
איתכם גם ברגעים לא שגרתייםאיתכם גם ברגעים לא שגרתיים
מעסיקים יקרים, 

אנו נמצאים בתקופה בה אתם והעובדים עומדים בלא מעט אתגרים, בין היתר עובדים אשר נמצאים בבידוד או בחל"ת. 
לנוחיותכם ריכזנו מספר סוגיות רלוונטיות אשר נוגעות לחיסכון הפנסיוני של העובדים 

עובדים אשר נמצאים בחל"ת
בתקופת החל"ת )חופשה ללא תשלום( מתקיימים יחסי עובד ומעסיק אולם אין חובה על המעסיק לבצע הפקדות לחיסכון 

הפנסיוני של העובד. במקרה שבו העובד נמצא בחל"ת, על כל מעסיק  לדווח על כך לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני.
מעסיקים של 10 עובדים ויותר יעבירו את הדיווח בממשק במבנה אחיד ומעסיקים של פחות מ-10 עובדים רשאים להעביר את הדיווח 
ישירות לחברה המנהלת. העברת מידע זה יסדיר מעקב אחר הפקדות העובד וימנע הוצאת מכתב דרישה לקבלת הפקדות חסרות 

במהלך תקופת החל"ת.
יש להקפיד לדווח מדי חודש כל עוד העובד נמצא בחל"ת.

זכויות העובד בקרן הפנסיה המקיפה בעת שהותו בחל"ת 
בקרן הפנסיה המקיפה תופעל אוטומטית ארכת ביטוח המעניקה כיסוי ביטוחי עבור נכות ו/או פטירה למשך תקופה של 5 חודשים 
ממועד ההפקדה האחרונה לקרן. לאחר פרק זמן זה באפשרות העובד לרכוש באופן עצמאי כיסוי ביטוח זמני )הסדר ריסק זמני( על 

מנת לשמור על זכויותיו בקרן.
"הסדר ריסק זמני" – ניתן לרכוש לתקופה של עד שנתיים )ובכל מקרה לא יותר מתקופת ההפקדות הרצופה האחרונה בניכוי חמשת 

חודשי ארכת הביטוח האוט'(. לדוגמה: חוסך שהפקיד בקרן במשך 12 חודשים )שנה( זכאי לשמור על כיסוי הביטוח 
לתקופה של 5 חודשים )מתבצע באופן אוט'( ולתקופה נוספת של 7 חודשים )יש להגיש בקשה לקרן(.

רכישת הריסק הזמני אינה אוטומטית והיא תבוצע באמצעות פניית העובד לקרן. 

זכויות העובד בקרן הפנסיה בעת שהותו בבידוד 
עובדים אשר נדרשים להימצא בבידוד זכאים לניצול ימי מחלה עבור תקופת הבידוד בכפוף למכסת ימי המחלה העומדת לרשותם. 

במקרה זה חלה חובה על המעסיק להמשיך להפקיד באופן שוטף לקרן הפנסיה.  

טיפול בתביעות
קרן הפנסיה המקיפה המנוהלת ע"י אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ מספקת למבוטחיה כיסוי ביטוחי למקרי נכות ו/או פטירה על 
פי הוראות תקנון הקרן. תקנון הקרן אינו כולל כל החרגה לעניין נגיף הקורונה, וכל תביעה אשר תוגש לקרן תטופל על פי הוראות 

התקנון.
חשוב להדגיש כי קרן הפנסיה המקיפה של אלטשולר שחם מחזיקה בביטוח משנה בשיעור של עד 90% באמצעות מבטח משנה
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במקרה בו יוגשו לקרן תביעות נכות ו/או שאירים בהיקף כספי משמעותי כתוצאה מנגיף הקורונה, יכוסו מקרים אלו ע"י ביטוח 

המשנה של הקרן, בדומה לכל תביעה אחרת שאינה קשורה לנגיף הקורונה.

חברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ מאחלת כי כולנו נחזור לשגרה במהרה

  המידע המפורט לעיל הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, ואין בו כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי 
והתקנון הרלוונטי. במקרה של סתירה בין הוראות ההסדר התחיקתי ו/או התקנון הרלוונטי לבין המידע המפורט לעיל, תגברנה הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי, 
לפי העניין. השימוש במידע המפורט לעיל הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש   האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, התקנונים הרלוונטיים ולהנחיות 

הממשלה, כפי שיעודכנו מעת לעת    האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או ייעוץ משפטי  המידע נכון לתאריך 22/3/2020.




