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הסמוייםהסוכנים

הניהולדמישל

בינדמורחלי

מתגלגליםלאהגמלבקופותמהחוסכיםשנגביםהגבוהיםהניהולדמי

55£±5למחציתשקרובחושפתבלבליסטבדיקתההשקעות.לבתירק
כמתווכיםהמשמשיםהביטוח,סוכנישללכיסםישירותזורםמהסכום

ftettfewOT^tefeimעמ׳בינדמה)רחלילקופההלקוחבץ 4-5(

חציבמעטלוקחהסוכן

סובןעםשעובדותגמלבקופותהניהולדמיחלוקת

ניהולדמי

לביתשנותרים

ההשקעות

תפעולעמלת

המשולמת

לבנק

ביתשלהוצאות

ההשקעות

סוכןעמלת

%1שלניהולדמילפיהחישוב
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הניהולבדמיההשקעותבתישלהסמוייםהשותפים

הסמוייםהסוכנים

דמיעלשחוגגים

בפנסיההניהול

מתגלגליםלאהגמלבקופותמהחוסכיםשנגביםהגבוהיםהניהולדמי

כמחציתכימגלהכלכליסטשערךבדיקהההשקעות.לבתירק

בלשכתהביטוח.סוכנישללכיסםישירותזורמתבכללהסכוםמן

שאינןובקרנותבקופותהניהולדמי"ממוצעמתגוננים:הביטוחסוכני

יותר"גבוהדווקאהביטוחסוכניידיעלמשווקות

עלהקרב

הניהולדמי

רחליבינדמורחליבינדמו

נמתחההאחרונהתקופה

חברותעלגדולהביקורת

ההשקעותובתיהביטוח

$r$1STגה$$1STהג־הניהולרמיבשל

$2ND$גהr$2ND$jcrra&/7oעיורגוביםשהםבוהים

מה־נעלמושקצתמיהפנסיה.כספיניהול

שיח

$TS1$מהשיח$TS1$

$DN2$מהשיח$DN2$בת־העומריםאלוהםהזההמתלהט

ווך

$TS1$בתווך$TS1$

$DN2$בתווך$DN2$ללקוח:הפנסיונייםהמוצריםיצרניבין

בבנק.הפנםיונייםוהיועציםהביטוחסוכני

פעמיםשנעלםהמדהימיםהנתוניםאחד

חולקיםהביטוחשסוכניהואמהעיןרבות

הניהול,מרמי905-0409היצרניםעם

ב־״מסתפקים״בבנקשהיועציםבעור

«׳

$TS1$ב«׳$TS1$

$DN2$ב«׳$DN2$952.0לגביייעוץעבורהפצהעמלת

תפ־עמלתבתוספתהקופות

עול

$TS1$תפעול$TS1$

$DN2$תפעול$DN2$היועציםכך,%1.0של

מדמי%53מקבליםבבנקים

%1כ־שלממוצעיםניהול

בדקנושאותוהפילוח

המנכ״־אחדבאמצעות

לים

$TS1$המנכ״לים$TS1$

$DN2$המנכ״לים$DN2$ההשקעותבתישל

ההוצאותלתמונתנוגע

בעתההשקעותבתישל

סוכןמולעבורה

ניהולדמינבחנוהדוגמהכשלצורךביטוח,

תחילההסירהמנכ״ל%1כ־שלממוצעים

לב־התפעולעמלתאתאלהניהולמדמי

נקים

$TS1$לבנקים$TS1$

$DN2$לבנקים$DN2$ביתבידיוהותיר%1.0עלשעומדת

זובנקודההניהול.מדמי%09ההשקעות

הרווחהנוהגלתמונה.הביטוחסוכןנכנם

לקו־לקוחמעבירסוכןשכאשרהואבענף

פת

$TS1$לקופת$TS1$

$DN2$לקופת$DN2$ההש־ביתעםחולקהואמסוימת,גמל

קעות

$TS1$ההשקעות$TS1$

$DN2$ההשקעות$DN2$%04-%05אחרינטוהניהולמדמי(

הסוכןשלכאורהכךהתפעול(,עמלתניכוי

ההשקעותבית%54.0ל־963.0ביןמקבל

%45.0-%54.0שלניהולדמיעםנותר

״כלכלי־פנהשאליהםהביטוחסוכני

סט״

$TS1$״כלכליסט״$TS1$

$DN2$״כלכליסט״$DN2$ציינואךהנוהג,זהוכיהכחישולא

הביטוחוחברותההשקעותמבתיחלקכי

שלניהולרמיבידיהםלהותירדורשים

לשי־מעלהיתרהאתרקלפחות.%5.0

עור

$TS1$לשיעור$TS1$

$DN2$לשיעור$DN2$לסוכנים.מעבירים94.0כ־זה

יליןההשקעותבבתילמשלהמקרהזהו

אלאמגדל.ובחברתאקסלנסרש,לפידות,

לצדכאן.מסתיימתאינההעוגהשחלוקת

מקב־אליהם,המועברתהקבועההעמלה

לים

$TS1$מקבלים$TS1$

$DN2$מקבלים$DN2$הנקראותנוספותעמלותגםהסוכנים

עמידהעלהמבוססותהיקףעמלות

לשווקאותםומתמרצותמכירותביעדי

הנהוגההתגמולשיטתמסוימת.קופה

כאשרלמיליון׳׳,״מפתחעלמבוססת

שקל000,4-000,5לסוכניםלהעניקנהוג

שקלמיליוןכלעבורחר־פעמיבאופן

מסוימת.גמללקופתמגייסיםשהם

שבההראשונהבשנהזה,באופן

לקופהניהולדמימשלםהלקוח

יקבלהסוכן,אותוהעבירשאליה

מדמיבערך%4.0עודסוכןאותו

ההשקעותבתיבידיכך,הניהול.

נותרים%1שלניהולדמישגובים

בשנההיותרלכל%2.0-%1.0

חייביםפההראשונה.

