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 ה' בשבט התשע"ה

 5102בינואר  52
 

 5102-9-5חוזר גופים מוסדיים 
 סיווג: כללי

 
 

 
 
 

 תיקון  -דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי 
  

 

 א53 סעיף לפי, 5112-ה"התשס(, גמל קופות) פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק 52 סעיף לפי סמכותי בתוקף

 שירותים על הפיקוח לתקנות ב3 תקנה ולפי 0990-א"התשמ(, ביטוח) פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק

 .יהוראותי להלן, 0990-ב"התשמ(, ביטוח בחוזי תנאים()ביטוח) פיננסיים

 

 כללי .1

 לעמיתים רבעוני ודוח שנתי דוח שעניינו 5102-9-05 מספר מוסדיים גופים חוזר פורסם 5102 ביולי 55 ביום

 שעלו השונים הגופים פניות לנוכח(. "החוזר" או" ורבעוני שנתי דוח חוזר: "להלן) מוסדי בגוף ולמבוטחים

 . לחוזר והבהרות תיקונים מספר יפורטו להלן, 5102 לשנת השנתי הדוח לגבי החוזר הוראות מיישום כתוצאה

 

 החוזר גוף .2

 –( ב)5 סעיף .א

 במקום" מבוטח" בביטוילהשתמש  ניתןההסכמה המובא בסעיף  בנוסח, חיים בביטוח מבוטח לגבי (0

 ".עמית"

 ".העמית הסכמת לקבלת"בנוסף  יבוא"לאחר קבלת הסכמת העמית"  המילים במקום (5

 הרבעון.  במהלך שבוצעו לחשבוןלרבות העברות כספים  -יובהר כי "הפקדות"  -( ד)2 סעיף .ב

יבוא "שליחת הודעה בדואר אלקטרוני הכוללת קישור לעמוד הכניסה  בו האמור במקום –( 0()א)2 סעיף .ג

 השנתי בדוח לעיין העמית יוכל בו, המוסדי הגוף של האינטרנט באתר העמית של המקוון האישילחשבון 

 לצורך לבצע העמית נדרש אותן פעולות למכלול מפורטות הוראות יכלול האמור הכניסה עמוד. שלו

 ".בדוח לצפייה כניסה

 

 דוח שנתי מקוצר – 1 פרק .3

 חיים לביטוח בפוליסה למבוטח מקוצר דוח לעריכת הנחיות – 'א סימן .א

 כלליות:  הוראות (0

כתובת שונה למשלוח  מבוטחלגביהם מסר ה פוליסות: "למעט יבוא הראשונה הנקודה של בסיפא (א

 דואר".
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 המדווחות: "יבואהאלקטרוני או במעטפה כאמור לעיל"  בדיוור ישלח: "במקום השנייה בנקודה (ב

 בחברת לו"הקיימות  ואחרי". ישלח, לעיל כאמור מעטפה באותה או אלקטרוני דיוור באותו

 ".לעיל כאמור, מעטפה או אלקטרוני דיוור באותו והמצורפות" יבוא: "הביטוח

 לצרף איןנשלח הדוח המקוצר  שבהם"לדיוור האלקטרוני או למעטפה, לפי העניין,  המלים אחרי (ג

 ככול שחל" יבוא" אחרת מפורשת הוראה בכל או בחוזר צוינו שלא פרסום או הודעה, מידע כל

 הנשלח מהדיווח כחלק המבוטחים בעדכון המחייב המבוטחים, זכויות על המשפיע חקיקה שינוי

 ,העניין לפי, הרבעוני לדוח או המפורט השנתי לדוח יש לצרף את העדכון, שוטף באופן אליהם

 קווים מסמך לנדרש בתנאי הפוליסה על פי הוראות בהתאם והדבר יחשב כמשלוח ההודעה

 קבע אם , אלא5113בדצמבר  05בחיסכון מיום  משולבות חיים ביטוח תכניות לעניין מנחים

 ".  כאמור לעדכון יותר מוקדם מועד המפקח

 

 שנתי מקוצר מרכז:  לדוח פרטניות הוראות (5

עבר  ואם" יבוא"תום תקופת הביטוח בהתאם לקבוע בתנאי הפוליסות"  אחרי –()ד( 0)ב סעיף (א

 המבוטח נכון למועד הדוח". של גילו לפי – הביטוח תקופת תום גיל את המבוטח

  –( 0)ג סעיף (ב

המשכורת שעל בסיסה הופקדו הכספים לחשבון באותו מועד הפקדה"  –"משכורת  המלים (0)

