
רב
קר

בב
רב

ק 
ןר

מב 
לו

וב
  

ר |
3/

רק
9ב

כלל פנסיה וגמל בע״מ
www.clal.co.il | *5454 ראול ולנברג 36 | קריית עתידים, מגדל 8, תל אביב | מען למשלוח דואר ת.ד. 58250 תל-אביב מיקוד 6158102 | שירות לקוחות 1

"בר קרן גמולים"
 קופת גמל לתגמולים ולפיצויים
בניהול כלל פנסיה וגמל בע"מ

מהדורה מעודכנת ליום 27.4.2010

שם החברה המנהלת:

שם קופת הגמל: 

263מספר מס הכנסה של קופת הגמל: 

כלל פנסיה וגמל בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"(

בר קרן גמולים )להלן: "קופת הגמל"(
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הגדרות  .1

החוק או ההסדר התחיקתי

החברה המנהלת

הקופה או "קופת הגמל"

מסמכי הצטרפות

תקבולים

עמית

מעביד

עמית שכיר

עמית עצמאי

עמית מבוגר

עמית מיוחד

קבוצת עמיתים עצמאיים

תגמולים

פיצויים

כספי הקופה

ריבית הקופה

מדד

שנה

ממונה

פקודת מס-הכנסה )נוסח חדש(, תקנות מס-הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות 
גמל(, התשכ"ד – 1964 )להלן: "תקנות מס הכנסה"(, חוק הפיקוח על שירותים 
"חוק קופות  פיננסיים )קופות הגמל(, התשס"ה- 2005 והתקנות מכוחו )להלן: 
גמל"(, חוק פיצויי פיטורין התשכ"ג- 1963 )להלן: "חוק פיצויי פיטורין"(, תקנות 
הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )העברת כספים בין קופות גמל(, תשס"ח 
– 2008, תקנות מס הכנסה )כללים בדבר חיוב במס על תשלומים לקרן שלא אושרה 
ותשלומים שלא כדין(, תשכ"ב-1962, הנחיות החשב הכללי במשרד האוצר, הוראות  
וכל חוק, תקנה, צוו והוראה אחרים של כל רשות מוסמכת, העשויים לחול על פעולותיה 

של החברה המנהלת ו/או של הקופה, כפי שיהיו בתוקף מזמן לזמן;

בתקנון זה תהיה למונחים הנזכרים להלן המשמעות הנקובה לצידם, כדלקמן:- 1.1

כלל פנסיה וגמל בע"מ; אשר קיבלה רישיון לשמש כחברה מנהלת של קופות גמל, 
ואשר תנהל את הקופה.

"בר קרן גמולים" קופת גמל לתגמולים ולפיצויים;

טופסי בקשה, הצהרות ומסמכים נוספים אשר ייקבעו מזמן לזמן על ידי החברה 
המנהלת ויועברו לחתימתו של המבקש להיות עמית;

כל הכספים שיתקבלו בחברה המנהלת מתשלומיו של עמית או מתשלומים לזכותו;

כהגדרתו בהסדר התחיקתי;

כהגדרתו בהסדר התחיקתי;

כהגדרתו בהסדר התחיקתי;

כהגדרתו בהסדר התחיקתי;

עמית עצמאי שהגיע לגיל 60 שנים בגבר ו- 55 שנים באשה, כאמור בתקנה 38 )ב( 
בתקנות מס-הכנסה וכפי שתתוקן מעת לעת;

עמית עצמאי שהוא יתום עד גיל 18 ולמשרת צבא קבע עד גיל 21, חסוי על פי-חוק, 
אדם שאינו מסוגל לכלכל את עצמו, נכה לצמיתות ששעור נכותו 75% ומעלה, אלמן, 

הורה תלוי, כאמור בתקנה 38 )ג( בתקנות מס הכנסה וכפי שתתוקן מעת לעת;

עמיתים עצמאיים בקופה המועסקים אצל מעביד מסוים והיתרה הצבורה לזכותם 
עולה על 0.5% מנכסי הקופה המשוערכים;

סכום המשתלם מקופת גמל, בהתאם לתקנון ולהסדר התחיקתי, לעמית שכיר 
או עמית עצמאי, מכספים שהצטברו בקופת הגמל לזכותו, או למוטביו או ליורשיו 

לאחר מותו;

סכום המשתלם ע"י מעביד לעובד או לשאיריו אחריו, כמענק עקב פרישה או מוות;

כהגדרת המונח "כספי קופת גמל" בהסדר התחיקתי.

