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 ריכוז שינויים בתקנונים –נספח ו'                                                   

 

 "איילון מיטב פנסיה מקיפה"ריכוז השינויים בתקנון  .א

 המיזוג מתכנית מחויבים שינויים

תקנון 
קופה 

 מס'

מספר מיזוג בהתאם 
 לקובץ האקסל

הסעיף 
בתקנון 
 הקופה

 נימוקים לשינוי תיאור השינוי

, 20, א19, א18א 163
, 23, א22, א21א
 33, א32, א24א

כותרת 
 התקנון

 עדכון שם הקרן 

 .מקיפהמיטב פנסיה  לאיילון מקיפהדש פנסיה  ממיטבשם הקרן  עדכון

 שינוי שם בעקבות המיזוג.

, 20, א19, א18א 163
, 23, א22, א21א
 33, א32, א24א

תוכן 
 העניינים

 הקרןתיקונים בתוכן העניינים של תקנון 

 תיקונים שנועדו לשקף את התיקונים המפורטים להלן.

 שינוים מחויבים.

, 20, א19, א18א 163
, 23, א22, א21א
 33, א32, א24א

 הגדרת "הורה" 1

 נמחק מההגדרה של "הורה" התנאי שההורה יהיה תלוי בעמית לפרנסתו. 

של העמית בעת פטירתו ועיקר הכנסתו עליו יצוין כי ההגדרה כבר כוללת את התנאי שההורה יהיה סמוך על שולחנו 

 ואינו מסוגל לכלכל עצמו מעבודה והוא מחוסר כל הכנסה אחרת כדי מחייתו.

התאמת ההגדרה לזו שהייתה קיימת בתקנון של קרן הפנסיה המקיפה 

 פיסגה" -"איילון 

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 ריאלית"הגדרת "הכנסה מבוטחת  1

 תוקנה ההגדרה באופן שהוחלפו המילים "ההכנסה המבוטחת" במילים "שכרו של העמית".

התאמת ההגדרה לזו שהייתה קיימת בתקנון של קרן הפנסיה המקיפה 

 פיסגה" -"איילון 

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 הגדרת "הקרן המתמזגת" 1

 מקיפה".נוסף השם "מיטב דש פנסיה 

 .מהמיזוג כתוצאה נדרש
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תקנון 
קופה 

 מס'

מספר מיזוג בהתאם 
 לקובץ האקסל

הסעיף 
בתקנון 
 הקופה

 נימוקים לשינוי תיאור השינוי

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 "איילון פיסגה הוספת הגדרה "הקרן המתמזגת 1

 נוספה הגדרה לפיה הקרן המתמזגת הינה איילון פיסגה.

 .בשל התייחסות לקרן האמורה במסגרת התקנון נדרש כתוצאה מהמיזוג

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22א, 21א

 33, א32, א24א

 הגדרת "מיטב דש פנסיה כללית" 1

 שונתה לשם "איילון מיטב פנסיה כללית".

 נדרש כתוצאה מהמיזוג.

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 הגדרת "יתום מוגבל"  1

קצבה מהמוסד לביטוח לאומי. נוסף  על פי התקנון, יתום מוגבל הוא בין היתר מי שאין לו הכנסה כדי מחייתו, להוציא

 כתנאי שהקצבה מהמוסד לביטוח לאומי כוללת הבטחת הכנסה ו/או השלמת הכנסה.

התאמת ההגדרה לזו שהייתה קיימת בתקנון של קרן הפנסיה המקיפה 

 פיסגה" -"איילון 

, 20, א19, א18א 163
, 23, א22, א21א
 33, א32, א24א

 שינוי שם הקרן 1

 "איילון מיטב פנסיה מקיפה".-הקרן לשינוי שם של 

פיסגה" על ידי  -השם שונה בעקבות קליטת קרן הפנסיה המקיפה "איילון 

  הקרן "מיטב דש פנסיה מקיפה" ומיזוג שתי הקרנות

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 הגדרת "יתרת זכאות צבורה" 1

עלות פיסגה, באופן שבו לאחר השינוי מובהר כי ניכוי  -התאמה להסדר בתקנון איילון שינוי ניסוחי להגדרה לשם 

עלות מדובר ב –עמית שכיר ל ביחס  הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות ומוות בהתאם למסלול הביטוחי בו בחר העמית

יחסי לחלקו של כל אחד אשר תנוכה מדמי הגמולים ששולמו עבור תגמולי עובד ומעביד )למעט רכיב פיצויים( באופן 

 .מהם בתשלום הכולל של רכיבי התגמולים

 פיסגה. –התאמה לתקנון איילון לשם 

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 הגדרת "עמית פעיל" 1

 תוספת שמי שזכאי לקבל פנסיית נכות מהקרן נחשב לעמית פעיל.

