
!
!
!
!

27.7.2015  
  
  

  חברות וחברים שלום,
  

הלה המועצה המתאמת של ארגוני הסגל בנושא ההליך שנ( *) בהמשך להודעתי הקודמת 
 , האקדמי הבכיר באוניברסיטאות לבחירת חברה מנהלת בנושא חסכון ארוך טווח לחברי הסגל

  מבטחים":-"מנורה ולשאלות שעלו בנושא זה, אדגיש את הנושאים הבאים בהסדרים שנקבעו עם
  

) ולבני משפחתם פעילים וגמלאיםההסדר שנקבע מיועד בכללו לחברי הסגל האקדמי הבכיר (
  (בן/בת זוג, ילדים והורים).

  
(בפנסיה תקציבית ובפנסיה צוברת),  רלוונטי לכל חברי הסגל למותתלקרן ההשההסדר באשר 

  .תםמשפחבני לכולל הגמלאים, וכן 
  

יו דמי הניהול בקרן ההשתלמות רק על הסכום שנצבר (ללא דמי ניהול על על פי הסדר זה יה
  ההפקדה החודשית), כלהלן:

  
  במונחים שנתיים. 0.34%דמי ניהול של  -₪  150,000 עדבצבירה 

  
  במונחים שנתיים. 0.26%דמי ניהול של  -₪  150,000 מעלבצבירה 

  
בני משפחתם של כלל וכן על  וברתלקרן הפנסיה חל על חברי הסגל בפנסיה צההסדר באשר 

  .(בפנסיה תקציבית ובפנסיה צוברת), כולל הגמלאים ארגוןחברי ה
  
  
  להלן הסבר מעט רחב יותר: ,לבקשת חלק מחברי הסגל  המענב
  

שכרו המבוטח של חבר הסגל המבוטח בפנסיה צוברת (לא פנסיה תקציבית) מתפצל לשתי 
  קרנות פנסיה. 

  
, בה "קרן פנסיה מקיפה"מועברות ל₪,  18,500-עד כ והעובד בגין שכר סיק ת המעוהפרש
מהצבירה מובטח באמצעות אג"ח ממשלתיות ושאר הצבירה מושקע על פי מסלול השקעה  30%

שנבחר על ידי עמית הקרן (הכספים מושקעים על פי כללים שקבע הממונה על שוק ההון 
  "רגולטור הפנסיה").  -והביטוח במשרד האוצר 

  
, בה כל "קרן פנסיה משלימה"מועברות ל₪,  18,500עובד בגין שכר מעל וה סיקת המעוהפרש

  הצבירה מושקעת על פי מסלול השקעה שנבחר על ידי עמית הקרן. 
  

  להסדרים ביטוחיים למקרי נכות ושאירים.  בשתי הקרנות קיימות חלופות
   
  

  ו כלהלן:מבטחים", דמי הניהול בשתי קרנות הפנסיה יהי-על פי הסדר שנקבע עם "מנורה
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ניתן לעבור פעמיים שנים)  4(חלופות ובמהלך תקופת ההסכם  2נקבעו  בקרן הפנסיה המקיפה

  מחלופה לחלופה:
   
  (במונחים שנתיים) מהצבירה בקרן. 0.19% -מהפרמיה החודשית ו 0.9%      .1
  רק מהפרמיה החודשית, ללא כל דמי ניהול מהצבירה בקרן. 2.55%      .2
   

מהפרמיה  2.55%מצביעה על כדאיות מעבר למודל השני ( המודלים 2בחינה כלכלית של 
  בקרן המקיפה.₪  400,000- קיפה) למי שכבר צבר כמהחודשית בקרן ה

   
  .לא יהיו כלל דמי ניהולנקבע ש  בקרן הפנסיה המשלימה

   
  

מבטחים" היא שחבר סגל שטרם צבר -המשמעות הכלכלית של ההסדר שנקבע עם "מנורה
ועבר למודל ₪  400,000לחודש ומי שצבר מעל ₪  97 -פחותים מ ישלם דמי ניהול₪  400,000

