המוסד לביטוח לאומי

מינהל הביטוח והגביה – אגף מעסיקים

מס' זהות
رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ

ﻲ
ﻣﺆﺳّﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨ ّ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺠﺒﺎﻳﺔ – ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺸﻐّﻠﻴﻦ

סוג 1 6
דפים המסמך
أوراق ﻥﻮع اﻟﻤﻠّﻒ

לכבוד
אגף גביה ממעסיקים
המוסד לביטוח לאומי
שד' ויצמן 13
ירושלים 91909
ﺡﻀﺮة
ﻗﺴﻢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻡﻦ اﻟﻤﺸﻐّﻠﻴﻦ
ﻲ
ﻡﺆﺳّﺴﺔ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨ ّ
ﺵﺪﻳﺮوت ﻓﺎﻳﺘﻤﺴﺎن 13
اﻟﻘﺪس 91909

הנדון :בקשה לתיאום דמי ביטוח לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המירבית
اﻟﻤﻮﺿﻮع :ﻃﻠﺐ ﻣﻼءﻣﺔ رﺳﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺪﺧﻞ

פרטי המבוטח
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺆﻣّﻦ
שם משפחה
إﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

מספר זהות

שם פרטי
ﻲ
اﻹﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼ ّ

ס"ב

رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ
رﻗﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

כתובת
اﻟﻌﻨﻮان
מספר בית
رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰل

רחוב
ﺵﺎرع

טלפון קווי
ﻲ
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻷرﺿ ّ

כניסה
ﻡﺪﺥﻞ

דירה
ﺵﻘﺔ

טלפון נייד
ي
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺨﻠﻮ ّ

0

דואר אלקטרוני

0
 אני מאשר/ת קבלת הודעות SMS
 أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ رﺳﺎﺋﻞ ﻥﺼﻴّﺔ ﻗﺼﻴﺮة SMS
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יישוב
اﻟﺒﻠﺪة

מיקוד
اﻟﺮﻡﺰ
ي
اﻟﺒﺮﻳﺪ ّ

ﻲ
ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻥ ّ

אבקש לקבל אישור למעסיק /למשלם הפנסיה על פי תאום דמי ביטוח
ي وﻓﻖ ﻣﻼءﻣﺔ رﺳﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
أﺗﻘﺪّم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪیﻖ ﻟﻠﻤﺸﻐّﻞ/ﻣﺰوّد اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ّ

לקבלת האישור ,עליך לצרף טופסי  *100הכוללים פירוט שכר של  12החודשים האחרונים ,מכל מקורות
ההכנסה.
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ،ﻋﻠﻴﻚ إرﻓﺎق اﻻﺳﺘﻤﺎرات رﻗﻢ  *100اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻔﺎﺹﻴﻞ اﻟﺮاﺗﺐ ﻟﻸﺵﻬﺮ اﻷﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ اﻷﺥﻴﺮة
ﻡﻦ ﺝﻤﻴﻊ ﻡﺼﺎدر اﻟﺪﺥﻞ.
מעסיקי העיקרי הוא _____________________.
ﻲ هﻮ ________________________.
ﻣﺸﻐّﻠﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴ ّ
__________________________
תאריך
اﻟﺘﺎرﻳﺦ

8

___________________________
חתימה
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

* טופס  -100טופס פירוט שכר או פנסיה מוקדמת ופירוט דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות לכל חודש במהלך
השנה .כולל תשלומים נוספים והפרשים המיוחסים בהתאמה לשכר החודשי  /לפנסיה,
החייבים בדמי ביטוח.
טופס זה ניתן לקבל מכל מעסיק או משלם פנסיה מוקדמת.
ﻞ ﺵﻬﺮ ﺥﻼل اﻟﺴﻨﺔ.
ﻲ ﻟﻜ ّ
* اﺳﺘﻤﺎرة رﻗﻢ  -100اﺳﺘﻤﺎرة ﺗﻔﺎﺹﻴﻞ اﻟﺮاﺗﺐ أ ّو راﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ وﺗﻔﺎﺹﻴﻞ رﺳﻮم اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ ورﺳﻮم اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﺼﺤ ّ
ي اﻟﻤﻠﺰم ﺑﺮﺳﻮم ﺗﺄﻡﻴﻦ.
ي/اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ّ
ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ دﻓﻌﺎت إﺿﺎﻓﻴّﺔ وﻓﺮﻗﻴﺎت ﻡﺤﺪّدة وﻓﻖ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺸﻬﺮ ّ
ي.
ي ﻡﺸﻐّﻞ أ ّو ﻡﺰوّد اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ّ
ﺑﺎﻹﻡﻜﺎن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻡﻦ أ ّ
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