הנדו :כללי לבירור וישוב תביעות בהתא להוראות חוזר גופי מוסדיי ) 201195להל:
"החוזר"(
 .1פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ )להל "החברה"( הינה החברה המנהלת של קר פסגות פנסיה כללית )להל
"הקר"( שהינה קר פנסיה כללית חדשה.
 .2הקר פועלת בהתא לתקנו הקיי בה כפי שאושר מעת לעת על ידי הממונה על שוק ההו ,ביטוח וחסכו
במשרד האוצר.
 .3הכללי המפורטי במסמ" זה מתייחסי ליישוב תביעות בעניי נכות ושאירי המתקבלות בחברה והמוגשות
ע"י מבוטחי הקר או שאיריה ו/או בא כוח.
 .4למע הסר ספק יובהר ,כי לעניי הליכי משפטיי תחולנה תקנות סדר הדי האזרחי ,התשמ"ד –  1984ו/או
תקנות בית הדי לעבודה )סדרי די( התשנ"ב  ,1991על פי העניי ,למעט בהתייחס לענייני אשר בה נקבע
הסדר אחר על פי הוראות החוזר.
 .5תקנוני הקר מגדירי לעניי נכות ושאירי כדלקמ:
א.

נכות:
(1

"נכה" – מבוטח שלפחות  25%מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצב בריאותו ,וכתוצאה מכ" אינו
מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו ,הכשרתו או נסיונו,
במש" תקופה של למעלה מ 90+יו רצופי .הכל כפי שיקבע על ידי רופא הקר או הועדה
הרפואית ,לפי העניי.

(2

"נכה בעל דרגת נכות חלקית" – נכה שאינו נכה מלא.

(3

"נכה בעל נכות מלאה" – מבוטח שלפחות  75%מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצב בריאותו
וכתוצאה מכ" אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו,
הכשרתו או נסיונו ,במש" תקופה של למעלה מ 90+יו רצופי .הכל כפי שיקבע על ידי רופא
הקר או הועדה הרפואית ,לפי העניי.

ב.

שאירי:
(1

אלמ/אלמנת מבוטח  +כל אחד מאלה:
 .1מי שבמועד פטירתו של המבוטח היה נשוי ורשו כדי במרש האוכלוסי כנשוי למבוטח והתגורר עמו עד פטירתו.
 .2מי שהוכרז על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כידוע בציבור כנשוי למבוטח ,בתנאי שהתגורר עמו עד פטירתו.
למע הסר ספק ,ועל א .האמור לעיל ,הפרדת מקו המגורי בי השניי  ,עקב נסיבות שאינ תלויות במבוטח ואינ מצביעות על
ניתוק החיי המשותפי )כגו שהיה במוסד סיעודי( ,לא תגרע מהגדרתו כאלמ.

(2

"אלמ/אלמנת פנסיונר"  מי שקצבת הזקנה של הפנסיונר חושבה על פי נתוניו ומתקיי בו אחד מאלה:
 .1במועד פרישתו של הפנסיונר היה נשוי לו ורשו כנשוי לו כדי במרש האוכלוסי ,ובלבד שנישא לו כדי טר מועד הפרישה
כאמור.
 .2הוכרז על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כמי שהיה ידוע בציבור כנשוי לפנסיונר ,בתנאי שהתגורר עמו במועד פרישתו.

למע הסר ספק ,ועל א .האמור לעיל ,הפרדת מקו המגורי בי השניי ,עקב נסיבות שאינ תלויות במבוטח ואינ מצביעות על
ניתוק החיי המשותפי )כגו שהיה במוסד סיעודי( ,לא תגרע מהגדרתו של אד כאלמ.
(3

"הורה של מבוטח" – אביו ו/או אמו של מבוטח שהיו סמוכי על שולחנו במועד פטירתו ואי
לה הכנסה ממקור אחר כלשהו ,פרט לקיצבת המוסד לביטוח לאומי הכוללת הבטחת הכנסה
ו/או השלמת

הכנסה כמפורט בחוק הביטוח הלאומי.

(4

$ילד – $ילדו של מבוטח או של פנסיונר ,לרבות ילדו המאומ /ולרבות ילד חורג שפרנסתו על המבוטח.

(5

$יתו של מבוטח + $ילדו של מבוטח שנפטר ,שטר מלאו לו  ;21או יתו מוגבל.

(6

2יתו של פנסיונר + 2ילדו של פנסיונר שנפטר שטר מלאו לו  21או יתו מוגבל אשר קצבת הפנסיונר חושבה על פי נתוניו,

(7

"יתו מוגבל"  ילדו של מבוטח או פנסיונר שנפטר ,אשר מחמת מצב בריאותו אינו מסוגל לכלכל את עצמו ולא יהיה מסוגל
בהגיעו לגיל  21ובלבד שהיה יתו מוגבל לפני היותו ב  ,21לא היה מוגבל קוד להצטרפות המבוטח לקר וכ נותר מוגבל בעת
פטירת המבוטח או הפנסיונר ,לפי העניי ,וכל עוד הינו עומד בקריטריוני שלעיל.

תביעות בעניי נכות
 .6מבוטח בקר שאינו מסוגל לעבוד מסיבות רפואיות באופ מלא או באופ חלקי ,רשאי להגיש לחברה בקשה
להכיר בו כנכה .את טפסי הבקשה נית להוריד מאתר האינטרנט של "פסגות" בכתובת הבאה :
 www.psagot.co.ilאו לקבל במרכז שרות הלקוחות של החברה.
א.

על המבוטח לצר .לטופס הבקשה לקבלת קצבת נכות את כל המסמכי הנדרשי לבירורה של בקשתו
כפי שמפורט באתר האינטרנט של החברה בחוצ /של חסכו פנסיוני/מדרי" חסכו פנסיוני/מדרי" קרנות
פנסיה/פנסיית נכות.

