הגבלת שכר הטרחה בטיפול בתביעות
מול ביטוח לאומי
החוק מגביל את שכר הטרחה שחברות למיצוי זכויות/עורכי דין/יועצי מס/רואי חשבון ("מייצגים") רשאים לגבות
עבור טיפול בתביעה מול הביטוח הלאומי .דף מידע זה מפרט את זכויותיך בכל הקשור לתשלום שכר הטרחה.
המייצגים מחויבים להביא לידיעתך את המידע בדף זה ,ולצרף אותו להסכם ההתקשרות אתך.
כדי לשמור על זכויותך ,חשוב שתקרא דף זה בעיון!
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לידיעתך,
אתה יכול לקבל שירותי ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות בחינם במרכזי "יד מכוונת":
• בבאר שבע 08-6831919
• בחיפה 04-9126885
כמו כן ,אם ברצונך לערער על החלטות הביטוח הלאומי בבית הדין לעבודה ,אתה יכול
לקבל ייצוג וסיוע משפטי בחינם מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים:
• מוקד הסיוע המשפטי 1-700-70-60-44

מה כולל הטיפול בתביעה?

שכר הטרחה הוגבל לטיפול בתביעות לקצבאות:
נכות כללית • תאונות עבודה • שירותים מיוחדים • ניידות • ילד נכה • תגמול למתנדבים • שיקום • גזזת • פוליו

אם המייצג הגיש עבורך כמה תביעות ,אך כולן נובעות מאותו המקרה ,הן נחשבות לתביעה אחת ואסור למייצג לגבות
עבור הטיפול בהן דמי פתיחת תיק נפרדים.

פעולות הנחשבות כטיפול בתביעה
סיוע בהגשת התביעות וכל הנובע מהן או קשור להן
חוות דעת רפואיות/מקצועיות

שים לב! כל חוות דעת מטעם המייצג או בעלי מקצוע הקשורים
אליו ,כלולה בשכר הטרחה ואין לשלם למייצג או לבעל המקצוע
תשלום נוסף עבורה.

ייצוג בפני ועדות הביטוח הלאומי (דרג ראשון/ועדות ערר)
ייצוג מול הוועדות במשרד הבריאות
בדיקה מחדש בתום תקופת דרגת הנכות/אי הכושר הזמנית

פעולות שאינן נחשבות כטיפול בתביעה
ייצוג בבית הדין לעבודה לשם קבלת קצבה
רטרואקטיבית ליותר מ 12-חודשים.
ייצוג בבית הדין לעבודה לשם הכרה בפגיעה
כתאונת עבודה

(רק במקרים בהם הביטוח הלאומי דחה את תביעתך
מסיבות שהן לא טכניות כמו :פרטים חסרים ,אי התייצבות
לדיון ,איחור במתן החלטה וכו').

ערעור על החלטת ועדת מומחים בגזזת

ערעור שלך או של המייצג על החלטות ועדות רפואיות
ייצוג בבית הדין לעבודה
היוון קצבת נכות מעבודה
תביעה להחמרה במצב הרפואי בקצבאות הנכות
תביעה עצמאית שיש לשלם עליה בנפרד

תביעת מעבר מקצבת ילד נכה לנכות כללית
תביעה עצמאית שיש לשלם עליה בנפרד

הביטוח הלאומי

לצדך ,ברגעים החשובים של החיים
w w w. b t l . g o v. i l
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כמה משלמים*?

התשלום כולל שלושה רכיבים:

דמי פתיחת תיק
עד ₪ 800

שישולמו לאחר ההתקשרות
עם המייצג.

שכר טרחה

נקבע באחוזים מהקצבה ,וישולם
רק לאחר שתתחיל לקבל קצבה
מהביטוח הלאומי.

תוספת תשלום
עד ₪ 800

למקבלי קצבה נמוכה מ,₪ 1200-
המשלמים שכר טרחה מופחת.
התוספת תשולם רק לאחר שתתחיל
לקבל קצבה מהביטוח הלאומי.

*הסבר מפורט על חישוב הסכום המקסימלי לתשלום שניתן לגבות ממך ,מצורף בסוף המסמך.

