מהדורה עדכנית מיו 4.3.2008
תכנית לקופת תגמולי ופיצויי

"פסגות גמל לתגמולי ופיצויי מסלולית" 707

.1

פרושי
1.1

מלבד א תוכ הכתוב יחייב אחרת יהא בתקנו זה פרוש המונחי הבאי
כדלקמ:

ההסדר התחוקתי



חוק הפיקוח על שירותי פיננסי )קופות גמל( ,התשס"ה,2005
פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( ,תקנות מס הכנסה )כללי לאישור
ולניהול קופות גמל( ,תשכ"ד ,1964וכל חוק או תקנות שיבואו
במקומ ,חוק פיצויי פיטורי ,התשכ"ג  1963וכל חוק ,תקנות,
צווי והוראות אחרי ,העשויי לחול על פעולותיה של החברה
המנהלת ו/או הקופה הנדונה כפי שיהיו בתוק +מזמ לזמ;

תגמולי



סכו הו המשול מקופת גמל ,בהתא לתקנונה ,לעמית שכיר,
לעמית עצמאי ,או למוטבי שלה ,מכספי שנצברו בקופת הגמל
לזכות אות עמיתי;

פיצויי



סכו הו המשתל על ידי מעביד לעובד או לשאיריו אחריו ,כמענק
עקב פרישה או מוות;

עמית



כהגדרתו בהסדר התחוקתי;

עמית קיבו



כהגדרתו בהסדר התחוקתי;

עמית עצמאי



כהגדרתו בהסדר התחוקתי;

עמית שכיר



כהגדרתו בהסדר התחוקתי;

מעביד



אד המשל משכורת

החברה



פסגות קופות גמל בע"מ;

הקופה



"פסגות גמל לתגמולי ופיצויי מסלולית" המנוהלת על ידי
החברה המנהלת בהתא לתוכנית שאושרה על ידי הממונה  ,או מי
שהוסמ -לכ -על ידו כאמור בהסדר התחוקתי;

חשבו/חשבונות



חשבונות הקופה בה יופקדו כספי העמיתי לפי תקנו זה;

הממונה



הממונה על שוק ההו ,ביטוח וחיסכו במשרד האוצר

1.2

מילי הכתובות בלשו יחיד יכללו ג את הרבי ולהפ ,-לשו זכר תכלול לשו נקבה
ולהפ ,-אלא א כ נקבע במפורש אחרת בתקנו זה .מילי שהוראת אנשי תכלולנה
ג התאגדויות ותאגידי.

1.3

כפיפות להוראות לחוק
כל האמור להל בתקנו יהיה כפו +להוראות ההסדר התחוקתי בדר -הבאה:
1.3.1
1.3.2

כל עניי שיפורט להל ינהגו לפי הוראתו כל עוד אינו נוגד את הוראות
ההסדר התחוקתי.
כל עניי הנוגד את האמור בהסדר התחוקתי או שהתקנו דלהל לא
התייחס אליו ינהגו לגביו לפי הוראות ההסדר התחוקתי.

2
1.3.3

.2

תשלומי
2.1
2.2

.3

כל עניי שהתקנו דלהל ואו הוראות ההסדר התחוקתי לא התייחסו
אליו ,ינהגו לגביו בהתא להוראות הנהלת החברה.

עמית ומעבידו יהיו רשאי לשל לקופה תשלומי ,כפו +להסדר התחוקתי.
תשלומי שישולמו לקופה על פי ס"ק  2.1לעיל ייקראו להל תקבולי.

חשבונות עמיתי
3.1

3.2

החברה תנהל עבור כל עמית חשבו נפרד ובו תרשו את תקבולי העמית .לגבי עמית
שכיר תו -כדי הפרדה בי תשלומיו לבי תשלומי מעבידו ,ואת הסכומי ששולמו לו
מהחשבו שלו ,על פי האמור בתקנו ובהתא להסדר התחוקתי.
החברה תנהל רישו עבור כל עמית בהתא לכספי שנזקפו לזכותו ו/או לחובתו כאמור
להל ,במקרה שירשמו הפסדי בקופה ,בניכוי דמי ניהול ופרמיות ביטוח חיי במקרה
שישולמו מהחשבו שלו או מכל חלק מחלקו בחשבונות הקופה וכ בניכוי כל הוצאה
אחרת אשר נית לגבות מ העמית עלפי ההסדר התחוקתי ועל פי תקנו זה.

