מספר זהות

שם המבוטח

מגִדֹל מֱקפת ֱקרנות פנסיה וֱקופות גמֹל בע"מ

ִדף הנחיות ֹלמיֹלוי טופס 510

בֱקשה ֹלמשיכת כספים מֱקרן הפנסיה מגִדֹל מֱקפת
מבוטח נכבִד,
בהמשך ֹלבֱקשתך ֹלמשיכת כספים מֱקרן הפנסיה "מגִדֹל מֱקפת אישית" ו/או "מגִדֹל מֱקפת משֹלימה" מצורף טופס ֹלמיֹלוי וֹלחתימה.
ֹלתשומת ֹלבך ,כִדי שנוכֹל ֹלטפֹל בבֱקשתך ֹלמשיכת כספים במהירות וביעיֹלות המרבית ,אנא ִדאג ֹלהמציא את כֹל המסמכים המפורטים ֹלהֹלן:
טופס הבֱקשה מֹלא וחתום.
תצֹלום תעוִדת זהות.
אם ֱקיים עיֱקוֹל עֹל היתרה הצבורה עֹל שמך בֱקרן ,יש ֹלהמציא ביטוֹל עיֱקוֹל או יתרת עיֱקוֹל מעוִדכנת ֹלתאריך הבֱקשה .כספי העיֱקוֹל יֱקוזזו
מהכספים המשוֹלמים ֹלמבוטח ויועברו ֹלהוצאה ֹלפועֹל או ֹלבית המשפט.
ֹלתשומת ֹלבך ,זכויות הפנסיה שנצברו בֱקרן הפנסיה ,יכוֹלות ֹלעֹלות בערכן עֹל ערך פִדיון הכספים במֱקרה שֹל משיכה.
ערך הפִדיון  -בהתאם ֹלהוראות הִדין החֹל במֱקרה שֹל משיכת כספים מֱקרן הפנסיה שֹלא בִדרך ֱקצבה )פנסיה( כאמור ,משוֹלמים הכספים
ֹלפי חישוב ערך הפִדיון בהתאם ֹלתֱקנה  41כ"ט ֹלתֱקנות מס הכנסה )כֹלֹלים ֹלאישור וֹלניהוֹל ֱקופות גמֹל( התשכ"ִד ,1964-המחושב באופן הבא:
בֱקרנות הפנסיה מגִדֹל מֱקפת אישית ומגִדֹל מֱקפת משֹלימה  -ערך הפִדיון שווה ֹליתרת הזכאות הצבורה* הרשומה שֹל שם המבוטח
בשֹל תֱקופת עבוִדתו אצֹל מעסיֱקו או בשֹל תֱקופת חברותו בֱקרן כעצמאי.
* יתרת זכאות צבורה  -מחושבת בהתאם ֹלהוראות אגף שוֱק ההון ומבטאת את אותה תרומה ֹלחיסכון ֹלפנסיה  -סך ההפֱקִדות ֹלֱקרן הפנסיה
בניכוי ִדמי ניהוֹל וִדמי סיכון ובתוספת תשואת הֱקרן.
כֹל האמור ֹלעיֹל הינו בכפוף ֹלתֱקנות ֱקרן הפנסיה ובכפוף ֹלחובת תשֹלום מס עֹל–פי פֱקוִדת מס הכנסה ותֱקנות מס הכנסה.
חשוב! משיכת כספים מֱקרן הפנסיה מבטֹלת את זכויות הפנסיה שֹל המבוטח ושֹל שאריו במֹלואן או בחֹלֱקן ֹלפי העניין.
במֱקרה שֹל חיִדוש תשֹלומים ֹלאחר משיכת כספי תגמוֹלים )במֹלואם או בחֹלֱקם( או במֱקרה שֹל חיִדוש תשֹלומים ֹלאחר שנה
ממועִד הפסֱקת התשֹלומים האחרונה ,ייֱקבעו הכיסויים הביטוחיים ֹלפי גיֹל ההצטרפות החִדש בהתאם ֹלגיֹל המבוטח במועִד חיִדוש
התשֹלומים.
במֱקרה שֹל הפסֱקת תשֹלומים ֹלתֱקופה שֹל יותר מ 5-חוִדשים ,אין זכאות ֹלפנסיה ֹלמֱקרה נכות  /אובִדן כושר עבוִדה ופנסיית שאירים
מחושבת רֱק בהתאם ֹלסכומים שנצברו בחשבון המבוטח .בעת חיִדוש תשֹלומים ,חֹלה חובה מחוִדשת שֹל עמיִדה בתֱקופת אכשרה ֹלמֱקרה
נכות או פטירה הנובעים ממחֹלה שנֱקבעה ֹלפני חיִדוש התשֹלומים.
ֱקיימת חשיבות מרובה ֹלשמירה עֹל זכויות הפנסיה הנ"ֹל!
ֹלפניך שתי אפשרויות בעת הפסֱקת עבוִדה:
 .1המשך תשֹלומים
ניתן ֹלהמשיך בתשֹלומים )מֹלאים או חֹלֱקיים( במסגרת מֱקום עבוִדה חִדש .גובה התשֹלומים יהיה בהתאם ֹלמשכורת כשכיר.
ניתן ֹלהמשיך בתשֹלומים )מֹלאים או חֹלֱקיים( כעצמאי .גובה התשֹלומים ֹלֱקרן הפנסיה יהיה בהתאם ֹלהכנסה כעצמאי.
 .2שמירה עֹל כיסויים ביטוחיים בֹלבִד
במשך תֱקופת ביניים ממועִד הפסֱקת התשֹלומים ֹלֱקרן ,ניתנת אפשרות ֹלשמור עֹל הזכויות ֹלפנסיית נכות וֹלפנסיית שאירים באמצעות
תשֹלום פרמיית הריסֱק בֹלבִד .באופן זה ניתן ֹלשמור עֹל הזכויות המֹלאות בֱקרן ֹלמֱקרה נכות וֹלמֱקרה פטירה שיֱקרו חו"ח בתֱקופת הביניים
)אפשרות זו ניתנת רֱק אם התשֹלום בוצע בטרם חֹלפו  5חוִדשים מחוִדש התשֹלום האחרון ֹלֱקרן .תֱקופת הכיסוי הזמני מוגבֹלת בתֱקופת
החברות האחרונה בֱקרן עִד הפסֱקת התשֹלומים אך ֹלא יותר מ  24-חוִדשים(.
ֹלהבהרות נוספות עֹל האמור ֹלעיֹל הינך מוזמן ֹליצור ֱקשר עם מרכז שירות ֹלֱקוחות באחִד מאמצעי ההתֱקשרות הרשומים מטה.
בברכה,
מרכז שירות ֹלֱקוחות
מֱק"ט (05.2014) 810100010

