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  מנהל התיקים    החברה המנהלת  העמית                  
1.05.1.8.13 

  קופת גמל בניהול אישיהצטרפות להסכם 
  

  _____שנת ____ לחודש ____ שנערך ונחתם ביום 
  

  
  

  _______. פ.מ  ח"גמל ופנסיה בעדש מיטב   :בין
  א"ת 23יהודה הלוי ' מרח  

  
  ")החברה המנהלת: "להלן(        

  
  ______________. ז.ת______________   :לבין

  ' ____________________________מרח  
  __________: פקס____________ : לפוןט  

  
  )"העמית"או /ו "הלקוח: "להלן(        

  
  ______________. פ.ח____________    :לבין

  ' __________________________מרח  
  __________: פקס_________  : טלפון  
  ___________________שם אישר קשר   
  __________________טלפון איש קשר   

  
  ")מנהל התיקים" :להלן(        

  
  

המנהלת בין , קרנות השתלמות וקרנות פנסיה, והחברה המנהלת היא חברה לניהול קופות גמל  :הואיל
בחוק  הכהגדרת") קופת גמל בניהול אישי: "להלן( היתר קופת גמל וקרן השתלמות בניהול אישי

  ;2005-ה"תשס, )קופות גמל(הפיקוח על שירותים פיננסיים 
  

 שהינה קופת גמל בניהול אישי ______________________  מעוניין לפתוח חשבון בוהלקוח   :והואיל
, ולנהל את השקעות הכספים בחשבון בעצמו או באמצעות מנהל תיקים חיצוני מטעם הלקוח

  ;כאמור בהסכם זה
  

הכל כמפורט להלן , והצדדים מעוניינים להסדיר את מערכת היחסים הנובעת מפתיחת החשבון  :והואיל
  .סכם זהבה

  
  

  :הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן, לפיכך הוסכם
  
  

  הוראות כלליות
  
  .המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה  .1
  
קופות (למונחים בהסכם זה תהיה המשמעות הנודעת להם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים   .2

קופות (בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים , ")חוק קופות גמל: "להלן( 2005-ה"התשס, )גמל
אלא , בחוזרי אגף שוק ההון ובהוראות דין אחרות, 2009-ט"התשס, )קופת גמל בניהול אישי) (גמל

  .אם נקבע במפורש אחרת בהסכם זה
  
כפי שיהיו , הוראות הסכם זה כפופות להוראות ההסדר התחיקתי והוראות הממונה על שוק ההון  .3

  .מעת לעת
  
  
  פת גמל בניהול אישיקו
  



 

  _________  _____________  ___________:  חתימות
 מנהל התיקים         החברה המנהלת  העמית                  

2
הלקוח מצהיר כי הוא מעוניין לפתוח חשבון   .4 "החשבון: "להלן(בניהול אישי _____________ ב

פי בחירתו על טופס מינוי מוטבים ויצרף -הלקוח יחתום על טופס הצטרפות ועל). "הקופה"או /ו
   .תוכפי שיהיו במועד הצטרפו, הלי החברה המנהלתולהם כל מסמך הנדרש בהתאם לנ

  
דמי הניהול . 2%החברה המנהלת תגבה מחשבון העמית דמי ניהול בשיעור שנתי שלא יעלה על   .5

דמי הניהול . מהיתרה הצבורה בחשבון___ %אשר יגבו מחשבון העמית יסתכמו בשיעור של 
משווי יתרת הכספים בחשבון בסוף כל , ייגבו מידי חודש בחודשו) משיעורם 1/12בחלק יחסי (

  . י הניהול ייגבו מהחשבון בתחילת כל חודש עבור החודש הקודםדמ. חודש
  

במקרה בו בחר העמית לנהל את החשבון באמצעות , החברה המנהלת תעביר למנהל התיקים
מתוך דמי הניהול שנגבו מחשבון _____ דמי ניהול בשיעור של , מידי חודש בחודשו, מנהל תיקים

ימים ממועד תשלום דמי הניהול לחברה  30בתוך העברת הכספים למנהל התיקים תעשה . העמית
  . המנהלת

  
ש החברה בנאמנות עבור "שייפתח ע) קסטודיאן(שקעות ייחודי הכספי העמית ינוהלו בחשבון   .6

