
www.as-invest.co.il | *5054 הברזל 19 א׳, רמת החייל, תל-אביב 6971026 | ליצירת קשר

01.09.2020

נספח ריכוז שינויים
בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 2015-9-5 "הנהגת תכנית ביטוח ותקנון קופת גמל", להלן פירוט השינויים המבוקשים בתקנון "אלטשולר שחם 

פנסיה כללית" ביחס לנוסח תקנון קרן הפנסיה המקיפה של החברה, המעודכן נכון ליום 1.9.2020:

הסעיףמס"ד
בתקנון

השלכות צפויות סיבה לשינוי  פירוט השינוי 
על זכויות 
העמיתים 

השלכות השינוי 
על הנספח 
האקטוארי 

איןאיןכיסוי זה לא כלול בתקנון הקרן הכלליתנמחקה הגדרה של "בן נבחר עם מוגבלות"הגדרות1

איןאיןמשום שמדובר בתקנון קרן כלליתנוספה הגדרת "העברת דמי גמולים מהקרן המקיפה"הגדרות2

איןאיןמשום שמדובר בתקנון קרן כלליתנוספה הגדרת הקרן הכללית "אלטשולר שחם קרן כללית"הגדרות3

איןאיןמשום שמדובר בתקנון קרן כלליתנוספה הגדרת הקרן המקיפה "אלטשולר שחם פנסיה מקיפה"הגדרות4

איןאיןלא רלוונטי לתקנון הקרן הכלליתנמחקה הגדרה "זכאי קיים לקצבה"הגדרות5

בקרן הכללית אין רלוונטיות להבחנה תוקנה הגדרה של "מקבל קצבה"הגדרות6
בין מקבלי הקצבה בגין אירוע מזכה 

לפני 1.1.2018 לבין מקבלי קצבה בגין 
אירוע מזכה לאחר 1.1.2018. 

איןאין

בקרן הכללית אין רלוונטיות ל"זכאי תוקנה הגדרה של "מקבל קצבה קיים"הגדרות7
קיים לקצבה"

איןאין

עודכן סכום קצבת מינימום ל-517.55 ₪ בהתאם לשמ"ב הגדרות8
העדכני לשנת 2020

איןאיןבהתאם לשמ"ב העדכני לשנת 2020

עודכנה ההגדרה של "שאיר" כך שנמחק שאיר מסוג "בן נבחר הגדרות9
עם מוגבלות"

לא קיים כיסוי ביטוחי ל"בן נבחר עם 
מוגבלות" בקרן הכללית

איןאין

עודכנה הגדרת שכר קובע באופן שבו תקרת השכר הקובע הינה הגדרות10
4 פעמים שמ"ב

בכדי ליצור מגבלה לכיסוי הביטוחי 
שניתן לרכוש בקרן

איןאין

עודכנה הגדרת תקופת תשלומים מובטחים באופן שבו ניתן הגדרות11
 יהיה לבחור מספר חודשים – 60,120,180 או 240 חודשים.

נוספה הבהרה שעמית לא יהא זכאי לתקופת תשלומים 
מובטחים אחרי גיל 87. נמחקה ההתייחסות ל"בן נבחר עם 

מוגבלות"

הגבלת תקופת תשלומים מובטחים 
עד גיל 87 של העמית, "בן נבחר עם 
מוגבלות" לא רלוונטי בקרן הכללית

איןאין

תוקנה ההפניה להוראות תקנות התשלומים להוראות חוזר אופן הגדרות12
הפקדת תשלומים לקופת גמל

איןאיןמעבר של התקנות לחוזר. 

