מהדורה עדכנית מיו 12.5.10
"גדיש"
קופת גמל לתגמולי ולפיצויי
"גדיש" היא קופת גמל המיועדת לחסכו לתגמולי ולפיצויי ,לעמיתי שכירי ולעמיתי עצמאיי ,המנוהלת
ע"י חברה מנהלת ,בהתא לכל הוראות החוק החלות על חברה מנהלת ועל קופת גמל המנוהלת על ידה.
מדיניות ההשקעה של הקופה אינה נוטה לכיוו השקעה מסוי ,אלא מנוהלת בהתא להתפתחויות בשוק ההו
ושיקול דעת החברה המנהלת.
 .1תחולת תקנו הקופה ותקנו החברה המנהלת
 1.1תקנו הקופה ,תקנו החברה המנהלת וכל המסמכי הנוספי – מסמכי הצטרפות ,ומסמכי נוספי
המסדירי את מערכת היחסי בי הקופה לעמית ואת זכויותיו הנובעות מחברותו בקופה) ,להל –
המסמכי הנלווי( – מחייבי את החברה המנהלת ,את הקופה ,את העמית ואת מעבידו ,ובלבד
שיתקיי האמור להל:
 1.1.1כל נושא ועני המוסדר בחוק ,ינהגו לגביו בהתא להוראות החוק.
 1.1.2כל נושא המוסדר בתקנו הקופה ובמסמכי הנלווי אשר אושרו ו/או נחתמו ונמסרו לקופה
כנדרש – ינהגו על%פי הוראותיה ,כל עוד אי בה הוראה כלשהי הנוגדת את הוראות החוק.
 1.1.3כל נושא אשר אינו מפורט בתקנו הקופה ו/או בתקנו החברה המנהלת ובמסמכי הנלווי ואי
התייחסות לגביו בהוראות החוק – ינהגו על פי הוראות החברה המנהלת.
 .2הגדרות
 2.1בתקנו זה תהיה למונחי הנזכרי להל המשמעות הנקובה לציד .מובהר בזאת כי למרות הפירוש
המיוחד אשר נית לחלק מהמונחי לש התאמת לתקנו הקופה ,כל המונחי וההגדרות כפופי לפרוש
אשר נית למקביליה בחוק החברות ,התשנ"ט –  ,1999ובתקנות מס הכנסה כפי שיתוקנו מפע לפע.
ההסדר תחיקתי

תקנות מסהכנסה
)להל ג תקנות(
קופת הגמל או הקופה

 פקודת מס%הכנסה )נוסח חדש( ,חוק הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות
גמל( התשס"ה 2005%והתקנות מכוחו )להל :חוק קופות גמל( ,תקנות מס%
הכנסה )כללי לאישור ולניהול קופות גמל( ,התשכ"ד ,1964%חוק פיצויי
פיטורי ,תשכ"ג  ,1963 %וכל חוק ,תקנות ,צווי הוראות של כל גור מוסמ,+
העשויי לחול על פעולותיה של החברה המנהלת ושל הקופה ,כפי שיהיו
בתוק ,מזמ לזמ;
 תקנות מס%הכנסה )כללי לאישור ולניהול קופות גמל( ,התשכ"ד ;1964 %





