מה עשינו בשנת ?2015

הכלים החדשים מבית ”האוצר שלי“ והוראות צרכניות של אגף שוק ההון
<< כלים חדשים באתר ”האוצר שלי“
ברבעון האחרון של השנה ,צללנו לנושא הביטוח :תוכלו למצוא באתר עמודי תוכן מגוונים
בנושא ביטוח רכב מקיף וצד ג‘ ,ביטוח דירה” ,צ‘קליסט“ איך רוכשים ביטוח דירה’ -צעד אחר
צעד‘ ושאלות ותשובות נפוצות בביטוח דירה .כמו כן ,תוכלו להיעזר ברשימת הפריטים
הנפוצים בתכולת דירה ,כדי לסייע לכם לחשב את שווי התכולה בדירתכם .בנוסף ,ערכנו
קמפיין בנושא מדדי השירות של חברות הביטוח כדי להעלות את המודעות לאיכות השירות
ולא רק למחיר.
בקרוב ,אנחנו צפויים להעמיק בנושא עם סרטון חדש על ביטוחי בריאות ועמוד תוכן בנושא.

<< השקת "קו הצדק
הפנסיוני" – הזכות לבחור

<< העברת האחריות לחידוש
חוזה הביטוח למבוטח

<< הכללים למכירה שקופה
והוגנת

סעיף  20בחוק הפיקוח על קופות גמל
מקנה לכם את האפשרות לבחור כל
מוצר חיסכון פנסיוני שתרצו )קרן
פנסיה ,ביטוח מנהלים או קופת גמל(.
דעו ,כי זכותכם לבחור בכל מוצר
חיסכון פנסיוני התואם את הצרכים
שלכם ובנוסף ,אתם רשאים לעבור
לכל חברה שתיתן לכם את התנאים
הטובים ביותר .לפי החוק ,מעסיק או
שלוחו ,דוגמת סוכן ביטוח ,אינם
יכולים לאסור על עובד לבחור את
המוצר הפנסיוני ולמנוע הטבת דמי
ניהול או הטבה אחרת ,שהוסכמה בינו
לבין החברה ,שבה הוא מעוניין
להפקיד את כספי החיסכון .האגף
השיק את ”קו הצדק הפנסיוני“ ,בקו
הטלפון * ,3002אליו אתם יכולים
להתקשר ולדווח אם המעסיק שלכם
מפר את הוראת החוק .לפרטים
נוספים ,ראו דף לעובד שפרסמנו,
המפרט מה באפשרותכם לעשות אם
המעסיק שלכם מפר סעיף זה.

החל מחודש אפריל השנה ,חברות
הביטוח לא רשאיות לבצע חידוש
אוטומטי של פוליסות ביטוח .המשמעות
היא שעל חברת הביטוח להודיע לכם,
לפני תום תקופת הביטוח ,על סיומה של
תקופת הביטוח ,וכן לפרט את גובה דמי
הביטוח וההשתתפות העצמית בפוליסה
שעתידה להסתיים .אם חברת הביטוח
תרצה להמשיך את ההסכם עמכם ,עליה
לקבל את הסכמתכם לחידוש הפוליסה
ולגביית דמי ביטוח .כלומר ,האחריות
לחידוש הביטוח לתקופה נוספת עוברת
אליכם .עליכם לדאוג להמשך הכיסוי
הביטוחי באופן רציף כדי לא להיות
חשופים לנזק מבלי שתהיו מבוטחים.
בדקו האם אתם מעוניינים להמשיך את
הביטוח בחברה שבה הייתם מבוטחים,
או לחילופין לרכוש ביטוח בחברה
אחרת .לשם כך ,בצעו השוואת מחירים
והיעזרו גם במדדי השירות באתר
”האוצר שלי“ המציגים את איכות
השירות של כל חברה ,לצד המחיר
והעלות.

אגף שוק ההון הסדיר השנה את אופן
המכירה והשיווק של חברות הביטוח
שפונות אליכם .מעתה ,על חברת
הביטוח וסוכן הביטוח לברר את
הצרכים שלכם ולהציע לכם את
הביטוח התואם לצרכים אלו.
ההתאמה תכלול ,בין היתר ,התייחסות
לביטוחים שכבר יש ברשותכם ולסוגי
הביטוח הנוספים המשווקים על ידי
חברת הביטוח או על ידי סוכן הביטוח.
על חברת הביטוח חלה החובה לשאול
אתכם שאלות ברורות ,ולפעול
בהוגנות תוך כדי שהיא מעבירה לכם
מידע מהימן ומהותי .המידע חייב
לכלול תיאור של עיקרי הכיסוי
הביטוחי שאתם עומדים לרכוש ,דמי
הביטוח שעליכם לשלם ,תקופת
הביטוח )כמה זמן הביטוח תקף(,
תקופת המתנה אם יש ותנאי התשלום.

קונים
ביטוח

קראו עוד על הוראות צרכניות אלו ונוספות באתר

