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 הליך בירור ויישוב התביעה

חותיה מערך לבירור וליישוב מעמידה לרשות ציבור לקו"( החברה)"כלל פנסיה וגמל בע"מ 

 אימצה לשם כך.  החברהאשר כנספח א',  הרצ"בתביעות ופועלת על פי מערכת כללים 

עתודות קרן פנסיה -מיטביתהמעוניין להגיש תביעה לפי תקנון קרן פנסיה  שאר/מוטב/יורש

 הנחיות המופיעות להלן במסמך זה.)"קרן הפנסיה"(, מתבקש לפעול על פי ה בהתאמה אישית

 לפרטים נוספים בעניין הליך בחינת החברה את זכאותך לפנסיית שארים ראה נספח ד' להלן.

, תבחן החברה את זכאות השאר/מוטב/יורשלאחר קבלת כל המידע והמסמכים הנדרשים מ

, בהתאם להוראות תקנון קרן הפנסיה ובפרט לאור הוראות שאריםפנסיית ל השאר/מוטב/יורש

 תקנון קרן הפנסיה.הפרק השביעי והשמיני של 

 רלוונטיתהודעה  התביעה. ה שלדחייאו תשלום : אלה שניתהיה אחת מבירור התביעה  תוצאת

 .)נספח א'(ועל פי הפירוט הקבוע במערכת הכללים למקרה  בהתאם שאר/מוטב/יורשתימסר ל

שנים  7לאחר  8591 -חוק ההתיישנות, תשי"חשאירים מתיישנת על פי לקבלת פנסיית יודגש כי תביעה 

אין במשלוח דרישה לקבלת פנסיית שאירים כדי לעצור את מרוץ נבהיר כי מיום קרות הפטירה. 

מובהר כי אין  ההתיישנות האמור וכי רק הגשת תביעה לבית המשפט עוצרת את מרוץ ההתיישנות.

 .באמור כדי להכיר בקיום הזכאות, כולה או חלקה, או במועד קיומה

 מהשאר/מוטב/יורשהנדרש בדבר אופן הפעולה  הנחיות

 השאר/מוטב/יורש, על תקנון קרן פנסיה על פי שאיריםלקבלת פנסיית על מנת להגיש תביעה 

בנוסח הרצ"ב כנספח ב', בצירוף כל המסמכים הנדרשים כמפורט ברשימה  למלא טופס תביעה

 הרצ"ב כנספח ג'.

, ת.ד  2נירים  רחוב :להעביר אל החברה לכתובתיש את טופס התביעה ואת המסמכים הנדרשים 

יש לשלוח את טופס  הגשת התביעה. מובהר כי לצורך 960-6908905או לפקס:  .56959, ת"א 0099

, ואין די במשלוח  הטופס ו/או בלבד התביעה ואת המסמכים לכתובת או לפקס הנזכרים לעיל

 המסמכים לכל כתובת או פקס אחרים, לרבות לא אל סוכן הביטוח.

אינו בעל כשרות משפטית לחתום על מסמכים, התובע נדרש להעבירם חתומים במקרה בו התובע 

 על ידי האפוטרופוס בהתאם לקבוע בדין, בצירוף האישורים המתאימים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 נספח א'
 

 מערכת הכללים
 

 :אלה עיקריהלבירור ויישוב תביעות ולטיפול בפניות ציבור, אשר מערכת כללים אמצה החברה 

 מידע בבירור התביעהמסמכים ו

החברה תמסור לתובע, בהקדם האפשרי מהמועד בו נתקבלה אצלה תביעתו, ערכת מסמכים 

הכוללת, בין היתר, הנחיות בדבר אופן הפעולה הנדרש מהתובע לצורך בירור ויישוב התביעה 

 ופירוט המסמכים והמידע שעל התובע להמציאם לצורך בירור התביעה.

בל אצל החברה מידע או מסמך בקשר לתביעה, החברה תמסור בהקדם האפשרי לאחר שנתק

לתובע הודעה בכתב על קבלת המסמך ועל המידע והמסמכים שנדרשו מהתובע אך טרם נתקבלו 

 אצל החברה.

אם החברה זקוקה למסמך נוסף על אלו שנדרשו על ידי החברה במסגרת ערכת המסמכים 

סמך מהתובע לא יאוחר מארבעה עשר ימי על החברה לדרוש את המ -הראשונית שנמסרה לתובע

 עסקים מהיום בו נתברר לחברה הצורך במסמך הנוסף.

