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פרק הגדרותפרק הגדרות1
החוזר ' בהתאם למס" חוזר הדיווח האקטוארי"עדכון הגדרת 

.העדכני
אין השפעהאין השלכות.עדכון חוזר דיווח אקטוארי עדכני

פרק הגדרותפרק הגדרות2

כך שתעניק פנסיית זיקנה למבוטח " פנסיית יסוד"הגדרת 

ולשאריו של המבוטח פנסיה שתחושב מתוך היתרה הצבורה של 

. לתקנון21המבוטח בהתאם לסעיף 

אין השפעהאין השלכותדיוק הסעיף להבהרת מצב קיים

הוספת הבהרה בסעיף לגבי מסלול יסוד377
דיוק הסעיף והבהרה כי מסלול יסוד יעניק פנסיית זיקנה ופנסיית 

.ללא כיסוי לפנסיית נכות, שארים שתחושב מתוך היתרה הצבורה
אין השפעהאין השלכות

421.121.1

עדכון נוסח הסעיף כך שיובהר כי הזכאות של שאירים של 

ושל שאירים של מבוטח  (פעיל ולא פעיל)מבוטח במסלול יסוד 

לא פעיל במסלול מקיף היא לפנסיה שתחושב מתוך היתרה 

הובהר , בנוסף.  לתקנון21הצבורה של המבוטח כמפורט בסעיף 

בסעיף כי בכל מקרה בו לא תהא זכאות לשארים לקבל פנסיית 

.תחושב להם פנסיית שאירים על פי סעיף זה, שאירי פעיל

אין השפעהאין השלכותהבהרת מצב קיים ודיוק הסעיף

538.439.4

תיקון נוסח הסעיף והבהרה כי שאירים שלא קיימת להם זכאות 

יהיו זכאים ,  לתקנון19-20לפנסיית שאירים בהתאם לסעיף 

לקבלת פנסיית שאירים בהתאם ליתרה הצבורה של המבוטח 

 לתקנון21כמפורט בסעיף 

אין השפעהאין השלכות.תיקון הסעיף והתאמתו למצב קיים

אין637

הוספת סעיף חדש שעניינו הודעה על יציאה מחוץ לישראל 

והמצאת אישור חיים במקרה בו מקבל הקצבה שוהה מחוץ 

.לישראל לתקופה רצופה העולה על שישה חודשים

בדומה ובהתאם לעדכון שנערך בקרן הפנסיה מקיפה מתוקף חוזר 

 לעניין עיגון 01/04/2020- אשר נכנס לתוקף ב, "2019-3-2"פנסיה 

חובתו של מקבל הקצבה להודיע לקרן על כל שהות רצופה מחוץ 

לישראל למשך תקופה העולה על שישה חודשים ולמסור אישור 

.חיים בהתאם

אין השפעהאין השלכות

7
', ה', ד', ג', נספחים ב

'ז-ו', ו

מקדמי , עדכון מקדמי חישוב עלות הכיסוי הביטוחי בגין נכות

, (דמי סיכון שארים)חישוב עלות הכיסוי הביטוחי בגין פטירה 

מקדמי המרת , מקדמי המרת צבירה של מבוטח לא פעיל שנפטר

מקדמי היוון קצבה , צבירה של מבוטח בעת פרישה לפנסיה

ומקדמי היוון ליתרת תקופת הבטחה

בהתאם לעדכון הנחות ברירת המחדל שעל בסיסן נדרש לחשב 

את המאזן האקטוארי והמקדמים של קרנות הפנסיה בחוזר פנסיה 

תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין מדידת  "2019-1-10

עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון – התחייבויות 

".מודל שיפורי תמותה לחברות ביטוח ולקרנות הפנסיה

 בדמי סיכון של נשים שמתקזז עם 1%-גידול של כ

גידול .  בדמי סיכון של גברים1%-עם קיטון של כ

 0.4%- לגברים ו0.7%-במקדמי פרישה של כ

לנשים בגיל פרישה

עדכון מודל שיפורי תמותה 

-2019-1חדש בהתאם לחוזר 

 בחישובי המקדמים10

58אין8
 7הוספת הוראת מעבר לעניין החלת המקדמים כאמור בסעיף 

.כמוגדר בחוזר, 09/2020- החל מ, במסמך זה

בהמשך לאמור , 2019-1-10החלת המקדמים כאמור בחוזר פנסיה 

. במסמך זה7בסעיף 
 במסמך זה7כאמור בסעיף  במסמך זה7כאמור בסעיף 

59אין9
הוספת הוראת מעבר לעניין משיכת כספים מיתרת החסכון 

.לרכיב אבטלה לעמית עצמאי

 (קופת גמל)כאמור בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים 

, (הוראת שעה) (עצמאי במצב אבטלה-משיכת כספים של עמית)

עצמאי העומד בתנאים המפורטים בהוראות , 2021- א "התשפ

.הדין יוכל לבצע משיכה של יתרת החסכון לרכיב אבטלה

, עצמאי העומד בתנאים המפורטים בהוראות הדין

יוכל לבצע משיכה של יתרת החסכון לרכיב 

אבטלה ללא ניכוי מס וללא פגיעה בכיסוי 

.הביטוחי

אין השפעה
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אין השפעהאין השלכותדיוק והבהרת מצב קייםעדכון מערכת הכללים והתאמתה לנוסח הקיים בקרנות החדשות'נספח ט10

נספח יא11
הכולל את אופן חישוב ' נדרש להוסיף לתקנון הקרן את נספח יא

.01/01/2013פנסיית הזיקנה בהתאם לתקנון 

נספח זה הושמט בטעות מנספחי התקנון בהגשת התקנון 

.האחרונה
אין השפעהאין השלכות

'נספח יב12
אשר מפרט מהו מקדם ' נדרש להוסיף לתקנון הקרן את נספח יב

.בהתאם להגדרה הקיימת בגוף התקנון, האיזון

נספח זה הושמט בטעות מנספחי התקנון בהגשת התקנון 

.האחרונה
אין השפעהאין השלכות


