
לבחירתך שלוש חלופות בקרן הפנסיה המקיפה "מנורה מבטחים פנסיה"
)₪ 400k א. דמי ניהול בשיעור של 0.9% מהפרמיה החודשית ו- 0.13% מהצבירה )עד

)₪ 700k ב. דמי ניהול בשיעור של 1.7% מהפרמיה החודשית ו- 0.035% מהצבירה )עד
)₪ 700k ג. דמי ניהול בשיעור של 2.19% מהפרמיה החודשית ו- 0% מהצבירה )מעל

בקרן הפנסיה המשלימה "מנורה מבטחים משלימה" - ללא דמי ניהול!
לחברי הסגל העומדים בתנאים הנדרשים להטבה זו*.

0% דמי ניהול מההפקדה החודשית, ו- 0% דמי ניהול מהצבירה

בקרן ההשתלמות "מנורה מבטחים השתלמות" - דמי ניהול מהצבירה בלבד!
דמי הניהול השנתיים יהיו מהצבירה בלבד, בשיעור של 0.24% 

 לבעלי צבירה של מעל 150,000 ₪
ובשיעור של 0.29% לבעלי צבירה של מתחת ל- 150,000 ₪

קופת גמל )כולל קופת גמל לתיקון 190( -  דמי הניהול השנתיים יהיו מהצבירה בלבד, בשיעור של 0.2%

קופת גמל להשקעה - דמי הניהול השנתיים יהיו מהצבירה בלבד, בשיעור של 0.39%.

*התנאים המלאים לקבלת הטבה זו יפורטו בטופס החלת ההטבות שייחתם במהלך הפגישה.** עדכון אפריל 2021. האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, 
המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. 
סקירת ההטבות בחוברת זו הינה סקירה כללית בלבד, הזכאות להטבות קבועה בהסכם שנחתם עם ארגון חברי הסגל האקדמי הבכיר, והיא כפופה לתנאיו. 

הטבות לבני משפחה יינתנו בכפוף לחתימה על טופס הטבות אישי ובתנאי שלא חל עליהם כל הסכם אחר במנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ.

** עדכון ההטבות מיועד גם לחברי הסגל ובני משפחותיהם המבוטחים באחת מקופות מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
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 לבדיקה ועדכון מסלול דמי הניהול המיטבי עבורך בקופות השונות,  
 ניתן לפנות למוקד הייעודי לחברי הסגל: 

lid2021@menoramivt.co.il  קלאודיה כהן 050-4795126 או במייל

אנו מזמינים אותך ו/או את בני משפחתך להיפגש עם מתכנן פנסיוני מטעם מנורה
 מבטחים, במשרדך, באוניברסיטה או בביתך, על מנת ליהנות מהתנאים המיוחדים.

yaviva@menoramivt.co.il | 054-6669345 | לתיאום פגישה ללא עלות: אביבה יעקב, מנהלת התיק

קבלת שירות גם עבור מוצרים שאינם של מנורה מבטחים, באמצעות מתכנן MULTIZ . פרטים אצל מנהלת התיק. חדש!

הטבות בדמי הניהול
אינן מוגבלות בזמן

במנורה מבטחים פנסיה וגמל, תנאים מיוחדים 
לחברי הסגל האקדמי הבכיר ובני משפחתם, 

 באוניברסיטת תל אביב! 

קרן הפנסיה המקיפה מיועדת לשכר של כ - 20,000 ₪ בקירוב )עד כפעמיים השכר הממוצע במשק(.
קרן הפנסיה המשלימה מיועדת לשכר שמעל ל - 20,000 ₪

בסיום הליך, אותו ניהלה המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות, 
 בנושא חסכון ארוך טווח לחברי וגמלאי הסגל האקדמי הבכיר ובני משפחתם עם 

 חברת מנורה מבטחים פנסיה וגמל, אנו שמחים להודיע על שיפור בהסדרים המיטיבים 
בקרנות הפנסיה: המקיפה והמשלימה, בקרנות ההשתלמות ובקופות הגמל.


