
 ___ _________ תאריך: 
 

 :לכבוד
 עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ

 קרן השתלמות למורים בביה"ס העל יסודיים במכללות ובסמינרים
 

 כתב שיפוי משיכה מחשבון עמית נפטר הצהרה ו
 
                               של מר/גב' לפי דין (, יורשו                       אני הח"מ ___________ )ת.ז.  .1

"                                  העמית/ה בקרן ההשתלמות: " (                         , ז"ל )ת.ז.     

 (. "קרן ההשתלמות", "העמית/ה"שבניהולכם )להלן ייקראו בהתאמה:

המנוח ולא הוצא צו  יורשו ע"פ דין של הואיל והנני )קרבה משפחתית בן/בת זוג, הורה, ילד( .2

 את החלופה המבוקשת[] נא לסמן   :ירושה או צו קיום צוואה בעניין עיזבון המנוח הנני מבקש

למשוך את יתרת מאחר ולמיטב ידיעתי הנני יורשו היחיד של העמית ,הריני מבקש בזאת  -

ע"פ הפרטים חשבונו/ה של העמית/ה נכון למועד הגשת בקשה זו להם הנני זכאי מהכספים 

 בטופס המשיכה המצורף .

 הריני מבקש בזאת למשוך את חלקי מאחר ולמיטב ידיעתי אינני יורשו היחיד של העמית, -

/ה של העמית נכון למועד הגשת נוהכספים בחשבומתוך _________)נא פרט את חלקך( ,

 ע"פ הפרטים בטופס המשיכה המצורף . בקשה זו,

מראש, ולמן דרישתכם הראשונה בכתב, בגין כל באופן מלא, ני מתחייב בזאת לשפות אתכם יהר .3

הקשור אליכם, בין לגורם מי מטעמכם ו/או לגרמו לכם ו/או יו/או נזק שי דרישה ו/או הוצאה

הקשור גורם במישרין ובין בעקיפין, ובגין כל אחריות שתוטל עליכם ו/או מי מטעמכם ו/או 

הליך ו/או תביעה בפני כל גוף ו/או סמכות  אליכם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובגין כל פעולה ו/או

הקשור אליכם, בין גורם שיפוטית רלוונטית, אשר יינקטו כנגדכם ו/או מי מטעמכם ו/או 

העמית  /נותמשיכת הכספים מהחשבוןבקשתי לבמישרין ובין בעקיפין, בכל דבר ועניין בקשר עם 

  .כאמור

 משמעותו.י הטוב והחופשי לאחר שקראתי והבנתי את נחתם מרצונכתב שיפוי זה י מצהיר כי הננ .4

 
 :על החתום תיולראיה בא

 
   _________________     _________________ 

   חתימה                                       תאריך  

 סניף הבנקאישור נציג הקופה / 
 

 יבפני /מהביום ____ חתםמאשר בזה כי  (                       )ת.ז.  ______________, אני הח"מ

 זהות על פי תעודת ואחר שזיהיתישיפוי זה לכתב על ____________ /גב'מר

 . _____________שמספרה

 

 

        _________________ 
 חתימה וחותמת                      


