מספר בעֹל הרישיון

שם בעֹל הרישיון הפנסיוני
שם המפֱקח

עזיבת מֱקום עבוִדה בפוֹליסת מנהֹלים  /בתכנית פנסיה /
בתכנית גמֹל והשתֹלמות והנחיות ֹלהמשך הפוֹליסה  /התכנית

הטופס מיועִד ֹלנשים וֹלגברים כאחִד
יש ֹלמֹלא את הטופס בעט בֹלבִד וֹלא בעיפרון

טופס מספר 70

א .פרטי המעסיֱק

שם המעסיֱק

מספר ח"פ  /ח"צ

שם איש ֱקשר

מספר טֹלפון איש ֱקשר

ב .פרטי המבוטח  /העמית )* אם המבוטח רוצה ֹלשנות את כתובתו במערכת ,יש ֹלצרף תצֹלום תעוִדת הזהות ותצֹלום הספח(
שם משפחה

מספר זהות

כתובת מגורים )רחוב(*

מס' בית מס' ִדירה

מצב משפחתי

שם פרטי

מיֱקוִד

יישוב

תאריך התחֹלת עבוִדה

ִדואר אֹלֱקטרוני

א
נ
ר
מספר טֹלפון סֹלוֹלרי

מספר טֹלפון
תאריך סיום עבוִדה

ג .הוִדעת המעסיֱק

חוִדש תשֹלום פרמיה אחרונה

מסמכים אותם חובה ֹלצרף

נא ֹלהעביר ֹלמבוטח את הבעֹלות עֹל הפוֹליסה  /תכנית הפנסיה וֹלשחרר את הכספים עֹל–פי המסומן
 .1מֹלוא התגמוֹלים והפיצויים

ג

• טופס 161

 .2התגמוֹלים בֹלבִד ואת הפיצויים ֹלהחזיר אֹלינו

• מכתב הסבר ֹלמעסיֱק  +צרופות )טופס מספר (7

 .3תגמוֹלים ופיצויים עִד ֹלתֱקרת הפיצויים הפטורים ואת היתרה ֹלהחזיר אֹלינו

• מכתב הסבר ֹלמעסיֱק  +צרופות )טופס מספר  + (7טופס 161

הערות:

ִד .הנחיות המבוטח  /העמית )* ההנחייה ֹלגבי ביטוח חיים בֹלבִד ** ההנחייה ֹלגבי ביטוח חיים ופנסיה בֹלבִד(
מספר הפוֹליסה  /תכנית הפנסיה
 /תכנית גמֹל )ֹלכֹל פוֹליסה  /תכנית יש
ֹלרשום הנחייה אחת בֹלבִד מסעיפים  1עִד (5

ההנחייה

מֱק"ט (08.2011) 492303031

.1

המשך הפוֹליסה עֹל–שמי ֹלפי תכנית ביטוח תגמוֹלים ֹלעצמאיים*
במֹלואה
ֹלפי סכום ביטוח
ש"חֹ ,לפי מִדִד
ֹלפי פרמיה
ש"חֹ ,לפי מִדִד

.2

הסִדר ריסֱק**
ריסֱק זמני בפוֹליסת הביטוח מתאריך עזיבת מֱקום העבוִדה ֹלמשך שנה.
ריסֱק זמני בֱקרן הפנסיה מתאריך עזיבת מֱקום העבוִדה ועִד ֹלתום תֱקופת
הריסֱק המֱקסימֹלית.

.3

העברת הבעֹלות ֹלמעסיֱק החִדש**

.4

סיֹלוֱק או הֱקפאת הפוֹליסה  /התכנית שבבעֹלותי**

.5

פִדיון
מֹלא )תגמוֹלים ופיצויים(
מֹלא )ֱקרן השתֹלמות(
חֹלֱקי )יתרת הפוֹליסה  /התכנית כמפורט ֹלעיֹל  /פיצויים(

.6

טיפוֹל בפיצויים פטורים שֹלא ניתנה ֹלגביהן הוראת פִדיון*
ֹלהשאיר את כספי הפיצויים האמורים בפוֹליסה במעמִד "פרט" .יִדוע ֹלי כי
במֱקרה כזה אוכֹל ֹלמשוך את הכספים בכֹל עת ,ויחוֹל עֹל משיכתם מס
רוחי הון בגין הרווחים שיצברו עֹל כספי הפיצויים החֹל מהמועִד בו היו ניתנים
ֹלמשיכה ועִד ֹליום משיכתם בפועֹל.
ֹלהשאיר את כספי הפיצויים כוֹלם או חֹלֱקם בפוֹליסה במעמִד "תגמוֹלים
בֱקופה ֹלא משֹלמת ֹלֱקצבה" .יִדוע ֹלי כי במֱקרה כזה יראו את כספי
הפיצויים כמופֱקִדים ֹלמטרת ֱקבֹלת ֱקצבה חוִדשית ,והם יהיו ניתנים
ֹלמשיכה באמצעות העברתם ֹלתכנית מסוג "ֱקופת משֹלמת ֹלֱקצבה",
שהיא אשר תשֹלם את הֱקצבה.
יִדוע ֹלי כי משיכה שֹל הכספים המיועִדים ֹלמטרת ֱקצבה בסכום חִד
פעמי אפשרית רֱק בהתֱקיים תנאים כאמור בהוראות ֹלפי סעיף 23
ֹלחוֱק ֱקופות גמֹל ובתֱקנות מס הכנסה ,או בִדרך שֹל משיכה שֹלא
כִדין ֹלפי סעיף ֹ 87לפֱקוִדת מס הכנסה.
 במיִדה וֹלא תינתן הנחיה ֹלגבי הפיצויים הפטורים ,הם ישארו במעמִד"תגמוֹלים בֱקופה ֹלא משֹלמת ֹלֱקצבה".

תאריך

ֱקוִד מסמך 247

מסמכים אותם חובה ֹלצרף
והבהרות ֹלמיֹלוי

• הוראה ֹלחיוב חשבון )טופס מס' (5

• הוראה ֹלחיוב חשבון )טופס מס' (5
• ביטוח חיים  -שינויים בפוֹליסת מנהֹלים )טופס מס' (80
• פנסיה  -בֱקשה ֹלשינויים בֱקרן הפנסיה )טופס מס' (493
• ביטוח חיים  -בֱקשה ֹלסיֹלוֱק )טופס מס' (409
• פנסיה  -בֱקשה ֹלהמשכיות תכנית הפנסיה )טופס מס' (505
• ביטוח חיים  -בֱקשת פִדיון )טופס מס' (11
• פנסיה  -בֱקשת ֹלמשיכת כספים מֱקרן הפנסיה )טופס מס' (510
• ֱקרן השתֹלמות  -בֱקשת ֹלמשיכה כספים )טופס מס' (422
• ֱקופת גמֹל  -בֱקשת ֹלמשיכה כספים )טופס מס' (431
• טופס פרטי בנֱק ֹלהעברה בנֱקאית ִ +דוגמת המחאה מבוטֹלת,
תצֹלום תעוִדת זהות  +ספח ,פוֹליסה מֱקורית )ביטוח חיים בֹלבִד(
או ִדוח מצב ביטוח אחרון.

חתימת
המעסיֱק
וחותמתו

חתימת
המבוטח
עמוִד מספר

1

מתוך ִ 1דפים
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