 81בדצמבר 6182

חיסכון לכל ילד
החל מינואר  6182יפתח הביטוח הלאומי תכנית חיסכון אישית לכל ילד ,עד הגיעו לגיל .81
בתכנית החיסכון יופקדו  01ש"ח מדי חודש לכל ילד ,בנוסף לקצבת הילדים .הכסף יועבר לחיסכון
ייעודי על שמו של הילד בקופת גמל להשקעה או בבנק ,בהתאם לבחירת ההורים!
ניתן לבחור היכן יפתח החיסכון עד סוף חודש מאי .6182
אם לא בחרתם במהלך תקופת הבחירה היכן ינוהלו כספי החיסכון ,הביטוח הלאומי יפקיד את כספי
החיסכון לקופת גמל או לבנק בהתאם למנגנון ברירת המחדל שלו.
בתכנית החיסכון יופקדו גם כספים רטרואקטיבית לתקופה ממאי  6180עד דצמבר  .6182בכל חודש
שבו הילד קיבל קצבת ילדים בתקופה זו ,יופקדו גם  01ש"ח לתכנית שנבחרה .הסכום הרטרואקטיבי
שמגיע לילד יופקד לחיסכון בתשלומים במהלך התקופה.
בנוסף ,ישנה אפשרות להוסיף לחיסכון של כל ילד עוד  01ש"ח בחודש על חשבון קצבת הילדים ,כך
שסכום החיסכון יוכפל ויעמוד על  811ש"ח בחודש .ניתן לבטל את הסכום הנוסף בכל שלב של
התכנית.
כשימלאו לילד  ,81הביטוח הלאומי יפקיד לחיסכון מענק של  011ש"ח וניתן יהיה למשוך את הכספים
באישור ההורים.
ילד שימשיך לחסוך את כספי החיסכון במלואם עד גיל  ,68יהיה זכאי לקבל מענק נוסף בסך ₪ 011
אשר יופקד לחשבון החיסכון שלו על ידי הביטוח הלאומי עם הגיעו לגיל  .68החל מגיל  68הילד יוכל
למשוך את כספי החיסכון בכל עת וללא צורך באישור ההורים.
ההבדלים בין חיסכון בקופת גמל לחיסכון בבנק לצורך שיקולים בבחירת אופן ההשקעה:
אופי החיסכון

קופת גמל
הכסף ייחסך במסלול השקעה
שתבחרו ,והכספים יושקעו בשוק ההון
בהתאם למדיניות ההשקעות של
הקופה במסלול שיבחר .לחיסכון
שמופקד בקופת הגמל תתווסף
התשואה שתושג במסלול ההשקעה בו
בחר ההורה.

בנק
הכסף ייחסך בתכנית חיסכון
שתבחרו ,והכספים יצברו
ריבית שתהיה ידועה מראש
בהתאם למסלול החיסכון
הנבחר.
מסלולי החיסכון יבטיחו כי
הילד יקבל בסוף תקופת
החיסכון לכל הפחות את כספי
הקרן)
(סכום
ההפקדות
שנצברו לזכותו.

מסלולי השקעה
לבחירה

-

העברת כספי החיסכון
לקופת גמל או לבנק

 ריבית קבועה לא צמודהמסלול עם סיכון מועט
 ריבית משתנה (פריים)מסלול עם סיכון בינוני
 ריבית קבועה צמודהמסלול עם סיכון מוגבר
למדד מחירים לצרכן
מסלול הלכה יהודית (אפשרי רק
בכל אחד ממסלולי החיסכון
בחלק מהקופות(
מסלול הלכה איסלאמית (אפשרי ניתן לבחור האם להפקיד את
הכספים בחיסכון ללא תחנות
רק בחלק מהקופות).
יציאה או בחיסכון עם תחנות
יציאה כל  0שנים.

בכל עת ,במהלך תקופת החיסכון ,ניתן
להעביר את החיסכון לניהול של קופת
גמל אחרת.
לא ניתן להעביר את כספי החיסכון
מקופת הגמל לבנק.
בכל עת במהלך תקופת החיסכון ניתן
לשנות את מסלול ההשקעה למסלול
השקעה אחר.

תשלום דמי ניהול עבור עד גיל  68הביטוח לאומי ישלם את
דמי הניהול על החיסכון.
החיסכון
לאחר מכן דמי הניהול ייגבו מהכספים
שנצברו בתכנית החיסכון.
תשלום מס במשיכה

מס רווח הון.
ניתן להמשיך לחסוך את הכסף שנצבר
בקופת הגמל עד לגיל פרישה ולקבל
את כספי החיסכון לאחר הפרישה
כקצבה ,ללא תשלום מס רווח הון.

לא ניתן להעביר את כספי
החיסכון מהבנק שבחרתם
לבנק אחר או לקופת גמל
אחרת לאורך כל תקופת
החיסכון.
אם בחרתם במסלול חיסכון
עם תחנות יציאה כל  0שנים,
ניתן לשנות את מסלול
החיסכון שבחרתם למסלול
חיסכון אחר ,וזאת רק במועד
היציאה.
תחנת
אחרת ,לא ניתן לשנות את
מסלול החיסכון לאורך כל
תקופת החיסכון.
עד גיל  68הביטוח לאומי ישלם
את עלויות תפעול החיסכון.
לאחר מכן ישולמו עלויות
למקובל
בהתאם
תפעול
במערכת הבנקאית.
מס רווח הון (גם במשיכה
לאחר הפרישה).

קופות הגמל והבנקים מחויבים לשלוח דו"ח מידי שנה עד ה 8-במרס .במקביל ,ניתן לעקוב באופן
שוטף דרך האתר של קופת הגמל/בנק.
על מנת לבחור היכן יופקדו כספי החיסכון יש להכנס ל אתר האינטרנט של ביטוח לאומי בכתובת:
https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/TochnitChisachonYeledInfo.aspx
או באמצעות מילוי טופס ייעודי אותו ניתן להוריד באתר ביטוח לאומי ולשלוח בפקס או בדואר.
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