מספר סעיף מצב קיים
בתקנון לאחר
התיקון

הנושא

מהות השינוי

הסיבה לשינוי

הפקדות
למסלולי
השקעה

11.3

()-

עמית אשר כספיו מנוהלים במסלול השקעה בקשה לעדכון נוסח התקנון
ברירת מחדל במסגרת מודל השקעה תלוי גיל התקני.
בהתאם לנספח א' ,לא יידרש לאישור מעסיק
בעת מעבר בין מסלולי ברירת מחדל אשר מבוצע
על רקע שינוי בגילו.

משיכת
כספים מקופת
גמל

12

()-

ההוראות מטה לעניין משיכת כספים מקופת בקשה לעדכון נוסח התקנון
התקני.
הגמל ,הן בכפוף לאמור בסעיף  47.2להלן.

26.5

()-

מעבר בין מסלולי ברירת מחדל במסגרת מודל בקשה לעדכון נוסח התקנון
השקעה תלוי גיל ,יבוצע תוך שבעה ימי עסקים התקני.
מהמועד בו הגיע העמית לגיל שבגינו יש לבצע
מעבר בהתאם לנספח א'.

()-

עמית אשר כספיו מנוהלים תחת מודל השקעה בקשה לעדכון נוסח התקנון
תלוי גיל ,ואשר ביקש לבצע העברה בין מסלולים התקני.
יצא ממסגרת המודל כאמור.

()-

הוראות כלליות לעניין מסלולי השקעה מחקי בקשה לעדכון נוסח התקנון
התקני.
מדדים

העברת
כספים
מסלולי
השקעה
העברת
כספים
מסלולי
השקעה

בין

26.6
בין

הוראות
כלליות לעניין
מסלולי
השקעה מחקי
מדדים

27א

הוראות
כלליות לעניין
מסלולי
השקעה מחקי

27א1

()-

בהשקעת הנכסים במסלולי השקעה מחקי מדד ,בקשה לעדכון נוסח התקנון
מטרת הינה החברה להשיג תוצאות דומות ככל התקני.
הניתן לביצועי מדדי הייחוס בהתאם למדיניות
ההשקעה ,ואין באמור בתקנון זה כדי להוות
התחייבות לפיה ההשקעות באיזה מהמדדים
הכלולים במסלולי ההשקעה ישיגו תשואה זהה
לתשואות מדדי הייחוס.

הוראות
כלליות לעניין
מסלולי
השקעה מחקי

27א2

()-

בכפוף לאמור ,ובכפוף למגבלות הקבועות בהסדר
התחיקתי ,רשאית החברה לבצע כל עסקה
בנכסים הכלולים במדדים המצוינים במדיניות
ההשקעה לפי שיקול דעתה ,לרבות השאלות,
עסקאות עם צדדים קשורים או באמצעות צדדים
קשורים בנכסים הכלולים בכל מדד.

בקשה לעדכון נוסח התקנון
התקני.

הוראות
כלליות לעניין
מסלולי
השקעה מחקי

27א3

()-

הרכב מדדי הייחוס יפורסם במסגרת ההצהרה בקשה לעדכון נוסח התקנון
על מדיניות ההשקעה (להלן":ההצהרה") ,באתר התקני.
החברה .איזון מחדש של שיעורי המדדים
המרכיבים כל אפיק השקעה ,כמפורט בהצהרה,
יבוצע לכל הפחות אחת לרבעון.

הוראות
כלליות לעניין
מסלולי
השקעה מחקי

27א4

()-

ועדת ההשקעות רשאית להחליט מעת לעת בקשה לעדכון נוסח התקנון
הוספה ו/או גריעה של מדדים ממסלולי ההשקעה התקני.
ובלבד שהרכב אפיקי ההשקעה בכל מסלול לא
ישתנו .בהתאם ,מובהר גריעה ו/או הוספה של
מדדים ללא שינוי בהרכב נכסי מסלול ההשקעה,
לא ייחשבו כשלעצמם ,כשינויים במדיניות
ההשקעות או כחריגה ממדיניות ההשקעות .ככל

