מהדורה עדכנית מיו 6.4.2009 :

פסגות מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית
תקנו קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית
 .1תחולת תקנו הקופה ותקנו החברה המנהלת
תקנו הקופה ,תקנו החברה המנהלת וכל המסמכי
ומסמכי

נוספי

המסדירי

את מערכת היחסי

הנובעות מחברותו בקופה )להל – "המסמכי

הנוספי

– מסמכי הצטרפות,

בי הקופה לעמית ואת זכויותיו
הנלווי "( – מחייבי

את החברה

המנהלת ,את הקופה ,ואת העמית ,ובלבד שיתקיי האמור להל:
א.
ב.

כל נושא ועניי המוסדר בחוק ,ינהגו לגביו בהתא להוראות החוק.
כל נושא המוסדר בתקנו הקופה ובמסמכי

הנלווי

אשר אושרו ו/או נחתמו

ונמסרו לקופה כנדרש – ינהגו על"פי הוראותיה  ,כל עוד אי בה הוראה כלשהי
הנוגדת את הוראות החוק.
ג.

כל נושא אשר אינו מפורט בתקנו הקופה ו/או בתקנו החברה המנהלת ובמסמכי
הנלווי

ואי התייחסות לגביו בהוראות החוק – ינהגו על פי הוראות החברה

המנהלת.
 .2הגדרות
בתקנו זה "
"החברה המנהלת"

פסגות קופות גמל בע"מ חברה ,אשר קבלה רשיו לשמש כחברה
מנהלת קופות גמל כהגדרתה בסעי 1 $לחוק קופות גמל ,ואשר
תנהל את הקופה;

"החשבו הנפרד"

חשבו בנק נפרד של המעביד בו יופקד כל סכו שנמש& בידי
המעביד מהקופה ואשר לא יופקדו בו כספי אחרי זולת
הסכומי האמורי ;
הממונה על שוק ההו ,ביטוח וחיסכו במשרד האוצר;

"הממונה על תשלו

מי שעמית"מעביד מינה להיות ממונה על תשלו קצבה לעובדיו;

"הממונה"

הגמלאות"
"חוק התכנית

חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי

להבראת כלכלת
ישראל"

התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספי
התשס"ג";2003

"חוק קופות גמל"

חוק הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( ,התשס"ה – ;2005

 2003ו",(2004

"כספי הקופה"

כהגדרת בחוק קופות גמל;

בפנסיה מעביד כהגדרתו בסעי 88 $לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל,
"מעביד
למעט מדינת ישראל והגופי המנויי בסעי 92 $לחוק התכנית
תקציבית"
להבראת כלכלת ישראל;
"עובד"

כהגדרתו בסעי 88 $לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל ,וכ
נושא משרה כהגדרתו בסעי 88 $לחוק האמור;

"התקנו"

תקנו הקופה ,כפי שיהיה מעת לעת;

"תקנות מס הכנסה" תקנות מס הכנסה )כללי לאישור ולניהול קופות גמל( ,התשכ"ד"
;1964
"קופת הגמל" או
"הקופה"
"עמית" או "עמית

"פסגות מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית" ,אשר הינה קופת
גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית ,המנוהלת כנאמנות על
ידי החברה המנהלת;
כהגדרתו בחוק קופות הגמל ,ובלבד שהינו מעביד בפנסיה

מעביד"
"טפסי הצטרפות"

תקציבית;
טופסי בקשה ,הצהרות ומסמכי נוספי אשר ייקבעו מזמ לזמ
ע"י החברה המנהלת ויחתמו בידי המבקש להיות עמית;
מרש האוכלוסי או רש החברות או רש העמותות או משרד

הרלוונטי"

הפני  ,שבו מתנהל רישו מוסמ& אודות כתובת העמית ,בהתא
לסוג ההתאגדות או הזהות המשפטית של העמית.

"מרש הכתובות

 .3פרשנות
א.

כל האמור בתקנו זה במי זכר פירושו ג במי נקבה ולהיפ& .כל האמור בתקנו
זה בלשו יחיד פירושו ג בלשו רבי ולהיפ& .כל האמור בתקנו זה ביחס לאד
פירושו ה ביחס ליחיד וה ביחס לתאגיד ,והכל אלא א יש בתקנו הוראה
מפורשת אחרת.

ב.

לכל מונח בתקנו זה תהא המשמעות הנודעת לו בחוק קופות גמל או בחוק התכנית
להבראה כלכלת ישראל ,אלא א יש בתקנו הוראה מפורשת אחרת.

 .4פעילות הקופה והחברה המנהלת
א.

עיסוקה הבלעדי של החברה המנהלת הוא ניהול קופות גמל ,בכפו $להוראות
שנקבעו ע"י שר האוצר בעניי עיסוק בלעדי כאמור – ככל שנקבעו.

ב.

הקופה תנוהל בידי החברה המנהלת בהתא להוראות הדי.

