


מהן ההפקדות שלי?כמה חסכתי עד היום?
₪ 1,429,363₪ 5,911

איזה כיסויים ביטוחיים יש לי בחיי?איזה כיסויים ביטוחיים יש לי במותי?

מה סך הפיצויים שמגיע לי?איך מתחלק הכסף להון וקצבה?
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סטטוס פוליסות
הערות יתרה מעמד סטטוס וותק פרטי מוצר מס

פוליסות ביטוח חיים משולבות חיסכון

43 שכיר תום תקופה 01/08/2012 מגדל חברה לבטוח בע"מ 171076273 מגדלור לחיים 7002 1

485 שכיר פעיל 01/08/2016 מגדל חברה לבטוח בע"מ 19246336 מגדלור לחיים 3102 ק.מ.ל 2

368,868 שכיר פעיל 01/02/1998 מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 3

קרנות פנסיה

727,627 שכיר פעיל 01/03/1993 קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים 310207030 מקיפה 1

קופות גמל

105,368 שכיר פעיל 27/02/1998 הראל פנסיה וגמל בע"מ 124761 הראל קופת גמל 1

34,140 פרט פעיל 29/11/1996 הראל פנסיה וגמל בע"מ 1940846 הראל קופת גמל 2

קרנות השתלמות

34 שכיר מוקפא/מסולק/לא פעיל 02/09/1998 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ 461652 מגדל
קה"ל השתלמות

1

190,791 שכיר פעיל 17/09/2009 הראל פנסיה וגמל בע"מ 3418308 הראל קרן השתלמות 2

2,008 שכיר מוקפא/מסולק/לא פעיל 29/09/2009 הראל פנסיה וגמל בע"מ 3421696 הראל קרן השתלמות 3
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רשימת תוכניות
קיים/חדש/ניוד פרטים נתוני ביטוח נתונים כספיים תוכנית מס

קיים מסלול: 101  נכסים: -100%
ד.ניהול מצבירה: 0.60%

תאריך מסלקה: 11/06/2017
תאריך הזנה: 18/06/2017

גיל פרישה: 67
חיסכון לקצבה נוכחי: 34,135

חיסכון לקצבה צפוי עם
הפקדות: 34,134

הון נוכחי: 5
חיסכון הון צפוי עם הפקדות: 4

צבירה: 34,140

תגמולים ואישית לפיצויים - הראל פנסיה וגמל בע"מ
הראל אג"ח עד 25% מניות

שם תוכנית: הראל קופת גמל
מספר תוכנית: 1940846

וותק: 29/11/1996
סטטוס: פעיל

1

קיים מסלול: 17012  נכסים:
100%-

תאריך מסלקה: 11/06/2017
תאריך הזנה: 18/06/2017

ביטוח יסודי: 43
חיסכון לקצבה נוכחי: 43

צבירה: 43

פוליסה - מגדל
מגדל-קרן י

שם תוכנית: מגדלור לחיים 7002
מספר תוכנית: 171076273

וותק: 01/08/2012
סטטוס: תום תקופה

2

קיים מסלול: 179999 מסלול:
הראל מסלול שיקלי טווח קצר

93 נכסים: 100%
ד.ניהול מצבירה: 0.49%

ד.ניהול מהפקדה: 2.00%
תאריך מסלקה: 11/06/2017

תאריך הזנה: 18/06/2017

ביטוח יסודי: 485 גיל פרישה: 70
חיסכון לקצבה נוכחי: 485

חיסכון לקצבה צפוי עם
הפקדות: 3,886

קצבה עם הפקדות: 20
צבירה: 485

הפקדה: 114

פוליסה - מגדל
מגדלור לחיים 3102 ק.מ.ל

שם תוכנית: מגדלור לחיים 3102 ק.מ.ל
מספר תוכנית: 19246336

וותק: 01/08/2016
סטטוס: פעיל

3

קיים מסלול: 313  נכסים: -100%
ד.ניהול מצבירה: בגובה של
הוצאות ניהול הקופה בפועל

ד.ניהול מהפקדה: בגובה של
הוצאות ניהול הקופה בפועל

תאריך מסלקה: 11/06/2017
תאריך הזנה: 18/06/2017

פנסיית אלמן/ה: 19.40%
פנסיית יתום/ה: 9.70%
גיל כניסה תקנוני: 67

גיל פרישה: 67
חיסכון לקצבה נוכחי: 727,627

צבירה: 727,627
הפקדה: 2,811

קרן פנסיה - קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים
אגודה שיתופית בע"מ

קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים - ותיקה
שם תוכנית: מקיפה

מספר תוכנית: 310207030
וותק: 01/03/1993

סטטוס: פעיל

4

קיים מסלול: 579  נכסים: -100%
ד.ניהול מצבירה: 0.60%

תאריך מסלקה: 13/06/2017
תאריך הזנה: 18/06/2017

גיל פרישה: 67
הון נוכחי: 34

צבירה: 34

קרנות השתלמות - מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות
גמל בע"מ

מגדל השתלמות כללי
שם תוכנית: מגדל קה\"ל השתלמות

מספר תוכנית: 461652
וותק: 02/09/1998

סטטוס: לא פעיל/מוקפא/מסולק

5

קיים מסלול: 154 מסלול: הראל
השתלמות אג"ח עד 10%
מניות 764 נכסים: 100%
ד.ניהול מצבירה: 0.60%