.4

החברה תשקיע את נכסי הקופה על פי שקול דעתה ,בהתא לאמור בסעי 6 +להל ובכפו +לקבוע
בהסדר התחוקתי שיהיה בתוק +מעת לעת.

.5

הצטרפות לקופה
 .5.1עמית המעוני להצטר +לקופה ,יגיש טופס בקשת הצטרפות לקופה ,בנוסח שיימסר לו,
כשהוא ממולא כראוי וחתו על ידו ובצרו +אות ראיות שתדרוש ממנו החברה המנהלת
בדבר מעמדו כשכיר ,עצמאי או חבר קיבו 0ובדבר כל פרט אחר הנחו 0לאישור חברותו
בקופה ,כפי שתקבע החברה המנהלת.
 .5.2עמית שכיר יחתי על טופס בקשת ההצטרפות ג את מעבידו .עמית עצמאי יידרש לחתו
ג על אישורי והצהרות מתאימי ולמסור פרטי מזהי ואחרי ,ככל שהדבר יידרש על
פי ההוראות לאיסור הלבנת הו.
 .5.3החברה המנהלת רשאית לאשר הצטרפות של עמית ללא סייג ,או לאשרה בסייגי שיקבעו,
או לסרב לאשרה  זאת ,על פי שיקול דעתה ,מבלי שתהיה חייבת לנמק את ההחלטה.
 .5.4אד לא יחשב כעמית בקופה בטר אישרה החברה המנהלת את הצטרפותו ובכפו+
לסייגי שקבעה )ככל שקבעה( באישור ההצטרפות ,ובטר הופקד בגינו לפחות תשלו אחד
לקופה.
 .5.5אושרה הצטרפותו של עמית לקופה ,תחל חברותו ביו ההשקעה הקרוב שלאחר הפקדת
כספי ראשוני בקופה עלידו או ב –  1לחודש שלגביו הופקדו כספי א ההפקדה היא
להצטרפות רטרואקטיבית )א -בכל מקרה לא לפני תחילת שנת המס שבה הופקדו ,כאמור
לעיל(.
 .6בחירת מסלולי השקעה ומעבר בי מסלולי
 .6.1מסלול כללי
נכסיו יושקעו עפ"י שק"ד החברה ובכפו +להסדר התחוקתי.
 .6.2מסלול אג"ח א
שיעור ההשקעה באגרות חוב לא יפחת מ 50%מס -נכסי המסלול .יתרת הנכסי תושקע
עפ"י שק"ד החברה ובכפו +להסדר התחוקתי ,ובלבד שלא תושקע במניות.
 .6.3מסלול אג"ח ב
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שיעור ההשקעה באגרות חוב לא יפחת מ 50%מס -נכסי המסלול .יתרת הנכסי תושקע
עפ"י שק"ד החברה ובכפו +להסדר התחוקתי ,ובלבד ששיעור ההשקעה במניות לא יעלה על
 10%מס -נכסי המסלול.
 .6.4מסלול מנייתי
שיעור ההשקעה במניות  ,לא יפחת מ 50%מס -נכסי המסלול .יתרת הנכסי תושקע עפ"י
שק"ד החברה ובכפו +להסדר התחוקתי.
.7

בכפו +להסדר התחוקתי ולאישור הממונה ,תהיה הקופה רשאית להציע מסלולי השקעה אחרי
או נוספי .כ תהיה רשאית הקופה לערו ,-בכפו +להסדר התחוקתי ולאישור הממונה ,שינויי
בכללי ובמגבלות הנוגעות למסלול קיי ,ובלבד שלא תעשה כ אלא לאחר שניתנה לכל
העמיתי הודעה מראש כנדרש בדי וניתנה לה אפשרות להפנות את כספיה שבמסלול בו
עומד לחול השינוי למסלול/י אחר/י או לקופות אחרות.

