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מפרט שירות

עובד

רקע
חוק קופות גמל החדש )ועדת בכר( מעביר את השליטה לידי
העובד ...המעסיק ישוחרר מאחריותו להסדרי הביטוח של
עובדיו....האומנם ?!
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•

במרוצת השנים השליטה על ההפקדות הסוציאליות הייתה בידי המעסיק או ארגון
העובדים .הם אלו שהחליטו,שלטו וקבעו היכן יופקדו הכספים ,אם מתוקף הסכמים
מפעליים ו/או הסדרים קיבוציים ואם במסגרת הסדרים של מעסיקים עם סוכנויות ביטוח
ומנהלי הסדרים פנסיונים.

•

בעקבות חקיקת בכר המציאות כיום הינה אחרת ,לאחר כניסת חקיקת בכר ,המעסיק
ישוחרר מאחריותו להסדרי הביטוח של עובדיו,וחובתו תסתכם למעשה בהפקדת התקציב
לרכישת ביטוח פנסיוני.בכך יושג חופש מוחלט בבחירת הגוף שינהל את כספי החיסכון
הסוציאלי של העובד ולמעשה התלות של העובד בהחלטת המעביד תנותק .

•

המציאות החדשה תחייב את מנהלי ההסדרים הפנסיונים להעניק שירות לעובדים לגבי כל
קופת גמל שיבחרו.

•

שינוי זה בשילוב עם כניסת הבנקים לשיווק/ייעוץ פנסיוני ישנה לחלוטין את התנהלות
המעסיקים בנושא זה נכון לעכשיו קשה מאוד להעריך את ההשפעה על עלויות המעסיק
ועל רמת השירות ששני הגורמים )המעסיק והעובד( יקבלו.

ועדת בכר
ועדת בכר
בחוק קופות הגמל נקבע כי :

•

העובד רשאי לבחור את הקופות והמסלולים בקופות גמל )לרבות ביטוח מנהלים
הוני( ,קצבה )פנסיה או ביטוח( ופיצויים  .החוק איננו מאפשר למעסיק להתנות את
זהות הקופה אלא רק מטיל עליו כמה וכמה מחויבויות נוספות:

על המעסיק להיות פעיל ולהעניק לעובד הזדמנות לבחור את זהות הקופה )סעיף 20
א'.(2
 .1המעביד לא יוכל להציג מספר אפשרויות לבחירה ולחייב את העובד לבחור ביניהן;
העובד רשאי להפקיד בכל קופה שיבחר !
 .2אי בחירה של העובד איננה מעניקה פטור מהפקדה למעסיק.
 .3על המעביד לוודא שהקופה אליה יש להעביר את הכספים על פי בחירת העובד
מתאימה לסוג ההפקדות שבנדון )קצבה או הון(.
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הפיקוח הפנסיוני
חוק הפיקוח על הייעוץ הפנסיוני
כנגזרת נוספת מהמלצות ועדת בכר ,ביום  10.2.06ייכנס לתוקפו חוק הפיקוח על
שירותים פיננסים )עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני( .החקיקה החדשה
דורשת מהמעסיק להגדיר מחדש את ההתקשרות עם סוכן הביטוח או עם מנהל
ההסדרים הפנסיונים.
החוק מסדיר את נושא הייעוץ והשיווק של מוצרים פנסיוניים )קרנות פנסיה ,ביטוחי
מנהלים ,קופות גמל וקרנות השתלמות( ומטיל אחריות פלילית )שנתיים מאסר
או קנס כבד( על העוברים על סעיפיו כולל על מנהלים ונושאי משרה בארגונים.
החוק קובע בין היתר :
סעיף  – 13ביצוע עסקה לגבי מוצר פנסיוני בעבור לקוח תיעשה רק כחלק מייעוץ
פנסיוני או משיווק פנסיוני או בהמשך לו .
ייעוץ פנסיוני – מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון הפנסיוני שלו כאשר אין
לנותן הייעוץ זיקה למוצר הפנסיוני -פעולה שנושאי משרה )בכספים ובמשאבי אנוש(

בארגונים רבים נוטים לבצע כחלק מפעילותם השוטפת.
"יועץ פנסיוני"  -בעל רישיון יועץ פנסיוני שניתן לו לפי סעיף  - ;5לנושא המשרה בארגון
אין רישיון יועץ.
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שיווק פנסיוני – מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון הפנסיוני שלו כאשר לנותן
הייעוץ יש זיקה למוצר הפנסיוני.