ב.

ע קבלת הטפסי מהמבוטח ,תבדוק החברה בתו" שלושה ימי עסקי ,את תקינות הטפסי ובא
אינ תקיני תודיע למבוטח ,בכתב ,תו" ארבעה עשר ימי עסקי נוספי כי עליו להשלימ וכי
החברה תראה את יו קבלת המסמכי המלאי כיו הגשת הבקשה.

ג.

לאחר קבלת הטופס ומלוא המסמכי והאישורי הנדרשי על פיו בודקת החברה את בקשת המבוטח
ובוחנת הא קמה לו זכאות תקנונית לקצבת נכות )וזאת להבדיל מזכאות רפואית שנבחנת על ידי רופא
הקר כפי שיפורט בהמש"( וזאת כמפורט בסעיפי המתייחסי לתקנו לאופ ביטוחו של המבוטח וכפי
שא .מפורטי באתר האינטרנט של החברה בחוצ /של חסכו פנסיוני/מדרי" חסכו פנסיוני/מדרי"
קרנות פנסיה/פנסיית נכות.

ד.

במידה ועומד המבוטח בתנאי הזכאות הקבועי בתקנו ,הרלוונטי ,רופא הקר ידו ויחליט בעניי נכותו
של המבוטח לא יאוחר מתו  30יו מיו הגשת הבקשה ,כמו כ יקבע רופא הקר בא אירוע הנכות
הינו כתוצאה ממחלה או תאונה שנגרמה לו לפני או אחרי חודש ההצטרפות שלו ויחליט מהו שיעור
נכותו ,המועד בו נהיה לנכה ותקופת נכותו.

ה.

ע קבלת החלטת רופא הקר ובדיקת הפרוטוקול ,תשלח החברה למבוטח מכתב ,תו" שבעה ימי
עסקי ,המפרט את החלטת רופא הקר וכ את אפשרות המבוטח לערער על החלטת הרופא בפני ועדה
רפואית כאשר למכתב יצור .פרוטוקול רופא הקר חתו.

ו.

עוד יובהר כי בהתא לתקנו הקר מבוטח יהא זכאי לתשלו מלא של קצבת נכות א" ורק א אינו
זכאי לקצבה ,תגמול או גמלה בשל אירוע הנכות בהתא להוראות סעי" 31 .סכומי זכות לקבלת
תשלומי לפי די" בפרק ח' בתקנו .כל תשלו כאמור יקוזז באופ קבוע מתשלו הקצבה או לחלופי
יוכל לבחור המבוטח במשיכת ערכי הפדיו.

ז.

ערעור על החלטת רופא הקר לועדה רפואית
(1

מבוטח רשאי להגיש ערר על החלטת הועדה הרפואית בעניינו תו"  60יו מיו שהומצאה לו
ההחלטה .הערר יוגש בכתב באמצעות הקר לועדה רפואית.

(2

על הועדה הרפואית לבחו את הערר ולבדוק הא הוא כולל את כל המסמכי והפרטי
הרפואיי הנדרשי – שא לא כ עליה להודיע על כ" למבוטח ולבקשו להשלי את הפרטי
החסרי.

(3

לצור" דיו בערר תזמ הועדה הרפואית את המבוטח לביצוע בדיקה רפואית.

(4

החלטת הועדה הרפואית בענייני רפואיי הינה סופית ועל החלטתה נית לערער בשאלה
משפטית בלבד בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת לכ" על פי חוק.

(5

בעניי זה יודגש כי בהחלטתה יכולה ערעורי הועדה הרפואית לשנות את החלטת רופא הקר
ולקבוע כי המבוטח אינו נכה או ששיעור נכותו הינו פחות מהשיעור שנקבע לו על ידי רופא
הקר .במקרה זה יידרש המבוטח להשיב לחברה את הקצבאות ששולמו לו על פי החלטת
רופא הקר ,כול או חלק )בהתא לקביעת הועדה הרפואית בדבר שיעור נכותו של המבוטח(.

(6

ע קבלת החלטת הועדה הרפואית תשלח החברה למבוטח הודעה בכתב ,תו" שבעה ימי
עסקי ,המפרטת את החלטת הועדה וכ את אפשרות המבוטח לפנות לבית הדי כאשר למכתב
יצור .פרוטוקול הועדה הרפואית חתו .כמו כ תכלול ההודעה פסקה אשר בה תצוי בהבלטה
מיוחדת תקופת התיישנות התביעה בהתא להוראות הדי.

 .7כללי לבירור וישוב תביעות ולטיפול בפניות ציבור בעניי נכות:
א.

מסמכי ומידע בבירור התביעה
(1

1

פנה אד לחברה ע"מ להגיש תביעת נכות תשלח לו החברה בהקד האפשרי את המסמכי
הבאי הרלוונטיי לתביעת הנכות:
א(

מסמ" זה שהינו מערכת הכללי של החברה .

ב(

אופ הטיפול בתביעות נכות המופיע באתר האינטרנט של החברה.

ג(

אופ הפעולה הנדרש מתובע ,המופיע באתר האינטרנט של החברה.

ד(

פירוט המסמכי המלאי שהמבוטח מחויב בהגשת בעת תביעת נכות ,כמפורט להל:
.1

בקשה לתשלו פנסיית נכות כמפורט להל:
א .צילו ת.ז.

 1לא חל על תביעה שנדונה בבית משפט.

ב .אישורי אובד כושר עבודה מיו תחילת המחלה  /תאונה.
ג .אישור הרופא המטפל על מועד תחילת המחלה  /תאונה שגרמה
לאובד כושר העבודה.
ד .צילו המחאה מבוטלת או אישור סני .הבנק – לאימות פרטי חשבו
הבנק.
ה .הוראה בלתי חוזרת חתומה.
ו .אישור מפקיד שומה על שומת המס )תיאו מס( – בא ישנ הכנסות
ממקורות אחרי.
ז .חוות דעת רופא תעסוקתי.
.2

ויתור על סודיות רפואית.

.3

הצהרת המבוטח על הגשת תביעה לפיצויי נזיקי מצד שלישי והמסמכי
הרלוונטיי כפי שציי בהצהרה כלהל:
א .העתק תלונה/אישור הגשת תלונה שהוגשה בגי התאונה למשטרה.
ב .העתק כתב התביעה שהוגש לבית הדי בגי תביעה לפיצויי נזיקי.
ג .העתק טפסי של התביעה לביטוח לאומי.
ד .פירוט סכומי הפיצויי שקיבל המבוטח מכל גור.

.4

הודעה על עדכו פרטי.

.5

כרטיס עובד.

.6

נספח א' לחוזר פנסיה  2002/9מידע שעל הזכאי לפנסיית נכות למסור
לקר הפנסיה מדי תקופה.

.7

אישור מהמעסיק לעניי היק .עבודתו של המבוטח בהתא למצב
בריאותו והחלטת הוועדה הרפואית.

ה(

יצוי כי החברה אינה משפה את המבוטח בגי הוצאות רפואיות.

ו(

טופס בקשת פנסיית נכות ,וההנחיות למילוי הטפסי כמפורט להל:
.1

על התובע למלא בטופס הבקשה את פרטיו אישיי לרבות מועד תחילת
הנכות ולרבות את פרטי חשבו הבנק וכ לחתו על גבי הטופס .כמו כ על
התובע לצר .את כל המסמכי הנדרשי בטופס כמפורט בסעי)7 .א())(1
ד( לעיל.

.2

טופס ויתור סודיות רפואית יש לחתו על הטופס בפני עו"ד או נציג
החברה.

.3

טופס הצהרה על הגשת תביעה  +יש למלא פרטי מגיש הבקשה ,פרטי על
האירוע בגינו מוגשת התביעה ,הא נמסרה הודעה למשטרה ,הא הוגשה
תביעת נזיקי ,הא הוגשה תביעה למוסד לביטוח לאומי ,הא התקבלו
פיצויי בגי התאונה וכ סכו הפיצויי ככל שהתקבלו .כמו כ יש לצר.
את כל המסמכי הנדרשי בטופס כמפורט בסעי)7 .א() )(1ד( לעיל.

.4

טופס הודעה על עדכו פרטי בו יש לעדכ את פרטי המבוטח ,ב/ת זוג
ילדי ,מוטבי ואחוז החלוקה ביניה.

.5

כרטיס עובד )טופס  +(101יש למלא את פרטי המבוטח ,ב זוג ,ילדי בא
הינ קטיני ,בסעי .ד' לטופס יש למלא קצבה ,בסעי .ה' לטופס יש
למלא את הנתו הרלוונטי.

ז( הודעה בדבר התיישנות תביעה  +יצוי כי ככלל ,הגשת התביעה לחברה מנהלת ,אינה
עוצרת את מרו /ההתיישנות וכי רק הגשת תביעה לבית משפט עוצרת את מרו/
ההתיישנות.
(2

המסמכי המפורטי בסעי)7 .א() (1לעיל מופיעי באתר האינטרנט של החברה .בא הוריד
הפונה את המסמכי האמורי מאתר האינטרנט של החברה הרי שאי מקו לשלוח לפונה
פע נוספת את כל החומר.

(3

על א .האמור בסעי)7 .א() ,(1שלחה החברה הודעת תשלו כאמור בסעי)7 .ג( ,תהיה פטורה
ממסירת המסמכי המפורטי בפסקה )7א())(1ב( עד )ו(.

(4

החברה תדרוש מהמבוטח את כל המסמכי הרלוונטיי לבירור התביעה כולל מסמכי
רפואיי ,למעט מידע או מסמכי שתובע סביר אינו יכול להשיג או אינו רשאי לקבל ,אלא
א כ יש לחברה יסוד ממשי להניח שהמידע או המסמכי כאמור נמצאי בידי התובע.

(5

ע קבלת הטפסי מהמבוטח או מהסוכ הפנסיוני המטפל בו ,תבדוק החברה תו" שלושה ימי
עסקי את תקינות הטפסי ותודיע למבוטח בכתב אודות קבלת הטפסי ,לרבות את מועד
קבלת בחברה ולרבות הא המסמכי שהתקבלו הינ תקיני או חסרי ,לרבות החוסרי
שעל המבוטח להשלי.

(6

בא מצאה החברה כי המסמכי אינ תקיני/חסרי תודיע למבוטח ,בכתב ,תו" ארבע עשר
ימי עסקי נוספי כי עליו להשלימ וכי החברה תראה את יו קבלת המסמכי המלאי
כיו הגשת הבקשה.

ב.

הודעה בדבר מהל* בירור התביעה ותוצאותיו
(1

2

תו" שלושי ימי מהיו שהיו בידי החברה כל המסמכי ,תודיע החברה למבוטח/תובע
הודעה ,בכתב שבה יפורטו כל נימוקי הדחייה ,לרבות פירוט תנאי התקנו או הסייג שנקבע
במועד ההצטרפות או הוראות הדי אשר בגינ נדחית התביעה או הודעת תשלו והודעת
תשלו חלקי לפי סעי)7 .ג( או הודעת המש" בירור או הפסקת בירור לפי סעי)7 .ה( א
טר מסרה הודעה כאמור .במקרה ודרשה החברה כי התביעה תוגש בכתב ,באמצעות
טופס הגשת תביעה כאמור בסעי) .א())(1ו( תחל להימנות התקופה כאמור בסעי .קט זה
לא לפני שנתקבל הטופס בידי החברה.

ג.

הודעת תשלו והודעת תשלו חלקי
(1

(2

3

החליטה החברה כי המבוטח זכאי לתשלו קצבת נכות תודיע לו בכתב על זכאותו לתשלו,
במועד התשלו ,בי השאר לגבי הענייני הבאי:
א(

סכו הקצבה החודשית

ב(

סכו המס שנוכה

ג(

הפניה לתלוש שכר

ד(

פירוט קיזוז תשלומי שנוכו והנסיבות

ה(

פירוט קיזוז מקדמות

ו(

מש" התקופה לה זכאי המבוטח לקצבה

ז(

מנגנו עדכו תשלו הקצבה

ח(

המועד הראשו שבשלו זכאי המבוטח לתשלו.

ט(

הכללי לבדיקה מחודשת של זכאות במהל" תקופת הזכאות לתשלומי.

י(

מנגנו הארכת תקופת הזכאות לתשלומי.

יא(

הערה אודות התיישנות התביעה בהתא להוראות התקנו.,

החליטה החברה לדחות חלק מהתביעה יימסר למבוטח ,בכתב ,במועד התשלו ,פירוט בשני
חלקי:
א(

החלק הראשו :בחלק זה יפורטו מרכיביו של התשלו ויחולו ההוראות המפורטות
בסעי)7 .ג().(1

ב(

החלק השני :בחלק זה יפורטו הנימוקי העומדי בבסיס החלטתה של החברה
לדחות חלק מהתביעה.

 2לא חל על תביעה שנדונה בבית משפט.
 3חל על תביעה שנדונה בבית משפט בהתא לנסיבות העניי ,בשינויי המחויבי.

ד.

הודעת דחייה

החליטה החברה על דחיית תביעה – תמסור לתובע הודעה בכתב) להל "הודעת דחייה"( נימוקי הדחייה
יכללו ג את תנאי התקנו ,התניה או סייג שנקבעו במועד ההצטרפות או במועד חידוש הכיסוי הביטוחי ,או
הוראות הדי ,אשר בשל נדחית התביעה ,ככל שהדחייה נסמכת עליה.
ה.

הודעת המש* בירור או הפסקת בירור
(1

4

סברה החברה כי דרוש לה זמ נוס .לש בירור תביעת הנכות – תמסור למבוטח הודעה בכתב
שבה יפורטו הסיבות בגינ נדרש לה זמ נוס .לבירור התביעה )להל "הודעת המש* בירור"(.

(2

על החברה לציי בהודעת המש" בירור כל מידע או מסמ" נוס .הנדרש מהתובע לש בירור
התביעה.

(3

הודעת המש" בירור תימסר למבוטח כל תשעי ימי ועד למשלוח הודעת תשלו או הודעת
דחייה ,לפי העניי.

(4

החברה פטורה מלשלוח הודעות המש" בירור נוספות א פנה המבוטח לערכאות משפטיות או
א לא הגיב המבוטח לאחר שנמסרו לו שתי הודעות המש" בירור עוקבות הכוללות דרישה
למידע או למסמ" לש בירור התביעה ובלבד שבהודעה האחרונה למבוטח ציינה החברה כי לא
ימסרו לו הודעות נוספות א לא יתקבלו ממנו המסמכי הנדרשי או עד לקבלת תגובה
אחרת.

ו.

הודעה בדבר התיישנות תביעת נכות
(1

ע"פ תקנו הקר יש התיישנות לתביעת נכות בהתא לחוק ההתיישנות ,התשי2ח 1958+בנוס.
יצוי כי ככלל ,הגשת התביעה לחברה מנהלת ,אינה עוצרת את מרו /ההתיישנות וכי רק הגשת
תביעה לבית משפט עוצרת את מרו /ההתיישנות.

(2

האמור בסעי .זה יובהר למבוטח במסגרת כל הודעה בכתב אשר תשתלח אליו מטע החברה
בכל עניי הקשור לתביעה.

ז.

4

הודעה בעניי זכות השגה על ההחלטה
החברה ,תודיע בכתב למבוטח במצור .להחלטת הועדה הרפואית:
(1

על זכותו לערער על ההחלטה בפני ועדת ערעורי לנכות וזאת תו"  60יו מקבלת המכתב,
לרבות זכותו להגיש חוות דעת של מומחה מטעמו.

(2

על זכותו להשיג בפני הממונה על פניות הציבור על תהלי" הוועדה הרפואית בלבד.

(3

על זכותו לתבוע את החברה בפני ערכאה שיפוטית בגי הלי" הועדה וכ על זכותו לפנות לממונה
על שוק ההו ,רק א הייתה בעיה בתהלי" ולא בגי החלטת הועדה.

 4לא חל על תביעה שנדונה בבית משפט.

ח.

בדיקה מחודשת של זכאות
(1

כאשר החברה תבקש לבדוק מחדש את זכאותו של המבוטח לקבלת תשלומי עיתיי ,היא
תפעל על פי הכללי שנקבעו לכ" בתקנו ובהתא להסדר התחיקתי.

(2

כללי כאמור בפסקה )7ח() (1יימסרו למבוטח ע הודעת התשלו או הודעת התשלו החלקי.

(3

המבוטח לא יישא בעלויות בדיקה כאמור בפסקה )7ח() (1אשר תידרש על ידי החברה .עלויות
לעניי סעי .זה משמע תשלו הרפואית לרופא הקר ו/או ועדה רפואית ו/או למומחה רפואי
לצור" עריכת הבדיקה.