הריבית הממוצעת על הפקדות קצרות מועד שקבלה הקופה בעד התקופה האמורה 
בסעיף 10.1, ואם לא קבלה, הריבית הממוצעת כאמור שיכולה היתה הקופה לקבל 

עבור אותה תקופה או ריבית אחרת שתחושב כפי שיקבע בחוק; 

המרכזית  הלשכה  שמפרסמת  וירקות(  פירות  )כולל  לצרכן  המחירים  מדד 
לסטטיסטיקה;

התקופה המתחילה באחד בינואר ומסתיימת בשלושים ואחד בדצמבר;

הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון.
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מילים הכתובות בלשון יחיד יכללו גם את הרבים ולהפך, לשון זכר תכלול לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן נקבע  1.2
במפורש אחרת בתקנון זה. מילים שהוראתן אנשים תכלולנה גם התאגדויות ותאגידים.

כפיפות להוראות לחוק 1.3
כל האמור בתקנון זה יהיה כפוף להוראות ההסדר התחיקתי בדרך הבאה:

כל עניין שיפורט להלן ינהגו לפי הוראתו כל עוד אינו נוגד את הוראות ההסדר התחיקתי. 1.3.1
כל עניין הנוגד את האמור בהסדר התחיקתי או שהתקנון דלהלן לא התייחס אליו ינהגו לגביו לפי הוראות  1.3.2

ההסדר התחיקתי.

מטרת הקופה  .2

בר קרן גמולים הינה קופת גמל שעמיתיה הם עצמאים ושכירים ומטרתה לשלם כספים בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

חובות החברה המנהלת  .3

החברה המנהלת תפעל לטובת כל אחד מעמיתי הקופה בלבד, ולא תעדיף כל עניין וכל שיקול על פני טובת העמיתים. 3.1
החברה המנהלת חייבת לעשות כל פעולה שההסדר התחיקתי מחייב חברה מנהלת לעשותה ולהימנע מלעשות  3.2

כל פעולה שהוראות ההסדר התחיקתי אוסרות לעשותה.
החברה המנהלת אינה רשאית לעסוק בכל עיסוק שההסדר התחיקתי אינו מתיר אותו במפורש, אלא אם ניתן לכך  3.3

אישור הממונה.

אסור העברה ושעבוד  .4

זכויות העמית בקופה אינן ניתנות להעברה, לשעבוד או לעיקול , אלא בכפוף להסדר התחיקתי.

אסור הפליה  .5

לא תהיה הפליה בין הזכויות המוקנות לעמיתים מאת הקופה.

הצטרפות עמיתים לקופה  .6

ככל שהדבר אפשרי בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי, אדם החפץ להצטרף לקופה וכשיר לעשות כן בהתאם  6.1
לחוק, ימלא את מסמכי ההצטרפות בדייקנות ובשלמות, יחתום עליהם וימסרם לחברה המנהלת בצרוף אותן ראיות 

שהחברה המנהלת תדרוש ממנו בדבר מעמדו כשכיר, או כעצמאי, גילו או כל פרט אחר הנחוץ לעניין זה.
עמית שכיר שיצטרף לקופה, יחתים על טופס בקשת ההצטרפות גם את מעבידו בהתאם לקבוע בהסדר התחיקתי.  6.2

עמית עצמאי יידרש לחתום גם על אישורים והצהרות מתאימים ולמסור פרטים מזהים ואחרים, ככל שהדבר יידרש 
על-פי ההוראות לאיסור הלבנת הון.

