
  

    

 

 

  מוצרים רלוונטים למסלול ההשקעה  מדיניות השקעה במסלול  שם מסלול השקעה

נכסי המבוטחים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי   * ומטה 50מנורה ביטוח לבני 
 שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי המבוטחים בכל מסלול. 

(כחלק  1.2016פוליסות מנהלים ועצמאים שנמכרו לאחר  �
  ממסלולי ברירת מחדל) 

תחילת החוזר  פוליסות מנהלים ועצמאים שנמכרו לפני �
)2004-12/2015(  

  

נכסי המבוטחים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי   * 60עד  50מנורה ביטוח לגבי 
 שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי המבוטחים בכל מסלול. 

(כחלק  1.2016פוליסות מנהלים ועצמאים שנמכרו לאחר  �
  ממסלולי ברירת מחדל) 

פוליסות מנהלים ועצמאים שנמכרו לפני תחילת החוזר  �
)2004-12/2015(  

  

נכסי המבוטחים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי   * ומעלה 60מנורה ביטוח לבני 
 שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי המבוטחים בכל מסלול. 

(כחלק  1.2016פוליסות מנהלים ועצמאים שנמכרו לאחר  �
  ממסלולי ברירת מחדל) 

תחילת החוזר  פוליסות מנהלים ועצמאים שנמכרו לפני �
)2004-12/2015(  

  

ולא  75%- נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ  מנורה ביטוח מניות
  מנכסי המסלול.  120%יעלה על 

חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות 
  נאמנות או בקרנות השקעה.

  הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.יתרת 

  

(כחלק  1.2016פוליסות מנהלים ועצמאים שנמכרו לאחר  �
  ממסלולי ברירת מחדל) 

פוליסות מנהלים ועצמאים שנמכרו לפני תחילת החוזר  �
)2004-12/2015(  

 פוליסות פרט �

 75%-נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שנסחרות בחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ  מנורה ביטוח מניות בחו"ל
  מנכסי המסלול.  120%ולא יעלה על 

חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות 
  נאמנות או בקרנות השקעה.

  דעתה של ועדת ההשקעות. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול

(כחלק  1.2016פוליסות מנהלים ועצמאים שנמכרו לאחר  �
  ממסלולי ברירת מחדל) 

פוליסות מנהלים ועצמאים שנמכרו לפני תחילת החוזר  �
)2004-12/2015(  

  פוליסות פרט �

ולא יעלה על  75%-נכסי המסלול יהיו חשופים למטבע חוץ, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ  מנורה ביטוח מט"ח
 מנכסי המסלול.  120%

חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל ובקרנות 
 נאמנות.

  יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

  

(כחלק  1.2016יסות מנהלים ועצמאים שנמכרו לאחר פול �
  ממסלולי ברירת מחדל) 

פוליסות מנהלים ועצמאים שנמכרו לפני תחילת החוזר  �
)2004-12/2015(  

  פוליסות פרט �



  

    

 

 

, מלוות נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים : פקדונות שקליים  מנורה ביטוח שקלי
ממשלתיות, הלוואות שקליות  ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור שלא יפחת 

  מנכסי המסלול.  120%ולא יעלה על  75%-מ

חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות 
  נאמנות או בקרנות השקעה.

  הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעותיתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות 

(כחלק  1.2016פוליסות מנהלים ועצמאים שנמכרו לאחר  �
  ממסלולי ברירת מחדל) 

פוליסות מנהלים ועצמאים שנמכרו לפני תחילת החוזר  �
)2004-12/2015(  

 פוליסות פרט �

סחירות ושאינן סחירות,  ני"ע מסחריים, נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח   מנורה ביטוח אג"ח צמוד מדד
ולא  75%-הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ

מנכסי המסלול. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל  120%יעלה על 
 הצמודים למדד המחירים לצרכן בישראל בלבד.

השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות 
  נאמנות או בקרנות השקעה.

  יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

(כחלק  1.2016פוליסות מנהלים ועצמאים שנמכרו לאחר  �
  ממסלולי ברירת מחדל) 

 פוליסות מנהלים ועצמאים שנמכרו לפני תחילת החוזר �
)2004-12/2015(  

  פוליסות פרט �

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים : פקדונות שקליים, מלוות   מנורה ביטוח שקלי טווח קצר
ממשלתיות, הלוואות שקליות   ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה 

 מנכסי המסלול.  120%ולא יעלה על  75%-שלא יפחת מ

המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו  נכסי
  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.

