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המכלול שלי התחדש!
מתקדם יותר, יעיל יותר ומותאם עבורך

חדש! אפליקציה המאפשרת הזדהות מהירה 
באמצעות קוד מקוצר או טביעת אצבע

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה

ביקורת חריפה בוועדת 
הכספים על תקנות 

הניוד של הפנסיונרים

מקום לדאגה? 
ירידה בקצב 

הגידול של 
הכספים בשוק 

החיסכון הפנסיוני 
מאת איציק אסטרייכר

תשואות קרנות 
ההשתלמות 

בחודש יוני: הלמן 
אלדובי מובילה עם 
תשואה של 0.36% 

במסלול הכללי 

הרשות 
מתייעצת 

לגבי השלכות 
המעבר 

מתשלום חד

עמוד 7

איתי ברדה, מנכ”ל הלמן 
אלדובי קופות גמל ופנסיה

מיקי נוימן, מלשכת סוכני הביטוח: כאשר 
קרן פנסיה צריכה להחזיק כספים נזילים 

לצרכי ניוד, זה פוגע בכולם כי אפשר 
להשקיע את אותם כספים ולקבל 4% בשנה

עמוד 5

עמוד 13 עמוד 10

רשות שוק ההון חזרה בה: האיסור 
על תשלום עמלות בצירוף ברבים 

יחול רק ממועד ההבהרה ואילך

עמוד 2

איציק אסטרייכר

מיקי נוימן, יו”ר הוועדה לביטוח 
פנסיוני, בדיון בוועדה

פעמי לקצבה בפיצויים לנפגעי 
תאונות דרכים

ליאור רוזנפלד, נשיא 
לשכת סוכני הביטוח

 הרשות קיבלה את הערות בג”ץ, שתהה מה התועלת בהשארת העמלות בחברת הביטוח  הישג נוסף 
של הלשכה הוא שינוי נוסח ההבהרה כך שהאיסור חל על עסקאות שבוצעו מאז פרסום ההבהרה ולא 
על עמלות ששולמו מאז אותו מועד  נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד בתגובה: אני שמח ומודה לרשות 

שהחליטה לקבל את עמדת בג”ץ, ופעלה בשיקול דעת ובשכל ישר
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עמלות  תשלום  על  האוסרת  ההבהרה 
לסוכנים על צירוף ברבים תחול רק ממועד 
על עסקאות שנעשו  ולא  ואילך,  ההבהרה 
טרם פרסום ההבהרה )4 בפברואר 2018(. 
כך הודיעה רשות שוק ההון בתשובה לבג”ץ. 
זאת, לאחר שבדיון שהתנהל לפני כחודש תהו 
שופטי בג”ץ יצחק עמית, יעל וילנר ופרופ’ 
בהשארת  התועלת  גרוסקופף מה  עופר 
העמלה בחברת הביטוח, וקראו לרשות שוק 
ההון לחשוב מחדש על ההבהרה. בכך התקבלה 
בראשות  הביטוח,  סוכני  לשכת  עמדת 
נגד  שעתרה לבג”ץ  הנשיא ליאור רוזנפלד, 
נגד האיסור על תשלום  ובעיקר  ההבהרה, 

עמלות רטרואקטיביות.
בהודעתה מציינת הרשות, כי לשיטתה  - 
תשלום עמלה כאשר לא נעשה הליך שיווק 
פי הוראות הפיקוח על  על  פנסיוני, אסור 
חשיבות  ומודגשת  פיננסיים,  שירותים 
ההבהרה שנועדה לדברי הרשות להבטיח 
שסוכנים יקיימו הליך שיווק פנסיוני. אולם, 
טענותיהם  מכלל  לגרוע  ומבלי  זאת,  “עם 
בנסיבות העניין, לאור הערות בית המשפט... 

המשיבים מסכימים לתיקון ההבהרה מושא 
העתירה, כך שתחול רק על צירופי חוסכים 
למוצר פנסיוני שבוצעו מיום ההבהרה” - נכתב 

בעמדת המדינה שהוגשה לבג”ץ.

מועד העסקה, ולא מועד התשלום

אחד ההישגים של העתירה, שלא זכה עד 
כה לכותרות, הוא היענות המדינה לבקשת 
הלשכה לתקן את נוסח ההבהרה, כך שתחול 
על עסקות שבוצעו עד למועד ההבהרה – 
2018. זאת, במקום הנוסח  ה-4 בפברואר 
הקודם, שקבע כי ההבהרה חלה על עמלות 
ששולמו עד לאותו מועד. גורם בכיר בלשכה 
ביצעו  רבים  סוכנים  כי  לפוליסה,  אמר 
עסקאות לפני לאותו מועד, והעמלות עדיין 
לא שולמו, ולדבריו, תיקון הנוסח מאפשר 
תשלום עמלות על כל העסקאות שבוצעו טרם 

פרסום ההבהרה. 
נשיא הלשכה רוזנפלד בתגובה:  “אני שמח 
ומודה לרשות שוק ההון שהחליטה לקבל את 
עמדת בג”ץ, פעלה בשיקול דעת ובשכל ישר. 

לא ניתן לפגוע בסוכני הביטוח רטרואקטיבית. 
אנחנו מקיימים שיתוף פעולה מלא עם רשות 
שוק ההון, שהוכח בנייר העמדה הזה. אנחנו 
מצפים להמשך עשייה משותפת”. עוד הוסיף 
רוזנפלד, כי במהלך המו”מ הממושך רשות 
שוק ההון ביקשה להציב תנאים, אך לדבריו 
הלשכה הוכיחה שלא ניתן להעמיד לה תנאים. 

מאזן הכוחות בלשכה ברור

בהתייחסות לכוונת גורמים במועצה להעלות 
והדחת בכירים  ועדות  לסדר היום צמצום 
בלשכה, אמר רוזנפלד: “מאזן הכוחות בתוך 
הלשכה הוא ברור. סוכני הביטוח תומכים 
בהנהגת הלשכה. יש גורמים שהצלחת הלשכה 
מפריעה להם. צרות העין וחוסר הפרגון שלהם 
בולטים מאוד במעשים שלהם, והם מנסים 
לפגוע בנשיא הלשכה באמצעות מקורבים. 
אין סיבה להדיח ראשי ועדות מצטיינים כגון 
מאיר רוטברג ורחל כבודי. אני אשמח לשמוע 
סיבה אחת לעשות כך, זולת פגיעה אישית 

בהם על מנת להחליש את נשיא הלשכה”. 

רשות שוק ההון חזרה בה: האיסור על תשלום עמלות 
בצירוף ברבים יחול רק ממועד ההבהרה ואילך

    הרשות קיבלה את הערות בג”ץ, שתהה מה התועלת בהשארת העמלות בחברת הביטוח 
וקרא לרשות לחשוב מחדש על ההבהרה  הישג נוסף של הלשכה הוא שינוי נוסח ההבהרה כך 

שהאיסור חל על עסקאות שבוצעו מאז פרסום ההבהרה ולא על עמלות ששולמו מאז אותו מועד 

nir@oren-ins.co.il

חדש !    אורן מזרח בצפון

לפרטים נוספים:

בשורה 
התחתונה:
תרוויח
יותר!

