
שירותי מעטפת מקצועיים בתחום הפנסיה והביטוח לארגונים

חברת יעוץ אובייקטיבי Assets מספקת פתרון מקיף ומלא בתחום הפנסיוני 
הפתרונות המובילים שלנו מהווים מעטפת מלאה מקצה לקצה ומעניקים 
מענה יעיל, מתקדם, חדשני ואובייקטיבי בתחום הפנסיוני למעסיק ולעובד. 

תפעול ובקרה פנסיונית למעסיק.. 	

ניהול אובייקטיבי של הסדרים פנסיוניים.. 	

	 .  .)Employee experience ( פורטל צמיחה פיננסית לעובדים
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 Operate

תפעול פנסיוני למעסיק

זכויות  ניהול  בתחום  לארגון  הנדרש  כל  את  מלא  באופן  המקיף  למעסיק  פתרון 
ובקרה  תפעול  פרישתו,  ועד  לחברה  העובד  מגיוס  החל  העובדים  של  הפנסיוניות 

פנסיונית למעסיק.

יעוץ למעסיק בהגדרת זכויות פנסיוניות של העובדים. 	

דווח ובקרה פנסיונית בהתאם לתקנת הדווח האחיד. 	

שידור קובץ הפקדות חודשיות לחברות ביטוח וקופות הגמל. 	

גביה אחידה ממעסיק עבור כל ההפקדות באמצעות מערכת מס"ב. 	

ביצוע היזון חוזר בהתאם לחוק, הפקת אישור היזון חודשי ושנתי. 	

 טיפול בשגיאות קליטת הפקדות בכל הרמות: יצרן, סוכן, עובד, מעסיק. 	

תמיכה לחשבת השכר ומנהלת אדמיניסטרטיבית בתהליך הגדרת קופות.  	

הנפקת דוחות הכנה ל 161 ודוחות סוף שנה למעסיק. 	

טיפול בחובות ותיקון תהליכי דווח שגויים מהעבר. 	
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ניהול אובייקטיבי של הסדרים פנסיוניים

פתרון מלא לניהול הסדרים פנסיוניים בארגון, באופן אובייקטיבי, תוך מקסום תועלת 
העובדים והתמקדות ביעוץ אובייקטיבי בלבד ללא מכירת מוצרי ביטוח.  

 לווי פנסיוני מלא של עובדים חדשים בתהליך הקליטה בחברה. 	

פגישת יעוץ פנסיוני אובייקטיבי עם עובדים חדשים וקיימים. 	

הגדרת זכויות והקמת קופות )ללא קבלת עמלות מחברות הביטוח(. 	

תפעול שינויים וניהול טופסולוגיה מול חברות הביטוח וסוכנים. 	

פגישות שירות תקופתיות בזום עם העובדים. 	

ניהול תביעות אובדן כושר עבודה מול חברות הביטוח. 	

התנהלות מול סוכני הביטוח של העובדים. 	

טיפול בפרישה: דרג בכיר, פרישה לגמלאות, פרישה מוקדמת. 	

ניהול הסכמי דמי ניהול וביצוע מכרזים מול חברות הביטוח. 	

הרצאות תקופתיות - ידע פיננסי אובייקטיבי לעובדים.  	

מערכת ניהול אישית לכל עובד הכוללת תמונה פיננסית מלאה. 	
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פורטל לצמיחה פיננסית

פורטל למידה ויעוץ המעניק לעובד דרך סלולה להתנהלות פיננסית מסודרת.
הפורטל מייצר רווחת וחווית עובדים נהדרת!

יותר נטו מאותו ברוטו, להגדיל את רווחת העובדים ללא עליה בשכר!

קורסים דיגטליים ממוקדים בתחום חסכון הפנסיוני והעולם הפיננסי. 	

מפגשי זום מסודרים בנושא של התנהלות וצמיחה פיננסית. 	

