
אבקש לרשום ברישומכם את פרטי פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני מיום

בהתאם לפרטים שלהלן:

אני מסכים כי הודעות בקשר לבקשתי זו יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת:

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

     צילום ת״ז של בן הזוג לשעבר )ת.ז ביומטרית: יש להעביר צילום של שני הצדדים(.

     פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או העתק נאמן למקור של פסק הדין.

     במידה והקופה במעמד "עצמאי" יש לצרף שאלון הכר את הלקוח וטופס הצהרת נהנה.

את הבקשה יש להגיש בדואר רשום או במסירה אישית לכתובת ששת הימים 30, בני ברק.

*יובהר כי אם קיימת סתירה בין פרטי פסק הדין כפי שצוינו בטופס זה לבין הפרטים הכתובים בפסק הדין, תיבחן הבקשה על בסיס הפרטים שבבפסק הדין ופרטים אלו יירשמו בהערה, אם היא תירשם.

בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני 
באמצעות צבירת כספים

)טופס 1 - בהתאם לתקנות לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו(

אנא הקף/י בעיגול את התשובה הנכונה

במקרה שבו חלק מקצבה של עמית משולמת לו וחלק אחר נותר צבור בקופת גמל - האם נקבע בפסק הדין כי החלוקה 
לבן הזוג לשעבר תיעשה מהיתרה הצבורה שנותרה לעמית לאחר תשלום קצבת הפרישה החלקית )סעיף 7)ב((?

כן / לא

פרטי המוצרים הפנסיוניים שלגביהם חלה הבקשה )ככל שצוין בפסק הדין(
מספר חשבוןשם המוצרסוג המוצר )קרן פנסיה / קופת גמל(

פרטי מגיש הבקשה )בן הזוג לשעבר(
שם משפחה )קודם(מיןתאריך לידהמספר זהות/דרכוןשם משפחהשם פרטי

פרטי החוסך
שם משפחה )קודם(מיןתאריך לידהמספר זהות/דרכוןשם משפחהשם פרטי

פרטי פסק הדין*
שיעור להעברהמועד הפירודמשך התקופה המשותפתתאריך מתן פסק דיןמספר הליךערכאה
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