הפיקוח הפנסיוני
חוק הפיקוח על הייעוץ הפנסיוני

השאלה המרכזית – האם סוכן הביטוח/מנהל ההסדר יוכל ולהמשיך
ולפעול בארגון באותו אופן שפעל לפני כניסת החוק לתוקף ,כמו
כן האם יוכל להמשיך ולייעץ במקביל למעסיק ולעובדים.
סעיף  – 20קובע תנאים אשר בהתקיימם יוכל המעסיק להתקשר עם יועץ פנסיוני
לצורך מתן ייעוץ לעובדיו:

•
•
•
•
•
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היועץ אינו תאגיד בנקאי
אין ליועץ קשר עסקי עם המעסיק
התשלום ליועץ בוצע ישירות מהמעסיק
המעסיק לא יוכל לקבל טובת הנאה מהיועץ
המעסיק לא יתערב בתוכן הייעוץ הפנסיוני ולא יחייב את העובד לקבל ייעוץ
מאותו יועץ

צו הרחבה
צו הרחבה בדבר מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה
•

ב  16.8.05-נחתם הסכם קיבוצי כללי בין התאחדות התעשיינים לבין ההסתדרות הכללית החדשה
,בדבר מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה .ההסכם למעשה מהווה הסכם מסגרת חדש לעובדי
התעשייה המצטרפים למפעלים החברים בהתאחדות התעשיינים ואין להם הסדר ביטוחי אחר או
קודם .

•
•

חל על עובדים המועסקים במפעלים שהם חברים בהתאחדות התעשיינים החל מ. 1.9.05 -
לא חל על מפעלים שיש בהם הסכם או הסדר קיבוצי אחר לביטוח פנסיוני.

הצו קבע כי :

•
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הביטוח הפנסיוני יעשה בקרן פנסיה חדשה עד תקרת שכר של פעמיים השכר הממוצע במשק )כ-
, ( ₪ 14,000העובד יוכל לבחור לבטח עד  80%מהשכר הממוצע במשק )כ ( ₪ 5,600-בקרן פנסיה
מקיפה ואת היתרה בקופת ביטוח או בקרן פנסיה כללית .כל ההפרש מעל לפעמיים השכר הממוצע
יוכלו לעבור ,על פי בקשת העובד ,לקרן פנסיה כללית,ביטוח מנהלים או קופת גמל לתגמולים
ופיצויים או בשילוב של שניהם .

התפקיד החדש של הCFO -
המציאות החדשה ; חקיקת בכר =< חוק הפיקוח הפנסיוני =< צו ההרחבה
כל אלה ובעיקר סעיף  20לחוק הפיקוח הופכים למעשה את ה CFO -לממליץ
הוא חייב להיות מקור ממליץ בעל ידע מספק לצורך מתן שירותי ידע להנהלה
,לנציגות העובדים והעובדים כי הוא כבר לא קובע אלא הופך לממליץ .

על מה זה משפיע באופן מיידי :
• הסכמי עבודה =< שינויים בחוזי העסקה בנוגע לקופות פנסיוניות צריכים
לשקף את ההסדר הפנסיוני שבו בוחר העובד ,הוספת פסקאות פרטניות
בהסכמים .

•
• הגדרה חדשה של ההתקשרות =< אופן הניהול של מנהל ההסדרים )סוכן
המדיניות הפנסיונית =< עדכון המדיניות הקיימת בארגון.
הביטוח(.
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•

החופש לבחור =< כל עובד יכול להצטרף לאן שהוא רוצה ,המערכת צריכה
להיות מוכנה לכך .

