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חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח()תיקוןמס'23(,התש"ע-2010*

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א-1981  1, אחרי סעיף 78ט יבוא: 1 הוספת סעיף 78ט1

"שינוי מנגנון 
הצמדת קצבאות 

והתאמת 
התחייבויות 

הצמדת 78ט1  לעניין  האחיד,  התקנון  את  יתאים  המפקח  )א( 
הקצבאות, להוראות אלה:

הקצבאות המשולמות לעמיתים יעודכנו בחודש   )1(
ינואר של כל שנה, החל בשנת 2011 ואילך, לפי שיעור 
עדכון  הקודם;  המדד  לעומת  החדש  המדד  עליית 

כאמור יחול מקצבת חודש ינואר ואילך;

תשלום בעד עדכון קצבת חודש ינואר כאמור   )2(
)1(, ישולם לא יאוחר ממועד תשלום קצבת  בפסקה 

חודש פברואר של השנה שבה בוצע העדכון;

עמית שחודש הזכאות הראשון שלו לקצבה חל   )3(
עד חודש יולי 2009, ישולמו לו הפרשי קצבאות בעד 
 ,2009 דצמבר  עד   2009 אוגוסט  החודשים  קצבאות 
לפי שיעור עליית מדד חודש יולי 2009 לעומת מדד 
חודש יולי 2008 או לעומת מדד החודש שקדם לחודש 

הזכאות הראשון לקצבה, לפי המאוחר;

הקצבאות המשולמות לעמיתים שחודש הזכאות   )4(
 ,2009 דצמבר  חודש  עד  חל  לקצבה  שלהם  הראשון 
יעודכנו במועד התאמת התקנון האחיד כאמור בסעיף 
 2009 מדד חודש דצמבר  עליית  שיעור  לפי  קטן זה, 
לעומת מדד חודש יולי 2008 או לעומת מדד החודש 
שקדם לחודש הזכאות הראשון לקצבה, לפי המאוחר; 

עדכון כאמור יחול מקצבת חודש ינואר 2010 ואילך;

תשלומים בשל הוראות פסקאות )3( ו–)4( בעבור   )5(
קצבאות החודשים שעד החודש שלאחר החודש שבו 
הותאם התקנון האחיד כאמור בסעיף קטן זה, ישולמו 
התקנון  התאמת  ממועד  ימים   60 מתום  יאוחר  לא 

כאמור 

מכל תשלום קצבה שהקרן משלמת, לרבות תשלומים  )ב( 
לפי סעיף זה, יופחת סכום בשיעור ובאופן שיורה המפקח, לפי 
חישוב אקטוארי שיבטיח כי לא ייווצר הפרש בין התחייבויות 
הקרן כפי שהן לאחר התאמת התקנון האחיד כאמור בסעיף 
התאמת  ערב  שהיו  כפי  הקרן  התחייבויות  לבין  )א(,  קטן 
התקנון, והכל נכון למועד החישוב האקטוארי כאמור; המפקח 
יורה כאמור לא יאוחר מתום 60 ימים ממועד התאמת התקנון 

האחיד כאמור בסעיף קטן )א(  
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לעניין סעיף זה -  )ג( 

"המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה;

שקדמה  השנה  של  דצמבר  חודש  מדד   - החדש"  "המדד 
לחודש העדכון;

"המדד הקודם" - 

לעניין עדכון ראשון של קצבה לעמית שחודש   )1(
הזכאות הראשון שלו לקצבה חל בחודש ינואר 2010 
ואילך - מדד החודש שקדם לחודש הזכאות הראשון 

לקצבה;

לעניין עדכון שאינו עדכון כאמור בפסקה )1( -   )2(
המדד האחרון שלפיו עודכנה הקצבה;

"חודש הזכאות הראשון לקצבה" - החודש הראשון שבשלו 
משולמת קצבה מהקרן "
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