מסמך שאלות ותשובות לעניין קוריצקי:
.1

מה נקבע בבגץ קוריצקי?
בגץ קוריצקי קבע שגמלאים של המדינה שזכאים להשתתפות של קרן פנסיה ותיקה
זכאים להפרשי קצבה באופן שיגדיל את הפנסיה שלהם.

.2

האם בג"ץ קוריצקי רלוונטי לגבי?
אם פרשתם אחרי  1/10/2003ואתם גמלאים של המדינה )מקבלים קצבה מהמדינה לפי
חוק הגמלאות( ועבדתם ,לפני כן )או במקביל( ,במקום עבודה בו היית מבוטחים
בפנסיה ,הכוללת השתתפות של קרן פנסיה ותיקה ,בגץ קוריצקי רלוונטי לגביכם.
כדי לבדוק האם מגיעים לכם הפרשים לפי בגץ קוריצקי ראו דוגמא ,בקישור שלהלן,
לתלוש פנסיה של גמלאי שזכאי להפרשים לפי בגץ קוריצקי:
/http://www.gorodeisky.co.ilבג-צ-קוריצקי

.3

מה צריך לעשות כדי לברר זכאות לקבלת הפרשי קצבה?
יש לעיין בדוגמת התלוש לעיל ולבדוק האם התלוש שבידך כולל את הרכיבים הבאים:
אם בתיבה של "נתוני עזר" )צד ימין באמצע( מופיעה שורה בה רשום "מוסד חיצוני".
)במסגרת צהובה(
וברשימה של "תשלומים אחרים" )צד שמאל באמצע( מופיעה שורה של "קצבת קרנות"
)במסגרת צהובה(.

.4

מה עלות הבדיקה שאתם עורכים כדי לדעת האם מגיעים לי הפרשי קצבה לפי בגץ
קורציקי?
הבדיקה האם מגיעים לכם הפרשים לפי בגץ קוריצקי ,כוללת בדיקה ראשונית של
תלושי הפנסיה מהמדינה והיא ללא עלות ,וללא התחייבות.
בדיקות נוספות מעבר להתאמת התלושים לקבלת הפרשים לפי בגץ קוריצקי כרוכות
בתשלום.
אם תבקשו בדיקות נוספות נעביר לכם הצעת מחיר ,ולאחר שתאשרו את הצעת המחיר
נערוך את הבדיקה ונחייב בשכ"ט בהתאם לבדיקה שתבקשו.
למען הסר ספק – הבדיקה הראשונית של התלושים שתשלחו אינה כרוכה בעלות או
בהתחייבות.

.5

אם בקצבת הפנסיה שלי משתתפות שתי קרנות פנסיה ותיקות האם עדיין קיימת
זכאות להפרשים?
גם מי שמקבל פנסיה מ 2-קרנות פנסיה ותיקות ופרש אחרי  1/10/2003יתכן שיש לו
זכאות ולכן רצוי שתעביר תלושים לבדיקה.

.6

האם זה משנה מתי פרשתי מהמדינה?
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כדי להיות זכאים להפרשים לפי בגץ קורציקי ,מועד הפרישה לגמלאות מהמדינה צריך
להיות לאחר 1.10.2003
.7

איך אני יודע אם הקרן שלי ותיקה או לא:
קרנות ותיקות לדוגמא

דוגמא לקרנות חדשות

מקפת הותיקה

מקפת החדשה

מבטחים הותיקה

מנורה מבטחים פנסיה

קרן הגמלאות של חברי אגד" בע"מ

אלטשולר שחם פנסיה כללית

קרן הגמלאות המרכזית של עובדי מיטב דש פנסיה מקיפה
ההסתדרות בע"מ
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין הראל קרן פנסיה מקיפה
ועבודות ציבוריות א.ש .בע"מ
נתיב  -קרן הפנסיה של פועלי ועובדי פסגות פנסיה מקיפה
מפעלי משק ההסתדרות בע"מ
הלמן אלדובי כללית

קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ

הקש כאן לרשימה המלאה של קרנות הפנסיה הותיקות
הקש כאן לרשימה המלאה של קרנות הפנסיה החדשות
.8

האם בג"ץ קוריצקי חל לגבי גימלאים של בזק /המשטרה/צה"ל /משרד החינוך/
שירותי בריאות כללית?
זכאות להפרשי קצבה לפי בג"ץ קוריצקי אינה תלויה בזהות המעסיק כל עוד מדובר
בגמלאי של המדינה לכן ,כל גמלאי של המדינה ,בלי קשר למשרד בו הועסק ,שפרש
אחרי  2003זכאי לכאורה להפרשים.

