להלן פירוט השינויים בתקנון קרן הפנסיה :

הסעיף
בתקנון

.1

פירוט השינוי

סיבה לשינוי

השלכות
צפויות על
זכויות
העמיתים

השלכות השינוי
על הנספח
האקטוארי

סעיף
ההגדרות

1.1

 .2סעיף 6
חישובים
אקטואריים
 2.1סעיף .6א.

הוספה הגדרה של בהתאם להוראות
הממונה ,הוחלפו
"מקדמי "2020
מקדמים לחישוב
ועודכנה הגדרת
"מקדמי  ."2018זכויות עמיתי
הקרן .מועד
הכניסה לתוקף של
המקדמים נקבע
כמועד שבו יינתן
אישור הממונה
לתקנון או המועד
שייקבע בהוראות
ההסדר התחיקתי,
לפי המאוחר
מביניהם .

הנחת התשואה
הריאלית
השנתית לפיה
מבוצעים
החישובים
האקטואריים
ביחס לעמיתי
תקופת הביניים
שונתה מ – 4.1%
ל – .4.21%

בקובץ
"מקדמי
 2020ל.
מקדמי
– 2018
רכישה",
המצורף:
ראה את
"לוח – 1
עמיתים
ותיקים"

תחזית גידול
בהתחייבויות קרן
הפנסיה של כ9.0 -
מיליוני ( ₪מדידה
נכונה ליום
)31/12/2019

ואת "לוח 1
– עמיתי
תקופת
הביניים".

ריבית תעריפית של בקובץ
"מקדמי
 3.25%בתוספת
 2020ל.
הסובסידיה
מקדמי
הגלומה באג"ח
מיועדות והסבסוד – 2018
רכישה",
הממשלתי הישיר
מגיעים ל  4.21% -המצורף:
בקרן לעמיתי
ראה את
תקופת הביניים.
"לוח – 1
עמיתי
תקופת
הביניים"
לעומת
"לוח – 2
עמיתי
תקופת
הביניים".

תחזית גידול
בהתחייבויות קרן
הפנסיה של כ8.4 -
מיליוני ( ₪מדידה
נכונה ליום
.)31/12/2019
סכום זה גם כלול
בתוך הסכום
המדווח בשורה
 1.1לעיל.

הסעיף
בתקנון

פירוט השינוי

סיבה לשינוי

השלכות צפויות
על זכויות
העמיתים

.3

סעיף 30
ועדה
רפואית

.4

סעיף 32
זכאות
לפנסיית
נכות

ההבהרה בוצעה
בהתאמה להוראות
ההסדר התחיקתי.

אין

אין

.5

סעיף 51

אין

אין

.6

סעיף
51א(ג)

הוספה הבהרה
בדבר זכותה של
הועדה הרפואית
לקבוע מחדש את
זכאותו של
העמית.
הוספו ס"ק (ג)
עד – (ה)
במסגרתם
הובהרה חובתו
של הנכה לעדכן
את הקרן בכל
שינוי בפרטיו
האישיים אשר
יכול שתהיה להם
השפעה על
הקצבה לה הנו
זכאי.
הוספה חובתה
של החברה לפנות
למקבלי
הקצבאות
בבקשה לקבלת
פרטים בקשר
להמשך הזכאות
וכן ,הובהרה
זכאותה של
הקרן לעכב את
תשלום הקצבה
בכל מקרה שבו
הנכה אינו
מקיים את
חובתו כראי.
ביחס לכל אחד
מהסעיפים
המפרטים את
אופן חישוב גיל
החישוב לאחר
גיל הזכאות
(דחיית פרישה)
ולפני גיל הזכאות
(הקדמת פרישה),
הוספה
התייחסות
לחישוב גיל
החישוב לתקופה
שלאחר
31.03.2020
הוספה הבהרה
כי הפחתת מנות
שלא בוצעה בגין
שנים 2014-2018

בעקבות פסיקות של
ערכאות בתי המשפט
בסוגיה זו הוחלט להבהיר
זאת במסגרת הוראות
התקנון.

אין

השלכות
השינוי על
הנספח
האקטוארי
אין

הצורך להסדיר את
ההפחתה שלא בוצעה
נוכח מדדים שליליים
שהיו בשנים האחרונות.

בנוגע למנות פנסיה החזרת המצב
הפיננסי של
שנרכשו עד וכולל
קרן הפנסיה
השנה ,2012
לקדמותו,
ההפחתה

תבוצענה בשתי
פעימות שנתיות,
ללא קשר לעליית
המדד ,החל מ –
.15.01.2021

.7

סעיף 36
סעיף
ההגדרות
בפרק ט' –
עמית חבר
בקבוצה
נספח א'1-
מערכת
כללים
לבירור
ויישוב
תביעות

.9

נספח ה
ערכי פדיון

.8

פחות או יותר;
האולטימטיבית
דהיינו ,בדומה
של  6.23%תעבור
למצב בו מנות
את ההפחתה של
הפנסיה
 5.75%שנקבעה
במהדורה הקודמת הופחתו בשנים
האחרונות ללא
של התקנון.
ההפחתה הנוספת מניעה.
של  0.485%תממן
את הגירעון אשר
נוצרה מתשלומי
פנסיה שלא
הופחתו במלואן
עד כה עקב
אינפלציה אפסית
או שלילית.

בוצעה תיקון
ניסוח בהגדרת
"קבוצה" בפרק
זה.

תיקון ניסוח בלבד

אין

אין

מערכת הכללים
לבירור וישוב
תביעות עמיתים
הוספה כחלק
בלתי ניפרד
מתקנון הקרן.

התאמה להוראות
ההסדר התחיקתי

אין

אין

בוצעו תיקוני
ניסוח בהוראות
הנספח.

בוצעו תיקוני ניסוח -
החלפת המונח "מקדם
קניה" ב – "מקדם
רכישה" .בנוסף ,הוספו
ס"ק ()7( – )6
המתייחסים לחישוב
ערכי פדיון בגין תקופות
הרלבנטיות למקדמי
 2018ולמקדמי .2020

אין

אין