שתתקבל החלטה כאמור תעודכן ההצהרה באתר
האינטרנט של החברה.
השקעות

נספח א'  -אקסלנס גמל
מסלולי
השקעה

אקסלנס גמל לבני  05ומטה

שינוי שם המסלול (מה .)685

השקעות

נספח א' " -אקסלנס גמל" :נכסי המסלול יושקעו על פי
שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות
מסלולי
ההסדר התחוקתי ,לרבות באגרות חוב של ממשלת
השקעה
ישראל ו/או ממשלות אחרות ,אגרות חוב
קונצרניות ,בפיקדונות בנקאיים ,במניות ,בנגזרות
של מניות )אופציות על מניות ועל מדדי שוק של
מניות( בארץ ובחו"ל ,אגרות חוב להמרה ,הלוואות,
במקרקעין ובהשקעות אחרות.

"אקסלנס גמל לבני  05ומטה" :נכסי העמיתים
יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות
הדין .הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של
ועדת ההשקעות ,בהתחשב ,בין היתר ,בגילאי
העמיתים בכל מסלול.
מסלולים אלה הם מסלולי ברירת המחדל בעת
ההצטרפות לקופת הגמל ,ועמית יצורף אליהם,
בעת הצטרפותו לקופת הגמל ,בהתאם לגילו,
אלא אם בחר אחרת.
עמית החוסך במסלול ברירת מחדל ,אשר הגיע
לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחדל אחר
המתאים לגילו ,ישויך לאותו מסלול ברירת
מחדל אחר תוך  7ימי עסקים מהמועד בו הגיע
לגיל בו קיים מסלול ברירת מחדל אחר כאמור.

מדיניות ההשקעה הותאמה
ההשקעה
מדיניות
לנוסח
המופיעה ברשימת מסלולי
ההשקעה.

השקעות

נספח א'  -אקסלנס קסם גמל מחקה מדדים
מסלולי
השקעה

השקעות

נספח א' " -אקסלנס קסם גמל מחקה מדדים" :נכסי "אקסלנס גמל לבני  05עד  :"05נכסי העמיתים מדיניות ההשקעה הותאמה
ההשקעה
מדיניות
המסלול יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות לנוסח
מסלולי

עמית רשאי לעבור למסלול השקעה במסגרת
המודל שאינו מתאים לגילו או להישאר במסלול
כאמור.
אקסלנס גמל לבני  05עד 05

שינוי שם המסלול (מה .)8625

השקעה

ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי ,במדדי אגרות הדין .הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של המופיעה
חוב של ממשלת ישראל ו/או ממשלות אחרות ,ועדת ההשקעות ,בהתחשב ,בין היתר ,בגילאי ההשקעה.
מדדי אגרות חוב קונצרניות ,מדדי מניות בארץ העמיתים בכל מסלול.
מסלולים אלה הם מסלולי ברירת המחדל בעת
ובחו"ל ,הלוואות ,פיקדונות בנקאיים ומזומנים.
ההצטרפות לקופת הגמל ,ועמית יצורף אליהם,
בעת הצטרפותו לקופת הגמל ,בהתאם לגילו,
אלא אם בחר אחרת.
עמית החוסך במסלול ברירת מחדל ,אשר הגיע
לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחדל אחר
המתאים לגילו ,ישויך לאותו מסלול ברירת
מחדל אחר תוך  7ימי עסקים מהמועד בו הגיע
לגיל בו קיים מסלול ברירת מחדל אחר כאמור.

ברשימת

עמית רשאי לעבור למסלול השקעה במסגרת
המודל שאינו מתאים לגילו או להישאר במסלול
כאמור.
השקעות

נספח א'  -מסלול חדש
מסלולי
השקעה

"אקסלנס גמל לבני  05ומעלה" :נכסי העמיתים פתיחת מסלול חדש.
יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות
הדין .הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של
ועדת ההשקעות ,בהתחשב ,בין היתר ,בגילאי
העמיתים בכל מסלול.
מסלולים אלה הם מסלולי ברירת המחדל בעת
ההצטרפות לקופת הגמל ,ועמית יצורף אליהם,
בעת הצטרפותו לקופת הגמל ,בהתאם לגילו,
אלא אם בחר אחרת.
עמית החוסך במסלול ברירת מחדל ,אשר הגיע
לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחדל אחר
המתאים לגילו ,ישויך לאותו מסלול ברירת
מחדל אחר תוך  7ימי עסקים מהמועד בו הגיע
לגיל בו קיים מסלול ברירת מחדל אחר כאמור.

