
  'פקס/ מיועד להחתמת לקוחות באמצעות אינטרנט–נספח להסכם ייעוץ : 1נספח 

  

  לכבוד

  )"הבנק"(מ "בנק לאומי לישראל בע

  

 עמלות הפצה
  

  : בזאת אישור והסכמה למפורט להלןניםנית

 קרנות"(חברות המנהלות קרנות נאמנות , )"היום הקובע" (1.4.2006החל מיום  .1

 עמלות לרבות עמלות הפצה בגין יחידות בקרנות ,מעת לעת,  ישלמו לבנק,)"נאמנות

תקנות השקעות משותפות בנאמנות כהגדרת מונחים אלה ב,  המנוהלות על ידןנאמנות

הכל בהתאם להסכמים ו)  "תקנות השקעות משותפות" (2006 –ו "התשס, )עמלת הפצה(

 )."הסכמי הפצה"(שבין הבנק לאותן חברות 

לרבות כל הוראת דין , כפי שיתעדכנו מעת לעת משמע - ההפניה לתקנות בהסכם זה   
 . שתבוא במקום איזו מהן או תשנה אותן

 על ידי החברות המנהלות כאמור מושולנאמנות ית ההפצה בגין יחידות בקרנות ועמל .2

כלשהי שבניהול נאמנות כל יחידה של קרן או תוחזק /ובעד כל יום שבו מוחזקת , לעיל

תקנות פ "מעת לעת לבנק לגבות עי שיהיה מותר בסכום המרב, על ידי, אותן חברות

 . השקעות משותפות

 הפדיון הינה בסכום השווה למחיר, זה עמלת ההפצה בעד כל יחידהאישור נכון למועד   
כשהוא מוכפל )  מחיר הפדיון שפורסם לאחרונה לפני אותו יום–ואם לא פורסם (היומי 

 ):"שיעורי העמלות"(לפי סוג הקרן , באחד מאלה
  ".1"מסוג נאמנות  בגין קרנות 0.25% / 365  2.1  

  ".2"מסוג נאמנות בגין קרנות   0.8% / 365  2.2  

  ".3"מסוג נאמנות בגין קרנות   0.4% / 365  2.3  

  . כהגדרת קרנות אלה בתקנות השקעות משותפות-סוגי הקרנות משמע   

  . הקובע היום החל מיווצרו שיךכי העמלה תיגבה בגין אחזקות, מובהר

ך ביום הקובע היו באחזקתו במידה, התאם להוראות תקנות השקעות משותפותב
, פדיון של יחידות מאותה קרן שיעשה לאחר היום הקובע, נאמנותיחידות בקרנות 

  . הקובע  היוםתחילה מתוך היחידות שנרכשו לפנייתבצע 

בין (ם חלים לגביהן שהסכמים כאמור איננאמנות בהעדר הסכמי הפצה וכן לגבי קרנות  .3

,  ולחייב את חשבונישלם לבנקאני מסכים ל, ) ובין מסיבה אחרת כלשהיילפי בקשת

והכל בהתאם לתעריף שיהיה נהוג בבנק ,  לעיל2בעמלות בשיעורים המפורטים בסעיף 

 . מפעם לפעם

יחולו בין , בין שייגבו מהחברות המנהלות ובין מהלקוחות, כל העמלות המפורטות לעיל .4

או האינטרנט ובין אם בכל דרך /באמצעות הוראה טלפונית ו, הפעולה בוצעה בסניףאם 

 . אחרת



ואני מסכים ,  זהאישורמועד תקפים לות שיעורי העמלו קרנות הנאמנותסיווג ידוע לי כי  .5

או /סיווג הקרן ו בהתאם וישונ ,ות העמליבשיעוראו / ואם יחול שינוי בסיווג הקרןכי 

 .ות העמלישיעור

  

  : בזאת לידיעתךמובא

 נוהלו על ידי מנהל קרן שנשלט במועד האמור על ידי 10.8.2005שביום מנהליהן של קרנות  •
  היום שנוצרו לפניאחזקותיךבגין ישלמו לבנק עמלות הפצה גם  ")נשלטותקרנות " (הבנק
 .הקובע

ות ההפצה מקרנות נשלטות ייגבו החל מהמועד שמנהלי קרנות אלה לא יהיו בשליטת עמל •
  .בנקה

  

  

  :מלא את הפרטים הנדרשים וחתום במקום המיועד לכך, סמן את בחירתך

  

  .לכל האמור לעילאני מסכים  

 לעיל 2אולם מבקש כי עמלות ההפצה המפורטות בסעיף , אני מסכים לכל האמור לעיל 

  .ולא על ידי החברות המנהלות, ישולמו על ידי ישירות כמפורט לעיל

  

      : שם הלקוח

      : מספר סניף

      : מספר לקוח

      : מספר פיקדון

     : חתימת הלקוח
 


