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 ריכוז שינויים בתקנונים –נספח ו'                                                   

 

 

  "כללית"איילון מיטב פנסיה ריכוז השינויים בתקנון  .א

 המיזוג מתכנית המחויבים שינוים

תקנון 
קופה 

 מס'

מספר מיזוג 
בהתאם לקובץ 

 האקסל

הסעיף 
בתקנון 
 הקופה

 נימוקים לשינוי תיאור השינוי

, 27, א26א 660

 34, א29, א28א

כותרת 
 התקנון

 עדכון שם הקרן 

 .כללית פנסיה מיטב לאיילון כללית פנסיה דש ממיטבשם הקרן  עדכון

 שינוי שם בעקבות המיזוג.

, 27, א26א 660

 34, א29, א28א

תוכן 
 עניינים

 תוכן עניינים

 עדכון תוכן עניינים

 מכורח המיזוג עדכון תוכן עניינים בעקבות שינויים נדרשים

, 27, א26א 660

 34, א29, א28א

 הגדרת "אלמנת עמית" 1

 הכללת מי שהוכרה בהחלטה של ערכאה שיפוטית מוסמכת כידועה בציבור של העמית בהגדרה של "אלמנת עמית".

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

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

  התאמה לקרן המקיפה ולמקובל בשוק.

, 27, א26א 660

 34, א29, א28א

 שינוי שם של הקרן 1

 "איילון מיטב פנסיה כללית".-שינוי שם של הקרן ל

השם שונה בעקבות קליטת הקרן "איילון פיסגה כללית" על ידי הקרן "מיטב 

  דש פנסיה כללית" ומיזוג שתי הקרנות

, 27, א26א 660

 34, א29, א28א

-)ד(15
 )ה(

 שינוי מסלול השקעה

  נמחקו הוראות בעניין שינוי מסלולי השקעה, אשר היו שגויים וככל הנראה שרידים מתקנון ישן.

ההוראות היו שגויות והן נמחקו על מנת להתאים את התקנון לתהליך 

 התפעולי בפועל ולמצב המשפטי.

 בקשה להיוון פנסיית זקנה )ג(22, 27, א26א 660

ימים לפני  30-ימים לפני מועד פרישתו של העמית לפנסיית זקנה ל 60-שונה המועד להגשת בקשה להיוון פנסיית זקנה )מ

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

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

 מס'

מספר מיזוג 
בהתאם לקובץ 

 האקסל

הסעיף 
בתקנון 
 הקופה

 נימוקים לשינוי תיאור השינוי

  מועד פרישתו של העמית לפנסיית זקנה(. 34א, 29, א28א

, 27, א26א 660

 34, א29, א28א

 פנסיונר לעמלת הנסיפ )ב(23

 (. 23במקום סעיף  22תיקון טעות סופר בהפניה לסעיף הנכון )סעיף 

 תיקון טעות סופר.

, 27, א26א 660

 34, א29, א28א

 פנסיית אלמנת עמית )א(25

 ".הבטחה תקופת ללאתוספת בכותרת הסעיף "פנסיית אלמנת עמית 

 )ב( המפורטת להלן.25נועד להבהיר לאור תוספת סעיף 

, 27, א26א 660

 34, א29, א28א

 פנסיית אלמנת עמית עם תקופת הבטחה )ב(25

שנים, לבחור בקבלת פנסיית אלמנת עמית עם תקופת הבטחת  87התווספה אפשרות לאלמנת עמית, שטרם מלאו לה 

 חודשים.  240או  180או  120או  60תשלומים שאורכה 

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

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

, 27, א26א 660

 34, א29, א28א

 קצבת מינימום 28

 , ובהתאמה גם כל יתר הסעיפים הבאים כרונולוגית.28-)א( ל27-תוקן מספור הסעיף מ

 תיקון טכני של מספור הסעיפים.

, 27, א26א 660

 34, א29, א28א

נספח 
 –"ט" 

מסלולי 
 השקעה

 ם הקרן בשמות מסלולי ההשקעהשינוי ש
 הקרן בשמות המסלולים.שינוי שם 

 2158: השקעה מסלול מספר .א

 ומטה 50מיטב דש פנסיה כללית לבני  :המיזוג לפני ממזג מסלול שם .ב

 ומטה 50איילון לבני  :מתמזג מסלול שם .ג

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

 9972: השקעה מסלול מספר .א

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

  60 עד 50איילון לבני  :מתמזג מסלול שם .ג

 )איילון( כללי מסלול: מתמזג מסלול שם .ד

השם שונה בעקבות קליטת הקרן "איילון פיסגה כללית" על ידי הקרן "מיטב 

  דש פנסיה כללית" ומיזוג שתי הקרנות



3 

תקנון 
קופה 

 מס'

מספר מיזוג 
בהתאם לקובץ 

 האקסל

הסעיף 
בתקנון 
 הקופה

 נימוקים לשינוי תיאור השינוי

 60 עד 50איילון מיטב פנסיה כללית לבני  :המיזוג לאחר ממזג מסלול שם .ה
 

 9973: השקעה מסלול מספר .א

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

 ומעלה 60איילון לבני  :מתמזג מסלול שם .ג

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

 

 2160: השקעה מסלול מספר .א

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

 קצבה למקבלי בסיסי מסלול כלליתאיילון  :מתמזג מסלול שם .ג
 .קצבה למקבלי בסיסיאיילון מיטב כללית  :המיזוג לאחר ממזג מסלול שם .ד

 

 

 


