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 תפעול גמל בע"מ

 מי אנחנו ?

שנים, בעלת ניסיון רב בפיתוח  10חברת תפעול גמל פועלת בשוק למעלה מ 

 תוכנה ותפעול בתחום הפנסיוני.

 

. יקיםומעס פנסיה, קופות גמלתפעול פנסיוני עבור פיתוח תוכנה ותפעול גמל מתמחה ב

בשוק עם אלפי  המובילותאת קרנות הפנסיה  גם  מתפעלתבמהלך העשור האחרון 

משמשת כגורם מתפעל ומאפשרת למעסיקים קבלת שירותי תפעול ו ,עובדים ומעסיקים

, והגמל וניסיון רב שנים בעולם הפנסיהעל ידי צוות מקצועי בעל התמחות פנסיוניים 

 .מעסיקיםובשילובו עם עולם הגופים המוסדיים וה

רו"ח וצוות  3לצורך ביצוע העבודה אנו מעמידים צוות מיומן ומקצועי,  של עובדים ביניהם 

  כלכלנים מוסמך ובעל ניסיון רב בתחום התפעול הפנסיוני.

למעסיקים וגם  גם חברת תפעול גמל הינה החברה היחידה שנותנת שירותי תפעול

 היזונים חוזרים עבור שני הצדדיםומייצרת קבצי ממשק ו לגופים מוסדיים פנסיונים

בין לקוחתנו : אלטשולר שחם פנסיה, הלמן אלדובי פנסיה, עתודות הוותיקה, ביטוח חקלאי 

עמותות,  קיבוץ כפר גלעדי, האולפנים המיוחדים,  וכן מעסיקים רבים כגון: ערוץ הקניות,

 ומשרדי רו"ח  , משרדי עו"ד
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למה משתלם לך לדווח על הפקדות לחיסכון הפנסיוני באופן 
 תקין ובאמצעותנו ?

 זכויות הפנסיוניות של העובדים שלךדיווח תקין הוא תנאי בסיסי לרישום ה 

  דיווח תקין חוסך לך זמן יקר 

 ! דיווח תקין מונע ממך לעסוק בשגויים ובכספים לא משויכים שמתגלים בדיעבד 

 העברת עבור דיווח תקין מאפשר לך יכולת בקרה אחר אופן קליטת ההפקדות ש

 עובדיך .

 מיליארדי שקלים נעלמים בדרך לחשבונות הפנסיה

 ת כספים רבים שלקוחותיהם מפקידיםהגופים הפנסיוניים מתקשים לזהו

 ומעבירים אותם לחשבונות שבהם הם תקועים במשך חודשים

 

 תקנות האוצר בדבר חובת הדיווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני : על כן נקבעו 

 

, )קופות גמל( )תשלומים לקופות גמל( הפיקוח על שירותים פיננסיים ע"פ תקנות 

 יםמחויב ,המעסיקים כל 2019חל מחודש פברואר וה ,עובדים 20 -מעסיקים מעל ל

לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד, 

 . שנקבע על ידי משרד האוצר

ובה לעקוב אחר הביצוע ולוודא קליטה תקינה של בנוסף , על המעסיק חלה הח

עובד, מעביד,  -הכספים בחשבונות העובדים בהתאם לרכיבי ההפרשה שהועברו 

 פיצויים, אובדן כושר עבודה.

 תן לנו לדאוג עבורך שהפקדותיך מגיעים לחשבונות עובדיך כנדרש
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  תפעול גמל בע"מ ? חברת כדאי לך לבחור בלמה 

 דיווח לקופות גמל הבכל נושא  עמידה ברגולציה אתנו מובטחת לך 

  ביצוע בקרות טרום שידוראצלנו תקבל שירות של  

  שמבטיחים לך דיוק וחסכון בזמן שירותי סליקה אוטומטיתאצלנו תקבל  

  מומחים בתחום התפעול הפנסיוני של ליווי מקצועי ומסוראצלנו תקבל 

  עילתן שירות אישי וימל מנהל תיקאנו נעמיד לרשותך 

  ל ההתעסקות מול קופות הביטוח כ – עלויות ומשאביםהשירות שלנו יחסוך לך

 על ידנו תמבוצע

  למניעת טעויות  בקרה תפעוליתאנו נבצע עבורך פעילות קבועה ומתמשכת של

 בדיווח ההפקדות לקופות 

 איך זה עובד ?

