
נספח ו' – ריכוז שינויים בתקנונים

תקנון דש 
מנהלים מס' 

660

מספר מיזוג 
בהתאם לקובץ 

נימוקים לשינויתאור השינויהסעיף בתקנון הקופההאקסל
הגדרות-החברה 660

המנהלת
התאמת ההגדרה של החברה המנהלתהחלפת שם החברה המנהלת לדש גמל ופנסיה בע"מ

הגדרות- תקופת 660
הבטחת קצבה

התאמה לתקנון מיטב, ואף מיטיב עם העמיתיםהעלאת גילו של הפנסיור בתום תקופת ההבטחה  מגיל - 85 לגיל - 87

הוספת תת סעיף :" המעסיק ו/או העמית ,רשאים לבחור תמהיל אפיקי  השקעות המורכב  משלושה אפיקי סעיף 66014
השקעה לכל היותר. "

התאמה לתקנון מיטב

מחיקת סעיף 15 כולו :"(א) בסמוך ולפחות 60 ימים לפני מועד קבלת תשלום הפנסיה הראשון  יקבע מקבל סעיף 66015
הקצבה, בהוראה בכתב, את מסלול ההשקעות של היתרה הצבורה לזכותו, מתוך אפיקי ההשקעה 

לפנסיונרים שיהיו קבועים בתקנון הקרן ויהיו פעילים במועד ביצוע הבחירה. (ב)(י) במקרה בו לא התקבלה 
הוראה מהפנסיונר באשר למסלול ההשקעות, תושקע היתרה הצבורה במסלול  "ברירת המחדל" לפנסיונר. "

מחיקת הסעיף עקב קיומו של מסלול השקעה אחד בלבד 
לפנסיונרים והתאמה לתקנון מיטב

סעיף 16 מקורי שונה 660
לסעיף 15 בתקנון

הוספת תת סעיף :"בכפוף לאמור בסעיף זה, רשאים  המעסיק ו/או העמית לשנות את תמהיל אפיקי  
ההשקעות אחת לחודש"

התאמה לתקנון מיטב, הבהרה ביחס למועדים בהם ניתן 
להגיש בקשה לשינוי מסלול השקעה

סעיף 16 מקורי שונה 660
לסעיף 15 בתקנון

הוספת תת סעיף :"דמי גמולים ששולמו יופקדו למסלול ברירת המחדל. דמי הגמולים יועברו למסלול 
שנבחר ע"י העמית בתוך 3 ימי עסקים לאחר מועד קבלת המידע בדבר הפקדת דמי הגמולים, שיעור 

ההפקדה ע"י העמית וע"י המעסיק, מסלול ההפקדה המבוקש וכו'."

הוספה הבהרה ביחס לאופון קליטת דמי הגמולים( ישירות 
למסלול ברירת מחדל ) ופירוט המועד במסגרתו מועברים 
דמי הגמולים למסלול ההשקעה הנבחר, התאמה לתקנון 

מיטב
התאמה לרגולציההשמטת הסעיף הדן בקיצבת מינמוםסעיף 29
תיקון טעות סופרתיקון הפניה לסעיף 32סעיף 32

הוספת מסלולי השקעה :   נספח ט660
 "אפיק השקעה" 90/10: 

במסגרתו לכל היותר 10% (עשרה אחוזים) מנכסי האפיק יושקעו במניות ו/או אופציות ו/או ניירות ערך 
המירים ו/או בקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות כאמור ולכל הפחות 90% (תשעים אחוז) מנכסי האפיק 

יושקעו באיגרות חוב, פקדונות ומזומנים.
אפיק השקעה 75:

במסגרתו יושקעו לכל הפחות 75% (שבעים וחמישה אחוזים) מנכסי האפיק במניות ו/או אופציות ו/או ניירות 
ערך המירים ו/או בקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות כאמור." 

הוספת מסלולי ההשקעה המפורטים והתאמה לתקנון מיטב

החלפת הסעיף  ל:" מסלול ההשקעה לפנסיונרים ינוהל ע"פ החלטת ועדת ההשקעות כפי שזו תתקבל מעת נספח ט660
לעת "

שינוי תוכן מבטא נכונה את השקעת כספי פנסיונרים 
התאמה לתקנון מיטב

מיזוג החברות יצר אתר אחד לחברה המנהלת את קופות עדכון כתובת אתר האינטרנט של החברהנספח י660
הגמל והפנסיה


