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*5454מוקד שירות לקוחות בטלפון                                                                                     מ"כלל חברה לביטוח בע 
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  .1981 -א "התשמ, )ביטוח(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים   -  קוחחוק הפי 

  .מ"כלל חברה לביטוח בע  -  חברה

  . להלן2 בכפוף לאמור בסעיף "דף פרטי הפוליסה" הנקוב בתאריךה  -  פוליסהההתחלת 

המהווים , פוליסהל עמיתשל ה בטרם קבלתו עמיתידי הטפסים שמולאו ב  -  לפוליסה ההצע
ושעל בסיס האמור בהם  פוליסה עמית הבעבורערך ייה לחברה בהצעה שייפנ

  .לערוך לעמית פוליסה זונאותה החברה 

כמפורט ובכפוף להוראות הפוליסה  השוטפים המשולמים לחברה התשלומים  -  הפקדה שוטפת
  ."דף פרטי הפוליסה"ב

ככל ,  והעברות מקופת גמלפעמיות-בתוספת הפקדות חדוטפת הפקדה השה  -  סכוןיהפקדות לח
 והעברות מקופת ותפעמי-חדובכפוף לאמור בפוליסה לעניין הפקדות , שהיו
   .גמל

נה הפקדה שוטפת המשולמת באיחור הפקדה שאינה הפקדה שוטפת ושאי  -  פעמית-הפקדה חד
, הליהונפי -עלפעמית -חדהפקדה בתור  ה אותושהחברה הסכימה לקבל
  . ובכפוף להסדר התחיקתי

לפוליסה שמקורה בהעברת כספים מקופת גמל אחרת פעמית -חדהפקדה   -  העברה מקופת גמל
 למען הסר ספק יובהר כי כל הוראות הפוליסה .בכפוף להסדר התחיקתי
 למעט העברה מקופת גמלפעמית יחולו גם על -המתייחסות להפקדה חד

  . להלן7.6כאמור בסעיף שאז יחולו ההוראות ין ייעוד הכספים ילענ

- פקודת מס:כולל , בסעיף זה,החוקים והתקנות שהגדרתם מופיעה להלן  -  הסדר תחיקתי
הוראות חוק קופות גמל שחלות , חוק חוזה הביטוח, חוק הפיקוח, הכנסה

, מפעם לפעם כפי שיחולו , לחוק האמור56ין קופת ביטוח ובפרט סעיף ילענ
אשר יסדירו את , הוראות הממונה לרבות, קים אלההתקנות והצווים מכוח חו

  .המוטב והחברה, עמיתהתנאים החלים על ה

 מספר :הכולל את, מהווה חלק בלתי נפרד ממנהאשר דף המצורף לפוליסה   -  פוליסההדף פרטי 
 10.  החיסכון המצטבר וכדומהניהול-דמי שיעור, וטפתההפקדה הש, הפוליסה

פי תנאי -אשר מחייב על, ימי עסקים לאחר ביצוע שינוי בפרט מפרטי הפוליסה
דף  " אתעמיתתשלח החברה ל, "דף פרטי הפוליסה"הפוליסה את עדכונו של 

 ועדכון זה ייחשב ,מעודכן בצירוף הסבר בדבר השינויה" פרטי הפוליסה
   . להלן16.1שינוי כאמור בסעיף  החברה להסכמת

 מפורטשיעורו  להלן ו4בסעיף כאמור  החיסכון המצטברן  מסכום המנוכה  -  ניהול החיסכון המצטבר-דמי
  ". דף פרטי הפוליסה"ב

והוא יחושב , עמיתלבין תאריך לידתו של ה, ההפרש בין תאריך קביעת גילו  -  עמיתגיל ה
  . שנה שלמהעמית חודשים ויותר יוסיפו לגיל ה6. תבשנים שלמו

  : מפורשת בצדםראש המשמעות שלהלן למונחים בפוליסה זו תהיה

  הגדרות  .1

)1228(  
   פרק לתגמוליםתכנית לא משלמת לקצבה ו

  תכנית משלמת לקצבה
  "לעצמאי - יננסיחיסכון פ"

  נאים כלליים ת
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  .1981 -א "התשמ, חוק חוזה הביטוח  -  חוק חוזה הביטוח

  .2005 -ה "התשס, )גמלקופות (חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים   -  גמל-קופותחוק 

ם לסעיף פי תוצאות ההשקעות בהתא-ההפקדות לחיסכון כשהן משוערכות על  -  חיסכון מצטבר
  או הועברניהול החיסכון המצטבר ובניכוי כל סכום שנמשך-בניכוי דמי, להלן 9

  .פוליסהמן ה

 10%-מחוץ אינו גדול -ערך-לגבי מסלול השקעה אשר בו שיעור החזקת ניירות  -  יום מסחר
חוץ גדול -ערך-לגבי מסלול השקעה אשר בו שיעור החזקת ניירות.  יום עסקים-
או /קיים מסחר הן בבורסה בישראל והן בבורסות ו יום שבו מת- 10%-מ

  .בשווקים מוסדרים רלוונטיים מחוץ לישראל

 .1994 -ד "תשנה, כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות  -  יום עסקים

  .עמיתבתור  "דף פרטי הפוליסה"שמו נקוב בש האדם  -  עמית

מרכזית שקבעה הלשכה ה) כולל פירות וירקות(מדד המחירים לצרכן   -  מדד
לרבות כל מדד , ידי כל מוסד ממשלתי אחר-תפרסם עליאף אם , לסטטיסטיקה

הוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי אם בין , רשמי אחר שיבוא במקומו
תקבע ,  מדד אחר במקום המדד הקייםיוגדראם . המדד הקיים ובין אם לאו

  .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס בינו לבין המדד המוחלף

הנקוב , המדד היסודי. התחלת הפוליסההמדד שפורסם לאחרונה לפני מועד   -  מדד יסודי
מחודש ינואר )  נקודות100(מותאם למדד הבסיסי , "דף פרטי הפוליסה"ב

  .1000-מחולק ב, 1959

פי -עלביצוע כל תשלום שהוא צמוד מדד המדד שפורסם לאחרונה לפני   -  מדד קובע
  .הפוליסה

 כמפורט תנאי הפוליסה בקרות מקרה הביטוחפי -עלגמולי ביטוח הזכאי לת  -  מוטב
  .להלן 14בסעיף 

  .סכון כהגדרתו בחוק קופות גמליביטוח וח, הממונה על שוק ההון  -   ממונה

 לרבות "נספח מסלולי ההשקעה"כל אחד ממסלולי ההשקעה המפורטים ב  -  מסלול השקעה
  . מפעם לפעםשינויים עתידיים שיחולו בהם 

אחר השקעה או כל מסלול  "ח"אג-חיסכון פיננסי תיק מנוהל"מסלול השקעה   -  השקעה ברירת מחדלמסלול 
  .באישור הממונה, שיבוא במקומו

  :אלההמקרים הן אחד או יותר מ  -  מקרה הביטוח

  .עמיתמות ה .א    

 - לקצבה לא משלמת בתכנית , תום תקופת הפוליסה -פרק לתגמוליםב .ב    
משלמת  ובתכנית ית לפי תכנית ההמשך לעמהתחלת תשלומי הקצבה

 כי כל תשלום , כאןאולם מובהר. עמית להתחלת תשלומי הקצבה -לקצבה 
 פי-עלאו /ו פרק לתגמוליםבתכנית ההמשך פי -או תשלום חודשי על קצבה

משלמת תכנית פי -עלאו /תכנית ההמשך בתכנית לא משלמת לקצבה ו
  .מקרה ביטוחייחשבו , לפי העניין, לקצבה

תכנית  ,פרק לתגמוליםלרבות , וכל נספח ותוספת המצורפים לו וזה זהח  -  יסהפול
הצעה  וכן "דף פרטי הפוליסה" , תכנית לא משלמת לקצבה,לקצבהמשלמת 
  .לפוליסה

  . הופסק במלואובגינה פוליסה שתשלום ההפקדה השוטפת   -  פוליסה מוקפאת

  .]נוסח חדש [הכנסה-מספקודת   -  הכנסה-מספקודת 

הכלולה בפוליסה זו כחלק בלתי נפרד ממנה ושאושרה , קופת גמל לתגמולים  -  מוליםפרק לתג
, )תכניות ביטוח חדשות ושינוי תכניות(פי צו הפיקוח על עסקי ביטוח -על

  .1981 -ב "התשמ
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 כאמורלמעט כספים ,  למשוך ממנה כספיםאפשר-איקופת גמל לקצבה ש  - גמל לא משלמת לקצבה קופת

  והכולא באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבהאל, הסדר התחיקתיב
  .פי הוראות ההסדר התחיקתי-על

פי הוראות - למשוך ממנה כספים במישרין והכול עלאפשרקופת גמל לקצבה ש  -  גמל משלמת לקצבה קופת
   .ההסדר התחיקתי

הגיעו של  ובלבד שמועד זה לא יחול לפני "דף פרטי הפוליסה"המועד הנקוב ב  -  פוליסההתום תקופת 
 - ד"תשסה,  בחוק גיל פרישה המונחכהגדרת  לגיל פרישה מוקדמתעמיתה

  . המוקדם מביניהם,  כפי שגיל זה יהיה במועד כריתת הסכם זה2004

החיסכון  להעביר את עמיתאליה יהיה רשאי האשר  קופת גמל משלמת לקצבה  -  בפרק לתגמוליםתכנית המשך
כמפורט ולמשוך קצבה חודשית  ,כולו או חלקו ,פרק לתגמוליםבהמצטבר 

  .ובכפוף להסדר התחיקתי פרק לתגמוליםב

  תכנית המשך 
החיסכון  להעביר את עמיתאליה יהיה רשאי האשר  קופת גמל משלמת לקצבה  -  בתכנית לא משלמת לקצבה

ולמשוך קצבה חודשית  ,כולו או חלקו, המצטבר בתכנית לא משלמת לקצבה
  .ובכפוף להסדר התחיקתיבתכנית לא משלמת לקצבה כמפורט 

 בפוליסה זו כחלק בלתי נפרד ממנה ההכלולקופת גמל לא משלמת לקצבה   -  משלמת לקצבהלא תכנית 
תכניות ביטוח חדשות ושינוי (פי צו הפיקוח על עסקי ביטוח -ושאושרה על

  .1981 -ב "התשמ, )תכניות

חלק בלתי נפרד ממנה  בפוליסה זו כההכלול קופת גמל משלמת לקצבה  -  תכנית משלמת לקצבה
תכניות ביטוח חדשות ושינוי (פי צו הפיקוח על עסקי ביטוח -ושאושרה על

  .1981 -ב "התשמ, )תכניות

והקרנות של מבטח וניהול , דרכי השקעת ההון(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח   -  תקנות דרכי השקעה
 או תקנות מפעם לפעםכפי שתחולנה , 2001 -א "תשסה, )התחייבויותיו

  .שיבואו במקומן

העברת כספים בין קופות )(קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים   -  תקנות העברה בין קופות גמל
  .2008 - ח"תשסה, )גמל

כפי , 1964 -ד "תשכה, )גמל-כללים לאישור וניהול קופות(הכנסה -תקנות מס  -  הכנסה-תקנות מס
או תקנות שיותקנו /גמל ו או הוראות לפי חוק קופות מפעם לפעםשיחולו 
  . שיבואו במקומן, מכוחו

בתקופה ,  בערך הכספים המושקעים במסלול ההשקעההקיטון/שיעור הגידול  -  תשואת מסלול השקעה
  .נתונה

  חבות החברה  .2

תנאי החיסכון ייקבעו . במועד זה  חיעמיתבתנאי מפורש שה, הפוליסהממועד התחלת  תיכנס לתוקפההפוליסה 
לא בחר העמית במסלול השקעה יופקדו ההפקדות לחיסכון ". דף פרטי הפוליסה" לפוליסה ובכמפורט בהצעה

  .עה ברירת מחדלקבמסלול הש

   .כי הפוליסה אינה כוללת כיסוי ביטוחי מסוג כלשהו, מובהר בזאת, למען הסר ספק

  תהפקדה השוטפה  .3

 . להלן3.3 בפוליסה כמפורט בסעיף בזמני הפירעון הקבועיםההפקדה השוטפת בגין חודש כלשהו תשולם   3.1
  .דף פרטי הפוליסה ביחס למדד היסודי הנקוב בהקובעההפקדה השוטפת תשולם כשהיא צמודה למדד 

אחרונה לפני ב חל  פירעונהחובת תשלום ההפקדות השוטפות נפסקת עם תשלום ההפקדה השוטפת שזמן  3.2
  .המוקדם מביניהם, עמיתמות ה לפניהתחלת תשלום הקצבה או לפני   אותום תקופת הפוליסה

  .  בחודש בו נקבע תשלומה1 -זמן פירעון של ההפקדה השוטפת הוא ה  3.3
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 או יום העסקים  ההפקדהיום התשלום לגבי ההפקדה השוטפת שהתקבלה בחברה יהיה היום בו התקבלה

ות הוראת באמצענעשה תשלום הפקדה שוטפת כאשר . אם יום התשלום אינו יום עסקיםוזאת , הבא אחריו
ייחשב זיכוי חשבון החברה בבנק , או בתשלום קבוע באמצעות כרטיס אשראי) שירות שקים(קבע לבנק 

  .כיום התשלום

  . קביעת החברהפי-עלזמן פירעון של ההפקדה השוטפת בהוראת קבע לבנק יהיה שמובהר 

ך יבת לנהוג כ מחיאינה -  במקרה מסוים, שלא כאמור לעיל,הסכמת החברה לקבל הפקדה שוטפת  3.4
  .במקרים אחרים

רשאית החברה להקפיא את , לעיל 3.1כאמור בסעיף  לא שולמה ההפקדה השוטפת או חלק ממנה  3.5
   .הפוליסה בכפוף לחוק חוזה הביטוח

ההפקדה השוטפת  . היא תופקד בתכנית משלמת לקצבה, של ההפקדה השוטפת לפוליסהלאחר תשלומה  3.6
 ווממנ המצטבר חיסכוןתצטרף לו ,להלן 5 כאמור בסעיף ,עמיתבחירת ה פי-עלתושקע במסלולי ההשקעה 

