
  תוכנית לקופת גמל מרכזית לפיצויים
  
  

  )אייל קופה מרכזית לפיצויים(
  

קופה מרכזית לפיצויים    הראל
  

 פרושים .1
 

  :מלבד אם תוכן הכתוב יחייב אחרת יהא בתוכנית זו פרוש המונחים הבאים כדלקמן
  

כללים לאישור (תקנות מס הכנסה , )נוסח חדש(פקודת מס הכנסה  -ההסדר התחוקתי
העשויים לחול על , צווים והוראות אחרים, תקנות,  וכל חוק1964-ד"תשכ, )גמלולניהול קופת 

  ;פעולותיה של החברה הנדונה כפי שיהיו בתוקף מזמן לזמן
  

  ;כהגדרתו בהסדרת התחוקתי -עמית או מעביד
 

  .חשבונות החברה בהם יופקדו כספי העמיתים לפי תכנית זו -חשבונות/חשבון
  
 .כפוף להסדר התחוקתי, רה תשלומיםעמית יהא רשאי לשלם לחב. א .2
  

 ייקראו להלן תקבולים   ' תשלומים שישולמו לחברה על פי פיסקה א. ב       
 
החברה תנהל עבור כל עמית חשבון נפרד ובו תרשום את תקבולי העמית ואת . א .3

בהתאם להסדר , הסכומים ששולמו לעובדיו מהחשבון שלו על פי האמור בתקנות אלה
 . לחוק פיצויי פיטורין30מים אחרים שהוחזרו לו בכפוף להוראות סעיף וסכו, התחוקתי

  
, כאמור להלן,  החברה תנהל עבור כל עמית את רישום הכספים שנזקפו לזכותו.ב

  .ולחובתו
  

הוא           . החברה תשקיע את התקבולים בהשקעות כפי שאושרו או יאושרו בהסדר התחוקתי .4
ה בתורת רווחי השקעותיה או כתוצאה ממכירתם או   הדין בכל הסכומים שייכנסו לחבר

תהיה החברה רשאית להשקיע את , עד כמה שההסדר התחוקתי מתיר זאת. פדיונם
  .י הדירקטוריון"ל בכל השקעה שתיקבע ע"התקבולים והסכומים האחרים הנ

 
 .חלקו של על עמית בחשבונות החברה ייקבע בהתאם להסדר התחוקתי .5

 
 .יחושב ליום האחרון של כל חודש לפי הקבוע בהסדר התחוקתיערכם של נכסי החברה  .6

 
תשלום כספים מחשבון העמית יעשה על פי הקבוע בתקנון זה בכפוף להסדר התחוקתי . א .7

 . לחוק פיצויי פיטורין26ולהוראות סעיף 
  

   עמית לא יהיה זכאי למשוך כספים מהקופה אלא לצורך תשלום פיצויים כאמור .ב
  . להלן9בסעיף 

  
למרות האמור לעיל עמית יהיה זכאי למשוך כספים מהקופה כדי גובה הסכום בצירוף . ג

ריבית והפרשי הצמדה ששולם או הופקד בעד עובד שחדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות 
  .אותו בפיצויי פיטורין

  
ינהגו לגביהם על פי הקבוע בתקנון זה בכפוף להסדר , כספים של עמית שנפטר .ד

  .התחוקתי
  



  
     עמית המבקש למשוך חלק מן הכספים העומדים לזכותו ינהגו בו על פי ההסדר    .8

  .        התחוקתי
  
 

   המציא העמית לחברה הצהרה חתומה על ידו ועל ידי אחד מעובדיו השכירים  .א .9
   שאותו םפיצוייאו יורשיו של עובד כי הוסכם ביניהם על סכום ") עובד   "–להלן   (    

   זכאי לקבל מהעמית וכי סכום הפיצויים המוסכם–הכל פי הענין , ו יורשיוא –       עובד 
   אזי יהיה העמית רשאי לקבל מאת –נוהג או הסכם קיבוצי ,       הוא על סמך כל חוק 
       החברה את סכום הפיצויים המוסכם כאמור אם ובמידה שלא יעלה על סך הכל   
  .     המגיע לעמית  

  
   יהיו מקבלי , ת שהוא יחיד כפושט רגל או פורק עמית שהנו גוף מאוגדהוכרז עמי.   ב   

           הנכסים  של העמית היחיד או המפרק של הגוף המאוגד רשאים לקבל את חלקו של  
  בנכוי החוב שהעמית , יום מיום הדרישה) שלושים (30         העמית בנכסי  החברה בתוך 

