הנחיות להגשת בקשת תשלום פנסיית נכות מ”איילון פיסגה” קרן פנסיה חדשה מקיפה
על מנת להקל ולזרז את הליך הגשת בקשת תשלום פנסיית נכות מ”איילון פיסגה” קרן פנסיה ,להלן פירוט המסמכים
הנדרשים שיש לצרף לבקשה:
 .1טופס בקשה לתשלום פנסיית נכות כולל מילוי חלקו של הרופא המטפל.
 .2מסמכים רפואיים עדכניים המעידים על המצב הרפואי:
• סיכומי מחלה מבתי חולים.
• סיכומים מרופאים מומחים.
• אישור רופא תעסוקתי.
• אישורי מחלה לתקופה של אי כושר.
 .3כתב ויתור סודיות רפואית חתום.
 .4צלום שיק/אישור על ניהול חשבון בנק ע”ש מבקש פנסיית הנכות.
 .5צלום תעודת זהות קריא כולל הספח.
 .6צילום תעודת זהות קריא של בן/בת הזוג כולל ספח.
 .7טופס  101מלא וחתום (כולל הצהרה על הכנסות אחרות).

ניתן להעביר את המסמכים באחת מהאפשרויות הבאות:
 .1שליחתם לפקס שמספרו03-7569727 :
 .2לכתובתנו :איילון פנסיה בע”מ ,בית איילון ביטוח ,אבא הילל סילבר  ,12רמת-גן  ,52008ת.ד10957 .
 .3לכתובת דואר אלקטרוניmoked-pisga@ayalon-ins.co.il :

									
בברכה,
							
מחלקת תשלומי פנסיה
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טופס בקשת תשלום פנסיית נכות
חלק א’ :למילוי ע”י העמית
 .1פרטי העמית
שם פרטי

שם משפחה

מין

מס’ ת.ז.

תאריך לידה

נ/ז
רחוב

מספר

טלפון בבית

ת.ד.

טלפון נייד

/

מצב משפחתי
נ/ר/ג/א

/

ישוב

טלפון עבודה

מיקוד

כתובת דואר אלקטרוני

 .2שמות קופות החולים ב 7-שנים אחרונות .פרט
שם קופת חולים

שם רופא המשפחה

שנות חברות

 .3פרטים על השכלה והכשרה המקצועית ומקומות עבודה קודמים
מהי השכלתך? פרט בתי ספר ,מוסדות להשכלה גבוהה

מהי הכשרתך המקצועית? פרט קורסים והשתלמויות שעברת

מה היו עיסוקיך בעבר? פרט עיסוקים ותקופות עבודה

 .4פרטים מזהים על מקום העבודה
שם מקום העבודה בעת האירוע

טלפון

כתובת

מקצוע/עיסוק

שכרך החודשי הממוצע ב 12-החודשים האחרונים לעבודתך לפני קרות האירוע המזכה
תאריך הפסקת עבודה

/

 לא הייתה הפסקת עבודה

/

&
תאריך חזרה לעבודה

/

/

 .5פרטים על אובדן כושר עבודתך (מלא סעיף א’ במקרה של מחלה או סעיף ב’ במקרה של תאונה)
א .עקב מחלה
המועד בו הרגשת לראשונה בהפרעות כלשהן

שם/ות מחלה/ות

ב .עקב תאונה
תאריך אירוע התאונה/הפגיעה שעת אירוע התאונה/הפגיעה
/

/

/

תאריך אבחון המחלה
/
/

תאריך קבלת טיפול ראשוני
/
/

כתובת מקום אירוע התאונה/הפגיעה

/

האם אושפזת בעקבות התאונה ,אם כן פרט (ביה”ח,
מחלקה וכו’)
תאר בקצרה את נסיבות התאונה
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ג .פרטים רפואיים  -רופאים  /מוסדות רפואיים שטיפלו בך בשל נכותך בשנתיים האחרונות
נא ציין שם רופא/מוסד רפואי וכתובתו בזמן נכות בשנתיים האחרונות:
תאריכי טיפול:
יש לסמן ב X -את התשובה המתאימה ,במידה
והתשובה חיובית (“כן”) אנא פרט בעמודת הערות