כספי הקופה
החברה המנהלת
הבנק
עמית ,עמית עצמאי,
עמית שכיר
עמית קיבו




עמית מושב שיתופי



עמית חבר קיבו
נציג הקיבו




עובד ,מעביד
משכורת
תגמולי ,פיצויי
טפסי הצטרפות





הממונה
תקנו




"גדיש" ,שהינה קופת גמל לתגמולי לעצמאי ,לתגמולי לשכירי ואישית
לפיצויי ,המנוהלת בנאמנות ע"י החברה המנהלת.
"כספי קופת גמל" כמוגדר בחוק קופות גמל.
פסגות קופות גמל בע"מ
בנק הפועלי בע"מ.
כמוגדר בחוק קופות גמל.
"קיבו ".כמשמעותו בסעי)54 ,א( לפקודה ,המשל כספי לקופת גמל בשל
חבריו;
מושב שיתופי אשר ניתנה לגביו הוראה לפי סעי 61 ,לפקודה ,המשל כספי
לקופה בשל חבריו;
עמית עצמאי אשר במועד הצטרפותו הינו חבר קיבו;.
מי שימונה ,או ימונו ,במועד ההצטרפות לקופה ,כנציג הקיבו .לצור +מת
הוראות לקופה בשמו של עמית חבר קיבו ,.הנמנה ע חברי אותו קיבו..
המינוי יכול להיעשות בי בנקיבת שמו של הנציג ובי באמצעות ציו תפקידו;
כמוגדר בהסדר התחיקתי.
כמוגדר בחוק קופות גמל.
טופסי בקשה ,הצהרות ומסמכי נוספי אשר ייקבעו מזמ לזמ ע"י החברה
המנהלת ויועברו לחתימתו של המבקש להיות עמית.
הממונה על שוק ההו ביטוח וחסכו במשרד האוצר.
תקנו הקופה כפי שיהיה בתוק ,מזמ לזמ ,בכפו ,להסדר התחיקתי.
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2.2

מילי הבאות בלשו זכר תכלולנה ג נקבה ,וכ להפ ,+ומילי המיוחסות לאנשי פרטיי תכלולנה ג
גופי מאוגדי.

.3

עיסוקי החברה המנהלת
 3.1החברה המנהלת אינה רשאית לעסוק בכל עיסוק אשר ההסדר התחיקתי אינו מתיר אותו באורח
מפורש ,אלא א כ נית לכ +אישור מאת הממונה.
 3.2החברה המנהלת תקבל תקבולי מהפקדות עמיתי או הפקדות לזכות ,תחזיק ותנהל את חשבונות
העמיתי ותבצע תשלומי והעברת כספי מחשבונות העמיתי ,הכל על%פי תקנו זה ובכפו ,להסדר
התחיקתי.
 3.3החברה המנהלת תשקיע את התקבולי בהתא להסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו בו.

.4

חובות החברה המנהלת
 4.1החברה המנהלת וכל העוסקי מטעמה בניהול כספי העמיתי בקופה – להל המנהלי ,יפעלו לטובת
כל אחד מעמיתי הקופה בלבד ,לא יעדיפו כל עניי וכל שיקול על פני טובת העמיתי.
 4.2המנהלי חייבי לעשות כל פעולה שההסדר התחיקתי מחייב קופת גמל לעשותה ולהימנע מלעשות כל
פעולה שההסדר התחיקתי אוסר לעשותה.
 4.3המנהלי ידאגו כי ספרי החשבונות בחברה המנהלת ובקופה וכל המסמכי והדו"חות ינוהלו ויערכו
בהתא להסדר התחיקתי.

 .5חובות העמית והמעביד
 5.1עמית ו/או מעביד חייב למלא את החובות החלות עליו בהתא להסדר התחיקתי ולתקנו זה.
 5.2עמית ו/או מעביד חייב למסור לחברה המנהלת כל פרט וכל מסמ +שיידרש ע"י החברה המנהלת לצור+
חברותו בקופה.
.6

איסור העברה ,שעבוד והפליה
 6.1זכויות עמית בקופה אינ ניתנות להעברה או לשעבוד לאחר ,אלא בכפו ,להסדר התחיקתי.
 6.2עמית המשעבד את כספי הקופה העומדי לזכותו בכפו ,להסדר התחיקתי להבטחת זכויותיו של נושה
מלבד הקופה עצמה ,יהיה חייב להודיע על כ +לחברה המנהלת על גבי טופס מיוחד או בצורה אחרת
להנחת דעת החברה המנהלת .השעבוד יכנס לתוק ,לאחר שהחברה המנהלת תאשר כי תפעל בהתא
למסמ +השעבוד.
 6.3לא תהא הפליה בי הזכויות המוקנות לעמיתי.

