מידע מתוך אתר עמיתים  -קרנות הפנסיה הותיקות שבניהול הסדר מיוחד  -נכון ליום 09/05/2022

פרק י'  -משיכת כספים
 .48משיכת כספים:
א.

מבוטח או מבוטח לשעבר רשאי למשוך כספים שנצברו בחשבונו בקרן ,ובלבד שהתקיימו
כל התנאים האלה:101
()1

המבוטח או המבוטח לשעבר הגיש לקרן בקשה למשיכת כספים שנצברו בחשבונו
וצירף לה כתב ויתור ,בטופס שהכינה לכך הנהלת הקרן ,בו הוא מוותר על זכאותו
לקבלת קצבה כלשהי מהקרן;

()2

נותקו יחסי עובד ומעביד בין המבוטח לבין מעבידו;

()3

המבוטח לא קיבל מהקרן קצבת נכות במשך תקופה של  12חודשים או יותר או עבור
חודש אחד או יותר במהלך התקופה של  60חודשים לפני חודש הזכאות הראשון שלו
לקצבת זקנה;

()4

במועד הגשת הבקשה המבוטח אינו מקבל קצבת נכות או קצבת זקנה מקרן ותיקה
אחרת שבהסדר;

()5

בטל.

ב.

על אף האמור בסעיף קטן (א) ,מבוטח שהחל לקבל קצבת זקנה מהקרן או שחלפו למעלה
משישים ימים מחודש הזכאות הראשון שלו לקצבת זקנה או שישים ימים מהמועד בו
נותקו יחסי עובד ומעביד בין המבוטח לבין המעביד האחרון שביטח אותו בקרן ,לפי המועד
המאוחר מביניהם ,לא יהיה רשאי למשוך כספים שנצברו בחשבונו בקרן.

ג.

יתומיו של מבוטח שנפטר רשאים למשוך כספים שנצברו בחשבונו בקרן ,ובלבד שהתקיימו
כל התנאים האלה:
()1

המבוטח לא השאיר אחריו שאירים אחרים;

()2

לכל אחד מהיתומים מלאו  18שנים או יותר במועד בו נפטר המבוטח;

()3

כל היתומים הגישו לקרן בקשה למשיכת כספים שנצברו בחשבונו וצירפו לה כתב
ויתור ,בטופס שהכינה לכך הנהלת הקרן ,בו הם מוותרים על זכאותם לקבלת קצבה
כלשהי מהקרן;

()4

תנאים ( )3עד ( )5בסעיף קטן (א) התקיימו לגבי המבוטח במועד בו נפטר.

ד.

הסכום שישולם על ידי הקרן כאמור בסעיפים קטנים (א) ו(-ג) לעיל יחושב על פי נוסחת
ערכי פדיון כמפורט בנספח ז'.

ה.

התקיים האמור בסעיף קטן (ג) והיו שני יתומים או יותר ,יחולק ביניהם הסכום האמור
בסעיף קטן (ד) באופן שווה.102

 101תיקון מס'  - 5בתוקף מיום 1.8.05
 102תיקון מס'  - 6בתוקף מיום 1.2.10
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פרק ה'  -קצבת זקנה
.9

תנאי זכאות לקצבת זקנה:
מבוטח יהיה זכאי לקבל מהקרן קצבת זקנה ,ובלבד שהתקיימו כל התנאים האלה:
()1

המבוטח הגיע לגיל קצבת זקנה;

()2

התקיים אחד מאלה:37

()3

(א)

המבוטח צבר בקרן  120חודשי ביטוח או יותר .לגבי מבוטח בקרן שהינו
מבוטח גם בקרן ותיקה אחרת שבהסדר אחת או יותר – יובאו במנין
החודשים האמורים גם חודשי ביטוח בקרן ותיקה אחרת שבהסדר.

(ב )

סכום קצבת זקנה של מבוטח עבור חודש הזכאות הראשון לקצבת זקנה לא
יפחת מקצבת מינימום .לגבי מבוטח בקרן שהינו מבוטח גם בקרן ותיקה
אחרת שבהסדר אחת או יותר  -יראו לענין פסקת משנה זו את סכום קצבת
זקנה בשל חודש הזכאות הראשון לקצבה לפי הוראות פרק יא' לתקנון;

המבוטח לא משך לאחר המועד הקובע כספים כלשהם מחשבונו בקרן או
בקרן ותיקה אחרת שבהסדר אשר בשלהם היו רשומים לזכותו חודשי
ביטוח.
האמור לעיל לא יחול לגבי משיכת כספים בגין תקופת ביטוח של המבוטח
בקרן או בקרן ותיקה אחרת שבהסדר ,ובלבד שבמועד המשיכה התקיים
אחד מאלה:
(א) כל תקופת הביטוח של המבוטח באותה קרן אינה עולה על שלושה חודשי
ביטוח;
(ב) הסכום שלו זכאי המבוטח לפי נוסחת ערכי הפדיון כמפורט בנספח ה' לתקנון
לגבי קרן בשיטת יחסי שכר וכמפורט בנספח ז' לגבי קרן בשיטת שלוש שנים
אינו עולה על הסכום האמור בסעיף (23ב)(1א) לחוק קופות גמל כפי שהוא
מעודכן לפי סעיף (23ו)( )2לחוק קופות גמל.38

 .10חודש הזכאות הראשון לקצבת זקנה:39
חודש הזכאות הראשון לקצבת זקנה יהיה החודש העוקב לחודש בו הגיע המבוטח לגיל קצבת
זקנה (להלן :חודש הזכאות הראשון לקצבת זקנה).
על אף האמור לעיל ,חודש הזכאות הראשון לקצבת זקנה של מבוטח שהקדים יציאתו לקצבת
זקנה כאמור בסעיף  13לתקנון או מבוטח שדחה יציאתו לקצבת זקנה כאמור בסעיף  14לתקנון,
יהיה החודש העוקב לחודש הביטוח האחרון שלו בקרן או החודש העוקב לחודש בו ביקש המבוטח
לצאת לקצבת זקנה ,לפי המאוחר מביניהם.

