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לכבוד 

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה"(

 

הצהרה וכתב התחייבות ושיפוי

והעמית                                            ת.ז. מס'                                            )להלן: "המנוח"(, הלך לבית עולמו   הואיל  

ביום                   לחודש                   שנה                  .  

והחברה מחזיקה בנכסים הרשומים על שמו של המנוח )להלן: "נכסי המנוח"(; והואיל 

וככל הידוע לי הנני יורש על פי דין של המנוח מכוח היותי הורהו / בן זוגו / ילדו של המנוח; והואיל 

והנני זכאי לחלק של %          מנכסי המנוח; והואיל 

 לפיכך, אני הח"מ                                           , ת.ז. מס'                                           , ילדו / הורה / בן זוג של המנוח 

)יש למחוק את המיותר(, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 הנני מצהיר כי ככל הידוע לי הנני יורש על פי דין של המנוח והנני זכאי לחלק של %          מנכסי המנוח מכוח היותי הורה / בן זוג / ילדו. 1
של המנוח )יש למחוק את המיותר(. 

הנני מצהיר כי למיטב ידיעתי ואמונתי אין יורשים אחרים ו/או בקשות לצו ירושה או צו קיום צוואה, אשר קיומם סותר או עלול לסתור . 2
את האמור בסעיף 1 לעיל. 

הנני מתחייב כי היה והחברה תחויב ו/או תתבקש להעביר לצד ג' כלשהו את נכסי המנוח שהעבירה אליי, כולם או חלקם, בהתאם להצהרתי . 3
לעיל, כי אז אחזיר לחברה, בתוך 7 ימים מיום קבלת דרישתה הראשונה, כל נכס שתחויב ו/או תתבקש להעביר כאמור בצירוף הפרשי 
 ריבית והצמדה או הפרשי תשואה, לפי הגבוה, וכן אפצה ו/או אשפה את החברה על כל נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם לה בעקבות בקשה

ו/או חיוב כאמור.

הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא שיגרמו לה אם יתברר כי הצהרתי הנ"ל אינה . 4
נכונה בחלקה או במלואה ו/או אם יתברר כי אינני זכאי לנכסי המנוח, כולם או חלקם, שהעבירה אליי החברה כאמור לעיל, וזאת מכל 

סיבה שהיא.

הנני מצהיר ומתחייב בפניכם כי הצהרה וכתב שיפוי זה נחתמו על ידי מרצוני החופשי וכי הנני מבין את משמעותם ונפקותם. . 5

ולראיה באתי על החתום:
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• כל האמור בלשון זכר יש לראותו גם כלשון נקבה, על פי העניין. 


