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 מסמכים ומידע בדרישה לפנסיית נכות או לפנסיית שאירים  .1

ל .1.1 המנהלתמשנמסרה נכחברה לפנסיית לפנסייתאותדרישה ו

"(,וככלדרישת תשלום פנסיה"או"הדרישה)להלן:"מהקרןשאירים

ה ידי על במלואה אושרה טרם זו המנהלתשדרישה תפנהחברה ,

המנהלתה הבאיםחברה למסמכים האפשרי, בהקדם הפונה, את

:מערכתכלליםזו;מסמךהליךגילעדהמצוייםבאתרהאינטרנטשל

 מסמך בדרישות; הפונהחיהנהטיפול שעל המסמכים ופירוט ות

ל המנהלתלהמציא הגשתחברה טופס בדרישה; הטיפול לצורך

תקופת הודעהעל וכן מילויו; והנחיותלגבי דרישתתשלוםפנסיה,

 ההתיישנות.

המנהלתה .1.1 שבוחברה מהמועד האפשרי בהקדם לפונה, תמסור

בה בכתב, הודעה לדרישתו, בקשר מסמך או מידע אצלה נתקבל

וייצ בהודעה ויפורטו קבלתו, מועד שנתקבל, המסמך המידע-ן

 והמסמכיםאשרנדרשווטרםהומצאועלידיהפונה.

ה .1.1 המנהלתמצאה ומסמכיםחברה מידע מהפונה לה דרושים כי

יאוחר לא אלו מסמכים תדרוש הדרישה, בירור לצורך נוספים

 מארבעהעשרימיעסקיםמהיוםשהתבררלההצורךבהם.

 



 

 

 חברה המנהלתעל החלטת ה עהודה .1

בידיהחברההמנהלתה בתוךשלושיםימיםמהיוםשהיו תמסורלפונה,

הנדרשים והמסמכים המידע לכל בקשה טופס לרבות , פנסיתתשלום

,אועםתחילתתשלוםנכות/שאירים)בהתאםלעניין(מלאוחתוםכנדרש

.לוהקצבה,אתהחלטתה,בהתאםלנסיבותהעניין,לפיכלליםא



 הודעה על אישור דרישת תשלום הפנסיה .1

 .1.1 המנהלתהחליטה שאירים,חברה או נכות פנסיית תשלום על

בהתאםלעניין,תמסורלפונהבמועדתחילתתשלוםהקצבה,הודעה

" )להלן: לגביהאישורבכתב התייחסות השאר, בין שתכלול, )"

מ חישובהקצבה; פירוטאופן עילתהתשלום; דועהענייניםהבאים:

וסכוםתשלוםהקצבההראשון;מנגנוןעדכוןתשלומיהקצבה;משך

התקופההמרביתלתשלוםהקצבה;סכוםהמסשינוכהבמקור,אופן

ונוכהתוךהפניהלתלוש חושב שלפיהן הוראותהדין וציון חישובו

מהפונה, לקרן שמגיעים אחרים תשלומים קיזוז פירוט הקצבה;

מצדדי מקבל שהפונה ותשלומים התשלוםשלם עילת בגין ישיים

ה בידי היו המועדשבו התקנון; לקזזםעלפי חברההמנהלתשניתן

כלהמידעוהמסמכיםהדרושיםלבירורהדרישה.

 .1.1 נכות פנסיית לבדיקה-לגבי עד התקופה משך גם באישור יפורט

" )להלן: נכות זכאותלפנסיית "(;ביקורת המשך זכאותמחודשתשל

הארכתתקופתהזכאותלתשלוםפנסייתמנוהכלליםלביקורת, גנון

נכות.

 .1.1 בלבד זמנית לתקופה או בלבד, חלקית נכות אישור של -במקרה

לפונהבמועדהתשלוםהודעהבכתב)להלן:חברההמנהלתתמסורה

"(בהיפורטבנוסףלאמורלעיל,גםהנימוקיםהעומדיםאישור חלקי"

ה החלטת היקףחברההמנהלתבבסיס התקופהנכהבעניין ו/או ות

 הזמניתשאושרה.



 הודעת דחית הדרישה .4

 המנהלתהחליטה החברה דחית הודעההדרישהעל לפונה תמסור ,

תקנון אתתנאי יכללו הדחייה נימוקי הסייגהקרןבכתב. או התניה ,

ההצטרפות במועד שנקבעו(שנקבעו ה)ככל או אשר, הדין, וראות

 עליהם.כתסמככלשהדחייהנה,בשלםנדחיתהפני

 



 

 

 הודעת המשך בירור או הפסקת בירור .5

-כידרושלהזמןנוסףלשםבירורהדרישהחברההמנהלתסברהה .5.1

תמסורלפונההודעהבכתבשבהיפורטוהסיבותבגינןנדרשלהזמן

" )להלן: הדרישה לבירור כלבירורהמשךהודעתנוסף בהתפרט ,)"

 מידעאומסמךנוסףהנדרשמהפונהלשםבירורדרישתו.