 תמחק. – " בטבלה ג'משכורת" ועמודת ,מהסעיף יימחקו

ביטוחי מעל להפקדות" יבוא "למעט  כיסוי" אחרי –שבעמודת "שונות" בטבלה ג'  הנתון (5)

 ".  להפקדות מעל שנרכש עבודה כושר אבדן כיסוי

 לגבי..." : "לכלוליש  שכירפוליסה במעמד  לגבי: "במילים המתחילה הפסקה במקום (5)

כל ההפקדות שבוצעו במהלך שנת הדוח, לרבות  אתפוליסה במעמד שכיר יש לכלול 

ההפקדות שהופקדו במהלך השנה בגין שנים קודמות, וכל אלה יסתכמו בשורת ה"סה"כ". 

שהופקדו לאחר תום  xxxxה"סה"כ" תבוא השורה "פירוט הפקדות בגין שנת  שורתתחת 

דצמבר( -)ינואר הקלנדריתיוצגו ההפקדות עבור חודשי המשכורת של השנה  שבההשנה", 

בינואר בשנה העוקבת לשנת הדוח )כלומר  50שהופקדו בפועל לאחר תום השנה ועד ליום 

 "כ(". סההפקדות אלו לא יכללו בשורת 

 -"פירוט הפקדות שהופקדו במהלך השנה בגין שנים קודמות"  שורת -, בטבלה ה' בהתאם

הופקדו לאחר ש xxxx"פירוט הפקדות בגין שנת  שורת"כ תבוא סה, ולאחר שורת תמחק

 תום השנה".

 .2.א ובטבלה' א סימן 5 שבפרק. 2.א בסעיף גם יעשה מקביל תיקון

 המשתמש קוד את גם לצרף רשאית חברה כי יובהרלאתר החברה  המפנה הבלון הערתב (ג

 .התחיקתי וההסדר הדין להוראות בהתאם והכל בהתאם החברה לאתר לכניסה הראשוני

 

 :מקוצר שנתי לדוח פרטניות הוראות (5

כן -, כמו"ב" כטבלה תמוספר" XXXX"תנועות בפוליסה שלך בשנת  נפלה טעות סופר, וטבלת (א

 . שורת "עלות הביטוח למקרה ____" בטבלה תהיה בצבע אפור
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 בהתאם הפרטניות, ולפיכך יש מספרם עקב טעות סופר נשמט המספור מסעיפי ההוראות (ב

 :הבא לפירוט

 מהפוליסה צפויים תשלומים. א

 XXXX. תנועות בפוליסה שלך בשנת ב

 XXXX. אחוז דמי ניהול והוצאות בשנת ג

 *XXXX. מסלולי השקעה ותשואות בשנת ד

 XXXXפירוט הפקדות לפוליסה בשנת  .ה

 הפוליסה לזיהוי קוד. ו

 החברה לאתר הפניה. ז

 הון הצהרת לצורכי הכנסה מס לצורך אישור. ח

 :המספור האמור לעיל(הבאים )ממוספר לפי  הסעיפים את לתקן יש (ג

"תום תקופת הביטוח בהתאם לקבוע בתנאי הפוליסות" יבוא "ואם  אחרי –()ד( 0)א סעיף (0)

 לפי גילו של המבוטח נכון למועד הדוח". –עבר המבוטח את גיל תום תקופת הביטוח 

: "או יבוא" קלאסיות גמלא בפוליסות" אחרי –השלישית  בנקודה –()ז( 0)א סעיף (5)

 ".5119 משנת החל הפקדות לגבי מעורב בפוליסות

 :ההבא ההנקוד תיווסף השלישית לנקודה השנייה הנקודה ביןכן, -כמו

 "למשל  שונות צבירות על שונים מובטחיםמקדמי קצבה  קיימים פוליסה באותה אם(

אחר על היתרה  ומקדם לקצבה משלמת בקופהעל היתרה הצבורה  מסוים מקדם

, תבוא שונות צבירות על שונות ריביות או(, לקצבה משלמת לא בקופההצבורה 

 לקצבה הכספים ליתרת בהתאם מחושבת הצפויה החודשית: "הקצבה הבאהההערה 

 ולפי מקדם מובטח"". בפוליסה הקבועה הריבית בהנחת, השנה בסוף

. שוטפים בערכים לפוליסה שהופקדו: "הסכומים יבוא בו האמור במקום –. 5ב. סעיף (5)