 הודעה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיו

החברה תעשה כל מאמץ ליישב את התביעה בהקדם האפשרי מהמועד בו התקבלו אצלה כל 

מועד זה החברה ימים מ 09המידע והמסמכים שנתבקשו לראשונה מהתובע, ובכל מקרה בתוך 

או דחייה(, או תמסור לו הודעה בדבר על יישוב התביעה )בדרך של תשלום תמסור הודעה לתובע 

 המשך בירור.

הודעת יישוב תביעה שתימסר לתובע, תכלול את כל הפרטים הרלוונטיים הנדרשים על פי החוזר, 

 בהתאם לאופן בו יושבה התביעה:

סביר ובהיר בדבר אופן החישוב שבוצע. ככל שמדובר הודעת תשלום תכלול, בין השאר, פירוט 

בהודעת תשלום עיתי, ההודעה תכלול בנוסף, בין השאר, גם את משך התקופה עד לבדיקה 

 מחודשת של זכאות לתשלומים ואת הכללים לבדיקה המחודשת של הזכאות.

 פשרה.הודעת פשרה תכלול, בין השאר, את הנימוקים שביסוד המחלוקת ואת הסכום שנקבע ב

הודעת דחייה תכלול, בין השאר, פירוט של נימוקי הדחייה לרבות התנאי, ההתניה או הסייג 

 המהווים בסיס לדחיית התביעה.

מקום שנמסרת לתובע הודעת המשך בירור, תכלול ההודעה את הסיבות בגינן נדרש לחברה זמן 

רשים מהתובע, ככל נוסף לשם בירור התביעה וכן את פירוט המידע והמסמכים הנוספים הנד

 שהם נדרשים.

 ככלל, הודעת המשך בירור תימסר לתובע כל תשעים ימים ועד משלוח הודעת יישוב תביעה.

 

 

 



 

 

 בירור תביעה בעזרת מומחה

הסתמכה החברה על חוות דעת מומחה לצורך יישוב התביעה, חוות הדעת תהיה מנומקת, ותכלול 

ימת המסמכים עליהם נסמכת חוות הדעת. חוות את כל הפרטים הנדרשים על פי החוזר לרבות רש

 הדעת תועבר לידי התובע כחלק מהודעת יישוב התביעה הרלוונטית שתימסר לו.

 היענות לפניית מבוטח או תובע

כל פניה בכתב של מבוטח או תובע תיענה על ידי החברה בכתב בתוך שלושים ימים לכל היותר 

 ממועד קבלת הפניה בחברה.

בל העתק מהפוליסה תיענה בתוך ארבעה עשר ימי עסקים ממועד קבלת בקשה של תובע לק

 הבקשה אצל החברה.

בקשה של תובע לקבל העתק ממסמך אשר התובע חתום עליו או ממסמך אשר הגיע לידי החברה 

 מהתובע או בהסכמתו, תיענה בתוך עשרים ואחד ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה בחברה. 

ר לעיל מהווה רק את העקרונות על פיהם תנהג החברה וכי למען הסר ספק יובהר כי האמו

)בירור  0288-5-9גופים מוסדיים לחוזר  1החברה מחויבת לעמוד בכל הדרישות הקבועות בסעיף 

 1כלשונן. בכל סתירה בין האמור לעיל לבין האמור בסעיף ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור( 

 לחוזר, יגבר האמור בחוזר.

מצוי באתר האינטרנט של אגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד לחוזר  8של סעיף  נוסח המלאה

 .http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/insurance/insurance.aspהאוצר בכתובת: 



 

 

 טופס תביעה - נספח ב'
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 נספח ג'
 

 ר ויישוב התביעהרשימת המידע והמסמכים הנדרשים מהתובע לשם בירו

 עתודות קרן פנסיה בהתאמה אישית-מיטבית תקנון קרן הפנסיהתביעה מכח 

 
 

במידה והשאיר אינו כשיר לחתום על הטופס,  .08טופס תביעה חתום ע"י כל השארים מעל גיל  

 יחתום על הטופס האפוטרופוס שנקבע לו על פי דין.

