הטיפ היומי  -20151224הקמת מועמד כאשר יש תקופות ריסק זמני
נניח שמדובר במקרה בו שתי תקופות עבר ביניהן תקופה בה המועמד לא עבד .ברשותו פוליסת עדיף
טרום  1991אשר הייתה בריסק זמני בתקופה בה לא עבד.
ראשית ,חשוב להדגיש שהטיפ רלוונטי רק לגרסאות המורכבות ,כלומר ,תכנון פרישה מלא ומעלה.
להלן פרטי התקופות:
 מעסיק עבר ראשון .23/12/1995 – 24/12/1990 -
 oהפרשה לפוליסה במבנה .5+5+8.33
 לא עבד בתקופה – .23/12/1996 – 24/12/1995
 oריסק זמני – הפרשה לסעיף .45
 מעסיק עבר שני– .23/12/2005 – 24/12/1996
 oהפרשה לפוליסה במבנה .5+5+8.33
נניח שכבר התחלנו להקים אותו ויצרנו את פוליסת הביטוח ואת שתי תקופות העבר.
להלן מסך הקמת מועמד  /עבר.

שתי תקופות תעסוקה

נוסיף את התקופה בה לא עבד.

נלחץ על לינק הוסף ותתווסף לשונית חדשה כמפורט בעמוד הבא.

נעדכן את פרטי התקופה בה לא עבד.

נזין 24/12/1995
נזין 23/12/1996
נעביר את הבורר לחלופה לא עובד

שים לב !
אין חשיבות לסדר הכרונולוגי של
התקופות .התקופה בה לא עבד
היא השנייה מסדר הכרונולוגי של
 3התקופות.

נלחץ על כפתור זה ליצירת המועמד
נעבור ישירות למסך בו נראה את תוכנית הביטוח ,כמפורט בעמוד הבא.

ראשית ,אנו רואים  4תקופות
הפרשה .שתיים ממעסיקי עבר,
אחת מהתקופה בה לא עבד,
המוגדרת כתגמולים לעצמאיים,
ואחת ממעסיק הווה.

שים לב !
למרות שבמסך הקמת מועמד ,תקופת "לא עובד" הייתה שלישית ,במסך זה המערכת כבר סדרה את
התקופות כהלכה לפי הסדר הכרונולוגי.
מה עכשו ?
 אם נוצרה תוכנית במעמד תגמולים לעצמאיים
 oהמערכת תייצר לה טבלת הפרשות עם הפרשת עובד לסעיף .47
 oהמערכת תייצר לה צבירות לסעיף .47
מה יש לבצע ?
 מאחר ובמקרה הנדון מדובר בשלש שתקופות מנהלים ,ובתקופת ריסק זמני אין צבירות ,יש
לאפס צבירות .47
 להגדיר את התוכנית במעמד של ריסק זמני.
 oלכאורה ,תוכנית בריסק זמני איננה במעמד תגמולים לעצמאיים ,אולם כך זה
במערכת.
 לייצר לה טבלת הפרשות לסעיף .45

שלב ראשון – איפוס צבירות .47

צבירות  47נמצאות במסגרת צבירות תגמולים.
נאפס צבירות  ,47ובאותה הזדמנות גם נזין
צבירות תגמולים מלאות.

שלב שני  -הגדרת התוכנית במעמד של ריסק זמני.

ניכנס ללשונית כללי בתקופת תגמולים לעצמאיים
ונסמן בתקופת ריסק זמני.

שלב שלישי – נגדיר טבלת הפרשות לסעיף .45

נעביר בורר תיאור מידע ידוע
בנושא הפרשות ותשלומים
לחלופה הפרשה לתגמולי
עובד( 47/לפי סוג התוכנית) בלבד
בסכום לא ידוע.

נמשיך לבצע את כל השינויים הנדרשים בשאר התוכניות ובשאר השדות.
בסיום ,כמובן ,ה F8 -המפורסם.
שים לב !
נבחרה חלופה הפרשה לתגמולי עובד( 47/לפי סוג התוכנית) בלבד בסכום לא ידוע .לו היה מדובר
בתגמולים לעצמאיים ללא ריסק זמני ,המערכת הייתה מייצרת טבלת הפרשות ובה הפרשה לסעיף 47
בלבד .מאחר ומדובר בריסק זמני ,המערכת מזהה זאת ומייצרת טבלת הפרשות ובה הפרשה לסעיף
.45
את טבלת ההפרשות שנוצרה נראה בעמוד הבא.

טבלת הפרשות.

כפי שרואים ,נוצרה טבלת
הפרשות לסעיף .45