.9

אם עבדתי במדינה ואז עברתי להיות מבוטח בקרן פנסיה ותיקה ,האם בג"ץ קוריצקי
חל לגבי?
לא .בגץ קוריצקי רלוונטי רק לעובדים שפרשו לגמלאות מהמדינה אחרי .1.10.2003
ומקבלים פנסיה מהמדינה עם השתתפות של קרן פנסיה ותיקה.

.10

התלוש שלי מתאים לדוגמא שהצגתם )יש לי בתלוש אזכור של "מוסד חיצוני" ויש
"קצבת קרנות" – מה עלי לעשות
כל שעליכם לעשות הוא להעביר שלושה תלושי פנסיה אחרונים.
ככל שהתלושים עונים לקריטריונים הנדרשים נחזור אליך ,על מנת לתאם פגישה.
בפגישה נעריך את סכום ההפרש המגיע לך ונציע לך הצעה לטיפול.

.11

אם יתברר שאני זכאי להפרשים ,כמה עולה השירות שלכם?
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על פי תוצאות הבדיקה שנערוך בפגישה נציע לך הצעה לטיפול המתאימה למקרה
הספציפי שלך.
בכל מקרה ,נציע לך גם הצעה "לפי הצלחה" שאינה כרוכה בתשלום מראש אלא רק
באחוזים מהפרשי הקצבה שתקבל אם וכאשר תקבל.
.12

אם אני גמלאי/ת של המדינה אבל התלוש שלי לא מתאים לדוגמא האם ייתכן שמגיע
לי גם לקבל הפרשי קצבה?
ייתכן שכן .אם המקרה שלך מתאים לאחת הדוגמאות להלן ,מומלץ לשלוח אלינו
מסמכים לבדיקה:
א .דמי ניהול:
תלוש פנסיה של המדינה שיש בו ניכוי "דמי ניהול" לפי הדוגמא:
/http://www.gorodeisky.co.ilבג-צ-קוריצקי
אם יש לך ניכוי של דמי ניהול בתלוש – העבר אלינו העתק ממנו לבדיקה ראשונית ללא
עלות וללא התחייבות.

ב .קיזוז בגין תקופות עבודה חופפות:
בחישוב הפנסיה בוצע קיזוז בגין תקופת עבודה חופפת או צבירת זכויות חופפת .מכתב
קיזוז לפי הדוגמא:
/http://www.gorodeisky.co.ilבג-צ-קוריצקי
אם קיבלת מכתב כזה – העבר אלינו העתק ממנו לבדיקה ראשונית ללא עלות וללא
התחייבות.
ג .פרישה מהמדינה לפני שנת 2003
אם פרשת מהמדינה לפני  2003ואתה מקבל פנסיה משתי קרנות ותיקות ייתכן
שמגיעים לך הפרשי קצבה.
העבר אלינו את תלוש הקצבה שלך לבדיקה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות.
.13

יש לי שאלות נוספות שאין עליהן תשובה כאן
שלח אלינו באימייל את השאלה
אם לא חזרנו אליך – סביר להניח שאינך זכאי להפרשי קצבה
אם אתה מעוניין לקבל הצעה לטיפול בתשלום – ציין זאת בפנייתך
אם השאלה תעניין את כלל המלאים נוסיף אותה לכאן עם התשובה

.14

שלחתם תלושים אבל לא עניתם לי /לא קיבלתי תשובה:
אם שלחת תלושים ולא חזרנו אליך ,משמעות הדבר שהתלושים שלך אינם לפי אחת
מהדוגמאות המופיעות בהסבר בקישורים המפורט לעיל.

1157271217

3

232043

אם שלחת תלושים מתאימים לדוגמא בעניין בג"ץ קוריצקי ,ולא חזרנו אליך  -ניתן
לפנות אלינו שוב.
הערה :אם לא מצאנו זכות להפרשים לגבי בג"ץ קוריצקי זה לא אומר שהקצבה שלכם
תקינה אולם בדיקות מעבר לאמור לעיל הן בתשלום.
אם אתם מעוניים בבדיקה נוספת בתשלום  -אתם מוזמנים לפנות אלינו שוב.
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