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 כ"א באלול התשע"ד

 4112בספטמבר  11

 4112-14121ימ. 

 

  1024-דתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )דמי עמילות(, התשע"

 

 –)להלן  14911-לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א 114-ו( )ד21 פיםסעיבתוקף סמכותי לפי 

על שירותים  לחוק הפיקוח 11 -ו( 4)ה()24פים סעיובהתייעצות עם הוועדה המייעצת, (, חוק הפיקוח על הביטוח

  מתקין תקנות אלה: ובאישור ועדת כספים של הכנסת, אני, 41122-ס"ה, התשקופות גמל(פיננסיים )

 

  -בתקנות אלה   .1 הגדרות

 ,למעט סוכן שיווק פנסיוני ,הפנסיוניוהשיווק כהגדרתו בחוק הייעוץ  - "בעל רישיון"  

 ( לאותו חוק;4)2כמשמעותו בסעיף 

 ;)ה( לחוק הפיקוח על הביטוח21בסעיף  משמעותםכ - דמי עמילות""  

 הדרכה מקצועית לפי הוראות הממונה; -" הדרכה מקצועית"  

של עבור החזקת משרדו בסוכן ביטוח בפועל בסכומים ששילם  - "משרדהוצאות "  

 ;כסוכן ביטוחפעילותו 

כהגדרתם בחוק הייעוץ  -" סוג מוצר פנסיוני" -ו" מוצר פנסיוני, ""יועץ פנסיוני"  

 הפנסיוני;והשיווק 

 לרבות מי שנעשה לגביו תיווך בביטוח;  ,כהגדרתו בחוק הייעוץ הפנסיוני -" לקוח"  

ביטוח שאינו מוצר למוצר  או עמית מבוטחשבו צורף מועד ה - מועד הצירוף""                                                 

 ;ביטוח לתקופה קצובה

   ;אחד מסוגי המוצרים הביטוחייםהנמנה עם כל מוצר  -" מוצר ביטוח"  

 פוליסת ביטוח לתקופה שאינה עולה על שנתיים; -" מוצר ביטוח לתקופה קצובה"  

ביטוח סוגי או  בתוספתהמפורטים הביטוח  סוגימאחד כל  -" סוג מוצר ביטוח"  

 ;הממונהעליהם נוספים שיורה 

 )ו( לתקנות דמי ניהול;9 הבתקנם כהגדרת -" מו נותקעמית שהקשר ע" -" ו"עמית  

 דמי עמילות בשל עמידה ביעד מכירות; - "עמלת יעד"  
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או החזר הוצאות  עמלת יעדשאינם בשל מוצר מסוים דמי עמילות  -" עמלת שירות"  

החזר לרבות  באופן שוטףלסוכן ביטוח , המשולמים הדרכה מקצועית

 ; משרד הוצאות

()דמי ניהול(, קופות גמלהפיקוח על שירותים פיננסיים ) תקנות - תקנות דמי ניהול""  

4114 -התשע"ב 
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 . 

או  יעדעמלת , עמלת שירותדמי עמילות שאינם  חלמו לסוכן ביטולא ישו (א)  .4 דמי עמילות 

 . מקצועית ההדרכהוצאות החזר 

קשר עם ביטוח מסוים ב דמי עמילות בעד מוצרלסוכן ביטוח לא ישולמו  (ב)  

 .2, למעט עמלת יעד לפי תקנה מכירתו של מוצר ביטוח אחר

לא ישולמו לסוכן ביטוח דמי עמילות בעד מוצר ביטוח מסוים בקשר עם דמי  (ג)  

 הניהול שמשלם אותו לקוח בעד המוצר. 

דמי  ,סוכן ביטוחחברה מנהלת שהיא סוכן ביטוח, לרבות לא ישולמו ל (ד)  

ים בקופת גמל חברה מנהלת עבור עמיתעל ידי בעד שיווק כיסויים ביטוחיים  עמילות

 . , שאינם עמלת שירותלקצבה שבניהולה

 .כספי תשלוםבתשולם לסוכן ביטוח  עמלת שירות (א)  .2 עמלת שירות

שירות, בהתקיים אחד מאלה למשך התקופה  לא תשולם לסוכן ביטוח עמלת (ב)  

 :   צדולקבוע כבמועד מתחילה ה

החל במועד הפחתת דמי הניהול כקבוע  - בעד עמית שהקשר עמו נותק (1)   

המועד שבו ן או בתום תשעה חודשים מלתקנות דמי ניהול ( 1)א()9בתקנה 

עמית על ניתוק הקשר עם אותו  ,בכתב ,הודיע הגוף המוסדי לסוכן הביטוח

 לפי המאוחר; ,2ועל אי תשלום דמי עמילות לפי תקנה 

שאינו מבוטח או מבוטח שנפטר כמשמעותם  ,בעד עמית שנפטר (4)   

