
01/2018יחסית לגרסת תקנון  ("תקנון תקני") 06/2018גרסה " מגדל מקפת אישית"שינויים בתקנון 

.הנוסח הקובע הוא זה המופיע בתקנון הקרן. נועדו להסביר את עיקרי השינוי ואין לייחס להם פרשנות כלשהי, המפורטים להלן, ההסברים לשינויים

התיאור המקביל בתקנון הקודםתיאור השינוי בתקנון החדשנושאסעיף בתקנון קודםסעיף בתקנון חדש

הכרה . נוספה דרישת מגורים משותפת טרם הפטירהה/אלמנ- הגדרות 11

בידוע בציבור תהא גם לפי הכרת המוסד לביטוח 

לאומי בידוע ובציבור ובלבד שבני הזוג התגוררו 

.וניהלו משק בית משותף שנה לפחות לפני הפטירה

הכרה בידוע . לא היתה קיימת חובת מגורים משותפת

בציבור היתה רק בהתאם לפסיקת רשות שיפוטית מוסמכת

כי אין לו , נוספה התניה לזכאות של בן עם מוגבלותבן עם מוגבלות- הגדרות 11

.פנסיונר/הכנסה כדי מחייתו במועד פטירת העמית

לא קיימת בחינה לעניין הכנסתו של הבן עם המוגבלות

כי , נוספה התניה לזכאות של בן נבחר עם מוגבלותבן נבחר עם מוגבלות- הגדרות 11

אין לו הכנסה כדי מחייתו במועד פטירת 

.פנסיונר/העמית

לא קיימת בחינה לעניין הכנסתו של הבן הנבחר עם 

המוגבלות

נוסף כי הורה יהיה גם הורה ביולוגי או מאמץ כחוק הורה- הגדרות 11

.של בן זוג של עמית מבוטח שנפטר

הורה ביולוגי או מאמץ או חורג של העמית

הורה שהמבוטח רכש בגינו כיסוי במסלול ביטוח ייעודיבוטלהורה נבחר- הגדרות 11

ועדה בת שני רופאים או יותר שאינה כוללת את רופא ועדה רפואית- הגדרות 11

ניתן למנות רופא נוסף , הקרן ואם ביקש העמית

.מטעם העמית

ועדה שבה חברים רופא מטעם הקרן ורופא מטעם העמית

י "ועדה רפואית לענייני קרנות פנסיה שמרוכזת עועדה רפואית לערעורים- הגדרות 11

חברה פרטית או בית חולים בארץ

ועדה המורכבת מחברי הודעה הרפואית אליה יצורף רופא 

.י שני הרופאים מהודעה בהסכמה"שייבחר ע

ילד מוגדר כבן ביולוגי או מאומץ וכן נוספה התניה ילד- הגדרות 11

 יום לאחר מות העמית300שהילד נולד תוך 

הוגדר כבן ביולוגי או מאומץ או חורג שכל  (יתום)ילד 

פרנסתו הייתה על העמית או הפנסיונר שנפטר

 פעולות 6 מתוך 4נכה שאינו מסוגל לבצע לפחות נכה סיעודי- הגדרות 11

ADL

ADL פעולות 6 מתוך 5נכה שאינו מסוגל לבצע לפחות 

חלוקת רכיב התגמולים בשיעור - לגבי עמית שכיר שכר מבוטח- הגדרות 11

-ההפקדות למרכיב התגמולים ובכל מקרה לא פחות מ

12.5%

חלוקת רכיב התגמולים בשיעור ההפקדות - לעצמאי 

- ובכל מקרה לא פחות מ16%-למרכיב התגמולים ב

12.5%.

