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  2008 בספטמבר 14                
  בקשה לתגובה דחופה                
                  לכבוד

                
   ביטוח וחיסכון, על שוק ההוןמשנה לממונה ,  יואב בן אורמר 

  ביטוח וחסכון, אגף שוק ההון
  משרד האוצר

  1 קפלן' רח
  95091ירושלים 

  
  
  .נ.א

  ,שלום רב
  
  
  

  2008  –ח "התשס, )3' תיקון מס)(קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים : הנדון
מיום  ) ביטוח וחיסכון משנה לממונה על שוק ההון – מר יואב בן אור(האוצר מכתב : סימוכין

  2008 באוגוסט 20
  

יישום ב הכרוכות את הבעיות בכתב ובעל פה בהן העלנו בפניך ת ונו הקודמיתולפניבהמשך  .1

משנה לממונה על שוק ההנחיות במכתבו של מר ניר כהן הוראות החוק והתקנות לרבות 

באוגוסט  20במכתבך מיום ות ההנחיו 2008 באפריל 15מיום  היוצא ביטוח וחיסכון ההון

  :לסוגיה כדלהלןהתייחסותך מבקש  הנני ,2008

הבהרה לעניין הפקדות כספים של עמית במעמד ליתן  ביקשתשבסימוכין  במסגרת מכתבך .2

לביטול פעולת  2008בדצמבר  31עד ליום אורכה ניתנה , בין היתר. עצמאי לקופת גמל

מית עצמאי בקופת גמל לא משלמת קצבה עד כספים שהופקדו לחשבון עלעניין  ההפקדה

 .2008ביוני  30ליום 

 30ועד ליום  2008בינואר  1יום מ החלעמית שכיר אשר פרש ממקום עבודתו , לפי הנחיותיך .3

ים נזילים ככספ ,לאחר ניכוי המסבחר להשאיר את כספי הפיצויים בעת פרישתו ו 2008ביוני 

על מנת שהשארת , עד לתום תקופת הביטוח ת תשואהומבטיחת ביטוח מנהלים ובפוליס

דהיינו , במעמד עצמאי לא תיחשב כהפקדה חדשה, בעת פרישתוביטוח סות ההכספים בפולי

למשוך את הכספים ובכך לפגוע  2008בדצמבר  31נדרש הוא עד ליום , הפקדה לקצבה

 .עד לתום תקופת הביטוחות לתשואה מובטחת על הכספים פוליסעל פי תנאי ה בזכאותו

השארת  פורש זהעבור  ,תקופה זו בה שוק ההון חווה טלטלותעיקר במיותר לציין כי ב .4

 .תשואה מבוטחת הינה צו השעה עבורו תנאיפוליסות הביטוח בהכספים ב

ביטוח מבטיחות  בפוליסות כספי הפיצויים יר אתהעדר האפשרות להשא, לעניות דעתנו .5

ין יפגיעה בזכות הקנ מהווה ,לאור הנחיות משרד האוצר, עד לתום תקופת הביטוחתשואה 

במקרים , לכך בנוסף .ןומבוטח בה הוקנתה לו מעצם היותו בעל הפוליסותש של העמית

לביטול  הפסקת התשלום לפוליסות יביאאו /ופדיון הכספים  ,כקבוע בתנאי הפוליסות, רבים

 .הכיסוי לביטוח חייו של המבוטח
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פניה שלא זכתה עד , לחברת ביטוח) מבוטח(ר ישל עמית שכ, לדוגמאה פניב העתק "מצ .6

 .להתייחסותה למועד כתיבת מכתב זה

בפוליסות הביטוח רשאי להשאיר , שפרש מעבודתוהאם עמית שכיר זה , לעיללאור האמור  .7

מבלי שהשארת  ,כשהם נזילים, לאחר ניכוי המסאת כספי הפיצויים , מבטיחות התשואה

שאינה ( פוליסת פרטמעמד של ב וזאת, הכספים בפוליסות תיחשב להפקדה חדשה לקצבה

 ?) לכפופה לתקנות קופות גמ

מוצרים אפליה בין  תתקיים בומצב  צרויו אזי, אם התשובה חיוביתנסב את תשומת לבך כי  .8

שכן לקופות הגמל אין  ,לבין קופות גמל )פוליסות ביטוח(ת ביטוח וקופבין  ,ובין יצרנים

 )לתקנות קופות גמל שאינה כפופה( פרט של תכנית מעמדב איר את הכספיםלהשאפשרות 

 .גם עבור עמיתי קופות הגמלהולם ש למצוא פתרון ד האוצר יידררמשולפיכך 

לעניין  לביטול פעולת ההפקדה בלבד 2008בדצמבר  31עד ליום אורכה מאחר וניתנה  .9

ביוני  30שלמת קצבה עד ליום מית עצמאי בקופת גמל לא מכספים שהופקדו לחשבון ע

 .דם האפשרינודה לתגובתך בהק 2008

  

  

  ,בכבוד רב

  , אמיר גבאי

  

  רואה חשבון

  

  

  

  

  

  : העתק

  משרד האוצר, ביטוח וחיסכון, ממונה על שוק ההוןה - ח ידין ענתבי "רו
  רשות המסיםמנהל  –מר יהודה נסרדישי 

  משרד האוצר, היועץ המשפטיסגנית  –רביב  –ד נטע דורפמן "עו
  רשות המסים, מנהל מחלקה מקצועית - ח אלדד נוח"רו

  האוצרמשרד , מנהל מחלקת קופות גמל , ואן גרייב'מר רג  
  רשות המסים –מנהל מחלקת קופות גמל , עקב כהןח י"רו  
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