
קופות הגמל לאחר המיזוגקופות הגמל לפני המיזוג
סניףחשבוןבנקקוד קופה / מסלול בבנק המתפעלא.מ.השם מסלול קוד קופה / מסלול בבנק המתפעלא.מ.השם מסלול 

9916122אקסלנס גמל לבני 50 ומטה
991612220136053409אקסלנס גמל לבני 50 ומטה

9884810הפניקס תגמולים ופיצויים - מסלול לבני 50 ומטה
952965820644815461אקסלנס גמל מסלול לבני 50 עד 952993060הפניקס תגמולים ופיצויים - מסלול לבני 50 עד 60

4016אקסלנס גמל אג"ח עד 25% מניות

401620255400409אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה
9918527אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה

9530931הפניקס תגמולים ופיצויים - מסלול לבני 60 ומעלה
521809הפניקס תגמולים ופיצויים - מסלול אג"ח עד 25% מניות

9905525אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי חו"ל
990552520554336461אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה

1482שיטת הפניקס רמת סיכון 2*
9917805אקסלנס גמל לבני 50 עד 60

991780520493876461אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60
1482שיטת הפניקס רמת סיכון 3*

8624807אקסלנס גמל פאסיבי-מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות
862480720493825461אקסלנס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה

1482שיטת הפניקס רמת סיכון 4*
9906526אקסלנס גמל שיקלי טווח קצר

990652620554328461אקסלנס גמל שיקלי טווח קצר
1482שיטת הפניקס הלכתי

38530אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות

3853020235426409אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות
792186אקסלנס גמל אג"ח צמוד מדד

8627829אקסלנס גמל פאסיבי-מדדי אג"ח
1355812הפניקס תגמולים ופיצויים - מסלול אג"ח

1482שיטת הפניקס רמת סיכון 1
21112120154000409אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות211121אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות
208912520261436461אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות2089125אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות

1208866120644866461אקסלנס גמל חו"לאין מסלול מתמזג
96166020644785461אקסלנס גמל מסלול מניות961811הפניקס תגמולים ופיצויים - מסלול מניות

8626827אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי מניות
862682720493426461אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי מניות

1482שיטת הפניקס רמת סיכון 5
52850+56+57+58+5920136800409אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה52850+56+57+58+59אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה

154132820180590573אקסלנס תגמולים בניהול אישי1541328אקסלנס תגמולים בניהול אישי

גמל להשקעה לאחר מיזוגגמל להשקעה לפני המיזוג
סניףחשבוןבנקקוד קופה / מסלול בבנק המתפעלא.מ.השם מסלול קוד קופה / מסלול בבנק המתפעלא.מ.השם מסלול 

461 790557020586688אקסלנס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות7905570אקסלנס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות
586726461 790657120אקסלנס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות7906571אקסלנס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

586696461 790857320אקסלנס גמל להשקעה כללי7908573אקסלנס גמל להשקעה כללי
790957420586467461אקסלנס גמל להשקעה כללי פאסיבי7909574אקסלנס גמל להשקעה כללי פאסיבי

461 790757220586386אקסלנס גמל להשקעה פאסיבי - מדדי מניות7907572אקסלנס גמל להשקעה פאסיבי - מדדי מניות

מפת קופות אקסלנס גמל והשתלמות החל מ-01.01.2018

* מסלול זה מתמזג למסלול תלוי גיל פאסיבי בהתאמה לגיל העמית 
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קרנות השתלמות לאחר המיזוגקרנות השתלמות לפני המיזוג
סניףחשבוןבנקקוד קופה / מסלול בבנק המתפעלא.מ.השם מסלול קוד קופה / מסלול בבנק המתפעלא.מ.השם מסלול 

715102אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר
7151022034898461אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר

9549937הפניקס השתלמות - מסלול מתמחה שקלי טווח קצר
71699אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות

7169920261398461אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות

1483שיטת הפניקס רמת סיכון 1
8631785אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח

9546933הפניקס השתלמות - מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל
9545934הפניקס השתלמות - מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח

1354808הפניקס השתלמות - מסלול אג"ח
9882532אקסלנס השתלמות אג"ח עד 10% מניות

110014220241478461אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות 1100142אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות
2091103אקסלנס השתלמות אג"ח עד 20% מניות
1190101אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

119010120261487461אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות
8597908הפניקס השתלמות - מסלול אג"ח עד 25% מניות

 אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח 8628734אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות
862873420493485461עד 25% במדדי מניות

1483שיטת הפניקס רמת סיכון 2
68610020241000409אקסלנס השתלמות לטווח קצר686100אקסלנס השתלמות כללי

96466420644947461אקסלנס השתלמות כללי964806הפניקס השתלמות - מסלול כללי
8629726אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי

862972620493817461אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי
1483שיטת הפניקס רמת סיכון 3
1483שיטת הפניקס רמת סיכון 4

9919530אקסלנס השתלמות פאסיבי- מדדי חו"ל
96866620644769461אקסלנס השתלמות  מניות968807הפניקס השתלמות - מסלול מניות

8630737אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי מניות

863073720493779461אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי מניות
1483שיטת הפניקס רמת סיכון 5

9548932הפניקס השתלמות - מסלול פאסיבי- מדדי מניות חו"ל
9547935הפניקס השתלמות מסלול פאסיבי - מדדי מניות

9528936הפניקס השתלמות - מסלול הלכה
952866220644939461אקסלנס השתלמות הלכה

1483שיטת הפניקס הלכתי
154232920180558573אקסלנס השתלמות בניהול אישי1542329אקסלנס השתלמות בניהול אישי

מרכזית לפיצויים לאחר מיזוגמרכזית לפיצויים לפני המיזוג
סניףחשבוןבנקקוד קופה / מסלול בבנק המתפעלא.מ.השם מסלול קוד קופה / מסלול בבנק המתפעלא.מ.השם מסלול 

947551920549987461אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי קצר9475519אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי קצר
8011642034375461אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי801164אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי

876642620519379461אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח8766426אקסלנס קסם מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח
8061692034618461אקסלנס מרכזית לפיצויים צמוד מדד806169אקסלנס מרכזית לפיצויים צמוד מדד

38493אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות
384932034529461אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

954813הפניקס מרכזית
2421020136045409אקסלנס מרכזית לפיצויים24210אקסלנס מרכזית לפיצויים

876542520519336461אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים8765425אקסלנס קסם מרכזית לפיצויים מחקה מדדים
8041672034545461אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות804167אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות

מפת קופות אקסלנס גמל והשתלמות החל מ-01.01.2018
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