הערה :האמור ֹלעיֹל נמסר כמיִדע בֹלבִד וֹלא נועִד ֹלצורך ֱקבֹלת החֹלטה בִדבר כִדאיות הפעוֹלה ואינו בגִדר ייעוץ פנסיוני ,המֹלצה ,הנחייה או
הצעה ֹלבצע או ֹלהימנע מֹלבצע פעוֹלות כֹלשהן.
מרכז שירות ֹלֱקוחות
כתובתנו "מרכז שירות ֹלֱקוחות" ,רחוב אפעֹל ֱ ,6קרית אריה ,פתח תֱקוה  | 4951106פֱקס ִ | 03-9201020דואר אֹלֱקטרוני crm@migdal.co.il
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באתר האינטרנט שֹלנו בכתובת  www.migdal.co.ilתוכֹל ֹלמצוא את כֹל המיִדע האישי שֹלך זמין בכֹל עת.
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שם המפֱקח

מספר תכנית

הטופס מיועִד ֹלנשים וֹלגברים כאחִד
יש ֹלמֹלא את הטופס בעט בֹלבִד וֹלא בעיפרון

בֱקשה ֹלמשיכת כספים מֱקרן פנסיה  -שכיר  /עצמאי
מגִדֹל מֱקפת אישית

שם בעֹל הרישיון הפנסיוני

מספר בעֹל הרשיון

מגִדֹל מֱקפת משֹלימה
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