לסכום המדווח בשורת סה"כ שבטבלה ה' ולכלול את כל סכום זה צריך להתאים 

 שנים בגין השנה במהלך שהופקדו ההפקדות לרבות, הדוח שנת ךההפקדות שבוצעו במהל

 '.א סימן 5 שבפרק( 2.)2ב. בסעיף גם". תיקון מקביל יעשה קודמות

 :יתווסף הסעיף של בסיפא –. 5.ג סעיף (2)

( בפוליסות קלאסיות יעשה ומשתנים)קבועים  מהחיסכון הניהול דמי שיעור ישוב"ח 

 ברמת הקרן". 

 תשואת מבטיחות פוליסות על תחול. טבלה ג לא 3.ג" יבוא. 2סעיף ג. של בסופו –. 3ג. סעיף (2)

 . בהתאם לאמור טבלה ג' כולה תהיה בצבע אפור."ץ"ח"ח אג

 המסלול בשם לציין יש, מובטחת תשואה הכוללות בפוליסות: "יבוא בסופו –ד  סעיף (3)

 פוליסות למעט, בפוליסה המובטחת התשואה שיעוראת  גם ולצדו" מובטחת תשואה"

 ".כאמור המסלול שם את רק לציין יש בהןתשואה  מבטיחות קלאסיות

"כיסוי ביטוחי מעל להפקדות"  אחרי –הנתון שבעמודת "שונות" בטבלה ה'  –( 0ה) סעיף (7)

 להפקדות".  יבוא "למעט כיסוי אבדן כושר עבודה שנרכש מעל 

 הדוח: "יבוא..." כל את יכלול השכיר למבוטח: "הדוח במילים המתחילה הפסקה במקום

 ההפקדות, לרבות דוחה שנת במהלך שבוצעו ההפקדות כל את יכלול השכיר למבוטח
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 שורת תחת"סה"כ". אלה יסתכמו בשורת  וכל, קודמות שנים בגין השנה במהלך שהופקדו

 שבהשהופקדו לאחר תום השנה",  xxxx"סה"כ" תבוא השורה "פירוט הפקדות בגין שנת 

דצמבר( שהופקדו -)ינואר הקלנדרית השנהעבור חודשי המשכורת של  ההפקדות יוצגו

בינואר בשנה העוקבת לשנת הדוח )כלומר הפקדות  50בפועל לאחר תום השנה ועד ליום 

 "כ(".סהאלו לא יכללו בשורת 

 -" קודמות שנים בגין השנה במהלך שהופקדו הפקדות"פירוט  שורת -' ה טבלהב, בהתאם

שהופקדו לאחר  xxxx"כ תבוא שורת "פירוט הפקדות בגין שנת סהתמחק, ולאחר שורת 

 תום השנה".

 .5' ובטבלה ב.א סימן 5 שבפרק. 5.ב בסעיף גם יעשה מקביל תיקון

 לגבי הפוליסה המדווחת. רלוונטיים הנתונים כאשר ותופיע אפור בצבע תהיה' ו טבלה –ו'  סעיף (ד

 דוח לעמית לשלוח יש החוזר להוראות בהתאם בו במקרה: "יבוא הסעיף של בסיפא –' ז סעיף (ה

 השנתי בדוח גםזו  הפניהלכלול  חובההפניה לאתר החברה, אין  מופיעה בו מרכז מקוצר שנתי

 ".בנפרד פוליסה כל עבור המקוצר

 

 חיסכון מרכיב כולל שאינו עבודה כושר ואובדן חיים בביטוח למבוטח מקוצר שנתי דוח – '0א סימן .ב

שנרכשו  ביטוחייםלהוראות הכלליות תתווסף הנקודה הבאה: "לעניין כיסויים  –כלליות  הוראות (0

 הדוח במסגרת הביטוחי הכיסוי על המדווחתבאמצעות חברה מנהלת של קופת גמל עבור עמיתיה, 

 ". הביטוח חברת ידי על גם נוסף דוח משלוח חובת אין, לעמית הגמל קופת של שנתי

 .  לבן בצבע תהיה בטבלה"משלם"  שורת–. 5.א סעיף (5

 תום תקופתהמצוין בדף פרטי הביטוח כמועד  תאריךיבוא: "ה בו האמור במקום –. 2א. סעיף (5

