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בקשה להעברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים לחשבונות עובדי 2007
הסעיפים המסומנים בכוכבית (*) הינם חובה

פרטי המעסיק
שם המעסיק*

מס' ח.פ  /עוסק מורשה*

כתובת המעסיק

שם איש קשר*

טלפון איש קשר*

דוא"ל איש קשר*

שם הקופה*

מס' עמית בקופה

סכום העברה לעובדי *2007

להלן פרטי עובדי  2007שאליהם אני מבקש להעביר כספים מחשבוני בקופה [השיעור המצטבר בגין כל העובדים שמפורטים
למטה חייב להסתכם ב:]100%-
שם העובד*

מס' זהות*

מס' טלפון נייד של
העובד*

כתובת העובד*

שיעור העברה מתוך
סכום העברה*

.1
.2
.3
[ניתן להחליף את הטבלה בקובץ אקסל שכולל את כל פרטי המידע הנדרשים בטבלה הנ"ל]

הצהרת המעסיק
 .1אני מצהיר בזאת ,כי העובדים המפורטים לעיל (או בקובץ האקסל הרצ"ב ,לפי העניין) ("עובדי  ,)"2007הינם עובדים שתחילת
העסקתם אצל המעסיק קדמה ליום  31.12.2007ונכון למועד אישורי זה עדיין מועסקים על ידי המעסיק
 .2רצ"ב פרוטוקול מורשי החתימה בשם המעסיק  /אישור עוה"ד של המעסיק על מורשי החתימה בשם המעסיק.

תאריך

חתימה  +חותמת

שמות מורשי החתימה

אישור רואה חשבון
.1
.2
.3
.4

אני מצהיר בזאת ,כי אני משמש כרואה החשבון של המעסיק.
העובדים המפורטים בטבלה של עובדי  2007לעיל (או בקובץ האקסל הרצ"ב לבקשה זו ,לפי העניין) ("עובדי  ,)"2007הינם עובדים
שתחילת העסקתם אצל המעסיק קדמה ליום  31.12.2007ונכון למועד אישורי זה עדיין מועסקים על ידי המעסיק.
הסכום שיש להעביר לכ"א מעובדי  2007וחלוקת הכספים בין עובדי  2007כמפורט בטבלה (או בקובץ הרצ"ב ,לפי העניין) הינם
בהתאם להוראות סעיפים קטנים ( )3ו )4(-לחוזר גופים מוסדיים  2017-9-16שעניינו העברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים.
סכום העברה לעובדי  2007נשוא אישור זה לא עולה על מכפלת ( 110% )iב )ii(-סך חבות הפיצויים של המעסיק כלפי עובדי
 2007נשוא אישור זה נכון לתום הרבעון ה ____-של שנת________ ,בניכוי היתרות הצבורות הנובעות מהפקדות המעסיק לרכיב
הפיצויים בחשבונות של עובדי  2007בכל מוצרי החסכון הפנסיוני שלהם ,נכון למועד האמור.

תאריך

שם רואה החשבון

חתימה  +חותמת

מס' זהות רו"ח

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
ת.ד ,3507 .רמת גן 5213603
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