 פיסגה. –התאמה לתקנון איילון לשם 
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תקנון 
קופה 

 מס'

מספר מיזוג בהתאם 
 לקובץ האקסל

הסעיף 
בתקנון 
 הקופה

 נימוקים לשינוי תיאור השינוי

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 הגדרת "עמית שכיר" 1

ידי מעבידו". שונתה -ההגדרה המקורית קובעת שעמית שכיר הוא "עמית שחלק מדמי הגמולים בגינו משולם על

 ההגדרה באופן שנמחקו המילים "שחלק מדמי הגמולים".

 התאמה לתקנון איילון פסגה

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22א, 21א

 33, א32, א24א

 הגדרת "שארים" 1

 לשם ההבהרה. שינוי ניסוחי להגדרה

 התאמה לתקנון איילון פסגה

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 הגדרת "שיעור עודף או גירעון אקטוארי של מקבלי הפנסיה"  1

 לשם ההבהרה. שינוי ניסוחי להגדרה

 פסגההתאמה לתקנון איילון 

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 גיל 3

נערכו תיקונים לשוניים להוראות הקשורות לקביעת גיל של עמית; נוסף סעיף לפיו הוראות אלה חלות גם על שאיר; 

 נוסף סעיף לפיו טבלאות מפורטות לגילאים שאינם בשנים שלמות יהיו במשרדי הקרן.

 פסגההתאמה לתקנון איילון 

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 מקורות ההכנסה של הקרן 5

נוסף ציון שהמדובר בכאלו שהתקבלו בפועל בקרן )מעבר למלל  –( התייחסות לריבית פיגורים ופיצויי הלנה 5)5בסעיף 

 שכבר צוין קודם לכן בתקנון(.

 התאמה לתקנון איילון פסגה

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 תשלומים לקרן 9

חשבון פיצוי פיטורים" ל"מרכיב פיצויים כשלעניין הרישום אין נפקא מינה אם מרכיב זה -הורחב המונח "כספים על

 חשבון פיצוי פיטורים".-הופקד במקום פיצויי פיטורים שחב בהם המעסיק או כספים על

 התאמה לתקנון איילון פסגה

 התאמה לתקנון איילון פסגה מועד תשלום דמי גמולים לקרן 10, 20, א19, א18א 163
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תקנון 
קופה 

 מס'

מספר מיזוג בהתאם 
 לקובץ האקסל

הסעיף 
בתקנון 
 הקופה

 נימוקים לשינוי תיאור השינוי

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

בתקנון קבוע כי דמי הגמולים ישולמו לקרן על ידי המעסיק מדי חודש בחודשו, לא יאוחר מהמועד הקבוע בתקנות מס 

 הכנסה. נוסף כי "או בהסכם ההצטרפות".

 ,20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 " הצטרפות לקרן" )ד(14

עודכן לוח הזמנים ואמצעי התשלום לצורך הצטרפות עמית עצמאי לקרן. שונתה עמית עצמאי שנתן הרשאה לחיוב 

חשבון בנק לתשלום דמי גמולים לקרן עד ליום העסקים הראשון שלאחר החודש העוקב שבו ניתנה ההרשאה, ייחשב 

 חמזכה בקבלת תשלומים מהקרן טרם מועד פירעון התשלום הראשון מכו עבקרן, אף אם ארע בגינו אירוכעמית פעיל 

 ההרשאה לחיוב החשבון.

