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עו"ד עדי בן אברהם

החלטת הפיקוח לפרסם בסוף כל חודש את רשימת העדכונים יצרה בלבול רב 
בקרב הסוכנים  היועץ המשפטי של הלשכה מגיש לשירותכם תקציר של כל 

הטיוטות והחוזרים שיצאו בחודש שעבר, ובהם הישגי הלשכה לטובת הסוכנים

ההון מ שוק  אגף  החל  השנה,  אוגוסט  אז 
במשרד האוצר לפרסם את רשימת עדכוני 
מכך,  יוצא  כפועל  החודשית.  הרגולציה 
מפורסמים  היו  בעבר  אשר  טיוטות  ו/או  חוזרים 
מיד לאחר סבב האישורים הדרוש באגף, ממתינים 

כעת לפרסום בסוף החודש. 
לא  באגף  כי  מגלים  אנו  שלצערנו,  אלא 
אלא  החודש,  לסוף  העדכונים  עם  ממתינים 
דואגים להעביר חלק מהעדכונים לאנשי תקשורת 
אשר זוכים לשזוף את עיניהם במסמכי הרגולציה 
בענף  העוסקים  דווקא  כי  יוצא  כך  החדשים. 
הביטוח נאלצים לקרוא על שינויים שעורך האגף 
מכתבות בעיתונים, מבלי שניתן יהיה להבין על 
מה מדובר ומבלי שניתן לתת התייחסות עניינית 
לציבור הסוכנים אשר מעלה תהיות על הפרסומים 

בדבר "כוונות האוצר" העלומות באותה שעה. 
אני מקווה כי בפרוס השנה החדשה, הבאה עלינו 
לטובה, משרד האוצר ישקול מחדש דרך פרסום זו, 
כך שחוסר הוודאות הנוצר ממועד פרסום הכתבות 
בעיתונים ועד למועד הפרסום הרשמי של עדכוני 
מכולנו.  ייחסך  החודש,  בסוף  האמורים  הרגולציה 
לפניכם מוגש תקציר של עדכוני הרגולציה לחודש 

ספטמבר.

תשלום למערכת סליקה
במטרה להקל על פעילות סוכני הביטוח, חברות 
הביטוח העבירו לבעלי הרישיון מידי חודש בחודשו 

מידע על מבוטחיהם, ובכך אפשרו מתן מידע שוטף 
אשר חסך את הצורך לפנות בכל פעם מחדש לקבל 

מידע על המבוטחים מהגופים היצרנים.
 2016 מינואר  החל  כי  החליט  הפיקוח  ואולם, 
המסלקה  דרך  רק  זה  מידע  לקבל  יהיה  ניתן 
הפנסיונית וזאת בכפוף לתשלום )0.5 שקל לאדם(. 
החלטה זו, אשר יצרה "קנס מסלקה", הובילה את 
אשר  לבג"צ,  עתירה  להגיש  ביטוח  סוכני  לשכת 
קנס  אותו  לביטול  להוביל  היא  ממטרותיה  אחת 
ביחס למידע אשר ניתן לסוכני הביטוח בחינם. אגב, 
מנהלי  פורום  ידי  על  נוסף  בג"צ  הוגש  זה  בעניין 
ההסדרים, ודיון בעניין נקבע לחודש דצמבר השנה. 
להביא  מטרתה  אשר  טיוטה  פרסם  הפיקוח 
הטיוטה  לכניסת  בכפוף  לפיו  ביניים,  פתרון 
בעל  של  התשלומים  שיעור  יצטמצם  לתוקף 
יהיה על  הרישיון, באופן שבו התשלום למסלקה 
בגופים  הקיים  המידע  לכלל  הלקוח  של  ת.ז.  פי 

המוסדיים ולא תשלום בנפרד לכל גוף. 
יובהר כי הלשכה בדעה שאין מקום להטיל את 
קנס המסלקה האמור על מידע אשר נמסר על ידי 

