
ייעוץ 
משכנתאות

מוצרים 
חיתוםפיננסיים

מסחר 
תעודות סל. בבורסה

קרנות מדד.

קרנות 
נאמנות

ניהול 
תיקי השקעות 

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

עמית יקר,
תכולת  של  וברור  מפורט  הסבר  עבורך  ריכזנו  זו  במצגת 
השונים. מרכיביו  על   ,2013 המס  לשנת  השנתי  הדו״ח 
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 גמל ופנסיה

כניסה

גמל ופנסיה
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גמל ופנסיה

פרטי העמית

פירוט תנועות בחשבון

ריכוז תנועות ויתרות 
בחשבון העמית

ריכוז זכויות העמית

סך המס שנגבה במקור 
בשנת 2009 מרווחים 
ריאליים חייבים במס

הלוואות

מוטבים

אישור הפקדה 
לצורכי מס ואישור 

הצהרת הון

גב הדוח - פרטים 
כלליים על הקופה

לשאלות ותשובות

ריכוז דמי ניהול שנגבו 
בפועל מהעמית ושיעור 

התשואה האישית

פירוט סכומים בהתאם 
לרפורמה במיסוי קופות 
הגמל החל משנת המס 

2003

*הנתונים להמחשה בלבד

שינויים שחלו בתקנון הקופה (חלק ג')

נתונים לגבי הלוואות, ביטוח חיים קבוצתי, מוטבים וספח לעדכון ותיקון פרטים (חלק ד')

ביטוח חיים קבוצתי (ריסק)

שם המבטח
שם

בעל הפוליסה
סך פרמיה שנתית 
ששולמה (בש"ח)

שם משלם 
הפרמיה

שיעור דמי ביטוח 
שנתיים

תאריך
תחילת ביטוח 

תאירך
סיום ביטוח

תוספת לסוג ביטוח
(תאונה, מחלה, נכות)

סכום הביטוח (בש"ח)
ליום 31.12.2013

נכותמחלהתאונהמקרה מוות

1. הביטוח אינו מכסה את כל צורכי המבוטח.       
2. ניתן לקבל תעודה המפרטת את הזכויות המוקנות למבוטח במשרדי הקופה או באמצעות אתר האינטרנט של החברה.

במידה והינך מעוניין לבטל את הביטוח הנך מתבקש לשלוח מכתב למשרדי הקופה.

נתונים לגבי מוטבים

המוטבים נקבעו לאחרונה ביום _______________________________ .

ניתן לקבוע או לעדכן מוטבים במשרדי החברה המנהלת. 
סעיף 147 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע כי כספים שיש לשלם עקב מותו של אדם, על פי חברות בקופת תגמולים או על פי עילה דומה, אינם בכלל העיזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעיזבון.

ספח לעדכון/תיקון פרטים אישיים

פרטים אישיים

שם מלאמספר תעודת זהות
מיןתאריך לידה

ז / נ
מצב משפחתי

ר/נ/א/ג יוםחודששנה

קיים

תיקון

כתובת מגורים

דואר אלקטרונימס' טלפון ניידמס' טלפון בביתמיקודכתובת מלאה

קיים

תיקון

להלן פרטיך האישיים כפי שרשומים אצלנו. נא מלא בשורות התחתונות את הפרטים החסרים ו/או הפרטים אותם הינך רוצה לתקן ושלח את הספח למשרדינו, בצירוף צילום ת"ז עדכני.

אישור לשנת המס 2013

שם הקופה:

סוג קופה:

שם העמית:

מעמד העמית:ת"ז:

מספר אישור מס הכנסה:מספר עמית:

הננו לאשר כי בשנת המס 2013 הפקדת בחשבונך __________ ₪ )קרן בלבד(

אישור להצהרת הון לשנת 2013

שם הקופה:

סוג קופה:

שם העמית:

מעמד העמית:ת"ז:

מספר אישור מס הכנסה:מספר עמית:

הננו לאשר כי יתרת חשבונך לתאריך 31.12.13 _____________ ₪ )קרן בלבד(

תנאי ההלוואהנתונים בנוגע להלוואה

מועד קבלת 
ההלוואה

סכום 
ההלוואה

סך החזרים
ע"ח ההלוואה 
בשנת הדוח

יתרת החוב 
המשוערכת נכון 
לסוף שנת הדוח

מס' חודשים 
לתשלום

סוג הריבית שיעור הריביתתנאי הצמדה
מועד סילוק 

ההלוואה

לא צמוד21/04/201326,000.00345.6526,046.3013
למדד המחירים

סך המס שנוכה במקור בשנת 2013 מרווחים ריאליים חייבים במס

ריכוז הנתונים בקופה מסלולית

סה"כ
יתרת החשבון 

ל-31.12.2013

סה"כ דמי 
ביטוח ששולמו 

בשנת 2013

סה"כ דמי ניהול 
ששולמו בשנת 

2013

סה"כ רווחים לפני 
ניכוי דמי ניהול 

בשנת 2013

סה"כ העברות 
למסלולים אחרים 

בשנת 2013

סה"כ משיכות 
בשנת 2013 

סה"כ העברות 
ממסלולים אחרים 

בשנת 2013

סה"כ הפקדות 
בשנת 2013

יתרה 
ל-01.01.2013 שם מסלול

 סה"כ

הצהרת מדיניות השקעה - קופות מתמחות לשנת 2014
מדד ייחוסמדיניות השקעהמס' אישור קופה

 

ניתן לקבל ללא תשלום במשרדי החברה המנהלת שכתובתה: אפעל 25, פתח-תקווה, 4951125, או לקבל בדואר עפ"י פנייה לטלפון: 03-7536655 את המידע הבא:
(1) תמצית מסקירת המנהלים בהתאם לתקנות (2) דוחות כספיים שנתיים של הקופה )3) מסמכי יסוד של הקופה/החברה המנהלת (4) רשימת ניירות ערך רבעונית.

ריכוז פרטים כלליים על קופת הגמל: תשואות, דמי ניהול ונכסים (חלק ב')
לתקופת הדו"ח 31.12.2013 - 01.01.2013 

פירוט סכומים בהתאם לרפורמה במיסוי קופות הגמל שתחולתה החל מיום 01.01.2003* 

סה"כרווחיםקרן
17,759.65224.3889.63יתרה בגין הפקדות שהופקדו עד ליום 31.12.2002

רווחים ריאלייםהפרשי הצמדה
סך הסכום שנצבר החל מיום 01.01.2003

ועד לגובה של "תקרת ההפקדה המוטבת"
סך הסכום שנצבר החל מיום 01.01.2003

88.900.090.6489.63מעל ל- "תקרת ההפקדה המוטבת"

18,073.66סה"כ
* החבות הסופית במס עפ"י הוראות פקודת מס הכנסה, נקבעה בהתייחס לכלל הפקדות העמית בכל קופות הגמל בהן הוא הפקיד כספים במהלך השנים. טבלה זו מתייחסת לסכומים שהופקדו בקופה זו בלבד.

הצהרת מדיניות השקעה

שעור החשיפה אפיק השקעה
ליום 31.12.2013

שעור החשיפה 
גבולות שעור טווח סטיה הצפוי לשנת 2013

מדד  ייחוסהחשיפה הצפויה

48%-6%36%-/+38.8%42%מניות 

15%-5%5%-/+6.9%10%אג"ח ממשלתי 

37%-6%25%-/+31.4%31%אג"ח קונצרני 

11%-6%1%-/+6.8%6%מזומנים ושווי מזומנים

פקדונות מעל 3 חודשים

הלוואות

12%-5%2%-/+8.3%7%קרנות השקעה

9%-5%0%-/+7.8%4%אחר )פקדונות, חוזים עתידיים, נכסים מובנים וכו'( 

100%100%סה"כ

17%-6%5%-/+13.6%11%חשיפה למט"ח

תשואות שהשיגה הקופה על נכסיה

%שיעור תשואה נומינלית

xלפני ניכוי דמי ניהול )ברוטו(
xאחרי ניכוי דמי ניהול )נטו(

xממוצע שנתי )ברוטו( לשנים: 2009 - 2013
xשיעור עליית המדד בשנת הדו"ח

xממוצע שיעור עליית המדד לשנים: 2009 - 2013

פירוט נכסי הקופה ליום 31.12.2013 בשיעורים לפי הקבוצות הבאות

השקעות אחרותפיקדונות והלוואותמניות וני"ע סחירים אחריםאג"ח קונצרניות סחירותאג"ח ממשלתיות סחירותמזומנים ושווי מזומנים

7.46%56.64%8.12%13.88%8.72%5.18%

יתרת נכסי הקופה ליום 
31.12.2013

באלפי ש"ח
שיעור הכספים הנזילים בקופה

ב- %

39,44149.98

דמי ניהול ועמלות

דמי ניהול הנגבים בשיעור מדורגxשיעור דמי הניהול השנתי שרשאית הקופה לגבות על פי התקנון )%(

שיעור דמי הניהולמסכום ועד סכום )בש"ח(xשיעור דמי הניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת הדו"ח )%(

xשיעור ממוצע העמלות שגבתה הקופה בפועל בשנת הדו"ח )%(
xמזה שיעור ממוצע העמלות שהועבר לצדדים קשורים )%(

xשיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקופה בפועל בשנת הדו"ח )%(

דו"ח שנתי לעמית לתקופה 31.12.2013 - 01.01.2013 (חלק א')
מצב חשבון אישי בקופה

מסמך זה מכיל מידע אישי על פי חוק הגנת הפרטיות.

