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  נ	פח מ	לולי השקעה

 הנכללי� בנ�פח זה ההשקעה למ�לולי בהתא� לחי�כו! ההפקדה כ�פי את תשקיע החברה

 למדיניות ובהתא� ההשקעה כללי שנקבעו בתקנות ולהוראות למגבלות בכפו# והכל ,להל!

  בתנאי המ�לולי�. כמפורט מ�לול כל של ההשקעות

  
  
  
  
  הגדרות .1
  

המצטבר שתגבה החברה מכל מ�לול  דמי הניהול מהח�כו! - דמי ניהול  1.1

  ההשקעה יהיו בשיעור שנתי כמפורט בתנאי� הכלליי� וכנקוב בד# פרטי הביטוח.

לרבות נגזרי� על מניות, קרנות נאמנות וקרנות השקעה שעיקר  -מניות  1.2

השקעותיה! במניות, או תעודות �ל המתחקות אחר מדדי מניות, כשה� כול� 

אמור לעיל, מניות (לא �חירות) או זכויות (לא �חירי� או לא �חירי�. על א# ה

�חירות) בתאגיד, אשר עיקר עי�וקו הוא החזקת זכויות במקרקעי! ו/או בתשתיות 

או ניהול�, ואשר הוק� או קיי� לצור& החזקת זכויות במקרקעי! ו/או בתשתיות או 

ח ניהול� וזאת משיקולי� רגולטורי� או מי�ויי�, לא תחשבנה כמניות לצור& נ�פ

זה ויראו השקעת נכ�י� במניות או בזכויות בתאגיד כאמור כהשקעה במקרקעי! 

  ו/או בתשתיות, לפי העניי!.

התנאי� הכללי� לביטוח חיי�, שאושרו כתכנית ביטוח ואשר  - תנאי� כלליי�  1.3

  נ�פח זה מהווה חלק בלתי נפרד מה�.

גדרת� בתנאי� מונחי� אחרי� שהגדרת� אינה מופיעה ב�עי# זה, תקבע הגדרת� לפי ה

  הכלליי�.

  

  

 הוראות מיוחדות .2

תקופת מימוש: א� ביו� מ�חר כלשהו חלה הפ�קת מ�חר בבור�ה, בי! א� בנייר ער& בו 

משווי הנכ�י� במ�לול ו/או הפ�קת מ�חר ברשימת ניירות ער&  3% - מושקעי� למעלה מ 

משווי הנכ�י� במ�לול ו/או הפ�קת  3% - הנ�חרת בבור�ה ובה מושקעי� למעלה מ 

ת לדחות את ביצוע הפעולות שמועד! חל מ�חר מלאה, שומרת לעצמה החברה את הזכו

ביו� המ�חר בו היתה הפ�קת המ�חר, במלוא! או בחלק!, ליו� המ�חר הראשו! שלאחר 

  יו� המ�חר בו חלה הפ�קת מ�חר.
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  מודל השקעות תלוי גיל
  מ	לולי ברירת מחדל

  

  מ�לולי ההשקעה במ�גרת המודל ה�:

 ומטה; 50מ�לול לבני  •

 ;60עד  50מ�לול לבני  •

  ומעלה. 60מ�לול לבני  •

  

 מדיניות השקעות

נכ�י העמיתי� יהיו חשופי� לנכ�י� שוני� בכפו# להוראות הדי!. הנכ�י� יושקעו על פי שיקול דעתה 

של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בי! היתר, בגילאי העמיתי� בכל מ�לול. מ�לולי� אלה ה� מ�לולי 

יצור# אליה�, בעת הצטרפותו לקופת הגמל, ברירת המחדל בעת ההצטרפות לקופת הגמל, ועמית 

  בהתא� לגילו, אלא א� בחר אחרת.

עמית החו�& במ�לול ברירת מחדל, אשר הגיע לגיל שקיי� בו מ�לול ברירת מחדל אחר המתאי� 

 7 -לחודש (או ביו� הע�קי� שלאחריו, א� ה 7לגילו, ישוי& לאותו מ�לול ברירת מחדל אחר ביו� 

שלאחר החודש בו חל יו� הולדתו של המבוטח, בהתא� לתארי& שמ�ר  לחודש אינו יו� ע�קי�)

לחברה. למע! ה�ר �פק יובהר כי לעניי! �עי# זה יחושב גילו של המבוטח בפועל ולא כאמור בהגדרת 

  "גיל המבוטח" בתנאי הפולי�ה. 

