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     התקנון                                                         

 

 פירושים והגדרת מונחים: ראשון פרק 

 

 פרשנות .1

 

 :יתפרשו כמבואר לצד שמם, המונחים בתקנון שלהלן (א)

 

מתום החודש , תקופה של עד חמישה חודשים מלאים רצופים   -"אורכת ביטוח"

, (א)66או  13השוטפים לקרן לפי סעיף  בו הופסקו התשלומים

אלא אם אושרה למבוטח תקופה קצרה יותר בהתאם לסעיף 

י המבוטח בקשה למשיכת כל כספי "או הוגשה ע 18

וגשה בקשה להעברת כספים ה .התגמולים  מהקרן או חלקם

 .ת הביטוח בחודש הקובעתסתיים אורכ

    

בהתאם , לכלכל עצמו מחמת מצב בריאותומי שאינו מסוגל     -"אינו  עומד ברשות עצמו"

ואין לו הכנסה מעבודה או מכל , להחלטת הועדה הרפואית

למעט קצבת נכות כללית של המוסד לביטוח , מקור אחר

לאומי או קצבת זקנה של המוסד לביטוח לאומי כולל תוספת 

 .השלמת הכנסה

 

ם אירוע המזכה את המבוטח או שאיריו בפנסיה בהתא  -"אירוע מזכה"

הנכות לפי קביעת  תאריך תחילת ,ובמקרה נכות לתקנון

 .או ועדה רפואית לעררים הוועדה הרפואית

   - "מבוטחאלמנת "

 :אחת מאלה

 ובלבד , שהייתה נשואה למבוטח בעת פטירתו מי .1

 :שהתקיים בה אחד מאלה 

גרה עם המבוטח בתכוף למועד פטירתו ובעת  .א

 .הפטירה

 .ילדה לו ילד .ב

הכריזה עליה כידועה מוסמכת מי שערכאה שיפוטית  .2

ובלבד שהתקיים בה אחד , בציבור של המבוטח

 :מאלה

גרה עם המבוטח לפחות שנה רצופה בתכוף  .א

 .למועד פטירתו ובעת הפטירה

גרה עם המבוטח בתכוף למועד פטירתו ובעת  .ב

 .הפטירה וילדה לו ילד

 

ם שלל במקרה של  מגורייההכרה באלמנת המבוטח לא ת 

 .בשל אשפוזו של אחד מהם, שאינם משותפים
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 מי שבעת פרישתו לפנסיית הזקנה הייתה אחת   - "אלמנת פנסיונר"        

 :מאלה 

 .נשואה למבוטח .1

ערכאה שיפוטית מוסמכת הכריזה עליה כידועה  .2

 . המבוטח  בציבור של 

 י המבוטח"ובלבד ששמה ופרטיה צוינו בבקשת ההמרה ע

 ..וקצבתו חושבה על פי נתונים אלה

 

למנת א תנאי הגדרת, פטירהבה ביום ה מי שמתקיימים-   "בת זוג"    

 .לפי העניין, מבוטח או אלמנת פנסיונר

 

 .60הזכאות לפנסיית זקנה הינו החל מגיל גיל    -"הזכאות גיל"

 

 2004-ד"מעבודה על פי חוק גיל פרישה התשס גיל הפרישה     -"גיל פרישה"

 .המוקדם מבין השניים, פרישה לפנסיית זקנההאו יום 

 

 20.5% -תשלום חודשי ששולם לקרן בשל מבוטח עד ל-    "דמי גמולים"  

מפעמיים השכר הממוצע במשק לרבות תשלום הקרן 

  . בתקופת תשלום פנסיית הנכות

       

-ו (2)2 ,(1)2לפי סעיפים כלל הכנסתו החודשית של מבוטח         -"הכנסה כוללת" 

בין אם הועברו דמי הגמולים , לפקודת מס הכנסה( 5)2

בחישוב הכנסתו הכוללת של . ממלואה או מחלקה בלבד

או קצבת זקנה מכל גורם /כלל פנסיית זקנה ויהמבוטח לא ת

 .שהוא

 

החודשים  12-הכוללות המשוערכות בממוצע ההכנסות -   "משוערכת ה כוללת ממוצעתסהכנ"

כאשר כל ערך , שקדמו לחודש בו אירע האירוע המזכה

ליום החישוב לפי שינוי שיעור המדד הידוע בממוצע משוערך 

בחודש החישוב לעומת המדד בגין החודש בו חושבה ההכנסה 

 .הכוללת המשוערכת
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סכום השווה לחלוקת דמי הגמולים שהתקבלו בקרן עבור    -"הכנסה מבוטחת של מבוטח עצמאי"

האמור לא יחול . 16%עצמאי בשל חודש ביטוח בשיעור של 

 ,בקרן 31/12/2007 -ב על מבוטח בקרן שהיה מבוטח כעצמאי

לגביו יחולקו דמי הגמולים בשיעור שבו חולקו דמי הגמולים 

, אחת לתקופה, דמי גמולים ששולמו למפרע.  במועד זה

 .יחולקו בחלוקה שווה בין החודשים בשלם בוצעה ההפקדה

הביא המבוטח העצמאי לידיעת הקרן כי דמי הגמולים  

המופקדים על ידו נגזרים מתוך הכנסה המבטאת יחס שונה 

מהכנסתו אזי תקבע ההכנסה המבוטחת של מבוטח  16%-מ

עצמאי על פי שיעור החלוקה עליו הודיע המבוטח ובכל מקרה 

 .20.5% -מ יותרולא  10%-לא פחות מ

 

המעסיק והעובד סכום השווה לחלוקת מרכיב תגמולי   - "של מבוטח שכיר הכנסה מבוטחת"

בשיעור ההפקדה של , התקבלו בקרן בשל חודש ביטוחש

כפי שעודכנה בהם , י המעסיק והעובד באותו חודשתגמול

יחולק מרכיב  ,10%-היה שיעור ההפקדה נמוך מ. הקרן

 .10% -תגמולי המעסיק והעובד ב

 

ההכנסה המבוטחת מעודכנת לפי שינוי שיעור המדד הידוע   -"הכנסה מבוטחת משוערכת"

דמי  שולמו בו במועד  החישוב לעומת המדד  בגין החודש

 .לפנסיה מהמשכורתהגמולים 

 

 -: הגבוה מבין שני אלה-  "הכנסה קובעת לנכות ושאירים"

 3-המשוערכות ב סכום ההכנסות המבוטחות  .1  

האחרונים מחולק במספר  םהחודשים הקלנדאריי

 .חודשי הביטוח בתקופה זו
 

 12 -סכום ההכנסות המבוטחות המשוערכות ב  . 2  

במספר החודשים הקלנדריים האחרונים מחולק 

 .חודשי הביטוח בתקופה זו
                         

                                                          

אם בשל הרעה במצבו הבריאותי של המבוטח ההכנסה   

שלפני , המבוטחת המשוערכת הממוצעת בשלושת החודשים

נמוכה מההכנסה המבוטחת , קרות האירוע המזכה

, הממוצעת בשלושת החודשים שקדמו להםהמשוערכת 

ייעשה חישוב ההכנסה הקובעת לנכות ושאירים לפי ההכנסה 

המבוטחת המשוערכת הממוצעת בשלושת החודשים שקדמו 

עליה בהכנסה המבוטחת המשוערכת לאחר קרות . להם

 .לא תובא בחשבון, האירוע המזכה
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חוק להגברת התחרות , [נוסח משולב]פקודת מס הכנסה   - "הסדר תחיקתי"      

ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל 

חוק הפיקוח על שירותים , 2005-ה"התשס( תיקוני חקיקה)

חוק הפיקוח על , 2005-ה"התשס( קופות גמל)פיננסיים 

( עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני)שירותים פיננסיים 

, תהתקנו ,וכן כל החוקים, כנסהה מס תתקנו, 2005-ה"סהתש

הקובעים מידי פעם בפעם , ממשלתייםה ההוראות והצווים

, הקרן לפעולהחברה המנהלת ותנאים אשר לפיהם על האת 

 .לרבות הנחיות הממונה ,להשקיע ולהלוות כספים

 

 .כללית  שבניהול החברה המנהלתחדשה קרן - "הפניקס פנסיה כללית"

 

לחוק הביטוח הלאומי לעניין  2השכר הממוצע לפי סעיף  -"שכר הממוצע במשקה"

 .גימלאות ודמי ביטוח כפי שיהיה מעת לעת

 

ידי הקרן תורכב מרופא -הועדה הרפואית שתמונה על    -"ועדה רפואית"

המבוטח יהיה רשאי . י החברה"ד שימונה עאחתעסוקתי 

ישולם על ידי עדה רופא תעסוקתי נוסף אשר שכרו ולמנות לו

החברה המנהלת ובלבד ששכרו של הרופא לא יעלה על השכר 

במקרה של . שמשלמת החברה המנהלת לרופא מטעמה

רופא תעסוקתי על ידם ימונה , חילוקי דעות בין שני הרופאים

שלישי שייבחר מתוך רשימה שתמצא במשרדי החברה 

 .המנהלת

 .31.12.2003מי שהיה זכאי לקבל פנסיה מהחברה לפני                               -"קיים לפנסיה זכאי"

 

 .מ"פנסיה וגמל בעהפניקס                        -"חברה/""תמנהל חברה"

 

 :אחד מבין אלה-  "חודש ביטוח"

, חודש עבורו קיבלה הקרן דמי גמולים בשל המבוטח . 1

דמי הגמולים בשל ובלבד שלא בוצעה משיכה של כל  

לרבות תשלום דמי גמולים חלקיים , אותו חודש

כאמור , בתקופת אורכת הביטוח או ההסדר הביטוחי

או תקופת הכיסוי הביטוחי מותנה כהגדרתו  18בסעיף 

ולמעט חודשים עבורם שולם תשלום , (ב) 66בסעיף 

 .19למפרע לפי סעיף 

 .חודש עבורו זכאי המבוטח לפנסיית  נכות . 2    

 .א15חודש הצטרפות לפי סעיף  .   3   

 

או כל  5.8.09מיום  2008-9-11כהגדרתו בחוזר גופים מוסדיים   -"חודש קובע"

 .חוזר שיבוא במקומו

 .1995 - ה"תשנ, [נוסח משולב]חוק הביטוח הלאומי     -"חוק הביטוח הלאומי"

 

 .1961 -א "התשכ, חוק פסיקת ריבית והצמדה    -"חוק פסיקת ריבית"
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 .1958-  ח"התשי, חוק הגנת השכר   -"חוק הגנת השכר"

 

 :מי שהתקיימו בו שני אלה    -"יתום"

 :הוא אחד מאלה . 1  

 .ילדו של מבוטח  שנפטר ( א)          

  .ילדו המאומץ של מבוטח  שנפטר (ב)       

שכל פרנסתו , ילדו החורג של מבוטח שנפטר (ג)      

 .ביום בו נפטר בוטחהייתה על המ

 

 :התקיימו בו אחד מאלה .  2  

 .שנה 21טרם מלאו לו    (א)    

 .הינו ילד מוגבל   (ב)   

 

ילדו של מבוטח או פנסיונר שאינו עומד ברשות עצמו בכל    -"ילד מוגבל" 

 :אחד מהמועדים האלה

שנה ובלבד שהאירוע בשלו הוא  21לפני הגיעו לגיל  . 1      

הכיסוי רשות עצמו ארע לאחר מועד באינו עומד 

 .של  המבוטח הביטוחי

 .ביום בו נפטר המבוטח או הפנסיונר . 2    

 

סך דמי הגמולים ששולמו לקרן בשל המבוטח בניכוי דמי -  "יתרת זכאות צבורה"  

עלות הכיסוי הביטוחי לנכות ולשאירים ובניכוי יתרת , הניהול

ובתוספת , נמשכוהזכאות הצבורה שמקורה בדמי הגמולים ש

י "תשואת הקרן ותשואה דמוגרפית ותשלום דמי גמולים ע

הקרן בתקופת תשלום פנסיית הנכות לרבות יתרת זכאות 

על פי ההסדר  מכל קופת גמל אחרתצבורה מעודכנת שהועברה 

  . התחיקתי

 

תשואת יתרת הזכאות הצבורה תעודכן אחת לחודש לפי שיעור     -"יתרת זכאות צבורה מעודכנת"  

ובמועד הכנת  למבוטח פיתרדמוג הקרן למבוטח ותשואה

האקטוארי  לפי מלוא שיעור העודף, השנתי המאזן האקטוארי

 .או מלוא שיעור הגירעון האקטוארי למבוטח

 

 . מי שרשומים לזכותו בקרן חודשי ביטוח ואינו פנסיונר-  "מבוטח"

 

 .פעיל מבוטח שאינו עונה על הגדרת מבוטח-  "מבוטח לא פעיל"
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מבוטח שרשום לזכותו חודש ביטוח אחד לפחות בחודש  שקדם -  "מבוטח פעיל"

או מבוטח בתקופת אורכת הביטוח או , למועד האירוע המזכה

או בתקופת הכיסוי  19לפי סעיף בתקופת ההסדר הביטוחי 

או מי שזכאי לקבל פנסיית ( ב) 66לפי סעיף הביטוחי המותנה 

ואם הגיש בקשה להעברת כספים מהקרן עד , נכות מהקרן

 .לחודש הקובע

 

לרבות עובד המשלם דמי גמולים לקרן הפנסיה , מבוטח יחיד   -"מבוטח עצמאי"

 .ללא תשלום מקביל של מעסיק

 

מבוטח שמועסק כשכיר ודמי הגמולים עבורו לקרן הפנסיה    -"מבוטח שכיר"

 .י מעסיקו"על ידו ועמשולמים 

 

מדד יוקר המחיה הכולל פירות " )מדד המחירים לצרכן"   -"מדד"

או  ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-המתפרסם על( וירקות

 .כל מדד אחר שיבוא במקומו

 

 :המאוחר מבין אלה-  "מועד הכיסוי הביטוחי"

 .הראשון מועד ההפקדה .1   

שהמבוטח שינה את מעמדו מועד ההפקדה הראשון לאחר  .2  

 .ממבוטח לא פעיל למבוטח פעיל

 20עבורה שולם תשלום למפרע לפי סעיף  תקופהכי  מובהר                                                                     

 .במניין תובא לא

 

 ;המאוחר מבין אלה   -"מועד ההצטרפות"

לרבות , נה לקרןהמועד בו הצטרף המבוטח  לראשו . 1  

 . 20תקופה עבורה ביצע תשלום למפרע לפי סעיף 

המועד האחרון בו שינה המבוטח את מעמדו ממבוטח לא  .2   

 .פעיל למבוטח פעיל

  

בהם המבוטח או שאירעו שלקה מחלה או תאונה או מום -  "מחלה קודמת" 
או חידוש ביטוח או  בקרן יהביטוחהכיסוי  למבוטח לפני מועד

  .ביטוח שינוי מסלול
 

 .מסלול הביטוח אליו הצטרף המבוטח על פי התקנון  -"י ביטוחמסלול"

 

השקעות בו מושקעים כספי המבוטח בהתאם לתקנון  מסלול-  "מסלול השקעות"

 .השקעה שנקבעו בתקנוןהובמגבלות 

 

גמולים לקרן על  פי משכורת או הכנסה ממנה שולמו דמי    -"משכורת לפנסיה"

 .ההסדר התחיקתי

 

משפחה שבה הורה אחד ולא נקבע שאיר נוסף בהתאם לסעיף    -"משפחה חד הורית"

 . ב15
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 והמפקח ביטוח וחסכון במשרד האוצר, הוןההממונה על שוק   -"ממונה"

 .הביטוח על

 

עבורם  שעובדיו מבוטחים בקרן והוא משלםמעסיק או מוסד   -"מעסיק"

 .וןדמי גמולים בהתאם לתקנ

 

 .נכה שאינו נכה מלא  -"נכה חלקי"

 

בתפקודו היום יומי ואינו מסוגל לבצע  סיעודינכה מלא ה-  "סיעודינכה "

, לקום ולשכב  -הפעולות הבאות 6מתוך  5בעצמו וללא עזרה 

לשלוט , לאכול ולשתות, להתרחץ ולהתגלח, להתלבש ולהתפשט

בהתאם לקביעת הועדה , ללכת ללא מתקני עזר, על הסוגרים

 .הרפואית

 

לעבוד  נפגע מחמת מצב בריאותו כושרו מ 75%מבוטח שלפחות  - "נכה מלא"

וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת 

הכשרתו או ניסיונו במשך תקופה , ו לפי השכלתוהמתאימה ל

  ימים רצופים 90-של למעלה מ

 

לעבוד  נפגע מחמת מצב בריאותו כושרו מ 25%מבוטח שלפחות  - "נכה"

וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת 

סיונו במשך תקופה יהכשרתו או נ, המתאימה לו לפי השכלתו

 .ם רצופיםימי 90-של למעלה מ

 

ט מעל, המיועדים לכיסוי התחייבויותיה למבוטחים נכסי הקרן   -"נכסי הקרן" 

לזכאים קיימים  היבויותנכסי הקרן המשמשים לכיסוי התחיי

 .שנכסיהם מנוהלים בחשבון נפרד , לפנסיה

 

, נכסי הקרן המיועדים לכיסוי התחייבויותיה לפנסיונרים-  "נכסי פנסיונרים"

 .מנוהלים בחשבון נפרדשנכסיהם 

 

הסכום שיוחזר למבוטח או לשאיריו או ליורשים או למוטבים    -"ערך פדיון"

 .לתקנון' או למעסיק כמפורט בנספח יג

  

בויות הקרן לפנסיונרים למיתון ימהתחי 1%עתודה בשיעור עד   -"עתודה לפנסיונרים"

סטיות מהנחות  התשואה על נכסי  פנסיונרים ושינויים 

 . רי ריבית להיוון ההתחייבויות האמורותבשיעו

 

  .לפנסיונר הקרןשמשלמת תשלומים חודשיים - "פנסיה"

 

  .מהשכר הממוצע במשק 5%פנסיה בגובה - "פנסיית מינימום"

 

ית יית שאירים או פנסיפנס, ית זקנהפנסי מי שמקבל מהקרן- "פנסיונר"

 .ןלפי התקנונכות 
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 לחוק הפיקוח על 23מזערי כהגדרתו בסעיף סכום קצבה   -"קצבה מזערית"

 .2005 -ה "תשסה (גמל קופות)שירותים פיננסיים 

 

 .שבניהול  החברה המנהלת" הפניקס פנסיה מקיפה" -"קרן"

 

אלמנת , אלמנת מבוטח, תפנסיונריאלמן , מבוטחתאלמן - "שאירים"

 .שאיר נוסף, ילד מוגבל ,  יתום ,פנסיונר

 

לפי  לרבות אם או אב חורגים ,אביו של מבוטח שנפטראמו או - "שאיר נוסף"

 ,של כל אחד מהם או הורה בת זוגואחד מהורי  או, העניין

 . ב 15שהמבוטח רכש בגינם פנסיה בהתאם לסעיף  ובלבד

 

 שיעור עודף אקטוארי או שיעור גירעון"

שיעור עודף אקטוארי או גרעון אקטוארי הנובע מגורמים - "יםאקטוארי למבוטח 

דמוגרפים בלבד בהתאם לתוצאות המאזן האקטוארי ובכפוף 

 .להוראות ההסדר התחיקתי

 

 שיעור עודף אקטוארי או שיעור גירעון"

שיעור עודף אקטוארי או גרעון אקטוארי למבוטח בצירוף - "אקטוארי לפנסיונרים 

שיעור עודף אקטוארי או גרעון אקטוארי הנובע מסטיות 

יונרים ומשינויים בשיעור מהנחות התשואה על נכסי פנס

ככל ששיעור זה עולה , האמורות תהריבית להיוון להתחייבויו

 .1%על 

 

 .גריגוריניתין השנה הילמנ- "חודש/שנה"

 

  .לאומי שכר מינימום חודשי בפרסומי המוסד לביטוח - "שכר מינימום"

 

או  מלאה בה תשלם הקרן פנסיית זקנה תמינימאליתקופה  - "תקופת הבטחה"

 .פנסיית שאירים

 

ת ובהוראהתשואה הדמוגרפית החודשית של הקרן כהגדרתה -  "תשואה דמוגרפית"

 .מעת לעתהממונה כפי שיפורסמו 

 

 שינוי או הביטוחי הכיסויחודשי ביטוח בקרן ממועד  60- "תקופת אכשרה" 

או גידול  מתפתחת נכות ייתאו מעבר לפנס י ביטוחמסלול

 לחודש 1.17% מעלהקובעת לנכות ושאירים  בהכנסה ריאלי

החודש שקדם לגידול  ועד למועד האירוע  מתלעו( לשנה 15%)

 .המזכה
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 .מעת לעתתקנון הקרן כפי שיהיה בתוקף - "תקנון"

 

 ד"תשכ, (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)מס הכנסה  תתקנו- "מס הכנסה תתקנו"

 .או כל חיקוק נוסף אשר יבוא במקומן או בנוסף להן/ו 1964 -

 

, לפי העניין, חלקו של המבוטח בתשואה חיובית או שלילית- "יםתשואת הקרן למבוטח"

 השתשיג הקרן על נכסיה המיועדים לכיסוי התחייבויותי

 .תחיקתיה ותחושב בהתאם  להסדר, למבוטחים

 

, לפי העניין, ר בתשואה חיובית או שליליתחלקו של הפנסיונ  -"תשואת הקרן לפנסיונרים"

 השתשיג הקרן על נכסיה המיועדים לכיסוי התחייבויותי

 .תחיקתיהותחושב בהתאם  להסדר , לפנסיונרים
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 פירושים .2
 

 .חיקוק ןהתקנו הכאילו הי, תחולנה על התקנון 1981 -א"התשמ, הוראות חוק הפרשנות  (א) 

 

ומילים המופיעות במין זכר אף במין , אף בלשון רבים במשמעו, בלשון יחיד ןכל האמור בתקנו  (ב)

 .הוראה מפורשת אחרת ןאם אין בתקנו, נקבה במשמען ולהיפך

 

 .הוראה מפורשת אחרת ןאם אין בתקנו, לכל דבר ועניין, דין אלמן כדין אלמנה   (ג)

 

 .מנוחלק בלתי נפרד מ יםמהוו ןהנספחים לתקנו  (ד)

 

 גיל .3
  

יקבע לפי תאריך הלידה , ןפי התקנו לעלקביעת זכויותיו  או שאיר/ו או פנסיונר/ו מבוטחגילו של   ( א)

 .ההצטרפות בתעודת הזהות שלו שלו כפי שמופיע במועד

 

 .ביוני של אותה שנה 30כמי שנולד ביום  את המבוטח יראו, שנת לידה בלבד תעודת הזהותרשמה בנ  (ב)

 

 עלות הכיסוי הביטוחי ולצורך חישוב  הפנסיה ייעשהלצורך  חישוב , או השאירמבוטח גילו של ה  ( ג)

ועד  מבוטחלחודש הקלנדרי שלאחר חודש הלידה של ה 1 -לפי מספר השנים והחודשים שעברו מה

 . החישובלחודש הקלנדרי העוקב לחודש  1 -ה

 

 :הבאיםכל שינוי ברשום תאריך הלידה יחייב את הקרן בהתקיים כל התנאים   (ד)

 

 . ד או צו של רשות שיפוטית מוסמכת"השינוי נעשה על יסוד פס (1)

 .תאריך הלידה תוקן בתעודת הזהות בעקבות השינוי כאמור (2)

 תיקון הרישום בתעודת הזהות כאמור נעשה לפני הפרישה לפנסיית זקנה או לפני  (3)

 .הכל לפי העניין, הפטירה או אירוע הנכות

 

של המבוטח כאמור לעיל יכנס השינוי לתוקף מיום שהתקיימו כל התנאים שונה תאריך הלידה 

 .ביום מסירת המסמך לידי החברה, יתרת הזכאות הצבורה תותאם לתאריך הלידה המתוקן, לעיל
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 ניהול הקרן: פרק שני

 

 שימוש בכספי הקרן .4
 

 :להלן ונכסי הקרן ישמשו לתשלומים הקרן היא קרן פנסיה מקיפה   (א) 

 

 .פנסיית זקנה (1)

 .שאירי פנסיונרל הפנסי (2)

 .שאירי נכה/מבוטחפנסיה לשאירי  (3)

 .י הקרן בתקופת תשלום פנסיית הנכות"לרבות תשלום דמי גמולים ע, פנסיית נכות (4)

 .היוון חלקי של פנסיית זקנה (5)

 .של פנסיית שאירי מבוטחחלקי היוון  (6)

 .החזר כספים (7)

 

 .לתקנון מהקרן ואופן החישוב יהיו בהתאם תשלומים לקבל מבוטחים והפנסיונריםה זכאות      (ב)  

 

 מקורות ההכנסה של הקרן .5
 

 :כלהלןמקורות ההכנסה של הקרן יהיו  
 

להלן ובתוספת  10בניכוי דמי ניהול כמפורט בסעיף , ןדמי גמולים שיתקבלו בהתאם לתקנו (א)   

 .אם וככל שיהיו, תשלומים ממבטח משנה 

 

  .הסדר התחיקתיבניכוי הוצאות השקעה בהתאם ל הקרןתשואת  (ב)

 

 .ריבית פיגורים ופיצוי הלנה אשר יתקבלו בפועל בקרן בגין חובות מעסיקים   (ג)

 

 .לרבות ריבית פיגורים, כספים המועברים לקרן בהתאם להסדר התחיקתי  (ד)

 

 .אם וככל שיהיו, תשלומים ממבטח משנה  (ה)

         

 הקרןניהול כספי  .6
 

  הן של נכסיה המשמשים לכיסוי התחייבויות למבוטחים והן של , הקרן תנהל רישום נפרד (א)

 .נכסיה המשמשים לכיסוי התחייבויותיה לפנסיונרים 

 

 בהתאם , לעיל (א)את הרישום הנפרד כאמור בסעיף משנה , מידי חודש בחודשו, הקרן תעדכן (ב)

 .במעמדם של המבוטחים והפנסיונרים באותו חודש, יהככל שיה, התחיקתי ובהתאם לשינוי להסדר

 

 ההתחייבויות  הקרן תנהל חשבון נפרד כנגד התחייבויותיה כלפי זכאים קיימים לפנסיה עד למיצוי כל   (ג)

 .בהתאם להסדר התחיקתי, בגינם 

 

 .הקרן תנהל עתודה לפנסיונרים ועתודה לזכאים קיימים בהתאם להסדר התחיקתי  (ד)
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 ניהול כספי המבוטח .7
 

 הקרן תרשום לזכותו של כל מבוטח את יתרת הזכאות הצבורה ואת יתרת הזכאות הצבורה   (א) 

 .המעודכנת   

 

 :למבוטח שכיר תרשום הקרן בנפרד כל אחד מאלה  (ב) 

 .יתרת זכאות צבורה בגין מרכיב תגמולי עובד (1)  

 .המעסיקיתרת זכאות צבורה בגין מרכיב תגמולי  (2)  

 .יתרת זכאות צבורה בגין מרכיב הפיצויים (3)  

   

 הקרן השקעות .8
 

 .להוראות ההסדר התחיקתי בהתאםכספי הקרן יושקעו 

 

 ביטוח משנה .9
 

 באישור , הקרן תהיה רשאית לרכוש ביטוח משנה לכיסוי סיכוני הנכות והמוות להם היא חשופה 

 .הממונה 

 

 ניהול דמי  .10
 

 :תגבה דמי ניהול בשיעורים להלןהחברה המנהלת 

 

 . מתוך דמי הגמולים המשולמים לקרן 6%עד   (א)

 

 .פנסיונריםהוסך נכסי  מסך נכסי הקרן( בחישוב שנתי 0.5%)לחודש  0.0416%עד   (ב)

 

הזכאים לפנסיה הנמוכה , לנכה או לכל שאירי המבוטח יחד, מהפנסיה שמשלמת הקרן לפנסיונר  (ג)

מההפרש שבין פנסיית המינימום לבין הפנסיה שמקבלים  6%שיעור של עד , מפנסיית מינימום

 .הזכאים

 

שיעור דמי הניהול שינוכה מהפנסיה שתשולם לפנסיונר לא יעלה על שיעור דמי הניהול שהיה קבוע   (ד)