הגופים המוסדיים בחינם. 
מועד כניסת החוזר לתוקף: 1.1.17

העברת מידע ונתונים בשוק החיסכון 
הפנסיוני

יש חשיבות רבה לשמירת המידע  בעולם שבו 
ידי  על  ומתקבל  מועבר  אשר  המידע  וחיסיון 

עמדה  נייר  הממונה  הוציאה  שונים,  גורמים 
המתייחס לשני נושאים:

על גוף מוסדי להעביר מידע בממשק אחזקות 
כהגדרתם  הפנסיוניים  המוצרים  סוגי  כל  לגבי 
מוצרים  לגבי  זה  ובכלל  אחיד,  מבנה  בחוזר 
וכן  הופסקו  אליהם  ההפקדות  אשר  פנסיוניים 
מוצרי ריסק מוות ואובדן כושר עבודה, אשר נעשו 

עבור קולקטיבים.
במסלקה  שהועבר  במידע  שימוש  לעשות  אין 
על  שניתנה  להרשאה  בהתאם  שלא  הפנסיונית 
ידי הלקוח ובכלל זה שימוש במידע לצורך שיווק 
אגב  המוסדי  לגוף  שהגיע  מידע  לרבות  ללקוח, 
בקשת מידע כללי שהועברה באמצעות המסלקה 

הפנסיונית.
המוסדי  הגוף  בהם  מצבים  למנוע  היא  המטרה 
עושה שימוש במידע אשר התקבל אצלו בממשקי 
מוצרים  של  ושיווק  מכירה  לצורך  המסלקה, 

ישירות לציבור, בניגוד להרשאתם. 

עדכון ממשק אירועים )פישינג פנסיה(
עדכון זה הוא במסגרת טיוטת חוזר מבנה אחיד 
להעברת נתונים ומידע בשוק החיסכון הפנסיוני. 
לחברות  פנסיה  קרן  של  פניה  מגדירה  הטיוטה 
קבלת  לצורך  אחרות  פנסיה  קרנות  של  מנהלות 
מידע על עמיתים שאינם מפקידים לקרן במסגרת 

איחוד קופות. 

 ספטמבר בפיקוח: 
כל מה שצריך לדעת 
על עדכוני הרגולציה

>
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 איתור קרנות פנסיה של עמית 
שאינו מפקיד

במסלקה  העבודה  לתהליך  הוראות  טיוטת 
קרנות  לאיתור  בבקשה  טיפול  עבור  הפנסיוניות 

פנסיה של עמית שאינו מפקיד.

היזון חוזר מסכם שנתי
הפנסיונית  במסלקה  העבודה  לתהליך  טיוטה 
עבור העברת דיווח מסכם שנתי בממשק מעסיקים.

 התנהלות מבטחים במהלך 
חיי הפוליסה

פרטניות  הוראות  הכוללת  חוזר  טיוטת 
השונים  הביטוח  בתחומי  מבטחים  להתנהלות 
במהלך חיי הפוליסה )חוזרי צירוף, חיתום, ניסוח 
בריאות,  ביטוח  בסיעוד,  תביעה  ויישוב  תכנית 
מעבר  בעת  כי  נקבע,  השאר  בין  כללי(.  ביטוח 
מפוליסה לביטוח קבוצתי לפוליסת פרט אצל אותו 
יגבה  לא  מבטח  הבאות:  ההוראות  יחולו  מבטח, 
פרמיה עבור פוליסת פרט ממבוטח, לפני שביטל 
את הגבייה עבור הפוליסה לביטוח קבוצתי שבה 
בוטח המבוטח; מבטח יציין בפני המבוטח כי קיים 
שוני בהיקף הכיסוי בין פוליסה לביטוח קבוצתי 

לפוליסת פרט ויציע לו מידע מפורט לעניין זה.
קיים אצל  לכיסוי  זהה  לכיסוי ביטוחי   צירוף 

אותו מבטח:
לגבי רכישת פוליסת ביטוח למתן פיצוי כאשר 
למבוטח כבר קיימת פוליסת פיצוי זהה, נקבע כי 
המבטח יוכל לצרף מבוטח לכיסוי רק אם מתקיים 

אחד מהתנאים הבאים:
המבטח קיבל את אישורו המפורש של המבוטח 

לביטול הפוליסה הקיימת.
המבטח קיבל את אישורו המפורש של המבוטח 
לצירוף לאחר שהסביר לו כי צירוף זה הוא עבור 
אותו  את  מבטחות  אשר  שונות  פוליסות  שתי 
מקרה ביטוח וכי יגבו ממנו דמי ביטוח עבור שתי 

הפוליסות.
 שימוש בפרטי אמצעי תשלום:

מבטח לא יעשה שימוש בפרטי אמצעי תשלום 
שלא  מסוים  צירוף  הליך  אגב  מבוטח  לו  שמסר 
לצורך אותו הליך. אגב, בטיוטה זו, ולאור מספר 
תלונות אשר הוגשו לפיקוח מטעם הלשכה, נקבע 
לביטוח סעיף  בטופס הצעה  יכלול  לא  כי מבטח 

הממנה את הסוכן כשלוחו של המבוטח. 
מועד כניסת הטיוטה לתוקף: 1.5.17

חוזר סוכני הנסיעות
ראו פירוט בעמוד 6 בגיליון זה. 

השבת כספים מקרנית למבוטחים
לציבור  מקרנית  כספים  להשבת  הוראות 

המבוטחים בביטוח חובה לרכב.

 עדכון הקודקס - 
תעריפי ביטוח החובה בפול

פרטיים  רכב  לכלי  החובה  ביטוח  דמי  עדכון 
במאגר לביטוח שיורי.

 חוזר הצטרפות לקרן פנסיה 
ולקופת גמל

הוראות המסדירות את הליך ההצטרפות לקרן 
אחידים  טפסים  לרבות  גמל,  לקופת  או  פנסיה 

להצטרפות.

 זכויות וחובות עמיתים בתקנון 
קרן פנסיה חדשה

הוראות המסדירות את זכויות וחובות העמיתים 
בתקנון קרן פנסיה חדשה מקיפה.

תקנון תקני לקופת גמל להשקעה
גמל  בקופות  העמיתים  וחובות  זכויות  הגדרת 

להשקעה.

דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים 
ולמבוטחים בגוף מוסדי

התאמת החוזר לשינויים הנוגעים לקופת גמל 
להשקעה, הארכת הוראת שעה ביחס להצהרת הון 

במוצרי ביטוח וביחס לתשלומים פטורים.

משיכת כספים מחשבונות קטנים 
בקופות גמל

זכותם  בדבר  לעמיתים  הודעות  למתן  הוראות 
הוראות  קטנים,  מחשבונות  הכספים  למשיכת 

לעניין דרכי המשיכה והוראות דיווח לממונה.

העלאת דמי ניהול
הודעה  שליחת  חובת  לעניין  הבהרה  טיוטת 
כי  לזכור  יש  סכום.  לפי  ניהול  דמי  גביית  לפני 
חוזר העלאת דמי ניהול קובע הוראות מפורשות 
מועד  לפני  חודשיים  לפחות  ההודעה  חובת  על 

העלאת דמי הניהול המתוכננת. 

תכניות ביטוח חיים בדמי ביטוח 
קבועים

החוזר מתייחס לפוליסות בדמי ביטוח קבועים, 
לתקופה העולה על חמש שנים ולאורך כל תקופת 
להחזר  התייחסות  אין  אלו  בתוכניות  הביטוח. 
או  הפוליסה  ביטול  של  במקרה  למבוטח  כספי 
תקופת  במהלך  הביטוחי  הכיסוי  סכום  הפחתת 
למתן  העקרונות  את  לקבוע  בא  החוזר  הביטוח. 
החזר למבוטח במקרה של ביטול או הפחתת סכום 
הביטוח בכיסוי למקרה מוות בדמי ביטוח קבועים. 
כהגדרתם  עודפים  ביטוח  דמי  בהחזר  אם  בין 
בחוזר, או הפחתת דמי ביטוח במקרה של הפחתת 

סכום הכיסוי הביטוחי.
כניסת החוזר לתוקף: 1.1.17

תכנית לביטוח מפני אבדן כושר עבודה
פירוט  ראו  ב־1.5.17.  לתוקף  ייכנס  זה  חוזר 

בעמוד 4.

