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 הביטוח והחיסכו , אג  שוק ההו 

 ממצאי מעקב
 הפיקוח על ביטוח חיי  משולב בחיסכו 

 תקציר
  להל  (  ביטוח וחיסכו, משרד מבקר המדינה בדק את הפיקוח של אג  שוק ההו 

בדוח שנתי . על תכניות ביטוח חיי  משולב בחיסכו  שמנהלות חברות הביטוח) האג 
השווה משרד מבקר המדינה בי  השיעורי  של עלויות )  הדוח הקוד  להל   (471

ובי  השיעורי  ) שכיסוי  מוטל על המבוטחי (הניהול והשיווק בענ  ביטוח החיי  
  להל  (נסיה וקופות הגמל לתגמולי  ולפיצויי  של העלויות האלה בענפי קרנות הפ

והעלה ששיעור עלויות הניהול והשיווק בענ  ביטוח החיי  היה , )ג הרגילות"קופוה
מאז פורס  . גדול פי כמה משיעור העלויות האלה בכל אחד משני הענפי  האחרי 

ח הדוח הקוד  עשה האג  כמה שינויי  שנועדו לצמצ  את שיעורי העלויות בביטו
. וא  על פי כ  נשאר הפער גדול למדי, חיי  משולב בחיסכו  או לאפשר את צמצומ 

יש תחליפיות רבה בי  תכניות לביטוח חיי  משולב , לדעת משרד מבקר המדינה
וכ  יש תחליפיות רבה בי  , בחיסכו  מסוג ביטוח קצבה ובי  קרנות פנסיה חדשות

ג "וח תגמולי  ופיצויי  ובי  קופותכניות לביטוח חיי  משולב בחיסכו  מסוג ביט
ג הרגילה רוכש פוליסות בלא רכיב של חיסכו  לביטוח "א  העמית בקופה(רגילות 

מ  הראוי שהאג  יעודד ). סיכו  המוות ולביטוח סיכו  אבד  כושר העבודה לפי צרכיו
, בתנאי  של שקיפות מרבית, תחרות בתו# כל אחד מהענפי  הללו ובי  שלושת 

כדי לעודד התייעלות וצמצו  של שיעורי עלויות הניהול והשיווק ,  השארבי , וזאת
 .המוטלות על לקוחותיה 

שהשיטה לחלוקת הרווחי  בי  , שרד מבקר המדינה לאג מ העיר 1993עוד בנובמבר 
ח שנקבעה בכל סוגי הפוליסות לביטוח חיי  משתת  וטחברת הביטוח ובי  המב

ברווחי 
2

 1995מאי ב. יתה מעוותת ובלתי הוגנת למבוטחי  ואיל# הי1989  שנמכרו מ
, )תנאי  בחוזי ביטוח(התקי  שר האוצר תיקו  לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח 

שנועדה לתק  במידה רבה את העיוות בשיטת , א6ולפיו הוספה תקנה, 1981 ב"התשמ
חלוקת הרווחי 
3

שהאג  לא הורה , המעקב שעשה משרד מבקר המדינה העלה. 

__________________ 
1  È˙ ˘ ÁÂ„47‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ) 1997( ,49 1' עמ. 
אלא , ו  שבו התשואה על רכיב החיסכו  אינה קבועה ואינה מובטחת מראשביטוח חיי  משולב בחיסכ 2

 . שחברת הביטוח משקיעה בו את כספי רכיב החיסכו " תיק ההשקעות"משתנה ותלויה בתשואה שיניב 
ובמקו  תקנת משנה , א6ולפיו תוקנה תקנה ,  התקי  השר תיקו  לתקנות תנאי  בחוזי ביטוח1.1.04 ב 3

.  ואיל 2004שהוראותיה חלות על פוליסות ביטוח המונפקות משנת , חדשה) א(נה באה תקנת מש) א(
 ועד סו! 1989אול  תיקו  זה אינו חל על הפוליסות לביטוח חיי  משתת! ברווחי  שהונפקו משנת 

 .הנדונות כא , שעליה  ימשיכו לחול ההוראות הקודמות, 2003שנת 
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"תוספת שלילית"ביטוח לדווח למבוטחיה  על לחברות ה

4

,  לדמי הניהול הקבועי 
שחברת ביטוח " תיק ההשקעות"שנצברה בשל הפסדי השקעה בשנה מסוימת ב

ועל ניכויה , משקיעה בו את כספי רכיב החיסכו  של פוליסות משתתפות ברווחי 
"תוספת חיובית"לטובת המבוטחי  מ

4
רה בשל שתגיע לחב,  לדמי הניהול הקבועי 

האג  ג  לא הורה לחברות הביטוח . שלאחר מכ ) או בשני (רווחי השקעה בשנה 
 . ולא עשה ביקורת אצל  בעניי  הזה, לדווח לו על כ 

 לפי  הקבועי ניהולהדמי תוספת חיובית ל הביטוח גובותחברות ש ,עוד העלה המעקב
הניהול לאחר ניכוי דמי  ( מהתשואה הריאלית החיובית15%חישוב ארעי של 

משרד מבקר המדינה העיר .  כל שנה ועד תו  כל חודשמתחילתשהצטברה  )הקבועי 
 אי  לגבות תוספת חיובית לדמי הניהול הקבועי  אלא לאחר א6תקנה שלפי , לאג 

שהוא מקבל את הערת ,  השיב האג  למשרד מבקר המדינה2004בנובמבר . תו  השנה
 . הביקורת

ברות  חשאי  להסתפק בתחרות בי , דינה את דעתובדוח הקוד  הביע משרד מבקר המ
, בגי  ביטוח משתת  ברווחי " תיקי ההשקעות"ניהול בהביטוח על מידת ההצלחה 

אלא על האג  לפעול ליצירת תחרות בי  החברות ג  בקביעת הרכיבי  הכספיי  
תעריפי ביטוח החיי  ושיעוריה  של דמי הניהול : המוגדרי  מראש בתכניות הביטוח

 פעל משרד האוצר על פי המלצת 2004המעקב העלה שבשנת . בועי  והמשתני הק
 . משרד מבקר המדינה בדוח הקוד 

שחובות דיווח חשובות המוטלות על ,  העיר משרד מבקר המדינה לאג 2004ביוני 
האג  . ג הרגילות אינ  מוטלות כלל על חברות הביטוח ועל קרנות הפנסיה"קופוה

שרוב חובות הדיווח האמורות יוטלו על , 2004נה בנובמבר השיב למשרד מבקר המדי
  .חברות הביטוח

♦  
 מבוא 
: משלושה סוגי ) ג" קופו להל  (זמ  ארו  ולעת זקנה אפשר לעשות בעיקר בקופות גמל לחיסכו  

ג לתגמולי  ולפיצויי  שבנק או גו" "קופ; "קופת ביטוח"ג לקצבה שאינה "דהיינו קופ, קר  פנסיה

__________________ 
 ,)2003 1989יטוח חיי  משתת  ברווחי  שהונפקו בשני  החלה על הפוליסות לב(א 6לפי הוראת תקנה  4

לאחר (תשואה ריאלית חיובית בחישוב על בסיס שנתי " תיק ההשקעות"בתו  כל שנה שבה הניב 
זכאית חברת הביטוח לגבות מחשבונות , )שחברת הביטוח ניכתה מהתשואה את דמי הניהול הקבועי 

לאחר ( מהתשואה הריאלית 15%בשיעור של , י לדמי הניהול הקבוע" תוספת חיובית"המבוטחי  
לאחר (א  בשנה מסוימת התשואה הריאלית על בסיס שנתי , לעומת זאת). ניכוי דמי הניהול הקבועי 
לא תזכה חברת הביטוח את חשבונות המבוטחי  בסכו  , הייתה שלילית) ניכוי דמי הניהול הקבועי 

תוספת "א תרשו  אצלה את הסכו  האמור כאלא הי,  מהתשואה הריאלית השלילית15% השווה ל
שלאחר מכ( יניב תיק ההשקעות תשואה ריאלית חיובית ) או בשני (א  בשנה ". שלילית שנצברה

את התוספת השלילית ) לטובת המבוטחי (תנכה חברת הביטוח , )לאחר ניכוי דמי הניהול הקבועי (
 .שנצברה מהתוספת החיובית לדמי הניהול הקבועי 
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קופת . 5שחברת ביטוח מנהלת אותה" קופת ביטוח"ו; ) רגילהג" קופ להל  ( אותה אחר מנהל
בה משולבי  בפוליסת ביטוח אחת רכיב של חיסכו  , וח היא תכנית ביטוח של חברת ביטוחטבי

שני הסוגי  העיקריי  של תכניות ביטוח חיי  ). ביטוח מפני סיכו  המוות(ורכיב של ביטוח חיי  
 ה  תכניות ביטוח 6ולעמיתי  עצמאי ") ביטוח מנהלי ("מיתי  שכירי  משולב בחיסכו  לע
פעמי בעת פדיו  הפוליסה או פטירת  המיועדות למימוש בתשלו  הו  חד(תגמולי  ופיצויי  

 . ותכניות ביטוח קצבה) המבוטח
 קצבת נכות, שה  תכניות לתשלו  קצבת זקנה, ת פנסיה מקיפהיורנות הפנסיה מציעות בעיקר תכנק

, אלא לקר  פנסיה חדשה, עמית חדש אינו זכאי להצטר" לקר  פנסיה ותיקה. וקצבת שארי 
ג הרגילות עוסקות בעיקר בניהול כספי חיסכו  לטווח בינוני "קופוה. 7 ואיל 1995שהוקמה משנת 

 . ולטווח ארו 
, זהלפי חוק . 1981 א"התשמ, י ביטוחסקהפיקוח על חברות הביטוח מעוג  בחוק הפיקוח על ע

בדר  כלל . מקרב עובדי המדינה)  המפקח להל  (מפקח על הביטוח )  השר להל  (ימנה שר האוצר 
פעולות המפקח ;  הממונה להל  (ביטוח וחיסכו  , ממנה השר למפקח את הממונה על שוק ההו 

הוראות בעניי  חוזה הביטוח ). ביטוח וחיסכו , יוצגו להל  בדר  כלל כפעולות אג" שוק ההו 
, בדר  כלל פוליסת ביטוח היא חוזה אחיד. 1981 א"התשמ, נקבעו בחוק חוזה הביטוח) פוליסהה(

 . 1982 ג"התשמ, כהגדרתו בחוק החוזי  האחידי 
את הכנסתה של ) בסייגי  מסוימי (וטרת ממס  פ) הפקודה להל   (]סח חדשונ[קודת מס הכנסה פ

י  הפקודה לפי כללי  שנקבעו ניר לעאיש)  הנציב להל  (ג שנציב מס הכנסה ומס רכוש "קופ
. טבות מס שנקבעו בפקודההזכאי  ל) לרבות קופת ביטוח(ג לסוגיה  "ועמיתי קופו, בתקנות

ולפיה הוטל מס על הרווח הריאלי של ,  נכנסה לתוק" רפורמה במס הכנסה2003בתחילת שנת 
דר חוק המסדיר את בהיע. בסייגי  מסוימי , )לרבות קופת ביטוח(ג לסוגיה  "עמיתי  בקופו

חל עליה  ההסדר התחיקתי המעוג  בתקנות מס הכנסה , 8ג ואת הפיקוח עליה "פעילות  של קופו
שהתקי  השר , ) תקנות מס הכנסה להל   (1964 ד"התשכ, )כללי  לאישור ולניהול קופות גמל(

על . ג"ר קופחו/ מ  הסמכות לאש, תונציב אצל לממונה את סמכויותיו על פי התקנה. מכוח הפקודה
רשאי הנציב לאשר תכניות ביטוח חיי  משולב בחיסכו  מסוגי  מסוימי  כקופת , פי התקנות

 . לעניי  חברות ביטוח וקופות ביטוחת בפרק השביעי של התקנות נקבעו הוראות מיוחדו. ביטוח
חד הא: מבחינת התשואה על רכיב החיסכו , באר/ יש שני סוגי  של ביטוח חיי  משולב בחיסכו 

המבטיח תשואה ריאלית בשיעור קבוע ומוגדר מראש על סמ  , )/"ח(מדד  הוא ביטוח חיי  צמוד
שהממשלה התחייבה להנפיק לחברות הביטוח בשל פוליסות , / מיועדות ומועדפות"איגרות חוב ח

 1991שמשנת ,  קבע) האג" להל  (ביטוח וחיסכו  , שוק ההו אג" . / עד תו  תקופות הפוליסות"ח
אלא מסוג , /"ל  לא יהיו חברות הביטוח רשאיות למכור ביטוח חיי  משולב בחיסכו  מסוג חואי

התשואה על רכיב החיסכו  בביטוח חיי  משתת" ברווחי  .  ביטוח חיי  משתת" ברווחי  אחר 
שחברת " תיק ההשקעות"אלא משתנה ותלויה בתשואה שיניב , אינה קבועה ומובטחת מראש

תיק הנכסי  בענ" ביטוח החיי  , לפי נתוני האג".  כספי רכיב החיסכו הביטוח משקיעה בו את
,  בגי  ביטוח חיי  משתת" ברווחי 55% מזה כ, ח" מיליארד ש97  ב2003הסתכ  בסו" שנת 

 . שבעיקר בו מדובר בדוח זה
__________________ 

 .ג רגילות שחברת ביטוח או חברה בת של חברת ביטוח מנהלת אות("ופויש ג  ק 5
 .לרבות עובד שכיר הרוכש ביטוח חיי  משולב בחיסכו( בלא קשר למעבידו 6
 .179 177' עמ, )2004 (·È˙ ˘ ÁÂ„54 וב, צא צ' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„45‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ) 1995 ב ראו 7
 ;23.20  ו19.10, 10.1קאות ספ ,)ועדת בייסקי(ת הבנקי  ה בעניי( ויסות מניורו בדוח ועדת החקירא 8

 .208' עמ, ·È˙ ˘ ÁÂ„54 ו, 1' עמ, )È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÂÁÂ„ : È˙ ˘ ÁÂ„46 )1996 ‰בו
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 עשה משרד מבקר המדינה באג" מעקב לבדיקת תיקו  הליקויי  2004ספטמבר  בחודשי  מאי
   ). הדוח הקוד  להל   (479שבדוח שנתי " הפיקוח על ביטוח חיי  משולב בחיסכו "ק שנדונו בפר

 ח חיי  משולב בחיסכו טוויות הניהול והשיווק בבילע
שהנתוני  שאס" האג" לא אפשרו מדידה מיטבית של הוצאות ההנהלה , בדוח הקוד  צוי 

 לסוכני ביטוח ושל הרווחי  של דמי העמלה שה  שילמו, וההוצאות הכלליות של חברות הביטוח
הוצגה , ע  זאת. בביטוח חיי  משולב בחיסכו )  עלויות הניהול והשיווק להל  יחדיו (שהיו לה  

השוואה שעשה משרד מבקר המדינה בי  שיעוריה  של עלויות הניהול ) 8 6' עמ(בדוח הקוד  
ג הרגילות בשנת "קופוהוהשיווק בענ" ביטוח החיי  ובי  שיעוריה  בענ" קרנות הפנסיה ובענ" 

שיעור  של עלויות הניהול והשיווק בענ" . 1:  כי, ההשוואה העלתה.  ובשני  שקדמו לה1995
ביטוח החיי  מכלל פרמיות ביטוח החיי  היה גדול פי כמה משיעור עלויות הניהול והשיווק 

נות הפנסיה והיה גדול עוד יותר משיעור העלויות בקר, ג הרגילות מכלל ההפקדות בה "בקופוה
שיעור עלויות הניהול והשיווק בענ" ביטוח החיי  מכלל , לחלופי . 2.  מכלל ההפרשות לקרנות

ג הרגילות וקרנות "הנכסי  בענ" היה גדול פי כמה מהשיעורי  של אות  העלויות בענפי קופוה
 .הפנסיה מכלל הנכסי  באות  ענפי 

‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ,Ú Ï˘ Ô‰È¯ÂÚÈ˘ ÔÈ· „Â‡Ó ÏÂ„‚‰ ¯ÚÙ‰˘ ÁÂËÈ· Û Ú· ˜ÂÂÈ˘‰Â ÏÂ‰È ‰ ˙ÂÈÂÏ
‰ÂÙÂ˜Â ‰ÈÒ Ù‰ ˙Â ¯˜ ÈÙ Ú· Ô‰È¯ÂÚÈ˘ ÔÈ·Â ÔÂÎÒÈÁ· ·ÏÂ˘Ó‰ ÌÈÈÁ‰" ÛÈÒÂ‰ ˙ÂÏÈ‚¯‰ ‚

ÌÈÈ˜˙‰Ï .˙‡Ê ÌÚ , ˙‡ ÌˆÓˆÏ Â„ÚÂ ˘ ÌÈÈÂ È˘ ‰ÓÎ Û‚‡‰ ‰˘Ú Ì„Â˜‰ ÁÂ„‰ ÌÒ¯ÂÙ Ê‡Ó
ÓÂˆÓˆ ˙‡ ¯˘Ù‡Ï Â‡ ÔÂÎÒÈÁ· ·ÏÂ˘Ó ÌÈÈÁ ÁÂËÈ·· ˜ÂÂÈ˘‰Â ÏÂ‰È ‰ ˙ÂÈÂÏÚ È¯ÂÚÈ˘Ì ,

Ì‰ ‰Ï‡Â)   :‡  ( ‚ÂÒÓ ˙ÂÒÈÏÂÙ ÁÂËÈ·‰ ˙Â¯·Á Â¯ÎÓ ÌÈ ˘ Í˘Ó·"ÛÈ„Ú " Ô‰·˘72% 
 ÔÈ‚· ˙ÂÈÓ¯Ù‰Ó"È„ÂÒÈ‰ ÁÂËÈ·‰ "ÔÂÎÒÈÁ ˙¯È·ˆÏ Âˆ˜Â‰ , Â˙¯˙ÈÓ ‰·Â‚ ÁÂËÈ·‰ ˙¯·Á˘

 ÌÈÈ˘„ÂÁ ÏÂ‰È  ÈÓ„)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .( ¯ÂÚÈ˘‰ Ï˘ Â„ÂÚÈÈ ˘¯ÂÙÓ· ‚ˆÂ‰ ‡Ï ‰Ï‡‰ ˙ÂÒÈÏÂÙ·
 ÔÈ‚· ˙ÂÈÓ¯Ù‰ ÏÏÎÓ ¯˙Â ‰"È·‰È„ÂÒÈ‰ ÁÂË" , ÛÒÂ  ÈÂÒÈÎÂ ˙ÂÂÓ‰ ÔÂÎÈÒ ÁÂËÈ· Â ÈÈ‰„

˜ÂÂÈ˘‰Â ÏÂ‰È ‰ ˙ÂÈÂÏÚÏ .‰˘ÚÓÏ , Ï˘ ¯˙Â ‰ ¯ÂÚÈ˘‰ ÏÏ»Î28% ˙ÂÒÓÚ‰ ˙ÂÈÓ¯Ù‰Ó 
 È„ÓÏ ÏÂ„‚ ¯ÂÚÈ˘· ˜ÂÂÈ˘‰Â ÏÂ‰È ‰ ˙ÂÈÂÏÚ Ï˘ ÛÒÂ  ÈÂÒÈÎÏ) ¯ÂÚÈ˘‰ ÏÏÎÓ ÌÈ˘ÈÏ˘ È ˘Î

Û‚‡‰ ˙Î¯Ú‰Ï ¯˙Â ‰ .( ‚ÂÒÓ ˙ÂÒÈÏÂÙ·"ÛÈ„Ú" ,Ï ¯˘È‡ Á˜ÙÓ‰˘ ¯ÂÎÓÏ ÁÂËÈ·‰ ˙Â¯·Á
 ˙ ˘Ó2000ÍÏÈ‡Â  , ˙ÂÁÙÏ˘ Ú·˜ 80% ÔÂÎÒÈÁ ˙¯È·ˆÏ Âˆ˜ÂÈ ‰ÈÓ¯Ù‰Ó ) ˙¯·Á Â˙¯˙ÈÓ˘

ÏÂ‰È  ÈÓ„ ‰·Â‚ ÁÂËÈ·‰ ,¯ÂÓ‡Î( ,Ó ¯˙ÂÈ ‡ÏÂ-20% ÈÂÒÈÎÏÂ ˙ÂÂÓ‰ ÔÂÎÈÒ ÁÂËÈ·Ï Âˆ˜ÂÈ 
˜ÂÂÈ˘‰Â ÏÂ‰È ‰ ˙ÂÈÂÏÚ Ï˘ ÛÒÂ )   .·  ( ¯‡Â È·2004 Ô˙ ÂÎ˙Ó· ·Â˘Á ÈÂ È˘ Û‚‡‰ ‰˘Ú 

‰ Ï˘ ÔÂÎÒÈÁ· ·ÏÂ˘Ó ÌÈÈÁ ÁÂËÈ·Ï ˙ÂÒÈÏÂÙ)ÔÏ‰Ï Â‡¯( , ˙‡ ¯È·‚‰Ï ¯‡˘‰ ÔÈ· „ÚÂ ˘
Ô‰Ï˘ ˙ÂÙÈ˜˘‰ ,˙ÂÒÈÏÂÙ‰ ÔÎÂ˙ ˙‡ ÔÈ·‰Ï ÁÂÎ· ÌÈÁËÂ·ÓÏÂ ÌÈÁËÂ·ÓÏ ¯ÂÊÚÏ ¯ÓÂÏÎ10 ;

˜ÂÂÈ˘‰Â ÏÂ‰È ‰ ˙ÂÈÂÏÚ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ Ô¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ˙ˆ˜Ó· ÔÈË˜‰ Ì‚ ‡Â‰ . ˙ËÂÈË ÏÚ ‰·Â‚˙·
„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Û‚‡‰ ·˙Î ·˜ÚÓ‰ ÁÂ„ ¯·Ó·Â · ‰ È2004 , ¯ÂÚÈ˘ ÈÂÙˆ Â˙Î¯Ú‰Ï˘

 ÔÂË˜Ï ˜ÂÂÈ˘‰Â ÏÂ‰È ‰ ˙ÂÈÂÏÚ" ˙Â¯·Á‰ ÔÈ· ˙Â¯Á˙ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Â ÛÂ˜˘ Ú„ÈÓÏ ˙Â˘È‚ ‰ ·˜Ú
 Ë¯Ù·]ÔÈ·Ï Ô È·Â [ÏÏÎ· ÌÈ¯Á‡ ‰Ú˜˘‰ È˜ÈÙ‡" ,Û‚‡‰ ‰˘Ú˘ ÈÂ È˘‰ Ï˘· . ÔÈÂˆÈ

 ¯‡Â ÈÓ Â¯ÎÓ ˘ ˙ÂÒÈÏÂÙ ÏÚ ˜¯ ÏÁ Û‚‡‰ ‰˘Ú˘ ÈÂ È˘‰˘2004ÍÏÈ‡Â . 
__________________ 

ביקורת על הטבות המס המיוחדות והחריגות שניתנו למבוטחי  בתכניות ביטוח מנהלי  . 1ראו הערה  9
כדי , ת החוזרת ונשנית של משרד מבקר המדינהותיאור הצעדי  שנקט משרד האוצר בעקבות הביקור

· ˘ÁÂ„  È˙ ˘50 ¯˜·Ó Ïוב, 33 10' עמ, ראו לאחרונה בדוח הקוד , לתק  את העיוותי  בהטבות המס
‰ È„Ó‰) 2000( ,העיוותי  בהטבות המס ותיקונ  לא נבדקו במעקב זה ואינ  נדוני  כא . 810 809' עמ. 

 .44  ו40, 8' עמ, ראו בדוח הקוד  10
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נשאר , צמצו  הפער בי  שיעורי עלויות הניהול והשיווק עקב השינויי  שהנהיג האג ג  לאחר 
רשאית לגבות דמי ניהול ששיעור  , למשל, חברה מנהלת של קר  פנסיה חדשה. הפער גדול למדי

, לעומת זאת.  לשנה מיתרת הנכסי  בקר 0.5% מכל פרמיה ועוד דמי ניהול ששיעור  עד 6%עד 
 ואיל# לגבות דמי ניהול ששיעור  עד 2004לפי הפוליסות הנמכרות משנת חברת ביטוח רשאית 

לפי אחד ( לשנה מיתרת רכיב החיסכו  1% מכל פרמיה ועוד דמי ניהול ששיעור  עד 11%
הוא קבע ג  כמה מסלולי  חלופיי  של שיעורי  מרביי  של ; המסלולי  העיקריי  שקבע האג 

, יגבו בפועל תלויי  בתחרות שתתפתח בי  חברות הביטוחהשיעורי  שי). דמי ניהול משני הסוגי 
 .ג הרגילות"קרנות הפנסיה החדשות וקופוה

 תגובה על 2004כתבה לאג  בנובמבר )  ההתאחדות(להל  (מ "התאחדות חברות לביטוח חיי  בע
 .11הסיבות לפער בי  שיעורי עלויות הניהול והשיווק, לדעתה, וציינה בה מה ה , טיוטת דוח המעקב

בי  השאר ציינה ההתאחדות את מורכבותו של ביטוח החיי  המשולב בחיסכו  ואת שונותו מקרנות 
מורכבות זו מקשה על מבוטחי  , לדעת משרד מבקר המדינה. ג הרגילות"הפנסיה החדשות ומקופוה

ומ  הראוי כי בפני המבוטח בכוח יוצג מידע שיאפשר , ועל מבוטחי  בכוח להבי  את תנאי הביטוח
 . להחליט באילו סוגי  של חיסכו  וביטוח עדי  לו לבחורלו

ג הרגילות שבשליטת הבנקי  יש יתרונות שיווק ותפעול בשל "שלקופוה, עוד ציינה ההתאחדות
ג "שג  השיעורי  של עלויות הניהול והשיווק בקופוה, משרד מבקר המדינה מעיר. 12זיקת  לבנקי 

 . ביטוח חיי  משולב בחיסכו שאינ  בשליטת הבנקי  פחות גדולי  מאשר ב
שחברת ביטוח מחויבת להחזיק הו  בשיעור גדול בהרבה , אשר לקרנות הפנסיה ציינה ההתאחדות

והדבר מחייב פיצוי בגי  ההו  ופיצוי זה ", מזה שחברה המנהלת קר  פנסיה מחויבת להחזיק
, לדברי ההתאחדות". כמקובל בענ  הביטוח, היינו סעי  ההוצאות, מתומחר דר# סעי  ההעמסות

דבר ", חברות הביטוח צריכות להקצות סכומי כס  שישמשו מרווח ביטחו  לצור# סיכוני הביטוח
לדעת משרד ". הואיל והיא משיתה אותו על כלל העמיתי  בקר , שקר  הפנסיה אינה צריכה לעשות

הבדלי  בי  מ  הראוי שהאג  יציג בדוחותיו השנתיי  ובאתר האינטרנט שלו את ה, מבקר המדינה
ויסביר את השפעותיה  , ובכלל  את ההבדלי  ביניה  במבנה ההו , שלושת הענפי  האמורי 

   . האפשריות על הלקוחות
 טוח חיי  משתת  ברווחי השקעהיטת חלוקת הרווחי  בבשי

) 1989שמכירת  החלה בשנת (כל אחד מסוגי הפוליסות לביטוח החיי  המשתת  ברווחי  ב .1
1992בפוליסות שנמכרו בשני  . הול חודשיי  קבועי  בשיעור אחידני הביטוח דמי קבעו כל חברות

  12(החלק ה (0.05% נקבע שחברת הביטוח תגבה בכל חודש דמי ניהול קבועי  בשיעור 2003(
, נוס  על כ#. מיתרת החיסכו  בחשבו  המבוטח) שהוא שיעור דמי הניהול הקבועי  לשנה, 0.6%(מ

 מהתשואה הריאלית באותו חודש 15% דמי ניהול משתני  בשיעור של תגבה החברה בכל חודש
 . לאחר ניכוי דמי הניהול הקבועי 

__________________ 
 .10 8' עמ, את עיקרי התגובה של ההתאחדות לטיוטת הדוח הקוד  ודיו  בה  ראו בדוח הקוד  11
·„È˙ ˘ ÁÂ ולאחרונה , ג הרגילות נדונה בכמה דוחות של מבקרי המדינה"שליטת הבנקי  ברוב קופוה 12

היא . 2004מספטמבר ) דוח בכר(משרדי לעניי  הרפורמה בשוק ההו   ובדוח הצוות הבי , 208' עמ,·54
 .אינה נדונה בדוח הזה
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שהשיטה לחלוקת הרווחי  בי  חברת הביטוח , 1993שרד מבקר המדינה העיר לאג  בנובמבר מ

,  ואיל1989#(שנקבעה בכל סוגי הפוליסות לביטוח חיי  משתת  ברווחי  שנמכרו מ, חוטובי  המב
 ). 39(35' בעמ, כמוסבר בדוח הקוד (ייתה מעוותת ובלתי הוגנת למבוטחי  ה
(ב"התשמ, )תנאי  בחוזי ביטוח( התקי  השר תיקו  לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח 1995מאי ב

שהתוספת , א נקבע6בתקנה . א6ולפיו הוספה תקנה , ) תקנות תנאי  בחוזי ביטוח(להל   (1981
שי שלה ודע לפי חישוב שנתי של התשואה הריאלית ולא לפי חישוב חיקב תלדמי הניהול הקבועי 

שחברת הביטוח תגבה רק תוספת חיובית לדמי הניהול הקבועי  , א6עוד נקבע בתקנה ). ראו להל (
על בסיס שנתי ] לאחר ניכוי דמי הניהול הקבועי [התשואה הריאלית  א  בשנה מסוימת, כלומר(

 מאותה 15%(זכות המבוטחי  באותה שנה סכו  השווה ללא תזקו  החברה ל, תהיה שלילית
שתגיע לחברה בשנה או בשני  , אול  מכל תוספת חיובית לדמי הניהול הקבועי , )תשואה שלילית

 מהתשואה 15%(כלומר סכו  השווה ל" (התוספת השלילית"תנוכה לטובת המבוטחי  , הבאות
 ).מותאו בשני  קוד(שנצברה בשנה הקודמת ) השלילית האמורה

שעל המפקח לחייב את חברות הביטוח לדווח למבוטחיה  על תוספת , בדוח הקוד  נאמר .2
ועל ניכוי התוספת השלילית מתוספת חיובית לדמי הניהול שתגיע , שלילית שנצברה בשנה מסוימת

 .שאחריה) או בשני (לחברה בשנה 
‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ,ÏÚ ÌÈÁËÂ·ÓÏ ÁÂÂ„Ï ÁÂËÈ·‰ ˙Â¯·Á ˙‡ ·ÈÈÁ ‡Ï Û‚‡‰˘ ˙ÈÏÈÏ˘ ˙ÙÒÂ˙ 

 ÈÓ„Ï ˙È·ÂÈÁ ˙ÙÒÂ˙Ó ÌÈÁËÂ·Ó‰ ˙·ÂËÏ ‰ÈÂÎÈ  ÏÚÂ ‰¯·ˆ ˘ ÌÈÚÂ·˜‰ ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„Ï
ÌÈÚÂ·˜‰ ÏÂ‰È ‰ . ÈÏÂÈ „Ú ÍÎ ÏÚ ÂÏ ÁÂÂ„Ï ÁÂËÈ·‰ ˙Â¯·Á ˙‡ ·ÈÈÁ ‡Ï Ì‚ Û‚‡‰2004 ,

 ÁÂËÈ·‰ ˙Â¯·ÁÓ Û‚‡‰ ˘˜È· Â·˘- ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˘˜·Ï - ‡ÏÓ ËÂ¯ÈÙ ÂÏ ¯ÂÒÓÏ 
˘ ˙ÈÏÈÏ˘‰ ˙ÙÒÂ˙‰ Ï˘ ˙ ˘· ‰¯·Á ÏÎ· ‰¯·ˆ 2002 ˙È·ÂÈÁ‰ ˙ÙÒÂ˙‰Ó ‰ÈÂÎÈ  Ï˘Â 

 ˙ ˘· ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„Ï2003 .ÓÒÓ ‡ˆÓ  ‡Ï Û‚‡‰ È˜È˙·Í‰˘ „ÈÚÓ‰ Û‚‡˜„·  ÌÂ˘ÈÈ ˙‡ 
 ‰ ˜˙· Ú·˜ ˘ ÌÈÁÂÂ¯‰ ˙˜ÂÏÁ ˙ËÈ˘Ï ÔÂ˜È˙‰6‡ . ˙Â¯·Á· ˙¯Â˜È· ‰˘Ú ‡Ï Û‚‡‰

 ÁÂËÈ·‰)ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÔÂ·˘Á È‡Â¯ ˙ÂÚˆÓ‡· Â‡ ÂÈ„·ÂÚ ˙ÂÚˆÓ‡· (Â„·Ï È„Î Ô‰ „ˆÈÎ ˜
ÂËÂ¯· ‰‡Â˘˙‰Ó ÌÈÈÂÎÈ ‰ ˙‡ ˙Â·˘ÁÓ13 ˙È·ÂÈÁ ˙ÙÒÂ˙ Ï˘·Â ÌÈÚÂ·˜‰ ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„ Ï˘· 

ÌÈÚÂ·˜‰ ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„Ï , ‰ ˜˙ ˙‡¯Â‰ ˙‡ ˙ÂÓÈÈ˜Ó Ô‰ „ˆÈÎÂ6 ˙ÈÏÈÏ˘ ˙ÙÒÂ˙ ÈÂÎÈ  ¯·„· ‡
ÌÈÚÂ·˜‰ ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„Ï ˙È·ÂÈÁ ˙ÙÒÂ˙Ó ‰¯·ˆ ˘ . 

3. ·˜ÚÓ‰ ‰ÏÚ‰ „ÂÚ, Ï ¯ÈÚ‰ ‡Ï Û‚‡‰˘ ˙Â¯·ÁÏÚ ÁÂËÈ·‰Ô‰˘ ÍÎ  ˙Â·Â‚  ˙ÙÒÂ˙
Ï ˙È·ÂÈÁ ÈÓ„‰ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÏÂ‰È  ,ÈÙÏ Ï˘ ÈÚ¯‡ ·Â˘ÈÁ 15% ˙È·ÂÈÁ‰ ˙ÈÏ‡È¯‰ ‰‡Â˘˙‰Ó 

)ÌÈÚÂ·˜‰ ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„ ÈÂÎÈ  ¯Á‡Ï ( ‰¯·Ëˆ‰˘˙ÏÈÁ˙Ó˘„ÂÁ ÏÎ ÌÂ˙ „ÚÂ ‰ ˘ ÏÎ  . ÔÈÈ Ú·
 È ÂÈ· Û‚‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ ‰Ê2004, · ÈÎ ‰ ˜˙6‡)‡)(2()‡ (Ú·˜ 14,˘  ˙ÙÒÂ˙

·ÂÈÁ ˙ÈÏÂ‰È ‰ ÈÓ„ÏÌÈÚÂ·˜‰ ·˘ÂÁ˙  È„Ó ‰ ˘‰ ˘·  ,È˙ ˘ ÒÈÒ· ÏÚ . ˙Â˘ÚÏ ˘È˘ Ô‡ÎÓ
 ·Â˘ÈÁ‰ ˙‡ ¯Á‡Ï ˜¯ÌÂ˙‰ ˘‰  , ‡Ï‡ ÌÈÚÂ·˜‰ ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„Ï ˙È·ÂÈÁ ˙ÙÒÂ˙ ˙Â·‚Ï ÔÈ‡Â

‰ ˘‰ ÌÂ˙ ¯Á‡Ï.  
העמדה שהציג משרד מבקר המדינה לאג  מתיישבת היטב ע  הוראת המפקח בחוזר שהפי0 

 ביו  העסקי  האחרו  של ינוכודמי ניהול קבועי  : " ולפיה1995בדצמבר לחברות הביטוח עוד 
בערכי  ריאליי  מצטברי  ,  מדי חודשיחושבו, לפי העניי , ואילו דמי ניהול משתני , החודש

__________________ 
 . לאחר ניכוי שני אלה: התשואה נטו. לפני ניכוי דמי הניהול הקבועי  והמשתני : התשואה ברוטו 13
 .3ראו הערה  14
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ההדגשות  ("תנוכה בפועל ליו  העסקי  האחרו  של השנה) החיובית(ויתרת  , חיוביי  או שליליי 
 ). אינ  במקור
שסכומי התוספת החיובית שה  גובות , של דר# הפעולה של חברות הביטוח היאהמשמעות 

נושאי  פרות לטובת חברות הביטוח עד יו  העסקי  , מחשבונות המבוטחי  לפי חישובי  ארעיי 
על האג  , לדעת משרד מבקר המדינה. האחרו  של השנה במקו  לשאת פרות לטובת מבוטחיה 

 .אתלפעול לשי  ק0 לדר# הפעולה הז
 לא יצרה תקנה , 1995כי ג  לפי הוראת המפקח משנת , בעניי  זה העיר משרד מבקר המדינה לאג 

אלא מנגנו  שג  הוא מוטה במידה מסוימת לטובת , א מנגנו  סימטרי לגמרי לגביית דמי הניהול6
 מהשיעור השנתי של דמי הניהול 12(חברת הביטוח גובה בכל חודש את החלק ה: חברות הביטוח

, על בסיס שנתי) לאחר ניכוי דמי הניהול הקבועי (וא  הייתה תשואה ריאלית חיובית , קבועי ה
לפי יו  הער# )  מהתשואה החיובית15%בשיעור (היא תגבה תוספת חיובית לדמי הניהול הקבועי  

א  הייתה בשנה מסוימת תשואה ריאלית , לעומת זאת. של יו  העסקי  האחרו  של אותה שנה
לא תזכה החברה את חשבונות , על בסיס שנתי) אחר ניכוי דמי הניהול הקבועי ל(שלילית 

אלא ,  מהתשואה הריאלית השלילית לפי יו  הער# של תו  השנה15%(המבוטחי  בסכו  השווה ל
א  , תנכה את התוספת השלילית שנצברה רק מהתוספת החיובית לדמי הניהול הקבועי  שתגיע לה

או אפילו בשנה יותר ( ריאלית חיובית שתיווצר בשנה הבאה בשל תשואה, וכאשר תגיע לה
שאי  להחרי  את האסימטריה , ההיגיו  בעמדה שהציג משרד מבקר המדינה לאג  הוא. 15)מאוחרת

הזאת בכ# שחברות הביטוח יהיו רשאיות להקדי  את גביית התוספת החיובית לדמי הניהול 
 ).ועל זה שני כפי שה  עושות בפ(הקבועי  מחשבונות המבוטחי  

שחברות הביטוח פועלות , 2004בתגובתה על טיוטת דוח המעקב כתבה ההתאחדות לאג  בנובמבר 
ההתאחדות לא הזכירה . א6ופעולת  אינה אסורה לפי תקנה , על פי תנאי הפוליסות שאישר האג 

 . 1995בתגובתה את חוזר המפקח משנת 
אכ  ... א6ההוראה המחייבת בתקנה : "הל  כדל2004האג  השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

האג  יבח  את עמידת החברות בתקנה זו ואל מול תנאי . קובעת כי הניכוי יתבצע בפועל בסו  השנה
 ".ויודיעכ  לעניי  מסקנות הבדיקה והוראות הפיקוח כפי שייגזרו ממנה, הפוליסות שאושרו

4.  ˙ ˘Ó Â˜ÈÙ ‰˘ ˙ÂÒÈÏÂÙ‰ ÏÎ· ÂÚ·˜ ÁÂËÈ·‰ ˙Â¯·Á ÏÎ1992 „Ú 2003 ÏÂ‰È  ÈÓ„ 
 Ï˘ „ÈÁ‡ ¯ÂÚÈ˘· ÌÈÚÂ·˜0.6%‰ ˘Ï  . È ÂÈ· Û‚‡Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2004 ,

˘ ˙Â‡Ï·Ë·· È Â˘ ˘È Û‚‡Ï ˙Â˘È‚Ó ÁÂËÈ·‰ ˙Â¯·Á˘˘ ÌÈÚÂ·˜‰ ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„ È¯ÂÚÈ˘Ô‰ 
Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÁÂÂ„Ó :˙ˆ˜Ó Ô Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ÌÈÚÂ·˜ ÏÂ‰È  ÈÓ„ ÏÚ ˙ÂÁÂÂ„Ó0.6%‰ ˘ ÏÎ· ,  Ï·‡

 ¯‡˘˙Â¯·Á‰ ÌÈ Â˘ ÌÈ¯ÂÚÈ˘· ÌÈÚÂ·˜ ÏÂ‰È  ÈÓ„ ÏÚ ˙ÂÁÂÂ„Ó ˙ˆ˜Ó· ) ÔÈ· ÂÚ ˘0.55% 
 ˙ ˘·2002 ÔÈ·Â 0.71% ˙ ˘· 2003(, ÂÌ‡˙Ó ÔÓ˙ÒÓÂ Ì‰È È· ÂËÂ¯· ‰‡Â˘˙‰ È¯ÂÚÈ˘ ÔÈ· .

˜„· ‡ÏÂ ÌÈÚÂ·˜‰ ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„ ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ ˙ÂËÈ˘ ÔÈ· Ï„·‰‰ ÏÚ ˙Â¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‡Ï Û‚‡‰ 
 Ì‡ÏÚÂÙ· ÌÈ Â˘ ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„ È¯ÂÚÈ˘¯ Â‡ ‰‚ˆ‰‰ ˙¯Âˆ· ˜. ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ·È˘‰ Û‚‡‰ 

 ¯·Ó·Â · ‰ È„Ó‰2004 ,ÌÈÚÂ·˜‰ ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„ ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ ˙ÂËÈ˘ ÔÈ· Ï„·‰‰ ˙‡ ÔÁ·È˘. 
 כמו שהומל0 (  לחייב את חברות הביטוחהראוימ  ש, 2004משרד מבקר המדינה העיר לאג  ביוני 

דמי ל ע ,ניהול הקבועי ל דמי הע, התשואה ברוטו  על למבוטחיה  ולאג לדווח (בדוח הקוד  
לפי , ל התשואה נטועו)  הקבועי  הניהולדמיהתוספת החיובית או השלילית ל(הניהול המשתני  

 שנקבעו לנוסחאותות שו יהיו  האלהנוסחאותשה הראוימ   . אחידות שייקבעו בתקנותנוסחאות
__________________ 

 .38' עמ, בדבר רכיב נוס* של אסימטריה ראו בדוח הקוד  15
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 ששיעורי כדי, )בלבדבשינויי  המחויבי   (תקנות מס הכנסהג הרגילות בתוספת השישית ל"לקופוה

 יהיו בני השוואה ככל משולב בחיסכו  התשואה ודמי הניהול בגי  רכיב החיסכו  בביטוח חיי 
 ). ראו ג  להל (ג הרגילות ושל קרנות הפנסיה "קופוה של לשיעורי התשואה ודמי הניהולהאפשר 

של שבשל מורכבות  , 2004בתגובה על טיוטת דוח המעקב כתבה ההתאחדות לאג  בנובמבר 
 "מעורב"פוליסות מהסוגי   (2003פוליסות ביטוח החיי  המשולב בחיסכו  שנמכרו עד סו  שנת 

יכולה "ג הרגילות "הטלת חובת דיווח על חברות הביטוח במתכונת שנקבעה לקופוה, ")עדי "ו
 ".בשינויי  המחויבי ,  ואיל2004#(להישקל א# ורק לגבי פוליסות שתחילת  מ

שהוא מאמ0 את המלצת משרד מבקר המדינה , 2004 המדינה בנובמבר האג  השיב למשרד מבקר
ושאי  מניעה ליישמה משנת , בדבר הצגת התוספת לדמי הניהול בנפרד מדמי הניהול הקבועי 

, לעניי  קביעת נוסחאות לחישוב תשואה ודמי ניהול"כי ,  הוסי  האג 2004בדצמבר . הדיווח הבאה
כי יש לאמ0 את , עמדת האג  בנושא זה הינה. ת הביטוחהנושא נמצא בטיפול האג  מול חברו

 ".בשינויי  המחויבי  בלבד, לקופות גמל רגילות]... בתקנות[הנוסחאות שנקבעו 
5.  È˙ ˘ ÁÂ„·7 Û‚‡‰ Ï˘ ) ˙ ˘Ï2002 ( È˜È˙ Â‡˘ ˘ ÌÈÈÏÈÏ˘‰ ‰‡Â˘˙‰ È¯ÂÚÈ˘ Â‚ˆÂ‰

· ÌÈÁÂÂ¯· Û˙˙˘Ó ÌÈÈÁ ÁÂËÈ· ÔÈ‚· ˙ÂÚ˜˘‰‰-2002 ,‡Â˘˙‰˘Î˘ ¯Ó‡ Â ˙ÈÏÈÏ˘ ‰" ‡Ï
· ÁÂËÈ·‰ ˙¯·Á ˙Ù˙˙˘Ó'ÌÈÁÂÂ¯ ')ÌÈ„ÒÙ‰ ‰˘ÚÓÏ Ì‰˘( ,]‡Ï‡ [ÊÂÊÈ˜ ÔÂ ‚ Ó ÏÚÙÂÓ ,

 ˙ÂÙÂ˜˙· ÌÈÁËÂ·ÓÏ ÁÂÂ¯‰ ¯˘‡ „Ú ÌÈ ˙˘Ó ÏÂ‰È  ÈÓ„ ˙Â·‚Ï ‰ÏÂÎÈ ‰¯·Á‰ ÔÈ‡ ÂÈÙÏ˘
Û˙Â˘ ÁË·Ó‰ ‰È‰ ‡Ï Ì‰·˘ ÌÈÈÏÈÏ˘‰ ÌÈÁÂÂ¯‰ ˙‡ ‰ÒÎÓ „ÒÙ‰‰ ˙ÙÂ˜˙Ï ˙Â·˜ÂÚ‰ ."

 È˙ ˘ ÁÂ„· ÌÏÂ‡7Â‰ ‡Ï · Â¯·ˆ ˘ ˙ÂÈÏÈÏ˘‰ ˙ÂÙÒÂ˙‰ Ï˘ ÌÂÎÒ‰ ‚ˆ-2002 , È˙ ˘ ÁÂ„·Â
8 ÂÎÈ  ÁÂËÈ·‰ ˙Â¯·Á˘ ‰„·ÂÚÏ ¯ÎÊ ÔÈ‡ )ÌÈÁËÂ·Ó‰ ˙·ÂËÏ ( ˙ÂÙÒÂ˙‰ ÈÓÂÎÒ ˙‡

 ˙ ˘· Â¯·ˆ ˘ ˙ÂÈÏÈÏ˘‰2002 Â·‚ Ô‰˘ ÌÈÚÂ·˜‰ ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„Ï ˙ÂÈ·ÂÈÁ‰ ˙ÂÙÒÂ˙‰Ó 
 ˙ ˘· ÌÈÁËÂ·Ó‰ ˙Â Â·˘ÁÓ2003 . È˙ ˘ ÁÂ„·8 Ï˘ ÌÈ¯ÂÚÈ˘‰ Â‚ˆÂ‰ ÂËÂ¯· ‰‡Â˘˙‰ ,

 ˙ ˘· „ÁÈ Ì‚ ÌÈ ˙˘Ó‰Â ÌÈÚÂ·˜‰ ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„ Ï˘Â ÂË  ‰‡Â˘˙‰ Ï˘2003 . Ú Ó  Û‚‡‰
 ‚Èˆ‰ÏÓ- Ô‰È˙ÂÁÂ„Ï ÌÈ¯Â‡··Â ˙Â¯È˜Ò· ‚Èˆ‰ÏÓ ÁÂËÈ·‰ ˙Â¯·Á ˙ˆ˜Ó ˙ÂÚ Ó ˘ ÈÙÎ 
 ÌÈÈÙÒÎ‰-ÌÈÚÂ·˜‰ ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„Ó „¯Ù · ÌÈ ˙˘Ó‰ ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„ ˙‡  . 

הסתכמו התוספות השליליות , קיבל מחברות הביטוחלפי חישוב שעשה האג  על סמ# נתוני  ש
ושחברות הביטוח ניכו לטובת המבוטחי  מהתוספות החיוביות לדמי הניהול , 2002שנצברו בשנת 

מ  הראוי היה שהאג  , לדעת משרד מבקר המדינה. ח" מיליו  ש387(בכ, 2003הקבועי  בשנת 
יפרט אות  בדוח השנתי שלו ויסביר ,  יבדוק אות, יבקש ביזמתו את הנתוני  האמורי  מהחברות

   .בו את שיטת הניכוי
 התחרות בענ  ביטוח חיי  משתת  ברווחי 

ברות הביטוח  חשאי  להסתפק בתחרות בי , משרד מבקר המדינה הביע את דעתו בדוח הקוד  .1
אלא על האג  לפעול , ניהול תיקי ההשקעות בגי  ביטוח משתת  ברווחי בעל מידת ההצלחה 

ירת תחרות בי  החברות ג  בקביעת תעריפי ביטוח החיי  ושיעוריה  של דמי הניהול הקבועי  ליצ
 . ושל התוספת לדמי הניהול הקבועי 
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‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ , ˙ ˘·˘2004 ÁÂ„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ˆÏÓ‰ ÈÙ ÏÚ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚÙ 
Ì„Â˜‰ : ¯‡Â È·2004ÁÂËÈ· ÈÊÂÁ· ÌÈ‡ ˙ ˙Â ˜˙Ï ÔÂ˜È˙ ¯˘‰ ÔÈ˜˙‰  ,˜  ÂÈÙÏÂ ‰ ˜˙· ÂÚ·

6˙Â˘„Á ˙Â‡¯Â‰ ‡ ,ÏÈÚÏ ˙Â¯ÎÊ ‰ ‰Ï‡ ÌÂ˜Ó· .ÔÎ ÂÓÎ , Ì„Â˜‰ ÁÂ„‰ ˙Â·˜Ú·) Â‡¯
ÔÏ‰Ï( , ¯‡Â ÈÓ2004 ÛÂÒ „Ú Â¯ÎÓ ˘ ÌÈ‚ÂÒ‰Ó ˙ÂÒÈÏÂÙ ¯ÂÎÓÏ Á˜ÙÓ‰ ‰˘¯‰ ‡Ï ÍÏÈ‡Â 
 ˙ ˘2003. 

לא נקבעה תוספת לדמי הניהול בשל תשואה ריאלית ) א(א6בהוראה החדשה שנקבעה בתקנת משנה 
לאחר ניכוי דמי הניהול ,  מהתשואה הריאלית החיובית15%כמו התוספת בשיעור (חיובית 
במקומה ). 2003(1989שנקבעה בכל הפוליסות לביטוח משתת  ברווחי  שנמכרו בשני  , הקבועי 

רשאיות חברות הביטוח , החדשה) א(א6לפי תקנת משנה : הוגדל השיעור של דמי הניהול הקבועי 
גבה חברת ביטוח דמי ניהול בעד ניהול תיק ההשקעות באחת הדרכי  למכור פוליסות שלפיה  ת

 אחוז לחודש 1/12דמי ניהול קבועי  בשיעור שלא יעלה על : דהיינו, שנקבעו בתקנת המשנה
 אחוז ליו  מהשווי המשוער# של 1/365או בשיעור שלא יעלה על , מהשווי המשוער# של התיק

דמי ניהול בשיעור העולה על האמור בתקנת  י לאשרנקבע שהמפקח רשא) 1א(בתקנת משנה ; התיק
 נקבע שחברת 2004בתכניות החדשות שאישר האג  בשנת . ומפורטי  בה התנאי  לכ#, )א(משנה 

 : ג  את אלה, נוס  על דמי הניהול בעד ניהול תיק ההשקעות כאמור, ביטוח רשאית לגבות
 ; לפי כללי  שקבע המפקח, 13%( ל0%ששיעור  בי  , דמי ניהול המנוכי  מהפרמיה   )א(
 ; )לעמיתי  עצמאיי " (פרט"בתכניות ביטוח ") גור  פוליסה("דמי ניהול חשבו     )ב(
א 6על סמ# ההוראות החדשות שנקבעו בתקנה . בשל משיכה מוקדמת מהתכנית, קנס משיכה   )ג(

 י  משולבביטוח חי קבע האג  לחברות הביטוח שלושה דגמי  חלופיי  עיקריי  של פוליסות
 .בחיסכו 

 פותחות מרחב רב לחברות הביטוח להתחרות ביניה  בקביעת 2004ההוראות החדשות משנת 
, שיעורי דמי הניהול שינוכו מהפרמיות ודמי הניהול שינוכו בכל חודש או בכל יו  מיתרת החיסכו 

מהשיעורי  בשיעורי  פחות גדולי  ) משני הסוגי (בייחוד א  יקבעו חברות הביטוח דמי ניהול 
 . ובהוראות המפקח) א(א6המרביי  שנקבעו בתקנת משנה 

2. ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÈÂˆÈÙÂ ÌÈÏÂÓ‚˙ ÁÂËÈ· ˙ÒÈÏÂÙ ÔÈ· ‰·¯ ˙ÂÈÙÈÏÁ˙ ˘È
ÙÂ˜· ÔÂÎÒÈÁ ÔÈ·Â"‰ÏÈ‚¯ ‚ ,‰ÙÂ˜· ˙ÈÓÚ‰ Ì‡" ˙ÂÒÈÏÂÙ ÁÂËÈ· ˙¯·ÁÓ ˘ÎÂ¯ ‚) ·ÈÎ¯ ‡Ï·

ÔÂÎÒÈÁ Ï˘ (ÔÂÎÈÒ ÁÂËÈ·ÏÂ ˙ÂÂÓ‰ ÔÂÎÈÒ ÁÂËÈ·Ï‰„Â·Ú‰ ¯˘ÂÎ Ô„·‡  ,ÂÈÎ¯ˆ ÈÙÏ . ÔÎ ÂÓÎ
 ‰È‚ÂÒÏ ‰˘„Á ‰ÈÒ Ù Ô¯˜ ÔÈ·Â ‰·ˆ˜ ÁÂËÈ· ˙ÒÈÏÂÙ ÔÈ· ‰·¯ ˙ÂÈÙÈÏÁ˙ ˘È)ÔÏ‰Ï Ì‚ Â‡¯ .(

Ì˙˘ÂÏ˘ ÔÈ·Â ÌÈÙ Ú‰Ó „Á‡ ÏÎ ÍÂ˙· ˙Â¯Á˙ „„ÂÚÈ Û‚‡‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , Ï˘ ÌÈ‡ ˙·
˙È·¯Ó ˙ÂÙÈ˜˘ ,È ‰ ˙ÂÈÂÏÚ È¯ÂÚÈ˘ Ï˘ ÌÂˆÓˆÂ ˙ÂÏÚÈÈ˙‰ „„ÂÚÏ È„Î ¯‡˘‰ ÔÈ· ÏÂ‰

˙ÂÁÂ˜Ï‰ ÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˜ÂÂÈ˘‰Â .ÍÎ Ì˘Ï ,¯Â·ÈˆÏ ‚ÈˆÈ Û‚‡‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ÂÈ˙ÂÁÂ„·
ÂÏ˘ Ë ¯Ë È‡‰ ¯˙‡·Â ÌÈÈ˙ ˘‰ ,¯· Ú„ÈÓ- ¯·„· È·ÈË˜ÈÈ·Â‡Â ÈÚÂˆ˜Ó ÁÂ˙È Â ‰‡ÂÂ˘‰

ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÙ Ú‰ ˙˘ÂÏ˘· ˜ÂÂÈ˘‰Â ÏÂ‰È ‰ ˙ÂÈÂÏÚ È¯ÂÚÈ˘Â ÁÂËÈ·‰Â ÔÂÎÒÈÁ‰ È·ÈÎ¯16.   
__________________ 

שבו  תעריפי מח" החל האג  להציג באתר האינטרנט שלו 2004שבשנת , לדוגמה, לש  השוואה יצוי  16
ומאפשר לבעל רכב להשוות בי  תעריפי ביטוח הרכב שמציעות , המלווה בהסברי , "ביטוח רכב חובה

 . חברות הביטוח לפי נתוני הרכב ולפי נתוני בעל הרכב
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 י  בכוחוי נאות למבוטחי  ולמבוטחליג
אג  לא חייב את חברות הביטוח להציג למבוטחי  ולמבוטחי  בכוח הש, בדוח הקוד  צוי  .1

רכיב גדול של כיסוי . את מחירי ביטוח סיכו  המוות הגלומי  בתעריפי ביטוח חיי  משולב בחיסכו 
 עלויות הניהול והשיווק היה מועמס בהבלעה על מחירי ביטוח הסיכו  שהיו גלומי  בתעריפי

ועוד יותר על רוכשי פוליסות מסוג , "עדי "באופ  שהקשה על רוכשי פוליסות מסוג , הביטוח
לעשות השוואה מושכלת בי  תעריפי ביטוח סיכו  המוות שהיו גלומי  בביטוח חיי  , "מעורב"

 . משולב בחיסכו  ובי  תעריפיו בביטוח חיי  בלא רכיב של חיסכו 
ב החיסכו  י לחייב את חברות הביטוח לנהל בנפרד את רכשעל משרד האוצר, בדוח הקוד  נאמר

להציג  למבוטחי  ולמבוטחי  בכוח ולדווח על תוצאותיה  באופ  , ואת רכיב ביטוח הסיכוני 
נהירות ובנות השוואה לאלה של , שהתוצאות והעלויות של כל אחד משני הרכיבי  יהיו שקופות

 .יכוני  בפוליסות ביטוח בלא רכיב של חיסכו ג רגילה וביטוח ס"כגו  חיסכו  בקופ, החלופות
‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ , ˙ ˘·˘2004Ì„Â˜‰ ÁÂ„· ‰ ˙È ˘ ‰ˆÏÓ‰‰ ÈÙ ÏÚ Û‚‡‰ ÏÚÙ  : È˙ ˘ ÁÂ„·

8 Û‚‡‰ Ï˘ ) ˙ ˘Ï2003 (Û‚‡‰ ¯È·Ò‰ , ÌÈÈÁ ÁÂËÈ· Ï˘ ÌÈ‚ÂÒ ‰˘ÂÏ˘ ÔÈ· ÔÈÁ·‰Ï ˘È˘
ÔÂÎÒÈÁ· ·ÏÂ˘Ó)   :‡"  (‰¯Â‚Ò ‰ÏÈ·Á) "ÔÂ‚Î , ‚ÂÒÓ ˙È Î˙"·¯ÂÚÓ(" ,˘ Â È‡ ÁÂ˜Ï‰ ‰·

ÔÂÎÈÒ‰ ÁÂËÈ· È·ÈÎ¯ Ì‰ ‰Ó Ú„ÂÈ ,˜ÂÂÈ˘‰Â ÏÂ‰È ‰ ˙ÂÈÂÏÚ ÈÂÒÈÎÂ ÔÂÎÒÈÁ‰   ;)·"  ( ‰ÏÈ·Á
‰ÁÂ˙Ù ÈˆÁ) "ÔÂ‚Î , ‚ÂÒÓ ˙È Î˙"ÛÈ„Ú(" , ‰ÈÓ¯Ù‰ ·ÈÎ¯ ‡Â‰ ‰Ó Ú„ÂÈ ÁÂ˜Ï‰ ‰·˘

 ÚÏ·ÂÓ‰ ˜ÂÂÈ˘‰Â ÏÂ‰È ‰ ˙ÂÈÂÏÚ ÈÂÒÈÎ Ï˘ ·ÈÎ¯‰ ‡Â‰ ‰Ó Ú„ÂÈ Â È‡ Ï·‡ ÔÂÎÒÈÁÏ „ÚÂÈÓ‰
· ·ÈÎ¯·ÔÂÎÈÒ‰ ÁÂËÈ   ;)‚"  (‰ÁÂ˙Ù ‰ÏÈ·Á" , Á˜ÙÓ‰ ¯˘È‡˘ ˙Â˘„Á‰ ˙ÂÈ Î˙‰ ÔÂ‚Î 

Ó-2004ÍÏÈ‡Â  ,ÔÂÎÈÒ‰ ÁÂËÈ· ·ÈÎ¯Â ÔÂÎÒÈÁ‰ ·ÈÎ¯ Ì‰ ‰Ó Ú„ÂÈ ÁÂ˜Ï‰ ‰·˘ , ÔÎ ÂÓÎÂ
˜ÂÂÈ˘‰Â ÏÂ‰È ‰ ˙ÂÈÂÏÚ Ï˘ ÈÂÒÈÎ‰ È·ÈÎ¯ Ì‰ ‰Ó Ú„ÂÈ .¯ÂÓ‡Î , ¯‡Â È·2004 ˜ÈÒÙ‰ 

 Ï˘ Ô˙¯ÈÎÓ ˙‡ Á˜ÙÓ‰"‰¯Â‚Ò ‰ÏÈ·Á " Ï˘Â"‰ÁÂ˙Ù ÈˆÁ ‰ÏÈ·Á ."ÔÈÂˆ Û‚‡‰ ÁÂ„· ,
˙Â Â˘‰ ÁÂËÈ·‰ ˙ÂÈ Î˙ ÔÈ· ˙ÂÂ˘‰Ï ÏÂÎÈ ÁËÂ·Ó‰ ‰˘„Á‰ ˙ ÂÎ˙Ó·˘ , ÁÂËÈ·‰ ˙Â¯·ÁÂ

˙ÂÚ˜˘‰‰ È˜È˙ Ï˘ ÏÂ‰È ‰ ˙ÂÎÈ‡· Ô‰ Ô‰È È· ˙Â¯Á˙‰Ï ˙Â¯ÂÓ‡ , ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„ È¯ÂÚÈ˘· Ô‰
ÁËÂ·Ó‰ Ï˘ ÔÂÎÒÈÁ‰ ·ÈÎ¯ ˙¯˙ÈÓ ÌÈÎÂ Ó‰ ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„Â ‰ÈÓ¯Ù‰Ó ÌÈÎÂ Ó‰ ,Ô‰Â Â¯ÈÁÓ· 

ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ÁÂËÈ· Ï˘ ÂÙ˜È‰·Â. 
שעל משרד האוצר להחיל על קופות , בדוח הקוד  הביע משרד מבקר המדינה את דעתו .2

במתכונת , ג הרגילות"את כל הוראות הדיווח שהוטלו על קופוה,  הפנסיהותוכ  על קרנ, הביטוח
 בקרנות הפנסיה ,בילי  בחברות הביטוחקשתאפשר השוואה נכונה וברורה בי  הנתוני  המ

על , במתכונת אחידה וברורה, יש לחייב את חברות הביטוח לדווח במפורש. ג הרגילות"ובקופוה
יש לחייב  לדווח על ; שיעור דמי הניהול הקבועי  ועל שיעור התוספת לדמי הניהול הקבועי 

 .בלא להבליע את התוספת, השיעורי  האלה בנפרד
‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ,Ï ÁÂËÈ·‰ ˙Â¯·Á˘ ¯Á‡Ó˘ÌÈÚÂ·˜‰ ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„ ÏÚ „¯Ù · ÁÂÂ„Ï Â·ÈÂÁ ‡ ,

ÌÈÚÂ·˜‰ ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„Ï ˙È·ÂÈÁ ˙ÙÒÂ˙ ÏÚ , ÏÚÂ ‰¯·ˆ ˘ ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„Ï ˙ÈÏÈÏ˘ ˙ÙÒÂ˙ ÏÚ
ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„Ï ˙È·ÂÈÁ ˙ÙÒÂ˙Ó ‰ÈÂÎÈ  , Ô‰È˙ÂÁÂ„· Ì‰ÈÏÚ ÁÂÂ„Ï ˙Â¯ÁÂ· ÁÂËÈ·‰ ˙Â¯·Á

Ô‰ÈÁËÂ·ÓÏ ÌÈÈ˘È‡‰ ,ÌÈÈÙÒÎ‰ Ô‰È˙ÂÁÂ„Ï ÌÈ¯Â‡È··Â ˙Â¯È˜Ò· ÔÎÂ ,· Ï˘ ˙Â Â˘ ˙Â„ÈÓ
‰¯‰·‰ Ï˘Â ËÂ¯ÈÙ .ÔÈÂˆÈ „ÂÚ , Ô‰˘ ÌÈÈ˙ ˘‰ ˙ÂÁÂ„· ÏÂÏÎÏ ˙Â‚‰Â  ÁÂËÈ·‰ ˙Â¯·Á˘

 Ô‰ÈÁËÂ·ÓÏ ˙ÂÁÏÂ˘"ÌÈÈÁ ÁÂËÈ· ÈÁËÂ·ÓÏ È˙ ˘‰ ÁÂÂÈ„· ÌÈ‚˘ÂÓ ÔÂÏÈÓ" , ¯Á‡Ó ÌÏÂ‡
 ˙ÈÏÈÏ˘ ˙ÙÒÂ˙ ÏÚÂ ÌÈÚÂ·˜‰ ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„Ï ˙È·ÂÈÁ ˙ÙÒÂ˙ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ˙Â·ÈÈÁ Ô È‡˘

‰¯·ˆ ˘ ,· ÔÈ‡"È ÂÏÈÓÌ "ÌÈÚÂ·˜‰ ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„Ï ˙ÈÏÈÏ˘ Â‡ ˙È·ÂÈÁ ˙ÙÒÂ˙Ï ¯ÎÊ ‰Ï‡‰ . 
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 ÁËÂ·Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ˘ ÌÈ ÈÈ Ú ÌÈ¯È‰·Ó Ì È‡ Ì‰· ÌÈÏÂÏÎ‰ ÌÈ ÂÏÈÓ‰Â ÌÈÁËÂ·ÓÏ ˙ÂÁÂ„‰
Ú„È , ‰¯·ˆ ˘ ˙ÈÏÈÏ˘ ˙ÙÒÂ˙ Ï˘ Ì‡Â˙Ó‰ ‰Î¯ÚÏ ˙ÈÏ‡Èˆ ËÂÙ‰ Â˙ÂÎÊ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÔÂ‚Î

 ‰„ÙÈ˙ ÂÏ˘ ‰ÒÈÏÂÙ‰ Ì‡ ÏË·˙˙)Â˙¯ÈËÙ Ï˘· ˘ÓÂÓ˙ Â‡ ( ˙ÙÒÂ˙‰ Â˙·ÂËÏ ‰˙ÎÂ  Ì¯Ë·
ÁÂËÈ·‰ ˙¯·ÁÏ ÚÈ‚˙˘ ÌÈÚÂ·˜‰ ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„Ï ˙È·ÂÈÁ ˙ÙÒÂ˙Ó ‰¯·ˆ ˘ ˙ÈÏÈÏ˘‰ . 

ג רגילה נדרשת לדווח לאחר תו  כל שנה לכל "כל קופ, לתקנות מס הכנסה) 2(53לפי תקנה  .3
על ; וזאת לפי נוסחה שנקבעה בתוספת לתקנות, על התשואה האישית לחשבונו) בי  השאר(עמית 

וכ  על השיעור המרבי שהיא רשאית לגבות ועל , שיעור דמי הניהול שגבתה ממנו ועל סכומ 
על ; וזאת לפי נוסחה שנקבעה בתוספת לתקנות, השיעור מכלל נכסיה שגבתה מכלל עמיתיה

וזאת לפי נוסחה , השיעור מכלל נכסיה ששילמה על עמלות קניה ומכירה של ניירות ער# ועוד
 ובי  תשלומי  17אגב הפרדה בי  תשלומי עמלות לצדדי  קשורי , תקנותשנקבעה בתוספת ל

 . ועל המדד לפיזור סיכו  בקופה; לאחר ניכוי דמי הניהול, על סכו  הרווחי  שנצברו; אחרי 
 È ÂÈ· Û‚‡Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2004 , ˙Â·ÂÁÂ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ÁÂÂÈ„‰ ˙Â·ÂÁ ÏÎ ËÚÓÎ˘

˙ÂÙÒÂ  ,‰ÂÙÂ˜ ÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰"˙ÂÏÈ‚¯‰ ‚ ,ÙÂ˜ Ï˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ‚ÂÒ ÏÚ Ì‚ ˙ÂÏËÂÓ" ÈÙÏ ‚
 ˙Â‡˜ÒÙ)3( ,)5 (Â-)6 ( ‰ ˜˙ Ï˘53‰Ò Î‰ ÒÓ ˙Â ˜˙Ï  , ˙Â¯·Á ÏÚ ˙ÂÏËÂÓ Ô È‡ ÌÏÂ‡
 ÁÂËÈ·‰- ‰˜ÒÙ ÈÙÏ ‡Ï )4 ( ‰ ˜˙ Ï˘53 ,ÁÂËÈ· ˙ÙÂ˜Ï ˙„ÁÂÈÓ‰ , ‰ ˜˙ ÈÙÏ ‡ÏÂ6 ·

ÁÂËÈ· ÈÊÂÁ· ÌÈ‡ ˙ ˙Â ˜˙Ï ; ‰˜ÒÙ ÈÙÏ ‰ÈÒ Ù ˙Â ¯˜ ÏÚ ˙ÂÏËÂÓ Ô È‡Â)1 ( ‰ ˜˙ Ï˘53 . 
 ¯·Ó·Â · ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ·È˘‰ Û‚‡‰2004 , ÏÚ ÂÏËÂÈ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ÁÂÂÈ„‰ ˙Â·ÂÁ˘

ÁËÂ·ÓÏ È˙ ˘ ÁÂÂÈ„ ¯·„· Á˜ÙÓ‰ ¯ÊÂÁ ÁÂÎÓ ÁÂËÈ·‰ ˙Â¯·Á. 
לצר  לדוח הכספי השנתי שלה סקירת )  א(ג רגילה חייבת   "כל קופ, לפי הוראות הממונה .4

ג ואת "ולהציג בה את מדיניות ההשקעה שנקטה קופה, מנהלי  לפי המתכונת שקבע הממונה
ת של ניירות הער# ושל הנכסי  טלהגיש לממונה רשימה מפור)  ב(;   18הסיכוני  הכרוכי  בה

הרשימה תוגש ותוצג . ולהציגה במשרדיה, האחרי  שהחזיקה בה  לפי המתכונת שקבע הממונה
אג  לא החיל על חברות הביטוח הש, בדוח הקוד  צוי . כאמור עד תו  חודשיי  לאחר כל רבעו 

 . את ההוראות הללו
‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ,‰Ê ÔÈÈ Ú· ÈÂ È˘ ÏÎ ÏÁ ‡Ï˘ . 

יתכ  שיש לשקול : "כי, 2004בתגובה על טיוטת ביקורת המעקב כתבה ההתאחדות לאג  בנובמבר 
לפי קטגוריות , הטלת חובה על חברת ביטוח לתת מידע על חלוקת המניות שבה  השקיעה החברה

 )". יתר, 100, 25: כגו (ובלות בבורסה המק
משרדנו סבור כי יש להחיל הוראות : " כדלהל 2004האג  השיב למשרד מבקר המדינה בדצמבר 

מסגרת , ע  זאת. דיווח לעניי  רשימת נכסי  שהחברה החזיקה בגי  התיק המשתת  ברווחי 
לרבות דרישת דיווח , משרדנואופ  פרסומה והמועדי  בה  תפורס  נבחני  כעת ב, פירוטה, הדיווח

 ".במועדי  קצרי  יותר מהקיי  כיו 
__________________ 

 . לתקנות מס הכנסה1כהגדרת  בתקנה  17
 . 225%226' עמ, ·È˙ ˘ ÁÂ„54 וב, 18%19' עמ, È˙ ˘ ÁÂ„46 בעניי  זה ראו ב 18
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ג " נהג האג  לפרס  חוברות תקופתיות המציגות מידע וניתוח בדבר קופוה1988מאז שנת  .5

בעקבות הדוח הקוד  החל האג  לפרס  דוחות . הרגילות ונתוני  השוואתיי  מפורטי  עליה 
  של ממש על הענפי  הנתוני  לפיקוחו לרבות ענ  ובה  מידע נרחב וניתוחי, שנתיי  מקיפי 
 .ובעיקר ביטוח החיי  המשולב בחיסכו , ביטוח החיי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È Â˙  ˙‡ ÂÏ˘ ÌÈÈ˙ ˘‰ ˙ÂÁÂ„· ‚ÈˆÈ Û‚‡‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ‰‡ÂÂ˘‰ È · ÌÈÁ ÂÓ· ÂÁÂ˜ÈÙ·˘ ÌÈÙ Ú‰ , ˙Â˘ÚÏ ˙ÂÁÂ„‰ È‡¯Â˜Ï ¯˘Ù‡Ï È„Î

È· ˙ÏÎ˘ÂÓ ‰‡ÂÂ˘‰ ˙Â ¯˜ Û Ú· ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ÁÂËÈ· Ï˘Â ˙ÂÚ˜˘‰‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÏÚ‰Â ˙Â‡ˆÂ˙‰ Ô
‰ÈÒ Ù‰ ,‰ÂÙÂ˜ Û Ú·" ·ÏÂ˘Ó‰ ÌÈÈÁ‰ ÁÂËÈ·Â ÏÏÎ· ÌÈÈÁ‰ ÁÂËÈ· Û Ú·Â ˙ÂÏÈ‚¯‰ ‚

Ë¯Ù· ÔÂÎÒÈÁ·. 
אשר . שהוא מתכוו  לאמ( את ההמלצה דלעיל, 2004האג  השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