 .בתקנון במועד הצטרפותו

 

 ותאקטואריהנחות  .11
 

 הקרן על בסיס ההנחות שנקבעו בחוזר הממונההמקדמים בנספחים לתקנון חושבו על ידי אקטואר   (א)

 (:להלן החוזר)  17/08/2007מיום  2007-3-6מספר 

 3.74%תשואה ריאלית אפקטיבית שנתית בשיעור  של  ( 1)   

 .בהוראות האוצר 4פלפי לוח  -לוחות תמותה לפנסיונרים  ( 2)   

 .ראות האוצרבהו 8והמודל המוצג בסעיף   7לפי לוח פ -קצב ירידה בתמותה     

 .בהוראות האוצר 8פלפי לוח  –שיעורי יציאה לנכות  ( 3)  

  



 

 

07 

 

 .לפי לוח התמותה של פנסיונר 60לאחר גיל , לשנה 2%לפי  60תמותה נכים עד גיל  (4)  

 .בהוראות האוצר 8והמודל המוצג בסעיף   7לפי לוח פ -קצב ירידה בתמותה    

 .בהוראות האוצר 5פלפי לוח אלמנות /תמותה אלמנים (5)  

 .בהוראות האוצר 8והמודל המוצג בסעיף   7לפי לוח פ -קצב ירידה בתמותה    

 .בהוראות האוצר  1לפי לוח פ - תמותת פעילים ( 6)  

 .בהוראות האוצר 8והמודל המוצג בסעיף   7לפי לוח פ -קצב ירידה בתמותה    

 .0%לפי  –שיעורי עזיבה  ( 7)  

 . לפי הנתונים האישיים של המבוטח –בעת הפרישה לפנסיית זקנה  –נישואים  ( 8) 

 .בחוזר 10והפרש גיל בין בני הזוג לפי לוח פ  100%למבוטחים פעילים הונח שיעור נישואין של   

 .בחוזר 11לפי לוח פ –וגיל ילדים ממוצע ' מס (9)  

 

 .שינוי בחוזר יחושבו המקדמים מחדשהיה  ויחול . המקדמים יהיו בתוקף כל עוד לא ישונה החוזר  (ב)

 

 מנגנון איזון אקטוארי 
 

ייערך מאזן אקטוארי מלא ומפורט של  לתקופת דיווח ובהתאם להוראות ההסדר התחיקתיאחת   (א) .12

למבוטחים ושיעור  העודף או הגרעון האקטוארישיעור ובו ירשם , הקרן לתאריך הדין וחשבון הכספי

פי -פי הנחות שיפרט אקטואר הקרן ועל-המאזן יערך על. לפנסיונרים  העודף או הגרעון האקטוארי

 .לפי העניין, עודף או גירעון יחשבו כתשואה חיובית או שלילית .שיקבע הממונה, הנחיות לבקרה

 

תותאם לשיעור העודף האקטוארי או  ,בעת ביצוע ההתאמה, של המבוטחיתרת הזכאות הצבורה   (ב)

 .לשנה לאחר עריכת המאזן האקטוארי השנתי אחת, למבוטחלשיעור הגרעון האקטוארי 

 

הפנסיה המשולמת לפנסיונרים תותאם לשיעור העודף האקטוארי או שיעור הגרעון האקטוארי   (ג)

החל מהפנסיה המשולמת בגין חודש ינואר העוקב למועד עריכת , ותאם אחת לשנהת לפנסיונרים

 .השנתי המאזן האקטוארי

 

 

 ההסדר התחיקתי

 

במקרה של סתירה בין הוראות התקנון להוראות ההסדר התחיקתי תפעל הקרן לתיקון תקנונה בהתאם   .א12  

 .ובתקופת המעבר יגברו הוראות הסדר התחיקתי
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 תשלומים לקרן: לישיפרק ש

 

 דמי גמולים .13
 

ובשיעורים  המעסיק והמבוטח ישלמו מדי חודש בחודשו דמי גמולים לקרן מהמשכורת לפנסיה במועדים 

 .הקבועים בהסכם ההצטרפות ובכפוף להסדר התחיקתי

 

 תשלומים באיחור .14

 

 או /לא שולמו דמי גמולים על ידי המעסיק והמבוטח במועד הקבוע בהסכם ההצטרפות ו (א) 

 .על פי כל דין תגבה הקרן ריבית פיגורים  

 

  בשיעור פיגורים ריבית הגמולים דמי על להוסיף עליו יהיה, גמולים דמי בתשלום מעסיק איחר (ב)

 בצירוף הגמולים דמי את המעסיק ומששילם, הכנסה מס תקנות להוראות בהתאם החברה שתקבע

 שהיתההסכומים  אותםמבוטח את ה שלהקרן ליתרת הזכאות הצבורה  תזקוף, הפיגורים ריבית

 המבוטח בגין פקידלה המעסיק על שהיהדמי הגמולים הצבורה אילו הופקדו   אותזוקפת ליתרת הזכ

 .נכסי הקרןב כללת, שתהיה  כזו ככל, יתרת ריבית הפיגורים .במועד

 

 קזוף הקרן ית, לא שילם המעסיק את סכום החוב בגין דמי הגמולים בצירוף ריבית הפיגורים במלואו   (ג)

 ועל המעסיק יהא לשלם לקרן את , את הסכום ששילם המעסיק בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי 

 .שקבעה החברה כפי מצטרפת ריבית פיגורים ושעלי, יתרת סכום החוב האמור 

 

לא שילם מעסיק את דמי הגמולים המגיעים ממנו ומעובדיו במועדים  ,מבלי לפגוע באמור לעיל  (ד)

בהתאם או שיפוי /תהא הקרן רשאית לתבוע מהמעסיק פיצויי הלנה ו, שנקבעו בחוק הגנת השכר

 .חוק הגנת השכרל

 

 או החזר לו יהיה זכאי המעסיק /הקרן תהא זכאית לקזז חוב ריבית פיגורים מכל תשלום ו  (ה)

 .מהקרן 
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 בקרן ביטוח: רביעיפרק 

 

 לקרןוהודעות הצטרפות  .15
 

 :אם יתמלאו בו כל התנאים המפורטים להלן, בקרן שכיר או עצמאי יהיה למבוטחאדם   (א)

 

 .שנים לפחות 16 בעת ההצטרפות לקרן היה גילו  (1) 

 

הביטוח לרבות מסלול , מילא את כל טפסי ההצטרפות, בקרן מבוטחהגיש בקשה להתקבל כ (2)

לרבות בדיקות רפואיות או חתימה על , ידי הקרן-הציג את כל המסמכים כנדרש עלו, המבוקש

 .הצהרת בריאות

 

 .ידי הקרן-אושרה על, לקרן מבוטחלהתקבל כ הבקשה  (3)

 

  .אחרביטוח לול סאם ביקש להצטרף למבסיסי אלא ביטוח מבוטח יצטרף למסלול  (1) (ב)

 

 על פי , קולקטיביתבהסכם הצטרפות  נקבעאם , לעיל( 1) (ב)משנה  על אף האמור בסעיף (2)  

 יצטרף המבוטח למסלול  ברירת המחדלביטוח כמסלול  אחר ביטוח מסלול, להלן א15סעיף  

 .ברירת המחדלביטוח ההצטרפות כמסלול  שנקבע בהסכם הביטוח  

 

 הקרן רשאית לבצע חיתום לגבי אדם פלוני כתנאי להצטרפותו לקרן או כתנאי למעבר בין המסלולים  (ג)      

פי  לעמוגדלת  פנסיה קבלת או אישור ג15ת נכות מתפתחת על פי סעיף יאו אישור פנסי 16על פי סעיף 

 ולקבוע בהתאם לתוצאות, עצמאי או שכיר של המבוטחת ההכנסה הגדלת של במקרה אוא 27 סעיף

לקבלת פנסיית נכות או פנסיית  החיתום התניות נוספות מעבר לאלה הקבועות בתקנון לעניין הזכאות

שאירים ובלבד שקביעת התניות כאמור לא תגרע תנאי מתנאי הזכאות למבוטח או לשאיריו לפי 

 .השינוי כאמור ההתניות יובאו לידיעת המבוטח בעת. התקנון

 

 קולקטיביתהצטרפות   .א15 
 

 כצד להסכמים קיבוציים או הסכמים מיוחדים עם להתקשר רשאית הקרן , (א)15חרף האמור בסעיף  

 בהתאם לרשימה לקרן , כולם או חלקם, מעסיקים או מעסיק המסדירים צרוף עובדי המעסיקים או המעסיק 

 ברירת ביטוח או תנאי הביטוח לרבות קביעת מסלול  הסדר התחיקתילו ןהכל בכפוף לתקנו ,שימציא המעסיק 

 , הרשימה תכלול את שם המבוטח, ת נכות מתפתחתיופנסי, הקבוע בתקנוןהביטוח מחדל השונה ממסלול  

 ן סעיף זה חודש ההצטרפות ילעני. משכורת לפנסיה ושיעור דמי הגמולים, תאריך תחילת עבודה, מין, .ז.ת 

 .פי הקבוע בהסכם לקרן הינו על 
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 שאיר נוסףמינוי  .ב15  

בקשה תוגש לחברה ה. בהודעה בכתב במקום בת זוגו נוסףרשאי לקבוע שאיר , מבוטח שאין לו בת זוג 

ותהיה בתוקף בקשה ה לחודש לאחר אישור קבלת 1-ותכנס לתוקף בבנוסח שייקבע על ידיה  המנהלת בכתב

השאיר חל שינוי במצבו המשפחתי של המבוטח תגבר זכות האלמנה על זכות  .כל עוד אין למבוטח בת זוג

שנת לידה וכל נתון אחר ככל , תעודת זהות, שם -ההודעה כאמור תכלול את פרטי השאיר הנוסף . הנוסף

 .י החברה המנהלת"ע ששיידר

  

לחודש  1 -לתוקף בהודעה על ביטול מינוי שאיר נוסף תעשה בהודעה בכתב שתוגש לחברה המנהלת ותכנס  

 .לאחר אישור קבלת הבקשה על ידי החברה המנהלת

  

 מתפתחת ית נכותיפנסבחירת  .ג15

 שאי ר נכות מוגדלת  ביטוח שאירים ממוצע ומסלולביטוח מסלול , בסיסיביטוח במסלול  מבוטח (א) 

 ככל שיוכר , א59נכות מתפתחת לפי סעיף  יתיתשולם לו פנס, בהודעה בנוסח שתקבע החברה, לבקש 

 בחירה  .לתקנון 4'ב-ו 3'בועלויות סיכוני הנכות יותאמו לפי הוראות נספח , כנכה על פי התקנון 

 .א15קולקטיבי לפי סעיף  נכות מתפתחת יכול שתעשה גם בהסכם הצטרפות ית יבפנס 

  לחודש לאחר אישור הבקשה על ידי  1-לעיל תכנס לתוקף ב( א)בסעיף משנה ההצטרפות כאמור  (ב)

 .החברה

 אושרה הבקשה כאמור יהיה המבוטח חייב בצבירת תקופת אכשרה חדשה מיום כניסת   (ג)

 .ית הנכות המתפתחתיפנס ההגדלה הנובעת מתשלוםבגין  ,הבקשה לתוקף 

 

 ביטוח מעבר בין מסלולי  .16

 

 .אחרביטוח אחד למסלול  ביטוחממסלול מבוטח יהיה רשאי להגיש בקשה לעבור    (א)

 

 .לחודש לאחר אישור הבקשה 1 -כנס לתוקף בחדש תיביטוח ההצטרפות למסלול  (ב)

 

 אם  לעיל יהיה חייב בצבירת תקופת אכשרה חדשה (ב)בסעיף משנה הגיש המבוטח בקשה כאמור  (ג)

או האריך את תקופת הכיסוי /או לשאירים ו/יטוחי לנכות וביקש להגדיל את שיעור הכיסוי הב

על , החדשהביטוח מנין תקופת האכשרה יהיה מיום ההצטרפות למסלול . הביטוחי לנכות ושארים

או על הארכת תקופת הכיסוי הביטוחי לנכות , או שאירים/ההגדלה בשיעור הכיסוי הביטוחי לנכות ו

 .בהתאמה, (ב)42 -ו( ד)35כפוף לסעיף , לפי הענין, ושאירים

 

 אם שינוי מסלול , 25%לעיל לא יחול בגין הגדלה בשיעור הכיסוי הביטוחי של עד  (ג)סעיף משנה  (ד)

 בעת 50 לגיל מתחתיום מיום נישואי המבוטח או לידת ילדו והמבוטח היה  90נעשה בתוך ביטוח 

  .הגשת הבקשה
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 בקרןביטוח הפסקת  .17
 

 :אחד מאלה-בקרות כל, פסקיבקרן  מבוטחשל  ביטוחו

 

 .פטירתובעת  (א)

 

 .פנסיית נכות למעט ,לפנסיה וקבלת פנסיה מהקרן בעת פרישתו (ב)

 

 .כל הכספים שהצטברו לזכות המבוטחמשיכת בעת  (ג)

 

אם לא נותרה לזכותו של המבוטח יתרת זכאות צבורה בשל ניכוי עלויות הכיסוי הביטוחי לנכות  (ד)

 .בתקנוןפ המתחייב "ע, ושאירים

 

החברה תהא רשאית להודיע למבוטח על ביטול הכיסוי הביטוחי אם גילתה כי המבוטח מסר פרטים לא  .א17

הכיסוי  החברה תשלח הודעה על ביטול . או מלאים שיש בהם כדי להשפיע על זכויותיו על פי התקנון/נכונים ו

 30למבוטח להגיב על ההודעה בתוך יום מיום שגילתה את אי ההתאמה ותאפשר  90הביטוחי למבוטח בתוך 

 .יום

 

 בקרן ביטוחחידוש  .18
 

מבוטח שלא שולמו עבורו דמי גמולים לקרן יהיה בכיסוי ביטוחי לנכות ושארים בתקופת אורכת  (א)

 1-המבוטח יהיה רשאי לקצר את תקופת אורכת הביטוח בהודעה בכתב שתכנס לתוקפה ב. הביטוח

בתקופת אורכת הביטוח עלות הכיסוי הביטוחי לנכות . י החברה"לאחר אישור ההודעה ע, לחודש

להלן בהתאם למסלול הביטוח  22לפי סעיף , כה מיתרת הזכאות הצבורה מרכיב התגמוליםושארים תנו

 . החל עליו

תהיה לפי התקנון כפי שהיה בתוקף  31/12/2007 -הגדרת אורכת הביטוח לגבי התקופה עד ליום ה  

 .במועד זה

 

הגמולים עבור תקופת דמי את  להשלים יהיה רשאי, מבוטח שחידש תשלומיו בתקופת אורכת הביטוח (ב)

 . תשלומים המלאיםיום מיום חידוש ה 30תוך , 14כמפורט בסעיף    ,ההפסקה

 

הכוללים את  חודשים מיום הפסקת התשלומים 12מבוטח שחידש תשלומיו לקרן בהתאם לתקנון תוך  (ג)

 .לא יחול לגביו שינוי בשיעור הכיסוי הביטוחי, תקופת  אורכת הביטוח

 

ין ילענלמעט , חדש בקרן מבוטחיהיה דינו כדין , ןקרן בהתאם לתקנותשלומיו לחידש ש מבוטח לא פעיל (ד)

 .לעיל( ג)משנה כאמור בסעיף  הכיסוי הביטוחי
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 (ריסק זמני)הסדר ביטוחי  .19

בשיעורים המפורטים בסעיף מופחתים רצופים חודשיים ולשלם דמי גמולים להמשיך מבוטח פעיל יהיה רשאי 

הביטוחי תהיה הנמוכה מבין  תקופת ההסדר(. ההסדר הביטוחי -להלן)החל עליו הביטוח בהתאם למסלול  22

בתקופת ההסדר . או תקופה השווה למספר חודשי הביטוח הרצופים האחרונים, חודשים רצופים 24 -השתים 

בו היה מבוטח ולפי ההכנסה  הביטוח התאם למסלולב, שאיריםונכות הביטוחי יהיה למבוטח כיסוי ביטוחי ל

התשלום יהיה החל מהחודש הראשון . הקובעת לנכות ושאירים בחודש שקדם לתקופת ההסדר הביטוחי

המבוטח יהיה רשאי להורות לקרן לבצע את התשלום בתקופת ההסדר . שלאחר הפסקת התשלומים לקרן

. יתרת הזכאות הצבורה בגין רכיב התגמולים חיוב בהוראת קבע או כרטיס אשראי או על ידי הביטוחי 

בתום תקופת ההסדר הביטוחי לא יוכל המבוטח . תקופת ההסדר הביטוחי תובא במנין תקופות האכשרה

 .אורכת ביטוחלצבור 

 

 תשלום למפרע .20
 

 הקרן רשאית לקבל תשלום דמי גמולים למפרע בשל מבוטח בגין אותה שנת מס ובכפוף להסדר התחיקתי  

 -ולתנאים להלן

 

התשלום למפרע ייוחס באופן שווה בגין החודשים עבורם שולמו דמי הגמולים ואם דיווח המעסיק על  (   א) 

מסכומים אלה לא ינוכו עלויות הכיסוי הביטוחי לנכות ושאירים . לפי דיווחו, המשכורת לפנסיה

 .והתשלום לא ישפיע על ההכנסה הקובעת לנכות ושאירים

 

 .ביטוח לנכות ושאירים יכנס לתוקף בחודש התשלום הראשון בפועלה(     ב) 

 

 .ין תקופת האכשרה למחלה קודמת או התאבדותיהתשלום למפרע לא יובא במנ (ג) 
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 וכיסויים ביטוחיים מסלולי ביטוח  :פרק חמישי

 

  ביטוח ולימסל  .21
 

 :כמפורט להלן ביטוח הקרן תפעיל מסלולי 

 

 שכיר מבוטח (א) 

  הנמוך בשיעור התגמולים מרכיב חלוקת באמצעות חושבה המבוטחת שהכנסתושכיר  מבוטח על (1)  

 (.14)1'א -(1)1'א נספחים יחולו 11.5% -מ   

   של בשיעור התגמולים מרכיב חלוקת באמצעות חושבה המבוטחת שהכנסתו שכיר מבוטח על (2)  

 (.14)2'א-(1)2'א נספחים יחולו ומעלה 11.5%  

 

 מבוטח עצמאי (ב) 

  -נמוך מה בשיעור על מבוטח עצמאי שהכנסתו המבוטחת חושבה באמצעות חלוקת מרכיב התגמולים  (1)    

 (. 14)1'א-(1)1'יחולו נספחים א 11.5%  

 של  שהכנסתו המבוטחת חושבה באמצעות חלוקת מרכיב התגמולים בשיעור  עצמאי  על מבוטח (2)   

 (.14)2'א -(1)2'יחולו נספחים א, 16%-מאך פחות , ומעלה 11.5%  

  16%בשיעור של   על מבוטח עצמאי שהכנסתו המבוטחת חושבה באמצעות חלוקת מרכיב התגמולים (3)   

 (.14)3'א -(1)3'ומעלה יחולו נספחים א   

 

 הביטוח סוגי מסלולי  .א21

  

שיעור הכיסוי  ,שנה לאישה 64 -שנה לגבר ו 67הינו  הפרישה לפנסיית זקנהגיל  – בסיסי מסלול ביטוח    (א) 

, (1)1'נספחים א)הינו גבוה ככל שניתן  שאיריםושיעור הכיסוי הביטוחי ל ימקסימאלות נכהביטוחי ל

 .((1)3'א-ו( 1)2'א

 

שיעור  שנה לאישה 64-שנה לגבר ו 67ית זקנה הינו יגיל הפרישה לפנס – שאירים ממוצע מסלול ביטוח  ( ב)

בסיסי ושיעור הכיסוי הביטוחי לשאירים יהיה  מסלול ביטוחהכיסוי הביטוחי לנכות כפי שקיים ב

בסיסי ובין שיעור הכיסוי המינימאלי לשאירים  מסלול ביטוחממוצע שבין שיעור הכיסוי לשאירים ב

 .((2)3'א, (2)2'א, (2)1'נספחים א)

 

שיעור הכיסוי , באישה 64 -בגבר ו 67הינו  זקנה תגיל הפרישה לפנסיי – שאירים מוגדל  מסלול ביטוח  (ג)

,  (3)1'נספחים א) ימינימאלהינו נכות י ליטוחושיעור הכיסוי הב ימקסימאל הביטוחי לשאירים הינו

 ((.3)3'א, (3)2'א

 

שיעור הכיסוי  ,באישה 64 -בגבר ו 67הינו  זקנה גיל הפרישה לפנסיית –  נכות מוגדל  מסלול ביטוח    (ד)

, (4) 1'נספחים א)  ימינימאלהינו שאירים ל יטוחיבושיעור הכיסוי המקסימלי הינו נכות הביטוחי ל

 .((4)3'א, (4)2'א
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פנסיית הזקנה , באישה 64 -בגבר ו 67הינו זיקנה  גיל הפרישה לפנסיית – וגדלזיקנה מ מסלול ביטוח  (ה)

 .((5)3'א, (5)2'א, (5)1'נספחים א)  ימינימאלהינו  נכות ושאיריםושיעור הכיסוי הביטוחי ל תמקסימאלי

 

פנסיית הזקנה תהיה , באישה 64 -בגבר ו 67הינו זקנה  גיל הפרישה לפנסיית – משווה מסלול ביטוח  (ו)

ההנחות בתנאי שיתקיימו , קרובה ככל שניתן לפנסיית הנכות המלאה ולפנסיית השאירים הכוללת

, (6)2'א, (6)1'נספחים א. )הדמוגרפיות והנחות התשואה שעומדות בבסיס החישוב המפורט בתקנון

 .((6)3'א

 

שיעור הכיסוי , באישה 64 -בגבר ו 67גיל הפרישה לפנסיית זקנה הינו   –  נכות מינימאלי מסלול ביטוח  (ז)

. שאירים ממוצע מסלול ביטוחל דומה  שאיריםי לביטוחושיעור הכיסוי ה ימינימאלהינו נכות ל יביטוחה

 .((7)3'א, (7)2'א, (7)1'נספחים א)

 

 יביטוחה שיעור הכיסוי, לגבר ואישה 60הינו לפנסיית זקנה  הפרישהגיל  – 60בסיסי לגיל  מסלול ביטוח  (ח)

זהה , 60עד הגיע המבוטח לגיל (. א)א21כאמור בסעיף , בסיסי מסלול ביטוחזהה ל נכות ושאיריםל

והוזלת  60ית הנכות עד גיל ילמעט קיצור תקופת תשלום פנס, בסיסי מסלול ביטוחזה ל מסלול ביטוח

 .((8)3'א, (8)2'א, (8)1'נספחים א. )עלות הביטוח בשל כך 

 

שיעור הכיסוי , שנה 60ית זקנה הינו יגיל הפרישה לפנס – 60שאירים ממוצע לגיל  מסלול ביטוח  (ט)

עד הגיע המבוטח (. ב)א21כאמור בסעיף , שאירים ממוצע מסלול ביטוחהביטוחי לנכות ושאירים זהה ל

למעט קיצור תקופת תשלום פנסיית , שאירים ממוצע מסלול ביטוחזה ל מסלול ביטוחזהה , 60לגיל 

 .((9)3'א, (9)2'א, (9)1'נספחים א)והוזלת עלות הביטוח בשל כך  60הנכות עד גיל 

 

שיעור הכיסוי , לגבר ואישה 60גיל הפרישה לפנסיית זקנה הינו   –  60שאירים מוגדל לגיל  מסלול ביטוח  (י)

עד הגיע המבוטח ( ג)א21כאמור בסעיף , שאירים מוגדל מסלול ביטוחהביטוחי לנכות ושאירים זהה ל

ית ילמעט קיצור תקופת תשלום פנס, שאירים מוגדל מסלול ביטוחזה ל מסלול ביטוחזהה , 60לגיל 

 .((10)3'א, (10)2'א, (10)1'נספחים א. )והוזלת עלות הביטוח בשל כך 60הנכות עד גיל 

 

שיעור הכיסוי , לגבר ואישה 60גיל הפרישה לפנסיית זקנה הינו  – 60נכות מוגדל לגיל  מסלול ביטוח  (יא)

עד הגיע המבוטח (. ד)א21כאמור בסעיף , נכות מוגדלת טוחמסלול ביהביטוחי לנכות ושאירים זהה ל

למעט קיצור תקופת תשלום פנסיית הנכות , נכות מוגדל מסלול ביטוחלזה ל מסלול ביטוחזהה , 60לגיל 

 .((11)3'א, (11)2'א, (11)1'נספחים א. )והוזלת עלות הביטוח בשל כך 60עד גיל 

 

שיעור הכיסוי , לגבר ואישה 60גיל  הפרישה לפנסיית זקנה הינו  –  60זקנה מוגדל לגיל  מסלול ביטוח  ( יב)

עד הגיע המבוטח לגיל (. ה)א21כאמור בסעיף , זקנה מוגדל מסלול ביטוחהביטוחי לנכות ושאירים זהה ל

ית הנכות ילמעט קיצור תקופת תשלום קצבת פנס, זקנה מוגדל מסלול ביטוחלזה  מסלול ביטוחזהה , 60

 .((12)3'א( 12)2'א, (12)1'נספחים א. )עלות הביטוח בשל כך והוזלת  60עד גיל 
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שיעור הכיסוי , לגבר ואישה 60גיל הפרישה לפנסיית זקנה הינו  –  60משווה לגיל  מסלול ביטוח  (יג)

, 60עד הגיע המבוטח לגיל (. ו)א21כאמור בסעיף , משווה מסלול ביטוחהביטוחי לנכות ושאירים זהה ל

 60ית הנכות לגיל ילמעט קיצור תקופת תשלום פנס, משווה מסלול ביטוחזה ל מסלול ביטוחזהה 

 .((13)3'א, (13)2'א, (13)1'נספחים א. )והוזלת עלות הביטוח בשל כך 

 

שיעור הכיסוי , לגבר ואישה 60גיל הפרישה לפנסיית זקנה הינו   –  60נכות מינימאלי לגיל  מסלול ביטוח  (יד) 

עד הגיע המבוטח .  (ז)א21כאמור בסעיף , נכות מינימאלי מסלול ביטוחהביטוחי לנכות ושאירים זהה ל

ת ילמעט קיצור תקופת תשלום פנסי, נכות מינימאלי מסלול ביטוחזה ל מסלול ביטוחזהה , 60לגיל 

 .((14)3'א, (14)2'א, (14)1'נספחים א. )עלות הביטוח בשל כך  והוזלת 60הנכות עד גיל 

  

 עלות הכיסוי הביטוחי לנכות ושאירים . 22

 

  -: עלות הכיסוי הביטוחי לנכות תחושב מידי חודש בחודשו ותהיה שווה לסכום שני אלה  (א) 

 

, 23כהגדרתו בסעיף מכפלת ההכנסה הקובעת לנכות ושאירים בשיעור הכיסוי הביטוחי לנכות   ( 1)   

גילו  ,לפי מינו( 2)'ב-(1)'מהמקדם המפורט בנספח ב 1/1000 -ב, 24 -ו( ג)18כפוף לאמור בסעיף 

 .ושנת לידתו של המבוטח

בתקופה ששימשה לחישוב ( מרכיב תגמולים ומרכיב פיצויים)וצע דמי הגמולים מממ 94%  (2)   

מקדם לחישוב עלות הכיסוי הביטוחי מה 1/1000 -במוכפל ההכנסה הקובעת לנכות ושאירים 

 .גילו ושנת לידתו של המבוטח, לפי מינו, (2)'ב-(1)'לנכות המפורט בנספח ב

  

 :עלות הכיסוי הביטוחי לשאירי מבוטח פעיל תחושב מידי חודש בחודשו כלהלן  (ב)  

 

ירים הקרן תחשב את הסכום בסיכון לאלמנה על ידי הכפלת ההכנסה הקובעת לנכות ושא  (1)   

מוכפל , 24 -ו( ג)18כפוף לאמור בסעיף , 23כהגדרתו בסעיף , בשיעור הכיסוי הביטוחי לשאירים

