
 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מבניהול  הודעה על תיקון תקנונים

 
בהתאם לאישור מאת הממונה על שוק כי "( מתכבדת להודיע החברהמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ )"

לתגמולים  "מגדל, נערכו שינויים בתקנון 41.2.4.92"( מיום הממונהההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר )להלן:"
 בניהול החברה.  המצויה( 477ופיצויים" )

 
לצורך ובמסגרת ביצוע התאמות הוראות התקנון להוראות ההסדר התחיקתי ולנוהלי  בעיקרם הים הנם השינויים

ספר במ שינויים במדיניות ההשקעה בוצעובנוסף,  . וכן לצורך האחדת נוסחים החברה, כפי שהם בתוקף מעת לעת
 .קעה בקופות הנדונות, הכל כמפורט להלןמסלולי הש

 
 :ההנדונ ההקופ ןהשינויים בתקנו עיקרילהלן פירוט 

 

הסעיף 
 בתקנון

 
 מהות השינוי 

 
 הרקע לשינוי

 כללי
 

 סדר וכותרות.
 

התאמה רוחבית של הוראות התקנון להוראות ההסדר 
 התחיקתי. 
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 עמית לקופה. הסדרת התנאים בהצטרפות
 

התאמות להוראות הדין 
 ולמדיניות הנהוגה בחברה.

 ביג כללינעשה שינוי שם ומדיניות השקעה במסלול  1.9.9
 כמפורט להלן: (9911)מספר מסלול 

 
 .מניות 03%ביג כללי לפחות : החדש שם המסלול

החדשה למסלול הנה הגבלת ההשקעה  מדיניות ההשקעה
 מכלל נכסי המסלול.   %.3במניות למינימום 

לאחר השינוי מדיניות ההשקעה התקנונית של מסלול זה 
 :כדלהלן הנה

מנכסי המסלול  %.3 לפחותזה יושקעו  במסלול
במניות הנסחרות בבורסה, כמשמעותה בחוק 

, 9112 –"ד התשנלהשקעות משותפות בנאמנות, 
נכסי המסלול יושקעו בכל השקעה אשר תחליט  ויתרת

עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה 
כפי   תחיקתיבכפוף להוראות ההסדר ה והכל, הבלעדי

  .לעת מעתשתהיינה בתוקף 

בידול וייחוד תקנוני של  יצירת
מסלול זה ביחס למסלולי 
ההשקעה האפשריים האחרים 
העומדים לבחירת העמית, אשר 

ועד לענות על צרכי לקוחות נ
החברה, המבקשים חלופות 
השקעה שונות. מעבר לכך, יצוין 
כי השינוי התקנוני במסלול 
ההשקעה אף תואם את מדיניות 
ההשקעה בפועל הנהוגה ביחס 

 למסלול זה.
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 הסדרת התנאים למשיכת כספים מהקופה.
התאמות להוראות הדין 

 ולמדיניות הנהוגה בחברה.
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נושא תשלום כספים לזכאים לכך לאחר מותו של  הסדרת
 עמית בקופה.

התאמות להוראות הדין 
 ולמדיניות הנהוגה בחברה.

 
 .41.7.4397השינויים בתקנונים נכנסו לתוקפם החל מיום 

 
 בגרסת "עקוב אחר שינויים" ועם השינויים שבוצעו ב וכן בנוסח הקופהשל  מעודכן בתקנוןניתן לעיין בכל עת 

 

 www.migdal.co.ilבאתר החברה באמצעות הקישורית הבאה: 

 בברכה
 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ


