הודעה על העברת קופת התגמולים של העובדים האקדמאיים של
אוניברסיטת תל אביב למנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
עמיתים יקרים,
אנו שמחים לעדכנכם ,בהמשך להסכם שנחתם בין אוניברסיטת תל-אביב וארגון הסגל האקדמאי
הבכיר של אוניברסיטת תל-אביב למנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ,כי ביום  1.9.2017תעבור השליטה
בחברה לניהול קופת גמל מפעלית מידי קופת התגמולים לעובדים אקדמאיים של אוניברסיטת תל
אביב ( )1965בע"מ ("החברה") ,החברה המנהלת של קופת התגמולים לעובדים אקדמאיים של
אוניברסיטת תל אביב (מספר אישור מ"ה "( )218הקופה") ,למנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ.
מנורה מבטחים פנסיה וגמל נמנית על קבוצת מנורה מבטחים ,הינה אחד הגופים המובילים בתחום
החיסכון ארוך טווח ,אשר מנהלת את קרן הפנסיה הגדולה בישראל – מבטחים החדשה – אשר נבחרה
כקרן הפנסיה של השנה בפעם ה  6ברציפות ,והנה חברה מנהלת של קופות גמל הגדלות באופן
משמעותי מדי שנה.
בהתאם להסכם האמור ,החל מיום  1.9.2017יופחתו משמעותית דמי הניהול בקופה ויעמדו על 0.2%
מהצבירה ,ומאותו המועד יחול שינוי באופן מתן השירות על ידי החברה  -תוכלו לקבל שירות ביחס
לקופה ממנורה מבטחים בטלפון 072-2763230 :או בדוא"לsherutunita@menoramivt.co.il :
חשוב להדגיש ,שבהתאם להסכם האמור ,החברה החלה בתהליך של מיזוגה לתוך מנורה מבטחים
פנסיה וגמל בע"מ ,כאשר הקופה תמוזג לתוך קופת מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים (קופה מס'
 – )826המיזוגים צפויים להתבצע בסוף שנת  .2017דמי הניהול המופחתים ימשיכו לחול על חשבונות
עמיתי הקופה גם לאחר שיושלם מיזוגה למנורה מבטחים תגמולים ופיצויים.
חברי הסגל האקדמי הבכיר (פעילים וגמלאים) של אוניברסיטת תל-אביב ובני משפחותיהם יוכלו
ליהנות משלל יתרונות וביניהם:
• דמי ניהול נמוכים במיוחד בקופה ,בשיעור שנתי של  0.2%מהצבירה;
• אפשרות לצרף חברי סגל חדשים (פעילים וגמלאים) וכן בני משפחה מקרבה ראשונה ,תוך החלת
התנאים המיטיבים גם עליהם.
• לאחר שיושלם מיזוגה של הקופה למנורה מבטחים תגמולים ופיצויים  -מגוון מסלולי השקעה ברמות
סיכון שונות.
• אפשרות לפגישה עם מתכנן פנסיוני מורשה ,כחלק משירות קופת הגמל.
נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה בטלפון072-2763230 :
להצטרפות חדשה לקופה ניתן לפנות ל:
אילן אסידו  | 050-4049320אביבה יעקב 054-6669345

