
 כלל פנסיה וגמל
 מובילים לאורך זמן  

 ,ה/יקר    ת/עובד
 

 לקרן שיצטרפו לעובדים הניהול בדמי ייחודיות הטבות על לך לבשר שמחים אנו
 .ביטוח כלל  של הגמל קופת או/ו  ההשתלמות קרן או/ו המקיפה  הפנסיה

  2016אפרי ל 

  או/ו "פנסיה כלל" הפנסיה לקרן ,שמך על כיום הקיימת מהקופה לעבור באפשרותך
  פנסיה כלל של "תמר כלל " הגמל קופת או/ו  "השתלמות כלל" ההשתלמות קרן

  לרשותך .המעבירה בקופה לזכותך שנצברה הוותק תקופת על שמירה תוך וגמל
 .האישיים לצרכיך בהתאם ,שונים השקעה ואפיקי ביטוח  מסלולי

   2015אוקטובר  הנתונים לקוחים מאתר משרד האוצר ונכונים לחודש *

 .כלל  של הלקוחות  קשרי מנהל עם פגישה במעמד תינתן ההנחה

  ייפוי ביטול מסמך על חתום נא , הר״מ מההטבות ליהנות כדי
 בזה המצורף כוח

 בשירות מיטיב הסדר
 לשיווק רישיון בעלי לקוחות קשרי מנהל של אישי משירות נהנים אגד עובדי

  קשרי מנהל עם אישית שירות פגישת ליזום אותך מזמינים אנו .פנסיוני
 .שלך הפנסיוני החיסכון מצב את לבחון מנת על עבודתך במקום הלקוחות

כלל פנסיה  
 וגמל

מובילים 
 לאורך זמן 

 שירותילרופאי 
 בריאות כללית

 הטבות 
 ייחודיות 

 מהצבירה  0.19%, מההפקדות 0.9%| כלל פנסיה מקיפה  

 מהצבירה 0.32% |  השתלמותכלל 

 מההפקדות 0%, מהצבירה 0.32%|  "כלל תמר" קופת הגמל 

 :ההטבההניהול  לאחר דמי   |

 מהצבירה  0.19%, מההפקדות 0.9%| כלל פנסיה מקיפה  

 מהצבירה 0.32% |  השתלמותכלל 

 מההפקדות 0%, מהצבירה 0.32%|  "כלל תמר" קופת הגמל 

 :ההטבההניהול  לאחר דמי   |

 בחירת מסלול דמי ניהול אופטימלי

 ,ה/יקרה /רופא

מיטבית  " )פנסיהכלל "זכאי להם בקרן הפנסיה שהנך זה תמצא הסבר בנוגע לדמי הניהול במכתב 
 .כלליתמתוקף עבודתך כרופא בשרותי בריאות ( עתודות לשעבר

 ?מהם דמי הניהול לרופאי שרותי בריאות כללית
 . נהנה מדמי ניהול מופחתים באופן משמעותיהנך , כרופא בשרותי בריאות כללית

וכך למקסם את החיסכון שלך לגיל , מסלולי דמי ניהול 3רשאי לבחור אחד מבין הנך , יתרה מזו
 .פרישה

 ?מהם דמי ניהול בקרן פנסיה חדשה מקיפה
 :  בקרן פנסיה נגבים דמי ניהול משני סוגים

 6%דמי החודשיים המרביים שרשאית הקרן לגבות הינם  –דמי ניהול מהפקדה חודשית 
 .מההפקדה

 לשנה   0.5%דמי הניהול המרביים שרשאית הקרן לגבות הינם  –דמי ניהול מהיתרה הצבורה
 .מהיתרה

  1מסלול   
 3מסלול  2מסלול  (ברירת המחדלמסלול )

 2.45% 1.1% 0.8% מההפקדהדמי ניהול 

 0 0.1% 0.15% מהיתרהדמי ניהול 
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 בשירות מיטיב הסדר
  לשיווק רישיון בעל לקוחות קשרי מנהל של אישי משירות נהנים  עובדי

  קשרי מנהל עם אישית שירות פגישת ליזום אותך מזמינים אנו .פנסיוני
 .שלך הפנסיוני החיסכון מצב את לבחון מנת על עבודתך במקום הלקוחות

 להתקשרות בזיקה הינה ההצעה | מ"בע וגמל פנסיה כלל ובין המעסיק שבין להסכם כפופות ותקופתן זה במסמך הכלולות ההטבות  :הערות
 העמלה בגובה הניהול דמי יועלו ,העמית בגין סוכן עמלת או/ו פנסיוני ליועץ הפצה עמלת לשלם תידרש וכלל במידה כלל מול ישירה

  להעלות רשאית תהיה המנהלת החברה כי מובהר ,זאת עם .לפחות שנים שלוש של לתקופה תקפה תהיה  הניהול בדמי ההטבה | שנוספה
 או מלאה) משיכה ;המעסיק בשל אירעה שלא לחיסכון הפקדות הפסקת :הבאים מהמקרים אחד בכל שנים שלוש חלוף לפני הניהול דמי את

