
תאריך הדוח: 30.09.2016
 
 

דוח רבעוני למבוטח בביטוח חיים בחברת הראל חברה לביטוח
לסוף הרבעון השלישי לשנת 2016

916572677 מספר הפוליסה: הראל MORE למנהלים שם הפוליסה: 027352145 מספר ת.ז: לייזר ברק שם המבוטח:
הנהלת בתי המשפט שם המעסיק: פעילה סטטוס הפוליסה: שכיר סוג הפוליסה:

א. תשלומים צפויים מהפוליסה
סכום בש"ח

2,176 הקצבה החודשית הצפויה לך בפרישה בגיל 67*
196,565 סכום חד פעמי במקרה מוות**

- קצבה חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה
לא קיים שחרור מתשלום הפקדות לפוליסה במקרה של אובדן כושר עבודה

*    הקצבה החודשית הצפויה מחושבת על בסיס יתרת הכספים כספי תגמולים וכספי
פיצוים לקצבה בסוף הרבעון, בהנחת ריבית נטו של 3.27% לשנה ומקדם מובטח 198.89.

** כולל את סך יתרת הכספים בפוליסה בסוף הרבעון. לידיעתך, הזכאים לקבלת הכספים
במקרה מוות נקבעו לאחרונה ביום 01.09.2010.

בדוק אם
סכומי הביטוח
שלך מתאימים

לצרכיך

ג. אחוז דמי ניהול והוצאות
בתקופת הדיווח*

10.53 % דמי ניהול מהפקדה
0.99 % דמי ניהול מחיסכון

* דמי הניהול מוצגים על בסיס שנתי

לידיעתך,
ממוצע דמי

ניהול בתכנית:
מהפקדה: 5.41%
מחיסכון: 1.16%

ד. מסלולי השקעה
ותשואות בתקופת הדיווח*

3.10 % מסלול מסלול כללי
* תשואות שהושגו במהלך הרבעון

בניכוי הוצאות ניהול השקעות

ב. תנועות בפוליסה שלך בתקופת הדיווח
סכום בש"ח

166,313 יתרת הכספים בפוליסה בתחילת
השנה

28,825 כספים שהופקדו לפוליסה
5,791 רווחים בניכוי הוצאות ניהול השקעות

-4,365 דמי ניהול שנגבו בתקופת הדיווח

שים לב לגובה
דמי ניהול

הנגבים ממך

196,565 יתרת הכספים בפוליסה בסוף
הרבעון

מומלץ לבדוק
שההפקדות

בדוח תואמות
את ההפקדות
שנעשו בפועל.
היעזר בתלוש

המשכורת שלך
להשוואה.

ה. פירוט הפקדות לפוליסה בתקופת הדיווח
סה"כ

הפקדות
שונות אובדן כושר

עבודה
פיצויים תגמולי

מעביד
תגמולי
עובד

משכורת עבור חודש
משכורת

מועד
הפקדה

3,077 0 0 1,123 1,011 943 13,477 12.2015 01.01.2016
3,062 0 0 1,117 1,006 939 13,413 01.2016 03.02.2016
3,062 0 0 1,117 1,006 939 13,413 02.2016 07.03.2016
3,351 0 0 1,223 1,101 1,028 14,679 03.2016 05.04.2016
3,159 0 0 1,152 1,038 968 13,835 04.2016 02.05.2016
3,159 0 0 1,152 1,038 968 13,835 05.2016 06.06.2016
3,639 0 0 1,328 1,195 1,116 15,940 06.2016 06.07.2016
3,159 0 0 1,152 1,038 968 13,835 07.2016 03.08.2016
3,159 0 0 1,152 1,038 968 13,835 08.2016 05.09.2016

28,825 0 0 10,518 9,470 8,838 סה"כ

ו. קוד לזיהוי הפוליסה
520004078000000311284000088004 קוד הפוליסה

וינשטיין עודד שם סוכן/יועץ
048557111 פרטי התקשרות

שים לב, הנתונים הכספיים המוצגים בדוח מעוגלים לשקל הקרוב.