תאריך מסלקה: 11/06/2017
תאריך הזנה: 18/06/2017

גיל פרישה: 67
הון נוכחי: 190,791

חיסכון הון צפוי עם הפקדות:
190,791

צבירה: 190,791
הפקדה: 1,828

קרנות השתלמות - הראל פנסיה וגמל בע"מ
הראל השתלמות כללי

שם תוכנית: הראל קרן השתלמות
מספר תוכנית: 3418308

וותק: 17/09/2009
סטטוס: פעיל

6

קיים מסלול: 154  נכסים: -100%
ד.ניהול מצבירה: 0.60%

תאריך מסלקה: 11/06/2017
תאריך הזנה: 18/06/2017

גיל פרישה: 67
הון נוכחי: 2,008

חיסכון הון צפוי עם הפקדות:
2,007

צבירה: 2,008

קרנות השתלמות - הראל פנסיה וגמל בע"מ
הראל השתלמות כללי

שם תוכנית: הראל קרן השתלמות
מספר תוכנית: 3421696

וותק: 29/09/2009
סטטוס: לא פעיל/מוקפא/מסולק

7
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רשימת תוכניות
קיים/חדש/ניוד פרטים נתוני ביטוח נתונים כספיים תוכנית מס

ניוד מ: הראל
השקעות בביטוח

ושירותים פיננסיים
בע"מ

הראל אג"ח עד
25% מניות: 101

95% מהנכסים

הראל גמל מסלול
לגילאי 60 ומעלה

9745
5% מהנכסים

שם תוכנית: הראל
קופת גמל

מספר
עמית/פוליסה:

124761

ד.ניהול מצבירה: 0.70
תאריך הזנה: 04/07/2017

גיל פרישה: 67הון נוכחי:
105,367

הפקדה: 319
צבירה: 105,368

פוליסה הכשרה
הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה

מעמד: שכיר

8

ניוד מ: מגדל
מגדל-קרן ח נכסים:

100%
שם תוכנית: יותר

מספר
עמית/פוליסה:

3637279

ד.ניהול מצבירה: 0.70
תאריך הזנה: 04/07/2017

גיל פרישה: 70חיסכון לקצבה
נוכחי: 282,398

הון נוכחי: 86,470

הפקדה: 0

פוליסה הכשרה
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי

מעמד: שכיר

9
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מהכספים שחסכתי עד היום - כמה מיועד להון וכמה לקצבה?
סה"כ לבחירה קצבה לא משלמת קצבה הון תוכנית מס

43 43 מגדל חברה לבטוח בע"מ מגדלור לחיים 171076273 7002 1

485 485 מגדל חברה לבטוח בע"מ מגדלור לחיים 3102 ק.מ.ל 19246336 2

368,868 282,398 86,470 מגדל חברה לבטוח בע"מ יותר 3637279 3

727,626 727,626 קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים מקיפה 310207030 4

34 34 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ מגדל קה"ל
השתלמות 461652

5

190,791 190,791 הראל פנסיה וגמל בע"מ הראל קרן השתלמות 3418308 6

2,008 2,008 הראל פנסיה וגמל בע"מ הראל קרן השתלמות 3421696 7

105,368 105,368 הראל פנסיה וגמל בע"מ הראל קופת גמל 124761 8

34,140 34,135 5 הראל פנסיה וגמל בע"מ הראל קופת גמל 1940846 9

1,429,363 0 34,178 1,010,509 384,676 סה"כ 10

טבלה זו מציגה את פירוט היתרות של כל תוכנית, תוכניות ללא יתרות לא יופיעו בטבלה

יתרות לפי תקופה
סה"כ יתרה סוג יתרה רכיב יתרה תוכנית מס

עד חוק ההסדרים 2000 - 1997

13,109 נתון לבחירת הלקוח תגמולים מעביד מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 1

7,822 נתון לבחירת הלקוח פיצויים מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 2

13,109 נתון לבחירת הלקוח תגמולים עובד מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 3

16,406 קצבה משלמת תגמולים עובד קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים 310207030 מקיפה 4

17,897 קצבה משלמת תגמולים מעביד קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים 310207030 מקיפה 5

40,643 קצבה משלמת תגמולים עובד קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים 310207030 מקיפה 6

44,338 קצבה משלמת תגמולים מעביד קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים 310207030 מקיפה 7

סה"כ יתרה: 153,324

לאחר חוק ההסדרים 2000 - 1997

33,386 קצבה משלמת תגמולים עובד מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 1

22,645 קצבה משלמת פיצויים מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 2

33,383 קצבה משלמת תגמולים מעביד מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 3

181,700 קצבה משלמת תגמולים עובד קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים 310207030 מקיפה 4

195,755 קצבה משלמת תגמולים מעביד קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים 310207030 מקיפה 5

61,850 הון פיצויים הראל פנסיה וגמל בע"מ 124761 הראל קופת גמל 6

סה"כ יתרה: 528,718

עד 31.12.2004

14,977 הון תגמולים מעביד מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 1

14,977 הון תגמולים עובד מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 2

11,805 הון פיצויים מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 3

סה"כ יתרה: 41,759

עד 31.12.2005

18 הון קה"ש עובד הראל פנסיה וגמל בע"מ 3421696 הראל קרן השתלמות 1

52 הון קה"ש מעביד הראל פנסיה וגמל בע"מ 3421696 הראל קרן השתלמות 2

4 הון תגמולים 47 הראל פנסיה וגמל בע"מ 1940846 הראל קופת גמל 3

סה"כ יתרה: 74

מ-01.01.2005 עד 31.12.2007

15,263 הון תגמולים מעביד מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 1

