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  הודעה חשובה לעמיתי קרן רום

  

הרינו לעדכנכם כי עקב החלפת מערכות מתפעל יחולו שינויים בזמני הטיפול בבקשות, להלן 
 השינויים:

 18/7/2019ועד יום חמישי  11/7/2019בקשות למשיכת כספים שיוגשו החל מיום רביעי  •
 .23/7/2019יבוצעו לא לפני יום שלישי 

בקשות לשינוי מסלול השקעה, העברות לקופה והחוצה, עדכון פרטים אישיים ומינוי  •
יבוצעו לא לפני יום  18/7/2019ועד יום חמישי   11/7/2019מוטבים שיוגשו החל מיום רביעי 

 .23/7/2019שלישי 

ועד יום  14/7/2019בנק הפועלים לא יתאפשרו החל מיום ראשון משיכות מסניפי  •
17/7/2019.   

  

  

  

  אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ועומדים לרשותכם בכל שאלה.

  

  

  

  

  בכבוד רב,
  

  קרן ההשתלמות    –החברה המנהלת של רום 
  לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ       

  



 החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ 
 03-6868988פקס.      03-6868000טל.    29269ת.ד. אביב -תל ,9אחד העם רח' 

 www.krm.co.ilאתר האינטרנט: 

 
 
 
 
 

 לכבוד
 החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ

 
 

 כתב התחייבות ושיפוי
 בלבד הנוחות לשם הינו זכר בלשון הניסוח, לגברים והן לנשים הן פונהזה  מסמך

 כדלקמן:כלפיכם מאשר מתחייב בזה  ,מצהיר ___________ת.ז. _________הח"מ, אני 

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

לעובדי הרשויות קרן ההשתלמות  -רום השתלמות הקרן במנוהל חשבון המנוח ועל שמו של  והואיל:

החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות  ניהולבש המקומיות,

 ; (, בהתאמה"החשבון"-ו "הקרן", המנהלת החברה: ")להלן, שמספרו __________ בע"מ

 בישראל מוסמכת ערכאה ידי על צוואה קיום צו או/ו ירושה צו המנוח של בעניינו ניתן ולא  והואיל

 לפניהמנוח  נפטר כי אף, כאמורהוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה  לאוכן 

 ;שנים משלוש למעלה

 מכוח היותי הורהו/המנוח והנני מצהיר ומאשר כי למיטב ידיעתי, הנני היורש לפי דין של  והואיל:

 וככזה אני זכאי לקבל את הכספים ו/או חלקם היחסי;, של המנוח /ילדו ובן זוג

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

 _______________  ת.ז.______________ קרבה:_______________שם :  

 שם : _______________  ת.ז.______________ קרבה:_______________ 

 שם : _______________  ת.ז.______________ קרבה:_______________ 

 שם : _______________  ת.ז.______________ קרבה:_______________ 

מנכסי המנוח בקרן מכוח היותי הורהו/  ________%של היחסי ני זכאי לחלק הנולפיכך  

 .דין לפי כיורשבן זוג/ ילדו של המנוח, 

 .המנוחוברצוני למשוך את חלקי ביתרת הכספים אשר בחשבון  והואיל:

 
 אני מתחייב ומצהיר כמפורט להלן: ,לנוכח האמור

 
בגין כל תביעה ו/או קנס ו/או פיצוי ו/או עמה ו/או מי מט המנהלת לשלם לשפות ולפצות את החברה .1

מאת כל גוף ו/או אדם במידה  ןמי מטעמו/או  המנהלת, הקרן החברהשתוגש כנגד ו/או תלונה  דרישה

ו/או כי קיימים יורשים נוספים שלא פורטו לעיל וכי המנוח ויסתבר כי אני אינני היורש הבלעדי של 

 לאחרים ו/או היה צריך לחלק אותם לאחרים יחד עמי.היה צריך לשלם המנוח את כספיו של 
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הריני מתחייב לשלם לקרן ו/או למי שהקרן תורה לי את הכספים או את חלקם. ככל שיתברר כי  .2

אינני זכאי/ת לכספים אלו חלקם או כולם. אני מתחייב/ת להשיב באופן מיידי את כלל הכספים 

בצירוף המנהלת, אשונה מאת החברה מיד לאחר דרישה ר המנהלת, שאותם קיבלתי מהחברה

בשיעור אותם היו צוברים הכספים לו היו ממשיכים להיות מוחזקים בקרן.  הקרןהפרשי רווחי 

 החברה שתידרש להוציא, ו"דהוצאות התדיינות, לרבות שכר טרחת עהפיצוי והשיפוי יכללו גם 

ין הכספים שקיבלתי לידי ו/או כנגדה בעניהמנהלת שיתנהל על ידי החברה עקב כל הליך המנהלת 

 כאמור.

, אני מתחייב/ת ומסכים/ה, כי לא 1958-תשי"חה ,לחוק ההתיישנות 19בהתאם להוראות סעיף  .3

טענת התיישנות בנוגע  המנהלת ואני לא אטען כלפי החברה המנהלת תעמוד לי כנגד החברה

ת על טענת /וותר. ברור לי כי בכך אני מהמנהלת ו/או לקרן לתשלומים שיהיה עלי לשלם לחברה

כל  המנהלת ו/או לקרן ה בהתחייבויותיי לשלם לחברה/, אני מכירהמנהלת התיישנות כנגד החברה

 דרישת תשלום, מיד ולאחר בקשתה הראשונה.

 .ובלתי ניתנת לביטול התחייבות בלתי חוזרת נההיי התחייבות זו של .4

נחתמו על ידי מרצוני החופשי וכי הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בפניכם כי ההצהרה וכתב שיפוי זה  .5

 הנני מבין/נה את משמעותם ונפקותם.

 
 

 :באתי על החתום ולראיה
 
 

 חתימה תאריך ת.ז. שם

    

  
 
 

 ד"עו אישור
 

מר/גב' הופיע/ה בפני מאשר/ת כי ביום _______________ _____________, _אני הח"מ, עו"ד

על וחתם/מה שמספרה ______________,  .ידי ת.זשזיהה/תה עצמו/ה על לאחר _________________ 
 ומשמעות ווהבין/ה את תוכנ ומרצונו/ה החופשי/ת, לאחר שקרא/ה אות הזשיפוי והתחייבות כתב הצהרה ו

 .וותוצאותי
 

 וחותמת עו"ד חתימה תאריך מס' רישיון  שם

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 יש לצרף צילום ת.ז. של המצהיר.*
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