חדש! מהדורת אינטרנט.
למחירים לחץ על הקישור:
לתיאור לחץ על הקישור:

http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html
פנסיה מקיפה במשק

פנסיה מקיפה במשק  -נוסח משולב
הסכמים קיבוציים וצו הרחבה
תוכן הענינים
עמ'

סע'
ההסכם הקיבוצי הבסיסי
מראי מקום להסכמים
(בהערה) 2
1
הצדדים
2
המבוא
3
 .1תוקף המבוא
 .2הגדרות
3
4
 .3חובת הביטוח הפנסיוני המקיף
 .4תחולה
5
7
 .5שמירת זכויות והגדלת הפרשות
 .6חובת הביטוח הפנסיוני (השכר המבוטח,
שיעורי ההפרשות ,תקופת המתנה ועוד) 9
הפניה :לענין הגדלת ההפרשות ,ראה
הסכם נוסף ,להלן.
 .7תשלום לקרן ו/או לקופת ביטוח במקום
פיצויי פיטורים
11
 .8משיכת כספים על ידי מעביד  -הגבלתה 11
11
 .9השלמת פיצויי פיטורים
 .10זכויות העובדים לפנסיית זיקנה ,נכות
ושאירים
13
13
( .11בוטל)
13
(סעיף שהושמט :תוקף ההסכם)

עמ'

סע'
 .12הוראות כלליות ומנגנון יישוב חילוקי
13
דעות
 .13פניה לשר התעשייה ,המסחר והתעסוקה -
14
בקשה למתן צו הרחבה
14
נספח א'
הסכם מיום ( 3.4.2016הגדלת ההפרשות,
14א
אובדן כושר עבודה ועוד)

צו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה
(בהערה) 14ה
מראי מקום לצו ההרחבה
14ה
הרישא
14ה
 .2הגדרות
15
 .3חובת הביטוח הפנסיוני המקיף
16
 .4תחולה
18
 .5שמירת זכויות והגדלת הפרשות
19
 .6חובת הביטוח הפנסיוני
 .7תשלום לקרן ו/או לקופת ביטוח במקום
21
פיצויי פיטורים
 .8משיכת כספים על ידי מעביד  -הגבלתה 21
21
 .9השלמת פיצויי פיטורים
 .10זכויות העובדים לפנסיית זקנה ,נכות
22
ושאירים
צו בדבר הגדלת הפרשות ,אובדן כושר ועוד 23

הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) לביטוח פנסיוני מקיף במשק
שנערך ונחתם בתל-אביב ,ביום  06בחודש מרץ שנת 2011
(נוסח משולב)

בין:

1

לשכת התאום של הארגונים הכלכליים בשם הארגונים המפורטים מטה
(להלן" :צד א" ו/או "לשכת התאום")
2

1

הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) לביטוח פנסיוני מקיף במשק מיום  ,19.11.2007משולב עם
הסכם קיבוצי כללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק מיום  .7.9.2010הערת מערכת :הערה זו
היא חלק מהנוסח המקורי של ההסכם .ראה הערת מראי מקום נוספת ,מטעמנו ,בעמוד הבא.
"רשימת הארגונים:
התאחדות התעשיינים בישראל ,לשכת המסחר תל-אביב  -יפו בשמה ובשם לשכות המסחר
בירושלים ,בחיפה ובבאר שבע ,התאחדות הקבלנים והבונים בישראל ,התאחדות האיכרים
בישראל ,התאחדות תעשייני היהלומים בישראל ,התאחדות המלונות בישראל ,האיגוד
הארצי של מפעלי שמירה בישראל ,האיגוד הכל ארצי של מפעלי האחזקה והניקיון בישראל,
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל ,האיגוד הארצי למסחר בישראל ,התאחדות ענף
הקולנוע בישראל ,התאחדות הסוחרים בישראל ,לשכת אירגוני העצמאיים בישראל,
ארגון החברות לאספקת משאבי אנוש ".הערת מערכת והפניה :ראה הערות לענין הבדלים
ברשימת הארגונים בין ההסכמים השונים ,בהערת מראי המקום שבעמוד הבא.
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