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בקשת משיכה מקרן פנסיה )עמית-עצמאי או עמית-שכיר(

משיכת כספי פיצויים )למילוי ע״י עמית שכיר בלבד(

  הנני מבקש למשוך את הכספים שנצברו ברכיב הפיצויים בחשבוני בקרן הפנסיה באופן הבא: )אנא בחר אחת משתי האפשרויות הבאות(

מכלל המעסיקים: )אנא בחר את סוג המשיכה המבוקשת(

משיכה מלאה )יש לצרף טופס 161 ממעסיק או 160 מפקיד שומה עבור כלל המעסיקים שברצונך למשוך(

משיכה מלאה במס מקסימלי )47%(
)באם אינך מעוניין בצירוף טופס 161 או 160 מפקיד שומה(

משיכת כספי תגמולים
  הנני מבקש למשוך את הכספים ששולמו לחשבוני בקרן הפנסיה לרכיב תגמולים )חלק עובד וחלק מעסיק(, וזאת לאחר שקראתי והבנתי את ההשפעה 

   על הכיסויים הביטוחים שמוקנים לי בקרן כמפורט מטה באופן הבא: )אנא בחר אחת משתי האפשרויות הבאות(

משיכה מלאה מכלל המעסיקים: שכיר: יש לצרף אישור סיום ממעסיקים מבוקשים

ממעסיק/ים מסויים/ים: )אנא ציין את שמות המעסיקים ואת סוג המשיכה המבוקשת(

3. שם המעסיק:2. שם המעסיק:1. שם המעסיק:

משיכה מלאה 
)שכיר: יש לצרף אישור סיום העסקה(

משיכה מלאה 
)שכיר: יש לצרף אישור סיום העסקה(

משיכה מלאה 
)שכיר: יש לצרף אישור סיום העסקה(

משיכה חלקית בסך                ₪ ברוטו 
)שכיר: יש לצרף אישור סיום העסקה(

משיכה חלקית בסך                ₪ ברוטו 
)שכיר: יש לצרף אישור סיום העסקה(

משיכה חלקית בסך                ₪ ברוטו 
)שכיר: יש לצרף אישור סיום העסקה(

ממעסיק/ים מסויים/ים: )אנא ציין את שמות המעסיקים ואת סוג המשיכה המבוקשת(

3. שם המעסיק:2. שם המעסיק:1. שם המעסיק:

משיכה מלאה 
)יש לצרף טופס 161 ממעסיק או 160 מפקיד שומה(

משיכה מלאה 
)יש לצרף טופס 161 ממעסיק או 160 מפקיד שומה(

משיכה מלאה 
)יש לצרף טופס 161 ממעסיק או 160 מפקיד שומה(

משיכה חלקית בסך                ₪ ברוטו 
)יש לצרף טופס 161 ממעסיק או 160 מפקיד שומה על ייעוד 

יתרת הכספים לקצבה(

משיכה חלקית בסך                ₪ ברוטו
)יש לצרף טופס 161 ממעסיק או 160 מפקיד שומה על ייעוד 

יתרת הכספים לקצבה(

משיכה חלקית בסך                ₪ ברוטו
)יש לצרף טופס 161 ממעסיק או 160 מפקיד שומה על ייעוד 

יתרת הכספים לקצבה(

משיכה מלאה במס מקסימלי )47%( 
)באם אינך מעוניין בצירוף טופס 161 או 160 מפקיד שומה(

משיכה מלאה במס מקסימלי )47%( 
)באם אינך מעוניין בצירוף טופס 161 או 160 מפקיד שומה(

משיכה מלאה במס מקסימלי )47%( 
)באם אינך מעוניין בצירוף טופס 161 או 160 מפקיד שומה(

לבקשת המשיכה יש לצרף:
1. צילום תעודת זהות של המבוטח כולל ספח

2. אסמכתא בנקאית לניהול חשבון על שם המבוטח - חתום בחתימה וחותמת הבנק או שיק מבוטל על שמו

5.18.1.5.21

פרטי העמית
מספר זהותשם משפחהשם פרטי 

פרטי חשבון עו״ש לזיכוי
מס׳ חשבוןמס׳ הסניף שם הסניףשם בנקשם בעל חשבון

דואר אלקטרוניכתובת

לידיעתך! במקרה של משיכת כספי תגמולים שלא כדין ינוכה מס במקור בשיעור של 35%. במידה וקיים הרשותך טופס 160 מפקיד שומה להקלה / פטור 
ממס יש לצרפו לבקשה.

