משאבי אנוש מנהלי
Human Resources Department

עובד/ת נכבד/ה,
אנו שמחים לברכך עם הצטרפותך לסגל המנהלי באוניברסיטת בר אילן.
לידיעתך ,מאושרות לך הטבות שכר המפורטות להלן:
 .1הצטרפות לקרן פנסיה
 .2הצטרפות לקרן השתלמות
קרן הפנסיה
בהתאם להוראות משרד האוצר והגוף הממונה על הביטוח ,עובד שאינו בחר בקרן פנסיה ,חייב המעסיק
להפריש עבורו סכומים לאחת מקרנות הפנסיה הנבחרות על יד המדינה.
אוניברסיטת בר אילן בחרה בחברת אלטשולר –שחם כקרן הפנסיה ברירת מחדל .במסגרת קרן זו נקבעו
דמי ניהול  1.49%על ההפקדה השוטפת ו  0.1%על הצבירה.
אנו מבקשים להבהיר ,כי לאוניברסיטת בר אילן יש גם קרן פנסיה מיטיבה "הראל גלעד" בה דמי הניהול
עומדים על  0.9%על ההפקדה השוטפת ו 0.19%-על הצבירה ,או  2.55%על ההפקדה השוטפת ו 0%-על
הצבירה לפי בחירת העובד.
כמו כן ,חשוב להדגיש כי עובד רשאי לבחור בכל קרן פנסיה בה הוא חפץ ,ואין לראות באמור לעיל משום
ייעוץ פנסיוני.
לאור זאת ,אנו מבקשים כי תסמן את בחירתך באחד מהסעיפים הבאים:
א .אני מבקש/ת לבחור בקרן פנסיה הראל גלעד (קרן פנסיה מטיבה) *
ב .כרגע אני לא בוחר/ת בקרן פנסיה (הכספים יופרשו לקרן ברירת מחדל אלטשולר) *
ב .אני מבקש/ת לבחור בקרן פנסיה ______________________ **
__________
תאריך

___________
שם העובד/ת

__________
ת"ז

____________
חתימה

* נציגי קרן הפנסיה יפנו אליך לצורך מילוי טפסי הצטרפות.
** אם הנך מבקש/ת להצטרף לקרן פנסיה שאינה בסעיף א' או ב' ,יש להצטרף אליה באופן עצמאי
ולהעביר את טופס ההצטרפות לקרן עם פרטי העמית למחלקת שכר במייל  ,Salary.Dept@biu.ac.ilלצורך
ביצוע ההפרשת.
כאמור במידה ולא תבחר/י קרן פנסיה ו/או לא תעביר טופס ההצטרפות לקרן שבחרת יועברו הכספים
לקרן הפנסיה אלטשולר שחם ,קרן ברירת המחדל של האוניברסיטה.
קרן השתלמות
הנך זכאי/ת להפרשות לקרן השתלמות .לצורך כך ,עליך להצטרף לקרן השתלמות לפי בחירתך ולהעביר את
טופס ההצטרפות למחלקת השכר במייל  Salary.Dept@biu.ac.ilלצורך ביצוע ההפרשות.
לתשומת ליבך :במידה ולא תעביר/י את טופס ההצטרפות לקרן השתלמות שבחרת ,לא יבוצעו ההפרשות.
אין אפשרות לתבוע זכויות רטרואקטיבית.
__________
תאריך

___________
שם העובד/ת

__________
ת"ז

____________
חתימה
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