.7

הצטרפות לקופה
 7.1ההצטרפות לקופה הנה ,ע"י מילוי טופס הצטרפות בדייקנות ובשלמות ומסירתו לחברה.
 7.2העמית ימסור לחברה כל פרט וכל מסמ +הדרוש לה לצור +ביצוע תפקידיה על פי כל די.
 7.3מסמכי ההצטרפות של עמית שכיר ימולאו על ידו ועל ידי המעביד ,יחתמו כנדרש ויועברו לחברה.
 7.4חברותו של העמית בקופה תחל ממועד הפקדת הכספי לחשבונו ,וכפו ,לאישור הצטרפותו על ידי
החברה המנהלת.

.8

.9

מינוי מוטבי
עמית שמינה או ימנה מוטבי לעניי זכויותיו הנובעות מחברותו בקופה ,יהיה חייב להודיע לחברה המנהלת
את שמות המוטבי ,וכ כל פרט אחר כפי שיידרש בהתא להוראות ההסדר התחיקתי ,בי בטופס שיומצא
לו ע"י החברה או בדר +אחרת להנחת דעת החברה ובהתא להסדר התחיקתי.
חשבונות העמיתי
 9.1הפקדות לחשבונו של עמית בקופה יהיו בהתא לקבוע בהסדר התחיקתי.
 9.2החברה המנהלת תנהל עבור כל עמית חשבו נפרד בקופה בו תרשו או תקבולי העמית ,ולגבי עמית
שכיר ,תו +הפרדה בי תשלומיו לתשלומי מעביד לתגמולי ולפיצויי.
 9.3ערכ של נכסי הקופה יחושב בהתא להוראות ההסדר התחיקתי.
 9.4חלקו של כל עמית בנכסי הקופה ייקבע בהתא להסדר התחיקתי.

