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60232.830.317%241.130.292%60239.230.268%245.420.257%

61229.050.324%237.190.301%61236.180.269%242.110.261%

62225.300.331%233.240.310%62233.220.269%238.860.264%

63221.590.336%229.280.318%63230.360.268%235.670.265%

64217.930.341%225.330.325%64227.620.266%232.580.266%

65214.350.344%221.420.331%65225.000.262%229.600.264%

66210.860.346%217.570.336%66222.540.256%226.760.261%

67207.500.346%213.800.340%67220.240.249%224.070.257%

68204.270.344%210.130.341%68218.120.240%221.540.251%

69201.440.332%206.580.341%69216.300.226%219.200.242%

70198.460.328%203.190.339%70214.500.216%217.050.233%

71195.660.322%199.970.335%71212.900.204%215.100.221%

72193.060.314%196.940.328%72211.480.192%213.350.209%

73190.670.303%194.120.319%73210.240.178%211.810.195%

74188.500.291%191.530.307%74209.160.165%210.470.181%

75186.550.276%189.170.294%75208.220.151%209.310.166%

76184.820.261%187.060.279%76207.420.137%208.320.151%

77183.320.243%185.190.262%77206.740.123%207.470.137%

78182.010.226%183.550.244%78206.170.110%206.750.122%

79180.890.208%182.150.225%79205.690.098%206.150.109%

80179.930.190%180.950.206%80205.290.086%205.660.096%
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60228.410.353%238.510.316%60253.130.291%247.430.312%

61224.080.366%234.160.329%61249.350.302%243.360.324%

62219.710.378%229.740.342%62245.520.314%239.230.337%

63215.320.391%225.240.355%63241.630.325%235.070.348%

64210.920.402%220.690.369%64237.710.336%230.890.359%

65206.540.413%216.090.382%65233.760.347%226.790.367%

66202.190.424%211.470.394%66229.810.356%222.620.376%

67197.890.433%206.840.406%67225.870.366%218.500.384%

68193.670.441%202.220.417%68221.960.374%214.460.390%

69189.990.431%197.640.427%69218.290.375%210.530.393%

70185.830.439%193.120.435%70214.460.381%206.740.395%

71181.790.445%188.680.442%71210.720.385%203.120.393%

72177.900.448%184.350.447%72207.110.388%199.700.388%

73174.160.449%180.160.450%73203.640.387%196.510.380%

74170.610.448%176.130.450%74200.340.384%193.570.369%

75167.260.443%172.290.448%75197.250.378%190.880.355%

76164.130.435%168.680.443%76194.370.369%188.470.338%

77161.240.425%165.290.434%77191.740.358%186.320.319%

78158.600.411%162.170.423%78189.350.343%184.450.299%

79156.220.394%159.310.409%79187.200.326%182.830.277%

80154.100.375%156.730.392%80185.300.307%181.440.254%
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מסלולי הקצבה העדכניים וטבלת מקדמי הקצבה העדכנית, המוצעים על ידי החברה למבוטח 

חדש שהצטרף לתכנית מנהלים ועובדים שכירים ו/או תגמולים לעצמאיים החל מ- 2015 ושהחל 

לקבל קצבה מהחברה ב- 2015  בכפוף לתנאי הפוליסה

נשיםגברים

(*) הנתונים בטבלה מתבססים על הנחה לפיה גיל המבוטח שהוא גבר גבוה מגיל בת 

זוגו של המבוטח ב- 4 שנים, ובהנחה לפיה גיל המבוטחת שהיא אישה נמוך מבן זוגה 

של המבוטחת ב- 4 שנים. בכל מקרה אחר תקבע החברה את מקדם הקצבה על בסיס 

אותן הנחות תוחלת חיים שלפיהן חושבו המקדמים בטבלה שלעיל ועל פי ההנחות 

כמפורט בהערות לעיל.