.8

עמית יהיה רשאי להפנות הפקדות או יתרות קיימות בחשבונו ליותר ממסלול השקעה אחד,
בכפו +להוראות ההסדר התחוקתי ותקנו זה.

.9

עמית שלא ציי בעת הצטרפותו לקופה ,לאיזה מסלול/י הוא מבקש להפנות את הכספי
המופקדי עלידו בחשבו ,ייחשב כאילו הורה להפקיד במסלול כללי ,זאת כל עוד לא יית
העמית הוראה אחרת .חלקו של כל עמית בחשבונות הקופה ייקבע בהתא להסדר התחוקתי.

.10

עמית רשאי ,בכל עת ,להורות לחברה לבצע העברה מכל מסלול השקעה בו נמצאת יתרה על שמו
)להל" :המסלול המעביר"( לכל מסלול/י השקעה אחר/י הקיי /הקיימי בקופה )להל:
"המסלול הנעבר"( ,בכפו +להסדר התחוקתי ולהוראות שלהל:
10.1
10.2
10.3

העמית הגיש בקשה בנוסח שיקבע ע"י החברה המנהלת מעת לעת.
העברת הכספי ממסלול למסלול תיעשה בתו 3 -ימי עסקי ובכפו +להסדר
התחוקתי.
החברה המנהלת רשאית לדחות ביצוע הוראות המרה ,כמו ג הוראת הפניית
הפקדות לחשבו העמית למסלול השקעה ,במקרה שההוראה אינה ברורה ,או
שחסרי בה פרטי חיוניי לביצועה .במקרה כזה תודיע החברה המנהלת בהקד
האפשרי לעמית על אי ביצוע הוראתו ותבצעה במועד המוקד ביותר האפשרי
לאחר הבהרת הפרטי הנדרשי ,ובלבד שהעמית אישרר את הוראתו.

.11

לכל מסלול יהיו חשבונות בנק וחשבונות השקעה בני"ע נפרדי.

.12

פעולות השקעה ,קניה ומכירה של ני"ע ,תבוצענה עבור כל מסלול בנפרד ,אול נית יהיה לבצע
עסקאות עבור עמיתי הקופה בהוראות מרוכזות .הוראות מרוכזות יבוצעו במתכונת שנקבעה
למנהלי תיקי בחוק הסדרת העיסוק בייעו 0השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות,
התשנ"ה .1995

.13

חישוב התשואה וכ הדיווח החודשי לממונה על שוק ההו יעשה בגי כל מסלול בנפרד ,כאילו
היה קופת גמל נפרדת.

.14

עמית קיבו 0רשאי למשו -כספי מחשבונו בקופה ,בשנת המס השישית שלאחר השנה שבה
הופקדו הכספי בקופה בכפו +להוראות ההסדר התחוקתי.

.15

עמית המבקש למשו -חלק מ הכספי העומדי לזכותו ינהגו בו על פי ההסדר התחוקתי.
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.16

תשלו לעמיתי
הקופה תשל לעמית או לזכאי ,את הכספי המגיעי לה ממנה בתנאי הקבועי בהסדר
התחוקתי ובתקנו זה ולאחר המצאת כל המסמכי המוכיחי זכאותו לקבלת הכספי.