א הגשת הטופס מלא בשלמותו לא נוכל כל הסעיפים, ללכאשר בטופס התביעה יש למלא את 

 לטפל בתביעה. להמשיך 

 .08מעל גיל  שאיריםצילום תעודת זהות כולל ספח של כל השאירים, כולל  

בנפרד, במידה ויש יתום קטין על המס הנוכחית ממולא ע"י כל שאיר לשנת  090טופס  

  לא בשמו.האפוטרופוס למ

שאיר את סעיף א' פתוח ללא תשובה )הוא ימולא על ידי קרן הפנסיה בלבד( ואילו את יש לה

בהתאם להכנסות של העמית פרט לקצבת הנכות  חובה למלא ה'סעיף ד' חובה למלא, סעיף 

 המשולמת מאיתנו

 המופיעים בצו הירושה.   השאריםכל חתום ע"י בשם המנוח טופס ויתור על סודיות רפואית  

מספר ת.ז פרטי השאירים לרבות שם ומשפחה, את  המחאה או אישור מהבנק הכוללצילום  

ופרטי חשבון בבנק על דף לוגו של הבנק הכולל חתימה של פקיד הבנק וחותמת  של העמית

 רשמית.

  חותמת נאמן למקורעם ת / צו ירושה או צו קיום צוואה וצוואה מקורי 

 חותמת נאמן למקור./ תעודת פטירה עם  מקורית תעודת פטירה 

במקרה שהפטירה ארעה מחוץ לשטח מדינת ישראל יש לצרף, במקום תעודת פטירה, הודעה  

)תמצית  מוות מאומתת ומאושרת ממשרד הפנים מקורית / חותמת נאמן למקורעל מקרה ה

 רישום ממשרד האוכלוסין

ים מסמכים רפואיים הנוגעים לתביעה המצויים בבתי חולים ובמוסדות רפואיים, בידי רופא 

 אצל גופים או בני אדם אחרים שברשותם מידע על מצבך הבריאותי. יחידים או 

ערכאה שיפוטית מוסמכת או לחילופין אישור ל ידוע בציבור יש לקבל פסק דין מבאם מדובר ע 

 מביטוח על תשלום קצבת שארים. 

החברה תשלח לשארים מכתב הכולל את  –במקרה שתחושב פנסיית שארים מזערית  

 האפשרויות העומדות בפניהם, יש לסמן את האפשרות ולהחזיר לחברה. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 נספח ד'

 
 שאריםכאות לפנסיית הליך בחינת החברה לז

 
 פנסיית שאירי פנסיונר

 הגשת מסמכים

ידי -על ומהקרן, יגיש תביעתו על טופס המיועד לכך, אשר יומצא ל שאריםהתובע פנסיית  שאר

 ידי מי מטעמו.-להגיש תביעתו, תוגש התביעה על שאר. נבצר מההחברה המנהלת

ויתור של העמית על סודיות  ,צו קיום צוואהצו ירושה או  לבקשה יצורפו בטופס המתאים,

תקבל לידיה עותקים של כל המסמכים הרפואיים הנוגעים  חברה המנהלתרפואית, והסכמתו כי ה

, או אצל במנוח, המצויים בבתי חולים ובמוסדות רפואיים, בידי רופאים יחידים שטיפלו למנוח

 גופים או בני אדם אחרים שברשותם מידע על מצבו הבריאותי של העמית.

פנסיית ל תובעחר קבלת כל המידע והמסמכים הנדרשים מהעמית, תבחן החברה את זכאות הלא

של  השמיני והשמיני, בהתאם להוראות תקנון קרן הפנסיה ובפרט לאור הוראות הפרק שארים

 תקנון קרן הפנסיה. 

 , כולל המסמכים שצירף ומסמכים נוספים ככל שנאספותובעבקשה שהגיש ההבמידת הצורך 

האם מדובר לרופא הקרן ו/או וועדה הרפואית, רופא הקרן ו/או וועדה הרפואית קובעים יעברו 

בהתאם להחלטה זו יקבע האם תשולם התביעה ואופן חישוב הפנסיה כעמית במחלה קודמת. 

 פעיל או עמית לא פעיל.

 הזכות לפנסיית שאירי פנסיונר

י חייה, בין אם נישאה לאחר פנסיית שאירי פנסיונר תשולם לאלמנת פנסיונר למשך כל ימ 

 .תומים שהפנסיונר קבע להם שיעור פנסיה בעת פרישתוובין אם לאו, ולי

 שיעור הפנסיה לשאירי פנסיונר

שאיריו של פנסיונר שנפטר, יהיו זכאים לפנסיה שתיגזר מהפנסיה ששולמה לפנסיונר לפני  

 פטירתו, בהתאם לשיעור שנקבע בבקשת הפרישה. 

 שרשאי לבחור עמית שהגיע לגיל פרישה לפנסיית זקנהירי פנסיונר שיעור הפנסיה לשא

תשולם מהפנסיה האחרונה ש 099%לא יעלה על "( במועד פרישתו העמית הפורש")להלן: 

שיעור לפנסיונר.  תשולםמהפנסיה האחרונה ש 09% -. שיעור הפנסיה לאלמנה לא יפחת מול

 רונה שתשולם לפנסיונר. מהפנסיה האח 59%הפנסיה ליתום מוגבל לא יעלה על 

 יובהר, כי העמית הפורש רשאי לוותר בעת הפרישה על פנסיית שאירי פנסיונר ליתומיו.

 פנסיית שאירי פנסיונר קבלתהזכאות ל משך  



 

 

הקרן תשלם את פנסיית שאירי הפנסיונר עד למועד פקיעת זכאותם של השאירים לפי  

 אירים לפי המועד המוקדם מביניהם.הש בו נפטרוהוראות התקנון או עד לסוף החודש ש

 תשלומי תקופת הבטחה לשאירי פנסיונר 

נפטר פנסיונר שבחר בתקופת הבטחה לפני תום תקופת ההבטחה, תשלם הקרן  )א( 

את יתרת תשלומי הפנסיה המובטחת לאלמנתו, ובתום תקופת בתשלומים חודשיים 

ההבטחה תשולם לאלמנה פנסיית שאירי פנסיונר בהתאם לשיעור שנקבע בבקשת 

 הפרישה.

אם היו לפנסיונר אלמנה ויתומים בעת פטירתו, יתחלקו תשלומי הפנסיה המובטחת  )ב( 

יעת זכותם של עם פק .שנקבע לגביהם בבקשת הפרישה יחסבין השאירים בהתאם ל

היתומים לפנסיית שאירים לפי הוראות התקנון, ישולמו יתרת תשלומי הפנסיה 

 המובטחת במלואם לאלמנה.

על אף האמור בסעיף א' לעיל, תינתן לאלמנה, ולה בלבד,  זכות לבחור בקבלת סכום  )ג( 

חד פעמי, שיחושב על ידי אקטואר הקרן לפי  הפרש הערך הנוכחי האקטוארי שבין 

סיית הזקנה המלאה של הפנסיונר שנפטר לבין פנסיית שאירי הפנסיונר לה היו  פנ

זכאים השארים עד לתום תקופת ההבטחה. בחרה האלמנה כאמור, תהיה זכאית 

לתשלום חודשי רגיל של חלקה בפנסיית שאירי פנסיונר. יובהר כי חלקם של היתומים 

ם בתשלומים חודשיים עד )אם ישנם( ביתרת תשלומי הפנסיה המובטחת, ישולם לה

 לתום תקופת ההבטחה.

נפטר פנסיונר כאמור, ולא הותיר אחריו אלמנת פנסיונר או נפטרה האלמנה לאחר מות  )ד( 

הפנסיונר ולפני תום תקופת ההבטחה, תשלם הקרן את יתרת תשלומי הפנסיה 

למוטבים, ובהיעדר , ובהעדר שאירים בסכום חד פעמי המובטחת לידי השאירים

יקבע על ידי ליורשים או למוטבים לפי העניין, ליורשים. התשלום החד פעמי בים מוט

שנמצא בתקנון הקרן  'חבנספח הכפלת הפנסיה החודשית במקדם ההיוון המפורט 

 המבוסס על יתרת החודשים שנותרו עד תום תקופת ההבטחה.

חול האמור בסעיף נפטר פנסיונר כאמור שהיוון פנסיית זקנה, במהלך תקופת ההיוון, י )ה( 

  לעניין ניכוי ההיוון.הקרן )ח( לתקנון 09

 להלן עיקרי הסעיף:                 

, במהלך תקופת ההיוון ולא בחר בתקופת הבטחה נפטר פנסיונר שהיוון פנסיית הזקנה        

את מלוא פנסיית שאירי הפנסיונר ממועד הזכאות לפנסיית  שאירי הפנסיונריקבלו 

  לו לא בוצע היוון.שאירים, כאי

שאיריו של פנסיונר שהיוון פנסיית זקנה ובחר בתקופת הבטחה ונפטר במהלך תקופת        

ההיוון ובטרם הסתיימה תקופת ההבטחה, יקבלו את פנסיית הזקנה המובטחת בניכוי 

ההיוון, עד לתום תקופת ההיוון. לאחר תום תקופת ההיוון יקבלו שאיריו את פנסיית 



 

 

ה עד לתום תקופת ההבטחה ובתום תקופת ההבטחה יקבלו פנסיית הזקנה המלא

שאירי פנסיונר בהתאם להוראות התקנון. אם לא היו לפנסיונר שאירים, יקבלו 

)ב( לתקנון את יתרת תשלומי תקופת ההבטחה האמורים לעיל 58הזכאים לפי סעיף 

ך הנוכחי של בסכום חד פעמי ובניכוי ההיוון. הסכום החד פעמי הוא ההפרש בין הער

יתרת תשלומי תקופת ההבטחה לבין הערך הנוכחי של יתרת סכומי ההיוון המחושב 

 .בתקנון הקרן בנספח ח'לפי המקדמים 

 בין אלמנותאופן חלוקת פנסיית שאירי פנסיונר 

בעת פרישתו יותר מבת זוג אחת תתחלקנה בנות הזוג בפנסיה אשר  לעמית הפורשהיו  

שיקבעו על פי בחירתו של העמית חת של הפנסיונר בחלקים הייתה משולמת לאלמנתו הא

; נפטרה אחת האלמנות, לא ישולם חלקה של האלמנה שנפטרה הפורש במועד הפרישה

 לאלמנות שנותרו בחיים.

 פנסיית שאירי עמית

 הזכות לפנסיית שאירי עמית

שאיריו יהיו  לפני הגיעו לגיל הזכאות במסלול הביטוח בו בוטח, פעיל נפטר עמית )א(

תקנון בדבר סכומי פנסיה מזעריים, בבכפוף לאמור זכאים לקבל פנסיית שאירים, 

  .ובלבד שהעמית לא וויתר על כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות

על , יהיו שאיריו זכאים לקבל מהקרן פנסיית שאירים שתחושב לא פעילנפטר עמית  (ב)

 לתקנון בנספח י'כאמור  במקדמי המרה יתרת הזכאות הצבורה של העמית חלוקתידי 

 במועד שבו נפטר העמית.של השאירים  לידתם, ולגילם  שנתלמינם,  המתאימים

זכאותם של השאירים  סוף החודש בו פקעההקרן תשלם את פנסיית השאירים עד ל (ג)

לפי הוראות התקנון או עד לסוף החודש שבו נפטרו השאירים, לפי המועד המוקדם 

 מביניהם.

 שולם לאלמנה כל ימי חייה, בין אם נישאה לאחר ובין אם לאו.הפנסיה ת  (ד)

 תקופת אכשרה לפנסיית שאירים

 אם נתקיים אחד מאלה:ית שאירים, אלא יהיו זכאים לפנסי  פעיל שאירי עמית )א(

ממועד הצטרפותו לקרן או ממועד העמית נפטר בטרם חלפו שישים חודשים  (0)  

המאוחר מבין השניים, בקרן, עמית פעיל חזרתו האחרונה של העמית למעמד של 

מועד הצטרפותו או לפני מועד חזרתו עקב מום או מחלה שלקה בהם לפני 

 ., בהתאמהכאמור האחרונה למעמד

ממועד הצטרפותו לקרן או ממועד חזרתו חודשים  02העמית התאבד בתוך  (2)  

 ., המאוחר מבין השנייםבקרןהאחרונה של העמית למעמד של עמית פעיל 



 

 

התקיימו בעת פטירת העמית החרגות שהוטלו לגביו בעת הצטרפותו לקרן או  (0)  

בעת חידוש מעמדו כעמית פעיל, ופטירת העמית נגרמה עקב מום או מחלה עליהן 

 חלה החרגה כאמור. 

