
         בפרישהגיל תחילת החיסכון
סכום החיסכון הצבור גובה קצבה

זה לא אופנה

פנסיה עושים במגדל

פברואר 2021

חברות וחברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר ומלגאים יקרים באוניברסיטת תל אביב,   
החיסכון לפנסיה הינו אחד החסכונות החשובים במהלך חייכם. חשיבות החיסכון הפנסיוני נמדדת לא רק בפנסיה שתהיה לכם בגיל 

פרישה, אלא גם בהגנה שתהיה לכם ולמשפחתכם בתקופת העבודה ואף לאחריה במקרה של אובדן כושר עבודה או פטירה חלילה, 
אז יקבלו השאירים קצבה שיכולה להגיע לגובה שכרו של המבוטח.

גובה הפנסיה שתהיה לכם בפרישה מושפעת מאד מהגיל בו התחלתם לחסוך. בטבלה זו ניתן לראות את גובה הקצבה 
בפרישה וסכום החיסכון הצבור בגיל פרישה לפי גילאי תחילת החיסכון (לפי גובה שכר של 10,000 ש"ח):

14,614 ש"ח2,808,000 ש"ח20

ארגון הסגל האקדמי הזוטר דאג לכם לתנאים מיטביים שהגדילו מהותית את ההגנה שלכם ושל בני משפחותיכם ואת החיסכון 
הפנסיוני שלכם:

8,463 ש"ח1,663,000 ש"ח30

4,403 ש"ח913,161 ש"ח40

מהצבירהדמי הניהולהמוצר מההפקדות השוטפות

0.8%0.17%
0.05% 1.75%

קרן הפנסיה מגדל מקפת אישית 

2.25%0%

**0.35%
0.29%

לבעלי צבירה של עד 200,000 ש"ח קופות גמל וקרנות השתלמות
לבעלי צבירה של למעלה מ-200,000 ש"ח

0.45%קופת גמל להשקעה 

 מסלול דמי הניהול המתאים ביותר עבורך, הינו פונקציה של גובה הצבירה והפרמיה החודשית,
  * לכן חשוב להיפגש עם בעל רישיון משווק פנסיוני שיוכל לסייע לך בבחירה.

*
אפשרות 1* (האופציה החלה על כולם)

אפשרות 2 
*אפשרות 3

*

מבוטח קיים במגדל יוכל ליהנות מהטבה זו בתיאום פגישה עם מנהל תיק של מגדל. **



מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ("מגדל מקפת"); מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל") - "החברות". תנאי ההטבות כפופים להסכם/להסדר של 
מגדל מקפת עם המעסיק ו/או נציגי העובדים ("ההסכם/ההסדר"), לדין ולהוראות ההסדר התחיקתי והממונה על שוק ההון, שיהיו מעת לעת ("ההסדר 

התחיקתי") . החברות רשאיות לשנות או לסיים את ההנחה, בהתאם להסדר התחיקתי, לרבות חוזר הממונה בדבר דמי ניהול במכשיר החיסכון 
הפנסיוני (או כל חוזר שיחליפו) ובכפוף לקבוע בהסכם/בהסדר. אם החברות תידרשנה לשלם עמלה או תשלום כלשהו ליועץ פנסיוני (לרבות בנק) ו/או לסוכן 

ביטוח ו/או לגורם אחר ("העמלה"), אזי החברות רשאיות, בכפוף להסדר התחיקתי, להקטין את ההנחה בסכום העמלה ולהעלות את דמי הניהול בהתאם. 
החברות לא תישאנה בעלויות נוספות מעבר לגובה ההנחה (לרבות חבויות במס). ההצטרפות והחברות בקרן, בקופות הגמל ובביטוחים, כפופות לתקנונים 

ולפוליסות כפי שיהיו מעת לעת, ולתנאי החברות. אין באמור לעיל להוות יעוץ או שיווק פנסיוני המתחשבים בצרכים המיוחדים של כל אדם. הפניה בלשון זכר 
לצורך הנוחות בלבד ומיועדת לשני המינים. טלח.

מגדל. חברת הביטוח הפנסיוני המובילה בישראל.

החלת ההטבות בדמי הניהול לבני/ות זוג 

פגישת שירות אישית עם בעל רישיון משווק פנסיוני בימי שלישי באוניברסיטה

 תנאים מיוחדים בביטוחי משכנתה ואלמנטר של מגדל

הטבות נוספות שהנהלת הארגון השיגה עבורכם:

מנהלת תיק אוניברסיטת תל אביב במגדל: 
 hadast@migdal.co.il | 050-7700139 הדס טננבאום

משווקת פנסיונית:
talhe@migdal.co.il | 054-6289323 טל הכט