 .10השקעות הקופה
החברה המנהלת תשקיע את כספי קופת הגמל בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.
10.1
בקופה יתנהלו מסלולי ההשקעה הבאי:
10.2
" 10.2.1פסגות גדיש מניות" :במסלול זה יושקעו לא פחות מ 50%%מנכסי המסלול במניות
ובניירות ער +המירי למניות ,ובכפו ,להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו
על פיו; יתרת הנכסי שלא יושקעו במניות ובניירות ער +המירי למניות ,ככל
שישנה ,תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפו ,להסדר התחיקתי.
" 10.2.2פסגות גדיש כללי" :במסלול זה יושקעו נכסי המסלול על פי שיקול דעת החברה
המנהלת ובכפו ,להסדר התחיקתי.
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" 10.2.3פסגות גדיש עד  10%מניות" :במסלול זה יושקעו לא יותר מ 10%%מנכסי המסלול
במניות ובניירות ער +המירי למניות ,ובכפו ,להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות
שנקבעו על פיו; יתרת הנכסי ,שלא יושקעו במניות ובניירות ער +המירי למניות,
תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפו ,להסדר התחיקתי.
" 10.2.4פסגות גדיש אג"ח ללא מניות" :במסלול זה יושקעו לא פחות מ 75%%מנכסי
המסלול באגרות חוב מכל סוג בכפו ,להסדר התחיקתי .יתרת הנכסי שלא יושקעו
באגרות חוב כאמור ,תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפו ,להוראות
ההסדר התחיקתי ובלבד שלא תושקע במניות ו/או בניירות ער +המירי למניות.
" 10.2.5פסגות גדיש כספית" :במסלול זה יושקעו כל הכספי במזומני ,פיקדונות
שקליי לא צמודי ,ניירות ער +מסחריי ,מק"מ או אג"ח לא צמודות ,והכל בכפו,
להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו ,ובלבד שמש +החיי הממוצע
של כלל הנכסי המושקעי במסלול ,לא יעלה ,בכל עת ,על תשעי ימי .לעניי
חישוב מש +החיי הממוצע של כלל נכסי המסלול ,יחושב מש +החיי הממוצע של
כל אחד מסוגי הנכסי באופ הבא :אג"ח ,לרבות מח"מ ונייר ער +מסחרי – בדר+
המקובלת למדידתו; פיקדו – מש +הזמ שנותר עד למועד שבו נית למשו +אותו,
לפי תנאי הפקדתו; מזומני –  .0למע הסר ספק ,נכסי המסלול לא יושקעו במניות
ו/או בניירות ער +המירי למניות.
" 10.2.6פסגות גדיש אג"ח מדינה" :במסלול זה יושקעו לא פחות מ 50%%מנכסי המסלול
באג"ח ממשלתיות ובמק"מ ,והכל בכפו ,להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות
שנקבעו על פיו; יתרת הנכסי ,שלא יושקעו כאמור ,תושקע על פי שיקול דעת
החברה המנהלת ובכפו ,להסדר התחיקתי.
החברה המנהלת רשאית ,בכל עת ועל פי שיקול דעתה ,לשנות את מדיניות ההשקעה של כל אחד
10.3
ממסלולי ההשקעה המפורטי לעיל ,או להוסי ,מסלולי השקעה נוספי ,אשר מדיניות ההשקעה
שלה תפורט בתקנו זה ,לאחר קבלת אישור הממונה ובהתא להסדר התחיקתי.
עמית יהיה רשאי להפנות הפקדות או יתרות קיימות בחשבונו ליותר ממסלול השקעה אחד ,בכפו,
10.4
להוראות ההסדר התחיקתי ותקנו זה.
עמית שלא ציי בעת הצטרפותו לקופה ,לאיזה מסלול הוא מבקש להפנות את הכספי המופקדי על
10.5
ידו בחשבו ,ייחשב כאילו הורה להפקיד במסלול "פסגות גדיש כללי" ,זאת כל עוד לא יית העמית
הוראה אחרת.
10.6