נתוניםכילציין,

כו־אינםאלה

ללים

$TS1$כוללים$TS1$

$DN2$כוללים$DN2$צ׳ופרים

השנהלסוף

לסוכנים

מצטיינים,

2010בשנתההשקעותבתיעםעבדופנסיונ״מסוכניםכמה

מיטב

טשולר־

שחם

פסגות

אקסלנס־

נשואה

דש

אינפיניטי

תמיר־

פישמן

אי.בי.אי

אפסילח

אנליסט

ילין

$TS1$תמירילין$TS1$

$DN2$תמירילין$DN2$לפידות

הלמן־

אלדובי

יובלים

פנסיה

$TS1$הלמןפנסיה$TS1$

$DN2$הלמןפנסיה$DN2$וגמל

אסטרייכראיציק

אופנתייםבועזצילום:באוצרוהחיסכוןהביסוחההון,שוקאגףנתונימקור:בישראלהסוכנים♦מכלל

אואקזוטייםליעדיםטיסהכרטיסידוגמת

חשמל.מכשירי

האח־אינוזהקיזוזשלבגםזאת,עם

רון,

$TS1$,האחרון$TS1$

$DN2$,האחרון$DN2$שורתבחישובגולמהטרםשכן

גםעצמו.ההשקעותביתשלההוצאות

היקף,עמלתמושךלאהסוכןשבהבשנה

ניהולדמיעםנותריםההשקעותבתי

לממןצריכיםהםשמהםלערך95.0של

הבקרה,מערכיהלקוחות,שירותאת

ללקוחותהרבעונייםהדיווחיםהציוד,

הת־ההשקעות.למחלקתתשלוםאו

בוננות

$TS1$התבוננות$TS1$

$DN2$התבוננות$DN2$חברתשלהשנתיהגמלבדו׳׳ח

הג־פסגות,ההשקעותביתשלהגמל

דולה

$TS1$הגדולה$TS1$

$DN2$הגדולה$DN2$,הבאה:התמונהאתמעלהבענף

מדמיההכנסותמכללההוצאותשיעור

389%13־־׳עלעמד2010בשנתניהול

מגי־ההשקעותביתשלאלהמהוצאות

עות

$TS1$מגיעות$TS1$

$DN2$מגיעות$DN2$וליועציםביטוחלסוכניכתשלום

למשכורות,מוזרמיםנוספים299בבנק,

מו־%5מחשב,לשירותימוקדשים249

שקעים

$TS1$מושקעים$TS1$

$DN2$מושקעים$DN2$משלוחציבור.וביחסיבפרסום

ההש־שבתיהוצאהללקוחותדיווחים

קעות

$TS1$ההשקעות$TS1$

$DN2$ההשקעות$DN2$מהווהעליהלהתלונןנוהגים

שהביטוחבעודההוצאות,מכלל%1רק

המ־ההוצאותההוצאות,מכלל270שווה

שפטיות

$TS1$המשפטיות$TS1$

$DN2$המשפטיות$DN2$הדירק־ושכר29ב־מסתכמות

טורים

$TS1$הדירקטורים$TS1$

$DN2$הדירקטורים$DN2$בצורהלראותניתן%1עלעומד

וכןלמשווקיםהתשלוםכיצדברורה

ההכ־אתשאוכליםהםהשכרעלויות

נסות

$TS1$ההכנסות$TS1$

$DN2$ההכנסות$DN2$הקופה.של

שלהראשונהבשנהאחרות,במילים

בתיהסוכן,דרךלקופההלקוחהצטרפות

הבאתמהליךכסףמפסידיםההשקעות

גםהסוכנים.ידיעלהחדשיםהלקוחות

ההשק־בתישומריםמכןשלאחרבשנים

עות

$TS1$ההשקעות$TS1$

$DN2$ההשקעות$DN2$רווחשוליעלסוכניםדרךשעובדים

במיוחד.נמוכים

לשעברבכירלדבריכן,פיעלאף

שולינעושניםכחמשלפניהגמל,בעולם

שלמימוןהוצאותלפניהתפעוליהרווח

40כלומר%04סביבהגמלחברות

כיוםניהול.דמישלשקלכלעלאגורות

סביבונעהירדההרווחיותזאת,לעומת

הגדולים,ההשקעותבבתי%04-903

ההשקעותבתיהגודל.מיתרוןהנהנים

סביבהנעבטווחמסתפקיםהבינוניים

952-%03

מת?*דיםכברהנכסים

החיתוכיםכלשלמרותקרהאיךאז

ההש־בתילעיל,שהוצגוהניהולבדמי

קעות

$TS1$ההשקעות$TS1$

$DN2$ההשקעות$DN2$רווחשוליעםנשאריםזאתבכל

כללאפשוטה:היאלכךהסיבהרעים?לא

מקורםהגמלבקופותהמנוהליםהכספים

למעשה,בבנק.וביועציםביטוחבסוכני

רפור־בעקבותרכשורביםהשקעותבתי

מת

$TS1$רפורמת$TS1$

$DN2$רפורמת$DN2$המע־ידיעלשנוהלוגמלקופותבכר

רכת

$TS1$המערכת$TS1$

$DN2$המערכת$DN2$,סוכןמעורבהיהלאשבהןהבנקאית

הרווחשוליאלולקופותביחסכך,ביטוח.

ניהולמדמיזהבמצבבהרבה.גבוהים

תשלוםאחרינותרים%1שלממוצעים

פני־והוצאות91.0־־׳שלתפעולעמלת

מיות

$TS1$פנימיות$TS1$

$DN2$פנימיות$DN2$מדמי95.0לפחות%4.0-693.0של

דמיכאשרכמובןעולהזהשיעורהניהול.

%1כרגבוהיםהניהול

המש־נוספיםגורמיםשלשורהישנם

פיעים

$TS1$המשפיעים$TS1$

$DN2$המשפיעים$DN2$בתיהרווח.שוליעלדברשלבסופו

קופותשרכשוביטוחחברותאוהשקעות

בעלויותלשאתממשיכיםלמשל,גמל,

עמיתיםישנםבנוסף,הרכישה.מימון

הבנקאיתמהמערכתרקייעוץהמקבלים

עמלתמשולמתואזסוכן,תיווךללא

מתשלוםיותרהנמוכה%52.0שלהפצה

ברווחיותפוגעתגםאךלסוכנים,הרווח

ההשקעות.בתי

הת־רווחשולימציגיםההשקעותבתי

לויים

$TS1$התלויים$TS1$

$DN2$התלויים$DN2$ביןשלהםהקופותתמהילבחלוקת

לביןיועציםאוסוכניםבתיווךקופות

הלקוח.מולישירבאופןהפועלותקופות

הכסףרובדש,ההשקעותבביתלמשל,כך

והמ־ביטוחסוכניבאמצעותגויסלקופות

ערך

$TS1$והמערך$TS1$

$DN2$והמערך$DN2$,הכס־רובפסגותשאצלבעורהישיר

פים

$TS1$הכספים$TS1$

$DN2$הכספים$DN2$תיווךללאהבנקאיתמהמערכתהגיעו

ההוצאותששיעורלכךגורםהדברסוכן.

מה־דששלהגמלקופותניהולחברתשל

כנסות

$TS1$מהכנסות$TS1$

$DN2$מהכנסות$DN2$לעומת%25עלעמרניהולמדמי

למעשה,בפסגות.389»׳שלהוצאותשיעור

לתשלוםהלכורששלמההוצאות%14

ולפרסום.ליועציםלסוכנים,

להש־עתידהגמלבשוקשהמצבאלא

תנות.

$TS1$.להשתנות$TS1$

$DN2$.להשתנות$DN2$כשלמעטבנסיגהנמצאזהענף

מתארותהגמלקופותההשתלמות,קרנות

במ־מקורושנכנסהכסףעיקרמנכסיהן.

עבר

$TS1$במעבר$TS1$

$DN2$במעבר$DN2$מתחרים,השקעותבתיביןכספים

המרכזילמנועהופכיםהביטוחכשסוכני

לאההשקעות.בתיעבורהכספיםלגיוס

מב־ב׳׳כלכליסט׳׳באחרונהנחשפובכדי

צעי

$TS1$מבצעי$TS1$

$DN2$מבצעי$DN2$סוכניםהמזכיםהמפתים,השנהסוף

שיעבירובתנאיאקזוטייםליעדיםבטיסות

שלהגמללקופותמשמעותייםכסףסכומי

נבחר.גוף

הגדולותבסוכנויותתלות

הןהשתלמותוקרנותגמלקופות

באופןלמכורשניתןפשוטמוצרלכאורה

שבקרבאלאסוכן.שלתיווךללאישיר

בסו־גדולהתלותישנהגדוליםמעסיקים

כנויות

$TS1$בסוכנויות$TS1$

$DN2$בסוכנויות$DN2$היוםהקרויותהגדולות,הביטוח

פנםיוניים״.הסדרים״מנהלי

רקעובדיםהגדוליםהמעסיקים״כל

למ־שאבואמוכניםולאהסדרמנהליעם

כור

$TS1$למכור$TS1$

$DN2$למכור$DN2$באופןשליההשתלמותקרנותאת

ההש־מבתיבאחדמנכ״למספרישיר׳׳,
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ליועאסוכןביוההבדל

בעמלהמתוגמלביטוחסוכן

מבתימכירותובתמריציטוטפת

בבנקפנסיונייועץההשקעות.

