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הנהגת מוצרים כיום

:שלושה מסלולי אישור - פוליסות ביטוח �

)ביטוח חיים וחלק מענפי כללי(אישור פוזיטיבי �

)בריאות וחלק מענפי כללי(אישור באי התנגדות �
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)בריאות וחלק מענפי כללי(אישור באי התנגדות �

)חלק מענפי כללי(הודעה �

אישור פוזיטיבי -תקנוני פנסיה וגמל �



...אישור מוצרים

1981 - ישן חוק�
 התפתח בישראל ההון שוק�
וניסיון ידע ,משאבים יש - המוסדיים לגופים�

מיותר עיכוב נגרם
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מיותר עיכוב נגרם�

 ולצרכי לדינמיקה המוצרים בהתאמת מוגבלת גמישות�
הצרכנים

 המוצרים לאיכות המוסדיים הגופים שאחריות רושם�
מוגבלת



?מה עושים במקומות אחרים

משטר הפיקוחי המפקח"אישור מוצרים עמדינה

האיחוד האירופי
איסור על אישור מוצרים 

2 סולבנסיבדירקטיבה של 
במרבית המדינות מונחה  

עקרונות

מונחה עקרונותהמפקח לא מאשראוסטרליה מונחה עקרונותהמפקח לא מאשראוסטרליה

מונחה עקרונותהמפקח לא מאשרקנדה

נוטה להיות מונחה עקרונותמשתנה בין המדינותב"ארה

המפקח מאשרסינגפור
שילוב של מונחה עקרונות 

ומבוסס על חוקים

המפקח מאשרישראל
מעבר לשילוב של מונחה 
עקרונות ומבוסס על חוקים
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?מה אנחנו רוצים להשיג

  המפוקחים הגופים שבידי האחריות את להגביר�

שלהם המוצרים לאיכות
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בשוק המוצרים איכות את לשפר�

במוצרים והיצירתיות התחרותיות את להגביר�

המוצרים על הפיקוח אופן לייעל�



משנים גישה

המפקח לאישורמוצרים הגשת  - מ 

מוצרלמפקח לפני הנהגת  הודעה -ל 

6

  מבקשים בו המועד לפני עסקים ימי 30 למפקח הודעה�
חדשה תכנית או שינוי להנהיג

התנגדותו על הודיע לא המפקח�

התנגדותו על הודיע המפקח�

התכנית או השינוי יהיו  
ימים 30בתוקף לאחר 

ההודעה מבוטלת



פרסום עקרונות וקווים מנחים

"ציפיות תיאום"�

ובהירות גילוי)ב( הוגנות)א( :עקרונות שני�
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מנחים קווים �15

)40( פסולות לפרקטיקות דוגמאות�



שינוי הליך הפיקוח

ההודעה בשלב מוצרים בדיקת שינוי�

)רוחביות ,למשל( יזומות בדיקות�
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נוספות פסולות פרקטיקות פרסום�

המוסדיים בגופים מוצרים השקת תהליכי בחינת�



....קצת דוגמאות
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ציפייה של מבוטח סביר

לרבות נכות , פוליסת נכות תכלול כל נכות: ציפייה
שנגרם משיתוק

פוליסה הכוללת נכות מקטיעת איבר בלבד: בפועל
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פוליסה הכוללת נכות מקטיעת איבר בלבד: בפועל

ר



תנאים מתלים לא הוגנים

  הרפואי מצבו לפי לתוקף תכנס הפוליסה :ציפייה
פרטיו את שמסר במועד המבוטח של    

 ליום עד אם רק לתוקף תכנס הפוליסה :בפועל
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 ליום עד אם רק לתוקף תכנס הפוליסה :בפועל
  שינוי חל לא אליו חזרה הביטוח שחברת    
בריאותו במצב    

ר



דרישות להוכחת זכאות

זכאות להוכחת כתנאי גופה בנתיחת חיוב�

 חודש מידי רופא בדיקת לעבור מבוטח חיוב
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 חודש מידי רופא בדיקת לעבור מבוטח חיוב�

לתשלום  שאושר סיעודי מצב בתביעת



הגבלת זכות ערעור

 בבוררות הפוליסה בתנאי כבר מבוטח חיוב�

 מקרה בקרות מחלוקת של במקרה מוסכמת

  ביטוח
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  ביטוח

  במקום משפט בבית תביעה להגיש מבוטח חיוב�

)בחוזר הוסדר( מסוים



ביטוח תוכניתשם של 

  האם -  "חובה שיניים ביטוח תוכנית" :מטעה שם�

?זה מסוג ביטוח לערוך חובה
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  ביטוח תוכנית :הביטוח תוכנית בשם פרטים�

 בישראל ביטוח מקרי המכסה אישיות תאונות

בלבד



תודהתודהתודהתודהתודהתודהתודהתודה
המשך כנס פורההמשך כנס פורההמשך כנס פורההמשך כנס פורה