•

הימנעות מייעוץ מטעם נושאי משרה =< מנגנון מוכן במקרה של תגובות
לפניות עובדים לנושאי משרה בסוגיות פנסיוניות.

•

עדכון מפרטי שירות מול מבטחים/מנהלי הסדר=< נהלי עבודה בארגון בכל
הנוגע לתחום.

קצת סדר לא יזיק ...
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זיהוי הצרכים בארגון בדרך ליישום מדיניות פנסיונית
חשוב ! שיתוף עם משאבי אנוש בד"כ יש ויכוח מי המוביל של המהלך ,צריך לזכור שבסופו של יום צריכה להיות
מדיניות פנסיונית פרקטית ועל יש לזהות יחדיו את נקודות ההשקה ולשתף האחד את השני בכל הקשר לתהליך
הקליטה ,השהייה והעזיבה של העובד .אין כאן רק פאן מקצועי גרידא אלא לא מעט תפעול ולוגיסטיקה .להלן
דוגמאות לזיהוי צרכים

.1
.2
.3

.4
.5
.6

.7
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ייסוד מנגנון שלא יחשוף את העובד ואת המעביד בגין תקופת הזמן שהמעביד אינו מפריש
לתנאים סוציאליים מתחילת העבודה=< ריסק זמני חתום או ברשימה 50/200-1,000/7.5,
ייסוד מטריצה קבועה למנהל ההסדר בכל הקשור לפילוח אוכלוסיות עובדים )ייצור,ישירים
,עקיפים,דרג ביניים,הנהלה( .
מזעור ניגודי עניינים בין האינטרסים של המעביד ושל העובד בו סוכן הביטוח /מנהל ההסדר
מהווה הן משווק פנסיוני והן יועץ פנסיוני בו בזמן =< נראה כי בפני המעסיק קיימות שתי
אפשרויות עיקריות  :האחת-שכירת שירותי ייעוץ או סוכן ולשלם עבור הייעוץ שניתן למעסיק
והעובד יבחר את סוכן הביטוח שלו לביצוע העסקה .השנייה -לבחור סוכן ביטוח לביצוע עסקאות
הפנסיוניות של העובדים ולדאוג כי העובד ישכור את שירותיו של יועץ פנסיוני.
ייסוד מנגנון פנסיוני שמשווה )פחות או יותר( בין מוצר של קרן פנסיה וביטוח מנהלים באמצעות
הסדרי מטרייה =<יורחב בהמשך.
הקמת מנגנון בקרה שוטף בחברה לצורך מדידת ביצועי הסוכן  /מנהל ההסדרים.
השוואת הסכמי העסקה/חוזי העסקה אישיים למדיניות ולמוצר הנבחר =< מהוא הוותק לקבלת
תנאים סוציאליים,איזה תוכניות אפשר לשלב הון-קצבה-הון  -מקסום או לא ,על איזה שכר
מופרשים התנאים הסוציאליים,מהם אחוזי ההפרשות של עובד מעביד – זהות או לא זהות ועוד
. ...
ייסוד מנגנון המטפל בעזיבת עבודה )פיטורין/התפטרות – שחרור אוטומטי" -זכאות בלא תנאי
""/סעיף .("14