החל במועד הפחתת דמי  - בהתאמה ,( לתקנות דמי ניהול2) -ו( 4)א()9בתקנה 

הודיע המועד שבו ן או בתום תשעה חודשים מ הניהול כקבוע באותן תקנות

על פטירתו של המבוטח ועל אי תשלום  ,בכתב ,לסוכן הביטוח הגוף המוסדי

 , לפי המאוחר.2לפי תקנה  דמי העמילות

סוכן מתן הודעה ל

 ביטוח פנסיוני

 המועד שבו ן בתוך חצי שנה מ ,לסוכן ביטוח פנסיוני ,בכתב ,מסור הודעהגוף מוסדי י  .2

על שהקשר עמו נותק או ממועד פטירתו של עמית, לפי העניין, עמית להפך עמית 

ועל היות העמית עמית שהקשר עמו נותק או על פטירתו של העמית, לפי העניין, 

        .2הוראות תקנה לפי תשולם לו עמלת שירות האפשרות כי לא 

 נתקיימו כל אלה:  כן , אלא אם עמלת יעדלסוכן ביטוח תשולם לא   .2 תשלום עמלת יעד

של גוף  ביטוחה ימוצרכל של ת שיווק ופעול יעד המכירות הוא בשל (1)   

 ;מוסדי מסוים הנכללים בסוג מסוים של מוצר ביטוח
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 לפחות; ביחס לתקופה של שנה קבעניעד המכירות  (4)   

  בתשלום כספי. תשולם עמלת יעד  (2)   

בשל דמי עמילות 

מוצר ביטוח שאינו 

 לתקופה קצובה 

, אלא לתקופה קצובהמוצר ביטוח בשל מוצר ביטוח שאינו  דמי עמילותלא ישולמו   .1

 :   אלהתנאים  מותקייהכן אם 

החודשים הראשונים החל במועד צירוף הלקוח למוצר  11במהלך  (1)   

שיעור עמלת השירות החודשית משיעורה בחודש הקודם  לא יפחת  הביטוח

 ;לתשלומה

סכום עמלת השירות מ יםעשרפי לא יעלה על  עדסכום עמלת הי (4)   

 .  רוףילאחר מועד הצשהחודש השני  עדבהחודשית 

תשלום דמי עמילות 

ליותר מבעל רישיון 

 אחד

שמונה  ,לתקופה קצובהמוצר ביטוח שאינו מוצר ביטוח דמי עמילות בשל  (א)  .7

 ידי הלקוח, ישולמו לבעל הרישיון החדש בלבד.בבעל רישיון חדש לגביו 

  - בתקנה זו (ב)  

( 4)א()14לרבות עמלת הפצה המשולמת ליועץ פנסיוני לפי סעיף  -" דמי עמילות"

 ; הפנסיוניוהשיווק לחוק הייעוץ 

לחלוקה ביניהם לרבות סוכני ביטוח שותפים אשר ערכו הסכם בכתב  -" בעל רישיון"

  ;דמי עמילות המתקבלים בעד לקוחשל 

 במקום בעל רישיון קודם.לבקשת לקוח בעל רישיון אשר מונה  - "בעל רישיון חדש"

אשר צירף גוף מוסדי רשאי לשלם עמלת שירות לסוכן ביטוח  7 העל אף הוראות תקנ  .9  הוראת מעבר

לאחר לפני מועד התחילה, שאינו לתקופה קצובה לראשונה מבוטח למוצר ביטוח 

מינויו  מועדמ שנתיים, למשך תקופה שלא תעלה על חדששמונה למבוטח בעל רישיון 

; עמלת שירות כאמור תופחת בחמישים אחוזים לפחות ביחס של בעל הרישיון החדש

 לשיעורה ערב מועד מינויו של בעל הרישיון החדש.

  (.4112 וליבי 1) ההתשע" תמוזב ד"יביום  תחילתן של תקנות אלה  .4 תחילה 

   

  תוספת  

 (1תקנה )  

 

 סוג מוצר ביטוח    

   

 סוג מוצר פנסיוני; .1  

 כקופת גמל; ביטוח חיים עם מרכיב חיסכון שלא אושר .4

 ביטוח מפני סיכון מקרה מוות; .2

 ביטוח חיים קבוצתי הדדי;  .2
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 ;ביטוח מפני אובדן כושר עבודה .2

 ביטוח מפני תאונות אישיות; .1

 ;אשפוזומחלות ביטוח ביטוח בריאות או  .7

 ביטוח סיעוד; .9

 ביטוח אחריות מעבידים; .4

 תש"להביטוח לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[,  .11

-1471; 

 רכוש )עצמי וצד שלישי(; -ביטוח רכב מנועי  .11

 ביטוח כלי טיס, לרבות אחריות כלפי צד שלישי; .14

 ביטוח כלי שיט, לרבות אחריות כלפי צד שלישי; .12

  מקיף לדירה;ביטוח  .12

 ;ביטוח לבית עסק .12

 טענים בהובלה;ביטוח מ .11

בסוגי , הכלול ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, למעט ביטוח כאמור .17

 (;12( עד )4המנויים בפסקאות )הביטוח 

סוגי הביטוח ביטוח מפני אבדן רכוש למעט ביטוח כאמור הכלול ב .19

 (;11( עד )11המנויים בפסקאות )

ביטוח השקעות של רוכשי דירות, לפי דרישות חוק המכר )דירות(  .14

 ;1472-טחת השקעות של רוכשי דירות(, תשל"ה)הב

 ביטוח חקלאי, למעט ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות; .41

 ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות;   .41

 ביטוח הנדסי; .44

 ביטוח זכוכית בלבד;  .42

 ערבויות; ביטוח למתן .42

 ביטוח אחריות למוצרים פגומים; .42

  ביטוח אשראי; .41

 סחר חוץ; ביטוח מפני סיכוני .47

 . למגורים המובטח במשכנתאביטוח אשראי  .49
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 ______________(4112) 

 )חמ ____(
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 יאיר לפיד          
 שר האוצר          

 

 