בירור .5.1 המשך ועדהודעת ימים, תשעים כל לפחות לפונה תימסר

הדרישה דחיית או חלקי, באופן לרבות הדרישה, אישור למשלוח

 "(.הודעות החלטה)להלן:"

ה .5.1 לעיל, האמור המנהלתלמרות לשלוחחברה מחובתה פטורה

 משפטיותהודעות לערכאות פנה הפונה אם נוספות, בירור המשך

לקבלתסעדבענייןדרישתוכאמור,אואםלאהגיבלאחרשנמסרולו

או למידע דרישה הכוללות עוקבות בירור המשך הודעות שתי

לפונה האחרונה שבהודעה ובלבד הדרישה, בירור לשם למסמך

ה המנהלתציינה נוסחברה הודעות לו ימסרו לא לאכי אם פות

 יתקבלוממנוהמסמכיםהנדרשיםאועדלקבלתתגובהאחרת.

 

 הודעה בדבר התיישנות הדרישה .6

פסקה .6.1 יכללו ראשונה בירור המשך הודעת או החלטה הודעות

הדרישה הגשת כי והבהרה התיישנות, תקופת בעניין מובלטת

,אינהעוצרתאתמרוץההתיישנות,אלארקהגשתחברההמנהלתל

 "(.התיישנותפסקתלביתמשפט)להלן:"תביעה

במהלךחברההמנהלתכלהודעהשה .6.1 תשלחלפונהבנוגעלדרישה,

פסקת תכלול הדרישה, להתיישנות הצפוי למועד שקדמה השנה

מרוץ כי והבהרה המזכה המקרה קרות מועד את התיישנות,

 ההתיישנותהחלבמועדקרותהמקרההמזכה.

שה .6.1 המנהלתבמידה פעלחברה לא בסעיפים כאמור 1.1ה 1.0ו/או

חברהלפיהעניין,תקופתהזמןשביןהמועדהראשוןשבוהיהעלה

לתתהודעהובהפסקתהתיישנותלביןהמועדשבוניתנההמנהלת

תקופת במניין תובא לא התיישנות, פסקת ובה הודעה בפועל

 .חברההמנהלתוזאתרקלגביההפרההראשונהשלה ההתיישנות;

 

 בעניין זכות השגה על החלטה הודעה .7

הודעותהחלטה,יכללופסקהמובלטתשתצייןכילעמיתהזכותלהשיגעל

פניות על הממונה בפני להשיג הזכות השגה, להגשת והדרך ההחלטה

 של בפניגילעדהציבור להשיג והזכות הפניה, ודרכי פרטיו ציון תוך ,

ביט הממונהעלשוקההון, בפני במשרדערכאהשיפוטיתאו וחוחיסכון

האוצר.
 



 

 

 ביקורת המשך זכאות לפנסיית נכות .8

זכאות המשך ביקורת בעלויות ישא לא נכות לפנסיית ככלוהזכאי ,

ה המנהלתשתדרוש החברה המנהלת. תפסיקחברה ולא תקטין לא

" )להלן: זכאות המשך ביקורת בעקבות נכות פנסיית "(,השינויתשלומי

המ לפנסיונר שתודיע לאחר בכוונתהאלא כי מהקרן, נכות פנסיית קבל

" )להלן: כאמור שינוי הנימוקיםהודעת שינוילבצע כל פירוט תוך ,)"

,לרבותתנאיתקנוןהקרןבענייןחברההמנהלתהמונחיםביסודהחלטתה

 הרלוונטייםאו הדין מועדהוראות לפני ימים שלושים לפחות וזאת ,

המ לאיותרמשישיםימיםלפני אך ובכלמקרהלאהשינוי ועדהאמור,

אין ספק, הסר למען שינוי. לבצע יש כי הראו הביקורת שממצאי לפני

ה מזכות לגרוע כדי זו בפסקה המנהלתבאמור השבתחברה לדרוש

סכומיםבגיןתשלומיםששולמוביתרטרםמועדביצועהשינוי.
 

 וטיפול בפניות ציבור מתן תשובות .9

יהבכתבשלעמיתאופונה,ביןאםתשיבבכתבלכלפנחברההמנהלתה

,חברההמנהלתנשלחהלממונהעלפניותהציבורוביןאםלגורםאחרב

ימים משלושים יאוחר לא מקרה ובכל העניין, בנסיבות סביר זמן תוך

.חברההמנהלתממועדקבלתהפניהב



 מתן העתקים .11

ככלשפונההמבקשבכתבאתתקנוןהקרן,לאהסתפקבתקנוןהקרן .11.1

הנ של האינטרנט באתר הגילעדמצא לו תמסור המנהלת, ,חברה

המאוחר מהמועד עסקים ימי עשר ארבעה בתוך מהתקנון, העתק

)ב(הודעתהפונהכיאינוחברההמנהלתמבין:)א(קבלתהבקשהב

 מסתפקבתקנוןשבאתרהאינטרנטכאמור.

המנהלתה .11.1 מכלחברה העתקים בכתב, בקשתו לפי לפונה, תמסור

חברהאשרהפונהחתוםעליו,מכלמסמךאשרמסרהפונהלמסמך

מכלמסמךאשרהתקבלאצלההמנהלת או מכוחחברההמנהלת,

הסכמתהפונה,בתוךעשריםואחדימיעסקיםממועדקבלתהבקשה

.חברההמנהלתב
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