
בקשה להחזר פיצויים  מפוליסת ביטוח חיים:  .1
מאחר והעובד עזב בנסיבות אשר לפי הבנתי וידיעתי אינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, אבקש  לשלם לי את הכספים אשר נצברו ברכיב הפיצויים. במסגרת  	
בקשה זו הנני מצהיר ומאשר כי, על  אף שהכספים שהופקדו ברכיב הפיצויים הינם מיועדים לקצבה בהתאם לסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורין, נקבע ביני לבין העובד 
בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר כי פיצויי הפיטורין ניתנים להחזרה לרשותי. ידוע לי ומוסכם עליי כי האחריות הבלעדית לקיומן של הוראות המאפשרות את החזרת 
כספי הפיצויים בהסכם ו/או אי ביצוע שינוי מאוחר בהוראות אלה חלה עליי. כן, ידוע ומוסכם עליי כי דבר הצהרתי זו יועבר לידיעת העובד וכי ניתנת לו האפשרות 
למחות על האמור בהצהרתי ובקשתי זו, ולפיכך אין בהצהרה זו כדי לחייב את החברה להשיב לידיי את כספי הפיצויים. והנני מצהיר בזאת כי, רכיב הפיצויים 
שנצברו המשולמים/מוחזרים לידי לא הועברו/יועברו לעובד, במישרין או בעקיפין. )בבקשת החזר כספי פיצויים למעסיק מקופת גמל לקצבה, יש לצרף הסכם 

קיבוצי או הסכם אחר המאפשר החזרת הכספים למעביד(.
 מאחר ושלמתי לעובד את כספי הפיצויים המגיעים לו, אבקשכם להחזיר לי את כספי הפיצויים. 

רצ”ב צילום שיק או העברה בנקאית וטופס 161 ממולא וחתום על ידי המוכיח תשלום פיצויי הפיטורים לעובד.  
 מצ”ב פס”ד הצהרתי של ביה”ד לעבודה המאשר כי העובד חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו  בפיצויי פיטורין וכי הכספים אינם מיועדים לביטוח קצבה.

 מצ”ב פס”ד של ביה”ד לעבודה המורה לכם לשלם לי את כספי הפיצויים. 

כתב שיפוי:  .2
במידה וכתוצאה מבקשתנו זו תחוייבנה מנורה מבטחים ביטוח בע”מ לשלם לעובד או למי מטעמו או לצד ג’ אחר )המעקל( סכום כלשהו בקשר לכספים שהצטברו 
על שם העובד כתוצאה מהפקדותינו לרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה ו/או בביטוח החיים, אשר אנו מבקשים לקבלם מכם כאמור לעיל, נשפה ונפצה אתכם בכל סכום 
שתדרשו להוציא כתוצאה מבקשתנו זו, לרבות הוצאות ושכ”ט העלולים להיגרם לכם במישרין או בעקיפין כתוצאה מטענה, דרישה או תביעה שתוגש נגדכם בקשר 

להעברת הסכום הנדרש על ידנו, וזאת מיד עם קבלת דרישה מכם.
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פרטי המבוטח

פרטי המעביד

הודעה על עזיבת מקום עבודה

הוראות בדבר שחרור הכספים לעובד:

הוראות  בדבר החזר פיצויים למעביד:

חתימה וחותמת המעביד

אני מאשר כי העובד/ת                                                                     ת.ז.                                                חדל לעבוד בשרותי החל מתאריך                                 
בתקופת העסקתו/ה בחברתנו, הועברו הפקדות עבורו/ה לביטוח המנהלים לפוליסות מספר                                    ,                                   ,                                    .

			אבקש לשחרר לטובת העובד/ת את כל הכספים הצבורים לזכותו בביטוח המנהלים בפוליסות.
      )בפוליסות עם מרכיב פיצויים נא לצרף טופס -161 הודעת מעביד על תשלום מענק עקב פרישה(.
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חתימת המבוטח:  .3
      הריני מאשר להשיב את הכספים שנצברו ברכיב הפיצויים  לידי המעביד.

חתימת המבוטחשם המבוטחתאריך

X

חתימה וחותמת המעבידשם המעבידתאריך

X פי”
“א

  

03/2016-6007