 .מינו ושנת לידתו של המבוטח, לפי גילו, (2)'ג -( 1)'ובמקדם המפורט בנספח ג 60% -ב

הקרן תחשב את הסכום בסיכון ליתומים על ידי הכפלת ההכנסה הקובעת לשאירים בשיעור   (2)   

 30% -מוכפל  ב,  24 -ו(ג) 18כפוף לאמור בסעיף , 23כהגדרתו בסעיף , הכיסוי הביטוחי לשאירים

 .של המבוטח לפי גילו ומינו', ובמקדם המפורט בנספח ד

תנוכה יתרת הזכאות ( 2) -ו( 1) משנה מהסכומים בסיכון לאלמנה וליתומים כאמור בסעיפי  (3)   

 (.בסיכון להלן יתרת הסכום)הצבורה המעודכנת 

 -ו( 1)'מהמקדם בנספח ה 1/100000 -ככל שיתרת הסכום בסיכון תהיה חיובית היא תוכפל ב  ( 4)          

 .מינו ושנת לידתו של המבוטח, לפי גילו, (2)'ה

 

תוך הבחנה  11עלות הכיסוי הביטוחי לשאירי נכה תחושב בהתאם להנחות האקטואריות כאמור בסעיף   (ג) 

ושנת , למינו, למבוטח שיש לו בת זוג ובהתאם לגילו וויתר על כיסוי ביטוחילו בת זוג  שאיןבין מבוטח 

בחישוב עלות הכיסוי הביטוחי לשאירי נכה תילקח בחשבון יתרת הזכאות הצבורה . לידתו של המבוטח

עלות . המעודכנת של המבוטח לרבות תשלום דמי גמולים על ידי הקרן בתקופת תשלום פנסיית נכות

 . וי הביטוחי לשאירי נכה תנוכה מידי חודש בחודשו מכל מבוטח פעילהכיס
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 .עלות הכיסוי הביטוחי לנכות ושאירים תנוכה מתגמולי העובד והמעסיק, לגבי מבוטח שכיר   (ד)   

 

 

 שינויים בכיסוי הביטוחי .23
  

לפי מינו וגילו במועד , בו בחר המבוטח מסלול ביטוחהכיסוי הביטוחי לנכות ושארים ייקבע בהתאם לשיעור  

 .הביטוחי הכיסוי

 

 שינויים בכיסוי הביטוחי במשיכת כספים  .24

  

דינו יהיה כדין ,  באופן מלא או חלקי  ,   או מעסיק / רכיב תגמולי עובד ו כספים מ משך המבוטח את   (א)         

 .שיחושב לפי גילו ביום המשיכה, מבוטח חדש לעניין קביעת שיעור הכיסוי הביטוחי לנכות ושאירים

 

רכיב הפיצויים או משך המעסיק את רכיב תגמולי המעסיק על כספים מ משך המבוטח או המעסיק את   (ב)     

לא יחול שינוי בשיעור הכיסוי הביטוחי לנכות ,  פי הסכם ההצטרפות והוראות ההסדר התחיקתי 

 .ושאירים

 

 ביטול כיסוי ביטוחי לאחר גיל הזכאות  .א24

 

המבוטח . מבוטח פעיל שהגיע לגיל הזכאות רשאי לבחור בביטוח זקנה בלבד ללא ביטוח נכות ושארים (א)  

לאחר אישור , לחודש 1-ההודעה תכנס לתוקף ב. ימסור הודעה בכתב לחברה בנוסח כפי שייקבע על ידה

 . ההחלטה הינה סופית ואינה ניתנת לשינוי רטרואקטיבית. הבקשה

המבוטח יהיה . יגיש בקשה בכתב לחברה, וש מחדש כיסוי ביטוחי לנכות ושאריםביקש המבוטח לרכ 

י החברה ורמת הכיסוי "חייב בחיתום רפואי ובצבירת תקופת אכשרה חדשה מיום אישור השינוי ע

 .הביטוחי תקבע לפי גילו של המבוטח במועד ההצטרפות

 

 67וטרם הגיע לגיל ,  החל עליו מסלול ביטוחבמבוטח פעיל שהמשיך ביטוחו בקרן לאחר גיל הזכאות  (ב)     

מסלול אלא אם הגיש בקשה בכתב לעבור ל, 64/67זהה לגיל  מסלול ביטוחלאישה יועבר ל 64 -לגבר ו

 . אחר ביטוח

 

יועברו ליתרת הזכאות , באישה 64-בגבר ו 67דמי גמולים שישולמו לקרן בשל המבוטח לאחר גיל  ( ג) 

ובמקרה פטירה שאיריו יקבלו פנסיית שאירים , ביטוח נכות ושאיריםהצבורה ללא ניכוי עלויות 

 (.ו)35בהתאם לסעיף 
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 לשאירים  יביטול כיסוי ביטוח .   ב24

 

רשאי לבחור בביטוח נכות בלבד במסגרת , שנה 21מבוטח שהצהיר שאין לו בת זוג וילדים מתחת לגיל   ( א)  

  .הלרבות שאירי נכ החל עליו מסלול ביטוחה

 

רשאי לבחור בביטוח נכות ובביטוח שארים ליתומים בלבד במסגרת , מבוטח שהצהיר שאין לו בת זוג  ( ב) 

 .החל עליו מסלול ביטוחה

 

חודשים  24לא תעלה על לעיל ( ב) -ו( א) משנהבסעיף לביטול הכיסוי הביטוחי כאמור  המרביתהתקופה   ( ג) 

. וי במצבו המשפחתי המחייב שינוי בכיסוי הביטוחיאו עד שיודיע המבוטח לחברה המנהלת שחל שינ

לא הוגשה . חודשים וככל שלא חל שינוי במצבו המשפחתי יוכל המבוטח להגיש בקשה נוספת 24בתום 

 . בו היה עד כה ובתוספת ביטוח שאירים מלאה  מסלול ביטוחבקשה יהיה מבוטח ב

  

 ובטרם הספיק להודיע  או נולד לו ילד /ו המבוטח בו נישאחודשים מיום  3ארע אירוע פטירה תוך  (ד)

החל על המבוטח  מסלול ביטוחיהיו שאירי המבוטח זכאים לפנסיית שאירים ב ,לחברה על השינוי

 .לשאירים והחברה תנכה עלות הכיסוי הביטוחי הנוסף מהסכומים שיגיעו

 

 תעשה בהודעה  ,או הארכתה ,על פי סעיף זה ,ביטוחי לשאיריםהכיסוי ההודעה על ביטול  ( ה) 

 לחודש לאחר אישור קבלת הבקשה על ידי החברה  1 -בכתב לחברה המנהלת ותכנס לתוקף ב 

  . המנהלת 
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 מסלולי השקעות: פרק שישי

 

 מסלולי השקעה למבוטחים .א25

 על , החברה על   החלים  תחיקתיה פי על  הנכסים  הקרן תפעיל מסלולי השקעות כמפורט להלן במסגרתן ינוהלו 

 .כל המסלולים יחדיו כל מסלול בנפרד ועל על , הקרן

' נכסי הקרן המנוהלים במסלול זה יושקעו בהתאם לכללים המפורטים בנספח  טז - שיטת הפניקס (א)

הרכב ההשקעות יהיה מבוסס על תמהיל של סלי מדדים מתוך היצע סלי המדדים שהחליטה . לתקנון

 .עתהלפי שיקול ד, החברה להשקיע בהם

נכסי הקרן המנוהלים במסלול זה יושקעו בהתאם להחלטות הדירקטוריון של  - כללי מסלול הפניקס (ב)

 . החברה וועדת השקעות

בהתאם להחלטות  נכסי הקרן המנוהלים במסלול השקעות זה יושקעו - מסלול הפניקס מנייתי (ג)

 75%הדירקטוריון של החברה וועדת השקעות ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ובלבד שלפחות 

לרבות באמצעות נגזרים במניות או " מניות. "מנכסי הקרן המנוהלים במסלול זה יושקעו במניות

 .בניירות ערך המירים

זה יושקעו בהתאם להחלטות  נכסי הקרן המנוהלים במסלול - םקונצרני ח"מסלול הפניקס אג (ד)

מנכסי  75%לבד שלפחות בהתחיקתי  הדירקטוריון של החברה וועדת השקעות ובכפוף להוראות ההסדר

 . הקרן המנוהלים במסלול זה יושקעו באגרות חוב קונצרניות

נכסי הקרן המנוהלים במסלול זה יושקעו בהתאם להחלטות הדירקטוריון של  - מסלול הפניקס קצר (ה)

מנכסי הקרן  75%החברה וועדת ההשקעות ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ובלבד שלפחות 

מ שלהם "בנקאיים ובלבד  שהמח תובפיקדונוערך ממשלתיים  תבניירוהמנוהלים במסלול זה יושקעו 

 .לא יעלה על שנה

 .להלן.ז25יתרת הנכסים שלא הושקעו באגרות חוב מיועדות על פי סעיף   ,בפרק זה -"   המנוהלים נכסי הקרן"

 

       בחירת מסלול השקעה     . ב25

 

באיזה מסלול , בנוסח שייקבע על ידה, שתוגש לחברה המנהלת, בהודעה בכתב, מבוטח רשאי לקבוע (א)

ובלבד , המועברים לזכותו ואת שיעור ההשקעות בכל מסלולאו הסכומים /השקעה יושקעו דמי הגמולים ו

מסך הכספים  10%מסך מרכיב תגמולי עובד ומעביד או  10%-שלא יופקד במסלול השקעה שנבחר פחות מ

בחר המבוטח במסלול שיטת הפניקס לא יהיה רשאי לבחור . המועברים לקרן על פי ההסדר התחיקתי

 .לולי השקעה נוספיםהשקעות בהפקדת דמי הגמולים למספר מס

 המבוטח רשאי לקבוע מסלול השקעה שונה למרכיב התגמולים ולמרכיב הפיצויים ובלבד שלא 

 ( ב) משנהבחר במסלול שיטת הפניקס ולגבי מרכיב הפיצויים יתקיימו התנאים הקבועים בסעיף  

 .להלן 
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הצבורה המעודכנת  השקעת יתרת הזכאות, לגבי מבוטח שכיר, לעיל( א) משנהעל אף האמור בסעיף  (ב)

אולם אם ביקש המבוטח השכיר להשקיע את אותם , במרכיב הפיצויים תיעשה לפי בקשת המבוטח

 :תאושר בקשתו  רק בהתקיים אחד מאלה. ג להלן25כספים במסלול השקעה שונה מזה הקבוע בסעיף 

 

 כספיםאותם  כי ,הבהודעה בכתב בנוסח שתקבע החבר, מעסיקו של המבוטח הסכים (1) 

 .יושקעו לפי בחירת המבוטח כאמור

 

 הומצא לקרן הסכם או אישור המעסיק לפיו יתרת הזכאות הצבורה המעודכנת שבמרכיב  (2)                    

 לחוק  14בהתאם להוראות סעיף , יבואו במקום פיצויי פיטורים המבוטחהפיצויים לזכותו של      

 .1963-ג"התשכ, פיצויי פיטורים  

 

הצבורה המעודכנת שבמרכיב  הומצא לקרן הסכם או אישור המעסיק לפיו חל על יתרת הזכאות  (3)

ולפי , לתקנות מס הכנסה( ו)כט  41 כהגדרתו בתקנה , הפיצויים הסדר של זכאות ללא תנאי

 .קרןהמבוטח התקבלה בקשת  זכאות ללא תנאי במועד בו  הוראות אותו הסכם התגבשה אותה

 

 בכפוף  בחר המבוטחשהחברה המנהלת תפעל בהתאם להוראות המבוטח ותשקיע במסלול ההשקעה  (ג) 

 .תחיקתיה הקבוע בהסדר ובמועד להוראות ההסדר התחיקתי  

התקבלה  בחברה  בו לעניין סעיף זה יראו את המועד בו אישרה החברה את קבלת הבקשה במועד 

 (.א)ב25הודעת המבוטח כאמור בסעיף 

 

   ברירת מחדל להשקעה  . ג25   

 .כללי  הפניקס 31.5.2010לקרן עד  ברירת המחדל להשקעה של מבוטחים שהצטרפו מסלול (א) 

  

 ."בשיטת הפניקס"יהיה  1.6.2010-מסלול ברירת המחדל להשקעה של מבוטחים שיצטרפו לקרן החל מ (ב) 

 

 בחר  המבוטח לא במסלול ברירת המחדל אםחברה תשקיע את יתרת הזכאות הצבורה של מבוטח ה     (ג)  

  ניתנת לביצוע או שאינה ברורה או לגבי במסלול השקעה או אם ההוראה שנתנה על ידי המבוטח אינה 

 (.ב)ב25בהתאם למפורט בסעיף , ל השקעהחתם על מסלו מרכיב הפיצויים אם המעסיק לא 

 

     שינוי תמהיל הנכסים במסלול השקעה       .ד25

, באותו מסלול השקעהש בתשואות על הנכסים השונים השתנה תמהיל הנכסים במסלול השקעה מסוים עקב שוני 

, א25אותו מסלול לפי הוראות סעיף  הקבוע לגבי יהמינימאללא התקיים תנאי לגבי שיעור ההשקעה  וכתוצאה מכך

 . א25כחריגה מהוראות סעיף , זו בלבדמסיבה , קיום אותו תנאי לא יראו באי

 

         מסלול השקעות נכסי פנסיונרים  .      ה25                                       

 .להסדר התחיקתיובהתאם  תיושקעו בהתאם להחלטות הדירקטוריון של החברה וועדת השקעונכסי פנסיונרים                                                       

 

 השקעות נכסי עמיתים קיימים      .  ו25                        

 .להסדר התחיקתי נכסי זכאים קיימים לפנסיה יושקעו בהתאם להחלטות הדירקטוריון וועדת ההשקעות ובכפוף                                      
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  אגרות חוב מיועדות      .      ז25

 מסלול אגרות חוב ממשלתיות מיועדות שהקרן מחויבת להשקיע בהן לפי הוראות ההסדר התחיקתי ישויכו לכל                                            

 .השקעה בהתאם לחלק היחסי של הנכסים                                            

 -לרבות מסלול פנסיונרים לענין זה  במסגרת אותו מסלול מתוך כלל נכסי הקרן       מנוהלים 

 ( .ג)6כמשמעותם לפי הוראות סעיף  -" זכאים קיימים לפנסיה"       

  למעט נכסי הקרן העומדים כנגד התחייבויות הקרן לזכאים קיימיםלרבות נכסי פנסיונרים  -"כלל נכסי הקרן"                               

 .פנסיהל 

  

 סגירת מסלול       .ח25           

ובתנאי , מהאפשרויות הבאות על פי אחת, תוך קביעת סוג הסגירה, החברה רשאית לסגור מסלולי השקעה

 :שהתקבל אישור הממונה

 .סגירת מסלול ההשקעה מפני הפקדת כספים חדשים כלשהם (א)

 .אחרוהעברת הכספים שנצברו במסלול השקעה זה למסלול השקעה , סגירת מסלול ההשקעה לחלוטין (ב)

 

 

  הוראות מיוחדות .ט25              

משווי  3%-בין אם בנייר ערך בו מושקעים למעלה מ, אם ביום עסקים כלשהו חלה הפסקת מסחר בבורסה 

משווי  3%-או הפסקת מסחר ברשימת ניירות ערך הנסחרת בבורסה ובה מושקעים למעלה מ/הנכסים במסלול ו

רשאית לדחות את ביצוע הפעולות שמועדן חל ביום העסקים בו , מלאהאו הפסקת מסחר /הנכסים במסלול ו

 .ליום העסקים הראשון שלאחר יום העסקים בו חלה הפסקת מסחר, במלואן או בחלקן, היתה הפסקת המסחר
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 פנסיית זקנה: עיישבפרק 

 

  פנסיית זקנהזכאות ל .26
  

 .לגיל הזכאות הגיע אם זקנה פנסיית מהקרן לקבל זכאי יהיה מבוטח (א)

בהודעה . ימים לפני הגיעו לגיל פרישה על פי המסלול שבחר 90, החברה תשלח הודעה בכתב למבוטח (ב)

 . תציין החברה האפשרויות העומדות בפני המבוטח עם הגיעו לגיל פרישה

לפני מועד  ימים 60, (שת ההמרהבק -להלן) בכתב לקרן לקבלת פנסיית זקנה המבוטח יגיש בקשה  (ג)   

 .הפרישה המבוקש

 

 מועד הזכאות הראשון לפנסיית זקנה 
 

  .הפרישה המבוקשלחודש שלאחר חודש  1 -היה ביפנסיית זקנה מועד תחילת הזכאות ל 

 

 חישוב פנסיית הזקנה .27

 

י חלוקת יתרת "תחושב ליום הזכאות הראשון לפנסיית זקנה ע, פנסיונרפנסיית הזקנה שתשלם הקרן ל (א) 

על פי אחת ' ט -'הזכאות הצבורה המעודכנת במקדם ההמרה המתאים המפורט בנספחים ו

 : מהאפשרויות המפורטות להלן

 

יוכל לבחור בפנסיית זקנה שתשולם למשך כל   מבוטח שאין לו בת זוג בעת פרישתו לפנסיית זקנה (1) 

י חלוקת יתרת הזכאות הצבורה המעודכנת "הפנסיה תחושב ע. ללא תקופת הבטחהימי חייו 

 .מינו ושנת לידתו, בהתאם לגילו' במקדמי ההמרה המפורטים בנספח ו

 

שתשולם , יהיה רשאי לבחור בפנסיית זקנה מבוטח שאין לו בת זוג בעת פרישתו לפנסיית זקנה (2)  

 180חודשים או  120, חודשים 60ההבטחה תהיה  תקופת. למשך כל ימי חייו עם תקופת הבטחה

שבגיל  הכל לפי בחירת המבוטח במועד הגשת בקשת ההמרה ובלבד, חודשים 240חודשים או 

לא ש, חודשים 120תקופת הבטחה העולה על בולגבי מי שבוחר  ,נכה לאחר מכן לא היה הפרישה או

גילו בתום תקופת ו או לאחר מכן הפרישה מועדלעשרים וארבע החודשים שקדמו בהיה נכה 

י חלוקת יתרת הזכאות הצבורה המעודכנת "הפנסיה תחושב ע. שנה 85על  אינו עולהההבטחה 

בהתאם למספר חודשי ההבטחה בהם בחר   4'ז-1'ז יםבמקדמי ההמרה המפורטים בנספח

 .מינו ושנת לידתו, גילו, המבוטח

 

את יתרת , (ח)28בכפוף לסעיף , לם הקרןההבטחה תש נפטר פנסיונר כאמור לפני תום תקופת

 התשלום החד פעמי. תשלומי הפנסיה המובטחים לידי המוטבים ובאין מוטבים לידי היורשים

המתאים ליתרת חודשים '  י הכפלת הפנסיה החודשית במקדם ההיוון המפורט בנספח י"יקבע ע

 .שנותרו עד תום תקופת ההבטחה
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פנסיית זקנה שתשולם לו למשך כל זכאי למבוטח שיש לו בת זוג בעת פרישתו לפנסיית זקנה יהיה  (3)  

שיעור הפנסיה לאלמנה . בשיעור שייקבע בבקשת ההמרה, ימי חייו ולאלמנתו למשך כל ימי חייה

הפנסיה . מהפנסיה של פנסיונר 30% -מהפנסיה של הפנסיונר ולא יפחת מ 100%לא יעלה על 

' ת במקדמי ההמרה המפורטים בנספח חנחלוקת יתרת הזכאות הצבורה המעודכ י"תחושב ע

 .שיעור הפנסיה לבת הזוג ושנות לידה של בני הזוג, גיל בני הזוג, בהתאם למין המבוטח

 

מבוטח שיש לו בת זוג בעת פרישתו לפנסיית זקנה יהיה רשאי לבחור בפנסיית זקנה שתשולם לו  (4) 

, חודשים 240או  חודשים 180 ,חודשים 120, חודשים 60ופת הבטחה של למשך כל ימי חייו עם תק

לא היה  גיל הפרישה או לאחר מכןבשבמועד הגשת בקשת ההמרה ובלבד , הכל לפי בחירת המבוטח

לא היה נכה בעשרים וארבע , חודשים 120ולגבי מי שבוחר בתקופת הבטחה העולה על , נכה

 85על  אינו עולהגילו בתום תקופת ההבטחה ו או לאחר מכן הפרישה למועד החודשים שקדמו 

  . שנה

 

שיעור הפנסיה . הפנסיה לאלמנה תשולם למשך כל ימי חייה בשיעור שייקבע בבקשת ההמרה

. מהפנסיה של הפנסיונר 30% -מהפנסיה של הפנסיונר ולא יפחת מ 100%לאלמנה לא יעלה על 

ורה המעודכנת במקדמי ההמרה המפורטים בנספח י חלוקת יתרת הזכאות הצב"הפנסיה תחושב ע

שיעור הפנסיה , גיל בני הזוג, מינו, בהתאם למספר חודשי ההבטחה בהם בחר המבוטח 4'ט-1'ט

 .לבת הזוג ושנות הלידה של בני הזוג

 

תשלם הקרן , והותיר אחריו אלמנת פנסיונר, לפני תום תקופת ההבטחה, נפטר פנסיונר כאמור

האלמנה תהיה רשאית לבחור . (ח)28בכפוף לאמור בסעיף , את יתרת תשלומי הפנסיה לאלמנה

 ןי אקטואר הקר"בתשלום חד פעמי שייקבע עייעשה יתרת תשלומי הפנסיה המובטחת  שתשלום 

לפי ההפרש שבין פנסיית הזקנה המלאה לבין סכום הפנסיה לה זכאית האלמנה עד תום תקופת 

למנה רשאית לקבל את יתרת תשלומי הפנסיה בתשלומים חודשיים תהא הא, לחילופין. ההבטחה

עד תום תקופת ההבטחה  ולאחר מכן תשלם הקרן פנסיה לאלמנת הפנסיונר שתחושב לפי השיעור 

 .הקבוע בבקשת ההמרה

 

, תשלם הקרן,  ולא הותיר אחריו אלמנת פנסיונר, לפני תום תקופת ההבטחה, נפטר פנסיונר כאמור

את יתרת תשלומי הפנסיה המובטחת לידי המוטבים ובהעדר מוטבים , (ח)28עיף בכפוף לאמור בס

י הכפלת הפנסיה החודשית במקדם ההיוון המפורט "התשלום החד פעמי יקבע ע. לידי היורשים

 .המתאים ליתרת החודשים שנותרו עד תום תקופת ההבטחה' בנספח י

 

ולא  31/12/2007שאי לפרוש לפנסיית זקנה לפני מבוטח שהיה ר ,לעיל (א) בסעיף משנהחרף האמור  (ב)  

חישוב פנסיית הזקנה  הנגזרת מיתרת הזכאות שעמדה לזכותו במועד זה ייעשה על פי נספחים , פרש

מקרן פנסיה או קופה מעבירה   בתנאי שהכספים לא הועברו לקרן, שהיו בתוקף במועד זה, ( 1)'ט –(1)'ו

 .אחרת

 

 .חודש הפטירה רבותל ,משך כל ימי חייולפנסיית הזקנה תשולם לפנסיונר  (ג)  

  

 .פנסיונר או שאיריו אינם זכאים להחזרת כספים (ד)  
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 משנה לד מוגבל ובחר בפנסיית זקנה כאמור בסעיףילא יחולו על מבוטח שיש לו  ( 4)-ו( 2()א)27סעיפים  (ה) 

 .שלהלן (ז)

 

תחולק יתרת הזכאות הצבורה באופן , פרישתו לפנסיית זקנה יותר מבת זוג אחתבעת  היו לפנסיונר (ו) 

 .שווה בין בנות הזוג

פנסיית הזקנה של הפנסיונר תחושב בהתאם לחלקה של כל אלמנה ביתרת הזכאות הצבורה במקדם  

בכפוף , וסיכום המנות שיתקבלו' ט -' ההמרה המתאים למאפייניה של כל אלמנה כמפורט בנספחים ו

 (.3)א משנהלאמור בסעיף 

 

מבוטח שיש לו ילד מוגבל בעת פרישתו לפנסיית זקנה יהיה רשאי לבחור בפנסיית זקנה ובפנסיית  (ז)

בחר מבוטח . מפנסיית הזקנה שלו שתשולם לילד המוגבל לאחר מותו 40%רים בשיעור של עד ישא

התאם לחישוב אקטוארי שיעשה תקבע פנסיית הזקנה ב, בפנסיית זקנה כאמור בסעיף משנה זה

 .אקטואר הקרן

 

 בפרישה מוקדמת מוגדלת ת זיקנהיפנסי .א 27

 

 ובלבד שגילו , בתקופה ההגדלה ,רשאי לבקש פנסיית זקנה מוגדלת ,שהגיע לגיל פרישה ,מבוטח (א)    

  -להלןשתנאים הבכפוף לקיום  ,שנה 67תקופת ההגדלה אינו עולה עלה בתום    

 .הזקנה המוגדלת לא תעלה על ההכנסה הקובעת לנכות ושאיריםפנסיית  (1)   

 .מפנסיית הזקנה המוגדלת םלא תפחת משני שלישיהמתמשכת פנסיית הזקנה  (2)   

 .משכר מינימוםקנה המופחתת לא תקטן פנסיית הז (3)   

 .שקדמו למועד הגשת הבקשה החודשים 36-בלא היה נכה  המבוטח (4)   

 .מתמשכתבתום תקופת ההגדלה יקבל פנסיית זקנה  (5)   

  -ו( 2()א)27לא הוגשה בקשה לקבלת פנסיית זקנה עם תקופת הבטחה כאמור בסעיף  (   6)   

 .28או היוון כאמור בסעיף /ו( 4()א)27   

 

 -ן סעיף זהילעני      (ב)

 :תהיה שווה לסכום שני אלה –" פנסיית זקנה מוגדלת"    

 .זקנההתוספת לפנסיית   

 .פנסיית זקנה מתמשכת  

י חלוקת חלק מיתרת הזכאות הצבורה המעודכנת במקדם "תקבע ע –" ת זקנהייהתוספת לפנס"   

 . בהתאם לתקופת ההגדלה המבוקשת' יבנספח  כמפורט

ית זקנה יבהם תשולם פנס, בוטחי המ"כפי שייקבעו ע, מספר החודשים – "תקופת ההגדלה"   

 .שנה 67מעבר לגיל מוגדלת ובלבד שלא תעלה 

המעודכנת  כאשר יתרת הזכאות הצבורה 27תחושב בהתאם לסעיף  –" תמשכתפנסיית זקנה מ"  

 .התוספת לפנסיהמש לרכישת יתחושב בניכוי הסכום שש

 

 זכאים  ,ובהעדרה המוטבים או היורשים, נפטר המבוטח לפני תום תקופת ההגדלה תהא אלמנתו (ג)

 בתשלום , בגין החודשים שנותרו עד לתום תקופת ההגדלה ת זקנהייתרת התוספת לפנסי בל אתלק  

 .'י חד פעמי שיחושב בהתאם לנספח  

 

 .בצע חיתום כתנאי לאישור קבלת פנסיית זקנה מוגדלתתהחברה  (ד)   
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 היוון .28

 

מהפנסיה  25% יהיה רשאי להוון עד ,שפרש לפנסיית זקנה, מבוטח לא פעיללרבות  ,מבוטח (א)  

ובלבד שתקופת ההיוון תסתיים  ,"(תקופת ההיוון" -להלן )שנים  5החודשית שלו לתקופה של עד 

  .שנה 85בטרם הגיעו לגיל 

 

בכל שלב עד , יהיה רשאי לחזור בו מהבקשה מבוטחה .תצורף לבקשת ההמרההבקשה להיוון  (ב)  

 .לבצוע התשלום

 

 ביום העסקים הראשון , ימים ממועד הפרישה 60-לא יאוחר מ, ישולםהוון מההסכום    (ג)

 .זכאות הראשון לפנסיית זקנהפי הפנסיה ביום ה-ויחושב על לחודש 

סכום ההיוון יחושב על ( 3)או ( 1()א)27למי שבחר באפשרות מהאפשרויות המפורטות בסעיפים    