מסלולי

עמית רשאי לעבור למסלול השקעה במסגרת
המודל שאינו מתאים לגילו או להישאר במסלול
כאמור.
השקעות

נספח א'  -אקסלנס גמל יסודות
מסלולי
השקעה
נספח א' " -אקסלנס גמל יסודות" :נכסי המסלול יושקעו על
פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות
מסלולי
ההסדר התחוקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו ובלבד
השקעה
שלא יושקעו במניות ו/או בניירות ערך המירים
למניות.

השקעות

נספח א'  -אקסלנס גמל עד  50%מניות
מסלולי
השקעה
נספח א' " -אקסלנס גמל עד  50%מניות" :במסלול זה
יושקעו לא יותר מ %15-מנכסי המסלול במניות
מסלולי
ובניירות ערך המירים למניות ,ובכפוף להוראות
השקעה
ההסדר התחוקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו .יתרת

השקעות

השקעות

אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות

שינוי שם המסלול (מה .)385

"אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות" :נכסי המסלול
יהיו חשופים לנכסים הבאים :אג"ח סחירות
ושאינן סחירות של חברות ,ני"ע 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 75%-ולא יעלה על 120%
מנכסי המסלול.
חשיפה למניות תהיה בשיעור של  0%מנכסי
המסלול .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.
שינוי שם המסלול (מה .)211
אקסלנס גמל אג"ח עד  50%מניות

מדיניות ההשקעה הותאמה
ההשקעה
מדיניות
לנוסח
המופיעה ברשימת מסלולי
ההשקעה.

"אקסלנס גמל אג"ח עד  50%מניות":
מדיניות ההשקעה הותאמה
ההשקעה
מדיניות
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים :לנוסח
אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות ,ני"ע המופיעה ברשימת מסלולי
מסחריים ,הלוואות שאינן סחירות לחברות,

נכסי המסלול ,שלא יושקעו במניות ובניירות ערך
המירים למניות ,תושקע על פי שיקול דעת החברה
המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי.

השקעות

נספח א' " -אקסלנס גמל אג"ח עד  05%מניות" :במסלול זה
יושקעו לא פחות מ 75% -מנכסי המסלול באגרות
מסלולי
חוב ולא יותר מ %20-מנכסי המסלול במניות
השקעה
ובניירות ערך המירים למניות ,ובכפוף להוראות
ההסדר התחוקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו .יתרת
נכסי המסלול ,שלא יושקעו באגרות חוב ו/או
במניות ובניירות ערך המירים למניות ,ככל שישנה,
תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף
להוראות ההסדר התחוקתי.

אג"ח להמרה ,פקדונות ,אג"ח של ממשלת ההשקעה.
ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות .חשיפה
לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ75%-
ולא יעלה על  120%מנכסי המסלול.
חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על .15%
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.
"אקסלנס גמל אג"ח עד  05%מניות" :נכסי מדיניות ההשקעה הותאמה
ההשקעה
מדיניות
המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים :אג"ח לנוסח
סחירות ושאינן סחירות של חברות ,ני"ע המופיעה ברשימת מסלולי
מסחריים ,הלוואות שאינן סחירות לחברות ,ההשקעה.
אג"ח להמרה ,פקדונות ,אג"ח של ממשלת (מה )2089
ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות .חשיפה
לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ75%-
ולא יעלה על  120%מנכסי המסלול.
חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על .20%
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.