  הינו דלעיל המידע | הדין להוראות בכפוף והכל  ;המעסיק אצל עבודה הפסקת ; הצבורה היתרה של (חלקית או מלאה)  העברה או (חלקית
  מושג לתת שמטרתו במידע מדובר |  לעניין הנוגעים והנושאים הרלוונטיים ההיבטים לכל מקיפה התייחסות כולל ואינו וחלקי כללי מידע

  אינה והחברה שהוא וסוג מין מכל אחר או/ו פנסיוני או/ו ביטוחי ייעוץ להחליף או להוות כדי במידע אין | המתואר העניין אודות בלבד בסיסי
 כלל  | 512244146-00000000000170 - כללי מסלול פנסיה כלל | לעיל המוצג המידע על הסתמכות בגין שיגרם נזק כל על אחראית

  .ח.ל.ט |  512244146-00000000000253 - גמל קופת  מסלול קוד | 512244146-00000000000456-0456-000 כללי השתלמות

  ,שמך על כיום הקיימות לקופות בנוגע הנתונים כל עם לפגישה שנגיע מנת על
   :למייל אלינו והעבר 'א נספח טופס על חתום אנא

Kodimut@Clal-ins.co.il | להתקשרות נייד וטלפון המעסיק שם את המייל בגוף לפרט שי. 

  ייפוי ביטול מסמך על חתום נא , הר״מ מההטבות ליהנות כדי
 בזה המצורף כוח

 בשירות מיטיב הסדר
 לשיווק רישיון בעלי לקוחות קשרי מנהל של אישי משירות נהנים אגד עובדי

  קשרי מנהל עם אישית שירות פגישת ליזום אותך מזמינים אנו .פנסיוני
כלל פנסיה   .שלך הפנסיוני החיסכון מצב את לבחון מנת על עבודתך במקום הלקוחות

 וגמל
מובילים 

 לאורך זמן 

 'נספח  א

 :  פגישותמוקד לתאום 
 Pgisha@Clal-ins.co.il:    מייל|    077-6385957:  טל

 9:00-16:00|  ’ ה-’א: שעות פעילות המוקד

 :ותאום  פגישה, לפרטים הצטרפות

 ?איזה מסלול עדיף
להלן שתי דוגמאות שממחישות את ההבדל בסך דמי הניהול שנגבים בכל אחד מהמסלולים  

 .כאשר יתרת הצבירה בקופה גדלה

 3מסלול  2מסלול  1מסלול   

 ₪  1,058 ₪  475 ₪ 345 נ חודשיים"ד

 ₪ 0 ₪ 600 ₪ 900 שנתייםנ "ד

 ₪ 1,058 ₪ 1,075 ₪ 1,245 נ"דכ "סה

 3מסלול  2מסלול  1מסלול   

 ₪  1,058 ₪  475 ₪ 345 חודשייםנ "ד

 ₪ 0 ₪ 100 ₪ 150 שנתייםנ "ד

 ₪ 1,058 ₪ 575 ₪ 495 נ"דכ "סה

 ₪ 600,000צבירה בקרן , ₪ 3,600הפקדה חודשית 

 ?מסלולאיך מעדכנים 
 :את מסלול דמי הניהול המתאים לך תוכל לבחור בשני אופנים

מילוי טופס ייעודי המצורף למכתב זה  . 
 במסגרת פגישה אישית עם מנהל קשרי הלקוחות האמון על מתן השירות בבית החולים או

 .  זהלמכתב על פי הרשימה המצורפת , המחוז שבו אתה עובד
 .1יגבו ממך דמי ניהול לפי מסלול , עוד לא תודיע לנו אחרתכל 

 

בכלל פנסיה וגמל נשמח לעמוד לשירותך בנושא זה ובכל נושא נוסף הנוגע לתיק  אנו 
 .הביטוח הפנסיוני שלך במסגרת שרותי בריאות כללית

 

 דניאלליאור 
 וגמלכלל פנסיה , מחלקה עסקיתמנהל 

 ₪ 100,000צבירה בקרן , ₪ 3,600הפקדה חודשית 

 שירותילרופאי 
 בריאות כללית

 הטבות 
 ייחודיות 



 בשירות מיטיב הסדר
  לשיווק רישיון בעל לקוחות קשרי מנהל של אישי משירות נהנים  עובדי

  קשרי מנהל עם אישית שירות פגישת ליזום אותך מזמינים אנו .פנסיוני
 .שלך הפנסיוני החיסכון מצב את לבחון מנת על עבודתך במקום הלקוחות