מגוון מסלולי התקשרות  
פתרונות מלאים בביטוח כללי  

ניהול מכירות דינאמי בביטוח חיים  
מוצרים ותעריפים ייחודיים  
כנסים והדרכות מקצועיות  

BEST PRICE מערכת  
פיתוח התחום הפיננסי  

פיתוח עסקי ע"י מטה מקצועי ומנוסה  
גב חזק לסוכן  

ניר עובדיה, משנה למנכ"ל
nir@oren-ins.co.il .נייד. 050-3613610, מייל

בעקבות הערות שופטי בג”ץ

http://polisa.news/%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%90%d7%9c%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%99/%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%a8-%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%95/
http://polisa.news/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa/%d7%94%d7%99%d7%a9%d7%92-%d7%9c%d7%9c%d7%a9%d7%9b%d7%aa-%d7%a1%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%91%d7%92%d7%a5-%d7%a7%d7%a8%d7%90-%d7%9c%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%aa/
http://polisa.news/%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%A2%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A3-%D7%9C%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A4/
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כל המידע שאתה צריך, מכל מקום ובכל זמן. ממשק ידידותי וחדשני המאפשר לך לראות תמונת 
לקוח מלאה של לקוחות ומעסיקים. אפשרות לעדכוני אונליין ופעולות בזמן אמת לניהול העסק שלך 

בקלות ובפשטות.

תמונת גבייה
מלאה

ניהול ומעקב
אחר תורי העבודה

חפשו ב-Google כללנט לסוכן

התחדשנו!

יותר חדשני    יותר זמין    יותר אפשרויות

תמונת לקוח מלאה
של לקוחות ומעסיקים

תמונת עמלות
לפי תחום הפעילות

 עכשיו
גם בנייד

בקרוב
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עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בתל  בבית המשפט המחוזי 
יפו התברר ערעורה של  אביב 
חברת מנורה מבטחים לביטוח 
יוצגה על  בע”מ )מנורה( אשר 
ידי עורך דין אמיתי סביון כנגד 
וקהתי  אופק שושני )שושני(, 
בן מנחם )בן מנחם( שיוצגו על 
רועי אלנקוה  הדין  עורכי  ידי 
ורועי בכר וכנגד הפניקס חברה 
לביטוח בע”מ )הפניקס( שיוצגה 
מירי סגל.  על ידי עורכת הדין 
פסק הדין ניתן ב-7 ביוני 2018, 
בהיעדר הצדדים, על ידי השופטת 

שרה דותן. 
הפניקס הגישה, בבית משפט 
תביעת  בתל-אביב,  השלום 

שיבוב בגין נזקי רכוש שנגרמו לרכב המבוטח 
על ידה, כתוצאה מתאונה בין הרכב המבוטח 
על ידה לבין רכב שהיה מבוטח על ידי מנורה. 
הרלבנטיים  במועדים  היה,  שושני  הנתבע 
לתביעה, הבעלים או המחזיק של הרכב המבוטח 
על ידי מנורה ובן מנחם נהג ברכב המבוטח על 

ידי מנורה בעת אירוע התאונה. 
בפסק הדין של בית משפט השלום נקבע, כי בן 
מנחם יצא מצומת ופגע ברכב המבוטח על ידי 
הפניקס, אשר נסע בכביש ישר. האחריות חולקה 
באופן שעל בן מנחם הוטלה אחריות בשיעור 
של 85%. עוד נקבע, כי בן מנחם הציג רישיון 
נהיגה צבאי תקף ולכן עמד בתנאי הפוליסה של 
מנורה, מכיוון שביום התאונה היה בעל רישיון 
נהיגה בתוקף של יותר משנה. לנוכח האמור, 

חויבה מנורה לשפות את הפניקס על נזקה. 
נסובה על  פסק הדין: המחלוקת בערעור 
השאלה מה היה ותק הנהיגה של בן מנחם ביום 
התאונה. בית המשפט קבע, כי אין מחלוקת 
בנוגע לעובדה שבמועד התאונה ותק רישיון 
הנהיגה האזרחי של בן מנחם עמד על שנה 
פחות יומיים. עם זאת, בן מנחם טען, כי במועד 
התאונה היה בידו רישיון נהיגה צבאי, אשר עמד 
בתנאי הוותק שבפוליסת הביטוח. מנגד, מנורה 
טענה שלא הוצג על ידי בן מנחם רישיון נהיגה 
צבאי התומך בטענתו וכי המסמך אשר הציג 
בתביעה, אשר התבררה בבית משפט השלום, 
הינו אישור בדבר “הצלחה בבחינה המעשית 
לקבלת רישיון נהיגה” ולא רישיון נהיגה צבאי 

תקף מאותו מועד. 
על פי בית המשפט, השאלה בערעור היא 
בדבר מועד הוצאת רישיון הנהיגה הצבאי. בית 

המשפט ציין, שבדיון בערעור הוצע לצדדים, כי 
יתאפשר לשושני ולבן מנחם להציג רישיון נהיגה 
צבאי שהיה בתוקף במועד התאונה או עובר לה. 
בית המשפט לא הציע כל אלטרנטיבה להצגת 
רישיון הנהיגה או כל אפשרות לפיה מכתב של 
מאן דהוא, המשרת ברבנות הצבאית, ישמש 
כתחליף לרישיון או לתעודת עובד ציבור של 
בעל תפקיד רלבנטי, אשר יעיד ביחס לרישיונו 

הצבאי של בן מנחם. 
בית  של  זו  הצעתו  למרות 
רישיון  בדבר הגשת  המשפט, 
עובד  תעודת  או  צבאי  נהיגה 
ציבור, אשר תעיד על היותו בעל 
רישיון נהיגה צבאי, בן מנחם לא 
הגיש רישיון נהיגה צבאי אלא 
אינו  אשר  מפקדו,  של  מכתב 

מהווה תעודת עובד ציבור. 
נוכח המחדל בהגשת הרישיון 
או תעודת עובד ציבור רלבנטית, 
קבע בית המשפט כי האישור לפיו 
בן מנחם עבר מבחן מעשי אינו 
מוכיח כי במועד התאונה היה 
בעל ותק של 12 חודשים בנהיגה 

ברכב המבוטח על ידי מנורה. 
לסיכום, בית המשפט קיבל את ערעורה של 
מנורה מבטחים, ביטל את חיובה בתשלום בגין 
וחייב את הנתבעים  נזקי התאונה לפניקס, 
שושני, בן מנחם והפניקס, ביחד ולחוד, בגין 

הוצאותיה.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 
הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט 

העליון.

נהג המבטחת כשל בהגשת 
רישיון נהיגה תקף שיעמוד 

בתנאי הפוליסה של המבטחת

קבוצת הביטוח המובילה בישראל

דנר - רוזנברג סוכנות לביטוח בע“מ בתנופה!!!
דרושים לתחום ביטוח כללי:

yakov@dnr.org.il :קורות חיים למייל
רק המתאימים יענו

 מנהל/ת פיתוח עסקי - נדרש תואר ראשון בשיווק

 אנאליסט - נדרש תואר ראשון בכלכלה / אקטואריה

 חשב - תואר ראשון בראיית חשבון

 חתמים/ות ניידים/ות - ניסיון רב בגיוסים והדרכות

 חתמים/ות עסקים – נדרש תואר ראשון בביטוח / אנגלית חובה

 חתמים/ות פרט - ניסיון בחיתום והפקה רכב / דירה

    בית המשפט לא הציע כל אלטרנטיבה להצגת רישיון הנהיגה או כל אפשרות לפיה 
מכתב של מאן דהוא ישמש כתחליף לרישיון  עקב הכשל בהצגת הרישיון, המבטחת 

זכאית להשבת הכספים אותם שילמה לפי פסק דינה של הערכאה הקודמת

אילוסטרציה
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ביקורת חריפה בוועדת הכספים 
על תקנות הניוד של הפנסיונרים

ביקורת חריפה הושמעה 
בוועדת  ג’(  )יום  היום 
הכנסת  של  הכספים 
של  הניוד  תקנות  על 
שהביאה  הפנסיונרים, 
רשות שוק ההון לאישור 