כן

פירוט והערות

לא

האם הינך מאושפז כעת בבית חולים?
האם נותחת או הינך לפני ניתוח?
מועד הניתוח ושם בית החולים .פרט
האם אתה סובל או סבלת ממום גופני כלשהו ,או
מחלה ממושכת? פרט
האם תבעת או את/ה עומד/ת לתבוע או זכאי/ת
לתבוע חברת ביטוח /קרן פנסיה אחרת או גורם
אחר (כגון :משרד הביטחון ,ביטוח לאומי וכו’) בקשר
לתשלום פיצויים בגין מחלתך ,פגיעתך הנ”ל?
מס’ פוליסה

שם הגורם הנתבע

מס’ תביעה

 .6קבלת תשלום מהמוסד לביטוח לאומי  /משרד הביטחון
במידה ומקרה הנכות הינו כתוצאה מפגיעה בעבודה ,או פגיעה במהלך השירות הצבאי כמוגדר בחוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי”ט  ,1959או מפעולות איבה
עפ”י חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,תש”ל  ,1970נבקשך להעביר אל משרדי הקרן:
 .1אישורי תשלום מהמוסדות הנ”ל בגין תקופת נכותך.
 .2העתקי פרוטוקולים ,דיונים והחלטות הועדות בנושא נכותך.

 .7פרטי חשבון הבנק לתשלום הפנסיה (יש לצרף העתק המחאה/אישור ניהול חשבון בנק)
שם הבנק

שם הסניף

מספר הסניף

מספר חשבון

 .8הצהרה על הפסקת עבודה
הנני מצהיר כי בתקופה אשר ציינתי לעיל אינני עובד בעבודה כלשהי ובמקרה ויחזור אליי כושר עבודתי ,אף במידה חלקית הנני מתחייב להודיע על כך לקרן,
להמשיך בתשלום הפרמיות במלואן /בחלקן ולהחזיר לחברה את סכומי פנסיית הנכות העודפת ששולמו לי לאחר שחזר אליי כושר עבודתי.
תאריך

חתימה

 .9הצהרה
 .1הנני מצהיר כי הפרטים שמסרתי בבקשה זו הינם נכונים ,מדויקים ושלמים והנני אחראי לאמיתותם ואני מתחייב להודיעכם בכתב על כל שינוי שיחול בפרטים אלה .ידוע לי כי הנהלת
הקרן תהא רשאית לבטל או לשלול את זכויותיי בקרן ,כולן או מקצתם ,אם נמסרו פרטים בלתי נכונים ו/או בלתי מדויקים שיש בהם כדי להשפיע על זכויותיי בקרן.
 .2ידוע לי כי הקרן רשאית לדרוש מעת לעת מסמכים ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים כתנאי לתשלום או להמשך תשלום פנסיה ו/או תשלום אחר.
 .3ידוע לי כי לאחר תחילת קבלת הפנסיה ,לא אוכל לשנות את בחירתי.
 .4הנני מאשר ונותן לכם בזאת הרשאה בלתי חוזרת לאימות הפרטים ,שמסרתי ושאמסור לכם ,במרשם האוכלוסין.
 .5ידוע לי כי אם יתברר בעתיד כי בטעות שולמו לי תשלומים שאינני זכאי להם ,אזי תהא הקרן רשאית לבצע תיקונים ו/או התאמות נדרשות וכן לקזז התשלום מתשלום הפנסיה ו/או
מכל סכום שיעמוד לי ,לשאיריי ו/או למוטביי ו/או ליורשיי וזאת מבלי לגרוע מזכותה של הקרן להיפרע כדי התשלום ששולם לי בטעות ,עפ”י כל דין.
 .6ידוע לי כי הקרן רשאית לנכות מכל תשלום המגיע לי ,לשאיריי ו/או למוטביי ו/או ליורשיי ,כל חוב שלי ו/או של המפורטים לעיל ,לרבות יתרת הלוואות שניתנו ע”י הקרן.
 .7ידוע לי כי הקרן תנכה מכל תשלום פנסיה ו/או אחר המגיע לי ו/או לשאיריי ו/או למוטביי ו/או ליורשיי ,את מלוא המיסים ו/או ההיטלים וכל חובת תשלום אחרת בהתאם לתקנות
ולהוראות הדין כפי שיהיו מעת לעת ,הנובעים ו/או המוטלים על המבוטח ו/או שאיריו ו/או מוטביו ו/או יורשיו בגין תשלום של הקרן אליהם.
 .8ידוע לי כי ככל שיתברר כי הפנסיה לה אנו זכאים תהא נמוכה מפנסיית המינימום (פנסיה שאינה עולה על  5%מהשכר הממוצע במשק) ,ינוכו דמי ניהול נוספים בשיעור שלא יעלה
על  6%מההפרש שבין פנסיית המינימום לבין הפנסיה המשולמת.

