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עמוד 1 מתוך 1

בקשה למשיכת כספים מהראל 
קופה מרכזית לפיצויים 

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.

לכבוד:
הראל פנסיה וגמל בע"מ

בית הראל, אבא הלל 3 רמת-גן 5211802 (להלן: "הקופה")

פרטי המעסיק 1
מס' ח.פ טלפון כתובת המעסיק שם המעסיק

כתובת דוא"למספר פקס
                                                                                                                                                        

פרטי העובד 2
טלפון כתובת העובד מספר תעודת זהות שם העובד

הצהרת המעסיק אודות תקופת העבודה וחישוב הפיצויים (יש למלא את כל הפרטים) 3

א. תאריך סיום העבודה:         /          /          

ב. תקופת העבודה לגביה משולמים הפיצויים היתה מתאריך:         /          /           עד תאריך         /          /           (סה"כ:        שנים        חודשים)

ג. משכורת חודשית אחרונה ברוטו לצורך חישוב הפיצויים:                                         ₪

ד. סה"כ הפיצויים להם זכאי העובד (תקופה X שכר):                                                 ₪

ה. סכום הפיצויים ברוטו שעל הקופה לשלם לעובד:                                                   ₪

ו.  הצהרת המעביד בנוגע לניכוי מס: (נא לסמן X במקום המתאים, ולמלא הפרטים הרלבנטיים)
 מסה"כ הפיצויים להם זכאי העובד, המצויין בסעיף 3 (ד) לעיל, נוכה מס הכנסה כחוק, על ידינו, בסך                                                  ₪
 מסכום הפיצויים המצויין בסעיף 3 (ה) לעיל, ינוכה על ידי הקופה מס הכנסה בסך                                ₪ אותו יש להעבירו לפקיד השומה.

 סכום הפיצויים המצויין בסעיף 3 (ה) לעיל פטור מתשלום מס הכנסה.

אופן תשלום הפיצויים (נא לסמן X במקומות המתאימים) 4
 תשלום לעובד

פרטי חשבון בנק של העובד להעברת הכספים:
*נא לצרף אחד מהמסמכים הבאים לצורך אישור חשבון הבנק – צ'ק מבוטל / אישור בנק וצילום ת.ז. של העובד

אני מבקש לשלם לי את הכספים שמגיעים לי לחשבון בנק זה. אני  סניף בנק מס' חשבון
מאשר שחשבון זה הוא על שמי ובבעלותי.

חתימת העובד:                                               תאריך:                               

 החזר כספי פיצויים למעסיק (במידה וכספי הפיצויים שולמו לעובד ישירות ע"י המעסיק):
המעסיק מצהיר בזאת כי שילם לעובד את מלוא הסכום המגיע לו כפיצויי פיטורין בגין כל תקופת העבודה כמצוין בסעיף 3ב לעיל.

יש לצרף כדלקמן:
✓ אישור העובד על קבלת הפיצויים:

הנני מאשר כי בתאריך                                                  קיבלתי מהמעסיק את מלוא סכום הפיצויים המגיעים לי, המצויין בסעיף 3 
(ד) לעיל.

תאריך                                                            שם העובד                                                                חתימת העובד:                                                                                           
✓ אסמכתא בגין תשלום כספי פיצויים לעובד

✓ טופס 161
✓ אישור ניהול חשבון בנק ע"ש המעסיק

                                                                                                                                                                                                                          

12270

חותמת המעסיק וחתימת מורשי החתימה                         תאריך

מספר קופה (חובה לציין) נא להעביר לפקס: 03-7348351

סוג מסמך- 12270


