הסכם פנסיה חדש ומעודכן לחברי האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת במנורה מבטחים
האגודה ומנורה מבטחים פנסיה וגמל שמחים לעדכן כי סוכמו תנאים מצויינים לחברי האגודה.
התנאים כוללים ,מלבד דמי ניהול זולים מאד ,גם מפרט שירות רחב ואיכותי – לתועלת חברי האגודה.
דמי ניהול מופחתים משמעותית מהמקובל:
בקרן הפנסיה "מבטחים החדשה":
מדמי גמולים ייגבו דמי ניהול בשיעור של ( 0.9%הנחה בשיעור של  5.1%מדמי הגמולים) ,מן היתרה הצבורה בקרן ייגבו דמי
ניהול בשיעור של  0.19%במונחים שנתיים (הנחה בשיעור שנתי של  0.31%מן היתרה הצבורה).

בקרן הפנסיה המשלימה "מבטחים החדשה פלוס":
מדמי גמולים ייגבו דמי ניהול בשיעור של ( 0%הנחה בשיעור של  4%מדמי הגמולים) ,מן היתרה הצבורה בקרן ייגבו דמי ניהול
בשיעור של  0.63%במונחים שנתיים (הנחה בשיעור של .)0.42%

קופות גמל וקרנות השתלמות:
הטבות משמעותיות והלוואות בתנאים מיוחדים.

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

מיפרט שירות ייחודי:
חברי האגודה יזכו לשירות מקיף וייחודי ,באמצעות מערך השירות המתקדם של מנורה מבטחים פנסיה וגמל ,במגוון ערוצי
שירות ובפרישה ארצית .כחלק מהשירות יתקיימו פגישות אישיות לתכנון פנסיוני מקיף ללא עלות.

ריבוי מעסיקים:
ייחודיות בקליטת הפקדות הפנסיה ממספר מקורות  -מעסיק/עצמאי.

שרות אישי ומענה מיידי:

לתאום הצטרפות  /פגישה עם נציג מנורה מבטחים פנסיה ,יש לפנות למייל הייעודי עבורכם או לאחד מאנשי הקשר הבאים:
מייל ייעודי עבורך mbriut@newmivt.co.il -
עובדי שירותי בריאות כללית  -אביבה יעקב yaviva@newmivt.co.il 054-6669345 -
תל אביב והמרכז  -אלנרה גיטמן gitmane@newmivt.co.il 050-4049397 -
תל אביב והמרכז  -לבנת כתר livnatk@newmivt.co.il 050-4049402 -
ארצי  -טובה צרפתי ttova@newmivt.co.il 054-6669298 -
ארצי  -קלאודיה כהן claudiaco@newmivt.co.il 050-4795126 -
לקבלת דוחות ואישורים באופן ממוכן ,עומד לרשותך המוקד הטלפוני 03-7552400 | *3876
האגודה ומנורה מבטחים גאים בהסכמות שהשיגו לטובת העובדים המיוצגים בהסכם החדש ,ומתחייבים
להמשיך בשיתוף הפעולה ההדוק ורב השנים מתוך חתירה מתמדת לשיפור תנאי הפנסיה של חברי האגודה.
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.

