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 בתקנון

 

 

 (3)פירוט השינוי 

 

 

 (4)סיבה לשינוי 

 

 השלכות

 על צפויות

 זכויות

 (5) העמיתים

 

 השלכות

 על השינוי

 הנספח

 האקטוארי

(6) 

סעיף  1
–  ההגדרות

גיל "
הזכאות 

 "לפנסיה

התאמה נוכח שינויי  .הוספת הגדרה חדשה
ניסוח והתאמה 

 לקודקס

כיסוי , יש
לנשים  יביטוח

 76עד גיל 
ושינוי עלויות 

 הביטוח
 במסלול

 המחדל ברירת

הוספת 
נספח 

המתאים 
לביטוח 

נכות לגיל 
 לנשים 76

הוספת מסלול ביטוח חדש עתיר נכות  5.3 סעיף 2
ובחירתו למסלול ברירת  76לגיל 

 .המחדל
 

 להוראות התאמה
  התחיקתי ההסדר

 אין אין

 – 12סעיף 3
בחירת "

מסלולי 
ביטוח 
 "לפנסיה

והוסף  הביטוח מסלולי סדר שונה
 76מסלול חדש עתיר נכות לגיל 

 .ובחירתו למסלול ברירת מחדל

 לצרכים נענתה החברה
 משווקי של שיווקיים

ודרישות ההסדר , הקרן
 .התחיקתי

כיסוי , יש
לנשים  יביטוח

 76עד גיל 
ושינוי עלויות 

 הביטוח
 במסלול

 המחדל ברירת

הוספת 
נספח 

המתאים 
לביטוח 

נכות לגיל 
 לנשים 76

 – 11 סעיף 4
 מסלול"
ברירת "

 "המחדל

והוספת מסלול ביטוח ניסוח  תיקוני
ובחירתו  76חדש עתיר נכות לגיל 

 .למסלול ברירת מחדל

נדרשו לצרכי  התיקונים
 הבהרה בלבד

ודרישות ההסדר 
 .התחיקתי

 אין אין

 אין אין בלבד הבהרה הבהרת נוסח 14סעיף  5
 27' סע 7

 (2()א)
שינוי גילו של העמית בעת הגשת 
 בקשה למעבר בין מסלולי ביטוח

התאמה לצרכים 
 מסחריים

שיפור ביחס 
 למצב הקיים

 אין

 (ב) 12 סעיף 6
- 

הפרישה לפנסיית זקנה הוחלף  גיל
גיל  –בהגדרה חדשה ששולבה 

 .הזכאות לפנסיה

 אין אין .ניסוח שינוי

 הדן בסעיף ניסוח תיקוני נערכו-  44 סעיף 8
 לדרוש החברה של באפשרותה

 כנכה שהוכר ממי מסמכים נוספים
 . בקרן

, לקודקס התאמה
 לתקופה אחת המחייב

 ומצב העמית את לבדוק
 בריאותו

 אין אין

צוינה זכותה של החברה לעכב  -44סעיף  9
תשלומי נכות במקרה של אי שיתוף 

 .פעולה מצד הנכה

התאמה לצרכים 
' מסחריים וכן לסע

לתקנון הקובע את ( ב)52
האפשרות לעכב 
 תשלומי פנסיה

 אין אין

 

 