הוסרה הגדרת תקרת הפקדה חודשית באופן שבו נמחקה הגדרות13
הגדרת תקרת ההפקדה לקרן פנסיה מקיפה ונותרה רק תקרת 

ההפקדה בהתאם לתקנות מס הכנסה

בקרן פנסיה כללית קיימת רק תקרת 
הפקדה בהתאם לתקנות מס הכנסה

איןאין

איןאיןמשום שמדובר בתקנון קרן כלליתהוחלפה המילה "מקיפה" במילה "כללית"4)א(14

עדכון כתובת אתר האינטרנט היכן שיפורסמו  שיעור, היקף 7)ד(15
וסוג הכיסוי הביטוחי שנרכש לעמיתים בקרן אצל מבטח משנה

איןאיןבהתאם לדרישת נוסח התקנון התקני

לא קיימת בקרן הכללית ישות מסוג נמחקה התייחסות לדמי ניהול לזכאי קיים לקצבה8)א(16
"זכאי קיים לקצבה"

איןאין

לא קיימת בקרן הכללית ישות מסוג נמחקה התייחסות לדמי ניהול לזכאי קיים לקצבה8)א()1( 17
"זכאי קיים לקצבה"

איןאין
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עודכן שיעור דמי הניהול המרביים לעמיתים, מצבירה, 8)א(2)א(18
ל-0.08708% )1.05% בחישוב שנתי(

בהתאם לחוזר הוראות לניהול קרן 
פנסיה 2017-3-2  ותקנות הפיקוח על 
שירותים פיננסיים )קופות גמל( )דמי 

ניהול(, תשע"ב-2012

איןאין

עודכן שיעור דמי הניהול המרביים לעמיתים, מדמי הגמולים, 8)א(2)ב(19
ל-4%

בהתאם לחוזר הוראות לניהול קרן 
פנסיה 2017-3-2  ותקנות הפיקוח על 
שירותים פיננסיים )קופות גמל( )דמי 

ניהול(, תשע"ב-2012

איןאין

איןאיןלא רלוונטי לקרן הכללית הסעיף נמחק. 8)א(203

לא קיימת בקרן הכללית ישות מסוג נמחקה ההתייחסות לזכאי קיים לקצבה2110
"זכאי קיים לקצבה"

איןאין

בהתאם לדרישת הרשות, הסעיף נמחק הסעיף בוטל. 2214
לאור העדר רלוונטיות לקרן הכללית

נוסף סעיף המגדיר את מועד ההצטרפות לקרן הכללית בעקבות 18)א(23
העברת דמי גמולים מהקרן המקיפה

הגדרה הנדרשת במסגרת הוספת 
הכיסויים הביטוחיים לקרן

איןאין

בוצעה התאמה של שמות הקרנות כחלק מהתאמת תיאור 18)ב(24
התהליך לקרן הכללית. כמו כן, נוספה הבהרה כי העברת דמי 

הגמולים מהקרן המקיפה תתבצע רק לאחר שאושרה הצטרפות 
המבקש כעמית בקרן המקיפה, וזאת ע"מ שמועד ההצטרפות 
בקרן הכללית לא יהיה קודם למועד ההצטרפות בקרן המקיפה.

הגדרה הנדרשת במסגרת הוספת 
הכיסויים הביטוחיים לקרן ובעקבות 
התאמת תיאור התהליך לקרן הכללית

איןאין

בוצעה התאמה של שמות הקרנות כחלק מהתאמת תיאור 18)ג(25
התהליך לקרן הכללית.

 בעקבות התאמת תיאור התהליך
לקרן הכללית

איןאין

בוצעה התאמה של שמות הקרנות כחלק מהתאמת תיאור 18)ד(26
התהליך לקרן הכללית.

 בעקבות התאמת תיאור התהליך
לקרן הכללית

איןאין

 הוראת המעבר לא רלוונטיתנמחקה הוראת מעבר לעניין העברת הפקדות לקרן הכללית. 18)ה(27
לקרן הכללית

איןאין

פורטו מסלולי ההשקעה המותאמים לגיל החוסך:19)א(281
מסלול השקעה לעמיתים שגילם אינו עולה על 50

מסלול השקעה לעמיתים בני 50 עד 60
מסלול השקעה לעמיתים שגילם עולה על 60

עדכון התקנון עם מסלולי ההשקעה 
הקיימים בקרן

חוזר גופים מוסדיים 2016-9-13 
'מסלולי השקעה בקופות גמל'

