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| שריר תקשורת

לרשימת הכותבים בNfc-

קישורים ממומנים

לפרסום במדור זה

מחפשים היכן להשקיע את כספכם?
בואו והשוו הצעות אטרקטיביות ממספר
מנהלי תיקים מובילים
מרכלים  -אתר חדש ונוצץ
הזמר אייל גולן נפרד וזה סופי
אחסון אתרים לעסקים
תן לנו להכיר אותך ואת צרכיך ולהתאים
לך את פיתרון האינטרנט המיטבי עבורך.

 +נפצעת? חלית? הקלק כאן!!
 +עו"ד פנחס פישלר ,טיפול ברישום פלילי
 +ד''ר י .וינרוט ושות' ,משרד עורכי דין

 -הודעה מטעם רול ייעוץ פנסיוני

▪ ▪ ▪

קבוצ ת  ONE1החליטה להיעזר בחברת רול ייע וץ פנסיוני ,על-מנת להכ ריע בין הצעות ש
לביטוח פנסיוני וקרנות השתלמות עבור עובדיה .במכרז משתתפות סוכנויות הביטוח
תמורה ,הראל גונן ,קלי וקורל.

רול ייעוץ פנסיוני בע"מ המתמחה בניהול מכרזי ביטוח ופנסיה עבור חברות ותאגידים
מכרז פנסיוני רחב היקף עבור קבוצת  .ONE1את המכרז ינהלו היועצים לימור רוזנברג ושחר
ההליך יכלול בחירה של קרנות פנסיה ,חברות ביטוח ,קופות גמל והשתלמות
מנהלי הסדר לשיווק ותפעול התוכניות.

לדברי היועץ הפנסיוני הבכיר שחר לוי מרול ייעוץ פנסיוני בע"מ ,ההליך מונע מהיצרנים להת
תנאים לגבי מספר מצטרפים לקופה מסויימת.
ההליך נועד ליצור פלטפורמה רחבה הכוללת מספר רב של קופות ממספר רב של יצרנים
עשויות להעניק הטבות לעובדים עפ"י רוח חוק הגמל )חוק בכר( משנת 2005
כאמור הסוכנויות :מבטח סיימון ,תמורה ,הראל גונן ,קלי וקורל.

לדברי לימור רוזנברג נשיאת לשכת יועצי הביטוח והפנסיה ומנכ"ל משותף ב
לניהול המכרז ,שם דגש על חשיבות השירות והייעוץ הפנסיוני שיינתן לקבוצת
לחקיקה החדשה ,והחתימה על הסכם השירות אותו ערכה רול ,הינו תנאי מחייב לזכיית הסו
הנבחרים.
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