ג.

החברה המנהלת תהיה רשאית לבצע כל פעולה בש הקופה.
2

 .5השקעות הקופה
החברה המנהלת תשקיע את כספי הקופה בהתא

למדיניות ההשקעות של הקופה,

ובכפו $להוראות הדי.
 .6הפרדת נכסי וחשבונות
א.

החברה המנהלת תנהל מערכת חשבונות נפרדת לכל קופת גמל שבניהולה ותחזיק
ותנהל את נכסי קופת הגמל בנפרד מנכסי של קופות גמל אחרות.

ב.

החברה המנהלת תנהל חשבונות נפרדי

לכל מעביד בפנסיה תקציבית שהוא

עמית"מעביד בקופה )להל – חשבו עמית!מעביד(.
ג.

חשבו עמית"מעביד יחולק לפי תשלומי עמית"מעביד לקופה בעד כל אחד מעובדיו,
לרבות רווחי הקופה שנזקפו על התשלומי האמורי בהתא לסעי 14 $לתקנו
זה.

ד.

החברה המנהלת תנהל בקופה רישו בחשבו עמית"מעביד לפי החלוקה האמורה
בסעי $קט )ג( ותעדכ את הרישו בהתא להפקדות עמית"מעביד ולתשלומי
ששולמו לו בהתא להוראות תקנו זה.

 .7איסור העברה ,שעבוד או עיקול
כספי הקופה לא יהיו ניתני להעברה לאחר ,לשעבוד או לעיקול על פי כל די.
 .8נאמנות וטובת עמיתי
א.

החברה המנהלת תפעל באמונה ובשקידה לטובת כל אחד מהעמיתי בקופה ,לא
תפלה בי הזכויות המוקנות לאות עמיתי ולא תעדי $כל עני וכל שיקול על פני
טובת .

ב.

החברה המנהלת תנהג בזהירות וברמת מיומנות שנאמ מיומ היה נוהג בה
בנסיבות דומות ,ותנקוט את כל האמצעי הסבירי לש שמירה על נכסי קופת
הגמל שבניהולה ועל הזכויות הנובעות מנכסי אלה.

ג.

בסעי $זה" ,עמית" – לרבות עובד של עמית"מעביד ,וכ שאיר של עובד כאמור,
לאחר מותו.

 .9שינוי תקנו
לא ייעשה כל שינוי בתקנו זה אלא באישור מראש ובכתב מאת הממונה.
 .10הצטרפות לקופה
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א.

מעביד המבקש להצטר $כעמית"מעביד לקופה ימלא את טפסי ההצטרפות
שתמסור לו החברה המנהלת ,ויצר $לה  ,בי היתר ,אסמכתאות המוכיחות את
היותו מעביד בפנסיה תקציבית ,שמו של הממונה על תשלו הגמלאות ,פרטי
החשבו הנפרד ,וכל מסמ& אחר שיידרש על ידי החברה המנהלת.

ב.

החברה המנהלת תחליט ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,א לאשר את בקשת
ההצטרפות האמורה בסעי $קט )א( ,ובלבד שהיא לא תהיה רשאית לאשר
הצטרפותו של מעביד שאינו מעביד בפנסיה תקציבית; דחתה החברה המנהלת את
בקשת ההצטרפות – היא תישלח למעביד הודעה מנומקת בדבר הדחייה האמורה.

 .11תשלומי לקופה

א.

עמית"מעביד יפקיד לחשבונו בקופה תשלומי חודשיי רצופי בשיעור שנקבע
בסעיפי  89ו" 90לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל ממשכורתו הקובעת של
כל אחד מעובדיו ,אשר נכו לחודש ינואר  2008עומד על  ,2%והכל בכפו $לאמור
בסעיפי האמורי  .לעניי זה "משכורת קובעת" – כהגדרתה בסעי 88 $לחוק
התכנית להבראת כלכלת ישראל.

ב.

התשלומי כאמור בסעי $קט )א( ישולמו לקופה במזומני בלבד ולפי המועדי
שנקבעו בתקנה  20לתקנות מס הכנסה או כל תקנה שתבוא במקומה.

 .12רשימת העובדי
עמית"מעביד יצר $לתשלו כאמור בסעי 11 $לתקנו זה רשימה ובה שמות עובדיו ,אשר
בגינ שולמו הכספי באותו חודש ,והסכו ששול בשל כל עובד.
 .13פיגורי בתשלו על ידי עמית!מעביד
לא שיל עמית"מעביד את הכספי המגיעי ממנו במועד כאמור בסעי 11 $לתקנו זה,
יחויב העמית בתשלו לקופה על סכומי אלה של ריבית פיגורי בשיעור שיקבע מעת
לעת על ידי החברה המנהלת ושלא יפחת משיעור ריבית הפיגורי בשל איחור בהעברת
כספי מהמערכת הבנקאית שמפרס החשב הכללי של מדינת ישראל מעת לעת.
 .14רווחי הקופה
הרווחי הנצברי בקופה מדי יו עסקי ייזקפו לזכות עמית"מעביד בהתא להוראות
תקנה 41י לתקנות מס הכנסה ,או כל תקנה אחרת שתבוא במקומה.
 .15תשלו דמי ניהול לחברה
בהתא

