הודעה על עזיבת מקום עבודה
שחרור חלקי  /אי שחרור
כלל פנסיה וגמל קוד פנימי 22

א .פרטי המעסיק והעובד
שם המעסיק

מס‘ תיק ניכויים

מספר ח"פ

שם העמית בקרן הפנסיה (העובד)

מספר ת.ז .העובד

טלפון העובד

דוא"ל של העובד

תאריך תחילת העבודה

תאריך סיום עבודה

כתובת העובד
הפקדה אחרונה תשולם בגין שכר* ________ בתאריך ________ בסך ______________ סכומים נוספים ישולמו בתאריך ________ בסך _________
* יש למלא במידה וסכומים אלו לא צוינו בטופס 161
ב .הודעת המעסיק מעסיק יקר ,נא סמן ב -תשובה מתאימה וחתום במקום המתאים

הרינו להודיעכם כי העובד עזב את מקום עבודתו על-פי התנאים המפורטים במסמך זה

מסמכים או הצהרות שיש לצרף להודעה זו

שחרור חלקי של כספי הפיצויים  -סעיף  14לחוק פיצויי פיטורים  /צו פנסיית חובה
נא לשחרר לטובת העובד את כספי הפיצויים שהופקדו לפי סעיף  / 14צו פנסיית חובה • ,טופס  161או אישור פקיד שומה
• צילום צ‘ק מעסיק  /אישור על ניהול חשבון-
בהתאם למצוין בטופס  161ואת מלוא כספי התגמולים הצבורים לזכותו.
מיידי בעת אירוע מזכה
לצורך העברת הכספים ישירות לחשבון הבנק
* נא להחזיר למעסיק את יתרת כספי הפיצויים הצבורים (לאחר ניכוי מס) ככל שישנם • .ככל שישנם כספים להחזיר למעסיק ,נדרשת
חתימה בהמשך טופס זה על הצהרת
המעסיק  -כתב שיפוי
אי שחרור כספי הפיצויים לטובת העובד  -במקרים בהם לא חל סעיף  14לחוק פיצויי פיטורים /צו פנסיית חובה
* נא להחזיר למעסיק את מלוא כספי הפיצויים הצבורים (לאחר ניכוי מס)
ולשחרר לטובת העובד את מלוא כספי התגמולים הצבורים לזכותו.

• צילום צ‘ק מעסיק  /אישור על ניהול חשבון -
לצורך העברת הכספים ישירות לחשבון הבנק
• חתימה בהמשך טופס זה על הצהרת
המעסיק  -כתב שיפוי

* הפיצויים יוחזרו לאחר שחלפו  60ימים ממועד מסירת ההודעה לעמית ,בדבר השבת כספי הפיצויים למעסיק,
אלא אם הודיע העובד על התנגדותו להחזר הכספים כאמור .במקרה של התנגדות חלקית ישוחרר לעובד החלק שאינו שנוי במחלוקת.
הצהרות המעסיק במקרה של בקשה להחזר כספים למעסיק  -כתב שיפוי
בהמשך לבקשתנו כאמור לעיל הרינו מצהירים מאשרים ומתחייבים כדלקמן:
 .1העובד עזב בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים.
 .2עפ"י הסכם בינינו לבין העובד ,נקבע כי כספי הפיצויים ניתנים להחזרה לרשותנו ,גם אם אלו נועדו במועד הפקדתם לתשלום קצבה.
 .3כספי הפיצויים שאנו מבקשים להחזיר לרשותנו ,אינם כפופים להסכם קיבוצי או צו הרחבה או הסכם המאמץ את תנאי האישור הכללי
של שר העבודה לפי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורים  /פנסיית חובה זכאות בלא תנאי או העברת בעלות אוטומטית.
 .4הרינו מתחייבים בפניכם ,כי בכל מקרה בו תידרשו לשלם לעובד ו/או מוטביו ו/או יורשיו ו/או כל הבא מכוחו או מטעמו לרבות חליפו על פי דין ,כספים
בגין כספי הפיצויים אשר הושבו לנו ,לרבות הכספים הנ"ל בתוספת הצמדה וריבית ו/או בתוספת רווחי השקעה או תוספת של הוצאות או סכומים
אחרים מכל סוג ומין שהוא ,לרבות שכ"ט עו"ד אשר נגרמו בקשר עם כספי הפיצויים או כתוצאה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה אליכם
בעניין זה ,אנו נשפה ונפצה אתכם בהתאם ,ונשלם לכם את מלוא הסכומים בהם נשאתם .לצורך גביית סכומי השיפוי והפיצוי תעמוד לכם זכות קיזוז
של כל סכום או חוב מכל מין וסוג שהוא אשר מגיע לנו מכם ו/או מכל חברה אחרת מקבוצת כלל החזקות עסקי ביטוח (בין סכומים קצובים ושאינם
חתימה וחותמת המעסיק ___________________
קצובים ובין שנובעים מאותה עסקה או מעסקאות שונות).

תאריך _________________

שם המעסיק ___________________

כלל פנסיה וגמל בע״מ

חתימה וחותמת המעסיק ___________________
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הרינו להצהיר ולאשר בזאת ,כי כלל ההצהרות והמיידעים המפורטים לעיל ,הינם נכונים ותואמים את הפרטים המפורטים בטופס הצעת הביטוח
או טופס ההצטרפות של העמית .במקרה של סתירה בין האמור בטופס ההצעה או טופס ההצטרפות לאמור בטופס זה ,יגבר האמור בטופס
ההצטרפות .כמו כן ,ידוע לנו כי ככל שנדרשת השבת כספי הפיצויים הצבורים לטובת העמית ,ההשבה הנ"ל תהא כפופה להוראת הדין ,תקנון
הקופה ונהלי החברה .בנוסף הרינו להצהיר ולאשר בזאת כי כל דרישה להחזר כספי הפיצויים תובא לידיעת העמית ,ולזה תינתן האפשרות
להתנגד להשבה המבוקשת .בהתאם ,אין בהגשת בקשה או דרישה כאמור ,וחתימתנו על ההתחייבות לשיפוי דלעיל כדי לחייב את החברה
בהשבת הכספים הנ"ל.