החברה המנהלת רשאית לאשר הצטרפות של עמית ללא סייג, או לאשרה בסייגים שיקבעו, או לסרב לאשרה - הכול  6.3
לפי שיקול דעתה , מבלי שתהיה חייבת לנמק את החלטתה.

אדם לא יחשב עמית בקופה בטרם אישרה החברה המנהלת את הצטרפותו לקופה ובכפוף לסייגים שנקבעו בעת  6.4
הצטרפותו, ובטרם הופקד בגינו לפחות תשלום אחד לקופה.

זכויות וחובות העמית  .7

זכויות וחובות העמיתים יהיו אלו שיקבעו בתקנון הקופה, ובהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. 7.1
עמית יהיה חייב למסור לחברה המנהלת כל פרט שיידרש על-ידי החברה המנהלת לצורך חברותו בקופה וקשריו  7.2

עם הקופה בדייקנות ובשלמות.
עמית שמינה או ימנה מוטבים לעניין זכויותיו הנובעות מחברותו בקופה, יהיה חייב להודיע לחברה המנהלת את  7.3

שמות המוטבים בטופס שיומצא לו ע"י החברה המנהלת או בדרך אחרת להנחת דעת החברה המנהלת ובכפוף 
להוראות ההסדר התחיקתי.
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הפקדות לקופה   .8

עמית ומעבידו של עמית )במקרה של עמית שכיר( יהיו חייבים בהפקדות לקופה בהתאם לחוק, ובמקרה של עמית  8.1
שכיר - על פי המוסכם בין העמית לבין מעבידו.

כספים ע"ח פיצויים הנחסכים בקופה יופקדו ע"י המעביד בלבד  באופן המאפשר את זיהויים. 8.2
עמית מיוחד רשאי להפקיד בקופה סכום חד פעמי אשר מקורו הוא אחד מהמפורטים להלן, עפ"י אשורים ומסמכים  8.3

מקוריים מתאימים, כפי שיקבע על ידי החברה המנהלת:
בטוח חיים מחברת בטוח

מענק נכות
מענק פטירה

פיצויים
הסכום שהופקד יוחזר לעמית בצרוף הרווחים עליו בתשלומים כמפורט בסעיף 12.4 לתקנון.

עמית מבוגר רשאי להפקיד בקופה סכום חד-פעמי שגובהו נקבע מעת לעת בתוספת הראשונה בתקנות מס הכנסה,  8.4
ואשר יוחזר לו, בצרוף הרווחים עליו, כמפורט בסעיף12.5 לתקנון.

סכום ההפקדה השנתי הנהנה מהבטחת תשואה מיזערית, בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 10 לתקנון זה, לא  8.5
יעלה על תקרת ההפקדה הנזקפת לוותק בכל שנת מס.

חשבונות העמיתים  .9

החברה המנהלת תדאג לניהול תקין של חשבונות נפרדים לכל עמית ועמית בהתאם להסדר התחיקתי.

זקיפת רווחים  .10

דין כספי העמית בחודש ההפקדה 10.1
כל הפקדה של עמית לקופה או הפקדה לזכותו תזוכה, בכפוף להסדר התחיקתי, בריבית קופה, או ברווח או בהפסד 
שייווצרו מהשקעת כספי הקופה, כפי שיתקבלו מחישוב ערכם של כספי הקופה על פי ההסדר התחיקתי, לתקופה 

המתחילה ביום שלאחר יום ההפקדה ומסתיימת בסוף החודש.
זקיפת רווחים לחשבון עמית אשר הצטרף לקופה עד 30.11.1976 10.2

בגין כל סכום העומד בחשבונו של העמית, מתחילת החודש שלאחר התקופה האמורה בסעיף 10.1, יזוכה חשבונו 
בריבית בשיעור שלא יפחת מ- 5.5% לשנה ובהפרשי הצמדה על הסכום האמור והריבית עליו, בשיעור עלית המדד בין 
המדד שפורסם לאחרונה לפני זקיפת הרווחים ובין המדד בגין החודש בו הופקד כל סכום לזכות חשבונו של העמית.

