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תוכנית חיסכון לכל ילד יוצאת לדרך
הוריםיקרים,
בחודש ינואר  2017יפתח הביטוח הלאומי תכנית חיסכון אישית לכל אחד מילדיכם ,בעבורו משולמת
קצבת ילדים.



בתכנית החיסכון יפקיד הביטוח הלאומי  ₪ 50בכל חודש לכל ילד ,עד הגיעו לגיל ,18
בנוסף לקצבת הילדים שתמשיכו לקבל עבורו.



אתם ההורים ,תוכלו להוסיף לחיסכון של כל ילד עוד  ₪ 50בחודש לקצבת הילדים ,כך
שסכום החיסכון המצטבר יוכפל ,ויעמוד על  ₪ 100בחודש.


 במהלך החודש הזה תקבלו מהביטוח הלאומי הודעה על קופות הגמל והבנקים שנבחרו לנהל
תכנית החיסכון תנוהל בקופת גמל או בבנק ,לפי בחירתכם.

את החיסכון ,על ערוצי השירות שבאמצעותם תוכלו לבחור את הגוף החוסך ולהכפיל את
סכום החיסכון.
עיקרי התכנית:



בתכנית החיסכון יופקדו תשלומים רטרואקטיביים ממאי  2015עד דצמבר  ,2016בהתאם
לזכאות לקצבת ילדים בחודשים אלה.



כשימלאו לילדכם  18שנים ,יפקיד הביטוח הלאומי מענק בסך  ₪ 500לחיסכון.
כספי החיסכון שנצברו יעמדו לרשות הילד ,והוא יוכל למשוך אותם באישור ההורה.



אם כספי החיסכון לא יימשכו עד שימלאו לילד  21שנה ,יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף
בסך  ₪ 500לחיסכון ,והילד יוכל למשוך את כספי החיסכון לפי החלטתו.



דמי הניהול על החיסכון ישולמו על ידי הביטוח הלאומי עד שהילד יגיע לגיל .21
לאחר גיל  21ייגבו דמי הניהול מחשבון החיסכון.



בכל שנה יישלח לכם הגוף שמנהל את החיסכון (הבנק או קופת הגמל) דיווח על ההפקדות
ורווחי התוכנית של כל אחד מהילדים.

תוכל ולהוסיף לחיסכון של כל ילד עוד  ₪ 50בחודש מקצבת הילדים שמשולמת עבורו ,כך שסכום
החיסכון יוכפל ויעמוד על ₪ 100בחודש ,ו₪ 1,200 -בשנה (במקום .)₪ 600
כך תעניקו לילדכם סכום כפול ומשמעותי בתום תקופת החיסכון ,ותאפשרו לו להתחיל את חייו
הבוגרים בצורה עצמאית ונוחה יותר.

לאחרונה נבחרו במכרז מטעם משרד האוצר הבנקים וקופות הגמל שיוכלו לנהל את כספי החיסכון
הללו והם כוללים בנקים וגופים מוסדיים המנהלים קופות גמל; להלן הרשימה:
הבנקים שנבחרו:
לאומי ,הפועלים ,אוצר החייל ,מזרחי טפחות ,מסד ,הבינלאומי ,יהב ,דיסקונט ומרכנתיל.
קופות הגמל שנבחרו:
הפניקס ,פסגות ,מגדל ,אלטשולר שחם ,הלמן אלדובי ,מיטב דש ,אינטר גמל ,קל ,מנורה מבטחים,
אינפיניטי ,אקסלנס ,הראל ואנליסט.
כל הורה יכול לבחור את הגוף שינהל את כספי החסכונות של ילדיו ,ואם לא יבחר בעצמו ,החיסכון
ישויך לאחד הגופים לפי מנגנון שנקבע במשרד האוצר.

החיסכון באמצעות הבנק הוא חיסכון ברמת סיכון נמוכה ולכן גם התשואה עלה כסף נמוכה יותר,
בעוד שהחיסכון בקופת הגמל ברמת סיכון גבוהה יותר גבוה ההשקעה של חלק מכספי החיסכון,
תלוי במסלול ,בבורסה .סך החיסכון המצטבר לילד בגיל  18שחסכונו נוהל בקופת גמל צפוי להיות
גבוה באלפי שקלים מסכום החיסכון שייצבר בחיסכון המנוהל בבנק.
אם בחרתם בקופת גמל תוכלו לבחור את מסלול ההשקעה שמתאים לכם :סולידי ,בעל סיכון בינוני
או בעל סיכון גבוה .אם ילדכם קטן ,שימו לב כי החיסכון הוא בעצם חיסכון לטווח ארוך וייתכן ותתאים
לכם רמת סיכון גבוהה מזו שהייתם בוחרים לעצמכם.
שימו לב!שאם בחרתם לנהל את החיסכון בבנק לא תוכלו להעבירו לבנק אחר.
מקופת גמל אחת לאחרת ניתן יהיה להעביר את החיסכון בקלות.
לא בחרתם מסלול השקעה?
המסלול לחוסכים בסיכון מועט ישמש בררת מחדל במקרה שבו ההורה לא בחר מסלול השקעה אחר
במקומו.
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