تاريخ التحتين1822/80/12 :

معلومات عن تقديم المطالبة بالحصول على راتب تقاعد الشيخوخة
تقديم الوثائق
المنتسب الذي يرغب في الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة ،يتوّجه إلى أحد فروع الشركة المنتشرة في
مختلف أرجاء البالد بهدف تقديم الوثائق وتوقيع استمارات المطالبة ،وذلك في غضون الشهور الثالثة التي تسبق
الشهر الذي يرغب في الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة األول فيه .انظْر الملحق (أ) لالستزادة عن تقديم
المطالبة والوثائق المستوَجبة.
المطالبة التي تقَّدم متأّخًرا ،ال تمنح المنتسب دفعات تراجعية لقاء الفترة التي سبقت اليوم األول من الشهر الذي
قِّدمت فيه المطالبة للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة.
فيما يلي الئحة بفروع الشركة المركزية وعناوينها:
30-0000333
چآل ألون  56تل أڤيڤ ،بناية طويوطه ،الطابق السادس
تل أڤيڤ
شارع يِ ِ
َ
30-4225500
شارع يافا  ،261بيت أموت ،الطابق السابع
حيفا
35-0015003
الحديقة التكنولوجية مالَحه ،مقابل َمشرى مالحه
القدس
ِهنريي َ
طه صوْلد  ،0بناية راسكو سيتي ،المدخل ب ،الطابق الخامس34-0020022 ،
بئر السبع
ص.ب 665
موشيه ليڤي  ،22الطابق السادس ،بناية  ،UMIالمنطقة الصناعية 30-1254115
ِرشون
الجديدة
لِتسيون
لالستزادة عن ساعات المراجعة وعن المزيد من الفروع ،يمكن االتصال بمركز خدمة الزبائن على الهاتف
 *0400أو .0-033-033-300

االستحقاق لتلقّي راتب تقاعد الشيخوخة

مع تسليم كافة المعلومات والوثائق كاملةً وموقَّعةً كما يجب ،تنقَل المطالبة لمواصلة معالجتها في قسم المطالبات
التابع للشركة .عدم تسليم المعلومات والوثائق كاملة من شأنه تأخير معالجة المطالبة ،بل وإيقاف معالجتها
وإغالقها.
للمنتسب الذي تجّمعت له أموال في الصناديق التقاعدية الحق في تقديم مطالبة لراتب تقاعد الشيخوخة مع بلوغه
سن االستحقاق للتقاعد –  52عاما للمرأة و 51-للرجل .بالرغم من القاعدة المذكورة ،يحق للمنتسب أن يختار ،إن
رغب ،سبيل التقاعد المبّكر في سن ال .58-لدى تقديم المطالبة ،يطلَب من المنتسب أن يختار بين اإلمكانيات
المختلفة المتوفّرةِ ،من قَبيل :االستحصال على المبلغ المجَّمع كله أو بعضه ،الحصول على راتب تقاعد شيخوخة
لفترة مؤَّمنة ،ومعّدل التقاعد الذي تستحقه شريكة حياته إثر وفاته (بعد عمر طويل).
يحَّول راتب تقاعد الشيخوخة للمتقاعد ما دام حيًّا ،وألرملته بعد مماته ما دامت حيّة ،وليتيم المتقاعد إلى حين
بلوغه سن ال.12-
ق االعتراض على قرار
ح ّ
ّ
ً
طبقا ألحكام أنظمة صناديق التقاعد والتسوية التشريعية ،تتوفر لك كمنتسب اإلمكانيات التالية:
 إن رغبت في تقديم اعتراض ما في موضوع غير طبي ،يمكنك االستئناف في محكمة العمل.
 يمكنك التوّجه إلى القيّم على مراجعات الجمهور التابع للشركة .في هذه الحالة ،يرَسل االعتراض على عنوان
القيّم على مراجعات الجمهور :מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ,ת.ד  ,0204רמת גן.2500030 ,
 يمكن التوّجه إلى القيّم على مراجعات الجمهور التابع لقسم سوق رأس المال والتأمين والتوفير التابع لوزارة
المالية .يرَسل االعتراض على العنوان التالي :רחוב קפלן  ,0ירושלים.
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إن رغبت ،يمكنك اال ّ
طالع على نماذج الستمارات تقديم المطالبة وذلك على الموقع اإللكتروني التابع للشركة:
.www.menoramivt.co.il
كل ما ورد في هذه الوثيقة بصيغة المفرد صحيح كذلك بصيغة الجمع ،والعكس صحيح .وكل ما ورد بصيغة المذّكر صحيح
كذلك بصيغة المؤنث .ما تتضّمنه هذه الوثيقة ليس إال إرشادات عامة ال غير .حقوق المنتسب أو الَخلّف أو المتقاعد في كل
مطالبة تتقّرر وفقا ألنظمة صناديق التقاعد ذات الصلة .في حالة ظهور أي تناقض بين ما تتضّمنه هذه الوثيقة ومضمون
أنظمة صناديق التقاعد ،تطغى أنظمة التقاعد.

الملحق أ
فيما يلي المعلومات والوثائق التي يطلب من المنتسب إحضارها لدى تقديمه المطالبة:
 صورة واضحة ومفهومة عن بطاقتَي هوية المنتسب وشريكة حياته ،بما في ذلك م ْلحقا البطاقتَين وهما
مفتوحان؛
 صورة عن حوالة مصرفية أو مستنَد من المصرف يتضّمن لوچو البنك وخ َْ
تم الفرع وتوقيًعا يثبت أن
بحوزته حسابًا بنكيًّا؛
 رسالة عن التوقّف عن العمل ،إن كان بحوزة المنتسب رسالة كهذه؛
 مستنَد من مأمور التقييم عن معّدل الضريبة الذي يجب أن يقت َ
طع من راتب تقاعد الشيخوخة ،أو مستند إعفاء
من مؤسسة التأمين الوطني؛
ّ
 إن رغبت في أن تَحول إلى تقاعد مبكر (للنساء – قبل بلوغهّن سن ال ،52-وللرجال – قبل بلوغهم سن ال-
 ،)51ورغبت في الحصول على راتب تقاعد يشمل مرّكب التعويضات – يجب إبراز استمارة رقم 252
صادرة عن رب العمل؛
 إن كنت ال تزال تعمل لدى مشِّغلك ورغبت في الحصول على مخصصات من التعويضات كذلك ،يجب
إبراز مستند من المش ّغل يصّرح فيه عن موافقته لتحرير هذا المرّكب؛

عالوة على ما قيل أعاله ،لدى تقديم المطالبة في أحد فروعنا ،يجب أن تمأل االستمارتين
التاليتين:



استمارة المطالبة
استمارة رقم 030

كل ما ورد أعاله بصيغة المذّكر صحيح بصيغة المؤنث كذلك