  .סכון המצטבריהחמניהול הינוכו דמי 

   החיסכון המצטברניהול-דמי  .4

 וזאת עד ,2% א יעלה עלשל, "דף פרטי הפוליסה"כנקוב בניהול החיסכון המצטבר יהיו בשיעור שנתי -דמי  4.1
   :ישתנו כמפורט להלן  הם שאז לקבל קצבהעמיתלמועד שבו החל ה

 המצטבר בשיעור ניהול החיסכון-דמייהיו ,  בתכנית משלמת לקצבה לקבל קצבהעמיתהחל ה  4.1.1
   .0.5%שנתי קבוע של 

ניהול -יהיו דמי, משלמת לקצבהלא בתכנית באמצעות תכנית ההמשך  לקבל קצבה עמיתהחל ה  4.1.2
  .0.5% המצטבר בשיעור שנתי קבוע של החיסכון

ניהול -יהיו דמי פרק לתגמוליםבתכנית ההמשך כאמור לקבל קצבה באמצעות  עמית בחר האם  4.1.3
  .1% שנתי קבוע של החיסכון המצטבר בשיעור

 שיעור דמי הניהול .מהחיסכון המצטבר במסלול ההשקעהבסוף כל יום יומי יחושבו וייגבו באופן ניהול  הדמי  4.2
 ימים בשנה משקף את שיעור דמי הניהול 365בית לפי היומי יהיה השיעור אשר בחישוב של ריבית דרי

  . לעיל4.1השנתי כאמור בסעיף 

  . לתקופה מסוימת כפי שתקבע החיסכון המצטברניהול-דמיהחברה תהיה רשאית להפחית את   4.3

, עמיתתשלח החברה ל,  לעיל4.3כאמור בסעיף ,  המצטברהחיסכון ניהול-דמישינתה החברה את שיעור   4.4
   . לעיל1מעודכן בהתאם לאמור בסעיף ” דף פרטי הפוליסה “,מי עסקים ממועד ביצוע השינוי י10בתוך 

  בחירת מסלולי השקעה ושינוי הבחירה  .5

 בין מסלולי ההשקעה הפתוחים חיסכון את חלוקת ההפקדות לעמיתיקבע ה, פוליסהבזמן הגשת ההצעה ל  5.1
  . הסדר התחיקתיפי ה-עלו")  ההשקעההחלוקה בין מסלולי"להלן ולעיל (להשקעה באותו מועד 

עת קביעת חלוקת ההפקדות ב .חיסכוןההפקדות לן החלוקה בין מסלולי ההשקעה תיקבע באחוזים מ  5.2
לא אם . מההפקדה לחיסכון 100% את הרכב ההשקעות בגין עמיתיורה ה, לחיסכון בין מסלולי ההשקעה

 כוםשהסכך , באופן יחסי, ולי ההשקעה שנקבעויחולקו ההפקדות לחיסכון בין מסל, ניתנה הוראה כאמור
  .100%הכולל שיופקד במסלולי ההשקעה יהיה 

לאחר יום ש במסלול ההשקעה ביום העסקים הראשון חיסכוןההפקדות ל יושקעו, בכפוף לאמור לעיל  5.3
ההפקדה השוטפת משולמת באמצעות  אם.  לעיל3.3וזאת בכפוף לסעיף , תשלום ההפקדה השוטפת

 במסלולי ההשקעה ביום חיוב חיסכוןע בבנק או באמצעות כרטיס אשראי יושקעו ההפקדות להוראת קב
  .ההפקדה השוטפת בבנק או ביום גביית האשראי

יושקעו הכספים במסלול השקעה , לעילבסעיף זה אמור ובכפוף להודעה על בחירת המסלולים ה מסרנלא   5.4
  .ברירת מחדל

 בכפוף לתנאי ,בין מסלולי ההשקעהשל ההפקדות לחיסכון לוקה  לשנות את החעמיתבכל עת רשאי ה  5.5
שינה . להלן 16 הודעת שינוי תימסר לחברה בהתאם להוראות סעיף .מסלולי ההשקעה באותו מועד
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בתוך , עמיתתשלח החברה ל,  בין מסלולי ההשקעהחיסכון את הוראותיו לגבי חלוקת ההפקדות לעמיתה

  . לעיל1בהתאם לאמור בסעיף וזאת מעודכן ” דף פרטי הפוליסה “,י ממועד ביצוע השינו, ימי עסקים10

 בין מסלולי ההשקעה יחול רק לגבי הפקדות לחיסכון שטרם הגיע מועד חיסכוןשינוי בחלוקת ההפקדות ל  5.6
  ). להלן 6 ממסלול השקעה אחד לאחר תיעשה כאמור בסעיף חיסכון מצטברהעברת ש ,מובהר(תשלומן 

-בין מסלולי ההשקעה תקפים אך ורק במועד תשלום ההפקדה השוטפת או ההפקדה החדשיעורי החלוקה   5.7
 המצטבר בכל מסלול השקעה ישמור על השיעור החיסכוןהיחס בין שאין החברה מתחייבת . פעמית

  .שנקבע בחלוקה בין מסלולי ההשקעה

יחולו , מסלולי השקעהבין העברה מקופת גמל הפקדה שמקורה בו פעמית-הפקדה חדחלוקתה של לעניין   5.8
  .  להלן7.4הוראות סעיף 

  בין מסלולי השקעה חיסכון מצטברהעברת   .6

ממסלול השקעה אחד לשני למעט אם נקבע  את החיסכון המצטבר להעביר עמיתבכל עת יהיה רשאי ה  6.1
לתקנות שיותקנו ,  לחוק קופות גמל23ף סעילבכפוף  והכול, מפורשות במסלול השקעה מסוים, אחרת

  .לאמור בתנאי מסלול ההשקעהוכוחו מ

מיום בו ימי עסקים  4תיעשה בתוך ,  ממסלול השקעה למסלול השקעה אחרהחיסכון המצטברהעברת   6.2
  ההשקעההכספים יזוכו בתשואת מסלול. הלןל 16בסעיף  בכתב כאמור עמיתהתקבלה בחברה בקשת ה

 ויהיו זכאים לתשואת מסלול, ללעד ליום העסקים בו תתבצע ההעברה ועד בכ, ממנו הם מועברים
  . החל מיום העסקים הראשון שלאחר יום העסקים שבו הועברו הכספים, אליו הועברוההשקעה

    והעברה מקופת גמלפעמיות-הפקדות חדהפקדת  ,הגדלת ההפקדה השוטפת  .7

ו א/ולהגדיל את סכום ההפקדה השוטפת  עמיתהרשאי , בכפוף לקבלת הסכמת החברה מראש ובכתב  7.1
הפקדה בה הופקדה עד למועד השינוי או להפקיד הפקדה שוטפת לפוליסה / וותפעמי-חדלהפקיד הפקדות 

תקבע  ,ביצוע השינוייםבמועד .  בכפוף להסדר התחיקתילווהכ, ")ביצוע השינויים"להלן  ( בלבדפעמית-חד
וכן על בסיס ם תוחלת החיי הנחות על בסיס, בגין כל שינוי כאמורהחברה את מקדמי הקצבה שיחולו 

  . אותו מועדשיהיו נהוגים בחברה בכפי שיעורי הריבית התחשיבית 

ך לנהוג כאותה  מחייבת אינה -  במקרה מסוים, שלא כאמור לעיל,לביצוע השינוייםהסכמת החברה   7.2
  .במקרים אחרים

קים הבא יהיה היום בו התקבלה או יום העס, פעמית שהתקבלה בחברה-יום התשלום לגבי הפקדה חד  7.3
  . אם יום התשלום אינו יום עסקים,אחריו

 להורות לחברה מהי עמיתרשאי ה, פעמית- סכום הפקדה שוטפת או ביצוע הפקדה חדה שלבכל הגדל  7.4
תחלק החברה את חלק ההפקדה השוטפת שגדל או ההפקדה , באין הוראה. החלוקה בין מסלולי ההשקעה

  . דעפי ההוראות התקפות באותו מו-פעמית על-החד

על העברה מקופת גם  ותפעמית חל-בפרק זה לעניין הפקדה חדכל ההוראות מובהר כי , למען הסר ספק  7.5
  .גמל

פרק  או ל או לתכנית לא משלמת לקצבה לתכנית משלמת לקצבהתופקדמקופת גמל כל העברה   7.6
תופקד ההעברה , לא ניתנו הוראות כאמור.  ובכפוף להסדר התחיקתיעמיתהוראות הפי -על, לתגמולים

ההעברה מקופת גמל לא משלמת לקצבה לתכנית , לתכנית משלמת לקצבה לקצבהמשלמת מקופת גמל 
   . בכפוף להסדר התחיקתיוהכול פרק לתגמוליםללתגמולים   והעברה מקופת גמללא משלמת לקצבה
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  ביצוע השקעות וניהול חשבונות   .8

בוצענה בהתאם לתקנות דרכי השקעה ולמדיניות ת") ההשקעות"להלן (ההשקעות במסלולי ההשקעות   8.1
ידי -שאושרה עלידי האורגנים המוסמכים של החברה ו-עלשנקבעה כפי , ההשקעה של כל מסלול השקעה

, כל פתיחה.  תנוהלנה בנפרד מיתר השקעות החברה וייערכו לגביהן חשבונות נפרדיםאלה. הממונה
של מסלול השקעה , י המסלול מנכס20%- ביותר מסגירה או שינוי שמשמעו שינוי במדיניות ההשקעות

שינוי שאינו מהותי .  להלן8.9בהתאם לאמור בסעיף יתוקן ייעשה באישור הממונה ו, ")שינוי מהותי "להלן(
  .ייעשה באישור הממונה ובהודעה שתפורסם בשני עיתונים יומיים, של מסלול ההשקעה

פי -על, פי שיקול דעתה הבלעדי-על, ל" בישראל או בחו,או מי מטעמה/ידי החברה ו-ההשקעות ייעשו על  8.2
פני - התחשבות בתשואות ובסיכונים ומבלי להעדיף כל עניין וכל שיקול עלבתוךאמות מידה מקצועיות 

  .בשקידה סבירה ובזהירות נאותה,  וזאת בתום לב-ים עמיתעניינם של ה

 ")כלל פיננסים" להלן(מ "ניהול השקעות בעפי פוליסה זו יתבצעו באמצעות כלל פיננסים -ההשקעות על  8.3
במהלך תשלום  ("1כללי "למעט ניהול ההשקעה במסלול השקעה , נספח מסלולי ההשקעהפי -על

כלל  באמצעות כתוצאה מניהול ההשקעות,  למען הסר ספק. החברהידי-על אשר יתבצע )הקצבה לעמית
 .ול המפורטים בפוליסהניהול נוספים מעבר לדמי הניה- לא תגבה החברה דמיפיננסים

פי החלטת -שיקול דעתה הבלעדי או עלפי -על, "כלל פיננסים" עםהחברה תהיה רשאית להפסיק את התקשרותה   8.4
, ועדת ההשקעות של החברה והחל מאותו מועד יעבור ניהול ההשקעות לידי החברה או לידי בית השקעות אחר

יחולו " כלל פיננסים" עםהחברה על הפסקת התקשרותה החליטה . שיקול דעתה הבלעדיפי -על, שתבחר החברה
 :התנאים האלה

 בכפוף לאמור לווהכבמסגרת השינוי תהיה החברה רשאית לשנות את נספח מסלולי ההשקעה   8.4.1
 .להוראות ההסדר התחיקתי ולאישור הממונה, בפוליסה

 לפחות ,לעמיתעה הוד כך-על תשלח כלל פיננסיםהחליטה החברה על הפסקת ההתקשרות עם   8.4.2
.  ותפרט במסגרתה את תמצית הוראות מסלולי ההשקעה החדשים, ימים לפני ביצוע השינוי60

הן להעברת , העמית יתבקש לקבוע תמהיל השקעות חדש בהתאם למסלולי ההשקעה החלופיים
לא בחר .  ימים ממשלוח ההודעה30וזאת בתוך , הכספים הצבורים והן להפקדת כספים חדשים

יועברו הכספים למסלול השקעה ברירת , בתוך המועד כאמור, תמהיל השקעות חדשהעמית 
 ימים ממועד העברת הכספים למסלול השקעה ברירת 10החברה תשלח לעמית בתוך . מחדל

 .מעודכן" פוליסההדף פרטי "מחדל 

  והתקשרה עם בית השקעות אחר יחולכלל פיננסיםהחליטה החברה על הפסקת ההתקשרות עם   8.4.3
  .המחויביםהאמור בסעיף זה בשינויים 

  :תשקול החברה בין השאר את אלה, בבואה להחליט על השקעותיה  8.5

  .בשים לב לתשואות ולסיכונים הצפויים וליחס ביניהם, אפשרויות השקעה חלופיות מאותו סוג  8.5.1

הערך כשהיא - גם את כדאיות ההשקעה בהתאם לאיכות נייר-ערך -כאשר ההשקעה היא בניירות  8.5.2
 גם את איכות הבטוחה -חוב -וכאשר ההשקעה היא באיגרת, באמות מידה כלכליות מקובלות

  .חוב-והאם היא בטוחה מספקת להתחייבות לפי איגרות

או כל פעולה עסקית אחרת /השאלה של נכסים ו, מכירה, החברה רשאית לבצע בכל עת פעולות קנייה  8.6
 והכול בכפוף לתקנות דרכי השקעה או לכל הוראה אשר תבוא ,בנכסים המופקדים בכל מסלול השקעה

ככל , כמפורט בנספח לתנאים כלליים אלה, במקומן ובהתאם למדיניות ההשקעות של כל מסלול השקעה
  .יםעמיתשייראה לה מתאים לטובת ה

  :כלהלן,  קביעת סוג הסגירהבתוך, באישור הממונה, החברה רשאית לסגור מסלול השקעה  8.7

  . מסלול ההשקעה יהיה סגור להעברות כספים ממסלולים אחרים  8.7.1

במקרה זה תשלח החברה הודעה . מסלול ההשקעה יהיה סגור להפקדתם של כספים כלשהם  8.7.2
 עמיתהן בה תבקש החברה מ, סגירת מסלול ההשקעה לפני ימים 45 לפחות עמיתכך ל-על

התחיקתי ותציין את מסלול לקבוע מסלול השקעה להפקדת כספים חדשים בהתאם להסדר 
לא . ")מסלול ההשקעה החלופי"להלן  (קבע מסלול כאמוריההשקעה החלופי שתקבע אם לא י

יושקעו הכספים במסלול ההשקעה ,  ימים ממשלוח ההודעה30 מסלול השקעה בתוך עמיתקבע ה
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” יסהדף פרטי הפול “, ימי עסקים ממועד ביצוע השינוי10בתוך , עמיתהחברה תשלח ל. החלופי
  . לעיל1אמור בסעיף ה פי-עלמעודכן 

כלומר הכספים הצבורים באותו מסלול השקעה יועברו , מסלול ההשקעה יהיה סגור לחלוטין  8.7.3
 ימים טרם 45 לפחות עמיתכך ל-במקרה זה תשלח החברה הודעה על. למסלול השקעה אחר
 שאליו יועברו כספיו  לקבוע מסלול השקעהעמיתהן בה תבקש החברה מ, סגירת מסלול ההשקעה

, ולהפקדת כספים חדשים בהתאם להסדר התחיקתי ותציין את מסלול ההשקעה החלופי שתקבע
 ימים ממשלוח 30 בתוך ,מסלול השקעה כאמור עמיתהקבע לא אם . קבע מסלול כאמוריאם לא י
 בכפוף להוראות חוק קופות גמל והכול  יושקעו הכספים במסלול ההשקעה החלופי,ההודעה

דף  “, ימי עסקים ממועד ביצוע השינוי10בתוך , עמיתהחברה תשלח ל. תקנות שיותקנו מכוחוול
  . לעיל1מעודכן בהתאם לאמור בסעיף ” פרטי הפוליסה

במדיניות ההשקעה במסלול השקעה ייחשב כסגירת מסלול )  לעיל8.1כהגדרתו בסעיף (שינוי מהותי   8.8
  .לול השקעה חדש לעיל ופתיחת מס8.7.3ההשקעה לעניין סעיף 

  . קבוע בהסדר התחיקתיפי ה-עלתתוקן , חריגה בהשקעות בהתאם לתקנות דרכי השקעה  8.9

   המצטבר במסלול השקעההחיסכוןחישוב התשואה ו  .9

יתבצע בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי כפי שתהיינה ,  המצטבר במסלולי ההשקעההחיסכוןחישוב התשואה ו
  . מפעם לפעם

  תקופת הפוליסהתום ותביעות   .10

  :עמיתבמות ה  10.1

למסור לחברה ו , עליוולאחר שנודע למיד   מקרה הביטוח קרותהמוטב חייב להודיע לחברה על  10.1.1
  . בהקדם האפשרי העתק מאושר של תעודת פטירה רשמית

ישולם למוטב סכום החיסכון המצטבר  עמיתבמות ה.  תבוטל הפוליסהעמיתבמקרה מות ה  10.1.2
  .פעמי-חדסכום כ כון לאותו מועדבפוליסה נ

 במקרה מות מובהר כי .ישולם למוטב, עמיתהפי הפוליסה במקרה של מות -הסכום המגיע על  10.1.3
  .  של המוטבליורשיו החוקיים, ישולם הסכום שהיה אמור להשתלם לו, המוטב

הפוליסה פי -החברה תשלם את הסכום המגיע על, כל עוד לא נאמר אחרת בהסדר התחיקתי  10.1.4
המידע והמסמכים הדרושים , היום שהוגשה לחברה התביעהן  ימים מ30 בתוך במות העמית
  . לבירור חבותה

פוליסה או מאותו  מן התשוחרר החברה מכל ההתחייבויות הנובעות,  תשלום התביעהבאמצעות  10.1.5
  .חלק של הפוליסה שבגינו שולמה התביעה

יהיה  לקצבהמשלמת הבתכנית ו בתכנית לא משלמת לקצבה, יםלתגמול פרקב תום תקופת הפוליסהב  10.2
להלן  16סעיף  זכאי לקבל את החיסכון המצטבר בפוליסה באמצעות הגשת בקשה בכתב כאמור בעמיתה
  :כמפורט להלן, פי הטפסים שיהיו מקובלים בחברה במועד הבקשה-על

,  המצטברהחיסכון לקבל את תעמיהזכאי יהיה , בתכנית משלמת לקצבה תום תקופת הפוליסהב  10.2.1
 משלמת תכניתפי -על פעמי-חדסכום בתור או /ו קצבהבתור היוון או / וחודשיתקצבה בתור 
  .הסדר התחיקתיה ולקצבה

את החיסכון להעביר  עמיתהזכאי יהיה , בתכנית לא משלמת לקצבה פוליסהבתום תקופת ה  10.2.2
בתור היוון או / וקצבה חודשיתל  בתכנית לא משלמת לקצבה לתכנית ההמשך ולקבהמצטבר
  .הסדר התחיקתיהתכנית לא משלמת לקצבה ופי -על פעמי-חדסכום בתור או /ו קצבה

בפרק למשוך את החיסכון המצטבר  עמיתיהיה זכאי ה, לתגמוליםבפרק  תום תקופת הפוליסהב  10.2.3
  ההמשךכניתתל לתגמוליםבפרק להעביר את החיסכון המצטבר  או/ ופעמי-חדבסכום  לתגמולים

   .בכפוף להסדר התחיקתיוהכול ולקבל קצבה בפרק תגמולים 
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 פי הפוליסה-החברה תשלם את הסכום המגיע על, כל עוד לא נאמר אחרת בהסדר התחיקתי  10.2.4

היום שהוגשה לחברה ן  או מתום תקופת הפוליסהמ ימים 7 בתוך ,תום תקופת הפוליסהב
  . לפי המאוחר מביניהם, יצוע התשלום לשם בהמידע והמסמכים הדרושים, התביעה

תשלם החברה , תשלום חודשי או קצבה חודשית הואפי הפוליסה -בכל מקרה שתשלום המגיע על  10.2.5
 10.2.4פי האמור בסעיף -על  או את התשלום החודשי הראשוןאת הקצבה החודשית הראשונה

היום שנועד ן מם מי י7בתוך או תשלום חודשי וכל תשלום נוסף של קצבה חודשית  ,לעיל
  .לתשלומה

 עמיתהשהוכחה , בתקופה שבה משולמת הקצבה החודשית, החברה רשאית לדרוש מפעם לפעם  10.2.6
  .עדיין בחיים, או הזכאי לקבל את הקצבה לפי תנאי הפוליסה

  .הוראות הממונהפי -על פירוט חשבון עמיתבמועד משיכת הכספים יינתן ל  10.2.7

  . מוטב מן ה אועמית מן ה המגיע לה, בגין הפוליסה,החברה כל חובמכל תשלומיה תנכה   10.3

  חידוש הפוליסה והעברות בין קופות גמל, המרה לפוליסה מוקפאת, משיכות  .11

  תום תקופת הפוליסהשלא במשיכה מלאה   11.1

בקשה בכתב הגשת באמצעות ,  המצטבר בפוליסההחיסכון יהיה רשאי למשוך את מלוא עמיתה  11.1.1
  . טפסים שיהיו מקובלים בחברה במועד הבקשהפי ה-עללהלן  16ר בסעיף כאמו

. 2.2בסעיף , תכנית משלמת לקצבהב 3סעיף בכמפורט  המצטבר תעשה החיסכוןמשיכת   11.1.2
כל משיכה . הסדר התחיקתיפי ה-עלו לתגמולים בפרק 5סעיף  ובבתכנית לא משלמת לקצבה

  .וכה במקור כמפורט בהסדר התחיקתיתחויב במס שינ, הסדר התחיקתיפי ה-עלשלא 

מועדים שיפורטו בתקנות שיותקנו פי ה-עלשנמשך  החיסכון המצטבראת  עמיתלהחברה תשלם   11.1.3
 ימים מהיום שבו הגיעו למשרדי החברה בקשה 30 לחוק קופות גמל או בתוך 23ח סעיף ומכ

  . לפי המוקדם מבין שני מועדים אלה, כתובה וכל המסמכים הדרושים

 ממועד הפוליסהתבוטל ,  שבפוליסהחיסכון המצטבר מלוא העל משיכת ההודעהעם קבלת   11.1.4
 . משיכת הכספים

  . פירוט חשבון בהתאם להוראות הממונהעמיתבמועד משיכת הכספים יינתן ל  11.1.5

  משיכה חלקית   11.2

בכתב שתוגש  המצטבר באמצעות בקשה החיסכון יהיה רשאי לבצע משיכה חלקית של עמיתה  11.2.1
   .הסדר התחיקתי ובכפוף ללהלן 16כאמור בסעיף 

בכפוף להסדר , מכל מסלול השקעה באופן יחסי החלקית של החיסכון המצטבר תבוצע שיכההמ  11.2.2
  . התחיקתי

 או 90%-באופן שהסכום שיימשך יהיה שווה ל, חיסכון המצטבר מן ה למשוך חלקעמיתביקש ה  11.2.3
או שהיתרה של החיסכון המצטבר שתיוותר לאחר התשלום או , רחיסכון המצטב מן היותר

 ,הגבוה מביניהם ,2008צמוד למדד ינואר  ₪ 25,000-תהיה נמוכה מ, המשיכה של אותו חלק
בקשה למשיכה של מלוא החיסכון המצטבר אלא אם הסכימה החברה  בתור יראו את הבקשה

 שדינה כדין ,מצטברההחיסכון בכל מקרה שהחברה קיבלה בקשה למשיכה חלקית של . אחרת
אם יבקש זאת , כך ותאפשר לו-על הודעה עמיתתיתן החברה ל, משיכה מלאה כאמור בסעיף זה

  . להקטין את סכום המשיכה כך שהוראות סעיף זה לא יחולו, ימי עסקים ממועד ההודעה7 בתוך

  .ביםמחוי לעיל בשינויים ה11.1 לסעיף תשלום סכום המשיכה החלקית יהיה כפוף  11.2.4

  . פירוט חשבון בהתאם להוראות הממונהעמיתבמועד משיכת הכספים יינתן ל  11.2.5

  המרת הפוליסה לפוליסה מוקפאת  11.3

 דרישה כאמור חייבת להיות בכתב.  רשאי לדרוש את המרת הפוליסה לפוליסה מוקפאתעמיתה  11.3.1
  . וליסה מוקפאתעם קבלת הדרישה בחברה תומר הפוליסה לפ. להלן 16כאמור בסעיף 
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 ניהול-דמי המצטבר ביום ההקפאה בניכוי החיסכוןהוא ,  המצטבר בפוליסה מוקפאתהחיסכון  11.3.2

   .סכון המצטברישל החחישובו  המצטבר שנגבו עד למועד החיסכון

  חידוש הפוליסה  11.4

ד שבו מוע מן החודשים 12 אם טרם חלפו  שהוקפאהרשאי לדרוש חידוש פוליסה יהיה עמיתה  11.4.1
  .הופסק תשלום הפקדות שוטפות לפוליסה

  .להלן 16דרישה כאמור תוגש לחברה בכתב כאמור בסעיף   

  .פי תנאי הפוליסה המקוריים-חידוש הפוליסה יהיה על  11.4.2

סכון יח מן ההניהול-דמיין חישוב ילענהפוליסה תק וקבע יי כאמור במקרה של חידוש הפוליסה  11.4.3
   .ההפקדה השוטפת ה כפי שהיה במועד האחרון בו הופסקתק הפוליסהוכו, המצטבר

  העברות בין קופות גמל  11.5

ובכפוף לתקנות העברות בין ) כולו או חלקו( המצטבר החיסכון יהיה רשאי להעביר את עמיתה  11.5.1
  .קופות גמל ולהסדר התחיקתי

 פי-עלעשה י ת,י הניתן להעברה בהתאם להוראות ההסדר התחיקת המצטברהחיסכוןהעברת   11.5.2
  .מועדים הקבועים בהסדר התחיקתיה

 או 90%-באופן שהסכום שיועבר יהיה שווה ל, חיסכון המצטבר מן ה להעביר חלקעמיתביקש ה  11.5.3
או שהיתרה של החיסכון המצטבר שתיוותר בתכנית לאחר העברה , חיסכון המצטבר מן היותר

 יראו את , הגבוה מביניהם,2008 ינואר צמודה למדד ₪ 25,000-תהיה נמוכה מ, של אותו חלק
בכל . הבקשה כבקשה להעברה של מלוא החיסכון המצטבר אלא אם הסכימה החברה אחרת

,  שדינה כדין העברה מלאה,מקרה שהחברה קיבלה בקשה להעברה חלקית של חיסכון מצטבר
עד  ימי עסקים ממו7 בתוךאם יבקש זאת , כך ותאפשר לו-על הודעה עמיתתיתן החברה ל

  . עליה להקטין את סכום ההעברה כך שהוראות סעיף זה לא יחולו,ההודעה

ניתן יהיה לבצע העברה של החיסכון , עמיתבמקרה בו קיימת יתרת חוב בשל הלוואה שנטל ה  11.5.4
אין באמור כדי למצות את מגבלות אן שמובהר כ( .נפרעה במלואהרק לאחר שההלוואה , המצטבר

  .)עברות בין קופות גמלההסדר התחיקתי לעניין ה

  .הוראות הממונהפי -על פירוט חשבון עמיתיינתן ל, במועד העברת הכספים בין קופות גמל  11.5.5

בכפוף להוראות , מוטב מן ה אועמית מן המכל תשלומיה תנכה החברה כל חוב בגין הפוליסה המגיע לה  11.6
  . ההסדר התחיקתי

  .מפעם לפעםכפי שיחול , התחיקתיכפופות להסדר , לעיל 11הוראות סעיף   11.7

  הלוואות  .12

לאחר ששולמו , הסדר התחיקתיפי ה-עלו, לפי בקשתו בכתב, הלוואה עמיתהחברה רשאית לתת ל  12.1
  .לפני קרות מקרה הביטוח,  שנים לפחות3הפקדות שוטפות בעבור 

  .ביום מתן ההלוואהידי החברה -ההלוואה תינתן לפי התנאים ולפי שיעור הריבית אשר ייקבעו על  12.2

  .להסדר התחיקתיתנאי ההלוואה יהיו כפופים   12.3

 המצטבר בגובה ההלוואה חיסכוןר את היהלוואה להעב שקיבל עמית מן ההחברה תהיה רשאית לדרוש  12.4
וזאת כל עוד קיימת יתרת הלוואה ה ואובמועד מתן ההל, ברירת מחדלהשקעה  למסלול 10%בתוספת 
עד לסילוקה המלא של ,  הסכמת החברהבלא,  לבצע שינוי בקביעה זויה זכאייה לא עמיתה. בפוליסה
  .ההלוואה

פרע מתשלום זה החלק היחסי מסכום יי,  הפוליסהפי-עלבכל מקרה בו תבצע החברה תשלום כלשהו   12.5
בין יתרת ההלוואה לבין ביחס ש השיעור המקובל בחברה פי-עלקבע יאשר י, ההלוואה והריבית לאותו מועד

  .  והכול בכפוף להסדר התחיקתילאותו מועדתרת סכום החיסכון המצטבר י

לרבות  (תום תקופת הפוליסהב , דיןפי-עלומבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה , אף האמור לעיל-על
או /ו) לתגמוליםבפרק פי תכנית ההמשך -עלבתכנית משלמת לקצבה וקצבה תשלום המועד התחלת 
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מלוא  החיסכון המצטבר אתן קזז מ החברה רשאית לתהיה, לוואה כסדרהבמקרה בו לא משולמת הה

  .הסדר התחיקתיוהכול בכפוף ל, ההלוואה והריבית

  שעבוד הפוליסה  .13

 אלא אינה ניתנת לשעבוד או להעברה בצורה כלשהי, פיה-על כל חלקיה או הסכומים המגיעים על, פוליסה זו
  .ההסדר התחיקתיבהתאם להוראות 

  ושינויוהמוטב   .14

בטרם אירע מקרה הביטוח המזכה . לפוליסה ה בהצע כמוטבעמיתשקבע ה מי - יהיה המוטב עמיתבמות ה  14.1
 לשנות את המוטב הרשום עמיתרשאי ה, פי תנאי הפוליסה- עלבסכום החיסכון המצטבראת המוטב 

בכל . עמיתכך בחתימת ה-השינוי יחייב את החברה רק לאחר שנמסרה לה הוראה בכתב על. בפוליסה
  .אישור על השינוי,  ימי עסקים ממועד ביצוע השינוי10בתוך , עמיתשינוי כאמור תשלח החברה ל

בין אם , נרשם בה אחר כמוטב במקומולפני שהמגיע למוטב הרשום בפוליסה שילמה החברה את הסכום   14.2
משפט המורה על -ידי בית-פי צוואתו המאושרת על- ובין אם עלעמיתפי הוראה בכתב בחתימת ה-על

עיזבונו וכל מי שיבוא , עמיתתהיה החברה משוחררת מכל חבות כלפי אותו אחר וכלפי ה, תשלום לאחר
  .במקומו

  .עמית היורשים החוקיים של ה-  המוטבים יהיו- הצעה לפוליסהלא נקבעו מוטבים ב  14.3

  . לקבוע מוטב בלתי חוזר בפוליסהעמיתבכל מקרה לא יהיה רשאי ה  14.4

  עמיתיווחים לד  .15

דיווח הנשלח  מן הכחלק, יםעמית יחייב את החברה בעדכון העמיתשינוי חקיקה המשפיע על זכויות ה  15.1
וזאת במועד הדיווח הראשון שלאחר השינוי אלא אם קבע ,  להלן20.3- ו20.2ים כאמור בסעיפים עמיתל

  .הממונה מועד מוקדם יותר לעדכון כאמור

השנה  בגיןח דו,  חודשים מתום שנת המאזן שלה3 בתוך ,ת לשנה קלנדריתאח, עמיתהחברה תשלח ל  15.2
 - ז"התשנ, )תנאים בחוזי ביטוח( הכולל מידע בהתאם לאמור בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח ,שהסתיימה

  . ובהתאם להסדר התחיקתי1996

דיווח רבעוני בהתאם , )הרבעון האחרון חוץ מן( ימים מתום כל רבעון 60בתוך , עמיתהחברה תשלח ל  15.3
  .להוראות ההסדר התחיקתי

  הודעות והצהרות  .16

ובלבד שמוסר ,  או המוטבעמיתידי ה-על, כל ההודעות וההצהרות הנמסרות לחברה בקשר עם הפוליסה  16.1
הרשום נטי ווהרלצריכות להימסר בכתב במשרדי החברה או אצל סוכן הביטוח , ההודעה מורשה לכך

משיכות והעברות בין מסלולי , לווים לשינוי מוטביםת וכן כל המסמכים הנואולם הודעו. בפוליסה
כל שינוי .  צריכות להימסר במשרדי החברה בלבדתום תקופת הפוליסהתביעות ומשיכות ב, השקעה

כך למעט -בפוליסה או בתנאיה ייכנס לתוקפו רק אם החברה הסכימה לכך בכתב ורשמה רישום מתאים על
  .הסכמת החברה בהתאם לתנאי הפוליסהאם לא נדרשת לשינוי 

  הטפסים שיהיו מקובלים בחברה במועד הבקשהבאמצעותתוגש , כל בקשה שיש להגיש לחברה בכתב  16.2
  .בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי

, ) לעיל16.1בכפוף לאמור בסעיף ( או למוטב או להיפך עמיתידי החברה ל-כל הודעה שתישלח בדואר על  16.3
 שעות 72ידי הנמען בתוך -תובת המעודכנת הידועה ותיחשב כהודעה שהתקבלה כדין עללפי הכ מסרתי

  .מזמן מסירת המכתב הכולל את ההודעה בדואר

  . חייבים להודיע בכתב על כל שינוי בכתובתם,  או המוטב לפי הענייןעמיתה, החברה  16.4

 ותציג בפניו את האפשרויות עמית לתפנה החברה, תום תקופת הפוליסהלא יאוחר משלושה חודשים לפני   16.5
  :כל אלה כולל, תום תקופת הפוליסהבהעומדות בפניו 
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תכנית פי -על פעמי-חדאו כסכום /ואו כהיוון קצבה /וכקצבה  המצטבר החיסכוןקבלת כספי   16.5.1

  .בכפוף להסדר התחיקתי משלמת לקצבה

המשך בתכנית לא משלמת העברת החיסכון המצטבר בתכנית לא משלמת לקצבה לתכנית ה  16.5.2
תכנית ההמשך בתכנית פי -על פעמי-חדאו סכום /או היוון קצבה ו/ ווקבלת קצבה חודשיתלקצבה 

  .לא משלמת לקצבה בכפוף להסדר התחיקתי

לתכנית ההמשך וקבלת קצבה חודשית בהתאם , לתגמוליםבפרק העברת החיסכון המצטבר   16.5.3
  . ל בכפוף להסדר התחיקתיוהכובפרק לתגמולים לתנאי תכנית ההמשך 

לתכנית  פעמי-חד בסכום החיסכון המצטבר הנובע מהעברת כספים את פעמי-חדבסכום  לקבל  16.5.4
 בדצמבר 31תאריך  לעד  בגין כספים שהופקדו לראשונה בקופת גמל לקצבהמשלמת לקצבה

פים בגין כסלתגמולים לפרק ת פעמי-חדואת החיסכון המצטבר הנובע מהעברת כספים  1999
לתקנות  בכפוף לווהכ, 2007 בדצמבר 31תאריך  לתגמולים עדלשהופקדו לראשונה בקופת גמל 

  .להסדר התחיקתיהכנסה ו-מס

  . יצוין גובה הסכום הרלוונטי,  כאמור לעילשרותלצד כל אפ  16.5.5

התנאים , שינוי מסלול קבלת הקצבה לפי תנאי הפוליסה לרבות דחיית התחלת קבלת הקצבה  16.5.6
  . זהענייןמנגנון לשינוי המסלול והמשמעויות הקיימות לוה

  סתירות  .17

, או פרק מסוים/ נספח ו/במקרה של סתירה בין התנאים הכלליים של הפוליסה ובין התנאים של תכנית  17.1
במקרה של סתירה בין התנאים של תכניות . הפרק על ההטבות הנובעות מהם/הנספח/יחולו תנאי התכנית

פרק על ההטבות הנובעות מאותה /נספח/פרקים שונים יחולו התנאים של כל תכניתאו נספחים או 
  .לפי העניין, פרק/נספח/תכנית

תנאי פוליסה זו יהיו כפופים להסדר התחיקתי ,  כל דבר אחר האמור בפוליסה זו על כל נספחיהאף-על  17.2
תירה בין הוראות הפוליסה בכל ס. פיהם-הכנסה ולהנחיות המוצאות על-ולהוראות הכלולות בתקנות מס

  . שבהסדר התחיקתיהקוגנטיותתגברנה ההוראות ,  של הוראות ההסדר התחיקתיהקוגנטייםלתנאים 

  מסים והיטלים  .18

חייב לשלם לחברה את המסים הממשלתיים והאחרים החלים על הפוליסה או ,  לפי המקרה, או המוטבעמיתה
 כל התשלומים האחרים שהחברה מחויבת לשלמם לפי על המשיכות ועל, המוטלים על ההפקדות השוטפות

 בכפוף והכול, בין אם המסים האלה קיימים ביום עריכת הפוליסה ובין אם הם יוטלו במועד שלאחר מכן, הפוליסה
  .להוראות ההסדר התחיקתי

פי -פי תנאי פוליסה זו כל סכום שהיא חייבת בניכוייו על-החברה תנכה מכל סכום שהיא חייבת בתשלומו על
  .ההסדר התחיקתי

  מקום השיפוט  .19

  .פוליסה תוגשנה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בישראל מן ההתביעות הנובעות
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  תכנית לקצבה
  "עצמאיל - חיסכון פיננסי"

  קצבהמשלמת לתכנית 
  

  לעצמאייםלקצבה  גמל משלמתהתכנית מאושרת כקופת 

  

  הגדרות   .1

  :שר מפורשת בצדם תהיה למונחים שלהלן המשמעות אזובתכנית 

   לתכנית ותהפקדה
-חדבתוספת הפקדות לקצבה משלמת לתכנית השוטפות ההפקדות   -  לקצבהמשלמת 

שהופקדו לתכנית , אם היו, לרבות העברות מקופות גמלות פעמי
  .בכפוף להסדר התחיקתיוהכול משלמת לקצבה 

  חיסכון מצטבר 
פי -עלצבה כשהן משוערכות לקמשלמת תכנית לכל ההפקדות -סך  -  לקצבהמשלמת  בתכנית

 ניהול-דמילתנאים הכלליים בניכוי  9תוצאות ההשקעות כאמור בסעיף 
  . מתכנית לקצבהאו הועבר/ ו המצטבר ובניכוי כל סכום שנמשךחיסכוןה

רס לפי שיעור עליית המדד א במ1-הסכום יעודכן מדי שנה ב.  3,850₪  -  סכום קצבה מזערי
 לעומת המדד -ןויום העדכון הראשן יולעני, שהיה ידוע באותו מועד

בחישוב סכום . בכפוף להסדר התחיקתי, 2008רס אמב 1-שהיה ידוע ב
 מקופת עמיתהקצבה המזערי יובאו בחשבון סכומי קצבה להם זכאי ה

 בכפוף לקבלת אישור על קבלת הקצבה והכולגמל אחרת או ממעביד 
  .ממקור אחר

שאושרה כתכנית ביטוח ואשר " לעצמאי-נסיחיסכון פינ "-תנאים כלליים   -  תנאים כלליים
    .אלהתכנית זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאים 

  .פי ההגדרות בתנאים הכלליים-ן עלתיקבע הגדרת, מונחים שההגדרות שלהם אינן מופיעות בסעיף זה

   עמיתתשלום קצבה ל  .2

 להורות עמיתהיה רשאי הי, 80 לגיל פרישה מוקדמת ולא יאוחר מהגיעו לגיל עמיתהחל מהגיעו של ה  2.1
 אחד פי-על חודשיתבתור קצבה ישולם לו , כולו או חלקו, החיסכון המצטבר בתכנית משלמת לקצבהש
  .בכפוף להוראות הפוליסה ולהסדר התחיקתי, המפורטים להלן הקצבה מסלולימ

ובמסגרתה  לחברה בקשה לתשלום קצבה עמית יגיש הם לפני מועד התחלת תשלום הקצבהמיי 60לפחות    2.2
היוון רצונו בעל ,  שברצונו למשוך כקצבה בתכנית משלמת לקצבהסכום החיסכון המצטבר: יפורטו אלה

מסלול משיכת הקצבה שאותו כן את ו בכפוף להסדר התחיקתי פעמי-חדאו סכום משיכה בסכום / והקצבה
 בתנאים 7.1יף  והכול בכפוף לסע")בקשת הקצבה"להלן  (מסלולי הקצבה המפורטים להלןפי -על בחר

פי -על לצרף לבקשת הקצבה את כל המסמכים הדרושים לצורך תשלום הקצבה עמיתעל ה. הכלליים
  .דרישת החברה

 לחוק קופות גמל ועד 23שיותקנו לפי סעיף ובכפוף לתקנות החל ממועד התחלת תשלום הקצבה   2.3
 בחירתו בבקשה פי-עלקצבה חודשית  ,עמיתחברה לתשלם ה, הכנסה-מס בכפוף לתקנות -להתקנתן 

  :שלהלןבהתאם לאחד ממסלולי הקצבה ו לקצבה

  : קצבה בו המקדמים מגלמים הבטחת תוחלת חייםימסלול  2.3.1

כל עוד הוא בחיים ולמשך תקופת קצבה חודשית  עמיתלתשולם במסגרת מסלול קצבה זה   .א
  . "לקצבהת משלמלתכנית  אנספח "פי המקדמים המפורטים ב-על,  תשלומים240מינימום של 
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 תחושב ,2007שהחל לקבל קצבה בשנת  עמיתהקצבה החודשית שתשלם החברה ל    

