בקשה להעברת כספי! לאר! – קופת גמל לתגמולי! של ארגו הרופאי! עובדי המדינה
לכבוד:
ש הגו המנהל של קופת הגמל המעבירה

מס' אישור מס הכנסה של הקופה המעבירה

ש קופת הגמל המעבירה

מצ"ב בקשת עמית להעברת כספי מחשבונו אצלכ ,כמפורט להל .בהמש לבקשה ,אנו מתחייבי בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת
לקבל את כספי העמית .לכל מונח במסמ זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות ,אלא א כ נקבע בו במפורש אחרת.
פרטי העמית בקופה המעבירה:

ש פרטי  +ש משפחה

מספר ת"ז



מספר חשבו –

עמית שכיר



כתובת

עמית עצמאי



עמית פעיל



עמית לא פעיל

בקשת העברה:
) (1אני מבקש להעביר כספי תגמולי! בלבד )ברירת מחדל( מחשבוני הנ"ל את) :יש לבחור אפשרות אחת(
 מלוא הכספי 
 שיעור של %
ש"ח
ס של



/

סכו הכספי שהופקדו בחשבו עד יו

החל מיו

לאר! גמולי!  קופת גמל לתגמולי! של ארגו הרופאי! עובדי המדינה שהיא קופת גמל לתגמולי! שלא משלמת לקצבה
ואינה קופת ביטוח.
מס' אישור מ"ה
מס' חשבו העמית בקופה המקבלת
לידיעת ,+ברירת המחדל להעברת הכספי! ,במידה שלא ציינת את ס +היתרה שתועבר לקופה המקבלת ,מרכיבי החשבו
שמה! יועברו הכספי! או את מסלולי ההשקעה שמה! תרצה להעביר את הכספי! ,היא העברת מלוא כספי התגמולי!
שנצברו בחשבונ +בקופה המעבירה ,בכל מרכיבי החשבו ובכל מסלולי ההשקעה.
)( 2

אני נות בזה את הסכמתי לכ שתמסרו את כל הפרטי ,הנתוני והמסמכי שיש לכ לגבי ,ונדרשי לפי הוראות הממונה על
שוק ההו ביטוח וחיסכו במשרד האוצר ,לפי סעי ) 23ד( לחוק הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( התשס"ה– 2005ל*
אר גמולי חברה לניהול קופות גמל בע"מ.

)( 3

ידוע לי כי החל במועד הקובע ואלי תהיו פטורי מלשל לי כל תשלו שהוא ,לרבות בשל חבות ביטוחית ,הנובע מהכספי
שהועברו לקופת הגמל המקבלת.

)( 4

אני מצהיר כי ,למיטב ידיעתי ,במועד חתימתי על בקשת העברה זו ,מתקיימי כל תנאי אלה:
 לא קיי צו עיקול על חשבוני בקופה המעבירה במלוא גובה הסכו שביקשתי להעביר ,כאמור לעיל;
 לא קיי שיעבוד ,שנעשה כדי ,על חשבוני בקופה המעבירה במלוא גובה הסכו שביקשתי להעביר ,כאמור לעיל.
 לא קיימת בחשבוני בקופה המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטר נפרעה במלואה;
 לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מהקופה המעבירה בגי הסכו להעברה;
 לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מהקופה המעבירה שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות
מהקופה המעבירה שטר פקעה;
ידוע לי כי ככל שמתקיימי לגבי ,במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה ,אחד מהתנאי האמורי ,תבוטל
בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספי ל* אר גמולי בע"מ.

)( 5

לגבי עמית שכיר פעיל בלבד:
ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכ שלא יחלפו למעלה מ* 120ימי ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשלי
לראשונה כספי ב*אר גמולי בע"מ ,אלא א כ אודיע ל*אר גמולי בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספי ב*אר גמולי בע"מ.
כמו כ ,ידוע לי כי א אודיע כאמור ,אחשב לעניי המועד הקובע כעמית לא פעיל.
 אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספי לאר גמולי בע"מ.

חתימת העמית  /האפוטרופוס
לידיעת ,+בקשת העברה זו ניתנת לביטול ובלבד שהכספי! טר! הועברו .ביטול ייעשה עלידי חתימה על טופס הודעת הביטול
והעברתו לקופה המעבירה )הקופה ממנה מועברי! הכספי!( .העברת הטופס אפשרית ,בי היתר ,בפקס ,בדואר או בדוא"ל.
)( 6

חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיו ותוכנה הוסבר לי היטב ,ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר
להתחייב בה.

ולראייה באתי על החתו!:

תארי:+

לגבי עמית נתו לאפוטרופסות:
רח'

ז'בוטינסקי
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חתימת העמית

רמת ג,

ש האפוטרופוס ומס' זהותו:
חתימת האפוטרופוס
5251107

טל:

035765400

פקס:

035765410

דוא"ל:

aramg@aramg.org.il