השקעות

נספח א'  -אקסלנס גמל עד  05%מניות
מסלולי
השקעה
נספח א' " -אקסלנס גמל עד  05%מניות" :במסלול זה
יושקעו לא יותר מ %50-מנכסי המסלול במניות
מסלולי
ובניירות ערך המירים למניות ,ובכפוף להוראות
השקעה
ההסדר התחוקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו .יתרת
נכסי המסלול ,שלא יושקעו במניות ובניירות ערך
המירים למניות ,תושקע על פי שיקול דעת החברה
המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי.

השקעות

נספח א'  -אקסלנס גמל צמוד מדד
מסלולי
השקעה
נספח א' " -אקסלנס גמל צמוד מדד" :במסלול זה יושקעו לא
פחות מ 75% -מנכסי המסלול באפיקים צמודי
מסלולי
מדד .יתרת נכסי המסלול שלא יושקעו באפיקים
השקעה
צמודי מדד ,ככל שישנה ,תושקע על פי שיקול דעת
החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר
התחוקתי.

השקעות

השקעות

אקסלנס גמל אג"ח עד  00%מניות

שינוי מדיניות השקעה ושינוי
שם המסלול( .מה )401

"אקסלנס גמל אג"ח עד  00%מניות" :נכסי התאמת מדיניות ההשקעה
ההשקעה
מדיניות
המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים :אג"ח לנוסח
סחירות ושאינן סחירות של חברות ,ני"ע המופיעה ברשימת מסלולי
מסחריים ,הלוואות שאינן סחירות לחברות ,ההשקעה.
אג"ח להמרה ,פקדונות ,אג"ח של ממשלת
ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות .חשיפה
לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ75%-
ולא יעלה על  120%מנכסי המסלול.
חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על .25%
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.
שינוי שם המסלול( .מה )792
אקסלנס גמל אג"ח צמוד מדד
"אקסלנס גמל אג"ח צמוד מדד" :נכסי המסלול
יהיו חשופים לנכסים הבאים :אג"ח סחירות
ושאינן סחירות ,ני"ע מסחריים ,הלוואות שאינן
סחירות ,אג"ח להמרה ופקדונות ,בשיעור חשיפה
שלא יפחת מ 75%-ולא יעלה על  120%מנכסי
המסלול .נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים
המפורטים לעיל הצמודים למדד המחירים לצרכן

מדיניות ההשקעה הותאמה
ההשקעה
מדיניות
לנוסח
המופיעה ברשימת מסלולי
ההשקעה.

השקעות

נספח א'  -מסלול חדש
מסלולי
השקעה

השקעות

נספח א'  -מסלול חדש
מסלולי
השקעה

בישראל בלבד.
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.
המסלול
"אקסלנס גמל שקלי טווח קצר" :נכסי
פתיחת מסלול חדש.
יהיו חשופים לנכסים הבאים ,שאינם צמודים:
פקדונות שקליים ,מלוות ממשלתיות ,הלוואות
ואג"ח שקליות סחירות ושאינן
שקליות
סחירות ,בשיעור חשיפה שלא יפחת מ 75%-ולא
יעלה על  120%מנכסי המסלול.
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים
לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו 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.
"אקסלנס גמל פאסיבי -מדדי חו"ל" :נכסי פתיחת מסלול חדש.
המסלול ,בשיעור שלא יפחת מ 75%-ולא יעלה על
 ,100%יושקעו במדדי חו"ל[ .העונים על התנאים
המנויים בסעיף  6לחוזר גופים מוסדיים 2013-9-
 13שעניינו כללי השקעה החלים על גופים
מוסדיים]
יתרת הנכסים ,למעט שיעור מהנכסים אשר
יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות,

השקעות

נספח א'  -אקסלנס קסם גמל מחקה מדדי מניות
מסלולי
השקעה
נספח א' " -אקסלנס קסם גמל מחקה מדדי מניות" :במסלול
זה יושקעו לא פחות מ %90-מנכסי המסלול במדדי
מסלולי
מניות וניירות ערך המירים למניות ,ובכפוף
השקעה
להוראות ההסדר התחוקתי ולמגבלות שנקבעו על
פיו .יתרת נכסי המסלול ,שלא יושקעו במדדי מניות
וניירות ערך המירים למניות ,ככל שישנה ,תושקע
על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף
להוראות ההסדר התחוקתי.

