הסכם פנסיה חדש ומעודכן לחברי הסתדרות
המהנדסים במנורה מבטחים פנסיה וגמל
האיגודים המקצועיים הפרופסיונאליים בהסתדרות החדשה שבו ובחרו
ב"מבטחים החדשה" ,קרן הפנסיה הגדולה והמובילה בישראל.
להלן התנאים המיטביים בהסכם הפנסיה המעודכן:
דמי ניהול בשנים  2014עד :2017
קרן הפנסיה "מבטחים החדשה":
בגין הפקדות דמי גמולים ייגבו דמי ניהול בשיעור של ( 0.9%הנחה בשיעור  5.1%מתוך  6%המותרים לגביה)
בגין היתרה הצבורה  0.19%במונחים שנתיים (הנחה בשיעור  0.31%מתוך  0.5%המותרים לגביה)
עובד בעל צבירה משמעותית בקרן הפנסיה שפסקו ההפקדות בגינו לקרן הפנסיה ,זכאי לבקש את המשכת
ההטבות בדמי הניהול ,בתנאים המפורטים בהסכם החדש.

דוגמא:

שווי ההטבה עבור עובד בן  ,30עם שכר של  7,500שקלים וגידול שנתי בשכר של .2%
(חישוב עד לגיל  ,67אחוזי הפקדה של )19.50%
שווי ההטבה יותר מ 200,000 -שקלים לעובד!

קרן הפנסיה "מבטחים החדשה פלוס"
 0%מדמי הגמולים (הנחה בשיעור ( 0.63% )4%במונחים שנתיים) מן הסכום הצבור

האמור אינו מהווה ייעוץ 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 .הטבות לבני משפחה ינתנו בכפוף לחתימה על טופס הטבות אישי ובתנאי שלא חל עליהם כל הסכם אחר במנורה מבטחים פנסיה
וגמל בע"מ .סקירת ההטבות הנה סקירה כללית בלבד ;הזכאות להטבות קבועה בהסכם שנחתם עם האיגודים המקצועיים והיא כפופה לתנאיו.

מבטחים החדשה "קרן הפנסיה של השנה" לשנת !2014
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אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד .האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני ,המלצה או חוות דעת
באשר לכדאיות ההצעה או החיסכון בכל מוצר ואינו מהווה תחליף ליעוץ אישי הניתן בכפוף לדין .שיעורי תשואות בערכים נומינלים ברוטו לפני ניכוי
דמי ניהול .מקור הנתונים מאתר הפנסיה נט.

הטבות לבני משפחה:
בני משפחה מדרגה ראשונה של עובד מיוצג רשאים לבקש את החלת ההטבות האמורות גם עליהם ,אם לא חל עליהם הסדר
אחר במנורה מבטחים.

מיפרט שרות ייחודי:
מנורה מבטחים מעמידה לרשותך צוות ייעודי של מתכננים פנסיוניים בפריסה ארצית.

חבילות כיסויים בטוחיים משלימים:
מגוון מוצרים משלימים במחירים מיוחדים.

עומדים לשירותך ,בכל דרך שתבחר:

מוקד לקוחות ארצי  mmp@menoramivt.co.il *9699פקס02-67981833 .

אזור
ארצי

ראש צוות
קלאודיה כהן

טלפון
050-4795126

מייל
claudiaco@newmivt.co.il

האיגודים המקצועיים ומנורה מבטחים גאים בהסכמות שהשיגו לטובת העובדים המיוצגים בהסכם החדש,
ומתחייבים להמשיך בשיתוף הפעולה ההדוק ורב השנים מתוך חתירה מתמדת לשיפור תנאי הפנסיה של
העובדים המיוצגים.

האמור אינו מהווה ייעוץ 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 .הטבות לבני משפחה ינתנו בכפוף לחתימה על טופס הטבות אישי ובתנאי שלא חל עליהם כל הסכם אחר במנורה מבטחים פנסיה
וגמל בע"מ .סקירת ההטבות הנה סקירה כללית בלבד ;הזכאות להטבות קבועה בהסכם שנחתם עם האיגודים המקצועיים והיא כפופה לתנאיו.

