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 בו נשמרובאופן ש, ללא שינוי נותרותובקופות הגמל המתמזגותהממזג בקופת הגמלזכויות העמיתים 

לבד מהשינוי במדיניות ההשקעה הקבועה בתקנון ובמדיניות  זכויות העמיתים הקיימים והמועברים

השינוי  למעטכך גם רציפות זכויות העמיתים הקיימים והמועברים נשמרה ללא שינוי. ההשקעה הצפויה

בנאמנות בידי החברה  תהמנוהל, תהממזג קופת הגמלאל תוך  קופות הגמל המתמזגותהנובע מעצם מיזוג 

  .הודעה תשלח בהתאםמי הניהול הנגביםבדחל שינוי , בנוסף. המנהלת

במועד הזכאות ממסלולי ההשקעהכספיו את למשוך  ,לכל עמית עומדת הזכות להמשיך ולהפקיד כספים

  .בכפוף להוראות הדיןוהכל אחר שיבחראו מסלול השקעה להעביר את כספיו לכל קופת גמל אולמשיכתם 

מ "באתר האינטרנט של מנורה מבטחים גמל בע מפורסםמעודכן ת הגמל הוקופתקנון 
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