שים לב! אם קיבלת לפני הייצוג קצבה אחרת או את אותה הקצבה בסכום אחר ,שכר הטרחה ייגבה רק
מההפרש בין הקצבאות .לדוגמה ,אם לפני ההתקשרות עם המייצג קיבלת קצבה להבטחת הכנסה וכעת
לאחר ההתקשרות עם המייצג אתה מקבל קצבת נכות ,את שכר הטרחה תשלם לפי ההפרש בין הקצבאות.
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איך משלמים (הסדר התשלומים)?

החוק הגביל גם את הסדר התשלומים לפיו יכול המייצג לגבות ממך את התשלום עבור שירותיו.
את שכר הטרחה ותוספת התשלום תוכל לשלם בפריסת התשלומים הבאה:
• תשלום של עד  60%מהתשלום הרטרואקטיבי.
• והיתרה בתשלום חודשי בשיעור של עד  25%מהקצבה החודשית.

לדוגמה ,אם אתה צריך לשלם שכר טרחה בסך  ₪ 5,000ואתה זכאי לקצבה בסך  ₪ 2,000לחודש ללא תשלום
רטרואקטיבי ,המייצג יוכל לגבות ממך עד  ₪ 500בכל חודש ,שהם  25%מ ,₪ 2,000-במשך כ 10-חודשים.

שים לב! זכותך לשלם את שכר הטרחה בתשלומים לפי הכתוב בחוק .בעת ההתקשרות ,אסור למייצג לבקש
לגבות את כל הסכום בתשלום אחד או להציב זאת כתנאי.
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מה עושים במקרה של פטירה?

במקרה ונפטר מקבל הקצבה ,אסור למייצג להמשיך ולגבות את שכר הטרחה.
במקרה שנפגע עבודה נפטר כתוצאה מפגיעתו בעבודה ,ניתן להמשיך לגבות את שכר הטרחה מהאלמן/אלמנה,
אם הנפגע נפטר בשנה הראשונה לקבלת הקצבה ,ואם האלמן/אלמנה חתמו על כך בעת ההתקשרות.

מה עליך לעשות לפני חתימת ההסכם עם המייצג?

חשוב לוודא שכל התנאים שעליהם סיכמת בעל פה עם המייצג ,מופיעים בהסכם כתוב:
• הקצבאות עבורן מוגשת התביעה
• כל שלבי הטיפול בתביעה
• הסכום לתשלום ותנאי התשלום
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ביטול ההסכם

ניתן לבטל את ההתקשרות תוך  7ימי עבודה ממועד מסירת ההסכם.
שילמת יותר ממה שהיית צריך? אתה זכאי לקבל את הסכום העודף בחזרה!
המייצג פתח נגדך בהליכי גבייה בניגוד לחוק? אתה זכאי לסיוע משפטי בחינם מלשכות הסיוע המשפטי של
משרד המשפטים .1-700-70-60-44
אני מאשר כי קראתי את המידע על זכויותי ,ואני יודע שאני יכול לקבל שירותי ייעוץ והכנת התיק הרפואי
לוועדות הרפואיות בחינם ,ושירותי סיוע משפטי בחינם.
שם מלא

תעודת זהות

תאריך

חתימה

בדף מידע זה מובאים דברי הסבר כלליים ,ואין לראות בהם נוסח מלא ומוסמך של החוק.

הביטוח הלאומי
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חישוב התשלום המקסימלי – ההסבר המפורט
שלב א'  -חישוב הקצבה הממוצעת
הסכום שעליך לשלם למייצג נקבע לפי הקצבה הממוצעת שלך ,המחושבת כך:
אם אתה מקבל קצבה לצמיתות או לתקופה ארוכה מ 60-חודשים :הקצבה החודשית שאתה זכאי לה היא
הקצבה הממוצעת שלך.
אם קיבלת קצבה לתקופה זמנית קצרה מ 60-חודשים או שנשארו לך פחות מ 60-חודשים עד לקבלת קצבת
זקנה ,סכום הקצבה הממוצעת מחושב כך:

•
•

סכום הקצבה החודשית  xמספר 60החודשים שבהם תהיה זכאי לקצבה Ω

סכום הקצבה הממוצעת

שלב ב'  -חישוב התשלום המקסימלי שמותר לגבות ממך
לפי הקצבה הממוצעת שלך ,תוכל למצוא בטבלה את התשלום המקסימלי שהמייצג יכול לגבות ממך.
מקרא

דמי פתיחת תיק
תוספת תשלום
שכר טרחה נקבע באחוזים מהקצבה
הממוצעת שלך במשך  60חודשים

התשלום המקסימלי
סוג הטיפול
טיפול והגשת תביעות :נכות כללית,
נפגעי עבודה ( 20%נכות ומעלה) ,שירותים
מיוחדים ,ילד נכה ,ניידות ,פוליו וגזזת.

