Bizportal

דף  1מתוך 2

הבהרה משפטית

חיפוש נייר

חדשות וסקירות
כל חדשות היום

ככה אתם מבזבזים את כספי הפנסיה 10 :הדליפות הגדולות
היועץ הפנסיוני הבכיר דודי הרשברג סוקר את עשרת מקורות הבזבוז
בחיסכון ארוך הטווח שלנו ,ומעניק כלים לסתימת הדליפות היקרות
הללו.

כל מבזקי היום
הודעות בורסה

דודי הרשברג
13:03:58 29/06/2008

חיפוש בארכיון
המלצות אנליסטים
ריכוז המלצות
אנליסטים
סקירות
ניתוחים טכניים
עניין מרכזי

החסכון הפנסיוני הוא ההשקעה הגדולה ביותר בחיים עבור רוב הישראלים ,אך
חסכונותיהם של רבים מאתנו סובלים מדליפות כספיות מיותרות האחראיות
לאבדן של עשרות עד מאות אלפי שקלים לחוסך.
תחום הפנסיה בישראל עבר לאחרונה שינויים נרחבים ,בין השאר
עקב קבלת החוק לפנסיה חובה במשק" .חוסך ישראלי ממוצע
מאבד עשרות עד מאות אלפי שקלים בתקופת חיים עקב אי
התאמה מתמשכת של מכשירי החיסכון שלו למציאות הפנסיונית
ה מ שת נה ב י ש ר א ל " א ו מ ר ד ו ד י ה ר ש ב ר ג  ,י ו ע ץ פ נ ס י ו נ י ב כ י ר
מחברת רול ייעוץ פנסיוני" .הדבר נובע מחוסר ידע ,חוסר תשומת לב ,ולעיתים
קרובות גם מניסיונם הלא אתי ,והלא כל כך חוקי לפעמים ,של סוכני ביטוח
פנסיוני למקסם ההכנסותיהם ורווחיהם על חשבון טובת הלקוח".