15,263 הון תגמולים עובד מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 2

14,185 הון פיצויים מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 3

סה"כ יתרה: 44,711

מ-01.01.2006 עד 31.12.2007

17,390 הון קה"ש עובד הראל פנסיה וגמל בע"מ 3418308 הראל קרן השתלמות 1

52,170 הון קה"ש מעביד הראל פנסיה וגמל בע"מ 3418308 הראל קרן השתלמות 2

1 הון תגמולים 47 הראל פנסיה וגמל בע"מ 1940846 הראל קופת גמל 3

סה"כ יתרה: 69,561

מ- 01.01.2008

43 קצבה לא משלמת תגמולים מעביד מגדל חברה לבטוח בע"מ 171076273 מגדלור לחיים 7002 1

194 קצבה משלמת תגמולים עובד מגדל חברה לבטוח בע"מ 19246336 מגדלור לחיים 3102 ק.מ.ל 2
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יתרות לפי תקופה
סה"כ יתרה סוג יתרה רכיב יתרה תוכנית מס

291 קצבה משלמת תגמולים מעביד מגדל חברה לבטוח בע"מ 19246336 מגדלור לחיים 3102 ק.מ.ל 3

49,275 קצבה משלמת תגמולים עובד מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 4

60,167 קצבה משלמת פיצויים מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 5

49,502 קצבה משלמת תגמולים מעביד מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 6

30,308 הון קה"ש עובד הראל פנסיה וגמל בע"מ 3418308 הראל קרן השתלמות 7

90,923 הון קה"ש מעביד הראל פנסיה וגמל בע"מ 3418308 הראל קרן השתלמות 8

485 הון קה"ש עובד הראל פנסיה וגמל בע"מ 3421696 הראל קרן השתלמות 9

1,454 הון קה"ש מעביד הראל פנסיה וגמל בע"מ 3421696 הראל קרן השתלמות 10

43,518 הון פיצויים הראל פנסיה וגמל בע"מ 124761 הראל קופת גמל 11

34,135 קצבה לא משלמת תגמולים 47 הראל פנסיה וגמל בע"מ 1940846 הראל קופת גמל 12

סה"כ יתרה: 360,294

עד 31.12.2002

8 הון קה"ש עובד מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ 461652 מגדל קה"ל השתלמות 1

26 הון קה"ש מעביד מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ 461652 מגדל קה"ל השתלמות 2

סה"כ יתרה: 34

פיצויים

186,550 קצבה משלמת פיצויים קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים 310207030 מקיפה 1

44,338 קצבה משלמת פיצויים קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים 310207030 מקיפה 2

סה"כ יתרה: 230,888

טבלה זו מציגה את הייתרות לפי תקופה

יתרות לפי רכיב יתרה
סה"כ יתרה סוג תקופה סוג יתרה תוכנית מס

פיצויים

60,167 מ- 01.01.2008 קצבה משלמת מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 1

22,645 לאחר חוק ההסדרים
1997 - 2000

קצבה משלמת מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 2

7,822 עד חוק ההסדרים - 1997
2000

נתון לבחירת הלקוח מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 3

14,185 מ-01.01.2005 עד
31.12.2007

הון מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 4

11,805 עד 31.12.2004 הון מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 5

186,550 פיצויים קצבה משלמת קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים 310207030 מקיפה 6

44,338 פיצויים קצבה משלמת קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים 310207030 מקיפה 7

61,850 לאחר חוק ההסדרים
1997 - 2000

הון הראל פנסיה וגמל בע"מ 124761 הראל קופת גמל 8

43,518 מ- 01.01.2008 הון הראל פנסיה וגמל בע"מ 124761 הראל קופת גמל 9

סה"כ יתרה: 452,880

תגמולים עובד + תגמולים מעביד +תגמולים 47

43 מ- 01.01.2008 קצבה לא משלמת מגדל חברה לבטוח בע"מ 171076273 מגדלור לחיים 7002 1

194 מ- 01.01.2008 קצבה משלמת מגדל חברה לבטוח בע"מ 19246336 מגדלור לחיים 3102 ק.מ.ל 2

291 מ- 01.01.2008 קצבה משלמת מגדל חברה לבטוח בע"מ 19246336 מגדלור לחיים 3102 ק.מ.ל 3

33,386 לאחר חוק ההסדרים
1997 - 2000

קצבה משלמת מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 4

49,275 מ- 01.01.2008 קצבה משלמת מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 5

13,109 עד חוק ההסדרים - 1997
2000

נתון לבחירת הלקוח מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 6

15,263 מ-01.01.2005 עד
31.12.2007

הון מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 7

33,383 לאחר חוק ההסדרים
1997 - 2000

קצבה משלמת מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 8

15,263 מ-01.01.2005 עד
31.12.2007

הון מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 9

49,502 מ- 01.01.2008 קצבה משלמת מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 10

14,977 עד 31.12.2004 הון מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 11

14,977 עד 31.12.2004 הון מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 12

