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לכבוד
יגאל לוי

מס' ת.ז.: 58494543
מכבי 19

רעננה 4325310

תאריך: 10/08/2020

הנדון: שינוי דמי הניהול בחשבונך
 
 
 

החל מתאריך 01/11/2020 ישתנו דמי הניהול בחשבונך שמספרו 58494543 בקרן הפנסיה בחברת הראל
פנסיה וגמל בע"מ ויחלו להיגבות ממך דמי ניהול בהתאם לטבלה שלהלן:

 
 

סה”כ  מחיסכון מהפקדה דמי הניהול

0.1500% 0.90% שיעור נוכחי של דמי ניהול
באחוזים

  (%)
0.5000% 6.00% שיעור חדש של דמי ניהול

106.1 18.76 87.34
הסכום שנגבה בשנה
שחלפה לפי השיעור

הנוכחי בשקלים
(₪)

644.8 62.54 582.26 הסכום שהיה נגבה בשנה
שחלפה לפי השיעור

החדש

עמיתים אחרים
בקרן משלמים

בממוצע:
מהפקדה 1.87
מחיסכון  0.19

 

שים/י לב!
דמי הניהול הם בעלי השפעה גדולה על הקצבה שתקבל/י בגיל הפרישה. תוכל/י לבצע השוואה לדמי

הניהול המוצעים לך באמצעות ”מחשבון דמי ניהול“ באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון או באמצעות
http://nihul.cma.gov.il :הקישור הבא

 

אלו הנתונים אותם תצטרכו כדי לבצע השוואה לדמי הניהול המוצעים לכם:
 

המוצר הפנסיוני להשוואה במחשבון: פנסיה חדשה מקיפה1.

ממוצע סכום הפקדה חודשי: 1078.18 2₪.

סכום חיסכון צבור נכון ליום: 01/07/2020 - 14886 3₪.

שיעור דמי ניהול חדשים מהפקדה: 46.00%.

שיעור דמי ניהול חדשים מצבירה (מחיסכון): 50.5000%.

בברכה,
הראל פנסיה וגמל בע"מ

"מדיניות הפרטיות של קבוצת הראל זמינה עבורך באתר האינטרנט של החברה."
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יגאל לוי שלום,

 

אנחנו בהראל שמחים להיות הגוף שמנהל את  קרן הפנסיה שלך.

 

 

כיום, בקרן הפנסיה קיימים דמי ניהול מיוחדים עבורך. דמי הניהול הללו עלולים לעלות חזרה לדמי הניהול

המקסימליים החל מתאריך 01/11/2020, זאת מכיוון שלא הופקדו כספים לקרן בחודשים האחרונים.

 
חשוב לדאוג להפקדת הכספים בקרן בהקדם או לפנות למעסיק שלך להסדרת הנושא.

 
כמובן שאם יחודשו ההפקדות לקרן, בחודשיים העוקבים ליום מכתבינו זה, אנו נפעל לעדכן הנחה בתכנית

הפנסיה שלך, המתואמת לנתונים בחשבונך בקרן.

 
 

חשוב להדגיש כי לא יגבו ממך דמי ניהול מהפקדות, כל עוד אין הפקדות לקרן.
 

רצ"ב מכתב נוסף בנוסח המוכתב מרשות שוק הון בנושא זה.
 

 

 

יש לך שאלות נוספת? תמיד תוכל להתקשר לטלפון 2735*
 

בברכה,

הראל פנסיה וגמל בע"מ

 


