
1.7.2020 

 "ב" נספח

 

רשות שוק ההון, י שאושרה על ידי בגריסתו הקודמת, כפאל מול התקנון  קרן הפנסיה "אלטשולר שחם פנסיה מקיפה"המבוקשים בתקנון  השינוייםפירוט להלן 

 :31.5.2018ביום  ביטוח וחיסכון,

 

 מס"ד

 

 הסעיף

 בתקנון

 

 

 פירוט השינוי  

 

 סיבה לשינוי 

 

 על צפויות השלכות

  העמיתים זכויות

 

 על השינוי השלכות

  האקטוארי הנספח

במקום המילה "לפני"  - "מקבל קצבה" תיקון ההגדרה הגדרות  (1
 נרשמה המילה "אחרי"

 אין תיקון טעות סופר
 

 אין

ימים  90ימים רצופים,  90במקום  -תיקון ההגדרה "נכה" הגדרות  (2
 קלנדריים

לבקשת  בהתאם
הרשות, כפי 

 שנמסרה טלפונית

 אין אין

ימים  90ימים רצופים,  90במקום  -תיקון ההגדרה "נכה מלא" הגדרות  (3
 קלנדריים

בהתאם לבקשת 
הרשות, כפי 

 שנמסרה טלפונית

 אין אין

בהתאם לשמ"ב  ₪ 4,525-עודכן סכום קצבה מזערי ל הגדרות  (4
המעודכן לשנת 

2020 

 אין אין

לשמ"ב בהתאם  ₪ 527-עודכן סכום קצבת מינימום ל הגדרות  (5
המעודכן לשנת 

2020 

 אין אין

בהתאם לשמ"ב  ₪ 4,325.91-עודכנה תקרת ההפקדה לקרן פנסיה מקיפה ל הגדרות  (6
המעודכן לשנת 

2020 

 אין אין

נוסף סעיף המפרט את חובות מקבל קצבה השוהה בחו"ל  א11  (7
 לתקופה העולה על שישה חודשים

-2019חוזר פנסיה 
3-2 

 אין  אין 



הגיל שהחל ממנו שיעור הכיסוי הביטוחי  41-ל 40-מעודכן  (2)א()24  (8
 לנכות יתחיל לרדת

 אין אין סופר טעות תיקון

עדכון גיל ההצטרפות לגברים במסלול ביטוח עם כיסוי  (10))א( 24  (9
 לאלמן 85%ביטוחי בשיעור של 

 אין אין סופר טעות תיקון

דמי נוספה הוראת מעבר לעניין המקדמים המשמשים לחישוב  )ד(38  (10
 הביטוח לסיכוני מוות

בהתאם לש.ה. 
2019-12914 

שינוי בגובה דמי 
הביטוח לסיכוני 

 מוות

החלפת כל הנספחים 
המשמשים לחישוב 
דמי ביטוח לסיכוני 

 מוות
 זקנה קצבת תשלומי של נוספת תקופה המאפשר סעיף נוסף )ב(44  (11

 זקנה קצבת לקבלת בקשה הגשת בעת
בהתאם להצעה 

ולנוסח שהתקבל 
 שוק ההון מרשות

הרחבת האפשרויות 
העומדות בפני עמית 

בעת הגשת בקשה 
 לקבלת קצבת זקנה

מקדם ההמרה לקצבת 
בגין כל  1-זקנה יגדל ב

חודש של תקופה 
נוספת של תשלומי 

 קצבת זקנה
סעיף משלים  )ג(45 לסעיף הפך )ב(45  (12

ב'   44להוספת סעיף 
בהתאם להצעה 

ולנוסח שהתקבל 
 מרשות שוק ההון

 אין אין

הסבר לאופן חישוב קצבת זקנה עבור עמית המבקש  נוסף )ב(45  (13
 תקופה נוספת של תשלומי קצבת זקנה

סעיף משלים 
ב'  44להוספת סעיף 

בהתאם להצעה 
ולנוסח שהתקבל 
 מרשות שוק ההון

מקדם ההמרה לקצבת  אין
בגין כל  1-זקנה יגדל ב

חודש של תקופה 
נוספת של תשלומי 

 קצבת זקנה
הוראת מעבר לעניין המקדמים המשמשים לחישוב נוספה  )ד(45  (14

 פנסיית זקנה
בהתאם לש.ה. 

2019-12914 
שינוי בגובה פנסיית 

הזקנה שתיגזר 
 מהמקדמים

החלפת כל הנספחים 
המשמשים לחישוב 

 פנסיית זקנה
 תשלומי של נוספת תקופה בגין תשלומים לפיה הבהרה נוספה )א(46  (15

 קצבת של ןהראשו התשלום במועד ישולמו זקנה קצבת
 הזקנה

סעיף משלים 
ב'   44להוספת סעיף 

בהתאם להצעה 
ולנוסח שהתקבל 
 מרשות שוק ההון

 אין אין

אולם אם מועד נוספו המילים " -בקשה למשיכת כספים  )ז(108  (16
הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים  תשלום

תקנות בהתאם ל
מס הכנסה )כללים 

 אין אין



 

 

 

 

 

בחודש פלוני, רשאית הקופה לדחות את מועד התשלום ליום 
 "העסקים הרביעי באותו חודש

לאישור ולניהול 
, קופות גמל(

 1964-התשכ"ד
 -2נספח ב'  (17

 הישן
מדובר במסלול "עתיר חיסכון"  –תיקון כותרות של הכיסויים 

. 1.6.18ם טרם התקנון שבתוקף מיום הקיי ישן מסלול ביטוח
התיקון מצורף בקובץ נפרד ולא מופיע בגרסה המלאה של 

התקנון האחרון שהועבר לאישורכם )מאחר ותקנון זה כולל 
 רק את מסלולי הביטוח החדשים, בהם אין שינוי(.

 אין אין תיקון טעות סופר

 –ג' נספח   (18
מסלול ביטוח 

 מותאם

תיקון טעות סופר  החלפת טבלת שיעורי הכיסוי במסלול הביטוח המותאם
בעקבותיה הוצגה 
טבלה המתבססת 
על אחוזי הפרשה 

 10%בשיעור 

 אין אין