שאירי ית לפנסישאירי העמית לא יהיו זכאים  אם התקיים האמור בסעיפים קטנים לעיל

 .אים לפנסיית שאירי עמית לא פעילעמית פעיל אלא יהיו זכ

לא יימנו חודשים ששולם בעבורם תשלום רטרואקטיבי בעת ההצטרפות יובהר, כי  )ב( 

 .המעמד כעמית פעיללקרן או בעת חידוש 

נפטר עמית כתוצאה ממחלה קודמת או מאירוע קודם, אזי תחול תקופת אכשרה בת  )ג(

עבר למדד במשכורת הקובעת מ 09%חודשים על כל עליה שנתית העולה על  59

לפנסיית שאירים כפי שהיתה במועד פטירתו של העמית ביחס למשכורת הקובעת 

רוע שגרמו לפטירה. עליות השכר ילפנסיית שאירים כפי שהיתה טרם המחלה או הא

 מעבר המדד לא יובאו בחשבון לצורך חישוב פנסיית שאירים. 09%-אשר מעל  ל

קרן כי פטירתו הינה  כתוצאה ממחלה קודמת או מאירוע נפטר עמית, וקבע רופא ה ( ד)

חודשים רשאים שאריו של העמית לבקש  59קודם, טרם הסתיימה תקופת אכשרה בת 

 דיון נוסף בעניין יחד עם רופא מטעמם. ההכרעה תתקבל על ידי רופא הקרן. 

  חישוב פנסיית שאירי עמית

לפנסיית שאירים הביטוחי המעודכן  כיסויפעיל היא סכום הפנסיית שאירי עמית סך  )א(

פנסיית ובהתאם  לתקנון  )להלן בפרק זה: "בעת פטירתו, העמית שבו בוטח במסלול 

 "(. השאירים הכוללת

לא יפחת מיתרת הזכאות הצבורה של  ת השאיריםוהערך המהוון של סך תשלומי פנסי (ב)

 ותשל הפנסיהעמית בעת פטירתו. עלתה יתרת הזכאות הצבורה על הערך המהוון 

לשאירים, תוגדל הפנסיה לשאירים על פי היחס המתקבל מחלוקת יתרת הזכאות 

יחושב על בסיס הכפלת  ות. הערך המהוון של הפנסיותהצבורה בערך המהוון של הפנסי

אם אחד השאירים הוא  .בתקנון הקרן 'ישבנספח הפנסיה לכל שאיר במקדמי ההמרה 

 ואר הקרן.יתום מוגבל החישוב יעשה על ידי אקט

, יקבלו פנסיה המחושבת על לא פעיללמען הסר ספק מובהר בזה, כי שאירי עמית  (ג)

בתקנון  'יבנספח במקדמי ההמרה המפורטים המחולקת בסיס יתרת הזכאות הצבורה 

, שנקבעו לפי גילאי השאירים במועד פטירתו של העמית הלא פעיל, מינם  ושנת הקרן

 עמית לא פעיל, תחושב על פי המקדמים המפורטיםיובהר כי פנסיית הורי  .לידתם

 , בהתאם לטבלאות המתאימות לבן/בת זוג.בתקנון הקרן 'יבנספח 

  

 

 תהיה כדלקמן:יתרת הזכאות הצבורה חלקם היחסי של השאירים ב        



 

 

 לאלמנה. 099% –אלמנה בלבד   

 ליתום. 09% -לאלמנה ו 09% –לאלמנה + יתום   

 ליתומים, בחלוקה שווה ביניהם. 29% -לאלמנה ו 89% –ומעלה  יתומים 2לאלמנה +   

 ליתום. 099% –בלבד  אחד  ליתום  

 בחלוקה שווה בין היתומים. 099% –יתומים ומעלה  2 -ל  

  כל ההורים בחלוקה שווה ביניהם. ל 29% –לאלמנה ו  89% -לאלמנה + הורים   

 בחלוקה שווה בין ההורים. 099% - להורה של עמית )כאשר אין אלמנה ואין יתומים(   

פנסיה שתיקבע על סמך חלוקה שווה ביניהן של היתרה   –אלמנות ויותר  2 –ל   

 הצבורה לאחר הקצאת חלקם של היתומים או ההורים, לפי העניין, ביתרה הצבורה. 

או מקרן אחרת )כדוגמת פנסיית ו/שאיר הזכאי בו זמנית למספר פנסיות מן הקרן  (ד) 

 ופנסיית שאירים( ייהנה ממלוא הפנסיות.זקנה 

 בין השאיריםפעיל אופן חלוקת פנסיית שאירי עמית 

 פעיל המגיעה בגין העמית הכוללת חלקם היחסי של השאירים בפנסיית השאירים  )א(

 יהיה כדלקמן:

המגיעה הכוללת מסך פנסיית השאירים  59% –תהא זכאית ל  -אלמנה בלבד   .0  

   בגין העמית.