איןאין

נוסף מסלול השקעה מתמחה:19)א(292
מסלול מניות 

הוספת מסלול השקעה חדש בכדי 
ליצור אחידות מול הקרן המקיפה

הרחבת 
אפשרויות 

הבחירה במסלול 
השקעה

אין

נוסף מסלול מתמחה:19א(303
מסלול הלכה

הוספת מסלול השקעה חדש בכדי 
ליצור אחידות מול הקרן המקיפה

הרחבת 
אפשרויות 

הבחירה במסלול 
השקעה

אין

מסלול ההשקעה המתואר בסעיף  לא נמחקה הפניה לסעיף לא קיים בתקנון. 19)ב(31
קיים בתקנון

לאלא

פורטו מסלולי השקעה למקבלי קצבה:20)א(32
מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים

מסלול בסיסי למקבלי קצבה
ובוצעה התאמה לשמות הקרנות. 

בהתאם לחוזר הוראות לניהול קרן 
פנסיה 2017-3-2

איןאין

הסעיףמס"ד
בתקנון

השלכות צפויות סיבה לשינוי  פירוט השינוי 
על זכויות 
העמיתים 

השלכות השינוי 
על הנספח 
האקטוארי 
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מסלול ההשקעה המתואר בסעיף  לא נמחקה הפניה לסעיף לא קיים בתקנון. 20)ב(33
קיים בתקנון

לאלא

נוסף סעיף המפרט כי עמית שהצטרף לקרן כתוצאה מדמי 21)ג(34
גמולים העולים על תקרת ההפקדה לקרן המקיפה יצורף 

למסלול ההשקעה  באופן אוטומטי בהתאם למסלול ההשקעה בו 
בחר בקרן המקיפה

יצירת המשכיות בין מסלולי ההשקעה 
בקרן הפנסיה המקיפה לבין מסלולי 

ההשקעה בקרן הפנסיה הכללית

איןאין

עדכון הקישור לעמוד הרלוונטי באתר עודכן הקישור לאתר האינטרנט של החברה22)ג(35
האינטרנט של החברה

איןאין

עדכון הקישור לעמוד הרלוונטי באתר עודכן הקישור לאתר האינטרנט של החברה23)א(36
האינטרנט של החברה

איןאין

הבהרה כי מסלול ביטוח יסוד אינו חלק נוספה הבהרה כי מסלול ביטוח יסוד לא כלול בנספח ב'24)א(37
מנספח ב'

איןאין

נוסף מסלול ביטוח יסוד המיועד לחיסכון לפנסיית זקנה בלבד, 24)א(381
ללא כיסויים ביטוחיים

עדכון נוסח התקנון התקני עם המסלול 
שקיים כיום בקרן הכללית

איןאין

24)א(39
)10(-)8(

נמחקו מסלולי הביטוח הבאים: "מסלול ביטוח מתואם", " מסלול 
ביטוח בשיעור כיסוי ביטוחי לנכות הנמוך משיעור של 37.5% ו/
או שיעור כיסוי ביטוחי לשאירים הנמוך משיעור של 40%" ו- " 

מסלול ביטוח עם כיסוי ביטוחי בשיעור של 85% לאלמן"

מסלולי הביטוח לא קיימים בקרן 
הכללית

איןאין

נוסף סעיף המפרט את מסלולי הביטוח בקרן המקיפה אשר 24)ב(401
עמית המבוטח בהם ומועברים בגינו דמי גמולים מהקרן המקיפה 

לקרן יבוטח במסלול ביטוח ברירת המחדל בקרן

הגדרה הנדרשת במסגרת הוספת 
הכיסויים הביטוחיים לקרן

איןאין

נוסף סעיף המפנה למסלולי הביטוח הישנים בקרן המקיפה אשר 24)ב(412
עמית המבוטח בהם ומועברים בגינו דמי גמולים מהקרן המקיפה 

לקרן יבוטח במסלול ביטוח ברירת מחדל בקרן

הגדרה הנדרשת במסגרת הוספת 
הכיסויים הביטוחיים לקרן

איןאין

נוסף סעיף המפנה למסלולי הביטוח בקרן המקיפה אשר עמית 24)ב(423
המבוטח בהם ומועברים בגינו דמי גמולים מהקרן המקיפה לקרן 