חלוקת רכיב התגמולים בשיעור - לגבי עמית שכיר 

10%-ההפקדות למרכיב התגמולים ובכל מקרה לא פחות מ

חלוקת רכיב התגמולים בשיעור ההפקדות - לעצמאי 

.10%- ובכל מקרה לא פחות מ16%-למרכיב התגמולים ב

 חודשים 12 או 3, ממוצע השכר המבוטח הגבוה מביןשכר קובע- הגדרות 11

 החודשים 12- החודשים שקודמים ל12אחרונים או 

 פעמים השכר 3-האחרונים ובכל מקרה לא יותר מ

הממוצע במשק

 חודשים 12 או 3, ממוצע השכר המבוטח הגבוה מבין

אחרונים

 חודשים ממועד 240, 180, 120, 60תקופה של תקופת תשלומים מובטחים- הגדרות 127.4

הזכאות לקצבת זקנה

 חודשים ממועד הזכאות 240תקופה שלא תעלה על 

לקצבת זקנה של הפורש
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ניתנה אפשרות לתשלום באופן שאינו חודשי תוך הקניית לא קייםתשלום דמי גמולים תקופתי- הגדרות 1לא קיים

כיסוי ביטוחי רצוף

התווסף כי דמי ניהול מהיתרה הצבורה יהיו בשיעור דמי ניהול8(ב)8, (א)(2)(א)8

אחד לכל היתרה הצבורה שעל שם העמית וכן שיעור 

דמי הניהול מהיתרה הצבורה של עמית נכה לא יעלה 

על שיעור דמי הניהול מהיתרה שנגבה מהעמית 

.בטרם הפך נכה

התוספות לא היו קיימות

עמית אשר יפקיד מעבר לתקרת ההפקדה בקרן העברת הפקדות לקרן הכלליתלא קיים18

המקיפה יועברו הכספים שמעבר לתקרה לקרן 

יהיו , הכללית ודמי הניהול שייקבעו בקרן הכללית

בהתאם לשיעור דמי הניהול שנקבעו לעמית בקרן 

זאת ככל שלא סוכם מפורשות עם העמית , המקיפה

.או מעסיקו או ארגון עובדים על דמי ניהול אחרים

לא קיים

נקבע מסלול ברירת .  מסלולי ביטוח חדשים9נקבעו מסלולי ביטוח2414

מחדל שיחול על עמיתים חדשים שיצטרפו לקרן ולא 

בחרו במסלול אחר

מסלולים אלו ימשיכו לחול על .  מסלולי ביטוח10היו 

.עמיתים קיימים

עמית רשאי לבחור את גיל תום תקופת הביטוח מבין תום תקופת הביטוח2514.2

 לגבר ולאשה60,62,64,67הגילאים 

- עמית גבר רשאי לבחור בגיל תום תקופת ביטוח

60,65,67 .

- עמיתה אשה רשאית לבחור בגיל תום תקופת ביטוח

60,64,65,67. .

כיסוי גם , כברירת מחדל, כיסוי ביטוחי לנכות יכלולקצבת נכות כפולהלא קיים27

.עבור שני חודשי הקצבה הראשונים

.עמית רשאי לוותר על קצבת הנכות הכפולה

כיסוי ביטוחי לנכות כלל כיסוי לתשלום קצבת נכות מהיום 

.הראשון לנכות

עמית לא היה רשאי לוותר על כיסוי זה

כיסוי ביטוחי לעמית בעת הצטרפות או לא קיים28

חידוש ביטוח

בחידוש ביטוח בקרן לאחר הפסקת הפקדות לתקופה 

בהיעדר בחירת העמית ביחס ,  חודשים12העולה על 

יחול , 24מבין המסלולים בסעיף , למסלול ביטוח

מסלול ביטוח ברירת מחדל וגיל תום תקופת ביטוח 

67.

לא קיים

ויתור על כיסוי ביטוחי לשארים של עמית 3015

מבוטח

אשר בחר לוותר על , בת זוג וללא ילדים/עמית ללא בן

רשאי לוותר על שמירת רציפות , כיסוי לשארים

תקופת אכשרה בשל תקופת הוויתור ובמקרה זה לא 

במקרה של ויתור . יגבו דמי ביטוח בגין כיסוי זה

תחול תקופת אכשרה חדשה ממועד חידוש , כאמור

.הכיסוי הביטוחי לשאירים בקרן

אשר בחר לוותר על כיסוי , בת זוג וללא ילדים/עמית ללא בן

לא תחול לגביו תקופת אכשרה חדשה ממועד , לשארים

.חידוש הכיסוי הביטוחי לשאירים בקרן
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אשר בחר לוותר על , בת זוג ועם ילדים/עמית ללא בןויתור על כיסוי ביטוחי לבן זוג3115

