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 מקוצר מידע

 חוק פי-על קצבאות המכונות(  לשעבר הגטאות לעובדי  גרמניות  לקצבאות  הזכאות  בנושא

 ** ZRBG  -ה  התיקון  של חוק ל  בהתאם   ,*)ZRBG   הגטאות

   ! ZRBG  -הפי  -מידע  לאנשים  שכבר  מקבלים קצבה  על

 

 ?השתנה מה .1

 .  ZRBG -פי ה-  משפר  את  המעמד החוקי של  אנשים זכאיים  לקצבה  עלZRBG -חוק התיקון  ל
  ותלבקשות  ראשונוגם   )   2ראה  פרק (קצבאות  שכבר  בתשלום  גם  להשינויים  מתייחסים 

  בטופס  ניתן למצוא  בקשות ראשונות  בענייןמידע  נוסף  ויותר מפורט    .   ZRBG -פי ה-לקצבה  על
       .    שאנחנו  ברצון  מעבירים  אליכם  אם  יש  צורךZRBG 122מידע  

 

 ?  שוטפות  ZRBGמה משתנה  בקצבאות   .2

  יותר  ך  או  מתארי1/1/2005  של  הרבה  זכאיים  קיבלו  את קצבתם  עד  עכשיו  מתאריך  התחלתי
 מהחודש סדירה למשל  קצבת זקנה (  לא  מהתאריך  המוקדם  ככל  האפשר  תזאת  אומר,   מאוחר

  נותן  את  הזכות  ZRBG -העבור  זכאיים  אלו  חוק התיקון  של .  )65- השלאחר  חודש  יום ההולדת 
  .  1/7/1997המוקדם ביותר  יהיה  ,    האפשרוקדם  ככלמלהגדרה  חדשה  של קצבתם  מהתאריך  ה

 

 מידע  באמצעות  מוסדות  ביטוח הפנסיות  .3

  להתחיל  ממועד  יותר  מוקדם  על פי  חוק  התיקון   ייקבלו   נתזכאיים  שכבר  מקבלים  קצבה  שנית
ון  ומודיע  פנסיות   יעשה  חישוב  נסיההמוסד  לביטוח .   פנסיות  האחראיהמכתב  מהמוסד  לביטוח 

ה  ואיזה  תשלום  /איך  תהיה  ההשפעה  של  התחלת  קצבה  יותר מוקדמת  במקרה  שלו  ת/לזכאי
   משום  שהגדרה  חדשה  של לא  סופייםסכומים  אלו  עוד  .    ה  לצפות/היא   יכול/רטרואקטיבי  הוא

 .  ייעשה  יותר  מואחר ופית  ולכן  חישוב  ס/אחרי  קבלת  ההחלטה  מהזכאיהקצבה   אפשרית  רק  

 

ואיזה  סכום  תן  את הנתונים  מאיזה  תאריך  אפשר לשלם  את הקצבה  יידע  יאבל  מכתב  המ
באופן  סדיר  זה  יהיה  סכום  נמוך   .  חודשי  ישולם  במקרה  של התחלה  יותר מוקדמת של הקצבה

  ממכתב  זה   איזה  סכום  רטרואקטיבי  ידעיבנוסף  הזכאי  .   יותר  מסכום הקצבה  החודשי  הנוכחי
יותר   משום שהזכאי  קיבל  קצבה  גבוהה.    אפשר  לקבל  במקרה  של  התחלת קצבה יותר מוקדמת

פנסיות  יעשה  גם  חישוב   ההמוסד  לביטוח )   1/1/2005 -למשל אם  התשלום  התחיל  מ(בעבר   
קטיבי   בגלל שבמקרה של התחלת קצבה מוקדם טרוארמהסכום ה צריך  לנכות  על  איזה  סכום  

סכום  התשלום  .   ם והתקבל שכבר  שולהמלא   הקצבה ים  לסכוםיותר    מקבלי  הקצבא  לא  רשאי
 .    חישוב  זה כולל הרטרואקטיבי  במכתב  המידע  כבר 

 

כום  הקצבה  ה   להמשיך  לקבל  את  ס/היא  מעדיף/  אם  הואה   להחליט/ת  יכול/עכשיו  הזכאי
הנוכחי  ללא  שינוי  בסכום   או    לקבל  את  הסכום  הרטרואקטיבי  עבור  התחלת  קצבה  מוקדמת  

היא  /דרה  מחדש  הואגה  לבחור  את  הה/היא  מחליט/אם  הוא.   יותר   וסכום  קצבה  חודשי  מופחת
 .   פנסיות  הגרמני  על כךהה  למוסד  לביטוח /מודיע

 

 :  אה  יכולה  להבהיר  את  ההסדרים  הבההדוגמ

   :הדוגמ

ZRBG 123 
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קצבה  זו  אושרה  בשנת   .   250  חודשי  של  יורו  בסכום   ZRBG  -פי  ה-הנרדף  מקבל  קצבה  על
 -   לאחר  הערכה  מחדש של  בקשה  שמקודם  נדחתה    ואושרה  רטרואקטיבית  מ2010

1/1/2005  . 