 תנאי פי על מסוים מבוטח עבורהשנה המדווחת  במהלךבו בוטלה הפוליסה  התאריךהביטוח או 

 ".העניין לפי, הפוליסה

 הכיסויים כמניין שורות להוסיף ניתן"ביטוח יסודי"  תחת', ב בטבלהכי  יובהר –. 5.ב סעיף (2

 שאינם נספחים. בפוליסה הכלולים הביטוחיים

 המילים "מעמד המבוטח בקופה" יימחקו.  - עבודה כושר ואבדן חיים ביטוח עבור מס אישור (2

 

 השתלמות ובקרן גמל בקופת לעמית מקוצרדוח שנתי  – 'ב סימן .ג

 כתובת העמית מסר לגביהם חשבונות למעט: "יבוא הראשונה הנקודה של בסיפא - כלליות הוראות (0

 ".דואר למשלוח שונה

לאחר המילים "יש לציין את יתרת הכספים הצבורים בקופה לא משלמת לקצבה"  –. 0סעיף א. (5

 )תגמולים ופיצויים(". 0.0.5119יבוא: "בגין הפקדות שבוצעו לחשבון החל מיום 

לאחר המילים "יש לציין את יתרת הכספים הצבורים בקופת גמל לתגמולים" יבוא:  –.5.א סעיף (5

 )תגמולים ופיצויים(".  50.05.5117"בגין הפקדות שבוצעו לחשבון עד ליום 

 .יימחקו'" ה שבטבלה"כ סה בשורת המדווח לסכום להתאים צריך זה: "סכום כן, המלים-כמו

 "כוכבית". יבוא"שתי כוכביות"  במקום  –. 5.א סעיף (2

בערכים שוטפים. סכום זה צריך  חשבוןיבוא: "הסכומים שהופקדו ל ובמקום האמור ב –. 5ב. סעיף (2

 שנת ךלהתאים לסכום המדווח בשורת סה"כ שבטבלה ה' ולכלול את כל ההפקדות שבוצעו במהל
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שנים קודמות". תיקון מקביל יעשה גם בסעיף ההפקדות שהופקדו במהלך השנה בגין  לרבות, הדוח

 '.בסימן  5( שבפרק 2.)2ב.

 דמי שיעורחשבון  בו קיימים מספר מסלולי השקעה,  לגבי: "יבוא הסעיף של בסיפא  –. 5.ג סעיף (3

 אחד כל בגין מחיסכון הניהול דמי של המשוקלל כממוצע יחושב בדוח שיוצג מחיסכון הניהול

 ".ההשקעה ממסלולי

בכל  משוקללים ניהול דמי: "יצוין שבה' תוצג הערה עם כוכבית ג לטבלה מתחת, זה במקרה

 ".בחשבונך המסלולים

 המסלול בשם לציין יש, מובטחת תשואה קיימת שבחשבון ככול: "יבוא הסעיף של בסיפא –ד'  סעיף (7

 ". בחשבון המובטחת התשואה שיעור את לצדומובטחת" ו תשואה"

: "הדוח לעמית השכיר יכלול את יבוא: "הדוח לעמית השכיר יכלול את כל..." במקום –. 0ה. סעיף (9

ם כל ההפקדות שבוצעו במהלך שנת הדוח, לרבות ההפקדות שהופקדו במהלך השנה בגין שני

"פירוט הפקדות בגין  השורה"סה"כ" תבוא  שורת"סה"כ". תחת קודמות, וכל אלה יסתכמו בשורת 

ההפקדות עבור חודשי המשכורת של השנה  יוצגו שבהשנה", שהופקדו לאחר תום ה xxxxשנת 

בינואר בשנה העוקבת  50דצמבר( שהופקדו בפועל לאחר תום השנה ועד ליום -)ינואר הקלנדרית

 "כ(".סהלשנת הדוח )כלומר הפקדות אלו לא יכללו בשורת 

" תמחק, שורת "פירוט הפקדות שהופקדו במהלך השנה בגין שנים קודמות -, בטבלה ה' בהתאם

 שהופקדו לאחר תום השנה". xxxx"כ תבוא שורת "פירוט הפקדות בגין שנת סהולאחר שורת 

 .5סימן ב' ובטבלה ב. 5( שבפרק 0.)5.ב בסעיף גם יעשה מקביל תיקון

 ללא קידודלהזין את קוד הקופה ) ישיבוא: " בו האמור במקום –לזיהוי חשבון  קודים –ו'  סעיף (9

 שעניינו "קידוד קופות גמל".  5101-9-9מוסדיים  גופיםבוע בחוזר ( בהתאם לקהשקעה מסלולי

במקום נוסח הערת הבלון המובאת בסעיף תבוא הערה בנוסח הבא: "רוצה לדעת יותר?  –סעיף ז'  (01

הכנס לדוח השנתי המפורט שלך באתר האינטרנט של קופת הגמל בכתובת ______ הכולל גם מידע 

 לגבי שינויים שנעשו בתקנון הקופה במהלך שנת הדוח".

