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הצורך
החל משנת 2012 בזכות הוראת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, קופות הגמל המסורתיות חזרו להיות אפיק חסכון מצוין 

להגדלת רכיב הפנסיה או ההון )או שילוב ביניהם( גם ביחס לאלטרנטיבות השקעה של מוצרים מקבילים אחרים.
בהתאם לכך כל חוסך יכול לפתוח קופת גמל במעמד עצמאי, להפקיד כל סכום ללא קשר למצבו האישי, עיסוקו או 

הכנסתו, ולדעת כי יוכל לממש את הצבירה בהתאם לאפשרויות הבאות:
 1. משיכה הונית

במידה וגילו של העמית 60 שנים ומעלה והוא מקבל קצבה מזערית של לפחות 4,498 ₪ )נכון לשנת 2021( מקרן 
הפנסיה/ביטוח המנהלים שלו, יוכל החוסך לבצע משיכה הונית ולשלם לכל היותר מס רווח הון בשיעור של 15% 

נומינאלי.
לתשומת לבכם - משיכה הונית תתאפשר רק עבור הסכומים שהופקדו ועולים על הקצבה המוטבת בהתאם 	 

להגדרתה בהוראות הדין בגין כל שנת הפקדה )34,452 ₪ נכון לשנת 2021(.
 2. קצבה מוכרת פטורה ממס לכל החיים

במידה וגילו של העמית 60 שנים ומעלה, באפשרות החוסך לבקש להעביר את היתרה הצבורה )כולה או חלקה( 
לפוליסה משלמת לקצבה, ולקבל סכום חודשי קבוע פטור ממס לכל חייו עם תקופה מובטחת לבחירתו.

 3. העברה בין דורית - חשוב להכיר, ראוי להזכיר
החוסך רשאי למנות מוטבים בקופה ולדעת כי הם הזכאים לכספים שייצברו.

 אם החוסך נפטר עד גיל 75 -	 
היתרה נזילה באופן הוני ופטור ממס )לחילופין באפשרות המוטבים להעביר את היתרה על שמם(.

 אם החוסך נפטר לאחר גיל 75 -	 
 היתרה נזילה באופן הוני בתשלום של 15% בגין הרווח הנומינאלי מיום ההפקדה.

)לחילופין באפשרות המוטבים להעביר את היתרה על שמם ללא שהפעולה תיחשב כאירוע מס(.
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יתרונות נוספים במסגרת ניהול הכספים בקופת גמל
הפקדת כספים ללא מגבלה - ניתן להפקיד בכל עת ובכל שלב כל סכום ללא תקרות.	 
מגוון מסלולי השקעה - מסלולים בעלי רמות חשיפה שונות המאפשרות לחוסך פיצול ומעבר בין מסלולים באופן חופשי 	 

ללא אירוע מס וללא עלויות אחרות.
תשואות - שקיפות מלאה ואפשרות השוואה בגמל נט מול אפיקי השקעה פנסיוניים.	 
השקעה גם בנכסים שאינם סחירים - כגון נדל“ן, קרנות פרטיות, הלוואות, קרנות גידור וכו‘ – נכסים שמהווים כרית 	 

ביטחון שאינה תלויה ישירות בביצועי שוק ההון.
הטבות מס – הפקדה לקופת הגמל מאפשרת להגיש בקשה לקבלת הטבות מס )זיכוי וניכוי( 	 
דחיית מס - תשלום המס בגין הרווח מתבצע רק בעת פדיון הכספים. 	 
 	FATCA אזרחות אמריקאית – גמל 190 אינו נחשב מוצר פיננסי כך שלא מחייב הצהרת
מגוון אפשריות משיכה מגיל 60 - קצבה פטורה ממס לכל החיים או היוון קצבה*	 
מגוון מסלולי קצבה לבחירה מגיל 60 – קצבאות לכל החיים עם תקופה מובטחת לבחירת המבוטח.	 
עלויות - ללא עמלות ועלויות נלוות - דמי ניהול קבועים מהצבירה בלבד.	 
הלוואות - עד 7 שנים, גרייס/שפיצר )בכפוף להוראות הרגולציה, מדיניות החברה ולנהלי החיתום בחברה(.	 

חשוב לדעת
בעת ההצטרפות לקופה אין התחייבות לבחירת אופן משיכת היתרה הצבורה )הוני/קצבתי(.	 
ניתן להפקיד הפקדות שוטפות וחד פעמיות לקופת הגמל )אין סכום מינימאלי(.	 

ואיך מפקידים?
לקופת גמל 190 במעמד עצמאי ניתן להפקיד בפשטות באמצעים הבאים:

 העברה בנקאית. 1
ניתן לבצע את ההפקדות ישירות אל חשבון העו"ש של המוצר: בנק: 20 , סניף: 409, חשבון: 136053.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. 

* חוסך שהפקיד לפוליסה כספים פרטיים יוכל לבחור בין שני מסלולים בהגיעו לגיל 60:
1. קצבה - למשוך את הסכום שהופקד כולל הרווחים כקצבה פטורה ממס לכל החיים.

2. היוון קצבה מוכרת – בגין כספים העולים על התקרה המוטבת )34,452 ₪ נכון ל-2021( ורק במידה ומקבל קצבה מזערית כהגדרתה 
בהוראות הדין המהווה לשנת המס )לפחות 4,498 ₪ נכון ל- 2021(. 

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 
ותנאי  הדין  הוראות  הקופה,  תקנון  להוראות  בהתאם  יהיו  העמית  של  ההצטרפות  ותנאי  וזכויות  בלבד  תמצית  הינו  הפרסום   | אדם  לכל  הייחודיים  ובמאפיינים  בצרכים  המתחשב 
| החברה רשאית  ידה  על  פנסיוניים המנוהלים  למוצרים  זיקה  ולה  פנסיוני(,  בייעוץ  )ולא  פנסיוני  בשיווק  היתר,  בין  עוסקות,  בע"מ,  והשתלמות  גמל  | אקסלנס  לקופה  ההצטרפות 
מידע  מהווה  אינו  הוא  בלבד,  אינפורמציה  למטרת  מובא  לעיל  האמור  כי  יובהר   | הדין  ולהוראות  הקופה  לתקנון  ובכפוף  דעתה  לשיקול  בהתאם  ההשקעות  מדיניות  את  לשנות 
הוראות הדין. הוראות הדין, תגברנה  לבין  לעיל  בין האמור  בנושא. במקרה של סתירה  הוראות הרגולציה  אינו מחליף את  לעיל  כן, האמור  ומשמש כחומר רקע בלבד. כמו  ממצה 