החברה המנהלת תפתח לכל אחד ממסלולי ההשקעה של הקופה חשבו עו"ש ,חשבו ניירות ער +וכל
חשבו אחר לו היא תזדקק ,בתאגיד בנקאי ו/או אצל חבר בורסה ,בו ינוהלו כספי הקופה בנפרד
מכספי החברה המנהלת ,ומכספי קופות גמל אחרות שהיא מנהלת או תנהל.
פעולות השקעה ,קניה ומכירה של ניירות ער ,+תבוצענה עבור כל מסלול בקופה בנפרד ,אול החברה
10.7
תהיה רשאית לבצע עסקאות עבור יותר ממסלול אחד ו/או עסקאות עבור הקופה ביחד ע קופות
גמל אחרות שהחברה מנהלת או תנהל ,בהוראות מרוכזות .הוראות מרוכזות תבוצענה במתכונת
שנקבעה למנהלי תיקי בחוק הסדרת העיסוק בייעו .השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי
השקעות ,התשנ"ה – .1995
העברת כספי למסלול השקעה אחר
10.8
 10.8.1עמיתי יוכלו להעביר זכויותיה ממסלול השקעה אחד לכל מסלול/י השקעה אחר/י
הקיי/הקיימי בקופה ,בכפו ,להוראות ההסדר התחיקתי ובאמצעות הגשת בקשה בנוסח
שתקבע החברה המנהלת מעת לעת.
 10.8.2החברה המנהלת רשאית לדחות ביצוע הוראות העברה ממסלול למסלול ,כמו ג הוראות
הפניית הפקדות לחשבו העמית למסלול השקעה ,במקרה שההוראה אינה ברורה ,או שחסרי
בה פרטי חיוניי לביצועה .במקרה כזה תודיע החברה המנהלת בהקד האפשרי לעמית על
אי ביצוע הוראתו ותבצעה במועד המוקד ביותר האפשרי לאחר הבהרת הפרטי כנדרשי,
ובלבד שהעמית אישרר את הוראתו.
 10.8.3העברת הכספי בי המסלולי תתבצע בהתא להוראות ההסדר התחיקתי.
 .11זכאות לתשלו
 11.1החברה המנהלת תשל לעמית את כספי התגמולי שנצברו בחשבונו בקופה לאחר שיהיה זכאי לכ,+
כמפורט בהסדר התחיקתי.
 11.2החברה המנהלת תשל לעמית שכיר את המגיע לו מכספי הפיצויי שנצברו בחשבונו בקופה ,כולל
כספי שנצברו מהפקדות מעביד ,בעת שיהיה זכאי לכ ,+כמפורט בהסדר התחיקתי.
 11.3החזר כספי פיצויי למעביד יבוצע בהתא לקבוע בהסדר התחיקתי.
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.12תגמולי של עמית שנפטר
לאחר פטירת עמית ,תשל החברה המנהלת את כספי התגמולי שהצטברו לזכותו מהפקדותיו או מהפקדותיו
ומהפקדות המעביד לקופה ,כולל רווחי ,וכ סכומי שישולמו ע"י חב' הביטוח במקרה בו היה העמית מבוטח
באופ כדלהל:
 12.1נת עמית לחברה המנהלת הוראות בכתב שהתקבלו בחברה אצלה לפני פטירתו שבה ציי מי יקבל
לאחר פטירתו את הסכומי שיעמדו לזכותו בחשבונו בקופה )להל" :הוראת המוטבי"( ,תבצע
החברה המנהלת את הוראת המוטבי.
נקבע כנהנה ב%זוגו של העמית ללא נקיבת שמו ,יזכה מי שהיה ב זוגו בעת הפטירה.
נקבעו ילדי או צאצאי כמוטבי ללא נקיבת שמ – ג מאומצי במשמע וג ילד או צאצא שנולדו
תו 300 +יו לאחר מות העמית זולת א הוכח שהורתו הייתה אחרי כ.
לצור +זיהוי יהיה על המוטבי להמציא תמצית רישו ממשרד הפני )טופס מ.ר 72 .ע"ש המנוח(.
נקבעו מוטבי ולא נקבעו חלקיה ,יחולקו הסכומי שווה בשווה.
 12.2מת מוטב לפני מות העמית ולא ניתנה הוראת העמית מה יעשה בחלקו – יחשב הדבר כאילו מעול לא
ניתנה הוראת המוטבי לטובת המוטב שנפטר והחברה המנהלת תשל את הסכומי העומדי לזכותו
של המוטב שנפטר למוטבי הנותרי בהתא לחלק היחסי.
באי מוטבי נוספי תשל החברה המנהלת בהתא לאמור בסעיפי  12.4 – 12.4.2שלהל.
