לכבוד
תאריך:

22/10/2019

בקשה לרישום סימון פנימי בקשר עם פירוד בין בני זוג
אנו החתומים מטה פונים אליכם בבקשה לרשום הערה בכל התכניות הבאות :
שם התכנית

מספר התכנית

אנו מבקשים מכם לרשום אצלכם ביחס לתכניות לעיל סימון פנימי ,אשר מכוחו לא ניתן יהיה לבצע בתוכניות לעיל שעל שם החוסך ,פעולה ללא הסכמה מראש,
 ,מס ת.ז.
בכתב ובלתי מסויגת של
מפורש המופנה לחברה ומחייב אותה לבצע פעולה בתוכניות שעל שם החוסך.
"פעולה" לעניין זה משמעה הפעולות הבאות בלבד:
• משיכה )פדיון ,ניוד ,תשלום גמלה( חלקית או מלאה של הכספים לגביהם נרשם סימון פנימי על ידי החוסך או על ידי המוטבים בפוליסה.
• קבלת הלוואה מהחברה כנגד הכספים לגביהם נרשם הסימון הפנימי.
• מישכון /שעבוד של הכספים לגביהם נרשם הסימון הפנימי.

):בן/ת הזוג לשעבר -להלן "האדם הנקוב"( או לחילופין קבלת צו שיפוטי

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ידוע לנו ואנו מסכימים בזה כדלהלן :
אין ברישום הסימון לעיל כדי לשנות את הזכויות של החוסך לתכנית ו/או כדי ליצור זכויות כלשהן למאן דהוא לרבות לאדם הנקוב .בהתאם ,אין לאדם
)א(
הנקוב זכויות מכוח רישום הסימון הפנימי כלפי החברה ,ובכלל זה אין ברישום הסימון הפנימי כדי ליצור לאדם הנקוב זכות לקבלת תשלומים כלשהם
מהחברה ,לרבות ביחס לכספים עליהם נרשם הסימון הפנימי.
הכספים הצבורים בתוכנית )לרבות אלו שביחס אליהם נרשם הסימון הפנימי( רשומים על שם החוסך בלבד ובהתאם הם כפופים לחוב הלוואה שקיבל
)ב(
החוסך ככל שקיבל ו/או עיקול ו/או זכויות צד ג' בגין חוב או חיוב של החוסך ו/או מי מטעמו .בעת פרעון או קיזוז חוב הלוואה ו/או מימוש עיקול ו/או
מימוש זכויות צד ג' בגין חוב ,ינוכו החובות מהיתרה הצבורה כולה או חלקה ,לרבות היתרה הצבורה שביחס אליה נרשם הסימון הפנימי.
ככל שיחול מס ,הוא מס שיחול על הכספים הצבורים בתכנית )לרבות אלו שביחס אליהם נרשם הסימון הפנימי( ,בהתאם לשיעורים החלים על החוסך.
)ג(
אין ברישום הסימון כדי לפגוע בזכויות אחרות ככל שקיימות בתוכניות כגון :מינוי מוטבים ,שינוי מסלול השקעה ,שינוי מסלול פנסיה ,שינוי בשיעורי
)ד(
ההפרשה למרכיבי התוכניות ו/או בהיקף הכיסויים וכיוצב' שינויים בתכניות שאינן בגדר "פעולה" כמוגדר לעיל.
הסימון לעיל יחול ביחס לכל הכספים הצבורים בתוכניות בהן יירשם הסימון ,לרבות פיצויים ,אך אין בקיומו של הסימון כדי לגרוע מזכויות המעסיק/ים
)ה(
לכספי פיצויים  /תגמולים ככל שיש לו ו/או תהיה זכות בהן על פי הוראות הדין ו/או תנאי התכניות.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,זכויות האדם הנקוב כלפי החוסך ביחס לכספים לגביהם נרשם הסימון הפנימי ,נגזרות מהזכויות של החוסך לפי תנאי
)ו(
התכניות ובהתאם לפעולות שיבצע החוסך אשר אינן "פעולה" כמוגדר לעיל.
קבלת הוראות סותרות ,בלתי ברורות או הנתונות לפרשנות ,על ידי החוסך ,על ידי האדם הנקוב או בצו שיפוטי ,ייחשבו כהעדר קבלת הסכמה לענין זה.
)ז(
הסכמת האדם הנקוב –הסכמת בן/ת הזוג לשעבר לביצוע פעולה כהגדרתה לעיל אשר תתקבל אם תועבר על גבי טופס יעודי אותו ניתן לקבל במידת הצורך
מהחברה.
אנו מאשרים כי אין למי מאיתנו ולא יהיו לנו טענות ו/או תביעות כלפיכם ו/או מי מטעמכם בקשר עם ביצוע בתום לב של האמור במכתבינו זה.
שם החוסך:
שם בן/ת
הזוג לשעבר:

חתימה:

תאריך:

חתימה:

תאריך:

אימות חתימה של החוסך
אני הח"מ
ת.ז.

,עו"ד /רו"ח  ,מ.ר.

 ,מאשר כי ביום

,הופיע בפני

וחתם על מסמך זה.
חתימה:

אימות חתימה של בן/ת הזוג לשעבר
אני הח"מ
ת.ז.

,עו"ד /רו"ח  ,מ.ר.

 ,מאשר כי ביום

,הופיע בפני

וחתם על מסמך זה.
חתימה:
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