קופות גמל ופנסיה

הליך ישוב ערעור על החלטת רופא הקרן
עמית רשאי לערער על החלטת רופא הקרן תוך  90יום ממועד הודעת החברה המנהלת על החלטת רופא הקרן מיום קבלת תשובת
הקרן בדבר זכאותו.
על מנת להגיש ערעור על החלטת רופא הקרן :
• יש למלא את הטופס המצורף ,לחתום ולהעבירו למשרדי החברה .לתשומת לבך ,ניתן לצרף לטופס הערעור מסמכים רפואיים נוספים
שלא הוצגו עד היום בפני הקרן.
• כמו כן ,באפשרותך לממש את זכאותך למנות רופא מטעמך אשר יופיע כחבר בהרכב וועדת הערעורים לנכות.
• ברצוננו להדגיש כי לאחר הגשת המסמכים שצוינו לעיל ומילוי הטופס ,עשויה הקרן לדרוש פרטים ומסמכים נוספים לפי הצורך.
את העמוד הבא יש למלא ולהחזיר לכתובת:
לכבוד מחלקת תביעות פנסיה  -פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
רחוב אחד העם  , 14ת"א 6514211
או לכתובת מייל pens@psagot.co.il :או לפקס03-7602002 :
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ערעור על החלטת רופא הקרן

קופות גמל ופנסיה

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ (מבוטח  -עצמאי או מבוטח  -שכיר)
א .פרטי המבוטח
שם פרטי

שם משפחה

ת.ד.

יישוב

מספר ת.ז.

רחוב

טלפון

בית

דירה

מיקוד

טלפון נייד

כתובת מייל

ב .בקשה לערעור על החלטת רופא הקרן
אני החתום מטה מבקש להגיש ערעור על החלטת רופא הקרן.
סיבת הערעור:

הנני מבקש להגיע לערעור בפני הוועדה הרפואית:
באופן עצמאי
עם רופא מטעמי:
שם הרופא

טלפון

טלפון נייד

מומחיות הרופא

במידה וקיימים ברשותך מסמכים רפואיים עדכניים שטרם הועברו אלינו ,אנא העבר לנו בצירוף הטופס.
לידיעתך ,הוועדה הרפואית תדון בנושאים הרפואיים בגינם התקבלה ההחלטה בוועדה הקודמת ,אם ברצונך להעלות נושאים רפואיים נוספים ,עליך לפרט זאת ולצרף מסמכים תומכים

ג .הצהרות

במידה וקיימים ברשותך מסמכים רפואיים עדכניים שטרם הועברו אלינו ,אנא העבר לנו בצירוף הטופס.

תאריך

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ מקבוצת פסגות בית השקעות

חתימת המבוטח
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 .1הנני מצהיר כי פרטי האישיים הם כרשום לעיל וכי על כל שינוי בהם הודיעכם בכתב.
 .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.
 .3הנני מאשר ונותן לכם בזאת הרשאה בלתי חוזרת לאימות הפרטים שמסרתי ואמסור לכם במרשם האוכלוסין.
 .4ידוע לי כי כל הנתונים אודותיי בין שנמסרו על ידי ובין ממקורות אחרים יוחזקו כולם או חלקם במאגרי מידע ממוכנים ו/או אחרים בקרן או אצל גופים העוסקים בניהול
עסקים עבור הקרן.
 .5אני מאשר כי הפרטים הנאגרים כאמור ישמשו לצרכיי שיווק והצעת מוצרים ו/או שירותים פנסיוניים פיננסיים אחרים ,בין בדרך של שיווק ובין בכל דרך אחרת ,לרבות
דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר.
 .6תשומת ליבך כי בעת הגשת ערעור על החלטת רופא הקרן ערעורך עשיו להתקבל ,להידחות ואף בסמכות הוועדה הרפואית לבטל לחלוטין את החלטת רופא הקרן
באופן בו לא יקבעו לך כלל אחוזי נכות.