הוועדה. 
מנכ”ל  רוטקופף,  גיא 
ות  ר ב ח ת  ו ד ח א ת ה
כי  ר  מ א  , ח ו ט י ב ה
ניוד  לאשר  נכון  לדעתו 
לא  “הם  לפנסיונרים. 
כלואים.  להיות  צריכים 
ים  ש ק ב מ ק  ר ו  נ ח נ א
ון  ה ה ק  ו ש ת  ו ש ר מ
על  אמיתית  הידברות 

מנת שהם ייראו את הבעיות 
המתעוררות”. לדבריו, הבעיה הראשונה היא 
ש”אין על מה לדבר. לא הונח המסמך שמסביר 
איך זה אמור להיות. יש פה רק תקנות ניוד 
פנסיונרים, ונאמר לנו שהפרטים ייקבעו בחוזר 

שיפורסם בהמשך”. 
לדבריו, ההשפעה האמיתית על השוק ועל 
החוסכים תלויה בנוסח של המסמך שיוגש 
בעתיד. “אם העמית חסך מיליון שקל, וקרן 
הפנסיה צריכה לנייד יחד עם סכום הצבירה 
סכום נוסף של חצי מיליון שקל – אז יש פה 
פגיעה קניינית. אמנם לכנסת מותר לפגוע 
בזכויות הקניין, אבל היא צריכה לדעת ולהבין 

שהיא עושה זאת”. 
עוד התייחס רוטקופף לחשש שתהיה תחרות 
רק על פנסיונרים חולים – “אני לא יודע איך 

ינסו למשוך אותם”. 
יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני  מיקי נוימן, 
בלשכת סוכני הביטוח: “כאשר קרן פנסיה 
ניוד,  נזילים לצרכי  צריכה להחזיק כספים 
זה פוגע בכולם כי אפשר להשקיע את אותם 
כספים ולקבל 4% בשנה. יש כבר היום גירעונות 
כבדים, ולא בודקים איך זה יושפע מהניוד. גם 
המודל הצ’יליאני מתגלה ככשל לא נורמלי, 
ומוביל לחוסר תשואה. בואו נטפל בזה קודם”. 
איגוד קופות הגמל:  יוליה מרוז, מנכ”לית 
“הצגנו נתונים שמצביעים על כסף רב שמנויד 
יורדים  והראנו שדמי הניהול  בין הקופות, 
לניוד. עמית לא  בלי קשר  באופן מתמיד, 
צריך להגיע למצב של ניוד, הוא יכול לשפר 

את מצבו בלי זה”. 
איציק עוז, מנכ”ל אגם לידרים, הציג עמדה 
יושבים עם לקוח, אנחנו  שונה: “כשאנחנו 
מתכוננים בהרבה דרכים, ורק אחרי זה עושים 
שיווק. מהצד השני מגיע משמר שלא רואה את 
כל התמונה, והוא מדבר עם המבוטח רק על 

דמי ניהול. אם כל המשחק הוא ד”נ, אז למה 
צריך שיווק וייעוץ פנסיוני? גם הצד השני צריך 
לעשות את אותם דברים במסגרת השימור”. 

אגודת האקטוארים: “אם  דפנה קאופמן, 
חולים מנוידים יצאו מקרנות הפנסיה שלהם, הם 
אמנם יקבלו הטבה, אבל עבור האחרים יצטרכו 
להעלות את תוחלת החיים והם ייפגעו מכך”.

הראל שרעבי, סגן בכיר לממונה על רשות 
שוק ההון, הגיב לדברים ואמר: “אנחנו פועלים 
על מנת לאפשר לפנסיונרים לממש את הערך 
הכלכלי של הנכס שלהם”. לדבריו, כסף לא יוצא 

מתוך המערכת, רק עובר 
בין גופים. בנוגע לסוגיית 
הוא  האנטי-סלקציה 
אמר, כי ברשות מודעים 
לסוגיה, ובוחנים דרכים 
לצמצם את הפגיעה, אבל 
זו לא סיבה, לדבריו, לפגוע 
בזכות המעבר בין קרנות. 
“כשאדם מקבל קצבה 
שא  ו נ א  ו ה  , ל א ר ש י ב
ולכן,  בסיכון התשואה. 
אם שנתיים אחרי שהאדם 
פרש הוא רואה שהגוף לא 
מבריק בתשואות – כיום 
הוא תקוע. את הבעיה הזו 

אנחנו מנסים לפתור”. 
משה  ח”כ  הוועדה  יו”ר 
גפני: “המטרה היא נכונה, אבל ההצבעה תהיה 
רק בישיבה הבאה. הניוד הוא נכון, אבל יש 
הרבה טענות נגד. אני דורש מהרשות ומהראל 
שרעבי לשבת עם הגופים ולעשות שולחן עגול – 
אחרת זה לא יעבור”. גפני פניה לשרעבי ואמר: 
“אם לא תמצה את התהליך, התקנות, שהן 
טובות, לא יעברו. תעדכן אותי כאשר התהליך 
מוצה ואז נביא את זה לדיון ולהצבעה. אני 
יודע שזה קשה לכם, כי יש לכם ביטחון עצמי 
מאוד גבוה. אבל לשבת עם אנשים הוכיח את 

זה פעם אחר פעם”.

  גיא רוטקופף, מנכ”ל התאחדות חברות הביטוח: עדיין לא הונח המסמך שמסביר איך זה אמור 
להיות   מיקי נוימן, יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת סוכני הביטוח: כאשר קרן פנסיה צריכה 

להחזיק כספים נזילים לצרכי ניוד, זה פוגע בכולם כי אפשר להשקיע את אותם כספים ולקבל 4% בשנה 

התקשר עוד היום לחטיבה העסקית: 09-8920924
www.davidshield.com | Business@davidshield.com

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

מיקי נוימן, יו”ר הוועדה לביטוח 
פנסיוני, בדיון בוועדה

ת
ס

כנ
 ה

תר
בא

מ 
ע”

 ל
של

או 
יד

ך ו
תו

מ
ם: 

מי
לו

צי

הראל שרעבי, סגן בכיר לממונה 
על שוק ההון, בדיון בוועדה
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מודל חדש של אסדרה?

רשות שוק ההון צפויה בזמן הקרוב 
לקבוע הוראות שתכליתן להעביר את 
השוק לתשלום פיצויים לנפגעי תאונות 
דרכים בתשלומים עתיים במקום תשלום 
חד פעמי. זאת, על נזק של הפסד כושר 
המתמשכות,  וההוצאות  השתכרות 
נכות  שיעור  להם  שנקבע  לנפגעים 
מכושר ההשתכרות  ומעלה   20% של 
העתידי שלהם. התשלומים העיתיים 
יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן. 
במסגרת זו  יוצאת הרשות במהלך יוצא 
דופן ומבקשת להתייעץ עם השוק, על 

מנת לבחון אסדרה זו. 
חוק  חקיקת  מאז  כי  מסבירים  ברשות 
הפלת”ד, השתרש נוהג, שאומץ על ידי בתי 
זכאי  להם  התשלומים  רוב  לפיו  המשפט, 
הנפגע מכוח החוק משולמים על ידי חברות 
הביטוח כתשלום מיידי וחד פעמי. תשלומים 
אלו, נאמר, אמורים לשמש את הנפגע למימון 

הוצאות המחיה שלו והוצאותיו הרפואיות 
השונות למשך שארית ימי חייו. 

הנוהג להשתמש בשיטת התשלומים החד 
פעמיים נבע בעיקר מכך ששיטה זו שומרת על 
עיקרון סופיות ההתדיינויות המשפטיות בין 
חברת הביטוח לנפגע עם תשלום הפיצויים, 

וחוסכת מאבקים משפטיים ארוכים 
ומיותרים. 