יבוטח במסלול ביטוח ברירת המחדל בקרן

הגדרה הנדרשת במסגרת הוספת 
הכיסויים הביטוחיים לקרן

איןאין

הכנת מקדמים איןתיקוני נוסח וטעויות סופרנוספה המילה "הבאים" ותוקנו טעויות סופר25)א(43
מתאימים לפי 
תום תקופת 

הנכות

נוספה המילה "עמית" ונוספה הפניה לסעיף הרלוונטי לתום 25)ב(44
תקופת הביטוח.  

איןאיןתיקוני נוסח. 

נמחקה "הוראת מעבר לעניין גיל תום תקופת הביטוח"25)ה(45
נוספה הוראה לפיה גיל תום תקופת הביטוח יקבע לעמית 

שהצטרף לקרן כתוצאה מהעברת דמי גמולים מהקרן המקיפה 
באופן אוטומטי בהתאם לגיל תום תקופת הביטוח שחל עליו 

בקרן המקיפה 

הוראת המעבר לא רלוונטית לקרן 
הכללית;

הבהרה לגבי אופן קביעת גיל תום 
תקופה הביטוח כתוצאה מהצטרפות 

אגב העברת דמי גמולים מהקרן 
המקיפה. 

הובהר כי עמית שהצטרף לקרן כתוצאה מהעברת דמי גמולים 26)ב(46
מהקרן המקיפה ורכש בקרן המקיפה כיסוי ביטוחי לקצבת נכות 
מתפתחת, ירכוש באופן אוטומטי גם בקרן כיסוי ביטוחי לקצבת 

נכות מתפתחת.

הבהרה לגבי אופן החלת כיסוי ביטוחי 
לקצבת נכות מתפתחת בקרן כתוצאה 
מהצטרפות אגב העברת דמי גמולים 

מהקרן המקיפה

הסעיףמס"ד
בתקנון

השלכות צפויות סיבה לשינוי  פירוט השינוי 
על זכויות 
העמיתים 

השלכות השינוי 
על הנספח 
האקטוארי 
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נוספה הוראה שמאפשרת לעמית לבטל רכישה של קצבת נכות 26)ג(47
מתפתחת באמצעות הודעה בכתב לחברה המנהלת

מתן אפשרות לעמית לבטל כיסוי 
ביטוחי לקצבת נכות מתפתחת 

איןאין

 הוראת המעבר לא רלוונטיתנמחקה הוראת מעבר לעניין קצבת נכות כפולה27)ב(48
לקרן הכללית

איןאין

נוספה הוראה המאפשרת לעמית שרכש כיסוי ביטוחי לנכות 27)ג(49
כפולה להפסיק רכישת כיסוי ביטוחי זה באמצעות הודעה בכתב 

לחברה המנהלת

בעקבות הגדרת כיסוי ביטוחי לנכות 
כפולה ככיסוי ברירת מחדל בקרן

איןאין

הובהר כי הכיסוי הביטוחי לקצבת נכות כפולה יקבע לעמית 27)ד(50
שהצטרף לקרן כתוצאה מהעברת דמי גמולים מהקרן המקיפה 
באופן אוטומטי בהתאם לכיסוי הביטוחי לקצבת נכות כפולה 

שחל עליו בקרן המקיפה

הבהרה לגבי אופן החלת כיסוי ביטוחי 
לקצבת נכות כפולה בקרן כתוצאה 

מהצטרפות אגב העברת דמי גמולים 
מהקרן המקיפה

איןאין

הובהר כי על עמית שוויתר על כיסוי ביטוחי בקרן המקיפה 5129
והצטרף לקרן כתוצאה מהעברת דמי גמולים מהקרן המקיפה 