(4

החברה תקטי או תפסיק תשלומי עיתיי בהתא להוראות התקנו וכל זאת לאחר
שהמבוטח קיבל על כ" הודעה בכתב.

(5

הודעת שינוי תכלול את כל הנימוקי המונחי ביסוד החלטת החברה להקטי או להפסיק את
תשלו התשלומי העיתיי ,ויחולו עליה ההוראות לעניי הוראת דחייה וחוות דעת מומחה,
בשינויי המחויבי.

ט.

בירור תביעה בעזרת מומחה
(1

היה והחברה החליטה להיעזר לש בירור תביעה במומחה אשר יפגוש את התובע תודיע על כ"
החברה לתובע מראש ,תסביר לתובע את תפקידו של המומחה בקשר לבירור התביעה ,ותודיע
לו כי זכותו להיות מיוצג או להיווע /במומחה מטעמו במהל" בירור התביעה בעזרת המומחה.

(2

המומחה כאמור בפסקה )7ט() ,(1למעט עובד של החברה שעיקר עיסוקו יישוב תביעות ,לא
ידחה תביעה במלואה או בחלקה ולא יציע פשרה.

(3

הוראות פסקה )7ט() (1לא יחולו על החברה מקו בו שנעזרת החברה בחוקר במסגרת חקירה

סמויה.
לעניי סעי .קט זה" ,מומחה" – למעט וועדה רפואית הפועלת מתוק .התקנו.
י.

חוות דעת מומחה
(1

חוות דעת של מומחה שעליה מסתמכת החברה לצור" יישוב תביעת הנכות ,תיער" באופ
מקצועי ,תהיה מנומקת ,ותכלול את שמו ,תוארו ,השכלתו המקצועית ותפקידו של המומחה,
ואת רשימת כל המסמכי אשר המומחה הסתמ" עליה בעריכת חוות הדעת.

(2

חוות הדעת של המומחה ,לא תתייחס במישרי לזכות המבוטח לקבלת תשלו קצבת נכות.

(3

נסמכה החברה על חוות דעת של מומחה במסגרת יישוב התביעה ,תמסור החברה את חוות
הדעת למבוטח במועד מסירת ההודעה הרלוונטית לפי סעי .קט )7ב( או לפי סעי .קט )7ח(.
לחוות הדעת תצור .רשימה של כל ההודעות והמסמכי שמסר המבוטח לחברה או למומחה
מטעמה לצור" כתיבת חוות הדעת ,וכ כל מסמ" נוס .שעליו נסמכת חוות הדעת .ההודעות
והמסמכי כאמור ,יימסרו למבוטח לפי בקשתו.

(4

הייתה חוות הדעת של המומחה חסויה על פי די ,תמסור החברה הודעה בכתב למבוטח שבה
תסביר מדוע היא סבורה כי חוות הדעת חסויה.

(5

היוועצות פנימית שלא עולה כדי חוות דעת ,תתועד בתיק המבוטח ואי למוסרה למבוטח ,אלא
לפי שיקול דעת החברה המנהלת.

לעניי סעי .קט זה" ,מומחה" – למעט וועדה רפואית הפועלת מתוק .התקנו.
יא .מת תשובות וטיפול בפניות ציבור
החברה תשיב בכתב לכל פניה בכתב של מבוטח ,בי א נשלחה לממונה על פניות הציבור ובי א לגור
אחר בחברה ,תו" זמ סביר בנסיבות העניי ,ובכל מקרה לא יאוחר משלושי ימי ממועד קבלת
הפניה.
יב .מת העתקי
(1

החברה תמסור למבוטח ,לפי בקשתו ,העתק מ התקנו ,בתו" ארבעה עשר ימי עסקי ממועד
קבלת הבקשה.

(2

החברה תמסור למבוטח ,לפי בקשתו ,העתקי מכל מסמ" אשר המבוטח חתו עליו ,מכל
מסמ" אשר מסר המבוטח לחברה ,או מכל מסמ" אשר התקבל אצל החברה מכוח הסכמת
המבוטח ,בתו" עשרי ואחד ימי עסקי ממועד קבלת הבקשה.

תביעות שאירי:
 .8שאיריו של מבוטח/פנסיונר של החברה אשר נכנסי בגדר המונח "שאירי" כהגדרת תקנו הקר רשאי
להגיש לחברה בקשה להכיר בה כזכאי לקצבת שארי .את טפסי הבקשה נית להוריד מאתר האינטרנט של
"פסגות" בכתובת הבאה www.psagot.co.il :או לקבל במרכז שרות הלקוחות של החברה.
א.

על השאיר לצר .לטופס הבקשה לקבלת קצבת שארי את כל המסמכי הנדרשי לבירורה של בקשתו
כפי שמפורט באתר האינטרנט של החברה בחוצ /של חסכו פנסיוני/מדרי" חסכו פנסיוני/מדרי" קרנות
פנסיה/פנסיית נכות.

ב.

לאחר קבלת הטופס ומלוא המסמכי והאישורי הנדרשי על פיו בודקת החברה את בקשת שאירי
המבוטח/פנסיונר ובוחנת הא הוא עונה על הגדרת המונח "שאירי" בתקנו הקר והא מתקיימי בו
תנאי הזכאות הנדרשי לש קבלת גמלת שארי מהחברה וכפי שא .מפורטי באתר האינטרנט של
החברה בחוצ /של חסכו פנסיוני/מדרי" חסכו פנסיוני/מדרי" קרנות פנסיה/פנסיית שאירי מבוטח או
פנסיית שאירי.

 .9כללי לבירור וישוב תביעות ולטיפול בפניות הציבור בעניי שאירי:
א.

