
ביטוח פנסיוני: ההלכה והמעשה

העולם הפנסיוני סובל משינויים רבים ותכופים, היוצרים חוסר הבנה ומחבלים בקבלת ההחלטות של איש המקצוע. 
בעידן של שינוי חקיקה בו פוסקים בתחום הפנסיה, קורס “הביטוח הפנסיוני ההלכה - והמעשה” יעשה עבורכם סדר בנושא.

 קורס ייחודי לחשבים, בשיתוף היחידה ללימודי תעודה והמשך, הקריה האקדמית אונו:

בהדרכת צוות מקצועי שיעשה לך סדר בעתיד

5% הנחה מיוחדת ללקוחות חשבים
מחיר הקורס: 2,200 ₪ + מע"מ

סה"כ שעות סוג הקורס
מקוםשעותיוםתאריך פתיחהאקדמאיות

מכללת 12:15 - 09:00 ימי שלישי 2614.11.17 שעות קורס בוקר
מגמות פ"ת

חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ, רחוב יד חרוצים 12, תל-אביב, 6770005

אופן התשלום )נא לסמן x במקום המתאים(
פקסס הזמנתך עכשיו 03-5680889

לפרטים נוספים התקשרו 03-5680880
אקספרס אמריקן  ויזה    ישראכרט    אשראי:    כרטיס  באמצעות  חיוב   

מס׳ הכרטיס:                                שם בעל הכרטיס:
cvv:                        ת״ז:                                       תוקף:        /

 המחאה על סך:                           ש״ח תשלח בדואר

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

שם החברה:                    שם המזמין:
טלפון:                           פקס:

משתתף:                       תפקיד:
ח.פ. / עוסק מורשה:

מהי פנסיה צוברת וביטוח מנהלים – הגדרות מסלולי חסכון פנסיוני, חוקים והסכמים

פנסיה תקציבית, צוברת ותיקה וחדשה

הפקדות עובד ומעביד – בגדר חובה, רשות, זיכוי ממס

פנסיית חובה – למי וכמה? השלמת פיצויים.

ביטוחי מנהלים 1990, 2004, 2013 השונות ביניהם

השוואת זכויות בין תכניות שונות בביטוח הפנסיוני -  ביטוחי מנהלים

דיני עבודה ורגולציה – הוראות חדשות

סעיפי 14 ו – 26 לחוק פיצויי פיטורים

סליקה ובקרה: האומנם הכספים המועברים מגיעים לחשבון העובד העמית בקרן?

נוהל משיכת פנסיה ללא עזיבת עבודה. )עובדת בגיל 62 מבקשת פנסיה אך ממשיכה לעבוד עד 67(

תיקון 190משיכת כספים הוניים, פיצויים וקצבה לא משלמת בעזיבת עבודה.

מיסוי – היבטים נוספים בהפקדה, במשיכה, פיצויים פטורים וחייבים, משיכת גמל "שלא כדין"

סיכום וסיום קורס

פרטי הקורס: 26 שעות אקדמיות הנפרשות על פני 6 מפגשים עוקבים במסלול בוקר

מיקום: מכללת מגמות, דרך אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה

קהל היעד: חשבי שכר, כלכלנים, יועצי מס, רו"ח, מנהלי חשבונות, הנהלת חשבונות, 
אנשי כספים, מנהלי משאבי אנוש, עובדי כוח אדם

מרכז מקצועי:  דן ארז, יועץ פנסיוני, מומחה למערכות שכר, פנסיה ופרישה
מרצים: דן ארז, רו"ח אייל מנדלאוי, אלי שמעוני

נושאי הקורס:


