
קריאה מעשית של 
דוחות שנתיים

קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים וחיים, קופות גמל וקרנות השתלמות



1 - סוג המוצר והחברה המנהלת

מה בדוחות?

2 - פרטים אישיים

3 - נתונים פרטיים של החוסך במוצר

4 - זכויות צבורות במוצר

5 - תנועות והפקדות

6 - סיכום יתרות ועלויות ביטוח

7 - דמי ניהול

8 - תשואות ועלויות ניהול

9 - מידע כללי

 



1 - סוג המוצר והחברה המנהלת

השלב הראשון בקריאת הדו”ח התקופתי הוא הבחנה  
וסיווג של  המוצר הפנסיוני: 

קרן פנסיה ?

ביטוח מנהלים ?

ביטוח חיים ?

קופת גמל ?

קרן השתלמות ?



1 - סוג המוצר והחברה המנהלת

!זכרו !!

ישנה חשיבות רבה בהבחנה והבנה על איזה מוצר פנסיוני  
הדו”ח התקופתי 

לכל מוצר יש את המאפיינים והתנאים שלו

בהתאם למוצר נחפש את הפרמטרים החשובים לאותו המוצר 
הפנסיוני



1 - סוג המוצר והחברה המנהלת

את זהות החברה המנהלת נוכל למצוא בחלק העליון של העמוד 
הראשון - הלוגו של החברה 

לעיתים נוכל לזהות גם את שם החברה המנהלת בשם המוצר

בחלק העליון נוכל לזהות את פרטי ההתקשרות עם החברה 
המנהלת

פרט חשוב



1 - סוג המוצר והחברה המנהלת

קרן פנסיה



ביטוח מנהלים



ביטוח מנהלים



קופת גמל  / קרן השתלמות



קופת גמל  / קרן השתלמות



2 - פרטים אישיים

לאחר זיהוי שם המוצר והחברה המנהלת מופיע החלק של 
הפרטים האישיים

יש לוודא שהפרטים בחלק זה נכונים ומעודכנים

במידה ולא יש לעדכן את החברה המנהלת

(אתר אינטרנט, סוכן הביטוח, דואר או על ידי שירות הלקוחות)



2 - פרטים אישיים

חלק הפרטים האישיים כולל:

שם מלא

מספר זיהוי

סטטוס משפחתי

כתובת

כתובת דואר אלקטרוני

תאריך לידה

במידה ולא יש לעדכן את החברה המנהלת



2 - פרטים אישיים

קרן פנסיה



2 - פרטים אישיים

קרן פנסיה



2 - פרטים אישיים

ביטוח מנהלים



2 - פרטים אישיים

קופת גמל / קרן השתלמות



3 - נתונים פרטיים של החוסך במוצר

חלק זה של הדו”ח התקופתי מציין את הנתונים  
האישיים של המבוטח במוצרים

נבחין בין דוחות של פוליסות ביטוח ובין דוחות של  
קרנות פנסיה, גמל והשתלמות

קרן פנסיה, קופת ביטוחי מנהלים
גמל וקרן השתלמות

ריכוז נתונים לעמית ריכוז פרטי פוליסה ויתרות



3 - נתונים פרטיים של החוסך במוצר

ריכוז נתונים לעמית בקרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות

חלק זה מפרט את הנתונים האישיים של העמית בקופה:

שם הקרן ומספרה

מעמד העמית

מסלולי השקעה וביטוח

מועדי ותק, הצטרפות וזמן החברות בקרן



3 - נתונים פרטיים של החוסך במוצר

שם הקרן ומספרה

מעמד העמית

מסלול השקעה וביטוח

ותק וזמן חברות בקרן



3 - נתונים פרטיים של החוסך במוצר

!!חשוב !

עמית פעיל

כן

לא

יש כיסויים ביטוחיים ויש  
לבדוק הכיסוי והעלות

אין כיסויים ביטוחיים ויש 
 לבדוק שלא גבו דמי ביטוח

לבדוק את התאמת מסלול  מסלול השקעה
ההשקעה לעמית בקרן

תקופת אכשרה - לוודא תקינות  ותק בקרן
(רצף חברות בקרן)



3 - נתונים פרטיים של החוסך במוצר

שם הקרן ומספרה

מעמד העמית

מסלול השקעה וביטוח

ותק וזמן חברות בקרן



3 - נתונים פרטיים של החוסך במוצר

שם הקופה ומספרה

מעמד העמית

ותק בקופה



3 - נתונים פרטיים של החוסך במוצר

!!חשוב !

