
הנחיות למילוי טפסי בקשת תביעה בגין פנסיית נכות

Æבהמשך לפנייתך למימוש זכויות לפי תקנון קרן הפנסיה¨ עליך למלא ולהגיש את טפסי בקשת התביעה שלהלן
Æישנה חשיבות למילוי כל הפרטים הנדרשים באופן מדויק¨ תוך צירוף האסמכתאות הנדרשות

Æלתשומת לבך¨ במידה ולא יתקבלו כל המסמכים הנדרשים¨ החברה לא תוכל לטפל בתביעתך¨ עד להשלמתם

קרן   Æציבור בפניות  ולטיפול  וליישוב תביעות  לבירור  כללים  זו¨ מצורפת מערכת  פנסיית שאירים  לטופס הגשת תביעת  לנוחיותך¨ 
Æהפנסיה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש פרטים ומסמכים נוספים¨ לצורך טיפול מהיר ויעיל בתביעה

Æהחברה מבקשת להביא לידיעתך כי ככלל¨ מקבלי תשלום פנסיית שאירים חייבים בדיווח לשלטונות מס הכנסה¨ והינה באחריותם
על קרן הפנסיה לנכות מס במקור מפנסיית השאירים¨ בכל מקרה שסכום פנסיית השאירים עולה על התקרה הקבועה בהוראות 

Æהדין¨ כפי שאלו עשויות להשתנות מעת לעת¨ אלא אם יוצג בפני קרן הפנסיה אישור ספציפי אחר מאת פקיד שומה

Æאת טופס בקשת התביעה והמסמכים הנלווים לו יש להחזיר במלואם למשרדי החברה לכתובת שמצויינת בתחתית העמוד

הרינו להביא לידיעתך כי∫

רשימת המסמכים הנדרשים הינה כדלקמן∫
Æצילום תעודת זהות¨ כולל ספח   Æא

תעודות רפואיות∫ אישורי מחלה וכל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים מבתי חולים ומהמוסדות הרפואיים¨ לרבות סיכום רפואי   Æב
       מטעם הרופא המטפל וØאו סיכום מחלה מבית החולים¨ הכולל את תאור הפגיעהØמחלהØנכות ופרוט יכולת הפיזית

Æ®והשיקומית של המבוטח¨ אישור רופא תעסוקתי ©עמית שכיר       
Æטופס ±∞± לשנת המס הנוכחית¨ כשהוא חתום על ידי עמית הקרן¨ או טופס אישור לניכוי מס במקור    Æג

במקרה של תאונת עבודה∫ אישורים מהמוסד לביטוח לאומי והעתקי הפרוטוקולים מהדיונים ומהחלטות הוועדות הרפואיות   Æד
       של מוסד זה ©אם הוגשה תביעה למוסד לביטוח לאומי®¨ המפרטים מועדי קבלת קצבת נכות¨ אחוזי הנכות שנקבעו לעמית¨

Æאת הטפסים יש לבקשת ממחלקת נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי Æהסכומים ששולמו ותקופת הקצבה שאושרה       
 ®ßבמקרה של פגיעה¨ פעולת איבה או תאונה∫ אישורים ממוסדות ממשלתיים ©כגון משטרת ישראל¨ משרד הביטחון וכד  Æה

Æהמעידים על נסיבות הפגיעה ומסמכי התביעה¨ באם הוגשה¨ למשרד הביטחון¨ חברת ביטוח או כל גוף רלוונטי אחר       
מסמכי מעסיק ©לגבי עמית שכיר®∫ אישור מהמעביד על מועד הפסקת העבודה¨ פירוט עיסוק העובד בסמוך לקרות אירוע  Æו

Æהנכות¨ במקרה והמבוטח חזר לעבודה חלקית≠ מועד חזרתו לעבודה¨ שיעור חלקיות המשרה וגובה השכר       
Æאישור ©באם קיים® לפטור מניכוי דמי ביטוח לאומי ומס בריאות  Æז