 12.3עמית שהוראת המוטבי שלו ניתנה באמצעות צוואה הכוללת התייחסות לכספי בקופה ותארי+
הצוואה כאמור לעיל מאוחר לתארי +מת הוראת המוטבי לקופה ,והדבר הובא לידיעת החברה
המנהלת לפני ביצוע הוראת המוטבי שבידי החברה המנהלת ,תשל החברה המנהלת למוטבי
בהתא לאמור בצוואה זו ,לאחר שימציאו לחברה המנהלת צו קיו הצוואה או העתק מאושר ממנו
שנית על ידי בית משפט או בית די מוסמ +בישראל.
 12.4לא נת העמית הוראת מוטבי ,או א לפי שיקול דעתה הגמור והמוחלט של החברה המנהלת לא נית
יהיה לבצע הוראת מוטבי שנת העמית ,או א לפי שיקול דעתה הגמור והמוחלט של החברה המנהלת
ביצוע הוראות המוטבי כרו +בקשיי לחברה המנהלת ,תשל החברה המנהלת את הסכומי
העומדי לזכות העמית בקופה בהתא לאמור בסעיפי  12.4.1ו 12.4.2 %להל ,כפי שיהיה המקרה:
 12.4.1למי שנתמנה על ידי בית משפט מוסמ +בישראל להיות מנהל העיזבו של עמית שנפטר.
 12.4.2לא נתמנה מנהל עיזבו כאמור בסעי 12.4.1 ,לעיל או לא ניתנה לחברה המנהלת או
לקופה הודעה על מינוי כזה ,הזכאי לקבל מהחברה המנהלת את הסכומי העומדי
לזכות העמית בקופה ,יהיו אות היורשי המנויי בצו ירושה או בצוואה מקויימת של
העמית שנפטר ,בכפו ,לכ +שצו הירושה או צו קיו הצוואה ניתנו ע"י בית משפט או בית
די מוסמ +בישראל וזאת ,באות החלקי כנקוב בצו הירושה או בצוואה המקוימת
ובתנאי שהיורשי המציאו לחברה המנהלת העתק מהצוואה ומצו קיו הצוואה וצו
הירושה ,לפי העניי ,כשה מאושרי על ידי בית המשפט או בית הדי.
 .13פיצויי של עמית שכיר שנפטר
לאחר פטירת העמית ישולמו כספי הפיצויי שנצברו בחשבונו לשאיריו כהגדרת בסעי 5 ,לחוק פיצויי
פיטורי ,תשכ"ג –  ,1963וכפי שיורה המעביד .לבקשת התשלו/העברת כספי יצורפו תעודת פטירה,
אישור מעביד לשחרור כספי וטופס  161של מס הכנסה חתו וממולא ע"י המעביד וכ כל מסמ +נוס,
כפי שיידרש ע"י החברה המנהלת.
 .14כספי עמית שנפטר אינ בכלל נכסי העיזבו
אי בהוראות סעי 12 ,לעיל משו הכללת הסכומי העומדי לזכותו של העמית הנפטר בחשבונו בקופה כחלק
מעזבונו.
 .15עמית קיבו או עמית מושב שיתופי
עמית קיבו .או עמית מושב שיתופי רשאי למשו +כספי מהקופה ,בהתא להסדר התחיקתי.
 .16עמית חבר קיבו
 16.1עמית חבר קיבו .יהיה רשאי למשו +הכספי א התמלאו בו תנאי הזכאות המתייחסי לעמית
עצמאי ,בהתא להסדר התחיקתי ,ובלבד שנית לכ +אישור בכתב מנציג הקיבו ;.אישור כאמור יכול
להנת בכל שלב בתקופת החברות בקופה ו/או יחד ע הבקשה למשיכת כספי.
 16.2עמית חבר קיבו .אשר עזב את הקיבו .יהיה רשאי למשו +הכספי א נתמלאו בו תנאי הזכאות
כאמור בסעי 16.1 ,לעיל ,או להעביר הכספי לחשבו במעמד עמית עצמאי שאיננו חבר קיבו ,.בכפו,
להמצאת אישור בכתב מנציג הקיבו .לשחרור הכספי .במקרה זה בטלה ההוראה הבלתי חוזרת
למינוי הקיבו .כמוטב של העמית ,כאמור בסעי 16.3 ,להל.
 16.3לעניי תגמולי של עמית עצמאי שנפטר ,למרות האמור בסעי 12 ,לעיל ,ייחשב הקיבו .בו חבר עמית
קיבו ,.כמוטב של העמית כאמור ,אשר קביעתו כמוטב מהווה קביעה בלתי חוזרת ,בכפו ,לאמור
בסעי 16.2 ,לעיל .הוראת סעי ,זה תופיע במסמכי ההצטרפות של העמית לקופה.
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 .17מסירת מידע למעביד
