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  1לעובדי בק דיסקוטופיצויים תקון קופת תגמולים 
  

  ולעצמאיים לשכירים ופיצויים  קופת גמל לתגמולים
  

 ידי-על, המוהלת באמות פיצוייםלו קופת גמל לתגמוליםהיא  התגמולים לעובדי בק דיסקוטקופת 
התאם לכללים ולתאים ), וב52001461-4בע"מ (ח.פ. החברה ליהול קופות גמל של עובדי בק דיסקוט 

  .סדר התחוקתיהבהמפורטים בתקון זה ו
  

  פרושים .1
  

  כדלקמן:יהא  תקון זהבפירוש המוחים הבאים מלבד אם תוכן הכתוב יחייב אחרת              
  

פקודת מס , 2005-חוק הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל), התשס"ה   - ההסדר התחוקתי 
מס הכסה (כללים לאישור וליהול קופות גמל), תשכ"ד  הכסה (וסח חדש), תקות

המסדירים את אופן יהול קופת  וכל חוק, תקות, צווים והוראות אחרים,  1964 –
  כפי שיהיו בתוקף מזמן לזמן; התגמולים,

  
ו/או החברה החברה 
   - המהלת

  

לרבות המוסמכים בע"מ, של עובדי בק דיסקוט ת גמל וליהול קופהחברה 
  עמה, ובכלל זה מהל העסקים או המוסמכים מטעמו אם הוסמכו לעיין זה.מט

  קופת התגמולים
  - ו/או הקופה 

ידי החברה -, המוהלת על221קופת התגמולים לעובדי בק דיסקוט, שמספרה 
  המהלת בהתאם להוראות תקון זה וההסדר התחוקתי.

  
  .2005- קופות גמל), התשס"החוק הפיקוח על שירותים פיסיים (  - חוק קופות גמל

  
  .1964-תקות מס הכסה (כללים לאישור וליהול קופות גמל), התשכ"ד  - תקות מס הכסה 

  
  קופת גמל 
  - לתגמולים 

  כהגדרת המוח בחוק קופות גמל.

מי שרשומים על שמו כספים ברישומי קופת גמל או מי שזכאי לקבל כספים מקופת    - עמית 
  גמל, למעט מוטב.

  
  כהגדרת המוח בחוק קופות גמל.   - עצמאי -מיתע

  
  כהגדרת המוח בחוק קופות גמל.   -שכיר -עמית

  
סכום הון המשולם מקופת גמל, בהתאם לתקוה לעמית או למוטביו, מכספים   -תגמולים 

  שצברו בקופת הגמל לזכות אותו עמית.
  כית זו.ותחשבוות הקופה בהם יופקדו כספי העמיתים לפי   חשבון/חשבוות

  
סכום הון המשתלם על ידי מעביד לעובד או לשאריו אחריו, כמעק עקב פרישה או   פיצויים

  מוות.
   אפיק השקעה לכספי העמיתים, כהגדרתו בחוק קופות גמל.  - מסלול השקעה 

  
הממוה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר או מי שסמכותו הועברה אליו   -הממוה 

  פי חוק.-על
  מהל רשות

  - המיסים  
  פי חוק.-מהל רשות המיסים, או מי שסמכותו הועברה אליו על

  
  בק דיסקוט לישראל בע"מ.  - הבק 

  
  כהגדרת המוח בחוק קופות גמל.  - מוטב 

  
התקון ו/או 

   - התכית
  לחוק קופות גמל. 16מסמך זה, שהיו תקון הקופה כמשמעותו בסעיף 

                                                
   .23.9.2012ביום אושר ע"י הממוה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון  11.9.2012וסח המהדורה מיום  1
 ה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ביום "אושר ע 1.8.2014וסח המהדורה מיום23.6.2014י הממו. 
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פוף להסדר התחוקתי כפי שיהיה בתוקף מעת לעת, וישתה  בהתאם לכל שיוי כל האמור בתקון זה כ
  שיחול בהסדר התחוקתי.

 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקון זה לבין האמור 
  בהסדר התחוקתי יגבר ההסדר התחוקתי.

