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מידע בנוגע למעקב אחר נכים

תפחת שלא ובתדירות ידה על שייקבעו למועדים בהתאם נכות קצבת מקבלי לכל תפנה המנהלת החברה ההון, שוק רשות להוראות בהתאם 
לקצבת  זכאות של שנתיים בכל אחת מפנייה תפחת שלא בתדירות לצמיתות, מלא נכה של ובמקרה נכות, לקצבת זכאות שנת בכל אחת מפנייה 

נכות, וזאת לצורך קבלת פר ים ומסמכים בנוגע להמשך זכאותם לקבלת קצבת נכות מהקרן. 

במסגרת הפניה לעמית הנכה, יהיה עליו לשלוח מסמכים רפואיים בנוגע למצבו וטופס הצהרה על ההכנסות החודשיות שלו. 

בה ההכנסות החודשיות שלו בהתאם לפירוט הבא:בנוסף יידרש הנכה להעביר מסמכים על גו

לבי וח לאומי, לגבי תקופה שמיום תחילת הזכאות לקצבת נכות, או מן המועד האחרון שלגביו  ופס רציפות מהמוסד-עמית שכיר 
הוגש לחברה המנהלת  ופס כאמור בעבר. 

ה ופס יכלול פירו  עבור הכנסות העמית ממעסיקים. 

 שומה עצמית לשנת המס האחרונה.-עמית עצמאי

הנכה,  של מצבו את הרפואי הגורם יבחן הנכות, קצבת שיעור את לעדכן יש כי הנדרשים והנתונים המסמכים קבלת לאחר המנהלת החברה מצאה
ביחס להחל ת הגורם הרפואי האחרונה שנתקבלה בעניינו.

ששולמו הסכומים השבת המנהלת החברה תפעל חלקה, או כולה בפועל, לו ששולמה מזו שונה נכות לקצבת זכאי היה הנכות קצבת ומקבל ככל 
קצבת  למקבל שישתלמו הנכות קצבת תשלומי את ותעדכן לעניין, בהתאם התקנון, פי על להשתלם אמורים שהיו הסכומים לתשלום או ביתר 

הנכות מכאן ואילך, או תפסיקם, בהתאם לנתוניו העדכניים.

גיל, רבדואר  והשנייה רשום בדואר האחת כך, על התראות, שתי לנכה שנשלחו אף על כאמור, והמסמכים הפר ים המנהלת לחברה הועברו לא 
יעוכב תשלום קצבת הנכות עד לקבלת המסמכים כנדרש. 

בדיקה רפואית תקופתית
שינוי חל כי נמצא גינו.בשנתקבלה  האחרונה הרפואי הגורם להחל ת ביחס הנכות, קצבת מקבל של מצבו את הרפואי הגורם יבחן שנים5ל-  אחת 

 והקצבה תעודכן בהתאם.במצב הנכות של מקבל קצבת הנכות ביחס להחל ת הגורם הרפואי האחרונה כאמור, תעודכן החל ת הגורם הרפואי 

לנוחיותך מצורף  ופס למילוי הצהרה על הכנסותיך. 

אנו עומדים לרשותך לקבלת הבהרות ולכל מידע נוסף, ככל שיידרש. 
מחלקת ניהול תביעות של חברת "אל שולר שחם גמל ופנסיה בע"מ":

6971026יב א', רמת החייל, תל-אב19מען: הברזל  
 tviotaltshler@altshul.co.ilובת אתר אינ רנ : כת 073-2462623* פקס: 5054 ל':  
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מידע שעל ה כאי לקצבת נכות למסור לקרן הפנסיה

מילוי פר ים אישיים:  

ובת מלאהכת לפון תאריך לידה מספר תעודת זהות שם משפחה שם פר י 

הצהרה לגבי הכנסות נוספות

 באחת מן החלופה הרלוונ ית: Vיש לסמן  

לבד קצבת הנכות המשולמת ע"י הקרן אין לי הכנסות נוספות מ

לבד קצבת הנכות המשולמת ע"י הקרן:יש לי הכנסות נוספות מ

הכנסת עבודה )שכיר(; פירו : 

הכנסת מעסק ומשלח יד )עצמאי(; פירו :  

ביטוח לאומישכיר - טופס רציפות ביטוח מהמוסד ל

לקצבת  זכאותי תחילת שמיום לתקופה מתייחס ה ופס לאומי; לבי וח במוסד והגביה הבי וח מתחום בי וח רציפות דו"ח מצרף הריני זה ל ופס 
נכות, או מן המועד האחרון שלגביו הגשתי לקרן  ופס כאמור בעבר, לפי המאוחר. 

עצמאי 

ל ופס זה הריני מצרף שומה עצמית לשנת המס האחרונה. 

הצהרה

כספים  ממני לדרוש רשאית תהא הפנסיה קרן כי לי ידוע ונכונים; מלאים זה ב ופס שמילאתי הפר ים ידיעתי למי ב כי בזאת מצהיר/ה הריני 
ששולמו לי על פר ים שמסרתי כי אינם נכונים. 

ובמצב הכנסתי תוך חודש ימים מן היום בו נודע לי על השינוי. יב/ת להודיע לקרן הפנסיה על כל שינוי שיחול במצבי הבריאותי אני מתחי

חתימה מספר תעודת זהות שם מלא תאריך 
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