13,109 עד חוק ההסדרים - 1997
2000

נתון לבחירת הלקוח מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 13
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יתרות לפי רכיב יתרה
סה"כ יתרה סוג תקופה סוג יתרה תוכנית מס

16,406 עד חוק ההסדרים - 1997
2000

קצבה משלמת קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים 310207030 מקיפה 14

181,700 לאחר חוק ההסדרים
1997 - 2000

קצבה משלמת קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים 310207030 מקיפה 15

17,897 עד חוק ההסדרים - 1997
2000

קצבה משלמת קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים 310207030 מקיפה 16

195,755 לאחר חוק ההסדרים
1997 - 2000

קצבה משלמת קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים 310207030 מקיפה 17

40,643 עד חוק ההסדרים - 1997
2000

קצבה משלמת קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים 310207030 מקיפה 18

44,338 עד חוק ההסדרים - 1997
2000

קצבה משלמת קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים 310207030 מקיפה 19

4 עד 31.12.2005 הון הראל פנסיה וגמל בע"מ 1940846 הראל קופת גמל 20

1 מ-01.01.2006 עד
31.12.2007

הון הראל פנסיה וגמל בע"מ 1940846 הראל קופת גמל 21

34,135 מ- 01.01.2008 קצבה לא משלמת הראל פנסיה וגמל בע"מ 1940846 הראל קופת גמל 22

סה"כ יתרה: 783,650

קה"ש עובד

8 עד 31.12.2002 הון מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ 461652 מגדל קה"ל השתלמות 1

17,390 מ-01.01.2006 עד
31.12.2007

הון הראל פנסיה וגמל בע"מ 3418308 הראל קרן השתלמות 2

30,308 מ- 01.01.2008 הון הראל פנסיה וגמל בע"מ 3418308 הראל קרן השתלמות 3

18 עד 31.12.2005 הון הראל פנסיה וגמל בע"מ 3421696 הראל קרן השתלמות 4

485 מ- 01.01.2008 הון הראל פנסיה וגמל בע"מ 3421696 הראל קרן השתלמות 5

סה"כ יתרה: 48,208

קה"ש מעביד

26 עד 31.12.2002 הון מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ 461652 מגדל קה"ל השתלמות 1

52,170 מ-01.01.2006 עד
31.12.2007

הון הראל פנסיה וגמל בע"מ 3418308 הראל קרן השתלמות 2

90,923 מ- 01.01.2008 הון הראל פנסיה וגמל בע"מ 3418308 הראל קרן השתלמות 3

52 עד 31.12.2005 הון הראל פנסיה וגמל בע"מ 3421696 הראל קרן השתלמות 4

1,454 מ- 01.01.2008 הון הראל פנסיה וגמל בע"מ 3421696 הראל קרן השתלמות 5

סה"כ יתרה: 144,625

טבלה זו מציגה את הייתרות לפי תקופה

מתי הכסף נזיל והזכויות לעניין כספי פיצויים

האם
קיים
רצף

זכויות
פיצויים

האם
קיים
רצף

פיצויים
לקצבה

ערכי
פדיון
כספי

פיצויים
נזילים
להון

מעבידים
קודמים

ערך פדיון
כספי

פיצויים
מעבידים
קודמים
ברצף
זכויות

ערך
פדיון

מרכיב
הפיצויים
לצרכי
מס של
מעסיק
נוכחי

ערך
פידיון

פיצויים
מעסיק
נוכחי

צבירת
פיצויים

31.12.1999
שיועדו
לקצבה
מתוך סך
הצבירה

לרצף קצבה

צבירת
כספי

פיצויים
מעבידים
קודמים
ברצף
זכויות

צבירת
כספי

פיצויים
מעבידים
קודמים
ברצף
קצבה

ערכי
פדיון
כספי

פיצויים
פטורים
לקצבה
מעבידים
קודמים

צבירת
כספי

פיצויים
פטורים

מעבידים
קודמים

יתרת כספי
תגמולים
נזילים
לגמל

והשתלמות

מועד
נזילות
כספי

תגמולים
לגמל

והשתלמות

תוכנית מס

לא קיים לא קיים 174,375 116,624 מגדל חברה לבטוח
בע"מ 3637279 יותר

1

לא ידוע לא ידוע 186,550 186,550 קרן מקפת מרכז לפנסיה
ותגמולים 310207030

מקיפה

2

לא ידוע לא ידוע 44,338 44,338 44,338 44,338 קרן מקפת מרכז לפנסיה
ותגמולים 310207030

מקיפה

3

לא ידוע לא ידוע 34 28/09/2004 מגדל מקפת קרנות
פנסיה וקופות גמל בע"מ

461652 מגדל קה"ל
השתלמות

4

לא ידוע לא ידוע 190,791 29/10/2015 הראל פנסיה וגמל בע"מ
3418308 הראל קרן

השתלמות

5

לא ידוע לא ידוע 2,008 30/03/1999 הראל פנסיה וגמל בע"מ
3421696 הראל קרן

השתלמות

6

לא ידוע לא ידוע 105,368 105,368 03/10/2009 הראל פנסיה וגמל בע"מ
124761 הראל קופת

גמל

7

לא ידוע לא ידוע 5 03/10/2009 הראל פנסיה וגמל בע"מ
1940846 הראל קופת

גמל

8
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מתי הכסף נזיל והזכויות לעניין כספי פיצויים

