את הטופס החתום יש להעביר למיטב דש גמל ופנסיה בע"מ בהתאם להנחיות המפורטות באתר האינטרנט של החברה  www.meitavdash.co.ilאו בהתאם לפרטי ההתקשרות הרשומים מטה.
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד ,אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר .המשיכה תתבצע לאחר קבלת טפסים מלאים ותקינים בהתאם להסדר התחיקתי ונהלי החברה.
הודעות מאת העמית לחברה ישלחו ישירות למשרדי החברה.

לכבוד
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ (להלן" :החברה")

בקשה למשיכת כספים מקופת גמל לתגמולים  -סכומים נמוכים*
חובה לצרף:
צילום ת.ז .ברור (ת.ז .ביומטרית יש לצלם משני הצדדים)
צילום שיק מבוטל או אישור ניהול חשבון עו"ש אליו יועברו כספי המשיכה

הנני מבקש למשוך כספים בהתאם למפורט לעיל:

 .1פרטי העמית
			
מספר חשבון (עמית) בקרן

			
מספר חשבון (עמית) בקרן

שם משפחה

שם פרטי
מס' טלפון בבית

מס' טלפון נייד

מספר חשבון (עמית) בקרן
מספר תעודת זהות
תאריך לידה

מס' פקס

 .2פרטי חשבון הבנק להעברת הכספים
שם הבנק ומספרו

מספר סניף

שם בעל החשבון

מספר חשבון

 .3אופן המשיכה
הנני מבקש לבצע משיכת כספים שנחסכו בחשבוני:
כספי פיצויים
כספי תגמולים
הנני מצהיר כדלקמן:
א .בחשבון לא הופקדו כספים מיום  1.1.2014ולא בוצע ניוד כספים לקופה או מהקופה מיום  1.1.2014ואילך.
ב .ידוע לי כי ביצוע המשיכה כפוף לתנאים ולסכומים הקבועים בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (סכומים נמוכים) ,התשע"ו .2016-כפי שיחולו
מעת לעת.
ג .ידוע לי כי הפקדת כספים בקופה לאחר ביצוע המשיכה הנ"ל ,תחשב כהפקדה בקופה לא משלמת לקצבה ,שתיסגר לקצבה בהתאם להוראות הדין.

 .4הצהרת העמית
הנני מצהיר כי הובאו לידיעתי כל הסייגים וההגבלות החלים על חשבוני הנדון בעקבות בקשתי והצהרתי הנ"ל .במקרה שהסכום ששולם לי כמבוקש לעיל ,יעלה
על הסכומים המגיעים לי על פי ספרי החברה (להלן" :הסכום העודף") הנני מתחייב להחזיר לחברה כל סכום עודף שישולם לי מיד עם דרישתה הראשונה של
החברה בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקופה מיום תשלומו ועד ליום ההשבה בפועל לקופה.
ידוע לי כי כספי המשיכה הינם לפני ניכוי כל מס ,אם יהא על הקופה לנכותו במקור עפ"י כל דין.
אם קיימת הלוואה על שמי ,ידוע לי שזו תיפרע מסכום המשיכה .ידוע לי כי בעקבות משיכת הכספים ייחסם החשבון להפקדות חדשות ובמידה וקיימת הוראת
קבע היא תבוטל (חשבונות במעמד עצמאי בלבד).

 .5חתימת עמית

X

שם החותם

תאריך

חתימת העמית/מיופה כח/חבר קיבוץ*

*במקרה והחשבון ע"ש חבר קיבוץ ונדרשת חתימת נציג הקיבוץ

 .6עמית קטין
במקרה של עמית קטין נדרשת חתימת שני ההורים:
הוריו של הקטין
ת.ז.
			
ו
		
ת.ז.
				
אנו החתומים מטה
(״הקטין״) מבקשים בזאת למשוך את הכספים שנצברו בחשבון הקטין ולהעבירם לחשבון הבנק המתנהל על שמנו
		
ת.ז.
		
בבנק המצויין בסעיף  2לעיל .אנו מבקשים למשוך את כל הכספים לחשבון על שמנו כיוון שלא מתנהל חשבון בנק על שם הקטין .אנו מצהירים בזאת ,כי משיכת
הכספים מחשבון הקטין הנעשית על ידינו נעשית אך ורק לטובת הקטין ומתוך הסכמה הדדית ומשותפת .כמו כן ,הננו מצהירים ,כי הכספים ישמשו לצורכי ו/
או לטובת הקטין בלבד .בכל מקרה שהקטין ו/או מי מטעמו יפנה כלפי החברה ו/או מי מטעמה טענה ו/או תביעה משל משיכת הכספים לחשבון על שמנו ,אנו
מתחייבים לשפות את החברה בגין כל סכום שתחוייב בגינו ו/או בגין כל נזק שיגרם לחברה.
שם האם  +ת.ז.

חתימת האם

שם האב  +ת.ז.

חתימת האב

*תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (סכומים נמוכים) ,התשע"ו.2016-

מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ מבית מיטב דש ואיילון ביטוח
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