החברה המנהלת תהא רשאית למסור למעביד מידע לגבי חשבונות במעמד שכיר של עובדיו בקופה ,בתקופה
שבה שיל עבור כספי לקופה.
 .18אופ התשלו לעמיתי
 18.1החברה המנהלת תשל לעמית או לבאי מכוחו ,את הכספי המגיעי לו מחשבונו בקופה ,או את
חלק ,בתנאי הקבועי בהסדר התחיקתי ובסעיפי אלה ולאחר המצאת כל המסמכי המוכיחי
זכאותו לקבלת הכספי ,ולהנחת דעתה של החברה המנהלת.
 18.2התשלו לעמית או לבאי מכוחו ,יעשה כקבוע בהסדר התחיקתי .עמית המבקש למשו +חלק
מהכספי העומדי לזכותו ,ינהגו בו בכפו ,להסדר התחיקתי.
 18.3עמית הקופה ששילמו לו כספי על ידי החברה המנהלת ושהוא חייב עליה מס בהתא להסדר
התחיקתי ,תנכה לו החברה המנהלת את המס בשיעור כפי שיחול מפע לפע.
 .19ביטוח חיי קבוצתי
החברה המנהלת רשאית לבטח את עמיתי הקופה בביטוח חיי קבוצתי כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותי
פיננסיי )ביטוח( ,התשמ"א  ,1981 %לפי התנאי המפורטי בתקנה  31לתקנות מס הכנסה ובכפו ,לכל שינוי
בהוראות ההסדר התחיקתי ,כפי שיהיה מעת לעת.
ביטחה הקופה את עמיתיה בביטוח כאמור לעיל ,תהא רשאית לבטלו בכל עת בהתא לשיקול דעתה הבלעדי,
בכפו ,למת הודעה לעמית  60יו לפני מועד הביטול.
 .20הלוואות לעמיתי
החברה המנהלת רשאית לתת הלוואות לעמיתי הקופה בכפו ,להוראות ההסדר התחיקתי ובהתא למדיניות
שתקבע החברה המנהלת מעת לעת.
 .21תפעול הקופה
 21.1החברה המנהלת תנהל את הקופה בהתא להסדר התחיקתי .לש כ +רשאית ,החברה המנהלת
להתקשר ע גור אחר כדי שבאמצעות המנגנו העומד לרשותו בכח אד ,בציוד ובמשרדי ,או
באמצעות גו ,אחר שיוסמ +על%ידיו ,יבצע את הפעולות הנחוצות לניהול ולתפעול החברה המנהלת
והקופה ,ובכלל זה מת דו"חות לעמיתי ולגופי המפקחי על פעילות הקופה ,הכל בהתא להסדר
התחיקתי.
 21.2החברה המנהלת תהא רשאית ,בכל עת ,להעביר את ניהולה של הקופה לידי חברה מנהלת אחרת,
בהתא להסדר התחיקתי וכפו ,להסכמת הממונה.
 21.3בעלי המניות )במישרי או בעקיפי( של החברה המנהלת יהיו רשאי ,בכל עת ,להעביר את
אחזקותיה ,בחברה המנהלת לצד/די שלישי/י כלשה ,בהתא להוראות תקנו החברה המנהלת
)כפי שתהיינה אותה עת( ,בהתא להסדר התחיקתי ובכפו ,לאישור הממונה ,ככל שנדרש.
 .22ערבות הבנק
 22.1המנהלי ישיגו את ערבותו של בנק הפועלי בע"מ כלפי העמיתי בקופה ,הזכאי לכ +בהתא
למפורט בסעי ,זה על כל חלקיו ,לכ +שא יגיעו לעמית או לבאי מכוחו הסכומי העומדי לרשות
בקופה ,ישולמו לה לפחות כל סכומי התקבולי בחשבונו ,למעט הניכויי המותרי על פי החוק
לכיסוי הוצאות הקופה ,ניכוי מס וכ למעט כל סכו שעל הקופה להחזיר למעבידו של העמית )במידה
שהיא חייבת לעשות כ) (+להל" :ערבות הבנק"( בכפו ,לתנאי המפורטי להל.
 22.2ערבות הבנק כאמור בסעי 22.1 ,כלפי העמיתי שהצטרפו לקופת גדיש ו/או לקופת קציר לאחר ,1.4.92
תחול על כל תקבול בחשבו העמית רק לאחר תו שלוש שני מיו הפקדתו.
 22.3ערבות הבנק כאמור בסעיפי  22.1ו 22.2 %דלעיל ,לא תחול על עמיתי שהצטרפו לקופה לאחר  1במרס
 1994ולגבי עמיתי קציר ,הערבות לא תחול על עמיתי שהצטרפו לקופת קציר לאחר  1באפריל .1994
 22.4ערבות הבנק כאמור בסעיפי  22.2 ,22.1ו 22.3%לעיל ,לא תחול על הפקדות חדשות אשר יופקדו לקופה
