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  : _______________ תאריך 

  

  

  
  לשיפוי התחייבות וכתב הצהרה -  נמוכה יתרה עם שנפטר עמית

  .בלבד הנוחות לשם הינו זכר בלשון הניסוח, לגברים והן לנשים הן פונה הטופס

  ") המנוח: "לןלה(  ____________________ ז"ת' מס,  ל"ז  ______________________________________, המנוח שם ועל   :הואיל

  ")המנהלת החברה" להלן(  ________________________________ שבניהול"________________"   הגמל בקופת חשבון

   ").החשבון: "להלן( _________________  שמספרו
  

  ;שנים משלוש למעלה לפני נפטר כי אף, בישראל מוסמכת ערכאה ידי על צוואה קיום צו או/ו ירושה צו המנוח של בעניינו ניתן ולא :הואילו

  )המנוח של ילדו או הורה, זוג בת/בן – המשפחתית הקרבה את לפרט יש( המנוח של_____ ____________________ והנני :הואילו
  )המבוקשת האפשרות את סמן( בבקשה המנהלת לחברה פניתי האמור ולאור, דין פי על המנוח של יורשו הנני, ידיעתי למיטב

  שבחשבון יחסית הנמוכה היתרה לאור וזאת צוואה קיום צו או ירושה צו היעדר למרות בחשבון הכספים יתרת את ךלמשו;  

  למנוח שקרבתו______ _____________________ לטובת בחשבון הכספים ביתרת מחלקי להסתלק _________________  

  :ידיעתי למיטב כי מצהיר הנני

  .צוואה אחריו הותיר לא המנוח .1

  :הם המנוח לכספי דין פי- על הזכאים .2

  %-ב חלקו שיעור  כתובת  למנוח הקרבה  לידה תאריך  ת"ז מספר  היורש שם  מס'

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

 או אדם כל י"ע, אותה הלתהמנ מהחברה או/ו הגמל מקופת, הוראותיי לפי או/ו לי שילמתם אותם הכספים ידרשו אם כי בזאת מתחייב אני
 ובצירוף הקופה רווחי בצירוף לשלם תדרשו אותו סכום כל מיד לכם ואשלם אפצה, אשפה אני, לו מגיעים הכספים כי יטען אשר, גוף

 הצד נגד כלשהם בהליכים לנקוט שתצטרכו וללא דרישתכם את להסביר או לנמק שתצטרכו ללא לאלתר ידי על ישולם הסכום. הוצאות
, תואוטונומי הינן זה שיפוי כתב לפי יתייוהתחייבו. בפועל הכספים את לו שילמתם כי להוכיח שתצטרכו וללא, הכספים את דרש אשר

 לכם ההמעניק חברת מלם כלפי  וכן, שלכם שלוח כל כלפי גם הינן זה שיפוי כתב לפי יתייוהתחייבו. תוחוזר ובלתי תומותנ בלתי, תומוחלט
 כי לי ידוע.  מהם לגרוע ולא, לבינכם ביני ייחתמו או/ו שנחתמו אחרים הסכמים על להוסיף בא, זה שיפוי בכתב רהאמו כל. תפעול שירותי

 דלעיל הצהרותיי על בהסתמך וזאת, צוואה קיום צו או/ו ירושה צו מציג שאינני למרות שבחשבון הכספים את לידי לשלם הסכמתם
  .במקומי או מטעמי שיבוא מי על גם תחולנה ילעלד ייותויהתחייב. כאמור לשפותכם והתחייבותי

  המצהיר פרטי
 צול בהתאם הינה והחתימה במידה. הזכאי בשם כפועל ומעמדו שמו את חתימתו לצד יציין והחתום פרטיו ימולאו דין פסול/קטין של במקרה(

  )לבקשה ממנו מאושר העתק לצרף יש ,משפטי

  חתימה  תאריך  ז"ת  שם

       

  
  :החתימה מאמתעו"ד  אישור

      ___________________  ז"ת    ___________________________________ בפני ה/חתמ  _______________ ביום כי לאשר הריני

  . שלעיל לשיפוי ההתחייבות וכתב ההצהרה על

      _______________תאריך _______________רישיון 'מס  __________________________שם

  _______________________ תוחותמ חתימה

  *הבקשות משלוח אופן
  : להעביר ניתן ז"ת והעתק משיכה בקשת טופס בצירוף החתום הטופס את

  .4951254פתח תקווה, מיקוד:  7מרטין גהל -מוקד קופות גמל: ישראל בדואר

   meshichot@malam-lts.com"ל: בדוא


