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	 ופס משיכה בציון הקרן ממנה רוצים למשוך )מקיפה/כללית(.

צילום קריא של ת.ז שברשותך )אשר פר יה זהים לפר י החשבון לזיכוי(. 	

אסמכתא בנקאית על פר י חשבון העו"ש שלך – אחד מהשניים: 	

לביצוע משיכת כספים מקרן הפנסיהדף הנחיות  

עמית/ה יקר/ה  

ובים בביצוע משיכת הכספים מקרן הפנסיה נבקשך לקרוא בעיון את ההנחיות הבאות.על מנת למנוע עיכ

במשרדי  הבקשה גיעההשבו  מיום ייספר הימים מניין הדין, בהוראות הקבוע הזמנים לוח במסגרת תשולם כספים לקבלת בקשה בך!לילתשומת  
 ימי העסקים הראשונים של החודש, יידחה מועד המשיכה ליום העסקים הבא של אותו3החברה מלאה ושלמה. אם חל יום התשלום באחד מ-

זכויותיך, על להגן מנת על להתעכב. עלול הבקשה וביצוע יוחזר הנדרשים, המסמכים כל אליו יצורפו שלא או כהלכה ימולא שלא  ופס החודש.
לבצע את בקשת המשיכה. החברה המנהלת תהיה רשאית לעכב או לא  

המסמכים הנדרשים לעמית שכיר 

המחאה מבו לת. .1 	

אישור ניהול חשבון. 	.2

כספי תגמולים ששולמו עד   31/12/1999 פטורים מניכוי מס לעמית שכיר במקרים הבאים:

פרש ממקום עבודתו ולא עבד ב-6 חודשים האחרונים. 	

במשיכה של כספי תגמולים שלא כדיןובתנאי שלא מקבל קצבה מהקרן – יש לצרף מכתב סיום העסקה מהמעסיק. במשיכה כזאת  	

ינוכה מס מקסימאלי בכפוף להסדר תחיקתי )נכון למועד זה  35%( או בהתאם ל ופס פקיד שומה.

- יש לצרף מכתב שחרור מהמעסיק +  ופס 161. במשיכה של כספי פיצויים 	

ניתן לצרף  ופס   160 ) ופס מפקיד שומה( לצורך פ ור/ניכוי ממיסוי. 	

מלאו לעמית 60 ופרש מעבודה / צמצם את משרתו בשיעור של  50% ומעלה. 	

חודשים, והמעסיק הצהיר על כך וחתם  התחיל לעבוד אצל מעסיק חדש אשר לא משלם בגינו כספים לקופת גמל כלשהי במשך 13 	

ב ופס המשיכה. 

המסמכים הנדרשים לעמית עצמאי ובתנאי שלא מקבל קצבה מהקרן 

 •  ופס משיכה בציון הקרן ממנה רוצים למשוך )מקיפה/כללית(. 

צילום קריא של ת.ז שברשותך )אשר פר יה זהים לפר י החשבון לזיכוי(.    •

אסמכתא בנקאית על פר י חשבון העו"ש שלך – אחד מהשניים:   • 

המחאה  מבו לת. • 

אישור ניהול חשבון.    •

במשיכה כזאת ינוכה מס מקסימאלי בכפוף להסדר תחיקתי )נכון למועד זה  35%( או בהתאם ל ופס פקיד שומה.   •

ניתן לצרף  ופס   160 ) ופס מפקיד שומה( לצורך פ ור/ניכוי ממיסוי.  •
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 פטורים מניכוי מס לעמית עצמאי במקרה הבא 30/04/1997כספי תגמולים ששולמו עד  

גינו כספי תגמולים )יש לצרף תעודת עוסק מורשה או חודשים רצופים ואין לו מעסיק המשלם ב6על העמית להצהיר כי הוא עצמאי במשך 
אישור מע"מ.

אופן התשלום 

לתשלום, )הסכום הבקשה פר י ואת תקינה הינה הבקשה האם יצוין שבה בחברה הבקשה קבלת מיום עסקים ימי2תוך  הודעה אליך תישלח 
עסקים  ימי4בתוך  זכאי אתה לו הסכום לחשבונך יועבר תקינה הינה והבקשה במידה נוספים. פר ים/מסמכים שחסרים או וכו'( התשלום מועד 

מיום קבלת הבקשה כתקינה בחברה.

אופן שליחת הבקשה למשרדינו  

החייל,  א' רמת 19ובת: אל שולר שחם גמל ופנסיה בע"מ - הברזל או בדואר לכת tfasim@altshul.co.ilובת הדואר האלק רוני באמצעות כת
073-2462700. או לפקס שמספרו: 6971026יב תל אב

 *.5054לקבלת פר ים נוספים נשמח לעמוד לרשותך בכל עת ב לפון  

בברכה, 
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

mailto:tfasim@altshul.co.il



