
 
  

 

  
  שבניהול מנורה מבטחי� גמל בע"מ קופות גמל מיזוגביצוע הודעה בדבר 

     
מיזוגי קופות הגמל  בוצעו 2013, ביולי 1כי ביו� בזאת מנורה מבטחי� גמל בע"מ מתכבדת להודיע 
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 � על כל מסלוליה) 826מנורה מבטחי� תגמולי� ופיצויי� (מס' קופה אב , קופת הגמל הממזגתמבנה הלהל

  :לאחר ביצוע המיזוג

  

מנורה מבטחי� גמל בע"מ, כחברה המנהלת, וכחלק מהערכות  ראיית טובת העמיתי�מתו*  בוצעהמיזוג 

   קופת גמל אחת מכל סוג.המחייבות חברה מנהלת לנהל רק  ציה� הוראות הרגולולייש

ללא שינוי, לרבות אי שינוי בדמי הניהול  נותרו י�המתמזג ובמסלולי�הממזג  במסלולזכויות העמיתי� 

לבד מהשינוי במדיניות ההשקעה  י�זכויות העמיתי� הקיימי� והמועבר בו נשמרוהנגבי�, באופ� ש

כ* ג� רציפות זכויות העמיתי� הקיימי� . לפי העניי� הקבועה בתקנו� ובמדיניות ההשקעה הצפויה

מסלול אל תו* ה המסלולי� המתמזגי�לבד השינוי הנובע מעצ� מיזוג  והמועברי� נשמרה ללא שינוי

  . בנאמנות בידי החברה המנהלת הממזג, המנוהל

במועד הזכאות  ממסלולי ההשקעהכספיו את למשו*  ,מדת הזכות להמשי* ולהפקיד כספי�לכל עמית עו

  .בכפו/ להוראות הדי�והכל  אחר שיבחראו מסלול השקעה להעביר את כספיו לכל קופת גמל  אולמשיכת� 

 � באתר האינטרנט של מנורה מבטחי� גמל בע"מ שכתובתו מפורס�מעודכ� קופת הגמל התקנו

fin.co.il-www.menora.  

  .52520, מיקוד 1929רמת ג�, ת.ד.  7למידע נוס/: מנורה מבטחי� גמל בע"מ, רח' ז'בוטינסקי 

* : �  ccgemel@newmivt.co.il, דוא"ל :  7608766(03פקס:  5565טלפו

  

 בכבוד רב,                       

  מנורה מבטחי� גמל בע"מ


