معلومات عن اشتراك صندوق التقاعد
 -1إعتمد صندوق التقاعد والمساعدات المالية فئتين " "Aو " "Bليختار كل عضو في النقابة اإلنتساب الى أي منهما.
 -2حدد رمدا اإلردت ال السدنوي للسدنوات مدن ( 2112تدارخ انالد ق الددندوق لغاخدة  2112ضدمنا للفئدة " "Aمبلدد/
 151 ، 111ل .ل .و للفئة " "Bمبل 011,111 /ل .ل( .ما عدا ارت ال النقابة
واصبح منذ العام  9102للفئة " "Aمبلغ  / 061 ، 111 /ل .ل .و للفئة " "Bمبلغ  /3310111/ل .ل.
 -3خمكن للمنتسب خالل السنوات الخمس االولى النتسابه امتنا ا الى تارخ تسجيله في اختيار الفئة التدي خ بدب بالتسدجيل
فيها من بين الفئتين " "Aاو" "Bعن طريق تقديم طلب خطي الى النقابة وإال إعتبر مسجالً حكما ً في الفئة ""A
وفي حال تغيي الفئة من " "Aالى " "Bخسد ف ق التعدخل مع مفعوله ال جعي وفقا للجدول التالي (استنادا ً الى تاريخ
االنتساب):
غرامة تأخير
مجموع
الرسم
السنة
 %01سنويا
 155,111ل.ل
1
 155,111ل.ل
9102
9102

 151,111ل.ل

 15,111ل.ل

 155,111ل.ل

9102

 151,111ل.ل

 01,111ل.ل

 121,111ل.ل

9106

 151,111ل.ل

 05,111ل.ل

 195,111ل.ل

9101

 151,111ل.ل

 51,111ل.ل

 211,111ل.ل

9102

 151,111ل.ل

 05,111ل.ل

 225,111ل.ل

9103

 151,111ل.ل

 91,111ل.ل

 201,111ل.ل

9109

1

1

1

 -0خحق للمنتسب في الفئتين "  " Aو "  " Bر اء وحدة أو وحدتين إضافيتين من الفئة المسجل فيها عن ط خق تقدخا
طلب خالي الى النقابة  ،على أن خستفيد من المخددات اإلضافية بعد م ور  15عاما من تارخ اختياره الوحدات
االضافية وبلوبه من التقاعد وذلك كالتالي:
فئة صندوق التقاعد

االشتراك السنوي
االساسي

االشتراك االساسي
زائد وحدة اضافية عدد واحد

االشتراك االساسي
زائد وحدة اضافية عدد اثنين

A

 155,111ل.ل

 001,111ل.ل

 095,111ل.ل

B

 001,111ل.ل

 551,111ل.ل

 991,111ل.ل

 -5في حال رببة اي عضو مسجل في الفئة "ب" او مبق وارت ى وحدات اضافية بالعدول عن ق اره ختقدم باللب خالي
ختنازل فيه عن كل الدفعات التي مبق ان فعها والتي تدبح حكما ملكا للدندوق وخستم في الفئة التي ربب في
العو ة اليها بجميع حقوقها وموجباتها.
 -5خفقد العضو الذي ربب في التنازل عن الفئة " "Bاو عن الوحدات االضافية التي ارت اها حقه في العو ة اليها وخح م
من حقه في تغيي فئة انتسابه او ر اء وحدات اضافية في وقت الحق.
 -0تسد ارت اكات صندوق التقاعد مع ارت اكات النقابة لدى كافة ف وع بنك عو ه او في مق النقابة او عب خدمة ليبان
بومت عن ط خق االتدال بالنقابة للتنسيق وتحدخد موعد الدفع الرمال الجابي المكلف من قبل ر كة ليبان بومت الى
مكان العمل المحد لقبض المبل /واعالاء االخدال( .ان كلفة هذه الخدمة  0,111ل.ل.
م حظة  :لمزخد من المعلومات خ جى م اجعة النقابة.

