בקשה למשיכת כ&פי פיצויימ
ו/או תגמולי שכירימ
מביטוח חיימ ו/או פנ&יה

לשימוש פנימי ) -וג מ)מכ 3702

הטופ 2מיועד לנשימ וגברימ כאחד.
נא הקפד למלא טופ 2זה באופנ מדויק ושלמ.

שימ לב! טופ 2זה מכיל  2עמודימ .יש למלא את שני העמודימ ב2עיפימ הרלוונטימ.
יש למלא את הטופ) ולהחזירו לפק) ביטוח חיימ  03-7348169או למייל agafhaim@harel-ins.co.il

ניתנ לוודא את קבלת הפק) כ 24-שעות לאחר המשלוח בטל' 1700-70-28-70
לכבוד,
הראל חברה לביטוח בע"מ  /הראל קרנות פנ2יה בע"מ )להלנ "החברה"(
רח' אבא הלל  ,3ת.ד 1951 .רמת גנ  5211802באמצעות אגפ ביטוח חיימ
לידיעתכ!
פידיונ הכ)פימ עלול לגרומ לפגיעה בכי)ויימ הביטוחיימ ו/או הזכויות הפנ)יוניות או לביטולמ ,לכנ קיימת חשיבות מרובה לשמירה על זכויותיכ בפולי)ה
ו/או בחשבונכ בקרנ הפנ)יה.
בקשתכ למשיכת הכ)פימ תועבר למחלקת שימור זכויות מבוטחימ שבחברתנו כדי להציג בפניכ מגוונ אפשרויות לשמירה והמשכ זכויותיכ.
לפרטימ נו)פימ הנכ מוזמנ לפנות ל)וכנ הביטוח שלכ או למוקד שירות לקוחות.
מ)' ת.ז.
מ)' פולי)ה/ות ביטוח לשכירימ)מנהלימ(.1 :

.2

יש לצרפ את טפ2י החובה הבאימ:
טפ2י חובה לעניינ משיכת פיצויימ:

מכתב העברת בעלות ממע)יקכ

מ)' ת.ז.
מ)'

b3572/4508

שמ פרטי

אישור פקיד שומה

תאריכ לידה
מיקוד

ישוב

דואר אלקטרוני*

E-MAIL

טלפונ נייד

טלפונ

*ידוע לי כי ייתכנ והמבטח יעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני אותה פירטתי לעיל לצורכ משלוח דיווחימ ,בהתאמ להוראות הדינ ,אשר עשויימ
לכלול "מידע רגיש" אודותיי והנני מאשר כי פתיחת הדואר האלקטרוני בכתובת המצוינת תהיה על ידי בלבד.

ב המשכ פולי&ה במידה והפולי)ה פעילה במועד הבקשה ולא מדובר בפידיונ מלא ,באפשרותכ לפעול כדלקמנ לפולי)ת ביטוח לשכירימ בלבד )מנהלימ(:
Fהמשכ הפולי2ה בפרמיה מלאה  /חלקית  /רי2ק זמני
יש לצרפ טופ) בקשה לשמירת הכי)וי הביטוחי ושמירת זכויות לאחר עזיבת עבודה.
Fהעברת הפולי2ה למע2יק חדש
יש לצרפ טופ) קבלת בעלות מע)יק חדש.

Fהקפאת הפולי2ה )2ילוק פרמיה( לרבות ביטול הכי2ויימ הביטוחיימ
Q
Q
Q

במידה ולא יועברו הנחיות כאמור לעיל וקיימימ בפולי)ה כי)ויימ ביטוחיימ ,הפולי)ה תישאר בתוקפ עפ"י תנאי הפולי)ה.
במידה והפרמיה לא תשולמ ,הפולי)ה ת)ולק ועלות הכי)ויימ הביטוחיימ עד מועד ה)ילוק תנוכה מהצבירה עפ"י תנאי הפולי)ה.
לפרטימ אודות אפשרויות המשכ הביטוח במ)גרת קרנ הפנ)יה ,אנא פנה למוקד שירות לקוחות הראל בטל* .הראל *2735 /

ג פיצויימ

משיכת כ2פימ )חובה ל)מנ(F :מפולי)ת ביטוח חיימ Fמקרנ הפנ)יה
מע2יקF :משיכת פיצויימ ממע)יק אחרונ Fמשיכת פיצויימ ממע)יק קודמ ,שמ המע)יק:
במידה ולא תצויינ אחת מהאפשרויות ,ייפדו כ)פי הפיצויימ בגינ ההפקדות של מע)יק אחרונ.
Fמשיכה של כ)פימ פטורימ ממ) בלבד.
Fמשיכה מלאה של כל כ)פי הפיצויימ.
היתרה מיועדת לקצבה.

Fמשיכה חלקית מפולי)ת/חשבונ
₪
ב)כ

Fידוע לי כי מכ)פי הפיצויימ החייבימ במ) ,מעבר ל)כומ הפטור ,ינוכה מ) בכפופ לטופ)  161או הנחיות פקיד שומה.
בהיעדר הנחיות פקיד שומה ינוכה שיעור מ) מירבי בהתאמ לתקנות מ) הכנ)ה.
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רחוב

טופ) 161

)טודיוהראל

צילומ המחאה מבוטלת לצורכ ביצוע העברה בנקאית

צילומ תעודת זהות

א פרטי המבוטח )יש לצרפ צילומ ת.ז(.
שמ משפחה

.3

ד תגמולימ שכירימ

משיכת כ)פימ )חובה ל)מנ(F :מפולי:ת ביטוח חיימ Fמקרנ הפנ:יה

Fמשיכה של כ:פימ פטורימ ממ :בכפופ לתנאימ המפורטימ ב:עיפ ה'
להלנ ,עפ"י תקנות קופות הגמל.
)יתרת הכ:פימ החייבימ במ :משיכה שלא כדינ יישארו בפולי:ה(
הצהרות בעניינ כ:פימ פטורימ – ראה :עיפ ה'.