זקיפת רווחים לחשבון עמית אשר הצטרף לקופה עד 1.12.1976 וטרם עברו 6 שנים מיום שהיה לעמית 10.3
בגין כל סכום העומד בחשבונו של העמית מתחילת החודש שלאחר התקופה האמורה בסעיף 10.1, יזוכה חשבונו 
בריבית בשעור שלא יפחת מ- 4.5% לשנה ובהפרשי הצמדה על הסכום האמור והריבית עליו, בשעור עלית המדד בין 
המדד שפורסם לאחרונה לפני זקיפת הרווחים ובין המדד בגין החודש בו הופקד כל סכום לזכות חשבונו של העמית.

זקיפת רווחים לחשבון עמית אשר הצטרף לקופה לאחר 1.12.1976 ומלאו 6 שנים לחברותו בקופה או  10.4
לאחר 31.5.1988

בגין כל סכום העומד בחשבונו של עמית מתחילת החודש שלאחר התקופה האמורה בסעיף 10.1, יזוכה חשבון 
העמית ברווח או בהפסד שייווצרו מהשקעת כספי הקופה כפי שיתקבלו מחישוב ערכם של כספי הקופה על פי 

ההסדר התחיקתי.
מוטבים או יורשים של עמית בקופה 10.5

סעיפים 10.1 עד 10.4 יחולו גם על המוטבים או היורשים של עמית בכפוף להסדר התחיקתי.

השקעות הקופה  .11

החברה המנהלת תשקיע את כספי הקופה )בניכוי הסכומים שהחוק מתיר לנכותם( בהשקעות המותרות על-פי  11.1
החוק ובמגבלות הקבועות בחוק.
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פעולות השקעה, קניה ומכירה של ניירות ערך, תבוצענה עבור הקופה בנפרד, אולם החברה תהיה רשאית לבצע  11.2
עסקאות עבור הקופה ביחד עם קופות גמל אחרות שהחברה מנהלת או תנהל, בהוראות מרוכזות. הוראות מרוכזות 
תבוצענה במתכונת שנקבעה למנהלי תיקים בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה 

– 1995, בהתאם להסדר התחיקתי.

זכאות לתשלום  .12

הקופה תשלם לעמית או לזכאים, את הכספים המגיעים להם ממנה בתנאים הקבועים בהסדר התחיקתי ובתקנון זה ולאחר 
המצאת כל המסמכים הנדרשים על פי ההסדר התחיקתי.

כספים של עמית שנפטר 12.1
לאחר פטירת העמית תשלם החברה המנהלת את כספי התגמולים שהצטברו לזכותו מהפקדותיו  12.1.1

ומהפקדות המעביד כולל רווחים, וכן סכומים שישולמו ע"י חברת הביטוח, ככל שישולמו, במקרה בו היה 
העמית מבוטח, כדלקמן:

מינה העמית מוטבים, על-פי המסמכים המצויים בידי החברה המנהלת או שיוצגו לחברה המנהלת במועד  12.1.2
הגשת בקשת התשלום )להלן: "הוראת המוטבים"(, תבצע החברה המנהלת את הוראת המוטבים.

נקבע כמוטב בן-זוגו של העמית ללא נקיבת שמו, יזכה מי שהיה בן זוגו בעת הפטירה.
נקבעו ילדים או צאצאים כמוטבים ללא נקיבת שמם – גם מאומצים במשמע וגם ילד או צאצא שנולדו 

תוך 300 יום לאחר מות העמית זולת אם הוכח שהורתו הייתה אחרי כן.
נקבעו מוטבים ולא נקבעו חלקיהם, יחולקו הסכומים שווה בשווה.