בהתאם ' במקדם המפורט בנספח יא ידי הכפלת אותו חלק מהפנסיה שהמבוטח מבקש  להוון

 .מינו גילו ושנת לידתו של המבוטח, לתקופת ההיוון המבוקשת

 

סכום ההיוון יחושב על ( 4)או ( 2()א)27למי שבחר באפשרות מהאפשרויות המפורטות בסעיפים 

בהתאם ' ידי הכפלת אותו חלק מהפנסיה שהמבוטח מבקש להוון במקדם המפורט בנספח י

לפי המקדם המפורט בנספח  ( ב)27המבוקשת ולגבי מי שחל עליו האמור בסעיף לתקופת ההיוון 

 .1א"י

 

 בהתאם לשיעור , בשיעור מוקטן, במשך תקופת ההיוון יקבל הפנסיונר פנסיה חודשית   (ד)

 .ההיוון 

 

, פי התקנון-על, תשלם הקרן לפנסיונר את מלוא הפנסיה לה היה זכאי, מתום תקופת ההיוון  (ה)

 . ההיווןאלמלא 

 

  .הסכום המהוון שיקבל המבוטח יהיה סופי ולא ישתנה משך כל תקופת ההיוון   (ו)

 

יקבלו הזכאים לפנסיה את מלוא , (3()א)27ובחר במסלול לפי  נפטר פנסיונר שהיוון פנסיית זקנה   (ז)

 .כאילו לא בוצע היוון, פנסיית השאירים ממועד הזכאות לפנסיית שאירים

 

יופחת , לפני תום תקופות ההיוון וההבטחה( 2()א)27יונר שבחר באפשרות לפי סעיף נפטר פנס  (ח)

הסכום שמתקבל מהכפלת הפנסיה בשיעור ההיוון , למוטבים או ליורשים, מהתשלום החד פעמי

 .המתאים ליתרת החודשים שנותרו עד תום תקופת ההיוון', ובמקדם המפורט בלוח י

 

לפני תום תקופת ההיוון והותיר אחריו , (4()א)27פי סעיף שבחר באפשרות ל, נפטר פנסיונר  

ממועד הזכאות לפנסיית שאירים את פנסיית הזיקנה ששולמה , תקבל אלמנת הפנסיונר, אלמנה

ולאחר מכן פנסיה מלאה עד סוף , לפנסיונר בהתחשב בהיוון שבוצע עד לסוף תקופת ההיוון

נסיה לפי השיעור הקבוע בבקשת לאחר תום תקופת ההבטחה תשולם הפ. תקופת ההבטחה

 .ההמרה

, לפני תום תקופת ההיוון ולא הותיר אלמנה( 4()א)27נפטר פנסיונר שבחר באפשרות לפי סעיף   

הסכום שמתקבל מהכפלת הפנסיה בשיעור , למוטבים או ליורשים, יופחת מהתשלום החד פעמי

 .עד תום תקופת ההיוון המתאים ליתרת החודשים שנותרו', ההיוון ובמקדם המפורט בנספח י

 

 .נכהלהיה  יוהפרישה או לאחר מועדשבסעיף זה לא יחול על מבוטח    (ט)
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 היוון מעל קצבה מזערית .א28 

 

 ת הזקנה יהוון חלק מפנסיללבקש  רשאי טרם פרישתו ,לרבות מבוטח לא פעיל, מבוטח (א)

 פנסיית  ,ןוהיוהובלבד שבמועד בקשת ( סכום הפנסיה המבוקש להיוון –להלן )המגיעה לו מהקרן   

 .קצבה מזעריתמלא תפחת  ,זכאי המבוטח לאחר ההיוון ההזקנה ל  

 

 על פיו  המרה ה ההיוון כאמור לעיל ייעשה על ידי הכפלת סכום הפנסיה המבוקש להיוון במקדם         (ב)

 .במועד ההיוון לעיל (א)משנה כאמור בסעיף , פנסיית הזקנה תחושב  

 

 סכום פנסיה תקציבית או קצבה מקופה אחרת המשולמת לעניין סכום הקצבה המזערית יובאו  (ג)

 . זכאות לקצבה ממקור אחרבכפוף לקבלת אישור  ,(קצבה ממקור אחרזכאות ל -להלן)מבוטח  ל 

 

 בכפוף  ,28סעיף היוון פנסיה על פי סעיף זה אין בכדי לפגוע בזכות המבוטח לבקש היוון על פי ב (ד)

 .לקיום כל התנאים 
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 שאירי פנסיונר תייפנס: שמיניפרק 

 

 זכאות לפנסיית שארי פנסיונר .29
 

מהפנסיה ששולמה לפנסיונר לפני , שנקבע בבקשת ההמרה קבל פנסיה בשיעורתפנסיונר אלמנת  (א) 

 . פטירתו

 

, לפנסיונר לפני פטירתו בהתאם לבחירתומהפנסיה ששולמה  40%ילד מוגבל יקבל פנסיה בשיעור של עד  (ב)

לעיל והכל בהתאם לחישוב ( ז)27ובלבד שהפנסיה ששולמה לפנסיונר בחייו חושבה בהתאם לסעיף 

 .אקטוארי שייעשה על ידי אקטואר הקרן

 

לא יהיה , על פי קביעה של ערכאה שיפוטית, י מעשה או מחדל מכוון מצד שאיר"אם הפטירה נגרמה ע (ג)

 ..הפנסיה שלו תחולק בין שאר השאיריםו לפנסיית שאירים זכאי השאיר

 

 .אם אין בתקנון הוראה מפורשת אחרת, כדין אלמנת פנסיונר תפנסי ונרידין אלמן  (ד)

 

 .בין אם נישאה לאחר ובין אם לאו, הפנסיה תשולם לאלמנת הפנסיונר כל ימי חייה ( ה)

 

 (.ח)-ו( ז)28הוראות סעיף  הפנסיונר חלק מהפנסיה יחולו על שאיריוהיוון  (ו)

 

 מועד הזכאות לפנסיית שאירי פנסיונר .30
 

 .לחודש שלאחר חודש הפטירה 1 -מועד הזכאות הראשון לפנסיית שאירי פנסיונר יהיה ה 

  

  תשלום פנסיה לשאירי פנסיונר .31
 

 .או עד להפסקת זכאותם השאיריםשל הפטירה  חודשעד סוף  לשאירי פנסיונר הנסיפהקרן תשלם  

 

 האלמנותחלוקת פנסיית שאירי פנסיונר בין  .32
 

של האלמנה שנפטרה  לא ישולם חלקה, נפטרה האלמנותמאחת היו לפנסיונר שנפטר יותר מאלמנה אחת ו 

 .בחיים לאלמנות שנותרו

 

 תיקרת פנסיית שאירי הפנסיונר .33
 

סיית הזקנה שהיה הפנסיונר מקבל מהקרן אלמלא לא יעלה על פנסכום הפנסיות המשולם לכל השאירים 

 .פטירתו
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 ה לשאירי מבוטחפנסי: תשיעיפרק 

 

 פעיל ות לפנסיית שאירי מבוטחאזכ .34
 

בהתאם למסלול הביטוח החל על  שאירים פנסיית מהקרן זכאים לקבלשאריו  יהיופעיל  מבוטח נפטר (א) 

ובלבד שהמבוטח לא ויתר על כיסוי ביטוחי לשאירים והחברה ניכתה את עלות הכיסוי , המבוטח

 (.ד.)ב24בכפוף לאמור בסעיף , הביטוחי לשאירים בסמוך לאירוע המזכה

 

ו זכאים יהיו שאירי, נפטר מבוטח פעיל בשל מחלה קודמת, לעיל( א) משנה על אף האמור בסעיף   (ב) 

הקביעה לענין מחלה קודמת . לפנסיית שאירים של מבוטח פעיל אם המבוטח צבר תקופת אכשרה

 .או הועדה הרפואית לערר ועדה רפואיתהתעשה על ידי 

 

בצבירת  בגינה הפטירה יהיה המבוטח חייבנפטר מבוטח פעיל בשל מחלה כלשהיא שקדמה לאירוע   (1ב)

מעבר למדד  חודשל 1.17% עלתקופת אכשרה בגין כל גידול בהכנסה הקובעת לנכות ושאירים העולה 

 .ועד לאירוע המזכה( בחישוב שנתיריאלי  15%)מהחודש שקדם לגידול 

 

או בבחירת פנסיה , או בעת המעבר בין המסלולים ההצטרפותאו באישור /ונקבעו התניות בהסכם   (ג) 

 .תותנה הזכאות בקיום ההתניות,  (ג)15לאמור בסעיף  בהתאם מתפתחת

 

חודשי  12צבר המבוטח  אםנפטר המבוטח בעקבות ניסיון התאבדות תשולם פנסיית שאירים רק  (ד)

גידול התנאי האמור לכיסוי הביטוחי לשאירים יחול גם בגין  . ביטוח בקרן ממועד הכיסוי הביטוחי

 .(א) 35לפי סעיף  ת השאירים הכוללתיבפנסי

 

אותו שאיר לא , י מעשה או מחדל מכוון מצד שאיר על פי קביעת ערכאה שיפוטית"נגרמה הפטירה ע  (ה) 

 .יהיה זכאי לפנסיית שאירים

 

יהיה , ( א)15מבוטח שכיר שחל עליו הסכם הצטרפות קולקטיבי לפי סעיף מועד הכיסוי הביטוחי בקרן ל  (ו) 

 . החברה המנהלתי ל ידעממועד קבלת הודעת ההצטרפות 

 

לעיל יהיו השאירים זכאים לפנסיית ( ד) -ו( ג), (ב), (א) סעיפי משנהלא נתמלאו תנאי הזכאות כאמור ב  (ז) 

 .שאירי מבוטח לא פעיל

 

 פעיל שאירי מבוטחל הפנסיהחישוב  .35

  

בשיעור הכיסוי הפנסיה לשאירי מבוטח פעיל תחושב על ידי הכפלת ההכנסה הקובעת לנכות ושאירים  (א) 

עליות בהכנסה  "(. פנסיית שאירים כוללת"להלן ). ב24-ו, .א24,  24 ,(ג)18הביטוחי בכפוף לסעיפים 

 .לעיל לא יובאו בחישוב פנסיית השאירים( 1ב)34הקובעת לנכות ושאירים מעל הקבוע בסעיף 

 

מפנסיית  30%יה בשיעור וכל יתום יהיה זכאי לפנס 60%אלמנת המבוטח תהיה זכאית לפנסיה בשיעור  (ב)

בה לא ויתר המבוטח על הכיסוי הביטוחי שאירים בגין אלמנת , במשפחה חד הורית. השאירים הכוללת

כפוף , זה סעיף משנהכל האמור ב, מפנסיית השאירים הכוללת 60% -יהיה כל יתום זכאי ל, מבוטח

 . 39לתקרה בסעיף 
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לאחר התאמתן , עלתה יתרת הזכאות הצבורה המעודכנת על הערך המהוון של הפנסיות לשאירים  (ג) 

תוגדל הפנסיה לשאירים על פי היחס המתקבל מחלוקת יתרת הזכאות הצבורה , להלן 39לתקרה בסעיף 

הערך המהוון של הפנסיות יחושב על ידי הכפלת הפנסיה לאלמנה . המעודכנת בערך המהוון של הפנסיות

י הכפלת "וע, גילם ושנת לידתם, מינםלפי , (2)' יב-ו( 1)'או לשאיר הנוסף במקדמי ההמרה בנספח יב

  .לפי גילו', הפנסיה ליתום במקדמים המפורטים בנספח י

 

גבוה  שאיריםשיעור הכיסוי הביטוחי לאחר בו ביטוח אחד למסלול ביטוח מסלול מ פעיל עבר מבוטח  (ד) 

תחשב הקרן את  ,חדשהביטוחי המועד ההצטרפות למסלול לפני  הדמת שארעקו מחלה בשלונפטר  יותר

 ,תקופת אכשרה חדשההמבוטח  צבררק אם שיעור הכיסוי הביטוחי הגבוה יותר פנסיית השאירים לפי 

 .16בכפוף לאמור בסעיף , הפטיראירוע ה יוםעד להביטוחי שינוי המסלול ממועד 

תחשב הקרן  חדשביטוחי המיום המעבר למסלול ה ,קודמתתקופת אכשרה למחלה המבוטח צבר לא   

 . הקודםהביטוחי שיעור הכיסוי הביטוחי לשארים המתאים למסלול את פנסיית השאירים  לפי 

 

 .30.6.2011 לאחר שארעה פטירה למקרה -מבוטל. ('1ד)

    

 120, חודשים 60אלמנת מבוטח פעיל תהיה רשאית לבחור בפנסיית שאירים שתשולם עם הבטחה של   (ה)

 85לפי בחירה ובלבד שגילה בתום תקופת ההבטחה לא יעלה על , חודשים 240חודשים או  180 ,חודשים

תוכפל פנסיית השארים , בחרה אלמנת מבוטח פעיל בתקופת הבטחה כאמור בסעיף משנה זה.  שנה

, אים למינהוהמקדם המת' גילה ושנת לידתה שבנספח יב, שלה ביחס שבין המקדם המתאים למינה

מקדמי ההמרה לאלמנת מבוטח פעיל שבחרה בתקופת הבטחה כאמור . 'גילה ושנת לידתה שבנספח יג

 .2'יג-ו 1'בסעיף משנה זה מפורטים בנספחים יג

 

בכפוף , תשלם הקרן את יתרת תשלומי הפנסיה המבוטחת ,נפטרה האלמנה לפני תום תקופת ההבטחה  

 .לידי המוטבים או היורשים שאירים ובהעדר , לפי הענין היתומיםו לידי , (ז)40לסעיף 

 

 נוסףפנסיה לשאיר החישוב    ( 1ה) 

 

 (1()ב) 22יהיה זכאי לפנסיה השווה לסכום בסיכון לאלמנה שיחושב בהתאם לסעיף  נוסףשאיר  (א) 

, ףהנוסושנת לידתו של השאיר , לפי גילו, (2)'יב -ו( 1)'לעיל מחולק במקדמי ההמרה בנספח יב

 .ב15בכפוף לאמור בסעיף 

 

 נוסףיחולו על שאיר  40-ו 39, 38, 36,(ו)35, (ה)35, (ג)35ההוראות החלות על אלמנה בסעיפים   (ב)  

 . בשינויים המתחייבים

 

 .תחושב כאילו היתה אלמנה הזכאית לפנסיה 39-ו( ג)38, (ב)38הפנסיה ליתומים בהתאם לסעיפים  (ג) 
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 מבוטח לא פעילחישוב הפנסיה לשאירי 

 

י "תחושב עומבוטח פעיל שוויתר על הכיסוי הביטוחי לשאירים לא פעיל מבוטח הפנסיה לשאירים של  (ו)

חלקם של האלמנה . 25%וליתומים  75%לאלמנה  -חלוקת יתרת הזכאות הצבורה המעודכנת ביניהם

כמפורט בנספח  והיתומים ביתרת הזכאות הצבורה תחולק במקדמי ההמרה המתאימים לכל אחד מהם

בהעדר יתומים תחושב הפנסיה . לפי גילו ,ליתום' גילה ושנת לידתה ונספח י, מינהלפי  ,לאלמנה' יב

בהעדר אלמנה תחושב הפנסיה ליתומים ממלוא יתרת הזכאות . לאלמנה ממלוא יתרת הזכאות הצבורה

, עם תקופת הבטחהתהיה זכאית לבחור בפנסיית שאירים שתשולם , אלמנת מבוטח לא פעיל. הצבורה

 .המתחייבים בשינויים, (ה)35כאמור בסעיף 

 

 מועד הזכאות  .36

 

 .לחודש לאחר חודש הפטירה 1-מועד הזכאות הראשון לפנסיית שאירי מבוטח יהיה ה 

  

 תשלום פנסיה לשאירי מבוטח .37

 

חודש  הפטירה של הקרן תשלם פנסיה לשאירי מבוטח עד למועד פקיעת זכאותם לפי התקנון או עד לסוף  

 .השאירים לפי המועד המוקדם מביניהם

 

 חלוקת פנסיית שאירי מבוטח בין השאירים .38

 

פנסיה אשר היתה משולמת ב, בחלקים שווים, קנה האלמנותותחל, אחת בת זוגהיו למבוטח יותר מ (א)

למנה לא ישולם חלקה של האלמנה שנפטרה לא, תונפטרה אחת האלמנ; המבוטח ו האחת שללאלמנת

 .או לאלמנות שנותרו בחיים

 

( ב)35 פנסיה המשולמת להם בהתאם לסעיףאת ה יחלקו היתומים, היה למבוטח יותר מיתום אחד (ב)

 .להלן( ג)משנה  בכפוף לאמור בסעיף , אם תהיה כזו ,לאחר תשלום מלוא הפנסיה לאלמנה, לעיל

 

  יחולק חלקו , "יתום"כ בלהיחשיתומים או פסק אחד ה, לאחר פטירת המבוטח יתומיםפטר אחד מהנ  (ג) 

  על מחצית  ובלבד שאף יתום לא יהא זכאי לפנסיית שאירים בשיעור העולה ; בין היתומים האחרים 

 .מהפנסיה ששולמה או משולמת לאלמנה או לאלמנות לפי העניין 

 

 תקרת פנסיה לשאירי מבוטח פעיל .39

ל עמפנסיית השאירים הכוללת או  120%המשולם לכל שאירי המבוטח לא יעלה על , שיעור הפנסיה הכולל

במקרה של חריגה מהתקרה האלמנה תקבל את . הנמוך מביניהם, מההכנסה הקובעת לנכות ושאירים 100%

ור בסעיף התוספת לפנסיה שתשולם לשאירים על פי האמ. חלקה והיתרה תחולק בין היתומים שווה בשווה

 .לא תובא בחישוב התקרה( ג)35
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 היוון .40

מפנסיית השאירים לתקופה  25%מבוטח הזכאי לפנסיית שאירי מבוטח פעיל רשאי להוון עד שאיר   (א)

 .שנה 85תקופה ההיוון לא יעלה על  םבתו וובלבד שגיל, שנים 5של עד 

 

 שלב עד  בכל , מהבקשה בולחזור  שאישאיר המבוטח יהא ר .תצורף לבקשת ההמרההבקשה להיוון   (ב)

 .צוע התשלוםילב 

 

 הראשון לחודש ביום העסקים, גשת הבקשהימים ממועד ה 60לא יאוחר מ, ישולםהוון מההסכום  (ג)

 .זכאות הראשון לפנסיית שאיריםפי הפנסיה ביום ה-ויחושב על

יחושב על ידי הכפלת אותו  ,(ה)35סכום ההיוון לאלמנה שלא בחרה בתקופת הבטחה כאמור בסעיף  

בהתאם לתקופת ההיוון ' חלק מהפנסיה שאלמנת המבוטח מבקשת להוון במקדם המפורט בנספח יד

 .ושנת לידתה של האלמנה, גילה, מינה, המבוקשת

     

' יחושב לפי המקדמים שבנספח י, או ליתומיםסכום ההיוון לאלמנה שבחרה בתקופת הבטחה    

 .מבוקשתההיוון ה בהתאם לתקופת

 

 .בהתאם לשיעור ההיוון, בשיעור מוקטן, פנסיה חודשית אלמנת המבוטחקבל תבמשך תקופת ההיוון       (ד)

 

פי -על, תזכאי אאת מלוא הפנסיה לה הי אלמנת המבוטחתשלם הקרן ל, מתום תקופת ההיוון  (ה)

  .אלמלא ההיוון, התקנון

 

  .יהיה סופי ולא ישתנה משך כל תקופת ההיווןהמבוטח אלמנת קבל תהסכום המהוון ש        (ו)

 

יופחת , לפני תום תקופות ההיוון וההבטחה(  ה)35נפטרה אלמנת מבוטח שבחרה באפשרות לפי סעיף   (ז)

הסכום שמתקבל מהכפלת הפנסיה בשיעור , ליתומים או למוטבים או ליורשים, מהתשלום החד פעמי

 .אים ליתרת החודשים שנותרו עד תום תקופת ההיווןהמת', ההיוון ובמקדם המפורט בלוח נספח יד

 

, כולו או חלקו, (ג)40אלמנת מבוטח שכיר תוכל לבקש כי סכום ההיוון לו היא זכאית כאמור בסעיף  (ח)

 .ייעשה מייתרת הזכאות הצבורה המעודכנת בגין מרכיב הפיצויים
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 פנסיית נכות: עשיריפרק 

 

 ות לפנסיית נכותאזכ .41
 

בהתאם למסלול הביטוח החל עליו ובלבד   ,מבוטח פעיל יהיה זכאי לקבל מהקרן פנסיית נכות (א) 

והחברה ניכתה את עלות הכיסוי  .א 24בהתאם לסעיף ביטוחי לנכות השהמבוטח לא ויתר על הכיסוי 

 :תקיימו כל התנאים הבאיםאם ה, הביטוחי לנכות בסמוך לאירוע המזכה

 . אם המבוטח היה שכיר, בעת שנהיה לנכה התקיימו יחסי עובד מעביד בינו לבין המעסיק (1)            

 .הוגשה בקשה לקבלת פנסיית נכות חתומה על ידי המבוטח או בא כוחו (2)   

 החל על המבוטח או בעת המעבר בין  ההצטרפותאישור או /והתקיימו ההתניות שהותנו בהסכם  (3)   

 (.ג)15 בהתאם לסעיף, המסלולים 

 .רפואית קבעה כי המבוטח הינו נכה הועדה ה (4)   

     

, לעיל א15מבוטח שכיר שחל עליו הסכם הצטרפות קולקטיבי לפי סעיף מועד הכיסוי הביטוחי בקרן ל (ב)  

 .החברה המנהלת על ידימועד קבלת הודעת ההצטרפות מיהיה 

 

על פי קביעת הועדה , בהתאם לדרגת נכותו חלקיתיקבל פנסיית נכות , כנכה חלקיפעיל הוכר מבוטח  (ג)

 .הרפואית

 

צבר המבוטח תקופת אם תשולם לו פנסיית נכות רק , נהיה מבוטח פעיל לנכה בשל מחלה קודמת (ד)

 .אכשרה 

 

בצבירת  בגינה נהיה מבוטח פעיל לנכה בשל מחלה כלשהיא שקדמה לאירוע הנכות יהיה המבוטח חייב (1ד)

 מעבר למדד לחודש 1.17% על העולהלנכות ושאירים הקובעת תקופת אכשרה בגין כל גידול בהכנסה 

 .מהחודש שקדם לגידול ועד לאירוע המזכה( בחישוב שנתיריאלי  15%)

 

חודשי ביטוח  12היה המבוטח לנכה בעקבות ניסיון התאבדות תשולם לו פנסיית נכות רק אם צבר  (ה)

התנאי האמור לכיסוי הביטוחי למבוטח שנהיה נכה עקב ניסיון  .יסוי הביטוחיבקרן ממועד הכ

עקב שינוי מסלול  מגידול בפנסיית הנכותהנובעת , התאבדות יחול גם בגין התוספת לכיסוי הביטוחי

 .סיית נכות מתפתחתנלפשל המבוטח או בקשתו ביטוח 

 

 םזכאי םאינ. א24 בהתאם לסעיף ומבוטח פעיל שוויתר על הכיסוי הביטוחי לנכות לא פעיל מבוטח  (ו) 

 .פנסיית נכותל

 

 פנסיית הנכות חישוב .42

 

שיעור בשתשולם למבוטח תחושב על ידי הכפלת ההכנסה הקובעת לנכות ושאירים  ת הנכותפנסיי    (א)

 .ב24 -ו. א24, 24  ,(ג)18בסעיפים בכפוף לאמור , הביטוח החל עליו בהתאם למסלול הכיסוי הביטוחי

עליות בהכנסה הקובעת לנכות ושאירים מעל הקבוע בסעיף  .("פנסיית נכות" -להלן)ובדרגת הנכות 

 .בחישוב פנסיית הנכות ולא יובא( 1ד)41
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שאירים גבוה שיעור הכיסוי הביטוחי לנכות לאחר בו  מסלול ביטוחאחד ל מסלול ביטוחמעבר מבוטח  (ב)

 ה למבוטחרעקודמת  שא מחלה בשל  ונהיה נכה, או תקופת הכיסוי הביטוחי לנכות ארוכה יותר/ו יותר

שיעור הכיסוי לפי  הנכותתחשב הקרן את פנסיית  ,החדש מסלול הביטוחמועד ההצטרפות ללפני 

המבוטח  צבררק אם , או תקופת הכיסוי הביטוחי לנכות ושאירים ארוכה יותר/הביטוחי הגבוה יותר ו

בכפוף לאמור בסעיף , המזכהאירוע ה יוםעד לו מסלול הביטוחשינוי הממועד  ,ופת אכשרה חדשהתק

16. 