זה יש לא מעט חסרונות  לצד יתרון 
בשיטה זו, שהבולט שבהם הוא הקושי 
להעריך את תוחלת החיים של הנפגע. 
קושי נוסף, הוא קביעת שיעור הריבית 
לפיה יהוונו הפיצויים. בשיטת תשלום זו, 
קובעים ברשות, קיימת אי ודאות בחישוב 
הפיצויים להם זכאי הנפגע, והיא מבוססת 

בעיקרה על הנחות והערכות שונות.
מניע נוסף לנוהג לשלם בתשלום חד 
פעמי נבע מהחשש שחברת הביטוח לא 
תוכל לעמוד בהתחייבויותיה לאורך זמן. 
בעניין זה, מציינים ברשות, ומאז חקיקת חוק 
הפיצויים, חלו שינויים משמעותיים בכל הקשור 
ליציבותן של חברות הביטוח וליכולתן לעמוד 

בהתחייבויותיהן כלפי המבוטחים.
נוכח כל זאת, מבקשת הרשות לבחון את 

ההשלכות של רגולציה מסוג זה.

הרשות מתייעצת לגבי השלכות 
המעבר מתשלום חד פעמי לקצבה 

בפיצויים לנפגעי תאונות דרכים
 מאז חקיקת חוק הפלת”ד, השתרש נוהג, שאומץ על ידי בתי המשפט, לפיו רוב התשלומים להם זכאי הנפגע 
מכוח החוק משולמים על ידי חברות הביטוח כתשלום מיידי וחד פעמי  ברשות מתכוונים לשנות מציאות זו

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ | החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ | בכפוף לתנאי הפוליסה, חריגיה 
וסייגיה | בכפוף לחיתום רפואי | ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות השימוש בכרטיס ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס.

הביטוח האוטונומי הראשון בעולם

מטעינים את הכרטיס ולא מוציאים כסף מהכיס

 הטענה עצמית של כרטיס ה-PassportCard שברשותכם:
 • לתשלום מידי במקום, במקרים רפואיים בחו"ל.
 • למשיכת מזומן במקום, מכל כספומט בעולם

במקרה של עיכוב בהגעת הכבודה.

אילוסטרציה

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F&action=edit&redlink=1
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בעקבות דוח הביקורת של רשות שוק ההון:

ערעור על החלטת בית הדין האזורי לעבודה

כלל ביטוח מגיבה לדוח הביקורת של רשות 
שוק ההון העוסק בשיווק ותפעול ביטוחי 
מנהלים. בהודעת החברה ביום א’ לבורסה, 
נכתב כי דוח הביקורת עסק באופן יישומן 
של התקנות שמסדיר את אופן הסליקה של 

תשלומי המעסיקים למוצרים פנסיוניים. 
הדוח  ממצאי  כי  מעריכה,  ביטוח  כלל 
כספים,  לסליקת  מתייחסים  האמורים 
בהיקף שאינו מהותי, ביחס לסך הכספים 
הנסלקים על ידי החברה. החברה אף טוענת, 

ביטוח  בכלל   - רוחבית  בבעיה  מדובר  כי 
כי הדוח נשלח לחברה בעקבות  מדגישים 
ביקורות נוספות שנערכו גם במספר חברות 
ביטוח אחרות בשוק. לדברי החברה, יישום 
מבניים  שינויים  “יצר  האמורות  התקנות 
בשוק ובממשקים התפעוליים מול מעסיקים 

וגורמים מטעמם”.
את  תעצור  שהרשות  מכך  לחשש  ביחס 
מכירת ביטוחי המנהלים בחברה בעקבות 
הליקויים שעלו בביקורת, החברה מדגישה 

ניתנה לה האפשרות להגיש לרשות את  כי 
השגותיה לדוח. כמו כן צפויה החברה להגיש 

תכנית עבודה לטיפול בממצאים. 
כי בכפיפות  עוד,  בהודעת החברה נאמר 
מהתכנית  הרשות  של  רצונה  לשביעות 
שתגיש החברה, יתאפשר לחברה להמשיך 
לשווק את המוצרים הפנסיוניים על ידי כלל 
ביטוח. “כלל ביטוח לומדת את ממצאי הדוח 
ובכוונתה להגיש תכנית עבודה לשביעות רצון 

הרשות” – נמסר.

אמיר ברוט הגיש לבית הדין הארצי לעבודה 
ערעור על החלטת בית הדין האזורי לעבודה 
בתל אביב הדוחה את בקשתו לאשר ניהול 
תביעה ייצוגית כנגד קרן מקפת. אביו המנוח 
של ברוט היה עמית במקפת. טרם פטירתו 
לקה האב במחלה קשה והגיש לקרן תביעה 
לקבלת קצבת נכות. לאחר חודשים אחדים 
בהם שולמה לו קצבת נכות ובטרם חלפה שנה 
מתחילת הזכאות, ביקש יהושע ברוט למשוך 
את הכספים שנצברו על ידו. הקרן אפשרה 
לו לבצע משיכת כספים אלא שהיא ניכתה 
לו  מסכום החיסכון את הכספים ששולמו 
בחודשים שקדמו למשיכה בגין קצבת נכות.

 2014 בנו אמיר ברוט הגיש בחודש מאי 
כייצוגית בהיקף  תביעה ובקשה לאישורה 
כנגד  854 מיליוני שקל  מצרפי מוערך של 
מקפת לתשלום הכספים שקוזזו מהמענק 
ההוני. ברוט ביקש לייצג בתביעתו את אלפי 
העמיתים של הקרן, שאושרה להם קצבת נכות 
לתקופה העולה על שנה אחת וכתוצאה מכך 
נמנעה מהם האפשרות למשוך כספים. זאת, 
הגם שביקשו להפסיק את קבלת הקצבה 
בטרם חלפה לה השנה, או לחלופין התאפשר 
להם למשוך כספים תוך ניכוי כספי הקצבה 
ששולמו להם בתקופה הקודמת למשיכה. 
לטענתו, האופן בו מפרשת מקפת את התקנון 
האחיד ומחילה אותו על עמיתיה במשך השנים 

גורעת מזכויותיהם.
מכספי  מלנכות  מנועה  הקרן  לטענתו, 
ידה  על  ששולמו  הכספים  את  החיסכון 
נכות. מקפת טענה בתגובתה,  בגין קצבת 
כי בנסיבות מיוחדות בהן היא מתרשמת 
המצב  בעניין  טעה/הוטעה  המבוטח  כי 
המשפטי ערב הגשת תביעתו לקצבת נכות, 
היא מאפשרת לו להשיב את הגלגל לאחור, 
דהיינו לחזור בו מהבקשה לקבלת קצבת נכות 
על מנת לקבל את החיסכון ההוני. משמדובר 
בהשבת הגלגל לאחור, לשיטתה של מקפת, 
מתחייב קיזוז של הכספים ששולמו כקצבת 

נכות.
השופטת אופירה דגן טוכמכר מבית הדין 
לא  הנדון  במקרה  כי  השתכנעה,  האזורי 
מתקיימות הנסיבות המתאימות לשם ניהול 
התביעה כייצוגית, וכי סיכויי התביעה אינם 
כייצוגית. השופטת  ניהולה  מצדיקים את 
הממונה על שוק ההון  הדגישה, כי עמדת 
פועלת  הקרן  וכי  הקרן,  בטענות  תומכת 
בהתאם להנחיות הרגולטור. השופטת חייבה 
את ברוט בתשלום הוצאות לקרן מקפת בסך 