זיהוי הצרכים בארגון בדרך ליישום
"סעיף  " 14הפרשת שוטפת של המעביד בגובה של  6%עבור פיצויים ,ללא צורך בהשלמת חוב
וותק,המעביד מוותר על השליטה בכספי הפיצויים ולמעשה ישלים במועד סיום יחסי עובד מעביד –
פיטורים את ההפרש  2ו 1/3%-אשר עבורם כן יחושב חוב וותק .
"זכאות בלא תנאי" הוא מושג חדש בעולם התוכן של יחסי עובד ומעביד ,והוא קובע כי:
הסדר ביחסים בין המעסיק לבין העובד ,העוקף את הצורך באימוץ סעיף  ,14ומגדיר את זכותו של העובד
לכל יתרת הכספים הצבורים בתכנית ,לרבות כספי הפיצויים ,ובלבד שחברת הבטוח ו/או קרן הפנסיה
ישערכו את חלק הפיצויים בסכום הגבוה מבין :
.1הפרמיה ששולמה על חשבון פיצויים בתוספת הפרשי הצמדה למדד  -או
 .2ערך הצבירה בפועל ,כלומר פרמיה על חשבון פיצויים בניכוי דמי ניהול בתוספת רווחים.
במידה ויהיה קיים הפרש להשלמת חבות המעביד בגין ההפרשה לפיצויים ,הוא יושלם מתוך מרכיב
התגמולים.
למעשה מדובר בהתחייבות מראש של המעביד לשחרר באופן אוטומטי את כספי הפיצויים הן מסיבת
פיטורים והן מסיבת התפטרות לאחר  3שנים רצופות של עבודה כאשר במהלך ה 3 -השנים
הראשונות המעביד שולט בכספי הפיצויים ) 3שנים זו ברירת המחדל(.
החיסרון בתום  3שנים למעביד אין שליטה על יתרת הכספים הצבורים בתוכנית כולל כספי פיצויים.
היתרון למעביד הינו במקרה של פיצויים שבו העובד מראש מסכים כי המעביד לא ישלים לו את כספי
הפיצויים מעבר לסכום שנצבר על פי הגבוה מבין סעיף  1ו, 2 -זהו יתרון מאוד קריטי,מבחינת
המעביד ,לכל הפוליסות החל מ 1.1.2004 -שבהן דמי הניהול שגובות חברות הביטוח נגזרות למעשה
מסך כל הפרמיה )תגמולים ופיצויים( בשונה
ממה שהיה עד . 31.12.2003
"סייג לזכאות" :התניה בתכנית הבטוח ,ולפיה העובד לא יהיה זכאי לקבל את כל הכספים שבקופת הגמל,
אם התקיימו בו התנאים המצדיקים פיטורים בלא פיצויים בהתאם לסעיפים  16,17לחוק פיצויי
פיטורים.
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זיהוי הצרכים בארגון בדרך ליישום
שינוי חישוב דמי הניהול בביטוחי מנהלים
עד 31.12.2003
דמי הניהול של חברות הביטוח והעמלה של הסוכן נגזרו מתוך מרכיב הריסק בפרמיה ,
דוגמא :
שכר חודשי ₪ 5,500
יחס ריסק לחיסכון 95:5
הפרשות תגמולים  5%מעביד ו 5% -עובד
הפרשות פיצויים 8.33%
סה"כ פרמיה ₪ 1,000 = 18.33%X5,500
חלק הפרמיה בגין מרכיב הריסק – 50 = 5/100X1,000
בתוך ה ₪ 50-היה כלול עלות ריסק בסיסי והשאר דמי ניהול ועמלת סוכן
חלק הפרמיה בגין מרכיב החיסכון –  450) ₪ 950 = 95/100X1,000פיצויים ו 500 -תגמולים ,לאחר
שירדו מהם ה ₪ 50 -עלות הריסק(
בעת עזיבת העובד חברת הביטוח השלימה לעובד את הפיצויים מתוך התגמולים ,רוב העובדים
לא שמים לזה לב כי ערכי הפדיון כוללים תשואות ואז ההפרשים מטשטשים את החוסר בתגמולים.
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זיהוי הצרכים בארגון בדרך ליישום
החל מ 1.1.2004 -
דמי הניהול של חברות הביטוח והעמלה של הסוכן נגזרים מתוך הפרמיה הכוללת )פיצויים ותגמולים( ,
דוגמא :
שכר חודשי ₪ 5,500
הפרשות תגמולים  5%מעביד ו 5% -עובד
הפרשות פיצויים 8.33%
סה"כ פרמיה ₪ 1,000 = 18.33%X5,500
חלק הפרמיה בגין מרכיב תגמולים – 550 = 10%X5,500
כל חלק מוכפל ב 5-8% -דמי ניהול
חלק הפרמיה בגין מרכיב הפיצויים450 = 8.33% X 5,500 -
בעת עזיבת העובד למעשה יכול להיווצר חוסר במרכיב הפיצויים שעל המעביד לכסות ,מצב זה נפתר באמצעות יישום סעיף "זכאות
ללא תנאי" כך שבמידה והמעביד חתם על הסעיף בפוליסה הרי שחברת הביטוח תשחרר לעובד את כספי הפיצויים ,כאשר יבוצע
תחשיב של :
ערך הצבירה בפועל = )X450מס' חודשי ותק(-דמי ניהול+רווחים =<במידה וגדול שווה ל 100% -מערך הפיצויים המועברים
העובד יקבל את הצבירה בפוליסה ,במידה וקטן מ 100% -מערך הפיצויים המועברים יבוצע התחשיב הבא :
הפרמיה ששולמה על חשבון פיצויים  +הפרשי הצמדה למדד = X450מס' חודשי ותק  Xהצמדה למדד,יילקח הגבוה מבין השניים
בכל מקרה שבו דמי הניהול גרמו לקיטון בערכי הפיצויים למעשה חברת הביטוח תפצה את המעביד על פי המנגנון לעיל ותנכה
לעובד את דמי הניהול שמיוחסים לרכיב הפיצויים מתוך התגמולים .
"זכאות ללא תנאי" לא פוטר את המעביד מהשלמת חוב וותק בגין הפרשות .
אם יש "זכאות ללא תנאי " ומפטרים =< למעביד לא תהיה כל השלמה נוספת מעבר לחוב וותק ,כלומר לא ישלים את החוסר שנוצר
בגין דמי ניהול שקוזזו מהפיצויים .
אם אין "זכאות ללא תנאי" ומפטרים =< העובד יוצא נשכר שכן מעבר להשלמת חוב וותק ישלים המעביד את החוסר שנוצר בגין
דמי הניהול שקוזזו מהפיצויים.
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עם מי יוצאים לדרך ...
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שיקולים בהתקשרות עם מנהל הסדרים
המשווק הפנסיוני נדרש לבחון את כלל סוגי המוצר הפנסיוני
מתוך "כלל המוצרים הפנסיונים שלגביהם הוא עוסק
בשיווק פנסיוני,ובלבד שהמוצר הוא מהסוג המתאים ביותר
ללקוח"Best Advice -