עמית לא רשאי לעבור למ�לול השקעה במ�גרת המודל שאינו מתאי� לגילו או להישאר במ�לול 

  כאמור.

  

  מ	לול אג"ח ללא מניות הראל
  מ	לול מתמחה משולב

  

  מדיניות השקעות

נכ�י המ�לול יהיו חשופי� לנכ�י� הבאי�: אג"ח �חירות ושאינ! �חירות של חברות, ני"ע 

מ�חריי�, הלוואות שאינ! �חירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל 

ולא יעלה  75%-של ממשלות אחרות. חשיפה לנכ�י אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מאו אג"ח 

. חשיפה לנכ�י� כאמור לעיל 0%מנכ�י המ�לול. חשיפה למניות תהיה בשיעור של  120%על 

תושג ה! באמצעות השקעה במישרי! וה! באמצעות השקעה בנגזרי�, בתעודות �ל, בקרנות 

כ�י� שאינ� נכ�י אג"ח ואינ� מניות תהיה על פי שיקול נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנ

  דעתה של ועדת ההשקעות ובכפו# לכל די!.
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  במניות 10%עד  - מ	לול אג"ח  הראל
  מ	לול מתמחה משולב

  

  דיניות השקעותמ

נכ�י המ�לול יהיו חשופי� לנכ�י� הבאי�: אג"ח �חירות ושאינ! �חירות של חברות, ני"ע 

מ�חריי�, הלוואות שאינ! �חירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל 

ולא יעלה  75%-או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכ�י אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ

מנכ�י המ�לול.  10%חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על  .מנכ�י המ�לול 120%על 

חשיפה לנכ�י� כאמור לעיל תושג ה! באמצעות השקעה במישרי! וה! באמצעות השקעה 

בנגזרי�, בתעודות �ל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. שיפה לנכ�י� שאינ� נכ�י אג"ח 

  ות ובכפו# לכל די!.ואינ� מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקע

  במניות 20%עד  - מ	לול אג"ח  הראל
  מ	לול מתמחה משולב

  

  מדיניות השקעות

נכ�י המ�לול יהיו חשופי� לנכ�י� הבאי�: אג"ח �חירות ושאינ! �חירות של חברות, ני"ע 

, אג"ח של ממשלת ישראל מ�חריי�, הלוואות שאינ! �חירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות

ולא יעלה  75%-או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכ�י אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ

מנכ�י המ�לול.  20%מנכ�י המ�לול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על  120%על 

חשיפה לנכ�י� כאמור לעיל תושג ה! באמצעות השקעה במישרי! וה! באמצעות השקעה 

חשיפה לנכ�י� שאינ� נכ�י אג"ח  , בתעודות �ל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.בנגזרי�

  ואינ� מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפו# לכל די!.

  הראל מ	לול שקלי טווח קצר
  מ	לול מתמחה אפיק השקעה

  

  מדיניות השקעה

נכ�י המ�לול יהיו חשופי� לנכ�י� הבאי�, שאינ� צמודי� : פקדונות שקליי�, מלוות 

ממשלתיות, הלוואות שקליות   ואג"ח שקליות �חירות ושאינ! �חירות, בשיעור חשיפה שלא 

מנכ�י המ�לול. נכ�י המ�לול יהיו חשופי� לנכ�י�  120%ולא יעלה על  75%-יפחת מ

צע שלה� אינו עולה על שנה. חשיפה לנכ�י� כאמור המפורטי� לעיל שמש& החיי� הממו

תושג באמצעות השקעה במישרי!, בנגזרי�, בתעודות �ל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. 

  יתרת הנכ�י� תושקע בכפו# להוראות הדי!, ובכפו# לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
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 הראל מ	לול אג"ח ממשלת ישראל 
 

מתמחה אפיק השקעהמ	לול   
  

  מדיניות השקעה 

ולא  75%- נכ�י המ�לול יהיו חשופי� לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ

מנכ�י המ�לול. חשיפה לנכ�י� כאמור תושג באמצעות השקעה במישרי!,  120%יעלה על 

בכפו# יתרת הנכ�י� תושקע  בנגזרי�, בתעודות �ל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.