שווהעמלהומקבלתלויבלתיהוא

מקבלעצמאייועץ%52.0של

מהלקוחישירותשכר

%1שלניהולדמימתחלקיםכך

ביטוחסוכןעםשעובדתגמלקופת

משווקבאמצעותעובדתהקופהאם

לומשלמתהיאביטוח,סוכןשהוא

הניהול.מדמיכמחציתכללבדרך

לבנקהתפעולעמלתניכוילאחרזאת

ללקומספקשהואהשירותיםעבור

שנותריםניהולדמי

ההשקעות*לבית

ההשקעות*ביתשלהוצאות

סוכןעמלת

תפעולעמלת

לבנקהמשולמת

סוכןתיווךללאבבנקהיועץע״יהמשווקתגמלקופת

מסוכןשירותיםמקבללאהלקוחאם

ביתייעוץ,לקבללבנקהגיעאך

לבנקלשלםנדרשההשקעות

%52.0שלעמלהאוטומטית

הלקוחנכסימהיקף

שנותריםניהולדמי

ההשקעות*לבית

ההשקעותביתהוצאות

המשולמתהפצהעמלת

המייעץלבנק

תפעולעמלת

לבנקהמשולמת

ההשקעותביתע״יישירבאופןהמשווקתגמלקופת

ישירבאופןלקופההגיעהלקוחאם

חוסךההשקעותביתתיווךללא

התשלוםהוצאותאתלעצמו

כךבבנק.הייעוץלמערךאולסוכן

יותרגבוהיםשלוהרווחשולי

שנותריםניהולדמי

ההשקעות*לבית

ביתהוצאות

ההשקעות**

תפעולעמלת

לבנקהמשולמת

לדוגמה:מקריםשני

פסגותלעומתדש

גמלפסגות

סוכנים(עםפחות)עובדת

מדמיהכנסות

ניהול

הנהלההוצאות

וכלליות

עמלותזה:מתוך

לסוכנים

העמלותשיעור

ההוצאותמתוך

גמלדש

סוכנים(עםיותר)עובדת

מדמיהכנסות

ניהול

הנהלההוצאות

וכלליות

עמלותזה:מתוך

לסוכנים

העמלותשיעור

ההוצאותמתוך

2010לשנתופסגותרששלהגמלדו״רוותמקור:וכדירגולציהביטוח,imnnשכר,"עלומסמימוןהוצאות•לפני

הכספיםשמנהליהיאלכך"הסיבהקעו־ת.

קרןלעצמויבחרעובדשכלרוציםלא

לכ־ייאלצוהםואזאחר,בגוףהשתלמות

תוב

$TS1$לכתוב$TS1$

$DN2$לכתוב$DN2$הםחודש.כלגופיםלהמוןצ׳קיםהמון

לעובדיםימליץההסדרשמנהלמעדיפים

ידאגההסדרושמנהלקרנות,2-3על

העובדים״.ביןהחלוקהאתלבצע

העובדיםשבואבסורדימצבנוצרכך

קו־לחברתהסוכן,תיווךללאמפסידים:

פות

$TS1$קופות$TS1$

$DN2$קופות$DN2$היתהוהיאהוצאותפחותהיוהגמל

יותרנמוכיםניהולדמילהציעיכולה

במע־גםחלאבסורדאותוללקוחות.

רך

$TS1$במערך$TS1$

$DN2$במערך$DN2$לקבליכולאדםשםהבנקאי.הייעוץ

להגיעלושתציעבבנקמהיועצתטלפון

יגיעהלקוחפנסיוני.ייעוץולקבללסניף

המאפשריםטפסים,עלויחתוםהסניףאל

מח־הייעוץעלהפצהעמלתלגבותלבנק

ברת

$TS1$מחברת$TS1$

$DN2$מחברת$DN2$הלקוחכאשרשאז,אלאהגמל.קופות

מולשלוהניהולדמיעללהתמקחירצה

לצאתקשהיותרהרבהיהיההגמל,חברת

תצ־הגמלשחברתמשוםמדוע?לקראתו.