.17

במות עמית עצמאי תחולנה הוראות אלה בכפו +להסדר התחוקתי:
סכומי העומדי לזכותו של העמית בחשבונו בקופה וכ סכומי שישולמו ע"י חברת הביטוח
במקרה בו היה העמית מבוטח ישולמו כדלקמ:
17.1

נת עמית לחברה הוראות בכתב ושהתקבלו בחברה לפני פטירתו שבה ציי את מי
שיקבל לאחר פטירתו את הסכומי שיעמדו לזכותו בחשבונו בקופה )להל –
הוראת הנהני( ,תבצע החברה את הוראת הנהני .נקבע כנהנה ב זוגו של החבר
ללא נקיבת שמו ,יזכה מי שהיה ב זוגו בעת הפטירה .נקבעו נהני אחדי ולא
נקבעו חלקיה ,יחולקו הסכומי בשווה.
מת נהנה לפני מות העמית ולא ניתנה הוראת העמית מה יעשה בחלקו – יחשב
הדבר כאילו מעול לא ניתנה הוראת הנהני לטובת הנהנה שנפטר והחברה תשל
את הסכומי העומדי לזכותו של הנהנה שנפטר לנהנה הנותר בהתא לחלקו
היחסי .באי נהנה נוס +תשל החברה בהתא לאמור בסעיפי קטני ) (17.3או
) (17.4או ).(17.5
עמית שהוראת הנהני שלו ניתנה בצוואה ותארי -הצוואה מאוחר לתארי -מת
הוראת הנהני לחברה  והדבר הובא לידיעת החברה לפני בצוע הוראת הנהני
שבידי החברה ,תשל החברה לנהני הרשומי בצוואה זו ,לאחר שימציאו
לחברה את צו קיו הצוואה או העתק מאושר ממנו שנית לקבל על ידי בית משפט
או בית די מוסמ -לישראל .מובהר כי במידה והדבר הובא לידיעת החברה לאחר
ביצוע הוראת הנהני שבידי החברה ,לא תהיה החברה אחראית כלפי הנהני
בצוואה.

17.2

לא נת עמית הוראת נהני או א לא נית יהיה לבצע את הוראת הנהני ,תשל
החברה את הסכומי העומדי לזכותו בחשבונו בקופה בהתא לאמור בסעיפי
קטני ) (17.3או ) (17.4או ) (17.5כפי שיהיה המקרה.

17.3

למי שנתמנה על ידי בית משפט מוסמ -בישראל להיות מנהל העיזבו של עמית
שנפטר.

17.4

לא נתמנה מנהל עיזבו כאמור בסעי +קט ) (17.3או לא ניתנה לחברה הודעה על
מינוי כזה ,יהיו זכאי לקבל מהחברה את הסכומי העומדי לזכותו בחשבונו
בקופה ,אות היורשי המנויי בצו ירושה של העמית שנפטר שנית על ידי בית
משפט או בית די מוסמ -בישראל )להל – היורשי על פי די( באות החלקי
ביניה כנקוב בצו הירושה ,בתנאי שהיורשי על פי די המציאו לחברה העתק מצו
הירושה המאושר על ידי בית המשפט או בית הדי.

17.5

עמית שנפטר וציווה ליורשיו את הסכומי העומדי לזכותו בחשבונו בקופה או
שציווה לה את כל נכסיו )להל – היורשי על פי הצוואה( ולא נתמנה מנהל עיזבו
כאמור בסעי +קט ) (17.3בפסקה זו לעיל ,יהיו היורשי על פי הצוואה זכאי לקבל
מהחברה את הסכומי העומדי לזכות בחשבונות הקופה באות החלקי
ביניה או באות הסכומי כאמור בצוואה ,בתנאי שהיורשי על פי הצוואה
המציאו לחברה העתק מאושר על ידי בית המשפט או בית הדי של צו קיו
הצוואה שנית על ידי בית משפט או בית די מוסמ -בישראל.
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.18

במות עמית שכיר תחולנה הוראות אלה בכפו +להסדר התחוקתי:
כספי התגמולי העומדי לזכותו של העמית בחשבונו בקופה וכ סכומי שישולמו על ידי
חברת הביטוח במקרה בו היה העמית מבוטח ,ישולמו כדלהל:
18.1