י  משולב בחיסכו  במונחי  בני השוואה לביטוח הסיכוני  להצגת ביטוח הסיכוני  בביטוח חי
, ציי  האג  בתשובתו כמה הבדלי  בי  ביטוח הסיכוני  בשני הענפי , בקרנות הפנסיה החדשות

קר  פנסיה משלמת קצבה לאלמ  או לאלמנה , לדוגמה. המקשי  את הצגת  במונחי  בני השוואה
. בה משלמת לה  קצבה רק לפרק זמ  מוגדר מראשואילו קופת ביטוח מסוג ביטוח קצ, כל חייה 

בביטוח אבד  כושר עבודה יש הבדלי  בי  מקרי הביטוח המזכי  את המבוטח בפיצוי בשני 
 . הענפי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯˙‡·Â ÂÏ˘ ÌÈÈ˙ ˘‰ ˙ÂÁÂ„· ‚ÈˆÈ Û‚‡‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
È· ÌÈÏ„·‰‰ ÏÚ Ì‚ ÌÈÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡Â ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ¯·Ò‰ ÂÏ˘ Ë ¯Ë È‡‰ ÔÂÎÒÈÁ‰ È‡ ˙ Ô

ÂÁÂ˜ÈÙ·˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈÙ Ú‰ ˙˘ÂÏ˘· ÁÂËÈ·‰Â.  
✯  

 ˙ ˘·2004ÔÂ‰‰ ˜Â˘ Û‚‡ Ô˜È˙  , ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ „Á‡ ˙‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó·˘ ÔÂÎÒÈÁÂ ÁÂËÈ·
 ˙ ˘Ó Ì„Â˜‰ ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰1997 : ÍÈ˘Ó‰Ï ÁÂËÈ·‰ ˙Â¯·ÁÏ ‰˘¯‰ ‡Ï ‡Â‰

 ÌÈ‚ÂÒ‰Ó ˙ÂÒÈÏÂÙ ¯ÂÎÓÏ"·¯ÂÚÓ "Â"ÛÈ„Ú" , ‚È‰ ‰ ÔÓÂ˜Ó·Â ÌÈ‚ÂÒÓ ˙ÂÒÈÏÂÙ ‰ Â˘‡¯Ï
ÌÈ˘„Á ,˙ÂÓ„Â˜· ‰¯„Ú ˘ ˙ÂÙÈ˜˘· ˙Â ÈÈÙÂ‡Ó‰. 

 ¯·Ó·Â · „ÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÚÈ·ˆ‰ ÂÈÏÚ ¯ÂÓÁ‰ ˙ÂÂÈÚ‰1993 ˙˜ÂÏÁ ˙ËÈ˘· 
 ˙ ˘Ó Â¯ÎÓ ˘ ÌÈÁÂÂ¯· Û˙˙˘Ó ÌÈÈÁ ÁÂËÈ·Ï ˙ÂÒÈÏÂÙ· ÌÈÁÂÂ¯‰1989ÍÏÈ‡Â  , Ô˜Â˙

 ˙ ˘· ‰·¯ ‰„ÈÓ·1995 ‰ ˜˙ ˙ ˜˙‰ ˙ÂÚˆÓ‡· 6‡ . ·˜ÚÓ‰‰ÏÚ‰ , ÁÂËÈ·‰ ˙Â¯·Á˘
‰ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„Ï ˙È·ÂÈÁ ˙ÙÒÂ˙ ˙Â·Â‚ ,‰ ˘‰ ÌÂ˙· ˜¯ ‰˙Â·‚Ï ÌÂ˜Ó· . ˙Ú„Ï

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙Â¯·Á Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÏÂÚÙ‰ Í¯„ ˙‡ Ì„˜‰· ˜ÈÒÙ‰Ï Û‚‡‰ ÏÚ
 ÁÂËÈ·‰) Ì‡˙‰· Ô˙¯‰·‰ Ì˘Ï ÁÂËÈ· ÈÊÂÁ· ÌÈ‡ ˙ ˙Â ˜˙Ï ÔÂ˜È˙ ÌÂÊÈÏ Ì‚ Í¯Âˆ‰ ÈÙÏÂ

„¯˘Ó ‚Èˆ‰˘ ‰„ÓÚÏ ‰ ˜˙ Ï˘ ÔÂÎ ‰ ˘Â¯ÈÙ‰ ¯·„· Û‚‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó 6 Ì‡˙‰·Â ‡
 ˙ ˘Ó Á˜ÙÓ‰ ¯ÊÂÁÏ1995( , ¯Á‡Ï ‡Ï‡ ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„Ï ˙È·ÂÈÁ ˙ÙÒÂ˙ Â·‚È ‡Ï Ô‰˘ È„Î

‰ ˘‰ ÌÂ˙. 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÓ‚‰ ˙ÂÙÂ˜ ÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ÁÂÂÈ„‰ ˙Â·ÂÁ ÏÎ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ÚÏ ÁÂËÈ·‰ ˙Â¯·Á ÏÚ ˙ÂÏÁ‰ ˙Â ˜˙· ÂÚ·˜ÈÈ ˙ÂÏÈ‚¯‰ ˙ÂÒÈÏÂÙ‰ ÏÎ· ÔÂÎÒÈÁ‰ ·ÈÎ¯ ÔÈÈ

ÔÂÎÒÈÁ· ·ÏÂ˘Ó ÌÈÈÁ ÁÂËÈ·Ï ,¯·Ú· Â¯ÎÓ ˘ ‰Ï‡ ˙Â·¯Ï .ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ÁÂÂÈ„‰ ˙Â·ÂÁ˘
‰ÂÙÂ˜Ï Ú‚Â · ‰Ò Î‰ ÒÓ ˙Â ˜˙·˘ ‰Ï‡Ï ˙ÂÂ˘ ÂÈ‰È ‰Ï‡‰" ˙ÂÏÈ‚¯‰ ‚) ÌÈÈÂ È˘·

„·Ï· ÌÈ·ÈÂÁÓ‰( , ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈ‡ ˙‰ Ï˘· ˙Â˘˜·˙Ó‰ ˙Â„ÁÂÈÓ ÁÂÂÈ„ ˙Â·ÂÁ ˙ÙÒÂ˙·
 ÌÈ·Î¯ÂÓ‰Â ÔÂÎÒÈÁ· ·ÏÂ˘Ó ÌÈÈÁ ÁÂËÈ· Ï˘) ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„Ï ˙ÂÈÏÈÏ˘Â ˙ÂÈ·ÂÈÁ ˙ÂÙÒÂ˙ ÔÂ‚Î

ÌÈÚÂ·˜‰ .(˙Â¯Á‡ ˙Â·Â˘Á ÁÂÂÈ„ ˙Â·ÂÁ ,‰ÂÙÂ˜ ÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰" ˙Â‡¯Â‰ ÁÂÎÓ ˙ÂÏÈ‚¯‰ ‚
ÔÂ‰‰ ˜Â˘ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ,ÔÂÎÒÈÁÂ ÁÂËÈ· , ˙Â¯·Á ÏÚ ˙ ÂÎ˙Ó ‰˙Â‡· ÂÏËÂÈ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÁÂËÈ·‰ . 
ÌÈ ˘ ˙Â¯˘Ú ‰Ê ˙ ÈÈÙ‡Ó‰ ‰ ÂÎ˙‰ ÌÈ¯ÂÚÈ˘‰ ‡È‰ ÔÂÎÒÈÁ· ·ÏÂ˘Ó‰ ÌÈÈÁ‰ ÁÂËÈ· ˙‡ 

˜ÂÂÈ˘‰Â ÏÂ‰È ‰ ˙ÂÈÂÏÚ Ï˘ „Â‡Ó ÌÈÏÂ„‚‰ ,ÌÈÁËÂ·Ó‰ ÏÚ ÏËÂÓ ÔÈÂÒÈÎ˘ . ‰Ï‡ ÌÈ¯ÂÚÈ˘
 ‰ÈÒ Ù‰ ˙Â ¯˜· ˜ÂÂÈ˘‰Â ÏÂ‰È ‰ ˙ÂÈÂÏÚ È¯ÂÚÈ˘ ˙ÓÂÚÏ Ô‰Â ˙ËÏÁÂÓ ‰ ÈÁ·Ó Ô‰ ÌÈÏÂ„‚

‰ÂÙÂ˜·Â"˙ÂÏÈ‚¯‰ ‚ .ÂÎÈ ˙Â˘„Á‰ ˙ÂÒÈÏÂÙ· Û‚‡‰ ‚È‰ ‰˘ ˙ÂÙÈ˜˘‰ ˙Â¯Á˙ „„ÂÚÏ ‰Ï
 ˙Á‡ ÏÎ Ï˘ ˙Â Â¯ÒÁ‰ ˙‡Â ˙Â Â¯˙È‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÁÂÎ· ÌÈÁËÂ·ÓÏÂ ÌÈÁËÂ·ÓÏ ÚÈÈÒÏÂ

˙ÂÙÂÏÁ‰Ó . ÌÈÙ Ú‰ ˙˘ÂÏ˘ ÔÈ· ˙Â¯Á˙‰ „Â„ÈÚ· ·Â˘Á „È˜Ù˙ Û‚‡Ï ˘È ÔÈÈ„Ú ÌÏÂ‡
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ,¯· Ú„ÈÓ ˙‚ˆ‰ È„È ÏÚ ¯˜ÈÚ·-ÌÈÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡Â ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÁÂ˙È Â ‰‡ÂÂ˘‰ .

Ï ÌÈÏÂÎÈ Ú„ÈÓ‰Â ˙ÂÙÈ˜˘‰ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˜ÂÂÈ˘‰Â ÏÂ‰È ‰ ˙ÂÈÂÏÚ Ï˘ ÌÈ¯ÂÚÈ˘‰ ÌÂˆÓˆÏ ÌÂ¯‚
ÌÈÙ Ú‰ ˙˘ÂÏ˘ Ï˘ Ì‰È˙ÂÁÂ˜Ï ÏÚ . ÔÈ· ˙ÏÎ˘ÂÓ ‰‡ÂÂ˘‰ ˙Â˘ÚÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙Ï˜‰

ÌÈÙ Ú‰ ,ÌÈÙ Ú‰Ó „Á‡ ÏÎ· ˙ÂÈ Î˙‰ ÔÈ·Â , ÏÈÚÂ‰Ï ÔÎÂ ÌÈË¯ÙÎ ˙ÂÁÂ˜ÏÏ ÏÈÚÂ‰Ï ‰ÏÂÎÈ
Ì˙ÂÏÚÈÈ˙‰ ÔÂ·¯„Â ÌÈÙ Ú‰ ÔÈ· ˙Â¯Á˙‰ ÏÂÏÎ˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ˜˘ÓÏ.  



  


