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(.649י )ללת כומלתס השנלסקל אולסמבך יפסעו כקשו, יהלבטם ביטרפוה המעקהשי הלולסמד מאחר בבחא תם ל! אבם ליש

תומלתשן הרקת לופרטצס הפוט

(*ת )יבכוכם בינמוסמם היפיעסת הא אלמה לבוח
:תלהנמה הרבחי הטרפ

תלנהמה הרבחם הש

מ"עת בומלתשל והמס גנלסקא

מספר החשבון של העמית בקרןקוד קרן ההשתלמות*תומלתשהן הרם קש

אקסלנס

:קיסי מעטרפ
ח.פ / עוסק מורשהמספר טלפון*כתובת המעסיקשם המעסיק*

מיקודדירהבית*רחוב*ת.דישוב*

מעמדטלפון קוויטלפון ניידכתובת דוא״ל
/ שכיר        / שכיר בעל שליטה

/ עצמאי      / עצמאי באמצעות מעסיק

מצב משפחתימיןתאריך לידהתעודת זהות / דרכון*שם משפחה קודםשם משפחה*שם פרטי*
/ זכר 

/ נקבה
/ רווק  / נשוי / גרוש 
/ ידוע בציבור  / אלמן

:תימעה יטרפ

:תמולשתן הרקקעה בשהלי הלוסמ
:(%010 ל 0ין בם )ילולסמין הש בקובמה הקולחר הועשיש וקובמה העקשהל הולסת מן אמס

סמן 
x

קוד 
מספר שם ההשתלמותמסלול

מ"ה
אחוז הפקדה

מבוקש
715אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר102
716אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות99
1100אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות142
1190אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות101

אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח עד 73425%
8628במדדי מניות

686אקסלנס השתלמות לטווח קצר100
964אקסלנס השתלמות כללי664
8629אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי726
968אקסלנס השתלמות  מניות666
8630אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי מניות737
9528אקסלנס השתלמות הלכה662

100%

 ןרקב השקעה ליסלומ
ת מרם בילדבנת ומלתשהה
ה יופצה האושתהן ווכיסה
.ןרקם ביעקשומך היפסכל

מספר פגישה:   
טלמיטינג  / כן  / לא

הערות משווק:   

לשימוש פנימי בלבד

(ינתשה )רביצל מוהיי נמר דועיש

:(תיפנ עתומלתשן הרקי בטנוולא רל)ת מולשתן הרקל בוהיי נמד
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ן:וישל רעי בטרפ
שם סוכנותמס׳ סוכן בחברהמס׳ בעל רישיוןשם משפחהשם פרטי

תאריך חתימה*:  חתימת העמית*:  

תאריך חתימה:  חתימת בעל רישיון:  

תאריך חתימה:  חתימת אפוטרופוס:  

:יםפרומצ יםכמסמ תמירש

(תושרי )אמצת - עימעד פה חדקפהה לאור ה / ( החובר )ב זשול תה שרקמון בכרם דוילו צת אוהת זדועם תוילצ  /

(ךילתהב בורעס מופורטופאל שכה כחובס )ופורטופוי אניב מת כ / .מ״עמם בושרי האמצק עסול ער עויש א  /

(תושרה )נוממת הואורהם לאתהם - ביפסת כרבעהה לשקס בפו ט / /  הנוממה תוארוהל םאתהח - בוי כפ יי

(שרדנל שככון )ת הנבלר הוסיו אי צפי לאמצת עימת ערהצ הספו ט / / הנוממת הואורהם לאתהה - בקמנך המס מ

( תושרי )אמצן - עובשב חחיוה לאורס הפוט  /

י:אמצע תימע
אימצת עמיל עם שלושי תטרפ

תדירות תשלוםתאריך תחילת גבייהסכום הפקדה

₪

י לת שומלתשהן הרל קוהיך נורצא ליע הדימש הקובה ממשלה שרטמי הכ, ויתמכסהי ובנוצרה בוילע תדימת הריס, ומעדימת הור אסמת ליקה חוי חובלה עלא חי לי כע לודי
.תטיורפת הנגק הי חופו לתוכמסם לאתהע בדיי מרגאם משת רחיונ, והתטיורפת הנגת הונק, תתטיורפת הנגק הת חוואורהף לופכ, ובהלועפתו

תובתכי בלי שנורטקלאר האודו לחלה יישרחבם העטת מועדום והיכמסי מה כ/םיכסי מנא   / 
.ראודת הועצמאם בוקמת באזו 

