
 ממשק קובץ אחיד לקופות גמל -תשובות לשאלות לקוחות 

 

  והאם מדובר  5102מה מספר העובדים המחייב העברת קובץ בינואר

 ?בעובדים שלהם קופת גמל או בכלל העובדים 

שחובת הדיווח ( ' קופות גמל ופנסיה וכו)אגף שוק ההון שבאוצר הודיע ליצרנים 

בלי קשר למספר העובדים ,  עובדים 011האחיד תחול על כל המעסיקים מעל ל 

כולל מספר  –יש להדגיש כי התיקון בחוק  .פנסיוניות בעסק ניותכותשלהם 

עדיין לא אושר ולכן חובה להתעדכן עוד לפני דיווח משכורת ינואר  –העובדים 

6102. 

 האחיד הקובץ של הדיווח דרכי מהם ? 

 בסיסיות להעברת הקובץ וקבלת המשובים דרכים קיימות שלוש

 גמל קופות) יצרןכל  אתר האינטרנט שללהעברה ישירה של הקובץ האחיד  .0

 ואינהאינה מומלצת  דרך זו . וקבלת המשוב ממנו בנפרד (' וכו ביטוח, ופנסיה

בים המתקבלים מדיווח הקובץ משולתמיכה  תיתן עוקץ לא . לדעתנו, מעשית

 .ליצרן בודדהאחיד 

 

דרך אתר של גוף מתווך שדרכו ניתן  אחד לכל היצרני העברה של הקובץ .6

משם יפוצל הקובץ ליצרנים השונים ושם גם יתקבלו , לקלוט את הקובץ

י "ע יעשהבצורת דיווח זו כל הטיפול במשובים . המשובים השונים מהיצרנים

 .מעסיק/חשב השכר

 :ל (בין היתר) ניתן לפנות

ב אך למיטב ידיעתנו לגוף זה אין עדיין "מסאין עלות למשתמשי )  ב"מס 

  (סכמים עם כל היצרניםה

 (עלות קטנה והנחה ללקוחות המזדהים כלקוחות עוקץ) מסלקה פנסיונית

 

הקובץ את דרך גוף מתווך שגם קולט  אחד לכל היצרניםהעברה של הקובץ  .3

ם מטפל בטיוב וג( ולעיתים מקבל גם דיווחים בפורמט שהיה עד לתיקון בחוק)

ומטפל במשובים , עושה בדיקות לוגיות לקובץ, הנתונים לפני ההעברה ליצרנים

 . במידת הצורך, ובתיקונים שמתבקשים

 

מכל מנהלי ההסדרים הפנסיונים או  , למיטב ידעתנו, שרות כזה ניתן לקבל

שהתעריפים זולים יחסית  פתרונות פנסיונים "אלתד"לגוף כמו שניתן לפנות 

 .חה ללקוחות המזדהים כלקוחות עוקץויש הנ

 .151-5602521ארז  דןאו  150-6211662לפרטים אפשר לפנות לבני אלקובי 



 איך מעבירים את הכסף עם הקובץ האחיד 

יש להמשיך ולהעביר את הכספים . בשלב זה אין העברת כספים עם הקובץ האחיד

 .הועבר הכסףבקובץ האחיד צריך לדווח רק כיצד . כפי שהיה נהוג עד עכשיו

 

 ומתי בעוקץ לעשות צריך הגדרות איזה? 

 .בימים אלו נשלח עדכון עם הסבר לכל לקוחותינו

 

 בפרט ובעוקץ בכלל זה לשינוי להיערך צריך איך? 

 :את הדברים הבאים בצעחובה ל

יש . נכון כולל שם יצרן וסוגמוגדרות לעבור על כל הקופות ולוודא שהן  .0

 .פנסיה/לקופה לגמללהפריד בין קופה לביטוח 

 

 .דוק את השיוך שלהם לקופות השונותיש לעבור על כל העובדים לב .6

 

מנהל ההסדרים או כל דרך אחרת את מספרי , יש לקבל מסוכני הביטוח .3

לביטוחים . קרנות השתלמות/ קופות גמל / האוצר של כל קרנות הפנסיה 

קליד את מספר אין מספרי אוצר ויש לה( כגון ביטוחי מנהלים או אבדן כושר)

 .לקופה הנכונה משויכיםבדים ויש לוודא שוב שהע .פ של חברת הביטוח.הח

למי שצריך לדווח ואנחנו , 6102 את כל זאת חובה לעשות לפני משכורת ינואר

ממליצים לכל המעסיקים לעשות זאת בהקדם כי בסופו של תהליך כל המעסיקים 

 .במשק ידווח באמצעות הקובץ האחיד

 

  מה מספר האוצר של הקופות השונות  דעתניתן לאיך? 

או   ,שלךלמנהל ההסדרים  פנו. איתםשאתם עובדים לסוכן או סוכני הביטוח  פנו

יפנה בעצמו  אפשרות נוספת היא שכל עובד . פתרונות פיננסיים אכמו דלת לגוף 

 .עבודת מחקר, בקיצור. WOBIלאתר 

 

 

 

 

 



 פ שלהן .אני מוצאת את החאיך . ביטוח אין מספר אוצר ברתידוע לי שלח? 

 בבקשה

 שם חברת הביטוח פ.מספר ח
 מ"חברה לביטוח בע. איי. די. איי 513910703

 מ"הראל חברה לביטוח בע 520004078

 מ"מגדל חברה לביטוח בע 520004896

 מ"הפניקס חברה לביטוח בע 520023185

 מ "אילון חברה לביטוח בע 520042169

 מ"חברה לביטוח בעהכשרה  520042177

 מ"מנורה מבטחים ביטוח בע 520042540

 מ"בע( ב.פ)פסגות חברה לביטוח  514148758

 

 מה עושים , ברשימה שלכם מופיע שלא אוצר מספר נתן הביטוח סוכן? 

אם . וק שוב מה מספר הקופה הנכוןדב .סביר שסוכן הביטוח נתן מספר קופה שגוי

( במקום לבחור מהרשימה)הקלד את מספר הקופה , אתה משוכנע שהמספר נכון

 .צרןיפ של ה.ואת מספר הח

 לצרכים.)  פ.ח ואותו אוצר מספר אותו עם, קופות כמה להקים ניתן האם 

 ('וכד מחלקות – שונים

 (.ה"ק, פנסיה/גמל, ביטוח)בתנאי כמובן שכל הקופות שייכות לאותו יצרן , כן

 

 אותו מספר אוצר, האם לכל הקופות של חברת ביטוח מסוימת 

קרנות גם , ('אבדן כושר וכו, מנהלים)לכל חברת ביטוח יש ביטוחים , ממש לא

 . השתלמות קופות וגם פנסיה 


