ֱקבֹלת תשֹלום תוך  45יום ממועִד ֱקבֹלת הצהרתי זו במשרִדי הֱקרן ,יחשב הִדבר כאישורי ֹלֱקבֹלת
התשֹלום וֹלא אוכֹל ֹלהעֹלות טענה או ִדרישה המתייחסת ֹלאי ֱקבֹלת הכספים ֹלאחר מועִד זה.
הנני מוותר/ת באופן מוחֹלט עֹל זכויות הפנסיה המשֹלימה בגין הכספים אשר ביֱקשתי ֹלמשוך מהֱקרן.
תאריך

חתימת העמית/ה

x
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ֹלתשומת ֹלבך! עֹל מנת ֹלבצע את העברת הכספים עֹליך ֹלהעביר ֹלֱקרן את המסמכים הבאים:
 .1ציֹלום ברור שֹל תעוִדת הזהות
 .2המחאה מֱקורית מבוטֹלת או אישור שֹל הבנֱק עֹל ניהוֹל חשבוןֹ ,לצורך אימות הפרטים.
 .3טופס זה ממוֹלא עֹל כֹל פרטיו וחתום )ֹלֹלא חתימתך ֹלא ניתן יהיה ֹלבצע התשֹלום(.
 .4את הטפסים יש ֹלהחזיר אֹלינו באמצעות הִדואר ,אין ֹלהעביר טפסים בפֱקס!
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