 באותו עמיתלקצבה שיעמוד לזכות המשלמת  חלוקת החיסכון המצטבר בתכנית באמצעות
 "לקצבהמשלמת לתכנית  אנספח "בפי הטבלה המצורפת -במקדם הקצבה המתאים על, מועד
 להלן(גילו בתאריך התחלת תשלום הקצבה החודשית ו עמיתפי מינו של ה-קבע עלישי

  ").הקצבה החודשית היסודית"

 ולפני ששולמו לו עמית לאחר תאריך התחלת תשלומי הקצבה החודשית לעמיתבמקרה מות ה  
 240יימשכו תשלומי הקצבה החודשית למוטב עד תום ,  תשלומי קצבה חודשיים240

  .עמיתי הקצבה להתשלומים החודשיים מאז התחלת תשלום תשלומ

כל עוד הוא בחיים ולמשך תקופת קצבה חודשית  עמיתלתשולם במסגרת מסלול קצבה זה   .ב
  . "לקצבהלתכנית משלמת  בנספח "פי המקדמים המפורטים ב-על,  תשלומים360מינימום של 

ידי -שב על תחו,2007שהחל לקבל קצבה בשנת  עמיתהקצבה החודשית שתשלם החברה ל  
,  באותו מועדעמיתשיעמוד לזכות הבתכנית משלמת לקצבה המצטבר חלוקת החיסכון 

 " לקצבהלתכנית משלמת בנספח "בפי הטבלה המצורפת -במקדם הקצבה המתאים על
  .גילו בתאריך התחלת תשלום הקצבה החודשיתו עמיתפי מינו של ה-קבע עלישי

ני ששולמו לו  ולפעמית לאחר תאריך התחלת תשלומי הקצבה החודשית לעמיתבמקרה מות ה  
 360יימשכו תשלומי הקצבה החודשית למוטב עד תום ,  תשלומי קצבה חודשיים360

  .עמיתהתשלומים החודשיים מאז התחלת תשלום תשלומי הקצבה ל

יגדל מקדם הקצבה בשנה שבה , 2007 לקבל קצבה חודשית בשנה שלאחר שנת עמיתהחל ה  .ג
 :כמפורט להלן, 2007בטבלה לשנת התחיל לקבל את הקצבה לעומת מקדם הקצבה הנקוב 

    X  -  בעת התחלת תשלומי הקצבהעמיתגיל ה  

    Y  -  2007( לקבל קצבה עמיתהשנה שבה החל ה > Y(  

    MX,2007 -   בגיל עמית ל2007מקדם הקצבה בשנת X  

   DX  -  בגיל עמיתשיעור ההגדלה במקדם הקצבה ל X  

      MX,Y = MX,2007 (1+DX (Y-2007))  

 בעת התחלת תשלום הקצבה עמיתפי מינו וגילו של ה-שנתי ייקבע עלשיעור ההגדלה ה  
  .החודשית

קצבה  עמיתבמסגרת מסלול קצבה זה תשולם ל - מסלול קצבה בו המקדמים אינם מובטחים  2.3.2
 עמיתביקש ה"). הקצבה השונה "להלן(יו קיימות באותה עת בחברה בהתאם לאפשרויות שיה

 למשך כל ימי חייה של עמיתטיחה המשך תשלום במות הלרבות קצבה המב, לקבל קצבה שונה
הזוג של   וגיל בתעמיתפי גיל ה-הקצבה השונה שתשולם עלסכום תקבע החברה את , בת הזוג

 זוגו של-בתלפי שיעור הקצבה שתשולם -עלוכן  ,במועד התחלת תשלום הקצבה השונה ,עמיתה
ינה קיימות בחברה בעת התחלת ועל בסיס הנחות תוחלת חיים כפי שתהי,  לאחר מותועמיתה

תשלום הקצבה השונה וכן על בסיס שיעורי הריבית התחשיבית שתהיה נהוגה בחברה במועד 
  . הזכאות לחישוב הקצבה השונה

 בכתב לחברה עמיתאשר את פרטיה מסר האישה  -" עמיתבת זוגו של ה" זהלצורך סעיף   
 ערכה החברה את חישוב הקצבאות ושעל בסיס נתונים אלו, במועד בחירתו במסלול קצבה זה

  .זוגו אחריו- ובמקרה פטירתו תהיה זכאית בתעמיתלהן יהיה זכאי ה

פי סעיף זה יהיה לבת הזוג שאת פרטיה -עלשהתשלום לבת הזוג , מובהר בזה, למען הסר ספק  
 אינו רשאי לשנות את עמיתוה,  בכתב לחברה במועד בחירתו במסלול קצבה זהעמיתמסר ה

  . פי סעיף זה-עלחברה קצבה חודשית  מן הוג לאחר שהחל לקבלפרטי בת הז

 באמצעות זוגו-בת לחברה את תאריך הלידה של עמיתיוכיח ה, מסלול קצבה זהבעת בחירת   
  .תעודה לשביעות רצון החברה

  .בשינויים המחויבים, זוגה-ת ועל בןעמיתיחול האמור לעיל על ה,  אישההוא עמיתה אםמובהר כי   

תשלום התחלת לא יהיה רשאי לשנותו החל ממועד , צבה מסוים שבחר במסלול קעמיתר כי מובה  2.3.3
  . הקצבה שבחר
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 לקבל עמיתהחיסכון המצטבר בגינו החל התועבר יתרת ,  לקבל תשלומי קצבהעמיתחל הה בו במועד  2.4

 .או לכל מסלול אחר שתקבע החברה באישור הממונה" 1כללי "קצבה למסלול השקעה 

 וכתה ממנונלאחר ש, ם הקצבהסכו ישתנה מדי חודש בחודשו, פי סעיף זה- לקבל קצבה עלעמיתההחל   2.5
  .)"1(כללי " פי התשואה במסלול ההשקעה -על, פיה חושבה הקצבה החודשית-עלהריבית התחשיבית 

 משלמת לקצבה בין מסלולי הקצבה השונים תכנית יהיה רשאי לחלק את החיסכון המצטבר בעמיתה  2.6
  .ל בהתאם לאישורה של החברהולת תשלום הקצבה והכהתחור מועדים שונים לולבח

  .0.5% המצטבר בתקופת תשלום הקצבה יהיו בשיעור שנתי של חיסכון הניהול-דמי  2.7

  . זכאי למשוך כספים מן הפוליסהעמיתלא יהיה ה, עם התחלת תשלום הקצבהמובהר כי   2.8

  . לעיל. א2.3.1ו בחר במסלול קצבה כאמור בסעיף יחשב כאיל,  במסלול קצבהעמיתלא בחר ה  2.9

לת התחבבמקרה שסכום הקצבה החודשית ,  ולהוראות ההסדר התחיקתיהכנסה-מסבכפוף לתקנות   2.10
תשלם החברה , 1987 - ז"התשמ,  משכר המינימום לפי חוק שכר מינימום5%-מתשלומה יהיה נמוך 

  .פעמי-חד המצטבר בתשלום חיסכון את העמיתל

   עמיתים לפעמי-חדשלום סכומים ת  .3

 יהיה רשאי למשוך את החיסכון המצטבר בתכנית משלמת לקצבה בסכומים עמיתה ,לעיל 2חרף האמור בסעיף 
הכנסה הקובעות את -פי תקנות מס-תקנות שיותקנו מכוח חוק קופות גמל ועד להתקנתן עלים בכפוף לפעמי-חד

אין האמור להלן כולל את מלוא (במצבים האלה , ל זה למשיכת כספים אלה כדין ובכלעמיתזכאותו של ה
  ):האפשרויות למשיכת החיסכון המצטבר בהתאם להסדר התחיקתי

 1999 בדצמבר 31עד ליום   לקצבהגמלכספים אשר הופקדו לראשונה בקופת  פעמי-חדלמשוך בסכום   3.1
   . והכול בכפוף להסדר התחיקתי לפוליסה זומקופת הגמל לקצבההועברו אשר ו

ובלבד , פעמי-בסכום חד, החיסכון המצטבר בתכנית משלמת לקצבהיתרת  יהיה רשאי למשוך את עמיתה  3.2
לא יפחת מסכום הקצבה המזערי בכפוף , לאחר המשיכה,  יהיה זכאיעמיתשסכום הקצבה אשר לו ה

  :ובהתאם לכללים שלהלן, להסדר התחיקתי

,  יהיה רשאי לחזור בו מבקשתו זועמיתה.  תצורף לבקשת הקצבהפעמית-למשיכה החדהבקשה   .3.2.1
 .עמיתלת פעמי-חדהמשיכה הבכל שלב לפני מועד ביצוע תשלום 

 בהתאם עמיתם ממועד התחלת תשלום הקצבה למי י30לם בתוך ת תשופעמי-חדהמשיכה ה  .3.2.2
  .לאישורה של החברה והכול בכפוף להסדר התחיקתי

 תפעמי-חדלמשיכה כפלת סכום הקצבה המבוקש י הפ-בוצע עלת כאמור תפעמי-חדמשיכה   .3.2.3
  .עמיתבמקדם הקצבה לפיו הומר החיסכון המצטבר ל

  היוון  3.3

מינימום תשלומי קצבה בו קיימת הבטחת . א. 2.3.1פי סעיף -על במסלול משיכת קצבה עמיתהיה ובחר ה  
 מקצבתו 25% להוון עד עמיתיהיה רשאי ה, פחת סכום הקצבה מסכום הקצבה המזעריו, למוטבים

ובלבד שתקופת ההיוון תחל ממועד התחלת ") תקופת ההיוון" להלן (שנים 5החודשית לתקופה של עד 
 5%-מ, לאחר ההיוון, לא יפחתלת תשלומה התחבויתרת סכום הקצבה החודשית , עמיתתשלום הקצבה ל

ן כאמור יחולו  על היוו. ובכפוף להסדר התחיקתי1987 -ז "משכר המינימום לפי חוק שכר מינימום התשמ
  :לעיל וכן יחולו הוראות אלה. 3.2.2-ו 3.2.1הוראות סעיפים 

אחוז ההיוון ותקופת , לת תשלומההתחפי סכום הקצבה נכון למועד -עלהסכום המהוון יחושב   .3.3.1
 . לקצבה לתכנית משלמתג טבלה המצורפת בנספח פי ה-על ועמיתפי בחירת ה-עליחושבו ההיוון 

בהתאם , בשיעור מוקטן,  קצבה חודשיתעמיתתשולם ל, פה שבגינה בוצע ההיווןבמהלך התקו  .3.3.2
 .לשיעור ההיוון

 הקצבה החודשית לה היה זכאי במועד התחלת תשלום עמיתתשולם ל, מתום תקופת ההיוון  .3.3.3
פיה חושב -כשהיא צמודה לתוצאותיהן של ההשקעות בניכוי הריבית שעל, אלמלא ההיוון, הקצבה

  .ן זהיה החודשית ובכפוף להוראות המתאימות לעניסכום הקצב



 
 … 15 …

 
בהתאם , תשולם למוטב קצבה חודשית בשיעור המוקטן, לפני תום תקופת ההיוון, עמיתנפטר ה  .3.3.4

עד לתום , ובסיומה תשולם למוטב הקצבה אלמלא ההיוון, עד לתום תקופת ההיוון, לשיעור ההיוון
 .תקופת ההבטחה

 מן ינוכה,  ההיווןרותש באפעמיתבחר ה. יף זה כפוף להסדר התחיקתימובהר כי האמור בסע  .3.3.5
 .סכום המהוון כל מס שניכויו יתחייב באותו מועד בהתאם להסדר התחיקתיה

  התיישנות  .4

ין יל בכפוף להוראות הממונה לענולא תחול התיישנות והכ, לקצבהמשלמת תכנית פי -עלעל הזכות לקבלת קצבה 
  . דורשבלאטיפול בנכסים 

  לקצבהמשלמת בתכנית  פוליסההתקופת הארכת   .5

לעניין ההפקדות בתכנית משלמת לקצבה  פוליסההיוכל לבקש בכתב את הארכת תקופת  עמיתה  5.1
  . בכפוף להסדר התחיקתי,  לכל המאוחר80עד הגיעו לגיל השוטפות 

  בכתב מאתאישור לעניין המשך תשלום ההפקדה השוטפת לפוליסה כפופה לפוליסההארכת תקופת ה  5.2
  .החברה
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  קצבהל  משלמתתכניתל אספח נ
  

  :לקצבה  משלמתלתכנית . א2.3.1 פי סעיף- עלעמיתל היסודית ת החודשיהקצבהמקדמים לחישוב 
  
   
   

   תשלומים240מסלול לתשלום קצבה חודשית לפי מינימום 

 אישה גבר
 עמיתגיל ה

במועד 
לת התח

תשלום 
 הקצבה

מקדם קצבה 
לחישוב קצבה 

דשית יסודית חו
 2007בשנת 

שיעור ההגדלה 
במקדם הקצבה בגין 

כל שנה שחלפה 
 עד 2007משנת 

מועד התחלת תשלום 
 הקצבה

מקדם קצבה 
לחישוב קצבה 
חודשית יסודית 

 2007בשנת 

שיעור ההגדלה 
במקדם הקצבה בגין 

כל שנה שחלפה 
 עד 2007משנת 

מועד התחלת תשלום 
 הקצבה

60 216.55 0.100% 225.74 0.119% 

61 213.04 0.102% 221.97 0.121% 

62 209.57 0.104% 218.20 0.123% 

63 206.18 0.104% 214.47 0.124% 

64 202.88 0.103% 210.79 0.124% 

65 199.71 0.101% 207.19 0.123% 

66 196.67 0.099% 203.69 0.121% 

67 193.81 0.095% 200.33 0.118% 

68 191.14 0.090% 197.11 0.114% 

69 188.68 0.084% 194.08 0.108% 

70 186.44 0.077% 191.26 0.102% 

71 184.44 0.070% 188.67 0.094% 

72 182.67 0.062% 186.33 0.086% 

73 181.14 0.053% 184.25 0.077% 

74 179.85 0.046% 182.45 0.068% 

75 178.77 0.038% 180.90 0.059% 

76 177.90 0.032% 179.62 0.050% 

77 177.16 0.027% 178.57 0.042% 

78 176.64 0.022% 177.73 0.034% 

79 176.23 0.017% 177.06 0.028% 

80 175.91 0.013% 176.54 0.022% 
  
  