נת עמית לחברה הוראות בכתב ושהתקבלו בחברה לפני פטירתו שבה ציי את מי
שיקבל לאחר פטירתו את הסכומי שיעמדו לזכותו בחשבונו בקופה )להל –
הוראת הנהני( ,תבצע החברה את הוראת הנהני .נקבע כנהנה ב זוגו של החבר
ללא נקיבת שמו ,יזכה מי שהיה ב זוגו בעת הפטירה .נקבעו נהני אחדי ולא
נקבעו חלקיה ,יחולקו הסכומי בשווה.
מת נהנה לפני מות העמית ולא ניתנה הוראת העמית מה יעשה בחלקו – יחשב
הדבר כאילו מעול לא ניתנה הוראת הנהני לטובת הנהנה שנפטר והחברה תשל
את הסכומי העומדי לזכותו של הנהנה שנפטר לנהנה הנותר בהתא לחלקו
היחסי באי נהנה נוס +תשל החברה בהתא לאמור בסעיפי קטני ) (18.3או
) (18.4או ) (18.5כפי שיהיה המקרה.
עמית שהוראת הנהני שלו ניתנה בצוואה ותארי -הצוואה מאוחר לתארי -מת
הוראת הנהני לחברה – והדבר הובא לידיעת החברה לפני בצוע הוראת הנהני
שבידי החברה ,תשל החברה לנהני הרשומי בצוואה זו ,לאחר שימציאו
לחברה צו קיו הצוואה או העתק מאושר ממנו שנית לקבל על ידי בית משפט או
בית די מוסמ -בישראל .מובהר כי במידה והדבר הובא לידיעת החברה לאחר
ביצוע הוראת הנהני שבידי החברה ,לא תהיה החברה אחראית כלפי הנהני
בצוואה .

.19

18.2

לא נת עמית הוראת נהני או א ,לא נית לבצע הוראת הנהני ,תשל החברה
את הסכומי העומדי לזכותו בחשבונו בקופה בהתא לאמור בסעיפי קטני
) (18.3או ) (18.4או ) (18.5כפי שיהיה המקרה.

18.3

למי שנתמנה על ידי בית משפט מוסמ -בישראל להיות מנהל העזבו של עמית
שנפטר.

18.4

לא נתמנה מנהל עיזבו כאמור בסעי +קט ) (18.3או לא ניתנה לחברה הודעה על
מינוי כזה ,יהיו זכאי לקבל מהחברה את הסכומי העומדי לזכותו בחשבונו
בקופה ,אות היורשי המנויי בצו ירושה של העמית שנפטר שנית על ידי בית
משפט או בית די מוסמ -בישראל )להל – היורשי על פי די( באות החלקי
ביניה כנקוב בצו הירושה ,בתנאי שהיורשי על פי די המציאו לחברה העתק מצו
הירושה המאושר על ידי בית המשפט או בית הדי.

18.5

עמית שנפטר וציווה ליורשיו את הסכומי העומדי לזכותו בחשבונו בקופה או
שציווה לה את כל נכסיו )להל – היורשי על פי הצוואה( ולא נתמנה מנהל עיזבו
כאמור בסעי +קט ) (18.3בפסקה זו לעיל ,יהיו היורשי על פי הצוואה זכאי
לקבל מהחברה את הסכומי העומדי לזכות בחשבו הקופה באות החלקי
ביניה או באות הסכומי כאמור בצוואה ,בתנאי שהיורשי על פי הצוואה
המציאו לחברה העתק מאושר על ידי בית המשפט או בית הדי של צו קיו
הצוואה שנית על ידי בית משפט או בית די מוסמ -בישראל.

18.6

על א +האמור בסעיפי המשנה  18.1עד  18.5לעיל ובכפו +להסדר התחוקתי ,לאחר
פטירת העמית ישולמו כספי הפיצויי שנצברו בחשבונו לשאיריו כהגדרת בסעי+
 5לחוק פיצויי פיטורי תשכ"ג ,1963וכפי שיורה המעביד ועל פי בקשת כנדרש על
ידי החברה ,לאחר המצאת תעודת פטירה הכוללת את סיבת הפטירה וטופס 161
של פקיד השומה חתו וממולא על ידי המעביד.