יחול באופן אוטומטי בקרן הוויתור על כיסוי ביטוחי שחל עליו 
בקרן המקיפה

הבהרה לגבי אופן החלת ויתור על 
כיסוי ביטוחי בקרן כתוצאה מהצטרפות 

אגב העברת דמי גמולים מהקרן 
המקיפה

איןאין

"בן נבחר עם מוגבלות" לא רלוונטי נמחקה התייחסות ל"בן נבחר עם מוגבלות"30)א(52
בקרן הכללית

איןאין

הובהר כי על עמית שוויתר על כיסוי ביטוחי לשאירים והצטרף 30)ז(53
לקרן כתוצאה מהעברת דמי גמולים מהקרן המקיפה יחול באופן 

אוטומטי בקרן הוויתור על כיסוי לשאירים שחל עליו בקרן 
המקיפה

הבהרה לגבי אופן החלת ויתור על 
כיסוי ביטוחי לשאירים בקרן כתוצאה 
מהצטרפות אגב העברת דמי גמולים 

מהקרן המקיפה

איןאין

הובהר כי עמית שרכש בקרן המקיפה ברות ביטוח לכיסוי 30)ח()5(54
ביטוחי לשאירים והצטרף לקרן כתוצאה מהעברת דמי גמולים 

מהקרן המקיפה ירכוש באופן אוטומטי בקרן ברות ביטוח לכיסוי 
ביטוחי לשאירים

הבהרה לגבי אופן החלת ברות ביטוח 
בקרן כתוצאה מהצטרפות אגב העברת 

דמי גמולים מהקרן המקיפה

איןאין

"בן נבחר עם מוגבלות" לא רלוונטי נמחקה התייחסות ל"בן נבחר עם מוגבלות"31)א(55
בקרן הכללית

איןאין

הובהר כי על עמית שוויתר על כיסוי ביטוחי לבן זוג והצטרף 31)ח(56
לקרן כתוצאה מהעברת דמי גמולים מהקרן המקיפה יחול 

באופן אוטומטי בקרן הוויתור על כיסוי לבן זוג שחל עליו בקרן 
המקיפה

הבהרה לגבי אופן החלת ויתור על 
כיסוי ביטוחי לבן הזוג בקרן כתוצאה 
מהצטרפות אגב העברת דמי גמולים 

מהקרן המקיפה

איןאין

הובהר כי עמית שרכש בקרן המקיפה ברות ביטוח לכיסוי 31)ט()5(57
ביטוחי לבן זוג והצטרף לקרן כתוצאה מהעברת דמי גמולים 

מהקרן המקיפה ירכוש באופן אוטומטי בקרן ברות ביטוח לכיסוי 
ביטוחי לבן זוג

הבהרה לגבי אופן החלת ברות ביטוח 
בקרן כתוצאה מהצטרפות אגב העברת 

דמי גמולים מהקרן המקיפה

איןאין

"בן נבחר עם מוגבלות" לא רלוונטי נמחקה התייחסות ל"בן נבחר עם מוגבלות"31א58
בקרן הכללית

איןאין

נוספה הוראה כי תקופת אכשרה תחול על עמית שהיקף הכיסוי 34)ד()3(59
הביטוחי שלו הורחב כתוצאה ממעבר ממסלול ביטוח יסוד 

למסלול ביטוח אחר

מעבר ממסלול ביטוח יסוד למסלול 
ביטוח אחר הינו הגדלת שיעור הכיסוי 

הביטוחי

איןאין

נוספה הוראה כי תקופת אכשרה תחול על עמית שהיקף הכיסוי 34)ד()9(60
הביטוחי שלו גדל  כך שהוא כולל גם כיסוי ביטוחי לנכות לגבי 

עמית שוויתר על כיסוי ביטוחי לנכות. 

הגדלת הכיסוי הביטוחי בעקבות ביטול 
ויתור על כיסוי ביטוחי לנכות. 

איןאין

הסעיףמס"ד
בתקנון

השלכות צפויות סיבה לשינוי  פירוט השינוי 
על זכויות 
העמיתים 

השלכות השינוי 
על הנספח 
האקטוארי 
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34)ד(61
 )10(

ו- 34)ד(
)11(

עדכון הפניותעודכנו ההפניות לתתי הסעיפים הרלוונטיים. 

