רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון

___________
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ג .אחוז דמי ניהול והוצאות בשנת

XXXX

הסעיף מתוך הדוח

מה זה אומר ?

דמי ניהול מהפקדה

אחוז דמי הניהול הנגבים מכם בפועל מההפקדות שאתם והמעסיק שלכם מעבירים.

דמי ניהול מחיסכון

אחוז דמי הניהול הנגבים מכם בפועל מסך החיסכון הפנסיוני שצברתם.

*הוצאות ניהול השקעות

אחוז ההוצאות שהגוף הפנסיוני שלכם מעביר לגורם אחר לצורך ביצוע העסקאות שלכם .אחוז זה קבוע וזהה עבור
כלל העמיתים באותו המסלול.

השוו את דמי הניהול שאתם משלמים לדמי
הניהול הממוצעים בחיסכון הפנסיוני שלכם
ובחברות אחרות .ערכו סקר שוק ,בררו עם חברכם
לעבודה כמה הם משלמים והתמקחו על גובה דמי
הניהול!
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אם אתם צעירים ואין לכם סכום גבוה של חיסכון,
דמי הניהול מההפקדות משמעותיים יותר עבורכם
וככל שאתם מתקרבים לגיל הפרישה דמי הניהול
מהחיסכון הופכים למשמעותיים יותר.

ד .מסלולי השקעה ותשואות בשנת XXXX

הסעיף מתוך הדוח

מה זה אומר ?

מסלול ______

מסלול ההשקעה שבחרתם קובע היכן יושקעו הכספים שלכם .הנתון של התשואה מייצג כמה רווחים )יופיע
בפלוס( או הפסדים )יופיע במינוס( עשה הכסף שלכם בשנה החולפת.

*מסלול ______

אחת לכמה שנים מומלץ לבדוק האם מסלול
ההשקעה עדיין מתאים לצרכים ולהעדפות שלכם,
וניתן להתייעץ על כך עם המומחה הפנסיוני
שלכם.
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התשואה על מסלול ההשקעה היא לא המאפיין
היחיד אותו יש לבחון .צריך גם לבחון את רמת
הסיכון במסלול ההשקעה שלכם והאם הוא
מתאים להעדפות ולמשך הזמן שיש לכם עד
הפרישה.

ה .פירוט הפקדות לקרן הפנסיה בשנת
xxxx

הסעיף מתוך הדוח

מה זה אומר ?

*שם המעסיק

העמודה תופיע רק במידה ויש לך מספר מעסיקים.

מועד הפקדה

תאריך בו התקבלו הכספים בחיסכון הפנסיוני שלכם.

עבור חודש משכורת

חודש המשכורת עבורו הופקדו הכספים לחיסכון הפנסיוני.

משכורת

ההפקדות הן מהשכר המבוטח שעל בסיסו מפרישים כספים לחיסכון הפנסיוני.

תגמולי עובד

הכספים שאתם מפרישים לחיסכון הפנסיוני.

תגמולי מעביד

הכסף שהמעסיק שלכם מפריש לחיסכון הפנסיוני.

פיצויים

הכסף שהמעסיק שלכם מפריש לטובת פיצויי פיטורין ,המהווים חלק מהחיסכון הפנסיוני שלכם.

סה"כ הפקדות

כמה כסף הפקדתם בשנה החולפת.
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בררו מול המעסיק שלכם אלו רכיבי שכר נכללים
בשכר המבוטח ונסו להכליל כמה שיותר רכיבים
בשכר זה )שעות נוספות ,החזר הוצאות וכו'(,
ובררו האם אתם מנצלים את מלוא הטבות המס
המגיעות לכם.
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משיכה של כספים הפיצויים תקטין את הפנסיה
שלכם בכ !40%-במקרה שחייבים את הכסף על
מנת להסתדר בתקופה שבין עבודות ניתן גם
למשוך רק חלק מכספי הפיצויים.

טיפ
13

אם יש חריגה משמעותית בגובה ההפקדות
בחודש כלשהו בדקו מול קרן הפנסיה או
המעסיק ממה היא נובעת )האם בטעות שכחו
להפריש לכם על השעות הנוספות ,תקלה
בקבלת הכספים בקרן וכו'(.

ו .קוד לזיהוי קרן הפנסיה

הסעיף מתוך הדוח

מה זה אומר ?

קוד הקרן

קוד זה יקל עליכם לאתר את החיסכון שלכם ולקבל פרטים נוספים אודותיו בעת פנייה ליועץ/סוכן פנסיוני או בעת
שימוש במסלקה הפנסיונית.

* שורות שמסומנות בכוכבית אינן בהכרח רלוונטיות לכולם ולכן יכול להיות שלא מופיעות בדוח שנשלח אליכם.
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