פירוט הפקדות בגין שנים קודמות

סה"כ
* משכורת שעל בסיסה הופרשו הכספים

שם:                            תאריך משלוח הדו"ח: מרץ 2014
כתובת:

גמל ופנסיה

gהחזר דמי ניהול שזוכה חשבון העמית בגין שנים קודמות (&)

gשיעור תשואה אישית לעמית

* מותנה בנכונות תאריך הלידה ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי. ייתכן מועד מאוחר יותר לגבי חלק מהכספים.

ריכוז נתונים אישייםפרטי הקופה

מעמד עמית: שכירשם: ישראל ישראלישם קופה: אוצר - קרן השתלמות

מועד תחילת הוותק: 30/10/2010ת.ז / ח.פ / ח.צ: xxxxxxxxxמס' אישור מס הכנסה: 809

שם מעסיק אחרון: תאריך לידה: 01/01/1950סוג קופה: קרן השתלמות

מס' עמית בקופה: xxx-xxx-xxxxxמין: זכראוכלוסיית יעד: עצמאיים ושכירים

מועד זכאות למשיכת כספים*: 99/99/99חברה מנהלת: אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ

xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx                                          :קוד קופת הגמל

פירוט תנועות בחשבון

משכורת מדווחת*חודש משכורתתאריך ההפקדה
מעסיק ע"ח תגמולים / השתלמות

ע"ח פיצויים
תאור פעולהסה"כ

חלק מעסיק  חלק עמית      

הפקדה15/02/201301/1310,771.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/03/201302/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/04/201303/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/05/201304/1316,156.48403.911,211.741,615.65

הפקדה15/06/201305/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/07/201306/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/08/201307/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/09/201308/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/10/201309/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/11/201310/1316,156.48403.911,211.741,615.65

הפקדה15/12/201311/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/01/201412/1310,711.00269.28807.831,077.11

 ריכוז תנועות ויתרות בחשבון העמית

תגמולים / השתלמות
סה"כפיצויים

חלק מעסיקחלק עמית

1,229.203,687.554,916.75יתרה ל- 01.01.2013 )פתיחה(

3,500.6210,501.7814,002.40סך הפקדות בשנת 2013

78.13234.34312.47סך רווחים לפני ניכוי דמי ניהול בשנת 2013

סך משיכות בשנת 2013

20.22-60.63-80.85-סך דמי ניהול שנגבו בשנת 2013

סך פרמיה ששולמה לכיסויים ביטוחיים בשנת 2013

4,787.7314,363.0419,150.77יתרה בגין 31.12.2013 )סגירה(

* יובהר כי הכיסוי הביטוחי הוא ברמת החשבון ואין בפיצול החשבון בין מסלולי השקעה שונים כדי לזכות בכיסוי ביטוחי נוסף. עדכניות המידע הניתן במסגרת שירות זה הינה בהתאם לעדכניות המידע במחשבי החברה, 
בספריה ובמרשמיה. בכל מקרה של סתירה בין המידע שיתקבל במערכות ובין הרישומים שבספרי החברה המנהלת, יחייבו את הצדדים הרישומים בספרי החברה המנהלת. תיתכן אפשרות שבמידע המוצג באמצעות 

האתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. המידע המוצג נתון לשינויים והתאמות בהתאם לתנאי הפוליסה ולמדיניות החברה המנהלת.

ריכוז זכויות העמית בש"ח

34,976.34חיסכון מצטבר להון בקופה לתגמולים 

10,154.01חיסכון מצטבר לקצבה בקופה לא משלמת לקצבה

חיסכון מצטבר לפיצויים

סכום ביטוח למקרה מוות*

ריכוז דמי ניהול שנגבו בפועל מהעמית

דמי ניהול שנגבו מיתרת 
הנכסים

%ש"ח
-80.851.1

*  שיעור דמי הניהול שמשלמים עמיתים באותה קופה עשויים להיות שונים זה מזה. דמי הניהול נגזרים מיתרת הנכסים בחשבון ולא מהרווחים או ההפסדים שמשיאה הקופה במהלך השנה.
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גמל ופנסיה

פרטי העמית

פירוט תנועות בחשבון

ריכוז תנועות ויתרות 
בחשבון העמית

ריכוז זכויות העמית

סך המס שנגבה במקור 
בשנת 2009 מרווחים 
ריאליים חייבים במס

הלוואות

מוטבים

אישור הפקדה 
לצורכי מס ואישור 

הצהרת הון

גב הדוח - פרטים 
כלליים על הקופה

לשאלות ותשובות

ריכוז דמי ניהול שנגבו 
בפועל מהעמית ושיעור 

התשואה האישית

פירוט סכומים בהתאם 
לרפורמה במיסוי קופות 
הגמל החל משנת המס 

2003

*הנתונים להמחשה בלבד

פרטי העמית
באזור זה תוכל למצוא את:

פרטי הקופה
 שם וסוג הקופה.

 מספר אישור במס הכנסה לצורך זיהוי הקופה במערכת הגמל-נט.

ריכוז נתונים אישיים
 פרטיך האישיים.

 מועד זכאותך למשיכת כספים.
 מועד תחילת הוותק של קופתך.

 מספר העמית שלך עד למיזוג* ולאחר המיזוג )31.12.2013(.

דו"ח שנתי לעמית לתקופה 31.12.2013 - 01.01.2013 (חלק א')
מצב חשבון אישי בקופה

מסמך זה מכיל מידע אישי על פי חוק הגנת הפרטיות.

פירוט הפקדות בגין שנים קודמות

סה"כ
* משכורת שעל בסיסה הופרשו הכספים

שם:                            תאריך משלוח הדו"ח: מרץ 2014
כתובת:

גמל ופנסיה

gהחזר דמי ניהול שזוכה חשבון העמית בגין שנים קודמות (&)

gשיעור תשואה אישית לעמית

* מותנה בנכונות תאריך הלידה ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי. ייתכן מועד מאוחר יותר לגבי חלק מהכספים.

ריכוז נתונים אישייםפרטי הקופה

מעמד עמית: שכירשם: ישראל ישראלישם קופה: אוצר - קרן השתלמות

מועד תחילת הוותק: 30/10/2010ת.ז / ח.פ / ח.צ: xxxxxxxxxמס' אישור מס הכנסה: 809

שם מעסיק אחרון: תאריך לידה: 01/01/1950סוג קופה: קרן השתלמות

מס' עמית בקופה: xxx-xxx-xxxxxמין: זכראוכלוסיית יעד: עצמאיים ושכירים

מועד זכאות למשיכת כספים*: 99/99/99חברה מנהלת: אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ

xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx                                          :קוד קופת הגמל

פירוט תנועות בחשבון

משכורת מדווחת*חודש משכורתתאריך ההפקדה
מעסיק ע"ח תגמולים / השתלמות

ע"ח פיצויים
תאור פעולהסה"כ

חלק מעסיק  חלק עמית      

הפקדה15/02/201301/1310,771.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/03/201302/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/04/201303/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/05/201304/1316,156.48403.911,211.741,615.65

הפקדה15/06/201305/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/07/201306/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/08/201307/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/09/201308/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/10/201309/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/11/201310/1316,156.48403.911,211.741,615.65

הפקדה15/12/201311/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/01/201412/1310,711.00269.28807.831,077.11

 ריכוז תנועות ויתרות בחשבון העמית

תגמולים / השתלמות
סה"כפיצויים

חלק מעסיקחלק עמית

1,229.203,687.554,916.75יתרה ל- 01.01.2013 )פתיחה(

3,500.6210,501.7814,002.40סך הפקדות בשנת 2013

78.13234.34312.47סך רווחים לפני ניכוי דמי ניהול בשנת 2013

סך משיכות בשנת 2013

20.22-60.63-80.85-סך דמי ניהול שנגבו בשנת 2013

סך פרמיה ששולמה לכיסויים ביטוחיים בשנת 2013

4,787.7314,363.0419,150.77יתרה בגין 31.12.2013 )סגירה(

* יובהר כי הכיסוי הביטוחי הוא ברמת החשבון ואין בפיצול החשבון בין מסלולי השקעה שונים כדי לזכות בכיסוי ביטוחי נוסף. עדכניות המידע הניתן במסגרת שירות זה הינה בהתאם לעדכניות המידע במחשבי החברה, 
בספריה ובמרשמיה. בכל מקרה של סתירה בין המידע שיתקבל במערכות ובין הרישומים שבספרי החברה המנהלת, יחייבו את הצדדים הרישומים בספרי החברה המנהלת. תיתכן אפשרות שבמידע המוצג באמצעות 

האתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. המידע המוצג נתון לשינויים והתאמות בהתאם לתנאי הפוליסה ולמדיניות החברה המנהלת.

ריכוז זכויות העמית בש"ח

34,976.34חיסכון מצטבר להון בקופה לתגמולים 

10,154.01חיסכון מצטבר לקצבה בקופה לא משלמת לקצבה

חיסכון מצטבר לפיצויים

סכום ביטוח למקרה מוות*

ריכוז דמי ניהול שנגבו בפועל מהעמית

דמי ניהול שנגבו מיתרת 
הנכסים

%ש"ח
-80.851.1

*  שיעור דמי הניהול שמשלמים עמיתים באותה קופה עשויים להיות שונים זה מזה. דמי הניהול נגזרים מיתרת הנכסים בחשבון ולא מהרווחים או ההפסדים שמשיאה הקופה במהלך השנה.