  
  
  
  כללי:  .2
  
  

  ".ולים לעובדי בק דיסקוטהתגמ"קופת   -שם הקופה   א.  
  

, כמשמעות המושג בחוק קופות גמל, ולפיצויים הקופה היא קופת גמל עפית לתגמולים  ב.
, שהים עובדי הבק בישראל ולעמיתים במעמד עצמאי במעמד שכיר המיועדת לעמיתים

ועובדים עותיים למעט עובדים ארעיים , שה ומעלה המקבלים משכורת חודשית 18מגיל 
  .וגדר בחוקת העבודה של עובדי הבקכמ

  
החברה המהלת לא תהיה רשאית לעסוק בכל עיסוק שההסדר התחוקתי לא התיר אותו,   ג.

  אישורו של הממוה.לכך אלא אם תקבל 
  

כל פעולה אשר ההסדר התחוקתי החל מחייב את  לעשותהחברה המהלת תהיה חייבת   ד.
  פי ההסדר התחוקתי.-אסרה עלשולה החברה לעשותה ותהיה חייבת להימע מכל פע

  
החברה המהלת תדאג כי ספרי החשבוות בקופה ובחברה המהלת וכל המסמכים   ה.

  יערכו בהתאם להסדר התחוקתי, כפי שיהיה מעת לעת.יוהדו"חות יוהלו ו
  

ידי הגופים - כל הפעולות הדרושות ליהול עסקי החברה המהלת והקופה, יבוצעו על  ו.
ידי החברה המהלת ו/או כל גוף אחר שהחברה המהלת תבחר -עלשהוסמכו לכך 

  להתקשר עמו.
  
  
  
  :ואיסור העברה, שיעבוד והפליה  הקופהומטרת מהות   .3
  

הקופה היא קופת גמל עפית, כמשמעות המושג בחוק קופות גמל, המיועדת לתשלום תגמולים   .א
    .קהב , שהים עובדיולעמיתים עצמאיים ריםישכ-לעמיתיםופיצויים 

  
  

 עבוד.יזכויות העמית בקופה אין יתות להעברה או לש  .ב

  
זכויות המוקות לעמיתים בקופה, והחברה תפעל לטובת עמיתיה בלבד ב אפליהלא תהא   .ג

 ולא תעדיף כל עיין או שיקול על פי טובת עמיתיה.

  
  :מסלולי השקעה  .4
  

כולם או המויים בסעיף זה,  במסגרת תקון זה תקיים החברה המהלת את מסלולי ההשקעה  .א
כאשר  ,מצטרפים חדשיםבפי לרבות סגירה של מסלול  –על פי שיקול דעתה  -חלקם 

וראות ההסדר התחיקתי החלות על הקופה והחברה המהלת ההמגבלות והמסגרות על פי 
  מסלולים ביחד.היחולו על כל מסלול בפרד וכן על כל 
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 מסלולי ההשקעה:  .ב

 

בו יושקעו כסי המסלול על פי התפתחויות בשוק ההון,  – דיסקוט כלליגמל  )1
בהתאם לשיקול דעתה המקצועי של החברה המהלת ובכפוף להחיות הרלבטיות 

    קתי.ובהסדר התח
מכסי המסלול במיות ו/או אופציות  %75 בו יושקעו לפחות – מיותדיסקוט גמל  )2

  כאמור. להמרה במיות ו/או בקרות אמות המתמחות בהשקעות

  

מכסי המסלול  %75 לפחותו יושקעו ב -  מיות %10עד  דיסקוט אג"חגמל  )3
השקעה במיות ו/או אופציות להמרה במיות ו/או במסלול זה  באגרות חוב.