שיעור לפי  נכותאת פנסיית ה החברהתחשב  ,כאמור קודמתתקופת אכשרה למחלה המבוטח צבר לא   

או לתקופת הכיסוי הביטוחי /הקודם ו מסלול הביטוחנכות ושארים המתאים ללהכיסוי הביטוחי 

 .הקודמת

 

 .30.6.2011 לאחר שארע נכות אירוע למקרה מבוטל  ('1ב)

 

ובלבד שהפנסיה המוגדלת לא , מפנסיית הנכות 40%יהיה זכאי לתוספת בשיעור  סיעודינכה שהינו נכה  (ג)

ביחס למדד הידוע כשאותה הכנסה צמודה לשינוי במדד , תעלה על ההכנסה הקובעת לנכות ושאירים

 .במועד האירוע המזכה

 

 נכה המשתכר מעבודה  .א42

 

כאמור בסעיף , המגיעה לו פנסיית הנכות תשולם מלוא ,או עסק/משלח יד ו, נכה המשתכר מעבודהל (א) 

או לפי  42סעיף  לפישחושבה  פנסיית הנכותסכום לרבות  ,ההכנסה הכוללת בחודש מסוים כל עוד ,42

 .משוערכתהממוצעת הההכנסה עולה על  האינ ,יןילפי הענ, 51סעיף 

 

הממוצעת  על ההכנסה, לעיל( א)משנה כאמור בסעיף  ,בחודש מסוים של נכההכוללת ההכנסה ה תעל (ב)

כל עוד  ,מהסכום העודף 50% -בסכום השווה ל ,פנסיית הנכותסכום  באותו חודש יופחת  ,המשוערכת

  .מתקיים האמור לעיל

 

בחישוב הכנסתו הכוללת של נכה , (ב)א42כאמור בסעיף , לצורך קביעת סכום ההפחתה בפנסיית נכות   (1ב)

לא תעלה ( מעסיק קודם -להלן)חלקי הממשיך לעבוד אצל מעסיק שאצלו עבד טרם האירוע המזכה 

, הכנסתו ממעסיקו הקודם במהלך תקופת הנכות החלקית על ההכנסה הכוללת הקובעת מעסיק קודם

 .א מוכפלת בדרגת הנכותכשהי

ממוצע ההכנסות הכוללות ממעסיק  –ן סעיף זה פירושו ילעני –הכנסה כוללת קובעת ממעסיק קודם            

לצורך חישוב (. תקופת הבדיקה –להלן ) החודשים שקדמו לחודש בו ארע האירוע המזכה 12 -קודם ב

יקה לפי שיעור שינוי המדד במועד הממוצע כאמור תחושב ההכנסה הכוללת בכל חודש בתקופת הבד

  .החישוב לעומת המדד בחודש הבדיקה

 

גם ן יהממוצעת המשוערכת לפי הענילעיל יכללו בחישוב ההכנסה הכוללת ( ב)-ו( א)סעיפי משנה ין ילענ (ג)

 .51קצבאות להן זכאי הנכה כאמור בסעיף 

 

טוח לאומי ומס יאישורים מב לרבות להכנסה הכוללתבנוגע הקרן רשאית לדרוש מנכה מסמכים  (ד)

תהיה רשאית הקרן לעכב את תשלום פנסיית , מסמכים כאמור נכהלא הגיש ה .או כל גוף אחר הכנסה

 .הנכות עד להמצאת המסמכים
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 תשלום פנסיית נכות .43

 

או ועדה הועדה הרפואית פי קביעת ל ע, כל עוד הינו נכה למבוטח שהוכר כנכה פנסיית נכות תשלם הקרן 

 .מביניהםהמוקדם , בו בחר מסלול ביטוחהגיעו לגיל פרישה על פי ה דעאו , רפואית לעררים

 

 מועד הזכאות לתשלום פנסיית נכות .44

 

, אולם בגין החודש הרביעי. אירוע המזכההממועד  91 -מהיום ה קמה הזכאות לקבלת פנסיית נכות (א) 

 .היה המבוטח זכאי לפנסיית נכות כפולהי, החמישי והשישי ממועד תחילת הנכות כאמור

י הועדה הרפואית "והוכר שנית עסיום תקופת הנכות מועד מחודשים  6מבוטח שחזר לעבודה בתוך  (ב) 

 .כנכה יהיה זכאי לקבל פנסיית נכות חודשית מהיום הראשון לקביעת הועדה הרפואית

בסעיף ית נכות רטרואקטיבי בגין התקופה שבין מועד הזכאות כאמור יהיה מבוטח זכאי לתשלום פנס (ג) 

תשלם החברה את ההפרשים , לעיל ועד למועד שבו נתנה החלטת הועדה להכיר במבוטח כנכה( א)משנה 

 .45המגיעים לו לרבות תשלום דמי גמולים לפי סעיף 

 

 התנאים ובלבד שהתקיימו כל  ,הנכותתשלום מועד את מבוטח רשאי לדחות  ,44חרף האמור בסעיף  (א) .א44

 :להלן  

 .תשלום הנכותחודשים ממועד  12-תחילת התקופה הנדחית לא תהא מאוחרת מ (1)  

 ודרגת הנכות שנקבעה , הועדה הרפואית הכירה במבוטח כנכה גם בתקופה הנדחית (2)  

 .אינה נמוכה מדרגת הנכות בתקופת הדחייה ,בתקופה הנדחית למבוטח    

 .הוגשה בקשה בכתב בנוסח שנקבע על ידי החברה המנהלת (3)  

 

  משנהסעיף  לפי הוראות , תשלום הנכות החלה פנסיית הנכות להשתלם לעמית במועד מאוחר ממועד (ב) 

 פנסיית הנכות , בכל חודש במהלך התקופה הנדחית, למבוטח תצורף לפנסיית הנכות המשתלמת, (א)  

 ביחס למדד , כשהיא צמודה לשינוי במדד, ש המקביל בתקופת הדחייהשהיתה משתלמת לו עבור החוד  

 .הידוע באותו חודש מקביל  

 

 .בלבד היתקופת הדחיייעשה ב ,45לפי סעיף תשלום דמי הגמולים לקרן עבור נכה   (ג) 
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  –בתקנה זו  (ד) 

 .הנדחה בחודש התחילה 1-ה שתחילתה ביתקופה השווה לתקופת הדחי -"התקופה הנדחית"  

 .הנכות החודש שהמבוטח ביקש כי בו תתחיל להשתלם לו פנסיית -" הנדחהחודש התחילה "  

 . 44 מועד תחילת הזכאות לתשלום פנסיית נכות למבוטח על פי סעיף -" תשלום הנכותמועד "  

 לחודש שבו חל מועד תחילת  1-יה המבוקשת שתחילתה ביתקופת הדח -"תקופת הדחייה"  

  .ת בחודשים שלמים בלבדיוהיא נמנהזכאות    

 

 תשלום דמי גמולים לקרן עבור נכה .  45
 

 המקבל פנסיית נכות מלאה או פנסיית נכות חלקית או של , הקרן תעביר ליתרה הצבורה של מבוטח (א) 

 ממוצע דמי מ 94%-להשווים  דמי גמולים חודשיים שוטפים,  נכה הזכאי לקבלת תשלומים לפי דין 

 בתקופה ששימשה לחישוב ההכנסה  ששולמו בפועל לקרן( תגמולים ורכיב פיצויים רכיב)הגמולים  

  .דרגת הנכותבהתאם ל ,הקובעת לנכות ושאירים 

 

 .59לכללי העדכון לפנסיונרים כאמור בסעיף  לחודש ויעודכן בהתאם 1-התשלום יתבצע ב (ב) 

 

 דמי הגמולים יוגדלו , לעיל ג15לפי הוראות סעיף , מבוטח הזכאי לפנסיית נכות מתפתחתל (ג) 

 עד אחת לשנה במו 2%שנתי של ור בשיעלעיל ( ג) עיף משנהכאמור בס תזקוף לחשבונושהקרן  

 .רבתשלום הפנסיה בגין חודש דצמב 

  

 ועדה רפואית .46
 

יתייצב לבדיקות , ידי הקרן-ידרש עליככל ש, רפואיתמבוטח יחתום על מסמכי ויתור על סודיות  (א) 

בפני הועדה הרפואית במועדים שיקבעו על ידי , אם יוזמן, הועדה הרפואית ויופיע תייבהתאם להפנ

 .הועדה

 

הדיון  או/ימים מיום המצאת המסמך האחרון לפי דרישתה ו 60תוך  ןנתיהחלטת הועדה הרפואית ת (ב)

 .י המועד המאוחר יותרלפ ,הרפואית  ועדהוהאחרון ב

 

 את תאריך , את דרגת הנכות, הועדה הרפואית תקבע אם המבוטח נכה בהתאם לתקנון (ג) 

 .ואת תקופה הנכות הצפויה, לרבות לענין קביעת מחלה קודמתתחילת הנכות   

 

 ועדה רפואית לעררים .47
 

או , עדה רפואית לערריםבפני ו על החלטת הועדה הרפואיתהמבוטח או הקרן רשאים להגיש ערר  (א)

 הרפואית ממועד משלוח החלטת הועדהיום  45תוך ב,  65לערכאה שיפוטית מוסמכת לפי סעיף 

 .בדואר רשום, לצדדים

 

הערר לוועדה רפואית לעררים יוגש בכתב לאחר שהובהר למבוטח כי החלטתה אינה ניתנת לערעור  (ב)

 .הצהיר כי הוא מודע לכך בשאלות רפואיות אלא בשאלות משפטיות בלבד והמבוטח
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 לזמן את המבוטח לבדיקהלדרוש מסמכים נוספים ואשר רשאית , הערר ידון בפני ועדה רפואית לעררים (ג)

שלא השתתפו בוועדה הרפואית   יםתעסוקתי יםרופאשלושה תורכב מהועדה הרפואית לעררים . רפואית

המבוטח יהיה רשאי למנות אחד מרופאי הוועדה הרפואית לעררים  אשר . י החברה הנהלת"שימונו  ע

שכרו ישולם על ידי החברה המנהלת ובלבד ששכרו של הרופא לא יעלה על השכר שמשלמת החברה 

 .המנהלת לרופא מטעמה

 

או /ימים מיום המצאת המסמך האחרון לפי דרישתה ו 60 תוך ןנתית לעררים החלטת הועדה הרפואית (ד)

 .לפי המועד המאוחר יותר ,לעררים עדה הרפואיתוהדיון האחרון בו

 

לרבות הוצאות רופא  ,הועדה הרפואית לערריםהועדה הרפואית ותשא בהוצאות  החברה המנהלת (ה)

 .מנהלת לרופא מטעמהמטעם המבוטח ובלבד ששכרו של הרופא לא יעלה על השכר שמשלמת החברה ה

 

ניתנת   אינהו, רפואיות תחייב את הצדדים לכל דבר ועניין שאלותהחלטת הועדה הרפואית לעררים ב (ו)

 .לערעור או לתקיפה בכל דרך שהיא

 

 בדיקה חוזרת .48
 

רפואית עדה ולזמן את המבוטח לו, ובין ביוזמת המבוטח, בין ביוזמתה, החברה המנהלתרשאית  מעת לעת 

תחייב , קבעה הועדה הרפואית כי חל שינוי במצב הרפואי ,לבדיקה אם חל שינוי במצבו הבריאותי נוספת

ככל שדרגת הנכות עלתה החשוב . הנכות תחושב מחדש ופנסייתתותאם דרגת הנכות החלטתה ולפי הנסיבות 

 .החדש ייעשה רק לגבי השינוי בדרגת הנכות

 

 פנסיית זקנה לנכה .49
 

שבחר יהיה רשאי לבחור בפנסיית זקנה לפי  ביטוחהמסלול שהגיע לגיל הפרישה על פי המבוטח נכה  (א)

 (.3)או ( 1( )א)27אחת האפשרויות המפורטות בסעיף 

 

 .מבוטח נכה שהגיע לגיל הפרישה לא יוכל להוון את פנסיית הזקנה (ב)

 

 פנסיה לשאירי נכה .50
 

שאיריו זכאים לקבל פנסיית  יהיו, החל עליו הביטוח מסלול ילפ פרישהה  גילנפטר נכה לפני הגיעו ל (א)

השאירים זכאים לפנסיה מלאה אם המבוטח המשיך  יהיו, היה המבוטח נכה חלקי. שאירי מבוטח פעיל 

 כאמור גמולים דמי השלמת הופקדה לא. הוכרה שלא הנכות שיעור בגין חלקייםלהפקיד דמי גמולים 

חודש  אחרחודש שלב תחלהזכאות לפנסיית שאירים .  לקיתח שאירים לפנסיית זכאים השאירים יהיו

  .הפטירה

אופן תשלום הפנסיה ו לרבות לעניין, לכל דבר ועניין, היהי, מעמדם ודינם של שאירי הנכה שנפטר (ב)

 .פעיל כשל מעמדם ודינם של שאירי מבוטח, חלוקת הפנסיה בין השאירים
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 דיןלת תשלומים לפי נכה הזכאי לקב .51
 

יהיה נכה הזכאי לקצבה או תגמול בשל תאונת עבודה או פגיעה בעבודה על פי חוק הביטוח הלאומי  (א) 

  -א 42כפוף לאמור בסעיף , לפי בחירתו לאחד מאלה, זכאי

 השווה להכנסה הקובעת לנכות ושאירים מוכפלת בדרגת מהקרן פנסיית נכות קבל ל (1)  

 ובלבד שפנסיית הנכות לא תעלה על  מהמוסד לביטוח לאומי שהוא מקבל בניכוי הסכומים הנכות  

 .חוק הביטוח הלאומי  הפנסיה שהיתה משולמת אלמלא הזכאות לקצבה או תגמול לפי  

 .על זכויותיו לפנסיה כנגד החזרת כספים לפי פרק עשירי להלןלוותר  (2)  

 

או מהמועד , ימים מיום הפגיעה 45לתשלום קצבה בתוך בבקשה  מוסד לביטוח לאומיל מבוטח יפנהה (ב)

ויציג בפניהם  ,לפי המאוחר מבין השניים ,זכאות לגמלהלמבוטח בו הובהר כי הפגיעה עשויה להקנות 

 .את כל החומר המזכה אותו בקבלת תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי

 

זכות התחלוף והיא רשאית להגיש על  מוקנית לקרן, לעיל( ב)כאמור בסעיף משנה , נדחתה תביעת הנכה (ג)

. או לערכאה השיפוטית המוסמכת/ו של ביטוח לאומי ועדה הרפואית לערריםוחשבונה תביעה ל

 .יהיה חייב לשתף פעולה עם הקרן ויעמוד לרשותה בכל ההליכים הכרוכים בתביעה כאמור, המבוטח

 

לאומי יהיה זכאי לתשלום מקדמות על  נכה שהציג בפני החברה הוכחה על הגשת תביעה למוסד לביטוח (ד)

סיית הנכות החודשית חשבון פנסיית הנכות שגובהם ייקבע על ידי החברה ובלבד שלא יעלו על סכום פנ

התחייבות בנוסח  כתבהנכה יחתום על . לה היה זכאי הנכה אלמלא זכאותו לפי חוק הביטוח הלאומי

 .שייקבע על ידי החברה
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 כספים החזרת: אחד עשרהפרק 

 

 מבוטחל םכספי החזרת .52
 

 בכפוף לתנאי ההסדר התחיקתי, םשאייהיו ר שכיר שניתק יחסי עובד מעביד או מבוטח עצמאי מבוטח (א)

ערך  בזכות לקבלת , את הזכות לקבלת פנסיה, לפנסיה םלהמיר בכל עת טרם פרישת ,והוראות כל דין

 . הפדיון

 

,  (גיל הפרישה בחוק -להלן ) 2004-ד"חוק גיל פרישה התשס יפל שכיר שהגיע לגיל הפרישה ע מבוטח (1א)

מרכיב התגמולים יתרת הזכאות הצבורה יהיה רשאי למשוך את , ולא נותקו יחסי עובד מעביד

בכפוף לתנאי ההסדר  ,טרם הגיעו לגיל הפרישה בחוק, בשל ההפקדות שבוצעו עבורו, שנצטברה לזכותו

 .התחיקתי

 

 .המבוטח או שאיריו זכאים לקבל פנסיה ולא יהי,  מלוא ערך הפדיון לקבל אתבחר המבוטח  (ב)

 

יתרת הזכאות מתקטן יתרת הזכאות הצבורה בגובה חלק , מערך הפדיוןחלק  לקבלבחר המבוטח  (ג)

 .הצבורה שמקורו בדמי הגמולים שנמשכו

 

סעיף  לגביו חולילא , גיל הפרישה או לאחריולשקדמו  עשרים וארבע החודשיםמבוטח שהיה נכה ב (ד)

 . לעיל (1א) משנהסעיף לגבי מרכיב התגמולים ו, לעיל (א) משנה

 

 במקרה פטירההחזרת כספים  .53
 

 יהיו  לא על פי התקנון, הזכאים לפנסיית שאיריםאו יתומים /אלמנה ו נפטר מבוטח והשאיר אחריו  (א)

 .לקבל את ערך הפדיוןזכאים או היתומים /האלמנה ו

 

ישולם ערך , נוסף ולא נקבע שאיר, 21 - 18שגילם בין , המבוטח והשאיר אחריו יתומים בלבדנפטר  ( ב)

 .ובלבד שכל היתומים חתמו על בקשה להחזרת כספים, הפדיון לידי היתומים

 

בין אם  כמבוטח פעיל או כמבוטח  ,לה הם זכאיםפנסיית שאירים  אשר שאירים והשאירנפטר מבוטח   ( ג)

אשר  ,ערך הפדיון יהיו זכאים לקבל את , מינימוםהאינה עולה על פנסיית  הפטירהבמועד  ,  לא פעיל

 :כדלקמן יחולק 

 75% - אלמנהל -  

  25% -יתומים ל   -

 .בהעדר אלמנה יחולקו הכספים באופן שווה בין היתומים          

 .הסכום מלוא את האלמנה תקבל, יתומים בהעדר   

 

למי שהמבוטח מינה בהודעה ישולם ערך הפדיון , ולא היו לו שאירים במועד פטירתו, נפטר מבוטח (ד)

, נפטר אחד או יותר מהמוטבים לפני פטירתו של המבוטח. ובכתב שנמסרה לקרן לפני פטירתו כמוטבי

או  לא מונו מוטבים. תשלם הקרן את חלקו של המוטב שנפטר למוטבים שנשארו בחלקים יחסיים

או צו /ליורשי המבוטח לפי צו ירושה ו ישולם ערך הפדיון ,רו כל המוטבים לפני פטירתו של המבוטחנפט

 .קיום צוואה
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 מעסיקל םהחזרת כספי .54
 

בנסיבות המזכות אותו או את שאיריו בפנסיה או בפיצוי , הופסקה עבודת המבוטח אצל מעסיק (א)

 .לא יוחזרו כספים למעסיק, פיטורים

 

לא יוחזר מרכיב  לעיל( א)בנסיבות המפורטות בסעיף משנה שלא , קה עבודת המבוטח אצל מעסיקהופס (ב)

העבודה החל על המעסיק או בהסכם שנערך בין בהסכם אלא אם נקבע אחרת  הפיצויים למעסיק

 .לבין המבוטחהמעסיק 

 

 .החזרת הכספים למעסיק תתבצע בהתאם לתקנון ובכפוף להסדר התחיקתי (ג)

 

רוע המזכה את המבוטח או שאיריו בפנסיה לא יוחזרו הכספים יבמהלך תקופת אורכת הביטוח א ארע (ד)

 .למעסיק ולא תפגענה זכויות המבוטח או שאיריו לקבלת פנסיה מהקרן

 

ין  ילענלעיל תופחת יתרת הזכאות הצבורה של המבוטח ( ג)הוחזרו כספים למעסיק כאמור בסעיף משנה  (ה)

 .לעיל 53או  52סעיף 

 

הסכם עבודה הקובע זכאות בלא , בעת הצטרפות המבוטח, לא יוחזרו כספים למעסיק אם נמסר לקרן (ו)

ערך פדיון בגין רכיב הפיצויים יחושב לפי הנוסחה המפורטת . תנאי כהגדרת המונח בתקנות מס הכנסה

 .' בנספח טו
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 תהוראות כלליו: עשרשניים  פרק 

 

 זקנה הגשת בקשה לקבלת פנסיה .55
 

, לכל בקשה כאמור. מהקרן תוגש בטופס שהכינה לכך החברה המנהלתפנסיית זקנה בקשה לקבלת  (א)

אשר יוגשו גם , את המסמכים האלה, בין היתר, אשר יכללו, יצורפו כל המסמכים הדרושים לבירורה

 :הם בטפסים שהכינה לכך הקרן

 

וכי המבקש מודע לכך שבמידה , שההצהרה של המבקש בדבר נכונות הפרטים שנמסרו בבק (1)  

לעדכן את , הקרן תהיה רשאית לשלול זכאותו לפנסיה, ויתברר כי מסר פרטים שאינם נכונים

לדרוש החזר סכומים ששולמו לו מן הקרן או לקזז את התשלום ששולם לו , סכום הפנסיה

 .מתשלום הפנסיה או מכל סכום שיעמוד לזכותו, בטעות

 .לויתור על סודיות רפואיתהסכמתו של המבקש  (2)  

 

הקרן רשאית לדרוש מכל מגיש בקשה לקבלת תשלום מהקרן פרטים או מסמכים נוספים לצורך אישור  (ב)

 .הזכאות ועליו למלא דרישות אלה כתנאי מוקדם לקבלת התשלום ממנה

 

 הגשת בקשה לקבלת פנסיית נכות או שאירים .56  

 .לתקנון יזכללים המפורטים בנספח  תוגש בהתאם  לבקשה לקבלת פנסיית נכות או שאירים  

 

 כולם או  ,שונואו  /ו או מלאים אינם נכונים הפרטים שנמסרו לקרן  התברר לחברה המנהלת כי   .א56

 .הכל לפי העניין, התשלוםהזכויות או רשאית לשנות או לבטל את  חברה המנהלתתהא ה ,חלקם 

 

  ,לרבות פסיקת ערכאות שיפוטיות,  מכל סיבה שהיא, מקצתוכולו או , עוכב תשלום הפנסיה  . ב56

 התשלומים הפרשי  אושי, או לחדש התשלומים/לשלם את מלוא הפנסיה ווהחברה החליטה  

 .בלבד הצמדה למדד 

 

 ינימוםמ תיסכומי פנסי .57
 

לקבל , הזכאי לפנסיה הנמוכה מפנסיית מינימום בחודש הראשון לזכאותו לפנסיה יוכל לפי בחירתו, פנסיונר

בחשוב פנסיית המינימום תילקח בחשבון הפנסיה לה . או החזרת כספים( ג)10פנסיה בכפוף לאמור בסעיף 

 ".הפניקס פנסיה כללית"זכאי מהקרן ומהוא 

 

 מועדי תשלום הפנסיות .58
 

 .בגין החודש שחלף, כל חודשל 1 -תשולם לזכאים ב, מכל סוג שהוא, פנסיה
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 עדכון הפנסיה .59
 

לפיו עודכנה מדד לעומת ההפנסיה  תשלוםהפנסיה תעודכן כל חודש לפי שינוי שיעור המדד בחודש  (א) 

 .הפנסיה הקודמת

 

הפנסיות של הפנסיונרים לפי שיעור העודף או הגירעון יעודכנו השנתי במועד עריכת המאזן האקטוארי  (ב)

החל מהפנסיה המשולמת בגין חודש ינואר העוקב למועד עריכת המאזן , האקטוארי לפנסיונרים

 .השנתי האקטוארי

 

 עדכון פנסיית נכות מתפתחת .א59

שתו ומועד והחברה אשרה את בק .ג15נכות מתפתחת לפי הוראות סעיף ביקש מבוטח שתושלם לו פנסיית  

, תעודכן פנסיית הנכות ,פי התקנון חל לאחר אישור הבקשה האירוע המזכה שבו הוכר המבוטח כנכה על

 .אחת לשנה במועד בתשלום הפנסיה בגין חודש דצמבר ,לשנה 2%בשיעור  59מעבר לעדכון לפי סעיף 

 

 איסור העברת הזכות לפנסיה .60
 

 .ניתנת להעברה או לשעבוד או לעיקול או לערבות בכל דרך שהיאאינה , זכות לפנסיה ולקבלתה לפי התקנון

 

 שלילת הזכות לפנסיה .61
 

רשאית , הזכויות או תשלומים כלשהם לרבות תשלומי פנסי, או בהטעיה, קיבל אדם מהקרן במרמה (א)

 .ואו מקצת וכולאו התשלום הקרן לשלול או לבטל את הזכות 

 

 .רשאית הקרן לבטלה, ממנה בטעותקיבל אדם זכות לפנסיה או חלק  (ב)

 

לפי חוק פסיקת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית , רשאית הקרן לדרוש החזרתו, סכום שהושג כאמור (ג)

 .מיום תשלומו ריבית

 

 קיזוז .62
 

 :הקרן רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים לפנסיונר את הסכומים שלהלן (א)

 

 .פנסיונרהמגיעים לה מה סכומים (1)

 .בטעות או שלא כדין הקרן סכומים ששילמה (2)

 .יתרת ההלוואה שקבל המבוטח (3)

 

, לשאיריו או פנסיונרלתבוע בדרך אחרת כל סכום ששילמה למקרן הבא למנוע מ סעיף זהאין האמור ב (ב)

 . א42 סעיף לפי לרבות סכומים שלקרן זכות להחזרתם , בטעות או שלא כדין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

50 

 

 

 

 ראיות .63
 

בין שמקורו , ב"ממוחשבים וכו, סרוקים, לרבות מסמכים מצולמים מזוערים, מסמך הנמצא ברשות הקרןכל 

יהיה בגדר מסמך מקורי וישמש ראיה קבילה להוכחות קיומו , מכל סיבה שהיא, קיים ובין שמקורו הושמד

 .בכל ערכאה, או תוכנו במסגרת היחסים שבין הקרן לבין החבר/ו

 

 הלוואות .64
 

 , מנהלתה החברהידי הנהלת -על מעת לעתבתנאים שיקבעו , הקרן תהא רשאית להעניק למבוטחים הלוואות 

 .והכל בכפוף לתנאי ההסדר התחיקתי        

 

 ישוב סכסוכים .65
 

תדונה בפני הערכאה , החברה המנהלתלבין , או מי מטעמם, פנסיונרומחלוקות בין מבוטח או  סכסוכים (א)

 .כתהשיפוטית המוסמ

 

להפנות סכסוכים , או מי מטעמם ,הפנסיונר ואבהסכמת המבוטח , מוסמכת חברה המנהלתה (ב)

 "(.המוסד לבירורים" -להלן )ומחלוקות לבוררות  

 

תחולנה על דיוני הבוררות בפני המוסד  1968 - ח"התשכ, הוראות התוספת הראשונה לחוק הבוררות (ג)

 :פרט לאמור להלן, לבירורים

 

 .ום מיום הפניהי 60לבירורים ימסור החלטתו בתוך  המוסד (1)

 .פסק דינו של המוסד לבירורים ינומק (2)

 

 .לכל דבר ועניין, החלטת המוסד לבירורים תהווה פסק דין בבוררות (ד)

 

 

 עצמאים: עשרשלוש פרק 

 דמי גמולים (א. ) 66

ההצטרפות מידי חודש בחודשו או מבוטח עצמאי ישלם דמי גמולים לקרן על פי הקבוע בהסכם  (1)   

 .לפי בחירתו, אחת לתקופה

 

ותמה אורכת י מבוטח עצמאי במועד הקבוע בהסכם ההצטרפות "לא שולמו דמי גמולים ע (2)  

 . הביטוח לא יהיה למבוטח העצמאי כיסוי ביטוחי לנכות ושאירים

 

ולמו בפועל וזכויותיו ייקבעו ירשמו דמי הגמולים בחשבונו במועד בו שחזר מבוטח עצמאי לשלם  (3)  

 . 18בהתאם ובכפוף לקבוע בסעיף 
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 ניכוי עלות הכיסוי הביטוחי לנכות ושאירים (ב)  

, בחודשים בהם שולמו דמי הגמולים, תנכה הקרן, בחר מבוטח עצמאי לשלם דמי גמולים אחת לתקופה   

בהם לא הועברו דמי גמולים  את עלות הכיסוי הביטוחי לנכות ושאירים מדמי הגמולים ובחודשים

מיתרת הזכאות הצבורה , בגין הסכום שלא שולם, תנוכה עלות הכיסוי הביטוחי לנכות ושאירים

לפי , עד למועד ההפקדה התקופתית הבאה לפי הסכם או עד סוף שנת המס העוקבת, המעודכנת

לנכות ושאירים באופן מבוטח עצמאי יהיה רשאי לשלם את עלות הכיסוי הביטוחי . םמביניההמוקדם 

 (.כיסוי ביטוחי מותנה -להלן . )ל  יובאו במניין תקופת האכשרה"כל החודשים הנ. שוטף

לא יחולו על מבוטח עצמאי אשר הפסיק את ההפקדות ( ב)18 -ו ( א)18למען מנוע ספק מובהר כי סעיף    

 .התקופתיות לפי ההסכם

 

 תחילת ביטוח (ג) 

המחאה לכיסוי חודש הביטוח , בנוסף להוראת הקבע, במעמד החתימה, מבוטח עצמאי שמסר לקרן   

יום מיום אישור הקרן  30בתוך , הראשון או התחייבות שתשלום דמי הגמולים הראשון יפרע במועדו

 .41 -ו  34יהיה מבוטח בקרן ממועד החתימה לעניין סעיפים , את הצטרפותו

 

 תחולה (ד) 

 .בשינויים המתחייבים מהוראות פרק זה, עצמאי במלואןהוראות התקנון יחולו על מבוטח    

 

 

 קופות גמלהעברת כספים בין  :עשר ארבע פרק 

 

 העברת כספים לקרן
 

קופת אחרת או להורות על העברת הכספים מהקרן ל מקופת גמלמבוטח רשאי לבקש העברת כספים לקרן  .67

 .אחרת הכל בהתאם להוראות כל דין וחוזרי הממונה גמל
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 נספחים
 

 

 .י אינטרפולציה בין שני הגילאים השלמים הסמוכים"מקדמים שאינם לגילאים בשנים שלמות יחושבו ע

יחושב המקדם על פי הוראות אגף שוק ההון ביטוח וחסכון , בכל מקרה בו אין מקדם לגיל המבוטח ושנת לידתו

 .במשרד האוצר וטבלאות מפורטות יהיו במשרדי החברה המנהלת

 

 

שכוללים תשלום פנסיה לילד מוגבל יחושבו על פי  לפנסיונריםעלות הכיסוי הביטוחי לשאירי נכה ומקדמי ההמרה 

 .או כל חוזר אחר שיחליף אותו. 17/05/2007 -ה מיום  2007-3-6 המקדמים וההוראות שבחוזר הממונה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 21 סעיף -גברים - פעיל למבוטח ושאירים לנכות הביטוחי הכיסוי שיעורי-( 7)1'א -( 1)1'א נספח
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 :הערה

  .הביטוחי הכיסוי במועד שהיה כפי, המבוטח של לגילו מתייחס בטבלה הגיל
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 21 סעיף - גברים - פעיל למבוטח ושאירים לנכות הביטוחי הכיסוי שיעורי -(14)1'א-(8)1'א נספח
 

 

 

 

 :הערה

.הביטוחי הכיסוי במועד שהיה כפי, המבוטח של לגילו מתייחס בטבלה הגיל



 

 

56 

 21 סעיף - נשים - פעיל למבוטח ושאירים לנכות הביטוחי הכיסוי שיעורי -(7)1'א-(1)1'א נספח

