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מספר מיזוג 
בהתאם לקובץ 

נימוקים לשינויתאור השינויהסעיף בתקנון הקופההאקסל
הגדרות - הוספת 163

הגדרה של "הקרן 
המתמזגת"

ההגדרה נדרשת בהמשך להוספת ההתייחסות למסלולי הוספה הגדרה המתייחסת לקרן הפנסיה "מיטב פנסיה" המתמזגת לקרן "דש פנסיה".
הביטוח שהיו קיימים בתקנון "מיטב פנסיה מקיפה" 

והשמירה על זכויותיהם.
החלפת ההגדרה בנוסח המפורט להלן: "נכה מלא המוגבל בתפקודו היום יומי ואינו מסוגל לבצע בעצמו הגדרות - נכה סעודי163

וללא עזרה 4 מהפעולות הבאות:
1. לקום ולשכב;

2. להתלבש ולהתפשט; 
3. להתרחץ ולהתגלח;

4. לאכול ולשתות; 
5. לשלוט על הסוגרים;

6. ללכת ללא מתקני עזר
והכל על פי קביעת הוועדה הרפואית"

הפחתת מגבלות ופישוט התהליך, בעצם קביעת רשימה 
סגורה של פעולות המזכות בהגדרת נכה סיעודי.והתאמה 

לתקנון מיטב

הגדרות- שכר קובע 163
לנכות/לשאירים

מיטיב עם זכויות העמיתים, התאמה לתקנון מיטבהגדלת התוספת תקרת השכר הקובע לנכות ושארים מ - 5%  ל -  15%

תשלום דמי גמולים ע"י עמית עצמאי מוסדר בסעיף 21 מחיקת הסעיףסעיף 9 (ו)163
לתקנון

הבהרה ביחס לחוסר האפשרות לרכשת זכויות ביטויחות לאחר המילים "זכויות ביטוחיות" יוספו המילים בגין תקופה קודמת .סעיף 9 (ז)163
בגין תקופה קודמת

סעיף 15 - מסלולי 163
ביטוח

הוספה התייחסות לשמירה על שיעורי הכיסוי הביטוחי לנכות ושאירים לעמיתי הקרן המתמזגת המבוטחים 
במסלולי הביטוח השונים אגב מיזוג הנכסים ומיזוג החברות.

שמירה על זכויות עמיתי קרן הפנסיה של מיטב

הוספת תת סעיף :"  מבוטח עצמאי אשר מפקיד דמי גמולים לקרן באופן תקופתי יהיה זכאי לפנסיית נכות סעיף 21 (ה)163
ושאיריו לפנסיית שאירי מבוטח פעיל, בגין ארוע מזכה שארע החל ממועד ההפקדה בפועל ועד לסוף שנת 

המס העוקבת או עד מועד ההפקדה התקופתית הבאה לפי הסכם ההצטרפות (להלן: תקופת הביטוח 
הפרוספקטיבית). הקרן תנכה בגין תקופת הביטוח הפרוספקטיבית, מתוך יתרת הזכאות הצבורה של 

מבוטח עצמאי כאמור, את עלות הביטוח, בהתאם למסלול הביטוח החל עליו. עמית כאמור יחשב עמית 
פעיל כהגדרתו בתקנון זה במהלך תקופת הביטוח הפרוסםקטיבית."

הוספת חלופה לרכישת זכויות ביטוחיות עתידיות לעמית 
עצמאי בעת הפקדה תקופתית,  מתן פתרון לעמיתים 

עצמאיים המפקידים באופן תקופתי, התאמה לתקנון מיטב

הבהרה המבחינה בין חלופות ההיון (תיקון 3 או היוון ל 5 לאחר המילים : "היוון חלק מהפנסיה" הוספו המילים :  "שלא על פי אמור בסעיף 28 (א) ".סעיף 29 (ב)163
שנים)

תיקון טעות סופרתיקון ההפניה מסעיף 38 לסעיף 36 לתקנוןסעיף 16338
הגדלת חלופות ההשקעה באמצעות העברת מסלולי הוספת מסלולי השקעה :"מסלול אג"ח (ללא מניות)", ו"מסלול מניות "סעיף 16365

ההשקעה המפורטים מתקנון מיטב

החלפת הסעיף  ל:" מסלול ההשקעה לפנסיונרים ינוהל ע"פ החלטת ועדת ההשקעות כפי שזו תתקבל מעת סעיף 16366
לעת "

שינוי תוכן מבטא נכונה את השקעת כספי פנסיונרים 
התאמה לתקנון מיטב

הוספת טבלאות המקדמים שהיו קיימות בתקנון הקרן המתמזגת "מיטב פנסיה מקיפה" המפרטת את נספח יב (3) + (4)
שיעורי הכיסוי לנכות ושאירים לעמיתי הקרן המתמזגת שהיו מבוטחים במסלולי ביטוח "מיטב לנכות" ומיטב 

לשאירים"

שמירה על זכויות עמיתי קרן הפנסיה של מיטב

מיזוג החברות יצר אתר אחד לחברה המנהלת את קופות עדכון כתובת אתר האינטרנט של החברהנספח יג163
הגמל והפנסיה


