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למשבר בשווקים הפיננסים, בעיקר בשל התפשטות הקורונה,  יש השפעה ישירה על החסכונות הפנסיוניים 
שלנו, ואנו מתכוונים לקרנות הפנסיה, לביטוחי המנהלים, לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות. 

 
בתקופה האחרונה רבים מכם שואלים אותנו: 

 
מה עושים ?  התשובה היא- "תלוי".

 
אם צפוי שנממש את כספי החיסכון הפנסיוני  שלנו בטווח הקצר (עד כשנתיים):

יש לשקול לשנות את מסלול ההשקעה למסלולים המותאמים לגילכם ו/או לאחד ממגוון המסלולים המוצעים 
כיום ע"י הגופים השונים. 

איך עושים ? ישירות מול אתר האינטרנט של הגוף הפיננסי, בתהליך דיגיטלי קצר ופשוט. 

   לפרטים  נוספים לחץ כאן 

אם אנחנו עדיין רחוקים ממועד מימוש החיסכון הפנסיוני  (מעל לשנתיים):
אז למרות שבטווח הקצר, ייתכן והתשואות השליליות תימשכנה, כחוסכים לטווח ארוך, אנחנו זוכרים 
שהעולם "חווה" משברים קשים מאלה והתאושש. לכן, לכל שינוי בתיק, צריך לגשת בזהירות ולהביא 

בחשבון ,במיוחד, שיקולים לטווח ארוך. התאוששות היא רק עניין של זמן ואם יש לנו זמן, אז כדאי להכיר 
טוב יותר את התיק הפנסיוני ומסלולי ההשקעות בתיק שלנו. זה מוביל אותנו לשאלה הבאה. 

איך אני יודע/ת היכן הכסף שלי מושקע ?
 

www.sgy.co.il העמדנו לרשותכם אזור מידע אישי באתר האינטרנט של שגיא יוגב
כל לקוח שגיא יוגב יכול להיכנס עצמאית לאזור האישי, ולאחר הרשמה ראשונית, יכול לקבל מידע מפורט על 

תכניות הביטוח הפנסיוני שלו כולל מסלולי ההשקעה, דמי ניהול, תשואה אישית ועוד. 
 

זמינות ונגישות המידע משפרים את רמת ההכרות שלנו עם התיק ותורמת גם לשקט הנפשי שלנו. 
אנחנו מצדנו נערכנו להמשיך ולהיות זמינים בשבילכם בכל דרך שתבחרו בפגישות טלפוניות או דיגיטליות, 

ולשמור על שירות מסור ומקצועי על הצד הטוב ביותר במיוחד בימים מאתגרים אלה.

                                        בברכה

נעם סטיר מנהל מערך עסקים 
וצוות הסוכנים
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אין לראות במידע הכלול במסמך זה משום ייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני השקעות ו/או פנסיוני ו/או מס או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור 
אישי וספציפי לכל אדם בהתאם לנתוניו לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן או המלצה או חוות דעת באשר 

לכדאיות השקעה במוצרים פיננסים מכל מין וסוג שהם. ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו 
האישיים של כל אדם.

 לקוחות יקרים
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