 -בתקנון של קרן הפנסיה המקיפה "איילון  שקיים ההסדר זההתאמת 

 פיסגה"

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 פנסיה מקיפהעמיתים בקרן המתמזגת מיטב  )ד(15

עדכון הגדרת הקרן המתמזגת "מיטב פנסיה מקיפה" בעקבות העדכון הרלוונטי בפרק ההגדרות בתקנון לצורך ההבחנה 

 בין שתי קרנות מתמזגות

שינוי נדרש מכורח המיזוג לאור הוספת קרן מתמזגת נוספת על זו שכבר 

 התמזגה בעבר

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33א, 32, א24א

 פיסגה" -מסלולי ביטוח של הקרן המתמזגת "איילון  )ה(15

פיסגה". מסלולים אלה סגורים  -נוספה התייחסות למסלולי הביטוח שהיו נהוגים בקרן הפנסיה המקיפה "איילון 

 למצטרפים חדשים. 

פיסגה" על  -סעיף זה התווסף בעקבות קליטת קרן הפנסיה המקיפה "איילון 

 פנסיה מקיפה" ומיזוג שתי הקרנות.ידי הקרן "מיטב דש 

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 תיקון טעות סופר )ג(16

 אות כפולה.

 תיקון טעות סופר.

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 מעבר בין מסלולי ביטוח )ג(17

 ... מסלול ביטוחהתייחסות למועד כניסה לתוקף של שינוי 

 -בתקנון של קרן הפנסיה המקיפה "איילון  שקיים ההסדר זההתאמת 

 פיסגה"
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קופה 

 מס'

מספר מיזוג בהתאם 
 לקובץ האקסל

הסעיף 
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 הקופה

 נימוקים לשינוי תיאור השינוי

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 חיתום רפואי בעת שינוי מסלול ביטוחי )י(17

נוספה הוראה לפיה החברה המנהלת רשאית לבצע חיתום רפואי כתנאי למעבר בין מסלולי הביטוח המגדילים את 

 שיעור הכיסוי הביטוחי לפנסיית נכות ו/או שאירים, ולא כתנאי למעבר כלשהו כפי שהיה קבוע בתקנון.

פיסגה" על מנת  -התאמה לתקנון של קרן הפנסיה המקיפה "איילון 

 שזכויותיהם של עמיתי קרן זו לא תפגענה כתוצאה מקליטת קרן זו.

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 ריסק זמני )ה(22

נוספה אפשרות לעמית אשר הפסיק זמנית להעביר דמי גמולים לקרן, להעביר לקרן את התשלומים עבור כיסוי ביטוחי 

 לפנסיית נכות ושאירים מבלי שהתשלומים האמורים ינוכו מהיתרה הצבורה. 

פיסגה" על מנת  -התאמה לתקנון של קרן הפנסיה המקיפה "איילון 

 עמיתי קרן זו לא תפגענה כתוצאה מקליטת קרן זו.שזכויותיהם של 

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 מועד הגשת בקשה לפנסיית זקנה )ב(24

התקנון קבע כי בקשה לפנסיית זקנה תוגש שלושה חודשים לפני מועד הפרישה המבוקש. פרק זמן זה קוצר לעד חודש 

 לפני מועד הפרישה.

פיסגה" על מנת  -לתקנון של קרן הפנסיה המקיפה "איילון התאמה 

 שזכויותיהם של עמיתי קרן זו לא תפגענה כתוצאה מקליטת קרן זו.

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 מועד הזכאות לפנסיית זקנה )ד(24

שלאחר החודש שבו הגיע העמית לגיל בחודש  1-התקנון קבע כי זכאותו של עמית לתשלום פנסיית זקנה תחל ב

 בחודש שבו הגיע העמית לגיל הזכאות. 1-הזכאות. שונתה הוראה זו לכך שהזכאות לפנסיה תחל כבר ב

פיסגה" על מנת  -התאמה לתקנון של קרן הפנסיה המקיפה "איילון 

 שזכויותיהם של עמיתי קרן זו לא תפגענה כתוצאה מקליטת קרן זו.

 ,20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 תנאים לקבלת פנסיית זקנה עם תקופת הבטחה (2)א()25

זכאי לפנסיית זקנה עם הבטחה לתקופת תשלום מינימאלית, אך בתנאי שלא קיבל  עמית ללא שאיריםהתקנון קבע כי 

החודשים שקדמו לבקשת פנסיית הזקנה. תנאי זה בוטל והוחלף בתנאי  60פנסיית נכות למשך תקופה כלשהי במהלך 

 שלא היה נכה כשהגיע לגיל פרישה.

