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טופס בקשה למשיכת כספים על ידי עמית מקופת גמל להשקעה 

א. פרטי העמית

תאריך לידהמספר ת.ז./דרכון*שם משפחה*שם פרטי*                                                                                                          

מיקודדירהבית*רחוב*ת.ד.יישוב*

כתובת דוא״לטלפון נייד*טלפון קווי

ד. פרטי חשבון הבנק של העמית להעברת הכספים

שם הבנק*שם בעל החשבון )פרטי ומשפחה(*

מספר חשבון*מספר סניף*קוד הבנק*

פרטי החברה המנהלת

מס' חשבון גמל*מספר קופה באוצרשם קופת הגמלשם החברה המנהלת

7857מיטב דש גמל להשקעהמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית )*(

ב. אופן המשיכה
  משיכה חלקית - בסך         ₪ )ברוטו(  

  משיכה מלאה
  בקשה למשיכה בהוראת קבע - הנני מורה לכם לחייב את חשבוני בתשלום חודשי קבוע ע"ס          ש"ח.

  משיכה לכיסוי הלוואה מכספי הקופה - אם קיימת הלוואה על שמי, ידוע לי שזו תיפרע מסכום המשיכה. אני מבקש לבצע משיכת חלק מן הכספים בחשבון 
ש"ח  סגירת כל הלוואה. לצורך סגירת הלוואה קיימת בחשבוני:  סגירת חלק מן ההלוואה ע"ס   

ה. מסמכים נוספים שיש לצרף לבקשה:
  צילום ת.ז. - במידה וקיימת תעודת זהות ביומטרית נא לצרף את שני הצדדים.

ג. אימות פרטי תשלום של העמית 
  העתק המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון מהבנק הכוללים את פרטי חשבון הבנק של העמית אליו יועברו הכספים

X  
חתימת העמית תאריך חתימה

X  
חתימת אפוטרופוס שם אפוטרופוס

X  
חתימת אפוטרופוס שם אפוטרופוס

תאריך חתימה

תאריך חתימה

חתימה תאריךשם המזהה

הריני מאשר בזאת כי העמית/המושך זוהה באמצעות תעודת זהות שמספרה

במשיכה לצד ג׳ יש להעביר טופס מקור או נאמן למקור חתום ע״י עו״ד, בצירוף ת.ז. של שני הצדדים

הריני מאשר בזאת כי בעל החשבון המזוכה זוהה באמצעות תעודת זהות שמספרה

זיהוי נדרש במשיכה לצד ג׳
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