אי בהוראת סעיפי  17ו 18לעיל משו הכללת הסכומי העומדי לזכותו של הנפטר בחשבונו
בקופה כחלק מעיזבונו.
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.20

סכומי ששולמו בטעות או שלא כדי
.20.1

קיבלו עמית ו/או כל אד אחר תשלו מהקופה אשר לא היו זכאי לקבלו ,לרבות על
יסוד עובדה לא נכונה או לא מעודכנת ו/או עקב טעות ,יהיה עליה להשיבו לקופה ,מיד
ע דרישתה הראשונה של החברה המנהלת .כמו כ תהיה החברה המנהלת רשאית לקזז
תשלו זה מתשלומי עתידיי שתבצע מכספי הקופה.

.20.2

אי האמור בתקנה זו לעיל כדי למנוע מהחברה המנהלת לתבוע בדר -אחרת כל סכו
ששילמה ,בטעות או שלא כדי ,לעמית ו/או כל אד אחר.

.21

עמית לא יהיה רשאי להעביר ולא יהיה רשאי לשעבד זכויותיו בחשבו לאחר ,אלא בכפו+
להסדר התחוקתי.

.22

לא תהיה הפליה בי הזכויות המוקנות לעמיתי והחברה תפעל לטובת עמיתיה בלבד ולא תעדי+
כל עני וכל שקול על פני טובת עמיתיה.

.23

החברה תהא רשאית ,א -לא חייבת ,לתת הלוואות לעמיתיה בסכומי ובתנאי הקבועי
בהסדר התחוקתי ,וכ תהא רשאית ,א -לא חייבת ,לבטח את עמיתיה בבטוח חיי קבוצתי
בכפו +להסדר התחוקתי.

.24

ניכוי מס במקור
עמית בחברה ששולמו לו כספי על ידי החברה ושהוא חייב עליה במס בהתא להסדר
התחוקתי ,ובהתא לתקנות מס הכנסה )כללי בדבר חיוב במס על תשלומי לקר שלא אושרה
ותשלומי שלא כדי( ,תשכ"ב ,1962תנכה החברה את המס בשיעור כפי שיחול מפע לפע.

.25

ניהול הקופה
 .25.1החברה תנהל את הקופה ו/או כל מסלול ממסלוליה בעצמה ו/או באמצעות כל גו +ו/או
גופי אחרי אית תתקשר לצור -קבלת שירותי ניהול.
 .25.2החברה המנהלת תהיה רשאית למסור מידע המצוי בידה ביחס לעמית ו/או ביחס
לחשבונו בקופה בכפו +להוראות הדי.

ניהול חשבונות
.26

החברה תנהל את החשבונות ותית דוחות לעמיתי ,בהתא להסדר התחוקתי.

.27

תמורת שירותי הניהול של החברה תגבה החברה מ הקופה דמי ניהול .דמי הניהול ייגבו מ
החשבונות באופ הבא:
 .27.1מידי חודש תנכה החברה דמי ניהול בשיעור שלא יעלה על החלק השני עשר של דמי
הניהול השנתיי המירבייי כקבוע בהסדר התחוקתי ,מהסכו העומד לזכות כל עמית
בחשבונו בסו +כל חודש.
 .27.2הפקדות לקופה ומשיכות מהקופה במהל -החודש ,יחויבו בדמי ניהול יחסית למספר
הימי בה הכס +היה מופקד בקופה באותו חודש.

.28

החברה תהיה חייבת לעשות כל פעולה אשר ההסדר התחוקתי יחייב את עשייתה ומנועה
מלעשות כל פעולה אשר ההסדר התחוקתי אוסר את עשייתה.
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.29

הודעות
 .29.1כל עמית יציי בבקשתו להתקבל כעמית – כתובת מעודכנת באר 0לש משלוח הודעות
אליו.
 .29.2החברה לא תהיה חייבת לשלוח הודעות לעמית שלא מסר כתובת כאמור בסעי.29.1 +
לעיל או שאותה כתובת התבררה ככתובת לא עדכנית.
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