5,000 שקל.
החלטת  על  ערעור  להגיש  החליט  ברוט 
השופטת, במסגרתו טען כי משיכה מוקדמת 
של כספים היא זכות חשובה ומהותית ביותר 
שאין לנגוס בה, מה גם שממילא זו זכות חוזית 

מפורשת שנקבעה בתקנון.
לדבריו, התנהלותה השערורייתית כדבריו 
של מקפת, פוגעת באופן חמור ובוטה בקהל 
העמיתים, תוך הפגנת זלזול וניצול ציני של 
זכויותיו,  הן  הקושי של העמית להבין מה 

בעיקר עמית שנפגע או חלה.
בין  הסכם  מהווה  ברוט,  טוען  התקנון, 
העמיתים לבין הקרן, הסכם הנערך על ידי 
בניגוד לתקנון  ואולם הקרן פועלת  הקרן, 
בחוסר תום לב ותוך הפרת ההסכם ומתעשרת 

שלא כדין על חשבון העמיתים.
הקרן, מוסיף ברוט, מטעה את העמיתים 
ניתן לבצע פדיון מוקדם  בטענה לפיה לא 
אם אושרו 12 חודשי גמלת נכות, וכן מטעה 
גם בעניין הזכות העומדת לה )לכאורה, דבר 
המוקדם  הפדיון  מסכום  לקזז  המוכחש( 
את הכספים ששולמו כגמלת נכות. לדבריו, 
אין בתקנון כל הוראה הקובעת כי יש לקזז 
מסכום הפדיון את הסכומים ששולמו לעמית 

כגמלת נכות.  
בית הדין הארצי מתבקש לקבוע כי החלטת 
כי  לעמוד,  יכלה  אינה  האזורי  הדין  בית 
הפרשנות הנכונה של התקנון היא זו לה הוא 
טען,  וכי יש לקבל את בקשתו לאישור ייצוגית 

נגד מקפת.
תגובת קרן מקפת לא התקבלה עד סגירת 

הגיליון.

כלל ביטוח: הגשת תכנית לטיפול בממצאים 
תאפשר המשך שיווק ביטוחי המנהלים

ייצוגית נגד מקפת: הקרן מנועה 
מלנכות מכספי החיסכון את 

הכספים ששילמה בגין קצבת נכות

 דוח ביקורת שערכה הרשות בכלל ביטוח העלה ליקויים ביישום הוראות הפיקוח 
 כלל ביטוח הודיעה כי ממצאיו מתייחסים לסליקת כספים, בשיעור שאינו מהותי 

 אמיר ברוט מערער על דחיית בקשתו וטוען כי מקפת פועלת בניגוד לתקנון, בחוסר 
תום לב ותוך הפרת הסכם ומתעשרת שלא כדין על חשבון העמיתים  בקשתו נדחתה 

בבית הדין האזורי שם הוחלט כי במקרה הנדון לא מתקיימות הנסיבות המתאימות 
לניהול התביעה כייצוגית, וכי עמדת הממונה על שוק ההון תומכת בטענות הקרן
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, מורידים את  פשוט מצטרפים ל-

האפליקציה, מצלמים את הרכב

ומקבלים החזר של 150  

סוכנים, ללקוחות שלכם מגיע כסף בחזרה.

ובשביל זה אנחנו כאן!

כי ככה עושים היום ביטוח דיגיטלי לרכב

 יטוח דיגיטלי לרכ 

שנותן פחות

פחות יקר. פחות זמן. פחות כא  ראש

*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה.
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 מרבית הכספים הפנסיוניים בישראל מושקעים בשוק ההון ולכן התשואות שמשיגים החוסכים תלויות 
מאוד בתשואות שמניבים ניירות הערך הנסחרים בשוק  סיכום חודש יוני בשוק החיסכון הפנסיוני

החיסכון  שוק 
הפנסיוני בישראל 
ום  ת ב ם  כ ת ס ה
המחצית הראשונה 
של 2018 ב-857 
שקל,  מיליארד 
 8 2 0 ת  מ ו ע ל
שקל  מיליארד 
השנה,  בראשית 
מיליארד  ו-718 
ית  ש א ר ב ל  ק ש
2017. לאחר גידול בשיעור של 14% בהיקף 
הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני ב-2017 חל 
גידול בשיעור של 4.5% במחצית הראשונה 

של 2018. 
בקרנות פנסיה חדשות )מקיפות וכלליות 
יוני כ-324  נצברו בסוף חודש  משלימות( 
מיליארד שקל, בפוליסות ביטוח נצברו כ-312 
מיליארד שקל ובקופות גמל לתגמולים כ-221 
החודשים  ששת  במהלך  שקל.  מיליארד 
הראשונים של 2018 הופקדו בקרנות פנסיה 
חדשות מקיפות וכלליות משלימות כ-19.2 
מיליארד שקל, ובניכוי משיכות בהיקף של 
כ-3.7 מיליארד שקל והעברות נטו שליליות 
בהיקף של כ-0.4 מיליארד שקל הייתה צבירה 

נטו בהיקף של 15 מיליארד שקל.
במהלך  הייתה  לתגמולים  גמל  בקופות 
ששת החודשים הראשונים של 2018 צבירה 
חיובית בהיקף של 2.3 מיליארד שקל בזכות 
עודף הפקדות על משיכות בהיקף של כ-1.62 

מיליארד שקל והעברות נטו בהיקף של כ-709 
אלף שקל. 

מרביתם של הכספים הפנסיוניים בישראל 
מושקעים בשוק ההון ולכן התשואות שמשיגים 
החוסכים תלויות מאוד בתשואות שמניבים 
ניירות הערך הנסחרים בשוק. חודש מאי 
מדדי  מרבית  מעורבת.  במגמה  התאפיין 
יוני, כאשר  המניות בתל אביב ירדו בחודש 
מדד תל אביב 35 רשם עלייה מזערית בשיעור 
עלייה  רשם  השנה  ומראשית   0.32% של 
של 0.47%. מדד תל אביב 125 ירד בחודש 
יוני ב-0.18% ומראשית השנה רשם ירידה 
מזערית של 0.13%. מדד הבנקים ירד בחודש 
יוני ב-0.67% ומראשית השנה רשם עלייה 

של 3.05%. 
מדדי אגרות החוב הקונצרניות רשמו בחודש 
יוני מגמה מעורבת, כאשר מרבית המדדים של 
אגרות החוב השקליות רשמו ירידות, מדד 
בונד שקלי 50 ירד ב-0.7%, מדד תל בונד 
שקלי 3-5 ירד ב-0.29% ומדד בונד שקלי 
5-15 ירד ב-0.95%. לעומת זאת מדד בונד 
צמודות יתר רשם עלייה של 0.38%. מדד תל 
בונד 20 עלה בחודש יוני בשיעור של 0.5% 
ומראשית השנה רשם עלייה של 0.21%. מדד 
תל בונד 60 עלה בחודש יוני ב-0.32% ומאז 
ראשית השנה עלה ב-0.27%. מדד בונד שקלי 
ירד ב- 0.5% בחודש יוני ומאז ראשית השנה 

רשם ירידה של 2.21%. 
מדדי אגרות החוב הממשלתיות רשמו גם הם 
מגמה מעורבת בחודש יוני. מדד אגרות החוב 

הממשלתיות הצמודות למדד ירד בחודש יוני 
ב-0.54% ומראשית השנה רשם ירידה בשיעור 
של 0.18%. מדד אגרות החוב הממשלתיות 
וירד  יוני  ירד ב-0.88% בחודש  השקליות 
ב-0.97% בחודשים ינואר עד יוני 2018. אגרות 
החוב הממשלתיות השקליות לטווח קצר ירדו 
בחודש יוני בשיעור מינימלי של 0.02%, אך 
ככל שהמח”מ ארוך יותר הירידות היו חדות 
יותר, לטווח 2-5 שנים ירדו ב- 0.57% ולטווח 