רשאי לוותר על שמירת רציפות , בת זוג/כיסוי לבן

תקופת אכשרה בשל תקופת הוויתור ובמקרה זה לא 

במקרה של ויתור . יגבו דמי ביטוח בגין כיסוי זה

תחול תקופת אכשרה חדשה ממועד חידוש , כאמור

.בת זוג בקרן/הכיסוי הביטוחי לבן

אשר בחר לוותר על כיסוי , בת זוג ועם ילדים/עמית ללא בן

לא תחול לגביו תקופת אכשרה חדשה ממועד , לשארים

.בת זוג בקרן/חידוש הכיסוי הביטוחי לבן

גיל תחילת כיסוי ביטוחי יקבע בשנים שלמות כשהוא גיל תחילת הכיסוי הביטוחי19, 331

.מעוגל כלפי מטה

וכן בעת חידוש ביטוח לאחר הפסקת הפקדות לקרן 

ייקבע גיל תחילת ,  חודשים12לתקופה העולה על 

.כיסוי ביטוחי חדש

יקבע בשנים   (גיל הצטרפות)גיל תחילת כיסוי ביטוחי 

.שלמות כשהוא מעוגל לגיל השלם הקרוב

 12וכן בעת חידוש ביטוח לאחר הפסקה העולה על 

.ייקבע גיל תחילת כיסוי ביטוחי חדש, חודשים

תקופת אכשרה תחול על גידול ריאלי בשיעור העולה תקופת אכשרה58, 49(1)(ד)34

שייבדק לפי יחסי השכר הקובע במהלך  . 15%על 

. החודשים האחרונים60

תקופת אכשרה תחול על גידול ריאלי בשיעור העולה על 

 60שייבדק לפי יחסי השכר הקובע במהלך  . 10%

.החודשים האחרונים

עמית שביטל את שמירת רציפות תקופת האכשרה תקופת אכשרה39.5(6-7)(ד)34

תחול , 30-31בשל תקופת הוויתור כאמור בסעיפים 

תקופת אכשרה לשאירים ממועד חידוש הכיסוי 

לשאירים

לא קיים

עמית שמשך או העביר כספים ממרכיב התגמולים תקופת אכשרהלא קיים(ג)34

 חודשים 60תחול תקופת אכשרה למקרה פטירה בת 

החל ממועד ההפקדה , לגבי הסכום שנמשך או הועבר

.ניוד/הראשונה שלאחר המשיכה

לא קיים

הסדרת תשלום קצבת נכות או שאירים במקרה של (כיסוי בקרן אחרת)ארכת ביטוח לא קיים(ו)36

.עמית בארכת ביטוח שזכאי לקצבה גם מקרן נוספת

לא קיים

בהתאם לתוצאות חיתום רפואי החברה רשאית חיתום רפואי3513.4

לדחות בקשה או לאשרה וכן רשאית להחריג כל מצב 

לא ניתן בתנאי החיתום להקנות כיסוי ביטוחי . רפואי

".תוספת רפואית"עם 

לא קיימות מגבלות ביחס לתנאי חיתום

תקופת הסדר הביטוח תהיה תקופת רציפות הסדר ביטוח3718

. חודשים24-ההפקדות האחרונה ולא יותר מ

תקופת הסדר הביטוח תהיה התקופה הרצופה האחרונה 

, לפני הפסקת התשלומים, בה היה העמית מבוטח בקרן

. חודשים24-ולא יותר מ
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בת זוג או לשאירים ולא /עמית שוויתר על לכיסוי לבןדמי ביטוח3810