 

 :תוצאה

בהתחשבות  של  חוק  הקיימת לקצבה  אי  יבדוק  את  הזכאות  פנסיות האחרההמוסד לביטוח 
  .1/7/1997 -אחרי זה  אפשר  לשלם  את  הקצבה  כבר  מ .  ZRBG -התיקון  ל

 

 -פנסיות  מודיע  לזכאי  לקצבה  שהתשלום  הרטרואקטיבי  עבור  התקופה  מההמוסד לביטוח 
קצבה  המוקדמת  אם  הוא  בוחר  את  התחלת  ה  15,300   היה  יורו  31/12/2004   עד  1/7/1997

    פוחת  בגלל  התחלת הקצבה  1/1/2005משום  שסכום  הקצבה  החודשי   מתאריך  .   יותר
   8,400סכום  של  יורו   ב ששולם תשלום מופרז של הקצבה למצב  שזה יגרום  להמוקדמת יותר  

את  הסכום  המופרז  יש  לקזז  מהתשלום   .   30/11/2014  עד  1/1/2005 -לתקופה  מ
   .  יעמוד לרשות הזכאי6,900בסכום  של  יורו בתוצאה  תשלום  רטרואקטיבי  .  הרטרואקטיבי 

    .170   ליורו  250באותו זמן   התשלום  השוטף  החודשי  יפחות   מיורו  

 

עכשיו  מקבל  הקצבה  יכול   להחליט  אם  הוא מעדיף  להמשיך  לקבל  את  סכום  הקצבה  הנוכחי  
    6,900   ללא  שינוי   או   אם  הוא  רוצה  לקבל  את  הסכום  הרטרואקטיבי  של  יורו  250של  יורו  

  הזכאי   מודיע  למוסד  לביטוח .  170  ליורו  250ובאותו  זמן   סכום  קצבה  חודשי  מופחת  מיורו  
 החלטתו   ויכול  לשם כך  להשתמש  בטופס התשובה  המצורף   שכולל  את  פנסיות  הגרמני  על ה

 .   שתי  האפשרויות  לענות

 

 זכות  לתשלום רבית:   הערה  חשובה.  4

חינה עקרונית   מב.    תשלום רבית  על  הסכום הרטרואקטיבימתוכנן  ZRBG -פי  חוק התיקון  ל-על
במקרים  בהם  כבר  .   אחרי  קבלת  בקשת הקצבה המלאה חודשים  6חישוב  הרבית  יתחיל  

   התאריך  לסוף  הריבית  . מתיחסים  בזה  להליך  הקצבה  המוקדם יותר משלמים  קצבה שוטפת  
 שילוח  מכתב  תלוי  בתאריך  האמיתי  של  ההגדרה  מחדש  של הקצבה   שעוד  לא  ידוע   בזמן 

לכן  במכתב  המידע   עוד  לא מראים  את סכום הרבית  המגיע  לזכאי  במקרה המדויק   .    המידע
הסכום לכן  .   משום  שאפשר  לעשות את חישוב הרבית  רק  יחד  עם  הגדרה חדשה של הקצבה

 .  הרטרואקטיבי  עולה  בסכום הרבית

 

 זכאות  לקצבת זקנה מוקדמת.  5

  היא  שכל זכאי  יקבל את  קצבתו   ZRBG  -  מטרת תיקון החוק של  ה2סבר  בפרק כמו שהו
באופן עקרוני  לרב  הזכאיים  זה מה שנקרא  קצבת הזקנה .  מהתאריך  המוקדם  ככל האפשר

אך  המוקדם ביותר  ,  65-שמשלמים מהתחלת  החודש שבא  אחרי  חודש  יום ההולדת ההסדירה 
  .  1/7/1997יהיה  

 

  אפשר  גם  לבדוק  קצבת זקנה 1/7/1997- שנות חיים ב65עבור אנשים  שעוד  לא  מילאו להם  
שזכאיים אלה  יכולים  בתנאים מסוימים   לקבל  קצבת זקנה  כבר לפני  יום זאת אומרת  .  מוקדמת

.   ) למשל  הכנסות  נוספות מוגבלות(במקרה  זה  יש למלא תנאים  מיוחדים  .  65-ההולדת ה
מבחינה כללית  מכתב המידע  מתיחס  אבל  לקצבת הזקנה הסדירה  ובכך  להתחלת הקצבה 

  .  1/7/1997  -אך  המוקדם ביותר  מ,  65-  יום ההולדת האחרי חודששמהחודש 

 

יצביע על פנסיות  ההמוסד  לביטוח ,  ת אפשרית נרא65- הת ההולדבמקרה  והתחלת קצבה לפני יום
פנסיות  הה  להודיע למוסד לביטוח /ה יכול/במקרה זה את.   סמכים נוספים שדרושיםאפשרות זו  ועל מ

 הזקנה המוקדמת  עם   ידע נוסף על  סכום  קצבתת/ה  קודם כל מבקש/במכתב התשובה  שאת
 .  ה סופית /ה מחליט/לפני שאת)   1/7/1997המוקדם ביותר  ( ככל האפשר  מתמוקדהתחלת קצבה 

 

  קצבאות שאיריםהערה בעניין .  6

,   ל  לפני  קצבת השאירים" זת /מבוטחבת זוג  ה/בן  ל ZRBG-הפי -  עלהבמקרה ששולמה כבר קצב
.    אם אפשר  להגדיר  התחלת קצבת זיקנה  יותר מוקדמתפנסיות גם  בודק האז המוסד לביטוח 

רטרואקטיבי  מכתב המידע  יראה  את הסכום ה.  בתוצאה  תהיהי  הגדרה חדשה  לשתי הקצבאות
 .  הנובע  מהחישוב  החדש  לשתי  הקצבאות

 

 ? מספק  ייעוץ ונותן  סיוע מי .  7

   המוסד לביטוח הפנסיות  האחראי שלבמכתב המידע  אפשר למצוא  את הנתונים  החשובים 
 .   הגרמני הפנסיות  ביטוחאחד של   כמוסד בשבילך 