מת מוטב לפני מות העמית ולא ניתנה הוראת העמית מה יעשה בחלקו – יחשב הדבר כאילו מעולם לא 
ניתנה הוראת מוטבים לטובת המוטב שנפטר והקופה תשלם את הסכומים העומדים לזכותו של המוטב 
שנפטר לשאר המוטבים הנותרים בהתאם לחלקם היחסי. באין מוטב נוסף תשלם הקופה בהתאם לאמור 

בסעיף קטן 12.1.4.
עמית שהוראת המוטבים שלו ניתנה בצוואה שבה נקבעו מוטבים בקופת הגמל הספציפית, באופן מפורש,  12.1.3

ותאריך הצוואה מאוחר לתאריך מתן הוראת המוטבים לחברה – והדבר הובא לידיעת הקופה לפני בצוע 
הוראת המוטבים שבידי הקופה, תשלם הקופה למוטבים הרשומים בצוואה זו, לאחר שימציאו לחברה 
צו קיום הצוואה או העתק מאושר ממנו שניתן על ידי בית משפט או בית דין מוסמך בישראל. מובהר 
כי במידה והדבר הובא לידיעת הקופה לאחר ביצוע הוראת המוטבים שבידי הקופה, לא תהיה הקופה 

אחראית כלפי המוטבים בצוואה.
אם לא מינה העמית מוטבים, או לא ניתן יהיה לבצע את הוראת מוטבים שנתן העמית - ישולמו הכספים  12.1.4

בהתאם לאמור בסעיפים 12.1.4.1-12.1.4.3, לפי הענין:
למי שנתמנה על ידי בית משפט מוסמך בישראל להיות מנהל העזבון של עמית שנפטר. 12.1.4.1
לא נתמנה מנהל עזבון כאמור בסעיף 12.1.4.1 או לא ניתנה לחברה המנהלת הודעה על מינוי  12.1.4.2

כזה, יהיו זכאים לקבל מהחברה את הסכומים העומדים לזכות העמית בקופה וכן סכומים 
שישולמו ע"י חב' הביטוח במקרה בו היה העמית מבוטח, ככל ששולמו סכומים על ידי חברת 
הביטוח, אותם היורשים המנויים בצו ירושה של העמית שנפטר שניתן על ידי בית משפט 
או בית דין מוסמך בישראל )להלן: "היורשים על פי דין"( באותם החלקים ביניהם כנקוב בצו 
הירושה, בתנאי שהיורשים על פי דין המציאו לחברה המנהלת העתק מצו הירושה המאושר 

על ידי בית משפט או בית הדין.
על אף האמור בסעיף 12.1.4.2, עמית שנפטר וציווה ליורשיו את הסכומים העומדים לזכותו  12.1.4.3

בחשבונו בקופה או שציווה להם את כל נכסיו )להלן: "היורשים על פי צוואה"( ולא נתמנה 
מנהל עיזבון כאמור בסעיף 12.1.4.1, יהיו היורשים על פי הצוואה זכאים לקבל מהחברה 
המנהלת את הסכומים העומדים לזכות העמית בחשבונו בקופה וכן סכומים שישולמו ע"י 
חברת הביטוח במקרה בו היה העמית מבוטח, ככל ששולמו סכומים ע"י חברת הביטוח, 
באותם החלקים ביניהם או באותם הסכומים כאמור בצוואה, בתנאי שהיורשים על פי הצוואה 
המציאו לחברה המנהלת העתק מאושר על ידי בית המשפט או בית הדין של צו קיום הצוואה 

שניתן על ידי בית משפט או בית דין מוסמך בישראל.
התשלום יבוצע על-פי בקשת המוטבים או היורשים כנדרש ע"י החברה המנהלת והמצאת 

תעודת פטירה הכוללת סיבת הפטירה.
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לאחר פטירת עמית שכיר ישולמו כספי הפיצויים שנצברו בחשבונו, ככל שנצברו, לשאריו כהגדרתם  12.1.5
בסעיף 5 לחוק פיצויי פיטורין תשכ"ג - 1963, וכפי שיורה המעביד ועל-פי בקשתם כנדרש ע"י החברה 
המנהלת , לאחר המצאת תעודת פטירה הכוללת את סיבת הפטירה וטופס 161 של פקיד השומה חתום 

וממולא ע"י המעביד.
אין בהוראת סעיף 12.1 לעיל, על סעיפיו הקטנים, משום הכללת הסכומים העומדים לזכותו של הנפטר בחשבונו  12.2

בקופה כחלק מעיזבונו.
אין בהוראות סעיף 12.1 לעיל, על סעיפיו הקטנים, כדי למנוע ממוטבים ויורשים שלא למשוך את הכספים, או לפעול  12.3

בכל דרך אחרת, הקבועה בהוראות ההסדר התחיקתי, לרבות השארת הכספים בחשבון בקופה על שמו של המוטב 
או היורש, לפי העניין, או העברתם.