ביטל את שמירת רציפות תקופת האכשרה בשל 

תקופת הוויתור ינוכו דמי ביטוח בתקופת הוויתור 

ל"עבור שמירת הרציפות הנ

לעמית שוויתר על כיסוי , לא קיים ניכוי דמי ביטוח לשאירים

.בת הזוג או לשאירים/לבן

מועד הזכאות הראשון לקבלת קצבת זקנה יהיה תקופת הזכאות לקבלת קצבת זקנה4424

הראשון לחודש העוקב למועד קבלת בקשה לפרישה 

מלאה ותקינה ולא ניתן לקבל קצבה בגין תקופה 

.שקדמה למועד הגשת הבקשה

 חודשי קצבה שקדמו למועד 3ניתן לקבל תשלום של עד 

.הגשת הבקשה

שאירי , תשלום ועדכון קצבת זקנה9895, 73, 59, 46

שאירים, נכות, פנסיונר

קצבה תשולם עד ליום העסקים השלישי של כל חודש 

בשל החודש הקודם

קצבה תשולם עד ליום העסקים הראשון של כל חודש בשל 

החודש הקודם

עמית הפורש לזקנה שיש לו ילד עם מוגבלות רשאי קצבת שאירים לילדים של פנסיונר4927.2

כי לאחר מותו הילד יהיה זכאי לקצבה בשיעור שלא 

. מקצבת הזקנה100%יעלה על 

עמית הפורש לזקנה שיש לו ילד עם מוגבלות רשאי כי 

לאחר מותו הילד יהיה זכאי לקצבה בשיעור שלא יעלה על 

. מקצבת הזקנה40%

קצבת זקנה הכוללת תקופת תשלומים 5027.4

מובטחים

פורש זכאי לבחור בתקופת תשלומים מובטחים של 

 חודשים ובלבד שלא היה זכאי 240, 180, 120, 60

 חודשים שקדמו 24לקבלת קצבת נכות במהלך 

.להגשת הבקשה

פורש זכאי לבחור בתקופת תשלומים מובטחים שלא תעלה 

 חודשים ובלבד שלא היה נכה במועד הגשת 240על 

.הבקשה

פורש רשאי לבקש להגדיל את קצבת הזקנה לתקופה של לא קייםהגדלת פנסיית הזקנה לתקופה מוגבלת30לא קיים

.67עד הגיעו לגיל 

לא קיימת מגבלה להיוון למי שהיה נכה בסמוך היוון קצבת זקנה5131

לפרישה

פורש רשאי לבקש להוון חלק מקצבת הזקנה המגיעה לו 

ובלבד שלא היה נכה במועד הבקשה או בשנתיים שקדמו 

למועד הבקשה

שאירי פנסיונר שבחר בתקופת תשלומים 37.1(ב)60

מובטחים

חלוקת תוספת התשלומים המובטחים בין השאירים 

תהיה בהתאם לבחירת הפנסיונר בבקשה האחרונה 

.לפני פטירתו

חלוקת תוספת התשלומים המובטחים בין השאירים תהיה 

.בהתאם לחלקיהם בפנסיית השאירים

שאירי פנסיונר שבחר בתקופת תשלומים 37.3(ה)60

מובטחים

נפטר שאיר של פנסיונר שזכאי לתוספת תשלומים 

ישולמו , ובהיעדר שאירים אחרים, מובטחים

התשלומים המובטחים שנותרו כסכום מהוון ליורשים 

.של השאיר

בהיעדר שאירים לפנסיונר שנפטר בתקופת הבטחת 

יהיו זכאים המוטבים  ובהיעדרם יורשי הפנסיונר , הפנסיה

לקבל את היוון התשלומים המובטחים שנותרו

שאיר של פנסיונר הזכאי לקצבה רשאי להוון את היוון קצבה לשאירי פנסיונרלא קיים62

 מקצבת השאירים 25%קצבתו בשיעור של עד 

. שנים5לתקופה של עד 

לא קיים

 שנים 3תביעה לקבלת קצבת נכות תוגש לקרן בתוך תנאי זכאות לקבלת קצבת נכותלא קיים(4)63

.ממועד הנכות

לא קיים
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עמית שהוכר כנכה יהיה זכאי לקבל קצבת נכות אם תנאי זכאות לקבלת קצבת נכות55.8(5)63

