
ניוד  החיסכון הפנסיוניניוד  החיסכון הפנסיוני

20082008פברואר פברואר 

ביטוח וחיסכוןביטוח וחיסכון, , אגף שוק ההוןאגף שוק ההון



מוצרים פנסי ו ניים מוצרים פנסי ו ניים   הקדמה עלהקדמה על

המצב כיום המצב כיום 

המצב החדשהמצב החדש

סדר ה דברים סדר ה דברים 



שלוש ת הרב דים ש ל החיסכון שלוש ת הרב דים ש ל החיסכון 

הפנסיוניהפנסיוני

ביטוח לאומי

מוצר פנסיוני

קרנו ת פנס יה, קו פות ב יטוח, קופו ת גמל

חסכון פרטי

 



מוצרים לחיסכון ל גיל פר ישהמוצרים לחיסכון ל גיל פר ישה

הדדיקרן פנסיה

קופת ביטוח

אפשריאפשרי
הסיכו ן על 

חברת הביטוח

קופת גמל 

חיסכון לגיל 

פרישה

אובדן כושר 

עבודה

ביטוח למקרה 

מוות

סוג הביטוח



??מהי העברת כספיםמהי העברת כספים

שבירת תכנית             תשלום מסשבירת תכנית             תשלום מס= = משיכת כספים משיכת כספים 

שבירת תכנית             אין מסשבירת תכנית             אין מס= = העברת כספים העברת כספים 



המצב היוםהמצב היום

הוניותתכניות ביטוח 

קרנות השתלמות

קרנות פנסיה כלליות

קרנות פנסיה חדשות

קצבתיותתכניות ביטוח 

קופות גמל לתג מ ולים

גמלגמל

ביטוחביטוח

פנסיהפנסיה



היקפי  הניוד כיוםהיקפי  הניוד כיום

קרנות השתלמות

₪ מיליארד 86.5: היקף נכסים

% 8.6: 2007היקף ני וד כספי ם בשנת 

ביטוחי חיים 

₪ מיליארד 97.2: היקף נכסים

0: 2007היקף ני וד כספי ם בשנת 

קרנות פנסיה חדשות

₪ מיליארד 47: היקף נכסים

% 2.2: 2007היקף ני וד כספי ם בשנת 

קופות גמל

₪ מיליארד 165.5: היקף נכסים

% 7: 2007היקף ני וד כספי ם בשנת 



המב וטחהמב וטח//בחירת  העמיתבחירת  העמית

בחוק קופות גמל נקבע כי הבחירה של סוג בחוק קופות גמל נקבע כי הבחירה של סוג 

המוצר הפנסיוני ושל הגוף המנהל אותו תעשה המוצר הפנסיוני ושל הגוף המנהל אותו תעשה 

על ידי העמית בלבדעל ידי העמית בלבד



להגדיל את אפשרוי ות  הבחירה  של  הצרכןלהגדיל את אפשרוי ות  הבחירה  של  הצרכן

ליצור ה ליכי ה ע ברה ברו רים ליצור ה ליכי ה ע ברה ברו רים 

לחזק את מעמדו של  הצרכן אל  מול היצרן לחזק את מעמדו של  הצרכן אל  מול היצרן 

מטרות  הניודמטרות  הניוד



ניידות כמגבי רת תח רות ניידות כמגבי רת תח רות 

      

::דוגמאותדוגמאות

הנחות בדמי ניהולהנחות בדמי ניהול

תשואותתשואות

שירותשירות



הסדר ה משו לבת הסדר ה משו לבת 

הסרת החיוב במס במקרה של העברההסרת החיוב במס במקרה של העברה

הסדרת הפרוצדורות שיאפשרו מעבר יעיל הסדרת הפרוצדורות שיאפשרו מעבר יעיל 



ביטוח חיים  קופות גמל

קרנות פנסיה

המצב  החדש המצב  החדש 



הרחב ת אפשרויות  הבחי רה הרחב ת אפשרויות  הבחי רה 

קופת גמל לתגמולים  קרן פנסיה

  ––) ) 11((דוגמא דוגמא 

פרט שחסך בקופת גמל מעוניין לקבל קצבה בגיל הפרישהפרט שחסך בקופת גמל מעוניין לקבל קצבה בגיל הפרישה



הרחב ת אפשרויות  הבחי רה הרחב ת אפשרויות  הבחי רה 

 קרן פנסיה
תכנית ביטוח 

לקצבה

  ––) ) 22((דוגמא דוגמא 

פרט שהיה מבוטח בקרן פנסיה מעוניין לקבל קצבה מובטחתפרט שהיה מבוטח בקרן פנסיה מעוניין לקבל קצבה מובטחת



נקודות חשובו ת בתהליך נקודות חשובו ת בתהליך 

 ימי עסקים10עד 

 ימי עסקים 10

העברת הבקשה

ימי  8

עסקים

ימי  2עד 

עסקים

העברת 

הודעה
העברת הכספים

 ימי עסקים20אורך התהליך עד 

 ימי עסקים לחרטה18

קבלת  

; הבקש ה

המו עד  

הקוב ע 

עמית לא פעילעמית לא פעיל

חוזר תקנות

היום בו יראו 

שהועברה הבקשה



נקודות חשובו ת בתהליך נקודות חשובו ת בתהליך 
עמית פעילעמית פעיל

ימי  2עד 

עסקים

העברת 

הודעה

ימי עסקים 8

ימי עסקים 10

 ימי חרטה18

המועד 

הקובע

ימי עסקים 10

העברת הבקשה העברת הכספים

קבלת 

הבקשה

קבלת 

הבקשה

הפקדת 

; כספים

המועד הקובע

ולא הבקשה מבוטלת,  יום120עד 

היום המ וקדם בי ותר בו  

ירא ו שהועברה הבקשה



תודהתודה


