
יום עיון בנושא

מלון קרלטון 
אליעזר פרי 10,

תל אביב

יום רביעי
19.5.2020

 15:00-09:00

 

יום עיון 
ביטוח אובדן כושר עבודה

שלח הזמנתך במייל: conferences@hashavim.co.il או פקסס ל: 03-5680889 

+  מע"מ₪650 
5% הנחה 
ללקוחות 
חשבים!

סביב ביטוח אובדן כושר עבודה קיימות סוגיות רבות 
בהיבטי המס, ניכוי דמי ביטוח לאומי, זכויות המבוטחים 

והכיסויים השונים בקרנות הפנסיה, בחברות ביטוח פרטיות 
ובמוסד לביטוח לאומי. מכללת חשבים עושה לכם סדר 

ביום עיון מיוחד שמוקדש כולו לסוגיות אלו.

שם המזמין:

שם החברה:

טלפון:

דוא“ל:

אופן התשלום (נא לסמן x במקום המתאים)

     חיוב באמצעות כרטיס אשראי: פרטים ימסרו טלפונית 

ת“ז:                                          

     המחאה על סך                                       ש״ח תשלח בדואר

     ברצוני לקבל חשבונית לפני הפקת המחאה, סכום לחיוב                     ש׳׳ח

     מעוניין למימוש במסגרת מנוי הדרכות

     ברצוני לקבל עדכונים, מבצעים והטבות מחברת חשבים ה.פ.ס

משתתף:

תפקיד:

ח.פ/עוסק מורשה:

מרציםנושאים

חובת ניכוי דמי ביטוח מקצבאות אובדן כושר עבודה 
המשולמות מביטוח לאומי ומחברות ביטוח פרטיות

מר חיים חיטמן
מומחה בתחום הביטוח הלאומי

היבטי מיסוי בקבלת תקבולים 
מפוליסות אובדן כושר עבודה

רו"ח ישראל עזרא - בעלים ומנכ"ל בחברת סמארט פנסיה,
המרכז לתכנון הפרישה בע"מ   

הגדרת הכיסוי בקרן פנסיה מקיפה 
מול הכיסוי בביטוח מנהלים ואיך נגשר ביניהם?

מר נדב טסלר 
סמנכ"ל מקצועי, הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה 

www.hashavim.co.il
מכללת
03-5680880חשבי� טלפון ישיר:

• הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת הסדנה • תנאי התשלום: שוטף +30 ! • הודעה על ביטול השתתפות יש להעביר בהודעה בכתב בלבד (עד חמישה ימי עסקים טרם פתיחת הסדנה, 
לאחר מכן הנרשם יחויב בדמי ביטול של 250 ₪ בתוספת מע״מ!) • הסדנא כוללת דפי תרגול ודפי עזר. המחיר כולל כיבוד, ארוחת צהריים, ארוחת "גלאט" בתוספת תשלום ובהודעה מראש.



מכללת
חשבי�

חשבי� ה.פ.�. מידע ע�קי בע“מ  
יד חרוצי� 12 ת“א 6770005 

דיני עבודהחישובי� פיננ�י�טל:03-5680888 | פק�:03-5680899 כלי� משפטיי� הדרכותפנ�יה וגמלמי�וי

התכנסות והרשמה08:30 - 09:00

דברי פתיחה09:00 - 09:15

היבטי מיסוי בקבלת תקבולים מפוליסות אובדן כושר עבודה 11:15 - 12:45

חובת ניכוי דמי ביטוח מקצבאות אובדן כושר עבודה 09:15 - 10:45
המשולמות מביטוח לאומי ומחברות ביטוח פרטיות

הנהלים בחיוב דמי הביטוח של מבוטחים שמשולמת להם קצבת אובדן כושר עבודה. 
הרקע החקיקתי, ואופן חיוב דמי הביטוח, לרבות מקצבה בפוליסה שמקורה בגין 

אובדן כושר, אלו שהן מכוח הסכם עבודה, חוק ואלו הפרטיות.
מרצה: מר חיים חיטמן

הגדרת הכיסוי בקרן פנסיה מקיפה מול הכיסוי בביטוח מנהלים ואיך נגשר ביניהם?13:00 - 14:00

הגדרת הכיסוי לאובדן כושר עבודה במוצרים הפנסיונים, השינוי בפוליסות אבדן כושר עבודה 
בשנת 2019, מועד תחילת הכיסוי הביטוחי במוצרים השונים, פוליסת מטריה ביטוחית.

מרצה: מר נדב טסלר

מיסוי סוגי קצבאות וסכומים חד פעמיים המתקבלים מפוליסות ביטוח 
אובדן כושר עבודה לשכירים ועצמאיים. אפשרויות פריסה והיוון תקבולים.

מרצה: רו"ח ישראל עזרא

דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

הפסקה10:45 - 11:15

הפסקה12:45 - 13:00

ארוחת צהריים14:00 - 15:00

מלון קרלטון, אליעזר פרי 10, תל-אביב
15:00 - 09:00

יום ד‘ - 19.5.2020 

יום עיון ביטוח אובדן כושר עבודה סילבוס
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