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

תנאים מיוחדים לחברי הסגל האקדמי הבכיר 
ובני משפחתם, באוניברסיטת תל-אביב,

המצטרפים למנורה מבטחים פנסיה וגמל

קרן הפנסיה המקיפה מיועדת לשכר של כ- 18,500 ₪ בקירוב, עד כפעמיים השכר הממוצע במשק.
קרן הפנסיה המשלימה מיועדת לשכר שמעל ל 18,500 ₪

* עדכון נובמבר 2019. 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.

נובמבר 2019

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

של ארגוני הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות,  ניהלה המועצה המתאמת  בסיום הליך, אותו 
לבחירת חברה מנהלת בנושא חסכון ארוך טווח לחברי הסגל האקדמי הבכיר ובני משפחתם, נבחרה 

חברת מנורה מבטחים פנסיה וגמל!!
הליך הבחירה כלל את קרנות הפנסיה: המקיפה והמשלימה, קרנות ההשתלמות וקופות הגמל.

*חבר סגל או בן משפחתו המבוטח כיום בקרן הפנסיה,  
  יוכל לעדכן את ההטבות בדמי הניהול באמצעות פניה לנציג   

  מנורה מבטחים

לבחירתך שתי חלופות בקרן הפנסיה המקיפה "מבטחים החדשה"
א. דמי ניהול בשיעור של 0.9% מהפרמיה החודשית ו- 0.14% מהצבירה, הטבה עדכנית החל מנובמבר 2019*

ב. דמי ניהול בשיעור של 2.55% מהפרמיה החודשית ו- 0% מהצבירה
בצבירה מעל 600,000 ₪ בקרן המקיפה, מומלץ לבחון את חלופה ב'

בקרן הפנסיה המשלימה "מבטחים החדשה פלוס" - ללא דמי ניהול!
0% דמי ניהול מההפקדה החודשית, ו- 0% דמי ניהול מהצבירה

בקרן ההשתלמות"מנורה מבטחים השתלמות" - דמי ניהול מהצבירה בלבד!
בצבירה של עד 150,000 ₪, דמי ניהול בשיעור של 0.34%

בצבירה של 150,000 ₪ ומעלה, דמי ניהול בשיעור של 0.26%

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 0.45%.


