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ד"עו, עדי בן אברהם              



זכותו של סוכן הביטוח לקבל עמלה מגוף מוסדי  

חופש העיסוק:  חוק יסוד  

אינו  , השימוש במידע. המידע המפורסם במצגת מהווה מידע כללי בלבד להבהרת דרישות החוזר. חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך, אין באמור במצגת זו משום המלצה
.או ייעוץ משפטי ככל שנדרש בהתאם לנסיבות המקרה והעובדות האמורות בו/מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו



סוכן הביטוח כשלוח החברה
הביטוח וחובת הגילוי חוזהמ לקראת כריתת "שליחות לעניין מו 

יראו את סוכן הביטוח  , החוזהכריתת  ולעניןהביטוח  חוזההמשא ומתן לקראת כריתתו של  לענין    )א(       .33 
.זולת אם פעל כשלוחו של המבוטח לפי דרישתו בכתב, כשלוחו של המבטח

יראו את ידיעת סוכן הביטוח לגבי העובדות הנכונות של ענין  , הביטוח חוזהחובת הגילוי בכריתת  לענין    )ב(           
.מהותי כידיעת המבטח

שליחות לעניין דמי ביטוח 

,  כשלוחו של המבטח, בפוליסה כסוכן הביטוח שצוייןבביטוח או  שתיוךקבלת דמי הביטוח נחשב סוכן הביטוח  לענין    .34 
.לאותו סוכן לשלמםזולת אם הודיע המבטח למבוטח בכתב כי אין 

שליחות לעניין מתן הודעות 

בפוליסה כסוכן   שצוייןבביטוח או  שתיוךמתן הודעות של המבוטח ושל המוטב למבטח נחשב סוכן הביטוח  לענין    .35
.זולת אם הודיע המבטח למבוטח ולמוטב בכתב כי יש לשלוח הודעות למען אחר, כשלוחו של המבטח, הביטוח

.המחוייביםבשינויים , 1965-ה"תשכ, יחולו הוראות חוק השליחות 35עד  33על שליחות כאמור בסעיפים     .36 

אינו  , השימוש במידע. המידע המפורסם במצגת מהווה מידע כללי בלבד להבהרת דרישות החוזר. חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך, אין באמור במצגת זו משום המלצה
.או ייעוץ משפטי ככל שנדרש בהתאם לנסיבות המקרה והעובדות האמורות בו/מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו



זכותו של סוכן הביטוח לקבל עמלה מגוף מוסדי  

)  ביטוח(לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )  ב(41סעיף 

מבטח או סוכן ביטוח לא ישלם דמי עמילות בעד תיווך בין כל  
.סוכן רשיוןאדם לבינו אלא למי שיש בידו 

  

:לחוק מגדיר את דמי העמילות)ה(41סעיף 

או כל  , השתתפות בהוצאות, שכר, עמלה–" דמי עמילות"  
.הכל במישרין או בעקיפין, הטבה אחרת

אינו  , השימוש במידע. המידע המפורסם במצגת מהווה מידע כללי בלבד להבהרת דרישות החוזר. חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך, אין באמור במצגת זו משום המלצה
.או ייעוץ משפטי ככל שנדרש בהתאם לנסיבות המקרה והעובדות האמורות בו/מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו



?מהו -מוצר פנסיוני
;קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח•

;קופת גמל לחיסכון•

;קופת גמל לתגמולים שאינה קופת ביטוח•

;  קופת גמל אישית לפיצויים שאינה קופת ביטוח•

;  קופת גמל לקצבה שהיא קופת ביטוח•

;  קופת גמל לתגמולים שהיא קופת ביטוח•

;קופת גמל אישית לפיצויים שהיא קופת ביטוח•

;  קרן השתלמות•

;קופת גמל להשקעה•

לפי תכנית  , לחוק הפיקוח על קופות גמל) 6)(ד(16ביטוחים שבהם מבוטחים עמיתים בקופת גמל לפי סעיף •
; או הנמכרת אגב אחת מאלה) 7(עד ) 1(ביטוח שהתיר הממונה הכלולה בקופת גמל המנויה בפסקאות 

;  כל סוג מוצר אחר שקבע השר•

אינו  , השימוש במידע. המידע המפורסם במצגת מהווה מידע כללי בלבד להבהרת דרישות החוזר. חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך, אין באמור במצגת זו משום המלצה
.או ייעוץ משפטי ככל שנדרש בהתאם לנסיבות המקרה והעובדות האמורות בו/מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו



היעוץתיקון חוק –חוק ההסדרים 

  טובת יקבל לא בעבורו או מטעמו אחר אדם או פנסיוני ביטוח סוכן   )א(   .א19
  עסקה ביצוע עם בקשר או פנסיוני שיווק עם בקשר בעקיפין או במישרין הנאה
:מאלה אחד זולת ,לקוח בעבור

הממונה רשאי לקבוע  ; שכר והחזר הוצאות המשולמים ישירות מאת הלקוח    )1(
;הוראות לעניין שכר והחזר הוצאות לפי פסקה זו

,  לחוק הפיקוח על קופות גמל) ב)(1)(ה(32לפי סעיף , הנגביתעמלת הפצה     )2(
.שבוצעה לגביו עסקה בעבור הלקוח, מגוף מוסדי שלו זיקה למוצר פנסיוני

  שיווק עם בקשר הנאה טובת פנסיוני ביטוח לסוכן ייתן לא מוסדי גוף     )ג(
  סעיף הוראות לפי הפצה עמלת תשלום למעט ,עסקה ביצוע עם בקשר או פנסיוני
.)2)(א( קטן

חוות דעת משפטית או ייעוץ  , אין באמור במצגת זו משום המלצה
המידע המפורסם במצגת מהווה מידע כללי  . משפטי או תחליף לכך

אינו מהווה תחליף , השימוש במידע. בלבד להבהרת דרישות החוזר
או ייעוץ משפטי ככל שנדרש בהתאם לנסיבות  /לקבלת חוות דעת ו



הגדרות

  חיסכון לענין ,מוסדי גוף עם קרובו של או לקוח של התקשרות –  "עסקה"
  באותו פעולות ביצוע וכן  .....אליו זיקה יש המוסדי שלגוף פנסיוני מוצר באמצעות

;פנסיוני מוצר

  לקוח בעבור פנסיוני מוצר לגבי עסקה ביצוע" : כי קובע לחוק 13 סעיף - לב שימו(
 חריגים למעט ,"לו ובהמשך פנסיוני משיווק או פנסיוני מייעוץ כחלק רק תיעשה
) ועוד ,עובדו עבור מעסיק של פניה או לקוח של יזומה פניה כמו

  מוצר באמצעות .....החיסכון לכדאיות בנוגע ליחיד ייעוץ מתן – "פנסיוני שיווק
;אליו זיקה הייעוץ לנותן שיש פנסיוני

אינו  , השימוש במידע. המידע המפורסם במצגת מהווה מידע כללי בלבד להבהרת דרישות החוזר. חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך, אין באמור במצגת זו משום המלצה
.או ייעוץ משפטי ככל שנדרש בהתאם לנסיבות המקרה והעובדות האמורות בו/מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו



הגדרות

  נוגעים לו הניתן הפנסיוני השיווק או הפנסיוני שהייעוץ יחיד – " לקוח"
  .כמבוטח או עצמאי כעמית ,שכיר-כעמית ,קרובו של או שלו ,לחיסכון

אינו  , השימוש במידע. המידע המפורסם במצגת מהווה מידע כללי בלבד להבהרת דרישות החוזר. חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך, אין באמור במצגת זו משום המלצה
.או ייעוץ משפטי ככל שנדרש בהתאם לנסיבות המקרה והעובדות האמורות בו/מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו



?מה גובים מהמעסיק
:לשים לב להבחנה בין מתפעל ומשווק

עוסק בשיווק פנסיוני או גוף קשור בו לא ייתנו שירותי תפעול למעביד שבעבור עובדיו הם נותנים שיווק  
:אלא אם כן התקיימו כל אלה, פנסיוני

בעד שירותי התפעול בעבור כל , סוכן הביטוח הפנסיוני יגבה מהמעביד בלבד בכל חודש דמי סליקה   )1(
:לפי הגבוה, שלא יפחתו מאחד מאלה, עובד

אחוז מסך התשלומים שהופקדו על ידי המעביד לקופות הגמל בעבור העובד בתוספת מס ערך   0.6    )א(
;מוסף

לפי שיעור  , בינואר 1-ב, סכום זה יעודכן מדי שנה; שקלים חדשים בתוספת מס ערך מוסף 10.50    )ב(
;2016בינואר  1-עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ב

