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 2004/16חוזר   פנסיה  
 
 
 

     תיקון הוראת מעבר תיקון הוראת מעבר תיקון הוראת מעבר תיקון הוראת מעבר----דיווח שנתי למבוטח בקרן חדשה מקיפה דיווח שנתי למבוטח בקרן חדשה מקיפה דיווח שנתי למבוטח בקרן חדשה מקיפה דיווח שנתי למבוטח בקרן חדשה מקיפה 
 

 
נקבעה  לעניין דיווח שנתי למבוטח בקרן פנסיה חדשה מקיפה ובקרן כללית 2004/15בחוזר פנסיה 

 . 2004הוראת מעבר בדבר הדיווח בגין שנת 
 

לגבות  המקיפותת קרנות הפנסיה החדשושיעור דמי הניהול אותן רשאיות  בלאור השינויים שנעשו
גם דיווח , בין היתר,  יכלול2004הדיווח למבוטח בגין שנת , 2004 במאי 1ואשר נכנסו לתוקף ביום 

 . בגין דמי הניהול אשר נגבים בהתאם למתכונת החדשה
 

 :ח"יש לשנות את הסעיפים הבאים בדו, בהתאם לכך
 

  -ח "של הדו' בחלק א
דמי ניהול שנגבו דמי ניהול שנגבו דמי ניהול שנגבו דמי ניהול שנגבו  " במקום המילים"חחחח""""דמי הניהול שנגבו בפועל מהעמית בשנת הדודמי הניהול שנגבו בפועל מהעמית בשנת הדודמי הניהול שנגבו בפועל מהעמית בשנת הדודמי הניהול שנגבו בפועל מהעמית בשנת הדו"סעיף שעניינו ב

 ."דמי ניהול מסך הנכסיםדמי ניהול מסך הנכסיםדמי ניהול מסך הנכסיםדמי ניהול מסך הנכסים"יבוא " יותיו בקרן מוקפאותיותיו בקרן מוקפאותיותיו בקרן מוקפאותיותיו בקרן מוקפאותמתוך יתרת הזכויות הצבורות של עמית שזכומתוך יתרת הזכויות הצבורות של עמית שזכומתוך יתרת הזכויות הצבורות של עמית שזכומתוך יתרת הזכויות הצבורות של עמית שזכו
 

  -ח "של הדו' בחלק ב
דמי הניהול שנגבו מתוך דמי הניהול שנגבו מתוך דמי הניהול שנגבו מתוך דמי הניהול שנגבו מתוך "במקום  "חחחח""""ת הדות הדות הדות הדודמי הניהול והעמלות שנגבו בפועל בשנדמי הניהול והעמלות שנגבו בפועל בשנדמי הניהול והעמלות שנגבו בפועל בשנדמי הניהול והעמלות שנגבו בפועל בשנ"בסעיף שעניינו 

שיעור דמי ניהול שגבתה הקרן שיעור דמי ניהול שגבתה הקרן שיעור דמי ניהול שגבתה הקרן שיעור דמי ניהול שגבתה הקרן "יבוא "  שזכויותיהם מוקפאות שזכויותיהם מוקפאות שזכויותיהם מוקפאות שזכויותיהם מוקפאותיתרת הזכויות הצבורות של עמיתיםיתרת הזכויות הצבורות של עמיתיםיתרת הזכויות הצבורות של עמיתיםיתרת הזכויות הצבורות של עמיתים
 ."בפועל מסך נכסי המבוטחים בממוצעבפועל מסך נכסי המבוטחים בממוצעבפועל מסך נכסי המבוטחים בממוצעבפועל מסך נכסי המבוטחים בממוצע

 
  -ח " של הדוהדגשים בזכויות העמית בצדו האחוריבחלק 

מקיפות החדשות הפנסיה הקרנות  היו 2004אפריל  ב30בחלק זה יתווסף סעיף בו יצוין כי עד ליום 
החל מיום עוד יצוין כי .  מכל תשלום דמי גמולים לקרן8% של מירבידמי ניהול בשיעור רשאיות לגבות 

 מיתרת 0.5%ועד ,  מדמי הגמולים המשולמים לקרן6% רשאיות הקרנות לגבות עד 2004 במאי 1
 . הנכסים של הקרן בכל שנה

 
 

 תחולה
 .מקיפותהחדשות הפנסיה הת וזר זה יחולו על קרנוהוראות ח

 
 תחילה

 . בלבד2004יווח השנתי למבוטח בגין שנת  הדהוראות חוזר זה יחולו לגבי
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