 : בלבד השתלמות קרנות לגבי (00

בטבלה א'  השדה לשםהשתלמות בלבד  קרנות: "לעניין יבוא יףהסע של בסיפא  –. 5.א סעיף (א

למלא  ישהחסר  אתהחל מ____".  פעמית חד למשיכה המיועדים הכספיםיהיה: "יתרת 

 .ההשתלמות מקרן הכספיםהזכאות הראשון למשיכת  מועד)יום/חודש/שנה(  בתאריך

ודשית במקרה של אובדן שורת "קצבה ח בלבד השתלמות קרנות לענייןיובהר כי   –. 2.א סעיף (ב

 .באפור להופיע צריכהרלוונטית, ולפיכך שורה זו  אינהכושר עבודה" בטבלה א' 

 אינהה'  בטבלה"פיצויים"  עמודת בלבד השתלמות קרנות לענייןכי  יובהר –( 0ה) סעיף (ג

 .באפור להופיע צריכהרלוונטית, ולפיכך עמודה זו 

 

 חדשה פנסיה בקרן לעמית מקוצר שנתי דוח – 'ג סימן .ד

לגביהם מסר העמית כתובת  קרנותשל הנקודה הראשונה יבוא: "למעט  בסופה - כלליות הוראות (0

 שונה למשלוח דואר".

, נבהיר כי קיימות זאת עם'. א לטבלה הפרטניות להוראות בהתאם לפעול ישכי  יובהר -' א טבלה (5

)מקיפה או כללית( לא קיימת  הקרן לתקנוןבהתאם  שבהםבטבלה שורות הצבועות באפור למקרים 

 .בטבלה להציגו צורך אין כאמור במקרים, מסוים ביטוחי כיסוי לרכישת אפשרות
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יבוא: "הסכומים שהופקדו לקרן בערכים שוטפים. סכום זה צריך  ובמקום האמור ב –. 5ב. סעיף (5

 נתש ךלהתאים לסכום המדווח בשורת סה"כ שבטבלה ה' ולכלול את כל ההפקדות שבוצעו במהל

 בסעיף גם יעשה מקביל תיקון". קודמות שנים בגין השנה במהלך שהופקדו ההפקדות לרבות, הדוח

 '.ג סימן 5 שבפרק( 2.)2.א

: יבואבמקום הפסקה המתחילה במילים: "הדוח לעמית השכיר יכלול את כל..."  –. 0ה. סעיף (2

לרבות ההפקדות שהופקדו "הדוח לעמית השכיר יכלול את כל ההפקדות שבוצעו במהלך שנת הדוח, 

"סה"כ" תבוא  שורת"סה"כ". תחת ם קודמות, וכל אלה יסתכמו בשורת במהלך השנה בגין שני

ההפקדות עבור  יוצגו שבהשהופקדו לאחר תום השנה",  xxxx"פירוט הפקדות בגין שנת  השורה

עד ליום דצמבר( שהופקדו בפועל לאחר תום השנה ו-)ינואר הקלנדריתחודשי המשכורת של השנה 

 "כ(". סהבינואר בשנה העוקבת לשנת הדוח )כלומר הפקדות אלו לא יכללו בשורת  50

שורת "פירוט הפקדות שהופקדו במהלך השנה בגין שנים קודמות" תמחק,  -, בטבלה ה' בהתאם

 שהופקדו לאחר תום השנה". xxxx"כ תבוא שורת "פירוט הפקדות בגין שנת סהולאחר שורת 

 .2.א' ובטבלה גסימן  5( שבפרק 0.)2.אגם בסעיף  מקביל יעשה תיקון

במקום נוסח הערת הבלון המובאת בסעיף תבוא הערה בנוסח הבא: "רוצה לדעת יותר?  –סעיף ז'  (2

הכנס לדוח השנתי המפורט שלך באתר האינטרנט של קרן הפנסיה בכתובת ______ הכולל גם מידע 

 ח".לגבי שינויים שנעשו בתקנון הקרן במהלך שנת הדו

 