 Æהוראה ייפוי כוח בלתי חוזר והוראה בלתי חוזרת  Æח
Æאישור על ניהול חשבון  Æט

על פי חוק ההתיישנות¨ תשי¢ח≠∏πμ±¨ התקופה שבה מתיישנת תביעה שלא הוגשה לבית משפט עומדת על ∑ שנים מקרות מקרה 
הביטוח ©למען הסר ספק¨ ככל שמקרה הביטוח הינו מסוג אי כושר אשר מתחדש מדי יום ביומו¨ יחל מניין שבע השנים מדי יום ביומו 
וכל עוד מתקיים מקרה הביטוח¨ ביחס לאותו יום®Æ ככלל¨ הגשת תביעה לקרן הפנסיה אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות לפי חוק 

 Æאלא רק הגשת תביעה לבית משפט תעצרו ¨±πμ∏≠ההתיישנות¨ תשי¢ח
 Æעל פי חוק חוזה ביטוח¨ תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח

על פי תקנון הקרן¨ מבוטח יהיה זכאי לפנסיית נכות החל מתום ∞π ימים מיום האירוע המזכה או החל מ≠∂≤ חודשים שקדמו להגשת 
Æתביעת המבוטח לפנסיית נכות ≠ לפי המאוחר
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תביעה לנכות ©סמן ב≠x®∫                חלקית           מלאה

אלמןØנה            גרושØה          ידועØ ה בציבור

רווק         נשויØאה  

Æ±
שם האבשם פרטישם משפחהמספר תעודת זהות

מספר חשבוןקוד הסניףשם הסניףקוד הבנקשם הבנק

מין

זכר          נקבה

תאריך לידה

מצב משפחתי

   ¥

מחלה מקצועית ¥

פעולת איבה או מלחמה ¥

תאונה שיש בגינה תביעת נזיקין ≠ פרט

שם וכתובתו של הרופא המטפל∫

¥
אחר¨ פרט ¥

תאונת דרכים ¥

תאונת עבודה ¥

¥

¥
¥

  ¥ ¥
¥¥

¥ ¥¥
 ביתרחוב

¨
מיקודעירמס

סניף קופת חוליםשם קופת חוליםטלפון ניידטלפון

שם מקום העבודה

שם מדוייק של המחלהע¨¨י מי אובחנה המחלה ובאיזה תאריךתאריך קבלת טיפול ראשוןהמועד בו הרגשת לראשונה בהפרעות כלשהן

Æבאחד הסעיפים שלעיל¨ יש לצרף את מסמכי התביעה שהוגשה לביטוח הלאומי¨למשרד הביטחון¨חברת ביטוח או כל גוף רלוונטי אחר x אם סימנת™

מועד סיום העבודהתפקידØעיסוקכתובת

∫™®x≠הנכות הנה תוצאה של ©סמן ב

באם הנכות נגרמה עקב מחלה∫

תארØי בקצרה את נסיבות התאונהכתובת מקום התאונהØהפגיעהתאריך אירוע

באם הנכות נגרמה עקב תאונה∫

יש למלא בכל מקרה∫

 תביעת פנסיית נכות מלאהØנכות חלקית

אÆ   יש לי הכנסות נוספות החייבות במס ולכן∫
Æת טופס תיאום ניכוי מס מפקיד השומה וידוע לי שינוכה מס הכנסה מלא מהפנסיה השוטפתØאיני מצרף       

Æת טופס תיאום ניכוי מס מפקיד השומה וידוע לי שיתכן כי ינוכה מס הכנסה מהפנסיה השוטפתØאני מצרף          

Æאין לי הכנסות נוספות החייבות במס   Æב
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פרטי העמית Æ≤

