ש המבוטח ___________________
מספר זהות ____________________
מספר פוליסה ___________________

בקשה לפדיו כספי תגמולי

כתובת ________________________

נבקש להעביר אלינו טופס זה באמצעות סוכ הביטוח של או ישירות לחברתנו לכתובת:
הראל חברה לביטוח בע"מ ,האג לביטוח חיי" ,בית הראל" ,אבא הלל  ,3ת.ד , 1951 .רמת ג . 52118
עפ"י תקנות קופות גמל יכול עמית שכיר למשו את כספי התגמולי לאחר פרישתו מעבודתו בניכוי מס בשיעור  35%לפחות .אול א
חלפו ששה חודשי מיו פרישת מעבודה אצל המעביד שהפריש עבור תגמולי לפוליסה וברצונ למשו את כספי התגמולי ללא
ניכוי מס עלי לענות על אחד הקריטריוני הבאי.
יחד ע זאת א ביד פוליסה לקצבה ,על כספי שהופקדו בגינ החל מינואר  2000תחול חובת מס בכל מקרה ו /או א ביד פוליסה
הונית ,על כספי שהופקדו בגינ לאחר ינואר  2005ומשיכת לפני הגעת לגיל  , 60תחול חובת מס.
א .אבקשכ לשל לי את ער הפדיו בגי חלק התגמולי בפוליסות לבטוח מנהלי אשר על שמי כדלקמ :



כל ער הפדיו %שנצבר בגי %כספי התגמולי.

________________________
חתימה

ידוע לי כי בגי ער פדיו שנצבר בפוליסת קצבה לאחר ינואר  2000ינוכה מס במקור בשיעור  35%לפחות או מס שולי הגבוה
מביניה * ו /או בגי ער פדיו שנצבר בפוליסה הונית לאחר ינואר  2005לפני הגעתי לגיל  ,60ינוכה מס במקור בשיעור .35%



לא כולל ער פדיו %בפוליסה קצבה בגי %הפקדות שבוצעו לאחר ה&  1בינואר .2000



לא כולל ער פדיו %בפוליסה הונית בגי %הפקדות שבוצעו לאחר ה&  1בינואר .2005

 ________________________
חתימה

 ________________________
חתימה

* בהעדר אישור מפקיד שומה המופנה לחברת הראל )רלוונטי רק בכספי שהצטברו החל מ 1.1.00,בפוליסת קצבה(  ,ינוכה מס
מקסימאלי עפ"י תקנות קופות ,הגמל.
ב .נא ציי וחתו על אחת מההצהרות הבאות :



ועד תארי

במש ששה חודשי רצופי מתארי

לא עבדתי כלל.

ידוע לי ,כי רק על פי הצהרתי זו רשאית חברת "הראל" לשל לי את כספי התגמולי ,וזאת על פי חוקי מס הכנסה ותקנות
קופות גמל .אני מסכי/ה כי חברת "הראל" תהיה רשאית לשלוח העתק הצהרתי זו לשלטונות מס הכנסה.



_____________

________________

תארי

טלפו%

_______________
חתימת המבוטח

במש  13חודשי עבדתי/אני עובד כשכיר אצל אותו מעביד .במש תקופה זו לא הופרשו עבורי כספי לקופת גמל כלשהיא.

________________

__________________

תארי

טלפו%

_______________
חתימת המבוטח

אישור המעביד
הרינו מאשרי כי מר/גב' _________________________ ת.ז .מס'____________________ החל/ה לעבוד
אצלנו בתארי ______________ .לא הפרשנו ואיננו מפרישי עבורו/ה כספי לכל קופת גמל כלשהי.

__________________

________________

תארי



טלפו%

עבודה כעצמאי בלבד
אני עובד כיו כעצמאי בלבד החל מ

__________________
חתימת וחותמת המעביד

 ,ואיני מקבל/ת משכורת ממעביד כלשהוא.

מצור) בזה אישור עוסק מורשה המאשר כי הנני עצמאי.

__________________
תארי



טלפו%

חתימת המבוטח

מאחר ואינני עומד באחד התנאי לעיל ,אבקש למשו את כספי התגמולי בניכוי מס כמפורט בסעי) א' לעיל.

__________________
תארי

ג.

________________

__________________

________________
טלפו%

__________________
חתימת המבוטח

יש להפקיד את סכו הפדיו לזכות חשבו מס' _________________________________ בבנק _________
על ש ____________________מסלקה __________ )מצ"ב המחאה מבוטלת  ,צילו המחאה וצילו ת.ז(.

__________________
תארי

_________________
טלפו%

 __________________
חתימת המבוטח
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