לאלמנה, הכוללת מסך פנסיית השאירים  59% –אלמנה + יתום/יתומים  .2  

 –במסלול עתיר חסכון, עתיר חסכון בפרישה מוקדמת ומסלול עתיר ביטוח נכות 

ליתום, ובלבד שסך פנסיית השאירים לא  09%ליתום ובכל שאר המסלולים  59%

 מסך פנסיית השאירים הכוללת המגיעה בגין העמית. 099%תעלה על 

, בחלוקה שווה הכוללת מסך פנסיית השאירים 59%  –יתומים בלבד יתום/ .0  

אם ויתר עמית שבוטח באחד המסלולים על כיסוי ביטוחי לפנסיית  ביניהם.

 –לתקנון, יהיו זכאים היתום/יתומים ל  29שאירים לבת זוג, כאמור בסעיף 

שווה מסך פנסיית השאירים הכוללת המגיעה בגין העמית בחלוקה  099%

 ביניהם. 

 –מסך פנסיית השאירים הכוללת לכל הורה ולא יותר מ  29%  –הורה של עמית   .5  

לכל ההורים בחלוקה שווה ביניהם, ובלבד שסך פנסיית השאירים לא תעלה  59%

 מסך פנסיית השאירים הכוללת המגיעה בגין העמית.  099%על 



 

 

מסך פנסיית  099%העמית על  עלה סך פנסיית השאירים הכוללת המגיעה בגין  .6  

מההכנסה הקובעת, יופחת  099%השאירים הכוללת המגיעה בגין העמית או מ

תחילה חלקם של ההורה או ההורים בחלוקה שווה ואחר כך חלקם של היתומים 

 בחלוקה שווה ביניהם.

היו לעמית יותר משני יתומים, ואחד היתומים נפטר, יקבלו היתומים הנותרים,  )ב(

שווה ביניהם, את חלקו של היתום שנפטר עד למועד בו היה אותו יתום מגיע  בחלוקה

 לו נותר בחיים.  20לגיל 

בפנסיה אשר שווים  היו לעמית יותר מאלמנה אחת, תתחלקנה האלמנות, בחלקים (ג) 

הייתה משולמת לאלמנת העמית; נפטרה אחת האלמנות, לא ישולם חלקה של 

 נות שנותרו בחיים.האלמנה שנפטרה לאלמנה או לאלמ

 שאירים פנסייתהיוון 

מפנסיית  26%עמית הזכאי לפנסיית שאירים, יהיה רשאי להוון עד  ישאירכל אחד מ )א( 

"(, אם סכום תקופת ההיווןשנים )להלן: " 6השאירים  שהוא זכאי לה, לתקופה של עד 

משכר  פחת לאחר ההיוון י, לא כלל השאיריםהפנסיה הראשונה אשר תשולם ל

לתקנון. זכותו של  2בנספח ט/מינימום במשק. ערך ההיוון יהיה בהתאם לאמור ה

שאיר להיוון כאמור תהא כפופה לאישור רופא הקרן, כי אותו שאיר לא היה זכאי 

באופן תיאורטי לפנסיית נכות אילו היה עמית בקרן והיה תובע פנסיית נכות. יובהר כי 

 סודיות רפואית.אישור רופא הקרן מותנה בויתור השאיר על 

ממועד פטירת העמית שבגינו הפך השאיר  יום  09הבקשה להיוון תוגש בכתב בתוך  )ב( 

זכאי לפנסיית שאירים. השאיר יהיה רשאי לחזור בו מהבקשה, בכל שלב עד לביצוע 

 התשלום.

 )ו( לתקנון –)ד(  09לעניין זה יחולו הוראות בדבר היוון פנסיית זקנה המפורטות בסעיף  )ג( 

 , בשינויים המחויבים.)למעט הנספח האמור בסעיף ד'(

 להלן עיקרי הסעיף:         

-לא יאוחר מו הראשון העוקב להגשת הבקשה פנסיית השאריםההיוון יבוצע במועד תשלום 

 . היווןממועד הגשת בקשת ה ימים 90

 ון.פנסיה חודשית בשיעור מוקטן בהתאם לשיעור ההיו שארבמשך תקופת ההיוון יקבל ה

את מלוא הפנסיה שלה היה זכאי על פי הוראות  שארמתום תקופת ההיוון, תשלם הקרן ל

 התקנון אלמלא ההיוון.

 
 
 
 


