א .פרטי מבוטח  /בעֹל פוֹליסה  /מוטב ֹלמֱקרה חיים
תיבת ִדואר
שאֹלות ֹלעניין FATCA
ֹלצורך ִדיווח ֹלשֹלטונות
האם יש ביִדך "?"Green Card
המס בארה"ב

האם אתה תושב אמריֱקאי?

ֹלא

כן
כן

האם אתה אזרח אמריֱקאי?

כן

ֹלא

חתימה

תאריך החתימה

ֹלא במיִדה וענית "כן" ֹלאחִד מהסעיפים יש ֹלצרף טופס W-9

ב .בֱקשה ֹלפִדיון פוֹליסה/ות
תצֹלום שֹל תעוִדה מזהה :תעוִדת זהות שֹל המבוטח או שֹל בעֹל הפוֹליסה,
ֹלפי העניין.
הוִדעה אחרונה עֹל מצב ביטוח שנתי או רבעוני או פוֹליסה מֱקורית בפִדיון
מֹלא בֹלבִד או הצהרת סוכן/עובִד חברה בִדבר זיהוי המבוטח )סעיף ִד' או ה'(.

ג .הצהרות המבוטח  /בעֹל הפוֹליסה

יִדוע ֹלי שבעת ביצוע בֱקשתי שבנִדון  -הסכום ֹלתשֹלום הנובע מ"ֱקופת ביטוח" כפוף ֹלהוראות ניכוי מס במֱקור עֹל-פי תֱקנות ֱקופות גמֹל ופֱקוִדת מס הכנסה ֹלרבות
מס רווחי הון.

 .7הצהרה ֹלעניין  - FATCAהחברה הוִדיעה ֹלי כי אם ) (1אצהיר כי אני אזרח/תושב ארצות הברית או ביִדי  Green Cardאו ) (2אם הפרטים שמסרתי ֹלחברה מצביעים
עֹל אינִדיֱקציה שיכוֹל ואני אזרח/תושב ארצות הברית או ביִדי  Green Cardוסירבתי ֹלמֹלא את הטפסים השוֹלֹלים את ֱקיומה שֹל האינִדיֱקציה ֹלבֱקשת החברה תוך
המועִד שנתבֱקשתי ֹלכך ,החברה תהיה מחויבת ֹלמסור פרטים ביחס ֹלפרטי הזיהוי שֹלי והחיסכון שֹלי בהתאם ֹלהוראות ה.FATCA -

ֹלתשומת ֹלבך ,במיִדה וֹלא תמֹלא את פרטי חשבון הבנֱק ֹלהפֱקִדה ,סכום הפִדיון יישֹלח בהמחאה ֹלכתובתך.

אישור ֹלניכוי הֹלוואה

אני מאשר שהובהר ֹלי כי במיִדה ויש ֹלי הֹלוואה בחברתכם ,אני רשאי ֹלבֱקש ֹלסֹלֱק את ההֹלוואה טרם ביצוע הפִדיון ,בחתימתי עֹל מסמך הפִדיון הנני מבֱקש ֹלסֹלֱק את ההֹלוואה.

אני מאשר ,שהיה וסכום הפִדיון המבוֱקש יהיה חייב במס בהתאם ֹלתֱקנות ֱקופות הגמֹל ,ינוכה ֹלי מס בשיעור שֹל .35%
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ִד .הצהרות נוספות ֹלבעֹל פוֹליסה מסוג חברה/תאגיִד/חבר בני אִדם
הרינו ֹלהצהיר בזאת כי יִדוע ֹלנו ש -
א .משיכת ערך הפִדיון עֹל יִדי בעֹל הפוֹליסה ,תאגיִד או חבר בני אִדם .תהיה אך ורֱק באחת מהנסיבות הבאות:
 .1עבור תשֹלום ֹלמבוטח בֹלבִד עֹל-פי הסכם עבוִדה בין המבוטח ובעֹל הפוֹליסה ,ובמֱקרה כזה יצורף ֹלבֱקשה טופס “ 161הוִדעת מעביִד עֹל פרישה שֹל עובִד” או כֹל טופס
אחר שיבוא במֱקומו ,בו מצויין הסכום ֹלתשֹלום שהינו סכום המשיכה.
ֱ .2קיים פסֱק ִדין שֹל בית הִדין ֹלענייני עבוִדה או ערכאה שיפוטית הֱקובע כי יש ֹלהעביר את הכספים הצבורים בפוֹליסה ֹלבעֹל הפוֹליסה .במֱקרה זה יצורף ֹלבֱקשה העתֱק פסֱק ִדין.
 .3משיכת ערך הפִדיון הינה ֹלצרכי העברה ֹלפוֹליסת חיסכון אחרת בעבור המבוטח ,במֱקרה כזה תצורף ֹלבֱקשה הסכמת המבוטח בחתימתו.
ב .בעֹל פוֹליסה ,תאגיִד או חבר בני אִדם ֹלא יוכֹל ֹלֱקבֹל הֹלוואה מהפוֹליסה.

חתימה

תאריך

ה .הצהרת הסוכן ֹלגבי זיהוי המבוטח  /בעֹל הפוֹליסה
אני מאשר בזאת כי בעת מיֹלוי הבֱקשה ֹלפִדיון ֹלא מסר המבוטח  /בעֹל הפוֹליסה  /מוטב ֹלמֱקרה חיים ֹליִדי פרטים שמחייבים מיֹלוי טופס  W8עֹל יִדו.
חתימת
הסוכן

ו .הצהרת עובִד החברה ֹלגבי זיהוי המבוטח  /בעֹל הפוֹליסה
אני מאשר בזאת כי בעת מיֹלוי הבֱקשה ֹלפִדיון ֹלא מסר המבוטח  /בעֹל הפוֹליסה  /מוטב ֹלמֱקרה חיים ֹליִדי פרטים שמחייבים מיֹלוי טופס  W8עֹל יִדו.
חתימת
העובִד
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