Æ≥

Æ±

פרטי חשבון הבנק לתשלום הפנסיה  ©יש לצרף אישור בנק®

Æ¥הצהרה על הכנסות אחרות

Æμפרטי מקום העבודה

Æ∂פרטים על האירוע

הריני להודיעכם כי לקיתי בנכות הגורמת לי אבדן עבודה מהסיבות הבאות∫



לא          כן נא ציין את שם המוסד הנתבע∫

Æ∑

È·Â„Ï‡≠ÔÓÏ‰
Ó¨¨Ú· ‰ÈÒÙÂ ÏÓ‚ ˙ÂÙÂ˜

¥¥

ויתור על סודיות רפואית

לא          כן נא פרטØי וצרףØי סיכומי מחלה¨ חוות דעת וכד¨ לרבות בגין אשפוזים שונים בעבר

∫øתØהאם אושפזת או הנך מאושפ

לא       כן נא פרטØי  øהאם טיפלו בך רופאים אחרים בקשר למצב בריאותך הנוכחי ובכלל

¥

¥¥

לא          כן נא פרטØי  סוג ניתוח מועד הניתוח ושם ביה“ח∫¥

שם בית החולים והמחלקה המטפלת ©נא צרףØי סיכומי מחלה®∫

 תביעת פנסיית נכות מלאהØנכות חלקית

שם הרופא וכתובתו

תאריכי טיפול

שם הרופא וכתובתו

תאריכי טיפול

 øת בפני ניתוחØהאם נותחת או עומד

¥¥  øת או סבלת ממום גופני או מחלה ממושכתØה סובלØהאם את

¥¥

תאריךחתימת העמיתשם מלא של העמית

לא          כן נא פרטØי∫

האם תבעת או עומדØת לתבוע או זכאיØת לתבוע גורם אחר ©כגון משרד הביטחון¨ ביטוח לאומי וכד‘® בקשר לתשלום פיצויים או 
קצבה בגין נכותו הנ“ל®

˙ÈÓÚ‰ ˙ÓÈ˙ÁÍÈ¯‡˙

ויתור על סודיות רפואית

אני  הח¢מ¨ תÆז____________________ שם משפחה_________________ שם פרטי__________̈  נותן בזאת רשות לכל שרותי 
הבריאות וØאו קופות החולים וØאו לעובדיהם הרפאים וØאו למוסדותיהם וØאו לסניפיהם¨ מכוניהם ומעבדותיהם¨ 

וכן לכל הרופאים¨ המוסדות הרפואיים לרבות בתי החולים¨ המוסד לביטוח לאומי¨ משרד הביטחון¨ החברות לביטוח וקרנות הפנסיה¨ למסור 
להלמן≠אלדובי קופות גמל ופנסיה בע¢מ או מי מטעמה וØאו בא כוחה ©להלן∫ ¢המבקש¢® את כל הפרטים ללא יוצא מן הכלל ובצורה שתידרש 
ע¢י המבקש על מצב בריאותי וØאו על כל מחלה או מום שחליתי וØאו לקיתי בו בעבר וØאו שהנני חולה או לוקה בו כעת או שאחלה או אלקה בו 
בעתיד¨ והנני משחרר אתכם וכל רופא מרופאיכם וØאו כל עובד רפואי אחר  וØאו כל מוסד¨ מכון או מעבדה ממוסדותיכם הרפואיים וØאו כל 
סניפיכם מחובת שמירה על סודיות רפואית בכל הנוגע למצב בריאותי וØאו מחלותיי כנ¢ל ומוותר על סודיות כלפי המבקש ולא תהיינה לי אליכם 

  Æכל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר לנ¢ל
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הרינו להביא לידיעתך כי∫
על פי חוק ההתיישנות¨ תשי¢ח≠∏πμ±¨ התקופה שבה מתיישנת תביעה שלא הוגשה לבית משפט עומדת על ∑ שנים מקרות מקרה הביטוח 
©למען הסר ספק¨ ככל שמקרה הביטוח הינו מסוג אי כושר אשר מתחדש מדי יום ביומו¨ יחל מניין שבע השנים מדי יום ביומו וכל עוד מתקיים 
 ¨±πμ∏≠ככלל¨ הגשת תביעה לקרן הפנסיה אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות לפי חוק ההתיישנות¨ תשי¢ח Æ®מקרה הביטוח¨ ביחס לאותו יום

