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   שנתיריכוז תשלומים   ח"דו:  הנדון
 
 

 כללי
 

ריכוז תשלומים שנתי  ח"דושל   תולהפקאלו אנו נמצאים בשלבי העבודה האחרונים   בימים
 למבוטחים .

 
אשר היתה להם במהלך  השנתיתנותן למבוטחים מידע מפורט על כל הפעילות הכספית   ח"הדו

 השנה שחלפה.
 

במוסד לבטוח לאומי, אשר הפקתו  מסוגוייחודי וראשון  חריכוז התשלומים השנתי הוא דו" ח"דו
המערכות הייעודיות האחראיות לביצוע תשלום אחת מ מכל משולב  מידעקבלת  ימתבצעת ע"

 , מבוטח וכספים.ש, מערכת גל"הקצבאות
 
  חשנכלל בדו" המידע. א
 

 שחלפה,     השנההקצבאות ששולמו לחשבונות הבנק במהלך  תשלומי  כסה" - תשלום מרכיבי*  
 דמי בטוח והחזר דמי בטוח. בעבורשהמבוטח שילם   ותשלומים    
   

 נוספים אשר                                ונתוניםתקופות תשלום ,גובה קצבה חודשי, הרכב משפחתי,  - ותזכא מרכיבי*   
 מהווים חלק ממרכיבי הקצבה.            

 
 ולדמי בטוח בריאות . לאומיבטוח  לדמי  ,,ניכוי למס הכנסה מגמלאותניכויי חובות  – ניכויים*   
 

 המותאם לנתונים שבידינו. זכויותרך מיצוי מידע לצו - זכויות מיצוי*   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  היעד אוכלוסיית. ב
 

. למבוטחים שאינם שכירים   שחלפהבמהלך השנה  קצבהלו   ששולמהיופק לכל מי   ח"הדו
על תשלומי והחזרי דמי ביטוח ודמי ביטוח  מידע חהדו" יספק,  בגבייה  פעילות  לגביהם והייתה

 רה. האמו בשנהבריאות ששולמו 
 

 שכירים לא יקבלו מידע על גובה דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות ששילמו. מבוטחים
 
  חהפצת הדו" דרכי. ג
 

לקבלו בערוצי השירות הבאים: עמדת שירות  יהיה וניתן אם יבקש זאת המבוטח רקיופק  ח"הדו
  אמצעותם.להזמין ב –, אנושי ואוטומטי הטלפוניםאינטרנט והמוקדים לקבל ישירות,  – קיוסק

 
 עקרונות כלליים. ד
 

  למבוטח  -הייתה לו פעילות כספית בשנה שחלפה ומעוניין לקבל אישור  שלאמי 
השנה שחלפה לא  שבמהלךזה תינתן האפשרות לקבל / להדפיס אישור המעיד 

 שולמה לו קצבה מהבטוח הלאומי.
 תה קצבה ולא היי להם שולמהלמבוטחים אשר בשנה שחלפה לא   ח"דויופק  לא

 להם פעילות בגבייה אך הייתה להם פעילות של החזר חוב .
 יקבלו , חהפקת הדו" למועדכי יש להם יתרת זכות  התברראשר  מבוטחים 

 מס' חשבון הבנק . לעדכוןהלאומי   לבטוחהודעה שעליהם לפנות 
 השונות איתרו כי יש להם זכאות עקרונית להשלמת  המערכותאשר  מבוטחים

 . באישורמתאימה  הכנסה יקבלו הודעה
 שראינו לנכון אנו מפרטים את מס' ימי התשלום הכולל  מהגמלאות בחלק

 שולם בשנה שחלפה.   ש
 הכספיתתאמה כתוצאה מקיזוזים שנעשו במערכת ההיתה  לאבהם   במקרים ,

 תשלום לבנק . כ"וסהיופיע מידע חלקי הכולל ניכויי חובה  
 חחלפה להפקת הדו"וההחזרים נכונים לשנה ש הבטוחדמי  תשלומי. 
 נואר של כל שנה .בי 15 -במשנה הבאה החל  תתאפשר חשל הדו" הפקתו 
 למוקדים הטלפונים והתברר שהכתובת הרשומה בפנינו איננה  פנהאשר  מבוטח

, חכתובת הוא מעוניין לקבל את הדו" לאיזוהכתובת העדכנית , יתבקש להשיב 
מערכות השונות בבטוח ב הקיימותהמערכת תציג בפני הפקיד את הכתובות 

 הלאומי.  
 חבאמצעות האינטרנט או עמדת השירות יקבל את הדו" פנהאשר  מבוטח 

 . הלאומילכתובת העדכנית הרשומה בבטוח 
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