
 

 ₪ 5,000 עולה על אינה נפטר בחשבון הכספים יתרת האוצר במשרד וחסכון ביטוח ,ההון שוק אגף - 0481.84102מיום 4102-4-3כהגדרתו בחוזר גמל   1

 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד באותו מועד בשנה שקדמה לו8  0-המשיכה8 הסכום יעודכן מדי שנה ב בקשת הוגדרה בו במועד

 

 

 לכבוד

 ק8ה8ר8 קרן השתלמות לרוקחים בע"מ

 "(מנהלתהחברה ה)להלן: "

 

 

 

 0יתרה נמוכהשנפטר ב עמית מחשבוןבגין משיכה שיפוי ל התחייבותו הצהרה כתב ון: הנד

 

 8 ןדי , לפי"(המנוח_____)להלן: ", ת8ז8 ________________________מר/גב', של/יו יורש, "מהח אנו,/אני

"( ביתרה קופת הגמל_ )להלן: "_____________ שמספרו חשבוןב בחברה המנהלת המנוח כספיםועל שם הואיל 

 כלפי /נווהתחייבויותייצהרותיי/נו בה מותנית מקופת הגמל הכספים קבלת כי לח"מ ידועו, 0באופן יחסי נמוכה

 :כדלקמן, החברה המנהלת

 8של המנוח ים/היחיד ים/היורש הינו/ם לח"מ שידוע ככל כי 08

 לכספי המנוח8צו ירושה כי לא נתבקש )על ידי הח"מ או על ידי מישהו אחר( ואף אין כוונה לבקש להוציא  48

 שנים מפטירת המנוח8 3עברו לפחות כי  38

ולהשיב לה כל מנהלת החברה האת לשפות,  ,בזמן ובלתי מוגבלת חוזרת בלתי בהתחייבות/ים מתחייבהח"מ  28

 ,מנהלתהלחברה הוצאה ו/או הפסד העלולים להיגרם ו/או שיגרמו  כלבגין דרישתה הראשונה,  סכום מיד עם

פטיות בעקיפין, ובגין כל סכום שתידרש לשלם לצד שלישי כלשהו, ובכלל זה הוצאות משאו במישרין 

בקשר לכל ו, , לרבות רווחי קופת הגמל שנמנעו מזכאים אחרים על פי דיןותשלומים במסגרת הליך פשרה

על ידי צד שלישי כלשהו הקשורה בגין כך  ,מנהלתהחברה אחר ו/או דרישה שיופנו ל הליך משפטיתביעה ו/או 

 למנוח כי יתבררובכל מקרה בו , לדרישתי/נופים בהתאם תעביר ו/או העבירה את הכס מנהלתהחברה שה

ו/או בנקיטת הליכים  החברה המנהלתמצד ו/או נימוק ללא כל חובת הוכחה וזאת , מלבד הח"מ ים/נוסף ים/יורש

 8 על ידה משפטיים ו/או אחרים

מוותר/ים בזאת באופן מוחלט על כל טענה, לרבות התיישנות, זכות המוקנית על פי דין, העשויה לפטור  הח"מ, 58

 אותי/נו מחובתי על פי כתב זה8 

 .זה בכתב האמור לכל בקשר כלשהן והודעות התראות במשלוח הצורך על בזאת מוותר/ים הח"מ 68

 

 :החתום על באנו/באתי ולראיה

 חתימה למנוח קרבה מס' ת8ז8 )פרטי +משפחה( שם

    

    

    

  .בהן תלויות וזכויותיכם היות חוזרות בלתי הנן דלעיל /נווהתחייבויותיי /נוהצהרותיי כל* 

 .במקומי או מטעמי שיבוא מי על גם תחולנה לעיל כאמור התחייבויות* 

 

 

 (:החברה המנהלתנציג )עו"ד/פרטי מאמת חתימה 

 

     :חתימה                 : ת"ז              שם:

       תאריך:                 מ8ר8 )אם עו"ד(:        

 

 590\0\011\ק