 Æאלא רק הגשת תביעה לבית משפט תעצרו
 Æעל פי חוק חוזה ביטוח¨ תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח

על פי תקנון הקרן¨ מבוטח יהיה זכאי לפנסיית נכות החל מתום ∞∏± ימים מיום הפסקת עבודה מוחלטת בשל קרות האירוע המזכה או מיום 
Æהזכאות נקבעת בהתאם לתקנון הקרן Æהגשת תביעת המבוטח לפנסיית נכות & לפי המאוחר

Æלנוחיותך¨ לטופס הגשת תביעת נכות זה¨ מצורפת מערכת כללים לבירור וליישוב תביעות ולטיפול בפניות ציבור

Æ∑

 תביעת פנסיית נכות מלאהØנכות חלקית

תאריך חתימת העמית

תאריך חתימת העמית

הצהרת העמית

אÆ הריני מבקש בזאת לאשר לי תשלום פנסיית נכותÆ ידוע לי כי זכותי לקבל פנסיה תקבע רק לאחר שאמציא לכם כל המסמכים בהתאם
Æהריני מצהיר כי אני נותן לכם הרשאה בלתי חוזרת לפנות לכל גוף¨ כמוגדר בחוק הגנת הפרטיות כדי לקבל כל מידע הקשור אלי Æלבקשתכם     
בÆ  ידוע לי כי עם קבלת פנסיית נכות¨ לא אהיה זכאי לעבור לקרן אחרתÆ כמו כן¨ לא אהיה זכאי לבצע משיכת כספי התגמולים שהצטברו לזכותי 

Æשנים לאחר מועד הפסקת קבלת פנסיית נכות μ בקרן במהלך תקופה של     
גÆ  הריני מתחייב לדווח לכם על השכר וØאו ההכנסה מעבודה שאקבלÆ ידוע לי כי אם השכר וØאו ההכנסה מעבודה יחד עם סכום הפנסיה יעלה

Æעל השכר הקובע¨ כמוגדר בתקנות¨ יופחת סכום הפנסיה המגיע לי בהתאם לאמור בתקנון     
 Æהריני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי הינם נכונים¨ מלאים ומדויקים וזכותי לקבל פנסיה תקבע עפ¢י התקנות והצהרה זו  Æד

ידוע לי כי במקרה של מסירת פרטים בלתי נכונים שיש בהם להשפיע על זכויותיי בקרן¨ החברה המנהלת תהיה רשאית לשלול זכויות לפנסיה 
או לכספים אחרים¨ לרבות בדרך של קיזוזÆ הנני מתחייב להודיע לכם על כל שינוי שיחול באחד או יותר מהפרטים שמסרתי תוך ∞≤ יום 

 Æממועד השינוי
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ייפוי כוח בלתי חוזר והוראה בלתי חוזרת

שם ´ שם משפחה
השותף בחשבון הבנק ©במידה וקיים®מקבל פנסיית הנכות

חתימה

שם ´ שם משפחה

חתימה

תאריך∫

שם בעל חשבון∫

∫ÆזÆת ßמס

מסß חשבון בנק∫

לכבוד∫

בנק∫

סניף∫

˙¯ÊÂÁ È˙Ï· ‰‡¯Â‰Â ¯ÊÂÁ È˙Ï· ÁÂÎ ÈÂÙÈÈ

הואיל    והנני מנהלØת אצלכם חשבון בנק לצורך קבלת פנסיה מ≠ ¢הלמן≠אלדובי קרן פנסיה מקיפה¢ אשר מנוהלת על ידי 
הלמן≠אלדובי קופות גמל ופנסיה בע¢מ מרח‘ הרוקמים ∂≥¨ בנין D¨ מרכז עזריאלי חולון¨ טלפון∫ ±±±∞∞∞∂≠≤∞ פקס∫ 