מהפרמיה החודשית), ישלם דמי  2.55%השני של הסדר דמי הניהול בקרן הפנסיה המקיפה (
 בלא קשר לקידומו בשכר של חבר הסגל ולגידול בצבירה בשתי הקרנות₪,  97ניהול בסך של 

  !שלימה)!!מ(כאמור לא יהיו כל דמי ניהול בקרן ה
   
  
   

) לבחור את קרנות הפנסיה וקרן םמשפחת ניכל חבר/ת סגל (וב אחזור ואדגיש שזכות
וההצעה  ניםמעוניי םההשתלמות (וכן את קופת הגמל, לגביה מתנהל הליך נפרד) בהן ה

  ).םמשפחת ניהסגל (וב ישל חבר ם/להחלטתםהאמורה עומדת לבחירת
  

נה לחבר/ת הסגל ובסקירה הכלכלית זאת ועוד, הבחירה בקרן הפנסיה ובקרן השתלמות נתו
ואין היא מחליפה פגישה מקצועית עם נציג קרן פנסיה  ,שפורטה מעלה אין משום ייעוץ או הכוונה

(משווק פנסיוני) או פגישה עם יועץ פנסיוני, שיבחנו ויפרטו את האמור לעיל, בהתחשב בבחינת 
  .םמשפחת ניהפרטניים של כל חבר/ת סגל וב םנתוניה
  

מבטחים" עומדים לרשותכם. אילן או אביבה יפגשו עמכם/ן במשרדכם/ן -של "מנורהאנשי הקשר 
  או בביתכם/ן.  ניתן ליצור קשר לפי הפרטים הר"מ: 

  
   assidoi@newmivt.co.il|  4049320-050 אילן אסידו

  
  yaviva@newmivt.co.il|  6669345-054  יעקב אביבה

  
  ,נעים וקיץ טוב כל
  אלי

  
  
  

 (* )http://www.tau.ac.il/~vaadbhir/docs_new/longterm-saving.pdf  
  



 תנאים מיוחדים בחברת מנורה מבטחים פנסיה וגמל 
לחברי הסגל האקדמי הבכיר ובני משפחתם באוניברסיטת תל אביב 

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

הליך הבחירה כלל את קרנות הפנסיה* המקיפה והמשלימה וקרן השתלמות.
  * קרן הפנסיה המקיפה מיועדת לשכר של עד פעמיים השכר הממוצע במשק, כ- 18,500 ₪ 

     קרן הפנסיה המשלימה מיועדת לשכר שמעל ל- 18,500 ₪

לבחירתך שתי חלופות בקרן הפנסיה המקיפה "מבטחים החדשה":
א. דמי ניהול בשיעור של 0.9% מהפרמיה החודשית ו- 0.19% מהצבירה

ב. דמי ניהול בשיעור של 2.55% מהפרמיה החודשית ו-0% מהצבירה

בקרן הפנסיה המשלימה "מבטחים החדשה פלוס":
דמי ניהול בשיעור של 0% )ללא כל דמי ניהול(

בקרן ההשתלמות "מנורה מבטחים השתלמות":
בצבירה של עד 150,000 ₪, דמי ניהול בשיעור של 0.34%                                                               

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

אנו מזמינים אותך להיפגש עם מתכנן פנסיוני מטעם מנורה מבטחים, במשרדך באוניברסיטה או בביתך.
בפגישה ייבחן תיקך הפנסיוני המשפחתי ויוצגו בפניך האפשרויות להתאמת ההסדרים הפנסיונים.

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

הנושאים בפגישה: צבירה בקרן ההשתלמות, כיסויים ביטוחיים בקרן הפנסיה, מסלולי השקעה ודמי ניהול.

אם את/ה עמית/ה 

במנורה מבטחים 

מומלץ לפנות כבר היום למתכנן 

הפנסיוני להתאמת דמי הניהול

לתיאום פגישה התקשר ל:
assidoi@newmivt.co.il  |  050-4049320  אילן אסידו
yaviva@newmivt.co.il  |    054-6669345  אביבה יעקב