,  עמלת ההפצה שמשלם גוף מוסדי לסוכן הביטוח הפנסיוני, על אף האמור בכל דין או הסכם    )א(   )2(
;לפי הגבוה, 0-או ל) 1(תפחת בשיעור דמי הסליקה שמשלם לו המעביד לפי פסקה 

יפחתו בשיעור הפחתת  ) א(דמי הניהול שישלם עובד שלגביו שולמו דמי סליקה כאמור בפסקת משנה    )ב(
;עמלת ההפצה לפי פסקת המשנה האמורה

.לחוק הפיקוח על קופות גמל 20נבחרה בעבור העובדים קופת ברירת מחדל לפי סעיף    )3(
חוות דעת משפטית או ייעוץ  , אין באמור במצגת זו משום המלצה

המידע המפורסם במצגת מהווה מידע כללי  . משפטי או תחליף לכך
אינו מהווה תחליף , השימוש במידע. בלבד להבהרת דרישות החוזר

או ייעוץ משפטי ככל שנדרש בהתאם לנסיבות  /לקבלת חוות דעת ו



גביית שכר טרחה והוצאות מלקוח

  ללקוחות ויועצים סוכנים שירות חוזר תיקון

2019 בינואר - השנה לתוקף נכנס

לקוח מול טרחה שכר הסכם עריכת אופן

השימוש  . המידע המפורסם במצגת מהווה מידע כללי בלבד להבהרת דרישות החוזר. חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך, אין באמור במצגת זו משום המלצה
.או ייעוץ משפטי ככל שנדרש בהתאם לנסיבות המקרה והעובדות האמורות בו/אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו, במידע



גביית שכר טרחה והוצאות מהלקוח

  סעיף פי על הוצאות החזר או שכר מלקוח הגובה פנסיוני ביטוח סוכן•
:הפנסיוני הייעוץ לחוק )1)(א(א19

  יחויב שבהם הסכומים של פירוט ובו הלקוח לבין בינו בכתב הסכם•
 חישובם דרך הלקוח

  .גבייתם אופן•
  ,מתמשך או פעמי חד בשיווק מדובר אם לציין יש כן כמו•
.השירות יינתן שבה התקופה משך את לציין - מתמשך שירות נקבע אם•
.טרם מתן השירות יימסר ללקוחהעתק מההסכם •

התנאים המחייבים הם תנאי   0558-814814. ד"עו,  עדי בן אברהם
יש  . או יעוץ משפטי/אין באמור כדי להוות המלצה ו. או החוק/החוזר ו

.  להתייעץ בכל שאלה עם יועץ משפטי המתמחה בתחום ביטוח



ט"מגבלה על קבלת שכ

  או הלקוח בפני שירות נותן על הממליץ ,שירות לנותן לקוח המפנה ביטוח סוכן 
  ולפי בלבד הלקוח לטובת יפעל ,)לקוח הפניית– להלן( שירות נותן בבחירת מעורב
   .המקצועי דעתו שיקול

  ובין במישרין בין ,אחרת הנאה טובת כל או תמורה כל יקבל לא ביטוח סוכן
.שירות לנותן לקוח הפניית בשל ,מוסדי מגוף לרבות ,בעקיפין

התנאים המחייבים הם תנאי   0558-814814. ד"עו,  עדי בן אברהם
יש  . או יעוץ משפטי/אין באמור כדי להוות המלצה ו. או החוק/החוזר ו

.  להתייעץ בכל שאלה עם יועץ משפטי המתמחה בתחום ביטוח



אמנת שירות

חוות דעת משפטית או ייעוץ  , אין באמור במצגת זו משום המלצה
המידע המפורסם במצגת מהווה מידע כללי  . משפטי או תחליף לכך

אינו מהווה תחליף , השימוש במידע. בלבד להבהרת דרישות החוזר
או ייעוץ משפטי ככל שנדרש בהתאם לנסיבות  /לקבלת חוות דעת ו



 
הוא סוכן   -סוכן ביטוח מקצוען "

"שלומד כל הזמן
ד"עו, עדי בן אברהם

מתמחה בתחום תביעות ורגולציה בביטוח
התנאים המחייבים הם תנאי   0558-814814. ד"עו,  עדי בן אברהם

יש  . או יעוץ משפטי/אין באמור כדי להוות המלצה ו. או החוק/החוזר ו
.  להתייעץ בכל שאלה עם יועץ משפטי המתמחה בתחום ביטוח


