
מובהר כי הנתונים המוצגים במצגת זו ובדו״ח לדוגמה הינם להמחשה בלבד ואין בהם כדי להעיד על נתוני העמיתים השונים בקופות הגמל 
וקרנות ההשתלמות המנוהלות על ידי אקסלנס נשואה גמל בע"מ.

גמל והשתלמות

עמית יקר,
החל משנת 2014 נכנסו לתוקפם שינויים בהסדרי הדיווח הרבעוניים והשנתיים לעמיתים, וזאת עפ"י הוראות 

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.
נקבע בין היתר כי החל משנת 2014 עמיתי קופת הגמל וקרנות ההשתלמות יקבלו דו"ח שנתי מקוצר, בנוסף 

לדו"ח המפורט אשר מצוי באזור האישי.
הדו"ח המקוצר הינו פורמט מקוצר הכולל את המידע העיקרי ברמת חשבונך.

חשוב לדעת:
הדו"ח המקוצר נסרק לאזור האישי שלך יחד עם הדו"ח המפורט. �
הנתונים הכספיים המוצגים בדו"ח מעוגלים לשקל הקרוב. �

במצגת הבאה ריכזנו עבורך הסבר על תכולת הדו״ח השנתי המקוצר לשנת המס 2016, על מרכיביו השונים.
אנו מקווים כי מצגת זו תעזור לך בקריאת הדו״ח והבנתו.

לנוחיותך, למעבר קל ופשוט בין הנושאים השונים בדו״ח יש להקליק על התפריט המוצג בצידו הימני של הדף.

בברכה,
אקסלנס נשואה גמל בע"מ

כניסה



גמל והשתלמות

תשלומים צפויים 
מקופת הגמל

תנועות בחשבונך

פירוט הפקדות לחשבון

אחוז דמי ניהול והוצאות

מסלולי השקעה 
ותשואות

אישורי מס

לשאלות ותשובות

*הנתונים להמחשה בלבד

תשלומים צפויים מקופת הגמל

 לקוחות בעלי קופת גמל יוכלו לראות את הסכום שנצבר בקופה ומיועד למשיכה 
כקיצבה או כמשיכה חד פעמית.   

ומיועד  בקופה  שנצבר  הסכום  את  לראות  יוכלו  השתלמות  קרן  בעלי  לקוחות   
כמשיכה חד פעמית החל מתאריך הנזילות.   

 לקוחות בעלי קופת גמל להשקעה יוכלו לראות את הסכום הנזיל למשיכה.

לתשומת ליבך!
בתחתית הטבלה תהיה התייחסות באם יש/אין מוטבים בחשבון.

א. תשלומים צפויים מקופת הגמל
סכום בש"ח

יתרת הכספים המיועדים למשיכה כקצבה

יתרת הכספים המיועדים למשיכה חד פעמית

יתרת הכספים המיועדים למשיכה חד פעמית החל מ-__________

סכום חד פעמי במקרה של מוות*

קצבה חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה

שחרור מתשלום הפקדות לחשבון במקרה של אובדן כושר עבודה

*כולל את סך יתרת הכספים בחשבון בסוף השנה. לידיעתך, הזכאים לקבלת הכספים במקרה מוות נקבעו לאחרונה ביום ________________.
*כולל את סך יתרת הכספים בחשבון בסוף השנה. שים לב, לא נקבעו מוטבים בחשבון. 

בדוק
אם סכומי הביטוח 

שלך מתאימים 
לצרכיך

דו"ח שנתי לעמית בקופת גמל/להשקעה/קרן השתלמות _________ לשנת 2016

שם העמית: _______________ מס' ת.ז.: _______________ מס' חשבון: _______________ שם המעסיק: _______________
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*הנתונים להמחשה בלבד

תנועות בחשבונך
בטבלה זו מרוכזים: 