  .10% -תהיה מוגבלת ל – בקרות אמות המתמחות בהשקעות כאמור

 

כסי המסלול באג"ח מ %75 בו יושקעו לפחות – אג"ח ממשלתידיסקוט גמל  )4
ו/או  להמרה במיות  במסלול זה לא תהיה השקעה במיות ו/או אופציות .ממשלתי

 .בקרות אמות המתמחות בהשקעות כאמור
 

המבקש להצטרף כעמית לקופה יודיע לחברה המהלת, על גבי בקשת ההצטרפות לקופה, מהו   .ג
  ות תקון זה, בו בחר. מסלול ההשקעה, מבין מסלולי ההשקעה האפשריים על פי הורא

שכיר, יאשר המעביד בכתב את הסכמתו למסלול ההשקעה שבחר המבקש -היה ומדובר בעמית
  .להיות עמית בקופה, ככל שאישור המעביד דרש עפ"י הוראות הדין

הוראה איה יתת לביצוע או הלא יתה הוראה כאמור באשר למסלול ההשקעה, או אם 
ים בגין העמית במסלול הכללי, אשר יוגדר כמסלול ברירת איה ברורה, יופקדו התקבול

  המחדל.

הוראות ההשקעה כאמור לעיל יחולו לגבי תקבולים שיופקדו בגין העמית, בתוספת תוצאות 
  השקעתם על פי הוראות תקון זה.

  

עמית רשאי להורות לחברה המהלת להעביר את כל היתרה בחשבוו האישי בקופה, או חלק   .ד
אחרים. הוראה מסלולים אחדים למסלול אחר או למסלולים אחד או מ ממה, ממסלול

  כאמור תתבצע בכתב, על גבי טופס שיקבע על ידי החברה המהלת.
  

שכיר, אשר המעביד טרם העביר לבעלותו המלאה של העמית את הכספים בקופה, יצרף -עמית
על הסכמתו  לבקשה להעברת כספים ממסלול למסלול כאמור גם את אישור המעביד בכתב

  .לבקשה כאמור, ככל שאישור המעביד דרש עפ"י הוראות הדין

ה בקופה, והיא תיעשה בהתאם קעימית בין מסלולי ההשפהעברה זו משמעה העברה 
  קתי.ולהוראות ההסדר התח

היה ולפי קביעת החברה המהלת, הוראת ההעברה שיתה איה יתת לביצוע או איה 
  ההעברה.לא תבוצע הוראת  –ברורה 

  

פעולות קיה ומכירה תעשיה עבור כל אחד מהמסלולים בפרד. פעולות אלו תעשיה   .ה
  באמצעות מגון השוק, ובכל מקרה לא תתבצעה במישרין בין המסלולים.

  

פי הוראות הדין -העברה בין מסלול למסלול תתבצע במזומן בלבד, למעט במקרים בהם על  .ו
  ברה בדרך אחרת.והחלטות החברה המהלת יתן לבצע הע

  

  כל מסלול יהיה חשבון בק וחשבון יירות ערך פרד.ל  .ז
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דיווח החודשי לממוה יעשה בגין כל מסלול בפרד, כאילו היה קופת גמל פרדת. בסוף השה ה  .ח
יוגש מאזן מאוחד, בתוספת ביאורים רלווטיים לכל מסלול. פרטים רלווטיים לכל מסלול 

  יוצגו גם בסקירת המהלים.
  

שואה החודשית תחושב על ידי הקופה לכל מסלול בפרד, כאילו היה קופה פרדת, בהתאם הת  .ט
  להוראות ההסדר התחיקתי.

  

  
  :הצטרפות עמיתים לקופה  .5
  

  זכאי להצטרף לקופה:  א.  
 זכאי להפרשות לתגמוליםה לעיל, 2, כהגדרתו בסעיף הבקכל עובד  -כעמית שכיר 

  בהתאם להוראות כל דין.או  הבקבהתאם להסכם עם  ולפיצויים
  .וכל עמית שכיר בקופה לעיל 2, כהגדרתו בסעיף בקהכל עובד  –כעמית עצמאי 

  
הצטרפות הזכאים כעמיתים לקופה תתבצע בהתאם לוהלי החברה המהלת והוראות   ב.

  ההסדר התחוקתי.
  
 לקופה, ימלא את טפסי ההצטרפותשכיר ו/או כעמית עצמאי המעויין להצטרף כעמית   ג.