מסמכי ומידע בבירור התביעה
(1

5

פנה אד לחברה ע"מ להגיש תביעת שאירי תשלח לו החברה בהקד האפשרי את המסמכי
הבאי הרלוונטיי לתביעת השאירי:
א(

מסמ" זה שהינו מערכת הכללי של החברה .

ב(

אופ הטיפול בתביעות שאירי המופיע באתר האינטרנט של החברה.

ג(

אופ הפעולה הנדרש מתובע ,המופיע באתר האינטרנט של החברה.

ד(

יצוי כי החברה אינה משפה את שאירי המבוטח/הפנסיונר בגי הוצאות רפואיות.

ה(

פירוט המסמכי המלאי כפי שהשאיר מחויב בהגשת בעת תביעת שאירי ,כמפורט
להל:
.1

טופס הסבר בנוגע לפנסיית שאירי כמפורט להל:
א .תעודת פטירה
ב .צילו ת.ז .של כל אחד מהשאירי )שאינו קטי(
ג .המחאה או אישור חשבו לצור" אימות פרטי חשבו הבנק.
ד .הוראה בלתי חוזרת חתומה.

.2

טופס בקשה לתשלו פנסיית שאירי

.3

סיבת המוות

.4

כרטיס עובד

.5

במקרה של חוסה הרי שיש להגיש ג כתב מינוי אפוטרופוס תק..

.6

במקרה של שאירי מבוטח הצהרת השאיר על הגשת תביעה לפיצויי נזיקי
מצד שלישי והמסמכי הרלוונטיי כפי שציי בהצהרה כלהל:
א .העתק תלונה/אישור הגשת תלונה שהוגשה בגי התאונה למשטרה.
ב .העתק כתב התביעה שהוגש לבית הדי בגי תביעה לפיצויי נזיקי
ג .העתק טפסי של התביעה לביטוח לאומי.
ד .פירוט סכומי הפיצויי שקיבלו השאירי בגי המבוטח מכל גור.

.7

במקרה של יתו מוגבל יש להוסי .המסמכי כמפורט להל:
א .אישור רפואי המעיד על סיבת הנכות ומועד תחילת הנכות
ב .טופס בקשת יתו לפנסיית שאירי כולל כל הטפסי הנדרשי
כמפורט להל:

 5לא חל על תביעה שנדונה בבית משפט.

 .1צילו תעודת זהות או צילו תעודת הזהות של ההורה בו
מופיעי הפרטי.
 .2תעודת פטירה של המבוטח ו/או הפנסיונר המנוח.
 .3אישורי אודות קביעת הנכות לרבות בהתייחס לאחוז
הנכות ,לרבות בהתייחס לאחוז הנכות מהמוסד לביטוח
לאומי.
 .4צו מינוי אפוטרופוס מקורי או מאומת על ידי בית המשפט
)במידה ולמבקש מונה אפוטרופוס על ידי בית המשפט(.
 .5פירוט תנועות של  12חודשי אחרוני בחשבו הבנק על
שמו ,בא יש ,או המנוהלי ע"י האפוטרופוס לטובתו.
 .6אישור לגבי רכב מנועי ,בא יש ,כולל אישור רפואי מטע מי
שהוסמ" בתקנה )11ג( ) (1ו – ) (4לתקנות הבטחת הכנסה
שמתקיימי לגביו אחד התנאי שלהל:
א.

רכב מנועי שנכה ברגליו מקבל מאוצר המדינה
תשלו להחזקתו.

ב.

רכב מנועי של מי שאינו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי
בגלל מחלה לתקופה שלא תעלה על ששה חודשי
מיו שהגיש תביעה לגמלה ובלבד שהפקיד את
רישיו הרכב המנועי אצל הרשות המוסמכת להוצאת
אותו רישיו.

ג.

רכב מנועי שאני או ב משפחתי המטפל בי זקוקי
לרכב לצור" קבלת טיפול רפואי במיתק רפואי לפי
תכנית טיפול שנקבעה מראש או שש פעמי בחודש
לפחות בפרק זמ העולה על  90ימי רצופי.

ו(

טופס בקשת פנסיית שארי ,וההנחיות למילוי הטפסי ,כמפורט להל :
.1

טופס הסבר מסביר לשאירי מה עליה למלא ואלו מסמכי יש לצר.
לתביעה וכ יש לצר .את כל המסמכי הנדרשי בטופס וכפי שא .פורטו
בסעי .ד( לעיל.

.2

ז(

טופס בקשת יתו לקבלת פנסיית שאירי מסביר את כל מה שיש למלא
בגי היתו וכ יש לצר .את כל המסמכי הנדרשי בטופס וכפי שא.
פורטו בסעי)9 .א() (1לעיל.

יצוי כי ככלל ,הגשת התביעה לחברה מנהלת ,אינה עוצרת את מרו /ההתיישנות וכי רק
הגשת תביעה לבית משפט עוצרת את מרו /ההתיישנות.

המסמכי המפורטי בפסקה)9א() (1מופיעי באתר האינטרנט של החברה .בא הוריד הפונה

(2

את המסמכי האמורי מאתר האינטרנט של החברה הרי שאי מקו לשלוח לפונה פע
נוספת את כל החומר.
(3

על א .האמור בפסקה )9א() ,(1שלחה החברה הודעת תשלו כאמור בסעי .קט )9ג( ,תהיה
פטורה ממסירת המסמכי המפורטי בפסקה )9א())(1ב( עד )ו(.

(4

החברה תדרוש מהשאיר את כל המסמכי הרלוונטיי לבירור התביעה כולל מסמכי
רפואיי ,למעט מידע או מסמכי שתובע סביר אינו יכול להשיג או אינו רשאי לקבל ,אלא
א כ יש לחברה יסוד ממשי להניח שהמידע או המסמכי כאמור נמצאי בידי התובע.