דוגמא 
הריבית התחשיבית לפיה חושבו המקדמים הנקובים 

בטבלה לעיל, היא ריבית שנתית של 4% ברוטו בניכוי 

דמי-ניהול החיסכון המצטבר בשיעור שנתי של 0.60%.

מסלול לתשלום קצבה חודשית לכל ימי חייו של המבוטח ומינימום של 180 תשלומים:

מסלול לתשלום קצבה חודשית לכל ימי חייו של המבוטח ומינימום של 240 תשלומים: (מסלול קצבה 

ברירת מחדל)
מסלול לתשלום קצבה חודשית לכל ימי חייו של המבוטח ומינימום של 300 תשלומים:

מסלול לתשלום קצבה חודשית לכל ימי חייו של המבוטח ומינימום של 240 תשלומים 

ותשלום של 60% לבת הזוג לכל ימי חייה (*):

גיל המבוטח 

במועד התחלת 

תשלום הקצבה

נשיםגברים

נשים
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המבוטח 
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התחלת 

תשלום 

הקצבה

גברים

גבר שגילו במועד הפרישה 67 הפורש בשנת 2020, ובחר לקבל קצבה על פי מסלול 

הקצבה המשלם קצבה למבוטח לכל חייו ומינימום 240 תשלומים:

מקדם הקצבה לחישוב הקצבה בשנת 2014

שיעור ההגדלה במקדם הקצבה בגין כל שנה 

שחלפה משנת 2014
0.346%

החל המבוטח לקבל קצבה, ישתנה מדי חודש בחודשו 

סכום הקצבה, לאחר שנוכתה ממנו הריבית התחשיבית 

על-פיה חושבה הקצבה החודשית, על-פי התשואה 

במסלול ההשקעה "כללי (1)" או כל מסלול אחר שתקבע 

החברה באישור הממונה ובניכוי דמי ניהול החיסכון 

המצטבר.

הנחת תוחלת החיים שעל-פיה נקבעו המקדמים והריבית 

התחשיבית לפיה חושבו המקדמים יכולה להשתנות.

יובהר כי מסלולי הקצבה ומקדמי הקצבה המפורסמים 

לעיל, אינם מגלמים הבטחה כנגד שינויים בתוחלת 

החיים, והחברה רשאית לעדכנם בכל עת, לפי שיקול 

דעתה, בכפוף לתנאי הפוליסה

נשים

גיל המבוטח 

במועד התחלת 

תשלום הקצבה

גברים

גיל 

המבוטח 

במועד 

התחלת 

תשלום 

הקצבה

המידע לעיל הינו מידע כללי וחלקי בלבד ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים או לכל תנאי הפוליסה, והחברה אינה אחראית לנזק שיגרם בגין הסתמכות 

על המידע האמור.  התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה. אין במידע האמור משום המלצה או יעוץ פנסיוני או תחליף לקבלת יעוץ המתחשב בצרכים של כל אדם.
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החל המבוטח לקבל קצבה חודשית בשנה שלאחר שנת 

2014, יגדל מקדם הקצבה בשנה שבה התחיל לקבל את 

הקצבה לעומת מקדם הקצבה הנקוב בטבלה לשנת 

2014, כמפורט להלן:

MX,Y = MX,2014 (1+DX (Y-2014))

שיעור ההגדלה השנתי ייקבע על-פי מינו וגילו של 

המבוטח בעת התחלת תשלום הקצבה החודשית.

 X - גיל המבוטח בעת התחלת תשלומי הקצבה

(Y > 2014) השנה שבה החל המבוטח לקבל קצבה - Y 

X למבוטח בגיל Y מקדם הקצבה בשנת - MX,Y

X שיעור ההגדלה במקדם הקצבה למבוטח בגיל - DX

מספר השנים שחלפו מ- 2014

חישוב המקדם 

למועד הפרישה:
207.5X(1+0.00346X6)=211.8077


