
  
    לחוק113סעיף  – )היוון(הסבר לבקשה  להמרת קצבת נכות מעבודה במענק 

  
הינך מתבקש לעיין ביסודיות באמור ולחתום , הננו להביא לידיעתך מספר פרטים הנוגעים לבקשתך להיוון קצבתך

  :ג ספח הטופס"ע
  

 .ולןכ חלקן או –' רפואיות וכו, ותלשם טפול בבקשתך יתכן ויהיה צורך בבדיקות כלכלי 
ישורים א להמציאיתכן ויהיה עליך להמציא הסבר כתוב ומפורט על התוכנית לשימוש בכספי ההיוון וכן  

מסמכים על מקורות , עבודתך  אישורים על קביעות וותק ממקום , רפואיים המעידים על מצבך הרפואי
  .בקשת פקיד השיקוםהכל על פי , כספיים נוספים למימוש התוכנית ועוד

להפנותך לועדה רפואית , בדבר קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה, 37המוסד יהיה רשאי מכוח תקנה  
  .לשם בדיקה מחודשת של דרגת נכותך כולל זכאותך לקצבה מיוחדת

 . להפנותך לוועדה רפואית לשם בדיקה מחודשת של דרגת נכותך 
  .15קנה תפי והוגדלה  על את דרגת נכותך במידה  לבחון מחדש 17המוסד יהיה רשאי מכוח תקנה  
לדון  לא ניתן היה, להגשת הבקשה להיווןבמידה והגשת בקשה להחמרת מצב  לפני או במקביל    

  .בבקשתך עד לכשיסתיים הברור הרפואי  בנושא
ו במשק עבור אות בתקופת ההיוון לא תהיה זכאי לתוספות יוקר ותוספות אחרות עקב תנודות שיחולו  

 .חלק מקצבתך אשר הוון
בבדיקות רבות  זאת בשל צורך, יכול להמשך זמן רבעליך לקחת בחשבון שתהליך הטיפול בבקשת ההיוון  

התוכנית הינה באחריותך ואינה ר עת כי כל הוצאה שתוציא לפני אישועליך לד ובטרם תתקבל ההחלטה
  .מחייבת את המוסד

כספית טרם ביצוע  הם ינוכו באופן אוטומטי במערכת, וח לאומיחובות במוסד לביטלחובתך במידה וקיימים   
  .ולכן סכום ההיוון עשוי להשתנות, ההיוון

  .החודשית יועבר ישירות לחשבון הבנק בו משולמת קצבתך, )במידה וקיימים(ון בניכוי החובות והיה  סכום  
  

  :לאחר ביצוע ההיוון
  

  עדה רפואית וו, הרפואי חלקי ובתקופת ההיוון תחול החמרה במצבך/אם הנך מהוון קצבתך באופן תקופתי  
   מטעם המוסד תעלה את אחוזי נכותך תהיה זכאי להגדלת הקצבה באופן יחסי לאחוזים החדשים שנקבעו      
 .לך     
ותחול החמרה  ורק במידה, פוקעות זכויותייך כנפגע עבודה, אם הינך מהוון קצבתך באופן מלא  

 .תוכל להגיש בקשה להחמרת מצב,  במצבךמשמעותית
  שאינם(תימצא בשל ליקוייך הרפואיים האחרים , אם בתקופה שלאחר ביצוע ההיוון  

, כמי שאיבד כושרו להשתכר בהתאם לחוק נכות כללית עלול להיווצר מצב, )נובעים מהפגיעה בעבודה
  .תהיה זכאי לקצבת נכות כלליתשבו לא , בהתאם לחוק ולתקנות

לא ניתן לחדש תשלום קצבת הנכות לפי , דהיינו, לא ניתן לבטל היוון  שאושר ולהחזיר את הכסף למוסד  
יעשה רק עם הגיעך לגיל זקנה או בהגיע  חידוש הקצבה במלואה.  סיום התקופה שבעדה בוצע ההיוון

  .מועד סיום ההיוון התקופתי
  

  :כללים לחישוב ההיוון
  

 6466' קובץ תקנות מס, )היוון(היוון הקצבה נערך על ידי אקטואר המוסד ונעשה על פי תקנות הבטוח הלאומי 
  .01.03.06מיום 

  :ל הגורמים הקובעים את סכום ההיוון הם"בהתאם לתקנות הנ
  .גיל המבקש בתאריך ביצוע ההיוון  
  .קצבת הנכות במועד שאליו מתייחס ההיוון  
  .המבקש על פי גילו ומינו של,  המשוערת אשר נקבעה בהתאם לתקנותתוחלת החיים  
  .3%יהיה שער ריבית   

 לאישה או 64 לגבר ו 67המרת הקצבה החודשית במענק חד פעמי תוכל להעשות באופן מלא חלקי  עד גיל 
  )היוון תקופתי(לתקופה מוגבלת 

  
  : את ההסברים המצוינים לעילשקראתי והבנתיהנני מאשר בזה 

  
  ____________:תאריך__________   : חתימה_______________  : שם מלא
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