החזיר לקרן כספים שמשך או העביר ממרכיב 

התגולים לאחר מועד הנכות בתוספת הפרשי תשואה 

גירעון אקטוארי בגין התקופה שממועד /ועודף

המשיכה ועד ההחזרה

עמית שמשך כספים מרכיב התגמולים לא יהיה זכאי 

.לפנסיית נכות

העמיתה רשאית לוותר על , במקרה של שמירת הריוןלא קיים(שמירת הריון)זכאת לפנסיית נכות 55.5לא קיים

קצבת הנכות על מנת להימנע מביטול הגמלה לה היא 

אך זקיפת דמי הגמולים , זכאית מהמוסד לביטוח לאומי

.יבוצע גם אם ביקשה לוותר על תשלום הפנסיה (שחרור)

כמשמעה בחוק )היתה הנכות תוצאה של תאונת דרכים לא קייםפדיון על ידי נכה במקרה של תאונת דרכים55.6לא קיים

יהיה הנכה רשאי לוותר  (הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

על קצבת הנכות ולקבל את היתרה הצבורה

החברה המנהלת תישא בעלויות העסקת הרופא ועדה רפואית64.2(ח)67

מטעם העמית בסכום שלא יפחת מתקרת העלות 

המשולמת לרופא בוועדה הרפואית או עלות העסקת 

.הרופא מטעם העמית

העמית ישא בעלות הרופא מטעמו ואולם במקרה בו שינתה 

הוועדה את החלטת רופא הקרן תישא החברה המנהלת 

בעלות הרופא מטעמו של העמית ולא יותר מעלות רופא 

.הנהוגה בחברה

 133%נכה סיעודי יהיה זכאי לקצבה בשיעור של (לנכה סיעודי)חישוב קצבת נכות 60(ג)69

.מקצבת הנכות

 מקצבת 140%נכה סיעודי יהיה זכאי לקצבה בשיעור של 

הנכות ולא יותר מהמשכורת הקובעת למשך תקופה של עד 

. חודשים120

תוגדל , עמית נכה אשר בחר בקצבת נכות מתפתחתקצבת נכות מתפתחת7061

. אחת לשנה2%-קצבת הנכות ב

, (גדלה)עמית נכה אשר בחר בקצבת נכות מתפתחת 

- אחת לשנה החל מהחודש ה2%-תוגדל קצבת הנכות ב

.. לנכות37

קצבת נכות של עמית שלא ויתר על כיסוי לנכות קצבת נכות כפולה7163

תהא בשיעור כפול במהלך שני חודשי הקצבה , כפולה

הראשונים

הזכאות לתשלום קצבת נכות תהא החל מהיום הראשון 

.לנכות

- החל ביום ה, נכה זכאי לקבלת קצבת נכות מהקרןתקופת הזכאות לקצבת נכות63(א)72

 שלאחר מועד הנכות61

החל ממועד הנכות, נכה זכאי לקבלת קצבת נכות מהקרן

נכות )תקופת הזכאות לקצבת נכות 68(ב) 72

(חוזרת

 (בשל אותו אירוע מזכה)במקרה של נכות חוזרת 

 ממועד הפסקת הזכאות לקצבת  חודשים6 במהלך

תהא זכאות לקצבת נכות מיד ממועד הנכות , נכות

.החוזרת

 במהלך (בשל אותו אירוע מזכה)במקרה של נכות חוזרת 

תהא , ממועד הפסקת הזכאות לקצבת נכות חודשים 12

.זכאות לקצבת נכות מיד ממועד הנכות החוזרת

עמית נכה חייב לקבל קצבת נכות גם אם . לא קייםפנסיית נכות מינמלית71לא קיים

. מהשכר הממוצע במשק5%- היא נמוכה מ

העמית רשאי לפדות , במקרה של פנסיית נכות מינמלית

את ערכי הפדיון או לחילופין רשאי לבקש כי פנסיית הנכות 

לא תשולם לו אלא תשמש להגדלת יתרת הזכאות הצבורה 

.שעל שמו בקרן
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זקיפת דמי גמולים לנכה תיעשה עד ליום העסקים זקיפת דמי גמולים לעמית נכה74.4(ד)74