*ביום 1/1/2014 השלימה החברה הליך של מיזוג קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. להודעת החברה על המיזוג לחץ כאן.
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גמל ופנסיה

פרטי העמית

פירוט תנועות בחשבון

ריכוז תנועות ויתרות 
בחשבון העמית

ריכוז זכויות העמית

סך המס שנגבה במקור 
בשנת 2009 מרווחים 
ריאליים חייבים במס

הלוואות

מוטבים

אישור הפקדה 
לצורכי מס ואישור 

הצהרת הון

גב הדוח - פרטים 
כלליים על הקופה

לשאלות ותשובות

ריכוז דמי ניהול שנגבו 
בפועל מהעמית ושיעור 

התשואה האישית

פירוט סכומים בהתאם 
לרפורמה במיסוי קופות 
הגמל החל משנת המס 

2003

*הנתונים להמחשה בלבד

פירוט תנועות בחשבון
הינו  באזור זה תוכל למצוא את פירוט כל ההפקדות שלך בגין שנת 2013. תאריך ההפקדה 

תאריך הערך שמציין את תחילת צבירת התשואה בחשבונך. 
שים לב ! 

במידה והחשבון פעיל ובמעמד שכיר, תאריך ההפקדה הראשונה שתראה הינו בחודש פברואר 
בחודש  תהא   2013 דצמבר  חודש  עבור  ההפקדה  אופן,  באותו   .2013 ינואר  חודש  עבור   ,2013

ינואר 2014. במידה והעברת כספים לאקסלנס, סכום ההעברה יופיע גם הוא בתנועות.

דו"ח שנתי לעמית לתקופה 31.12.2013 - 01.01.2013 (חלק א')
מצב חשבון אישי בקופה

מסמך זה מכיל מידע אישי על פי חוק הגנת הפרטיות.

פירוט הפקדות בגין שנים קודמות

סה"כ
* משכורת שעל בסיסה הופרשו הכספים

שם:                            תאריך משלוח הדו"ח: מרץ 2014
כתובת:

גמל ופנסיה

gהחזר דמי ניהול שזוכה חשבון העמית בגין שנים קודמות (&)

gשיעור תשואה אישית לעמית

* מותנה בנכונות תאריך הלידה ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי. ייתכן מועד מאוחר יותר לגבי חלק מהכספים.

ריכוז נתונים אישייםפרטי הקופה

מעמד עמית: שכירשם: ישראל ישראלישם קופה: אוצר - קרן השתלמות

מועד תחילת הוותק: 30/10/2010ת.ז / ח.פ / ח.צ: xxxxxxxxxמס' אישור מס הכנסה: 809

שם מעסיק אחרון: תאריך לידה: 01/01/1950סוג קופה: קרן השתלמות

מס' עמית בקופה: xxx-xxx-xxxxxמין: זכראוכלוסיית יעד: עצמאיים ושכירים

מועד זכאות למשיכת כספים*: 99/99/99חברה מנהלת: אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ

xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx                                          :קוד קופת הגמל

פירוט תנועות בחשבון

משכורת מדווחת*חודש משכורתתאריך ההפקדה
מעסיק ע"ח תגמולים / השתלמות

ע"ח פיצויים
תאור פעולהסה"כ

חלק מעסיק  חלק עמית      

הפקדה15/02/201301/1310,771.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/03/201302/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/04/201303/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/05/201304/1316,156.48403.911,211.741,615.65

הפקדה15/06/201305/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/07/201306/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/08/201307/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/09/201308/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/10/201309/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/11/201310/1316,156.48403.911,211.741,615.65

הפקדה15/12/201311/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/01/201412/1310,711.00269.28807.831,077.11

 ריכוז תנועות ויתרות בחשבון העמית

תגמולים / השתלמות
סה"כפיצויים

חלק מעסיקחלק עמית

1,229.203,687.554,916.75יתרה ל- 01.01.2013 )פתיחה(

3,500.6210,501.7814,002.40סך הפקדות בשנת 2013

78.13234.34312.47סך רווחים לפני ניכוי דמי ניהול בשנת 2013

סך משיכות בשנת 2013

20.22-60.63-80.85-סך דמי ניהול שנגבו בשנת 2013

סך פרמיה ששולמה לכיסויים ביטוחיים בשנת 2013

4,787.7314,363.0419,150.77יתרה בגין 31.12.2013 )סגירה(

* יובהר כי הכיסוי הביטוחי הוא ברמת החשבון ואין בפיצול החשבון בין מסלולי השקעה שונים כדי לזכות בכיסוי ביטוחי נוסף. עדכניות המידע הניתן במסגרת שירות זה הינה בהתאם לעדכניות המידע במחשבי החברה, 
בספריה ובמרשמיה. בכל מקרה של סתירה בין המידע שיתקבל במערכות ובין הרישומים שבספרי החברה המנהלת, יחייבו את הצדדים הרישומים בספרי החברה המנהלת. תיתכן אפשרות שבמידע המוצג באמצעות 

האתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. המידע המוצג נתון לשינויים והתאמות בהתאם לתנאי הפוליסה ולמדיניות החברה המנהלת.

ריכוז זכויות העמית בש"ח

34,976.34חיסכון מצטבר להון בקופה לתגמולים 

10,154.01חיסכון מצטבר לקצבה בקופה לא משלמת לקצבה

חיסכון מצטבר לפיצויים

סכום ביטוח למקרה מוות*

ריכוז דמי ניהול שנגבו בפועל מהעמית

דמי ניהול שנגבו מיתרת 
הנכסים

%ש"ח
-80.851.1

*  שיעור דמי הניהול שמשלמים עמיתים באותה קופה עשויים להיות שונים זה מזה. דמי הניהול נגזרים מיתרת הנכסים בחשבון ולא מהרווחים או ההפסדים שמשיאה הקופה במהלך השנה.
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גמל ופנסיה

פרטי העמית

פירוט תנועות בחשבון

ריכוז תנועות ויתרות 
בחשבון העמית

ריכוז זכויות העמית

סך המס שנגבה במקור 
בשנת 2009 מרווחים 
ריאליים חייבים במס

הלוואות

מוטבים

אישור הפקדה 
לצורכי מס ואישור 

הצהרת הון

גב הדוח - פרטים 
כלליים על הקופה

לשאלות ותשובות

ריכוז דמי ניהול שנגבו 
בפועל מהעמית ושיעור 

התשואה האישית

פירוט סכומים בהתאם 
לרפורמה במיסוי קופות 
הגמל החל משנת המס 

2003

*הנתונים להמחשה בלבד

ריכוז תנועות ויתרות בחשבון העמית
בטבלה זו מרוכזים יתרת פתיחת השנה בקופה שלך, סך ההפקדות לשנת 2013 - 
אשר תואם לסך הכולל של ההפקדות בהתאם לפירוט תנועות בחשבון, סך המשיכות 
במידה והיו, סך הרווחים לפני ניכוי דמי הניהול, סך דמי הניהול שנגבו ויתרת סגירת 

השנה בקופה שלך.

דו"ח שנתי לעמית לתקופה 31.12.2013 - 01.01.2013 (חלק א')
מצב חשבון אישי בקופה

מסמך זה מכיל מידע אישי על פי חוק הגנת הפרטיות.

פירוט הפקדות בגין שנים קודמות

סה"כ
* משכורת שעל בסיסה הופרשו הכספים

שם:                            תאריך משלוח הדו"ח: מרץ 2014
כתובת:

גמל ופנסיה

gהחזר דמי ניהול שזוכה חשבון העמית בגין שנים קודמות (&)

gשיעור תשואה אישית לעמית

* מותנה בנכונות תאריך הלידה ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי. ייתכן מועד מאוחר יותר לגבי חלק מהכספים.

ריכוז נתונים אישייםפרטי הקופה

מעמד עמית: שכירשם: ישראל ישראלישם קופה: אוצר - קרן השתלמות

מועד תחילת הוותק: 30/10/2010ת.ז / ח.פ / ח.צ: xxxxxxxxxמס' אישור מס הכנסה: 809

שם מעסיק אחרון: תאריך לידה: 01/01/1950סוג קופה: קרן השתלמות

מס' עמית בקופה: xxx-xxx-xxxxxמין: זכראוכלוסיית יעד: עצמאיים ושכירים

מועד זכאות למשיכת כספים*: 99/99/99חברה מנהלת: אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ

xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx                                          :קוד קופת הגמל

פירוט תנועות בחשבון

משכורת מדווחת*חודש משכורתתאריך ההפקדה
מעסיק ע"ח תגמולים / השתלמות

ע"ח פיצויים
תאור פעולהסה"כ

חלק מעסיק  חלק עמית      

הפקדה15/02/201301/1310,771.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/03/201302/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/04/201303/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/05/201304/1316,156.48403.911,211.741,615.65

הפקדה15/06/201305/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/07/201306/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/08/201307/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/09/201308/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/10/201309/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/11/201310/1316,156.48403.911,211.741,615.65

הפקדה15/12/201311/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/01/201412/1310,711.00269.28807.831,077.11

 ריכוז תנועות ויתרות בחשבון העמית

תגמולים / השתלמות
סה"כפיצויים

חלק מעסיקחלק עמית

1,229.203,687.554,916.75יתרה ל- 01.01.2013 )פתיחה(

3,500.6210,501.7814,002.40סך הפקדות בשנת 2013

78.13234.34312.47סך רווחים לפני ניכוי דמי ניהול בשנת 2013

סך משיכות בשנת 2013

20.22-60.63-80.85-סך דמי ניהול שנגבו בשנת 2013

סך פרמיה ששולמה לכיסויים ביטוחיים בשנת 2013

4,787.7314,363.0419,150.77יתרה בגין 31.12.2013 )סגירה(

* יובהר כי הכיסוי הביטוחי הוא ברמת החשבון ואין בפיצול החשבון בין מסלולי השקעה שונים כדי לזכות בכיסוי ביטוחי נוסף. עדכניות המידע הניתן במסגרת שירות זה הינה בהתאם לעדכניות המידע במחשבי החברה, 
בספריה ובמרשמיה. בכל מקרה של סתירה בין המידע שיתקבל במערכות ובין הרישומים שבספרי החברה המנהלת, יחייבו את הצדדים הרישומים בספרי החברה המנהלת. תיתכן אפשרות שבמידע המוצג באמצעות 

האתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. המידע המוצג נתון לשינויים והתאמות בהתאם לתנאי הפוליסה ולמדיניות החברה המנהלת.

