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המהפכה בפנסיה לא מה שחשבתם  -החופש לטעות
ובגדול
למעשה ,מהלכי החקיקה והרפורמה בתחום הפנסיה ,מעבירים את תחום הביטוח
הפנסיוני ממצב של ודאות מוחלטת ואפשרויות בחירה מועטות ,למצב של אי ודאות
רבה .אפשרויות הבחירה גורמות לבילבול גדול בקרב הצרכנים
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דיאנה ווינברג ,אלמנה צעירה ,הפסידה סכומי עתק כתוצאה מהעדר הכוונה בתחום הפנסיה .פסק הדין בתביעתה את קרן
פנסיה 'עתודות' מנובמבר  ,2006היה קצר וקבע ,כי מאחר ובעלה המנוח לא תבע פנסיית נכות מהקרן בתקופה הקצרה בה
לקה בסרטן סופני ,היא ושלושת בנותיה הקטינות יהיו זכאיות לפנסיית שארים זעירה ,כשבריר ממה שהיו זכאיות לו במידה
ובקיאותן בעולם הפנסיוני היתה נרחבת יותר.
האוצר יצא לאחרונה במספר חוקים חדשים להסדרת תחום הפנסיה .בגדול ,הצעדים נותנים בידי כל אזרח ואזרח במדינה
את מלוא החופש והאחריות לבחור את המסלול הפנסיוני האישי שלו.
לכאורה זהו מהלך מבורך ,אך למעשה הוא יוצר בעיה הנובעת מכך שהמוצר הפנסיוני הנו מוצר מופשט – שהצרכנים נאלצים
לדמיין מה עומד מאחוריו תוך ניסיון לפענח את הרישומים המוזרים אותם הם מקבלים בדואר או על צג המחשב.
בנוסף ,המוצר הפנסיוני מורכב מחלקים רבים המשתלבים זה בזה
פרסום
וזה על חשבון האחר ,וביניהם :תשואה ,מיסוי ,קצבה ,הון ,ביטוח חיים ,ביטוח נכות ,מצב בריאות ,תנאים ,דמי ניהול,
תוחלת חיים ,תקנון ועוד.

רבים שוכחים כי המוצר הפנסיוני הנו עתיר שירות ,ובהשלכה מעולם הרכב ,הוא זקוק לתחזוקה שוטפת ולטיפולים מיוחדים,
הנדרשים דווקא בצמתי חיים בהם אין נפש הצרכן פנויה לכך ,כמו בתחילת עבודה ,עזיבת עבודה ,פרישה או פיטורים וכן
במקרי אסון כמו נכות או מוות.
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רפורמת האוצר מתעלמת לחלוטין מנושא השירות .הצפת האזרח בנתונים איננה שירות .הגברת תדירות משלוח העדכונים
מקופות הגמל והפנסיה מעדכון שנתי ,לעדכון רבעוני ,רק מגדילה את הבלבול ואינה תורמת למי שאינו מבין בתחום.
למעשה מהלכי החקיקה והרפורמה בתחום הפנסיה ,בהובלת אגף שוק ההון באוצר ,מעבירים את תחום הביטוח הפנסיוני
ממצב של ודאות מוחלטת ואפשרויות בחירה מועטות ,למצב של אי ודאות רבה ,ואפשרויות בחירה רבות מספור ,וכמו בכל
תחום ,ככל שגדלה אי הודאות ,וככל שרבות האפשרויות ,כך גדל גם הבילבול בקרב הצרכנים.
מאז החלת פנסיית חובה בתחילת השנה כל עובד במדינה הפך לצרכן של מוצרים פנסיוניים .לדעתי ,רפורמות האוצר היו
מצוינות לעולם בו כל האזרחים היו מומחים בתחום הפנסיוני ואלופים בפיננסים ,אך מה לעשות ורוב אזרחי ישראל אינם בעלי
תואר אקדמי במימון ,במיסוי ,בסטטיסטיקה או במשפטים ,והחוק הקיים עלול להוביל אותם להכרעות לא מושכלות וטרגיות,
כמו במקרה של גברת וינברג.
חוק הניוד שעבר השבוע מגביר ,בנוסף לחופש הבחירה ,גם את אפשרויות הטעות .לדוגמה  -העברת החסכון מפוליסת
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