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 באמצעות העברה בנקאית העברת תשלום לביטוח פנסיוני לעובדים

כספים  להגיש תביעות בגין ריבית פיגורים כנגד מעסיקים אשר אינם מעבירים במועדהחלו  הגופים הפנסיוניים

 מחוייבים ע"פ החוק לגבות את ריבית הפיגורים.גופים אלה  עובדיהם.לביטוח פנסיוני עבור 

 נזקים בעתיד.מלגבש יחד עמכם דרך פעולה משותפת על מנת לפעול באופן הולם ותקין ולהימנע נרצה 

 7לחודש העוקב לחודש השכר או תוך  15 -היבוצע לא יאוחר מ תשלום דמי הגמולים לחברת הביטוח

 ם.את לרבות כל המידע הנלווה לתשלולפי המוקדם, וז ימים מיום תשלום השכר,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קיום רק אחד מהם איננו  .קיום תשלום ורשימת גביה גם יחדעיתוי הגביה לצורך תאריך הערך נקבע על ידי 

 מספק לגבי המועד הקובע.

 

 חשבון סניף בנק התמחות גוף מנהל

 24177588 800 10 מנהלים  מגדל

 293842/59 800 10 פנסיהמקפת  מגדל

  29920657 800 10 גמל והשתלמות מגדל

 149640 461 20 מנהלים  הכשרה

 277146 461 20 בסט אינווסט הכשרה 

 105175005 126 31 מנהלים הראל

)בתוך ביטוח  פנסיה הראל 

 חיים(

12 126 105175005 

 

 496785 600 12 פנסיה הראל גלעד ישירים

 211311/48 800 10 מנהלים מנורה מבטחים

 294262/72 800 10 )חדשה( פנסיה מנורה מבטחים

 21181520 800 10 מנהלים  פניקס

 678680 600 12 פנסיה פניקס

 לבצע העברה בנקאית מדי חודש במתכונת הבאה: ניתן

העברה בנקאית לחשבון  ע"יכספים יועברו על ידכם בהעברה בנקאית ישירה לגופים המוסדים ה .1

 . פרטי החשבונות מצורפים בהמשך המסמך.העו"ש של הקופה

ימים מיום  4לכל חודש או תוך  12 -ה עדהעברת הכספים ורשימות השכר יועברו אלינו אסמכתא ל .2

 המוקדם מביניהם.–תשלום השכר 

 

 ins.co.il-michal@br)פיצול( יש לשלוח למייל  רשימות הגביה ואתהאסמכתא להעברה בנקאית  את

 כים למחלקת הגביה של חברת הביטוח לביצוע שיוך לפוליסות.אנו נדאג להעביר את המסמ
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 655504 600 12 מנהלים  כלל

 4192039 800 10 פנסיה כלל

 667954 600 10 השתלמות כלל

 389777 609 12 פנסיה קג"מ

 55809 600 12 פנסיה מקפת ותיקה

 4192333 800 10 פנסיה עתודות ותיקה

 676866 600 12 פנסיה עתידית קרן פנסיה )הראל(

 

 ברכה,ב

 מיכל ויסבורד                                                                                                       

michal@br-ins.co.il 

 


