
 

 
 
 
 
 
 
 

 לכבוד:
 קופת"ג של עובדי אל על, נתיבי אויר לישראל, אגודה שיתופית בע"מ.

 
 

 כתב התחייבות ושיפוי
 

 מצהיר/ה ומאשר/ת ומתחייב/ת בזה כלפיכם כדלקמן: ___________ת.ז. אני הח"מ, _________

 ביום ___________.ומר/גב' _________ ת.ז__________ (להלן: "העמית") נפטר  הואיל:

ועל שמו של העמית מנוהל חשבון קופת גמל בקופת"ג של עובדי אל על, נתיבי אויר לישראל, אגודה שיתופית  והואיל:
 ); "הקופה"בע"מ (להלן 

והנני מצהיר/ה ומאשר/ת כי למיטב ידיעתי, הנני היורש/ת לפי דין של העמית וככזה אני זכאי לקבל את  והואיל:
 לקם היחסי;הכספים ו/או ח

  ):בן זוגו, הורהו, או ילדו של העמית( יחד עמי זכאים לרשת את העמית היורשים המפורטים להלן 

 שם : _______________  ת.ז.______________ קרבה:_______________ 

 שם : _______________  ת.ז.______________ קרבה:_______________ 

 __________ קרבה:_______________שם : _______________  ת.ז.____ 

 שם : _______________  ת.ז.______________ קרבה:_______________ 

 ולפיכך חלקי היחסי בירושתו של העמית הוא ________% 

 וברצוני למשוך את חלקי ביתרת הכספים אשר בחשבון העמית;     והואיל:
 

 :לנוכח האמור אני מתחייב/ת ומצהיר/ה כמפורט להלן
 

לשלם לשפות ולפצות את הקופה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או קנס ו/או פיצוי ו/או דרישה ו/או תלונה שתוגש  .1
כנגד הקו ו/או מי מטעמה מאת כל גוף ו/או אדם במידה ויסתבר כי אני אינני היורש הבלעדי של העמית ו/או כי 

העמית היה צריך לשלם לאחרים ו/או היה צריך לחלק  קיימים יורשים נוספים שלא פורטו לעיל וכי את כספיו של
 אותם לאחרים יחד עמי.

 
הריני מתחייב לשלם לקופה ו/או למי שהקופה תורה לי את הכספים או את חלקם. ככל שיתברר כי אינני זכאי/ת  .2

לכספים אלו חלקם או כולם. אני מתחייב/ת להשיב באופן מיידי את כלל הכספים שאותם קיבלתי מהקופה מיד 
יו צוברים הכספים לו היו ממשיכים לאחר דרישה ראשונה מאת הקופה בצירוף הפרשי רווחי קופה בשיעור אותם ה

להיות מוחזקים בקופה. הפיצוי והשיפוי יכללו גם הוצאות התדיינות, לרבות שכר טרחת עו"ד, שתידרש להוציא 
 הקופה עקב כל הליך שיתנהל על ידי הקופה ו/או כנגדה בעניין הכספים שקיבלתי לידי כאמור.

 
, אני מתחייב/ת ומסכים/ה, כי לא תעמוד לי כנגד הקופה 1958 –ההתיישנות תשי"ח לחוק  19בהתאם להוראות סעיף  .3

ואני לא אטען כלפי הקופה טענת התיישנות בנוגע לתשלומים שיהיה עלי לשלם לקופה. ברור לי כי בכך אני מוותרת 
יד ולאחר בקשתה על טענת התיישנות כנגד הקופה, אני מכיר/ה בהתחייבויותיי לשלם לקופה כל דרישת תשלום, מ

 הראשונה.
 

 התחייבות זו שלי היא התחייבות בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול. .4
 

 
  ולראיה באתי על החתום היום:____________ שם המבקש וחתימה: ___________________ 
           


