פירוט שינויים עיקריים בתקנון קרן הפנסיה "פסגות פנסיה כללית" מיום  1בינואר 6112
-

בהתאם להוראות חוזר הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר "מסלולי
השקעה בקופות גמל"  ,5102-9-59בוצעו עדכונים בשמות ובנוסח מדיניות ההשקעות של
המסלולים הקיימים בקרן ,וכן התווספו מספר מסלולי השקעה חדשים.

-

להלן רשימת המסלולים המעודכנת בקרן החל מיום  1בינואר :6112

-

מסלולי השקעה מותאמי גיל :

-

עמית רשאי לבחור בכל עת בהודעה בכתב באחד מאפיקי השקעה מותאמי גיל כמפורט
להלן .כספי העמית יושקעו באפיק השקעה בהתאם לגיל העמית בהתאם לטווח הגילאים
המפורט להלן:

 .0פסגות פנסיה מסלול לבני  01ומטה (לשעבר אפיק כללי) – נכסי העמיתים יהיו חשופים
לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין .הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת
ההשקעות ,בהתחשב ,בין היתר ,בגילאי העמיתים בכל מסלול.
 .5פסגות פנסיה מסלול לבני  01עד ( 21לשעבר אפיק עד  01%מניות) – נכסי העמיתים יהיו
חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין .הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של
ועדת ההשקעות ,בהתחשב ,בין היתר ,בגילאי העמיתים בכל מסלול.
 .3פסגות פנסיה מסלול לבני  21ומעלה (לשעבר אפיק אג"ח) – נכסי העמיתים יהיו חשופים
לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין .הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת
ההשקעות ,בהתחשב ,בין היתר ,בגילאי העמיתים בכל מסלול.
-

מסלולים אלו הם מסלולי ברירת המחדל בעת ההצטרפות לקופת הגמל ,ועמית יצורף
אליהם ,בעת הצטרפותו לקופת הגמל ,בהתאם לגילו ,אלא אם בחר אחרת.

-

עמית החוסך במסלול ברירת מחדל ,אשר הגיע לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחדל אחר
המתאים לגילו ,ישויך לאותו מסלול ברירת מחדל אחר ,ביום ה 51 -לחודש הראשון
ברבעון העוקב לרבעון שבו הגיע העמית לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחדל אחר.

-

עמית רשאי לעבור למסלול השקעה במסגרת המודל שאינו מתאים לגילו או להישאר
במסלול כאמור.
מסלולים מתמחים:

-

פסגות פנסיה מסלול מניות – נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל .החשיפה
תהיה בשיעור שלא יפחת מ 52% -ולא יעלה על  051%מנכסי המסלול .חשיפה לנכסים
האמור תושג באמצעות השקעה במישרין ,בנגזרים ,תעודות סל ,בקרנות נאמנות או
בקרנות השקעה .יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת
השקעות.

-

פסגות פנסיה מסלול הלכה – נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף
להוראות הדין ובכפוף לכללי הלכה יהודית בלבד .ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה
ובאחריותה של וועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי

העמיתים במסלול זה .השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שהשקעות המסלול כפופות
לכללי ההלכה היהודית.
-

פסגות פנסיה מסלול חו"ל (חדש)  -נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל
לרבות מניות ,אג"ח סחיר ולא סחיר ,הלוואות ועוד .החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת
מ 52% -ולא יעלה על  051%מנכסי המסלול .חשיפה לנכסים האמור תושג באמצעות
השקעה במישרין ,בנגזרים ,תעודות סל ,בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה .יתרת
הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות.

-

פסגות פנסיה מסלול אג"ח עד  61%מניות (חדש)  -נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים
הבאים :אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות ,ני"ע מסחריים ,הלוואות שאינן
סחירות לחברות ,אג"ח להמרה ,פקדונות ,אג"ח של ממשלת ישראל או של ממשלות
אחרות .החשיפה לנכסי האג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ 52% -ולא יעלה על 051%
מנכסי המסלול .חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על  .51%חשיפה לנכסים כאמור
לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים ,תעודות סל,
בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה .חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות
תהיה על פי שיקול דעת ועדת השקעות ובכפוף לכל דין.

-

מסלולים למקבלי קצבה

-

פסגות פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

-

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול
דעתה של וועדת ההשקעות.

-

פסגות פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה (חדש)

-

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי
הלכה יהודית בלבד .ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה של וועדת
ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה.
השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שהשקעות המסלול כפופות לכללי ההלכה
היהודית.