•

היכולת לנהל תיק פנסיוני שמתקבל  as isכולל רביזיות תיק קיים
בהתאם למדיניות חדשה.
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•

היכולת התפעולית מול כל השוק הפנסיוני ובמיוחד יכולת ניהול מסלקת
תשלומים.

•

היכולת להעניק לעובד ולמעביד גישה מאובטחת באמצעות אתר האינטרנט
לצורך קבלת מידע ושקיפות מלאה אודות ערכי פדיון,מעקב אחר גביית
פרמיה ,סטאטוס חסכון וריסק על פי תנאי הפוליסות/קרנות פנסיה וכל נתון
פיננסי אחר.

•
•

היכולת לשתף פעולה עם היועץ הפנסיוני.
היכולת להביא לארגון ערך מוסף.

שיקולים בהתקשרות עם יועץ פנסיוני
היועץ הפנסיוני נדרש לבחון את כלל סוגי המוצר הפנסיוני מתוך
"כלל המוצרים הפנסיונים והגופים המוסדיים "
•
•
•
•
•

מזעור ניגודי עניינים.
בקרה מקצועית של תוכן התוכניות.
זמינות ,פרקטיות  ,ההכשרה מתאימה ניסיון וידע.
בניית לו"ז מוסדר מראש לגבי הפעילות )מי עושה מה ,מתי וכו'(.
עדכון שוטף הנוגע לשינויים בתחום הביטוח והפנסיה.

נקודה למחשבה ;
לשקול האם במצב שישנה מסה קריטית – האם יש צורך לבנות פוזיציה מתמחה בנושא
בארגון כיועץ פנסיוני פנימי שירכז את הנושא עבור המעביד )בדומה ליועץ משפטי
פנימי( .

