לכבוד:
מור קופות גמל בע"מ (להלן :״החברה״)

נספח לטופס משיכה  -בקשה לביצוע והפקדת הכספים
לחשבון על שמי בקופת גמל
נא למלא את הטופס במלואו

 .1פרטי העמית
שם משפחה

שם פרטי

מס' ת.ז

מס' חשבון של העמית בקופה
ממנה נמשכים הכספים

 .2פרטי הבקשה
אני מבקש ומאשר בזאת כי בהתאם לבקשת המשיכה שהעברתי ,הכספים אשר נצברו על שמי  /לזכותי בחשבון לעיל המנוהל על ידכם ,יימשכו לחשבון מעבר
על שם החברה וזאת לצורך הפקדתם בחשבון על שמי בקופת גמל במעמד עצמאי ,הכל בהתאם לבקשות המשיכה וההצטרפות שהעברתי אליכם.
הכספים אותם אני מבקש למשוך ולהפקיד מחדש בחשבון על שמי הינם:
כספי פיצויים
כספי תגמולים  /קצבה
כספים שנצברו בקופת נפטר ואשר אני זכאי להם כשאר  /יורש  /מוטב

 .3הצהרת העמית
 .1ידוע לי כי הפעולה המבוקשת על ידי תיחשב כמשיכת כספים והפקדה חדשה לכל דבר ועניין ,כי הפקדתם המחודשת של הכספים בקופת גמל על שמי
תתבצע בהתאם להוראות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס׳  ,1)190בהתאם לתקנון הקופה ובכפוף להוראות הדין.
 .2ידוע לי כי הפעולה המבוקשת הינה של משיכה והפקדה מחדש ,ולא מדובר על העברת כספים לחשבון חדש בהתאם לתיקון מס׳  8לחוק חוק הפיקוח על
שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,תשס״ה.2005-
 .3ידוע לי כי המשיכה על ידי תתבצע לאחר ניכוי מס מהכספים בהתאם להוראות הדין.
 .4ידוע לי כי לוחות הזמנים הצפויים לביצוע הפקדה מחדש כמפורט לעיל ,לאחר מניין הימים לביצוע משיכה ,הינם עד  5ימי עסקים וכי הסכום הסופי שימשך
ויופקד מחדש יכלול תשואה עד למועד החישוב שקדם למועד ביצוע המשיכה ומיום העסקים העוקב למועד ביצוע ההפקדה.
 .5ידוע לי כי בקשתי הינה למטרת נוחות בלבד ,ואני מוותר בזאת באופן בלתי חוזר ,סופי ומוחלט על כל טענה ,דרישה ,תלונה ,תביעה או זכות כלפיכם בקשר עם
המשיכה וההפקדה כמפורט לעיל.
 .6הנני מצהיר ומתחייב בפניכם כי הצהרה זו נחתמה על ידי מרצוני החופשי וכי הנני מבין את משמעותה.
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 .1חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס׳  190והוראת השעה) התשע״ב 2012