  להוראות הדי!, ובכפו# לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

  

  הראל מ	לול אג"ח קונצרני
  מ	לול מתמחה אפיק השקעה

  

  מדיניות השקעה 

נכ�י המ�לול יהיו חשופי� לנכ�י� הבאי� באר- ובחו"ל: אג"ח �חירות ושאינ! �חירות של 

חברות,  ני"ע מ�חריי�, הלוואות שאינ! �חירות לחברות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור 

מנכ�י המ�לול. חשיפה לנכ�י� כאמור תושג  120%ולא יעלה על  75%- חשיפה שלא יפחת מ

בנגזרי�, בתעודות �ל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת  באמצעות השקעה במישרי!,

   הנכ�י� תושקע בכפו# להוראות הדי!, ובכפו# לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

  

  מ	לול אג"ח חו"ל הראל
  מ	לול מתמחה אפיק השקעה

  

  

 מדיניות השקעות

נכ�י המ�לול יהיו חשופי� לנכ�י� הבאי�: אג"ח חו"ל �חירות ושאינ! �חירות, ני"ע מ�חריי�, 

הלוואות שאינ! �חירות, אג"ח להמרה ופקדונות המונפקי� בחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת 

מנכ�י המ�לול. חשיפה לנכ�י� כאמור תושג באמצעות השקעה  120%ולא יעלה על  75%-מ

בתעודות �ל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכ�י� תושקע  במישרי!, בנגזרי�,

 בכפו# להוראות הדי!, ובכפו# לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
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  מ	לול מניות הראל
  

  מ	לול מתמחה אפיק השקעה
  

  מדיניות השקעות

ולא יעלה  75%- שלא יפחת מנכ�י המ�לול יהיו חשופי� למניות באר- ובחו"ל, בשיעור חשיפה 

מנכ�י המ�לול. חשיפה לנכ�י� כאמור תושג באמצעות השקעה במישרי!, בנגזרי�,  120%על 

בתעודות �ל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכ�י� תושקע בכפו# להוראות 

  הדי!, ובכפו# לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

  

  

  הראל מ	לול חו"ל
  מתמחה תחו� השקעה

  

  מדיניות השקעות

נכ�י המ�לול יהיו חשופי� לנכ�י� שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אגח �חיר ולא �חיר, 

מנכ�י המ�לול. חשיפה  120%ולא יעלה על  75%-הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ

בקרנות נאמנות או לנכ�י� כאמור תושג באמצעות השקעה במישרי!, בנגזרי�, בתעודות �ל, 

יתרת הנכ�י� תושקע בכפו# להוראות הדי!, ובכפו# לשיקול דעתה של ועדת  בקרנות השקעה.

  ההשקעות.

  

  

  כללי מ	לול  הראל
  מ	לול כללי

  ניהלו כ	פי� במ	לול זה) 31.12.2015 -(רק למבוטחי� שב

  

 מדיניות השקעות

מ�וגי� שוני� בכפו# להוראות הדי!, ובכפו# לשיקול דעתה נכ�י המ�לול יהיו חשופי� לנכ�י� 

  של ועדת ההשקעות.
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  מ	לול ב	י	י למקבלי קצבה  הראל
  מ	לול ב	י	י למקבלי קצבה

  

 מדיניות השקעות

נכ�י המ�לול יהיו חשופי� לנכ�י� מ�וגי� שוני� בכפו# להוראות הדי!, ובכפו# לשיקול דעתה 

  ההשקעות. של ועדת

  

  

  

  במניות למקבלי קצבה 20%מ	לול אג"ח עד  הראל
  מ	לול מתמחה משולב למקבלי קצבה

  

 מדיניות השקעות

נכ�י המ�לול יהיו חשופי� לנכ�י� הבאי�: אג"ח �חירות ושאינ! �חירות של חברות, ני"ע 

מ�חריי�, הלוואות שאינ! �חירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל 

ולא יעלה  75%-או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכ�י אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ

מנכ�י המ�לול.  20%. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה עלמנכ�י המ�לול 120%על 

חשיפה לנכ�י� כאמור לעיל תושג ה! באמצעות השקעה במישרי! וה! באמצעות השקעה 

בנגזרי�, בתעודות �ל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכ�י� שאינ� נכ�י אג"ח 

  ות ובכפו# לכל די!.ואינ� מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקע

  


