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 תאריך ______________

 

 לכבוד

 [החברה המנהלת]

 

 הנדון: הצהרה והתחייבות לשיפוי

 חשבון( להלן: "המנוח")_________ _________ ז"ל, ת.ז. __________ועל שם המנוח, _____ :הואיל

 ,(להלן: "החברה המנהלת") [שם החברה המנהלת]שבניהול  [שם הקופה]ההשתלמות  בקרן

 ;(להלן: "החשבון") _________שמספרו ____

בישראל, אף כי נפטר לפני  ו צו קיום צוואה על ידי ערכאה מוסמכתא/יתן בעניינו של המנוח צו ירושה וולא נ והואיל:

 שלוש שנים;למעלה מ

ילדו של  בן/בת זוג, הורה או –יש לפרט את הקרבה המשפחתית )__ של המנוח ______והנני ________ והואיל:

 לחברה המנהלת בבקשה , ולמיטב ידיעתי הנני יורשו של המנוח על פי דין, ולאור האמור פניתי(המנוח

 היעדר צו ירושה או צו קיום למרות₪ ___ __________למשוך את יתרת הכספים בחשבון בסך של __

 צוואה וזאת לאור היתרה הנמוכה יחסית שבחשבון.

 ולמיטב ידיעתי הזכאים על פי דין לכספי המנוח הם*: והואיל:

 שיעור הזכאות בירושה תאריך לידה כתובת קרבה למנוח שם

     

     

     

     

     

 

    יש למלא את מלוא הפרטים הידועים למבקש 
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 ידוע לי כי קבלת הכספים מהחשבון מותנית בהצהרותיי והתחייבויותיי כדלהלן:

 הכספים כאמור, אני מצהיר בזאת כי באם תידרשו ו/או תחויבו, ע"י כל אדם אחר, לשלם לו סכום כלשהו בגין .1

 רווחי הקופה ובצרוף הוצאות, ם שתדרשו לשלמו לאחר כאמור, בצרוףאשפה אתכם ואשלם לכם כל סכו

 שתהיו חייבים לשלם תחילה סכומים לשלמם ומבלי וזאת לרבות רווחים שנמנעו מהזכאים האלה ושתידרשו

 כלשהם בגין הכספים הנ"ל.

 

 עפ"י כל דין, אני מוותר בזאת כלפיכם על כל טענה, לרבות טענת התיישנות, זכות או ברירה המוקנית לי .2

 העשוי לפטור אותי מחובתי עפ"י כתב זה, או אחרת.
 

 כל הצהרותיי והתחייבויותיי דלעיל הנן בלתי חוזרות היות וזכויותיכם תלויות בהן. .3
 

 קיום צוואה, בחשבון למרות שאינני מציג צו ירושה או צוידוע לי כי הסכמתם לשלם לידי את הכספים ש .4

  .כאמור לשפותכם והתחייבותי דלעיל הצהרותיי עלוזאת בהסתמך 
 

 ההתחייבויות כאמור לעיל תחולנה גם על מי שיבוא מטעמי או במקומי. .5

 

 

 פרטי המצהיר:

 

 )עו"ד / נציג החברה המנהלת(פרטי מאמת החתימה 

 שם:
 

 שם:
 

 ת"ז:
 

 ת"ז:
 

 חתימה:

 

 חתימה:
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