חדש! מהדורת אינטרנט.
למחירים לחץ על הקישור:
לתיאור לחץ על הקישור:
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הסדר קרנות הפנסיה הוותיקות

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,1התשמ"א 1981 -

פרק ז' :1קרנות פנסיה ותיקות  -מינוי מנהל מיוחד ,תכניות הבראה וסיוע
ממשלתי
תוכן הענינים
עמ'
סע'
(בהערה) 2
הערת מראי המקום
הפניה :בפרק החוק העוקב ,פרק ז',2
נקבעו הוראות בדבר כרית ביטחון
לקרנות פנסיה ותיקות שאינן בהסדר.
בין היתר ,נקבעו שם תנאים לפיהם על
הקרנות לשנות את תקנוניהן ואת זכויות
העמיתים.

עמ'
סע'
78ט .1שינוי מנגנון הצמדת קצבאות והתאמת
11
התחייבויות
12
78י .תחולת התקנון האחיד ושינויו
13
78יא .שיעור התשלום לקרן
14
78יב .תכנית התייעלות
14
78יג .תפעול משותף של קרנות

סימן א' :פרשנות
78א .מטרת הפרק
78ב .פרשנות

1
2

סימן ב' :ועדה ציבורית
78ג .ועדה ציבורית

4

סימן ה' :סיוע ממשלתי
14
78יד .הסיוע הממשלתי
15
78טו .קרן סיוע
78טו .1כרית ביטחון כללית לקרנות ותיקות
15
שבהסדר

סימן ג' :מנהל מיוחד ומינהלה
78ד .מינוי מנהל מיוחד ומינהלה
78ה .תרופת כהונה וסיום כהונה
78ו .סמכויות מנהל מיוחד
78ז .תפקידי מנהל מיוחד
78ח .הנחיות הממונה

5
6
7
7
7

סימן ד' :תקנון אחיד ותכניות התייעלות
78ט .קביעת תקנון אחיד ועקרונותיו

8

סימן ו' :הוראות שונות
78טז .תחולה
78יז .שמירת סמכויות
78יח .עדיפות
78יט .תקנות לביצוע פרק ז'1

23
24
24
24

תוספת ראשונה
חלק א' :קרנות גירעוניות
חלק ב' :קרנות מפעליות

24
24

סימן א' :פרשנות
78א .מטרתו של פרק זה לטפל בגירעון האקטוארי של קרנות הפנסיה הוותיקות,
כדי להביאן לאיזון אקטוארי באמצעות שינויים בזכויות ובחובות של העמיתים ומתן
סיוע ממשלתי שיאפשר להן לשלם קצבאות לעמיתיהן ,והכל בהתחשב ביכולתו של
משק המדינה ותוך יצירת אחידות במערך הזכויות.
*

ראה את הערת מראי המקום ,מעבר לדף.

1

שם החוק תוקן בתיקון מס'  16מתשס"ה ,כך שהמילים "עסקי ביטוח" הוחלפו במילים
"שירותים פיננסיים (ביטוח)".
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