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כלל גמל לעתיד היא קופת גמל להשקעה המהווה אפיק חיסכון באמצעות הפקדה חודשית או חד פעמית.
בנוסף ,בחירה בחיסכון באפיק זה מעניקה לחוסך יתרונות מיסוי משמעותיים ,בעיקר בגיל הפרישה*.

כלל גמל לעתיד היא קופת גמל להשקעה המהווה אפיק חיסכון באמצעות הפקדה חודשית או חד
פעמית .הכספים המופקדים בה נזילים וניתנים למשיכה ,מדי יום .בנוסף ,בחירה בחיסכון באפיק זה
משמעותיים ,בעיקר בגיל הפרישה*.
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כלל גמל לעתיד מנוהלת על ידי כלל פנסיה וגמל מקבוצת כלל ביטוח | המידע דלעיל מטרתו לתת מושג בסיסי בלבד

מגוון מסלולי השקעה – כלל גמל לעתיד
מסלול השקעה

מדיניות ההשקעה

כללי

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ,ובכפוף לשיקול דעתה של
ועדת ההשקעות

אג"ח עד 15%
מניות

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 אג”ח של
ממשלות אחרות .חשיפה לנכסי אג”ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ 75%-ולא יעלה על  100%מנכסי
המסלול .חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על  15%מנכסי המסלול .חשיפה לנכסים כאמור
לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים ,בתעודות סל ,בקרנות
נאמנות או בקרנות השקעה .חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג”ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול
דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין

מניות

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בלבד .החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ 75%-ולא יעלה על
 120%מנכסי המסלול .חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין ,בנגזרים ,בתעודות
סל ,בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה ,יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ,ובכפוף לשיקול
דעתה של ועדת ההשקעות

מסלול אג״ח

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים :אג”ח סחירות ושאינן סחירות ,ני”ע מסחריים ,הלוואות
שאינן סחירות ,אג”ח להמרה ופקדונות .החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ 75%-ולא יעלה על
 120%מנכסי המסלול .חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין בנגזרים ,בתעודות
סל ,בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה .יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ,ובכפוף לשיקול
דעתה של ועדת ההשקעות

אג"ח ממשלת
ישראל

נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בלבד .החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת
מ 75%-ולא יעלה על  120%מנכסי המסלול .חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה
במישרין ,בנגזרים ,בתעודות סל ,בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה .יתרת הנכסים תושקע בכפוף
להוראות הדין ,ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות

שקלי טווח קצר

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים ,שאינם צמודים :פקדונות שקליים ,מלוות ממשלתיות ,הלוואות
שקליות ואג”ח שקליות סחירות ושאינן סחירות ,בשיעור חשיפה שלא יפחת מ 75%-ולא יעלה על 120%
מנכסי המסלול .נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו
עולה על שנה .חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין ,בנגזרים ,בתעודות סל ,בקרנות
נאמנות או בקרנות השקעה .יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ,ובכפוף לשיקול דעתה של
ועדת ההשקעות

מסלול הלכה

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