 

 
 
 

 :הערה

.הביטוחי הכיסוי במועד שהיה כפי, המבוטח של לגילו מתייחס בטבלה הגיל
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 21 סעיף- נשים - פעיל למבוטח ושאירים לנכות הביטוחי הכיסוי שיעורי -(14)1'א -(8)1'א נספח
 

 
 
 

 :הערה

.הביטוחי הכיסוי במועד שהיה כפי, המבוטח של לגילו מתייחס בטבלה הגיל
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 21 סעיף - גברים - פעיל למבוטח ושאירים לנכות הביטוחי הכיסוי שיעורי-(7)2'א-(1)2'א נספח

 

 
 
 

 :הערה

.הביטוחי הכיסוי במועד שהיה כפי, המבוטח של לגילו מתייחס בטבלה הגיל
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 21 סעיף- גברים - פעיל למבוטח ושאירים לנכות הביטוחי הכיסוי שיעורי-(14)2'א-(8)2'א נספח

 

 
 

 :הערה

.הביטוחי הכיסוי במועד שהיה כפי, המבוטח של לגילו מתייחס בטבלה הגיל
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 21 סעיף - נשים - פעיל למבוטח ושאירים לנכות הביטוחי הכיסוי שיעורי-( 7)2'א-(1)2'א נספח
 

 
 

 :הערה

.הביטוחי הכיסוי במועד שהיה כפי, המבוטח של לגילו מתייחס בטבלה הגיל
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 21 סעיף - נשים - פעיל למבוטח ושאירים לנכות הביטוחי הכיסוי שיעורי-(14)2'א-(8)2'א נספח

 

 
 
 

 :הערה

.הביטוחי הכיסוי במועד שהיה כפי, המבוטח של לגילו מתייחס בטבלה הגיל
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 21 סעיף -גברים  - פעיל למבוטח ושאירים לנכות הביטוחי הכיסוי שיעורי -( 7)'3א -( 1)'3א נספח

 

 
 
 

 :הערה

.הביטוחי הכיסוי במועד שהיה כפי, המבוטח של לגילו מתייחס בטבלה הגיל



 

 

63 

 21 סעיף -גברים  - פעיל למבוטח ושאירים לנכות הביטוחי הכיסוי שיעורי -( 14)'3א -( 8)'3א נספח

 

 
 
 

 :הערה

.הביטוחי הכיסוי במועד שהיה כפי, המבוטח של לגילו מתייחס בטבלה הגיל
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 21 סעיף -נשים  - פעיל למבוטח ושאירים לנכות הביטוחי הכיסוי שיעורי -( 7)'3א -( 1)'3א נספח

 

 
 
 

 :הערה

.הביטוחי הכיסוי במועד שהיה כפי, המבוטח של לגילו מתייחס בטבלה הגיל
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 21 סעיף -נשים  - פעיל למבוטח ושאירים לנכות הביטוחי הכיסוי שיעורי -( 14)'3א -( 8)'3א נספח

 

 
 
 

 :הערה

  .הביטוחי הכיסוי במועד שהיה כפי, המבוטח של לגילו מתייחס בטבלה הגיל
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 2(א)22, 1(א)22סעיף  -גברים  -מקדמים לחישוב עלות הכיסוי הביטוחי לנכות  - 1'נספח ב
 

 (67לגיל ) 
 

 

 

  :הערה

בסכום פנסיית הנכות  1,000-י הכפלת המקדם המתאים בטבלה מחולק ב"עלות הכיסוי הביטוחי לנכות תחושב ע

משיעור דמי הגמולים לפיו חושבה ההכנסה המבוטחת בצירוף ממוצע שיעורי  94%-ובמכפלת ההכנסה הקובעת ב

  .ריםרכיב הפיצויים מהמשכורת לפנסיה ששימשה לחישוב ההכנסה הקובעת לנכות ושא
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  2(א)22, 1(א)22סעיף  -גברים  -מקדמים לחישוב עלות הכיסוי הביטוחי לנכות : 1'נספח ב

 (60לגיל )

 

 
 

  :הערה

בסכום פנסיית הנכות  1,000-י הכפלת המקדם המתאים בטבלה מחולק ב"עלות הכיסוי הביטוחי לנכות תחושב ע

חושבה ההכנסה המבוטחת בצירוף ממוצע שיעורי משיעור דמי הגמולים לפיו  94%-ובמכפלת ההכנסה הקובעת ב

  .רכיב הפיצויים מהמשכורת לפנסיה ששימשה לחישוב ההכנסה הקובעת לנכות ושארים
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 2(א)22, 1(א)22סעיף  -נשים  -מקדמים לחישוב עלות הכיסוי הביטוחי לנכות : 2'נספח ב

 (לגיל 64)
 

 
 

 : הערה

בסכום פנסיי הנכות  1,000-י הכפלת המקדם המתאים בטבלה מחולק ב"עלות הכיסוי הביטוחי לנכות תחושב ע

יעורי רכיב שמשיעור דמי הגמולים לפיו חושבה ההכנסה המבוטחת בצירוף ממוצע  94%-ובמכפלת ההכנסה הקובעת ב

 .ושאריםהפיצויים מהמשכורת לפנסיה ששימשה לחישוב ההכנסה הקובעת לנכות 

 2(א)22, 1( א)22סעיף  -נשים  -מקדמים לחישוב עלות הכיסוי הביטוחי לנכות  -2'נספח ב 

 (לגיל 60)
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 : הערה

בסכום פנסיית הנכות  1,000-י הכפלת המקדם המתאים בטבלה מחולק ב"עלות הכיסוי הביטוחי לנכות תחושב ע

לפיו חושבה ההכנסה המבוטחת בצירוף ממוצע שיעורי משיעור דמי הגמולים  94%-ובמכפלת ההכנסה הקובעת ב

 .רכיב הפיצויים מהמשכורת לפנסיה ששימשה לחישוב ההכנסה הקובעת לנכות ושארים

 'ג15סעיף  - גברים -מקדמים לחישוב עלות הכיסוי הביטוחי לנכות  - 3'בנספח 

 (67כולל פנסיית נכות מתפתחת לגיל )
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 : הערה
בסכום פנסיית הנכות  1,000-י הכפלת המקדם המתאים בטבלה מחולק ב"לנכות תחושב עעלות הכיסוי הביטוחי 

משיעור דמי הגמולים לפיו חושבה ההכנסה המבוטחת בצירוף ממוצע שיעורי  94%-ובמכפלת ההכנסה הקובעת ב

 .תרכיב הפיצויים מהמשכורת לפנסיה ששימשה לחישוב ההכנסה הקובעת לנכו

 'א15סעיף  -נשים  -מקדמים לחישוב עלות הכיסוי הביטוחי לנכות  - 4'נספח ב                                           

  (כולל פנסיית נכות מתפתחת לגיל 64)
 



 

 

70 

 
 

 : הערה
בסכום פנסיית הנכות  1,000-י הכפלת המקדם המתאים בטבלה מחולק ב"עלות הכיסוי הביטוחי לנכות תחושב ע

משיעור דמי הגמולים לפיו חושבה ההכנסה המבוטחת בצירוף ממוצע שיעורי  94%-בובמכפלת ההכנסה הקובעת 

 .תרכיב הפיצויים מהמשכורת לפנסיה ששימשה לחישוב ההכנסה הקובעת לנכו
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 1(ב)22 סעיף -מקדמים לחישוב הסכום בסיכון בגין פנסיית שאירים לאלמנת פעיל  -1'נספח ג

 

 

 

 

 : הערה

 .הכפלת הפנסיה לאלמנה במקדם בטבלה לפי גיל המבוטח במועד החישובי "הסכום בסיכון יחושב ע
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 1(ב)22סעיף  -מקדמים לחישוב הסכום בסיכון בגין פנסיית שאירים לאלמן פעילה  -2'נספח ג
 

 
 

 

 : הערה

 .ת במועד החישוב/י הכפלת הפנסיה לאלמן במקדם בטבלה לפי גיל המבוטח"הסכום בסיכון יחושב ע
 
 
 
 
 
 

 2(ב)22סעיף  -מקדמים לחישוב הסכום בסיכון בגין פנסיית יתומי פעיל  -' נספח ד
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 : הערה

 .י הכפלת הפנסיה ליתום ובמקדם בטבלה לפי גיל העמית במועד החישוב"הסכום בסיכון יחושב ע
 

 

 (4)(ב)22סעיף  -לגברים  -מקדמים לחישוב עלות הכיסוי  הביטוחי לשאירים  - 1'נספח ה
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 : הערה

עלות הכיסוי הביטוחי  לפנסיית שאירים לאלמנת מבוטחת פעילה תחושב על ידי הכפלת יתרת הסכום בסיכון במקדם 

 .100,000 -המתאים בטבלה מחולק ב

 4(ב)22סעיף  -לנשים  -מקדמים לחישוב עלות  הכיסוי הביטוחי לשאירים   -2'נספח ה 
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 : הערה

 ה תחושב על ידי הכפלת יתרת הסכום /ת פעיל /עלות הכיסוי הביטוחי  לפנסיית שאירים לאלמן מבוטח

 .100,000 -בסיכון במקדם המתאים בטבלה מחולק ב
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 (1)(א)27סעיף  -מקדמי המרה לפנסיונר שאין לו בת זוג  -' נספח ו
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 (2)(א)27עיף ס -חודשים  60מקדמי המרה לפנסיונר שאין לו בת זוג עם הבטחת  -1'נספח ז
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 (2)(א)27סעיף  -חודשים  120מקדמי המרה לפנסיונר שאין לו בת זוג עם הבטחת  -2'נספח ז     
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 (2)(א)27סעיף  -חודשים  180מקדמי המרה לפנסיונר שאין לו בת זוג עם הבטחת  - 3'נספח ז    
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 2(א)27וסעיף ( א)27סעיף -חודשים  240מקדמי המרה לפנסיונר שאין לו בת זוג עם הבטחת   - 4'נספח ז
 

 
 

 



 (3)(א)27סעיף  -מקדמי המרה לפנסיונר שיש לו בת זוג  -' נספח ח
 

 

 

   :הערה

 . 60%שנים ולפי פנסיית שאירים לאלמנה בשיעור של  4הטבלה חושבה לפי הפרש גיל של 

 .י טבלאות שבמשרדי החברה המנהלת"גילאים שונה בין בני הזוג יעשה עפאו לפי הפרש /חישוב פנסיה בשיעור שונה ו
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 (4)(א)27סעיף  -חודשים  60מקדמי המרה לפנסיונר שיש לו בת זוג עם הבטחת  - 1'נספח ט
 

 
 

  :הערה

או /פנסיה בשיעור שונה וחישוב . 60%שנים ולפי פנסיית שאירים לאלמנה בשיעור של  4הטבלה חושבה לפי הפרש גיל של 

 .י טבלאות שבמשרדי החברה המנהלת"לפי הפרש גילאים שונה בין בני הזוג יעשה עפ
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 4(א)27סעיף  -חודשים  120מקדמי המרה לפנסיונר שיש לו בת זוג עם הבטחת  - 2'נספח ט
 

 

 

 

 : הערה

 . 60%שנים ולפי פנסיית שאירים לאלמנה בשיעור של  4הטבלה חושבה לפי הפרש גיל של 

 .י טבלאות שבמשרדי החברה המנהלת"או לפי הפרש גילאים שונה בין בני הזוג יעשה עפ/חישוב פנסיה בשיעור שונה ו

            

 

  



 

 

85 

 
 (4()א)27סעיף -חודשים  180מקדמי המרה לפנסיונר שיש לו בת זוג עם הבטחה  - 3'נספח ט

 

 
 

 :  הערה

או /חישוב פנסיה בשיעור שונה ו. 60%שנים ולפי פנסיית שאירים לאלמנה בשיעור של  4הטבלה חושבה לפי הפרש גיל של 

    .י טבלאות שבמשרדי החברה המנהלת"לפי הפרש גילאים שונה בין בני הזוג יעשה עפ
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 (4)(א)27סעיף  -חודשים  240מקדמי המרה לפנסיונר שיש לו בת זוג עם הבטחת  - 4'נספח ט
 

 
 
 

 :  הערה

 . 60%שנים ולפי פנסיית שאירים לאלמנה בשיעור של  4הטבלה חושבה לפי הפרש גיל של 

 .החברה המנהלתי טבלאות שבמשרדי "או לפי הפרש גילאים שונה בין בני הזוג יעשה עפ/חישוב פנסיה בשיעור שונה ו
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 (ו)35, (ג)35, (ח)28, (ג)28, 4(א)27, 2(א)27סעיף  -מקדמים להיוון יתרת תשלומי הפנסיה  -' נספח י   
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 (ג)28סעיף  -שנים לפנסיונר   5 -מקדמים להיוון פנסיה ל  - א"נספח י
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 ( ו)35, (ג)35סעיף  -לאלמן  -מקדמים להמרת יתרת הזכאות הצבורה -1ב "נספח י
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 ( ו)35, ( ג)35סעיף  -לאלמנה  -מקדמים להמרת יתרת הזכאות הצבורה  -2ב "נספח י
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  (ה)35סעיף  -מקדמי המרה לאלמן מבוטחת ללא תקופת הבטחה  -(1)'נספח יג
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 (ה)35סעיף  -מקדמי המרה לאלמנת מבוטח ללא תקופת הבטחה  - (2)'נספח יג
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 (ה)35סעיף  -חודשים  60מקדמי המרה לאלמן מבוטחת עם תקופת הבטחה של  -(1)'ספח יגנ
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 (ה)35סעיף  -חודשים   60מקדמי המרה לאלמנת מבוטח עם תקופת הבטחה של  - (2)'נספח יג
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 (ה)35סעיף  -חודשים  120מקדמי המרה לאלמן מבוטחת עם תקופת הבטחת  - (1)'נספח יג
 

 
 

 (ה)35סעיף  -חודשים  120מקדמי המרה לאלמנת מבוטח עם תקופת הבטחת  - (2)'נספח יג
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 נספח יג')1(- מקדמי המרה לאלמן מבוטחת עם תקופת הבטחת 180 חודשים - סעיף 35)ה(
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 (ה)35סעיף -חודשים 180מקדמי המרה לאלמנת מבוטח עם תקופת הבטחה של  - (2)'נספח יג
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 (ה)35סעיף  -חודשים  240מקדמי המרה לאלמן מבוטחת עם תקופת הבטחת  -(1)'נספח יג
 

 



 

 

011 

 (ה)35סעיף -חודשים 240מקדמי המרה לאלמנת מבוטח עם תקופת הבטחה של  - (2)'פח יגנס 
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 (ג)א39סעיף  -לאלמנת מבוטח  חודשים 60-דמים להיוון פנסיה למק - ד"נספח י              
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 (ג)א39סעיף  -לאלמן מבוטחת  חודשים 60 -מקדמים להיוון פנסיה ל  -ד"נספח י              
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 'נספח טו – חישוב ערך פדיון
 

 .ערך הפדיון שישולם במשיכת כספים יהיה שווה ליתרת הזכאות הצבורה המעודכנת

 

 "בזכאות בלא תנאי"שכיר מבוטח 

 :יהיה הגבוה מבין אלה, ערך הפדיון של מרכיב פיצויים ממעסיק פלוני

 .ערך פדיון רכיב פיצויים שחושב כאמור לעיל .1

להפרשי  ההשלמה. י מעסיק פלוני כשהם צמודים למדד"סך כל התשלומים ששולמו בשל רכיב פיצויים ע .2

 .היחסי בהתאם לחלקם, ששילם מעסיק פלוני, הצמדה תעשה מרכיב תגמולי עובד ומעסיק 

 

 

 

 



   

 'טזנספח 
 "שיטת הפניקס"נספח מסלול השקעה ב

 
 

 כללי .1
 

על פי הרכב השקעות אישי שתקבע  נכסי הקרן המנוהלים יושקעו , "שיטת הפניקס"במסלול ההשקעה ב
הרכב השקעות אישי זה  יורכב מתמהיל של סלי מדדים מתוך . החברה  מעת לעת בהתאם להוראות נספח זה

 .היצע סלי המדדים הכלולים באותה עת במסלול השקעה זה
 
 הגדרות ופרשנות .2

 

 : בנספח זה תהיה לכל אחד מהמונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידו (א)
 

 קעות הרכב הש
בהם יושקעו כספי המבוטח , הרכב סלי המדדים אשר ייקבע על ידי החברה  -אישי

סלי המדדים שייכללו בהרכב ההשקעות  של כספי . במסגרת מסלול ההשקעה
המבוטח וחלקו היחסי של כל סל מדד ייקבעו על פי מדיניות ההשקעות של 

טווח תקופת על , בהתבסס בין היתר על טעמי ההשקעה של המבוטח, המסלול
 . ובהתאם להוראות נספח זה להלן, החיסכון

 הרכב השקעות 
בהתבסס על פרופיל , הרכב סלי המדדים אשר ייקבע על ידי החברה מעת לעת  -ברירת המחדל 

הרכב . כפי שיוגדר על ידי החברה מעת לעת, ברירת מחדל של טעמי ההשקעה
לא יידע את השקעות ברירת המחדל ייקבע למבוטח במקרה בו המבוטח 

החברה בדבר העדפותיו לגבי טעמי השקעה כלשהם כאמור בנספח זה 
 .והתקנון

 
 .לפי הענין, הרכב השקעות אישי או הרכב השקעות ברירת המחדל- הרכב השקעות 

 
 טווח תקופת 

התקופה שבין המועד בו מבוצע חישוב  כלשהוא לעניין קביעת מדיניות   -החיסכון 
לבין המועד אותו הגדיר המבוטח במסגרת טעמי  ההשקעות של כספי המבוטח

או הוגדר על ידי החברה עבורו במסגרת פרופיל ברירת המחדל )ההשקעה שלו 
כמועד היעד לסיום תקופת השקעת החיסכון  ובלבד שמועד ( על פי נספח זה

או אחרי הגיעו לגיל  60סיום תקופת החיסכון לא יחול לפני הגיע המבוטח לגיל 
80. 

 
אותן , העדפותיו של המבוטח לגבי השקעת כספי המבוטח במסלול ההשקעה  -טעמי ההשקעה 

ביחס , לפי העניין, להלן 5או  4הודיע המבוטח לחברה כאמור בסעיפים 
לפרמטרים אותם תגדיר החברה מעת לעת כפרמטרים התלויים במאפייני 

 .המבוטח במסגרת מדיניות ההשקעות של המסלול
 

 .יתרת הזכאות הצבורה המעודכנת     - כספי המבוטח   
  

יום עסקים בו מתקיים מסחר בבורסה או בשוק מוסדר  -ביחס לכל סל מדד   -יום מסחר 
או , מניירות הערך הכלולים באותו סל מדד[ 97]%בו נסחרים לפחות 
ובלבד שבאותו יום לא חלה הפסקת מסחר , לפי העניין, המיועדים להיכלל בו

 .בורסה או ברשימה בה נסחרים ניירות הערך כאמורמלאה או חלקית ב
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מדד אשר אושר על ידי ועדת ההשקעות כמדד ייחוס לסל מדד הכלול במסלול   -מדד ייחוס 
מדד ניירות ערך המפורסם על ידי הבורסה ( 1: )והוא אחד מאלה, ההשקעה

מדד ניירות ערך או מדד סחורות ( 2) -או ; מ"אביב בע-לניירות ערך בתל
פורסם על ידי בורסה או שוק מוסדר במדינת חוץ מאושרת כהגדרתה המ

או " בלומברג"בתקנות דרכי ההשקעה או על ידי מערכת המידע האלקטרונית 
או מערכת מידע אלקטרונית מוכרת אחרת המפרסמת שערי מדדי , "רויטרס

ואשר הנכסים  הכלולים בו נסחרים בבורסה או בשוק , ניירות ערך או סחורות
מדד אחר אשר אושר מראש על ידי ( 3) -או ; דר במדינת חוץ מאושרתמוס

 .  הממונה
 

שייעודו הינו השגת , אפיק להשקעת נכסים שיצטברו במסלול ההשקעה  -סל מדד 
בכפוף לאמור בסעיף , תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד ייחוס

 .להלן 3
 

תהיה המשמעות , זה ואשר הוגדרו בתנאים הכללייםלמונחים אשר לא ניתנה להם הגדרה בסעיף   (ב)
 . הקבועה להם בתקנון

 
 

 מדיניות ההשקעות  .3

 
 עקרונות מדיניות ההשקעות (א) 

 
 יושקעו הנכסים שנצברו במסלול , בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות נספח זה  
 : המושתתת על העקרונות הבאים על פי מדיניות השקעות "שיטת הפניקס"ב שקעה ה  
 
 
 החברה תבנה עבור המבוטח הרכב השקעות : הרכב השקעות אישי (1)  
 המבוסס בין היתר על טעמי ההשקעה של המבוטח וכן על פרמטרים , אישי   
 הרכב ההשקעות של כספי . כמפורט להלן, חברה מעת לעתהנוספים אותם תגדיר    
 ים בטעמי ההשקעה של המבוטח וזאת בהתאם המבוטח יתעדכן בהתאם לשינוי   
 כמפורט בנספח , ולשינויים נוספים עליהם תחליט החברה מעת לעת, ( ג)4לסעיף    
 . זה   
 
 הרכב ההשקעות של כספי המבוטח יורכב מסלי מדדים : השקעה בסלי מדדים (2)  
 אשר ייבחרו על ידי החברה מתוך היצע סלי המדדים הקיימים באותה עת    
 בהתאם למדיניות ההשקעות כמפורט , "שיטת הפניקס"במסלול ההשקעה ב   
 לא ייכללו בהרכב השקעות כספי המבוטח פחות משני סלי , בכל מקרה. להלן   
 .  מדדים   
 
  בין סלי כספי המבוטח יוקצו : רמת תנודתיות המושפעת מטווח תקופת החיסכון (3)  
 על עקרון לפיו ככל שטווח , בין היתר, ססהמדדים במסגרת הרכב ההשקעות תבו   
 כך תקטן רמת התנודתיות של הנכסים , תקופת החיסכון של המבוטח מתקצר   
 . הכלולים בהרכב ההשקעות   

 . המבוטח רשאי בעת הצטרפותו למסלול להורות לקרן כיצד עקרון זה יחול לגביו
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 ההשקעה בסלי מדדים (ב) 
   
 מטרת החברה להשיג תוצאות דומות ככל , בהשקעת הנכסים הכלולים בכל סל מדד  
 . הניתן לשיעורי השינוי במדד הייחוס של אותו סל מדד  
 רשאית החברה לבצע כל , ובכפוף למגבלות הקבועות בהסדר התחיקתי, בכפוף לאמור  
 ירה או קניה של לרבות פעולות יצ, עסקה בנכסים הכלולים בסל מדד לפי שיקול דעתה  
 . חוזים עתידיים או אופציות ולרבות השאלות  
 
 החברה תהיה רשאית לבצע עסקאות עם גורמים קשורים או , בכפוף להסדר התחיקתי  
 . באמצעות גורמים קשורים בנכסים הכלולים בכל סל מדד  

 
 .בנפרד והן תנוהלנה, החברה תערוך חשבונות נפרדים בגין ההשקעות בכל סל מדד

 כי החברה לא התחייבה כי ההשקעות באיזה מסלי המדדים הכלולים במסלול ההשקעה , מובהר
ישיגו תשואה זהה לתשואות מדדי הייחוס וייתכנו פערים בין תשואות מדד הייחוס ותשואות סל 

 בין היתר מכיוון שהרכב הנכסים הכלולים בסל המדד עשוי להיות , המדד
במדד הייחוס ולאור עלויות ביצוע עסקאות בנכסים במסגרת שונה מהרכב הנכסים הכלולים 

 .ההשקעות 
 

אינה מכוונת " בשיטת הפניקס"כי מדיניות ההשקעות של החברה במסלול ההשקעה , כן מובהר
 . להשגת תשואות עודפות בסל המדד על פני תוצאות מדד הייחוס

 
י מדדים ממסלול ההשקעה ועדת ההשקעות רשאית להחליט מעת לעת על הוספה או גריעה של סל

 ".בשיטת הפניקס"
 

 שינויים במדיניות ההשקעות (ג)
 

למעט שינויים מהותיים אשר יחייבו , הוראות נספח זה להלן על שינוי במדיניות ההשקעות יחולו 
 . אישור מוקדם של הממונה

 
לי החלטה כי הרכב ההשקעות לא יורכב רק מס( 1: )ייחשב כל אחד מהבאים -"שינוי מהותי"

 (.  א) 3שינוי בעקרונות המדיניות כפי שפורטו בסעיף ( 2); מדדים
 

מושתתת על ביצוע שינויים מעת לעת " בשיטת הפניקס"מדיניות ההשקעות במסלול ההשקעה 
מובהר כי שינויים בהרכב השקעות כספי המבוטח וכן , בהתאם. בהרכב השקעות כספי המבוטח

בשיטת "לי המדדים הכלולים במסלול ההשקעה גריעה או הוספה של סלי מדדים מהיצע ס
כשינויים במדיניות ההשקעות או כחריגה ממדיניות ההשקעות , כשלעצמם, לא ייחשבו, "הפניקס

 . לצורך נספח זה
 
 
קביעת הרכב השקעות כספי המבוטח במועד הכניסה למסלול ושינויו על פי שינויים בטעמי ההשקעות  .4

 של המבוטח
 
 תציג החברה למבוטח שאלות לצורך " בשיטת הפניקס"במועד הכניסה למסלול ההשקעה  (א)

ההשקעות של  תשובותיו של המבוטח ישמשו את החברה לבניית הרכב  . קביעת טעמי ההשקעה 
 , על פי מדיניות ההשקעות, נכון למועד הכניסה למסלול, כספי המבוטח

 השקעה של המבוטח ויתר הפרמטרים בהתבסס על טעמי ה, לעיל( א) 3כאמור בסעיף  
 . המבוטח במסלול זה אותם הגדירה החברה לצורך קביעת הרכב ההשקעות של כספי  

 להגדיר עבור המבוטחים הרכבי השקעות שונים , אך לא מחויבת, החברה תהיה רשאית
 .קצר בגין ההפקדות לטווח ארוך ובגין הפקדות לטווח  

 
 יושקעו כספי המבוטח על פי , יע לחברה טעמי ההשקעה שלובמקרה בו המבוטח לא יוד   (ב) 

 במקרה בו המבוטח יודיע לחברה רק לגבי חלק מטעמי . השקעות ברירת המחדל הרכב   
 תגדיר החברה ביחס למבוטח את טעמי ההשקעה אשר לא , אך לא את כולם, ההשקעה   
 אותה עת אותם טעמי ב, בהתאם לפרופיל שהגדירה החברה, היתה התייחסות  לגביהם   
 .השקעה בהרכב השקעות ברירת המחדל   

 
 . כולם או חלקם, על שינוי בטעמי ההשקעה, מעת לעת, המבוטח יהיה רשאי להודיע לחברה בכתב (ג)

מיום קבלת ההודעה  עסקיםימי  4בתוך  הודעת השינוי תימסר לחברה בכתב והשינוי יתבצע 
החברה בכתב את קבלת השינוי כמועד בו הגיעה  יראו את המועד בו אשרה, לעניין זה. בחברה

 .הבקשה לחברה
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לקבוע טעמי השקעה נוספים מעבר לטעמי ההשקעה הקיימים , מעת לעת, החברה רשאית, כמו כן
ובמקרה זה תפנה החברה למבוטח בכתב בבקשה , "(טעמי השקעה נוספים: "להלן)באותה עת 

כל עוד לא עדכן המבוטח את החברה טעמי . לעדכון העדפותיו לגבי טעמי ההשקעה הנוספים
, תגדיר החברה ביחס למבוטח את טעמי ההשקעה כאמור, או חלקםכולם , ההשקעה הנוספים

 . בהתאם לפרופיל שהגדירה החברה באותה עת את טעמי השקעה בהרכב השקעות ברירת המחדל
 

תשלח החברה למבוטח הודעה על עדכון טעמי , למעט אם נקבע אחרת בהסדר התחיקתי
 . ההשקעות על פי הודעתו

 

