
כל יום אתה עושה החלטות חכמות,
שאתה יודע שישתלמו לך.

תכנית חיסכון במנורה מבטחים
היא רק עוד אחת מהן.

פוליסת חיסכון טהור לכל מטרה ולכל טווח השקעה

מבית מנורה מבטחים ביטוח בע"מ



למה
מנורה מבטחים?
5 סיבות עיקריות 

לבחור בנו

ההחלטה החכמה שלך החל מהיום

יציבות וביטחון כלכלי
מנורה מבטחים היא אחת מהקבוצות הגדולות והוותיקות מאז שנת 1935. לאורך השנים ביססנו 
לעצמנו שם של חברה אמינה, יציבה וסולידית. אנו מביאים איתנו רקורד עשיר ומוכח בניהול 

איכותי וגב כלכלי חזק

קרן הפנסיה הגדולה והמובילה בישראל
מנורה מבטחים פנסיה הינה קרן הפנסיה הגדולה והמובילה בישראל, עם מעל לחצי מיליון עמיתים. 
אנו מעניקים לעמיתים רווחים גבוהים לאורך שנים על הצבירות לגיל הפרישה, תוך שמירה על רמת 

סיכון נמוכה, כדי להבטיח ללקוחותינו ולבני משפחותיהם פנסיה גבוהה ככל האפשר

אחת משלוש חברות הביטוח הגדולות 
מנורה מבטחים ביטוח היא אחת משלוש חברות הביטוח הגדולות במדינה מזה 75 שנה. 

כיום אנו מציעים מוצרי ביטוח חיים, ביטוח בריאות וחיסכון ומכוונים את כל יכולותינו 
לפיתוח פתרונות יצירתיים, מוצרים איכותיים והענקת שרות ללא פשרות

מומחי ההשקעות הטובים בארץ
רבות  שנים  ובהצלחה  יחד  מנהלים  טל,  יוני  בניצוחו של  במנורה מבטחים  מומחי ההשקעות 
ביותר  בתשואות  הובלה  הינו  הבולטים  מהישגינו  אחד  הקבוצה.  של  הפיננסים  הנכסים  את 
בענף ביטוח חיים ופנסיה מול יתר חברות הביטוח. הכישרון הזה הביא אותנו להקים את הזרוע 

הפיננסית בשנת 2005 ומאז מנהלת הקבוצה למעלה מ- 60  מיליארד שקלים

One Stop Shop
ערך מוסף ללקוחותינו - ביטוח פנסיה ופיננסים תחת קורת גג אחת! יתרון המאפשר 
אנו משקיעים  יחד.  גם  ומשתלמים  בטוחים  פתרונות  לו  ולהעניק  מגוון  יעד  לקהל  לפנות  לנו 

חשיבה רבה בפיתוח מוצרים חדשניים המותאמים אישית ללקוחותינו ולהתפתחויות בשוק



ההחלטה החכמה שלך החל מהיום

נזילות
התכנית נזילה וניתנת למשיכה מתי שתרצה. ללא קנסות

 חשיפה מותאמת אישית
7 מסלולי ההשקעה לשילוב בכל אופן שתבחר

 לבחירתך
הפקד סכום חד פעמי או הקצה סכום שוטף מידי תקופה

שליטה מלאה בכספך
אנחנו מבצעיםאתה מחליטאנחנו ממליצים

טיפ קטן להשקעה,
כספך צריך להיות מנוהל ע"י צוות 

השקעות אחראי, ותיק ומנוסה. 
מנורה מבטחים מביאה עימה 

רקורד עשיר ומוכח בניהול פיננסי 
איכותי בתוספת גב כלכלי ואיתנות 

פיננסית - מומחים שאפשר 
לסמוך עליהם.



ההחלטה החכמה שלך החל מהיום

התאמת מידת החשיפה
לרשותך 7 מסלולי השקעה לשילוב בכל אופן שתבחר

מעבר בין מסלולים
מתי שתרצה וללא הגבלה

דחיית מס
 ניידות בין המסלולים אינה בגדר "אירוע מס"

מס רווח הון ישולם רק בעת פדיון חלקי או מלא של הפוליסה

התאמה אישית 
בחר את רמת החשיפה

הידעת?
בחירת מסלול חכמה צריכה 
להתאים לצרכיך בתנאי שוק 

משתנים. ניתן לעבור ממסלול 
למסלול ללא עלות וללא הגבלה 
בהתאם לרמת הסיכון שברצונך 

ליטול ולהתפתחויות בשוק.
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מקסימום חופש
ללא מינימום הפקדה