עמית מיוחד 12.4
עמית מיוחד רשאי לקבל תשלומים חדשיים מהקופה או רשאי למשוך סכומים חד פעמיים כמפורט להלן:-

תשלומים חודשיים מהיתרה הצבורה לזכותו בקופה. 12.4.1
בשעור עד 1.00% עד גיל 18 שנה 

בשיעור עד 1.25% מגיל 19 עד גיל 30 שנה 
בשיעור עד 1.50% מגיל 31 שנה עד גיל 50 שנה 
בשיעור עד 1.75% מגיל 51 שנה עד גיל 60 שנה 
בשיעור עד 2.00% מגיל 61 שנה ואילך 

העמית המיוחד רשאי למשוך סכומים חד פעמיים למטרות חנוך, דיור, טיפול רפואי או שקומי, רכישת רכב  12.4.2
ועזרי נכות וכניסה לבית אבות, על-פי אשורים ומסמכים מתאימים להנחת דעתה של החברה המנהלת.

עמית מבוגר 12.5
עמית מבוגר רשאי למשוך תשלומים חדשיים מהסכום שהפקיד לחשבונו, בצרוף הרווחים.

להלן פרוט שעורי המשיכה החדשיים: 12.5.1

גיל
אשה

גיל
גבר

מספר מינימלי 
של חודשי 

משיכה
שעור מקסימלי של התשלום הראשון 
)ביחס לסכום ההפקדה בצרוף רווחים(

55-6160-661001.00%
6267961.00%
6368841.00%
6469721.00%

70601.67% ומעלה65 ומעלה
עמית מבוגר, שהחל לקבל תשלומים חדשיים לפי מסלול של 100 תשלומים, לא יוכל לעבור למסלול  12.5.2

של 60 תשלומים, גם אם הגיע לגיל 70 שנים בגבר וגיל 65 שנים באשה.
עמית מבוגר שהחל לקבל תשלומים חדשיים יהיה רשאי לקבל יתרת הסכום בחשבונו רק בתום מספר  12.5.3

מינימלי של חדשים כאמור בסעיף 12.5.1.
סכומים שהופקדו מעל למותר באותה שנת מס לחשבון העמית, ישולמו לאחר 5-15 שנים ממועד  12.5.4

הפקדתם, בהתאם לגילו של העמית, סכומים אלה לא יקנו וותק להפקדות נוספות.
עמית שהפקיד כספים בחשבון ממנו משך כספים, תיחשבנה ההפקדות שלאחר המשיכה, כהפקדות  12.5.5

בחשבון אחר.

עברת זכויות עמיתים וקבוצת עמיתים  .13

 העברת זכויות עמיתים בין קופות תיעשה על פי הוראות ההסדר התחיקתי. ההעברה תתבצע ישירות בין הקופות  13.1
ולא באמצעות העמית.

העברת זכויות של קבוצת עמיתים עצמאיים תיעשה במזומן ובאגרות חוב מיועדות על-פי משקלן היחסי של אג"ח  13.2
בתיק הנכסים של הקופה.
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בטוח  .14

החברה המנהלת רשאית אך לא חייבת לבטח את עמיתיה, בבטוח כהגדרתו בחוק הפקוח על שירותים פיננסיים )בטוח(, 
התשמ"א - 1981, לפי התנאים המפורטים בהסדר התחיקתי.