נוספה הוראה המאפשרת לחברה המנהלת לבצע חיתום רפואי 35)א()2(62
בעת קבלת בקשה מעמית לעבור ממסלול ביטוח יסוד למסלול 

ביטוח אחר

מעבר ממסלול ביטוח יסוד למסלול 
ביטוח אחר הינו הגדלת שיעור הכיסוי 

הביטוחי

איןאין

35)א(63
)11(

נוספה הוראה כי יבוצע חיתום רפואי על עמית שהיקף הכיסוי 
הביטוחי שלו גדל  כך שהוא כולל גם כיסוי ביטוחי לנכות לגבי 

עמית שוויתר על כיסוי ביטוחי לנכות. 

הגדלת הכיסוי הביטוחי בעקבות ביטול 
ויתור על כיסוי ביטוחי לנכות. 

איןאין

35)א(64
 )12(

ו- 35)א(
)13(

איןאיןעדכון הפניותעודכנו ההפניות לתתי הסעיפים הרלוונטיים.

35)א(65
)13(

 הוראת המעבר לא רלוונטיתנמחקה הוראת מעבר לעניין חיתום רפואי
לקרן הכללית

התאמה נדרשת במסגרת התאמת עודכן שם הקרן הכללית 36)ו(66
התקנון לקרן הכללית

איןאין

התאמה נדרשת במסגרת התאמת עודכן שם הקרן הכללית37)ד(67
התקנון לקרן הכללית

איןאין

 הוראת המעבר לא רלוונטיתנמחקה הוראת מעבר לעניין חישוב דמי ביטוח בשל סיכוני מוות38)ד(68
לקרן הכללית

איןאין

עדכון הקישור לעמוד הרלוונטי באתר עודכן הקישור לאתר האינטרנט של החברה6941
האינטרנט של החברה

איןאין

עדכון הקישור לעמוד הרלוונטי באתר עודכן הקישור לאתר האינטרנט של החברה43)א(70
האינטרנט של החברה

איןאין

תוקנה ההפניה לנספח שתקבע החברה המנהלת בכפוף לאישור 45)א(71
הממונה

איןאיןעדכון ההפניה לנספח

"בן נבחר עם מוגבלות" לא רלוונטי נמחקה התייחסות ל "בן נבחר עם מוגבלות"45)א()4(72
לקרן הכללית

הוראת המעבר לא רלוונטית לקרן נמחקה הוראת מעבר לעניין מקדמי המרה לקצבת זקנה45)ד(73
הכללית

איןאין

"בן נבחר עם מוגבלות" לא רלוונטי נמחקה התייחסות ל"בן נבחר עם מוגבלות"48)ד(74
בקרן הכללית

איןאין

"בן נבחר עם מוגבלות" לא רלוונטי נמחקה התייחסות ל"בן נבחר עם מוגבלות"49א75
בקרן הכללית

איןאין

תוקנה ההפניה לנספח שתקבע החברה המנהלת בכפוף לאישור 50)ג(76
הממונה

איןאיןעדכון ההפניה לנספח

51)א()2(77
)א(

תוקנה ההפניה לנספח שתקבע החברה המנהלת בכפוף לאישור 
הממונה

איןאיןעדכון ההפניה לנספח

הסעיףמס"ד
בתקנון

השלכות צפויות סיבה לשינוי  פירוט השינוי 
על זכויות 
העמיתים 

השלכות השינוי 
על הנספח 
האקטוארי 
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הסעיף תוקן כך שעמית שביקש לקבלת קצבת זקנה והקצבה 52)א(78
לה הוא זכאי נמוכה מקצבת המינימום, רשאי לבחור בין משיכת 

הכספים לבין דחיית מועד קבלת הקצבה
בנוסף, נמחקה האפשרות לגביית דמי ניהול בשיעור של עד 6%

התאמה לתקנון של המקיפה והרחבת 
האפשרויות לעמית 

איןאין

נמחקה הדרישה להודיע לעמית על גביית דמי ניהול 52)ב(79
מקסימאליים ובמקומה נוספה דרישה להודיע לעמית על 

