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 עמית עצמאי  –כתב התחייבות המשכת חברות בקרן הפנסיה 
 לכבוד 
 "( החברה המנהלת)" לעובדים דתיים בע"מ  גימלאות גילעד

 5126417בני ברק   9בית הכשרת היישוב, ז'בוטינסקי  

 
 יאחברות בקרן הפנסיה כעמית עצמ המשךהתחייבות בעניין   כתב :הנדון

 
  ___________________ מרחוב  ___________מס' ת"ז _______ __________________גב' /למר בקשר 

 )"החבר"( 

"מעסיק",    בידי "(,  הקרןלעובדים דתיים בע"מ בתכנית פנסיה מקיפה / פנסיית יסוד )"  גימלאות  בגילעדבוטח    והחבר       הואיל

 ;ורצופים  מלאים  חודשים  12  על  העולה  תקופה  במשך"(  התקנון)"  הקרן  של  הפנסיה  תכנית  בתקנות  זה   מונח  כהגדרת

  חדל   ומעסיקו  תשלום  ללא  לחופשה  יצא  או  משרתו  שיעור  את  הקטין  או"ל  הנ  המעסיק  אצל  עבודתו  הפסיק  והחבר והואיל

  לעבוד  עבר   לא   והחבר;  העניין  לפי,  המבוטחת  המשכורת /    המשרה  שיעור   את   הקטין  או   גמולים  דמי  עבורו   לשלם

 ; הקרן עם פנסיה  זכויות  רציפות הבטחת  הסדר אצלו  שחל  או  בקרן הקשור   אחר  מעסיק  אצל

  בודד  כחבר  בקרן  חברותו  המשך  את  לאפשר  בבקשה,  בתקנון  זה  לעניין  הקבוע  הזמן  פרק  בתוך,  הקרן  אל  פנה  והחבר והואיל

 זה כחלק בלתי נפרד ממנו(;  למסמך מצורף  הבקשה)טופס 

לתנאי    והחברה והואיל ובכפוף  בהתאם  בקרן,  חברותו  להמשכת  החבר  בקשת  את  קיבלה    ובכפוף  זה  מסמך המנהלת 

 ; והתקנון  התחיקתי ההסדר  להוראות

 
 : לפיכך החבר מצהיר ומסכים כדלקמן

 זה.  מסמך זה ייחשב כחלק בלתי נפרד ממנו, ודינו כיתר הוראות  מסמך המבוא ל .1

 . וולא ישמשו לפרשנות  בלבדזה נועדו לנוחות   במסמך כותרות הסעיפים  .2

 .התחיקתי ובהסדר  תקנוןזה יפורשו כמשמעם ב מסמך אלא אם נאמר אחרת, כל המונחים המופיעים ב .3
 

 דמי גמולים   תשלום

",  בודד"חבר  כ  בקרן  חברותו   החבר   ימשיך (,  לתקנון  72  סעיף)ר'    התקנון  ולהוראות   זה   מסמךלהוראות    בכפוף .4
 . 2005-ה"התשס (, גמל קופות ) פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק  זה מונח  כהגדרת" עצמאי"עמית  של במעמד 

להמשכת חברותו בקרן, מתחייב החבר להעביר לחברה המנהלת, החל מחודש המשכת החברות ומידי חודש    כתנאי .5
 קנון.  בחודשו, לא יאוחר מהמועד הקבוע בהסדר התחיקתי, דמי גמולים בשיעורים הקבועים בת 

 .זה מסמך המשכת החברות הוא החודש הראשון בגינו ישולמו דמי גמולים מכוח  חודש .6

.חשבון  לחיוב   הוראה   באמצעות   יעשה  הגמולים  דמי   תשלום .7   לעיל   כאמור   הגמולים  דמי תשלום  -אי  או   איחור. 
 : הבאות  הנקודות יודגשו, האמור  מן  לגרוע  מבלי. התחיקתי ובהסדר  בתקנון  כמפורט השלכות תהיינה

 תנאים כלליים  .8

 חודשים רצופים גורם להפסקת הביטוח השוטף לנכות ושאירים;   3תשלום דמי גמולים במשך -אי .8.1

 חודשים או יותר, מחייב צבירת תקופת אכשרה 3חברות לאחר הפסקה בתשלום דמי גמולים בת  חידוש .8.2
 לביטוח נכות ושאירים;         

