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  2009 ארבינו 25                
  בקשה לתגובה דחופה                

  
  

                  לכבוד
                

   ביטוח וחיסכון, משנה לממונה על שוק ההון,  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

  2009 בינואר 20
 

ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ועל  ,ברצוני לברך על ההחלטה של אגף שוק ההון .1

 מעביד-דעוב יחסי ניתוק לאחר פיצויים בכספי הטיפול לענייןשבאה בעקבותיה  ההבהרה

אין לפיה  2009בינואר  20אשר הועברה למנהלי חברות הביטוח ביום  3 תיקון בעקבות

מקופות  ,מעביד-עובד יחסי ניתוק לאחר, מבוטח להם שזכאי פיצויים כספי מניעה כי

 .הפוליסה תנאי יתר לגביהם לחול וימשיכו פרט כספי של יקבלו מעמד ביטוח 

 

אשר עזבו מקום עבודתם  מבוטחים רביםעובדה כי הריני להסב תשומת לבך ל, עם זאת .2

להגיש בקשה בעל כורחם נאלצו  לאור הנחיותיך הקודמות, ועד היום 2008במהלך שנת 

לוותר על תשואה לפדיון כספי הפיצויים מפוליסות הביטוח שהיו בבעלותם וחלקם אף נאלץ 

  .מובטחת לפי תנאי הפוליסות

 

הביטוח והחיסכון יורה למנהלי חברות הביטוח לאפשר , אגף שוק ההוןהנני מבקש כי  לפיכך .3

לחזור בהם מפדיון כספי הפיצויים מפוליסות הביטוח , למבוטחים אשר מעוניינים בכך

 .באותם התנאיםולאפשר להם להפקיד בחזרה את אותם הכספים לפוליסות הביטוח 

 

אם את תשומת לבך כי  הסבתי 2008בספטמבר  14מיום הראשון  יבמכתב, מעבר לכך .4

 בומצב  יווצר אזי )החלטה עליה אני מברך(כפי שהתקבלה תתקבל בחיוב  הראשונה פנייתי

 ,לבין קופות גמל) פוליסות ביטוח(קופות ביטוח בין , מוצרים ובין יצרניםאפליה בין  תתקיים

 טפר של תכנית במעמד להשאיר את הכספיםלקופות הגמל אין אפשרות , נכון להיוםשכן 

למצוא פתרון לעניות דעתי על משרד האוצר ולפיכך ) שאינה כפופה לתקנות קופות גמל(

 .הולם גם עבור עמיתי קופות הגמל
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  .נודה לתגובתך בהקדם האפשרי .5

  

  

  ,בכבוד רב

  , אמיר גבאי

  

  רואה חשבון

  
  

  :  העתק
  
  משרד האוצר, ביטוח וחיסכון, ממונה על שוק ההוןה - ח ידין ענתבי "רו

  מנהל רשות המסים –דה נסרדישי מר יהו
  משרד האוצר, סגנית היועץ המשפטי –רביב  –ד נטע דורפמן "עו
  רשות המסים, מנהל מחלקה מקצועית - ח אלדד נוח"רו

  משרד האוצר, מנהל מחלקת קופות גמל , ואן גרייב'מר רג  
  רשות המסים –מנהל מחלקת קופות גמל , ח יעקב כהן"רו  
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