כללי השקעה החלים על גופים 
מוסדיים

עודכן חוזר כללי השקעה של גוף מוסדי.
גם  מתייחס  החוזר  כי  נזכיר  לבכם,  לתשומת 
משקיע  כי  וקובע  ביטוח  לסוכן  הלוואה  למתן 
לסוכן  הלוואה  לתת  רשאי  יהיה  לא  מוסדי 
וסוכן  היה  הבאים:  הכללים  פי  על  אלא  ביטוח, 
המוסדי,  המשקיע  של  עמית  או  מבוטח  הביטוח 
רשאי המשקיע המוסדי לתת לו הלוואה בהתאם 
רשאי  יהיה  מבטח  בחוזר.  הקבועות  להוראות 
התחייבויות  כנגד  ביטוח  לסוכן  הלוואה  לתת 
שאינן תלויות תשואה כאמור בפרק ה' לתקנות, 

בהתקיים אחד מאלה:
ביטוח  חוזר  להוראות  בהתאם  ניתנה  ההלוואה 
הלוואות  מתן  בדבר  "הוראות  2־1־2005  מס' 

לסוכני ביטוח" )להלן: "חוזר ההלוואות"(. 
עצמי  הון  ההלוואה  כנגד  העמיד  המבטח 
עת  בכל  ההלוואה  של  המשוערך  השווי  בשיעור 
וההלוואה ניתנה בהתאם לאמור בסעיפים 3 עד 6 

בחוזר ההלוואות.

הכותב הוא היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
ביטוח
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טכנולוגיה להמשך שנים של צמיחה.
המכלול שלי
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תבה קצרה זו אינה מנתחת בצורה יסודית כ
את החוזר החדש אשר יצא לאחרונה ועוסק 
את  עבודה.  כושר  אובדן   - החשוב  במוצר 
והשתלמויות  הדרכות  כולל  המקצועי  הניתוח 
תעשה הלשכה בחודשים הקרובים לקראת כניסתו 

של החוזר לתוקף, במאי 2017.
הכיסוי הביטוחי מאפשר לאדם אשר איבד את 
לה  אשר  החיים  רמת  את  לשמר  לעבוד  כושרו 
עם  ולהתמודד  חיים  איכות  על  לשמור  הורגל, 
מהכיסויים  אחד  הוא  אחד,  מצד  בכבוד.  הפגיעה 
החשובים ביותר הקיימים על מדף סוכן הביטוח, 
הוא  ביותר. לא אחת  ומצד שני אחד הבעייתיים 
מסתיים בבתי משפט, כאשר הלקוח עובר תקופה 

קשה ביותר עד לסיום ההליכים.
לשכת סוכני ביטוח, באמצעות הוועדה לביטוח 
של  והבעייתיות  המורכבות  את  זיהתה  פנסיוני, 

הנושא  של  לעומקו  בדיקה  ויזמה  הקיים  הכיסוי 
הפיקוח.  מאגף  נציגים  עם  יחד  פעולה  בשיתוף 
ליציאת  עד  כשנתיים,  לאורך  נעשתה  העבודה 

החוזר הסופי בסוף ספטמבר. 

המוצר יתייקר
אך  התקבלו  הלשכה  המלצות  כל  לא  לצערי, 
הכיסוי החדש, אשר עבר לא  כן.  גדול מהן  חלק 
מעט שינויים, יוכל להיבנות למעשה אך ורק על 
זאת  מורשה.  ביטוח  סוכן  קרי  גורם מקצועי,  ידי 
ניתן להוסיף  לאור מגוון הנספחים השונים אשר 
למוצר הבסיסי, שמביאים למעשה לידי ביטוי את 

היכולת לשפר את הכיסוי בצורה משמעותית.
אשר  נספח  לרכישת  האפשרות  את  לציין  די 
מבטל את החריגים בפוליסה, נספח ברות ביטוח, 
נספח המבטל בקרן פנסיה את תקופת האכשרה או 