(5

ע קבלת הטפסי מהשאיר או מהסוכ הפנסיוני המטפל בו ,תבדוק החברה תו" שלושה ימי
עסקי את תקינות הטפסי ותודיע לשאיר בכתב אודות קבלת הטפסי ,לרבות את מועד
קבלת בחברה לרבות הא המסמכי שהתקבלו הינ תקיני או חסרי ,לרבות החוסרי
שעל השאיר להשלי.
 (6בא מצאה החברה כי המסמכי אינ תקיני/חסרי תודיע לשאיר ,בכתב ,תו" ארבע עשר
ימי עסקי נוספי כי עליו להשלימ וכי החברה תראה את יו קבלת המסמכי המלאי
כיו הגשת הבקשה.

ב.

הודעה בדבר מהל* בירור התביעה ותוצאותיו
(1

6

החברה ,תו" שלושי ימי מהיו שהיו בידיה כל המסמכי ,תודיע לשאיר הודעה ,בכתב
שבה יפורטו כל נימוקי הדחייה ,לרבות פירוט תנאי התקנו או הסייג שנקבע במועד
ההצטרפות או במועד חידוש הכיסוי הביטוחי או במועד הפרישה או הוראות הדי אשר
בגינ נדחית התביעה ,או הודעת תשלו והודעת תשלו חלקי על פי סעי)9 .ג( להל או
הודעת המש" בירור או הפסקת בירור על פי סעי)9 .ה( להל בא לא שלחה הודעה כאמור
 ,במקרה ודרשה החברה כי התביעה תוגש בכתב ,באמצעות טופס הגשת תביעה כאמור
בסעי) .א())(1ו( תחל להימנות התקופה כאמור בסעי .קט זה לא לפני שנתקבל הטופס
בידי החברה.

ג.

הודעת תשלו והודעת תשלו חלקי
(1

7

החליטה החברה כי השאיר זכאי לתשלו קצבת שאירי תודיעה לו בכתב על זכאותו לתשלו,
במועד התשלו ,בי השאר לגבי הענייני הבאי:
א(

החברה תודיע לשאיר הזכאי לתשלו קצבה ,בכתב ,את הפרטי הבאי :
.1

סכו הקצבה החודשית

.2

סכו המס שנוכה

.3

הפניה לתלוש שכר

.4

פירוט קיזוז תשלומי שנוכו ,ככל שנוכו ,והנסיבות

.5

פירוט קיזוז מקדמות

.6

מש" התקופה לה זכאי השאיר לקצבה

 6לא חל על תביעה שנדונה בבית משפט.
 7חל על תביעה שנדונה בבית משפט בהתא לנסיבות העניי ,בשינויי המחויבי.

.7

מנגנו עדכו תשלו הקצבה

.8

המועד הראשו שבשלו זכאי המבוטח לתשלו.

.9

מנגנו הארכת תקופת הזכאות לתשלומי לגבי יתו מוגבל ,אשר ייבדק
מעת לעת ע"פ ההסדר התחיקתי

.10
(2

הערה אודות אי התיישנות התביעה בהתא להוראות התקנו.

החליטה החברה לדחות חלק מהתביעה יימסר לשאיר ,בכתב ,במועד התשלו ,פירוט בשני
חלקי :
א( החלק הראשו :בחלק זה יפורטו מרכיביו של התשלו שמופיע ויחולו ההוראות
המפורטות בפסקה )9ג().(1
ב( החלק השני :בחלק זה יפורטו הנימוקי העומדי בבסיס החלטתה של החברה לדחות
חלק מהתביעה.

ד.

הודעת דחייה

החליטה החברה על דחיית תביעה – תמסור לתובע הודעה בכתב) להל "הודעת דחייה"( נימוקי הדחייה
יכללו ג את תנאי התקנו ,התניה או סייג שנקבעו במועד ההצטרפות או במועד חידוש הכיסוי הביטוחי ,או
הוראות הדי ,אשר בשל נדחית התביעה ,ככל שהדחייה נסמכת עליה.
ה.

הודעת המש* בירור או הפסקת בירור
(1

8

סברה החברה כי דרוש לה זמ נוס .לש בירור תביעת השאירי – תמסור לשאיר הודעה
בכתב שבה יפורטו הסיבות בגינ נדרש לה זמ נוס .לבירור התביעה )להל "הודעת המש*
בירור"(.

(2

על החברה לציי בהודעת המש" בירור כל מידע או מסמ" נוס .הנדרש מהשאיר לש בירור
התביעה.

(3

הודעת המש" בירור תימסר למבוטח כל תשעי ימי ועד למשלוח הודעת תשלו או הודעת
דחייה ,לפי העניי.

(4

החברה פטורה מלשלוח הודעות המש" בירור נוספות א פנה השאיר לערכאות משפטיות או
א לא הגיב השאיר לאחר שנמסרו לו שתי הודעות המש" בירור עוקבות הכוללות דרישה
למידע או למסמ" לש בירור התביעה ובלבד שבהודעה האחרונה לשאיר ציינה החברה כי לא
ימסרו לו הודעות נוספות א לא יתקבלו ממנו המסמכי הנדרשי או עד לקבלת תגובה
אחרת.

 8לא חל על תביעה שנדונה בבית משפט.

ו.

הודעה בדבר התיישנות תביעת שאירי
 (1ע"פ תקנו הקר אי התיישנות לתביעת שאירי ופנסיית נכות תשול רטרואקטיבית מה – 1
לחודש שלאחר מועד קרות האירוע ובהתא להוראות התקנו.
 (2בנוס .יצוי כי ככלל ,הגשת התביעה לחברה מנהלת ,אינה עוצרת את מרו /ההתיישנות וכי רק
הגשת תביעה לבית משפט עוצרת את מרו /ההתיישנות.
 (3האמור בסעי .זה יובהר לשאיר במסגרת על הודעה בכתב אשר תשלח אליו מטע החברה בכל עניי
הקשור לתביעה.

