
 
 
 

  עתודות ומיטבית מסלולי תקציר 
 

  מסלולי� 6בתקנו� הקרנות 

 

 לאחר 29עד לגיל  ) 75%(ע  מלא .כ. כסוי א�  מוגדר כמסלול ברירת המחדל  בקר�� מסלול בסיסי

 . לאישה �64 לגבר ו67מותא� לגיל פרישה , מכ� מתחיל לרדת

 

כ מגיע עד .ע.א� ל75%במסלול זה כיסוי ,  ריסקת משאבי� לקניי  הפניית יותר� מסלול משפחה

,   מהשכר המבוטח�56%  הכיסוי ירד ל40 לדוגמא גיל �75% ורק אז מתחיל לרדת מתחת ל34לגיל 

 יותר 30% �10% השאירי� ההפרש לטובת מסלול המשפחה יתבטא בתוספת כיסוי של תבפנסיי

 ת מסלול זה למסלול הבסיס בסו( הדר) בפנסייההפרש  בי�, מבחינת העמית. ממסלול הבסיס

 .  לטובת מסלול הבסיס 4% ��1%הזקנה מתבטא ב

 

ע מוגבר ולכ� כיסוי .כ. כיסוי את במסלול זה תתבצע הפניית משאבי� לקניי– מסלול עתיר נכות

 יקבלבנוס( במקרה סיעודי במסלול זה , 51 ולאשה עד לגיל 46 יהיה לעמית עד לגיל 75%מלא של 

 לזו של מסלול ה השאירי� במסלול זה תהיה שוותפנסיי. 46 מהשכר המבוטח עד לגיל 100%

 הזקנה במסלולי הבסיס או ת הזקנה תהיה גבוהה ברוב הגילאי� מפנסייתהבסיס ופנסיי

 . המשפחה

 

,  ואז הול)  וקט�29 עד לגיל 37.5% מקטי� את כיסוי הנכות לחצי �מסלול עתיר ביטוח שאירי� 

מבחינת ,  אצל נשי�47 אצל גברי� ועד לגיל 33 עד לגיל �100%יסוי השאירי� מגיע ללעומת זאת כ

 .   בגיל הפרישה 4% � 1% הקטנה של ופנסיית הזקנה ההבדל בי� מסלול זה למסלול הבסיס הינ

 

 ,)בסכומי�אי� הבדל  (60 כיסוי הריסק יפסק בגיל 67 או 60  מותא� לגיל �  מסלול עתיר חיסכו�

 הזקנה תגדל ת הנכות והשאירי� קטנות לחצי ממסלול הבסיס לעומת זאת פנסייתכיסויי פנסיי

 מול מסלול נכות מוגבר ההפרש) ?40הבסיס ועד גיל כניסה ( מול מסלול 20% �10%בטווח של 

יש לשקול נכו� בחירה במסלול המקטי� בחצי כיסויי� לאור) תקופה מול , 10% �7%יהיה בי� 

 .סיה תוספת פנ10%

 

המשמעות היא  ,60מסלול המתאי� את כיסוי הריסק לפרישה בגיל  �מסלול פרישה מוקדמת 

 ירידה ברמת הכיסוי לאור) כל הדר) ג� 21 אצל גברי� עד לגיל 75%נמו) לאור) כל הדר)  כיסוי



פנסיית נכות כפולה בהשוואה למסלול עתיר חיסכו� ,  פחות מול מסלול הבסיס�20%בשאירי� כ

 ?. שווה לכיסוי במסלול החיסכו� ושאירי�

 

 

)  ומטה21מי שאי� לו בת זוג או ילד שגילו ( על כיסוי השאירי� רבכל אחד מהמסלולי� נית� לוות

 חודש או עד למועד הודעתו של העמית בכתב לפיה נוספו לו ילדי� או 24לתקופה שלא תעלה על 

 בת זוג

 הנתוני� שוני� במקצת הב שלאישי ש לשי� ל, הדוגמאות ניתנו על בסיס התחשיב לגבר •

 .א)   הכיוו� הכללי דומה

בשלב המכירה ללקוח יש לקחת בחשבו� הקטנת כיסויי� ביטוחיי� לעומת הגדלת  •

 בחצי כמעט על כסוי ביטוחי לאור) כל תקופת החברות רהא� נכו� לוות, פנסיית זיקנה

 .? ? בעבור פנסיית זיקנה מעט יותר גבוהה 

 

  אג( הפנסיה 