 פיסגה" על מנת -התאמה לתקנון של קרן הפנסיה המקיפה "איילון 

 שזכויותיהם של עמיתי קרן זו לא תפגענה כתוצאה מקליטת קרן זו.

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 תנאים לקבלת פנסיית זקנה עם תקופת הבטחה (4)א()25

זכאי לפנסיית זקנה עם הבטחה לתקופת תשלום מינימאלית, אך בתנאי שלא קיבל   עמית עם שאיריםהתקנון קבע כי 

 החודשים שקדמו לבקשת פנסיית הזקנה. תנאי זה בוטל. 60פנסיית נכות למשך תקופה כלשהי במהלך 

פיסגה" על מנת  -התאמה לתקנון של קרן הפנסיה המקיפה "איילון 

 שזכויותיהם של עמיתי קרן זו לא תפגענה כתוצאה מקליטת קרן זו.
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תקנון 
קופה 

 מס'

מספר מיזוג בהתאם 
 לקובץ האקסל

הסעיף 
בתקנון 
 הקופה

 נימוקים לשינוי תיאור השינוי

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 פנסיית זקנה )ד(-)ב(25

נוספו הוראות לפיהן: פנסיית הזקנה תשולם לפנסיונר למשך כל ימי חייו, לרבות החודש שבו נפטר; הבהרה כי פנסיונר 

או שאיריו אינם זכאים להחזרת כספים; היו לפנסיונר בעת פרישתו לפנסיית זקנה יותר מבת/בן זוג אחת, תחולק 

 הפנסיה באופן שווה בין בנות/בני הזוג. 

פיסגה" על מנת  -ל קרן הפנסיה המקיפה "איילון התאמה לתקנון ש

 שזכויותיהם של עמיתי קרן זו לא תפגענה כתוצאה מקליטת קרן זו.

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 דחיית פרישה )ב(27

התקנון קבע כי עמית הדוחה את פרישתו למועד מאוחר יותר יהיה זכאי, החל ממועד הזכאות,  לפנסיית זקנה בלבד 

 ושדמי הגמולים שיועברו יועברו ליתרה הצבורה, ללא ניכוי של עלויות הכיסוי הביטוחי לנכות ולשאירים. 

מבוטח לאחר שהגיע למועד הזכאות לפנסיית נוספה הבהרה כי האמור יחול רק במקרה שבו בחר העמית לא להיות 

 זקנה, וככל שבחר הרי שינוכו מדמי הגמולים שיועברו לקרן עלויות ביטוח נכות ושאירים.

 פסגה.-לתקנון איילון לשם ההבהרה וההאחדה

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 דחיית פרישה: )ג( 27

 )א( 57)ב( בעקבות ביטול סעיף  57לסעיף  תיקון הפניה

 לשם התאמה לתיקונים שבוצעו מכורח המיזוג

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 תנאים להיוון פנסיית זקנה )ג(28

החודשים שקדמו לבקשת פנסיית הזקנה,  60התקנון קבע שעמית אשר קיבל פנסיית נכות למשך תקופה כלשהי במהלך 

 אינו זכאי להיוון פנסיית זקנה. תנאי זה שונה לכך שלא היה נכה כשהגיע לגיל פרישה.

פיסגה" על מנת  -התאמה לתקנון של קרן הפנסיה המקיפה "איילון 

 שזכויותיהם של עמיתי קרן זו לא תפגענה כתוצאה מקליטת קרן זו.

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 הגשת בקשה להיוון פנסיית זקנהמועד  )ד(28

התקנון קבע כי בקשה להיוון פנסיית זקנה תוגש שלושה חודשים לפני מועד הפרישה המבוקש. פרק זמן זה קוצר לעד 

 חודש לפני מועד הפרישה.