  ידו, בצירוף כל המסמכים הדרשים, לחברה המהלת.-בדייקות וימסרם חתומים על
  

  .הבקידי העמית ו- מסמכי ההצטרפות של עמית שכיר ימולאו וייחתמו על  
  
 אדם שאושרה הצטרפותו יהיה עמית בקופה עם הפקדת הכספים בקופה.  .ד

  
הוראות ההסדר התחוקתי ל עמית יהיה חייב למלא את כל החובות החלות עליו בהתאם    .ה

                      ותקון זה.

  
כל פרט שיידרש על ידה לצורך בדייקות ובשלמות עמית יהיה חייב למסור לחברה   .ז

 חברותו בקופה וקשריו עם הקופה.

  
 להודיעהובעות מחברותו בקופה וזכויותיו ים לעיין מוטב יהיה רשאי למותעמית   .ח

את שמותיהם, ת"ז ופרטים אחרים כפי שיידרש, בין בטופס שיומצא לו  חברה המהלתל
 החברה או בדרך אחרת להחת דעת החברה. ידי-על

  
  
  הפקדות לקופה:  .6
  

  במזומים בלבד.יהיו לקופה  ההפקדות  א.
  

הבק ממשכורתו  ידי- עלההפקדה תהיה מורכבת מסכום שיוכה  -הפקדות עמית שכיר   ב.
  הבק בעבור העמית. ידי-עלשישתלם של העמית וכן סכום 

  
בכפוף להוראות כל דין וההסדר התחוקתי, יהיה שיעורה של הפקדה זו כמוסכם בין   ג.

  העמית לבין הבק.
  

הבק יעביר את הסכומים אשר יכה מן העמיתים מיד עם יכויים וכן יעביר הבק לקופה   ד.
ן ולא יאוחר מיום תשלום את כל התשלומים החלים על הבק, בכפוף להוראות כל די

  המשכורת החודשית לעובדי הבק, בעד החודש שלגביו שולמו התשלומים.  
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בתוספת ריבית לפי שיעורה גם במועד ההפקדה, יחויב בוסף לסכום ההפקדה  בקאיחר ה  ה.
הקבוע בהוראות ההסדר התחוקתי או בתוספת רווחי הקופה שהיו צברים בתקופת 

  פי כל דין.-ייהם, וכן בפיצויים עלהפיגור, לפי הגבוה מב
  

אם ההסדר התחוקתי יאפשר זאת יהא הבק רשאי, בכל עת, להעיק תשלומים וספים   ו.
לקופה כפי שימצא לכון ובתשלומים הוספים הללו יהגו באותו האופן כמו בתשלומים 

  האחרים של הבק.
  

, במזומים בלבד, בהתאם עצמאי לקופה יתבצעו- הפקדות עמית  - עצמאי-הפקדות עמית  ז.
  להוראות ההסדר התחוקתי.

  
  
  יהול החשבוות והשקעת כספים  .7

  
החברה המהלת ו/או מהל העסקים הפועל מטעם החברה המהלת, ידאגו ליהול תקין   א.

כל הכספים העומדים את של חשבוות פרדים לכל עמית ועמית בקופה וירשמו בהם 
   ים או הפסדים הצברים בקופה.רווח לזכותו של כל עמית, לרבות

  
המהלת תחזיק את כסי הקופה ואת כסי החברה המהלת באמות עבור החברה   ב.

הכספים שיצטברו בחשבוות האישיים של העמיתים, לפי החלטות תשקיע את העמיתים, ו
  חוקתי. תהחברה, בכפוף להסדר הועדת ההשקעות של 

  
  ופה, בהתאם לקבוע בהוראות ההסדר התחוקתי.החברה המהלת תחשב את ערך כסי הק  ג.