 Fמשיכה מלאה של כל הכ:פימ ,כולל הכ:פימ החייבימ במ :כמתחייב
בתקנות מ :הכנ:ה.
ידוע לי כי מכ)פי התגמולימ החייבימ במ) ינוכה מ) משיכה שלא
כדינ בגובה של  35%לפחות.

ה תקנות קופות הגמל  34ב'

/
/
Fהריני מצהיר כי החל מתאריכ
תקופה המהווה  6חודשימ רצופימ לפחות ,לא עבדתי כלל.

ועד תאריכ

/

/

,

הנני עצמאי במשכ  6חודשימ רצופימ לפחות
/
/
Fהריני מצהיר כי החל מתאריכ
ואינ לי מעביד המשלמ עבורי לתגמולימ) .יש לצרפ תעודת עו:ק מורשה או אישור מע"מ(
הצהרות אלו רלוונטיות לכ:פימ
Fבמידה ומעבידכ הנוכחי אינו מפריש עבורכ לקופת גמל ועברו  13חודשימ מתאריכ התחלת עבודתכ אצלו ובכפופ בקרנ הפנ:יה או בקיצבה
להצהרה הבאה:
שנצברו עד  ,31.12.99או
לכ:פימ שנצברו בפולי:ה הונית
מ ':ת.ז.
"הרינו מאשרימ כי מר/גב'
עד .21.12.04
לא הפרשנו ואיננו מפרישימ עבורו/ה כ:פימ לכל קופת
/
/
החל/ה לעבוד אצלנו בתאריכ
גמל כלשהי) ".יש לצרפ תלוש שכר אחרונ(.
תאריכ

/

/

טלפונ:

חתימה וחותמת המעביד:

:טודיוהראל

Fהנני בנ  60ומעלה וחלפו  5שנימ מיומ תחילת הביטוח.
כ:פימ בקרנ הפנ:יה או בקיצבה שנצברו עד  ,31.12.99או כ:פימ שנצברו בפולי:ה הונית עד  ,31.12.07הינמ פטורימ
ממ.:

04/2014

שמ בעל החשבונ

ז הצהרות המבוטח
.1
.2
.3
.4
.5

ידוע לי כי משיכה מלאה או חלקית של כ:פימ מהפולי:ה או מקרנ הפנ:יה תבטל או תקטינ בהתאמ את הכי:ויימ הביטוחיימ.
ידוע לי כי יתרת ההלוואה ,באמ נטלתי ,תקוזז מיתרת הכ:פימ שמגיעימ לי.
ידוע לי כי משיכת כל הכ:פימ מחשבונ הראל ניהול קרנות פנ:יה מבטלת את זכויותיהמ של שאריי בקרנ.
הריני לאשר לחברה לנכות מ :במקור בהתאמ להוראות הדינ מתוכ הכ:פימ החייבימ במ :אותמ ביקשתי למשוכ.
ידוע לי כי לחברה עומדת הזכות לבצע אימות טלפוני להגשת הבקשה על ידי.

תאריכ

b3572/4508

ו פרטי חשבונ הבנק של המבוטח להעברת הפידיונ )יש לצרפ המחאה מבוטלת או אישור על ניהול חשבונ לשמ אימות פרטי החשבונ(
מ ':חשבונ בנק
מ ':ה:ניפ
מ ':הבנק
שמ הבנק

מ ':ת.ז.

שמ המבוטח

חתימת בעל הפולי:ה

ח ה4כמה לשימוש במידע ולקבלת דבר פר4ומת
אני מ:כימ ,מעבר למתחייב על-פי דינ או ה:כמ ,כי מידע זה ויתר המידע אודותיי ,המצוי או שיהיה מצוי בידי החברות בקבוצת הראל )הראל השקעות
בביטוח ושירותימ פיננ:יימ בע"מ וחברות בנות ו/או חברות קשורות שלה( ישמש את החברות בקבוצת הראל ו/או מי מטעמנ ,גמ לכל עניינ הקשור ביתר
מוצרי ושירותי החברות בקבוצת הראל )בתחומ הביטוח ,החי:כונ ארוכ הטווח והפיננ:ימ( ובשיווקמ ,לרבות כדי לאפשר לחברות כאמור להביא לידיעתי מידע
על מוצרימ ושירותימ ,להציע לי הצעות שיווקיות מותאמות אישית ולשלוח דברי פר:ומת )בינ היתר באמצעות פק ,:דואר אלקטרוני ,מערכת חיוג אוטומטי
או הודעת מ:ר קצר ) ,(SMSוכנ לצורכ טיפול בתביעות ,עיבודו ואח:ונו של המידע ,וכנ לשימושימ נו:פימ הנלווימ לשימושימ האמורימ לעיל ונדרשימ לשמ
השלמתמ ,זאת אפ באמצעות העברתו של המידע לצדדימ שלישיימ הפועלימ בשמה ומטעמה של קבוצת הראל.

חתימה
תאריכ
בכל עת בעתיד תוכל להודיע על :ירובכ לקבל הצעות שיווקיות ודברי פר:ומת כאמור באמצעות "טופ: :ירוב קבלת דבר פר:ומת" העומד לרשותכ באתר
האינטרנט של החברה בכתובת  ,www.harel-group.co.ilבאמצעות פניה בכתב לכתובת :בית הראל ,אגפ חיימ ,אבא הלל  ,3ת"ד  ,1951רמת-גנ ,5211802
או באמצעות פנייה טלפונית למ:פר .03-7547777
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