ריכוז זכויות העמית בש"ח

34,976.34חיסכון מצטבר להון בקופה לתגמולים 

10,154.01חיסכון מצטבר לקצבה בקופה לא משלמת לקצבה

חיסכון מצטבר לפיצויים

סכום ביטוח למקרה מוות*

ריכוז דמי ניהול שנגבו בפועל מהעמית

דמי ניהול שנגבו מיתרת 
הנכסים

%ש"ח
-80.851.1

*  שיעור דמי הניהול שמשלמים עמיתים באותה קופה עשויים להיות שונים זה מזה. דמי הניהול נגזרים מיתרת הנכסים בחשבון ולא מהרווחים או ההפסדים שמשיאה הקופה במהלך השנה.
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גמל ופנסיה

פרטי העמית

פירוט תנועות בחשבון

ריכוז תנועות ויתרות 
בחשבון העמית

ריכוז זכויות העמית

סך המס שנגבה במקור 
בשנת 2009 מרווחים 
ריאליים חייבים במס

הלוואות

מוטבים

אישור הפקדה 
לצורכי מס ואישור 

הצהרת הון

גב הדוח - פרטים 
כלליים על הקופה

לשאלות ותשובות

ריכוז דמי ניהול שנגבו 
בפועל מהעמית ושיעור 

התשואה האישית

פירוט סכומים בהתאם 
לרפורמה במיסוי קופות 
הגמל החל משנת המס 

2003

*הנתונים להמחשה בלבד

ריכוז זכויות העמית
חלק זה מתייחס לקופות לתגמולים בלבד.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל( )תיקון 3(, התשס"ח 2008 קובע כי כל ההפקדות 
את  לראות  ניתן  זו  ובטבלה  לקצבה.  מיועדות  ותגמולים   גמל  לקופות  מ-2008  החל  שבוצעו 

ההפרדה בין מרכיבי החסכון שלך.

  חסכון מצטבר להון בקופה לתגמולים: 
כולל את סך ההפקדות עד סוף דצמבר 2007 והתשואה שצברו נכון לסוף שנת 2013.

  חסכון מצטבר לקצבה בקופה לא משלמת לקצבה:
כולל את סך ההפקדות מינואר 2008 ועד תום שנת 2013, והתשואה שצברו.

    חסכון מצטבר לפיצויים:
סך כספי הפיצויים בהתאם לנתון בפירוט התנועות בחשבון.

  סכום ביטוח למקרה מוות:
במידה והנך מבוטח בפוליסת ביטוח במסגרת היותך עמית בקופה.

דו"ח שנתי לעמית לתקופה 31.12.2013 - 01.01.2013 (חלק א')
מצב חשבון אישי בקופה

מסמך זה מכיל מידע אישי על פי חוק הגנת הפרטיות.

פירוט הפקדות בגין שנים קודמות

סה"כ
* משכורת שעל בסיסה הופרשו הכספים

שם:                            תאריך משלוח הדו"ח: מרץ 2014
כתובת:

גמל ופנסיה

gהחזר דמי ניהול שזוכה חשבון העמית בגין שנים קודמות (&)

gשיעור תשואה אישית לעמית

* מותנה בנכונות תאריך הלידה ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי. ייתכן מועד מאוחר יותר לגבי חלק מהכספים.

ריכוז נתונים אישייםפרטי הקופה

מעמד עמית: שכירשם: ישראל ישראלישם קופה: אוצר - קרן השתלמות

מועד תחילת הוותק: 30/10/2010ת.ז / ח.פ / ח.צ: xxxxxxxxxמס' אישור מס הכנסה: 809

שם מעסיק אחרון: תאריך לידה: 01/01/1950סוג קופה: קרן השתלמות

מס' עמית בקופה: xxx-xxx-xxxxxמין: זכראוכלוסיית יעד: עצמאיים ושכירים

מועד זכאות למשיכת כספים*: 99/99/99חברה מנהלת: אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ

xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx                                          :קוד קופת הגמל

פירוט תנועות בחשבון

משכורת מדווחת*חודש משכורתתאריך ההפקדה
מעסיק ע"ח תגמולים / השתלמות

ע"ח פיצויים
תאור פעולהסה"כ

חלק מעסיק  חלק עמית      

הפקדה15/02/201301/1310,771.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/03/201302/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/04/201303/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/05/201304/1316,156.48403.911,211.741,615.65

הפקדה15/06/201305/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/07/201306/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/08/201307/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/09/201308/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/10/201309/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/11/201310/1316,156.48403.911,211.741,615.65

הפקדה15/12/201311/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/01/201412/1310,711.00269.28807.831,077.11

 ריכוז תנועות ויתרות בחשבון העמית

תגמולים / השתלמות
סה"כפיצויים

חלק מעסיקחלק עמית

1,229.203,687.554,916.75יתרה ל- 01.01.2013 )פתיחה(

3,500.6210,501.7814,002.40סך הפקדות בשנת 2013

78.13234.34312.47סך רווחים לפני ניכוי דמי ניהול בשנת 2013

סך משיכות בשנת 2013

20.22-60.63-80.85-סך דמי ניהול שנגבו בשנת 2013

סך פרמיה ששולמה לכיסויים ביטוחיים בשנת 2013

4,787.7314,363.0419,150.77יתרה בגין 31.12.2013 )סגירה(

* יובהר כי הכיסוי הביטוחי הוא ברמת החשבון ואין בפיצול החשבון בין מסלולי השקעה שונים כדי לזכות בכיסוי ביטוחי נוסף. עדכניות המידע הניתן במסגרת שירות זה הינה בהתאם לעדכניות המידע במחשבי החברה, 
בספריה ובמרשמיה. בכל מקרה של סתירה בין המידע שיתקבל במערכות ובין הרישומים שבספרי החברה המנהלת, יחייבו את הצדדים הרישומים בספרי החברה המנהלת. תיתכן אפשרות שבמידע המוצג באמצעות 

האתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. המידע המוצג נתון לשינויים והתאמות בהתאם לתנאי הפוליסה ולמדיניות החברה המנהלת.

ריכוז זכויות העמית בש"ח

34,976.34חיסכון מצטבר להון בקופה לתגמולים 

10,154.01חיסכון מצטבר לקצבה בקופה לא משלמת לקצבה

חיסכון מצטבר לפיצויים

סכום ביטוח למקרה מוות*

ריכוז דמי ניהול שנגבו בפועל מהעמית

דמי ניהול שנגבו מיתרת 
הנכסים

%ש"ח
-80.851.1

*  שיעור דמי הניהול שמשלמים עמיתים באותה קופה עשויים להיות שונים זה מזה. דמי הניהול נגזרים מיתרת הנכסים בחשבון ולא מהרווחים או ההפסדים שמשיאה הקופה במהלך השנה.
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גמל ופנסיה

פרטי העמית

פירוט תנועות בחשבון

ריכוז תנועות ויתרות 
בחשבון העמית

ריכוז זכויות העמית

סך המס שנגבה במקור 
בשנת 2009 מרווחים 
ריאליים חייבים במס

הלוואות

מוטבים

אישור הפקדה 
לצורכי מס ואישור 

הצהרת הון

גב הדוח - פרטים 
כלליים על הקופה

לשאלות ותשובות

ריכוז דמי ניהול שנגבו 
בפועל מהעמית ושיעור 

התשואה האישית

פירוט סכומים בהתאם 
לרפורמה במיסוי קופות 
הגמל החל משנת המס 

2003

*הנתונים להמחשה בלבד

ריכוז דמי ניהול שנגבו בפועל מהעמית
ושיעור התשואה האישית

בטבלה זו מרוכזים דמי הניהול שנגבו מקופתך בשנת 2013 )בשקלים ובאחוזים( ושיעור התשואה 
האישית שלך. הנתון באחוזים תלוי בגובה דמי הניהול בקופתך ומשך הזמן בו כספך היה מופקד 

בקופה. אם במהלך השנה השתנו עבורך דמי הניהול, נתון זה משוקלל באופן יחסי.
שיעור התשואה האישית משקף את אחוז התשואה האישי שלך בקופה. שיעור זה מופיע רק 

עבור עמיתים שהיו בקופות אקסלנס במהלך כל השנה.

התשואה האישית מחושבת באופן הבא:

x 100סה"כ הפקדות - יתרת פתיחה - סה"כ יתרת סגירה
סה"כ הפקדות + יתרת הפתיחה

דו"ח שנתי לעמית לתקופה 31.12.2013 - 01.01.2013 (חלק א')
מצב חשבון אישי בקופה

מסמך זה מכיל מידע אישי על פי חוק הגנת הפרטיות.

פירוט הפקדות בגין שנים קודמות

סה"כ
* משכורת שעל בסיסה הופרשו הכספים

שם:                            תאריך משלוח הדו"ח: מרץ 2014
כתובת:

גמל ופנסיה

gהחזר דמי ניהול שזוכה חשבון העמית בגין שנים קודמות (&)

gשיעור תשואה אישית לעמית

* מותנה בנכונות תאריך הלידה ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי. ייתכן מועד מאוחר יותר לגבי חלק מהכספים.