16

אז מאיפה מתחילים ...
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מיפוי אוכלוסיית עובדים
המטרות שנרצה להשיג באמצעות מיפוי :

•

בדיקה לגבי יישום מדיניות גורפת או פרטנית לאוכלוסיות עובדים ניתוח סוג
האוכלוסייה וצרכי הכיסוי הביטוחי.

•
•

בסיס לקביעת נוהלי עבודה -בניית מדיניות .

•
•
•

ניתוח הצטרפות ונשירת עובדים ,מחזורי גידול בחברה-קביעת סוג התנאים
והפרשות שכר.
דיפרנציאליות במבנה התנאים הסוציאליים.
ניתוח נתוני וותק בארגון לצורך קביעת מדיניות בפתיחת תנאים סוציאליים
וחבות פיצויים.
ניתוח מדויק של מצבת כ"א כבסיס למו"מ בין חברות ביטוח/קרנות פנסיה
)גיל,הגדרת מקצוע,מצב משפחתי וכו'(

 .1שליטה במערך הפנסיוני הכולל של החברה.
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ייסוד מדיניות פנסיונית
על מה כדאי לתת דגש בקביעת המדיניות:
•
• אפיון אוכלוסיות עובדים .
• מתן תנאים סוציאליים המתאים לאפיון אוכלוסיות עובדים .
• השכר ממנו נובעים התנאים הסוציאליים .
• אחוז ההפרשות של העובד והמעביד לפי פיזור של תוכניות .
• ייסוד תקרות שכר מפעליות לתוכניות חדשות.
• יישום המדיניות לעובדים קיימים כולל הכנת רביזיה ומפגשים עם עובדים.
• יישום לגבי עובדים חדשים המגיעים ללא ו/או עם תוכנית ביטוח/פנסיה קודמת
קליטת עובד .

 -תיקי ירושה

•
•
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חיתום רפואי,ריסק זמני ,ריסק סביר למקרה מוות,אובדן כושר עבודה.
מדיניות הארגון בהתפטרות/פיטורין )עובד חודשי,גלובאלי קרן פנסיה /ב"מ(.

עדכון הסכמי/חוזי העסקה עם עובדים לאור גיבוש
מדיניות פנסיונית בחברה

 .1החלת תנאים סוציאליים – החל ממתי .
 .2ריסק זמני והצהרת בריאות מקוצרת כבר בעת קליטת העובד.
 .3דיפרנציאליות ובניית שכבות שכר לסוציאליות בגין גידולי שכר בהתאם
למדיניות שנקבעה.
 .4מנגנון עזיבה – פיטורין/התפטרות ,זכאות ללא תנאי,סעיף . 14
 .5עובד בשכר חודשי או גלובאלי.
 .6מיסוד השפעת חוק הייעוץ בהסכמי עבודה .
 .7מיסוד החופש בבחירת קופת גמל/קרן פנסיה/ביטוח מנהלים "-החופש לבחור"
בעקבות חקיקת בכר .
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מפרט מוצר ושירות
כיום הפתרונות הפנסיונים אינם מספקים יש צורך בתכנון
דינאמי של פתרונות פנסיונים עוקפים :
מפרט מוצר  :איכות מוצר הפוליסה בביטוחי מנהלים
וקרנות פנסיה-
יש להגדיר לאחר זיהוי הצרכים ,ביצוע המיפוי ואימוץ המדיניות מה חשוב שהמוצר
הפנסיוני יכלול בד"כ כלל יינתן דגש על :

•
•
•
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חיתום רפואי הצהרת בריאות מקוצרת
ריסק זמני בתחילת עבודה
הרחבת כיסוי א.כ.ע – אופן קביעת השכר המבוטח,גובה הכיסוי ,תעריף
קולקטיב ,הרחבה לנכות חלקית ,בדיקות אי כשירות ,ביטולי חריגים ,הגדרת
עיסוק ספציפי )צווארון כחול ולבן( שמירת תעריף בעזיבה,פרנצ'יזה.

