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 שאיריםקבלת פנסיית למידע בדבר הליך בירור זכאות, הגשת בקשה ומסמכים נדרשים 

 "ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור בירור" 1026-9-9גופים מוסדיים  חוזרבהתאם לדרישות 
 

הליך הבקשה לפנסיית : כל האמור במסמך זה הינו תמצית הדברים בקשר להבהרה חשובה 

המופיע ), והינו כפוף להוראות הדין ולתקנון קרן הפנסיה 1010 ליוני, נכון שאירים בלבד
 . בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות תקנון הקרן.(באתר האינטרנט של גילעד

 שאירים מגילעד תיפירוט הליך בירור זכאות לפנסי .1

וכמפורט "(, כמוגדר שאירים/פנסיונר שנפטר )"חברלאחר אירוע פטירה, רשאים שאירי  .1.1
בתקנון הקרן, להגיש לגילעד בקשה לתשלום פנסיית שאירים על גבי טופס כמפורט 

 , על נספחיו, כנדרש בטופס וכמפורט להלן.1.1בסעיף 

לשארי חבר או , קות הבאותגילעד את הבדי יום ממועד הגשת הבקשה, תבצע 02תוך  .1.1
 )בהתאם לעניין(:לשארי פנסיונר לפי הנדרש בתקנות 

בדיקת זכאות עקרונית לפנסיית שאירים, בין היתר מבחינת גיל המנוח, מועד  .1.1.1
 10הצטרפותו לקרן, תקופות האכשרה )הכוללת חברות רצופה בקרן לתקופה של 

נגרמה עקב מום או עד לאירוע שגרם לפטירה; וכאשר הפטירה חודשים לפחות 
 03מחלה שלקה בהם המנוח עוד לפני תחילת חברותו בקרן, תקופת אכשרה של 

חודשים רצופים לפחות עד לאירוע שגרם לפטירתו(, וכיוצ"ב, והכל כנדרש 
  הקרן. בתקנון

בדיקה האם הפטירה נגרמה כתוצאה מנסיבות השוללות זכאות לפנסיית  .1.1.1
וצאה מפגיעה מעבודה, מפעולת איבה, שאירים, בהתאם לתקנון הקרן )כגון כת

 מפעולת מלחמה, מתאונת דרכים, ממעשה או מחדל מכוון של השאיר, וכיוצ"ב(.

חודשי תשלום דמי  102שאירי מנוח בעל זכויות מוקפאות בקרן שצבר לפחות  .1.1.1
גמולים, זכאים לפנסיית שאירים, בהתאם לקבוע בתקנון הקרן, שתחושב מתוך 

 ח עד למועד הקפאת זכויותיו.פנסיית הזקנה שצבר המנו

ככל שתמצא זכאות לפנסיית שאירים כאמור לעיל, תחשב החברה המנהלת את גובה  .1.1
ה, דהיינו את שיעור פנסיית השאירים, על פי תקנון הקרן, ובין היתר בהתבסס על פנסיה

, פנסיה או סכום הפנסיה )לפי העניין( סטאטוס השאירים, זהותם ומספרם, השכר הקובע
 ועוד.מרבית 

במקרים מסוימים, הקבועים בתקנון הקרן, תופסק תשלום פנסיית השאירים לאלמנה  .1.1
 שאה מחדש.ישנ



 

 

 משאירים המבקשים פנסיית שאיריםהנחיות בדבר אופן הפעולה הנדרש  .1

השאירים להגיש לגילעד בקשה לתשלום פנסיית שאירים  זכאיםלאחר אירוע פטירה,  .1.1
 . 0.1.1-0.1.3פים , לרבות כל המסמכים המפורטים בסעי1.1כאמור בסעיף 

שאירים, פנסיית לפי תקנון הקרן, אירוע פטירה של חבר אינו מזכה את שאיריו ב כאשר .1.1
קרן , למשוך את היתרה הצבורה מיהיו השאירים או היורשים )לפי העניין( זכאים

הפנסיה, בכפוף להוראות תקנון הקרן והוראות כל דין, ובכפוף לניכוי מס הכנסה במקור 
 .בקרן( מנוחצבירת הבקשר ל))ככל שיידרש( ולויתור על כל זכויותיהם בקרן 

, עקב נסיבות האמורות שארי חבר, שלילת זכאות לפנסיית המפורטים בתקנוןבמקרים  .1.1
בקש הלוואה מהקרן, בהתאם לקבוע בתקנון ל י החבר, מאפשרת לשאיר1.0.0בסעיף 

 הקרן.

 פירוט המידע והמסמכים הנדרשים משאירים המבקשים פנסיית שאירים .1

  את המסמכים הבאים: לגילעד על השאירים המבקשים פנסיית שאירים מגילעד להמציא .1.1

 (;1.1)כמפורט בסעיף טופס מלא וחתום של בקשה לתשלום פנסיית שאירים  .1.1.1

 ודת הזהות של האלמן/האלמנה;תצלום מאושר של תע .1.1.1

 תצלום מאושר של תעודת זהות של הילדים, או ספח של הילדים; .1.1.1

 מקור או תצלום מאושר על תעודת פטירה; .1.1.1

 ולא פנסיונר( חבראישור רפואי על סיבת הפטירה )נדרש רק בפטירה של  .1.1.3
ומסמכים נוספים )רפואיים וכדומה(, ככל שידרשו על ידי גילעד, לצורך בדיקת 

 ;נסיבות הפטירה

, בו המחאה מקורית מבוטלת או אסמכתא אחרת מהבנק בו מתנהל החשבון .1.1.3
 מצויינים פרטי חשבון הבנק )שאליו יועברו תשלומי הפנסיה(;

 טופס הגשת בקשה לפנסיית שאירים והנחיות למילויו .1

 נמצא באתר האינטרנט של גילעד בכתובת שאיריםה לפנסיית טופס בקש .1.1

34.pdfpension.co.il/upluod/g-http://www.gilad  ניתן לקבלו גם בפניה למשרדי(
 גילעד(.

 ההנחיות למילוי טופס הבקשה:  .1.1

 יש למלא את טופס הבקשה באופן מלא וברור, לרבות חתימה בסופו.  .1.1.1

 אין לערוך כל שינוי בטופס הבקשה. .1.1.1

 את ההצהרה.ייש להקפיד לחתום בסוף טופס הבקשה, לאחר קר .1.1.1

 .0.1.1-0.1.3הנדרשים כמפורט בסעיף  מסמכיםאת כל הלגילעד להמציא  יש .1.1.1
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 הודעה על תקופת ההתיישנות .3

חלים הוראות הדין הכלליות בקשר לתקופת התיישנות, על בקשה לפנסיית שאירים  .3.1
 ( שנים ממועד הפטירה. 7שבע ) המוגשת לאחרדהיינו קיימת התיישנות על בקשה 

יודגש כי הגשת הבקשה לגילעד, אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות וכי רק הגשת  .3.1
 תביעה לבית משפט עוצרת את מרוץ ההתיישנות.
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