 להתקשרות בזיקה הינה ההצעה | מ"בע וגמל פנסיה כלל ובין המעסיק שבין להסכם כפופות ותקופתן זה במסמך הכלולות ההטבות  :הערות
 העמלה בגובה הניהול דמי יועלו ,העמית בגין סוכן עמלת או/ו פנסיוני ליועץ הפצה עמלת לשלם תידרש וכלל במידה כלל מול ישירה

  להעלות רשאית תהיה המנהלת החברה כי מובהר ,זאת עם .לפחות שנים שלוש של לתקופה תקפה תהיה  הניהול בדמי ההטבה | שנוספה
 או מלאה) משיכה ;המעסיק בשל אירעה שלא לחיסכון הפקדות הפסקת :הבאים מהמקרים אחד בכל שנים שלוש חלוף לפני הניהול דמי את

  הינו דלעיל המידע | הדין להוראות בכפוף והכל  ;המעסיק אצל עבודה הפסקת ; הצבורה היתרה של (חלקית או מלאה)  העברה או (חלקית
  מושג לתת שמטרתו במידע מדובר |  לעניין הנוגעים והנושאים הרלוונטיים ההיבטים לכל מקיפה התייחסות כולל ואינו וחלקי כללי מידע

  אינה והחברה שהוא וסוג מין מכל אחר או/ו פנסיוני או/ו ביטוחי ייעוץ להחליף או להוות כדי במידע אין | המתואר העניין אודות בלבד בסיסי
 כלל  | 512244146-00000000000170 - כללי מסלול פנסיה כלל | לעיל המוצג המידע על הסתמכות בגין שיגרם נזק כל על אחראית

  .ח.ל.ט |  512244146-00000000000253 - גמל קופת  מסלול קוד | 512244146-00000000000456-0456-000 כללי השתלמות

  ,שמך על כיום הקיימות לקופות בנוגע הנתונים כל עם לפגישה שנגיע מנת על
   :למייל אלינו והעבר 'א נספח טופס על חתום אנא

Kodimut@Clal-ins.co.il | להתקשרות נייד וטלפון המעסיק שם את המייל בגוף לפרט שי. 

  ייפוי ביטול מסמך על חתום נא , הר״מ מההטבות ליהנות כדי
 בזה המצורף כוח

 בשירות מיטיב הסדר
 לשיווק רישיון בעלי לקוחות קשרי מנהל של אישי משירות נהנים אגד עובדי

  קשרי מנהל עם אישית שירות פגישת ליזום אותך מזמינים אנו .פנסיוני
 .שלך הפנסיוני החיסכון מצב את לבחון מנת על עבודתך במקום הלקוחות

לעובדי 
קבוצת כיל  

 ובני זוגם 

 הטבות 
 ייחודיות 

 'נספח  א

כלל 
פנסיה  

 וגמל
 מובילים לאורך זמן 

 מייל נייד  ת קשרי לקוחות/מנהל בית חולים

 בילינסון
 מאיר GalitHal@Clal-ins.co.il 052-5648887  גלית הלפרין

 שניידר

  IditI@Clal-ins.co.il 052-7303222  אדית עמר קפלן

 סורוקה
 יוספטל  YakovG@Clal-ins.co.il 052-5648880  יעקב גורן

 הרצפלד

 NitsanA@clal-ins.co.il 050-7770008  ניצן עזר השרון

 בית רבקה

 hanico@Clal-ins.co.il 052-6821806  חני כהן
 גהה

 בית לוינשטיין
 שלוותה

 OvedS@Clal-Ins.co.il 052-3338978  עובדיה סמרה העמק  

 ShimonI@clal-ins.co.il 052-3142223  שמעון יצחקי כרמל  

 מייל נייד  ת קשרי לקוחות/מנהל מחוז

 שרון
 YoavS@clal-ins.co.il 052-8564306  יואב שלח מושונוב

 שומרון

 OvedS@Clal-ins.co.il 052-3338978  עובדיה סמרה צפון  

 ShimonI@clal-ins.co.il 052-3142223  שמעון יצחקי חיפה והגליל

 EfratL@clal-ins.co.il 050-4443830  אפרת לוי ירושלים

 דן
 Hanico@Clal-ins.co.il 052-6821806  חני כהן

 מרכז

 NitsanA@clal-ins.co.il 050-7770008  ניצן עזר תל אביב

  IditI@Clal-ins.co.il 052-7303222  אדית עמר דרום

 NitsanA@clal-ins.co.il 050-7770008  ניצן עזר הנהלה ראשית 

 Hanico@Clal-ins.co.il 052-6821806  חני כהן מנהל אספקה

 liorda@clal-ins.co.il 052-3060829 המחלקה מנהל  ליאור דניאל

 Pgisha@Clal-ins.co.il 077-6385957 מוקד לתיאום פגישות

 כלל פנסיה וגמל
 מובילים לאורך זמן  

 לקוחות  מנהלי קשרי 
 למחוזות ובתי חוליםבחלוקה 