ריכוז נתונים אישייםפרטי הקופה

מעמד עמית: שכירשם: ישראל ישראלישם קופה: אוצר - קרן השתלמות

מועד תחילת הוותק: 30/10/2010ת.ז / ח.פ / ח.צ: xxxxxxxxxמס' אישור מס הכנסה: 809

שם מעסיק אחרון: תאריך לידה: 01/01/1950סוג קופה: קרן השתלמות

מס' עמית בקופה: xxx-xxx-xxxxxמין: זכראוכלוסיית יעד: עצמאיים ושכירים

מועד זכאות למשיכת כספים*: 99/99/99חברה מנהלת: אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ

xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx                                          :קוד קופת הגמל

פירוט תנועות בחשבון

משכורת מדווחת*חודש משכורתתאריך ההפקדה
מעסיק ע"ח תגמולים / השתלמות

ע"ח פיצויים
תאור פעולהסה"כ

חלק מעסיק  חלק עמית      

הפקדה15/02/201301/1310,771.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/03/201302/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/04/201303/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/05/201304/1316,156.48403.911,211.741,615.65

הפקדה15/06/201305/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/07/201306/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/08/201307/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/09/201308/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/10/201309/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/11/201310/1316,156.48403.911,211.741,615.65

הפקדה15/12/201311/1310,711.00269.28807.831,077.11

הפקדה15/01/201412/1310,711.00269.28807.831,077.11

 ריכוז תנועות ויתרות בחשבון העמית

תגמולים / השתלמות
סה"כפיצויים

חלק מעסיקחלק עמית

1,229.203,687.554,916.75יתרה ל- 01.01.2013 )פתיחה(

3,500.6210,501.7814,002.40סך הפקדות בשנת 2013

78.13234.34312.47סך רווחים לפני ניכוי דמי ניהול בשנת 2013

סך משיכות בשנת 2013

20.22-60.63-80.85-סך דמי ניהול שנגבו בשנת 2013

סך פרמיה ששולמה לכיסויים ביטוחיים בשנת 2013

4,787.7314,363.0419,150.77יתרה בגין 31.12.2013 )סגירה(

* יובהר כי הכיסוי הביטוחי הוא ברמת החשבון ואין בפיצול החשבון בין מסלולי השקעה שונים כדי לזכות בכיסוי ביטוחי נוסף. עדכניות המידע הניתן במסגרת שירות זה הינה בהתאם לעדכניות המידע במחשבי החברה, 
בספריה ובמרשמיה. בכל מקרה של סתירה בין המידע שיתקבל במערכות ובין הרישומים שבספרי החברה המנהלת, יחייבו את הצדדים הרישומים בספרי החברה המנהלת. תיתכן אפשרות שבמידע המוצג באמצעות 

האתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. המידע המוצג נתון לשינויים והתאמות בהתאם לתנאי הפוליסה ולמדיניות החברה המנהלת.

ריכוז זכויות העמית בש"ח

34,976.34חיסכון מצטבר להון בקופה לתגמולים 

10,154.01חיסכון מצטבר לקצבה בקופה לא משלמת לקצבה

חיסכון מצטבר לפיצויים

סכום ביטוח למקרה מוות*

ריכוז דמי ניהול שנגבו בפועל מהעמית

דמי ניהול שנגבו מיתרת 
הנכסים

%ש"ח
-80.851.1

*  שיעור דמי הניהול שמשלמים עמיתים באותה קופה עשויים להיות שונים זה מזה. דמי הניהול נגזרים מיתרת הנכסים בחשבון ולא מהרווחים או ההפסדים שמשיאה הקופה במהלך השנה.
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גמל ופנסיה

פרטי העמית

פירוט תנועות בחשבון

ריכוז תנועות ויתרות 
בחשבון העמית

ריכוז זכויות העמית

סך המס שנגבה במקור 
בשנת 2009 מרווחים 
ריאליים חייבים במס

הלוואות

מוטבים

אישור הפקדה 
לצורכי מס ואישור 

הצהרת הון

גב הדוח - פרטים 
כלליים על הקופה

לשאלות ותשובות

ריכוז דמי ניהול שנגבו 
בפועל מהעמית ושיעור 

התשואה האישית

פירוט סכומים בהתאם 
לרפורמה במיסוי קופות 
הגמל החל משנת המס 

2003

*הנתונים להמחשה בלבד

פירוט סכומים בהתאם לרפורמה במיסוי 
קופות הגמל החל משנת המס 2003

חלק זה מתייחס לקרנות השתלמות בלבד.
 .2003 זו תוכל למצוא את פירוט הסכומים בהתאם לרפורמה במיסוי שהחלה בשנת  בטבלה 

החל משנה זו חל מס על הרווחים הריאלים שצברו ההפקדות שמעל לתקרת ההפקדה.
רשימת התקרות ואחוזי המיסוי מופיעים בדף ההסבר המצורף בדו״ח.

סך המס שנוכה במקור בשנת 2013 מרווחים ריאליים חייבים במס

ריכוז הנתונים בקופה מסלולית

סה"כ
יתרת החשבון 

ל-31.12.2013

סה"כ דמי 
ביטוח ששולמו 

בשנת 2013

סה"כ דמי ניהול 
ששולמו בשנת 

2013

סה"כ רווחים לפני 
ניכוי דמי ניהול 

בשנת 2013

סה"כ העברות 
למסלולים אחרים 

בשנת 2013

סה"כ משיכות 
בשנת 2013 

סה"כ העברות 
ממסלולים אחרים 

בשנת 2013

סה"כ הפקדות 
בשנת 2013

יתרה 
ל-01.01.2013 שם מסלול

 סה"כ

הצהרת מדיניות השקעה - קופות מתמחות לשנת 2014
מדד ייחוסמדיניות השקעהמס' אישור קופה

 

ניתן לקבל ללא תשלום במשרדי החברה המנהלת שכתובתה: אפעל 25, פתח-תקווה, 4951125, או לקבל בדואר עפ"י פנייה לטלפון: 03-7536655 את המידע הבא:
(1) תמצית מסקירת המנהלים בהתאם לתקנות (2) דוחות כספיים שנתיים של הקופה )3) מסמכי יסוד של הקופה/החברה המנהלת (4) רשימת ניירות ערך רבעונית.

ריכוז פרטים כלליים על קופת הגמל: תשואות, דמי ניהול ונכסים (חלק ב')
לתקופת הדו"ח 31.12.2013 - 01.01.2013 

פירוט סכומים בהתאם לרפורמה במיסוי קופות הגמל שתחולתה החל מיום 01.01.2003* 

סה"כרווחיםקרן
17,759.65224.3889.63יתרה בגין הפקדות שהופקדו עד ליום 31.12.2002

רווחים ריאלייםהפרשי הצמדה
סך הסכום שנצבר החל מיום 01.01.2003

ועד לגובה של "תקרת ההפקדה המוטבת"
סך הסכום שנצבר החל מיום 01.01.2003

88.900.090.6489.63מעל ל- "תקרת ההפקדה המוטבת"

18,073.66סה"כ
* החבות הסופית במס עפ"י הוראות פקודת מס הכנסה, נקבעה בהתייחס לכלל הפקדות העמית בכל קופות הגמל בהן הוא הפקיד כספים במהלך השנים. טבלה זו מתייחסת לסכומים שהופקדו בקופה זו בלבד.

הצהרת מדיניות השקעה

שעור החשיפה אפיק השקעה
ליום 31.12.2013

שעור החשיפה 
גבולות שעור טווח סטיה הצפוי לשנת 2013

מדד  ייחוסהחשיפה הצפויה

48%-6%36%-/+38.8%42%מניות 

15%-5%5%-/+6.9%10%אג"ח ממשלתי 

37%-6%25%-/+31.4%31%אג"ח קונצרני 

11%-6%1%-/+6.8%6%מזומנים ושווי מזומנים

פקדונות מעל 3 חודשים

הלוואות

12%-5%2%-/+8.3%7%קרנות השקעה

9%-5%0%-/+7.8%4%אחר )פקדונות, חוזים עתידיים, נכסים מובנים וכו'( 

100%100%סה"כ

17%-6%5%-/+13.6%11%חשיפה למט"ח

תשואות שהשיגה הקופה על נכסיה

%שיעור תשואה נומינלית

xלפני ניכוי דמי ניהול )ברוטו(
xאחרי ניכוי דמי ניהול )נטו(

xממוצע שנתי )ברוטו( לשנים: 2009 - 2013
xשיעור עליית המדד בשנת הדו"ח

xממוצע שיעור עליית המדד לשנים: 2009 - 2013

פירוט נכסי הקופה ליום 31.12.2013 בשיעורים לפי הקבוצות הבאות

השקעות אחרותפיקדונות והלוואותמניות וני"ע סחירים אחריםאג"ח קונצרניות סחירותאג"ח ממשלתיות סחירותמזומנים ושווי מזומנים

7.46%56.64%8.12%13.88%8.72%5.18%

יתרת נכסי הקופה ליום 
31.12.2013

באלפי ש"ח
שיעור הכספים הנזילים בקופה

ב- %

39,44149.98

דמי ניהול ועמלות

דמי ניהול הנגבים בשיעור מדורגxשיעור דמי הניהול השנתי שרשאית הקופה לגבות על פי התקנון )%(

שיעור דמי הניהולמסכום ועד סכום )בש"ח(xשיעור דמי הניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת הדו"ח )%(

xשיעור ממוצע העמלות שגבתה הקופה בפועל בשנת הדו"ח )%(
xמזה שיעור ממוצע העמלות שהועבר לצדדים קשורים )%(

xשיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקופה בפועל בשנת הדו"ח )%(
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גמל ופנסיה

פרטי העמית

פירוט תנועות בחשבון

ריכוז תנועות ויתרות 
בחשבון העמית

ריכוז זכויות העמית

סך המס שנגבה במקור 
בשנת 2009 מרווחים 
ריאליים חייבים במס

הלוואות

מוטבים

אישור הפקדה 
לצורכי מס ואישור 

הצהרת הון

גב הדוח - פרטים 
כלליים על הקופה

לשאלות ותשובות

ריכוז דמי ניהול שנגבו 
בפועל מהעמית ושיעור 

התשואה האישית

פירוט סכומים בהתאם 
לרפורמה במיסוי קופות 
הגמל החל משנת המס 

2003

*הנתונים להמחשה בלבד

סך המס שנגבה במקור בשנת 2013
מרווחים ריאלים חייבים במס

נתון זה רלוונטי רק עבור עמיתים אשר ביצעו משיכה במהלך 2013 בניכוי מס בהתאם 
לרווחים הריאלים.

