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 סניפים -אל: מנהלי תחום ביטוח וגביה 

 דמי ביטוח ניכוי -פיצוי חד פעמי בגין אבדן כושר עבודה הנדון: 

הביטוח כאשר מדובר ב"פנסיה מוקדמת" כפי חובת ניכוי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות חלה על חברות 
 ב לחוק הביטוח הלאומי.345שנקבע בסעיף 

ב לחוק קובע, כי הכנסה מ"פנסיה מוקדמת" כוללת גם קצבה בשל נכות או אובדן כושר עבודה מלא או 345סעיף 
אובדן כושר צבת ק על גם חלה במקור דמי ביטוח  ניכוי חלקי, שנרכשה מכוח חיקוק או הסכם עבודה ולפיכך חובת 

 עבודה. 
 

תשלום שמתייחס לתקופות עבר הווה ב ,אובדן כושר עבודהפעמי בגין -חד פיצוילם למבוטח תמשבמקרים בהם 
נכות דמי יש לבמקרים אלה  .ופוליסת הביטוח מתבטלת התשלום,עם  מתנתקהקשר המשפטי בין הצדדים  ,ועתיד

 הבאים:ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בהתאם לכללים 

  מוקדמת.  ב, דהיינו פנסיה345לפי השיעור שנקבע בסעיף החיוב הוא 

  משלם הפיצוי ינכה במקור את דמי הביטוח בהתאם לסכום הגמלה החודשית ממועד מקרה הביטוח ועד למועד
 עד לתקרה החייבת בדמי ביטוח.   על יתרת הסכום , וכן ינכה דמי ביטוחתשלום הפיצוי החד פעמי

 
 דוגמא: 
 ₪.  1,800,000, מבוטח קיבל תשלום פיצוי בסך 2021בחודש ינואר   - נתונים  

והפיצוי מתייחס לכל  31/5/2047תום תקופת הביטוח הינה , 1/6/2017בתאריך  ארע מקרה הביטוח
 .  חודשים 360 -הנ"ל  התקופה

  לחודש.₪  5,000דהיינו  .1,800,000/360 =  5,000סכום הפיצוי החודשי  

   -  דמי ביטוחניכוי 
  ועד לתאריךתאריך קרות מקרה הביטוח,   -  1/6/2017החודשים החל מתאריך  43  – כל אחד מעבור  .א

 לחודש.₪  5,000ביטוח לפי בסיס קצבה של  דמי התשלום, יש לנכות תאריךל חודש שקדםה - 31/12/2020

, כלומר ביטוח בגבולות המקסימוםיש לנכות דמי ( 2021עבור חודש התשלום עצמו )ינואר  – יתרת הסכום .ב
 ₪. 44,020רק לפי הכנסה של 

מהחודשים הנ"ל לפי בסיס של  עבור כל אחד ₪. 215,000סה"כ  (x 5,000 43)לגבי התקופה שעד מועד קבלת הפיצוי: 
ולכן ,   44,020   <   215,000 – 1,800,000מסכום המקסימום:  הגדולהיתרה  – חודש קבלת הפיצוילחודש. ב₪  5,000

 ₪. 44,020הבסיס = 

 44,020 + 215,000=  259,020ה"כ הסכום ממנו ינוכו דמי ביטוח יהיה ס
 .הפטור תהיה 1,800,000 -  259,020=  1,540,980יתרה וה 

 בברכה,

 נוריאל גבאי
 מנהל תחום בכיר מיכון וחקיקה