של 5 שנים ומעלה ירדו ב-1.43%.
גם המדדים הבולטים בעולם רשמו בחודש 
יוני מגמה מעורבת כאשר בארה”ב מדד הדאו 
 0.59% יוני בשיעור של  ירד בחודש  ג’ונס 
ומראשית השנה רשם ירידה מצטברת בשיעור 
של 1.81%. מדד הנאסדק 100 עלה ב-1.05% 
בחודש יוני ומראשית השנה רשם עלייה של 
10.07% וה-S&P 500 עלה בשיעור של 0.48% 
עלייה  רושם  ומראשית השנה  יוני  בחודש 
בשיעור של 1.67%. הדאקס רשם בחודש יוני 
ירידה בשיעור של 2.37% ומראשית השנה 
 .4.73% הניב תשואה שלילית בשיעור של 
הפוטסי 100 ירד ב-0.54% ביוני ובסיכום 
ששת החודשים הראשונים של השנה רשם 
ירידה בשיעור של 0.66%. גם היורו סטוקס 
600 רשם ירידה של 0.82% בחודש יוני ובששת 
החודשים הראשונים של 2018 רשם ירידה 

מצטברת בשיעור של 2.38%.

ומרצה  יועץ  אינטרגמל,  יו”ר  הוא  הכותב 
בתחום החיסכון הפנסיוני

מסתמנת ירידה בקצב הגידול של 
הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני

זרקור לעולם הפנסיוני 

מאת איציק אסטרייכר

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם

www.polisa.news
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מגדל. חברת הביטוח המובילה בישראל

מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ

* כפוף לגיל 44 ומקסימום 14 ימי שהיה בחו"ל ללא הרחבות.
ההצטרפות כפופה לאישור החברה לחיתום רפואי. המידע האמור הוא מידע כללי בלבד 
ולא ישמש לקביעת הזכויות והחובות עפ״י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. האמור אינו 

תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

��אפליקציית מגדל PAY, המאפשרת הגשת תביעות להוצאות רפואיות וקבלת                         
החזר מהיר, איתור קל ומהיר של רופאים בחו"ל והתייעצות רפואית אונליין.

�הטבת LOW COST - רק 1.5$ ליום*
�ללא השתתפות עצמית

�גבולות אחריות גבוהים במיוחד עד 5,000,000$ להוצאות רפואיות

המלון שבו 
התאכסנו

המקום שבו 
שברתי את הרגל

ביטוח נסיעות לחו"ל ששומר עליך בכל מקום בעולם 
מגדל מסע עולמי
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הרפורמה במסמך ההנמקה
בשבוע שעבר פרסמה המפקחת על הביטוח 
את הנוסח הסופי )נכון למועד זה( של חוזר 
ההנמקה המלא, הכולל שינויים משמעותיים 

ביחס למצב הנוכחי. 
התיקון פורסם בעקבות ביקורות שביצעה 
הרשות בקרב בעלי הרישיון ומפניות ציבור 
שהתקבלו ברשות, במסגרתן עלה לטענת רשות 
שוק ההון כי יש כשלים ובעיות באופן יישום 
החוזר ומילוי מסמך ההנמקה, בהתאמת המוצר 
ללקוח ובהיקף הגילוי שנותן בעל הרישיון בהליך 
השיווק, באופן שלדעתה מרוקן מתוכן את 

מטרתו ותכליתו של מסמך ההנמקה.
להלן עיקרי השינויים/תוספות, כפי שערך 
אייל סיאני, סמנכ”ל מקצועי וממונה ציות 

ואכיפה בהלמן אלדובי גמל ופנסיה:
1. מסמך הנמקה מלא כברירת מחדל - כיום 
מצוינים בחוזר המקרים בהם נדרש למלא מסמך 
הנמקה מלא/ממוקד/סיכום שיחה. לאור חוסר 
בהירות בנוגע לאיזה מקרים בדיוק נדרש למלא 
כל סוג מסמך, נקבע שברירת המחדל היא 
מסמך הנמקה מלא, למעט במקרים המצוינים 
במפורש לגביהם ניתן למלא מסמך הנמקה 

ממוקד/סיכום שיחה.
2. שיחת שימור - הובהר כי שיחת שימור 
לצורך ביטול החלטה להעביר כספים ממוצר 
דורשת  פנסיוני אחר  למוצר  פנסיוני אחד 
מסמך הנמקה מלא ולא סיכום שיחה, כפי 
שהיה עד היום. המשמעות היא שבעל רישיון 
שירצה לשמר לקוח כאמור יידרש להחתים 
את הלקוח על ייפוי כוח לקבלת מידע, לפנות 
למסלקה לקבלת מידע, להמתין מספר ימים 
עד לקבלת כל המידע ולאחר מכן לקיים הליך 
שיווק פנסיוני על כלל מוצרי הלקוח. לעניין זה 
יודגש כי ביטול משיכת כספים יוכל להמשיך 
להיעשות באמצעות סיכום שיחה וכי שימור 
ביטול החלטה להעביר כספים ממוצר פנסיוני 
שהוא קרן השתלמות או קופת גמל להשקעה 
יכול להיעשות באמצעות מסמך הנמקה ממוקד.

3. מסמך הנמקה ממוקד לבעל רישיון חדש - 
כיום ניתן למלא מסמך הנמקה ממוקד, בין 
היתר, בהליך שיווק ייעוץ פנסיוני הנוגע אך ורק 
לשינויים במוצר הפנסיוני הקיים של הלקוח 
ובכלל זה מעבר בין מסלולי  בגוף המוסדי, 
השקעה באותו מוצר פנסיוני, שינוי ביחס 
שבין הפקדה לחיסכון לבין הפקדה בעד כיסוי 
ביטוחי באותו מוצר פנסיוני, הפחתה בשיעור 
שינוי בתמהיל  או  פנסיוני  למוצר  הפקדה 
הפקדות בין מוצרים פנסיוניים מאותו סוג. 
הודגש כי האמור בסעיף זה לא יחול ביחס 
לבעל רישיון חדש. כלומר, בעל רישיון חדש 
 יידרש למלא במקרה זה מסמך הנמקה מלא.

לעניין זה “בעל רישיון חדש” - בעל רישיון 
אשר לא העביר בעבר ללקוח מסמך הנמקה 
מלא, למעט בעל רישיון חדש שהוא עובדו של 
בעל רישיון אחר שהעביר ללקוח מסמך הנמקה 
מלא, או שבעל רישיון אחר בתאגיד בו הוא עובד 

העביר ללקוח מסמך הנמקה מלא.
4. רכישת א.כ.ע.  SA - התווסף סעיף הקובע כי 
במקרה בו ניתנה המלצה לרכישת א.כ.ע שאינו 

נמכר אגב מוצר פנסיוני יש 
למלא מסמך הנמקה ממוקד. 
להתייחס  יש  זה,  במקרה 
במסמך ההנמקה לכל כיסויי 

א.כ.ע שיש ללקוח.
5. חובת פנייה למסלקה - 
כיום, רק מי שמוגדר כבעל 
לפנות  נדרש  רישיון חדש 
למסלקה במקרה שבו נדרש 
מילוי מסמך הנמקה מלא, 
כדי לברר את זהות המוצרים 
שבידי לקוח )פישינג(. על פי 
התיקון לחוזר, כל בעל רישיון 
יידרש לבצע זאת ולא רק בעל 

רישיון חדש.
6. חובת השוואה בין קופות 
מתן  בעת  לקצבה -  גמל 
המלצה לגבי צירוף לקופת 