כל
המייצגים
(כולל עו"ד) טיפול והגשת תביעה:

לקצבה ממוצעת
נמוכה מ₪1,200-
₪ 800
₪ 800
10.25%

₪ 800
 13%מהמענק

נפגעי עבודה ( 19% - 9%נכות).

רק
עורכי דין

לקצבה ממוצעת
גבוהה מ₪1,200-
₪ 800
ללא
11.25%
או

ללא תלות בסכום
הקצבה הממוצעת
ללא
ללא
12.25%
ללא
 14%מהמענק

טיפול בתביעות וייצוג בוועדות רפואיות
בנושאי :נכות כללית ,שירותים מיוחדים,
ילד נכה ,ניידות ,פוליו וגזזת.

₪ 800
₪ 800
12.75%

₪ 800
ללא
13.75%

ללא
ללא
15%

טיפול בתביעה וייצוג בוועדה רפואית
לנפגעי עבודה ( 20%נכות ומעלה).

₪ 800
₪ 800
14.75%

₪ 800
ללא
15.75%

ללא
ללא
17%

טיפול בתביעה וייצוג בוועדה רפואית
לנפגעי עבודה ( 19% - 9%נכות).

₪ 800
 16%מהמענק

או

ללא
 17%מהמענק

ייצוג בבית דין לעבודה
כולל טיפול בתביעות מול ביטוח לאומי

₪ 800
₪ 800
23%

₪ 800
ללא
24%

ללא
ללא
25.5%

ייצוג בבית דין לעבודה
ללא טיפול בתביעות מול ביטוח לאומי

₪ 800
₪ 800
11%

₪ 800
ללא
12%

ללא
ללא
13.5%

*כל הסכומים בטבלה לא כוללים מע”מ
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לדוגמה ,אם פנית לחברה למיצוי זכויות ,ואושרה לך קצבה מביטוח לאומי בסך  ₪ 2,500לתקופה של  24חודשים,
התשלום המקסימלי יחושב בשני שלבים:
שלב א'  -חישוב הקצבה הממוצעת
אתה מקבל קצבה לתקופה קצרה מ 60-חודשים ולכן חישוב הקצבה הממוצעת נעשה כמו שמפורט בהסבר של
 ₪2,500קצבה חודשית 24 x
חודשים בהם אתה זכאי לקצבה Ω
60

קצבה ממוצעת ₪1,000

שלב ב' – חישוב התשלום המקסימלי
שיכולים לגבות ממך עבור קצבה ממוצעת של  - ₪ 1,000למייצג מותר לגבות ממך:
עד  ₪ 800דמי פתיחת תיק.
עד  ₪ 800תוספת תשלום.
עד  10.25%מהקצבה הממוצעת
למשך  60חודשים

או

ללא דמי פתיחת תיק
ללא תוספת תשלום
עד  12.25%מהקצבה הממוצעת
למשך  60חודשים

תביעות נוספות (שלא מפורטות בטבלה):
 .אהכרה בפגיעה בעבודה ללא הגשת תביעה לקצבת נכות מעבודה/טיפול רפואי לנפגעי עבודה – שכר
הטרחה המקסימלי אותו ניתן לגבות הוא דמי פתיחת תיק בסך  ₪ 800ותוספת תשלום בסך .₪ 800
 .בתביעה במקרה של נכות קשה – במקרים של נכות קשה ,בהם הביטוח הלאומי מטפל במסלול מהיר לבעלי
מוגבלויות קשות ,שכר הטרחה המקסימלי אותו ניתן לגבות הוא דמי פתיחת תיק בסך  ₪ 800ותוספת תשלום
בסך .₪ 800
 .גשיקום מקצועי  -שכר הטרחה המקסימלי אותו ניתן לגבות הוא דמי פתיחת תיק בסך  ₪ 800ותוספת תשלום
בסך .₪ 800
 .דתביעה להלוואה והחזר הוצאות ניידות  -שכר הטרחה המקסימלי אותו ניתן לגבות הוא דמי פתיחת תיק
בסך .₪ 800
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