
מס' סעיף בתקנון מס
השלכות השינוי על הנספח האקטואריהשלכות צפויות על זכויות המבוטחיםסיבת השינויפירוט השינוינושאהנוכחי

הוספת הבהרה בהגדרת "בן נבחר עם מוגבלות" כך הגדרת "בן נבחר עם מוגבלות"הגדרות1
אין השפעהאין השפעההתאמת הגדרת "בן נבחר עם מוגבלות" להגדרת "בן עם מוגבלות".שהמוסד לביטוח לאומי הכיר בזכאותו לקצבת נכות.

אין השפעהאין השפעהעודכן הסכום לשנת 2021עדכון ההגדרה כך שהסכום המצוין בהם נכון לשנה הנוכחיתהגדרת "סכום קצבה מזערי"הגדרות2

אין השפעהאין השפעההוספת מסלול השקעה שכל נכסיו יושקעו במדד S&p 500הקמת מסלול השקעה "מחקה מדד S&p 500"הוספת מסלול השקעה חדש19 א (2)3

סעיף 26, סעיף 4
96 ד'

אופן חישוב קצבת שאירי נכה בנכות 
מתפתחת

 הגדלת קצבת שאירי נכה בהתחשב בכיסוי לנכות מתפחת 
שרכש העמית.

נכה בנכות מתפתחת בוחר בכיסוי זה על מנת שקצבת הנכות שתשולם לו תגדל בשיעור 
שנתי של 2%. במקרה של תשלום קצבת שאירים לנכה בכיסוי זה, קצבת השאירים חושבה 
בהתאם לשיעור הכיסוי לשאירים ולשכר הקובע שחושב במועד אירוע הנכות. לאחר השינוי, 

קצבת השארים תחושב בהתאם לשיעור הכיסוי לשאירים ולשכר הקובע הגלום בקצבת הנכות 
האחרונה ששולמה לנכה לפני פטירתו.

קצבת השאירים תוגדל אך האמור לא יחול על נכים קיימים

עלויות שארי נכה יגדלו בממוצע בכ-7.5%, סה"כ דמי 
סיכון יגדלו ב-1%

דמי הגמולים לנכים יעודכנו בהתאם לעדכון הקצבה המשולמת לא הוגדר בתקנון נושא הצמדת דמי הגמולים לנכה ונדרש להוסיף הבהרה זו.הצמדת דמי הגמולים לנכה בדומה להצמדת קצבאות הנכותסעיף חדש - עדכון דמי גמולים לנכהסעיף 74 ח'5
אין השפעה.להם ( חודשי או שנתי בהתאם לסוג מקבל הקצבה)

סעיף חדש - הוראת מעבר לעניין הצמדת 111 ח'6
אין השפעהאין השפעהלא הוגדר בתקנון נושא הצמדת דמי הגמולים לנכה ונדרש להוסיף הבהרה זו.הצמדת דמי גמולים לנכה תחול החל מ- 01/04/2021דמי גמולים לנכה

סעיף חדש - הוראת מעבר לעניין עדכון 111 ט'7
מסלול ביטוח

הארכת גיל תום תקופת הביטוח לגיל 67 למבוטחות אשר 
נמצאות במסלולים: "פנסיה מקיפה נכות מוגדלת- תום 

ביטוח 64" ו-"פנסיה מקיפה – תום ביטוח 64" וטרם הגיעו 
לגיל 64 . התיקון ייכנס לתוקף ב- 1/5/2021.

מבוטחות אלו לא בחרו במסלול ביטוח ולכן הוגדר עבורם מסלול ברירת המחדל לגיל 64 
בהתאם לתנאי התקנון דאז.

עם עדכון מסלולי ברירת המחדל  בחודש 01/01/2015 והארכת גיל תום תקופת הביטוח 
נשלחו למבוטחות הודעות על האפשרויות העומדות בפניהן וכן הוצע להן  לנשים לגיל 67, 

להאריך את גיל תום תקופת הביטוח.
חלק מהמבוטחות בחרו בשעתו שלא להאריך את גיל תום תקופת הביטוח, והותירו את גיל 

64 כגיל תום תקופת הביטוח.
בעקבות פניות ובקשות שהתקבלו בנושא זה ובמטרה להבטיח כיסוי ביטוחי בקרן לתקופה 

מקסימאלית הוחלט להאריך את גיל לתום תקופת הביטוח למבוטחות במסלולי ברירת 
המחדל  ל-67.

גיל תום תקופת הביטוח יוארך אך האמור לא יחול בגין אירוע 
עלויות הכיסוי למבוטחות אלו יוגדלומזכה שחל לפני 1/5/2021.
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