האפשרות למשוך את הכספים

התאמה לתקנון של המקיפה והרחבת 
האפשרויות לעמית

איןאין

55)ב(80
)1א( 
ו-)2(

"בן נבחר עם מוגבלות" לא רלוונטי נמחקה התייחסות ל"בן נבחר עם מוגבלות"
בקרן הכללית

איןאין

עדכון הקישור לעמוד הרלוונטי באתר עודכן הקישור לאתר האינטרנט של החברה8156
האינטרנט של החברה

איןאין

"בן נבחר עם מוגבלות" לא רלוונטי נמחקה התייחסות ל"בן נבחר עם מוגבלות"59)ב(82
בקרן הכללית

איןאין

תוקנה ההפניה לנספח שתקבע החברה המנהלת בכפוף לאישור 60)ד(83
הממונה

איןאיןעדכון ההפניה לנספח

תוקנה ההפניה לנספח שתקבע החברה המנהלת בכפוף לאישור 62)ג(84
הממונה

איןאיןעדכון ההפניה לנספח

עדכון הקישור לעמוד הרלוונטי באתר עודכן הקישור לאתר האינטרנט של החברה8564
האינטרנט של החברה

איןאין

בהתאם לשיעור דמי הניהול המירביים תוקן שיעור דמי הניהול הרעיוניים ל-744%)א()4(86
מדמי גמולים בקרן פנסיה כללית

איןאין

עודכנה ההוראה לגבי דמי גמולים שהועברו לקרן בשל נכה 75)ד(87
חלקי באופן שבו דמי גמולים בשל נכה חלקי העולים על תקרת 

ההפקדה לנכה לא יקנו כיסוי ביטוחי בקרן

עמית אינו רשאי להגדיל את היקף 
הכיסוי הביטוחי בתקופה שבמהלכה 

הוא זכאי לפנסיית נכות מהקרן

איןאין

עודכנה ההוראה לגבי דמי גמולים שהועברו לקרן בשל נכה מלא 76)ב(88
באופן שבו דמי גמולים בשל נכה מלא שהופקדו לקרן לא יקנו 

כיסוי ביטוחי בקרן

עמית אינו רשאי להגדיל את היקף 
הכיסוי הביטוחי בתקופה שבמהלכה 

הוא זכאי לפנסיית נכות מהקרן

איןאין

עדכון הקישור לעמוד הרלוונטי באתר עודכן הקישור לאתר האינטרנט של החברה78)ה(89
האינטרנט של החברה

איןאין

88)ב(90
)1א( ו- 

)2(

"בן נבחר עם מוגבלות" לא רלוונטי נמחקה התייחסות ל"בן נבחר עם מוגבלות"
בקרן הכללית

איןאין

עדכון הקישור לעמוד הרלוונטי באתר עודכן הקישור לאתר האינטרנט של החברה9189
האינטרנט של החברה

איןאין

"בן נבחר עם מוגבלות" לא רלוונטי נמחקה התייחסות ל"בן נבחר עם מוגבלות"92)ז(92
בקרן הכללית

איןאין

"בן נבחר עם מוגבלות" לא רלוונטי נמחקה התייחסות ל"בן נבחר עם מוגבלות"93)ו(93
בקרן הכללית

איןאין

94)א()2(94
)א(

נמחקה התייחסות למסלול ביטוח עם כיסוי ביטוחי בשיעור של 
85% לאלמן 

לא קיים מסלול ביטוח כאמור בקרן 
הכללית

איןאין

94)א()2(95
)א(

"בן נבחר עם מוגבלות" לא רלוונטי נמחקה התייחסות ל"בן נבחר עם מוגבלות"
בקרן הכללית

איןאין

הסעיףמס"ד
בתקנון

השלכות צפויות סיבה לשינוי  פירוט השינוי 
על זכויות 
העמיתים 

השלכות השינוי 
על הנספח 
האקטוארי 
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94)א()2(96
)ב(

נמחקה התייחסות ל"בן נבחר עם מוגבלות" ונוספה התייחסות 
לבן עם מוגבלות שהייתה קבועה בסעיף קטן )ד(