גמל לקצבה ועל מנת לשקף ללקוח את ההבדלים 
שהובילו לבחירת סוג המוצר הפנסיוני, יחויב 
בעל הרישיון להציג השוואה בין סוג הקופה 
המומלצת ליתר סוגי קופות הגמל לקצבה 
)לרבות קופה קיימת של הלקוח, ככל וישנה(. 
השוואה כאמור תכלול בין היתר התייחסות 
לפרמטרים הבאים: קצבה צפויה, יתרה צפויה 
בסוף החיסכון, הפחתת היתרה הצפויה בשל 
עלויות דמי ניהול וכיסוי ביטוחי למוות ונכות.
7. מניעת רישום שיקולים ונימוקים באופן 
אוטומטי - על מנת למנוע מצב שבו מסמכי 
הנמקה ימולאו באופן אוטומטי על ידי בעל 
הרישיון, ללא התייחסות למאפיינים האישיים 
של הלקוח, נקבע שהשיקולים שיפורטו על 
ידי בעל הרישיון במסמך ההנמקה יתייחסו, 
בין היתר, גם למאפייניו האישיים של הלקוח, 
מצבו הכספי וצרכיו, ולא רק למאפייני המוצר 

או הגוף המוסדי.
ניתנת  8. הנחה בדמי ניהול – במקרה בו 
ללקוח הנחה בדמי ניהול יש להציג את תקופת 

ההנחה.
החיסכון  יתרת  חישוב  אופן  שינוי   .9
פי  שעל  כיוון   - ללקוח  הצפויה  והקצבה 
והקצבה  היתרה  אומדן  כיום,  ההוראות 
פרמטרים  בחשבון  מביא  אינו  הצפויה 
פי  על  ייקבע  כי האומדן  נקבע  רלוונטיים, 
 פרמטרים אחידים המופיעים בנספח ב’ לחוזר.

בין יתר הפרמטרים שנקבעו לעניין היתרה 
גיל פרישה  הצבורה הצפויה: תום תקופה- 
חובה )67 לגבר/אישה(, ללא גידולי שכר וללא 
עלייה במדד, שיעורי הפקדות זהים לכל אורך 
התקופה, בהסכם עבודה ששיעור הפקדות 
המעסיק מותנה בעלות אובדן כושר העבודה 
שיעור ההפקדות למרכיב תגמולי מעסיק יהיה 
יוצג  5% )אם עלות א.כ.ע. נמוכה מ-1.5% 
שיעור הפקדות תגמולי מעסיק של 6.5% פחות 
עלות א.כ.ע(, דמי ביטוח ודמי ניהול מוזלים 
יילקחו בחשבון רק בגין תקופות שבהן ההנחה 
קבועה למספר שנים ידוע מראש, ואם לא ידוע, 
 יש לחשב על פי דמי ניהול/ביטוח מרביים.
בין יתר הפרמטרים שנקבעו לעניין הקצבה 

הצפויה במהלך החיסכון: 
יתרה צבורה צפויה, מקדם 
למסלול  בהתאם  קצבה 
ר  ו ח ב ל ש  י ( ה  ש י ר פ ה
מסלול פרישה שקיים בכל 

המוצרים(.
דמי  סכום  הצגת   .10
ניהול - נקבע כי במסגרת 
השיקולים העיקריים שבעל 
לנימוק  מציין  הרישיון 
המלצתו, יציין גם את סכום 
דמי הניהול הכולל שישלם 
הלקוח לאורך חיי המוצר 
הפנסיוני הקיים והמומלץ. 
במקרה של המלצה על קופת 
זאת  יציין   – גמל לקצבה 
גם לגבי סוגי קופות הגמל 

לקצבה האחרות.
11. סכום כיסוי ביטוחי ועלויות חודשיות–
נקבע כי יש לציין האם שיעור ו/או סכום הכיסוי 
הביטוחי הינו קבוע או צפוי לרדת לאורך השנים, 
להציג טבלת התפתחות השינוי.  ובהתאם 

בנוסף, על בעל הרישיון לציין את הרכב העלות 
החודשית של מוצר הביטוח )לרבות קיומה 
של הרחבה ביטוחית ועלותה( ולעניין הנחות 
בעלות הכיסוי – יש לציין האם ניתנה הנחה 
וככל שניתנה הנחה - לפרט את שיעור ההנחה, 
תקופת ההנחה, התנאים להמשך מתן ההנחה 

והעלות המקורית ללא מתן ההנחה.
12. הצגת סך עלויות כיסויים ביטוחיים – 
לציין את העלות הכוללת של  יש  כי  נקבע 
הכיסוי הביטוחי של המוצר הקיים המומלץ. 
בנוסף, במקרה בו ניתנה המלצה לגבי קופת 
גמל לקצבה יש לציין עלויות כאמור גם לגבי 

סוגי קופות הגמל לקצבה האחרות. 
13. מכירת מוצרים לא פנסיוניים - לעניין 
מכירת מוצרים שאינם פנסיוניים במסגרת 
הליך השיווק הפנסיוני, התווספה דרישת גילוי 
במסגרתה יצוין סוג המוצר, עלותו, זהות הגורם 
וכן הבהרה לפיה  המשלם )מעסיק/לקוח(, 
המוצר אינו חלק מהליך השיווק הפנסיוני ואינו 

מהווה תנאי לביצוע עסקה. 
14. תחולה – תחילת החוזר ב-1 ביולי 2019 
למעט סעיפים 1-3 ו-5 לעיל אשר תחילתם 
ב-15 באוקטובר 2018 וסעיף 4 לעיל שתחילתו 

ביום פרסום החוזר.

אייל סיאני, סמנכ”ל
בהלמן אלדובי גמל ופנסיה

תרגומי יונתן
תרגומים בכל תחומי הביטוח,
כולל פוליסות, חומר שיווקי

והצעות מחיר.
מומחיות בתרגום דוחות כספיים

של חברות ביטוח.
נסיון של 25 שנה בתחום הביטוח. 

כדאי לקבוע פגישת היכרות:
052-4757622

jmtargum@gmail.com
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קרנות השתלמות

תשואת קרנות ההשתלמות במסלול המנייתי בחודש יוני

תשואות מעורבות בחודש יוני: 
הלמן אלדובי מובילה עם תשואה 

של 0.36% במסלול הכללי

קרנות ההשתלמות רשמו תשואות מעורבות 
בחודש יוני במסלול הכללי, כך עולה מדיווחי 
החברות לחודש הנוכחי. שש קרנות הציגו 
תשואות חיוביות, לעומת חמש קרנות שרשמו 

תשואות שליליות.  
הקרן של הלמן אלדובי מובילה עם תשואה 
ניתן למצוא הקרן של  0.36%. אחריה  של 
מגדל עם תשואה של 0.19%. הקרן של מגדל 
רושמת את התשואה הגבוהה ביותר מתחילת 
השנה בשיעור של כ-1.5%.  אחריה נמצאת 
הקרן של הלמן אלדובי שרשמה תשואה 

של 1.2%. 
הקרן הגדולה בשוק היא הקרן של אלטשולר 
שחם עם נכסים בסך של 23.6 מיליארד שקל. 
הקרן של אלטשולר שחם רשמה תשואה 
שלילית של 0.45% בחודש יוני – התשואה 
הרעה ביותר במסלול. אם כי בטווח הארוך 
הקרן של אלטשולר שחם עדיין מובילה עם 
תשואה של 16.5% ו-35.1% בשלוש וחמש 
השנים האחרונות, אך הפער הולך ומצטמצם. 
במקום השני נמצאת הקרן של אנליסט עם 
15.4% ו-34% בשלוש וחמש  תשואה של 

השנים האחרונות בהתאמה. 
לעומת המסלול הכללי, המסלול המנייתי 
של קרנות ההשתלמות התאפיין בירידות 
של עד כ-1%. הקרן של הראל מובילה את 
 0.47% המסלול עם תשואה שלילית של 
אחוז  כחצי  של  שלילית  תשואה  ומציגה 
מתחילת השנה. אחריה נמצאת הקרן של 
0.52%. מתחילת  ירידה של  עם  הפניקס 

השנה הקרן של הפניקס עלתה בכ-0.9%.
של  הקרן  היא  במסלול  הגדולה  הקרן 

 1.9 של  נכסים  שווי  עם  שחם  אלטשולר 
מיליארד שקל. הקרן המנייתית של אלטשולר 
שחם ירדה החודש 0.9%. בטווח הארוך קרן 

זו מובילה את טבלת התשואות עם תשואה 
של 27.6% ו-63.5% בשלוש וחמש השנים 

האחרונות בהתאמה.

