
לכבוד: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

1. פרטי המעסיק

מספר קופהמספר חשבון קופהשם הקופה

טלפוןע.מ/ח.פ/ח.צ )חובה למלא(שם המעסיק

כתובת דואר אלקטרוניכתובת המעסיק

2. הצהרת המעסיק בדבר פיטורי עובד וזכותו לפיצויים
2.1 פרטי העובד

מס׳ ת.ז.כתובתשם העובד

משכורת חודשית אחרונה מספר שנות עבודהתאריך סיום העבודהתאריך תחילת העבודה

2.2  הסכום שישולם מקופתכם

לעובד ____________________₪     למס הכנסה ____________________₪      סה״כ תשלום ____________________₪     

3. הצהרת המעסיק - תשלום לחשבון העו״ש של העובד

הנני מצהיר כי סכום הפיצויים המגיע לי הוא כמפורט בסעיף 2.2 . נא שלמו את הסכום הנקוב בסעיף 2.2.
 נא לזכות חשבוני

מס׳ בנק שם הבנקמס׳ סניף שם הסניףמס׳ חשבון

הריני מצהיר כי סכום הפיצויים כמפורט בסעיף 2.2 לעיל שולם / ישולם על ידי לעובד שפרטיו בסעיף 2.1 לעיל
 נא לזכות חשבון המעסיק 

מס׳ בנק שם הבנקמס׳ סניף שם הסניףמס׳ חשבון

הצהרה
אם יתברר בעתיד ששילמתם פיצויי פיטורין, כפי הוראתי בסכומים הגדולים מיתרת החשבון ליום התשלום, תהיו זכאים להחזר סכומים אלה, כשהם צמודים לרווחי הקופה, 	 

וזאת מיום תשלום הסכום העודף ועד לסילוקו בפועל, ואני מתחייב בזה להחזירם לכם מיד לפי דרישתכם.
ידוע לי שביצוע התשלום כפוף להסדר התחיקתי.	 

אישור המזהה - לשימוש נציג החברה

הנני לאשר כי המבקש חתם בפני על טופס בקשה זו / פרטי זיהוי של המבקש/ים אומתו טלפונית.

בקשה לתשלום פיצויי פיטורין - מקופה מרכזית לפיצויים

 סעיף חובה!
יש למלא את כל השדות

 סעיף חובה!
יש למלא את כל השדות

סעיף חובה!
למלא אחד מהסעיפים 3-4

חתימה וחותמת המעסיק
בהתאם לפרוטוקול מורשי חתימה

שם החותם 
מטעם המעסיק

מספר זהות של החותם 
מטעם המעסיק

 תאריך
חתימת המעסיק
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חתימה וחותמת המזהה שם המזההתאריך

יש להעביר צילום תעודת זהות + מסמך זיהוי חשבון עו"ש + אישור לחבות מס טופס 161/ אישור מפקיד שומה + פרוטקול מורשה חתימה
נא לקרוא את ההנחיות למשיכת הכספים בעיון ולצרף מסמכים בהתאם לסיבת המשיכה הרלוונטית.

במידה והינך מבקש למשוך יותר מקופה אחת, יש למלא טופס עבור כל קופה.

4. הצהרת המעסיק - תשלום לחשבון העו״ש של החברה )החזר כספים למעסיק(

סעיף חובה!
יש לחתום בהתאם לפרוטוקול 

מורשי החתימה בחברה