 

פיסגה" על מנת  -התאמה לתקנון של קרן הפנסיה המקיפה "איילון 

 מקליטת קרן זו.שזכויותיהם של עמיתי קרן זו לא תפגענה כתוצאה 

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 מועד תשלום סכום היוון פנסיית זקנה )ה(28

התקנון קבע כי תשלום סכום ההיוון יבוצע לא יאוחר משלושה חודשים ממועד הפרישה. פרק זמן זה קוצר לחודשיים 

פיסגה" על מנת  -"איילון התאמה לתקנון של קרן הפנסיה המקיפה 

 שזכויותיהם של עמיתי קרן זו לא תפגענה כתוצאה מקליטת קרן זו.
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תקנון 
קופה 

 מס'

מספר מיזוג בהתאם 
 לקובץ האקסל

הסעיף 
בתקנון 
 הקופה

 נימוקים לשינוי תיאור השינוי

 ממועד הפרישה. 33, א32, א24א

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

-)ט(28
 )יא(

 פטירת עמית לפני תום תקופת ההיוון וההבטחה

עמית לפני תום תקופת ההיוון נוספו הוראות הנוגעות לתשלומים לשאירים/ מוטבים/ יורשים במקרה של פטירת 

 וההבטחה.

פיסגה" על  -הבהרה אגב התאמה לתקנון של קרן הפנסיה המקיפה "איילון 

 מנת שזכויותיהם של עמיתי קרן זו לא תפגענה כתוצאה מקליטת קרן זו.

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 פנסיה לשאירי פנסיונר )ג(29

התקנון קבע כי הקרן תשלם את פנסיית השאירים עד למועד פקיעת זכאותם או עד לחודש הפטירה של השאירים, לפי 

 המועד המוקדם מבניהם. נוספה הבהרה כי התשלום יבוצע עד לסוף חודש הפטירה. 

פיסגה" על  -הבהרה אגב התאמה לתקנון של קרן הפנסיה המקיפה "איילון 

 י קרן זו לא תפגענה כתוצאה מקליטת קרן זו.מנת שזכויותיהם של עמית

 

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 פסילת פנסיה לשאיר עמית בשל מעשה מכוון של השאיר שגרם למותו של העמית (2)ג()31

התקנון קובע כי אם הפטירה של עמית נגרמה על ידי מעשה מכוון מצד שאיר, אותו שאיר לא יהיה זכאי לפנסיית 

שאירים. נוספה הבהרה כי לצורך הקביעה אם הפטירה אכן נגרמה בשל מעשה מכוון של שאיר, נדרשת קביעה של 

 ערכאה שיפוטית. 

גה" על מנת פיס -התאמה לתקנון של קרן הפנסיה המקיפה "איילון 

 שזכויותיהם של עמיתי קרן זו לא תפגענה כתוצאה מקליטת קרן זו.

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 (;ו)31
 )ז(;31
 (4)א()36

 / פנסיית נכות תנאים לקבלת פנסיה לשאיר עמית

מסלולי הביטוח, תתנה הקרן את נוספה הוראה לפיה היה וקבעה הקרן התניות בהסכם ההצטרפות או בעת המעבר בין 

 הזכאות פנסיה לשאיר עמית /  פנסיית נכות גם בקיום ההתניות.

 התאמה לתקנון איילון פסגה.

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 פנסיית שאירי עמית לא פעיל )ג(32

  הוספת יתומים והורים כזכאים לקבלת פנסית שאירים בעת פטירת עמית לא פעיל ופירוט החלוקה בין השארים. 

פיסגה" על מנת  -התאמה לתקנון של קרן הפנסיה המקיפה "איילון 

 שזכויותיהם של עמיתי קרן זו לא תפגענה כתוצאה מקליטת קרן זו.

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 חישוב פנסיית שארי עמית )ד(32

במקום ציון לגבי פטירת עמית שהקפיא זכויותיו בקרן והשאיר אחריו יתומים בלבד ללא אלמנה, נמחקה ההתייחסות 

 ל"הקפיא זכויותיו בקרן" ובמקומה צוין "עמית לא פעיל". 

פיסגה" על מנת  -לתקנון של קרן הפנסיה המקיפה "איילון מושגית התאמה 

 שזכויותיהם של עמיתי קרן זו לא תפגענה כתוצאה מקליטת קרן זו
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תקנון 
קופה 

 מס'

מספר מיזוג בהתאם 
 לקובץ האקסל

הסעיף 
בתקנון 
 הקופה

 נימוקים לשינוי תיאור השינוי

 33, א32א, 24א

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 פנסיה להורים )ד(33

רים ביחס לפנסיה להורים שונה כך שהקרן תשלם לכל הורה פנסיה יאופן חלוקת פנסיית שארי עמית פעיל בין השא

