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תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )דמי ניהול( )תיקון(, 
התשפ"ב-2022

פיננסיים שירותים  על  הפיקוח  לחוק  ו–60  32)ב(  סעיפים  לפי  סמכותי   בתוקף 
)קופות גמל(, התשס"ה-12005, ולפי סעיפים 36א ו–112 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

)ביטוח(, התשמ"א-21981, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

התשע"ב-32012  ניהול(,  )דמי  גמל(  )קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  בתקנות    .1
)להלן - התקנות העיקריות(, בתקנת 2)א(, אחרי פסקה )3( יבוא:

")4( על אף האמור בפסקה )3(, לעניין מקבלי קצבת זקנה בפוליסות ביטוח שהוצאו 
לפי קופות ביטוח מיום ל' בשבט התשפ"ב )1 בפברואר 2022(, מתוך סך כל הנכסים 
על  יעלה  שלא  בשיעור   - זקנה  קצבת  למקבל  הקופה  התחייבויות  כנגד  העומדים 
0.3% בשנה; לעניין זה, "קצבת זקנה" - קצבה המשולמת לעמית מקופת גמל לקצבה, 
שהוא זכאי לקבלה מהגיעו לגיל המזכה בכך, לפי תקנון הקופה או תנאי הפוליסה, 
לפי העניין, לרבות קצבה המשולמת למוטב בשל מותו של אותו מקבל קצבת זקנה.".

בתקנה 3 לתקנות העיקריות -   .2
)1( בתקנת משנה )א(, אחרי פסקה )1( יבוא:

")1א( על אף האמור בפסקה )1(, מתוך סך כל הנכסים העומדים כנגד התחייבויות 
בשבט  ל'  ביום  זקנה  קצבת  לקבל  שהחלו  הזקנה  קצבת  מקבלי  לכלל  הקרן 

התשפ"ב )1 בפברואר 2022( או לאחריו - בשיעור שלא יעלה על 0.3% בשנה;";

)2( בתקנת משנה )ב(, בפסקה )3( -

כנגד  העומדים  נכסים  "למעט  יבוא  "ואילך"  אחרי  )א(,  משנה  )א( בפסקת 
ל'  מיום  זקנה  קצבת  לקבל  החלו  אשר  זקנה  קצבת  למקבלי  הקרן  התחייבויות 

בשבט התשפ"ב )1 בפברואר 2022(";

)ב( אחרי פסקת משנה )ב( יבוא:

למקבלי  הקרן  התחייבויות  כנגד  העומדים  הנכסים  כל  סך  ")ג( מתוך 
 1( התשפ"ב  בשבט  ל'  ביום  זקנה  קצבת  לקבל  שהחלו  הזקנה   קצבת 

בפברואר 2022( או לאחריו - בשיעור שלא יעלה על 0.3% בשנה.";

)3( בתקנת משנה )ג(, בפסקה )1( -

)א( בפסקת משנה )ב()2(, במקום "ביום התחילה ואילך" יבוא "מיום התחילה, 
 1( בשבט התשפ"ב  מיום ל'  זקנה  לקבל קצבת  זקנה שהחל  מקבל קצבת  למעט 

בפברואר 2022(";

)ב( בסופה יבוא:

")3( אם החל לקבל קצבת זקנה ביום ל' בשבט התשפ"ב )1 בפברואר 2022( 
או לאחריו - בשיעור שלא יעלה על 0.3% לשנה.";

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 3

ס"ח התשס"ה, עמ' 889; התשפ"ב, עמ' 51.  1

ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשע"ט, עמ' 160.  2
ק"ת התשע"ב, עמ' 1260; התשע"ד, עמ' 977.  3
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)4( אחרי תקנת משנה )ג( יבוא:

"בתקנה זו, "קצבת זקנה" - קצבה המשולמת לעמית מקופת גמל לקצבה, שהוא 
זכאי לקבלה מהגיעו לגיל המזכה בכך לפי תקנון הקופה או תנאי הפוליסה, לפי 
העניין, לרבות קצבה המשולמת למוטב בשל מותו של אותו מקבל קצבת זקנה."

תחילתן של תקנות אלה ביום ל' בשבט התשפ"ב )1 בפברואר 2022(.  .3
י"ז בטבת התשפ"ב )19 בינואר 2022(
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