השקעות

נספח א'  -אקסלנס קסם גמל מחקה מדדי אג"ח
מסלולי
השקעה
נספח א' " -אקסלנס קסם גמל מחקה מדדי אג"ח" :במסלול
זה יושקעו לא פחות מ %90-מנכסי המסלול במדדי
מסלולי
אגרות חוב ,פקדונות ומזומנים ,ובכפוף להוראות
השקעה
ההסדר התחוקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו .יתרת
נכסי המסלול ,שלא יושקעו במדדי אגרות חוב ,ככל

השקעות

השקעות

משיכות והעברות כספים ,תושקע במדדים שונים
[העונים על התנאים המנויים בסעיף  6לחוזר
גופים מוסדיים  2013-9-13שעניינו כללי השקעה
החלים על גופים מוסדיים] בכפוף להוראות הדין,
ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
אקסלנס גמל פאסיבי  -מדדי מניות
שינוי שם מסלול( .מה )8626
"אקסלנס גמל פאסיבי  -מדדי מניות" :נכסי
המסלול ,בשיעור שלא יפחת מ 75%-ולא יעלה על
 ,100%יושקעו במדדי מניות[ .העונים על התנאים
המנויים בסעיף  6לחוזר גופים מוסדיים 2013-9-
 13שעניינו כללי השקעה החלים על גופים
מוסדיים]
יתרת הנכסים ,למעט שיעור מהנכסים אשר
יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות,
משיכות והעברות כספים ,תושקע במדדים שונים
[העונים על התנאים המנויים בסעיף  6לחוזר
גופים מוסדיים  2013-9-13שעניינו כללי השקעה
החלים על גופים מוסדיים] בכפוף להוראות הדין,
ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
אקסלנס גמל פאסיבי  -מדדי אג"ח
שינוי שם מסלול( .מה )8627

מדיניות ההשקעה הותאמה
ההשקעה
מדיניות
לנוסח
המופיעה ברשימת מסלולי
ההשקעה.

"אקסלנס גמל פאסיבי  -מדדי אג"ח" :נכסי
המסלול ,בשיעור שלא יפחת מ 75%-ולא יעלה על
 ,100%יושקעו במדדי אג"ח[ .העונים על התנאים
המנויים בסעיף  6לחוזר גופים מוסדיים 2013-9-
 13שעניינו כללי השקעה החלים על גופים

מדיניות ההשקעה הותאמה
ההשקעה
מדיניות
לנוסח
המופיעה ברשימת מסלולי
ההשקעה.

שישנה ,תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת מוסדיים]
ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי.החברה יתרת הנכסים ,למעט שיעור מהנכסים אשר
המנהלת רשאית ,בכל עת ועל פי שיקול דעתה ,יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות,
לשנות את מדיניות ההשקעה של כל אחד ממסלולי משיכות והעברות כספים ,תושקע במדדים שונים
ההשקעה המפורטים לעיל ,או להוסיף מסלולי [העונים על התנאים המנויים בסעיף  6לחוזר
השקעה נוספים ,אשר מדיניות ההשקעה שלהם גופים מוסדיים  2013-9-13שעניינו כללי השקעה
תפורט בתקנון זה ,לאחר קבלת אישור הממונה החלים על גופים מוסדיים] בכפוף להוראות הדין,
ובהתאם להוראות ההסדר התחוקתי.
ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
השקעות
השקעות

השקעות

נספח א'  -אקסלנס גמל פאסיבי00/50 -
מסלולי
השקעה
נספח א' " -אקסלנס קסם גמל מחקה מדדים :"00/50
במסלול זה יושקעו לא פחות מ 75% -מנכסי
מסלולי
המסלול במדדי אגרות חוב ,פיקדונות ,הלוואות
השקעה
ומזומנים ולא יותר מ %25 -מנכסי המסלול במדדי
מניות וניירות ערך המירים למניות ,ובכפוף
להוראות ההסדר התחוקתי ולמגבלות שנקבעו על
פיו .יתרת נכסי המסלול ,שלא יושקעו במדדי
אגרות חוב ו/או במדדי מניות וניירות ערך המירים
למניות ,ככל שישנה ,תושקע על פי שיקול דעת
החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר
התחוקתי