 ותיקה פנסיה בקרן לעמית מקוצר שנתי דוח – ד' סימן .ה

 . אפורבצבע  תהיהכולה  הטבלה–' ב טבלה (0

: "הדוח יבואבמקום הפסקה המתחילה במילים: "הדוח לעמית השכיר יכלול את כל..."  –. 0ג. סעיף (5

לעמית השכיר יכלול את כל ההפקדות שבוצעו במהלך שנת הדוח, לרבות ההפקדות שהופקדו 

"סה"כ" תבוא  שורת"סה"כ". תחת ם קודמות, וכל אלה יסתכמו בשורת במהלך השנה בגין שני

ההפקדות עבור  יוצגו שבהשהופקדו לאחר תום השנה",  xxxx"פירוט הפקדות בגין שנת  השורה

דצמבר( שהופקדו בפועל לאחר תום השנה ועד ליום -)ינואר הקלנדריתחודשי המשכורת של השנה 

 "כ(". סההעוקבת לשנת הדוח )כלומר הפקדות אלו לא יכללו בשורת  בינואר בשנה 50

שורת "פירוט הפקדות שהופקדו במהלך השנה בגין שנים קודמות" תמחק,  -' ג, בטבלה בהתאם

 שהופקדו לאחר תום השנה". xxxx"כ תבוא שורת "פירוט הפקדות בגין שנת סהולאחר שורת 

 .5.א ובטבלה' ד סימן 5 שבפרק. 5.א בסעיף גם יעשה מקביל תיקון

במקום נוסח הערת הבלון המובאת בסעיף תבוא הערה בנוסח הבא: "רוצה לדעת יותר?  –סעיף ו  (5

הכנס לדוח השנתי המפורט שלך באתר האינטרנט של קרן הפנסיה בכתובת ______ הכולל גם מידע 

 לגבי שינויים שנעשו בתקנון הקרן במהלך שנת הדוח".

 . ימחקת –במילים "באישור המס על הפקדות העמית לקרן"  ילההמתח הפסקה –' ז סעיף (2
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 פנסיה וקרן גמל קופת, חיים ביטוח מקוצר שנתי דוח – 'ד-'א סימנים .ו

   – כלליות הוראות (0

 במקום –/מבוטח" לעמית שישלח"הדוח  במילים המתחילה בנקודה( 5קטן ) בסעיף 

בצבע  ההטבלאות לא יהי כותרות שרקע" יבוא"שכותרות הטבלאות לא יהיו בצבע שחור" 

 ". לבןבצבע שחור רקע כותרות הטבלאות לא יהיה בצבע  יתובהכ אם אושחור 

  "לדיוור המלים אחרי -בנקודה המתחילה במילים "לדיוור האלקטרוני או למעטפה" :

נשלח הדוח המקוצר אין לצרף כל מידע, הודעה  שבהםהאלקטרוני או למעטפה, לפי העניין, 

 פרסוםכי  יובהר" יבואאו פרסום שלא צוינו בחוזר או בכל הוראה מפורשת אחרת", 

 5119-9-05 מוסדיים גופים חוזר לפי הנדרשים השקעה במדיניות שינוי או השקעה מדיניות

 המפורט השנתי וחלד יצורף, שלו השקעה מדיניות על מוסדי גוף של מראש הצהרה שעניינו

  .". העניין לפי, הרבעוני לדוח או

   – החברה לאתר הפניה (5

בהערת הבלון  גם את קוד המשתמש  להציגהמעוניינת בכך רשאית  חברה: "יבוא הסעיף של בסיפא

 והכל, המוסדי הגוף של האינטרנט באתר העמית של המקוון האישי לחשבוןהראשוני לכניסה 

 ".התחיקתי וההסדר הדין להוראות בהתאם

  –מס והצהרת הון  אישור (5

 בו במקרה; ניכויים תיק מספר את המס באישורלציין  ניתן: "העניין לפישל הסעיף יבוא,  בסופו

 או" חשבונות"מספרי  יבוא/פוליסה" חשבון"מספר  במקום פוליסות/חשבונות מספר לעמית

 במקרה/מבוטח;  העמית שברשות פוליסותלציין את מספרי כל החשבונות/ יש". פוליסות"מספרי 

 ההפקדות לגבי מס אישור תפיק הכספים נוידו ממנה הקופה, השנה במהלך המבוצע כספים ניוד של