בקרנות השתלמות וקופות גמל אין כיסויים ביטוחיים

(למעט מקרים מיוחדים בקופות גמל)

במוצרים אלו יש לבדוק ותק וסוגי יתרה:

קצבתיאוהוני



3 - נתונים פרטיים של החוסך במוצר

ללא כיסויים ביטוחיים: יתרה = פיצוי למקרה פטירה

פירוט הון וקצבה



3 - נתונים פרטיים של החוסך במוצר

ריכוז נתונים לעמית בביטוחי מנהלים

חלק זה מפרט את הנתונים האישיים של המבוטח בפוליסה:

שם הפוליסה ומספרה

מעמד המבוטח

מועד הצטרפות לפוליסה

מסלול השקעה ואופן ההפקדות

אחוז החיסכון בפוליסה 



3 - נתונים פרטיים של החוסך במוצר

שם הפוליסה

מעמד העמית
ותק בפוליסה

פוליסה פעילה או לא

מסלול השקעה
אחוז החיסכון בפוליסה



3 - נתונים פרטיים של החוסך במוצר

שם הפוליסה

מעמד העמית
ותק בפוליסה

פוליסה פעילה או לא

השקעה

אחוז חיסכון בפוליסה! אחוז חיסכון בפוליסה



4 - זכויות צבורות במוצר

חלק זה מביא פרטים חשובים:

קצבה צפויה

יתרות קיימות

כיסויים וזכויות ביטוחיות

תנאים לזכויות במוצר

הנחות יסוד



4 - זכויות צבורות במוצר

קרן פנסיה

בדו”ח של קרן פנסיה פעילה יופיעו הנתונים הבאים:

קצבה חודשית צפויה

שכר קובע לשאירים ונכות

קצבה שאירים

קצבה נכות

הנחות יסוד



4 - זכויות צבורות במוצר

קרן פנסיה



4 - זכויות צבורות במוצר

קרן פנסיה



4 - זכויות צבורות במוצר

ביטוח מנהלים

בדו”ח של פוליסת ביטוח מנהלים פעילה יופיעו הנתונים הבאים:

קצבה חודשית צפויה

יתרות הוניות (אם קיימות)

סכום חד פעמי למקרה מוות

כיסוי לאובדן כושר עבודה ושחרור (אם קיים)

!!!מקדם המרההנחות יסוד -



4 - זכויות צבורות במוצר

ביטוח מנהלים



4 - זכויות צבורות במוצר

ביטוח מנהלים



4 - זכויות צבורות במוצר

ביטוח מנהלים



4 - זכויות צבורות במוצר

ביטוח מנהלים



5 - תנועות והפקדות

חלק זה מפרט את התנועות בתקופת הדו”ח

בקרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות  
נראה את ההפקדות 

בביטוח מנהלים נראה בנוסף להפקדות  
גבייה של דמי ביטוח



5 - תנועות והפקדות

קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות



5 - תנועות והפקדות

ביטוחי מנהלים



5 - תנועות והפקדות

ביטוחי מנהלים



5 - תנועות והפקדות

ביטוחי מנהלים



6 - סיכום יתרות ועלויות ביטוח

חלק זה מפרט את היתרות בתחילת התקופה ובסופה

בכל המוצרים נראה את היתרות הבאות:

סכום הפקדות תקופתי

רווחים

עלות ביטוחים ו/או אקטואריה

עלות דמי הניהול

יתרת סגירה

יתרת פתיחה



קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות

6 - סיכום יתרות ועלויות ביטוח



ביטוח מנהלים

6 - סיכום יתרות ועלויות ביטוח



ביטוח מנהלים

6 - סיכום יתרות ועלויות ביטוח





7 - דמי ניהול

בקרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקופות גמל  
קיימים שני סוגים של דמי ניהול

דמי ניהול מצבירה

דמי ניהול מהפקדה

בקרנות השתלמות נגבים דמי ניהול מהצבירה בלבד

דמי ניהול בשיעור שנתי מהצבירה הכוללת

דמי ניהול בשיעור קבוע מכל הפקדה



7 - דמי ניהול

דמי ניהול מירביים

דמי ניהול מהפקדהדמי ניהול מצבירהסוג המוצר

0.5%6%קרן פנסיה

ביטוח מנהלים 
(משתנה)

1.05%4%

1.05%4%קופת גמל

2%0%קרן השתלמות



7 - דמי ניהול

קרן פנסיה



7 - דמי ניהול

קרן פנסיה



7 - דמי ניהול

קרן השתלמות



7 - דמי ניהול

ביטוח מנהלים



7 - דמי ניהול

ביטוח מנהלים



7 - דמי ניהול

ביטוח מנהלים



7 - דמי ניהול

ביטוח מנהלים

!!!דמי הניהול יכולים להשתנות



8 - תשואות ועלויות השקעה

חלק זה נמצא את התשואות שמנהל ההשקעות

השיא לאורך השנה האחרונה וחמש השנים האחרונות

ההצגה בכל המוצרים זהה



8 - תשואות ועלויות השקעה

“אינפלציה “ שיש  
לנכות מהתשואה

תשואה ברוטו = תשואה לפני ניכוי דמי ניהול



8 - תשואות ועלויות השקעה



8 - תשואות ועלויות השקעה



8 - תשואות ועלויות השקעה



8 - תשואות ועלויות השקעה

עלויות ניהול - שיעור עלות ניהול השקעות פנימי וחיצוני



8 - תשואות ועלויות השקעה

עלויות ניהול - שיעור עלות ניהול השקעות פנימי וחיצוני



9 - מידע כללי

חלק זה כולל את הנושאים הבאים:

מידע על מסלולי ההשקעה והשינויים הצפויים בשנה הבאה

מדיניות השקעה כללית

תקנות והודעות רגולטוריות

מילון מושגים

עדכון פרטים אישיים



9 - מידע כללי

!!מוטביםונושא אחרון בחלק זה : !



תודה רבה