להוראות תקנה 41ח)ב( לתקנות מס הכנסה ,החברה המנהלת רשאית לגבות

מהקופה דמי ניהול בתשלומי חודשיי בשיעור שלא יעלה על החלק ה" 12של  2%מס&
כל הנכסי שבחשבונו של כל עמית"מעביד ביו העסקי האחרו של כל חודש .כספי

4

שהופקדו לחשבו או נמשכו ממנו במהל& החודש ,יחויבו בדמי ניהול בשיעור יחסי
למספר הימי שבה נוהלו בחשבו באותו חודש.
 .16הגשת בקשה לקבלת כספי מהקופה
א.

בקשה לקבלת כספי מהקופה תוגש על ידי עמית"מעביד בטופס שהכינה לכ&
החברה המנהלת בצירו $כל המסמכי הדרושי לבירורה ,אשר יכללו ,בי היתר,
אישור של הממונה על תשלו הגמלאות בדבר זכאותו של עובד להחזר כספי לפי
סעי 94 $לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל או אישור של הממונה על תשלו
הגמלאות בדבר זכאותו של עובד או שאירו של עובד לקבלת קצבה מקופת
המעביד ,הכולל ,בי השאר ,סכו הקצבה החודשי ומועד התשלו הראשו לעובד
או לשאירו.

ב.

החברה המנהלת רשאית לדרוש מכל עמית"מעביד פרטי או מסמכי נוספי שלא
צורפו לבקשה לקבלת כספי מהקופה לפי סעי $קט )א( ,ועליו למלא דרישות אלה
כתנאי מוקד לקבלת התשלו ממנה.

 .17החזר כספי
התקבלה בקופה בקשה לקבלת כספי של עמית"מעביד בשל החזר כספי לפי סעי94 $
לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל לאחד מעובדיו של העמית כאמור בסעי16 $
לתקנו זה תעביר הקופה לחשבו הנפרד את הסכומי בחשבונו של העמית לפי החלק
בשל אותו עובד ,לרבות רווחי הקופה שנזקפו על אותו חלק.
 .18משיכת כספי בדר #של תשלומי חודשיי
התקבלה בקופה בקשה לקבלת כספי של עמית"מעביד בשל זכאותו לקבלת קצבה של
אחד מעובדיו של העמית או בשל שאירו של עובד כאמור בסעי 16 $לתקנו זה תעביר
הקופה לחשבו הנפרד ,החל מהחודש בו חל מועד התשלו הראשו לעובד או לשאירו
תשלו חודשי בגובה סכו הקצבה שפורט בבקשה האמורה או בגובה יתרת החלק בשל
אותו עובד בחשבונו של העמית"מעביד ,לפי הנמו& מביניה .
 .19ניכוי מס במקור
כל תשלו מקופת גמל לעמית ייעשה בניכוי המס החל על פי הוראות הדי.
 .20עדכו פרטי
הממונה על תשלו הגמלאות יודיע לחברה המנהלת בהקד האפשרי ולא יאוחר מ"14
ימי ממועד שבו נודע לו כי אירע אירוע אשר יש בו כדי להשפיע על זכותו של עובד או
שאירו לקבל קצבה או על שיעור הקצבה המשתל לו.
 .21הודעות לעמיתי
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א.

כל עמית יציי בבקשה שהוא יגיש להתקבל כעמית ,כתובת באר 1לש משלוח
הודעות אליו ,ויעדכ את הכתובת מעת לעת ,בהתא לשינויי שיחולו בה.

ב.

לא מסר העמית כתובת באר 1או לא עדכ כתובתו ,רשאית החברה המנהלת לראות
את הכתובת האחרונה הרשומה במרש הכתובות הרלוונטי ככתובתו של העמית.

ג.

החברה המנהלת לא תהיה חייבת לשלוח הודעות לעמית הקופה שלא מסר כתובת
באר 1לש משלוח הודעות אליו או שאינו מתגורר בפועל בכתובת הרשומה
ככתובתו במרש הכתובות הרלוונטי ,או למי שדבר דואר כלשהו שנשלח אליו
הוחזר על ידי הדואר ,או למי שדבר דואר כלשהו שנשלח אליו הוחזר על יד הדואר.

ד.

הודעה שנשלחה לעמית הקופה ,בדואר רגיל )לא רשו ( ,לכתובת שנמסרה וידועה
לחברה המנהלת ,תיחשב כאילו הגיעה ליעדה תו& פרק הזמ שבו הייתה ההודעה
נמסרת על ידי הדואר בדר& הרגילה.
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