נא לסמן את קרן הפנסיה בה מתנהל חשבונך:

מיטב דש פנסיה מקיפה

מיטב דש פנסיה כללית

לתשומת לבך:
1. ערך הפדיון לצורך משיכת כספים מלאה/חלקית מבוסס על היתרה הצבורה של המבוטח בקרן.

2. ביצע המבוטח משיכת כספים חלקית מתוך כספי התגמולים, יעודכנו שיעורי הביטוח לשאירים ונכות על פי סעיף 14.6.2.2 
    שבתקנון הקרן. ביצע המבוטח משיכת כספים מלאה יפקעו כל זכויותיו בקרן.

3. ביצע מבוטח משיכת כספים באופן חלקי, תקטן יתרתו הצבורה בקרן בסכום שבגינו בוצעה המשיכה.
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עליך למלא סעיף זה רק במידה והינך מבקש/ת למשוך כספים מרכיב התגמולים הנובעים מהפקדות שבוצעו לפני שנת 2000, בכל מקרה אחר לא:
זכאות למשיכת כספי תגמולים ששולמו בעת היותך שכיר עד 31.12.1999 בלבד: )אנא בחר אחת מהאפשרויות הבאות(

פרשתי ממקום העבודה ולא התחלתי לעבוד במקום עבודה אחר בתוך 6 חודשים מיום פרישתי
אני עמית/ה עצמאי/ת וחלפו למעלה מ-6 חודשים רצופים מיום הפסקת עבודתי אצל המעסיק

בתאריך                    הפסקתי את עבודתי אצל המעסיק                                והתחלתי לעבוד במקום עבודה אחר שהמעסיק בו אינו משלם עבורי כספים 
לקופת תגמולים או לקצבה וחלפו 13 חודשים מיום שהתחלתי לעבוד

מלאו לי 60 שנה

הצהרות
1. ידוע לי כי משיכת כל הכספים מחשבוני בקרן הפנסיה מבטלת את מלוא זכויותיי להן אני זכאי וזכויותיהם של שאירי הקרן.

ידוע לי כי משיכת כספי תגמולים שלא בדרך של קצבה, ללא העברת אישור פקיד שומה או הצהרה על הכנסות נמוכות לחברה, גוררת 
תשלום מס בשיעור של 35% )או ע"פ המס השולי של העמית הגבוה מבינהם(, בהתאם לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור וניהול קופות גמל(, 

תשכ"ד-1964.
2. ידוע לי כי משיכת חלק מכספי הצבירה, יש בה כדי לפגוע בכיסויים הביטוחיים בקרן הפנסיה ולהקטין את זכויות הפנסיה שנצברו לזכותי.

3. הזכויות שיוותרו לי בקרן הפנסיה יהיו בהתאם לתקנון הקרן ובכפוף להוראות הדין.
4. אי מתן הודעה מצידי על אי קבלת תשלום בתוך 45 יום ממועד קבלת התשלום מהווה ראיה לכאורה לקבלת התשלום.

5. ידוע לי כי יתרת הלוואה ככל שנטלתי מקרן הפנסיה, תקוזז מהכספים המשולמים לי וינוכה מס במקור בהתאם לתקנות מס הכנסה.
6. אני מסכים כי תהיו רשאים לשלוח העתק הצהרתי זו לשלטונות מס הכנסה.

5.18.1.5.21

X
חתימת המבוטח/ת תאריך

לראיה באתי על החתום
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