  עד כמה שיוכיחו להנחת דעת ההנהלה שהכספים ,    יהיה חייב אותה  שעה לחברה      
  כן עומדות למקבל הנכסים או למפרק הזכויות .          דרושים  להם לתשלום  פצויי פיטורין

  .לעיל'          הניתנות לעמית בפסקה  א
  
  קו בנכסי החברה  נפטר עמית יהיו נציגיו האישיים רשאים לקבל את חל   .        ג
  יום מיום הדרישה אם יוכיחו להנחת דעת ההנהלה שאף אחד ) שלושים (30 בתום               
    מיורשיו  של העמית לא ימשיך בעסקי              
  ואילו אם היורים או חלק מהם . צויים בלבדי וזאת למטרת תשלום פ–  העמית              
  'סקי  העמית ישולם חלקו של העמית רק לפי ההוראות הכלולות בפסקה א ימשיכו   בע             
  יוכלו  , בתנאי שאם ירצו  זאת היורש או היורשים שימשיכו בעסקי העמית שנפטר,   לעיל            

   אותו יורש או השותפות  המורכבת  מאותם היורשים להיות לעמית בחברה ולעמוד בנעלי               
  . העמית שנפטר             
          

  ל תוך כדי תקופת החשבון לא ישתתף עוד   "   אם קיבל העמית סכום העומד לזכותו כנ
  .  בהכנסות של אותה תקופת חשבון 

  
  אלא כפוף , עמית לא יהיה רשאי להעביר ולא יהיה רשאי לשעבד זכויותיו בחשבון לאחר. 10

  .       להסדר התחוקתי
  

  והחברה תפעל לטובת עמיתיה בלבד , יה בין הזכויות המוקנות לעמיתיםלא תהיה הפל. 11
  .       ולא תעדיף כל ענין וכל שיקול על פני טובת עמיתיה

  
  עמית בחברה ששולמו לו כספים על ידי החברה ושהוא חייב עליהם במס בהתאם להסדר . 12

  .ל תשלומים לקרן שלאכללים בדבר חיוב במס ע(      התחוקתי ובהתאם לתקנות מס הכנסה 
  תנכה החברה את המס בשיעור כפי שיחול , 1962-ב"תשכ, )      אושרה ותשלומים שלא כדין

  .      מפעם לפעם
  
  

  ניהול חשבונות
  

  .בהתאם להסדר התחוקתי, החברה תנהל החשבונות ותיתן דוחות לעמיתים .13      
          
  החברה תהיה זכאית לגבות מהחשבונות דמי , עיל  בתמורה לשירותי הניהול כאמור ל.14       

  מהסכום הכולל של החשבונות בכל שנה לפי ) שני אחוז (2%              ניהול בשיעור שלא יעלה על 
  תשלום דמי  . או סכום נמוך מכך כפי שיוחלט על ידי החברה,               מאזן החברה של אותה שנה

  לפי , ה בסוף כל חודש או תקופה אחרת כפי שיוחלט על ידיד החברה              הניהול לחברה יעש
  .              יתרת הנכסים לסוף החודש או התקופה לפי ענין

  
  



    על אף האמור בתקנות החברה יהיו מנהלי החברה חייבים לעשות כל פעולה אשר ההסדר .15      
   כל פעולה אשר ההסדר התחוקתי אוסר  התחוקתי יחייב את עשייתה ומנועים מלעשות            

  .             את עשייתה
  
  
  
  
  

  מודעות     
  

   כתובת בארץ לשם מ שלוח הודעות אליו–כל עמית יציין בבקשתו להתקבל כעמית ) א( .16
  
  החברה לא תהיה חייבת לשלוח הודעות לעמית שלא מסר כתובת בארץ לשם משלוח )  ב(

  .       הודעות אליו
  
   דהיינו על ידי משלוח ההודעה בדואר לאחר –ודעה שנשלחה לעמית בדואר רגיל כל ה)   ג(

   תחשב כאילו הגיע –) לא רשום(שהודבקו על המעטפה בולים לשם משלוח רגיל       
  .       לתעודתה תוך הזמן שבו היתה ההודעה נמסרת על ידי הדואר בדרך הרגילה

  
  

  
  
  
     

 
  
  
 
    

  
  
  

  
  

  

  
  