האם
קיים
רצף

זכויות
פיצויים

האם
קיים
רצף

פיצויים
לקצבה

ערכי
פדיון
כספי

פיצויים
נזילים
להון

מעבידים
קודמים

ערך פדיון
כספי

פיצויים
מעבידים
קודמים
ברצף
זכויות

ערך
פדיון

מרכיב
הפיצויים
לצרכי
מס של
מעסיק
נוכחי

ערך
פידיון

פיצויים
מעסיק
נוכחי

צבירת
פיצויים

31.12.1999
שיועדו
לקצבה
מתוך סך
הצבירה

לרצף קצבה

צבירת
כספי

פיצויים
מעבידים
קודמים
ברצף
זכויות

צבירת
כספי

פיצויים
מעבידים
קודמים
ברצף
קצבה

ערכי
פדיון
כספי

פיצויים
פטורים
לקצבה
מעבידים
קודמים

צבירת
כספי

פיצויים
פטורים

מעבידים
קודמים

יתרת כספי
תגמולים
נזילים
לגמל

והשתלמות

מועד
נזילות
כספי

תגמולים
לגמל

והשתלמות

תוכנית מס

טבלה זו מציגה את מועדי נזילות גמל והשתלמות ונתוני פיצויים וזכויות

כמה כסף צפוי לי בעתיד?
הון צפוי קצבה חודשית צפויה סכום לקצבה צפוי סה"כ חיסכון צפוי פרטי תוכנית

גיל
פרישה
לחישוב

שיעור
פנסיית
זיקנה
צפויה

הון - ללא
הפקדות

הון - עם
הפקדות

קצבה
חודשית

בלי
הפקדות

קצבה
חודשית

עם
הפקדות

סכום
לקצבה -

בלי
הפקדות

סכום
לקצבה -

עם הפקדות

סה"כ חיסכון
צפוי בגיל

פרישה (ללא
פרמיות)

סה"כ חיסכון
צפוי בגיל

פרישה (כולל
פרמיות)

תוכנית מס

70 2 20 398 3,886 398 3,886 מגדל חברה לבטוח בע"מ 19246336
מגדלור לחיים 3102 ק.מ.ל

1

70 2,071 2,407 393,577 442,274 393,577 442,274 מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279  יותר 2

67 49% קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים
310207030  מקיפה

3

67 190,791 190,791 190,791 190,791 הראל פנסיה וגמל בע"מ 3418308  הראל
קרן השתלמות

4

67 2,008 2,008 2,008 2,008 הראל פנסיה וגמל בע"מ 3421696  הראל
קרן השתלמות

5

67 105,368 105,368 105,368 105,368 הראל פנסיה וגמל בע"מ 124761  הראל
קופת גמל

6

67 5 5 34,135 34,135 34,140 34,140 הראל פנסיה וגמל בע"מ 1940846  הראל
קופת גמל

7

298,172 2,427 480,295 778,467 סה"כ 8

בנוסף קיימת זכאות בשיעור של 49% מהפנסיה הוותיקה
הבהרה: לצורך החישוב נלקח בחשבון הסכום הגבוה יותר בין שתי העמודות: "בלי הפקדות" ו"עם הפקדות"

טבלה זו מציגה את פירוט הקופות לגיל הפרישה ומחולקות לפי הון ויתרה כללית שמהיתרה נגזר סכום קצבת הזקנה, תוכניות ללא יתרות
לא יופיעו בטבלה

**הבהרות לנתונים:
קרנות הפנסיה- היתרה החזויה והקצבה החודשית המוצגים בהנחה שלא יופקדו יותר כספים לקרן פנסיה זו,

והם מייצגים את שווי הכספים שהפוקדו עד היום בתוספת רווחים הצפויים להצטבר בחשבונות עד גיל הפרישה.

הסכום המוצג צפוי לגדול במידה והחוסך ימשיך להפקיד לחשבונות בקרן.

בשלב זה קרנות הפנסיה אינן מחוייבות (רק רשאיות) לדווח את שווי החסכון הצפוי לגיל הפרישה כולל הערכת הפקדות עתידיות,

במידה ונתון זה דווח הוא יוצג בהמשך הדוח.

פוליסות פנסיוניות - היתרה החזויה והקצבה החודשית המוצגים בהנחה שכן יופקדו כספים לפוליסה כפי שהופקדו עד למועד הדוח

קרנות השתלמות וקופות גמל -בסעיף זה אין התייחסות ליתרות החזויות וקצבה חודשית.
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הביטוחים וההגנות שלי - ממה הם מורכבים?
פרטים נוספים כיסויים ביטוחיים עלות

כיסוי סכום כיסוי שם כיסוי סוג
מבוטח תוכנית מס

תוכנית משולבת חיסכון -     ביטוח יסודי מבטיח לך או למוטבים את הכסף במקרה של פטירה או מקרה של סיום התוכנית

תחילת הכיסוי: 01/08/2012 תום הכיסוי: 01/08/2016 תדירות שינוי דמי כיסוי ביטוחי יסוד
הביטוח בשנים: 1 מועד עדכון דמי ביטוח: 01/08/2017 קוד ניספח כיסוי:

1102 תאריך הפסקת תשלום: 01/08/2016 אופן תשלום: סכום חד פעמי,
משלם הכיסוי: מתוך הפרשות,

יסודי- 43 מגדלור לחיים
2007

לעובדים
שכירים

(מהדורת
2.08)