 יתרת פתיחת השנה בקופה שלך

 סך ההפקדות לשנת 2016 )תואם לסך הכולל של ההפקדות בהתאם לפירוט תנועות בחשבון(

 סך המשיכות במידה והיו

 סך הרווחים/הפסדים )ברוטו( לפני ניכוי דמי הניהול

 סך דמי הניהול שנגבו

 יתרת סגירת השנה בקופה שלך

ב. תנועות בחשבונך בשנת 2016
סכום בש"ח

יתרת הכספים בחשבון בתחילת השנה

כספים שהופקדו לחשבון

רווחים בניכוי הוצאות ניהול השקעות

הפסדים בניכוי הוצאות ניהול השקעות

כספים שהעברת לחשבון

כספים שהעברת מהחשבון

כספים שמשכת מהחשבון

דמי ניהול שנגבו בשנה זו

עלות הביטוח למקרה מוות

יתרת הכספים בחשבון בסוף השנה

שים לב
לגובה דמי הניהול

הנגבים ממך
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אחוז דמי ניהול והוצאות
בטבלה זו מרוכזים דמי הניהול שנגבו מקופתך בשנת 2016 באחוזים. 

אם במהלך השנה השתנו עבורך דמי הניהול, נתון זה משוקלל באופן יחסי. 

ממוצע דמי הניהול בקופה הינו עבור כלל העמיתים בקופה.

ג. אחוז דמי ניהול והוצאות בשנת 2016
דמי ניהול מהפקדה

דמי ניהול מחיסכון

דמי ניהול למנהל תיקים

הוצאות ניהול השקעות

לידיעתך
ממוצע דמי ניהול בקופה:

מהפקדה ____
מחיסכון ____
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*הנתונים להמחשה בלבד

מסלולי השקעה ותשואות
בטבלה יצוינו התשואות של כל אחד מהמסלולים בהם כספך

היה מנוהל בשנת המס 2016.

ד. מסלולי השקעה ותשואות בשנת 2016*
מסלול

מסלול

*תשואות שהושגו במהלך שנת הדו"ח בניכוי הוצאות ניהול השקעות.
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פירוט הפקדות לחשבון
באזור זה תוכל למצוא את פירוט כל ההפקדות שלך בגין שנת 2016.

ה. פירוט הפקדות לחשבון בשנת 2016
סה"כ הפקדותפיצוייםתגמולי מעסיקתגמולי עובדמשכורתעבור חודש משכורתמועד הפקדה

סה"כ

פירוט הפקדות בגין שנת 2016 שהופקדו לאחר תום השנה:

מומלץ,
לבדוק 

שההפקדות 
בדו"ח תואמות 
את ההפקדות 
שנעשו בפועל. 
היעזר בתלוש 

המשכורת שלך 
להשוואה

מומלץ,
לבדוק 

שההפקדות 
בדו"ח תואמות 
את ההפקדות 
שנעשו בפועל. 
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פירוט הפקדות לחשבון

אחוז דמי ניהול והוצאות
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אישורי מס
אישור להצהרת הון 2016

הפקדות חלק העמית בלבד )קרן( מפתיחת הקופה.

אישור לשנת המס 2016
הפקדות חלק העמית בלבד )קרן( בשנת המס 2016.

לתשומת ליבכם!
החל מהשנה אישורי המס במסגרת הדו"ח השנתי מותאמים לסוג המוצר ולאופי 

הכספים שהופקדו בו לאורך השנים.

בקופות גמל - מוצגת הפרדה בין סכומים שהופקדו במסגרת הקצבה המוכרת 
לבין כספים שהופקדו במסגרת הקצבה המזכה.

בקרנות השתלמות - מוצגת הפרדה בין סכומים שהופקדו עד לתקרה המוטבת 
)סכומים שפטורים מתשלום מס רווחי הון בעת המשיכה(, לבין סכומים שעברו 

את התקרה המוטבת )ויחוייבו במס על הרווחים בעת המשיכה(.

בקופות גמל להשקעה - מוצג אישור להצהרת הון בלבד.
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לשאלות נפוצות ותשובות הקלק כאן <<

לאיזור האישי שלך

ליצירת קשר ולפרטים נוספים

לתחילת המצגת

?!

https://www.xnes.co.il/pension/customer_service.aspx
https://www.xnes.co.il/OTPLogin/LoginOTP.aspx



