הסדר הפנסיה החדש שלך -כל הדברים שרצית לשאול ולא ידעת את מי!
מי יכול להצטרף להסדר הפנסיה?

סטודנט פעיל באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל .במידה וכבר
נרשמתם להסדר פנסיה ניתן להעביר בקלות באמצעות הליך הרישום באתר
את את הקופה שלכם למיטב דש וליהנות מדמי ניהוליים הכי זולים
בישראל -במיוחד לסטודנטים!

מה קורה כשאני מסיים ללמוד?

סטודנט שיצטרף לקרן הפנסיה ייהנה מהטבה כל חייו ,לאחר שבע שנים,
מההצטרפות יסתכמו דמי הניהול ב 2%-מההפקדות ו 0.2%-מהצבירה.

מה היתרונות של הסדר פנסיה זה?

 ההצטרפות לפנסיה נעשית באמצעות אתר אינטרנט ייעודי
 דמי ניהול מהנמוכים בישראל
 חיסכון בזמן -אין צורך לשלוח טפסים ,להדפיס ולפקסס .חוסכים
את הטרטור הבירוקרטי.
 ההצטרפות אינה כרוכה בתשלום
 כעמית בקרן -תוכל ליהנות משקיפות מקסימלית באמצעות אתר
ייעודי שבו תוכל לצפות בנתוני הקרן שלך על ידיד קבלת שם
משתמש וסיסמא
מיטב דש פנסיה מקיפה הינה קרן הפנסיה של בית ההשקעות מיטב דש
השקעות בע"מ שהינה חברה ציבורית ,הפעילה במגוון רחב של תחומים
בשוק ההון בישראל ,בניהם :ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות ,ניהול
קרנות פנסיה ,ניהול תיקי השקעות לפרטיים ולמוסדיים ,ניהול קרנות
נאמנות ועוד..
במידה ותרצה לבצע העברת כספים צבורים שחסכת כבר בקרן פנסיה
אחרת ,אנא מלא את טופס ההעברה בעת הרישום .מיטב דש יטפלו בהעברת
הכספים מקרן הפנסיה הקודמת לקרן החדשה וזאת בהתאם לנהלים של
משרד האוצר אגף שוק ההון.

מי החברה עומדת מאחורי הסדר הפנסיה?

מי יטפל בהעברת הכספים שנצברו עד כה
בפנסיה שלי במהלך חיי?

מי מעדכן את המעסיק שלי על הפקדות ועל שינוי
הפנסיה?

לאחר שתסיים את תהליך ההצטרפות תשלח אליך במייל ערכה המרכזת
את כלל המסמכים והנתונים הנדרשים למעסיק לביצוע הפקדה ,אנא העבר
ערכה זו לגורם בחברתך האחראי על תום ההפקדות למוצרי גמל ופנסיה
(בדרך כלל מדובר במחלקת שכר/משאבי אנוש במקום העבודה) .חשוב
לוודא כי הגורם קיבל את העדכון והערכה שנשלחה אליך וביצע את
ההפקדות למיטב דש .במקביל גם אנו נבצע פנייה למעסיקך כדי לוודא
שקיבל את המידע ומבצע את ההפקדה לקרן החדשה.

מהו מסלול ההשקעות והביטוח אליו אני מצטרף?

במסגרת תהליך ההצטרפות הנך מצטרף אוטומטית למסלול השקעות
וביטוח כללי שהינו מסלול ברירת מחדל .לאחר שהצטרפת תוכל לשנות את
המסלול על פי שיקול דעתך .אם ברצונך להצטרף למסלול השקעות או
ביטוח אחר במעמד ההצטרפות תוכל ליצור עמנו קשר לאחר שליחת
הבקשה.

אני סטודנט אך אינני עובד במהלך לימודיי -האם
אני יכול לחסוך לפנסיה ויכול להצטרף להסדר?

בהחלט ואף מומלץ!
סטודנט שאיננו עובד יכול לפתוח קרן במעמד עצמאי ומפקידים בה
באמצעות הוראת קבע בסכום מוגבל עד .₪ 600

אם אני נתקל בבעיה -למי אני פונה?
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