 ( מפנסיית שארים בסיסית של העמית שנפטר בהתאם למסלול הביטוח אותו בחר העמית. 15%)במקום  20%בגובה 

פיסגה" על מנת  -התאמה לתקנון של קרן הפנסיה המקיפה "איילון 

 ליטת קרן זו.שזכויותיהם של עמיתי קרן זו לא תפגענה כתוצאה מק

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

, א34
 א)ב(34

 היוון פנסיה לשאירי עמית

 .והוספת הפניה לנספחי התקנון הרלוונטיים כזכאים לביצוע היוון מפנסיית שאירי עמיתהוספת כלל השאירים 

פיסגה" על מנת  -התאמה לתקנון של קרן הפנסיה המקיפה "איילון 

 שזכויותיהם של עמיתי קרן זו לא תפגענה כתוצאה מקליטת קרן זו.

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 פנסיית שאירים עקב תאונת דרכים א35

נוספה הוראה לפיה שאירי עמית שנפטר בעקבות תאונת דרכים יהיו זכאים להחזרת כספי העמית בהתאם ליתרת 

 לפנסיית שאירים. הזכאות הצבורה שלו או

פיסגה" על מנת  -התאמה לתקנון של קרן הפנסיה המקיפה "איילון 

 שזכויותיהם של עמיתי קרן זו לא תפגענה כתוצאה מקליטת קרן זו.

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

(+4))א(36
(5) 

 הזכות לפנסיית נכות

 להתקיימות מלוא ההתניות שהותנו בהסכם הצטרפות או בעת מעבר בין מסלולי ביטוח ככל שהותנו, הוספת הדרישה

 ידי העמית או בא כוחו.-להגשת בקשה חתומה עלו

פיסגה" על מנת  -התאמה לתקנון של קרן הפנסיה המקיפה "איילון 

 שזכויותיהם של עמיתי קרן זו לא תפגענה כתוצאה מקליטת קרן זו.

, 20, א19א, 18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 חישוב פנסיית הנכות לנכה המשתכר מעבודה (ג)39

נוספה הוראה לפיה לעניין חישוב ההכנסה הכוללת של נכה המשתכר מעבודה, תשלום דמי מחלה ממעסיק בגין הנכות 

 לא ייחשב כהכנסת נכה מעבודה.

פיסגה" על מנת  -התאמה לתקנון של קרן הפנסיה המקיפה "איילון 

 שזכויותיהם של עמיתי קרן זו לא תפגענה כתוצאה מקליטת קרן זו.

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 חישוב פנסיית הנכות  (ב)39

לפיה הוכר עמית כנכה חלקי, יהיה זכאי לקבלת פנסיית נכות חלקית כל עוד לתקנון זה(,  36)מסעיף הוראה  הועברה

 . 100%הינו נכה חלקי ושיעור היחס שבין חלקיות נכותו לבין נכות של 

 עדכון נושאי על מנת להתאים לתקנון קרן הפנסיה המקיפה "איילון פסגה".
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תקנון 
קופה 

 מס'

מספר מיזוג בהתאם 
 לקובץ האקסל

הסעיף 
בתקנון 
 הקופה

 נימוקים לשינוי תיאור השינוי

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 גמולים לנכהדמי  )א(40

 לחישוב דמי גמולים המועברים לנכה המקבל פנסיית נכות.  שונתה הנוסחה

 

בתקנון קרן הפנסיה המקיפה של מיטב דש לא פורטו אופן חישוב דמי 

 ומצהאהגמולים המועברים לנכה המקבל פנסיית נכות ומועד רישומם. על כן, 

, אשר פיסגה" -הנוסחה הקבועה בתקנון של קרן הפנסיה המקיפה "איילון 

   .תואמת את יישום תקנון מיטב דש בפועל ביחס לעמיתיו

, 20א, 19א, 18א 163

, 23א, 22א, 21א

 33א, 32א, 24א

 דמי גמולים לנכה )ב(40

 קיבל שבגינה המחלה בגין ביטוחי לכיסוי זכאי יהיה לא גמולים דמי ישלים אשר חלקי נכה לפיה ההוראה נמחקה

 .נכות פנסיית

 

פיסגה" על מנת  -התאמה לתקנון של קרן הפנסיה המקיפה "איילון 

שזכויותיהם של עמיתי קרן זו לא תפגענה כתוצאה מקליטת קרן זו. השינוי 

 .הקרן עמיתי כלל עם ייטיב

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 קביעת נכותהליך  42-43

נוספו הוראות פרוצדוראליות הנוגעות להליך קביעת נכות בידי רופא הקרן, הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית 

 לערעורים.