מהיתרה הצבורה  ____ %תקרת דמי ניהול החשבון לא תעלה על שיעור שנתי של  .העמית
  .בחשבון

    
ינוכו מחשבון העמית ויועברו לגוף בו נפתח חשבון  )קסטודיאן(עמלות ניהול חשבון ההשקעות 

פי תעריפי הגוף כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לסיכומים שיהיו - וזאת על, ההשקעות עבור העמית
תקרת דמי החברה המנהלת תודיע לעמית על כל שינוי ב .בין החברה לבין הגוף בו נפתח החשבון

  .קסטודיאןהשבון ניהול ח
  
  ):  האפשרות המועדפת אחתאת סמן (פן הבא החשבון ינוהל באו  .7

  .ידי הלקוח- בניהול עצמי על[]    
  .אשר פרטיו מופיעים ברישא להסכם זה, באמצעות מנהל תיקים מטעם הלקוח[]    

  
שינוי פרטי . להודיע לחברה על שינוי פרטי המורשה למתן הוראות בחשבון, בכל עת, העמית רשאי

  . ושים לפי הוראות החברה המנהלת והוראות כל דיןהמורשה כפוף לחתימת המסמכים הדר
  
או גופים אחרים עימם /קניה או מכירה של נכסים בחשבון תעשה באמצעות חברי בורסה ו  .8

עמלות . ע בקופה בניהול אישי"תתקשר החברה המנהלת לצורך מתן שירותי קניה ומכירה של ני
לא יעלו ע "גובה עמלות קניה ומכירה של ני. ייגבו מנכסי חשבונו של העמיתע "קניה ומכירה של ני

  אופציות , 0.05%מ "מק, 0.1%ל "ח בישראל ובחו"מניות ואג: על השיעורים והמחירים כדלקמן
  .לאופציהח "ש 3.5

ע כתוצאה מעריכת מכרז "מכירה של ניעמית על כל שינוי בעמלות קניה והחברה המנהלת תודיע ל
   .אבהתאם להוראות הדין הרלוונטיות לנוש

  
על הכנסותיה ועל , על נכסיה, החברה המנהלת תנכה מחשבון העמית מיסים החלים על הקופה  .9

ובלבד , עסקאות שנעשו בנכסיה וכן דמי ניהול ושכר נאמן בשל השקעה ביחידות בקרן ובקרן חוץ
  .שמנהל הקרן או מנהל קרן החוץ אינו צד קשור לחברה המנהלת או למנהל התיקים

  
בערכם צמוד למדד הבסיס (₪  000100,ים כי אם יתרת הנכסים בחשבון תפחת מ העמית מסכ  .10

להעביר את , דעתה הבלעדי-פי שיקול-על, תהיה החברה המנהלת רשאית) 1.1.2010הידוע ביום 
 ההשקעות הכללי או למסלול ההשקעות אחר המותאם לגילו של העמיתיתרת הכספים למסלול 

  .יום מראש 60החברה תשלח הודעה על כך לעמית  .שבניהולהקרן השתלמות /בקופת גמל
  

  . מוסכם כי החברה המנהלת לא תישא באחריות כלשהי לגבי ניהול ההשקעות בחשבון  .11
  

כפי שיהיו מעת לעת , הלקוח מאשר בזאת כי ידוע לו כי ניהול כספי החשבון כפוף להוראות הדין  .12
בהתאם להוראות ההסדר , לפעול בחשבוןוהוא נותן בזאת הרשאה בלתי חוזרת לחברה המנהלת 

  .התחוקתי במקרה של חריגות מהוראות הדין ומנהלי החברה המנהלת
  

נודע לחברה המנהלת כי עמית שניהל את החשבון בניהול עצמי אינו כשיר לבצע פעולות או שהוא   .13
תהא  ,ח"מנותק קשר או שנמנע מלחתום על מסמכים הדרושים לשם ניהול החשבון או שנפטר חו

 ניהול תיקי השקעותדש למיטב , על כל המשתמע מכך, רשאית החברה להעביר את ניהול התיק
וזאת עד שהמורשים החוקיים לפעול  לעיל 10או למסלול השקעות אחר כמפורט בסעיף  מ"בע