מקורות הבזבוז של כספי החיסכון שלנו אמורים להטריד אותנו מאד ,מפני שיש
להם משמעות חסרת תקדים לדרך בה אנו ובני ביתנו נבלה את שארית חיינו
לאחר הפרישה ,אך רוב הישראלים לא עורכים סדר בחסכונות ארוכי הטווח
שלהם ,ועל כן הם מפסידים באופן מיותר אחוזים רבים מחסכונותיהם .לאחרונה
ה תפרס מו מח ק רים המצ ביע ים ע ל כך שכ  25%-מ הקש יש ים ביש ראל חיי ם
מתחת לקו העוני .הרשימה הבאה ,המצביעה על עשרת המקורות של דליפה
ו ב ז ב ו ז ש ל חס כ ו נ ו ת  ,ל א ת פ ת ו ר א ת ה ב ע יה ה א ק ו ט י ת ש ל ע ו נ י ה ק ש י ש י ם
ב י ש ר א ל  ,א ך ה י א ע ש ו י ה ל ש פ ר ל פ ו ר ש י ם ר ב ים ב ה ו ו ה וב ע ת י ד א ת מ צ ב
החסכונות ארוכי הטווח שלהם ,ולהרחיק אותם מחיי דלות.
עשר הסיבות לבזבוז החסכונות הפנסיוניים לאורך השנים
הכסוי חינם שקיבלתם עולה כסף  -ביטוחים שונים ניתנו בעבר במתנה ,כחלק
משיטת השיווק של תוכניות הביטוח השונות .הכיסויים הללו ניתנו בחינם למשך
תקופה של שנתיים או שלוש ולאחר מכן ,חברת הביטוח התחילה לגבות עבורם
תשלום ללא ידיעת המבוטח .מאחר לא ניתן לבטל ביטוח ללא הודעת המבוטח,
וחברות ביטוח וסוכני הביטוח רבים אינם דואגים לעדכן את המבוטחים בסוגייה
הזו .על כן ממליץ דודי הרשברג לפנות ליועץ פנסיוני אובייקטיבי ,על מנת שייעץ
לכם אילו מרכיבים הם חיוניים לכם ,ואילו סתם מבזבזים את כספיכם.
אי עדכון מח ירים  -במה לך השנים האחרונות הוזלו מ ספר רב של כיסויים
ביטוחיים .הכיסויים הללו הם נלווים לקופות הגמל ולביטוחי המנהלים )בקרנות
פנסיה הם מהווים חלק מחבילה כוללת בלתי נפרדת( .הכיסויים הללו כוללים
ביטוחי חיים ביטוחי נכות ומוות מתאונה ועוד .ההוזלה של הכיסויים הללו נובעת
מהעליה בתוחלת החיים ,וההפרדה החדשה בין מעשנים ללא מעשנים ,והוזלת
הביטוחים לציבור שאיננו מעשן .הוזלה זו ,שיכולה להסתכם בעשרות אחוזים,
איננה מתעדכנת אוטומטית ,ועל כן מי שלא עדכן אותה עד עתה – סובל למעשה
מעלויות ביטוח גבוהות ומיותרות.
אי התאמת המסלול למצבו של המבוטח  -בקרנות הפנסיה המקיפות החדשות
קיימים שישה מסלולי ביטוח שונים לבחירת העמית )מבוטח( .בחירת המסלול
מ ושפע ממ צבו המש פחתי של העמי ת ,מ מצבו הת עס וקת י ומ ט עמ ו האי שי .
במקרים רבים לא קיימת כל התאמה בין מרכיבים אלה למסלול אליו נרשם
המבוטח .לדוגמא :עובד רווק שאין לו ילדים ,הנקראים בשפה ביטוחית תלויים או
שאירים ,מבוטח בביטוח חיים .הדבר נובע מכך שקרן הפנסיה לא הגדירה אותו
בסטטוס "רווק" לפי הנחיותו .על כן הוא נאלץ לשלם כיסוי שאירים )ביטוח חיים(
שעלותו מיו תרת עבור ו .משמעות אי ה התאמ ה הזו היא ה פסד של כספים
המיועדים לפנסיית זקנה.
ריסק במחיר גבוה :היועץ הפנסיוני דודי הרשברג מזהיר את ציבור החוסכים
מהחזקת פוליסות קלאסיות מסוג מעורב ,שעלויות ה'ריסק' בהן גבוהות ביחס
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לאלטרנטיבות הקיימות כיום בשוק .לדבריו ,פוליסות אלה נמכרו במסגרת ביטוח
מנהלים ובמ סגרת פוליסות פרט ,תחת שמות שונים כ'כלי חיסכו ן לילד ים ',
'השכלה גבוהה' ושמות אחרים .רפורמת הניוד בקופות הגמל מאפשרת כיום לכל
חוסך להעביר את חסכונותיו מתכנית חיסכון ארוכת טווח אחת למשנה ,ללא
בעיות ותוך זמן קצר .דודי הרשברג ממליץ לחוסכים לשאול את הסוכן הפנסיוני
שלהם ,או לפנות ישירות ליועץ פנסיוני ,ולברר האם הפוליסה שברשותם הינה
מהסוג הנחות עם עלות ריסק גבוהה.
פוליסות ביטוח מנהלים נחותות  -תוכניות מנהלים וביטוח שנמכרו בין השנים
 1992ועד  2004טומנות בחובן דמי ניהול גבוהים אשר מוסתרים היטב בתוך