סך המס שנוכה במקור בשנת 2013 מרווחים ריאליים חייבים במס

ריכוז הנתונים בקופה מסלולית

סה"כ
יתרת החשבון 

ל-31.12.2013

סה"כ דמי 
ביטוח ששולמו 

בשנת 2013

סה"כ דמי ניהול 
ששולמו בשנת 

2013

סה"כ רווחים לפני 
ניכוי דמי ניהול 

בשנת 2013

סה"כ העברות 
למסלולים אחרים 

בשנת 2013

סה"כ משיכות 
בשנת 2013 

סה"כ העברות 
ממסלולים אחרים 

בשנת 2013

סה"כ הפקדות 
בשנת 2013

יתרה 
ל-01.01.2013 שם מסלול

 סה"כ

הצהרת מדיניות השקעה - קופות מתמחות לשנת 2014
מדד ייחוסמדיניות השקעהמס' אישור קופה

 

ניתן לקבל ללא תשלום במשרדי החברה המנהלת שכתובתה: אפעל 25, פתח-תקווה, 4951125, או לקבל בדואר עפ"י פנייה לטלפון: 03-7536655 את המידע הבא:
(1) תמצית מסקירת המנהלים בהתאם לתקנות (2) דוחות כספיים שנתיים של הקופה )3) מסמכי יסוד של הקופה/החברה המנהלת (4) רשימת ניירות ערך רבעונית.

ריכוז פרטים כלליים על קופת הגמל: תשואות, דמי ניהול ונכסים (חלק ב')
לתקופת הדו"ח 31.12.2013 - 01.01.2013 

פירוט סכומים בהתאם לרפורמה במיסוי קופות הגמל שתחולתה החל מיום 01.01.2003* 

סה"כרווחיםקרן
17,759.65224.3889.63יתרה בגין הפקדות שהופקדו עד ליום 31.12.2002

רווחים ריאלייםהפרשי הצמדה
סך הסכום שנצבר החל מיום 01.01.2003

ועד לגובה של "תקרת ההפקדה המוטבת"
סך הסכום שנצבר החל מיום 01.01.2003

88.900.090.6489.63מעל ל- "תקרת ההפקדה המוטבת"

18,073.66סה"כ
* החבות הסופית במס עפ"י הוראות פקודת מס הכנסה, נקבעה בהתייחס לכלל הפקדות העמית בכל קופות הגמל בהן הוא הפקיד כספים במהלך השנים. טבלה זו מתייחסת לסכומים שהופקדו בקופה זו בלבד.

הצהרת מדיניות השקעה

שעור החשיפה אפיק השקעה
ליום 31.12.2013

שעור החשיפה 
גבולות שעור טווח סטיה הצפוי לשנת 2013

מדד  ייחוסהחשיפה הצפויה

48%-6%36%-/+38.8%42%מניות 

15%-5%5%-/+6.9%10%אג"ח ממשלתי 

37%-6%25%-/+31.4%31%אג"ח קונצרני 

11%-6%1%-/+6.8%6%מזומנים ושווי מזומנים

פקדונות מעל 3 חודשים

הלוואות

12%-5%2%-/+8.3%7%קרנות השקעה

9%-5%0%-/+7.8%4%אחר )פקדונות, חוזים עתידיים, נכסים מובנים וכו'( 

100%100%סה"כ

17%-6%5%-/+13.6%11%חשיפה למט"ח

תשואות שהשיגה הקופה על נכסיה

%שיעור תשואה נומינלית

xלפני ניכוי דמי ניהול )ברוטו(
xאחרי ניכוי דמי ניהול )נטו(

xממוצע שנתי )ברוטו( לשנים: 2009 - 2013
xשיעור עליית המדד בשנת הדו"ח

xממוצע שיעור עליית המדד לשנים: 2009 - 2013

פירוט נכסי הקופה ליום 31.12.2013 בשיעורים לפי הקבוצות הבאות

השקעות אחרותפיקדונות והלוואותמניות וני"ע סחירים אחריםאג"ח קונצרניות סחירותאג"ח ממשלתיות סחירותמזומנים ושווי מזומנים

7.46%56.64%8.12%13.88%8.72%5.18%

יתרת נכסי הקופה ליום 
31.12.2013

באלפי ש"ח
שיעור הכספים הנזילים בקופה

ב- %

39,44149.98

דמי ניהול ועמלות

דמי ניהול הנגבים בשיעור מדורגxשיעור דמי הניהול השנתי שרשאית הקופה לגבות על פי התקנון )%(

שיעור דמי הניהולמסכום ועד סכום )בש"ח(xשיעור דמי הניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת הדו"ח )%(

xשיעור ממוצע העמלות שגבתה הקופה בפועל בשנת הדו"ח )%(
xמזה שיעור ממוצע העמלות שהועבר לצדדים קשורים )%(

xשיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקופה בפועל בשנת הדו"ח )%(
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גמל ופנסיה

פרטי העמית

פירוט תנועות בחשבון

ריכוז תנועות ויתרות 
בחשבון העמית

ריכוז זכויות העמית

סך המס שנגבה במקור 
בשנת 2009 מרווחים 
ריאליים חייבים במס

הלוואות

מוטבים

אישור הפקדה 
לצורכי מס ואישור 

הצהרת הון

גב הדוח - פרטים 
כלליים על הקופה

לשאלות ותשובות

ריכוז דמי ניהול שנגבו 
בפועל מהעמית ושיעור 

התשואה האישית

פירוט סכומים בהתאם 
לרפורמה במיסוי קופות 
הגמל החל משנת המס 

2003

*הנתונים להמחשה בלבד

הלוואות
במידה וקיבלת הלוואה מהקופה, באזור זה תוכל למצוא את נתוני אותה הלוואה.

בשדה זה מוצגים מאפייני ההלוואה לרבות: תאריך הקמתה ומס' התשלומים ששולמו במהלך 
תקופת ההלוואה.

שינויים שחלו בתקנון הקופה (חלק ג')

נתונים לגבי הלוואות, ביטוח חיים קבוצתי, מוטבים וספח לעדכון ותיקון פרטים (חלק ד')

ביטוח חיים קבוצתי (ריסק)

שם המבטח
שם

בעל הפוליסה
סך פרמיה שנתית 
ששולמה (בש"ח)

שם משלם 
הפרמיה

שיעור דמי ביטוח 
שנתיים

תאריך
תחילת ביטוח 

תאירך
סיום ביטוח

תוספת לסוג ביטוח
(תאונה, מחלה, נכות)

סכום הביטוח (בש"ח)
ליום 31.12.2013

נכותמחלהתאונהמקרה מוות

1. הביטוח אינו מכסה את כל צורכי המבוטח.       
2. ניתן לקבל תעודה המפרטת את הזכויות המוקנות למבוטח במשרדי הקופה או באמצעות אתר האינטרנט של החברה.

במידה והינך מעוניין לבטל את הביטוח הנך מתבקש לשלוח מכתב למשרדי הקופה.

נתונים לגבי מוטבים

המוטבים נקבעו לאחרונה ביום _______________________________ .

ניתן לקבוע או לעדכן מוטבים במשרדי החברה המנהלת. 
סעיף 147 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע כי כספים שיש לשלם עקב מותו של אדם, על פי חברות בקופת תגמולים או על פי עילה דומה, אינם בכלל העיזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעיזבון.

ספח לעדכון/תיקון פרטים אישיים

פרטים אישיים

שם מלאמספר תעודת זהות
מיןתאריך לידה

ז / נ
מצב משפחתי

ר/נ/א/ג יוםחודששנה

קיים

תיקון

כתובת מגורים

דואר אלקטרונימס' טלפון ניידמס' טלפון בביתמיקודכתובת מלאה

קיים

תיקון

להלן פרטיך האישיים כפי שרשומים אצלנו. נא מלא בשורות התחתונות את הפרטים החסרים ו/או הפרטים אותם הינך רוצה לתקן ושלח את הספח למשרדינו, בצירוף צילום ת"ז עדכני.

