בקשה למשיכת כספים מקופת גמל "ארם גמולים"
מס' קופה:

מס' אישור מ"ה:

פרטים אישיים של העמית בעל החשבון:
שם:
כתובת:
חשבון עו"ש לזיכוי:
מס' חשבון:

חובה לצרף צילום
תעודת זהות ואישור
יהול חשבון ב ק או
צילום המחאה!

מס' עמית:

תאריך לידה:

מס' ת"ז:
טלפון ייד:
ב ק:

ס יף:

פרטים והצהרת המושך  /הזכאי )ימולא ע"י הפקיד כאשר המושך אי ו העמית(:
תאריך לידה:
מס' זיהוי  /תאגיד:
שם משפחה ופרטי:
מעמד המושך :הורה  /אפוטרופוס  /מוטב  /יורש )מצ"ב הצהרת מוטב ט'  / (067066מיופה כוח
לידיעתך ,בקשת משיכה באמצעות ייפוי – כוח היא בקשה על ת אי ומות ית באישורה של החברה המ הלת ובכפוף להצגת
המסמכים והאישורים ה דרשים על  -ידה.
בקשת העמית למשיכה
ה





י מבקש שישלמו לי:
משיכה חלקית בסך
₪
 ₪החל מחודש
הוראת קבע בסך
מכספים הו יים זילים שהופקדו עד .31.12.2007
מכספים הו יים שהופקדו מ 31.12.2007 -ב יכוי מס במקור בשיעור  35%מהיתרה )קרן ורווחים( שאי ה זילה.


 מכספי קצבה שהופקדו מ 1.1.2008 -ב יכוי מס במקור בשיעור  35%מהיתרה )קרן ורווחים(
או בהתאם לאישור פקיד שומה במידה וקיים.


חתימת המושך

חתימת המושך
 ידוע לי כי ב ק הפועלים בע"מ אי ו הבעלים של קופת הגמל ואי ו מ הל אותה .המשיכה מקופת הגמל תתאפשר
בהתאם להוראות של החברה המ הלת של קופת הגמל ובכפוף לכל דין.
 ידוע לי כי באפשרותי להגיש את בקשת המשיכה מקופת הגמל לחברה המ הלת באמצעות ב ק הפועלים,
בהתאם לאישורה של החברה המ הלת ולהוראותיה ובכפוף להמצאת כל המסמכים הדרושים.
 ידוע לי כי תאריך משיכת כל היתרה מהקופה ייחשב תאריך ביצוע התשלום וכי תוקפו של הביטוח ש ערך עבורי
)אם ערך( יפוג באותו תאריך.

חתימת המושך

שם פרטי ומשפחה

כתובת:

מ"ז:
א י הח"מ:
מ"ז
מצהיר  ,מאשר ומתחייב כי ה"ה
אשר ייפו את כוחי לפעול בשמם ובמקומם עפ"י ייפוי כוח וטריו י  /קו סולרי  /בטופס  88010ואשר עותק כון ממ ו מסר לכם ,הי ם בחיים,
הרשאתי עפ"י ייפוי הכוח לא בוטלה ,ובפעולותיי א י פועל והפעל בגדר ההרשאה ה תו ה לי.
א י מתחייב להודיעכם מיד אם יכול שי וי כלשהו ב תו י הצהרתי זו.
שם פרטי ומשפחה

שם הפקיד המאשר:
רח'

ז'בוטי סקי

חותמת וחתימת הפקיד:
33

רמת גן,

5251107

טל:

03-5765400

חתימת המושך

תאריך משלוח לב ק:
פקס:

03-5765410

דוא"ל:

aramg@aramg.org.il

