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תאריך עדכון07.01.2013 :

הנדון :כתב הצהרה והתחייבות במקרה של תאונת עבודה
שם עמית/ה

מספר זהות מלא

תאריך

מס' תיק

תקנה  66לתקנות הקרן "מבטחים החדשה" (להלן" :הקרן") קובעת ,כי אם נגרמה הנכות מאירוע המקנה זכאות לתשלום
לפי הוראות חוק הביטוח הלאומי ,עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע ,כמשמעותן לפי פרק ה לחוק הביטוח
הלאומי ,תותנה זכאותו של העמית לפנסיית נכות בכך שיתבע את התשלומים המגיעים לו לפי הוראות חוק הביטוח
הלאומי מן המוסד לביטוח לאומי (להלן" :המל"ל") ,לא יאוחר מ 45 -ימים מיום שהודיעה לו החברה כי הוא זכאי לכאורה
לתשלום מן המל"ל ,כאמור בתקנת משנה זו.
נדחתה תביעתו של העמית כנגד המל"ל ,שהוגשה כאמור בתקנת משנה א' ,תותנה זכאותו של העמית לפנסיית נכות בכל
אלה:
 .1העמית יודיע לחברה על דחיית תביעתו ,מיד לכשנודע לו על כך.
 .2העמית יערער על דחיית תביעתו בפני הערכאה המוסמכת ,או יעניק לחברה את זכות התחלוף לפיה תערער החברה
כאמור ,על חשבונה ,בשם העמית ,בפני הערכאה המוסמכת.
 .3ערערה החברה על דחיית תביעתו של העמית בידי המל"ל ,כאמור בפסקה  ,2ישתף העמית פעולה עם החברה ככל
שיידרש לצורך קבלת הערעור.
הוכר העמית כזכאי לתשלומים מכוח הוראות חוק הביטוח הלאומי ,יהיה רשאי לבחור בין אלה    :
 .1תשלום פנסיית נכות בסכום השווה לגבוה מבין אלה:
א .להפרש שבין ההכנסה הקובעת לנכות לבין הפנסיה לה הוא זכאי באותו חודש לפי הוראות חוק הביטוח
הלאומי ,אך לא יותר מסכום פנסיית הנכות לה היה זכאי אלמלא נמצא זכאי לגמלה על פי הוראות חוק הביטוח
הלאומי.
ב .שיעור של  30%מסכום פנסיית הנכות ,בעד אותו חודש ,לה היה זכאי בהתאם לתקנון אלמלא היה זכאי לגמלה
לפי הוראות חוק הביטוח הלאומי.
(שים לב! כוחו של סעיף זה יפה במקרים בהם מועד קרות האירוע בעטיו תובע העמית את הקרן
לאובדן כושר עבודה הינו מאוחר ליום  .24.04.2012ככל שמועד קרות האירוע מוקדם לתאריך זה,
יהיה על העמית לבחור בין האפשרויות העומדות בפניו בסעיף .1א ל 2 -בלבד).
 .2החזרת כספים לפי ערך פדיון ובכפוף לתקנון הקרן.
לא בחר העמית בין האפשרויות כאמור לעיל ,בתוך  60ימים מיום שהודיעה לו הקרן על זכות הבחירה ,יראו אותו כמי שבחר
באפשרות 1א או 1ב לפי מועד קרות האירוע וגובה הקצבה לפי הגבוה מבין השניים.
הקרן מבהירה בזאת כי חתימתו של העמית על כתב הוויתור מתייתרת במקרים הבאים:
א .לא מבוצע קיזוז היות וההפרש שבין ההכנסה הקובעת לנכות לבין הקצבה מהמל"ל גבוה מהקצבה לה זכאי העמית
מהקרן.
ב .סך הפנסיה לה העמית זכאי גבוהה מסך יתרתו הצבורה בקרן.
בהתאם לאמור לעיל ,הנני מצהיר בזאת כי:
 .1הריני מתחייב להודיע לכם מיד על כל החלטה שתתקבל בעניין התביעה שאגיש נגד המל"ל או פסק דין שיינתן
בתביעה נגד המל"ל.
 .2הריני מתחייב כי ככל שיתברר בעתיד ששולמו לי כספים שאיני זכאי להם ,אחזיר לקרן את הסכומים ששולמו לי
ביתר .כמו כן ,תהיה הקרן רשאית לבצע עדכון או התאמות של הכספים שמשולמים לי ,לרבות קיזוז תשלומים
מהתשלומים המשולמים לי או מכל סכום לו הנני זכאי או זכאים לו שארי/מוטביי /יורשיי .אין באמור כדי לגרוע מהקרן
את זכאותה להיפרע ממני על פי כל דין.
 .3הריני נותן בזאת הוראה בלתי חוזרת לנכות מהקצבה המגיעה לי הלוואות או עיקולים הרשומים בקרן על שמי.
אישור העמית:
הריני מצהיר בזאת כי קראתי מסמך זה והבינותי את תוכנו.
תאריך

שם העובד

חתימה

אימות חתימה:
אני הח"מ מאשר כי העמית חתם בנוכחותי על מסמך זה לאחר שקרא /הקראתי את תוכנו.
תאריך

שם הפקיד

חתימה

כל האמור לעיל בלשון זכר ,משמע בלשון נקבה.
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