 .10ויתור על סודיות רפואית
אני הח”מ ,נותן בזה נותן בזה רשות לקופת חולים או לכל מוסד רפואי אחר ו/או בתי חולים ו/או משרד הביטחון ו/או המוסד לביטוח לאומי ו/או חברות ביטוח ו/או לכל עובד
בתחום הסוציאלי ו/או הסיעודי ו/או לכל עובדיהם ו/או מי מטעמם (להלן “ -המוסדות”) למסור לאיילון פנסיה בע”מ ו/או איילון פיסגה קרן פנסיה חדשה מקיפה ו/או למי
מטעמם ו/או לבאי כוחן (להלן “ -המבקש”) את כל הפרטים ,ללא יוצא מן הכלל ,ובצורה שתידרש ע”י המבקש המצויים בידי המוסדות ,על מצבי הבריאותי ו/או הסוציאלי ו/או
הסיעודי ו/או השיקומי ו/או כל מחלה שחליתי בה בעבר או שאני חולה בה כעת .הנני משחרר בזה את כל המוסדות ו/או עובדיהם מחובת שמירה על סודיות בכל הנוגע למצבי
הבריאותי ו/או השיקומי ו/או הסוציאלי ו/או הסיעודי ומוותר על סודיות זו כלפי המבקש ולא תהיינה לי אליכם כל טענה ותביעה מסוג כלשהו בהקשר זה .כתב ויתור זה מחייב
אותי ,את עזבוני ובאי כוחי החוקיים וכל מי שיבוא במקומי .כן הנני מייפה את המבקש לאסוף כל מידע שיראה בעיניו חשוב בכל הנוגע לבריאותי.

תאריך

שם פרטי ומשפחה

מס’ ת.ז.

חתימה
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חלק ב’  -למילוי ע”י הרופא המטפל
(לאחר שהעמית מילא חלק א’)
 .1פרטים על מצבו הבריאותי של העמית
א .ציין את התקופה בה נמצא העמית בטיפולך:
ב .האבחנה של המחלה או הפגיעה (ציין כל הפרטים הרפואיים):

ג  .האם בוצעו הבדיקות הרפואיות הבאות א.ק.ג-

כן,

לא

רנטגן-

כן,

לא

בדיקות אחרות:
ד .מועד התחלת המחלה /הפגיעה:
ה .האם אפשר ליחס את המצב הבריאותי הנוכחי למחלה או פגיעת גוף קודמת (ציין פרטים):
ו .מצבו הבריאותי הנוכחי של העמית:
החלים ,נא לפרט:
הורע ,נא לפרט:
ללא שינוי נא לפרט:

 .2פרטים על כושר עבודתו של העמית
א .באיזה תאריך נאלץ העמית להפסיק את עבודתו:
ב .באיזה תאריך חזר ,או יהיה מסוגל לחזור העמית לעבודתו:
ג .אם העמית אינו מסוגל לחזור לעבודתו הקודמת? ציין לאיזה סוג עבודה מסוגל לחזור ומתי:
ד .ציין פרטים נוספים בקשר לאובדן כושר העבודה ,אם ישנם:

 .3הערות
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

תאריך

כתובת

חתימת הרופא

שם הרופא
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