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 ' בחשון התשע"טה
 2018באוקטובר  14

 2018-14772שה. 
 

 נבחרות פנסיהתוצאות הליך קביעת קרנות 

 

הוגשו , שעניינו הוראות לעניין בחירת קופת גמל (החוזר -)להלן  2016-9-8חוזר גופים מוסדיים הוראות בהתאם ל

. לאחר בחינת ההצעות, (קרנות נבחרות -נבחרות )להלן  פנסיה בהליך קביעת קרנותהצעות של מספר חברות 

 ,בע"מ הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה חברתאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, חברת  יהן שלתונמצא כי הצע

 קרן של מנהלת חברה -)להלן  בע"מפסגות קופות גמל ופנסיה חברת ושל  מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ חברת

שחם פנסיה מקיפה", קרן הפנסיה קרן הפנסיה "אלטשולר . משכך, ( דורגו בארבעת המקומות הראשוניםנבחרת

פנסיה  יה מקיפה" וקרן הפנסיה "פסגותפנס איילון מיטב"הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה", קרן הפנסיה "

 .2021באוקטובר  31ועד ליום  2018בנובמבר  1החל מיום  מקיפה" ייקבעו כקרנות נבחרות

 

חוק הפיקוח ל 20לפי סעיף  ,קופת גמלבמעסיק שעובדו לא בחר במהלך התקופה האמורה, בהתאם לקבוע בחוזר, 

יהיה והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל, , 2005-על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, תשס"ה

 , בשיעורי דמי ניהול אלה: לאחת מארבע קרנות נבחרותכספים להפקיד בשלו  חייב

 

 לא יעלו על: גמל ופנסיה בע"מ אלטשולר שחםחברת שתגבה , מהיתרה הצבורה ומההפקדות, ניהולהשיעורי דמי 

 מהצבירה. 0.1% .א

 מההפקדות. 1.49% .ב

 

לא יעלו  בע"מ גמל ופנסיההלמן אלדובי קופות חברת צבורה ומהפקדות, שתגבה היתרה הניהול, מהשיעורי דמי 

 על:

 מהצבירה. 0.1% .א

 מההפקדות. 1.49% .ב

 

 לא יעלו על: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מחברת שתגבה  , מהיתרה הצבורה ומההפקדות,ניהולהשיעורי דמי 

 מהצבירה. 0.05% .ג

 מההפקדות. 2.49% .ד

 

 לא יעלו על: בע"מ קופות גמל ופנסיה פסגותחברת צבורה ומהפקדות, שתגבה היתרה הניהול, מהשיעורי דמי 

 מהצבירה. 0.0905% .ג

 מההפקדות. 1.68% .ד
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שיצורפו דמי הניהול שישלם כל עמית שיצטרף אל קרנות אלה, למעט עמיתים כמו כן, במהלך התקופה האמורה, 

שיעורי דמי הניהול  עלו לא יעל ,לחוזר 7 שנבחרה בהתאם להוראות סעיף מחדל ברירת קופת הסכם לפי אליה

 שפורטו לעיל.

 

צורף אליה במהלך הצטרף אליה או נבחרת מעמית חדש ש של קרן מנהלת חברה שתיגבה הניהול דמי שיעורי

, למעט עמית רןלק ושנים לפחות ממועד הצטרפות 10, יהיו בתוקף למשך נבחרתפה שבה היא נקבעה כקרן התקו

 .לחוזר 7 חרה בהתאם להוראות סעיףשנב מחדל ברירת קופת הסכם לפי אליהשצורף 

 
בנוסף, דמי הניהול שתגבה חברה מנהלת של קרן נבחרת בשל מקבלי קצבת זקנה חדשים, לרבות עמיתים קיימים 

 .0.3%בקרן שיפרשו בקרן במהלך התקופה שבה היא נקבעה כקרן נבחרת, לא יעלו על שיעור של 
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