או /ה על כך לעמית והחברה תשלח הודע. בחשבון בשם העמית יורו לחברה כיצד יש לפעול בחשבון
  .פי הענייןל, למוטבים
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נודע לחברה כי מנהל התיקים אינו כשיר לבצע פעולות בחשבון או שהוא מנותק קשר או שנמנע   .14
תהא החברה רשאית להעביר את ניהול , מלחתום על מסמכים הדרושים לשם ניהול החשבון

או למסלול השקעות אחר  מ"ניהול תיקי השקעות בעדש למיטב , על כל המשתמע מכך, התיק
החברה תשלח . וזאת עד שהעמית יורה לחברה כיצד יש לפעול בחשבון, לעיל 10ט בסעיף כמפור

  .הודעה על כך לעמית
  
  

  עמית שנפטר כספי. 15
  

  :שכיר שנפטר-עצמאי או עמית-של עמית קרן השתלמות/הוראות אלה יחולו על כספי תגמולים 15.1
  

: זה 15.1 בסעיףלן לה(עצמאי או עמית שכיר שנפטר - סכומים העומדים לזכותו של עמית
  :קופה ישולמו כדלקמןבבחשבונו  )"העמית"

שבהן ציין את , שהתקבלו בחברה המנהלת לפני פטירתו, נתן עמית לקופה הוראות בכתב 15.1.1
הוראת " :להלן(קופה בלזכותו בחשבונו  שיעמדויקבל לאחר פטירתו את הסכומים שמי 

 . הוראת המוטבים כלשונהתבצע הקופה את , )"המוטבים

 .יזכה מי שהיה בן זוגו בעת הפטירה, בן זוגו של העמית ללא נקיבת שמו מוטבבע כנק 15.1.2
 .שווהאופן יחולקו הסכומים ב, אחדים ולא נקבעו חלקיהם מוטביםנקבעו  15.1.3
 המוטבלפני פטירת העמית ולא ניתנה הוראת העמית מה יעשה בחלקו של  מוטבנפטר  15.1.4

 .שנפטר ישולמו הכספים ליורשים החוקיים של המוטב –שנפטר 
בצוואה אשר נערכה בתאריך מאוחר לתאריך מתן  השלו קבוע שהוראת המוטביםעמית  15.1.5

לפני ביצוע הוראת  החברה המנהלתהדבר הובא בכתב לידיעת ו, לקופה הוראת מוטבים
לאחר , ורהרשומים בצוואה כאמ למוטביםתשלם הקופה , שבידי הקופה המוטבים

משפט או בית דין או העתק מאושר ממנו על ידי בית  צוואהשימציאו לקופה צו קיום 
 .מוסמך בישראל

או אם על פי שיקול דעתה , זהלהסכם  15.1.1כאמור בסעיף  מוטביםלא נתן עמית הוראת  15.1.6
או ביצועה  ,המוטביםלא ניתן יהיה לבצע הוראת  חברה המנהלתהגמור והמוחלט של ה

העומדים לזכותו בקופה בהתאם הסכומים  תשלם הקופה את, כאמור היה כרוך בקשיים
 :כפי שיהיה המקרה, להלן זה להסכם 15.1.6.3או  15.1.6.2או  15.1.6.1לאמור בסעיפים 

  
למי שנתמנה על ידי בית משפט מוסמך בישראל להיות מנהל העזבון של עמית  15.1.6.1

 .שנפטר
 לקופהאו לא ניתנה זה להסכם  .15.1.6לא נתמנה מנהל עזבון כאמור בסעיף  15.1.6.2

יהיו זכאים לקבל מהקופה את הסכומים העומדים , מינוי כזההודעה על 
אותם היורשים המנויים בצו ירושה של , קופהבבחשבונו  העמית לזכות

 - להלן (העמית שנפטר שניתן על ידי בית משפט או בית דין מוסמך בישראל 
בתנאי , באותם החלקים ביניהם כנקוב בצו הירושה, )"היורשים על פי דין"

ל פי דין המציאו לקופה העתק מצו הירושה המאושר על ידי בית שהיורשים ע
 .המשפט או בית הדין

קופה בעמית שנפטר וציווה ליורשיו את הסכומים העומדים לזכותו בחשבונו  15.1.6.3
ולא נתמנה ) "פי צוואהל היורשים ע": להלן(להם את כל נכסיו  או שציווה