.הרחבה הוינה מת בורחבת הצובקת בורל חבשה ורחבל הם שיתורו שים אירצוי מבגת ליוקת שיוויונל פבקת ל/ייןנועי מנא  /

li.oc.senx@maspno ל ״אות דובתכת לונפי לתורשפא, בתיוקת שיוויונת פלבקיוור לדת המשירטי מרת פר איסהי לדכי שע לודי
5211594ווה קח תתה פירת אייר, ק25ל עפ: אתובתכו לא

המיתח  

li.oc.senx.wwwת ומלתשהן הרל קת שלהנמה הרחבתר האא בוצמן לתי נותו, אתומלתשהן הרון קנקתת בועובת קימעת הוחובת וויוכז

ם:ירושיא

אקסלנס1901414



 ?שלך לחיסכון י/תדאג איך
 

 קרן ההשתלמות שלך היא אפיק החיסכון שלך לשנים הקרובות.
 

 

 
 

 

 

 

 

 חיסכון בקרן השתלמות .1

 הכסף שישיג הרווח, חודש מדי בקרן לחיסכון שמופקד לסכום בהתאם ייקבע ההשתלמות בקרן שתצברי/שתצבור הסכום • 

 .משלמת/משלם ה/שאת הניהול דמי ובניכוי, שלך

 ולמשוך קרן לאותה ולהפקיד להמשיך או הכסף את למשוך אם להחליט י/תוכל לקרן ההפקדות מתחילת שנים שש בתום •

 .לו י/כשתזדקק הכסף את

 .הדין להוראת בהתאם השתלמות למטרת כסף למשוך תוכלי/תוכל, בקרן ההפקדות מתחילת שנים שלוש בתום •

 

 דמי ניהול בקרן השתלמות .3

 

 .בקרן החיסכון על רווחים לך נותן והוא לבחירתך השקעה במסלול מושקע שלך החיסכון •

 אחר השקעה במסלול לבחור ה/יכול ה/את אבל, המחדל ברירת במסלול יושקע כספך השקעה במסלול בחרת לא אם •

 ולשנות את בחירתך לאורך כל תקופת החיסכון.

 מסלולי השקעה .2

 

 לקרן ההשתלמות. ניהול דמי תשלמי/תשלם שלך החיסכון כספי ניהול עבור •
 להלן דמי הניהול הממוצעים הנגבים מעמיתים בקרן ההשתלמות: •

דמי ניהול ממוצעים בקופת 
 2017בשנת 

 מסך החיסכון
0.77% 

 

 ! לב שימי/שים
התשואה של המסלול היא לא המאפיין היחיד אותו יש לבחון, שים / שימי לב לרמת הסיכון 

 במסלול ההשקעה שבחרת.

 ! לב שימי/שים
 .הכספים משיכת בעת לרשותך שיעמוד החיסכון גובה על משפיע הניהול דמי שיעור



 
 

 

 לגמבקופת וטבים וי מטופס מינ
 

 תהמנהל הברהח יפרט
 

 החבר הםש
 תנהלהמ

גמ  נסלקסא
 ותהשתלמו

 בע"מ

ל

 לגמ פתו/קבקרן עמית הלש ןשבוחה ס'מ תלמושתה ןגמל/קר הפת קוקוד * גמל התפו קםש

 
  גמל  אקסלנס 

  אקסלנס השתלמות 

 513026414-00000000000102-0000-102 

 513026414-00000000000300-0000-300 

 

  בקופות שסומנו יחשבונותי ההוראה תחול על כל 

  _______________ :ההוראה תחול רק בחשבון מספר 

 
 תימהע יפרט

 

 שם משפחה * פרטי *שם 
שם משפחה 

 קודם
מס' תעודת 

 * זהות/דרכון
 מצב משפחתי מין * תאריך לידה *

 
 ןקרה ןונקת בובעקנש יםנאתף לובכפ הכלו יתומ ן לאחרקר ביתולזכ יםמושהר ים לכספיםזכא כהנממ ינאש יםוטבמה י פרטןלהל
 

מס' תעודת  תאריך לידה שם משפחה * שם פרטי *
 *זהות/דרכון

 * %-חלק ב משפחהקרבת  כתובת

       

       

       

 011% :סה"כ      

 .םטביו המןי בהווש ןבאופ םמוליגוהת םמיסכוה קויחול ירה פטתם, בעוזיח באבוטמשל ה קחלא המול יאשל ככל 
 

 : רו יועבתיירפט לאחר  לוםמישול מותורים להימ אושהי םמוליגהת וםמיסכוי הכ מורה ני א,נילפ ועולמ ילך ללעיל םטיהמפור םטבימוה חדככל שא 
 

