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דף מידע בטרם משיכת כספים מקרן פנסיה 
קרן הפנסיה שלך נועדה להעניק לך קצבה חודשית לאחר פרישה מעבודה, 

וכיסוי ביטוחי למקרה שלא תוכל/י להמשיך לעבוד בשל מצב רפואי או למקרה שתלך/כי לעולמך

משיכה מלאה של כל כספי הפנסיה

אם תחליט/י למשוך את כל הכספים שחסכת בקרן הפנסיה שלך, פעולה זו תשפיע עליך באופן הבא:

• לא תהיה/תהיי זכאי/ת לקצבה חודשית כלשהי כשתגיע/י לגיל פרישה.

• אם לא תוכל/י להמשיך לעבוד כתוצאה ממצב רפואי מתמשך, לא תהיה/תהיי זכאי/ת לקבל מקרן הפנסיה קצבה חודשית לתקופת 

  הנכות.

• אם תלך/תלכי לעולמך חס וחלילה, בן/בת הזוג שלך וילדיך עד גיל 21 לא יהיו זכאים לקבל קצבה חודשית מהקרן )בעוד שאם לא היית 

  מושך/ת את כל הכספים, בן/בת הזוג שלך היה/הייתה מקבלת קצבה לכל ימי חייו/חייה, וילדיך היו מקבלים קצבה חודשית עד גיל 21(.

למשוך את כל הכספים שחסכת בקרן הפנסיה שלך, ולאחר מכן תרצה/תרצי לחזור להיות מבוטח/ת בקרן  בנוסף, אם תחליט/י 

ולהפקיד בה כספים כבעבר, תחשב/י כעמית/ה חדש/ה לכל דבר ועניין, ולפיכך:

• אם תיגרם לך נכות במהלך התקופה שהחל מהמועד שבו משכת את הכספים ועד למועד שבו חזרת להפקיד כספים לקרן, לא 

  תהיה/תהיי זכאי/ת לכיסוי ביטוחי בגין נכות זו, גם אם תגיש/י את התביעה לאחר שתחזור/ תחזרי להפקיד כספים לקרן. 

• יתכן ותידרש/י למלא הצהרת בריאות חדשה שעלולה )ככל שמצבך הרפואי השתנה( להביא לכך שהקרן תסרב לקבל אותך 

   אליה בשנית או שהיא תחליט לקבל אותך בתנאים מגבילים. 

• גם במקרה שבו תתקבל/י לקרן, במשך תקופה של חמש שנים )תקופת אכשרה( לא תהיה/תהיי זכאי/ת לכיסוי ביטוחי בגין מקרה 

   נכות או פטירה, ככל שמקרה הנכות או הפטירה נגרמו כתוצאה ממצב רפואי שאירע או החל לפני שחזרת להפקיד כספים לקרן.

• במקרה שבו תתקבל/י לקרן, ייקבע מחדש שיעור הכיסוי הביטוחי שתוכל/י לקבל בהתאם לגיל שתהיה/תהיי בו במועד שבו 

   תחזור/תחזרי להפקיד כספים בקרן, ולכן יתכן שקצבת הנכות שתקבל/י במקרה של אבדן כושר עבודה, וקצבת השאירים שיקבלו 

   בן/בת הזוג שלך וילדיך במקרה שתלך לעולמך חס וחלילה, תהיינה נמוכות יותר.  

משיכה חלקית של כספי הפנסיה

אם תחליט/י למשוך חלק מהכספים שחסכת בקרן הפנסיה שלך, פעולה זו תשפיע עליך באופן הבא: 

• הקצבה החודשית הצפויה לך בגיל פרישה תקטן.

• אם תרצה/תרצי להמשיך להפקיד כספים בקרן לאחר המשיכה, תושפע/י מהמשיכה באופן הבא:

  < שיעור הכיסוי הביטוחי שלך ייקבע מחדש בהתאם לגיל שבו תהיה/תהיי במועד שבו תחזור/תחזרי להפקיד כספים לקרן, ולכן 

     יתכן שקצבת הנכות שתקבל/י במקרה של אבדן כושר עבודה, וקצבת השאירים שיקבלו בן/בת הזוג שלך וילדיך במקרה של 

     פטירתך חס וחלילה, תהיינה נמוכות יותר.

  < קצבת השאירים שיקבלו בן/בת הזוג שלך וילדיך במקרה שתלך לעולמך חס וחלילה, כתוצאה ממצב רפואי שאירע או החל 

     לפני מועד המשיכה, תהיה נמוכה יותר למשך תקופה של חמש שנים )תקופת אכשרה(.  


