
        

 דמי ניהול השקעות תקנותהתייחסות ל

 כללי .1

נים בדו"חות חברות הביטוח ולוועדת הכספים עוסקות בניכוי דמי ניהול המכהתקנות שיוגשו 
. ממוצרי החיסכון הפנסיוני, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות "דמי ניהול השקעות"

הוצאות חברות הביטוח על ניהול בדמי ניהול המשולמים על ידי המבוטחים לטובת מימון מדובר 
 לדמי הניהול "הרגילים" בנוסףדמי ניהול השקעות נגבים מהמבוטח  ,חשוב להבהירהשקעות. 
  .על הצבירה ועל ההפרשות החודשיות והמוכרים

חברות הביטוח המרכיב המרכזי הוא "דמי ניהול חיצוניים". ניהול ההשקעות, בתוך הוצאות 
משקיעות חלק מכספי החסכונות הפנסיוניים באמצעות קרנות השקעה ומשלמות להן דמי ניהול. 

האפשרות להשקיע באמצעות קרנות השקעה נפתחה לחברות הביטוח לטובת שיפור התשואות 
 קעה. שימוש במומחיות ספציפית של קרנות ההש תוךלעמיתים 

החליטה המפקחת על שוק ההון, לאחר שהבחינה כי דמי הניהול החיצוניים הם  2014בשנת 
 0.25גבוהים מדי בחלק מהמסלולים, להטיל מגבלה על גביית דמי הניהול החיצוניים בגובה 

באופן  ותמאשרה כעת, מוגשות לוועדת הכספים תקנות אחוזים. המגבלה נקבעה בהוראת שעה.
  קבוע את המגבלה על דמי הניהול.  

 

 קבלני משנה?חברות הביטוח זקוקות למדוע  .2

כך שחברות הביטוח  ,אחוז 0.15דמי הניהול החיצוניים הממוצעים התייצבו בשנים האחרונות על 
 0.25בכל שנה. התקרה בגובה  ₪מיליארד  1.5-2גובות מהציבור דמי ניהול חיצוניים בגובה 

 . ₪מיליארד  3של עד  מאפשרת גבייה

מהציבור שיועברו לקרנות ₪ מיליארד  3נשאלת השאלה האם בכלל קיים צורך מנומק בגביית עד 
 השקעה כדי שהן ישקיעו את הכספים עבור חברות הביטוח?  

קיימים סימני שאלה משמעותיים, כולל בעקבות בדיקות שבוצעו על ידי רשות שוק ההון, האם 
שכן זו התכלית  ,יוצרת תשואות עודפות למבוטחים חיצוניות השקעה ההשקעה באמצעות קרנות

 הראויה היחידה לתשלום דמי הניהול החיצוניים. 

לחשוף בדיקה קיימת על גובה  או בטרם אישור התקנות, יש לדרוש מרשות שוק ההון לבצע בדיקה
יין בהקשר זה, חשוב לצ התשואות שיוצרות ההשקעות שממומנות על ידי דמי הניהול החיצוניים.

גובה בהייתה לאשר תקרה לדמי הניהול החיצוניים  2014כי הכוונה המקורית של המפקחת בשנת 
  בלבד.  0.15

 

 שקיפות בדמי הניהול ובתשואות .3

אם חברי הכנסת יהיו מעוניינים לאפשר לחברות הביטוח לגבות דמי ניהול חיצוניים לטובת שיפור 
יהם לדרוש מרשות שוק ההון ליצור שקיפות באשר התשואות למבוטחי קרנות הפנסיה, על

 לתוצאות של השקעות אלה. בנוסף יש ליצור שקיפות גם בדמי הניהול שמשלם הצרכן. 

מפרסמת את קרן  / בכל פרסום של קרן הפנסיה, כאשר היא משווקת לצרכן קרן פנסיה .א
סם באופן עליה לפר ,מעדכנת את הצרכן על תוצאות קרן הפנסיה שלו / הפנסיה לציבור

ברור ובהיר מה גובה התשלום על דמי ניהול חיצוניים )כיום דמי הניהול החיצוניים 
 מופיעים רק בדו"ח המקוצר ששולחת קרן הפנסיה אחת לשנה(. 

 
כדי לוודא כי קרנות הפנסיה משקיעות את דמי הניהול החיצוניים ביצירת תשואות  .ב

עודפות עבור המבוטחים, יש לדרוש מהן לפרסם מעת לעת את תוצאותיהן של קרנות 
 ההשקעה ואת התשואות שהושגו בעבור המבוטחים. 

 