ביטוח יסודי

ראשי מגדל חברה לבטוח בע"מ
171076273 מגדלור לחיים

7002

1

ערך אחוז ההקצאה לחיסכון:
98%  כיסוי ביטוחי יסוד

הפקדה לחיסכון: 114 תחילת הכיסוי: 01/08/2016 תום הכיסוי:
01/08/2044 תדירות שינוי דמי הביטוח בשנים: 1 מועד עדכון דמי ביטוח:

01/08/2017 קוד ניספח כיסוי: 1265 תאריך הפסקת תשלום: 01/08/2044
אופן תשלום: סכום חד פעמי, משלם הכיסוי: מתוך הפרשות,

112 יסודי- 485 מגדלור לחיים
- 2013 קופה

משלמת
לקצבה

ביטוח יסודי

ראשי מגדל חברה לבטוח בע"מ
19246336 מגדלור לחיים

3102 ק.מ.ל

2

כולל את החיסכון המצטבר
בפוליסה,  כיסוי ביטוחי יסוד

הפקדה לחיסכון: 838 תחילת הכיסוי: 01/02/1998 תום הכיסוי:
01/02/2045 תדירות שינוי דמי הביטוח בשנים: 1 מועד עדכון דמי ביטוח:
01/02/2018 קוד ניספח כיסוי: 174 תאריך הפסקת תשלום: 01/02/2045

אופן תשלום: סכום חד פעמי, משלם הכיסוי: מתוך הפרשות,

2,392 יסודי-
368,868

יותר-רווח
ביטוח יסודי

ראשי מגדל חברה לבטוח בע"מ
3637279 יותר

3

סה"כ סכום ביטוח: 369,397 סה"כ דמי ביטוח: 2,504

מוות + אכ"ע -    בקרן פנסיה וותיקה

גיל פרישה: 67 תחילת חברות:
15/03/1993 כיסו ביטוחי ריידר

שיעור אלמן/ה 19.4%  שיעור יתום((9.7% אחוז פנסייה צבורה: 48.51%
תחילת הכיסוי: 15/03/1993 תום הכיסוי: 01/05/2017 תאריך הפסקת
תשלום: 01/05/2017 אופן תשלום: קצבה, משלם הכיסוי: , 36 חודשי

אכשרה

כללי קרן מקפת מרכז לפנסיה
ותגמולים 310207030 מקיפה

1

טבלה זו חוקרת את הביטוחים ובאמצעותה ניתן לבחון לעומק את מרכיבי התוכנית

מי הם המוטבים?
תאריך עדכון

אחרון מהות מוטב הגדרת מוטב חלק המוטב
באחוזים

זיקה בין המוטב
למבוטח מספר מזהה שם מוטב סוג מוטב תוכנית מס

09/09/2012 רגיל אחר אחר מגדל חברה לבטוח בע"מ
171076273 מגדלור לחיים

7002

1

01/08/2016 רגיל אחר אחר מגדל חברה לבטוח בע"מ
19246336 מגדלור לחיים

3102 ק.מ.ל

2

17/08/2016 רגיל אחר אחר מגדל חברה לבטוח בע"מ
3637279 יותר

3

21/08/2016 אחר הראל פנסיה וגמל בע"מ
3418308 הראל קרן

השתלמות

4

21/08/2016 אחר הראל פנסיה וגמל בע"מ
3421696 הראל קרן

השתלמות

5

21/08/2016 אחר הראל פנסיה וגמל בע"מ
124761 הראל קופת גמל

6

21/08/2016 אחר הראל פנסיה וגמל בע"מ
1940846 הראל קופת גמל

7

טבלה זו מציגה את פירוט המוטבים של הכיסויים הביטוחיים

פרטי שארים
תאריך לידה שם משפחה קודם שם שארים מספר מזהה שארים סוג זיקה תוכנית מס

אלמן/אלמנה  בן / בת זוג מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל
בע"מ 461652

1

טבלה זו מציגה את פירוט השארים של הכיסויים הביטוחיים

פרטי מטריות
האם נחתם

טופס
הצטרפות?

תדירות
תשלום

משלם דמי
הביטוח עלות הכיסוי סכום הביטוח כיסוי הביטוחי

הניתן

תאריך תום
תקופת
הביטוח

תאריך
תחילת ביטוח

שם החברה
המבטחת תוכנית מס

אין מידע
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מבנה הפרשות
ריסק
מוות

תגמולים
פרט

קה"ש
מעביד

קה"ש
עובד

שונות
מעביד

שונות
עובד

אובדן
כושר
עבודה

תגמולים
47

תגמולים
מעביד

תגמולים
עובד פיצויים מעסיק/שכר תוכנית מס

0.33% מעסיק: אלביט מערכות אבטחה
בעמ

זכאות ללא תנאי לא ידוע
סעיף 14 לא ידוע

מגדל חברה לבטוח בע"מ
171076273 מגדלור לחיים

7002 שכיר

1

1.50% 1.00% מעסיק: אלביט מערכות אבטחה
בעמ

שכר לפוליסה: 5,068
זכאות ללא תנאי לא קיים

סעיף 14 לא קיים
התחלה: 01/08/2016

מגדל חברה לבטוח בע"מ
19246336 מגדלור לחיים

3102 ק.מ.ל שכיר

2

טבלה זו מציגה את פירוט ההפרשות לפי סוג התוכנית, נתוני ההפרשות מתייחסים לרמת השכר בפוליסה