 

פיסגה" על מנת  -התאמה לתקנון של קרן הפנסיה המקיפה "איילון 

 השינוי שזכויותיהם של עמיתי קרן זו לא תפגענה כתוצאה מקליטת קרן זו.

  .הקרן עמיתי כלל עם ייטיב

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 "ועדה רפואית" )ג(42

הוספת הוראה לפיה החברה המנהלת תישא בעלויות ועדה רפואית, לרבות רופא שנבחר מטעם העמית עד לתקרת 

 הסכום אותו היא משלמת לרופאיה.

פיסגה" על מנת  -התאמה לתקנון של קרן הפנסיה המקיפה "איילון 

 שזכויותיהם של עמיתי קרן זו לא תפגענה כתוצאה מקליטת קרן זו.

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 הגשת בקשה לקבלת פנסיה )ד(-)א(48

 ;נוספה ההבהרה לפיה לבקשה לקבלת פנסיה יצורפו מלוא המסמכים הדרושים לבירור הבקשה

 )במקום מכל עמית( המצאת אישורים; מהמבקששונתה הדרישה כך שהחברה המנהלת תהא רשאית לדרוש 

נוספה הוראה לפיה היה ונקבע תשלום על פי פרטים שנמסרו לקרן ולאחר מכן שונו פרטים אלה, תהיה הקרן רשאית 

 .לעדכן או לבטל התשלום לפי העניין

על מנת שזכויותיהם של עמיתי קרן זו לא  התאמה לתקנון איילון פסגה

 תפגענה כתוצאה מקליטת קרן זו

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 התאמה נדרשת מכורח המיזוג עדכון שם הקרן "איילון מיטב פנסיה כללית" )ה(49
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תקנון 
קופה 

 מס'

מספר מיזוג בהתאם 
 לקובץ האקסל

הסעיף 
בתקנון 
 הקופה

 נימוקים לשינוי תיאור השינוי

 33, א32, א24א

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 עדכון פנסיה 51

, באופן שבו הסעיף כולל פירוט ביחס הניסוח של עדכון סכומי הפנסיה לפי שיעור העודף או הגירעון האקטוארישונה 

 .לאופן עדכון סכומים אלו

   פיסגה". -אימוץ הניסוח הקבוע בתקנון של קרן הפנסיה המקיפה "איילון 

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 קיזוז )א(55

החברה המנהלת רשאית לקזז מתשלומים המגיעים למקבלי פנסיה סכומים כמפורט בסעיף. נוספה התייחסות שאף 

 הקרן תהא רשאית לקזז מהתשלומים האמורים. 

   פיסגה". -הניסוח הקבוע בתקנון של קרן הפנסיה המקיפה "איילון  שילוב

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 תשלום כספים במקרה של פטירת עמית 57

 א על מנת להתאים את הוראות התקנון מבחינת נושאים58העברת הסעיף שנמחק לסעיף 

  עדכון נושאי על מנת להתאים לתקנון קרן הפנסיה המקיפה "איילון פסגה".

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 החזרת כספים לשאירי עמית א58

 הוראות לגבי חלוקת היתרה הצבורה של עמית במקרה שבו שאירי העמית אינם זכאים לפנסיית שאירים.נוספו 

פיסגה" על מנת  -התאמה לתקנון של קרן הפנסיה המקיפה "איילון 

 השינוי שזכויותיהם של עמיתי קרן זו לא תפגענה כתוצאה מקליטת קרן זו.

  .הקרן עמיתי כלל עם ייטיב

, 20א, 19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

 ישוב סכסוכים 60

 נוספו הבהרות והוראות פרוצדוראליות הנוגעות להליך יישוב סכסוכים.