מפרט מוצר ושירות
הכנת מפרט שירות – מול מנהל ההסדרים
למעשה למפרט השירות אנו יוצקים את תוכן המדיניות הפנסיונית
שאומצה .
•
• יציקת מטריצת המדיניות לעבודה יום-יומית בפועל .
קביעת נהלי עבודה ברורים מול מנהל ההסדרים
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מטריות משלימות בקרנות פנסיה
מה חשוב שיהיה :
•
•
•
•
•
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ריסק זמני
הרחבת נכות חלקית עד 75%
הגדרות עיסוק
פרנצ'יזה
ביטולי החרגות

שמירה על הקיים
כיצד שומרים על הקיים – בקרות יישום המדיניות לאחר תקופת
הרצה בקרות טכניות )מה חשוב לבדוק בפועל(:
שימוש נכון ביועץ הפנסיוני כמבצע בקרות יישום עבור הארגון
•
•
•
•

בקרות על פרמיות שנפרעו ויושבות בפוליסה אל מול הפרמיות ששולמו ממערכת השכר גם בסכום
השקלי,גם בפיצול  %ההפרשה וגם בניתוב להון/קצבה/פנסיה/פיצויים/א.כ.ע.
עמידה בתקרות מס,דמי ניהול,ריסק וחסכון.
עמידה בכיסוי מינימאלי למקרה מוות בהשוואה למדיניות החברה.
א.כ.ע – איכות הכיסוי,סכום הכיסוי ביחס לשכר ועלות הכיסוי.

שליטה על הדיווחים ובקרה על הפקדת הכספים מצריכה להגדיל את הפאן
הדיווחי ,דיווח הרבעוני יתכן והוא מאוד מאוחר .
פיגור בהעברות פרמיה לקופות מטעם מנהל ההסדר )אפילו של חודשיים( הינו
הופך לרכיב קריטי ,מהו יום הערך ? שינויי שכר ,א.כ.ע ,השוואת מידע נפרעים
ועוד...
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האסימטריות של הסמכות והאחריות
אחריות

סמכות

ה CFO-חייב לשמור על רמת ידע ושליטה
בתחום,חקיקת בכר לא רק שאינה מקלה אלא
מחמירה.

ה CFO-אינו "יועץ פנסיוני" לפי הגדרת החוק,הוא
יכול רק להמליץ.

על המעסיק להיות פעיל ולהעניק לעובד הזדמנות
לבחור את זהות הקופה .

המעסיק לא יתערב בתוכן הייעוץ הפנסיוני ולא
יחייב את העובד לקבל ייעוץ מאותו יועץ.

אי בחירה של העובד איננה מעניקה פטור

המעביד לא יוכל להציג מספר אפשרויות לבחירה
ולחייב את העובד לבחור ביניהן העובד רשאי
להפקיד בכל קופה שיבחר !

חובת הבקרה ,היישום וניהול הסיכונים מוטלת על
כתפיו של ה, CFO -היא נגזרת מוועדת ברנע כמו
כן חלה עליו חובת דיווח ושקיפות .

על המעביד לוודא )הוא אינו חלק מהליך קבלת
ההחלטות( שהקופה אליה יש להעביר את
הכספים על פי בחירת העובד מתאימה לסוג
ההפקדות שבנדון )קצבה או הון(.

מהפקדה למעסיק-חובת ייסוד מנגנון שימנע
תביעות מול המעסיק.

אחריות על תחשיבים ואומדניםSOX,

חוסר שליטה בתהליך !
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ולפני שמסיימים ...

כמה מילים על התמחות וידע בתחום :
ההתמחות בידע אף גורם אקדמי לא מלמד את הנושא ,חוסר ידע בשוק .
טיפ קטן ...
אסור לשכוח שבסוף היום האחריות על ייסוד,ניהול והבקרה של המערך
הפנסיוני בארגון מוטל על כתפי ה CFO -ועל כן שימוש במנהל ההסדר או יועץ
אינה פותרת את ה CFO -מלהיות מעורב ומעודכן בכל הנעשה .
משנת ) 2000חוק ההסדרים( אנו עדים למהפך עצום בתחום הפנסיוני ,למעשה גם
היום הכול בהתהוות ועל כן יש להיות כל הזמן עם היד על הדופק.
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Thank you.
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