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 ריכוז שינויים בתקנון קרן פנסיה "כלל פנסיה מקיפה"
ינואר 2022

להלן פירוט השינויים בתקנון החדש של "כלל פנסיה מקיפה":

השלכות צפויות על סיבה לשינויהשינויהנושא
זכויות העמיתים

השלכות השינוי על 
הנספח האקטוארי

איןאיןבהתאם לשמ"ב המעודכן לשנת 2021עודכן סכום קצבת מינימוםסעיף הגדרות

עם הוספה להגדרת יתום לסעיף בסעיף הגדרות בן  יתום  בהגדרת  ב'  לסעיף  פנסיונר  הוספת 
מוגבלות של עמית שנפטר ולגבי פנסיונר – מי שהיה 
בן עם מוגבלות של פנסיונר במועד פרישתו, והקצבה 

ששולמה לפנסיונר חושבה על פי נתוניו.

הרחבת ההגדרה גם 
לבן של פנסיונר 

אין

הוספת סיפא לס"ק א + ב להגדרת "תקופת סעיף הגדרות
תשלומים מובטחים"

הוספת אפשרות לעמית שגילו מעל גיל 67 למקסם 
את תקופת התשלומים המובטחים כך שתאפשר לו 
לבחור בתקופה של תשלומים מובטחים עד גיל 87. 
כיום עמית מעל גיל 67 יכול לבחור בתקופת הבטחה 
של 180 חודשים בלבד ולאחר התיקון עמית לדוגמה 

בן 68 יוכל לבחור ב-228 תשלומים.

מעניקה לפנסיונר 
מעל גיל 67 אפשרות 

לקבל תשלומים 
מובטחים עד גיל 87. 

אין

הושמט המשפט הבא:הורדת הסיפא של הסעיף.סעיף 18
"ככל שלא קיים לעמית חשבון בקרן הכללית, 
יפתח על שמו חשבון בקרן הכללית במסלול ביטוח 

"זקנה בלבד" כהגדרתו בתקנון הקרן הכללית".

הכספים יועברו 
לחשבון ע"ש העמית 

בקרן הכללית 
למסלול ביטוח מקביל 

למסלול הביטוח שלו 
בקרן המקיפה.

אין
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השלכות צפויות על סיבה לשינויהשינויהנושא
זכויות העמיתים

השלכות השינוי על 
הנספח האקטוארי

סעיף  24 – מסלולי 
ביטוח

הוספת תת סעיף 24 א )8( – הוספת מסלול 
ביטוח חדש  עבור עמיתים שמניידים כספים

מסלול ביטוח עבור עמיתים שמניידים כספים - 
במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות ושאירים יהיה זהה 
לזה אשר קיים בקרן ממנה נוידו הכספים ובלבד שקיים 
עבורם כיסוי ביטוחי בשיעור של 85% לאלמן, כיסוי 
ביטוחי נמוך מ-37.5% לנכות ו/או שיעור כיסוי ביטוחי 
נמוך משיעור של 40% לשאירים  ההצטרפות למסלול 
ביטוח זה תהא בכפוף לכך כי במועד בקשת העברת 
הכספים הוצגו האישורים המעידים על שיעורי הכיסוי 
הביטוחי לנכות ולשאירים הקיימים במסלול הביטוח 
החברה  ידי  על  נדרשו  שאלו  כפי  המעבירה,  בקרן 

המנהלת.

הוספת מקדמים אין
חדשים למסלול זה

סעיף 51 -  היוון 
קצבת זקנה

נוספה הבהרה לגבי מקדם ההיוון עבור עמית 
עמית  ועבור  הבטחה  בתקופת  בחר  שלא 

שבחר בתקופת הבטחה

תת סעיף )א( עודכן באופן הבא: "עבור עמית שלא בחר 
בתקופת תשלומים מובטחים – מקדם ההיוון המפורט 
בנספח ט/1, שייקבע בהתאם לנתוני העמית שלפיהם 
חושבה קצבת הזקנה ולתקופת ההיוון, ועבור עמית 
שבחר בתקופת תשלומים מובטחים - מקדם ההיוון 
המפורט בנספח ח', שייקבע בהתאם לתקופת ההיוון"

איןאין

סעיף 100 - היוון 
קצבת יתומים

איןאיןההפניה שונתה לנספח ח' לתקנון במקום נספח ט2.עודכנה ההפניה לנספח הרלוונטי 

סעיף 101 – היוון 
קצבה לאלמן

איןאיןההפניה שונתה לנספח ח' לתקנון במקום נספח ט2.עודכנה הפניה לנספח הרלוונטי