 ".אפס היא השנה בסוף בקופה הכספים יתרת אם גם וזאת, הניוד למועד עד אליה שבוצעו

 "מעסיק". המילה בוא במקוםהמילה "מעביד" תבדוח בכל מקום בו מופיעה  (2

 

 הדוח השנתי המפורט – 2 פרק .4

 חיים בביטוח למבוטח מפורט שנתי דוח – 'א סימן .א

המשכורת שעל בסיסה הופקדו  – שעל בסיסה הופקדו הכספים משכורתה" המלים -. 2סעיף א. (0

המשכורת שעל בסיסה הופקדו " ועמודת ,מהסעיף יימחקובאותו מועד הפקדה"  פוליסההכספים ל

 תמחק. – .2א." בטבלה הכספים

 התקשרות ופרטי /היועץ/המשווקהסוכן שם( : "05בסיפא של הסעיף יבוא סעיף קטן ) –. 0ב. סעיף (5

במקרה בו קיים למבוטח יותר מסוכן אחד לגבי הפוליסות השונות שברשותו, יש להציג נתון  – עמו

ועץ/המשווק "שם הסוכן/הי שורת.". בהתאם לכך תתווסף 0., זאת במקום בטבלה א.0זה בטבלה ב.

 מסוג בפוליסה החיסכון. מתחת לשורת "אחוז 0בטבלה ב. פורופרטי התקשרו עמו" הצבועה בא

 ".עדיף

כי אם עבר המבוטח את גיל תום תקופת הביטוח, יהא "מועד התחלת קבלת  יובהר -()ד( 0.)5.ב סעיף (5

 גילו של המבוטח נכון למועד הדוח. –הקצבה" 

 מקדמי קיימים פוליסה באותה: "אם הבאה הנקודה תתווסף יףהסע של בסיפא -()ז( 0.)5ב. סעיף (2

 משלמת בקופה הצבורה היתרה על מסוים מקדם)למשל  שונות צבירות על שונים מובטחים קצבה

: "הקצבה הבאה ההערה תבוא(, לקצבה משלמת לא בקופה הצבורה היתרה על אחר ומקדם לקצבה
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 X% של נטו ריבית בהנחת, השנה בסוף לקצבה הכספים ליתרת בהתאם מחושבת הצפויה החודשית

 לשנה ולפי מקדם מובטח"".  

 מהחיסכון הניהול דמי שיעור ישוב: "חהבאהסיפא של הסעיף תבוא ההערה ב -( 0.)2.ב סעיף (2

 ( בפוליסות קלאסיות יעשה ברמת הקרן". ומשתנים)קבועים 

 

  גמל בקופת לעמית מפורט שנתי דוח – 'ב סימן .ב

  –. 5סעיף א. (0

 בסיפא של סעיף א' יבוא: ")תגמולים ופיצויים(". (א

 בסיפא של סעיף ב' יבוא: ")תגמולים ופיצויים(". (ב

 התקשרות ופרטי/היועץ/המשווק הסוכן שם( : "02בסיפא של הסעיף יבוא סעיף קטן ) –. 0ב. סעיף (5

שברשותו, יש להציג נתון  יםהשונ החשבונות לגבי אחד מסוכן יותר לעמית קיים שבובמקרה  – עמו

.". בהתאם לכך תתווסף שורת "שם הסוכן/היועץ/המשווק 0., זאת במקום בטבלה א.0זה בטבלה ב.

 ".השקעה מסלול התמחות סוג. מתחת לשורת "0ופרטי התקשרו עמו" הצבועה באפור בטבלה ב.

שלמת לקצבה" לאחר המילים "יש לציין את יתרת הכספים הצבורים בקופה לא מ –( 0.)5סעיף ב. (5

 )תגמולים ופיצויים(". 0.0.5119יבוא: "בגין הפקדות שבוצעו לחשבון החל מיום 

לאחר המילים "יש לציין את יתרת הכספים הצבורים בקופת גמל לתגמולים" יבוא:  –( 5.)5ב. סעיף (2

 )תגמולים ופיצויים(". 50.05.5117"בגין הפקדות שבוצעו לחשבון עד ליום 

. ריכוז דמי ניהול שנגבו בפועל מחשבון העמית 2י ההערה "ראה טבלה ב.יובהר כ –. 2טבלה ב. (2

., בהתאם להנחיות המפורטות 5. ולא תחת טבלה ב.2בקופה" תבוא בכוכבית מתחת לטבלה ב.

 (.  9.)2בסעיף ב.

