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נמסרת בזה , 2005-ה"התשס, )קופות גמל( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 41בהתאם לסעיף 

  : כמפורט להלן, הודעה לעמיתי הקופה

אשר בעקבותיו  , החליט דירקטוריון הקופה על ביצוע שינוי מבני בקופה25.2.08ביום  .1
מ "מ ותהפוך לקופת גמל שאינה מאוגדת כחברה בע"תחדל הקופה להיות חברה בע

השינוי , לתשומת לבך. שתנוהל על ידי חברה מנהלת") תכנית קופת הגמל: "להלן(
 24/03/08 - תתכנס בהמבני בקופה מובא לאישור האסיפה הכללית של הקופה אשר

שינוי מבני זה יכנס לתוקף רק אם יאושר על ידי האסיפה  .14:00בשעה ,  שניביום 
 . הכללית של הקופה כאמור

חברה המנהלת אשר תפוצל מקופת התגמולים של פקידי בנק ניהול קופת הגמל יועבר ל .2
י בנק  החברה לניהול קופות התגמולים של עובד-בשמה החדש , מ"לאומי לישראל בע

השלמת השינוי "). החברה המנהלת"(מ "לאומי ושל עובדי בנק לאומי למשכנתאות בע
 .מותנית בקיומם של מספר תנאים מתליםהמבני 

שבמסגרת השינוי המבני תפוצל קופת התגמולים של פקידי בנק לאומי לישראל , יובהר
, ובנוסף, מ לחברה מנהלת ולקופת גמל המנוהלת בנאמנות תחת החברה המנהלת"בע

תקבל החברה המנהלת תחת ניהולה את קופת התגמולים של פקידי בנק לאומי 
 בתום הרה ארגון תנהל החברה המנהלת הן את קופת התגמולים –דהיינו . למשכנתאות

מ והן את קופת התגמולים של פקידי בנק לאומי "של פקידי בנק לאומי למשכנתאות בע
  .   מ"בע

יהפכו כל העמיתים שיהיו , גמל לחברה המנהלתעם העברת ניהול תכנית קופת ה .3
וזכויות העמיתים בקופה תשארנה ללא , לחברים בחברה המנהלת בתכנית קופת הגמל

 .שינוי

, כל עמית בקופה רשאי להעביר כספים שהופקדו בקופה, בכפוף להוראות הדין   .4
, עמית המחליט להעביר את כספיו לקופת גמל אחרת. לכל קופת גמל אחרת שיבחר

על פי , מלאה או חלקית, ")ש"בלמ("מ "יהיה זכאי לפנסיה מבנק לאומי למשכנתאות בע
מערכת הזהה למערכת (ש לעובדיו עמיתי הקופה "תנאי מערכת זכויות שמקנה בלמ

זכויות הפנסיה שמקנה בנק לאומי לישראל לעובדיו עמיתי קופת התגמולים של עובדי 
  .  בקופת הגמל האחרת בחזרה לקופהבכפוף להעברת הכספים שנצברו, )בנק לאומי
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