אישור לשנת המס 2013

שם הקופה:

סוג קופה:

שם העמית:

מעמד העמית:ת"ז:

מספר אישור מס הכנסה:מספר עמית:

הננו לאשר כי בשנת המס 2013 הפקדת בחשבונך __________ ₪ )קרן בלבד(

אישור להצהרת הון לשנת 2013

שם הקופה:

סוג קופה:

שם העמית:

מעמד העמית:ת"ז:

מספר אישור מס הכנסה:מספר עמית:

הננו לאשר כי יתרת חשבונך לתאריך 31.12.13 _____________ ₪ )קרן בלבד(

תנאי ההלוואהנתונים בנוגע להלוואה

מועד קבלת 
ההלוואה

סכום 
ההלוואה

סך החזרים
ע"ח ההלוואה 
בשנת הדוח

יתרת החוב 
המשוערכת נכון 
לסוף שנת הדוח

מס' חודשים 
לתשלום

סוג הריבית שיעור הריביתתנאי הצמדה
מועד סילוק 

ההלוואה

לא צמוד21/04/201326,000.00345.6526,046.3013
למדד המחירים
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גמל ופנסיה

פרטי העמית

פירוט תנועות בחשבון

ריכוז תנועות ויתרות 
בחשבון העמית

ריכוז זכויות העמית

סך המס שנגבה במקור 
בשנת 2009 מרווחים 
ריאליים חייבים במס

הלוואות

מוטבים

אישור הפקדה 
לצורכי מס ואישור 

הצהרת הון

גב הדוח - פרטים 
כלליים על הקופה

לשאלות ותשובות

ריכוז דמי ניהול שנגבו 
בפועל מהעמית ושיעור 

התשואה האישית

פירוט סכומים בהתאם 
לרפורמה במיסוי קופות 
הגמל החל משנת המס 

2003

*הנתונים להמחשה בלבד

מוטבים
באזור זה יתקבל חיווי על עדכון מוטבים. עקב רגישות המידע לא מוצגים בדו"ח שמות המוטבים. 

במידה ועדכנת מוטבים במהלך השנה, יופיע התאריך בו הם נקבעו.
במידה ולא נקבעו מוטבים תצוין הערה כי לא נקבעו מוטבים בחשבון.

שינויים שחלו בתקנון הקופה (חלק ג')

נתונים לגבי הלוואות, ביטוח חיים קבוצתי, מוטבים וספח לעדכון ותיקון פרטים (חלק ד')

ביטוח חיים קבוצתי (ריסק)

שם המבטח
שם

בעל הפוליסה
סך פרמיה שנתית 
ששולמה (בש"ח)

שם משלם 
הפרמיה

שיעור דמי ביטוח 
שנתיים

תאריך
תחילת ביטוח 

תאירך
סיום ביטוח

תוספת לסוג ביטוח
(תאונה, מחלה, נכות)

סכום הביטוח (בש"ח)
ליום 31.12.2013

נכותמחלהתאונהמקרה מוות

1. הביטוח אינו מכסה את כל צורכי המבוטח.       
2. ניתן לקבל תעודה המפרטת את הזכויות המוקנות למבוטח במשרדי הקופה או באמצעות אתר האינטרנט של החברה.

במידה והינך מעוניין לבטל את הביטוח הנך מתבקש לשלוח מכתב למשרדי הקופה.

נתונים לגבי מוטבים

המוטבים נקבעו לאחרונה ביום _______________________________ .

ניתן לקבוע או לעדכן מוטבים במשרדי החברה המנהלת. 
סעיף 147 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע כי כספים שיש לשלם עקב מותו של אדם, על פי חברות בקופת תגמולים או על פי עילה דומה, אינם בכלל העיזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעיזבון.

ספח לעדכון/תיקון פרטים אישיים

פרטים אישיים

שם מלאמספר תעודת זהות
מיןתאריך לידה

ז / נ
מצב משפחתי

ר/נ/א/ג יוםחודששנה

קיים

תיקון

כתובת מגורים

דואר אלקטרונימס' טלפון ניידמס' טלפון בביתמיקודכתובת מלאה

קיים

תיקון

להלן פרטיך האישיים כפי שרשומים אצלנו. נא מלא בשורות התחתונות את הפרטים החסרים ו/או הפרטים אותם הינך רוצה לתקן ושלח את הספח למשרדינו, בצירוף צילום ת"ז עדכני.

אישור לשנת המס 2013

שם הקופה:

סוג קופה:

שם העמית:

מעמד העמית:ת"ז:

מספר אישור מס הכנסה:מספר עמית:

הננו לאשר כי בשנת המס 2013 הפקדת בחשבונך __________ ₪ )קרן בלבד(

אישור להצהרת הון לשנת 2013

שם הקופה:

סוג קופה:

שם העמית:

מעמד העמית:ת"ז:

מספר אישור מס הכנסה:מספר עמית:

הננו לאשר כי יתרת חשבונך לתאריך 31.12.13 _____________ ₪ )קרן בלבד(

תנאי ההלוואהנתונים בנוגע להלוואה

מועד קבלת 
ההלוואה

סכום 
ההלוואה

סך החזרים
ע"ח ההלוואה 
בשנת הדוח

יתרת החוב 
המשוערכת נכון 
לסוף שנת הדוח

מס' חודשים 
לתשלום

סוג הריבית שיעור הריביתתנאי הצמדה
מועד סילוק 

ההלוואה

לא צמוד21/04/201326,000.00345.6526,046.3013
למדד המחירים

להורדת טופס לעדכון מוטבים מאתר האינטרנט לחץ כאן
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גמל ופנסיה

פרטי העמית

פירוט תנועות בחשבון

ריכוז תנועות ויתרות 
בחשבון העמית

ריכוז זכויות העמית

סך המס שנגבה במקור 
בשנת 2009 מרווחים 
ריאליים חייבים במס

הלוואות

מוטבים

אישור הפקדה 
לצורכי מס ואישור 

הצהרת הון

גב הדוח - פרטים 
כלליים על הקופה

לשאלות ותשובות

ריכוז דמי ניהול שנגבו 
בפועל מהעמית ושיעור 

התשואה האישית

פירוט סכומים בהתאם 
לרפורמה במיסוי קופות 
הגמל החל משנת המס 

2003

*הנתונים להמחשה בלבד

אישור לשנת המס 2013
לשימוש  נועד   2013 המס  לשנת  הפקדות  אישור 

מול מס הכנסה לצורך קבלת הטבות מס.
זו. עבור  האישור מציין את גובה הפקדותיך בשנה 
שכירים סכום זה כולל הפקדות בגין שכר דצמבר 

2013 שבוצעו בינואר 2014.

אישור הפקדה לצרכי מס 
ואישור הצהרת הון

אישור להצהרת הון לשנת 2013
הכנסה  מס  מול  לשימוש  נועד  הון  הצהרת  אישור 
לצורך הצהרת הון ללא קשר להטבות מס. האישור 
הקופה  וותק  מתחילת  שלך  הקרן  יתרת  את  מציין 
הפקדות  כולל  אינו  זה  סכום   .31.12.2013 ל-  ועד 

מעביד ורווחים.

שינויים שחלו בתקנון הקופה (חלק ג')

נתונים לגבי הלוואות, ביטוח חיים קבוצתי, מוטבים וספח לעדכון ותיקון פרטים (חלק ד')

ביטוח חיים קבוצתי (ריסק)

שם המבטח
שם

בעל הפוליסה
סך פרמיה שנתית 
ששולמה (בש"ח)

שם משלם 
הפרמיה

שיעור דמי ביטוח 
שנתיים

תאריך
תחילת ביטוח 

תאירך
סיום ביטוח

תוספת לסוג ביטוח
(תאונה, מחלה, נכות)

סכום הביטוח (בש"ח)
ליום 31.12.2013

נכותמחלהתאונהמקרה מוות

1. הביטוח אינו מכסה את כל צורכי המבוטח.       
2. ניתן לקבל תעודה המפרטת את הזכויות המוקנות למבוטח במשרדי הקופה או באמצעות אתר האינטרנט של החברה.

במידה והינך מעוניין לבטל את הביטוח הנך מתבקש לשלוח מכתב למשרדי הקופה.

נתונים לגבי מוטבים

המוטבים נקבעו לאחרונה ביום _______________________________ .

ניתן לקבוע או לעדכן מוטבים במשרדי החברה המנהלת. 
סעיף 147 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע כי כספים שיש לשלם עקב מותו של אדם, על פי חברות בקופת תגמולים או על פי עילה דומה, אינם בכלל העיזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעיזבון.

ספח לעדכון/תיקון פרטים אישיים

פרטים אישיים

שם מלאמספר תעודת זהות
מיןתאריך לידה

ז / נ
מצב משפחתי

ר/נ/א/ג יוםחודששנה

קיים

תיקון

כתובת מגורים

דואר אלקטרונימס' טלפון ניידמס' טלפון בביתמיקודכתובת מלאה

קיים

תיקון

להלן פרטיך האישיים כפי שרשומים אצלנו. נא מלא בשורות התחתונות את הפרטים החסרים ו/או הפרטים אותם הינך רוצה לתקן ושלח את הספח למשרדינו, בצירוף צילום ת"ז עדכני.

אישור לשנת המס 2013

שם הקופה:

סוג קופה:

שם העמית:

מעמד העמית:ת"ז:

מספר אישור מס הכנסה:מספר עמית:

הננו לאשר כי בשנת המס 2013 הפקדת בחשבונך __________ ₪ )קרן בלבד(

אישור להצהרת הון לשנת 2013

שם הקופה:

סוג קופה:

שם העמית:

מעמד העמית:ת"ז:

מספר אישור מס הכנסה:מספר עמית:

הננו לאשר כי יתרת חשבונך לתאריך 31.12.13 _____________ ₪ )קרן בלבד(

תנאי ההלוואהנתונים בנוגע להלוואה

מועד קבלת 
ההלוואה

סכום 
ההלוואה

סך החזרים
ע"ח ההלוואה 
בשנת הדוח

יתרת החוב 
המשוערכת נכון 
לסוף שנת הדוח

מס' חודשים 
לתשלום

סוג הריבית שיעור הריביתתנאי הצמדה
מועד סילוק 

ההלוואה

לא צמוד21/04/201326,000.00345.6526,046.3013
למדד המחירים

שינויים שחלו בתקנון הקופה (חלק ג')

נתונים לגבי הלוואות, ביטוח חיים קבוצתי, מוטבים וספח לעדכון ותיקון פרטים (חלק ד')

ביטוח חיים קבוצתי (ריסק)

שם המבטח
שם

בעל הפוליסה
סך פרמיה שנתית 
ששולמה (בש"ח)

שם משלם 
הפרמיה

שיעור דמי ביטוח 
שנתיים

תאריך
תחילת ביטוח 

תאירך
סיום ביטוח

תוספת לסוג ביטוח
(תאונה, מחלה, נכות)

סכום הביטוח (בש"ח)
ליום 31.12.2013

נכותמחלהתאונהמקרה מוות

1. הביטוח אינו מכסה את כל צורכי המבוטח.       
2. ניתן לקבל תעודה המפרטת את הזכויות המוקנות למבוטח במשרדי הקופה או באמצעות אתר האינטרנט של החברה.

