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לניהול השקעות וחיסכון 
רובי תכנון פיננסי - רובי סעדי 

כל הזכויות שמורות לרובי תכנון פיננסי- אין לשכפל, להפיץ



פוליסת חיסכון פיננסית 

10 סיבות לחסוך בפוליסת חיסכון פיננסית
תכנית חיסכון לכל טווח השקעה ולכל מטרה✔
כולם יכולים להצטרף ולחסוך באמצעות הפקדה חד פעמית ו/או הוראת קבע✔
הכספים בתוכנית נזילים בכל שלב ללא תלות בוותק התוכנית או בגיל החוסך✔
בעת משיכת הכספים תשלום מס רווח הון בלבד 25% על הרווח הריאלי, הטבת ריבית ✔

דריבית מס נדחה
ניתן לבחור במגוון מסלולי השקעה הניתנים להשוואה בקלות באתר ביטוח-נט -משרד ✔

האוצר
ניתן לעבורי בין מנהלי השקעות ומסלולי השקעה בכל רגע נתון ללא עלויות וללא אירוע מס✔
ניתן למנות מוטבים לפי בחירה אישית ✔
✔P-0.5% ניתן לקבל הלוואות בתנאים מצויינים ריבית אטרקטיבית, לרוב
דמי ניהול אטרקטיביים על היתרה הצבורה בלבד ללא דמי ניהול הפקדה✔
לילידים עד ליום 31.12.1948 הטבת פטור ממס על רווחים עד 13,320 ש"ח ועד 16,320✔

ש"ח לזוג
התוכנית מהווה אלטרנטיבה לתיקים מיועצים בבנקים ותיקי השקעות מנוהלים בבתי 

ההשקעות 



פוליסת חיסכון פיננסית 



ילידים עד שנת 31.12.1948 ? 



הטבת מס יחודית לילדים עד 31.12.1948 
סעיף 125 ד'- בפוליסת חיסכון פיננסית 

אי



סעיף 125 ד'- הטבת מס לניהול כספים
 בפוליסת חיסכון פיננסית 



סעיף 125 ד'- הטבת מס לניהול כספים
 בפוליסת חיסכון פיננסית 

בינואר 2021 לקוח בן 75 הפקיד לפוליסת חיסכון 400,000 ₪
בתום שנה הפוליסה הניבה רווחים בגובה 5%* (20,000 ₪)

מס רווחי הון  שאמור להיות משולם במידה ולא ניתן הפטור בגין תקנה 125 ד' :
5,000 ₪ ( 25% מס רווחי הון מהרווח הריאלי =20,000*5%)

מס רווח הון שישולם במידה וניתן פטור בגין תקנה 125 ד':
6,560 ₪ (רווחים חייבים במס) = 13,440 ₪ (תקרת פטור שנתית ליחיד)  - 20,000 ₪ (סך רווחים)

1,640 ₪ (מס לתשלום) = 6,560 ₪ (רווחים חייבים במס) X 25% (מס רווחי הון)
שורה תחתונה: שולם מס רווח הון במימוש הטבת מס: 1,640 ₪ לעומת 5,000 ₪ ללא 

הטבת מס
       אם מגיע פטור זוגי אז מסך רווחים 20,000 ש"ח יקוזזו 16,560 ₪ (תקרה שנתית להטבת זוג ) 

ומהסכום הנותר 3,440 ש"ח יגבו 25% מס רווחי הון: 860 ₪  לעומת 5,000 ₪



סעיף 125 ד'- הטבת מס לניהול כספים
 בפוליסת חיסכון פיננסית 



הטבת מס סעיף 125 ד'- בפוליסת חיסכון פיננסית 
שאלות ותשובות

מי זכאי לקבל הטבת מס לפי סעיף 125 ד'? 
ילידים עד 31.12.1948 

באיזה מוצר פיננסי חלה הטבת מס סעיף 125 ד? 
פוליסת חיסכון פיננסית

מהי פוליסת חיסכון פיננסית? 
תוכנית חיסכון לכל טווח השקעה ולכל מטרה בנזילות מלאה

מדוע הטבת מס  סעיף 125 ד' חל דווקא בפוליסת חיסכון פיננסית? 
רווחים הריאלים בפוליסה נחשבים כרווחי ריבית ולא רווחי הון 

מהי הטבת המס ? 
יחיד-  פטור מס רווחי ריבית עד תקרה שנתית של 13,440 ₪ (אך לא יותר מהרווחים בפועל). •

שווי הטבת המס : עד 3360 ₪ ליחיד!
זוג-פטור מס רווחי ריבית עד תקרה שנתית של 16,650 ₪ לזוג•
 שווי הטבת המס : עד 4140 ₪ לזוג !•

האם הטבת המס לפטור היא חד פעמית?
לא! הטבת הפטור ממס מתחדשת מידי שנה! 



הטבת מס סעיף 125 ד'- בפוליסת חיסכון פיננסית 
שאלות ותשובות

מה נדרש לעשות כדי לקבל את הפטור ממס לפי סעיף 125 ד

בחודש דצמבר - לחתום על טופס בקשה לפדיון רעיוני וניכוי מס 25% בגין הרווח
בחודש מרץ של השנה הבאה - לקבל אישור בגין סכום המס שנוכה 

בחודש מרץ/אפריל של השנה הבאה - להגיש למס הכנסה את אישור ניכוי המס 
התקרה זה הכל- כעת תקבלו החזר ממס הכנסה לחשבון הבנק שלכם בגין סכום המס שנוכה ועד 

 לפטור 

 האם יש תקרת הפקדה לפוליסת חיסכון? 
לא! ניתן להפקיד איזה סכום שרוצים . התקרה השנתית לפטור ממס מרווים מוגבלת.

האם ניתן לקבל את הטבת המס סעיף 125 ד בקופת גמל להשקעה/ תיקון 190? 
לא.  הטבת המס מוכרת לרווחים מריבית בלב ולא לרווחי הון . 

מסקנה: על מנת להנות מהטבת המס עליכם לנהל כספים בפוליסת חיסכון פיננסית בה הרווחים 
נחשבים כרווחי ריבית מוכרים לפטור ממס על פי סעיף 125 ד. 



ברוכים הבאים - שמחים שהצטרפת! 

ריכזנו עבורכם את כל הדרכים ליצור איתנו קשר 

צרו איתנו קשר טלפוני – 074-7408000

שלחו לנו WHATSAPP  -להתחלת שיחה עם נציג לחצו כאן

תאמו איתנו פגישה אישית - לזימון פגישה אישית לחצו כאן

 שלחו לנו מסמכים בדרך מאובטחת - לשליחה לחצו כאן

נווטו אלינו משרדי החברה יגאל אלון 94 , מגדל אלון 1, תל אביב

שעות הפעילות שלנו ימים א' – ה', בין השעות 09:00-17:00

כאן לשירותכם ובשבילכם 


