יישום צו ההרחבה ותיקון  61בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק
תקציר הוראות הצו
במאי  6102חתם שר הכלכלה על צו ההרחבה להסכם הקיבוצי הכללי בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות
העובדים הכללית החדשה ,בדבר הגדלת שיעורי ההפקדות לביטוח פנסיוני במשק ,ובמקביל אישרה הכנסת את תיקון 02
לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,תשס"ה –  ,6112הדן באותו נושא.
ההוראות המורחבות קובעות את הרף המינימלי להפקדה פנסיונית עבור עובדים שכירים והן חלות על כל העובדים
והמעסיקים בישראל ,לרבות מי שחל עליו צו ההרחבה לפנסיה חובה.
הגדלת שיעורי ההפקדות לרכיב התגמולים מהשכר החודשי תבוצע בשתי פעימות כמפורט להלן:
שיעור ההפקדות המינימלי לתגמולים מהשכר החודשי
מועד התחלה

עובד

מעסיק

יולי 6102

2..2%

2.62%

ינואר 610.

2%

2.2%

הוראות חוק נוספות


שיעור התגמולים לא יפחת מ 5% -מהשכר.



בביטוח מנהלים הפקדת המעסיק בשיעורים הנ"ל תכלול תשלום עבור רכישת כיסוי אובדן כושר עבודה
בשיעור הדרוש להבטחת  .2%משכרו של העובד וככל שיהיה צורך להגדיל את שיעור ההפקדה בשל
הכיסוי בגין אובדן כושר עבודה (מעבר ל 2.62% -או  2.2%בהתאמה לתקופה) ,המעסיק יישא בכך עד
לתקרה של  5.5%מהשכר הקובע.
הפקדה לרכיב הפיצויים



שיעור ההפקדה לפיצויים שנקבע בצו ההרחבה לא יפחת מ  2%אך אין בשיעור זה כדי לפגוע בעובד
חדש המגיע עם תכנית פנסיונית בה אחוז ההפרשה לרכיב הפיצויים עומד על .3.88%



עובד בעל שיעור פיצויים של  3.88%העובר מביטוח מנהלים לקרן פנסיה (או קופת גמל) תימשך עבורו
ההפקדה בשיעור זה גם בקופה החדשה.



מעסיק לא יוכל לשנות את שיעור ההפרשות לרכיב הפיצויים לגבי עובד קיים ,לרבות הסדר סעיף  01אם
היה קיים ערב כניסת ההסכם לתוקף.

להלן הכללים לקליטת ההפקדה הנוספת בהתאם למדיניות החברה:
סוג
הפוליסה

אופן קליטת
ההפקדה הנוספת
בגין הגדלת
ההפרשות

מעסיק שמפקיד במסגרת ממשק
מעסיקים

מעסיק שאינו מפקיד במסגרת ממשק
מעסיקים ומעביר דיווח ברמת מבוטח
או ברמת פוליסה

פוליסת ביטוח
בה תאריך
תחילת ביטוח
קודם ל-
0.2.6110

אם למבוטח אין פוליסה
נוספת עם תחילת ביטוח
מ - 206110 -אזי תיפתח
פוליסה הפרשית חדשה

המערכת תפתח פוליסה הפרשית באופן אוטומטי
ותעביר אליה את הפרשי ההפקדה.

על המעסיק למלא ולשלוח לפניקס :

אם למבוטח יש פוליסה
נוספת עם תחילת ביטוח
מ -206110 -אזי ההפרש
יועבר לפוליסה הנוספת

ההפרש בגין ההגדלה בהפרשות של הפוליסה הישנה
(שנרכשה לפני  ,)1206110יתווסף להפרשות של
הפוליסה שנרכשה לאחר .206110



.
פוליסת ביטוח
בה תאריך
תחילת ביטוח
הינו החל מ-
0.2.6110
ואילך



בפוליסה הקיימת

הפקדת הכספים תבוצע בהתאם לדיווח המעסיק
בממשק מעסיקים.
יש למלא ולשלוח לפניקס:
"בקשה להגדלת שיעורי ההפקדות בפוליסה

קיימת" (נספח ב')
"קובץ אקסל להגדלת שיעורי ההפקדות

בפוליסה קיימת".

חשבון בקרן פנסיה או בקופת גמל
ההפקדה הנוספת בגין הגדלת ההפרשות תיקלט בחשבון הקיים.

לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות למוקד הפניקס בטל' * 6.61

טופס "בקשה להפקת פוליסה הפרשית"
(נספח א').
"קובץ אקסל להפקת פוליסה הפרשית
חדשה".

על המעסיק למלא ולשלוח לפניקס :



טופס "בקשה לשינוי שיעורי הפקדות
בפוליסה קיימת" (נספח ב') .
"קובץ אקסל להגדלת שיעורי ההפקדות
בפוליסה קיימת".

על המעסיק למלא ולשלוח לפניקס :



טופס "בקשה להגדלת שיעורי הפקדות
בפוליסה קיימת" (נספח ב') .
"קובץ אקסל להגדלת שיעורי ההפקדות
בפוליסה קיימת".