רשים על פי צוואה יהיו היו זה להסכם 15.1.6.1מנהל עזבון כאמור בסעיף 
קופה ונו בבחשב העמית זכאים לקבל מהקופה את הסכומים העומדים לזכות

בתנאי , באותם החלקים ביניהם או באותם הסכומים כאמור בצוואה
או לקופה העתק מאושר על ידי בית משפט או שהיורשים על פי צוואה המצי

דין מוסמך תן על ידי בית משפט או בית ידין של צו קיום הצוואה שנבית 
  .בישראל

  
 ,לפי הענין, יבוצע על פי בקשת המוטבים או היורשיםבמקרה פטירה כאמור תשלום  15.1.7

  .של העמית והמצאת תעודת פטירה החברה המנהלתכנדרש על ידי , בכתב
  

ר הנפטהעמית משום הכללת הסכומים העומדים לזכותו של  זה להסכם 15סעיף  תואין בהורא. 16
  .זבונובחשבונו בקופה כחלק מע

  
שמסר העמית  לכתובת כפיוזאת החברה המנהלת תדווח לעמית כל דיווח כנדרש בהסדר החוקי . 17

  .יעדכן מעת לעת בהתאם לשינויים שיחולו בהבעת הצטרפותו לקופה או לכתובת אותה 
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  עצמיבניהול  חשבוןהצהרות והתחייבויות עמית שבחר לנהל את ה
  

  :מצהיר ומתחייב כדלקמן, עצמיבניהול  חשבוןשבחר לנהל את ה, עמית  .18
  

ניהול אישי והוא בהוא מכיר את הוראות הדין הנוגעות לניהול השקעות בקופת גמל   18.1
לתקנות  5בקופת הגמל בכפוף למגבלות הקבועות בתקנה  ומתחייב להשקיע את כספי

כפי , 2009-ט"התשס, )קופת גמל בניהול אישי)(קופות גמל(הפיקוח על שירותים פיננסיים 
ול השקעות בקופת גמל אישית מסוגה שיהיו מעת לעת ולהוראות כל דין החל על ניה

   ").מגבלות השקעה: "להלן(
  

פי -במועדים הנדרשים על, לתקן כל חריגה ממגבלות ההשקעה, העמית מצהיר ומתחייב  18.2
  . כפי שיהיו מעת לעת, דין

  
, ידו החריגה ממגבלות ההשקעה-ן עלהעמית מאשר כי ידוע לו כי במקרה בו לא תתוק  18.3

למנוע כל , דעתה הבלעדי-פי שיקול- תהא רשאית החברה על –פי דין -במועד הנדרש על
  ).משיכה של כספים ולמעט פעולות לתיקון החריגה והפקדה א(פעולה בחשבון 

  
  

   הצהרות והתחייבויות מנהל התיקים
  

  :מנהל התיקים מצהיר ומתחייב כדלקמן  .19
  

מהווה חוזה ) בכל הנוגע ליחסיו עם החברה המנהלת(ל התיקים ידוע כי הסכם זה למנה  19.1
  .למעט בעניינים שעליהם הורה הממונה על שוק ההון אחרת, לטובת העמית

  
מנהל התיקים מצהיר כי העמית התקשר עימו בהסכם הכולל את כל הפרטים הנדרשים   19.2

, דרת העיסוק בייעוץ השקעותבין מנהל תיקים לפי חוק הסללהתקשרות בין לקוח 
  .בשינויים המחויבים, 2005-ה"התשנ, ניהול תיקי השקעותבשיווק השקעות וב

  
מסכים שיחולו על פעולותיו עבור העמית בקופת הגמל ההוראות החלות מנהל התיקים   19.3

לרבות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ , לפי כל דיןכלפי לקוח על בעל רישיון מנהל תיקים 
   ;2005 –ה "התשנ, שיווק השקעות ובניהול תיקי השקעותב ,השקעות

  
לפי , כי לעמית יהיו כלפיו כל זכויות הלקוח כלפי מנהל התיקים, מנהל התיקים מסכים  19.4

בשיווק השקעות ובניהול תיקי , לרבות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, כל דין
  ;2005-ה"התשנ, השקעות

  
קופת )(קופות גמל(אין בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים ידוע למנהל התיקים כי   19.5

