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  מ" בע למשכנתאותקופת התגמולים של פקידי בנק לאומיעל השלמת העברת זכויות הניהול בהודעה 

מ " הושלמה העברת זכויות הניהול בקופת התגמולים של פקידי בנק לאומי למשכנתאות בע31.7.08ביום 
 קופת –לת החברה המנה החל ממועד זה החלה הקופה להתנהל בנאמנות לטובת עמיתי הקופה בידי"). הקופה("

 החברה לניהול קופות התגמולים של עובדי בנק -  1ובשמה החדש(מ "התגמולים של פקידי בנק לאומי לישראל בע
  "). החברה המנהלת: "להלן(מ "לאומי ושל עובדי בנק לאומי למשכנתאות  בע

  ש"תקנון קופת עובדי בלמ
  

זכויות העמיתים . ת המתחייבות על פי דיןתוך התאמו, תקנון הקופה נבנה על בסיס תכנית הקופה הקיימת כיום
  . בקופה נשארו ללא שינוי

  
  : להלן הדגשים המהותיים בתקנון הקופה

תינתן אפשרות , אשר לא ניתן לצרף אליה עמיתים חדשים, על אף שהקופה היא קופה ענפית סגורה .1
עביר חזרה לה, וכן לשאירים של עמית שהעביר כספים כאמור, לעמית שהעביר כספים לקופה אחרת

 .  כפי שנצברו בקופת הגמל האחרת, כספים לקופה
על מנת לאפשר העברת כספים על ידי שאירים של , יחד עם זאת. קופת הגמל תנוהל כקופת גמל לשכירים .2

. הקופה תנהל מסלול מיוחד לעמיתים עצמאיים, כאמור לעיל, עמית שהעביר כספים לקופה אחרת
בכפוף להוראות , פים שיועברו לקופה חזרה מקופת גמל אחרתאך ורק כס, הקופה תקבל למסלול זה

לא , שאירי עמית שכיר שיעבירו לקופה כספים כאמור. על ידי שאיריו של עמית שכיר, ההסדר התחיקתי
 . יהיו רשאים להפקיד בה הפקדות נוספות על הכספים שהועברו כאמור

ולכל שאיר של עמית אשר העביר את הקופה תשלח לכל עמית אשר ביקש להעביר כספים לקופה אחרת  .3
 לאומי למשכנתאות יהיו זכאים לפנסיה מבנק, הודעה לפיה העובד או שאיריו, הכספים לקופה אחרת

, עמיתי הקופה, על פי תנאי הסדר הפנסיה החל על עובדי הבנק, מלאה או חלקית, ")הבנק: "להלן(מ "בע
החברה המנהלת תשלח לכל ,  כמו כן.ה לקופהחזר, בכפוף להעברת הכספים שנצברו בקופת הגמל האחרת

משיכת הכספים מהקופה עלולה לגרום לכך הודעה לפיה , עמית אשר יבקש למשוך את הכספים מהקופה
  . הסדר הפנסיהוהכל בהתאם לתנאי , שהעובד לא יוכל עוד לבחור בקבלת פנסיה כאמור לעיל

, בנוסף. ד לבחור בקבלת פנסיה מהבנקמשיכת כספים מהקופה עלולה לגרום לכך שהעובד לא יוכל עו .4
לנציגות , לדירקטוריון החברה המנהלת, על בקשות כאמור, בכפוף לכל דין, תדווח החברה המנהלת

 .או העברה כאמור/מיד לאחר שהתקבלה בקופה בקשת משיכה ו, העובדים ולבנק
") בנק לאומי: "להלן(מ " לאומי לישראל בעשירותי תפעול ושירותי ניהול השקעות יסופקו על ידי בנק .5

 . יעשו בהתאם למנגנון שנקבע בתקנון החברה, שינויים בגוף המספק שירותים אלו. או מי מטעמו/ו
שצורף כנספח לתקנון " מדיניות ניהול השקעות"ניהול מדיניות ההשקעות של הקופה כפופה לנספח  .6

 . ה אך ורק בהסכמה מראש ובכתב של בנק לאומיייעש, שינוי במדיניות ההשקעות ובנספח זה. הקופה
והלוואות יינתנו לעמיתים פעילים , מדיניות מתן הלוואות לעמיתי הקופה תישאר במתכונתה הקיימת .7

 .בלבד
לרבות הוצאות בגין תפעול , החברה המנהלת לא תגבה מעמיתי הקופה דמי ניהול לכיסוי הוצאותיה .8

או את נכסי הקופה בגין שירותי /את חשבונות העמיתים וכמו כן החברה המנהלת לא תחייב . הקופה
 .או בגין הוצאות ישירות ועקיפות אחרות ביחס להשקעות נכסי הקופה/או דמי משמורת ו/ו/ ברוקראז

שהתקבלה באישור דירקטוריון החברה המנהלת בהתאם לשינויים החלטה שינוי תקנון הקופה ייעשה ב .9
 . מ"די בנק לאומי לישראל בעשנעשו בתקנון קופת התגמולים של עוב

  
 .  לכל קופת גמל אחרת שיבחר, כל עמית בקופה רשאי להעביר כספים שהופקדו בקופה, בכפוף להוראות הדין

על פי תנאי , מלאה או חלקית, יהיה זכאי לפנסיה מהבנק, עמית המחליט להעביר את כספיו לקופת גמל אחרת
מערכת הזהה למערכת זכויות הפנסיה שמקנה בנק (פת התגמולים מערכת זכויות שמקנה הבנק לעובדיו עמיתי קו

בכפוף להעברת הכספים שנצברו , )מ לעובדיו עמיתי קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי"לאומי לישראל בע
  .בקופת הגמל האחרת חזרה לקופת התגמולים של הבנק
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