  
- ברוטו בניכוי דמי4%של שנתית  ריבית אהי, הריבית התחשיבית לפיה חושבו המקדמים הנקובים בטבלה לעיל  .1

  .0.5%ור שנתי של ניהול החיסכון המצטבר בשיע
הריבית התחשיבית לפיה חושבו .  קבועה ולא תשתנהאפיה נקבעו המקדמים הי-הנחת תוחלת החיים שעל  .2

  .המקדמים יכולה להשתנות
 נספח מתוקן ומעודכן אשר עמיתתשלח החברה ל, פיה חושבו המקדמים-יחול שינוי בריבית התחשיבית שעלאם   .3

  .ידי הממונה-אושר על
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  קצבהל  משלמתתכניתל בספח נ
  

  :לקצבה  משלמתלתכנית . ב2.3.1 פי סעיף- עלעמיתל ת החודשיהקצבהמקדמים לחישוב 

  
   תשלומים360מסלול לתשלום קצבה חודשית לפי מינימום 

 אישה גבר

 עמיתגיל ה
במועד 

לת התח
תשלום 
 הקצבה

מקדם קצבה 
לחישוב קצבה 

חודשית 
יסודית בשנת 

2007 

שיעור ההגדלה 
צבה בגין במקדם הק

כל שנה שחלפה 
 עד 2007משנת 

מועד התחלת 
 תשלום הקצבה

מקדם קצבה 
לחישוב קצבה 

חודשית 
יסודית בשנת 

2007 

שיעור ההגדלה 
במקדם הקצבה בגין 

כל שנה שחלפה 
 עד 2007משנת 

מועד התחלת 
 תשלום הקצבה

60 235.32 0.029% 239.29 0.054% 
61 233.78 0.026% 237.30 0.050% 
62 232.42 0.023% 235.49 0.046% 
63 231.24 0.021% 233.87 0.042% 
64 230.23 0.018% 232.45 0.037% 
65 229.39 0.015% 231.22 0.033% 
66 228.70 0.013% 230.20 0.028% 
67 228.16 0.010% 229.35 0.024% 
68 227.73 0.009% 228.67 0.020% 
69 227.40 0.007% 228.12 0.016% 
70 227.14 0.005% 227.69 0.013% 
71 226.95 0.004% 227.36 0.010% 
72 226.81 0.003% 227.11 0.008% 
73 226.70 0.002% 226.92 0.006% 
74 226.63 0.002% 226.78 0.005% 
75 226.57 0.001% 226.68 0.004% 
76 226.53 0.001% 226.61 0.003% 
77 226.50 0.001% 226.56 0.002% 
78 226.48 0.001% 226.52 0.002% 
79 226.47 0.000% 226.50 0.001% 
80 226.46 0.000% 226.48 0.001% 

  
- ברוטו בניכוי דמי4%של שנתית  ריבית אהי, הריבית התחשיבית לפיה חושבו המקדמים הנקובים בטבלה לעיל  .1

  .0.5%ניהול החיסכון המצטבר בשיעור שנתי של 
הריבית התחשיבית לפיה חושבו .  קבועה ולא תשתנהאנקבעו המקדמים היפיה -הנחת תוחלת החיים שעל  .2

  .המקדמים יכולה להשתנות
 נספח מתוקן ומעודכן אשר עמיתתשלח החברה ל, פיה חושבו המקדמים-יחול שינוי בריבית התחשיבית שעלאם   .3

  .ידי הממונה-אושר על
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   לקצבהכנית משלמתלת גספח נ
  )3.3סעיף (היוון 

  
  

 יוון בשנים שלמותההתקופת  
שיעור 
 קצבה

 מהוונת 
1 2 3 4 5 

5%  59.06   116.13  171.27  224.54  276.01  

10.0%  118.13   232.26  342.54  449.08  552.02  

15.0%  177.19   348.39  513.80  673.62  828.04  

20.0%  236.26   464.52  685.07  898.16 1,104.05  

25.0%  295.32   580.66  856.34 1,122.70 1,380.06  

  
  3.50%  שנתיתריבית היוון

  ח"ש 100  חודשיתקצבה
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  תכנית לקצבה
  "לעצמאי - חיסכון פיננסי"

  קצבהלא משלמת לתכנית 
  

  לעצמאיים לקצבה גמל לא משלמתהתכנית מאושרת כקופת 
  תגמולים לעצמאייםלכקופה מאושרת ו

  הגדרות   .1

  : תהיה למונחים שלהלן המשמעות אשר מפורשת בצדםזות בתכני

   ההפקדות לתכנית
שהופקדו , אם היו, פעמיות לרבות העברות מקופות גמל-ההפקדות חד  -  לקצבהמשלמת  לא

  .לתכנית לא משלמת לקצבה בכפוף להסדר התחיקתי

  חיסכון מצטבר 
לקצבה כשהן משוערכות למת מש  לאכל ההפקדות לחיסכון בתכנית-סך  -  לקצבהמשלמת   לאבתכנית

- לתנאים הכלליים בניכוי דמי9פי תוצאות ההשקעות כאמור בסעיף -על
 מתכנית או הועבר/ וניהול החיסכון המצטבר ובניכוי כל סכום שנמשך

  .לקצבה

 במארס לפי שיעור עליית המדד 1-הסכום יעודכן מדי שנה ב.  3,850₪  -  סכום קצבה מזערי
 לעומת המדד - עניין יום העדכון הראשוןול, שהיה ידוע באותו מועד

בחישוב סכום . בכפוף להסדר התחיקתי, 2008 במארס 1-שהיה ידוע ב
 מקופת עמיתהקצבה המזערי יובאו בחשבון סכומי קצבה להם זכאי ה

גמל אחרת או ממעביד והכול בכפוף לקבלת אישור על קבלת הקצבה 
  .ממקור אחר

ביטוח תכנית בתור שאושרה " לעצמאיים-כון פיננסיחיס "-תנאים כלליים   -  תנאים כלליים
    .ואשר תכנית זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה

  

  .פי ההגדרות בתנאים הכלליים-תיקבע הגדרתן על, מונחים שההגדרות שלהם אינן מופיעות בסעיף זה

  )התכנית מוכרת כקופת גמל משלמת לקצבה(תכנית המשך בתכנית לא משלמת לקצבה   .2

  :תשלום קצבה לעמית  2.1

 עמיתיהיה רשאי ה, 80 לגיל פרישה מוקדמת ולא יאוחר מהגיעו לגיל עמיתהחל מהגיעו של ה  2.1.1
בתור קצבה ישולם לו , כולו או חלקו, החיסכון המצטבר בתכנית לא משלמת לקצבהשלהורות 
לתכנית , כולו או חלקו, באמצעות העברת החיסכון המצטבר בתכנית לא משלמת לקצבה, חודשית

  .בכפוף להוראות הפוליסה ולהסדר התחיקתי,  אחד ממסלולי הקצבה המפורטים להלןפי-על, זו

 את החיסכון , כאמור בסעיף זה, יהיה רשאי להעביר לתכנית ההמשךעמיתהש ,מובהר  
לא המצטבר בתכנית לא משלמת לקצבה הנובע מכספים אשר הופקדו לראשונה בקופת גמל 

לתכנית או הופקדו /ו פעמי-חדואשר הועברו בסכום  2008 בינואר 1מתאריך משלמת לקצבה 
   . בתנאים הכלליים7.1 והכול בכפוף לסעיף לא משלמת לקצבה

 להעביר את החיסכון המצטבר בתכנית לא עמיתיחפוץ ההמועד שבו  ימים לפני 60לפחות    2.1.2
תכנית ההמשך בתכנית לא  פי-עלכולו או חלקו לתכנית זו ולהתחיל לקבל קצבה , משלמת לקצבה
במסגרת בקשתו . לעשות כן על בקשתו, בכתב  להודיע לחברהעמיתעל ה, משלמת לקצבה

סכום החיסכון המצטבר בתכנית לא משלמת לקצבה שברצונו להעביר לתכנית : יפורטו אלה
 בכפוף פעמי-חדאו סכום משיכה בסכום /על רצונו בהיוון הקצבה ו, ההמשך ולמשוך כקצבה



 
 … 20 …

 
תחיקתי וכן את מסלול משיכת הקצבה שאותו בחר בהתאם למסלולי הקצבה המפורטים להסדר ה

 לצרף לבקשת הקצבה את כל המסמכים הדרושים עמיתעל ה"). בקשת הקצבה"להלן (להלן 
  .פי דרישת החברה-לצורך תשלום הקצבה על

ופות גמל ועד  לחוק ק23ובכפוף לתקנות שיותקנו לפי סעיף החל ממועד התחלת תשלום הקצבה   2.1.3
פי בחירתו -עלקצבה חודשית , עמיתתשלם החברה ל, הכנסה- בכפוף לתקנות מס-להתקנתן 

  :שלהלןבהתאם לאחד ממסלולי הקצבה ו בבקשה לקצבה

  : קצבה בו המקדמים מגלמים הבטחת תוחלת חייםימסלול  .א

  קצבה חודשית כל עוד הוא בחיים ולמשךעמיתתשולם לבמסגרת מסלול קצבה זה   )1(
לא  לתכנית אנספח "פי המקדמים המפורטים ב-על,  תשלומים240תקופת מינימום של 

  . "לקצבהמשלמת 

 תחושב ,2007שהחל לקבל קצבה בשנת  עמיתהקצבה החודשית שתשלם החברה ל  
 לקבל באמצעות עמיתההמשך אותו בחר ה חלוקת החיסכון המצטבר בתכנית באמצעות

 לתכנית אנספח "בפי הטבלה המצורפת - על במקדם הקצבה המתאים,מסלול קצבה זה
גילו בתאריך התחלת תשלום ו עמיתפי מינו של ה-קבע עלי שי"לקצבהלא משלמת 

  ").הקצבה החודשית היסודית" להלן(הקצבה החודשית 

 ולפני עמית לאחר תאריך התחלת תשלומי הקצבה החודשית לעמיתבמקרה מות ה  
שכו תשלומי הקצבה החודשית למוטב עד יימ,  תשלומי קצבה חודשיים240ששולמו לו 

  .עמית התשלומים החודשיים מאז התחלת תשלום תשלומי הקצבה ל240תום 

 קצבה חודשית כל עוד הוא בחיים ולמשך עמיתתשולם לבמסגרת מסלול קצבה זה   )2(
לתכנית לא  בנספח "פי המקדמים המפורטים ב-על,  תשלומים360תקופת מינימום של 

  . "לקצבהמשלמת 

-שב על תחו,2007שהחל לקבל קצבה בשנת  עמיתהקצבה החודשית שתשלם החברה ל  
 לקבל באמצעות מסלול עמיתבתכנית ההמשך אותו בחר הידי חלוקת החיסכון המצטבר 

לתכנית לא  בנספח "בפי הטבלה המצורפת -במקדם הקצבה המתאים על, קצבה זה
יך התחלת תשלום הקצבה גילו בתארו עמיתפי מינו של ה-קבע עלי שי" לקצבהמשלמת
  .החודשית

 ולפני עמית לאחר תאריך התחלת תשלומי הקצבה החודשית לעמיתבמקרה מות ה  
יימשכו תשלומי הקצבה החודשית למוטב עד ,  תשלומי קצבה חודשיים360ששולמו לו 

  .עמית התשלומים החודשיים מאז התחלת תשלום תשלומי הקצבה ל360תום 

יגדל מקדם הקצבה בשנה , 2007ודשית בשנה שלאחר שנת  לקבל קצבה חעמיתהחל ה  )3(
, 2007שבה התחיל לקבל את הקצבה לעומת מקדם הקצבה הנקוב בטבלה לשנת 

 :כמפורט להלן

    X  -  בעת התחלת תשלומי הקצבהעמיתגיל ה  

    Y  -  2007( לקבל קצבה עמיתהשנה שבה החל ה > Y(  

    MX,2007 -   בגיל עמית ל2007מקדם הקצבה בשנת X  

   DX  -  בגיל עמיתשיעור ההגדלה במקדם הקצבה ל X  

      MX,Y = MX,2007 (1+DX (Y-2007))  

 בעת התחלת תשלום הקצבה עמיתפי מינו וגילו של ה-שיעור ההגדלה השנתי ייקבע על  
  .החודשית

 עמיתבמסגרת מסלול קצבה זה תשולם ל - מסלול קצבה בו המקדמים אינם מובטחים  .ב
ביקש "). הקצבה השונה"להלן ( שיהיו קיימות באותה עת בחברה בהתאם לאפשרויותקצבה 

 למשך כל ימי עמיתלרבות קצבה המבטיחה המשך תשלום במות ה,  לקבל קצבה שונהעמיתה
 וגיל עמיתפי גיל ה-הקצבה השונה שתשולם עלסכום תקבע החברה את , חייה של בת הזוג

פי שיעור הקצבה -עלוכן  ,במועד התחלת תשלום הקצבה השונה, עמיתהזוג של ה בת
ועל בסיס הנחות תוחלת חיים כפי שתהיינה ,  לאחר מותועמית הזוגו של-בתלשתשולם 
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קיימות בחברה בעת התחלת תשלום הקצבה השונה וכן על בסיס שיעורי הריבית התחשיבית 

  . שתהיה נהוגה בחברה במועד הזכאות לחישוב הקצבה השונה

 בכתב לחברה עמיתאשר את פרטיה מסר האישה  -" עמיתבת זוגו של ה" זהלצורך סעיף   
ושעל בסיס נתונים אלו ערכה החברה את חישוב הקצבאות , במועד בחירתו במסלול קצבה זה

  .זוגו אחריו- ובמקרה פטירתו תהיה זכאית בתעמיתלהן יהיה זכאי ה

פי סעיף זה יהיה לבת הזוג שאת -עלשהתשלום לבת הזוג , מובהר בזה, למען הסר ספק  
 אינו רשאי עמיתוה,  בכתב לחברה במועד בחירתו במסלול קצבה זהעמיתפרטיה מסר ה