 מסלולבשקעה השיעורי מקסימום ומינימום ביחס לטעמי  לקבוע, מעת לעת, החברה עשויה (ד)
טעמי ההשקעה שיוגדרו למבוטח לא יחרגו בכל מקרה משיעורי המקסימום והמינימום . השקעות

במקרה בו במועד כלשהו  תקבע החברה , בהתאם. שהגדירה החברה כפי שיהיו בתוקף מעת לעת
מהעדפת המבוטח ( לפי העניין)או גבוה שהינו נמוך , שיעור מקסימום או מינימום לטעם השקעה
כך שטעם ההשקעה על פי העדפות המבוטח חורג , שנמסרה לחברה ביחס לאותו טעם השקעה

בהתאם , יעודכן טעם ההשקעה ביחס למבוטח באופן אוטומטי, משיעור המקסימום או המינימום
והמינימום לאחר במקרה בו ישתנו שיעורי המקסימום . לשיעור המקסימלי או המינימלי שנקבע

ההשקעה ששונה לטעם ההשקעה בהתאם להעדפות אותן הגדיר המבוטח קודם  יחזור טעם, מכן
 . כל עוד אינו חורג משיעורי המינימום והמקסימום שנקבעו, לשינוי

 

הקצאת סלי המדדים שייכללו בהרכב ההשקעות האישי תבוצע על ידי החברה לפי שיקול דעתה  (ה)
והמבוטח לא יהיה רשאי לבחור את סלי , המתוארת בנספח זהבמסגרת מדיניות ההשקעות 

מובהר כי שינוי , בהתאם. המדדים אשר ירכיבו את הרכב השקעותיו במסגרת מסלול ההשקעה
בטעמי ההשקעה של המבוטח לא בהכרח יוביל לשינוי בהקצאת סלי המדדים שייכללו בהרכב 

על , לפי שיקול דעת החברה, להשפיע השקעות האישי אם אותו שינוי בטעמי ההשקעה אינו אמור
 . הרכב השקעות האישי

 
לאורך תקופת החיסכון עשויים לחול שינויים בשיעורם היחסי של סלי המדדים במסגרת הרכב  (ו)

שכתוצאה , בין היתר כתוצאה משינויים בשווי הנכסים הכלולים בכל סל מדד, השקעות האישי
קעות על חשבון חלקם היחסי של סלי מדדים מהם יגדל חלקם היחסי של סלי מדדים בהרכב ההש

ייתכן כי במהלך תקופת החיסכון יהיה הרכב ההשקעות של כספי המבוטח שונה , לפיכך. אחרים
במועדים בהם יבוצע עדכון של הרכב ההשקעות . מהרכב ההשקעות אשר הוגדר עבור המבוטח

ב השקעות של כספי המבוטח יבוצע איזון של הרכ, לפי העניין, להלן 5או ( ג)4כאמור בסעיפים 
החברה אינה מתחייבת לבצע . בהתאם לשיעורי סלי המדדים ומשקלותיהם אשר הוגדרו בגינו

 . איזון של הרכב ההשקעות בכל מועד אחר
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 שינוי הרכב השקעות כספי המבוטח ביוזמת החברה .5
 

ההשקעה של בנוסף על שינויים בהרכב ההשקעות של כספי המבוטח בעקבות שינוי בטעמי  (א)
החברה עשויה מעת לעת לשנות את חלקם היחסי של סלי , לעיל( ג)4המבוטח כאמור בסעיף 

או להוסיף או לגרוע ממנו סלי מדדים , המדדים הכלולים בהרכב השקעות של כספי המבוטח
 : בכל אחד מהמקרים הבאים -וזאת , "(עדכון הרכב השקעות כספי המבוטח: "להלן)

 
הרכב  ייבחן , בתום כל שנה ממועד ההצטרפות לקופה, אחת לשנה - עדכון תקופתי (ב)

בהתאם לפרמטרים אותם , אם וככל שיידרש עדכון כאמור, ספי המבוטח ויעודכןכההשקעות של 
 . תגדיר החברה מעת לעת כפרמטרים ששינוי בהם מצריך שינוי בהרכב ההשקעות

   
לעדכן את הרכב ההשקעות של כספי המבוטח  החברה רשאית -  עדכון על פי שיקול דעת החברה (ג)

לרבות בנסיבות של שינוי הערכות או תחזיות החברה אודות מצב , מעת לעת על פי שיקול דעתה
החלטת ועדת ההשקעות על הוספה או גריעה של סל מדד מהיצע סלי המדדים , השווקים

עה מסוים כאמור קביעת שיעורי מקסימום או מינימום לטעם השק, הכלולים במסלול ההשקעה
 . נוספים לפי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ואירועים (ה)4בסעיף 

 
לגבי מבוטח אשר לא הודיע לחברה את  -עדכון טעמי השקעה בהרכב השקעות ברירת מחדל  (ד)

העדפותיו ביחס לטעם השקעה מסוים ולפיכך הוגדרה עבורו ברירת המחדל בגין אותו טעם 
השקעה באופן אוטומטי במקרה בו תעדכן החברה את הפרופיל יעודכן אותו טעם , השקעה

יבוצע גם עדכון , במקרה כזה. השקעה בהרכב השקעות ברירת המחדל שהוגדר בגין אותו טעם
 . אם וככל שיידרש לפי שיקול דעת החברה, שקעות כספי המבוטחהרכב השל 

 
כספי המבוטח מעת לעת על  החברה תעדכן את הרכב ההשקעות של - שינויים בהסדר התחיקתי  (ה)

 .פי המתחייב  מהוראות ההסדר התחיקתי
 

 חישוב התשואה  .6
 

בהתאם , חישוב התשואה בגין כל סל מדד הכלול בהרכב ההשקעות של כספי המבוטח יבוצע על בסיס יומי
, להסדר התחיקתי החל על חישוב תשואה במסלול השקעה כאילו היה כל סל מדד מסלול השקעה נפרד

. להלן( ב) 8אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף . לכל שינוי שיחול בהסדר התחיקתי האמורובכפוף 
מובהר כי חישוב התשואה האישי של המבוטח מושפע מהרכב ההשקעות שלו ותוצאות ההשקעה של סלי 

 .המדדים הנמצאים בהרכב ההשקעות

 

 

 דיווחים והודעות .7
 

  דיווחים (א)

 
פירוט חלקו היחסי של כל סל )ההשקעות בהרכב ההשקעות  המבוטח יקבל את פרטי התפלגות

, ופירוט תשואות סלי המדדים הכלולים בהרכב השקעות אישי( מדד בהרכב השקעות המבוטח
  .וזאת בנוסף לדיווחים ולהודעות שבהם מחויבת החברה בהתאם להסדר התחיקתי

 
  הודעות (ב)

 
 יש להעביר  3הודעות בדבר עדכון העדפות המבוטח ביחס לטעמי ההשקעה כאמור בסעיף  
 , ישירות או באמצעות דואר, בנוסח כפי שייקבע על ידי החברה, למשרדי החברה בכתב 
 . וכל אמצעי אחר שיוגדר על ידי החברה, אינטרנט, פקסימילה 
 
 

 הוראות מיוחדות והבהרות נוספות .8
 
 תקופת מימוש (א)

 
 בו על החברה לבצע פעולות כלשהן על פי תנאי נספח זה  אינו יום מסחר אם יום עסקים  
 שומרת לעצמה החברה את הזכות לדחות , בסל מדד הכלול בהרכב השקעות של המבוטח 
 ליום העסקים , כולן או חלקן, כאמורחל ביום העסקים  ןשמועד הפעולותאת ביצוע  
 ם מסחר בכל סלי המדדים הכלולים בהרכב ההשקעות שהוא גם יו, מכןהראשון שלאחר  
 .האישי 
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 תחולת הוראות הנוגעות למסלולי השקעה על סלי מדדים (ב)
 

 השקעות  כמכלול וסך" שיטת הפניקס"כי מסלול ההשקעה ב, למען הסר ספק מובהר 
 סלי , לפיכך. כהגדרתו בהסדר התחיקתי" מסלול השקעה"המבוטחים במסלול זה הינו  
 ".  מסלולי השקעה"מדדים אשר כלולים במסלול ההשקעה אינם נחשבים כשלעצמם  
 בהקצאת סלי המדדים בהרכב  שינויים , ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בהתאם 
 והוספה או גריעה של סלי מדדים , השקעות אישי לא יחשבו כמעבר בין מסלולי השקעה 
 כפתיחה או סגירה של מסלול השקעה מהיצע סלי המדדים הקיימים במסלול לא יחשבו  
 .   לפי ההסדר התחיקתי 
 

 תמהיל השקעות המורכב ממספר מסלולי השקעה  (ג)
  
 לא יהא רשאי לבחור במסגרת מסלול " שיטת הפניקס"מבוטח שבחר במסלול השקעה ב 
 אין באמור לעיל כדי למנוע . זה תמהיל השקעות המורכב ממספר מסלולי השקעה 
 מהמבוטח להעביר כספים לכל מסלול השקעות אחר המנוהל על ידי הקרן ובלבד שהודיע  
 . על כך מראש בטופס ההצטרפות 

 
 טווח תקופת החיסכון (ד)

 
 הרכב ההשקעות האישי בשיטת הפניקס מבוסס על ההנחה כי הפקדות לחסכון וניהול  
 . אם כן קבע המבוטח אחרתלאישה אלא  64לגבר וגיל  67צבירת החסכון יימשכו עד גיל  
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 שאירים פנסיית תביעות ויישוב לברור כללים: 'יז נספח

 

, לב בתום ציבור בפניות ותטפל תביעות ותיישב תברר המנהלת החברה, דין כל מהוראות לגרוע מבלי

 .ובהוגנות בשקיפות, במקצועיות, ביעילות, ביסודיות, בענייניות

 הגדרות לעניין נספח זה  .1

מיום , בדבר בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור, 5/9/2011חוזר גופים מוסדיים  –חוזר המפקח 

 .כפי שיעודכן מעת לעת, 28/3/2011

בהתאם , דרישה בכתב מהחברה המנהלת למימוש זכויות לפנסיית נכות או פנסיית שאירים  -תביעה 

 .01/06/2011-ה אשר הוגשה לאחר , לתקנון

 .מי שהגיש תביעה לפנסיית נכות או לפנסיית שאירים – תובע

 .או מי משאיריו, תובע שנמצא כי הינו מבוטח בקרן –תובע בר עילה 

 .התובע או מי מטעמו –פונה 

הנחיות בדבר הגשת התביעה ופירוט , מסמך הכולל פירוט הליך בירור וישוב תביעה –אמנת שירות  

 .ם לבירור התביעההמסמכים הנדרשי

, במתכונת שתקבע על ידי החברה המנהלת, בקרות אירוע מזכה, תביעההגשת הודעה על  –טופס תביעה 

 .ובלבד שמולאו כל הפרטים הנדרשים בהתאם להנחיות

 

 יישוב תביעות. 2

 קבלת פנייה .א

בהקדם  האפשרי  , טלפונית או כל דרך אחרת תתנהג החברה המנהלת כלהלן, עם קבלת פניה בכתב

 :בחברה המנהלת פניהמיום קבלת ה

לידיעת הפונה האפשרות לקבלת מידע הנוגע להגשת התביעה באמצעות אתר  תביא  .1

 .האינטרנט של החברה המנהלת

לרבות הודעה על    ,אמנת שירות, סיהלפונה כללים לבירור ויישוב תביעות של קרן הפנתשלח  .2

 . וטופס תביעה, תקופת ההתיישנות

 

  קבלת תביעה .ב

 :הכולל, תביעה פתיחת מכתב, הקדם האפשרי בר עילה יישלח ב לתובע (1

 .וכן פירוט המסמכים שהתקבלו, אישור קבלת התביעה ומועד קבלתה .א

 . המידע והמסמכים הנדרשים מהתובע לשם ברור התביעה .ב

אלא , והפנייה לאתר האינטרנט של החברה המנהלת לקבלת מידע כללי אמנת השירות  .ג

 .אם הודיע כי אמנת שירות מצויה ברשותו

 .אלא אם הודיע כי הינם מצויים ברשותו, כללים לברור ויישוב תביעות .ד

ימי  14החברה המנהלת מתחייבת להשיב לכל מכתב שהתקבל מאת תובע בר עילה בתוך  (2

ובתה של החברה המנהלת תהא בכתב ובה יפורטו המסמכים אשר התקבלו תש. עסקים

לא תדרוש מתובע החברה המנהלת . וכן המסמכים שנדרשו וטרם הומצאו, ומועד קבלתם

אלא אם כן יש , מידע או מסמכים שתובע סביר אינו יכול להשיגם או אינו רשאי לקבלם

 .כאמור נמצאים בידי התובעלחברה המנהלת יסוד ממשי להניח שהמידע או המסמכים 

ימי  14יישלח אליו בתוך , היה ויתברר הצורך בקבלת מידע ומסמכים נוספים מתובע בר עילה (3

 .בו יפורטו המידע והמסמכים הנדרשים,  עסקים מכתב

 .הנדונה בערכאה שיפוטית, במקרה של תביעה לא יחולו, לעיל( 3) -ו( 2)סעיפי משנה  (4



 

 000 

 

תפעל החברה המנהלת , כי התובע אינו תובע בר עילה התקבלה פניה או תביעה ונמצא (5

 :כמפורט להלן

 .יימסרו הממצאים טלפונית, במקרה בו התקבלה הפניה או התביעה טלפונית .א

דואר אלקטרוני או דואר , במקרה בו התקבלה הפניה או התביעה באמצעות פקס .ב

 .הבו יוסבר כי התובע אינו בר עיל, יוחזרו המסמכים בצירוף מכתב, ישראל

 

 בתביעה  טיפול .3

 ,ימים 30תשלח בתוך , עם קבלת טופס התביעה בצירוף מלוא המידע והמסמכים שנדרשו מתובע בר עילה

 . או הודעת המשך ברור או הודעת דחייהאו הודעת תשלום חלקי הודעת תשלום 

 .סעיף זה לא יחול במקרה של תביעה הנדונה בערכאה שיפוטית

 

  הודעת תשלום  .4

תשלום באמצעות היבוצע , עם סיום ברור התביעה והחלטה על זכאותו של תובע בר עילה לפנסיה (א

 .בהתאם לנוהלי החברה המנהלת, העברה בנקאית

, תפורט עילת התשלום, בהודעת התשלום יצוין המועד בו היו כל המסמכים בידי החברה המנהלת (ב

הנימוקים להחלטת ,  אם נדחו, דחומרכיבי התביעה שנ, מרכיבי התביעה שהוכרו, אופן החישוב

אם חייב , וקיזוז סכומים בהם הוא חייב על פי התקנון, הדחייה החלקית בהתאם להוראות התקנון  

 . 

מנגנון עדכון ; סכום הפנסיה הראשון -בהודעת התשלום  יצוין, במועד התשלום הראשון, בנוסף (ג

בשלה זכאי התובע  המרביתקופה משך הת; המועד הראשון שבשלו זכאי התובע לתשלום; הפנסיה

ככל שהיא נדרשת , משך התקופה עד לבדיקה מחודשת של זכאות; לפנסיה בכפוף להוראות התקנון

מנגנון ; הכללים לבדיקה מחודשת של זכאות במהלך תקופת הזכאות לתשלומים; על פי התקנון

 הארכת תקופת הזכאות לתשלומים

 

  הודעת המשך ברור  .5

המפרטת את , תשלח לתובע הודעת המשך ברור, נוסף לצורך ברור התביעהנמצא כי נדרש זמן  (א

 .הסיבות לעיכוב הטיפול בתיק

תצוין הדרישה במסגרת הודעת , נמצא כי נדרש מהתובע מסמך או מידע נוסף לצורך ברור התביעה (ב

 .המשך ברור

או , םעד למשלוח הודעת תשלו, ממועד ההודעה הקודמת ימים 90הודעת המשך ברור תשלח כל  (ג

 :למעט במקרים הבאים, הודעת דחייה

 .התובע הגיש תביעה לערכאה שיפוטית .1

ובלבד שנשלחו לו שתי הודעות עוקבות  , התובע לא המציא מידע או מסמכים שנדרשו ממנו .2

 .וצוין בהודעה האחרונה כי  לא יימסרו לו הודעות נוספות, הכוללות דרישה כאמור

 .הוראות סעיף זה לא יחולו על תביעה שנדונה בערכאה שיפוטית(       ד                
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 הודעת דחיית תביעה .6

, הכוללת את נימוקי הדחייה, תשלח לתובע הודעת דחייה מנומקת, נמצא כי דין התביעה להידחות

ועד ההצטרפות או הסייג במ התניהאו /או הוראות הדין הרלוונטיות ו/בהתאם להוראות התקנון ו

 .התביעה תנידחאו במועד חידוש הכיסוי הביטוחי אשר בשלם 

 

 

 בדיקה מחודשת של זכאות .7

בהתאם לאמור , את זכאותו של תובע בר עילה לקבלת פנסיית  שאיריםמחדש החברה תבדוק  (א

 התובע לא יישא בהוצאות הבדיקה המחודשת .בתקנון

עם הודעת  ותימסר לבר עילה לבדוק מחדש זכאותו של תובע  חברההודעה בדבר זכאותה של ה (ב

 .התשלום או התשלום החלקי 

תשלח החברה המנהלת , העלתה הבדיקה כי יש צורך להפחית או להפסיק את תשלומי הפנסיה (ג

 . לעיל  6בהתאם להוראות סעיף , שתכלול את כל הנימוקים להחלטתהלתובע בר עילה הודעה 

 ימים  60-ולא יותר מ לפני מועד ההפחתה או ההפסקה כאמורימים  30 תשלח על השינוי הודעה  (ד

אך אין בה כדי לפגוע בזכותה של החברה המנהלת לדרוש השבת סכומים אשר , לפני המועד כאמור 

 .בטרם משלוח ההודעה, שולמו ביתר

 

 סיום זכאות  .8

 .לפני מועד הפחתת התשלומים או הפסקתם עקב מיצוי הזכאות ימים 30החברה המנהלת תשלח הודעה 

 

 מבוטח או תובעמענה לפניות   .9

בין אם נשלחה , לרבות תובע בר עילה או  תובעמבוטח  החברה המנהלת תשיב בכתב לכל פניה של  (א

ימים  30-בתוך זמן סביר ולא יאוחר מ חברה המנהלתעל פניות הציבור בין אם לגורם אחר ב לממונה

 .ממועד קבלת הפנייה

ממועד קבלת  ימי עסקים 14בתוך , העתק של התקנון, לפי בקשתו, החברה המנהלת תעביר לתובע (ב

 .הבקשה

העתק מכל , ממועד קבלת הבקשה ימי עסקים 21בתוך , לפי בקשתו, החברה המנהלת תעביר לתובע (ג

 .אשר מסר לחברה המנהלתמסמך אשר חתם עליו וכן מכל מסמך 

מסמכים , ממועד קבלת  הבקשה ימי עסקים 21בתוך , לפי בקשתו, החברה המנהלת תעביר לתובע (ד

תהא , במידה והשגת המסמכים הייתה כרוכה בעלות כספית. שהתקבלו אצלה מכוח הסכמתו

 . כי יישא בעלות זו, החברה המנהלת רשאית לבקש מן התובע

 בירור תביעה בעזרת מומחה  .10

 

, בנוכחות התובע או שלא בנוכחותו, נעזרה חברה מנהלת  לשם בירור תביעה במומחה הפוגש בתובע (1

ויודיע לו כי , יסביר לתובע את תפקידו של המומחה בקשר לבירור התביעה, יודיע על כך לתובע מראש

 .התביעה בעזרת המומחהזכותו להיות מיוצג או להיוועץ במומחה מטעמו במהלך בירור 

לא ידחה , למעט עובד של החברה המנהלת שעיקר עיסוקו יישוב תביעות, (1)המומחה כאמור בפסקה  (2

 .תביעה במלואה או בחלקה אלא בעניין היקף הנזק

 .לא יחולו על החברה מנהלת הנעזרת בחוקר במסגרת חקירה סמויה( 1)הוראות פסקה  (3

 .סגרת אמנת השרותיכול שתימסר במ( 1)הודעה לפי פסקה  (4
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ובין אם , בין אם הוא עובד של החברה המנהלת ובין אם לאו -" מומחה", לעניין סעיף קטן זה

אך למעט יועץ משפטי ולמעט ועדה , כגון מומחה רפואי, הוא נפגש עם התובע ובין אם לאו

 . רפואית בקרן פנסיה הפועלת מתוקף התקנון

 

 חוות דעת מומחה .        11 .א

, תיערך באופן מקצועי, של מומחה שעליה מסתמכת החברה המנהלת לצורך יישוב התביעהחוות דעת  (1

ואת רשימת כל , השכלתו המקצועית ותפקידו של המומחה, תוארו, ותכלול את שמו, תהיה מנומקת

 .המסמכים אשר המומחה הסתמך עליהם בעריכת חוות הדעת

 .לקבלת פנסיה לא תתייחס במישרין לזכות המבוטח, חוות דעת של מומחה (2

ימסור הגוף המוסדי את חוות , נסמכה חברה מנהלת על חוות דעת של מומחה במסגרת יישוב תביעה (3

לחוות הדעת תצורף . לעיל 7או  לפי סעיף  2הדעת לתובע במועד מסירת ההודעה הרלוונטית לפי סעיף 

לצורך כתיבת רשימה של כל ההודעות והמסמכים שמסר התובע לחברה המנהלת או למומחה מטעמו 

יימסרו , ההודעות והמסמכים כאמור. וכן כל מסמך נוסף שעליו נסמכת חוות הדעת, חוות הדעת

 .לתובע לפי בקשתו

תמסור החברה המנהלת הודעה בכתב לתובע שבה , הייתה חוות הדעת של המומחה חסויה על פי דין (4

 .חסויהחוות הדעת כי  הא סבוריהתסביר מדוע 

 .תתועד בתיק התביעה, ולה כדי חוות דעתהיוועצות פנימית שלא ע (5

 .לעיל 11כהגדרתו בסעיף  -" מומחה", לעניין סעיף קטן זה

 ף וזכויות כלפי צד שלישיותחל . 12

 .זמן סביר מראש, תודיע על כך בכתב, מכוח זכות התחלוף, עמדה החברה המנהלת לתבוע צד שלישי (א

תעביר החברה המנהלת , נחתם הסכם פשרהפסק בוררות או , ניתן במסגרת תביעת תחלוף פסק דין (ב

מיום קבלת הפסק בחברה המנהלת או  , ימי עסקים 14לתובע העתק מהפסק או מההסכם בתוך 

 .מיום חתימת ההסכם

אם מצאה החברה המנהלת במסגרת בירור התביעה כי עשויה לעמוד למבוטח או לתבוע זכות כנגד  (ג

או תציין זאת בפני המבוטח . ח זכות התחלוף צד שלישי שאותו עשויה החברה המנהלת לתבוע מכו

 3בכל הודעה  שניתנה בסעיף התובע 

 

 

  הודעה בדבר התיישנות תביעה.     31

הודעת דחייה והודעת , לרבות בהודעת תשלום, החברה המנהלת תכלול במכתבים המופנים לתובע (א

שתצוין בהבלטה מיוחדת תקופת התיישנות התביעה בהתאם להוראות  פסקה , המשך ברור ראשונה

אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות , הגשת התביעה לגוף מוסדי, וכן יצוין כי ככלל, הדין הרלוונטיות

 (.פסקת התיישנות -להלן )וכי רק הגשת תביעה לבית משפט עוצרת את מרוץ ההתיישנות 

 

עה במהלך השנה שקדמה למועד הצפוי להתיישנות התביעה כל הודעה הנשלחת לתובע בנוגע לתבי (ב

את מועד קרות מקרה הביטוח וכן יצוין בה כי מרוץ ההתיישנות החל , תכלול פסקת התיישנות

 .במועד קרות מקרה הביטוח

 

שנשלחה לתובע שלא במהלך , (א)לא כללה החברה המנהלת פסקת התיישנות בהודעה לפי פסקה  (ג

יראוה כמי שהסכימה שתקופת הזמן שבין המועד הראשון , להתיישנות השנה שקדמה למועד הצפוי
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שבו היה עליה לתת הודעה ובה פסקת התיישנות לבין המועד שבו ניתנה בפועל הודעה ובה פסקת 

תחול רק לגבי , הסכמת החברה המנהלת בפסקה זו .לא תובא במניין תקופת ההתיישנות, התיישנות

 .ההפרה הראשונה שלה

שנשלחה לתובע במהלך השנה ( ברה המנהלת פסקת התיישנות בהודעה לפי פסקה אלא כללה הח (ד

יראוה כמי שהסכימה שתקופת הזמן שבין מועד שליחת ההודעה  -שקדמה למועד הצפוי להתיישנות 

הראשונה בשנה האמורה לבין המועד שבו שלחה הודעה שבה כלל פסקת התיישנות ואת מועד 

תחול רק , הסכמת ההחברה המנהלת בפסקה זו. ופת ההתיישנותלא תובא במניין תק, ההתיישנות

 לגבי ההפרה הראשונה שלה במהלך השנה שקדמה למועד 

 .הוראות סעיף זה לא יחולו על תביעה שנדונה בערכאה שיפוטית (ה

 

  הודעה בעניין זכות ההשגה על החלטות החברה המנהלת.   41

פסקה מובלטת , לרבות בהודעת תשלום ומכתב דחייה, החברה המנהלת תכלול במכתבים המופנים לתובע

   -בפני , בדבר זכות התובע להשיג על החלטותיה

או / גבעתיים 53באמצעות הדואר לכתובת דרך השלום , הממונה על פניות הציבור של הגוף המוסדי (א

 . pnioth@fnx.co.il דואר אלקטרוני  או באמצעות/ 5710276-03באמצעות פקס שמספרו 

 כל מחלוקת של ובמקרה,  בתקנון 65 בסעיף הקבוע פי על לבוררות המחלוקת או הסכסוך הפניית(    ב

 . לתקנון 47 בסעיף הקבועי "עפ ערערים לוועדת הרפואית הועדה החלטת

 

 

 . ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, ערכאה שיפוטית או בפני הממונה על שוק ההון הפניית המחלוקת  ל  ג

 .הוראות סעיף זה לא יחולו על תביעה שנדונה בערכאה שיפוטית (ד

 

 שמירת מסמכים.    51

, כל עוד הוא מבוטח אצלה בקרן, שמור את כל המידע והמסמכים הנוגעים לעמיתהחברה המנהלת ת(א

 .שבע שנים לאחר שחדל להיות מבוטח כאמור ולמשך תקופה של לפחות

החברה המנהלת תשמור את כל המידע והמסמכים הנוגעים ', מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן א(ב

 .למשך תקופה של לפחות שבע שנים ממועד היישוב הסופי של התביעה, לתביעה על פי תקנון

, העניין לפי, הכוללת רשומה תביעה כל בגין תשמור המנהלת החברה', א קטן סעיף מהוראות לגרוע מבלי (ב

 מועד, הפנסיה בקרן החשבון מספר או הפוליסה מספר, התקנון ומהדורת סוג, העמית שם, התובע שם את

 תשלום, תשלום) התביעה של הסופי היישוב ומועד אופן, התביעה מספר, ביטוח סוף ומועד ביטוח תחילת

 התשלום וסכום מועד גם יישמרו - עיתי תשלום שהוא חלקי בתשלום או בתשלום(. פשרה או דחייה, חלקי

 .ההצמדה ומנגנון התשלום תקופת, הראשון

 

  פרסום הכללים.    61

 .באתר האינטרנט, החברה המנהלת תפרסם את הכללים המפורטים בנספח זה באופן בולט

  

mailto:pnioth@fnx.co.il
mailto:pnioth@fnx.co.il
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 שמירת דינים    71

 הקבועות ההוראות לרבות, דין כל הוראות על מוסיפות המפקח חוזר הוראות לרבות זה נספח הוראות (א

 .כאמור דין כל מהוראות לגרוע כדי בהן ואין, אחרים בחוזרים

ובכלל , אין בהוראות נספח זה והוראות חוזר המפקח כדי לגרוע מזכותו של העמית על פי כל דין (ב

 ..לחוק הפיקוח ביטוח 108זה זכותו לתבוע פיצוי לפי סעיף 

 

 