הלוואות לעמיתים  .15

החברה המנהלת רשאית לתת הלוואות לעמיתיה בכפוף להוראות החוק ובהתאם למדיניות שתקבע החברה המנהלת 
מעת לעת.

ניכוי מס במקור  .16

עמית בחברה ששולמו לו כספים על ידי החברה ושהוא חייב עליהם במס בהתאם להסדר התחיקתי, תנכה החברה את 
המס בשיעור כפי שיחול מפעם לפעם.

תפעול הקופה  .17

החברה המנהלת תהיה רשאית להתקשר עם גורם אחר, כדי שהוא באמצעות המנגנון העומד לרשותו בכח אדם, בציוד 
ובמשרדים, או באמצעות גוף אחר שיוסמך על-ידו, יבצע את כל הפעולות הנחוצות לתפעול עסקי הקופה ומתן דו"חות 

לעמיתים בהתאם לתקנות מס- הכנסה לצורך ניהולה התקין של הקופה, הכל בהתאם להוראות החוק.

ערבות כלפי העמיתים בקופה  .18

החברה המנהלת תשיג את ערבותה של כלל חברה לביטוח בע"מ כלפי העמיתים בקופה לכך שאם יגיעו לעמית  18.1
או לבאים מכוחו הסכומים העומדים לרשותם בקופה, ישולמו להם לפחות כל סכומי התקבולים בחשבונו, למעט 
הנכויים המותרים בניכוי על-פי הוראות ההסדר התחיקתי לכסוי הוצאות הקופה וכן למעט כל סכום שעל הקופה 

להחזיר למעבידו של העמית )במידה שהיא חייבת לעשות כך(.
הערבות כאמור בסעיף 18.1 כלפי העמיתים המצטרפים לקופה לאחר 1.4.92, תחול על כל תקבול בחשבון העמית  18.2

רק לאחר תום שלוש שנים מיום הפקדתו.
הערבות כאמור בסעיפים 18.1 ו-18.2 דלעיל לא תחול על עמיתים המצטרפים לקופה לאחר 1 במרס 1994. 18.3

דמי ניהול  .19

תמורת שירותי הניהול של החברה המנהלת, תגבה החברה המנהלת מחשבונו של העמית בקופה דמי נהול באופן הבא:-
מידי חודש תנכה החברה המנהלת דמי ניהול בשיעור של עד 12 : 2% )שני אחוזים מחולק בשתים עשרה( מהסכום  19.1

העומד לזכות העמית בחשבונו בסוף כל חודש.
הפקדות לקופה ומשיכות מהקופה במהלך החודש, יחויבו בדמי ניהול יחסית למספר הימים בהם הכסף היה מופקד  19.2

בקופה באותו חודש.

נכסי הקופה  .20

ערכם של נכסי הקופה יחושב לפי הקבוע בהסדר התחיקתי.

פרוק או הפסקת פעילות  .21

החברה המנהלת לא תקבל החלטות בדבר פירוק הקופה או הפסקת פעילותה אלא אם כן קיבלה קודם לכן אישור לכך 
מאת הממונה.
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הודעות  .22

כל עמית יציין בבקשה שהוא יגיש להתקבל כעמית, כתובת בארץ לשם משלוח הודעות אליו, ויעדכן את הכתובת  22.1
מעת לעת בהתאם לשינויים שיחולו בה.

לא מסר העמית כתובת בארץ או לא עדכן את כתובתו, רשאית החברה המנהלת לראות את הכתובת הרשומה  22.2
במרשם האוכלוסין ככתובתו של העמית.

החברה המנהלת לא תהיה חייבת לשלוח הודעות לעמית שלא מסר כתובת בארץ לשם משלוח הודעות אליו או לא  22.3
עידכן את הכתובת, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

כל הודעה שנשלחה לעמית בדואר רגיל – דהיינו על ידי משלוח ההודעה בדואר לאחר שהודבקו על המעטפה בולים  22.4
לשם משלוח רגיל )לא רשום( – תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך הזמן שבו הייתה ההודעה נמסרת על ידי הדואר 

בדרך הרגילה.
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