השלישי של כל חודש

 לחודש שבגינו 1-זקיפת דמי גמולים לנכה תיעשה ב

.משולמת הקצבה

כיסוי ביטוחי והפקדות דמי גמולים לנכה לא קיים(ד)75

חלקי

דמי גמולים שיופקדו בקרן בשל נכה חלקי בסכום 

 לבין 100%העולה על ההפרש בשכר הקובע שבין 

 לקרן 100%-יועבר ההפרש שמעל ה, שיעור הנכות

.הכללית ולא יקנה כיסוי ביטוחי בקרן הכללית

הפקדות עד לתקרת ההפקדה לקרן . לא קיימת התייחסות

.מקיפה שולמו לקרן המקיפה ולא הקנו כיסוי ביטוחי נוסף

דמי גמולים שיופקדו בקרן בשל נכה מלא יועברו לקרן נכה מלא שהופקדו בשלו דמי גמוליםלא קיים(ב)76

.הכללית ולא יקנו כיסוי ביטוחי בקרן הכללית

הפקדות עד לתקרת ההפקדה לקרן . לא קיימת התייחסות

.מקיפה שולמו לקרן המקיפה ולא הקנו כיסוי ביטוחי נוסף

הבחינה ביחס להשתכרות נכה בתקופת הנכות קצבת נכות לנכה המשתכר מעבודה8270

 החודשים שקדמו 12-תעשה ביחס לכלל הכנסתו ב

.למועד הנכות

הבחינה ביחס להשתכרות נכה בתקופת הנכות תיעשה 

יחסית למשכורת הקובעת בקרן במועד הנכות

תנאים לזכאות לקצבת שאירים של עמית לא קיים(5)(א)87

מבוטח

 7תביעה לקבלת קצבת שאירים תוגש לקרן בתוך 

.שנים ממועד הפטירה

לא קיים

פדיון על ידי שאירים במקרה של תאונת 39.8לא קיים

דרכים

כמשמעה בחוק )היתה הפטירה תוצאה של תאונת דרכים לא קיים

יהיו השאירים רשאים  (הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

לוותר על קצבת השאירים ולקבל את היתרה הצבורה

חישוב קצבת שאירים יעשה על ידי הכפלת השכר חישוב קצבת שאירי עמית מבוטח9448(א)

הקובע בשיעור הכיסוי הביטוחי לשאירים המפורט 

במסלולי הביטוח והוא יוכפל בשיעור הכיסוי לכל 

 לאלמן במסלול בן 40%,  לאלמן60%- שאיר רלוונטי 

 30%,  לכל בן עם מוגבלות40%, נבחר עם מוגבלות

 100%,  ליתום יחיד40%, לבן נבחר עם מוגבלות

 ליתום שאינו יחיד 100%, ליתום יחיד בהעדר אלמן

 20%, ובהעדר אלמן ובחלוקה שווה בין היתומים

.להורה

חישוב קצבת שאירים נעשה על ידי הכפלת השכר הקובע 

המפורט בכל מסלול בהתאם לגיל , בשיעור הכיסוי לאלמנה

השיעור המירבי במסלול מוטה שאירים )הצטרפות העמית 

 והלך ופחת לפי גיל הצטרפות ולפי מסלול 85%עמד על 

שיעור הכיסוי ליתום היה מחצית משיעור . (הביטוח שנבחר

 משיעור 1/6הכיסוי לאלמנה ושיעור הכיסוי להורה עמד על 

.הכיסוי לאלמנה

זכאית האלמנה ,  החודשים שממועד הפטירה12- ב(למעט לעמיתים קיימים במסלולים קיימים)לא קיים תשלום לאלמנה53לא קיים

לתוספת  (במסלולי ביטוח שאינם מופחתי כיסוי לשאירים)

. בקצבה המשולמת לה50%של 

שמשך או נייד כספים , קצבת שאירים של עמיתחישוב קצבת שאירי עמית מבוטחלא קיים94(ו)

תופחת , ונפטר בתקופת האכשרה, מרכיב התגמולים

בשיעור המתקבל מחלוקת הסכום שנמשך או הועבר 

.בערך המהוון של הקצבאות

לא קיים

משיכת כספים בידי עמית שלא בדרך של לא קיים(3)(א)103

קצבה

כספים מרכיב התגמולים של עמית שכיר ניתנים 

למשיכה רק לאחר עזיבת עבודה או שהעמית הגיע 

60לגיל 

לא קיים
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משיכת כספים בידי עמית שלא בדרך של 75.1.4לא קיים