 התאמה לתקנון איילון פסגה

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

פרק אחד 
עשר: 

מסלולי 
 השקעה

 מחיקת כל תוכן פרק אחד עשר הקודם
כך שפרק שניים עשר הקודם שעניינו "מסלולי ההשקעה  31.12.2015שעניינו מסלולי השקעה שהיו בתוקף עד ליום 

 " יבוא תחת פרק אחד עשר. 1.1.2016בתוקף מיום 
 

 תוכן פרק אחד עשר שנמחק, נמחק לאור כך שאינו רלוונטי עוד.

 

פיסגה" על ידי  -השם שונה בעקבות קליטת קרן הפנסיה המקיפה "איילון 
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תקנון 
קופה 

 מס'

מספר מיזוג בהתאם 
 לקובץ האקסל

הסעיף 
בתקנון 
 הקופה

 נימוקים לשינוי תיאור השינוי

 בשמות מסלולי ההשקעה  שינוי שם הקרן
 שינוי שם הקרן בשמות המסלולים.

 

 2155: השקעה מסלול מספר .א

 ומטה 50מיטב דש פנסיה מקיפה לבני  :גהמיזו לפני ממזג מסלול שם .ב

 ומטה 50 לבניאיילון פסגה  :מתמזג מסלול שם .ג

 ומטה 50איילון מיטב פנסיה מקיפה לבני  :המיזוג לאחר ממזג מסלול שם .ד

 

 9967: השקעה מסלול מספר .א

 60עד  50מיטב דש פנסיה מקיפה לבני  :המיזוג לפני ממזג מסלול שם .ב

  60עד  50איילון פסגה  :מתמזג מסלול שם .ג

 1 כללי איילון מסלול: מתמזג מסלול שם .ד

 2 כללי איילון מסלול: מתמזג מסלול שם .ה

 60עד  50איילון מיטב פנסיה מקיפה לבני  :המיזוג לאחר ממזג מסלול שם .ו

 

 9968: השקעה מסלול מספר .א

 ומעלה 60 לבני מקיפה פנסיה דש מיטב :המיזוג לפני ממזג מסלול שם .ב

 ומעלה 60 פיסגה איילון :מתמזג מסלול שם .ג

 ומעלה 60 לבני מקיפה פנסיה מיטב איילון :המיזוג לאחר ממזג מסלול שם .ד

 

 2156: השקעה מסלול מספר .א

  מיטב דש פנסיה מקיפה הלכה :המיזוג לפני ממזג מסלול שם .ב

 מסלול כהלכה -איילון :מתמזג מסלול שם .ג

 .הדס באמצעות מנוהל כללי איילון מסלול: מתמזג מסלול שם .ד

 הקרן "מיטב דש פנסיה מקיפה" ומיזוג שתי הקרנות
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תקנון 
קופה 

 מס'

מספר מיזוג בהתאם 
 לקובץ האקסל

הסעיף 
בתקנון 
 הקופה

 נימוקים לשינוי תיאור השינוי

 איילון מיטב פנסיה מקיפה הלכה :המיזוג לאחר ממזג מסלול שם .ה
 

 2157: השקעה מסלול מספר .א

 קצבה למקבלי בסיסימיטב דש מקיפה  :המיזוג לפני ממזג מסלול שם .ב

 קצבה למקבלי בסיסיאיילון מקיפה  :מתמזג מסלול שם .ג

 קצבה למקבלי בסיסיאיילון מיטב מקיפה  :המיזוג לאחר ממזג מסלול שם .ד
 

 8645: השקעה מסלול מספר .א

 מיטב דש מקיפה קצבה לזכאים קיימים: המיזוג לפני ממזג מסלול  שם .ב

 קיימים לזכאים קצבהאיילון מקיפה  :מתמזג מסלול שם .ג
 לזכאים קיימים  קצבהאיילון מיטב מקיפה  :המיזוג לאחר ממזג מסלול שם .ד

, 20, א19, א18א 163

, 23, א22, א21א

 33, א32, א24א

נספח 
 (5יב)

 טבלת אחוזי פנסיה לפי גיל כניסה, מין ומסלול ביטוח איילון
 

 מסלולי הביטוח באיילון פסגה מקיפה לצורך אימוץ ההסדר לקרן הממזגת.הוספת נספח אחוזי פנסיה של 

פיסגה" על מנת  -התאמה לתקנון של קרן הפנסיה המקיפה "איילון 

 שזכויותיהם של עמיתי קרן זו לא תפגענה כתוצאה מקליטת קרן זו.

 

 