הפקדות
סה"כ הפקדות לפיצויים

בשנה נוכחית
סה"כ הפקדות מעביד

לתגמולים בשנה נוכחית
סה"כ הפקדות  עובד

לתגמולים בשנה נוכחית שם משלם תוכנית מס

373 248 שם משלם: אלביט מערכות
אלקטרו אופטיקה אל אופ

בעמ

מגדל חברה לבטוח בע"מ 19246336 מגדלור לחיים
3102 ק.מ.ל

1

3,070 1,915 1,915 שם משלם: אלביט מערכות
אלקטרו אופטיקה אל אופ

בעמ

מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 יותר 2

5,371 6,714 6,266 שם משלם: אלביט מערכות
אלקטרו-אופטיקה אלאופ

בע"מ

קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים 310207030
מקיפה

3

6,209 2,070 שם משלם: אלביט מערכות
אלקטרו-

הראל פנסיה וגמל בע"מ 3418308 הראל קרן
השתלמות

4

1,447 שם משלם: אלביט מערכות
אלקטרו-

הראל פנסיה וגמל בע"מ 124761 הראל קופת גמל 5

450 שם משלם: אלביט מערכות
אלקטרו-

הראל פנסיה וגמל בע"מ 1940846 הראל קופת גמל 6

טבלה זו מציגה את סך כל ההפקדות לתוכנית בשנה הנוכחית

פרטי הפקדות והפרשות-מגדל חברה לבטוח בע"מ מגדלור לחיים 3102 ק.מ.ל
19246336

מעסיק: אלביט מערכות אלקטרו אופטיקה אל אופ בעמ מבנה הפרשות: תגמולים מעביד 1.50% תגמולים עובד 1.00%

סה"כ ריסק מוות תגמולים
פרט

קה"ש
מעביד

קה"ש
עובד

שונות
מעביד

שונות
עובד

אובדן
כושר
עבודה

תגמולים
47

תגמולים
מעביד

תגמולים
עובד פיצויים שכר חודשי שכר מס

13 8 5 0 אוגוסט 2016 1

140 84 56 5,068 דצמבר 2016 2

242 145 97 5,068 ינואר 2017 3

115 69 46 5,068 פברואר 2017 4

115 69 46 5,068 מרץ 2017 5

פרטי הפקדות והפרשות-מגדל חברה לבטוח בע"מ יותר 3637279
מעסיק: אלביט מערכות אלקטרו אופטיקה אל אופ בעמ מבנה הפרשות: תגמולים מעביד 5.00% פיצויים 8.33% תגמולים עובד 5.00%

סה"כ ריסק מוות תגמולים
פרט

קה"ש
מעביד

קה"ש
עובד

שונות
מעביד

שונות
עובד

אובדן
כושר
עבודה

תגמולים
47

תגמולים
מעביד

תגמולים
עובד פיצויים שכר חודשי שכר מס

930 286 263 381 0 נובמבר 2016 1

2,348 673 650 1025 0 דצמבר 2016 2

2,257 616 616 1025 4,570 ינואר 2017 3

839 229 229 381 4,570 פברואר 2017 4

2,393 686 686 1021 4,570 מרץ 2017 5
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פרטי הפקדות והפרשות-קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים מקיפה 310207030
מעסיק: אלביט מערכות אלקטרו-אופטיקה אלאופ בע"מ מבנה הפרשות: פיצוייםתגמולים עובדתגמולים מעביד

סה"כ ריסק מוות תגמולים
פרט

קה"ש
מעביד

קה"ש
עובד

שונות
מעביד

שונות
עובד

אובדן
כושר
עבודה

תגמולים
47

תגמולים
מעביד

תגמולים
עובד פיצויים שכר חודשי שכר מס

2,811 1028 960 823 13,712 מאי 2016 1

2,811 1028 960 823 13,712 יוני 2016 2

2,811 1028 960 823 13,712 יולי 2016 3

2,811 1028 960 823 13,712 אוגוסט 2016 4

2,811 1028 960 823 13,712 ספטמבר 2016 5

2,811 1028 960 823 13,712 אוקטובר 2016 6

2,811 1028 960 823 13,712 נובמבר 2016 7

4,296 1572 1467 1257 13,712 דצמבר 2016 8

2,811 1028 960 823 13,712 ינואר 2017 9

2,811 1028 960 823 13,712 פברואר 2017 10

2,811 1028 960 823 13,712 מרץ 2017 11

2,811 1028 960 823 13,712 אפריל 2017 12

2,811 1028 960 823 13,712 מאי 2017 13

פרטי הפקדות והפרשות-הראל פנסיה וגמל בע"מ הראל קרן השתלמות 3418308
מעסיק: אלביט מערכות אלקטרו-אופטיקה אלאופ בע"מ מבנה הפרשות: קה"ש עובד 2.50% קה"ש מעביד 7.50%

סה"כ ריסק מוות תגמולים
פרט

קה"ש
מעביד

קה"ש
עובד

שונות
מעביד

שונות
עובד

אובדן
כושר
עבודה

תגמולים
47

תגמולים
מעביד

תגמולים
עובד פיצויים שכר חודשי שכר מס

1,828 1371 457 18,283 ספטמבר 2016 1

1,828 1371 457 18,283 אוקטובר 2016 2

1,828 1371 457 18,283 נובמבר 2016 3

2,795 2096 699 18,283 דצמבר 2016 4

1,828 1371 457 18,283 ינואר 2017 5

1,828 1371 457 18,283 פברואר 2017 6

1,828 1371 457 18,283 מרץ 2017 7

פרטי הפקדות והפרשות-הראל פנסיה וגמל בע"מ הראל קופת גמל 124761
מעסיק: אלביט מערכות אלקטרו-אופטיקה אלאופ בע"מ מבנה הפרשות: פיצויים

