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 ZRBG 932
Deutsche Rentenversicherung Bund 
10704 BERLIN, GERMANY 

 

 

Datum und Zeichen Ihrer Nachricht Telefax Telefon, Auskunft erteilt Datum 

 0049 30 865- 0049 30 865-  

  
  )  (ZRBGהחוק לתשלום  של פנסיות  על  בסיס של עבודה  בגטו   מידע  בעניין  

 
 ,  ה /הנכבד________________    גברת   / למר 

 
   ZRBG  -אחרי  השינוי  של  ה .    ZRBG  -  פנסיה  בהתחשבות  של  חוק  הת/מקבלה  /את

 .   יותר  מוקדםועדממ  רטרואקטיבית להתחיל  יכול   ה הפנסיה  הייתשלום  יש אפשרות   ש
 :  יש  לך את  האפשרויות  הבאות

   1/7/1997 -  מ-בר שינוי  (       XX/XX/XXXXצבתך   מתאריך   הגדרה חדשה  של  ק .1
 .) או  יותר מאוחר

 
         XX/XX/XXXXהרטרואקטיבי   מתאריך      התשלום

 ._______יורו         -על  פי  החישוב  העכשיוי  היה  מסתכם ב
 

.  _______רו  יו :הסכום  החדש  החודשי  של  הפנסיה    היה  על פי חישוב  עכשיוי
.  הנזכרים  לעיל   מבוססים  על  חישוב  ניסיון   בלתי מחיבנא  לקחת  בחשבון   שהסכומים  

או  
   המשך תשלום  הקצבה  הנוכחית  -הגדרה חדשה  של  קצבתך     בלי .2
  

 .   לא  יהיה  תשלום  רטרואקטיבי.    חנו  ממשיכים   לשלם  את   קצבתך   בסכום  הנוכחיאנ
 

 ._______יורו        - בהתשלום  הנוכחי  מסתכם  
 

  .    המצורף  בזה  (ZRBG 123)  לקבל  מידע  נוסף  מטופס  מידע מקוצר ה /  יכולה/את
 .      (ZRBG 933) המצורףתשובה  להודיענו   את  החלטתך   בטופס  הת   /ה  מתבקש/את

   ת/ה   לא   מעוניין/ אנחנו  נניח   שאתדשים     תוך   שלושה  חובמקרה  ולא  נקבל  תשובה  ממך
  .   ZRBG -פי   חוק  ה-בהגדרה  מחדש   של  קצבתך  על

 
 בכבוד  רב   

 נספחים
 

    ZRBG 933טופס תשובה   
     ZRBG 123טופס  מידע מקוצר 

 
 



 
  הערות  

 

 מידע  נוסף

 "  בקשה  להעברת  מסמכים"
   מבוססים  על  קצבת  זקנה  אחרי  גיל  של          1'   מסהסכומים  הנזכרים  לעיל   תחת

 אבל  במקרה  שלך     .   XX/XX/XXXX  -  שנים    עם  תאריך   התחלת  הקצבה   מ65
 .   היתה אפשרית XX/XX/XXXXגם  התחלה  מוקדמת  יותר  של  הקצבה   מתאריך    

 :נו   זקוקים   למסמכים  הבאיםנחלשם  כך  יש  צורך  לבדיקות  נוספות  שעבורם   א

 

 

 "הערה  בעניין  בדיקה  מאוחרת  יותר"
   מבוססים  על  קצבת  זקנה  אחרי  גיל  של          1' הסכומים  הנזכרים  לעיל   תחת  מס

אבל  במקרה  שלך   גם    .  XX/XX/XXXX  -  שנים    עם  תאריך   התחלת  הקצבה   מ65
משום  .      היתה אפשרית XX/XX/XXXXתר  של  הקצבה   מתאריך    התחלה  מוקדמת  יו

בכפוף  .   שלשם  כך   יש  צורך  לבדיקות  נוספות    אנחנו  נפנה  אליך   בזמן  יותר  מאוחר
ת   הגדרה  חדשה   של  /ה  מבקש/ת   להודיענו    אם  את/ה  מתבקש/לבדיקה  כזו   את

 .   קצבתך 

 " הגדרה  חדשה  של  קצבת  שאירים  וקצבת  זקנה"
   מבוססים  על  הגדרה  מחדש  של  קצבת  1' הסכומים  הנזכרים  לעיל   תחת  מס

 .   ל "ה  ז/בת  הזוג  שנפטר/ושל  קצבת  הזקנה  ששולמה   קודם   לבן השאירים
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 ZRBG 933
   Rückantwort /  : כדי  להחזיר לתשובה

 
 
Deutsche Rentenversicherung Bund 
10704 BERLIN 
 
GERMANY 

    

    

שם משפחת האם,  שם פרטי,  שם תאריך הלידה  
  

 כתובת   
 

 

  בהתחשבות  של        ZRBG  -חוק  הפי  הצהרה בעניין  הגדרה  חדשה  של  קצבתי  על  
 תאריך  מוקדם  יותר  להתחלת  הקצבה  

 
 ת   /אני  מבקש

 
 
      XX/XX/XXXXמתאריך  להגדיר את הקצבה  מחדש    

   ) .ZRBG 932   בטופס   1' מס(
   והבנתי  במיוחד  שיהיה  קיזוז  של  ZRBG  123אני קראתי  את  המידע  בטופס   

סכומי  פנסיה  מופרזים   מהתשלום  הרטרואקטיבי  של  הקצבה  אחרי  הגדרתה  
 .   הקצבה  החודשית  יהיה  מופחת החדשה   ונודע  לי  כי  סכום 

    
 

  ).ZRBG   932  בטופס  2' מס(  לערוך הגדרה  וחישוב  חדש  לקצבתי   לא 

   

  :   לקצבת  זקנה  מוקדמתתיחסות רק  למקרים  עם  ה 

זקנה  מוקדמת   עם  תאריך  ת   לערוך  קודם  כל  גם  מידע  בעניין   קצבת /אני  מבקש 
    כדי  שאוכל  להחליט  אחר כך    אם  ומאיזה   ______.___.___ -להתחלת  הקצבה  מ

 .תאריך  אני  רוצה  לבקש  הגדרה  חדשה  של הקצבה 
 
 
 
 
   

תאריך  ,   מקום  חתימה      
 

 