החל מיו  20.3.2010ולגבי מי שהיה עמית בקופת גמל פסגות קציר )מספר קופה  (425הערבות כאמור
בסעיפי  22.2 ,22.1ו 22.3%לעיל ,לא תחול על הפקדות חדשות אשר הופקדו לקופה החל מיו .1.1.2009
 22.5ערבות הבנק כאמור בסעיפי  22.3 ,22.1,22.2ו 22.4%לעיל ,לא תחול על עמיתי שהעבירו סכומי
העומדי לרשות למסלול פסגות גדיש מניות.
 22.6החברה המנהלת התחייבה:
בנוגע לקופת גמל גדיש ,במסגרת הסכ שנכרת ביו  11.11.07בינה ובי גד%גמולי חברה לניהול קופות
גמל בע"מ ,כי עד ולא יאוחר מיו  20.3.2015ובנוגע לקופת גמל קציר במסגרת הסכ שנכרת ביו
 26.10.06בינה ובי קוב .חברה לניהול קופות גמל בע"מ ,כי עד ולא יאוחר מיו %20.4.2014
היא תקבל את אישור הממונה על שוק ההו ,ביטוח וחסכו כקבוע בסעי)3 ,ח() (1של החוק להגברת
התחרות ולצמצו הריכוזיות וניגודי הענייני בשוק ההו בישראל )תיקוני חקיקה( ,התשס"ה,2005%
להחלפת ערבות הבנק או המחאתה ,כ +שתתקבל בטוחה דומה מבנק או ממבטח בנוסח שאושר בידי
הממונה על שוק ההו ,ביטוח וחסכו ,או מגור אחר שאושר על%ידו לעניי זה ,באופ שבנק הפועלי
בע"מ יופטר באופ סופי ומוחלט מערבות הבנק .כל עוד לא נית אישור הממונה על שוק ההו ,ביטוח
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וחסכו כאמור או לא ניתנה הסכמת העמיתי להפטרת הבנק מערבותו בהתא להוראות כל די,
תמשי +ערבות הבנק לעמוד בתוקפה )בכפו ,לאמור בסעיפי  22.4 ,22.3 ,22.2ו22.5%לעיל(.
 22.7יובהר למע הסר ספק כי ערבות הבנק כמפורט בסעיפי  22.1%22.6לא תחול על עמיתי קופת פסגות
חרמו )מספר קופה  (148אשר מוזגה למסלול הכללי בקופה זו.
 .23דמי ניהול
 23.1תמורת שירותי הניהול של החברה המנהלת ,תגבה החברה המנהלת מחשבונו של העמית בקופה דמי
ניהול בתשלומי חודשיי רצופי בשיעור שלא יעלה על שיעור דמי הניהול המרביי הקבוע בהסדר
התחיקתי.
 23.2אופ גביית דמי הניהול יהיה בהתא להסדר התחיקתי.
 .24החזקת נכסי הקופה
נכסי הקופה וכל תעודה המשמשת ראיה לבעלותה בנכסי יוחזקו במשמרתה של החברה המנהלת או מי
שמונה מטעמה.
 .25פירוק או הפסקת פעילות
החברה המנהלת לא תקבל החלטות פרוק הקופה או הפסקת פעילות הקופה ,אלא א כ קיבלה קוד לכ
אישור לכ +מאת הממונה.
 .26הודעות
 26.1כל עמית יציי בבקשה שהוא יגיש להתקבל כעמית ,כתובת באר .לש משלוח הודעות אליו ,ויעדכ את
הכתובת מעת לעת ,בהתא לשינויי שיחולו בה.
 26.2לא מסר העמית כתובת באר .או לא עדכ כתובתו ,רשאית החברה המנהלת לראות את הכתובת
האחרונה הרשומה במרש התושבי ככתובתו של העמית.
 26.3החברה לא תהיה חייבת לשלוח הודעות לעמית הקופה שלא מסר כתובת באר .לש משלוח הודעות
אליו או שאינו מתגורר בפועל בכתובת הרשומה ככתובתו במרש התושבי ,או למי שדבר דואר כלשהו
שנשלח אליו הוחזר על ידי הדואר.
 26.4הודעה שנשלחה לעמית הקופה ,בדואר רגיל )לא רשו( ,לכתובת שנמסרה וידועה לחברה ,תיחשב כאילו
הגיעה ליעדה תו +פרק הזמ שבו היתה ההודעה נמסרת ע"י הדואר בדר +הרגילה.
 .27העברת כספי לקופת גמל אחרת
עמיתי יוכלו להעביר זכויותיה מקופה לקופת גמל אחרת בהתא להוראות ההסדר התחיקתי.
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