אקסלנס גמל פאסיבי -מדדי אג"ח עד  00%שינוי שם המסלול( .מה )8624
במדדי מניות

"אקסלנס גמל פאסיבי -מדדי אג"ח עד 00%
במדדי מניות" :נכסי המסלול ,בשיעור שלא
יפחת מ 75%-ולא יעלה על  ,100%יושקעו במדדי
אג"ח[ .העונים על התנאים המנויים בסעיף 6
לחוזר גופים מוסדיים  2013-9-13שעניינו כללי
השקעה החלים על גופים מוסדיים]
יתרת הנכסים ,למעט שיעור מהנכסים אשר
יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות,
משיכות והעברות כספים ,תושקע במדדי מניות
בשיעור שלא יעלה על [ 25%העונים על התנאים
המנויים בסעיף  6לחוזר גופים מוסדיים 2013-9-
 13שעניינו כללי השקעה החלים על גופים
מוסדיים] בכפוף להוראות הדין ,ובכפוף לשיקול
דעתה של ועדת ההשקעות.
נספח א' " -אקסלנס גמל אג"ח קונצרני עד  05%מניות" :המסלול נמחק מהתקנון
המסלול התמזג לתוך מסלול
במסלול זה יושקעו לא פחות מ 75% -מנכסי
מסלולי

מדיניות ההשקעה הותאמה
ההשקעה
מדיניות
לנוסח
המופיעה ברשימת מסלולי
ההשקעה.

השקעה

השקעות

נמחק

השקעות

נמחק

השקעות

נמחק

המסלול באגרות חוב קונצרניות ולא יותר מ%20-
מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך המירים
למניות ,ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי
ולמגבלות שנקבעו על פיו .יתרת נכסי המסלול,
שלא יושקעו באגרות חוב קונצרניות ו/או במניות
ובניירות ערך המירים למניות ,ככל שישנה ,תושקע
על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף
להוראות ההסדר התחוקתי.
"אקסלנס גמל מניות" :במסלול זה יושקעו לא המסלול נמחק מהתקנון
פחות מ %75-מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך
המירים למניות ,ובכפוף להוראות ההסדר
התחוקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו .יתרת נכסי
המסלול ,שלא יושקעו במניות ובניירות ערך
המירים למניות ,ככל שישנה ,תושקע על פי שיקול
דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר
התחוקתי.
"אקסלנס גמל שקלי" :במסלול זה יושקעו לא המסלול נמחק מהתקנון
פחות מ 75% -מנכסי המסלול בנכסים שקליים לא
צמודים למדד .יתרת נכסי המסלול שלא יושקעו
בנכסים שקליים ,ככל שישנה ,תושקע על פי שיקול
דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר
התחוקתי.
"אקסלנס גמל מט"ח" :במסלול זה יושקעו לא המסלול נמחק מהתקנון
פחות מ 75% -מנכסי המסלול באפיקים צמודי
מט"ח .יתרת נכסי המסלול שלא יושקעו באפיקים
צמודי מט"ח ,ככל שישנה ,תושקע על פי שיקול
דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר
התחוקתי.

מה .401

המסלול התמזג לתוך מסלול
מה .8626

המסלול התמזג לתוך מסלול
מה .385

המסלול התמזג לתוך מסלול
מה .8626

השקעות

נמחק

"אקסלנס גמל חו"ל" :במסלול זה יושקעו לא המסלול נמחק מהתקנון
פחות מ 75% -מנכסי המסלול באפיקים צמודי
מט"ח ו/או בניירות ערך או בתעודות התחייבות או
בנגזרים או בנכסים אחרים אשר נכסי הבסיס
שלהם נסחרים או הונפקו בחו"ל .יתרת נכסי
המסלול שלא יושקעו כמפורט לעיל ,ככל שישנה,
תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף
להוראות ההסדר התחוקתי.

המסלול נסגר ,לא היו במסלול
עמיתים או נכסים מנוהלים.