עמוד 1 מתוך 3
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תאריך הדוח: 30.09.2016
 
 

דוח רבעוני למבוטח בביטוח חיים בחברת הראל חברה לביטוח
לסוף הרבעון השלישי לשנת 2016

916572680 מספר הפוליסה: אובדן כושר עבודה שם הפוליסה: 027352145 מספר ת.ז: לייזר ברק שם המבוטח:
הנהלת בתי המשפט שם המעסיק: פעילה סטטוס הפוליסה: שכיר סוג הפוליסה:

א. תשלומים צפויים מהפוליסה
סכום בש"ח

104 סכום חד פעמי במקרה מוות**
12,614 קצבה חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה

קיים שחרור מתשלום הפקדות לפוליסה במקרה של אובדן כושר עבודה
** כולל את סך יתרת הכספים בפוליסה בסוף הרבעון. לידיעתך, הזכאים לקבלת הכספים

במקרה מוות נקבעו לאחרונה ביום 01.09.2010.

בדוק אם
סכומי הביטוח
שלך מתאימים

לצרכיך

ג. אחוז דמי ניהול והוצאות
בתקופת הדיווח*

0.00 % דמי ניהול מהפקדה
1.50 % דמי ניהול מחיסכון

* דמי הניהול מוצגים על בסיס שנתי

לידיעתך,
ממוצע דמי

ניהול בתכנית:
מהפקדה: 0.00%
מחיסכון: 1.44%

ד. מסלולי השקעה
ותשואות בתקופת הדיווח*

3.10 % מסלול מסלול כללי
* תשואות שהושגו במהלך הרבעון

בניכוי הוצאות ניהול השקעות

ב. תנועות בפוליסה שלך בתקופת הדיווח
סכום בש"ח

103 יתרת הכספים בפוליסה בתחילת
השנה

2,619 כספים שהופקדו לפוליסה
3 רווחים בניכוי הוצאות ניהול השקעות

-1 דמי ניהול שנגבו בתקופת הדיווח

שים לב לגובה
דמי ניהול

הנגבים ממך

-2,619 עלות הביטוח למקרה פיצוי/שחרור
לאובדן כושר

104 יתרת הכספים בפוליסה בסוף
הרבעון

מומלץ לבדוק
שההפקדות

בדוח תואמות
את ההפקדות
שנעשו בפועל.
היעזר בתלוש

המשכורת שלך
להשוואה.

ה. פירוט הפקדות לפוליסה בתקופת הדיווח
סה"כ

הפקדות
שונות אובדן כושר

עבודה
פיצויים תגמולי

מעביד
תגמולי
עובד

משכורת עבור חודש
משכורת

מועד
הפקדה

291 0 291 0 0 0 17,636 12.2015 01.01.2016
291 0 291 0 0 0 17,636 01.2016 03.02.2016
291 0 291 0 0 0 17,636 02.2016 07.03.2016
291 0 291 0 0 0 17,636 03.2016 05.04.2016
291 0 291 0 0 0 17,636 04.2016 02.05.2016
291 0 291 0 0 0 17,636 05.2016 06.06.2016
291 0 291 0 0 0 17,636 06.2016 06.07.2016
291 0 291 0 0 0 17,636 07.2016 03.08.2016
291 0 291 0 0 0 16,870 08.2016 05.09.2016

2,619 0 2,619 0 0 0 סה"כ

ו. קוד לזיהוי הפוליסה
520004078000000311297000088005 קוד הפוליסה

וינשטיין עודד שם סוכן/יועץ
048557111 פרטי התקשרות

שים לב, הנתונים הכספיים המוצגים בדוח מעוגלים לשקל הקרוב.