 ליורשיי החוקיים )על פי צו ירושה או צו קיום צוואה(          לשאר המוטבים באופן יחסי לחלקם           לשאר המוטבים בחלקים שווים
 

 _______________________________________________________________________________אחר ___________
 
 

.וןקנהת ותאורלה וףל בכפ והכהואוצ/יןד  פיעל יישיורו ליועבר םמיסכוזכה, ההמ רועאיה ותר קדבמוע םטבימו וינמי יןניעראה ל הורבהיעד  :הערה
 

 

 

 יםורפמצ יםמכמס
 (לתושב זר) ון/דרכ(פח סל)כול ותזה תתעוד
 

 םיורשיא
 

  ורךצא ליידע ה המשוקמב שמהשל המטר הוכי ,תימהסכ ובניוצר בויה תלידעמת הסירומ ,מידעת ה ארסומת ליוקבה ח חויעל להא חי ל כיידוע ל
   מאגריםשר תיוחוהנ ,ותי הפרטנתג הותנתק ,ות הפריתהגנ קחו ותוראלה בכפוף ו,להותפעו ישל ותהשתלמ הקרן/גמלת הקופ/סיהנהפ פתקו ליהונ

 .ותטירהפ נתגה וקי חלפ תומכו לסםתאבה מידע
 

 (במקום באמצעות הדואר) ______________________ בכתובת: ות מטעם החברה יישלחו לדואר האלקטרוני שלי עאני מסכים/ה כי מסמכים והוד. 

 .אני מעוניין/ת לקבל פניות שיווקיות לגבי מוצרים או שירותים של החברה 
 

 il.oes.cnx@mapson  "לאדו בתתוכת לנולפ תיפשרובא ,ותיוקיוש ותי פנתלקבל וורהדי מתרשי מי פרטת אסירלה ישכד יידוע ל
 . 4051125 ,ווהתק ה, פתחרי אתקרי ,25 על אפת:בתוכו לא

 

 

   ______________________      תאריך                      __________________   חתימת העמית*                
 

 

 
 
 ןוישי רבעל תהרהצ

 

 שם סוכנות מס' סוכן בחברה מס' בעל רישיון שם משפחה שם פרטי
     

 

.ידי על וההת זישהעמ רת לאחמיהע בקשתאה ל מולאו/ ונילפ תמה נח זוםביוטמ תוראי הכ שרמא והירצ מ,עילו לטירשפ   _____________ י אנ 
 

 חתימת בעל רישיון  _______________        תאריך _________________



  

 

טופס בקשת העברה לקופת גמל שאינה קרן פנסיה ואינה קופת ביטוח
)עמית-עצמאי או עמית-שכיר(

אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ונדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23)ד( לחוק הפיקוח  .4
על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה-2005, לאקסלנס גמל והשתלמות בע"מ.  

ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.  .5
אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:  .6

1(  לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;  
2(  לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;  

3(  לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;  
4(  לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מקופת הגמל המעבירה בגין הסכום להעברה;  

5(  לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מקופת הגמל המעבירה שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות מקופת הגמל המעבירה שטרם פקעה;  
ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לאקסלנס גמל והשתלמות .

חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה.  .8

לידיעתך, בקשת העברה זו ניתנת לביטול ובלבד שהכספים טרם הועברו. ביטול ייעשה על-ידי חתימה על טופס הודעת ביטול והעברתו לקופה המעבירה )הקופה ממנה מועברים הכספים(. 
העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא"ל.

7.  לגבי עמית פעיל בלבד:
ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ-120 יום ממועד חתימת העמית על הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשלי לראשונה בקופת הגמל המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע 

לאקסלנס גמל והשתלמות  בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים באקסלנס גמל והשתלמות בע"מ. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, איחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.

מס' סוכן

1. בקשת העברה - יש לסמן ב-x  את האפשרויות המבוקשות

� מלוא הכספים )ברירת מחדל(  � סכום של                           ש"ח מתוך הסכומים שנצברו לזכותי בחשבוני בקופת הגמל  � שיעור של  %                           
מתוך הסכומים שנצברו לזכותי בחשבוני בקופת הגמל  � את מלוא הסכום לו אני זכאי כמוטב בחשבון העמית שנפטר. ידוע לי שלא ניתן לבצע הפקדות 

נוספות לחשבון � סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום                             � סכום הכספים שהופקדו בחשבון החל מיום                               

אני מבקש להעביר את:

� בכל מרכיבי החשבון )ברירת מחדל(   �  במרכיב התגמולים  � במרכיב הפיצויים שנצברו לזכותי:

� כל מסלולי ההשקעה )ברירת מחדל(   �  שם מסלול/ים:                                                              במסלול ההשקעה:

מספר חשבון בקופה המקבלת מספר חשבון בקופה המעבירה

לידיעתך, ברירת המחדל להעברת הכספים, במידה שלא ציינת את סך היתרה שתועבר לקופה המקבלת, מרכיבי החשבון שמהם יועברו הכספים או את מסלולי ההשקעה שמהם תרצה להעביר את 
הכספים, היא העברת מלוא הכספים שנצברו בחשבונך בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.
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2. העברת כספים למודל תלוי גיל: � הנני מבקש להעביר את כספי ההעברה למודל השקעה תלוי גיל � הנני מבקש להעביר את כספי ההעברה למודל השקעה תלוי גיל - השקעות פאסיביות
    יש להעביר את כספי ההעברה לאחד ממ"ה מסלולי תלוי גיל הבאים: 401 / 9916 / 9905 / 9529 / 9917 / 8624

3. העברת כספים שלא במסגרת מודל תלוי גיל - יש לבחור בטבלה הבאה את המסלולים המבוקשים להעברת הצבירה:

סמן
X

קוד 
 מספר שם קופת גמלקופה

סוג התמחותמ"ה
אחוז 

העברה 
מבוקש

סמן
X

קוד 
קופה

אקסלנס השתלמות
שהיא קרן השתלמות

 מספר 
מ"ה

סוג 
התמחות

אחוז 
העברה 
מבוקש

מסלול השקעות משתנה ומותאם לפי 
מתמחה715אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר102 גיל העמית - מסלול ברירת מחדל 

מתמחה716אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות99ברירת מחדל תלוי גיל )צ'יליאני(9916אקסלנס גמל לבני 50 ומטה122
מתמחה1100אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות142ברירת מחדל תלוי גיל )צ'יליאני(9529אקסלנס גמל מסלול לבני 50 עד 65860
מתמחה1190אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות101ברירת מחדל תלוי גיל )צ'יליאני(401אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה6

מסלול השקעות משתנה ומותאם לפי 
734גיל העמית - השקעות פאסיביות

אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח 
עד 25% במדדי מניות

מתמחה8628
ברירת מחדל תלוי גיל )צ'יליאני(9905אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה525
מתמחה686אקסלנס השתלמות לטווח קצר100ברירת מחדל תלוי גיל )צ'יליאני(9917אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 עד 80560
כללי964אקסלנס השתלמות כללי664ברירת מחדל תלוי גיל )צ'יליאני(8624אקסלנס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה807
כללי8629אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי726מתמחה9906אקסלנס גמל שיקלי טווח קצר526
מתמחה968אקסלנס השתלמות  מניות666מתמחה385אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות30
מתמחה8630אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי מניות737מתמחה211אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות121
מתמחה9528אקסלנס השתלמות הלכה662מתמחה2089אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות125
מתמחה961אקסלנס גמל מסלול מניות660
מתמחה8626אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי מניות827

ייש לציין את החלוקה באחוזים של ההעברה לכל מסלול. במידה ולא יצויין תהא החלוקה שווה בין המסלולים שסומנו. 

X

X

X                                                ולראיה באתי על החתום, היום )תאריך(                                                         חתימת העמית

שם אפוטרופוס 1.                                              חתימת אפוטרופוס 1.                                                 ולגבי עמית נתון לאפוטרופסות - 

שם אפוטרופוס 2.                                              חתימת אפוטרופוס 2.                                                  

פרטי העמית:

                                                                                                                                                                                                                                                                 
שם משפחה                                               שם פרטי                                                            ת.ז.                                                                  כתובת

� עמית-שיתופי לפי התקנות  � עמית-שכיר  � עמית-עצמאי  המעמד בקופת הגמל המעבירה:  � לא פעיל בקופת הגמל המעבירה   � עמית פעיל 

לכבוד                                                                                                                                                                                                                                             
                    שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה                              שם  קופת הגמל המעבירה                                 מספר אישור מס הכנסה של הקופה המעבירה ככל שאינה קופת ביטוח

הנדון: בקשה להעברת כספים לאקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
מצ"ב בקשתו של העמית להעברת כספים מחשבונו אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את כספי העמית.

לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות  הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

                            סכום משוער להעברה:

X X
 � אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים לאקסלנס גמל והשתלמות בע"מ.

     חתימת העמית                                                 ולגבי עמית נתון לאפוטרופסות - שם האפוטרופוס וחתימתו                                                              
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