קבלת הלוואות
הקרן ממשיכה לעבוד עבורך ואתה נהנה מתזרים מזומנים

לבחירתך
גובה הסכום ותדירות ההפקדה - לבחירתך

קבלת הכנסה חודשית
התכנית מאפשרת קבלת הכנסה חודשית שוטפת

טיפ לחיסכון
עם ניהול החיסכון שלך בגוף פיננסי 
המנהל מעל 60 מיליארד ₪ ויחד 

עם זאת עדיין שומר על צביון אישי, 
אתה נהנה גם מיציבות וגם מיחס 

אדיב ומקצועי כשתצטרך אותנו 
והכי חשוב - אתה שולט בכספך 

בכל יום.
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שקיפות מלאה
בחשבון האישי שלך באינטרנט

 תנועות יומיות
מעבר בין מסלולים, הפקדות ופדיונות

 פירוט צבירות
בחלוקה לפי פוליסה או לפי מסלולי השקעה

 פירוט תשואות
לפי פוליסה ולפי מסלולי השקעה
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מגוון של אפיקים
להשקעה או שילוב ביניהם

מסלול כללי
מסלול המושקע בנכסי תיק הקרן המשתתפת ברווחים )קרן י'( ובכפוף להסדר התחיקתי. הנכסים יושקעו במגוון רחב של אפיקי 

השקעה

מעל 70% משווי הנכסים יושקעו במניות בחו"ל ו/או בתעודות סל הנסחרות בארץ המחקות מדדי מניות בחו"למנורה מניות חו"ל

מנורה שקלים
לפחות 70% משווי הנכסים מושקע באפיקים שקליים נושאי ריבית שקלית. עד 10% מהנכסים יושקעו במניות ובניירות ערך שניתן 

להמירן למניות

מעל 70% מהנכסים יושקעו באפיקים צמודי מדד. עד 10% מהנכסים יושקעו במניות ובני"ע שניתן להמירן למניותמנורה צמוד מדד

מעל 70% מהנכסים יושקעו במניות וניירות ערך שניתן להמירם למניות הנסחרות בארץ ובחו"למנורה מניות 

מנורה מט"ח
לפחות 70% מהכנסים יושקעו באפיקים צמודי מט"ח ו/או הנקובים במט"ח בארץ ובחו"ל. עד 10% מהנכסים יושקעו במניות ובני"ע 

שניתן להמירן למניות
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מינימום הוצאות
אין צורך להתמקח, העלויות פשוט לא קיימות!

העלות היחידה - דמי ניהול מצבירה
פשוט יותר מפיקדון בבנק. לא?

 אין דמי פתיחת חשבון
 אין דמי משמרת

 אין שיעור הוספה
 אין דמי אחזקה

 אין עמלת מעבר בין מסלולים וכולי

פטור מלא!!
טיפ לחיסכון

Top Finance מאפשרת לך 
מחד לממש את כל הפוטנציאל 

הגלום בהשקעה ומאידך להימנע 
 מסיכונים. זו השקעה אחראית.

מנורה מבטחים - מומחים 
שאפשר לסמוך עליהם.
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איזה לקוח אתה?
התאמה אישית

עצמאי בשטח
אם אתה אוהב לנהל את הנכסים שלך בעצמך ולהיות עם 'היד על הדופק', מנורה מבטחים מעמידה לרשותך חשבון אישי מאובטח 

 המתעדכן ברמה יומית, כדי שתוכל לקבל החלטות מבוססות מידע
מעוניין לעבור למסלול צמוד מדד? אתה פשוט ממלא טופס שניתן להורדה מהאתר. רוצה לראות מה הייתה התשואה אתמול או 

את כל התנועות שבוצעו מאז ההפקדה? כנס לחשבון שלך באינטרנט

עסוק מדי
אם אתה עסוק מכדי לבצע החלטות ברמה שוטפת, תוכל לעבור למסלול קרן י', בו הנכסים מנוהלים במגוון רב של אפיקים ע"י 

מומחי ההשקעות שלנו בניצוחו של יוני טל. הרכבי הנכסים של קרן י' מתפרסמים באתר האינטרנט מדי חודש בחודשו



אז מה היה לנו?
שליטה מלאה 

בכספך

מה שמתאים 
לך 

מגוון רחב של 
אפיקים 

מינימום 
הוצאות

מקסימום 
חופש 

שקיפות 
מלאה 

מומחים 
בניהול 

השקעות

מעבר חופשי 
בין מסלולים

מגוון אפיקי 
השקעה

גב כלכלי 
איתן

מובילים 
בתשואות

דחיית מס



טיפ לחיסכון
מוצרי Top Finance נהנים 

מהמקצועיות והדינמיות שהפכו את 
"מנורה מבטחים ביטוח" למובילת 
התשואות בענף לאורך 14 שנים 

רצופות ומהווים לראשונה אלטרנטיבה 
עדיפה, בכל קשת ההשקעות, למוצרי 

הבנקים ובתי ההשקעות הפרטיים.

האם כבר עשית את ההחלטה החכמה שלך להיום?

נאמנות,יותר נגיש מקופת גמל, מקרן  גמיש  יותר חכם מחשבון בבנק יותר 