  . פי סעיף זה-עלחברה קצבה חודשית  מן הלשנות את פרטי בת הזוג לאחר שהחל לקבל

 באמצעות זוגו-בת לחברה את תאריך הלידה של עמיתיוכיח ה, מסלול קצבה זהבעת בחירת   
  .תעודה לשביעות רצון החברה

בשינויים , זוגה-ועל בן העמיתהיחול האמור לעיל על ,  אישההוא עמיתה אםר כי מובה  
  .המחויבים

התחלת לא יהיה רשאי לשנותו החל ממועד ,  שבחר במסלול קצבה מסויםעמיתמובהר כי   .ג
  . תשלום הקצבה שבחר

 עמית ההחיסכון המצטבר בגינו החלתועבר יתרת ,  לקבל תשלומי קצבהעמיתחל הה בו במועד  2.1.4
 .או לכל מסלול אחר שתקבע החברה באישור הממונה" 1כללי "לקבל קצבה למסלול השקעה 

לאחר , ם הקצבהסכו ישתנה מדי חודש בחודשו, פי סעיף זה- לקבל קצבה עלעמיתהחל ה  2.1.5
פי התשואה במסלול -על, פיה חושבה הקצבה החודשית-על הריבית התחשיבית וכתה ממנונש

  .")1(כללי " ההשקעה 

 יהיה רשאי לחלק את החיסכון המצטבר בתכנית לא משלמת לקצבה בין מסלולי הקצבה עמיתה  2.1.6
  .השונים ולבחור מועדים שונים להתחלת תשלום הקצבה והכול בהתאם לאישורה של החברה

  .0.5%ניהול החיסכון המצטבר בתקופת תשלום הקצבה יהיו בשיעור שנתי של -דמי  2.1.7

  . זכאי למשוך כספים מן הפוליסהעמיתלא יהיה ה,  התחלת תשלום הקצבהעםמובהר כי   2.1.8

 )1(. א2.1.3יחשב כאילו בחר במסלול קצבה כאמור בסעיף ,  במסלול קצבהעמיתלא בחר ה  2.1.9
  .לעיל

במקרה שסכום הקצבה החודשית , הכנסה ולהוראות ההסדר התחיקתי-בכפוף לתקנות מס  2.1.10
, 1987 - ז"התשמ,  משכר המינימום לפי חוק שכר מינימום5%-לת תשלומה יהיה נמוך מהתחב

  .פעמי- את החיסכון המצטבר בתשלום חדעמיתתשלם החברה ל

   עמיתפעמיים ל-תשלום סכומים חד  .2.2

 יהיה רשאי למשוך את החיסכון המצטבר בתכנית לא משלמת עמיתה , לעיל2.1חרף האמור בסעיף   
פי תקנות -נות שיותקנו מכוח חוק קופות גמל ועד להתקנתן עלתקים בכפוף לפעמי-חדלקצבה בסכומים 

אין (במצבים האלה ,  למשיכת כספים אלה כדין ובכלל זהעמיתהכנסה הקובעות את זכאותו של ה-מס
  ):האמור להלן כולל את מלוא האפשרויות למשיכת החיסכון המצטבר בהתאם להסדר התחיקתי

ובלבד שסכום , פעמי-בסכום חד, נית לא משלמת לקצבהלמשוך את יתרת החיסכון המצטבר בתכ  2.2.1
לא יפחת מסכום הקצבה המזערי בכפוף , לאחר המשיכה,  יהיה זכאיעמיתהקצבה אשר לו ה
  :ובהתאם לכללים שלהלן, להסדר התחיקתי

 יהיה רשאי לחזור בו מבקשתו עמיתה.  תצורף לבקשת הקצבהפעמית-למשיכה החדהבקשה   .א
 .עמיתלת פעמי-חדהמשיכה הד ביצוע תשלום בכל שלב לפני מוע, זו

 בהתאם עמיתם ממועד התחלת תשלום הקצבה למי י30לם בתוך ת תשופעמי-חדהמשיכה ה  .ב
  .לאישורה של החברה והכול בכפוף להסדר התחיקתי

 תפעמי-חדלמשיכה י הכפלת סכום הקצבה המבוקש פ-בוצע עלת כאמור תפעמי-חדמשיכה   .ג
  .עמיתחיסכון המצטבר לבמקדם הקצבה לפיו הומר ה
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  היוון  2.2.2

 בו קיימת הבטחת מינימום )1(.א. 2.1.3פי סעיף - במסלול משיכת קצבה עלעמיתהיה ובחר ה  
 להוון עמיתיהיה רשאי ה, ופחת סכום הקצבה מסכום הקצבה המזערי, תשלומי קצבה למוטבים

ובלבד שתקופת ) "תקופת ההיוון"להלן  (שנים 5 מקצבתו החודשית לתקופה של עד 25%עד 
לת התחבויתרת סכום הקצבה החודשית , עמיתההיוון תחל ממועד התחלת תשלום הקצבה ל

 1987 -ז " משכר המינימום לפי חוק שכר מינימום התשמ5%-מ, לאחר ההיוון, לא יפחתתשלומה 
 לעיל וכן יחולו. ב-ו.  א2.2.1 על היוון כאמור יחולו הוראות סעיפים .ובכפוף להסדר התחיקתי

  :הוראות אלה

אחוז ההיוון ותקופת , פי סכום הקצבה נכון למועד התחלת תשלומה-הסכום המהוון יחושב על  .א
 ובהתאם לטבלה המצורפת בנספח ג לתכנית לא משלמת עמיתפי בחירת ה-ההיוון יחושבו על

 . לקצבה

בהתאם , בשיעור מוקטן,  קצבה חודשיתעמיתתשולם ל, במהלך התקופה שבגינה בוצע ההיוון  .ב
 .לשיעור ההיוון

 הקצבה החודשית לה היה זכאי במועד התחלת תשלום עמיתתשולם ל, מתום תקופת ההיוון  .ג
פיה -כשהיא צמודה לתוצאותיהן של ההשקעות בניכוי הריבית שעל, אלמלא ההיוון, הקצבה

  .חושב סכום הקצבה החודשית ובכפוף להוראות המתאימות לעניין זה

, תשולם למוטב קצבה חודשית בשיעור המוקטן, ום תקופת ההיווןלפני ת, עמיתנפטר ה  .ד
ובסיומה תשולם למוטב הקצבה אלמלא , עד לתום תקופת ההיוון, בהתאם לשיעור ההיוון

 .עד לתום תקופת ההבטחה, ההיוון

ינוכה מן ,  באפשרות ההיווןעמיתבחר ה. מובהר כי האמור בסעיף זה כפוף להסדר התחיקתי  .ה
  .כל מס שניכויו יתחייב באותו מועד בהתאם להסדר התחיקתיהסכום המהוון 

  התיישנות  .3

ל בכפוף ולא תחול התיישנות והכ, לקצבהההמשך בתכנית לא משלמת פי תכנית -על הזכות לקבלת קצבה על
  .ין טיפול בנכסים בלא דורשילהוראות הממונה לענ

  לקצבהלא משלמת  בתכנית פוליסהתקופת ההארכת   .4

בתכנית לא משלמת לקצבה לעניין ההפקדות  פוליסהוכל לבקש בכתב את הארכת תקופת הי עמיתה  4.1
  .בכפוף להסדר התחיקתי,  לכל המאוחר80עד הגיעו לגיל לחיסכון 

 לעניין המשך תשלום ההפקדה השוטפת לפוליסה כפופה לאישור בכתב מאת פוליסההארכת תקופת ה  4.2
  .החברה
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  קצבהל  לא משלמתתכניתל אספח נ
  

  :לקצבה  לא משלמתלתכנית )1(. א2.1.3 פי סעיף- עלעמיתל היסודית ת החודשיהקצבהמקדמים לחישוב 
  
   
   

   תשלומים240מסלול לתשלום קצבה חודשית לפי מינימום 

 אישה גבר
 עמיתגיל ה

במועד 
לת התח

תשלום 
 הקצבה

מקדם קצבה 
לחישוב קצבה 
חודשית יסודית 

 2007בשנת 

שיעור ההגדלה 
בה בגין במקדם הקצ

כל שנה שחלפה 
 עד 2007משנת 

מועד התחלת תשלום 
 הקצבה

מקדם קצבה 
לחישוב קצבה 
חודשית יסודית 

 2007בשנת 

שיעור ההגדלה 
במקדם הקצבה בגין 

כל שנה שחלפה 
 עד 2007משנת 

מועד התחלת תשלום 
 הקצבה

60 216.55 0.100% 225.74 0.119% 

61 213.04 0.102% 221.97 0.121% 

62 209.57 0.104% 218.20 0.123% 

63 206.18 0.104% 214.47 0.124% 

64 202.88 0.103% 210.79 0.124% 

65 199.71 0.101% 207.19 0.123% 

66 196.67 0.099% 203.69 0.121% 

67 193.81 0.095% 200.33 0.118% 

68 191.14 0.090% 197.11 0.114% 

69 188.68 0.084% 194.08 0.108% 

70 186.44 0.077% 191.26 0.102% 

71 184.44 0.070% 188.67 0.094% 

72 182.67 0.062% 186.33 0.086% 

73 181.14 0.053% 184.25 0.077% 

74 179.85 0.046% 182.45 0.068% 

75 178.77 0.038% 180.90 0.059% 

76 177.90 0.032% 179.62 0.050% 

77 177.16 0.027% 178.57 0.042% 

78 176.64 0.022% 177.73 0.034% 

79 176.23 0.017% 177.06 0.028% 

80 175.91 0.013% 176.54 0.022% 
  
  

  
- ברוטו בניכוי דמי4%של שנתית  ריבית אהי, הריבית התחשיבית לפיה חושבו המקדמים הנקובים בטבלה לעיל  .1

  .0.5%ניהול החיסכון המצטבר בשיעור שנתי של 
הריבית התחשיבית לפיה חושבו .  קבועה ולא תשתנהא נקבעו המקדמים היפיה-הנחת תוחלת החיים שעל  .2

  .המקדמים יכולה להשתנות
 נספח מתוקן ומעודכן אשר עמיתתשלח החברה ל, פיה חושבו המקדמים-יחול שינוי בריבית התחשיבית שעלאם   .3

  .ידי הממונה-אושר על
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  קצבהל  לא משלמתתכניתל בספח נ
  

  :לקצבה  לא משלמתלתכנית) 2.( א2.1.3 פי סעיף- עלעמיתל תדשי החוהקצבהמקדמים לחישוב 

  
   תשלומים360מסלול לתשלום קצבה חודשית לפי מינימום 

 אישה גבר

 עמיתגיל ה
במועד 

לת התח
תשלום 
 הקצבה

מקדם קצבה 
לחישוב קצבה 

חודשית 
יסודית בשנת 

2007 

שיעור ההגדלה 
במקדם הקצבה בגין 

כל שנה שחלפה 
 עד 2007משנת 

ועד התחלת מ
 תשלום הקצבה

מקדם קצבה 
לחישוב קצבה 

חודשית 
יסודית בשנת 

2007 

שיעור ההגדלה 
במקדם הקצבה בגין 

כל שנה שחלפה 
 עד 2007משנת 

מועד התחלת 
 תשלום הקצבה

60 235.32 0.029% 239.29 0.054% 
61 233.78 0.026% 237.30 0.050% 
62 232.42 0.023% 235.49 0.046% 
63 231.24 0.021% 233.87 0.042% 
64 230.23 0.018% 232.45 0.037% 
65 229.39 0.015% 231.22 0.033% 
66 228.70 0.013% 230.20 0.028% 
67 228.16 0.010% 229.35 0.024% 
68 227.73 0.009% 228.67 0.020% 
69 227.40 0.007% 228.12 0.016% 
70 227.14 0.005% 227.69 0.013% 
71 226.95 0.004% 227.36 0.010% 
72 226.81 0.003% 227.11 0.008% 
73 226.70 0.002% 226.92 0.006% 
74 226.63 0.002% 226.78 0.005% 
75 226.57 0.001% 226.68 0.004% 
76 226.53 0.001% 226.61 0.003% 
77 226.50 0.001% 226.56 0.002% 
78 226.48 0.001% 226.52 0.002% 
79 226.47 0.000% 226.50 0.001% 
80 226.46 0.000% 226.48 0.001% 

  
- ברוטו בניכוי דמי4%של שנתית  ריבית אהי, הריבית התחשיבית לפיה חושבו המקדמים הנקובים בטבלה לעיל  .1

  .0.5%ניהול החיסכון המצטבר בשיעור שנתי של 
ריבית התחשיבית לפיה חושבו ה.  קבועה ולא תשתנהאפיה נקבעו המקדמים הי-הנחת תוחלת החיים שעל  .2

  .המקדמים יכולה להשתנות
 נספח מתוקן ומעודכן אשר עמיתתשלח החברה ל, פיה חושבו המקדמים-יחול שינוי בריבית התחשיבית שעלאם   .3

  .ידי הממונה-אושר על
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   לקצבהלתכנית לא משלמת גספח נ
  )2.2.2סעיף (היוון 

  
  

 ההיוון בשנים שלמותתקופת  
שיעור 
 קצבה
 וונת מה

1 2 3 4 5 

5%  59.06   116.13  171.27  224.54  276.01  

10.0%  118.13   232.26  342.54  449.08  552.02  

15.0%  177.19   348.39  513.80  673.62  828.04  

20.0%  236.26   464.52  685.07  898.16 1,104.05  

25.0%  295.32   580.66  856.34 1,122.70 1,380.06  

  
  3.50%  שנתיתריבית היוון

  ח"ש 100  חודשיתקצבה
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  ):לעצמאייםכקופה לתגמולים מאושרת תכנית (לתגמולים  פרק  .5

  הגדרות   .5.1

  : תהיה למונחים שלהלן המשמעות אשר מפורשת בצדםהז פרקב

  פרק ללחיסכון הפקדות 
 בדצמבר 31פים שהופקדו בה עד בגין כסתגמולים העברות מקופת גמל ל  -  לתגמולים

