
 

השתלמות פלוס הינה תוכנית המאפשרת לעמיתי קרן ההשתלמות של הראל, "הראל קרן 
השתלמות", ליהנות מפוליסת ביטוח חיים קבוצתית של הראל ביטוח (להלן: "חברת הביטוח") 

בגובה של 120,000 ₪ בתנאים מיטביים.
בהראל קרן השתלמות, בניהולה של הראל פנסיה וגמל בע"מ, מנוהלים מגוון רחב של מסלולי 

השקעה כך שכספיך יושקעו בהתאם לצרכיך ולציפיותיך משוק ההון. 
השקעה בקרן הראל השתלמות בשילוב פוליסת ביטוח החיים מהווה הטבה לעמיתי קרן 

ההשתלמות. ניתן להצטרף לקרן ההשתלמות גם ללא רכישת פוליסת ביטוח חיים. 

 

קרן השתלמות + שקט נפשי



מה גובה פרמיית הביטוח? מי זכאי להצטרף?
גובה פרמיית הביטוח נקבעת בהתאם לגיל העמית   עמיתים מגיל 18 עד גיל 69, בעלי צבירה מינימאלית של 

10,000 ₪ בקרן ההשתלמות או הפקדה חודשית אחרונה 
בגובה 500 ₪ לפחות.

 הצירוף מותנה באישורה של חברת הביטוח ובכפוף למילוי  

הצהרת בריאות. 

מהי תקופת הביטוח?
תקופת הביטוח הינה מגיל ההצטרפות לביטוח בהתאם 
לתנאים המפורטים לעיל ועד הגיעו של העמית לגיל 70 (גיל 

תום הביטוח). 

עלות חודשית בש"ח גיל העמית
₪ 7 18-49

₪ 17 50-59
₪ 50 60-69

הפרמיה וסכומי הביטוח שהוזכרו לעיל הינם צמודי מדד 
ונכונים ליולי 2013.

איך משלמים את פרמיית הביטוח? 
הפרמיה החודשית נגבית מצבירת העמית בקרן ההשתלמות. 

לתשומת ליבך
 אם סך היתרה בחשבון תהיה נמוכה מגובה הפרמיה, לא תגבה הפרמיה ובהתאם הביטוח יבוטל ללא הודעה נוספת. 

 בעת פדיון או ניוד (מלוא הצבירה) מהקרן, הביטוח מתבטל. במקרים אלו, ניתן יהיה לרכוש פוליסת ביטוח חיים באופן  

עצמאי בהתאם לתעריף שיהיה נהוג באותה עת ובכפוף לאישורה של חברת הביטוח.

הראל קרן השתלמות 
הראל קרן השתלמות מונה 10 מסלולי השקעה שונים ומגוונים החל ממסלול ללא מניות ועד למסלול המנייתי. המעבר בין 
המסלולים הינו קל פשוט וללא עלויות בהתאם להסדר התחיקתי ואף ניתן לחלק את סכום ההשקעה בין מסלולי ההשקעה 

השונים, בהתאם לצורך, לרצון ולציפיות משוק ההון. 

אין באמור במודעה זו כדי להוות שיווק פנסיוני כהגדרתו בחוק ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים 
לכל אדם. כמו כן, אין באמור לעיל משום המלצה לרכוש את הביטוח והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. התנאים המלאים והמחייבים 
הינם כמפורט בפוליסה ובהסכם בין הצדדים. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין תנאי ההסכם או הפוליסה יגברו תנאי ההסכם או הפוליסה.
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