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דף מידע לעובד הזכאי לפנסיית חובה
החל מיום  0.0.4111חלה חובת ביטוח פנסיוני על כלל העובדים במשק לאחר ששה חודשי עבודה.
עובד שבמועד קבלתו לעבודה יש לו הסדר פנסיוני (מבוטח פעיל בקרן פנסיה ,קופת גמל ,ביטוח מנהלים) יבוטח
לאחר  3חודשים מתחילת עבודתו רטרואקטיבית ליום תחילת העבודה.
בהתאם לתקנה  41לחוק הפיקוח על שירותיים פיננסים (קופ"ג) לכל עובד הזכות להחליט לאן יועברו הכספים
לטובת הביטוח הפנסיוני.
תקרת השכר המבוטח היא עד פעם אחת השכר הממוצע במשק ( ₪ 1,513לשנת .)4104
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הכספים המופקדים בקרן הפנסיה יהיו במקום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף  41לחוק פיצויי פיטורים ובהתאם להוראות לצו ההרחבה בנושא פנסיית חובה במשק.



עובד המעוניין להפקיד את כספי הפנסיה בקרנות מנורה מבטחים או קרן מקפת החדשה מוזמן
לפנות לנציגי הקרנות :
נציגי מבטחים מנורה:
elihal@newmivt.co.il
אלי הלברון
ילנה בר -שם

טל150-6661055 2 1/-611///1 :
טל150-6661166 2 1/-611///1 :

נציגת קרן מקפת:
דניאלה פירוטין danielap@migdal.co.il

טל150-6101156 2 116-11611// :

עובד המעוניין להפקיד את כספי הפנסיה בקרן אחרת או לקבל ייעוץ בנושא קרנות פנסיה
אחרות ,ביטוחי מ נהלים ,קופות גמל וביטוחי חיים באמצעות סוכן ביטוח הפנסיוני של המכללה
מוזמן לפנות למשאבי אנוש:
יפעת דגן -מנהל מורים

שלי דה פז -רכזת מש"א מנהלי

לידיעתכם!
למכללה הסדרים מיטיבים הכוללים הנחות משמעותיות בדמי הניהול בקרנות הפנסיה :מנורה מבטחים ,קרן
מקפת החדשה  ,ובקרן השתלמות מינהל.
אם לא תודיענו החלטתך עד למועד ההפרשה בפועל עפ"י הסכם העסקתך  -אזי יועברו התשלומים לאחת
מקרנות הפנסיה שמבטחות את מרבית העובדים במכללה ,עמן נחתם הסכם למתן שירות לעובדי המכללה והנחה
בדמי הניהול .קרן הפנסיה המבטחת את מרבית עובדי ההוראה במכללה היא קרן הפנסיה "מבטחים החדשה".
קרן הפנסיה המבטחת את מרבית העובדים בדירוג המנהלי היא קרן הפנסיה "מקפת".
בברכה
מינהל מש"א
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לכבוד
מינהל מש"א
מכללת סמינר הקיבוצים

אני מבקש/ת לצרף אותי לקרן הפנסיה עפ"י המסומן מטה:
(נא סמן אחת מבין האפשרויות שלהלן)

)0

יש לי תכנית פנסיה בחברת __________________ ואני מבקש כי התשלומים יועברו לחברה זו( .במידה
ותוכנית הפנסיה אינה מבטחים2מקפת  -הנחיות יועברו ע"י היחידה המרכזית לביטוח -רונן
קליקר).

)4

אין לי הסדר פנסיוני ואני מבקש (בחר אחת משתי האופציות)


התשלומים יועברו לקרן פנסיה מקפת  /מבטחים שמבטחת את מרבית העובדים במכללה בדירוג
אליו אני שייך( .למכללה הסדר לגבי דמי ניהול מופחתים בקרנות אלו)



אני מבקש כי התשלומים יועברו לחברת _________________(הנחיות יועברו ע"י היחידה
המרכזית לביטוח -רונן קליקר).

שם ומשפחה_______________________________ :

ת.ז___________________________ .

טלפון_________________________ :

חתימה________________________ :
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