מערכת אישית לניהול פיננסי משפחתי, המאגדת בה את כל נכסי המשפחה. 	

הנגשת כלים מעשיים לצמיחה פיננסית – "יותר נטו - מאותו ברוטו". 	

מערך יעוץ און ליין עם יועצים אובייקטיביים בתחומי פנסיה ופיננסיים. 	

פורטל לצמיחה פיננסית מיועד עבור רווחת העובדים, עם אפשרות לפורטל ממותג וייחודי 
עבור הארגון שלכם. מטרתו להעניק לעובדים ידע אובייקטיבי ששווה הון רב וכלים לניהול 
עובדים  לחוויית  לעובדים שתתרום  ערך  רבת  נכסיהם. הפורטל מהווה הטבה  פיננסי של 

.)Employee experience( .חיוביות ותעניק תחושת הזדהות ונאמנות לארגון

Portal
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אודות החברה

חברת Assets מתמחה בשירותי מעטפת מקצועיים 
בתחום הפנסיה והביטוח לארגונים, כולל ייעוץ ותפעול 
פנסיוני מקיף ויעיל, בקרה פנסיונית, קליטת ועזיבת 
עובדים, וכן תכנון ולווי תהליכי פרישה מוקדמת של 

עובדים בכל הדרגים.

בנוסף מתמחה החברה בשירותי ייעוץ פנסיוני וביטוחי 
ויצירת חווית עובד  ולעובד,  אובייקטיבי למעסיק 
באמצעות ניהול פיננסי עצמאי, כולל בניית תוכנית 
למידה והקמת פורטל לניהול אובייקטיבי של נכסים 

פנסיוניים ופיננסיים עבור העובדים בארגון.

צוות המומחים של Assets הינו בעל ניסיון מקצועי 
עשיר ומגוון בניהול פנסיוני עבור ארגונים ומעסיקים 
משרדי  נדל"ן,  פיננסים,  טק,  ההיי  מתחומי  רבים 
ממשלה, פירמות עורכי דין, עמותות, תאגידים, מפעלי 
תעשייה ועוד. הצוות המקצועי כולל יועצים פנסיוניים 
אובייקטיבים, מומחי תפעול פנסיוני, מומחים לביקורת 
שכר, יועצי מיסוי, יועצי פרישה, יועצי מימון לעסקים 

ומשכנתאות.

Objective advice for financial growth



תפיסת החברה 

בעולם  ללקוחות  ומדויק  מוסף אמיתי  ערך  במתן  מאמינים  "אנחנו 
הכלים  ושיפור  שדרוג  על  הרף  ללא  ושוקדים  ופיננסים,  הפנסיה 
העומדים לרשות המעסיק בעולם העבודה הדינאמי בימינו. הנאמנות 
גבוהה  רצון  שביעות  על  מצביעה  לקוחותינו  של  הטווח  ארוכת 

 .Assets מהשירות, המקצועיות והזמינות של צוות המומחים של

מתוך תפיסה עסקית ממוקדת לקוח יצרנו התמחות מקצועית בכל 
תהליכי היעוץ והתפעול הפנסיוני למעסיק ויצירת חווית עובד חיובית, 
ע"י יעוץ אוביקטיבי במטרה לספק מענה כולל ואיכותי ללקוחותינו. 
בנוסף אנו מקפידים על זמינות ויעילות מרבית, כולל קשר ישיר בין 
ובקרה מתמדת אחר  פנייה  לכל  הלקוח למנהל התיק, מענה מהיר 

תהליכי העבודה מול הלקוחות. 

נמשיך ב"ה לבנות לכל לקוח את המענה המקצועי המותאם בדיוק 
לצרכיו בעולם התפעול והייעוץ הפנסיוני, תוך שמירה על סטנדרטים 
בכל  וזמינות  אחריות  אובייקטיביות,  אמינות,  שירות,  של  גבוהים 

הממשקים הנדרשים. 
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