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 ( קטןמעסיק ) רשימת חשבונות בנק להעברות בנקאיות

 מייל בנק חברה סוג קופה 

קרן פנסיה מקיפה 
 אישית  /

אלטשולר 
 שחם

,  800, סניף 10בנק 
 29929434חשבון 

sherut@altshul.co.il 
depositpension@altshul.co.il 

,  600, סניף 12בנק  הפניקס 
 678680חשבון 

hafkada@fnx.co.il   
 

,  600, סניף 12בנק  הראל
    496785חשבון 

ins.co.il-hashavutgemel@harel  
 

,  800, סניף 10בנק  כלל 
    4192039חשבון 

ins.co.il-ppend@clal  

,  800, סניף 10בנק  מגדל 
    29384259חשבון 

Reshima@migdal.co.il 

 מיטב דש 
 איילון

,  600, סניף 12בנק 
    373979חשבון 

Mvip@mtds.co.il 
 

,  800, סניף 10בנק  מנורה 
    29426272חשבון 

mivtahim@menoramivt.co.il-niar 
 

קרן פנסיה כללית /  
 משלימה 

אלטשולר 
 שחם 

,  800, סניף 10בנק 
 29929924חשבון 

sherut@altshul.co.il 
depositpension@altshul.co.il 

,  600, סניף 12בנק  הראל
    444998חשבון 

ins.co.il-hashavutgemel@harel  

,  600, סניף 12בנק  הפניקס 
 678680חשבון 

hafkada@fnx.co.il   
 

,  800, סניף 10בנק  כלל 
    50698947חשבון 

ins.co.il-ppend@clal  

,  600, סניף 12בנק  מגדל 
    667202חשבון 

Reshima@migdal.co.il 

 מיטב דש 
 איילון

,  600, סניף 12בנק 
    370074חשבון 

Mvip@mtds.co.il  
 

,  800, סניף 10בנק  מנורה 
    29426272חשבון 

mivtahim@menoramivt.co.il-niar 
 

 

 

 

file:///C:/Users/kobit/Google%20Drive/פעילות%20ביטוח/Www.Korman-Ins.com
https://www.korman-ins.com/
mailto:sherut@altshul.co.il
mailto:depositpension@altshul.co.il
mailto:hafkada@fnx.co.il
mailto:hashavutgemel@harel-ins.co.il
mailto:ppend@clal-ins.co.il
mailto:Reshima@migdal.co.il
mailto:Mvip@mtds.co.il
mailto:niar-mivtahim@menoramivt.co.il
mailto:sherut@altshul.co.il
mailto:depositpension@altshul.co.il
mailto:hashavutgemel@harel-ins.co.il
mailto:hafkada@fnx.co.il
mailto:ppend@clal-ins.co.il
mailto:Reshima@migdal.co.il
mailto:Mvip@mtds.co.il
mailto:niar-mivtahim@menoramivt.co.il


 

 מתחם המסחרי ליד בנק הפועלים.  .1524100מיקוד  כפר תבור, 251ת.ד. , 3הלח"י  ובת למכתבים:כת

 Ins.com-Www.Korman          6767350-04פקס:            6767168-04טלפון:  

 

 מייל בנק חברה סוג קופה 

אלטשולר  קופת גמל  
 שחם

,  800, סניף 10בנק 
 21497093חשבון 

sherut@altshul.co.il 
 

,  409, סניף 20בנק  הפניקס 
 136053חשבון 

Hafkadot@xnes.co.il 
 

,  800, סניף  10בנק  הראל
    21020062חשבון 

ins.co.il-hashavutgemel@harel 

,  800, סניף 10בנק  כלל 
    29992917חשבון 

ins.co.il-pizurim@clal 
 

,  800, סניף 10בנק  מגדל 
    29920657חשבון 

Platinumkm@migdal.co.il 

,  800, סניף 10בנק  מנורה 
    29618358חשבון 

massik@menora.co.il 
  

אלטשולר  קרן השתלמות 
 שחם

,  800, סניף 10בנק 
 21497191חשבון 

sherut@altshul.co.il 
 

,  409, סניף 20בנק  הפניקס 
 241000חשבון 

Hafkadot@xnes.co.il 
 

,  800, סניף  10בנק  הראל
    21486786חשבון 

ins.co.il-hashavutgemel@harel 

,  800, סניף 10בנק  כלל 
    29013697חשבון 

ins.co.il-pizurim@clal 
 

,  800, סניף 10בנק  מגדל 
    29920657חשבון 

Platinumkm@migdal.co.il 

,  800, סניף 10בנק  מנורה 
    21490406חשבון 

massik@menora.co.il 
 

,  800, סניף 10בנק  הפניקס  ביטוח מנהלים
    21181520חשבון 

hafkada@fnx.co.il   
 

,  126, סניף 31בנק  הראל
    120103חשבון 

ins.co.il-fax8444@harel   
 

,  600, סניף 12בנק  כלל 
    655504חשבון 

ins.co.il-bpend@clal  

,  800, סניף 10בנק  מגדל 
    24177588חשבון 

Gviahaatbank@migdal.co.il 

 

 למיילים הייעודיים  אישור הפקדה + דוח פיזורלאחר ביצוע ההפקדות נא לדאוג להעביר 
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