
שלך ובשבילך 
קרנות הסוהרים 

תכנית פנסיה
ייחודית לקרנות הסוהרים



רווק, גרוש או אלמן ללא ילדים?
באפשרותך לוותר על הכיסוי הביטוחי לשארים בקרן הפנסיה ולהפנות 

סכומים גבוהים יותר לטובת החיסכון בקרן.

לצורך ביצוע השינוי יש לפנות לנציג קרן הפנסיה מבטחים החדשה 

הביטוחי  הכיסוי  על  ויתור  זהות.  תעודת  וספח  זהות  תעודת  בצירוף 

יהיה בתוקף לשנתיים מיום ביצוע השינוי. לאחר שנתיים הכיסוי יחזור 
לתוקף באופן אוטומטי אם לא תבקש לחדשו.

מפרט השירות לעמיתי קרנות הסוהרים

הזכאות לפנסיה וגובהה יקבעו בהתאם להוראת תקנון קרן הפנסיה הרלוונטי, הוראות הההסדר התחיקתי ונתוניך העדכניים 
.www.menoramivt.co.il במועד התגבשות הזכאות לפנסיה. את הפירוט המלא של תכנית הפנסיה, ניתן לראות באתר החברה

אנו שמחים לבשר לך כי לאור שיתוף הפעולה בין קרנות הסוהרים 
אשר  ייחודית  פנסיה  תוכנית  עבורך  פותחה  מבטחים  מנורה  לבין 
תגדיל את החיסכון הפנסיוני שלך באופן משמעותי. למנורה מבטחים 
פתרונות יחודיים המאפשרים לך לקבל יותר מכל תוכנית פנסיונית 

אחרת.
אנו מזמינים אותך לפגישה אישית עם מתכנן פנסיוני מומחה מטעם 
"מנורה  מטעם  מקצועי  מומחה  בישראל.  הגדולה  הפנסיה  קרן 
מבטחים" ייפגש איתך ויעניק לך הסבר מקיף על ההסדר הפנסיוני 

ועל משמעויותיו ועל תהליך הצטרפות למנורה מבטחים.

בין הנושאים שיועלו בפגישה:
• התאמה אישית של מסלול ביטוח המתאים לך, בהתחשב בגילך 

ומצבך המשפחתי
• התאמה אישית של מסלולי השקעה חכמים על פי העדפותיך וצרכיך

• הצגת אפשרויות להגדלת פנסיית הזקנה שלך
• התאמות ביטוחיות

יש להגיע לפגישה עם:
תעודת זהות, תלוש שכר, דוחות שנתיים



לרשותך שתי חלופות להטבה:

שיעור דמי הניהול החלופה
מההפקדה החודשית 

השוטפת בפועל 

שיעור דמי הניהול 
מהחיסכון הצבור בפועל 

)במונחים שנתיים(

1.75%0.05%א' )ברירת מחדל(

0.925%0.175%ב'

*חלופה א' הינה ברירת המחדל.

הבחירה בחלופה ב' תעשה לפי בחירה אקטיבית של העובד באמצעות 
חתימה ע"ג טופס הטבות אישי אצל נציג קרן הפנסיה.

הטבות ייחודיות לעמיתי קרנות הסוהרים

סקירת ההטבות בחוברת זו הינה סקירה כללית בלבד, הזכאות להטבות קבועה בהסכם שנחתם עם קרנות ההסוהרים, 
והיא כפופה לתנאיו וכל עוד לא יחול שינוי בהוראות ההסדר התחיקתי.

עצור!

גם בני המשפחה )בני זוג, ידועים בציבור, ילדים, הורים, אחים והורי בני 

זוג( של שוטרי משטרת ישראל נהנים מהסכם ההטבות החדש, כל 

עוד לא חל עליהם הסדר אחר בקרן ובכפוף לחתימה על טופס החלת 

הטבות אישי.

הנך זכאי להסדר הטבות חדש ומשופר אשר יגדיל את הפנסיה 
החודשית שלך באופן משמעותי הן בקרן הפנסיה המקיפה והן 

בקרן הפנסיה המשלימה.
ע"פ החוק רשאית קרן הפנסיה מקיפה לגבות 6% מההפקדות 
החודשיות לפנסיה ו- 0.5% מהצבירה )במונחים שנתיים( וקרן 

פנסיה משלימה רשאית לגבות 4% מההפקדות החודשיות לפנסיה 
ו- 1.05% מהצבירה )במונחים שנתיים(.



פנסיה  ולמשפחתך  לך  מעניקה  החדשה“  “מבטחים  הפנסיה  קרן 
בגיל פרישה וכן הגנה ביטוחית ופנסיונית למקרה אובדן כושר עבודה 

ולמקרה פטירה חס וחלילה.
אנו מעמידים לרשותך ליווי מקצועי בכל אחד מרגעי האמת.

עיקרי תכנית הפנסיה של “מבטחים החדשה“

חשוב!! יוצאת לחופשת לידה? יוצא לחופשה ללא תשלום?

שמרו על זכויותיכם בקרן הפנסיה. הפסקת ההפקדות לקרן הפנסיה לתקופה 

שעולה על חמישה חודשים גורמת לאיבוד הכיסויים הביטוחים בקרן ותקופת 
האכשרה.

ניתן לשמור על מלא הזכויות באמצעות עריכת הסדר ריסק מול נציגי הקרן

במקרה פטירה
 במקרה של פטירה, חס וחלילה, תשלם הקרן פנסיה חודשית לשאיריך. 

לאלמנ/ה - לכל החיים, ולילדים - עד גיל 21.

באובדן כושר עבודה
במידה ואירע לך אירוע, חס וחלילה, של אובדן כושר עבודה, תשלם 
להכנסתך.  כתחליף  חודשי  תשלום  פנסיה  מבטחים  מנורה  לך 
בנוסף, מעבר לתשלום פנסיית הנכות ממשיכה הקרן לחסוך עבורך, 
במקומך ובמקום מעסיקך, לגיל פרישה. הזכאות פנסיית נכות הינה 

עפ"י קביעה של ועדה רפואית של קרן הפנסיה.

בפרישה
בהגיעך בשעה טובה לגיל הפרישה תעניק לך מנורה מבטחים פנסיה, 

פנסיה חודשית לכל החיים.



להחלת ההטבות:

מרגלית מרציני מנהלת תיק

margalitm@menormivt.co.il | 050-3179479

חוברת זו נועדה להציג בפניכם באופן כללי את עיקרי תכנית הפנסיה שלכם במנורה מבטחים. תכנית הפנסיה המלאה 
קבועה בתקנוני קרנות הפנסיה ובהסדר ההנחות והשירות שהוצע לארגון והם המסמכים המחייבים. תקנוני קרנות הפנסיה 

ניתנים לשינוי מעת לעת, באישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

לשירותך תמיד
 ישנם אירועים בחיים המצדיקים התייעצות עם מומחה פנסיה וביטוח. 
 מנורה מבטחים מעמידה לרשותך מומחים פנסיונים בפריסה ארצית. 

להלן פירוט האירועים בהם מומלץ להתייעץ עם מומחה:

1. הצטרפות כעובד חדש 
2. סיום עבודה

3. הארכת חופשת לידה
4. חל"ת - יציאה לחופשה ללא תשלום

5. עדכון שכר 
6. תביעות נכות 

7. שינוי סטטוס אישי



מוכנים למשבר הבא?

בקרן הפנסיה, מבטחים החדשה, מסלולי יעד לפרישה.
 סידרה של מסלולי השקעה חכמים בהם רמת הסיכון הולכת 

וקטנה ככל שמתקרב מועד הפרישה

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.