במידה והינך מעוניין לבטל את הביטוח הנך מתבקש לשלוח מכתב למשרדי הקופה.

נתונים לגבי מוטבים

המוטבים נקבעו לאחרונה ביום _______________________________ .

ניתן לקבוע או לעדכן מוטבים במשרדי החברה המנהלת. 
סעיף 147 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע כי כספים שיש לשלם עקב מותו של אדם, על פי חברות בקופת תגמולים או על פי עילה דומה, אינם בכלל העיזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעיזבון.

ספח לעדכון/תיקון פרטים אישיים

פרטים אישיים

שם מלאמספר תעודת זהות
מיןתאריך לידה

ז / נ
מצב משפחתי

ר/נ/א/ג יוםחודששנה

קיים

תיקון

כתובת מגורים

דואר אלקטרונימס' טלפון ניידמס' טלפון בביתמיקודכתובת מלאה

קיים

תיקון

להלן פרטיך האישיים כפי שרשומים אצלנו. נא מלא בשורות התחתונות את הפרטים החסרים ו/או הפרטים אותם הינך רוצה לתקן ושלח את הספח למשרדינו, בצירוף צילום ת"ז עדכני.

אישור לשנת המס 2013

שם הקופה:

סוג קופה:

שם העמית:

מעמד העמית:ת"ז:

מספר אישור מס הכנסה:מספר עמית:

הננו לאשר כי בשנת המס 2013 הפקדת בחשבונך __________ ₪ )קרן בלבד(

אישור להצהרת הון לשנת 2013

שם הקופה:

סוג קופה:

שם העמית:

מעמד העמית:ת"ז:

מספר אישור מס הכנסה:מספר עמית:

הננו לאשר כי יתרת חשבונך לתאריך 31.12.13 _____________ ₪ )קרן בלבד(

תנאי ההלוואהנתונים בנוגע להלוואה

מועד קבלת 
ההלוואה

סכום 
ההלוואה

סך החזרים
ע"ח ההלוואה 
בשנת הדוח

יתרת החוב 
המשוערכת נכון 
לסוף שנת הדוח

מס' חודשים 
לתשלום

סוג הריבית שיעור הריביתתנאי הצמדה
מועד סילוק 

ההלוואה

לא צמוד21/04/201326,000.00345.6526,046.3013
למדד המחירים
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גמל ופנסיה

פרטי העמית

פירוט תנועות בחשבון

ריכוז תנועות ויתרות 
בחשבון העמית

ריכוז זכויות העמית

סך המס שנגבה במקור 
בשנת 2009 מרווחים 
ריאליים חייבים במס

הלוואות

מוטבים

אישור הפקדה 
לצורכי מס ואישור 

הצהרת הון

גב הדוח - פרטים 
כלליים על הקופה

לשאלות ותשובות

ריכוז דמי ניהול שנגבו 
בפועל מהעמית ושיעור 

התשואה האישית

פירוט סכומים בהתאם 
לרפורמה במיסוי קופות 
הגמל החל משנת המס 

2003

*הנתונים להמחשה בלבד

גב הדו״ח - פרטים כלליים על הקופה
נתונים  למצוא  תוכל  זה  באזור 
 כלליים על הקופה בה מופקד כספך. 
שים לב! מדובר בנתונים הכוללים 
ולא  הקופה  עמיתי  כלל  עבור 

בנתונים אישיים שלך.

סך המס שנוכה במקור בשנת 2013 מרווחים ריאליים חייבים במס

ריכוז הנתונים בקופה מסלולית

סה"כ
יתרת החשבון 

ל-31.12.2013

סה"כ דמי 
ביטוח ששולמו 

בשנת 2013

סה"כ דמי ניהול 
ששולמו בשנת 

2013

סה"כ רווחים לפני 
ניכוי דמי ניהול 

בשנת 2013

סה"כ העברות 
למסלולים אחרים 

בשנת 2013

סה"כ משיכות 
בשנת 2013 

סה"כ העברות 
ממסלולים אחרים 

בשנת 2013

סה"כ הפקדות 
בשנת 2013

יתרה 
ל-01.01.2013 שם מסלול

 סה"כ

הצהרת מדיניות השקעה - קופות מתמחות לשנת 2014
מדד ייחוסמדיניות השקעהמס' אישור קופה

 

ניתן לקבל ללא תשלום במשרדי החברה המנהלת שכתובתה: אפעל 25, פתח-תקווה, 4951125, או לקבל בדואר עפ"י פנייה לטלפון: 03-7536655 את המידע הבא:
(1) תמצית מסקירת המנהלים בהתאם לתקנות (2) דוחות כספיים שנתיים של הקופה )3) מסמכי יסוד של הקופה/החברה המנהלת (4) רשימת ניירות ערך רבעונית.

ריכוז פרטים כלליים על קופת הגמל: תשואות, דמי ניהול ונכסים (חלק ב')
לתקופת הדו"ח 31.12.2013 - 01.01.2013 

פירוט סכומים בהתאם לרפורמה במיסוי קופות הגמל שתחולתה החל מיום 01.01.2003* 

סה"כרווחיםקרן
17,759.65224.3889.63יתרה בגין הפקדות שהופקדו עד ליום 31.12.2002

רווחים ריאלייםהפרשי הצמדה
סך הסכום שנצבר החל מיום 01.01.2003

ועד לגובה של "תקרת ההפקדה המוטבת"
סך הסכום שנצבר החל מיום 01.01.2003

88.900.090.6489.63מעל ל- "תקרת ההפקדה המוטבת"

18,073.66סה"כ
* החבות הסופית במס עפ"י הוראות פקודת מס הכנסה, נקבעה בהתייחס לכלל הפקדות העמית בכל קופות הגמל בהן הוא הפקיד כספים במהלך השנים. טבלה זו מתייחסת לסכומים שהופקדו בקופה זו בלבד.

הצהרת מדיניות השקעה

שעור החשיפה אפיק השקעה
ליום 31.12.2013

שעור החשיפה 
גבולות שעור טווח סטיה הצפוי לשנת 2013

מדד  ייחוסהחשיפה הצפויה

48%-6%36%-/+38.8%42%מניות 

15%-5%5%-/+6.9%10%אג"ח ממשלתי 

37%-6%25%-/+31.4%31%אג"ח קונצרני 

11%-6%1%-/+6.8%6%מזומנים ושווי מזומנים

פקדונות מעל 3 חודשים

הלוואות

12%-5%2%-/+8.3%7%קרנות השקעה

9%-5%0%-/+7.8%4%אחר )פקדונות, חוזים עתידיים, נכסים מובנים וכו'( 

100%100%סה"כ

17%-6%5%-/+13.6%11%חשיפה למט"ח

תשואות שהשיגה הקופה על נכסיה

%שיעור תשואה נומינלית

xלפני ניכוי דמי ניהול )ברוטו(
xאחרי ניכוי דמי ניהול )נטו(

xממוצע שנתי )ברוטו( לשנים: 2009 - 2013
xשיעור עליית המדד בשנת הדו"ח

xממוצע שיעור עליית המדד לשנים: 2009 - 2013

פירוט נכסי הקופה ליום 31.12.2013 בשיעורים לפי הקבוצות הבאות

השקעות אחרותפיקדונות והלוואותמניות וני"ע סחירים אחריםאג"ח קונצרניות סחירותאג"ח ממשלתיות סחירותמזומנים ושווי מזומנים

7.46%56.64%8.12%13.88%8.72%5.18%

יתרת נכסי הקופה ליום 
31.12.2013

באלפי ש"ח
שיעור הכספים הנזילים בקופה

ב- %

39,44149.98

דמי ניהול ועמלות

דמי ניהול הנגבים בשיעור מדורגxשיעור דמי הניהול השנתי שרשאית הקופה לגבות על פי התקנון )%(

שיעור דמי הניהולמסכום ועד סכום )בש"ח(xשיעור דמי הניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת הדו"ח )%(

xשיעור ממוצע העמלות שגבתה הקופה בפועל בשנת הדו"ח )%(
xמזה שיעור ממוצע העמלות שהועבר לצדדים קשורים )%(

xשיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקופה בפועל בשנת הדו"ח )%(
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גמל ופנסיה

פרטי העמית

פירוט תנועות בחשבון

ריכוז תנועות ויתרות 
בחשבון העמית

ריכוז זכויות העמית

סך המס שנגבה במקור 
בשנת 2009 מרווחים 
ריאליים חייבים במס

הלוואות

מוטבים

אישור הפקדה 
לצורכי מס ואישור 

הצהרת הון

גב הדוח - פרטים 
כלליים על הקופה

לשאלות ותשובות

ריכוז דמי ניהול שנגבו 
בפועל מהעמית ושיעור 

התשואה האישית

פירוט סכומים בהתאם 
לרפורמה במיסוי קופות 
הגמל החל משנת המס 

2003

*הנתונים להמחשה בלבד

לשאלות נפוצות ותשובות הקלק כאן <<

לאיזור האישי שלך

ליצירת קשר ולפרטים נוספים

לתחילת המצגת

?!
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