טרך

$TS1$תצטרך$TS1$

$DN2$תצטרך$DN2$שמשלםהניהולמדמי952.0להוציא

שיעורלהציעבמקוםהבנק,לטובתהלקוח

ללקוח.כהנחהזה

סוכניאחרמחזרותממשהגמלחברות

הלקו־מולאדירבכוחהמחזיקיםהביטוח

חות,

$TS1$,הלקוחות$TS1$

$DN2$,הלקוחות$DN2$לא״אםבתחום.מביניםממשלאאשר

מתחייבאנישבוהסכםעלסוכןעםאחתום

הקופהאתמשווקהואאםעמלותלולשלם

שלו.מהלקוחותשקלאראהלאאנישלי,

מסוכן,אניכמהלהםלהראותידאגהוא

שבוברגעלמניות.חשוףשאנילהםויספר

הופךאניפתאוםהסכם,עלאיתוחותםאני

ללקוחותיראהוהואאטרקטיביהכילהיות

מנ־מספרהשגתי׳׳,מעולותתשואותאילו

כ׳׳ל

$TS1$מנכ׳׳ל$TS1$

$DN2$מנכ׳׳ל$DN2$גמל.חברת

הסוכ־רבותפעמיםבכך,דילאאם

נים

$TS1$הסוכנים$TS1$

$DN2$הסוכנים$DN2$למבצ־שלהםהמכירותאתמכוונים

עים

$TS1$למבצעים$TS1$

$DN2$למבצעים$DN2$׳׳מגיעהגמל.חברותלהםשמציעים

כל־השקעותבביתלי,ואומרסוכןאליי

שהו

$TS1$כלשהו$TS1$

$DN2$כלשהו$DN2$מע־אניאזלקובה,טיסהליהציעו

ביר

$TS1$מעביר$TS1$

$DN2$מעביר$DN2$אחזיראניובינוארלשםהלקוחאת

יכוליםלאקטניםגמלגופיאליך.אותו

מספרכאלה״,מבצעיםלעצמםלהרשות

השקעות.ביתמנכ״ל

עלהממונהבהובלתהאוצר,במשרד

שריג,עודדפרופ׳וחיסכוןביטוחההון,שוק

להיכנסשצפויהרפורמהבאחרונהגיבשו

לבחורעובדלכלותאפשרבקרוב,לתוקף

מחויבלהיותולאשלוהביטוחסוכןאת

המעסיק.שבחרהביטוחסוכןעםלעבור

לע־רוציםהםאםלהחליטיוכלוהעוברים

בור

$TS1$לעבור$TS1$

$DN2$לעבור$DN2$תציעזואםהקופה,מולישירבאופן

יותר.טוביםתנאיםלהם

הסוכניםבמספרעכ״ה

האח־בשניםכיעולההאוצרמנתוני

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$מוצריםהפצתשלהתרחבותחלה

באמצעותהשקעותבתישלפנםיוניים

ביתכל2009שבשנתבעודביטוח.סוכני

סוכנים,66עםבממוצעעבדהשקעות

סוכנים.105ל־המספרזינק2010בשנת

ההשקעותשבתיאףהתחתונה,בשורה

רמיגובהעלהביקורתמרבאתסופגים

עםאותםחולקיםלמעשההםהניהול,

ענףכמובענףהמשווק.סמוישותף

קיימיםלקוחותעלבעיקרהמתחרההגמל,

סוכןשלכוחומתחרים,השקעותבתישל

בתישלהתלותגםוכךוהולךגדלהביטוח

בו.ההשקעות

כץאודיהביטוחסוכנילשכתנשיא

הקופותדווקאכילדבריםבתגובהטוען

סוכןתיווךוללאישירבאופןהמשווקות

המ־מהקופותגבוהיםניהולדמיגובות

שווקות

$TS1$המשווקות$TS1$

$DN2$המשווקות$DN2$הסיבהלדבריו,סוכנים.ידיעל

מעורב,אינוכשהסוכןפשוטה:היאלכך

השיווקפעולותאתלבצעשצריכיםמי

והןעצמם,ההשקעותבתיהםוהשירות

הנפקתהלקוח,עםפגישותכוללות

והע־שינויבמוטבים,טיפולמס,אישורי

ברת

$TS1$והעברת$TS1$

$DN2$והעברת$DN2$.הימצאותוהמקרים״ברובמסלולים

לעמית,תורמתהפנסיוניהמשווקשל

המביאתחרותיגורםמהווהשהואמשום

היאאךהמוצעים.הניהולרמילהורדת

ומולידהההשקעות,לבתיגםתורמת

ושירותשיווקבפעולותניכרחיסכון

ולתמיד״אחתכץ.אומרהכרחיות״,

הפנסיונייםהמשווקיםכילהפניםכדאי

הגמלבשוקבלבד%9כ־שלנתחתופסים

עלויותאתלבחוןכראיוההשתלמות.

בתיומשלמיםששילמווהמימוןהרכישה

הגמלקופותעבורלבנקיםההשקעות

הסבסודעםיחדההשתלמות,וקרנות

לאר־אפסייםניהולדמיבמתןהצולב

גוני

$TS1$לארגוני$TS1$

$DN2$לארגוני$DN2$חשבוןעלוחזקים,גדוליםעובדים

הש־ישאלהלכלוהחלש.הקטןהלקוח

פעה

$TS1$השפעה$TS1$

$DN2$השפעה$DN2$המשווקהניהול.בדמיהמתבטאת

בשורהבמכלול.קטןבורגהואהפנסיוני

אחר,שירותיםנותןכלכמוהתחתונה,

המאומצתהעבודהעלמתוגמלהסוכן

מציע״.שהואוהיתרונותמשקיעשהוא

בתגו־נמסרההסדריםמנהלימפורום

בה:

$TS1$:בתגובה$TS1$

$DN2$:בתגובה$DN2$עבורתשלוםמקבלההסדרים''מנהל

לעובד.מעניקהואשאותווהליוויהייעוץ

לתקופהאחתנפגשהמנהלהשאר,בין

הגמלקופתאםעמובודקהעמית,עם

שסו־הניהולדמיאםאולצרכיומתאימה

כמו

$TS1$שסוכמו$TS1$

$DN2$שסוכמו$DN2$ממנושנגביםאלואכןהםהעובדעם

התש־הפנסיוני,בתחוםכמקובלבפועל.

