פברואר 2017
מעסיק/ה יקר/ה,
שלום רב,
הנחיות להפקדת כספים למוצרי חיסכון ארוך טווח – שנת 2017
אנו מבקשים להפנות את תשומת ליבך לתקנות  10ו–  11לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)
(תשלומים לקופת גמל) ,תשע"ד .2014-תקנות אלו מגדירות ,בהמשך לקבוע בחוק הגנת השכר ,את חובתו של
המעסיק לשלם את דמי הגמולים תוך  7ימי עסקים ממועד תשלום השכר או עד ה–  15לחודש העוקב לחודש
השכר ,לפי המוקדם מבניהם.
שים לב ,כמעסיק/ה הנך נדרש/ת לעמוד באופן שוטף ורציף בהוראות חוק אלו.
אנא הקפידו להעביר את ההפקדות עבור כל מוצר בנפרד ולשלוח אסמכתאות עפ"י הפירוט הבא:

שם המוצר

להעברה
באמצעות
שקים

חשבון בנק
להפקדה
באמצעות
העברה בנקאית

ביטוח

לפקודת "כלל
ביטוח"

12-600655504

חסכון
פיננסי

לפקודת "כלל
ביטוח"

12-600480609

כלל פנסיה-
קרן מקיפה
(מ"ה )170
כלל פנסיה
משלימה-
קרן
משלימה
(מ"ה )667
כלל
השתלמות
(מ"ה )456

תיבת מייל למשלוח אסמכתאות
ורשימות גביה בגין העברות
בנקאיות

bpend@clal-ins.co.il
להפקדות נוספות למוצר קיים:
hisafinlasochen@clal-ins.co.il
(בציון מס' פוליסה)

חשבון בנק
להפקדה -
ממשק
מעסיקים
(תקנות
התשלומים)
12-600679369
לא רלוונטי

לפקודת "כלל
פנסיה"

10-8004192039

ppend@clal-ins.co.il

10-80029963534

לפקודת "כלל
פנסיה"

10-80050698947

ppend@clal-ins.co.il

10-80029963632

לפקודת "כלל
השתלמות"

10-80029013697

pizurim@clal-ins.co.il

10-80029013697

כלל תמר
(מ"ה )253

לפקודת "כלל
תמר"

10-80029992917

gviagemel.file@clal-ins.co.il

10-80029992917

בר (מ"ה
)263

לפקודת "בר
קופת גמל"

12-600610482

gviagemel.file@clal-ins.co.il

12-600610482

הערות

להפקדות חדשות יש
לצרף את טופס ההצעה-:
klithatz@clalins.co.il

דוח פיצול לעמיתים יכלול
את הפרטים הבאים:
ת.ז ,.שם ,עמית בקופה,
חלוקה לפי עובד/מעביד,
חודש שכר ,משכורת,
סכום הפקדה * .במקרה
של הפקדה ראשונה יש
לצרף טפסי הצטרפות
+הצהרת בריאות.
את ההמחאות יש לשלוח
לכתובת :ראול ולנברג 36
תל אביב 6136902

להלן מספר דגשים בנושא העברות כספים:
.1
.2
.3
.4

כמעסיק חלה עליך חובה לציין את מספר הח.פ .בנושא של כל מייל או רשימת פיזור הנלוות להעברת כספים,
הן באמצעות העברה בנקאית והן באמצעות המחאה.
לאור הקבוע בתקנות התשלומים ,קיימת חשיבות רבה כי מעסיקים יבצעו את התשלומים בהעברה בנקאית
ולא באמצעות המחאות.
תשלומים בהעברה בנקאית יאפשרו מענה מדויק ומהיר להיזונים החוזרים ,יבטיחו מתן תאריך ערך מיידי
שאינו תלוי במועד הגעת ההמחאה למשרדי החברה.
חשוב לציין כי בהתאם להוראות התקנות מעסיק ששילם את דמי הגמולים במועד המאוחר מהמועדים
המפורטים מעלה ,יחויב בתשלום ריבית בשיעור ריבית הפיגורים בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת
הבנקאית שמפרסם החשב הכללי של מדינת ישראל מעת לעת.

לפרטים נוספים ,אנו מזמינים אותך להיכנס לפורטל המעסיקים ,דרכו תוכל/י להפיק דוחות ולצפות בנתונים על
חשבונות העובדים בחברתכם .לכניסה לחץ כאן
אנו עומדים לרשותך בכל בקשה ושאלה.

בברכה,
ישראלה חן ,סמנכ"ל בכיר
מנהלת אגף תפעול וגביה
כלל ביטוח

