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ג .הצטרפות לאנליסט מסלולית  -קופת גמל
( )1החברה המנהלת תפתח עבור כל אחד מעובדינו שיגיש בקשת הצטרפות לקופת הגמל ,חשבון בו יופיעו בנפרד תשלומי העובד ותשלומינו עבורו כפי שנמסור לכם מעת לעת.
הפקדת הכספים על ידנו ו/או מי מטעמנו תיעשה מדי חודש בחודש בעד החודש שחלף ,בשיעורים כפי שנמסור לכם מעת לעת ובלבד שלא יעמדו בסתירה להוראות ההסדר
התחוקתי ולא יאוחר מהמועדים הקבועים בו.
( )2בהפקדה למסלולים – במקרה זה ידוע לנו כי עלינו להעביר לקופות הגמל תשלומים נפרדים לכל מסלול בהתאם לבחירת העובד.
( )3ידוע לנו שעל כל הכספים המועברים לזכות העובד יחולו תקנות קופתכם כפי שיהיו מעת לעת ,בהתאם להוראות הדין סכומים ששולמו בגין רכיב פיצויים לקופת גמל אינם ניתנים
להחזרה ,העברה ,שעבוד או עיקול ,למעט במקרים בהם ניתן לשלול פיצויי פיטורים בהתאם לדין והכל בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי.

ד .הצטרפות לאנליסט מסלולית  -קרן השתלמות
( )1החברה המנהלת תפתח עבור כל אחד מעובדינו שיגיש בקשת הצטרפות לקרן השתלמות ,חשבון בו יופיעו בנפרד תשלומי העובד ותשלומינו עבורו ,כפי שנמסור לכם מעת לעת.
הפקדת הכספים על ידנו ו/או מי מטעמנו תיעשה מדי חודש בחודש בעד החודש שחלף ,בשיעורים כפי שנמסור לכם מעת לעת ובלבד שלא יעמדו בסתירה להוראות ההסדר התחוקתי
ולא יאוחר מהמועדים הקבועים בו.
( )2בהפקדה למסלולים – במקרה זה ידוע לנו כי עלינו להעביר לקופות הגמל תשלומים נפרדים לכל מסלול בהתאם לבחירת העובד.

ד .הצטרפות לאנליסט מסלולית  -קרן השתלמות
תאריך:

חתימה וחותמת המעסיק

ה .הצטרפות לפורטל מעסיקים
באפשרותך להירשם ולקבל מידע שוטף בפורטל המעסיקים שכתובתו www.maasikim.analyst.co.il
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ב .הצהרת המעסיק
הננו מצהירים בזאת כי בגין הצטרפות של מי מעובדינו כעמיתים בקופות הגמל שבניהולכם ,לא תינתן ולא ניתנה לנו כל הטבה כמעסיקי העמית המצטרף ,או לארגון המעבידים אליו אנו
משתייכים ,או לארגון עובדים או לגוף אחר המוחזק בידי מי מהם (במישרין או בעקיפין ,יהא שיעור האחזקות אשר יהא) ,עקב ההצטרפות לקופה.

