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מספר הסניף____________
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הסכם עמלת הפצה
בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,תשנה1995-
ותקנות השקעות משותפות בנאמנות )עמלות הפצה( ,התשס"ו) 2006-להלן" :התקנות"( אני מסכים
שכל מנהל קרן ,אשר התקשר ו/או יתקשר עמכם בהסכם לתשלום עמלת הפצה בגובה שעור העמלה,
כהגדרתו להלן ,בגין יחידות בקרנות משותפות בנאמנות המנוהלות על ידו והמופצות באמצעותכם ו/או
המוחזקות ו/או שתוחזקנה מעת לעת באמצעותכם לזכות חשבוני המפורט בכתב זה )להלן:
"ההסכם"( ,לרבות חשבון משותף עם אחר/ים ,בין שנזקפו לזכות החשבון ברכישה ובין בהעברה,
ישלם לכם ואתם תקבלו ממנו ,בגין כל יחידה בכל קרן }בין שנרכשה לפני יום ) 1/4/06למעט יחידות
בקרן שהחברה שניהלה אותה ביום  10/8/05לא נשלטה אז על-ידי הבנק( ובין לאחריו ,לרבות בגין
יחידה שנרכשה על-ידי מנהל תיקים הנשלט על-ידי הבנק ,למעט יחידה שנרכשה על-ידי מנהל תיקים
שאינו נשלט על-ידי הבנק{ ,בעד כל יום שבו היא מוחזקת באמצעותכם בחשבוני דלעיל ,בין שנרכשה,
הועברה או נזקפה לזכות החשבון בהוראת קבע ,בהוראה טלפונית ,באמצעות האינטרנט או אחרת,
עמלת הפצה בשיעור של  0.25%/365בקרן מסוג  0.8%/365 ,1בקרן מסוג  2ו 0.4%/365-בקרן מסוג ,3
כהגדרת סוגי קרנות אלה בתקנות )להלן" :שעור העמלה"( ,מחושבת ממחיר הפדיון הרלבנטי של כל
יחידה ,כקבוע בתקנות .אם יחול שינוי בשיעור העמלה המירבי המותר לגביה ,אני מסכים לתשלום )על
ידי מנהל הקרן( וקבלה )על ידכם( בשיעור המירבי המותר לתשלום וקבלה ,כפי שזה יהיה מעת לעת,
בין בהתאם לסוג הקרן ובין אחרת.
אם לא נחתם הסכם ו/או לגבי יחידות בקרנות כמפורט לעיל שלא ניתנה הסכמתי לתשלום וקבלה
כאמור ו/או שההסכם לא חל לגביהן ,מכל סיבה שהיא ,אני מסכים לשלם לכם ,בגין כל יחידה בכל
קרן ובעד כל יום שבו היא מוחזקת בחשבוני )המפורט לעיל( בבנק ,את שיעור העמלה ממחיר הפדיון
הרלבנטי של כל יחידה ,כקבוע בתקנות .אם יחול שינוי בשעור העמלה המירבי המותר לגביה ,אני
מסכים לשלם לכם את שיעור העמלה המירבי המותר מעת לעת ,בין בהתאם לסוג הקרן ובין אחרת.
חיוב החשבון יבוצע מידי חודש או בעת מכירת יחידות בקרן ,לפי המוקדם מביניהם.
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