
 

 !שלום רבסוכן / יועץ / משווק יקר, 

 23/07/2019תאריך  מ מערכת אלמגור החל בוצעו עדכוניברצוננו להביא לידיעתכם כי 

 הוכנס מנגנון דמי ניהול יורדים לפי צבירה. – כלל פנסיה מבטיחה ❖

פנסיה/קופות בקרנות מנגנון הוכנס  - הנחות מדורגות לפי צבירה )לא רק לפי שנים( ❖

 גמל/קרנות השתלמות.

 נוספה האפשרות להזנת הנחה משתנה. – מטריה ביטוחית מנורה ❖

ישתקף בהתרעות  – הרחבת קליטות ומידע מהמסלקה בנוגע להנחות/הטבות לפוליסה ❖

 ממשקים.

 לבקשתכם ישתקף בשורת החיפוש. -ציון מ"ה ברשימת קופות גמל/קרנות השתלמות ❖

לקרנות  נויה מראשבשל מערכת הנחה  – מחדל ירתברעדכון דמי ניהול אוטומטי לקרנות  ❖

 . ות, אילון מיטב דש , אלטשולר , הלמן אלדוביגפס

 

 מדריך למשתמש:

 פנסיה מבטיחהכלל  .1

ההנחה המתאימה דמי הניהול המשתנים של המוצר יפעלו אוטומטית ע"י המערכת בבחירת 

 "פנסיה מבטיחה )מערכת(":

 



 

 

 ניתן להוציא תזרים על מנת לראות את התפתחות דמי הניהול:

 
 המוצר ייראה כך במסמך ההנמקה:בנוסף, 

 

הן ע"י קליטת  -קבועים בגמל/פנסיה/השתלמותלתשומת ליבכם! בכל הזנה של דמי ניהול 

שנים בלבד ולאחר מכן יחושב לפי דמי  5 -המערכת אוטומטית תגביל ל -מסלקה והן על ידכם

 ניהול מקסימאליים.



שנים )אין צורך לבנות את ההנחה  10-בנוסף, קרנות ברירת מחדל יוזנו מעתה אוטומטית ל

 במסך ניהול הנחות(

  צבירה )לא רק לפי שנים(הנחות מדורגות לפי  .2

כעת תוכלו להזין הנחות משתנות במוצרי גמל/השתלמות/פנסיה לא רק לפי שנים אלא גם 

 לפי סכום הצבירה בתוכנית!

 :צבירהלפי < ליצור הנחה -< לשונית ניהול הנחות -יש להיכנס להתאמה אישית 

 
 

 הנחות משתנות -מטריה ביטוחית מנורה .3

 :"SAע"י הזנה תחת "א.כ.ע  לתת הנחות משתנותכעת גם במוצר זה ניתן 



 

 הרחבת קליטות ומידע מהמסלקה בנוגע להנחות/הטבות לפוליסה .4

הרחבנו את הקליטה ממשק מסלקה וכעת נוספה התייחסות לשדות ההטבה בכיסוי ביטוחי 

 או בדמי ניהול, משך ההטבה/תאריך סיום הטבה והתנאים למתן ההטבה.

בלשונית התרעות ממשקים ועליכם  אינפורמטיביתשתקפו בצורה הנתונים י לתשומת ליבכם!

למשל: לבנות הטבה משתנה בהתאם לתאריך סיום  -להתאים את התוכנית למידע הנקלט

 ההטבה )בלשונית ניהול הנחות(.

 

 ציון מ"ה ברשימת קופות גמל/קרנות השתלמות .5

 לבקשתכם הוספנו את מ"ה הקופה ברשימת הקופות



 

 מאחלים לכם המשך עבודה פורה ומהנה!אנו 

או במייל  072-2313757 – אום מראשיבתניתן לקבל הדרכה כל יום חמישי במשרדנו 

 helpdesk@newp.co.il. 

 צוות אלמגור, בברכה 
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