ª®¢להלן¨ בהתאמה∫ ¢קרן הפנסיה¢ ו≠ ¢החברה המנהלת© ∞≥≠∂±≤±≥∞∞

ªת לקבלת תשלומי פנסיה חודשייםØוהואיל   ובהתאם לתקנון קרן הפנסיה הנני זכאי

והואיל  וידוע לי ומוסכם עלי כי כספים אשר קרן הפנסיה וØאו החברה המנהלת תשלם לחשבוני לאחר גמרØהפסקת זכאותי 
Æלקבלת הפנסיה¨ אינם אלא כספים ששולמו לחשבוני בטעות ואין לי בהם זכות מכל מין וסוג שהוא

אשר על כן¨ מוסכם¨ מותנה ומוצהר בזאת¨ כדלקמן∫

±Æ הריני ליפות באופן בלתי חוזר את כוחה של החברה המנהלת וØאו קרן הפנסיה לפנות בשמי ובמקומי אליכם לצורך מתן הוראות 
להחזר הכספים אשר שולמו לחשבוני בטעות¨ אם וככל ששולמו¨ לאחר גמרØהפסקת זכאותי לקבלת הפנסיה מקרן הפנסיה¨ 
תהא הסיבה לכך אשר תהאÆ למען הסר ספק¨ הריני לאשר כי פניה כאמור על ידי החברה המנהלת וØאו קרן הפנסיה תחייב אותי¨ 

Æלרבות לאחר ©חו¢ח® פטירתי¨ ויהיה לה אותו תוקף כאילו נעשתה אישית על ידי

≥Æ  הריני להורות באופן בלתי חוזר כי עם היוודע לכם דבר גמרØהפסקת זכאותי לקבלת הפנסיה¨ בין היתר בעקבות הודעה של 
החברה המנהלת וØאו קרן הפנסיה וØאו מי מטעמן ובכפוף להמצאת אסמכתא מטעם החברה המנהלת וØאו קרן הפנסיה על 
וØאו  קרן הפנסיה  ע¢ש  הזכאות¨ הנכם מתבקשים להחזיר לחשבון  גמרØהפסקת  תשלום הכספים לחשבוני בטעות לאחר 
החברה המנהלת וØאו לחשבון אחר עליו תורה קרן הפנסיה וØאו החברה המנהלת את הכספים אשר שולמו לחשבוני בטעות¨ 
כאמור לעיל¨ כשכספים אלה צמודים למדד המחירים לצרכן ונושאים ריבית בשיעור שיהיה נהוג בבנק באותה עת לגבי הלוואות 

Æצמודות מדד קצרות מועד ולחייב את חשבוני בסכום האמור

≤Æ  הריני לאשר כי לא תהיינה לעזבוני וØאו ליורשי וØאו במידה וקיים ≠ לשותפי לחשבון בנק זה החתום גם הוא על כתב התחייבות 
Æאו דרישות בקשר לאמור בסעיפים ≥≠± לעילØאו תלונות וØזה כל טענות ו

Æלפנסיה¨ לפי תקנון קרן הפנסיה ßמובהר בזאת¨ כי אין במסמך זה כדי לפגוע בזכויות צד ג  Æ¥

ולראיה באנו על החתום¨

www.hag.co.ilרח‘ הרוקמים ∂≥¨ בניין D¨ מרכז עזריאלי חולון¨ μ∏∏μ∏¥π טלפון∫ ∞∞±∞∞∞∂≠≤∞ פקס∫ ∑≥±∂±±∂≠≤∞ לשרות לקוחות∫ service@gemel.co.il לאתר∫


