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 2020 דצמבר

 

 

 ,יקר/ה מעסיק/ה

 

 שלום רב,

 

 2020 שנת לסוף טווח ארוך חיסכון למוצרי כספים להפקדת הנחיות

 

 התשלומים את ולהעביר להקדים , נבקשך2020הכספים של  שנת לסוף ההיערכות במסגרת
 לפני מועד תום השנה, כדי שהתשלומים ייקלטו במוצרים בשנת המס הנוכחית. 

 

 להנחיות בהתאם העסקים, יום תום עד, 31/12/2020-ה ליום עד לבצע יש בנקאיות העברות
 .ישראל בנק

 
 הפירוט י"עפ אסמכתאות ולשלוח בנפרד מוצר כל עבור ההפקדות את להעביר יש להקפיד

 :הבא

 

 שם המוצר
בנק להפקדה חשבון 

באמצעות העברה 
 בנקאית

תיבת מייל למשלוח 
אסמכתאות ורשימות גביה בגין 

 העברות בנקאיות

חשבון בנק 
ממשק -להפקדה 

מעסיקים 
)תקנות 

 התשלומים(

 הערות

    bpend@clal-ins.co.il 12-600-655504 ביטוח
12-600-
679369 

 

-פנסיהכלל 
קרן מקיפה 

 (170)מ"ה 
10-800-4192039 ppend@clal-ins.co.il   

10-800-
29963534 

דוח פיצול לעמיתים 
יכלול את הפרטים 
הבאים: ת.ז., שם, 

אחוזי עמית בקופה, 
, הפקדה בגין כל רכיב

חודש שכר, משכורת, 
  סכום הפקדה.              

* במקרה של הפקדה 
יש לצרף  ,ראשונה

טפסי הצטרפות 
 +הצהרת בריאות

 
 
 
  

-כלל פנסיה
קרן משלימה 

 (667)מ"ה 
10-800-50698947 ppend@clal-ins.co.il   

10-800-
29963632 

כלל 
השתלמות 

 (456)מ"ה 

10-800- 
29013697 

כל ן רלוונטי עבור -ח
 מסלולים

 
pizurim@clal-ins.co.il 

10-800- 
29013697 

ן רלוונטי עבור -ח
 כל מסלולים

כלל תמר 
 (253)מ"ה 

10-800-29992917 
ן רלוונטי עבור כל -ח

 מסלולים

 
pizurim@clal-ins.co.il 

10-800-
29992917 

ן רלוונטי עבור -ח
מסלוליםכל   

בר )מ"ה 
263) 

10-800-29556647 
 

pizurim@clal-ins.co.il  

10-800-
29556647 

קופ"ג 
 תקציבית

10-800-29993816 
 

pizurim@clal-ins.co.il 
10-800-

29993816 
 

 12-600-480609 פיננסיחסכון 
להפקדות נוספות למוצר קיים: 

hisafinlasochen@clal-
ins.co.il)בציון מס' פוליסה(  

 לא רלוונטי

להפקדות חדשות יש 
 לצרף טופס הצעה:

-klithatz@clal
ins.co.il 
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 להלן מספר דגשים בנושא העברות כספים:
 

בנושא של כל דוח או רשימת פיזור  חלה עליך חובה לציין את מספר הח.פ ה/כמעסיק •

 הנלוות להעברת כספים.

בהתאם לחוזר הממונה על שוק ההון בעניין "אופן הפקדת  01.09.2020מתאריך  החל •

תיקון", נכנסה לתוקף הוראה לפיה לא ניתן עוד להעביר תשלומים  -תשלומים לקופת גמל

( של עובדים גמל קופותכ)המאושרים  מנהלים וביטוחי פנסיה קרנותעבור קופות גמל, 

 באמצעות המחאות )צ'קים(.

את דמי הגמולים/פרמיה במועד המאוחר מהמועדים  ששילמו מעסיקיםכי  ,חשוב לציין •

שמפרסם החשב הכללי  בתשלום ריבית בשיעור ריבית הפיגורים והמפורטים מעלה, יחויב

 . בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית מעת לעת, של מדינת ישראל,

 
 

 שירות למעסיקים בטלפון הלמוקד לסוכן הביטוח שלך או , ניתן לפנות נוספים לפרטים

   :כתובות הדוא"לאו באמצעות  03-9420434שמספרו 

 ins.co.il-clalemp@clalביטוח מנהלים: , Ins.co.il-ServiceEmployers@Clal וגמל: פנסיה

 . 16:30עד  8:30-ה' החל מ-שעות פעילות המוקד בימים א'

 

  .ובקשה שאלה בכל לרשותך ועומדים הפעולה שיתוף על לך מודים אנו

 

 ברכה,ב     

 

 בע"מ ביטוחחברה לכלל 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

mailto:ServiceEmployers@Clal-Ins.co.il
mailto:clalemp@clal-ins.co.il