 במסלול הכללי, מתחילת השנה מובילה מגדל עם תשואה של 1.5% 
 קרנות ההשתלמות רשמו ירידות של עד 1% במסלול המנייתי 

תשואת קרנות ההשתלמות במסלול הכללי בחודש יוני

www.estricher.co.il | 050-3648504

כל מה שצריך לדעת 
כדי לקחת אחריות 

על החיסכון הפנסיוני 
ת  ח א ה  א צ ר ה ב

תשואה מסלול מניות
חודשית

תשואה 
מתחילת 

השנה
תשואה

12 חודשים
תשואה
3 שנים

תשואה
5 שנים

נכסים 
במיליונים

0.57%6.40%14.38%48.90%435-0.47%-הראל
0.52%0.86%9.29%23.05%58.43%151-אקסלנס
0.76%5.05%17.21%50.48%196-0.54%-אנליסט

0.62%0.24%7.47%15.92%47.07%188-מגדל
0.88%0.54%7.92%14.06%43.77%487-מיטב דש

0.94%1.61%12.64%27.62%63.52%1,925-אלטשולר שחם
1.02%1.43%10.64%14.14%48.21%91-מנורה מבטחים

תשואה מסלול כללי
חודשית

תשואה 
מתחילת 

השנה
תשואה

12 חודשים
תשואה
3 שנים

תשואה
5 שנים

נכסים 
במיליונים

0.36%1.21%5.39%8.84%31.66%2,469הלמן אלדובי
0.19%1.47%5.45%10.76%26.03%11,584מגדל 

14,153*0.15%0.74%4.53%13.76%ילין לפידות
0.14%0.57%5.14%12.12%29.66%6,323הראל

0.05%0.38%4.21%15.43%33.98%3,485אנליסט
0.02%0.78%5.55%15.01%32.42%2,487אקסלנס

0.05%0.85%5.65%9.85%26.78%6,810-כלל ביטוח
0.07%0.81%4.91%10.64%28.68%9,744-פסגות שיא השתלמות 

0.14%0.84%5.20%10.33%27.55%7,839-מיטב דש
0.22%0.59%5.39%11.27%29.36%4,467-מנורה מבטחים
0.45%0.82%6.95%16.53%35.07%23,600-אלטשולר שחם
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מבטחים ומבוטחים

אודי לקסר ועודד רפפורט, מנהלי 
מרחב במגדל, הודיעו על פרישה

הפניקס מנהלת מבצע חילוץ לארבע 
מטיילות שאיבדו את דרכן בגאורגיה

במגדל,  מרכז  מרחב  מנהל  לקסר,  אודי 
ועודד רפפורט, מנהל מרחב ירושלים, הודיעו 
על פרישה. גיל שריר, ששימש עד עתה כמנהל 
מרחב סוכנויות במגדל, יעבור לשמש כמנהל 

מרחב מרכז ויחליף את לקסר.
רן אמיר, ששימש עד עתה כמנהל המכירות 
במרחב סוכנויות במגדל, יעבור לשמש כמנהל 
מרחב סוכנויות במקום גיל שריר. עופר בקר, 
ששימש עד עתה כמנהל המכירות במרחב 
ירושלים, יעבור לשמש כמנהל המרחב במקומו 

של רפפורט, מנהל מרחב ירושלים. 
סבב המינויים החדש בחטיבת הלקוחות ייצא 

לדרך בראשית 2019.

ליאור רביב, מנהל חטיבת הלקוחות וערוצי 
שהתקיים  בכנס  אמר  מגדל,  של  ההפצה 
“מגדל  הראשון:  החציון  לסיכום  במגדל 
כולה מודה לאודי לקסר ולעודד רפפורט על 
שנים ארוכות בשירות הקבוצה ועל הובלת 
המרחבים בראשותם להישגים מעולים. בחרנו 
לקדם שלושה מנהלי מכירות מצוינים לניהול 
המרחבים מתוך אמונה כי אנשי מגדל מכירים 
את הקבוצה, את סוכניה ואת המקצוע בצורה 
הטובה ביותר, ואנו בטוחים מאוד בהצלחתם. 
העובדה כי כלל המינויים הם קידומים מתוך 
החברה מעידה פעם נוספת על איכות שדרת 

הניהול בחברה”. 

 גיל שריר, ששימש עד עתה כמנהל מרחב סוכנויות במגדל, 
יעבור לשמש כמנהל מרחב מרכז במקום לקסר  עופר בקר, 

ששימש עד עתה כמנהל המכירות במרחב ירושלים, יעבור 
לשמש כמנהל מרחב ירושלים במקומו של רפפורט

 המבצע בשיתוף מגנוס ומשרד החוץ עדיין נמשך  המטיילות קיבלו 
עזרה ראשונה, אך לא התאפשר לבצע חילוץ מוסק בשל תנאי מזג האוויר

אתמול )יום ב’( התקבלה הודעה במוקד 
הפניקס על שתי אימהות בגילאי חמישים 
פלוס ובנותיהן בגילאי 18 ו-17, שבמהלך 
הטרק, בגובה של כ-3,000 מטר, איבדו 
את ציר ההליכה והגיעו לאפיסת כוחות.

פעולת החילוץ מבוצעת על ידי הפניקס 
וחילוץ  MAGNUS איתור  באמצעות 

והיא  החוץ  משרד  עם  פעולה  ובשיתוף 
לזמן כתיבת שורות  נכון  נמשכת,  עדיין 

אלה.
אך  הפניקס,  מטעם  מסוק  יצא  אמש 
לא הצליח לנחות עקב תנאי מזג האוויר 
יצא  והשטח הקשים שבמקום. במקביל 
כוח רגלי על מנת לחבור למטיילות. צוות 

החילוץ איתר את ארבע המטיילות כשהן 
עזרה  להם  והגיש  ותשושות  רטובות 

ראשונה וציוד.
מסוק  היום  הוציאה  הפניקס  חברת 
שני מטביליסי, והוא כולל אמצעי חילוץ 
באמצעות כבלים ולכן יוכל, ככל הנראה, 

לחלץ את המטיילות ללא נחיתה.

רה ארגון במגדל

ליאור רביב, מנהל חטיבת הלקוחות 
וערוצי ההפצה במגדל

john@geva-hadar.co.il נא לפנות לעו”ד ג’ון גבע בדוא”ל:
סודיות מובטחת

מחפש עבור לקוחותיו - סוכנויות ביטוח איכותיות ומבוססות 
ו/או בתי השקעות מובילים

ג’ון גבע, הדר ושות’ - עורכי דין ומגשרים

רכישה של תיקי ביטוח בכל ענפי הביטוח


