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 *** שירות חדש –שירות חדש  ***

 אנו מזמינים אותך להצטרף לשירות הודעות דואר אלקטרוני

 עמית/ה יקר/ה

ה בדואר האלקטרוני מיד עם אאשר יאפשר לך לקבל התר חדש לשירות אנו מזמינים אותך להצטרף

 .הצגתם של הדוחות השנתיים/רבעוניים בחשבונך האישי המקוון שלך

( , 2014-9-12)חוזר גופים מוסדיים  23/07/2014וצר, אגף שוק ההון, מיום בהתאם להוראת משרד הא

 .בלבד מקוצר נשלח לעמיתים בדואר דוח שנתי 2014החל בדוח השנתי לעמית בגין שנת 

 .מפורט מוצג בחשבון גם דוח שנתי ובנוסף הדוח מוצג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית

, מוצג בחשבון לעמיתים הזכאים, גם דוח רבעוני )למעט 2015ת מדי רבעון, החל מהרבעון הראשון לשנ

מפורט ומקוצר(. הדוח הרבעוני, כמו הדוח השנתי  –הרבעון האחרון בשנה אשר בגינו יוצג דוח שנתי 

 .המפורט, לא נשלח יותר אל העמיתים באמצעות הדואר

בדואר האלקטרוני מיד עם  האאשר יאפשר לך לקבל התר החדש לשירות לבצע הצטרפות ניתן כיוון שכך,

 .הצגתם של הדוחות בחשבונך האישי המקוון

 כתובתלקבלת ההתראה אנא שלח מייל בצירוף צילום ת.ז. ל הדואר האלקטרונילרישום כתובת 

onlineservices@kavb.co.il 

ה לגבי הדוח אמתן הסכמתך להצטרפות לשירות תאפשר לחברה לשלוח אליך את ההתר –תשומת ליבך 

 .י המקוצר באמצעות הדואר האלקטרוני, במקום משלוח הדוח בדוארהשנת

ניתנת לך הזכות לחזור מהסכמתך בכל עת ולבקש לקבל את הדוח השנתי המקוצר  –עוד לידיעתך 

 : הדוארבאמצעות 

 תובתכלקבלת ההתראה אנא שלח מייל בצירוף צילום ת.ז. ל האלקטרוני להסרת כתובת הדואר

onlineservices@kavb.co.il 
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 :כניסה לחשבון האישי המקוון

 לחץ כאן -החברהבכדי שתוכל לצפות בנתוני חשבונך האישי, עומד לרשותך אתר 

שלך בחברה, ניתן לבצע מעקב אחר התנועות והיתרות  באתר ניתן לקבל מידע עדכני אודות החשבונות

 .(2014באופן שוטף וכמובן ניתן לראות את הדוחות השנתיים והרבעוניים )החל מהדוח השנתי לשנת 

בכדי שתוכל להיכנס לחשבונך האישי המקוון ולצפות בדוחות וכן במידע הנוסף השוטף נדרש קוד משתמש 

 .וסיסמה

 לחץ כאן: להירשם לקבלת השירות נו מזמינים אותךלקבלת קוד משתמש וסיסמה א

 
 
 
 
 
 
 

 שינויים בדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים

 ,יקר/ה עמית/ה

נכנסו לתוקף שינויים בהסדרי הדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים על פי הוראות  2015משנת 

 .הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

 :עיקרי השינויים באופן הדיווח

, חברה מנהלת של קופת גמל או קרן השתלמות תציג בחשבונו 2014החל מהדוח השנתי בגין שנת 

וך שלושה חודשים מתום השנה, דוח שנתי מקוצר ובנוסף דוח שנתי מפורט. האישי המקוון של כל עמית ת

 .לכתובתו בדואר ישלח ולא הדוח השנתי המפורט יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד של העמית

ימים מתום הרבעון, יוצג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית, דוח  60בנוסף, מדי רבעון, בתוך 

 .בלבד המקוון האישי בחשבון יוצג אלא העמית לכתובת בדואר יותר חישל לא זה דוח גם. רבעוני

https://login2.bankhapoalim.co.il/cgi-bin/poalwwwc?reqName=getLogonPage&kgmCodeMenahel=23
https://login2.bankhapoalim.co.il/cgi-bin/poalwwwc?reqName=getLogonPage&kgmCodeMenahel=23
http://62.219.16.145/GemelWebExtensions/ContactMailForm.aspx?KupaNumber=58
http://62.219.16.145/GemelWebExtensions/ContactMailForm.aspx?KupaNumber=58


 חברה לניהול קופות גמל בע"מ  -קו הבריאות  

 

_______________________________________________________________ 
  03-6956639פקס:   03-6090305,טל' 64239תל אביב  14, רח' ויצמן אחותבית ה 

 

 :פירוט –אופן הדיווח 

( יישלח אליך דוח 31/03/2015 -)דיווח שישלח עד ל 2014החל מהדיווח בגין שנת  :מקוצר שנתי דוח

 בקופת גמל חשבון . לכלבקופהסכון שלך ישנתי מקוצר בפורמט חדש הכולל את המידע העיקרי לגבי הח

 .לגבי כל המסלולים בחשבון מרוכז /קרן השתלמות מופק דוח הכולל מידע

 רלמעב. > האוצר משרד באתר בהסברים כאן לעיין באפשרותך שלך השנתי הדוח אודות נוסף למידע

 < להסברים

בנוסף לדוח השנתי המקוצר, ימתין לך בחשבונך האישי שבאתר האינטרנט, גם דוח  :מפורט שנתי דוח

 .ך בחברהיישנתי מפורט, הכולל פרטים נוספים אודות חשבונות

 .נך חוסך במספר מסלולים באותו החשבון, הדוח המפורט יציג פרטי כל מסלול בנפרדמידה והב

עוניים לא ישלחו יותר בדואר ישראל , אלא יוצגו גם הם בחשבונך האישי באתר דוחות רב :רבעוני דוח

 .האינטרנט

דוחות רבעוניים יופקו רק בגין חשבונות בהם הופקדו כספים )או הועברו אליהם כספים( במהלך הרבעון 

 .₪אלף  50סכון הצבורה בחשבון שווה או עולה על יהרלוונטי ו/או שיתרת הח

 .לפחות שנים 10 למשך המקוון האישי בחשבונך יוצגו והמפורט וצרהמק השנתיים הדוחות

http://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Provident-Fund-Report-Popup.aspx
http://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Provident-Fund-Report-Popup.aspx
http://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Provident-Fund-Report-Popup.aspx

