
 

  

 
  (7711 קופה' מס) על נספחיו" כלליתאלדובי קרן פנסיה -הלמן"קרן פנסיה השינויים בתקנון הודעה בדבר 

על השינויים שבוצעו בתקנון קרן מתכבדת להודיע , "(החברה)" מ"אלדובי קופות גמל ופנסיה בע-הלמן

 :כדלהלן, (7711' מס" )אלדובי קרן פנסיה כללית-הלמן" פנסיה

 נספחיםביצוע שינוי המקדמים בת הוראות התקנון והנה התאמבתקנון  יםשינויביצוע הסיבה ל .7

דרך חישוב מאזן אקטוארי ומקדמי 'שעניינו  3172-2-7פנסיה חוזר הוראות לתקנון בהתאם ל

ביטוח וחיסכון במשרד , מאת הממונה על שוק ההון "(החוזר: "להלן" )תקנון של קרן פנסיה

 "(.הממונה: "להלן)האוצר 
המעודכנות האקטואריות ביצעה שינויים במקדמים בנספחי התקנון בהתאם להנחות החברה  .3

אשר מפרט את , לתקנון קרן הפנסיה( א)71סעיף הוראת תיקנה את וכן  ,המפורטות בחוזר

 . ההנחות האקטואריות כאמור
מחודש יולי ונכנסו לתוקף החל  71.6.72אושרו על ידי הממונה ביום בתקנון על נספחיו  השינויים .2

3172 . 
בנוסף לשינויים שבוצעו במקדמים )לתקנון קרן הפנסיה ( א)71סעיף להלן השינויים שנערכו ב .4

 :(בנספחי התקנון

 

 

 לפני התיקון (א)71נוסח סעיף         

 

 התיקוןלאחר  (א)71נוסח סעיף             

המקדמים שבנספחים לתקנון זה חושבו על יד  .א

אקטואר הקרן על בסיס ההנחות והלוחות 

 3111-2-6שנקבעו בחוזר הממונה שמספרו 

 (:"החוזר": להלן)
תשואה ריאלית אפקטיבית נטו בשיעור  .7

לאחר ניכוי דמי ניהול ) 2.43%של 

 (.לתקנון 1כמפורט בסעיף 
  –לוחות תמותה  .3

ואילך  7143לפנסיונרים ילידי שנת  (א

שבחוזר עם הפחתה  4'לפי לוח פ –

 ; פי הנוסחא שבחוזר-על
לפנסיונרים ששנת לידתם מוקדמת  (ב

בחוזר  5' א.7לפי לוח  – 7143משנת 

עם הקטנה , 31.3.3111האוצר מיום 

 ; לשנה 1.5%-של כ
אלמנות של מבוטחים /לאלמנים (ג

מבוטחים לא פעילים או , פעילים

שנה  61לאלמנים בני  –ים פנסיונר

המקדמים שבנספחים לתקנון זה חושבו על יד  .א

אקטואר הקרן על בסיס ההנחות והלוחות 

 3172-2-7שנקבעו בחוזר הממונה שמספרו 

 (:"החוזר": להלן)
 לית אפקטיבית נטו בשיעור של תשואה ריא .7

לאחר ניכוי דמי ניהול כמפורט ) 2.43%

 (.לתקנון 1בסעיף 
  –לוחות תמותה  .3

שבחוזר עם  4'לפי לוח פ –לפנסיונרים  (א

ושיעורים לפי פי הנוסחא -הפחתה על

 ; שבחוזר 6'לוח פ
אלמנות של מבוטחים /לאלמנים (ב

מבוטחים לא פעילים או , פעילים

שנה  61לאלמנים בני  –פנסיונרים 

, שנה ויותר 55ולאלמנות בנות , ויותר

פי -שבחוזר עם הפחתה על 5'לפי לוח פ

 6'ושיעורים לפי לוח פהנוסחא 

 61-לאלמנים בני למטה מ; שבחוזר

 55-ולאלמנות בנות למטה מ, שנה



 

  

שנה  55ולאלמנות בנות , ויותר

שבחוזר עם  6'לפי לוח פ, ויותר

; פי הנוסחא שבחוזר-הפחתה על

, שנה 61-לאלמנים בני למטה מ

, שנה 55-ולאלמנות בנות למטה מ

-שבחוזר עם הפחתה על 3'לפי לוח פ

 ;שבחוזרפי הנוסחא 
לבני  –בנות זוג של פנסיונרים /לבני (ד

ולבנות זוג , שנה ויותר 61זוג בני 

 4'לפי לוח פ, שנה ויותר 55בנות 

פי הנוסחא -שבחוזר עם הפחתה על

 61-לבני זוג בני למטה מ; שבחוזר

 55-ולבנות זוג בנות למטה מ, שנה

שבחוזר עם  3'לפי לוח פ, שנה

 .שבחוזר פי הנוסחא-הפחתה על
 –בעת הפרישה לפנסיית זקנה  –נישואים  .2

 . של המבוטחלפי הנתונים האישיים 
מקדמים יהיו בתוקף כל עוד לא יחול ה .4

היה ויחול שינוי . שינוי בהוראות שבחוזר

בהוראות שבחוזר יחושבו המקדמים 

 .מחדש

שבחוזר עם הפחתה  3'לפי לוח פ, שנה

 6'ושיעורים לפי לוח פפי הנוסחא -על

 ;שבחוזר
לבני זוג  –בנות זוג של פנסיונרים /לבני (ג

 55ולבנות זוג בנות , שנה ויותר 61בני 

שבחוזר עם  4'לפי לוח פ, שנה ויותר

ושיעורים לפי פי הנוסחא -הפחתה על

לבני זוג בני למטה ; שבחוזר 6'לוח פ

-בנות למטה מולבנות זוג , שנה 61-מ

שבחוזר עם  3'לפי לוח פ, שנה 55

ושיעורים לפי  פי הנוסחא-הפחתה על

 .שבחוזר 6'לוח פ
 –בעת הפרישה לפנסיית זקנה  –נישואים  .2

 . לפי הנתונים האישיים של המבוטח
מקדמים יהיו בתוקף כל עוד לא יחול ה .4

היה ויחול שינוי . שינוי בהוראות שבחוזר

מים בהוראות שבחוזר יחושבו המקד

 .מחדש
 

  

 

 ,בברכה

 מ"אלדובי קופות גמל ופנסיה בע-הלמן