כדי לפטור אותו מכל אחריות או חובה החלים עליו  2009-ט"התשס, )גמל בניהול אישי
  ;פי כל דין-על

  
כי הוא מכיר את הוראות הדין הנוגעות לניהול השקעות בקופת , מנהל התיקים מצהיר  19.6

יע את כספי העמית בקופת הגמל בכפוף למגבלות הוא מתחייב להשקניהול אישי ובגמל 
קופת גמל בניהול )(קופות גמל(לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  5הקבועות בתקנה 

על ניהול השקעות כפי שיהיו מעת לעת ולהוראות כל דין החל , 2009- ט"התשס, )אישי
   ").מגבלות השקעה: "להלן(. בקופת גמל אישית

  
במועדים הנדרשים , לתקן כל חריגה ממגבלות ההשקעה, היר ומתחייבמנהל התיקים מצ  19.7

  . כפי שיהיו מעת לעת, פי דין-על
  

ידו החריגה ממגבלות -מנהל התיקים מאשר כי ידוע לו כי במקרה בו לא תתוקן על  19.8
, דעתה הבלעדי-פי שיקול-תהא רשאית החברה על –פי דין -במועד הנדרש על, ההשקעה

  ).משיכה של כספים וא/ולמעט פעולות לתיקון החריגה והפקדה (חשבון למנוע כל פעולה ב
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כמפורט , כי התמורה בגין שירותי ניהול נכסי החשבון, והוא מסכים, ידוע למנהל התיקים  19.9
ידי החברה המנהלת בהתאם -תשתלם על, בהסכם זה ובהסכם שנחתם בינו לבין העמית

כי הוא אינו מקבל ולא , מצהיר ומתחייבמנהל התיקים . להסכם זה 5להוראות סעיף 
או בגין ביצוע /חשבון ובהשקעות או הטבה שהיא בגין ניהול /מורה ויקבל בעתיד כל ת

  .פעולות השקעה בחשבון
  

העברת כספים מקופת גמל בניהול אישי לקופת גמל אחרת וכן העברת כספים מקופת גמל לקופת   .20
  .מעת לעתבתוקף פי שיהיו כפופה להוראות הדין כ, גמל בניהול אישי

  
  .ע בחשבון באמצעות צד קשור לחברה המנהלת"לא תתבצע קניה או מכירה של ני  .21
  

לחוק הפיקוח על שירותים  41כאמור בסעיף , לא תשולם עמלת הפצה ולא ישולמו דמי עמילות  .22
  .בעד קופת גמל בניהול אישי, 1981-א"התשמ, )ביטוח(פיננסיים 

  
זה כפופות להוראות החלות על החברה המנהלת לפי כל דין ואין בהוראות הסכם הוראות הסכם   .23

זה כדי לפטור את החברה המנהלת מכל אחריות או חובה המוטלים עליה לפי כל דין או כדי 
  .בטלה –כי כל הוראה או תניית פטור הנוגדת סעיף זה , ידוע לצדדים. לסייגן

  
לשעבד נכס מנכסי , יתן לקבל אשראי מכל סוג שהואלא נ  ם בחשבוןכספיהבמסגרת השקעות   .24

  .הקופה ולערוב להתחייבויות מכל סוג שהוא
  

כי על שערוך נכסי החשבון יחולו ההוראות החלות על שווי משוערך של נכסי קופות , לצדדים ידוע  .25
  .ואולם שוויו של פיקדון יחושב לפי שיטת העלות המתואמת, גמל לאותה מטרה

  
, לא שיחויב בכל תשלוםב, את ההסכם בינו לבין החברה המנהלת, בכל עת, אי לבטלהעמית רש  .26

  .תמורה או פיצוי עקב הביטול
  
  

כי הסכם זה כפוף לחובת החברה המנהלת למסור לממונה על שוק , והם מסכימים, לצדדים ידוע  .27
נתון הנוגעים מסמך או , וכן כל ידיעה, ההון או למי מטעמו את ההסכם וההוראות הכלולות בו

  .לשירותים נשוא הסכם זה
  
  
  
  
  
  
  

  :ולראיה באו הצדדים על החתום
  
  
  
  
  

______________                                                           ____________________  
  מ"גמל ופנסיה בעדש מיטב               העמית     
  
  
  
  

 __________________  
  מנהל התיקים        

  
  
  
  
  
  
  