  
  

 

   כיסוי ההוצאות  .8
  

והכל כקבוע בהסכם שבין הבק  , למעט הוצאות חורגותהחברה המהלתהבק יכסה את הוצאות 
    .26.12.2007לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה וארגון עובדי בק דיסקוט לישראל מיום 

  
ידי יכוי דמי יהול מחשבוותיהם של -על ותחורג ותאהוצהחברה המהלת רשאית לכסות 

 יהיומס הכסה, כפי שגמל ובתקות -בחוק קופותבהתאם לאמור  ,לפי הוצאות בפועל העמיתים
                        אשר לא יעלו על השיעור המקסימאלי הקבוע בהסדר התחוקתי., מעת לעת

  הכספים: משיכה והעברתחלוקת רווחים   .9
  

קבוע בהסדר , בהתאם להעמיתים הצברים יחולקו לחשבוותהרווחים ו/או ההפסדים   א.
  .התחוקתי

  
משיכה ו/או העברת כספים, תעשה בהתאם לוהלי החברה המהלת ולהוראות ההסדר   ב.

  התחוקתי. 
  
ייחשב כמי שהסכים מראש לשחרר את הכספים שצברו בחשבון הקופה לזכות  בידהמע  ג.

הסכמת המעביד בעת בקשה למשיכה או העובד והחברה ליהול לא תידרש לקבל את 
  להעברת כספים, אלא אם קבע במפורש אחרת בהסדר התחוקתי.

  
גמל אחרת, והכל -עמית בקופה יהיה רשאי להעביר לקופה כספים שצברו לזכותו בקופת  ד.

  .בהתאם להוראות ההסדר התחוקתי
  
להוראות סעיף  הכספים שצברו בחשבוותיו, בהתאם, ישולמו עמיתבמקרה של פטירת   .ה

  לתקון זה.  10
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  תשלום במקרה של פטירת עמית.   10  
  

  הוראות אלה: תחולהבעודו עובד הבק על כספי הפיצויים של עמית שפטר   10.1  
לאחר פטירת העמית ישולמו כספי הפיצויים שצברו בחשבוו לשאריו, כהגדרתם בסעיף 

פי בקשתם, לאחר -להחיות המעביד ועל, בכפוף 1963 –לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג  5
ידי -חתום וממולא על 161המצאת תעודת פטירה הכוללת את סיבת המוות וטופס 

  המעביד, לקופה.
  

  םבמות עמית תחולה הוראות אלה ביחס לכספילעיל,  10.1בכפוף לאמור בסעיף   10.2
היה  אםידי חברת הביטוח -שהצטברו לזכותו בקופה, ובכללם סכומים שישולמו על

  מבוטח:
תן עמית לחברה הוראות בכתב אשר התקבלו בחברה לפי פטירתו, שבהן ציין   א.

את מי שיקבל לאחר פטירתו את הסכומים שיעמדו לזכותו בחשבוות החברה 
לעיל, תבצע החברה את  ') ח( 5ים), כמפורט בסעיף מיוי מוטבהוראות  –(להלן 

  .המוטבים מיוי הוראת 
  

ו בעת גזוגו של העמית, ללא קיבת שמו, יזכה מי שהיה בן זו ןקבע כמוטב ב
  גם מאומץ במשמע. –הפטירה. קבעו ילדים או צאצאים 

  
אחדים ולא קבעו חלקיהם, יחולקו הסכומים באופן מוטבים קבעו במקרה בו 
  .םשווה בייה

  
לפי העמית ולא יתה הוראת העמית בעת היותו בחיים מה מוטב פטר אם 

מיוי , יחשב הדבר כאילו מעולם לא יתה הוראת המוטבחלקו של יעשה ב
של הפטר והחברה תשלם את הסכומים העומדים המוטב לטובת המוטבים 

הותרים בהתאם לחלקם היחסי בכלל  למוטבים שפטר המוטב לזכותו של 
  הסכומים.

  
  (ה).וסף תשלם החברה בהתאם לאמור בסעיפים קטים (ג) או (ד) או מוטב באין 

  
שלו תה בצוואה ותאריך הצוואה מאוחר  מיוי המוטביםעמית שהוראת 

והדבר הובא לידיעת החברה לפי  –לחברה  מיוי המוטביםלתאריך מתן הוראת 
את הסכומים שבידי החברה, תשלם החברה  מיוי המוטביםביצוע הוראת 

ה צו קיום הרשומים בצוואה זו, לאחר שימציאו לחבר מוטביםלהעומדים לזכותו 
צוואה או העתק מאושר ממו שיתן לקבל על ידי בית משפט או בית דין מוסמך 

   בישראל.
  

