
השוק הפנסיוני עבר טלטלות ושינויים תכופים בשנים האחרונות.
שינויים שהשפיעו רבות הן על המעסיקים והן על העובדים.

Xקספנסיה הוקמה במטרה ללוות את המעסיקים שכיום מתמודדים
עם הוראות רגולטוריות רבות ללא כל הבנה בתחום.

ההתנהלות של המעסיק מול מספר סוכני ביטוח וישירות
מול הגופים הפנסיוניים לא מותירה סיכוי לעמוד בכל דרישות החוק

ללא ליווי צמוד של מומחה בתחום.

Xקספנסיה תלווה, תבדוק, תסביר ותקנה ללקוחותיה
את השקט שהם צריכים לניהול וצמיחה.

הXקספקטור הפנסיוני
של כל מעסיק!
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אודות Xקספנסיה



מתן ערך מוסף לעובדי החברה
Xקספנסיה מאמינה כי ההתקשרות תהווה חיזוק של הקשר והמחויבות של העובדים אל 

החברה, ע"י מתן ערכים מוספים. Xקספנסיה תעביר הדרכות מרוכזות לעובדים בנושאים 
פיננסיים וביטוחי פרט כערך מוסף.

מה Xקספנסיה נותנת לך:

מיפוי המצב הקיים
Xקספנסיה נותנת למעסיק מענה בבחינת המצב הקיים, בדיקת התנהלות נותני השירות הקיימים, 

בדיקת תקינות התשלומים ואחוזי ההפרשה המועברים לעובדים ובדיקת נהלי עבודה קיימים.

הטמעת נוהל עבודה לקליטת עובד חדש
Xקספנסיה תסייע למעסיק לקלוט ולקבל עובד/ת חדש/ה לעבודה בחברה, בדרך הנכונה והיעילה 

ביותר ובהתאם לנדרש ממנו עפ"י החוק.

הטמעת נוהל עבודה בסיום עבודה של עובד
Xקספנסיה תסייע למעסיק בטיפול נכון עם סיום עבודה של עובד תוך בדיקת זכאות העובד לפיצויים, 

בדיקת טופס 161 ושחרור המעסיק מבעלותו על הקופה הפנסיונית של העובד.

קישור המעסיק לחיבורים עסקיים
Xקספנסיה תקשר את המעסיק עם חברות תפעול ומשווקים פנסיוניים, אשר יתנו מענה מלא 

בנושא, תוך פיקוח הדוק מצידנו על התהליך.

התנהלות המעסיק מול סוכני הביטוח הישירים של העובדים
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים אוסר על המעסיק לכפות על העובדים להשתמש בשירותיו של 

הסוכן עימו הוא עובד, ומאפשר לכל עובד לבחור את סוכן הביטוח והגוף מולם הוא רוצה לעבוד. 
Xקספנסיה תלווה את המעסיק בכל פנייה ובקשה מצד סוכנים/גופים אלו.

זמינות מלאה למעסיק ולעובדי המעסיק
Xקספנסיה תהיה זמינה עבורך בכל  הסוגיות הפנסיוניות, ועבור העובדים בכל הנוגע לחבויות 

הפנסיוניות שלך בגינם. אנחנו ב Xקספנסיה מבינים ומאמינים כי זמינות ושירותיות, לך ולעובדיך, 
הן הבסיס ותנאי הכרחי לשיתוף פעולה איכותי ולאורך זמן.

Xקספנסיה מלווה את המעסיק באופן אישי בתחום החבות הפנסיונית לעובדיו.

Xקספנסיה למעסיק

רוצים שקט נפשי? הזמינו אותנו לפגישת היכרות ללא התחייבות.
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קו הגנה פנסיוני




