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 ______: מספר הסוכ�________ , : ש� הסוכ�
  

  
  הצטרפותהסכ� 

  
  

  .                     בשנת                 בחודש            שנער� ונחת� ביו� 
  

  ,)המעסיק #להל� (    _______________________________    :בי�

                 __' _________________________מרח

  
  ,)החברה המנהלת # להל�(          מ"נסיה וגמל בעהפניקס פ    :לבי�

   גבעתיי�53 מדר� השלו�    
  

                    
י "עת והפנסיה המנוהל נותלקריצטרפו  המעסיקכי עובדי והצדדי� מסכימי� ביניה�   :הואיל

  ,כקבוע בהסכ� זה להל� הכל, החברה המנהלת
  

                             
  #: הותנה והוסכ� בי� הצדדי� כדלקמ�, כ� הוצהרלפי                           

  
  
  .המבוא להסכ� זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו  . 1
  

  :הגדרת מונחי�  . 2
  

  .המעסיק על ידי  עובד המועסק  עובד   2.1  
  

 י"עפ הפועלת ,המנהלת חברהי ה" המנוהלת ע,הפניקס פנסיה מקיפה   קר� הפנסיה  2.2
   להל�(  ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכ� זה כפי שיהיה בתוק! מעת לעתתקנו�

  ).�התקנו
    

 י"פעהפועלת  ,החברה המנהלתי "המנוהלת ע ,הפניקס פנסיה כללית    כלליתקר�   2.3
  ).התקנו�   להל� ( כפי  שהיה בתוק! מעת לעת תקנו�

  

  .כלליתאו קר� / קר� הפנסיה ו   קרנות הפנסיה        2.4              
  

 2005  ה"תשסה) קופות גמל( פיננסיי� נכסי�חוק הפיקוח על    יההסדר התחיקת  2.5
, )כללי� לאישור וניהול קופות גמל(מס הכנסה תקנות , ל פיופורסמו  עהתקנות שיו

, טוח והחיסכו� במשרד האוצריהב, הממונה על שוק ההו� והוראות 1964    ד "התשכ
  .שינתנו מעת לעת

    
  : לקר� פנסיההצטרפות  . 3
  

אצל תו לביטוח פנסיוני מעבודתו  ממועד תחילת זכאו,צטר! לקר� הפנסיהעובד י  3.1
 ובכפו! להוראות הסכ� זה ו� בהתא� לתקנויקבעובקר� הפנסיה וזכויותיו  ,המעסיק

 החברה המנהלתעל ידי  במתכונת שתקבע ,חת� על טופס בקשה מקוצר א� ,כל די�
  . מעת לעת

  
בקשת עובד יהיה חייב בחתימה על טופס  מובהר כי , לעיל3.1חר! האמור בסעי!   3.2

חברה שתקבע על ידי הבמתכונת ,  הכולל הצהרת בריאותקר� הפנסיהמלא להצטרפות 
כהגדרתו בהסדר , לקר� הפנסיה נפגש ע� בעל רישיו�טר� הצטרפותו א�  ,המנהלת

  .התחיקתי
  

 תו� עלחרת יהיה חייב לחקופת גמל אעובד אשר ירצה להעביר כספי� לקר� הפנסיה מ  3.3
 הכולל הצהרת טופס בקשת הצטרפות מלא לקר� הפנסיהוטופס העברת זכויות 

  . שתקבע על ידי החברה המנהלתבמתכונת , בריאות
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 ובלבד,  השקעהלומסלו, מסלול ביטוח בקר� הפנסיהבחור בהעובד יהיה רשאי ל  3.4
לחברה בכתב על ידו גש תו, בחברה המנהלתהמקובלת  תעשה במתכונתההודעה ש
  .על ידהותאושר מנהלת ה

  
  :שכר מבוטח  . 4
  

  .השכר המבוטח בקר� הפנסיה יהיה השכר ממנו יועברו דמי גמולי�   4.1  
    

 תחיקתיהובהסדר  �עלה השכר המבוטח על תקרת ההכנסה המבוטחת הקבועה בתקנו   4.2
 א� כ� הורה העובד אלא, כלליתבקר� הד יתרת דמי הגמולי� תופק ,) התקרה  להל�(

  .המעסיק הסכמתבאחרת 
  
  :העברת רשימות גביה ותשלו� דמי גמולי�  . 5
  

 תקנות 1958   ח "התשי, ק הגנת שכרמתחייב לפעול בהתא� להוראות חו המעסיק   5.1
קרנות   ותקנותהסדר תחיקתי, 1976  ו "התשל, )פרטי� ומסירת הודעות(הגנת השכר 

 למועד ועובר דש החול!בעד החו, מדי חודש בחודשו, לחברה המנהלתולהעביר הפנסיה 
 ועובדירשימת גבייה עבור , � להוראות הסכ� זהלתשלו� דמי הגמולי� בהתא

ובמועד  בשיעורלקרנות הפנסיה ולשל� על פיה דמי גמולי� המבטחי� בקרנות הפנסיה 
  .בהסדר התחיקתיהקבוע 

  

בהתא� ,  מהשכר המבוטח דמי גמולי�לחברה המנהלתוהעובדי� ישלמו  המעסיק   5.2
 לחברה המנהלת ויד ותימסר על המעסיקפורט ברשימת הגבייה שתיער. על ידי למ

,  בקוב/מעסיקה תועבר על ידי הרשימת הגביי. חודש בחודשו בעד החודש החול!מידי 
   .החברה המנהלתהנדרש מול  תאו� מבנה הנתוני�תו. 

  
  :ת עבודההפסק  .6
  

   .העובד ע� העתק לעובד  עבודתו שלבכתב על הפסקת לחברה המנהלתודיע י המעסיק  
  
  :מסירת מידע  .7
  

  למסור כל מידע המצוי בידיהתרשאי תהיה החברה המנהלתמובהר ומוסכ� על ידי הצדדי� כי   
להוראות  ו!בכפ  מו וכל זאתעתמצא לנכו� להתקשר שאו גו! /לצור. אכסונו ועיבודו לכל אד� ו

או אותו גו! לא יהיו /אותו אד� ואו /ו החברה המנהלת  .1981  א "התשמ, וק הגנת פרטיותח
  .רשאי� להשתמש במידע בכל צורה שהיא מלבד מת� מידע ושירות לעובדי�

  
  :החתמת העובדי�  .8
  

, הפנסיה יחתו� על טופס בקשה מקוצרשכל עובד שיצטר! לקר� לכ. היה אחראי י המעסיק  
גמולי� א. לא בשל עובד דמי  המעסיקהעביר . לחברה המנהלתעבירו יו, 3.1כאמור בסעי! 

 , מיו� העברת הכספי�ימי� 60בתו.  חתו� על ידי העובדטופס הבקשה המקוצר את העביר 
 וזאת ,בשל העובדאת הכספי� שהתקבלו   למעסיקרשאית להחזיר החברה המנהלתתהיה 

  . ולבטל את ביטוח העובד בקר� הפנסיה,למעסיקבכתב לאחר מת� הודעה 
  
  :תחולה   .9
  

  . מיו� חתימתוהסכ� זה נכנס לתוקפו 9.1

  . ימי�60הצדדי� יוכלו לבטל ההסכ� בהודעה מראש בת  9.2
  
  
  

  #: ולראיה באו הצדדי� על החתו�
  
  
  

  _________________                                                 _________________  
                ת     החברה המנהל                                                         המעסיק

     


