
 
 ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ. –גל : לכבוד

    גל  הגומל     כלנית 
 
 בקשה להעברת תשלום לחשבון בנק שאינו בבעלותי  
 

 / הזכאי (במידה ואינו העמית) הצהרת עמית
 

בזאת  /ת____, מבקש________________ הנושא/ת תעודת זהות מס' ___________________________הואיל ואני מר/גב' 
"), ולהעבירם לחשבון בנק שאינו בבעלותי, על שמו של בקשת המשיכה" להלן:( גל גמלהלמשוך את הכספים הצבורים לזכותי בקופת 

________ _________, מס' חשבון ____________, סניף _________________, בבנק ______________________מר/גב' 
 " בהתאמה).הבנק חשבון", "המוטב" :(להלן

 לכן הנני מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 לא ידועה לי על מניעה מלבצע את העברת הכספים לחשבון הבנק , כפי שצוין לעיל. .1
 רבה המשפחתית).המוטב הינו ________________________ (יש לציין את הק .2
שעניינה העברת על ידי מאן דהוא,  גלו/או לחברה המנהלת את קופת גמל  גלגמל  ופתה או דרישה לקבכל מקרה שתוגש תביע .3

ליך ולרבות בגין סכום לשלם לכל מאן שהוא בכל ה גלקופת גמל קבלת הדרישה כל סכום שתידרש אשלם מיד עם  -הכספים לצד ג' 
כתוצאה מן התביעה  גללקופת גמל במסגרת תביעה שתוגש, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט העלולים להיגרם  גלקופת גמל שתחויב בו 

 .גלמקופת גמל וזאת מיד עם קבלת הדרישה לתשלום 
 

 ולראיה באתי על החתום:
   

 היום ________ בחודש __________ בשנה ________
 

__________________________ 
 / הזכאי חתימת העמית

 
 

 (מקבל הכספים בחשבונו) הצהרת המוטב
 

________ מצהיר/ה בזאת כי הנני מודע לכך _________, הנושא/ת תעודת זהות מס' ____________________אני מר/גב' ____
_, __בחשבון בנק מס' ___ ילבקשת יופקדו גלבקופת הגמל  _______________שהכספים הצבורים לזכותו של מר/גב' _________

____ אשר הינו בבעלותי, וכן כי הנני נותן את הסכמתי להפקדה כאמור ואין לי כל התנגדות שחשבוני _________, בבנק ______ סניף
 עקב כל פעילות בנקאית הקשורה בתשלומים אלה. גלקופת גמל ולא תהינה לי תלונות כלפי  גלמקופת גמל יזוכה בגין תשלומים 

 
 באתי על החתום:ולראיה 

  
 ________  בחודש __________ בשנה _________היום 

 
__________________________ 

 חתימת המוטב
 
 

 אישור הבנק / עו"ד

 .חתמו בנוכחותי יני לאשר כי הנ"להר
 
 __________________     ______ ____________           ________                      _______________ 

 תאריך                     חותמת                         וחתימה       שם החותם                                     

 ז של שני הצדדים."טופס זה, מקורי או נאמן למקור חתום ע"י הבנק/עו"ד, בצירוף צילום תיש להעביר את 
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