מיוי או אם לא יתן יהיה לבצע הוראת מיוי מוטבים לא תן עמית הוראת   ב.
תשלם החברה את הסכומים העומדים לזכותו בקופה בהתאם לאמור  ,המוטבים

 הלן.בסעיפים קטים (ג) או (ד) או (ה) ל

  
של עמית  ןלמי שתמה על ידי בית המשפט מוסמך בישראל להיות מהל העיזבו  ג.

 שפטר.

  
כאמור בסעיף קטן (ג) או לא יתה לחברה הודעה על  ןלא תמה מהל עיזבו  ד.

-יהיו אותם היורשים המויים בצו ירושה של העמית שפטר, שיתן עלמיוי כזה, 
זכאים  פי דין) -היורשים על –ך בישראל (להלן ידי בית משפט או בית דין מוסמ
באותם החלקים  יועומדים לזכותו בחשבוותהלקבל מהחברה את הסכומים 

כקוב בצו הירושה, בתאי שהיורשים על פי דין המציאו לחברה העתק  םבייה
 מצו הירושה המאושר על ידי בית המשפט או בית הדין.
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כומים העומדים לזכותו בחשבוות החברה עמית שפטר וציווה ליורשיו את הס  ה.

ולא תמה מהל  ,או שציווה להם את כל כסיו (להלן היורשים על פי צוואה)
פסקה זו לעיל, יהיו היורשים על פי הצוואה זכאים בכאמור בסעיף קטן (ג)  ןעיזבו

לקבל מהחברה את הסכומים העומדים לזכותם בחשבוות החברה באותם 
בתאי שהיורשים על פי  ,אותם הסכומים כאמור בצוואהבאו החלקים בייהם 

צוואה המציאו לחברה העתק מאושר על ידי בית המשפט או בית הדין של צו ה
 קיום הצוואה שיתן על ידי בית משפט או בית דין מוסמך בישראל.

  
משום הכללת הסכומים העומדים לזכותו של  לתקון זה 10ף אין בהוראת סעי  ו.

 .וזבויעחלק מכ  יותהפטר בחשבוו

  
  

 

  :קבוצתיקון, מתן הלוואות וביטוח שיוי הוראות הת  .11
  

לאישורים להוראות תקות ההתאגדות של החברה המהלת ובכפוף יתן לשיוי  תקון זה  א.
  פי ההסדר התחוקתי.-הדרשים על

  
ועים החברה תהא רשאית, אך לא חייבת לתת הלוואות לעמיתיה בסכומים ובתאים הקב  ב.

  .בהסדר התחוקתי
  
או בכל  קבוצתיתהא רשאית, אך לא חייבת, לבטח את עמיתיה בביטוח חיים  החברה  ג.

 יחליט עליהם דירקטוריון החברה מידי פעם בפעםביטוח אחר והכל באופן ובתאים ש
  כפוף להסדר התחוקתי.בו

  
  

 

  :הודעות  .12
  

 לשם משלוח הודעות אליויקוד ומכל עמית כתובת בארץ בבקשתו להתקבל כעמית יציין   א.
הכתובת מפעם לפעם, בהתאם לשיויים שיחולו בה. לא מסר העמית כתובת את ויעדכן 

בארץ או לא עדכן את כתובתו, רשאית החברה המהלת לראות את הכתובת הרשומה 
  במרשם התושבים ככתובתו של העמית.

  
כתובת בארץ לשם עדכן לא או  החברה לא תהיה חייבת לשלוח הודעות לעמית שלא מסר       ב.

אליו או שאיו מתגורר בפועל בכתובת הרשומה ככתובתו במרשם משלוח הודעות 
  התושבים.

  
  - לכתובת הרשומה במשרדי החברה המהלת כל הודעה ששלחה לעמית בדואר רגיל    ג.

ההודעה מסרת על ידי הדואר בדרך  החשב כאילו הגיעה לתעודתה  תוך הזמן שבו הייתית
  הרגילה.  




