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חשיבות שוק ההפצה ואחריות בעל רישיון

 בעל – ארוך טווח חיסכון או/ו ביטוח אפיק בחירת�
 האישית ברמה מכרעת חשיבות

  מחסום –ייחודית במורכבות המאופיין תחום�
אפקטיבי צרכני פיקוח ליצר ופסיכולוגי קוגנטיבי

  ,שקיפות באמצעות שווקים לשכלול רגולציות�  ,שקיפות באמצעות שווקים לשכלול רגולציות
פיננסי וחינוך מחסומים הסרת ,תהליכים

  עצום מובנה מידע פער של קיומו�
פנסיוני יעוץ או שיווק רישיון מבעל ייעוץ�

לצד החשיבות הרבה על בעל רישיון מוטלת  
אחריות לנהוג בהוגנות ובמקצועיות
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הרחבת סמכויות המפקח לבירור מנהלי

 יש ,הפרה ביצע אדם כי להניח סביר יסוד למפקח יש כאשר
;העניין לפי ,צו להוצאת בכפוף בסמכותו

  בירור לצורך הדרוש חפץ או מסמך להציג לאדם להורות�
.הפרה

  לערוך מנת על בלבד מגורים בית שאינו מקום לכל להיכנס�
.חפצים לתפוס או מחשב לחומר לחדור או חיפוש

  לו להיות עשויה המפקח שלדעת אדם כל לתשאל או לזמן�
 לגילוי להביא שעשויות לעובדות או להפרה הנוגעת ידיעה
.)צו ללא גם( מפר של

רישיון ללא עיסוק מניעת או להפסקה צו�



הגברת הענישה הכספית והגמשתה

  לסוגי והתאמתה הכספית הענישה סכומי הגדלת�
המפרים

ההפרות בקביעת גמישות�

  הקנסות בהפחתת המפקח דעת שיקול הרחבת�  הקנסות בהפחתת המפקח דעת שיקול הרחבת�
לנסיבות ביחס

לצד הגברה של   - מדיניות הענישה של האגף 
ביחס לאירוע  ד"שקהפעלת , עוצמת הענישה

סוג ההפרה וחומרתה  , ולמקרה בהתאם לסוג המפר



אחריות מנהל כללי ושותף

מנהל כללי של תאגיד ושותף שאינו שותף מוגבל חייבים  �
לפקח ולנקוט את כל האמצעים הסבירים בנסיבות העניין  
למניעת ביצוע הפרה בידי התאגיד או השותפות או בידי  

.עובד מעובדיהם

חזקה כי המנהל הכללי או השותף הפרו  -בוצעה הפרה �
.את חובתם אלא אם כן הוכיחו שמילאו את חובתם

עיצום כספי בסכום של מחצית העיצום הכספי  -ענישה �
אילו הוא היה המפר



איסור שיפוי וביטוח

אין לבטח אדם מפני עיצום כספי שיוטל עליו�
לא ישלם עיצום כספי שהוטל  , תאגיד או בעל שליטה בו�

על יחיד ולא ישפה יחיד בשל עיצום כספי כאמור
הפחתת העיצום הכספי על סוכנים ועובדים   -במקביל � הפחתת העיצום הכספי על סוכנים ועובדים   -במקביל �

שכירים שאינם נושאי משרה
שקול דעת למפקח להתחשב בנסיבות אישיות לרבות  �

הכנסתו של המפר
חזקת תקינות למי שפעל על פי הנהלים�
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ממשקי עבודה ושחקנים בתחום ההפצה

:שלושה ממשקים עיקריים�

יצרןיצרן

10

בעל  
רישיון
בעל  
רישיון

מעסיקמעסיקלקוחלקוח



שלבים בתהליך  השיווק הפנסיוני  

הכרת הלקוח השלמת הליך 
ובירור צרכיו

בחירת המוצר 
והיצרן 

השלמת הליך 
הייעוץ ואספקת 
שירות מתמשך
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:  בירור צורכי הלקוח והתאמת השירות והמוצרים�

בירור מטרות חיסכון�
רמת סיכון מתאימה  /בירור העדפת רמת הסיכון�

דגשים בתחום ההפצה
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רמת סיכון מתאימה  /בירור העדפת רמת הסיכון�
בירור מצב כספי דרך כלל�
  תוכניותבירור בנוגע למצב חיסכון קיים באמצעות �

פנסיוניות קיימות



:ליקויים בהליך של שיווק פנסיוני ותהליך ההנמקה

היעדר מסמך הנמקה בעת מתן המלצה�

דגשים בתחום ההפצה

13

היעדר גילוי נאות וחשש , ליקויים במסמך הנמקה�
להטעיה

שימוש לא ראוי  -הצטרפות ללא הליך הנמקה בליווי סוכן �
"הצטרפות רבים/ברירת המחדל"במנגנון 



הטמעת גישה מבוססת סיכונים�
סיכונים עסקיים�
סיכוני פיקוח וציות�

המלצות להיערכות

14

סיכונים משפטיים ואחריות מקצועית כלפי לקוחות�

התאמת נהלים לאופי העסק�
תכניות אכיפה פנימיות�

מנגנוני בקרה שוטפיםשיפור �
ביקורת עצמית�



סיכום

מגמה מתמשכת של שיפור   -הגברת הפיקוח והאכיפה �
בהתנהלות הגופים המפוקחים

מהיר ומקצועי להפרות, מתן מענה מנהלי יעיל�
הרחבת סמכויות האכיפה נותנת בידי המפקח ארסנל רחב � הרחבת סמכויות האכיפה נותנת בידי המפקח ארסנל רחב �

יותר של כלים לשימוש במקרים חריגים
יש לצפות להמשך מגמה של העצמת תהליכי הפיקוח �

והאכיפה בשוק ההפצה

.   לתועלת הצרכנים והגברת היושרה המקצועית בתחום
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