 :תהליך ההצטרפות 

 ות הגמל של עובדיךחתימה על טופס יפוי כח באמצעותו אנו נפנה עבורך לקופ 

 קישור העובדים בתכנת השכר לקופות השונות 

  הקמת המעסיק , העובדים והקופות במערכות תפעול גמל 

 :הטיפול השוטף החודשי

  ממשק אחיד מהמעסיק  קובץקבלת 

 ביצוע בקרות ממוכנות טרום שידור 

  באמצעים דיגיטליים  קופותל והעברתלצורך  ץבוקהפיצול והעברה 

  (היזונים חוזרים)כנדרש מהם בחוזרי האוצר  דבקים מהקופותפימעקב אחר 

  באופן ישיר מול הקופות טיפול בשגויים 

  דיווח למעסיק לגבי רשומות שנקלטו / נדחו / בטיפול 

חוזרים מחייב ידע והיכרות עם תהליכי העבודה בגופים  בהיזונים טיפול
המוסדיים השונים, תפעול גמל כגוף שמפיק היזונים חוזרים עבור לקוחותיהם 

 היצרנים, יכולה לתת מענה מקצועי ואיכותי עד לסיום התהליך.
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 מחיר - למעסיק  תפעול פנסיוני 

 

  :חד פעמיתעלות הקמה והיערכות  

 .הראשון השוטףבגובה התשלום החודשי 

 

 שוטף חודשי:

   ₪_______כל ת.ז תשלום עבור +    ₪______ – לכל ח.פ  תשלום חודשי קבוע

 ₪  ___________ – ום לשירותמחיר מינימ

 

 .המחירים הנקובים אינם כוללים מע"מ 

 .המחירים הנקובים בהצעה צמודים לעלית מדד המחירים לצרכן 

  כרטיס באמצעות  וישולם ם מתחילת חודש מתן  השירותיו 25עד  יתבצע החיוב – תשלום אופן

 הוראת קבע בגביה יזומה על ידי תפעול גמל.אשראי או 

 בקשת מעסיק להפסקת ההתקשרות  ההתחייבות תקופת (חודשים 12   - התחייבות תקופת  .)

בטרם חלפה תקופה זו תחייב את המעסיק בתשלום עבור דמי טיפול ראשוני בגובה של שלושה 

 י שירות. חודש

 ע"י כל אחד מהצדדים מותנת בהודעה בכתב הפסקת ההתקשרות , תקופת ההתחייבות בתום

 ימי עסקים מראש. 60של 

 יום בלבד. 30 -תוקף הצעה זו הוא ל 

 .בהנחה שלכל העובדים  מוגדרות מספר קופות של האוצר 

  העבודה תהיה מול חשב השכר 

 ומי בדוא"ל או במסרון אני מאשר/ת קבלת דיוור ו/או חומר מקצועי/פרסSMS  לנייד 

  חתום בעמוד הבא טופס הזמנת שירותיש להעביר מסמך זה חתום בצירוף 

 

 

 

                                         

תאריך        שם מזמין השירות           חותמת + חתימת מורשה חתימה
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 למעסיק פנסיוני תפעול שירותי הזמנת טופס

 _______________________________ רות :שם מזמין השי

 ___________________ :  אבקש לקבל את שירותי התפעול החל מחודש שכר

 : )לסמן(אופן תשלום מבוקש 

 מהבנק בגין פתיחת הרשאה לחיוב חשבון  יש להעביר אישור -  הוראת קבע □   

 שם המוסד )המוטב( : תפעול גמל בע"מ 

 21961קוד המוסד )המוטב(:  

 יש למלא את הפרטים הבאים –)למעט דיינרס ואמריקן אקספרס(   כרטיס אשראי □  

 

 נספח להצעה

  מבין את חשיבות העברת הקבצים, המידע והנתונים הנדרשים לצורך מתן השירות, ואת אי יכולתה  הואהמזמין מצהיר כי

 של תפעול גמל  לספק שירות ללא קבלתם כאמור.

 מידי חודש מידע נדרש על ידי תפעול גמל, לצורך ביצוע השירות כאמור. בנוסף המזמין מתחייב  המזמין ימסור לתפעול גמל

 לסייע ככל יכולתו לקבל קבצים רלוונטיים מהיצרנים והקופות שונות.

 ,המזמין מכיר בכך שזמינות  תפעול גמל עושה מאמץ לאפשר העברת מידע / גישה למידע לשם ביצוע פעולות, עם זאת

 תלויה גם בצדדים שלישיים שאינם בשליטת החברה.השירותים 

  המזמין מצהיר כי ידוע לו שהמערכות אותם מפעילה תפעול גמל הינם מערכות אינטרנט, ותפעול גמל אינה יכולה להתחייב

 .ירותי הסליקה יהיו זמינים בכל עתכי ש

 הפנסיונית ועל  ומהמסלקהר ת השכע המתקבל מהיצרנים, ממערכוהמידע והשירות הניתן באמצעות המערכות הינו מיד

אחריותם בלבד, לחברה אין כל אחריות על מהימנות המידע, איכות המידע או שלמותו. מובהר בזאת כי תפעול גמל אינה 

מספקת כל מצג או התחייבות בדבר נכונות המידע המתקבל מהיצרנים, ממערכות השכר ו/או מהמסלקה הפנסיונית וכי 

 במערכות הינו על אחריות המזמין בלבדהשימוש במידע אשר נמצא 
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