  

(כחלק  1.2016פוליסות מנהלים ועצמאים שנמכרו לאחר  �
  ממסלולי ברירת מחדל) 

פוליסות מנהלים ועצמאים שנמכרו לפני תחילת החוזר  �
)2004-12/2015(  

  פוליסות פרט �

 75%- נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ  מנורה ביטוח אג"ח ממשלת ישראל
 מנכסי המסלול.  120%ולא יעלה על 

חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות 
  נאמנות או בקרנות השקעה.

  דעתה של ועדת ההשקעות.יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול 

  

(כחלק  1.2016פוליסות מנהלים ועצמאים שנמכרו לאחר  �
  ממסלולי ברירת מחדל) 

פוליסות מנהלים ועצמאים שנמכרו לפני תחילת החוזר  �
)2004-12/2015(  

 פוליסות פרט �

מנורה ביטוח אג"ח ממשלת ישראל 
  צמוד מדד

 75%- חשיפה שלא יפחת מ נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור
מנכסי המסלול. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל  120%ולא יעלה על 

הצמודים למדד המחירים לצרכן בלבד. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה 
  במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.

  וראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.יתרת הנכסים תושקע בכפוף לה

  

(כחלק  1.2016פוליסות מנהלים ועצמאים שנמכרו לאחר  �
  ממסלולי ברירת מחדל) 

פוליסות מנהלים ועצמאים שנמכרו לפני תחילת החוזר  �
)2004-12/2015(  

  פוליסות פרט �



  

    

 

 

בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים   מנורה ביטוח הלכה
ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של 
ועדת ההשקעות והחברה תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי המבוטחים במסלול זה. 

  השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.

  

(כחלק  1.2016לים ועצמאים שנמכרו לאחר פוליסות מנה �
  ממסלולי ברירת מחדל) 

פוליסות מנהלים ועצמאים שנמכרו לפני תחילת החוזר  �
)2004-12/2015(  

  פוליסות פרט �

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

  

פוליסות מנהלים ועצמאים שנמכרו לפני תחילת החוזר  �
)2004-12/2015(  

  פוליסות פרט �

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול   מנורה ביטוח בסיסי למקבלי קצבה
  דעתה של ועדת ההשקעות.

  

(כחלק  1.2016פוליסות מנהלים ועצמאים שנמכרו לאחר  �
  ממסלולי ברירת מחדל) 

פוליסות מנהלים ועצמאים שנמכרו לפני תחילת החוזר  �
  )2004-12/2015וטרם התחילו לשלם קצבה (

  

 

מניות  25%מנורה ביטוח אג"ח עד 
  למקבלי קצבה

סחירות של חברות, ני"ע נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן 
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

 מנכסי המסלול. 120%ולא יעלה על  75%

  . מנכסי המסלול  25%חשיפה למניות תהיה בשיעור  שלא יעלה על 

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.

  

(כחלק  1.2016פוליסות מנהלים ועצמאים שנמכרו לאחר  �
  ממסלולי ברירת מחדל) 

פוליסות מנהלים ועצמאים שנמכרו לפני תחילת החוזר  �
  )2004-12/2015וטרם התחילו לשלם קצבה (

  

 מודל השקעות תלוי גילמודל השקעות תלוי גילמודל השקעות תלוי גילמודל השקעות תלוי גיל    לעני�לעני�לעני�לעני�כלליות כלליות כלליות כלליות     הוראותהוראותהוראותהוראות    ****

  

 

  , בהתא� לגילו, אלא א� בחר אחרת.לפוליסהיצור� אליה�, בעת הצטרפותו  מבוטחמסלולי� אלה ה� מסלולי ברירת המחדל בעת ההצטרפות לקופת הגמל, ו

רת מחדל אחר המתאי� לגילו, ישוי� לאותו מסלול ברירת מחדל אחר ביו� העסקי� הראשו� בחודש העוקב שלאחר החוס� במסלול ברירת מחדל, אשר הגיע לגיל שקיי� בו מסלול ברי מבוטח
  החודש הסמו� למועד בו הגיע לגיל בו קיי� מסלול ברירת מחדל אחר כאמור.

   רשאי לעבור למסלול השקעה במסגרת המודל שאינו מתאי� לגילו או להישאר במסלול כאמור. מבוטח

  


