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ההתפתחות כרונולוגית
•
•
•
•
•

הסכם קיבוצי של המפעל  -כל העובדים מבוטחים
בקרן פנסיה ותיקה אחת) .וגם קופת גמל אחת וקרן
השתלמות אחת(.
שיווק תוכניות ביטוח חיים עם חסכון לפנסיה
באמצעות סוכני ביטוח החל בסוף שנות ה – .60
התפתחות מנהלי הסדר גדולים ופיצול כספים בין
כל גופי החיסכון לטווח ארוך.
מתן אפשרות למעבר חופשי בין גופי החיסכון :גמל,
פנסיה ובהמשך ביטוח חיים .החל בסוף שנות ה –
 90תוך הסרת חסמים נוספים בשנים האחרונות.
רפורמת בכר  -חופש בחירה מוחלט לעובד בכל עת
בבחירת התוכנית הפנסיונית שלו.

חשבות של ההסדרים הפנסיונים

•
•
•
•

שלב ראשון – "גזברות פשוטה"  -ביצוע תשלומים
ישירים למספר בודד של גופים בהתאם להסכם
הקיבוצי .קופות גמל כמכשיר מרכזי לעצמאים.
שלב שני  -כניסת סוכני הביטוח וביצוע תשלומים
לחברות ביטוח במקביל לקרנות הפנסיה .סוף שנות
ה –  .60התחלת תוכניות משולבות.
שלב שלישי – התפתחות למנהלי הסדר גדולים
ופיצול התשלומים והרשימות באמצעותם.
ההתפתחות העתידית הצפויה  -שיפורים טכנולוגים
לרבות בסליקה ,מערכות און-ליין וכניסת לשכות
שכר.

השוק
השחקנים בשוק:
 10 .1קבוצות ביטוח הפועלות בענף ביטוח חיים )13
חברות ביטוח(.
 10 .2קבוצות המנהלות קרנות פנסיה חדשות ) 19קרנות
פנסיה חדשות ,חלקן בתהליכי מיזוג( ו –  10קרנות
משלימות(
 417 .3קופות גמל )כולל קרנות השתלמות(.
בחברות הביטוח קיימים מסלולי השקעה וסוגי פוליסות
מגוונת :מסורתי ,עדיף ,תוכניות חדשות.
בקופות גמל :מסלולי השקעה עם  4רמות סיכון )בהתאם
לשיעור ההשקעה במניות ונכסים נגזרים( וגם בקרנות
פנסיה.
מדי חודש מוקמות קופות נוספות

רגולציה חדשה והשפעה על ניהול כספים
.1
.2
.3
.4
.5

שינויים בתקציב ההפרשות לחסכון פנסיוני .בידול
הקרנות הותיקות והאחדת שיעורי הפרשות לפנסיה
חדשה ,גמל וביטוח חיים.
שינויים בתקרות להפקדה הונית ולהפקדה לקצבה.
שינויים בנוסחת ערכי פדיון בקרן הפנסיה שנת - 2005
השפעה על החבות לפיצויים של המעסיק.
מעבר לתשואה יומית -מתן דגש לתאריכי הערך של
ההפקדה לצורך רישום הזכויות.
מעבר בין גופי חסכון " -נדידת" כספי הפיצויים של
המעסיק .חתימת המעסיק .הסכמת המעסיק למעבר
רק במצבים מסויימים.

בעיות בהפקדות לגוף חסכון פנסיוני
.1
.2
.3
.4

שיעורי הפקדה אשר אינם עולים בקנה אחד עם
הוראות תקנה  19לתקנות מ"ה )כללים לאישור
ולניהול קופות גמל(.
הטבות מס שגויות) .שיעור זיכוי לא מתאים( .צפוי כי
בעתיד ידרשו יתר פרטים בטופס  106לרבות מספרי
קופות הגמל.
שגיאות שיוך של עמיתים בין קרן ותיקה לחדשה או
בין כל קופה אחרת.
אי התאמת רשימת זכויות לתשלום הכספי.

בעיות בהפקדות לגוף חסכון פנסיוני
 .1כספים לא מזוהים  /עמיתים לא מזוהים.
 .2אי התאמה בין מדיה מגנטית לרשימה מודפסת.

הפתרון ההכרחי – שיפור הבקרה אצל
המעסיק בנושא ביצוע התשלום ומשלוח
רשימות המבוטחים

חוזר סעיף 30
הוראות המפקח על הביטוח בחוזר ביטוח 2004/14
בנושא התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח לפי סעיף
 30לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח )חל כמובן גם על
מנהל הסדר(:
 .1פתיחת חשבון נאמנות של סוכן הביטוח  -במידה
והמבוטח לא מעביר את דמי הביטוח ישירות לחברת
הביטוח.
 .2תשלום הלקוח רק לחשבון נאמנות והעברת כספים
מחשבונות הנאמנות למבטחים בלבד או לקופות
גמל .מתן אפשרות להקמת חשבון נפרד לכל מבטח
או חשבון מפצל לכל המבטחים .חשבון חד כיווני

חוזר סעיף  - 30המשך
 .1הוראות הדיווח של סוכן ביטוח לעניין חשבון מפצל
ממנו מועברים כספים למספר מבטחים או קופות:
א -דוח רבעוני לכל מבטח אודות התשלומים בגין כל
מעסיק.
ב -דוח רבעוני לכל מעסיק אודות פיצול הכספים
לכל מבטח בעבור כל עובד בנפרד וסה"כ) .הדוח
יאושר ע"י כל מבטח ,או לחילופין יערוך המבטח
דוח משלו לכל מעסיק(

מערך הבקרה של המעסיק
 .1חישוב העתודה לפיצויים תוך איסוף כל המידע
הרלוונטי.
 .2שמירה על זכויות העובדים תוך סגירת מעגל הבקרה
ע"י קבלת אישורים מכל החברות והקופות בזמן
אמיתי.
 .3הקמת מערך ייעוץ ובקרה:
 .1מנהל הכספים באמצעות חשב שכר או חשב
חסכון פנסיוני יעודי.
 .2הממשק מול מנהלי כ"א.
 .3ייעוץ – מיקור חוץ  /גרעין ייעוץ פנימי.
 .4עליה באחריות לשליטה ולבקרה תוך הקטנת
הסמכות לניהול הנושא.