 37תיקון מס'  - 6בתוקף מיום 1.2.10
 38תיקון מס'  - 10בתוקף מיום 9.2.17
 39תיקון מס'  - 5בתוקף מיום 1.8.05
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לעניין תקופת המגורים תובא בחשבון גם תקופה שבשלה חויב הפנסיונר בתשלום מזונותיה של בת
הזוג לפי פסק דין של ערכאה שיפוטית מוסמכת.
•

אמדן שכר ממוצע  -ממוצע חודשי של השכר הממוצע במשק ב 12-החודשים הרצופים האחרונים,
שלגביהם פורסם השכר הממוצע במשק ,ביום הראשון לחודש הזכאות הראשון לקצבה (להלן:
חודשים לאמדן) .לצורך חישוב הממוצע כאמור יובא בחשבון סכום השכר הממוצע במשק בכל חודש
לאמדן כשהוא מעודכן לפי שיעור שינוי מדד החודש שקדם לחודש הזכאות הראשון לקצבה לעומת
מדד חודש לאמדן.

•

בן זוג  -אחד משני אלה:

•

•

()1

בעלה של מבוטחת או פנסיונרית;

()2

מי שהוכר כידוע בציבור כבעלה של מבוטחת או פנסיונרית בהחלטה של ערכאה
שיפוטית המוסמכת לכך.

בת זוג  -אחת משתי אלה:
()1

אשתו של מבוטח או פנסיונר;

()2

מי שהוכרה כידועה בציבור כאשתו של מבוטח או פנסיונר בהחלטה של ערכאה
שיפוטית המוסמכת לכך.

גיל פרישה מוקדמת- 2
()1

לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל  - 1955גיל כאמור בנספח א '1לתקנון בהתאם
לחודש לידתה.

()2

לגבי גבר ולגבי אישה שנולדה מחודש מאי  1955ואילך  -גיל .60

•

גיל קצבת זקנה - 3גיל כאמור בנספח א' לתקנון בהתאם למין המבוטח ולחודש לידתו.

•

דמי גמולים עבור חודש ביטוח  -סך כל התשלומים ששולמו לקרן בשל מבוטח עבור חודש ביטוח.

•

הורה  -אחד משני אלה:
()1

אביו או אמו של מבוטח או פנסיונר שנפטר ,שאינו עומד ברשות עצמו וכל פרנסתו
הייתה על המנוח ביום בו נפטר;

()2

אביו או אמו של בן זוגו של מבוטח או פנסיונר שנפטר ,שאינו עומד ברשות עצמו וכל
פרנסתו הייתה על המנוח ביום בו נפטר.

 2תיקון מס'  - 1בתוקף מיום 1.4.04
 3תיקון מס'  - 1בתוקף מיום 1.4.04
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נספח א'  -גיל קצבת זקנה
חודש הלידה
עד מרס 1944

138

גיל קצבה לאשה
(בשנים)139
60

חודש הלידה

גיל קצבה לגבר
(בשנים)
65

עד מרס 1939

אפריל עד אוגוסט 1944

 60ו 4-חודשים

אפריל עד אוגוסט 1939

 65ו 4-חודשים

ספטמבר  1944עד אפריל 1945

 60ו 8 -חודשים

ספטמבר  1939עד אפריל 1940

 65ו 8-חודשים

מאי עד דצמבר 1945

61

66

מאי עד דצמבר 1940

ינואר עד אוגוסט 1946

 61ו 4 -חודשים

ינואר עד אוגוסט 1941

 66ו 4-חודשים

ספטמבר  1946עד אפריל 1947

 61ו 8 -חודשים

ספטמבר  1941עד אפריל 1942

 66ו  8 -חודשים

מאי  1947עד דצמבר 1959

62

ינואר  1960עד דצמבר 1960

 62ו 4-חודשים

ינואר  1961עד דצמבר 1961

 62ו 8-חודשים

ינואר  1962עד דצמבר 1962

63

ינואר  1963עד דצמבר 1963

 63ו 3-חודשים

ינואר 1964עד דצמבר 1964

 63ו 6-חודשים

ינואר  1965עד דצמבר 1965

 63ו 9-חודשים

ינואר  1966עד דצמבר 1966

64

ינואר  1967עד דצמבר 1967

 64ו 3-חודשים

ינואר  1968עד דצמבר 1968

 64ו 6-חודשים

ינואר  1969עד דצמבר 1969

 64ו 9-חודשים

ינואר  1970ואילך

67

מאי  1942ואילך

65

 138תיקון מס'  - 12בתוקף מיום 01.09.2017
 139תיקון מס'  – 13בתוקף מיום 01.01.2022
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