"בן נבחר עם מוגבלות" לא רלוונטי 
בקרן הכללית

איןאין

94)א()2(97
)ג(

נמחקה התייחסות למסלול ביטוח עם כיסוי ביטוחי בשיעור של 
85% לאלמן

לא קיים מסלול ביטוח כאמור בקרן 
הכללית

94)א()2(98
)ד(

"בן נבחר עם מוגבלות" לא רלוונטי נמחקה התייחסות ל"בן נבחר עם מוגבלות"
בקרן הכללית

איןאין

"בן נבחר עם מוגבלות" לא רלוונטי נמחקה התייחסות ל"בן נבחר עם מוגבלות"94)ד(99
בקרן הכללית

איןאין

נמחקה התייחסות ל"בן נבחר עם מוגבלות".94)ה(100

בוצעו תיקוני נוסח קלים. 

"בן נבחר עם מוגבלות" לא רלוונטי 
בקרן הכללית. בוצעו תיקוני נוסח קלים

איןאין

"בן נבחר עם מוגבלות" לא רלוונטי נמחקה התייחסות ל"בן נבחר עם מוגבלות"94)ו(101
בקרן הכללית

איןאין

איןאיןתיקון נוסחנוספה המילה "שנותרו" ובוצעו תיקוני נוסח. 97)ב()2(102

"בן נבחר עם מוגבלות" לא רלוונטי נמחקה התייחסות ל"בן נבחר עם מוגבלות"98)ב(103
בקרן הכללית

איןאין

נמחקה האפשרות לנכות דמי ניהול מקסימאליים מקצבת 10499
מינימום לשאירים. 

בהתאם לתקנות דמי ניהול

איןאיןתיקון נוסחתיקון נוסח- נמחקה המילה "כל" 100)א( 105

"בן נבחר עם מוגבלות" לא רלוונטי נמחקה מהכותרת התייחסות ל"בן נבחר עם מוגבלות"106102
בקרן הכללית

איןאין

תיקון נוסח והבהרה כי תקופת התשלומים המובטחים מוגבלת 102)א(107
לגיל 87 של העמית

איןאיןתיקון נוסח

איןאיןתיקון נוסחהוחלפה המילה "בהתאם" ל- "מבוסס על"102)ב(108

102)ג(109
)3(

איןאיןתיקון נוסחהוחלפה המילה "בהתאם" ל- "מבוסס על"

"בן נבחר עם מוגבלות" לא רלוונטי נמחקה מהכותרת התייחסות ל"בן נבחר עם מוגבלות"102)ד(110
בקרן הכללית

איןאין

עדכון הקישור לעמוד הרלוונטי באתר עודכן הקישור לאתר האינטרנט של החברה111107
האינטרנט של החברה

איןאין

109)א(112
)1(

לא קיימת בקרן הכללית ישות מסוג נמחקה ההתייחסות לזכאי קיים לקצבה. 
"זכאי קיים לקצבה"

איןאין

110)א(113
)1(

בהתאם להוראות הדין לעניין הנחת עודכן שיעור התשואה הריאלית האפקטיבית ל-3.48%
הריבית המשמשת לחישוב הזכויות 

לקרן פנסיה חדשה כללית

הכנת מקדמים אין
אקטואריים 
לפי הריבית 
המתאימה

נוסף פרק הוראות מעבר ונוספה בו הוראת מעבר הקובעת כי 114111
עמיתים קיימים בקרן נכון למועד אישור התקנון לא יועברו 
באופן יזום למסלול ביטוח הכולל כיסוי ביטוחי אלא על פי 

בקשתם בלבד, וימשיכו להיות מבוטחים במסלול ביטוח יסוד עד 
שיודיעו אחרת

הגדרה הנדרשת במסגרת הוספת 
הכיסויים הביטוחיים לקרן

איןאין

הסעיףמס"ד
בתקנון

השלכות צפויות סיבה לשינוי  פירוט השינוי 
על זכויות 
העמיתים 

השלכות השינוי 
על הנספח 
האקטוארי 