 מובהר כי לא .בכפוף להסדר התחיקתי, פרק לתגמוליםשהופקדו ל 2007
בהגדרה כספים אחרים מלבד האמור , לתגמולים ניתן יהיה להעביר לתכנית

  .זו לעיל

  חיסכון מצטבר
תוצאות פי -עלכשהן משוערכות  פרק לתגמוליםל חיסכוןכל ההפקדות ל-סך  -  לתגמולים

 חיסכון הניהול-דמילתנאים הכלליים בניכוי  9 כאמור בסעיף ההשקעות
  .פרק לתגמוליםמאו הועבר /והמצטבר ובניכוי כל סכום שנמשך 

   תום תקופת הפוליסה
  ."דף פרטי הפוליסה"כנקוב ב  -  לתגמוליםתכנית ב

  תכנית 
  . ביטוח לתגמוליםת מוכרת כקופתכנית  -  לתגמוליםמאושרת 

שאושרה כתכנית ביטוח ואשר " לעצמאי-חיסכון פיננסי "-יים תנאים כלל  -  תנאים כלליים
  אלהתכנית זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאים 

  .פי ההגדרות בתנאים הכלליים-תיקבע הגדרתן על, מונחים שההגדרות שלהם אינן מופיעות בסעיף זה

   עמיתלפעמיים -סכומים חדתשלום   .5.2

בכפוף להסדר  פעמי-בסכום חד פרק לתגמוליםב  יהיה רשאי למשוך את החיסכון המצטברעמיתה  
  . התחיקתי

  )מוכר כקופת גמל משלמת לקצבה( תכנית המשך  .5.3

 עמיתמהגיעו של ההחל , בתנאים הכלליים 7.1 ובכפוף לסעיף לעיל 5.2 בסעיף  האמוראף-על  5.3.1
 סכוןחילהעביר את ה, עמיתה  רשאייהיה, 80גיל מהגיעו ל ולא יאוחר לגיל פרישה מוקדמת

לתכנית המשך שתאפשר , ")היתרה המועברת"להלן (כולו או חלקו , פרק לתגמוליםבהמצטבר 
מובהר כי במועד .  והכול בכפוף להסדר התחיקתיתשלום קצבה בהתאם לאחד המסלולים שלהלן

  .בהתאם להסדר התחיקתי, ככל שיחול, ההעברה ינוכה כל מס שיחול

כולו או , להעביר את החיסכון המצטבר לתגמולים עמית היחפוץ ם לפני המועד שבו מיי 60לפחות   
 להודיע עמיתעל ה, פרק לתגמולים תכנית ההמשך בפי-עלחלקו לתכנית זו ולהתחיל לקבל קצבה 

החיסכון המצטבר  סכום את :במסגרת בקשתו יפורטו אלה .לעשות כן על בקשתו, בכתב לחברה
בחר בהתאם למסלולי הקצבה המפורטים ומסלול משיכת הקצבה שאותו בגינו בחר לקבל קצבה 

ובלבד שמועד התחלת תשלום הקצבה לא יהיה לפני הגיעו לגיל , ")בקשת הקצבה"להלן (להלן 
 לצרף עמיתעל ה. והכול בכפוף לאמור בפרק זה, 80הפרישה המוקדמת ולא יאוחר מהיותו בגיל 

  .שת החברהפי דרי-עללבקשת הקצבה את כל המסמכים הדרושים לצורך תשלום הקצבה 

 לא יהיה רשאי לבחור באפשרות עמיתה,  ולהסדר התחיקתיהכנסה-מסמובהר כי בכפוף לתקנות   
תשלומה לת התחבזו מקום בו הסכום שיופקד בתכנית ההמשך יקנה לו קצבה חודשית שסכומה 

  .1987 - ז"התשמ,  משכר המינימום לפי חוק שכר מינימום5%-מיהיה נמוך 

תכנית ההמשך יהיה מסלול קצבה בו המקדמים מגלמים הבטחת ב החודשית מסלול הקצבה  
 :שלהלן אחד ממסלולי הקצבה תוחלת חיים לפי

כל עוד הוא בחיים ולמשך תקופת הקצבה החודשית  עמיתלתשולם במסגרת מסלול קצבה זה   .א
  ." פרק לתגמוליםל אנספח "פי המקדמים המפורטים ב-על,  תשלומים240מינימום של 
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ידי - תחושב על,2007 שהחל לקבל קצבה בשנת עמיתית שתשלם החברה להקצבה החודש  

 באותו מועד במקדם עמיתחלוקת החיסכון המצטבר בתכנית ההמשך שיעמוד לזכות ה
פי מינו -שייקבע על"  פרק לתגמוליםל אנספח "פי הטבלה המצורפת ב-הקצבה המתאים על

 הקצבה החודשית"הלן ל( וגילו בתאריך התחלת תשלום הקצבה החודשית עמיתשל ה
  ").היסודית

 240ולפני ששולמו לו הקצבה החודשית  לאחר תאריך התחלת תשלומי עמיתבמקרה מות ה  
 התשלומים 240 למוטב עד תום הקצבה החודשיתיימשכו תשלומי ,  חודשייםקצבהתשלומי 

  .עמיתהקצבה לתשלומי תשלום החודשיים מאז התחלת 

כל עוד הוא בחיים ולמשך תקופת  עמיתלקצבה החודשית הבמסגרת מסלול קצבה זה תשולם   .ב
  ."פרק לתגמוליםל בנספח "פי המקדמים המפורטים ב-על,  תשלומים360מינימום של 

י פ-שב על תחו,2007שהחל לקבל קצבה בשנת  עמיתהקצבה החודשית שתשלם החברה ל  
במקדם ,  באותו מועדעמיתשיעמוד לזכות הבתכנית ההמשך חלוקת החיסכון המצטבר 

פי מינו -קבע עלי שי" פרק לתגמוליםל בנספח "בפי הטבלה המצורפת -הקצבה המתאים על
  .גילו בתאריך התחלת תשלום הקצבה החודשיתו עמיתשל ה

 ולפני ששולמו לו עמית לאחר תאריך התחלת תשלומי הקצבה החודשית לעמיתבמקרה מות ה  
 360דשית למוטב עד תום יימשכו תשלומי הקצבה החו,  תשלומי קצבה חודשיים360

  .עמיתהתשלומים החודשיים מאז התחלת תשלום תשלומי הקצבה ל

יגדל מקדם הקצבה בשנה שבה , 2007 לקבל קצבה חודשית בשנה שלאחר שנת עמיתהחל ה  .ג
 :כמפורט להלן, 2007התחיל לקבל את הקצבה לעומת מקדם הקצבה הנקוב בטבלה לשנת 

    X  -  י הקצבה בעת התחלת תשלומעמיתגיל ה 

    Y  -  2007( לקבל קצבה עמיתהשנה שבה החל ה > Y(  

    MX,2007 -   בגיל עמית ל2007מקדם הקצבה בשנת X  

   DX  -  בגיל עמיתשיעור ההגדלה במקדם הקצבה ל X  

      MX,Y = MX,2007 (1+DX (Y-2007))  

 בעת התחלת תשלום הקצבה עמיתפי מינו וגילו של ה-שיעור ההגדלה השנתי ייקבע על  
  .ודשיתהח

 עמיתהחיסכון המצטבר בגינו החל התועבר יתרת ,  לקבל תשלומי קצבהעמיתחל הה בו במועד  5.3.2
שתקבע החברה שיבוא במקומו או לכל מסלול אחר " )1(כללי "לקבל קצבה למסלול השקעה 

 .באישור הממונה

לאחר , ם הקצבהסכוישתנה מדי חודש בחודשו , י סעיף זהפ- עלקצבה לקבל עמיתחל הה  5.3.3
 "י התשואה במסלול ההשקעה פ-על ,ה חושבה הקצבהפי-עלהריבית התחשיבית שנוכתה ממנו 

  .)"1(כללי 

  . לעיל.א 5.3.1יחשב כאילו בחר במסלול קצבה כאמור בסעיף ,  במסלול קצבהעמיתלא בחר ה  5.3.4

  .1% המצטבר בתקופת תשלום הקצבה יהיו בשיעור שנתי של חיסכוןניהול ה-דמי  5.3.5

  .למשוך כספים מתכנית ההמשך זכאי עמיתלא יהיה ה, הקצבהם התחלת תשלום ע  5.3.6

  פרק לתגמוליםב תום תקופת הפוליסה  .5.4

לעניין  פוליסהלבקש בכתב את הארכת תקופת ה העמיתיוכל , פרק לתגמוליםב תום תקופת הפוליסהב  
  .וף להסדר התחיקתיבכפ,  לכל המאוחר95עד הגיעו לגיל  פרק לתגמוליםבהחיסכון המצטבר 
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   פרק לתגמוליםל אספח נ
  

  ):לתגמולים פרקל .א 5.3.1 פי סעיף-על (עמיתל היסודית ת החודשיהקצבהמקדמים לחישוב 
  

   תשלומים240מסלול לתשלום קצבה חודשית לפי מינימום 

 אישה גבר
העמית  גיל

במועד 
התחלת 
תשלום 
 הקצבה

מקדם קצבה 
לחישוב קצבה 
חודשית יסודית 

 2007שנת ב

שיעור ההגדלה 
במקדם הקצבה בגין 

כל שנה שחלפה 
 עד 2007משנת 

מועד התחלת תשלום 
 הקצבה

מקדם קצבה 
לחישוב קצבה 
חודשית יסודית 

 2007בשנת 

שיעור ההגדלה 
במקדם הקצבה בגין 

כל שנה שחלפה 
 עד 2007משנת 

מועד התחלת תשלום 
 הקצבה

60 229.91 0.108% 240.51 0.129% 

61 225.85 0.110% 236.13 0.132% 

62 221.87 0.111% 231.78 0.133% 

63 217.98 0.112% 227.47 0.134% 

64 214.21 0.111% 223.24 0.134% 

65 210.59 0.109% 219.11 0.133% 

66 207.13 0.106% 215.12 0.131% 

67 203.88 0.102% 211.27 0.127% 

68 200.86 0.096% 207.62 0.122% 

69 198.07 0.090% 204.18 0.116% 

70 195.55 0.083% 200.99 0.109% 

71 193.29 0.075% 198.06 0.101% 

72 191.30 0.067% 195.42 0.092% 

73 189.58 0.057% 193.08 0.082% 

74 188.13 0.049% 191.05 0.073% 

75 186.92 0.041% 189.32 0.063% 

76 185.95 0.034% 187.88 0.054% 

77 185.13 0.029% 186.71 0.045% 

78 184.54 0.023% 185.76 0.037% 

79 184.08 0.018% 185.01 0.030% 

80 183.72 0.014% 184.43 0.024% 

  
  
-  ברוטו בניכוי דמי4%של שנתית היא ריבית , ל"הריבית התחשיבית לפיה חושבו המקדמים הנקובים בטבלה הנ  .1

  . 1%חיסכון המצטבר בשיעור שנתי של  מן הניהול
הריבית התחשיבית לפיה חושבו . פיה נקבעו המקדמים היא קבועה ולא תשתנה-הנחת תוחלת החיים שעל  .2

  .המקדמים יכולה להשתנות
נספח מתוקן ומעודכן אשר  עמיתתשלח החברה ל, פיה חושבו המקדמים-אם יחול שינוי בריבית התחשיבית שעל  .3

  .ידי הממונה-אושר על



 

 

   פרק לתגמוליםל בספח נ
  

  :פרק לתגמוליםל. ב 5.3.1 פי סעיף-עלעמיתל ת החודשיהקצבהמקדמים לחישוב 

  
   תשלומים360מסלול לתשלום קצבה חודשית לפי מינימום 

 אישה גבר

 עמיתגיל ה
במועד 
התחלת 
תשלום 
 הקצבה

מקדם קצבה 
לחישוב קצבה 

חודשית 
יסודית בשנת 

2007 

שיעור ההגדלה 
במקדם הקצבה בגין 

כל שנה שחלפה 
 עד 2007משנת 

מועד התחלת 
 תשלום הקצבה

מקדם קצבה 
לחישוב קצבה 

חודשית 
יסודית בשנת 

2007 

שיעור ההגדלה 
במקדם הקצבה בגין 

כל שנה שחלפה 
 עד 2007משנת 

מועד התחלת 
 תשלום הקצבה

60 251.14 0.032% 255.86 0.060% 
61 249.33 0.029% 253.50 0.056% 
62 247.72 0.026% 251.35 0.051% 
63 246.32 0.023% 249.43 0.046% 
64 245.13 0.020% 247.75 0.041% 
65 244.14 0.017% 246.31 0.036% 
66 243.34 0.014% 245.10 0.031% 
67 242.70 0.012% 244.10 0.026% 
68 242.20 0.009% 243.30 0.022% 
69 241.81 0.008% 242.65 0.018% 
70 241.51 0.006% 242.15 0.015% 
71 241.28 0.005% 241.76 0.012% 
72 241.11 0.004% 241.46 0.009% 
73 240.99 0.003% 241.24 0.007% 
74 240.90 0.002% 241.08 0.005% 
75 240.84 0.002% 240.96 0.004% 
76 240.79 0.001% 240.88 0.003% 
77 240.76 0.001% 240.82 0.002% 
78 240.73 0.001% 240.78 0.002% 
79 240.72 0.000% 240.75 0.001% 
80 240.71 0.000% 240.73 0.001% 

  
ניהול - ברוטו בניכוי דמי4%של שנתית  ריבית אהי, הריבית התחשיבית לפיה חושבו המקדמים הנקובים בטבלה לעיל  .1

  .1%החיסכון המצטבר בשיעור שנתי של 
הריבית התחשיבית לפיה חושבו המקדמים . ולא תשתנה קבועה אפיה נקבעו המקדמים הי-הנחת תוחלת החיים שעל  .2

  .יכולה להשתנות
 נספח מתוקן ומעודכן אשר אושר עמיתתשלח החברה ל, פיה חושבו המקדמים-יחול שינוי בריבית התחשיבית שעלאם   .3

  .ידי הממונה-על
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