טופס מס'1001

בקשה למשיכת כספים
מקופה מרכזית לפיצויים
נא למלא את המקומות המודגשים

לכבוד
אנליסט קופה מרכזית לפיצויים
אנליסט קופות גמל בע"מ

תאריך
שם המעסיק
כתובת
מס' חשבון בקופה
מספר טלפון:
מייל:

א.ג.נ,.

א .הצהרת המעסיק/חליף המעסיק בדבר פיטורי עובד וזכותו לפיצויים*
.1
.2
.3
.4
.5
.6

שם העובד/ת שם משפחה
ת.ז.
כתובת העובד
תאריך התחלת עבודה
תאריך סיום עבודה
מס' שנות עבודה

.7

משכורת חודשית אחרונה

.8

הפיצויים המגיעים

.9

הפיצויים שישולמו מהקופה

.10
.11
.12

נא לנכות מס הכנסה בסך
נא לשלם לעובד/ת )בספרות(
נא לשלם לעובד/ת )במילים(

רצ"ב טופס 161א'/אישור מס הכנסה משרד פקיד השומה בו מתנהל תיק המעסיק
אישורים נוספים  -נא לפרט
) (1ידוע לנו כי משיכת הכספים כפופה לתקנון הקופה ולהסדר התחיקתי.
) (2ידוע לנו כי ביצוע משיכה מותנה בחתימות התואמות לרישומים בקופה במועד הגשת הבקשה .במידה וחלו שינויים בזכויות החתימה יש להעביר
לקופה פרוטוקול זכויות חתימה הכולל דוגמאות חתימה מאושרים כדין וכי עד שלא יועבר כאמור לא תבוצע הבקשה והדבר לא יחשב כעיכוב.
* ככל שמדובר בבקשה של חליף מעסיק  -יש לצרף אישור מינוי כחליף המעסיק.

חותמת וחתימת המעסיק/חליף המעסיק

ב .1הוראות המעסיק/חליף מעסיק בדבר זיכוי חשבון העובד

)יש לצרף צילום המחאה או אסמכתא מהבנק של החשבון המזוכה(
אנו מצהירים בזאת כי העובד לעיל זכאי לקבל מאיתנו פיצויי פיטורין על-פי חוק פיצויי פיטורין ,התשכ"ג ,1963-ומורים לכם בזאת לשלם לעובד
את כספי הפיצויים כפי המופיעים בסעיף ") 11פיצויי הפיטורין"(.
סניף
אי לכך ,נא לזכות בסכום פיצויי הפיטורין את חשבון העובד בבנק
מס' חשבון
חותמת וחתימת המעסיק/חליף המעסיק

ב .2הוראות המעסיק/חליף מעסיק בדבר זיכוי חשבונו
)יש לצרף צילום המחאה או אסמכתא מהבנק של החשבון המזוכה(
אנו מצהירים בזאת כי העובד לעיל זכאי לקבל מאיתנו פיצויי פיטורין על פי חוק פיצויי פיטורין ,התשכ“ג  ,1963-והרינו מתחייבים בזאת לשלם לעובד
את כספי הפיצויים כפי המופיעים בסעיף “) 11פיצויי הפיטורין“( אשר יועברו לחשבוננו שלהלן.
כן אנו מתחייבים בזאת לשפות את אנליסט קופות גמל בע“מ ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל דרישה ,הוצאה ,נזק או הפסד שיגרמו לה או שתידרש
לשלם כתוצאה מאי עמידתנו בתשלום פיצויי הפיטורין כאמור לעיל.
אי לכך ,נא לזכות בסכום פיצויי הפיטורין את חשבוננו בבנק

סניף

מספר חשבון
חותמת וחתימת המעסיק/חליף המעסיק

לשימוש הקופה
הטופס התקבל באנליסט בתאריך
רצ"ב טופס  161של מס הכנסה ואישורים נוספים במידה ונדרשים עפ"י הנוהל.
נבדקו חתימות בעלי החשבון.
הערות

חותמת וחתימת הקופה
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ב .הוראה לזיכוי חשבון )נא לבחור אחת מהאפשרויות הבאות(

