נספח א'  -שינויים בתקנון קרן פנסיה "כלל פנסיה משלימה"
יולי 2020
להלן פירוט השינויים בתקנון החדש של "כלל פנסיה משלימה":
הנושא

סיבה לשינוי

השינוי

השלכות צפויות על השלכות השינוי על
הנספח האקטוארי
זכויות העמיתים

עדכון הנחות ברירת
נדרש בהתאם להוראות חוזר
המחדל שעליהם
פנסיה  1-10-2019תיקון
נדרשת החברה
הוראות החוזר המאוחד לעניין
מדידת התחייבויות – עדכון מערך לחשב את המאזן
מאזן האקטוארי ואת
ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים
המקדמים לקרנות
ועדכון מודל שיפורי תמותה
הפנסיה.
לחברות ביטוח ולקרנות פנסיה.

סעיף ( 11ד) מקבלי
קצבאות שיצאו
מהארץ לתקופה
ממושכת

נוסף סעיף בנושא :מקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה
ממושכת
"הודעה על יציאה מחוץ לישראל והמצאת אישור חיים"
.אמקבל קצבה יודיע לחברה המנהלת על יציאתו מחוץ
לישראל לתקופה העולה על שישה חודשים;
.במקבל קצבה השוהה מחוץ לישראל לתקופה רצופה
העולה על שישה חודשים ימציא לחברה המנהלת של
הקרן אישור חיים ,בכל חצי שנה עד שנה ,בהתאם
לדרישת החברה המנהלת לפי ההסדר התחיקתי.
לעניין סעיף זה" ,מקבל קצבה"  -פנסיונר או מי שמקבל
מהקרן קצבת שאירים.

כלל פנסיה וגמל בע״מ

אין
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עדכון נספחי
מקדמים

עדכון מקדמים – נספחים לתקנון הקרן

מפורט בנספח
האקטוארי

הנושא

סיבה לשינוי

השינוי

השלכות צפויות על השלכות השינוי על
הנספח האקטוארי
זכויות העמיתים

עדכון נספח יא'
מסלולי השקעה

עדכון נספח יא' מסלולי השקעה -הוספת מסלול למקבלי
קצבאות נוסף – מסלול שיקרא ":מסלול למקבלי קצבה
-אג"ח עד  20%מניות"

לאפשר לעמית לפני הפרישה
לבחור להשקיע את הכספים
במסלול השקעה נוסף.

אין

אין

עדכון נספח יא'
מסלולי השקעה

הוספת מסלול השקעה מתמחה – שיקרא  ":כלל פנסיה –
מסלול שקלי טווח קצר"

להוסיף אפשרויות בחירה נוספות
לעמית להשקעת כספיו.

אין

אין
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כלל פנסיה וגמל בע״מ
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