דצמבר 2016
עמית/ה יקר/ה,
שלום רב,

הנחיות להפקדת כספים למוצרי חיסכון ארוך טווח לסוף שנת 2016
במסגרת ההיערכות לסוף שנת הכספים ,נבקשכם להקדים ולהעביר את התשלומים ככל הניתן.

 ביום  ,28/12/2016קבלת המחאות במשרדינו תהיה עד לשעה  16:00בצהריים.
 לתשומת לבכם ,המחאות שירשמו למועד פירעון ( 30-31/12/2016שישי שבת) יקלטו לשנת
המס .2017
 לקבלת ערך של שנת  ,2016נבקשכם להפקיד את ההמחאות ,החל מיום  ,29/12/2016ישירות
לחשבון הבנק ולהעביר אלינו את האסמכתאות (להפקדת ההמחאות כאמור) בצירוף לרשימות
הגביה באופן הרגיל.
 העברות בנקאיות יש לבצע עד ליום  ,29/12/2016בהתאם להנחיות בנק ישראל לפני סוף חודש
דצמבר.

הפקות ומשיכות:
 הצעות והשלמות חוסרים יתקבלו בחברה עד לתאריך  29/12/2016בשעה .16:00
 בקשות הצטרפות ומשיכות במוצרי הגמל וההשתלמות יתקבלו בחברה עד לתאריך
 28/12/2016בשעה .12:00

[הקלד טקסט]

אנא הקפידו להעביר את ההפקדות עבור כל מוצר בנפרד ולשלוח אסמכתאות עפ"י הפירוט הבא:

שם המוצר

להעברה
באמצעות
צ'קים (עד
)27/12/2016

חשבון בנק להפקדה
באמצעות העברה
בנקאית (עד
)29/12/2016

ביטוח

לפקודת "כלל
ביטוח"

12-600-655504

חסכון
פיננסי

לפקודת "כלל
ביטוח"

12-600-480609

כלל פנסיה
–קרן מקיפה
(מ"ה )170
כלל פנסיה
–קרן
משלימה
(מ"ה )667
כלל
השתלמות
(מ"ה )456
כלל תמר
(מ"ה )253

לפקודת "כלל
פנסיה"

10-800-4192039

pizurimpensia@clal-ins.co.il

10-800-29963534

לפקודת "כלל
פנסיה"

10-800-50698947

pizurimpensia@clal-ins.co.il

10-800-29963632

לפקודת "כלל
השתלמות"

10-800-29013697

pizurim@clal-ins.co.il

10-800-29013697

לפקודת "כלל
תמר"

* 12-600-675800

gviagemel.file@clal-ins.co.il

* 12-600-679342

בר (מ"ה
)263

לפקודת " בר
קופת גמל"

12-600-610482

gviagemel.file@clal-ins.co.il

12-600-610482

תיבת מייל למשלוח
אסמכתאות ורשימות גביה בין
העברות בנקאיות
 .1רשימות גביה בקבצים:
gviamemuchenet01@clalins.co.il
 .2רשימת גבייה ידניות/להקלדה
reshimotgvia@clal-ins.co.il

חשבון בנק להפקדה
ממשק מעסיקים (מעל
 100עובדים)

הערות

12-600-679369

להפקדת נוספות למוצר קיים:
hisafinlasochen@clalins.co.il
(בציון מס' פוליסה)

להפקדות חדשות יש
לצרף את טופס
ההצעה:
klithatz@clalins.co.il

-

* דוח פיצול לעמיתים
יכלול את הפרטים
הבאים :ת.ז ,.שם
עמית בקופה ,חלוקה
לפי עובד/מעביד,
חודש שכר ,משכורת,
סכום הפקדה.
* במקרה של הפקדה
ראשונה יש לצרף
טפסי הצטרפות+
מסמך הנמקה.
* במקרה של הפקדת
עמית עצמאי ,יש
לצרף להמחאה דף
הפקדה (נספח א').
* את ההמחאות יש
לשלוח לכתובת :ראול
ולנברג  36תל אביב
.6136902

* הערה :החל מיום  01/01/2017יועבר תפעול קופות הגמל לבנק לאומי .החל ממועד זה יש לבצע
הפקדות לחשבון  299929/17בבנק לאומי סניף .800
לפרטים נוספים ,אנא פנה/י למוקד שירות הלקוחות בטלפון שמספרו .*5454
אנו עומדים לרשותך בכל בקשה ושאלה,
בברכה,
ישראלה חן ,סמנכ"ל בכיר
מנהלת אגף תפעול וגביה
כלל ביטוח בע"מ
[הקלד טקסט]

תאריך____________:
נספח א' -דף הפקדה  -עמיתים עצמאיים

לכבוד:
כלל פנסיה וגמל
לידי מחלקת גביה

פרטי העמית:
שם העמית ___________________________:ת.ז_________________ :
טלפון נייד זמין להתקשרות__________________:
סכום הפקדה₪ _______________ :
תאריך הפקדה_________________ :
שם הקופה :כלל השתלמות  /כלל תמר/כלל פנסיה
לחשבון בנק שמספרו__________________ :
מס .העמית בקופה__________________ :

מצ"ב בזאת אסמכתא לביצוע ההפקדה.

חתימת המפקיד___________________ :

[הקלד טקסט]

[הקלד טקסט]