ז.

הודעה בעניי זכות השגה על ההחלטה

8

דחיית תביעת שאירי הינה לגבי זכאות התקנונית דהיינו הא התובעת הינה אלמנה כמשמעות
התקנו ,הא קיימי יתומי וכיו"ב הודעת תשלו לרבות תשלו חלקי או הודעת דחייה תכלול
פסקה המציינת בהבלטה מיוחדת את זכויות התובע להשיג על ההחלטה בדר" שנקבע בתקנו או בפני
הממונה על פניות הציבור של החברה המנהלת תו" ציו פרטי הממונה והאופ שבו נית לפנות אליו או
בפני גורמי נוספי לרבות הממונה על שוק ההו ,ביטוח וחיסכו במשרד האוצר ולרבות בפני ערכאה
שיפוטית.
ח.

בדיקה מחודשת של זכאות יתו מוגבל
(1

כאשר החברה תבקש לבדוק מחדש את זכאותו של שאיר מבוטח/פנסיונר שהינו יתו מוגבל
לקבלת תשלומי עיתיי ,היא תפעל על פי הכללי שנקבעו לכ" בהסדר התחיקתי.

(2

כללי כאמור בפסקה )9ח() (1יימסרו ליתו המוגבל ע הודעת התשלו.

(3

יתו מוגבל לא יישא בעלויות בדיקה כאמור בפסקה )9ח() (1אשר תידרש על ידי החברה.
עלויות לעניי סעי .זה משמע תשלו הרפואית לרופא הקר ו/או הועדה הרפואית ו/או
למומחה רפואי לצור" עריכת הבדיקה.

(4

החברה תקטי או תפסיק תשלומי עיתיי בהתא להוראות התקנו וההסדר התחיקתי וכל
זאת לאחר שהיתו המוגבל קיבל על כ" הודעה בכתב.

(5
ט.

בסעי .זה "יתו מוגבל" משמע כהגדרתו בתקנו .

בירור תביעה בעזרת מומחה
(1

היה והחברה החליטה להיעזר לש בירור תביעה במומחה אשר יפגוש את התובע תודיע על כ"
לתובע מראש ,תסביר לתובע את תפקידו של המומחה בקשר לבירור התביעה ,ותודיע לו כי
זכותו להיות מיוצג או להיווע /במומחה מטעמו במהל" בירור התביעה בעזרת המומחה.

(2

המומחה כאמור בפסקה ) ,(1למעט עובד של החברה שעיקר עיסוקו יישוב תביעות ,לא ידחה
תביעה במלואה או בחלקה ולא יציע פשרה.

(3

הוראות סעי)9 .ט() (1לא יחולו על החברה כשנעזרת בחוקר במסגרת חקירה סמויה.

לעניי סעי .קט זה" ,מומחה" – למעט וועדה רפואית הפועלת מתוק .התקנו.
י.

חוות דעת מומחה
(1

חוות דעת של מומחה שעליה מסתמכת החברה לצור" יישוב תביעת השאירי ,תיער" באופ
מקצועי ,תהיה מנומקת ,ותכלול את שמו ,תוארו ,השכלתו המקצועית ותפקידו של המומחה,
ואת רשימת כל המסמכי אשר המומחה הסתמ" עליה בעריכת חוות הדעת.

(2

חוות הדעת של המומחה ,לא תתייחס במישרי לזכות שאיר המבוטח לקבלת תשלו קצבת
שאירי.

(3

נסמכה החברה על חוות דעת של מומחה במסגרת יישוב התביעה ,תמסור החברה את חוות
הדעת לשאיר מבוטח/פנסיונר במועד מסירת ההודעה הרלוונטית לפי סעי)9 .ב( או לפי סעי.
)9ח( לחוות הדעת תצור .רשימה של כל ההודעות והמסמכי שמסר המבוטח לחברה או
למומחה מטעמה לצור" כתיבת חוות הדעת ,וכ כל מסמ" נוס .שעליו נסמכת חוות הדעת.
ההודעות והמסמכי כאמור ,יימסרו לשאיר לפי בקשתו.

(4

הייתה חוות הדעת של המומחה חסויה על פי די ,תמסור החברה הודעה בכתב לשאיר שבה
תסביר מדוע היא סבורה כי חוות הדעת חסויה.

(5

היוועצות פנימית שלא עולה כדי חוות דעת ,תתועד בתיק המבוטח ולא תימסר לשאירי ,אלא

על פי שיקול דעת החברה המנהלת.
לעניי סעי .קט זה" ,מומחה" – למעט וועדה רפואית הפועלת מתוק .התקנו.
יא .מת תשובות וטיפול בפניות ציבור
החברה תשיב בכתב לכל פניה בכתב של שאיר ,בי א נשלחה לממונה על פניות הציבור ובי א לגור
אחר בחברה ,תו" זמ סביר בנסיבות העניי ,ובכל מקרה לא יאוחר משלושי ימי ממועד קבלת
הפניה.
יב .מת העתקי
(1

החברה תמסור לשאיר ,לפי בקשתו ,העתק מ התקנו ,בתו" ארבעה עשר ימי עסקי ממועד
קבלת הבקשה.

(2

החברה תמסור לשאיר ,לפי בקשתו ,העתקי מכל מסמ" אשר המבוטח חתו עליו ,מכל מסמ"
אשר מסר המבוטח לחברה ,או מכל מסמ" אשר התקבל אצל חברה מכוח הסכמת המבוטח,
בתו" עשרי ואחד ימי עסקי ממועד קבלת הבקשה.

