
פנסיה וגמל

סופשנה כבר כאן!
 זה הזמן להפקיד לקופת הגמל להשקעה 

 ולנצל את תקרת ההפקדה המותרת 
לשנת המס 2020

 הפקדה
 של עד

₪ 71,337 
בשנה)1(

חדש!
 מסלול אקסלנס 
גמל להשקעה 

 מחקה מדד
S&P500 
)מ"ה 13250(

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ )להלן: "החברה"( עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ פנסיוני(, ולה זיקה למוצרים פנסיונים המנוהלים על ידה. האמור לעיל הינו 
למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד ואינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, 
המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. )1( הפקדה לעמית במעמד עצמאי בלבד. סך כל הפקדות לעמית בכלל חשבונותיו בכל קופות גמל להשקעה, הן המנוהלות 
על ידי החברה והן המנוהלות ע"י חברה מנהלת אחרת, לא יעלו על 70,000 שקלים חדשים בכל שנת כספים )להלן: "סכום ההפקדה"(. סכום ההפקדה יעודכן מידי שנה ב-1 
בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, לעומת המדד שהיה ידוע מיום 1 ליולי 2016. סכום ההפקדה נכון לשנת המס 2020 הינו 71,337 ₪ והכל בכפוף להוראות 
www.xnes.co.il כל דין. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את דמי הניהול בהתאם להוראות הדין כפי שיהיו מעת לעת. למידע נוסף ניתן להיכנס לאתר החברה בכתובת

לקוחות יקרים,
באפשרותכם להפקיד את תקרת ההפקדה המותרת לשנת 2020 בקופת הגמל להשקעה 

של הפניקס אקסלנס וליהנות מיתרונות המוצר.

זמין ונזיל

ניתן למשוך בצורה הונית את 
הכסף שחסכתם בכל עת 

בתשלום מס רווחי הון בלבד.

אינו תלוי גיל 

 ניתן לפתוח בכל גיל
גם ע"ש קטינים.

חיסכון פנסיוני

אפשרות לקבלת קצבה מוכרת 
פטורה ממס החל מגיל 60.

מגוון מסלולי השקעה

מסלולים בעלי רמות חשיפה 
שונות המאפשרות פיצול ומעבר 

בכל שלב.

הטבות מס

פטור ממס רווחי הון במידה 
 והמשיכה תתבצע כקצבה 

החל מגיל 60.

תחרותיות

אפשרות להעברת כספים בין 
גופים ללא פדיון ו/או אירוע מס.

אז איך עושים את זה?

התהליך פשוט וקל וכולל 2 שלבים:

1. מבצעים העברה בנקאית לחשבון עו"ש 

מספר חשבוןמספר סניףמספר בנקמוצר

20461586696אקסלנס גמל להשקעה

Hafkadot@xnes.co.il :2. שולחים אסמכתא בגין ההעברה הבנקאית לכתובת המייל שלהלן

ישנה אפשרות להפקדת המחאות, לפי ההנחיות הבאות: 

המחאה לפקודות: "הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ" 	�

יש לציין בגב ההמחאה מספר זהות או/ו את מספר העמית בקופה	�

את ההמחאה יש לשלוח לכתובת: דרך השלום 53, גבעתיים	�

לפרטים נוספים באתר החברה www.xnes.co.il או חייגו 2225*


