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  2005אוקטובר 
 

 לכבוד

 אריה ביטוח/ סוכני קבוצת כלל 

 מפקחי רכישה / מנהלי פיתוח עסקי 

 

 ,שלו� רב 
 

 הסדר מעבר העמיתי� בי� קרנות הפנסיה החדשות :  הנדו� 

 

פ "ע, משרד האוצר גיבש את הסכ� מעבר עמיתי� בי� קרנות הפנסיה המקיפות החדשות
 . המתכונת החדשה 
 .שר לעמיתי הקרנות בחירה חופשית בקר� פנסיה לפי רצונ� לאפ, מטרת הסכ� זה 

 

 :להל� עיקרי ההסכ�  . 1/11/2005 –הסכ� המעבר ייכנס לתוק! החל ב 
 

 נית� יהיה להעביר עמיתי� בי� 2005 החל מחודש נובמבר – מתי נית� לעבור בי� הקרנות .1
ה את חלונות הסדר זה מבטל למעש. [ הפנסיה החדשות באופ� רצו! בכל חודש  קרנות

 ] קיימי� עד כה  המעבר שהיו
 

המשק! את השווי הכלכלי ,  זהו סכו� הכס! המועבר מקר� לקר�– יתרת זכאות צבורה .2
 .זכויות הפנסיה שצבר העמית עד ליו� העברת הכספי�  של

 

כלומר כאלו שטר� ,  עמיתי� פעילי� או עמיתי� מוקפאי�) מי רשאי לעבור בי� הקרנות .3
קרנות שהחלו פעילות� החל מתחילת (חברי� בקרנות הפנסיה החדשות ה, לפנסיה  יצאו
למעט עמיתי� המקבלי� פנסיה שוטפת מקר� פנסיה , ולזכות� עומדת יתרה צבורה) 1995

 ) .נכות(
 

היות ,  אי� קנסות בעת המעבר בי� הקרנות)הא� יש קנסות בעת מעבר בי� הקרנות .4
עוברת במלואה לקר� , ת בקר� הנעזבתשיתרת הזכאות הצבורה העומדת לזכותו של העמי

 .החדשה 
 

 עמית פעיל אשר צבר חלק או את מלוא – מה ההתייחסות לעניי� תקופת האכשרה .5
הקר� החדשה תחשב עבורו את יתרת התקופה כאילו היה עמית פעיל , תקופת האכשרה 

 .בקר� מתחילת חברותו בקר� הנעזבת 
 בדיוק כמו שהיה נדרש ממנו אילו היה מבקש ,       עמית מוקפא חייב בתקופת אכשרה חדשה

 . לחדש את החברות בקר� הקודמת בה היה חבר     
 

 תהלי. העברת עמיתי� מתבצע בשני שלבי� בו – כיצד מתבצע תהלי� העברת עמיתי� .6
 . זמנית 
   ובמקביל חות� על טופס , העמית חות� על טופסי הצטרפות לקר� כעמית חדש,        ראשית

 .שה להעברת כספי� מהקר� הנעזבת בק      
   נדרש אישור וחתימת המעסיק על טופס ,        חשוב לציי� כי להעברת כספי� של עובד שכיר

 .המעבר        
 

אי� ,  במעבר עמיתי� בי� קרנות הפנסיה– הא� קיי� טופס שחלו� בקרנות הפנסיה .7
 . עמוד אחד בלבד יש צור. להחתי� את המבוטח על טופס המעבר ב�. טופס שחלו! 
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כספי ,  החל מתו� תקופת הסתגלות  בת שנה לער.) מתי יעברו הכספי� בי� הקרנות .8
הצבירה יועברו מקר� לקר� החל מהחודש העוקב לחודש בו התקבל קוב1 נתוני הלקוח 

 . העובר בקר� המעבירה
 .  המעבירה  ימי� מיו� קבלת טופס בקשת המעבר תפנה הקר� המקבלת לקר�10      תו. 

        הקרנות ה� המקבלת וה� המעבירה יחויבו למסור בכתב למבוטח העובר כל פרט רלוונטי 

 . יו� מיו� העברת הכספי� 30לגבי הצטברות זכויות וכספי� תו.       
 

,  קר� הפנסיה החדשה תדאג לכל נושא הטיפול והדרישה להעברת כספי� – טיפול ושירות .9
ה� לגבי כספי� וזכיות קודמות וה� לגבי , ת ואת כל השירות מול קר� הפנסיה הקודמ
 . יקבל העמית מהקר� החדשה , כספי�  וזכויות חדשות 

 

 

 

עומדת בפניכ� הזדמנות גדולה להרחיב את הפעילות שלכ� בשיווק קרנות הפנסיה של קבוצת 
 .כלל ובפריצה לפלחי שוק חדשי� 

 

 

 .לשירותכ� בכל עת 
 

 

 ,בכבוד רב                                                                                  
 

  כלל פנסיה �מחלקת שיווק                                            

 

 

 

 :אנו לשירותכ� 
 

  054 – 7729344. כלל פנסיה ,  מנהל שיווק ומכירות –  פנחסיד�

 

  052 – 8741321.  אזור המרכז , ה  מנהל מכירות כלל פנסי–  גולובאביעד

 

�3842497.     אזור צפו� ,  מנהל מכירות כלל פנסיה –  בנימי�אופיר 052


