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משיכת כספי נפטר - דף עזר  

שלום רב,
ריכזנו עבורך את המידע הנדרש לצורך משיכת כספים מחשבון נפטר.

על מנת למנוע עיכובים בביצוע המשיכה - נבקשך לקרוא בעיון רב את ההנחיות.

האישורים הנדרשים
תשלום הכספים ייעשה בכפוף להמצאת כל המסמכים )המקוריים/נאמנים למקור( המפורטים להלן:

מסמכי חובה
• תעודת פטירה

• המחאה מקורית מבוטלת - אישור בנק לגבי ניהול חשבון חתום על ידי הבנק
מסמכים נוספים בהתאם למקרה

• כשהבקשה מוגשת על ידי המוטב: תצלום תעודת הות של המוטב
• כשהבקשה מוגשת על ידי יורש: תצלום תעודת זהות של היורש; צו ירושה/צוואה לרבות צו קיום צוואה

• כשהבקשה מוגשת על ידי מנהל העיזבון: תצלום תעודת זהות של מנהל העיזבון; תצלום תעודת זהות של היורש; צו מינוי; במקרה של יורש - צו  ירושה/
    צוואה לרבות צו קיום צוואה

• כשהבקשה מוגשת על ידי מיופה הכוח של הזכאי: תצלום תעודת זהות של מיופה הכוח; תצלום תעודת זהות של הזכאי; ייפוי כוח מאומת בידי 
    נוטריון כדין; במקרה של צו יורש/צו ירושה/צוואה לרבות צו קיום צוואה

• כשהבקשה מוגשת על ידי אפוטרופוס על פי מינוי של הזכאי: תצלום תעודת זהות של האפוטרופוס; תצלום תעודת זהות של הזכאי; צו מינוי 
    אפוטרופוס עדכני מקור או נאמן למקור; במקרה של יורש/צו ירושה/צוואה לרבות צו קיום צוואה

• כשהבקשה מוגשת על ידי הורי הזכאי )אפוטרופוס טבעי(: תצלום תעודת זהות של כל אחד מההורים לרבות ספח פרטי קטין; במקרה של יורש/
    צו ירושה/צוואה לרבות צו קיום צוואה

• כשהזכאי הינו תאגיד: תצלום תעודת זהות של מורשה החתימה; תעודת רישום נאמן למקור כדין; אישור רו״ח/עו״ד בדבר החתימות אשר מחייבות 
    את החברה בצירוף חותמת החברה; צו ירושה/צוואה לרבות צו קיום צוואה ככל והתאגיד הינו יורש

• כשהזכאי תושב חוץ: תצלום דרכון )במקום תצלום תעודת זהות(; מסמך נוסף הנושא תמונה ומספר זהות ובהעדרו מסמך הנושא שם ומספר זהות
• במשיכת כספי פיצויים: יש לצרף טופס 161 מקורי או נאמן למקור. במידה והעמית נפטר במהלך תקופת עבודתו ונקבעה זכאות לשאיריו, יש 

    להעביר תצהיר שאירים )הטופס מופיע באתר החברה(
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א. פרטי העמית ז״ל

מספר חשבון בקופה/קרןשם הקופה/הקרןשם פרטישם משפחהמספר זהות

ב. פרטי הזכאי לקבלת כספים

סטטוס:      מוטב             יורש/שאיר

מיקודישובביתרחובמספר זהות/דרכון/ח.פ.שם פרטישם משפחה/תאגיד

ג. פרטי המבקש/ים )כאשר המבקש אינו זכאי(

סטטוס:      מיופה כוחו של הזכאי             אפוטרופוס של הזכאי )כולל הורי קטין(             מנהל עיזבון

מבקש 1
מספר זהות/דרכון/ח.פ.שם פרטישם משפחה

ד. אופן העברת הכספים

      זיכוי חשבון עו״ש

מס׳ חשבוןמס׳ הסניף ושם הסניףשם הבנקשם בעל החשבון

ו. הצהרת מוטב - במקרה שחשבון המנוח הינו במעמד עמצאי:
 אני מצהיר בזאת כי:      אני פועל עבור עצמי ולא עבור אחר         אני פועל עבור אחר/ים שהם:

מדינה שבה הומצא מסמך זיהוימס׳ זהות/דרכון/ח.פ.שם פרטישם משפחה

מדינה שבה הומצא מסמך זיהוימס׳ זהות/דרכון/ח.פ.שם פרטישם משפחה

     בעלי השליטה בתאגיד הם )כאשר המצהיר הוא תאגיד ימולא ויחתם על ידי מורשי החתימה של התאגיד בצירוף חותמת התאגיד(:

מדינה שבה הומצא מסמך זיהוימס׳ זהות/דרכון/ח.פ.שם פרטישם משפחה

מדינה שבה הומצא מסמך זיהוימס׳ זהות/דרכון/ח.פ.שם פרטישם משפחה

מבקש 2
מספר זהות/דרכון/ח.פ.שם פרטישם משפחה

ה. הצהרת הזכאי / מבקש הבקשה

1. במקרה שהסכום ששולם במסגרת בקשה זו יעלה על הסכומים המגיעים לי על פי ספרי הקופה )להלן: ״סכום עודף״(, הנני מתחייב להחזיר לקופה כל סכום עודף שישולם כאמור 
    מיד עם דרישתה הראשונה של מיטב דש גמל ופנסיה בע״מ )להלן: ״החברה המנהלת״( בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקופה מיום תשלומו 

    ועד ליום ההשבה בפועל לקופה.
2. ידוע לי כי הטיפול בבקשת משיכה זו יעוכב במידה וטופס הבקשה לא מולא ונחתם כנדרש ו/או לא הוגשו במסגרתה כל המסמכים הנדרשים ו/או קיים חשש ביחס לתקינותה. התנאים 

    להגשת בקשת המשיכה וביצועה כפופים להוראות כל דין, כפי שתהיינה באותה עת.
3. ידוע לי כי כספי המשיכה הינם לפני ניכוי כל מס, אם יהא על הקופה לנכותו במקור על פי דין.

4.  ידוע לי כי החברה המנהלת תהא רשאית לקזז מהכספים הנמשכים כל סכום כסף שהינו בחזקת חוב ו/או הלוואה אשר העמית ז״ל נותר חב כלפיה ו/או כלפי הקופה מכל סיבה שהיא 
    במהלך היותו עמית בקופה.

5. ככל שהמצהיר הינו אפוטרופוס/הורה: אני מצהיר בזה כי אני בופעל בשם החסוי/קטין ולטובתו בהתאם ובכפוף לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ב 1962.
6. ככל שהמצהיר הינו מנהל עיזבון: ידוע לי, כי כספי הקופה מיועדים ליורשיו על פי דין של העמית המנוח ואינם חלק מעיזבונו, בהתאם ובכפוף לסעיף 147 לחוק הירושה, התשכ״ה 1965.

משיכת / העברת כספי נפטר

תאריך

תאריך

ת.ז. של החותם

ת.ז. של החותם

שם פרטי ומשפחה של החותם

שם פרטי ומשפחה של החותם

חתימת המבקש/זכאי/מורשה חתימה

חתימת המבקש/זכאי/מורשה חתימה

דואר אלקטרונימספר טלפון ניידמספר טלפון

דואר אלקטרונימספר טלפוןמיקודישובביתרחוב

דואר אלקטרונימספר טלפוןמיקודישובביתרחוב

X

X

 אני מתחייב להודיע לחברה המנהלת על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל.
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