להלן תשובות לשאלות נפוצות:
ש :מי זכאי שיופקדו עבורו כספים לחשבון החיסכון על ידי המוסד לביטוח לאומי?
ת :כל ילד שלא מלאו לו  18שנים ,שעבורו משולמת קצבת ילדים מכוח חוק הביטוח הלאומי ,זכאי
שיופקדו עבורו כספים במסגרת תכנית "חיסכון לכל ילד" .ילד שביום  1.5.2015טרם מלאו לו 18
שנים ,זכאי בנוסף גם להפקדה רטרואקטיבית של  50ש"ח בגין כל חודש שבו שולמה עבורו קצבת
ילדים ,החל ממועד זה ועד ליום ( 31.12.2016קצב ההפקדה הרטרואקטיבית יהיה כפי שיחליט המוסד
לביטוח לאומי ובלבד שההפקדות הרטרואקטיביות תושלמנה עד ליום  31.12.2019או עד הגיע הילד
לגיל .)18
ש :איזה חיסכון מציע הבנק ?
ת :הכספים יופקדו לסוג החיסכון שיבחר ההורה המקבל קצבה בעד הילד החוסך.
הבנק מציע  6אפשרויות לבחירה:
שני סוגי חסכונות עם תחנות יציאה כל  5שנים  /ללא תחנות יציאה ,כאשר במסגרת כל סוג חיסכון
מוצעים שלושה מסלולי השקעה אפשריים:
 .1מסלול השקעה בריבית שקלית קבועה ללא הצמדה למדד.
 .2מסלול השקעה בריבית שקלית משתנה (נקבעת לפי ריבית ה"פריים").
 .3מסלול השקעה בריבית שקלית קבועה ,צמודה למדד.
ש :האם תהיה אפשרות לשנות את מסלולי ההשקעה בחשבון החיסכון לפני שימלאו לילד החוסך 18
שנים?
ת :שינוי מסלול יתאפשר רק במידה ונבחר במועד ההצטרפות חיסכון בו יש מעבר בין מסלולים .המעבר
בין המסלולים יתאפשר רק במועד המעבר  ,אחת לחמש שנים .יש למסור לבנק על בקשה לשינוי מסלול
ההשקעה המסלול עד  3ימים לפני מועד תחנת היציאה.
ש :האם ניתן לפתוח את החיסכון באתר הבנק או בסניף בנק ?
ת :לא .פתיחת החיסכון ובחירת תנאיו (לרבות מסלול ההשקעה ובקשה להכפיל את סכום החיסכון
החודשי) תתאפשר רק באמצעות אתר האינטרנט הייעודי שהקים המוסד לביטוח הלאומי ("חיסכון
לכל ילד").
ש :כיצד יתנהל החיסכון במקרים בהם ההורים לא יבחרו מסלול השקעה?
ת :המוסד לביטוח לאומי קבע תקופת זמן מוגדרת ,שבמהלכה אפשר לבחור את המוסד הפיננסי בו
יתנהל החיסכון ואת מסלולי ההשקעה .תקופה זו תסתיים ביום  .1.6.2017לאחר מועד זה ,יופעלו כללי
ברירת מחדל כמפורט להלן:
לגבי ילדים שנולדו לפני  1בינואר - :2017
-

אם מלאו לילד 15שנים :הכספים יופקדו בחיסכון שייפתח בבנק שאליו משולמת קצבת
הילדים ויושקעו במסלול ללא תחנות יציאה בריבית שקלית קבועה לא צמודה.
אם טרם מלאו לילד  15שנים :הכפים יופקדו בקופת גמל שתיבחר עפ"י סבב שקבע משרד
האוצר.

במקרה של הפקדות על פי "מסלול ברירת מחדל" ,לא יופקדו  50ש"ח נוספים מעבר לסכום החיסכון
הבסיסי.
לגבי ילדים שנולדו אחרי  1בינואר - :2017

ניתן יהיה לבחור את המוסד הפיננסי ואת מסלול ההשקעה עד תום שבעה חודשים מיום הלידה .לאחר
מכן ,לגבי ילדים שהוריהם לא בחרו עבורם מסלול השקעה ,כספי החיסכון ינוהלו בקופת גמל או בבנק
שנבחר עבור הילד האחרון במשפחה שנולד לפני לידת הילד .אם גם עבור הילד הנוסף לא בוצעה
בחירה או אם מדובר בילד ראשון במשפחה ,יופקדו הכספים בקופת גמל.

ש :האם ניתן להגדיל את החיסכון בסכום גדול יותר מ ₪ 50 -לחיסכון ?
ת :לא .הורה המקבל את קצבת הילדים רשאי לבקש כי סכום של  ₪ 50מתוך קצבה זו יתווסף ,מדי
חודש ,לחשבון החיסכון .לא ניתן להפקיד סכומים נוספים מעבר לכך .הוראות ביחס להגדלת ההפקדה
או שינוי שלה יש להעביר באמצעות אתר הביטוח הלאומי.
ש :מה יעלה בגורל החיסכון עם הגיע הילד לגיל ? 18
ת :עם הגיע הילד החוסך לגיל  ,18תופסקנה ההפקדות השוטפות והילד החוסך יהיה זכאי לקבל
מהמוסד לביטוח לאומי מענק משיכה בסכום חד פעמי של  .₪ 500לאחר שסכום מענק המשיכה יופקד
בחשבון החיסכון ,ניתן יהיה למשוך את הכספים מתוכו .יש לצרף לבקשה למשיכת הכספים את חתימת
ההורים המאשרים את המשיכה.
ניתן לבחור באתר האינטרנט של המוסד לביטוח הלאומי מסלול ההשקעה לצורך המשך צבירת רווחים
בחשבון החיסכון עד הגיע הילד החוסך לגיל  .21חוסך שלא ימשוך את הכספים לפני הגיעו לגיל 21
יהיה זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי מענק משיכה שני בסכום של  .₪ 500אם לא ייבחר מסלול
השקעה לתקופה שלאחר הגיע החוסך לגיל  ,18יופקדו הכספים בפיקדון חודשי ,במסלול השקעה
בריבית קבועה לא צמודה.

ש :האם ניתן למשוך את הכספים בכל עת ?
ת :לא .הילד החוסך יוכל למשוך את הכספים רק עם הגיעו לגיל  18ובכפוף לאישור הורה המאשר
בחתימתו את המשיכה .ניתן להשאיר את הכספים בחשבון החיסכון עד הגיע החוסך לגיל  ,21ואז
למשוך אותם ללא צורך באישור הורה.