מכותרת הסעיף תושמט המילה "חיים". בהתאם לכך תושמט המילה "חיים" מכותרת  –. 7סעיף ב. (3

 . 7טבלה ב.

 

  חדשה פנסיה בקרן לעמית מפורט נתידוח ש – 'ג סימן .ג

 ( יבוא: 3סעיף קטן ) אחרי –. 5א. סעיף (0

 ".  בקרן המבוטח מצויבו  אחרוןמסלול הביטוח  אתיש לציין  – ביטוח מסלולא( 3")

 :5.א סעיף (5

 בסופה תובא כוכבית. -. 5.א טבלה כותרת (א

בסופו יובאו שתי כוכביות )ולא כוכבית  –___"  בגיל לעמית בפרישה צפויה"קצבה  הסעיף שם (ב

 (.5)5אחת( ובהתאם יתוקן גם האמור בסעיף א.

בסופו יובאו שלוש כוכביות )ולא שתי כוכביות(  –"קצבה צפויה לאלמן/ה העמית"  הסעיף שם (ג

 (.9.)5ובהתאם יתוקן גם האמור בסעיף א.

ת )ולא שתי כוכביות( ובהתאם בסופו יובאו שלוש כוכביו –הסעיף "קצבה צפויה ליתום"  שם (ד

זו תפנה לאותה הערה האמורה בסעיף  הערהיובהר כי  עוד(. 01.)5יתוקן גם האמור בסעיף א.

 (, זאת ללא צורך בחזרה כפולה על אותה ההערה. 9.)5א.

 -. לגבי התשלומים הצפויים לעמית או לשאירים בקרן אינו נכון ויש למספר כ5המספור א. –' ד חלק (5

 .5א.
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 רבעוני דוח - 3 פרק .5

בהן  5112הבאה: "לעניין תכניות ביטוח ששווקו עד ינואר  ההערה תתווסףשל הסעיף  בסיפא –)ג( 0 סעיף .א

 ". המשתניםשיעור דמי הניהול  את להציג צורך איןקיימים דמי ניהול משתנים מהחיסכון המצטבר, 

 יבוא: אלו מסעיפים אחד כלבמקום האמור ב – ג.5, סעיף ג.5, סעיף ג.0 סעיף .ב

 בלהיש להציג את שיעור דמי הניהול על בסיס שנתי, ובהערה מתחת לט – ניהול דמי אחוז –' ג"טבלה 

 את להציג יש הממוצעים ניהול לדמי המתייחס ההערות בבלוןלציין: "דמי ניהול חושבו על בסיס שנתי". 

 שבדוח' ג בטבלה להציג אין כי יובהר ספק הסר למען. שנתי בסיס על הממוצעים הניהול דמי שיעור

 "".השקעות ניהול"הוצאות  סעיף את הרבעוני

 :יבוא זה בסעיף האמור במקום -.ב. 2 סעיף .ג

יש להציג את שיעור דמי הניהול על בסיס שנתי, ובהערה מתחת לטבלה  – ניהול דמי אחוז –"טבלה ג' 

הציג בטבלה ג' שבדוח הרבעוני לציין: "דמי ניהול חושבו על בסיס שנתי". למען הסר ספק יובהר כי אין ל

 את סעיף "הוצאות ניהול השקעות"".

 

  תחולה .6

 בתוקף שהיו שבניהולם חיים וביטוח הפנסיוני החיסכון מוצרי לגבי, המוסדיים הגופים כל על יחול זה חוזר

 . חלקה או כולה, הדוח מתבצע שבגינה התקופה במהלך

 

 תחילה .7

 . ורבעוני שנתי דוח חוזר של התחילה כמועדי שנקבעו במועדים זה בחוזר האמורים התיקונים של תחילתם

 

 מעבר הוראת .8

( 5.)ה.5-ו( 2.)ד.5(, 5.)ד.5(, 9.)ג.5(, 2.)ג.5(, 7()ג()5.)א.5(, 5()ג()5.)א.5(, 5()ב()5.)א.5 בסעיפים האמור אף על

 ובלבד, 5102 לשנת השנתי בדוח החל סעיפים באותם לאמור בהתאם לדווח רשאי מוסדי גוף, זה לחוזר( 2.ו.)5

 לפני כנוסחו, ורבעוני שנתי דוח חוזר בהוראות לקבוע בהתאם ייעשה הדיווח 5102 לשנת השנתי הדוח שלגבי

 .זה בחוזר התיקון

 
 
 

   
 
 

 דורית סלינגר  
 הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון  
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