עמוד 2 מתוך 3
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תאריך הדוח: 30.09.2016
 
 

דוח רבעוני למבוטח בביטוח חיים בחברת הראל חברה לביטוח
לסוף הרבעון השלישי לשנת 2016

918087953 מספר הפוליסה: הראל MORE למנהלים שם הפוליסה: 027352145 מספר ת.ז: לייזר ברק שם המבוטח:
הנהלת בתי המשפט שם המעסיק: פעילה סטטוס הפוליסה: שכיר סוג הפוליסה:

א. תשלומים צפויים מהפוליסה
סכום בש"ח

470 הקצבה החודשית הצפויה לך בפרישה בגיל 67*
51,253 סכום חד פעמי במקרה מוות**

- קצבה חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה
לא קיים שחרור מתשלום הפקדות לפוליסה במקרה של אובדן כושר עבודה

*    הקצבה החודשית הצפויה מחושבת על בסיס יתרת הכספים כספי תגמולים וכספי
פיצוים לקצבה בסוף הרבעון, בהנחת ריבית נטו של 2.44% לשנה ומקדם מובטח 198.89.

** כולל את סך יתרת הכספים בפוליסה בסוף הרבעון. לידיעתך, הזכאים לקבלת הכספים
במקרה מוות נקבעו לאחרונה ביום 01.08.2011.

בדוק אם
סכומי הביטוח
שלך מתאימים

לצרכיך

ג. אחוז דמי ניהול והוצאות
בתקופת הדיווח*

5.00 % דמי ניהול מהפקדה
1.50 % דמי ניהול מחיסכון

* דמי הניהול מוצגים על בסיס שנתי

לידיעתך,
ממוצע דמי

ניהול בתכנית:
מהפקדה: 5.41%
מחיסכון: 1.16%

ד. מסלולי השקעה
ותשואות בתקופת הדיווח*

3.10 % מסלול מסלול כללי
* תשואות שהושגו במהלך הרבעון

בניכוי הוצאות ניהול השקעות

ב. תנועות בפוליסה שלך בתקופת הדיווח
סכום בש"ח

43,311 יתרת הכספים בפוליסה בתחילת
השנה

7,326 כספים שהופקדו לפוליסה
1,511 רווחים בניכוי הוצאות ניהול השקעות
-894 דמי ניהול שנגבו בתקופת הדיווח

שים לב לגובה
דמי ניהול

הנגבים ממך

51,253 יתרת הכספים בפוליסה בסוף
הרבעון

מומלץ לבדוק
שההפקדות

בדוח תואמות
את ההפקדות
שנעשו בפועל.
היעזר בתלוש

המשכורת שלך
להשוואה.

ה. פירוט הפקדות לפוליסה בתקופת הדיווח
סה"כ

הפקדות
שונות אובדן כושר

עבודה
פיצויים תגמולי

מעביד
תגמולי
עובד

משכורת עבור חודש
משכורת

מועד
הפקדה

814 0 0 334 200 280 4,003 12.2015 01.01.2016
814 0 0 334 200 280 4,003 01.2016 03.02.2016
814 0 0 334 200 280 4,003 02.2016 07.03.2016
814 0 0 334 200 280 4,003 03.2016 05.04.2016
814 0 0 334 200 280 4,003 04.2016 02.05.2016
814 0 0 334 200 280 4,003 05.2016 06.06.2016
814 0 0 334 200 280 4,003 06.2016 06.07.2016
814 0 0 334 200 280 4,003 07.2016 03.08.2016
814 0 0 334 200 280 4,003 08.2016 05.09.2016

7,326 0 0 3,002 1,801 2,522 סה"כ

ו. קוד לזיהוי הפוליסה
520004078000000311284000088002 קוד הפוליסה

וינשטיין עודד שם סוכן/יועץ
048557111 פרטי התקשרות

שים לב, הנתונים הכספיים המוצגים בדוח מעוגלים לשקל הקרוב.

עמוד 3 מתוך 3
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