 ; גמולים דמי  בתשלום חודשים 24-מ יותר  לש הפסקה לאחר  חברות  לחדש ניתן  לא .8.3

 ו/או    ;בריבית לחיוב  יוביל  התחיקתי בהסדר  הקבועים למועדים מעבר הגמולים דמי בתשלום  איחור  .8.4
 להפחתה בזכויות בהתאם לשיקול דעת החברה המנהלת        

 
 בודד  כחבר  החברות  המשכת   בתקופת המבוטחת  המשכורת 

 הגמולים יהיו בשיעור הקבוע בתקנון מהמשכורת המבוטחת של החבר בחודש המשכת החברות כחבר בודד.    דמי .9

 . מבוטחות משכורות ממוצע על תעלה  לא בודד כחבר  חברות  המשכת בחודש  החבר  של המבוטחת המשכורת  .10

  שלו   האחרונים  החברות   חודשי  12-ב  החבר  של  המשכורות  של  חודשי  ממוצע  פירושו"  מבוטחות  משכורות "ממוצע   .11
  משכורת   בחשבון  תובא   האמור   הממוצע  חישוב  לצורך(.  לעיל)כהגדרתו    החברות   המשכת  לחודש   שקדמו   בקרן 

  החודש  מדד  לעומת   החברות  המשכת  לחודש  שקדם  החודש  מדד  שינוי  לפי   מעודכנת  כשהיא  חברות  בחודש  מבוטחת
 . החברות חודש עבור הגמולים  דמי לקרן  שולמו בו לחודש שקדם

  המשרה  שיעור  בעד  בודד  כחבר  גמולים  דמי  לשלם  מבקש  והוא  מעסיקו  אצל  משרתו  שיעור  את  הקטין  אשר  חבר .12
  כחבר   המבוטחת   וזו  המעסיק  ידי  על   המבוטחת  זו ,  המבוטחת  המשכורת   כלל  תעלה  לא,  מלאה  למשרה   המשלים

 . לעיל כהגדרתו,  המבוטחות המשכורות   ממוצע  על, בודד

 מהסכומים הבאים:   תפחת לאהמבוטחת של החבר בחודש המשכת חברות כחבר בודד  המשכורת  .13

מעבודה    לגבי .13.1 הכנסה  לו  שיש  משכורות    –חבר  ממוצע  על  יעלה  שלא  ובלבד  מעבודה  הכנסתו  סכום 
 מבוטחות. 

 מחצית משכר המינימום במשק, לפי חוק שכר מינימום.  –חבר שאין לו הכנסה מעבודה   לגבי .13.2
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  כחבר   חברות   המשכת  בחודש   המבוטחת  המשכורת   את   להגדיל   רשאי   יהיה   החבר,  בודד  ר כחב  חברותו   בתקופת .14
  בתקופה   במדד  שיחולו  השינויים  בתוספת   לשנה  2%  על   יעלה  לא   לוח  שנת  במהלך  השינוי  ששיעור  ובלבד,  בודד

 .האמורה

להגדיל את המשכורת  החודשים החל מחודש המשכת החברות,    24האמור לעיל, חבר יהיה רשאי, במהלך  למרות   .15
המבוטחת, אך לא יותר מממוצע המשכורות המבוטחות בתוספת השינויים שחלו במדד מחודש המשכת החברות  

 ועד למועד ההגדלה 

 
 להוראות ההסדר התחיקתי והתקנון   כפוף זה  מסמך

 זה כפוף להוראות התקנון וההסדר התחיקתי )כהגדרתו בתקנון(, כפי שתהיינה מעת לעת.  מסמך  .16

  בהתאמות ,  התקנון  להוראות   בהתאם  תהיינה   בודד  כחבר   החברות  המשכת  בתקופת  החבר  של  וחובותיו   ותיו זכוי .17
 . המחויבות

זה ובין הוראות התקנון ו/או ההסדר התחיקתי, יגברו הוראות    מסמךמקרה בו תתגלה סתירה בין הוראות    בכל .18
 התקנון ו/או ההסדר התחיקתי. 

 
 

 
 

 :  לפיו לפעול ומתחייב לעיל האמור   כלמאשר  אני
 

______________  ________________ 

 חתימה   תאריך 

  
 