מ בנה הב יט וח  .ד מי הניהו ל הא לה ה קט ינו ו מק טינ ים את הח יס כון לפ נסי ה
בעשרות אחו זים  .החל משנת  2004הופרדו דמ י הניה ול הש וט פים מעלות
הביטוח ,ועלותם המקובלת עומדת על  13%מהפר מיה החודשית השוטפת
ואשר משולמים ללא קשר לגובה ביטוח החיים בהן.
לא ידעתם שמגיעה לכם הנחה?  -קיימות כיום הנחות רבות בדמי הניהול שאינן
מיושמות בפועל ,ועל כן הזכאים להם נפגעים למעשה .מדובר על עובדים רבים
העובדים במקומות עבודה מסודרים או ותיקים ,וכן בעלי מקצועות חופשיים רבים
כמו רואי חשבון ועורכי דין אשר זכאים למעשה להנחות בדמי ניהול ובתנאים
מיוחדים ,אך לא מנצלים אותן .דודי הרשברג ממליץ לעובדים לפנות לאחראי על
הביטוח בחברה ולהתעניין בזכאויות ובהנחות המגיעות לעובדים בדמי הניהול
על החסכון הפנסיוני ,או לפנות ליועץ פנסיוני בלתי תלוי אשר יספק לכם את
המידע על זכויותיכם.
הסכמים קיבוציים ש אינם מיושמים  -הסכמי עבו דה רב ים במשק הכפופים
להס כמים קיבוצ יים או צווי הרחבה כוללים את סעיף  .14סעיף זה מ סדיר
למעשה את ההפרשות המלאות של העובדים לפנסיה .לדברי דודי הרשברג,
לעיתים קרובות ההפרשות המלאות אינן מיושמות על פי החוק .התופעה שכיחה
בעיקר כאשר קיימות לעובד שתי תוכניות פנסיוניות המשלבות קרן פנסיה וביטוח
מנהלים .לא פעם נמצאים פערים בין הזכאות להפרשה בפועל המגיעים לאלפי
ש ק ל י ם ב ש נ ה  .ר ב י ם מ ה ה פ ר שי ם נ ו ב ע י ם ש נ ו ב ע י ם מ ה פ ר ש ת 18.33%
מהמשכורת לפנסיה ,במקום  19.83%מהשכר עליו מורה החוק.
מגיע לכם זיכוי במס ,אבל לא תקבלו אותו  -עד לא מזמן היו קיימים הבדלים בין
זיכוי המס על הפרשה לקרן פנסיה לעומת ההפרשה לביטוחי מנהלים ולקרנות
פנסיה .אך החל מתחילת  2008קיימת הכרה במס של  35%מההפרשה .אך
קיימת סכנה כי רבים לא עדכנו את רמות הזיכוי שלהם והם עדיין משלמים מס
גבוה מדי.
רכישה עצמאית – רבים מאתנו מעבירים תשלומים באופן עצמאי לתוכניות
ביטוח ,לקופות גמל ולקרנות פנסיה .על חלק מהתשלומים הללו אנחנו זכאים
להחזרי מס ,אך אם לא נדרוש אותם לא נקבלם .דודי הרשברג ממליץ לפנות
לסוכני הביטוח שלכם או ליועצים פנסיוניים על מנת לברר האם מגיעים לכם
זיכויים או החזרים על תשלום היתר אותו שילמתם .ניתן לקבל החזרי מס עד 7
שנים לאחור.
עברתם מקום עבודה? אתם עלולים להפ סיד מ כך  -עובדים שעבדו לאור ך
השנים במקום העבודה מסודר נהנו קרוב לודאי מביטוח מנהלים או מפנסיה .אך
המעבר למקום עבודה אחר גרר עימו פעמים רבות הפסקה של ההפרשות
לקרנות הפנסיה ולביטוחי המנהלים של העובדים .הדבר עלול לקרות מסיבות
כאלה ואחרות ,כמו למשל שסוכן הביטוח במקום העבודה החדש לא עבד מול
אותה חברת ביטוח בו בוטחתם במקום העבודה הישן ,ולא היה לו אינטרס
להמשיך את הביטוח שלכם מעבודתכם הקודמת .גם כיום ,על אף חוקי בכר
ה מחייבים את סוכני הבי טוח ל העניק ייעוץ ה וג ן אשר מתח שב ראש ית כל
באינטרס של המבוטח ,עדיין קיימות חריגות רחבות הפוגעות בעובדים .בנושא
ז ה  ,כ א ש ר ל עו ב ד ק י י ם ח ש ד כ י ז כ ו יו ת י ו מ ק ו פ ח ו ת  ,ט וב א ם י ח פ ש י י ע ו ץ
אובייקטיבי שיעניק לו תמונה מלאה על זכויותיו הפנסיוניות.

*** דודי הרשברג הוא יועץ פנסיוני מוסמך וותיק .חברת רול ייעוץ פנסיוני בע"מ
היא בעלת רשיון יעוץ פנסיוני לתאגיד ,ועוסקת בייעוץ פנסיוני בלבד ,להבדיל
ממכירת מוצרי ביטוח או פנסיה.
חברת רול מצטיינת ביועצים בעלי ניסיון רב ) 20שנה( בעלי רשיון יעוץ פנסיוני
אשר עוסקים שנים רבות בתחום הפנסיוני דרך היבטים של מיסוי ,דיני עבודה
לרבות הסכמים קיבוציים( ,ואפיקי ההשקעה השונים.
שלח להדפסה
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