 לברור ויישוב תביעהריכוז לוחות זמנים  .18

 המועד סוגי המכתבים
 מיום קבלת התביעהימי עסקים  14 מכתב תשובה ראשוני

 מיום קבלת מענה המבוטח למכתב תשובה ראשוניימי עסקים  14 מכתב תשובה נוסף
 מיום התברר הצורך למסמכים נוספיםימי עסקים  14 מכתב תשובה נוסף 

 הודעת תשלום
 הודעת המשך ברור 

 דחייה הודעת

 מיום קבלת מלוא המסמכים מהתובעימי עסקים  30
 מיום קבלת מלוא המסמכים מהתובעימי עסקים  90
 מיום קבלת מלוא המסמכים מהתובעימי עסקים  30

  
 
 

 טבלת מועדים של הפיקוח. 819 

המועד או התקופה  הפעולה סעיף בחוזר
 הקבועים בחוזר

המועד או התקופה 
 : לסוג תביעה

 נכות

המועד או התקופה לסוג 
 שאירים: תביעה

 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 דרישה מידע ומסמכים נוספים (8()א)9

 (ב)9
מסירת הודעה בדבר מהלך בירור התביעה 

 ותוצאותיו
 30 30 ימים 30

 90 90 ימים 90כל  מסירת הודעת המשך בירור תביעה (3()ה)9

 (6()ח)9
לגבי הקטנת מסירת הודעת שינוי 

 תשלומים עיתיים או הפסקתם
 30-60 30-60 ימים 30-60

 30 30 ימים 30 מענה בכתב לפניית ציבור (יג)9

 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 מסירת העתקים מהתקנון (1()יד)9

 (3()יד)9
מסירת העתקים מכל מסמך שעליו חתם 

 התובע
 עסקיםימי  21 ימי עסקים 21 ימי עסקים 21
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הנספחים שלהלן ימשיכו לחול על מבוטח אשר היה רשאי לפרוש לפנסיה 

גם אם לא פרש לצורך חישוב פנסיית הזקנה הנגזרת  31/12/2007 -לפני ה

.מיתרת הזכאות שעמדה לזכותו במועד זה
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 1( א)27וסעיף ( א)27סעיף  -בת זוג  שאין לומקדמי המרה לפנסיונר  - (1)'ונספח                   

 
 

 
 

 
 

 :הערה

לצורך חישוב פנסיית , גם אם לא פרש 31/12/2007נספח זה ימשיך לחול על מבוטח שהיה רשאי לפרוש לפנסיה לפני 

 .הזקנה הנגזרת מיתרת הזכאות שעמדה לזכותו במועד זה

 

 

 

 

 
 

   1925193019351940194519501955196019651970197519801985

60-       -       -       -       172.72 173.85 174.97  176.09  177.20  178.32  179.43  180.53  181.64  

61-       -       -       -       168.48 169.62 170.76  171.89  173.02  174.15  175.28  176.40  177.52  

62-       -       -       -       164.20 165.35 166.50  167.65  168.80  169.94  171.08  172.22  173.36  

63-       -       -       -       159.88 161.04 162.20  163.37  164.52  165.68  166.84  167.99  169.14  

64-       -       -       154.34 155.52 156.69 157.87  159.04  160.21  161.38  162.55  163.71  164.88  

65-       -       -       149.94 151.12 152.31 153.49  154.68  155.86  157.04  158.22  159.40  160.57  

66-       -       -       145.52 146.71 147.90 149.10  150.29  151.48  152.67  153.86  155.05  156.24  

67-       -       -       141.08 142.28 143.48 144.68  145.88  147.08  148.27  149.47  150.67  151.87  

68-       -       -       136.63 137.83 139.04 140.24  141.45  142.66  143.86  145.07  146.27  147.48  

69-       -       130.97 132.18 133.39 134.59 135.80  137.01  138.22  139.44  140.65  141.86  143.07  

70-       -       126.53 127.73 128.94 130.15 131.36  132.57  133.79  135.00  136.22  137.43  138.65  

71-       -       122.09 123.30 124.51 125.72 126.93  128.14  129.36  130.57  131.79  133.01  134.23  

72-       -       117.68 118.89 120.09 121.30 122.51  123.72  124.94  126.15  127.37  128.59  129.82  

73-       -       113.30 114.50 115.70 116.90 118.11  119.32  120.53  121.75  122.97  124.19  125.41  

74-       107.77 108.96 110.15 111.35 112.54 113.75  114.95  116.16  117.37  118.59  119.80  121.02  

75-       103.48 104.66 105.84 107.03 108.22 109.42  110.62  111.82  113.03  114.23  115.45  116.67  

76-       99.25   100.42 101.59 102.77 103.95 105.13  106.32  107.52  108.72  109.92  111.13  112.34  

77-       95.08   96.23   97.39   98.56   99.73   100.90  102.09  103.27  104.46  105.66  106.86  108.06  

78-       90.99   92.13   93.27   94.43   95.58   96.75    97.92    99.09    100.27  101.46  102.65  103.84  

7985.86   86.98   88.10   89.23   90.37   91.51   92.66    93.82    94.98    96.15    97.32    98.50    99.68    

8081.96   83.05   84.16   85.27   86.39   87.52   88.65    89.79    90.94    92.09    93.25    94.42    95.59    

   1925193019351940194519501955196019651970197519801985

60-       -       -       -       189.21 190.25 191.28  192.31  193.34  194.36  195.38  196.40  197.41  

61-       -       -       -       185.12 186.17 187.23  188.28  189.32  190.37  191.41  192.45  193.48  

62-       -       -       -       180.96 182.03 183.11  184.18  185.24  186.30  187.36  188.42  189.47  

63-       -       -       -       176.74 177.83 178.92  180.01  181.09  182.17  183.25  184.32  185.40  

64-       -       -       171.35 172.46 173.57 174.67  175.78  176.88  177.98  179.07  180.17  181.26  

65-       -       -       167.00 168.12 169.25 170.37  171.49  172.61  173.72  174.83  175.94  177.05  

66-       -       -       162.60 163.74 164.88 166.02  167.15  168.28  169.41  170.54  171.67  172.79  

67-       -       -       158.16 159.32 160.47 161.62  162.77  163.91  165.06  166.20  167.34  168.48  

68-       -       -       153.69 154.85 156.01 157.18  158.34  159.50  160.65  161.81  162.97  164.12  

69-       -       148.00 149.18 150.35 151.53 152.70  153.87  155.04  156.21  157.38  158.55  159.72  

70-       -       143.46 144.65 145.83 147.01 148.19  149.38  150.56  151.74  152.92  154.10  155.28  

71-       -       138.91 140.10 141.29 142.48 143.67  144.86  146.05  147.24  148.43  149.62  150.81  

72-       -       134.35 135.54 136.74 137.93 139.13  140.33  141.52  142.72  143.92  145.12  146.32  

73-       -       129.79 130.98 132.18 133.38 134.58  135.79  136.99  138.19  139.40  140.60  141.81  

74-       124.04 125.23 126.43 127.63 128.83 130.04  131.24  132.45  133.66  134.87  136.08  137.29  

75-       119.50 120.70 121.90 123.10 124.30 125.50  126.71  127.92  129.13  130.34  131.56  132.77  

76-       115.00 116.19 117.38 118.58 119.78 120.99  122.19  123.40  124.61  125.83  127.04  128.26  

77-       110.53 111.71 112.90 114.10 115.30 116.50  117.70  118.91  120.12  121.33  122.55  123.77  

78-       106.11 107.29 108.47 109.66 110.85 112.05  113.25  114.45  115.66  116.87  118.09  119.31  

79100.58 101.74 102.91 104.09 105.27 106.46 107.65  108.84  110.04  111.24  112.45  113.66  114.88  

8096.29   97.44   98.61   99.77   100.94 102.12 103.30  104.49  105.68  106.88  108.08  109.28  110.49  

        

     

        

    



 

 008 

 
 2(א)27וסעיף ( א)27סעיף  - עם הבטחה שאין לו בת זוגמקדמי המרה לפנסיונר  - (1)'זנספח 

 
 

 : הערות

י הטבלאות שבמשרדי "חישוב לתקופות הבטחה אחרות יעשה עפ. חודשים 120חושב לפי תקופת הבטחה של  .1

 .החברה המנהלת

לצורך חישוב , גם אם לא פרש 31/12/2007נספח זה ימשיך לחול על מבוטח שהיה רשאי לפרוש לפנסיה לפני  .2

 .ה לזכותו במועד זהפנסיית הזקנה הנגזרת מיתרת הזכאות שעמד

 
 
 
 
 
 

   1925193019351940194519501955196019651970197519801985

60-       -       -       -       177.94 178.94 179.94  180.94  181.94  182.94  183.94  184.94  185.94  

61-       -       -       -       174.21 175.21 176.21  177.22  178.22  179.23  180.23  181.24  182.24  

62-       -       -       -       170.48 171.48 172.49  173.49  174.50  175.51  176.52  177.53  178.54  

63-       -       -       -       166.76 167.76 168.77  169.77  170.78  171.79  172.80  173.81  174.83  

64-       -       -       162.06 163.05 164.05 165.06  166.06  167.07  168.08  169.09  170.10  171.11  

65-       -       -       158.39 159.38 160.37 161.37  162.37  163.37  164.38  165.39  166.40  167.41  

66-       -       -       154.76 155.74 156.73 157.71  158.71  159.70  160.70  161.71  162.71  163.72  

67-       -       -       151.18 152.15 153.12 154.10  155.09  156.07  157.06  158.06  159.06  160.06  

68-       -       -       147.66 148.62 149.58 150.54  151.51  152.49  153.47  154.46  155.45  156.44  

69-       -       143.29 144.22 145.15 146.10 147.05  148.00  148.97  149.93  150.90  151.88  152.87  

70-       -       139.95 140.86 141.77 142.70 143.63  144.57  145.51  146.46  147.42  148.38  149.35  

71-       -       136.70 137.59 138.48 139.38 140.29  141.21  142.14  143.07  144.01  144.95  145.90  

72-       -       133.57 134.43 135.30 136.17 137.06  137.95  138.85  139.76  140.68  141.61  142.54  

73-       -       130.56 131.39 132.22 133.07 133.93  134.80  135.67  136.56  137.45  138.35  139.26  

74-       126.89 127.67 128.47 129.28 130.09 130.92  131.76  132.61  133.46  134.33  135.21  136.09  

75-       124.18 124.93 125.69 126.46 127.25 128.04  128.85  129.66  130.49  131.33  132.18  133.03  

76-       121.62 122.33 123.06 123.79 124.54 125.30  126.07  126.86  127.65  128.46  129.27  130.10  

77-       119.22 119.89 120.57 121.27 121.98 122.71  123.44  124.19  124.95  125.72  126.50  127.30  

78-       116.98 117.61 118.26 118.91 119.59 120.27  120.97  121.68  122.40  123.13  123.88  124.64  

79114.33 114.91 115.50 116.10 116.72 117.35 117.99  118.65  119.32  120.01  120.70  121.41  122.13  

80112.48 113.01 113.56 114.12 114.70 115.28 115.89  116.50  117.13  117.78  118.43  119.10  119.79  

   1925193019351940194519501955196019651970197519801985

60-       -       -       -       192.58 193.54 194.50  195.45  196.40  197.35  198.30  199.24  200.19  

61-       -       -       -       188.85 189.81 190.78  191.74  192.71  193.67  194.63  195.59  196.55  

62-       -       -       -       185.08 186.05 187.03  188.00  188.98  189.95  190.92  191.89  192.86  

63-       -       -       -       181.28 182.27 183.25  184.23  185.22  186.20  187.18  188.16  189.14  

64-       -       -       176.49 177.47 178.46 179.45  180.44  181.43  182.42  183.41  184.40  185.39  

65-       -       -       172.66 173.66 174.65 175.64  176.64  177.63  178.63  179.62  180.62  181.61  

66-       -       -       168.84 169.84 170.83 171.83  172.82  173.82  174.82  175.82  176.82  177.82  

67-       -       -       165.04 166.03 167.02 168.02  169.02  170.02  171.02  172.02  173.02  174.03  

68-       -       -       161.25 162.24 163.23 164.22  165.22  166.22  167.22  168.22  169.23  170.23  

69-       -       156.52 157.50 158.48 159.47 160.46  161.45  162.44  163.44  164.44  165.44  166.45  

70-       -       152.83 153.79 154.77 155.74 156.72  157.71  158.70  159.69  160.68  161.68  162.69  

71-       -       149.19 150.14 151.10 152.07 153.04  154.01  154.99  155.98  156.97  157.96  158.96  

72-       -       145.62 146.56 147.51 148.46 149.42  150.38  151.35  152.32  153.30  154.28  155.27  

73-       -       142.14 143.06 143.99 144.92 145.86  146.81  147.76  148.72  149.69  150.66  151.64  

74-       137.86 138.75 139.65 140.56 141.47 142.40  143.32  144.26  145.20  146.15  147.11  148.07  

75-       134.61 135.48 136.35 137.23 138.13 139.02  139.93  140.85  141.77  142.70  143.64  144.58  

76-       131.48 132.32 133.17 134.02 134.89 135.76  136.65  137.54  138.44  139.35  140.27  141.19  

77-       128.49 129.30 130.12 130.94 131.78 132.63  133.48  134.35  135.22  136.11  137.00  137.90  

78-       125.65 126.42 127.21 128.00 128.81 129.62  130.45  131.28  132.13  132.99  133.85  134.73  

79122.24 122.97 123.70 124.45 125.21 125.98 126.76  127.56  128.36  129.18  130.00  130.84  131.69  

80119.77 120.45 121.15 121.86 122.58 123.32 124.06  124.82  125.59  126.37  127.17  127.97  128.79  

        

     

        

    



 

 009 

 3(א)27וסעיף ( א)27סעיף  -שיש לו בת זוג מקדמי המרה לפנסיונר  - (1)'חנספח 
 

 

 

 :הערות

חישוב פנסיה . 60%שנים ולפי פנסיית שאירים לאלמנה בשיעור של  4הטבלה חושבה לפי הפרש גיל של  .1

 .י טבלאות שבמשרדי החברה המנהלת"עפאו לפי הפרש גילאים שונה בין בני הזוג יעשה /בשיעור שונה ו

לצורך , גם אם לא פרש 31/12/2007נספח זה ימשיך לחול על מבוטח שהיה רשאי לפרוש לפנסיה לפני  .2

 .חישוב פנסיית הזקנה הנגזרת מיתרת הזכאות שעמדה לזכותו במועד זה

   1925193019351940194519501955196019651970197519801985

60-       -       -       -       201.49 202.51 203.52  204.53  205.53  206.53  207.52  208.51  209.50  

61-       -       -       -       197.63 198.67 199.70  200.73  201.76  202.78  203.79  204.81  205.82  

62-       -       -       -       193.70 194.75 195.81  196.86  197.90  198.95  199.99  201.02  202.05  

63-       -       -       -       189.69 190.77 191.84  192.91  193.98  195.04  196.10  197.16  198.21  

64-       -       -       184.51 185.61 186.71 187.80  188.90  189.98  191.07  192.15  193.23  194.30  

65-       -       -       180.35 181.47 182.58 183.70  184.81  185.92  187.02  188.12  189.22  190.32  

66-       -       -       176.12 177.26 178.40 179.53  180.66  181.79  182.91  184.03  185.15  186.26  

67-       -       -       171.84 173.00 174.15 175.30  176.45  177.59  178.73  179.87  181.01  182.14  

68-       -       -       167.51 168.68 169.85 171.01  172.18  173.34  174.50  175.66  176.81  177.96  

69-       -       161.94 163.12 164.31 165.49 166.67  167.86  169.03  170.21  171.38  172.56  173.73  

70-       -       157.50 158.70 159.90 161.09 162.29  163.49  164.68  165.87  167.06  168.25  169.44  

71-       -       153.02 154.24 155.45 156.66 157.87  159.08  160.28  161.49  162.69  163.90  165.10  

72-       -       148.52 149.75 150.97 152.19 153.41  154.63  155.85  157.07  158.29  159.50  160.72  

73-       -       144.00 145.23 146.46 147.69 148.92  150.15  151.39  152.62  153.85  155.08  156.30  

74-       138.23 139.46 140.70 141.94 143.18 144.42  145.66  146.90  148.14  149.38  150.62  151.86  

75-       133.68 134.92 136.16 137.41 138.65 139.90  141.15  142.40  143.64  144.89  146.14  147.39  

76-       129.14 130.38 131.63 132.88 134.12 135.38  136.63  137.88  139.14  140.40  141.65  142.91  

77-       124.61 125.85 127.10 128.35 129.60 130.86  132.11  133.37  134.63  135.89  137.16  138.42  

78-       120.10 121.34 122.59 123.84 125.09 126.35  127.61  128.87  130.13  131.40  132.67  133.94  

79114.39 115.62 116.87 118.11 119.36 120.61 121.87  123.13  124.39  125.65  126.92  128.19  129.47  

80109.96 111.19 112.43 113.67 114.91 116.16 117.42  118.67  119.93  121.20  122.47  123.74  125.01  

   1925193019351940194519501955196019651970197519801985

60-       -       -       -       199.11 200.15 201.19  202.22  203.25  204.27  205.29  206.31  207.32  

61-       -       -       -       195.09 196.15 197.21  198.27  199.32  200.37  201.41  202.45  203.48  

62-       -       -       -       190.99 192.07 193.15  194.23  195.31  196.38  197.44  198.51  199.57  

63-       -       -       -       186.81 187.92 189.02  190.12  191.22  192.31  193.40  194.48  195.57  

64-       -       -       181.43 182.56 183.69 184.81  185.93  187.05  188.16  189.28  190.38  191.49  

65-       -       -       177.09 178.24 179.39 180.53  181.67  182.81  183.95  185.08  186.21  187.33  

66-       -       -       172.69 173.85 175.02 176.19  177.35  178.50  179.66  180.81  181.96  183.11  

67-       -       -       168.23 169.41 170.60 171.78  172.96  174.14  175.31  176.48  177.65  178.82  

68-       -       -       163.71 164.92 166.12 167.32  168.51  169.71  170.90  172.09  173.28  174.47  

69-       -       157.94 159.15 160.37 161.59 162.80  164.01  165.23  166.44  167.64  168.85  170.05  

70-       -       153.32 154.56 155.79 157.02 158.24  159.47  160.70  161.92  163.15  164.37  165.59  

71-       -       148.68 149.93 151.17 152.41 153.65  154.89  156.13  157.37  158.61  159.85  161.08  

72-       -       144.02 145.27 146.52 147.78 149.03  150.28  151.53  152.78  154.04  155.29  156.54  

73-       -       139.34 140.60 141.86 143.12 144.38  145.65  146.91  148.17  149.43  150.70  151.96  

74-       133.40 134.66 135.93 137.19 138.46 139.73  141.00  142.27  143.54  144.81  146.09  147.36  

75-       128.72 129.98 131.25 132.52 133.79 135.07  136.34  137.62  138.90  140.18  141.46  142.75  

76-       124.05 125.32 126.59 127.86 129.14 130.41  131.70  132.98  134.26  135.55  136.84  138.13  

77-       119.41 120.68 121.95 123.22 124.50 125.78  127.06  128.35  129.63  130.92  132.22  133.51  

78-       114.81 116.08 117.34 118.62 119.89 121.17  122.45  123.74  125.03  126.32  127.61  128.91  

79109.01 110.26 111.52 112.78 114.05 115.32 116.60  117.88  119.16  120.45  121.74  123.04  124.34  

80104.53 105.77 107.02 108.28 109.54 110.81 112.08  113.35  114.64  115.92  117.21  118.50  119.80  

        

     

        

    



   

 4(א)27וסעיף ( א)27סעיף  - עם הבטחה שיש לו בת זוגמקדמי המרה לפנסיונר  - (1)'טנספח 
 

 

 

 

  :הערות

 ולפי תקופת  60%לפי פנסיית שאירים לאלמנה בשיעור של , שנים 4הטבלה חושבה לפי הפרש גיל של .    1

 או /או לפי הפרש גילאים שונה בין בני הזוג ו/חישוב פנסיה בשיעור שונה ו. חודשים 120הבטחה של        

 .י טבלאות שבמשרדי החברה המנהלת"לתקופות הבטחה אחרות יעשה עפ       

        

 לצורך , גם אם לא פרש 31/12/2007נספח זה ימשיך לחול על מבוטח שהיה רשאי לפרוש לפנסיה לפני .    2

 .חישוב  פנסיית הזקנה הנגזרת מיתרת הזכאות שעמדה לזכותו במועד זה      

   1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

60 -        -        -        -        203.69  204.65  205.61  206.56  207.52  208.47  209.41  210.36  211.30  

61 -        -        -        -        200.06  201.03  202.01  202.98  203.95  204.91  205.88  206.84  207.80  

62 -        -        -        -        196.37  197.36  198.35  199.34  200.32  201.30  202.28  203.26  204.24  

63 -        -        -        -        192.64  193.64  194.65  195.65  196.65  197.64  198.64  199.63  200.62  

64 -        -        -        187.85  188.87  189.88  190.90  191.91  192.92  193.94  194.94  195.95  196.96  

65 -        -        -        184.03  185.06  186.09  187.11  188.14  189.16  190.18  191.21  192.23  193.25  

66 -        -        -        180.19  181.22  182.26  183.29  184.33  185.36  186.40  187.43  188.46  189.50  

67 -        -        -        176.32  177.36  178.41  179.45  180.49  181.54  182.58  183.62  184.67  185.71  

68 -        -        -        172.45  173.50  174.54  175.59  176.64  177.69  178.74  179.79  180.85  181.90  

69 -        -        167.53  168.57  169.62  170.67  171.73  172.78  173.83  174.89  175.95  177.00  178.06  

70 -        -        163.66  164.71  165.76  166.81  167.86  168.92  169.97  171.03  172.09  173.16  174.22  

71 -        -        159.82  160.86  161.91  162.96  164.01  165.06  166.12  167.18  168.24  169.31  170.37  

72 -        -        156.01  157.05  158.09  159.13  160.18  161.23  162.28  163.34  164.40  165.47  166.53  

73 -        -        152.25  153.28  154.31  155.34  156.38  157.43  158.47  159.53  160.58  161.65  162.71  

74 -        147.55  148.55  149.56  150.58  151.60  152.63  153.67  154.71  155.75  156.80  157.86  158.92  

75 -        143.94  144.92  145.92  146.92  147.93  148.94  149.97  151.00  152.03  153.07  154.12  155.17  

76 -        140.42  141.38  142.36  143.34  144.33  145.33  146.34  147.35  148.37  149.40  150.43  151.47  

77 -        137.00  137.94  138.89  139.85  140.82  141.80  142.79  143.78  144.79  145.80  146.81  147.84  

78 -        133.71  134.62  135.54  136.48  137.42  138.38  139.34  140.31  141.29  142.28  143.28  144.29  

79 129.67  130.54  131.43  132.32  133.22  134.14  135.07  136.00  136.95  137.91  138.88  139.85  140.84  

80 126.69  127.53  128.38  129.24  130.11  130.99  131.89  132.79  133.71  134.64  135.58  136.53  137.49  

     

        

   1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

60 -        -        -        -        200.71  201.70  202.70  203.69  204.68  205.66  206.64  207.62  208.60  

61 -        -        -        -        196.88  197.89  198.90  199.91  200.92  201.92  202.92  203.92  204.92  

62 -        -        -        -        192.99  194.02  195.05  196.08  197.10  198.12  199.14  200.15  201.17  

63 -        -        -        -        189.06  190.10  191.15  192.19  193.23  194.26  195.30  196.33  197.36  

64 -        -        -        184.03  185.08  186.14  187.20  188.25  189.30  190.35  191.40  192.45  193.50  

65 -        -        -        180.01  181.08  182.14  183.21  184.27  185.34  186.40  187.47  188.53  189.59  

66 -        -        -        175.97  177.04  178.12  179.19  180.27  181.34  182.42  183.49  184.57  185.64  

67 -        -        -        171.91  172.99  174.07  175.16  176.24  177.32  178.41  179.49  180.57  181.66  

68 -        -        -        167.85  168.94  170.02  171.11  172.20  173.29  174.38  175.47  176.56  177.65  

69 -        -        162.73  163.81  164.89  165.98  167.07  168.16  169.25  170.34  171.44  172.54  173.63  

70 -        -        158.71  159.79  160.87  161.95  163.04  164.13  165.22  166.31  167.41  168.51  169.61  

71 -        -        154.74  155.80  156.88  157.95  159.03  160.12  161.21  162.30  163.40  164.50  165.60  

72 -        -        150.82  151.87  152.94  154.00  155.08  156.15  157.24  158.32  159.41  160.51  161.61  

73 -        -        146.97  148.01  149.06  150.11  151.17  152.24  153.31  154.39  155.47  156.56  157.66  

74 -        142.20  143.21  144.24  145.26  146.30  147.34  148.40  149.45  150.52  151.59  152.67  153.75  

75 -        138.58  139.56  140.56  141.57  142.58  143.61  144.64  145.68  146.73  147.78  148.85  149.92  

76 -        135.08  136.04  137.01  137.99  138.98  139.98  140.98  142.00  143.03  144.07  145.11  146.16  

77 -        131.73  132.65  133.59  134.54  135.50  136.47  137.45  138.44  139.44  140.46  141.48  142.51  

78 -        128.53  129.42  130.32  131.24  132.16  133.10  134.05  135.01  135.99  136.97  137.97  138.97  

79 124.68  125.52  126.36  127.23  128.10  128.99  129.89  130.81  131.74  132.68  133.63  134.59  135.57  

80 121.90  122.69  123.49  124.31  125.14  125.99  126.85  127.73  128.62  129.52  130.44  131.37  132.31  
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 (ג)28סעיף  -לפנסיונר  שנים  5 -מקדמים להיוון פנסיה ל  -(1)א"נספח י
 

 

 
 

 : הערה

 לצורך היוון פנסיית, גם אם לא פרש 31/12/2007נספח זה ימשיך לחול על מבוטח שהיה רשאי לפרוש לפנסיה לפני 

 .הזקנה הנגזרת מיתרת הזכאות שעמדה לזכותו במועד זה

   1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

60 53.47  53.50  53.53  53.56  53.59  53.61  53.64  53.67  53.69  

61 53.34  53.38  53.41  53.44  53.47  53.50  53.53  53.56  53.59  

62 53.20  53.24  53.28  53.31  53.35  53.38  53.41  53.44  53.48  

63 53.05  53.09  53.13  53.17  53.21  53.24  53.28  53.32  53.35  

64 52.88  52.93  52.97  53.01  53.06  53.10  53.14  53.18  53.21  

65 52.70  52.75  52.80  52.84  52.89  52.93  52.98  53.02  53.06  

66 52.50  52.55  52.61  52.66  52.71  52.76  52.80  52.85  52.90  

67 52.28  52.34  52.40  52.45  52.51  52.56  52.61  52.67  52.72  

68 52.04  52.11  52.17  52.23  52.29  52.35  52.41  52.46  52.52  

69 51.78  51.85  51.92  51.99  52.05  52.12  52.18  52.24  52.30  

70 51.50  51.57  51.65  51.72  51.79  51.86  51.93  52.00  52.06  

   1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

60 53.93  53.95  53.97  53.99  54.00  54.02  54.04  54.06  54.07  

61 53.84  53.87  53.89  53.91  53.93  53.95  53.97  53.98  54.00  

62 53.75  53.77  53.80  53.82  53.84  53.86  53.88  53.91  53.93  

63 53.65  53.67  53.70  53.72  53.75  53.77  53.79  53.82  53.84  

64 53.53  53.56  53.59  53.62  53.64  53.67  53.70  53.72  53.75  

65 53.40  53.43  53.47  53.50  53.53  53.56  53.59  53.61  53.64  

66 53.26  53.30  53.33  53.37  53.40  53.43  53.46  53.49  53.52  

67 53.11  53.15  53.19  53.22  53.26  53.30  53.33  53.36  53.40  

68 52.94  52.98  53.02  53.07  53.11  53.15  53.18  53.22  53.26  

69 52.75  52.80  52.85  52.89  52.94  52.98  53.02  53.06  53.10  

70 52.55  52.60  52.65  52.70  52.75  52.80  52.84  52.89  52.93  

        

        

     

    


