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    ____________ ה "מספר אישור מ____________________________________     קופת הגמל המעבירה :  לכבוד

 __________________________      _________________________________________בנק /           שם המוסד

 ___________ה "מספר אישור מ_________________________________________   ה "ק/קופת הגמל:    מאת
 

 בקשה להעברת כספים בין קופות גמל 

 פרטי חשבון העמית בקופת הגמל המעבירה .1

 _______________:  מספר זהות________________ : שם פרטי______________________  : שם משפחה

 ________: מעמד___________  : מספר חשבון_______________________________________  : כתובת

  העמיתבקשת .   2

 לזכות חשבוני , כולל רווחים עד ליום ההעברה על זכויותי שנצברו, ל אצלכם"הנני מורה לכם בזאת להעביר את יתרת החשבון הנ

 .________: מעמד העמית___________ מספר חשבון ______   ה"מספר אישור מ _________________ בקופת הגמל

 .נאמן למקור והצהרת מיופה הכוח כי העמית בחיים/י מיופה כוח יש לצרף יפוי כח מקורי"בהעברה ע

 ):לקופה מסלולית בלבד(להלן חלוקת הכספים בין המסלולים 

  העברה% שם המסלול מספר מסלול

 ):בהתאם להוראות הדין(ב "רצ, בהעברת חשבון עמית שכיר

 .הצהרה על עיסוקו  �          אישור פקיד שומה/161טופס   �אישור המעסיק                       �

 .האפוטרופוס ולצרף צו מנוי אפוטרופוס מקורי או נאמן למקור/ יש להחתים את ההורה-חוסה/לקטין 

 ___________: חתימה____________  : מספר זהות____________________________ : שם האב 

 ___________: חתימה____________  : מספר זהות____________________________ : שם האם 

 ___________: חתימה___________  : מספר זהות_______________ )מיופה הכח(שם האפוטרופוס  

           �______________________ 

                     חתימת העמית                      

 קרן ההשתלמות המקבלת/בקשת קופת הגמל . 3

אנו . הננו מבקשים להמציא לכם בזאת הוראת בעל החשבון אצלכם בדבר העברת יתרת חשבונו לקופתנו בהתאם לפרטים דלעיל
 .כם לפעול בהתאם להוראותיומאשרים את חתימת העמית ונבקש
 . להלן4ש לפי הפרטים בסעיף "יש להעביר את הכספים לחשבון העו

                                                        ______________________
     שם מאשר חתימת העמית                                      

 ש לזיכוי"פרטי חשבון עו .4

 ___________מספר חשבון ____________  מספר סניף ________________ נק מספר ב

 

אבקשכם להעביר אלינו פרטי ההעברה בקובץ נתונים אלקטרוני להעברת , בהתאם להוראות אגף שוק ההון .5
 י אגף שוק ההון"כספים בין קופות גמל שהוכן ע

                                    

 

           )מיופה כח/האפוטרופוס/אנו מאשרים את חתימת העמית(______________________________                       _____________   

              תאריך                                          חותמת הקופה המקבלת             

 
                                                                                                       : פרטי הגורם המטפל

 7144039-03: טלפון מימי מזרחי
 7142047-03: טלפון נירה בן נתן
         7142059-03: טלפון אורית שקדי
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