קצבה

 השנים לפני 3מבוטח שהיה זכאי לקצבת נכות במהלך לא קיים

.לא יהיה זכאי למשיכת כספים ברכיב התגמולים, פרישתו

 ימי עסקים ממועד קבלת 4משיכת כספים תבוצע תוך בקשה למשיכת כספיםלא קיים108

- עד ל, על אף האמור. בקשה מלאה ותקינה

 ימי 10 בקשה כאמור תבוצע תוך 31/12/2018

לצורך , נוסף תנאי של סיום עבודה, כמו כן. עסקים

.משיכת כספים מרכיב התגמולים

לא קיים

פירוט ההנחות לחישוב המקדמים בתקנות בהתאם הנחות אקטואריות11012

להוראות הממונה המעודכנות

.ל בהתאם להוראות הממונה הקודמות"פירוט כנ

בפרק פורטו הכללים ביחס להעברת כספים בין קופות גמללא קייםהעברת כספים בין קופות גמליא- פרק לא קיים

-111' ס)' פרק יב

119)

הסדרת השינוי או שמירת הזכויות לעמיתים קיימים הוראות מעברלא רלוונטי

הגדרת עמית קיים : במועד תחילת תוקף תקנון זה

שמירת מסלולי ביטוח , ושיעור כיסוי בטוחי קודם

שינוי מסלול ביטוח לעמית , קודמים לעמיתים קיימים

שינוי כיסוי , גיל תום תקופת ביטוח לעמית קיים, קיים

לנכות מתפתחת לעמיתים קיימים שחל עליהם כיסוי 

העברת כספים מקרן אחרת , זה בתקנון הקודם

הסדר ביטוח , ושמירת הזכות לכיסוי לפי מסלול קודם

תנאי חיתום שנקבעו , שחל במועד המעבר לתקנון זה

לפי תקנון קודם ומסלול השקעה כללי לעמיתים קיימים

לא רלוונטי

נספח א וסעיפים 

13 ,18 ,35 ,43 ,

57 ,60 ,65 ,66 ,

67 ,68 ,73 ,90 ,

91 ,92 ,93 ,108

לוחות זמנים לטיפול בבקשות עמיתים לא קיים

ומקבלי קצבאות

בתקנון מוסדרים לוחות זמנים לטיפול בבקשות 

הצטרפות או : הבאות של עמיתים ומקבלים קצבאות

, הפקדה מעבר לתקרה חודשית, חידוש ביטוח

ויתור על כיסוי ביטוחי , העברה בין מסלולי השקעה

תביעה , קצבת זקנה, שינוי הכיסוי הביטוחי, לשאירים

תביעה לקבלת קצבת , לקבלת קצבת שאירי פנסיונר

, ועדה רפואית, תביעה לקבלת קצבת שאירים, נכות

, תביעת קצבה ממקור אחר, ועדה רפואית לערעורים

תביעה לקבלת קצבת , זכאות ותשלום קצבת נכות

.שאירי עמית ומשיכת כספים

(למעט בקשה להעברה בין מסלולים)לא קיים 
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עודכנו המקדמים בתקנון לחישוב מרבית התעריפים מקדמיםנספחים ב עד יזנספחים ג עד יא

מקדמי , מקדמי היוון, עלויות הכיסוי הביטוחי)בקרן 

בהתאם להוראות הממונה ועל , (המרה לקצבה ועוד

בהתאם למפורט , פי לוחות תמותה ונכות מעודכנים

השינויים .  שעניינו הנחות אקטואריות110בסעיף 

כאמור הובילו לייקור משמעותי של עלויות הכיסוי 

הביטוחי לנכות וכן לייקור של עלויות הכיסוי הביטוחי 

.למקרה פטירה

המקדמים בנספחים חושבו בהתאם להוראות קודמות 

. שעניינו בסיסים טכניים12ובהתאם לפירוט בסעיף 
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