סה"כ ריסק מוות תגמולים
פרט

קה"ש
מעביד

קה"ש
עובד

שונות
מעביד

שונות
עובד

אובדן
כושר
עבודה

תגמולים
47

תגמולים
מעביד

תגמולים
עובד פיצויים שכר חודשי שכר מס

319 319 137 אוגוסט 2016 1

319 319 137 ספטמבר 2016 2

319 319 137 אוקטובר 2016 3

319 319 137 נובמבר 2016 4

488 488 137 דצמבר 2016 5

319 319 137 ינואר 2017 6

319 319 137 פברואר 2017 7

319 319 137 מרץ 2017 8

פרטי הפקדות והפרשות-הראל פנסיה וגמל בע"מ הראל קופת גמל 1940846
מעסיק: אלביט מערכות אלקטרו-אופטיקה אלאופ בע"מ מבנה הפרשות: תגמולים פרט

סה"כ ריסק מוות תגמולים
פרט

קה"ש
מעביד

קה"ש
עובד

שונות
מעביד

שונות
עובד

אובדן
כושר
עבודה

תגמולים
47

תגמולים
מעביד

תגמולים
עובד פיצויים שכר חודשי שכר מס

225 225 1,408 ינואר 2017 1

225 225 1,408 פברואר 2017 2
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פרטי מיופה כוח
שם מיופה כוח מספר מזהה סוג מיופה כוח תוכנית מס

אין מידע

שיעבודים עיקולים
עיקול שיעבוד תוכנית מס

אין מידע

פרטי תביעה

אחוז נכות

סכום
תביעה
מאושר

לתשלום

אחוז
מאושר
בתביעת
א.כ.ע.+
שחרור

תאריך
תחילת
תשלום
תביעה

תאריך
ערך

לסטטוס
התביעה

סטטוס
תביעה

אופן
התשלום

של הסכום
שנתבע

סוג תביעה שם כיסוי
אצל היצרן

מספר כיסוי
אצל היצרן

מספר
תביעה אצל

היצרן
תוכנית מס

אין מידע

הלוואות
סכום

ההחזר
התקופתי

סוג
החזר

תדירות
החזר

ההלוואה

סוג
הצמדה סוג ריבית ריבית

תקופת
החזר

ההלוואה
בחודשים

יתרת
הלוואה
לתשלום

מועד סיום
הלוואה

מועד קבלת
הלוואה

סכום
הלוואה מספר סיודרי תוכנית מס

48 שפיצר תשלום
חודשי

לא צמוד ריבית
משתנה

1.75% 48 52,690 14/03/2018 25/03/2014 52,690 378552418 הראל פנסיה וגמל בע"מ
3418308

1

פרטי משיכה/ ניוד/ תיקון
קנס משיכה על כספים

שמשכת/העברת
מהפוליסה

תאריך ערך תאריך ביצוע סכום משיכה/ניוד רכיב שנמשך/נויד/סוג
תיקון קוד סוג פעולה תוכנית מס

אין מידע
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פרטים תפעוליים
תאריך ביצוע קידוד אחיד מספר מסלקה תוכנית מס

11/06/2017 520004896130042510005720000000 85B9F325-E83C-4728-86EE-BABB69B6F777 מגדל חברה לבטוח בע"מ 171076273 1

11/06/2017 520004896130054110360400000000 85B9F325-E83C-4728-86EE-BABB69B6F777 מגדל חברה לבטוח בע"מ 19246336 2

11/06/2017 520004896530000000460100000000 85B9F325-E83C-4728-86EE-BABB69B6F777 מגדל חברה לבטוח בע"מ 3637279 3

11/06/2017 570009852000000000003130000000 85B9F325-E83C-4728-86EE-BABB69B6F777 קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים 310207030 4

13/06/2017 512237744000000000005790000579 85B9F325-E83C-4728-86EE-BABB69B6F777 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ 461652 5

11/06/2017 512267592000000000001540154000 85B9F325-E83C-4728-86EE-BABB69B6F777 הראל פנסיה וגמל בע"מ 3418308 6

11/06/2017 512267592000000000001540154000 85B9F325-E83C-4728-86EE-BABB69B6F777 הראל פנסיה וגמל בע"מ 3421696 7

11/06/2017 512267592000000000001010101000 85B9F325-E83C-4728-86EE-BABB69B6F777 הראל פנסיה וגמל בע"מ 124761 8

11/06/2017 512267592000000000001010101000 85B9F325-E83C-4728-86EE-BABB69B6F777 הראל פנסיה וגמל בע"מ 1940846 9

ט.ל.ח. הנתונים המוצגים הינם לאחר עיבוד ממוחשב
הנתונים הקובעים הנם בהתאם לנתונים הרשומים בחברות המנהלות ובהתאם לתנאי התוכניות בפועל ובכפוף להחלטת הגופים המנהלים.

ככל שיש אי התאמה בין הנתונים המופיעים בחוברת זו לבין החברות המנהלות, האחרונים יהיו הקובעים
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