לום

$TS1$התשלום$TS1$

$DN2$התשלום$DN2$מסויםאחוזקבלתבאמצעותנעשה

המנה־לחברההמשולמיםהניהולמדמי

לת.

$TS1$.המנהלת$TS1$

$DN2$.המנהלת$DN2$שימושלעשותאםההחלטהזאת,עם

בידיונתונהההסדרמנהלשלבשירותיו

המעסיק״.עםבתיאוםהעובד,של

באוצרשריג.עודד

רפורמהמתכננים

שעלעמיתצילום:

השקעות:ביתמנכ״ל

הגדולים״המעסיקים

סוכנויות.עםרקעובדים

שכלרוציםלאפשוטהם

ואזאחר,גוףיבחרעובד

המוןלכתובייאלצוהם

גופים״להמוןצ׳קים

סוכנילשכתנשיא

כץ:אודיהביטוח

המשווקהמקרים״ברוב

לעמית,תורםהפנסיוני

גורםמהווהשהואמשום

להורדתהמביאתחרותי

המוצעים״הניהולדמי

׳־׳־

נשיא

$TS1$׳׳נשיא$TS1$

$DN2$׳׳נשיא$DN2$סוכנילשכת

כץ:אודיהביטוח

המשווקהמקרים״ברוב

לעמית,תורםהפנסיוני

גורםמהווהשהואמשום

להורדתהמביאתחרותי

המוצעים״הניהולדמי

״אםגמל:חברתמנכ״ל

עלסוכןעםאחתוםלא

מתחייבאנישבוהסכם

בתמורהעמלותלולשלם

הואשלי,הקופהלשיווק

שאניללקוחותיספר

למניות״וחשוףמסוכן

שליטהיכולתבלי

בינדמןרחלי

פרשנות

בינדמןרחלי

rrvrz.•לע־אמוריםלאהביטוחסוכנישיווק,אישכל

בור

$TS1$לעבור$TS1$

$DN2$לעבור$DN2$,שירותמספקיםהםרביםובמקריםבחינם

שיווק,מאיששלהבדילהיאהבעיהללקוח.היוני/*■**■

הלקוח,לרווחתלדאוגשתפקידםכיועציםנתפסיםהם

ככלמכירותיעדימתמריצימונעיםהםשבפועלבעוד

אחר.שיווקאיש

ללקוחותשניתןבשירותמדוברהקיימת,החקיקהלפי

כךעליו.לוותרבחירהיכולתללאוזאתכסף,ועולה

לה־מעדיפהאנישלפיההחלטהמקבלתאניאםלמשל,

שקיע

$TS1$להשקיע$TS1$

$DN2$להשקיע$DN2$אתלבדולבחורתלויבלתיייעוץבקבלתאמצעים

קטןסיפורזאת.לעשותיכולהאיננישליהגמלקופת

זאת:מדגיםהאחרונהמהעת

המועסקתמהקריות,לחייה50ה־בשנותאשהש׳,

ארו־מאמציםלאחרהצליחההמקומיות,הרשויותבאחת

כים

$TS1$ארוכים$TS1$

$DN2$ארוכים$DN2$אתהמנהלההשקעותביתמולהמקחעללעמוד

%7.0שלניהולדמיולהשיגשלההגמלקופותכספי

הואכילעובדיםשלההמעמיקהודיעשבאחרונהאלא

והלאהמעתהשתטפלביטוחסוכנותעםלעבודמתחיל

הביטוחסובןעםנפגשהכאשרשלהם.הפנסיהבכספי

שת־הניהולדמיכילההסבירהואהמעמיק,להשבחר

שלם

$TS1$שתשלם$TS1$

$DN2$שתשלם$DN2$כל%1שלשיעורעליעמדוהגמללקופתמעתה

הניהול.דמיאתלשלםנאלצהוהיאעזרו,לאתחינותיה

רפורמההאוצרמקדםאלהבימיםכך,בשלבדיוק

בעצמושלוהסוכןאתלבחוריוכלהלקוחשבמסגרתה

עשויהזוחקיקהההשקעות.ביתמולישירבאופןולעבוד

בתבונה.בהישתמשוהחוסכיםאםמכוננת,להיות

עמוד 3


