
פנסיה וגמל

 אקסלנס - 
גמל להשקעה

לקוח יקר,
קופת גמל להשקעה הינה תוכנית הונית המיועדת לחוסכים בכל הגילאים ולכל מטרה, כך שהיא מתאימה הן לחסכונות 

עבור ילדים, הן לאנשים בוגרים והן לגילאי פרישה. 
הקופה כוללת מגוון מסלולי השקעה לבחירה ומאפשרת פדיון של הסכומים הצבורים בה בכל שלב,  ללא תלות בגיל 

החוסך או וותק החיסכון )אין קנסות משיכה או יציאה, אלא רק תשלום מס רווח הון בגובה 25% על הרווח הריאלי שנצבר 
בקופה(. 

בנוסף, גמל להשקעה מאפשרת הטבה משמעותית לכל חוסך שמלאו לו 60 שנים ומעלה – אפשרות לבחור למשוך את 
הכספים בפטור מלא ממס רווחי הון באמצעות קצבה לכל החיים בכפוף להוראות הדין.

כל זאת ועוד, הופכים את הקופה לאחד מאפיקי החיסכון האטרקטיביים הקיימים כיום בישראל.

יתרונות
מגוון מסלולי השקעה - מסלולים בעלי רמות חשיפה שונות המאפשרות לחוסך פיצול ומעבר בין מסלולים באופן 	 

חופשי ללא אירוע מס וללא עלויות אחרות. 
השקעה גם בנכסים שאינם סחירים - כגון נדל”ן, קרנות פרטיות, הלוואות, קרנות גידור וכו’ – נכסים שמהווים כרית 	 

ביטחון שאינה תלויה ישירות בביצועי שוק ההון.
נזילות הכספים - הצבירה בקופה מאפשרת משיכה ללא התחייבות וללא קנסות פדיון.	 
דחיית מס - תשלום המס בגין הרווח הריאלי מתבצע רק בעת פדיון הכספים.	 
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פטור ממס - פטור ממס רווחי הון במידה והחוסך יחליט לקבל כספים אלו כקצבה מגיל 60.	 
עלויות - ללא עמלות ועלויות נלוות - דמי ניהול קבועים מהצבירה בלבד. 	 
הכנסה חודשית/פדיון לשיעורין - ניתן להגדיר סכום שישולם כהכנסה חודשית מתוך סך ההשקעה. יתרת ההשקעה 	 

תמשיך להתנהל במסלול ההשקעה הנבחר, אותו ניתן לשנות עפ“י צרכי הלקוח.

חשוב לדעת
נכון לשנת 2021 סך כל ההפקדות לעמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה, הן המנוהלות על ידי החברה והן 	 

המנוהלות על ידי חברה מנהלת אחרת, לא יעלו על 70,913 ₪ חדשים בכל שנת כספים.
 באפשרות העמית לבקש לבצע ניוד של הקופה בין גופים לבחירתו ללא עמלות ומבלי שהפעולה תיחשכ כאירוע מס.	 

מסלולי השקעה בקופת גמל להשקעה
מספר אישור באוצר )מ"ה(שם מסלול

S&P 500 13250אקסלנס גמל להשקעה - מסלול עוקב מדד

7908אקסלנס גמל להשקעה כללי

7909אקסלנס גמל להשקעה כללי פאסיבי

7906אקסלנס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

7905אקסלנס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות

ואיך מפקידים?
לקופת גמל להשקעה ניתן להפקיד בפשטות באמצעים הבאים:

 העברה בנקאית. 	
ניתן לבצע את ההפקדות ישירות אל חשבון העו"ש של המוצר: בנק: 20 , סניף: 461 , חשבון: 586696.א. 
 יש להעביר אלינו אסמכתא מטעם הבנק על ההפקדה עליה יצוינו: שם העמית ומס' תעודת זהות ב. 

במייל Hafkadot@Xnes.co.il או בפקס 03-5480304.
המחאה )צ'ק(. 	

על ההמחאה להיות לפקודת "הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ".א. 
מומלץ לציין בגב ההמחאה את מספר תעודת הזהות ומספר העמית של הקופה.ב. 
יש להעביר למשרדינו בכתובת: דרך השלום 53, גבעתיים, מיקוד 5345433.ג. 

הוראת קבע. 	
על מנת לבצע הפקדות חודשיות שוטפות לקופה יש למלא "טופס הוראה חיוב חשבון" באמצעות אתר האינטרנט של 

החברה או באמצעות פניה במספר 03-7532000.

המידע הכלול בדף מידע זה אינו מהווה ייעוץ או המלצה או חוות דעת לרכישה או הצטרפות למוצר, וכן לא מהווה תחליף לשיקול דעת עצמאי לרבות ייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני 
המתחשב בצרכים ובמאפיינים הייחודיים לכל אדם | הפרסום הינו תמצית בלבד וזכויות ותנאי ההצטרפות של העמית יהיו בהתאם להוראות הדין, תקנון הקרן ותנאי ההצטרפות 
לקופה | אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, עוסקות, בין היתר, בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ פנסיוני(, ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה | החברה רשאית לשנות את מדיניות 
ההשקעות בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף לתקנון הקרן ולהוראות הדין | יובהר כי האמור לעיל מובא למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה מידע ממצה ומשמש כחומר רקע 

בלבד. כמו כן, האמור לעיל אינו מחליף את הוראות הרגולציה בנושא. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.

 *סכום ההפקדה יעודכן מידי שנה ב -1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד והכל בכפוף לדין.