מגדיר אובדן כושר עבודה ספציפי ולא על בסיס 
לציין  חשוב  ועוד.  פנסיה  בקרן  גם  סביר  עיסוק 
נכנס  ההמתנה  תקופת  לקיצור  נספח  שאפילו 
נציגי  של  מאוד  גדול  לחץ  לאחר  הסופי  לחוזר 

הלשכה, בניגוד לטיוטא קודמת.
החדשה  במתכונתו  זה  שמוצר  להניח  סביר 
יתייקר מעבר למוצר הנוכחי לאור מגוון הנספחים 
אשר ניתן להוסיף על הכיסוי הבסיסי, אך השאלה 
רחבה  לפרשנות  ומועד  זול  מוצר   - עדיף  מה 
ובעייתית, או מוצר יקר יותר אשר יכול למקסם 
יצירת ההגנה הנדרשת  ביותר את  בצורה הטובה 

ביום פקודה?
זהו חומר למחשבה.

הכותב הוא יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת 
סוכני ביטוח

 כיסוי אובדן כושר העבודה: 
מוצר מודולרי בהתאמה אישית

יובל ארנון

וייכנס  יוכל לבנות את הכיסוי החדש, אשר יצא לאחרונה  רק סוכן מורשה ומקצועי 
לתוקף במאי 2017  בין הנספחים: ביטול החריגים בפוליסה וקיצור תקופת ההמתנה



מי יהיה
סוכן\ת השנה 

ל-2016? 
הגישו מועמדות כבר עכשיו!

לפרטים והגשת מועמדות יש לפנות ליו"ר המחוז שלך 
בלשכת סוכני הביטוח

בהצלחה!

החיסכון 
ארוך 
הטווח

הביטוח 
הכללי

ביטוחי 
הבריאות 
והסיעוד

28-29 בנובמבר 2016, אווניו, קרית שדה התעופה

הוועידה ה-16
שורת הרווח מול רוחות השינוי
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הנחיות חדשות

שוק ע "אגף  פרסם  השנה תשע"ז,  ראש  רב 
ההון והביטוח" טיוטת חוזר בנושא ביטוח 
ביטוח  תוכניות  ניסוח   - לחו"ל  נסיעות 

נסיעות לחו"ל ואופן שיווקן.
וההתייחסות  מאחר  מבורך,  הוא  החוזר  פרסום 
 1985 בשנת  היתה  זה  בנושא  שנעשתה  האחרונה 
בטיוטה  מדובר  אמנם  רבים.  נושאים  השתנו  ומאז 
ראשונית בלבד, וככל הנראה יהיו שינויים נוספים 
עד לאישורו הסופי של החוזר, אך בהחלט ניתן לומר 

ברורים  כללים  לקבוע  היא  בחוזר  הכוונה  כי 
ולמנוע מצב של חוסר כיסוי ביטוחי ראוי.

אין התייחסות בחוזר לפוליסה פרטנית מול 
פוליסה קבוצתית )קופ"ח/כרטיסי אשראי( אך 
לא  פרטני,  במכירה/כיסוי  שמדובר  מכיוון 
מהפוליסות  בחלק  רק  יהיה  שינוי  כי  סביר 
בוודאי  השינוי  זמן,  לאורך  בתחום.  הנהוגות 

יחול על כל סוגי הפוליסות.
התאמת  הוא  החוזר  את  שפותח  הסעיף 
סכומי הביטוח ליעד הנסיעה. ידוע כי החשיפה 
להוצאות רפואיות בחו"ל משתנה לפי המדינה 
מפותחת  שהמדינה  ככל   - נוסעים  אליה 

עלות  פרטית,  היא  הרפואה  כאשר  או  יותר 
לדוגמא,  כך  יותר.  גבוהות  הרפואיות  ההוצאות 
לבין  בארה"ב  הרפואיות  ההוצאות  בין  ההבדל 
יש  ולכן  הוצאות רפואיות בהודו הוא משמעותי, 
למדינת  בהתאם  האחריות  גבולות  בין  להתאים 
גבול  היעד. במרבית הפוליסות לנסיעות לחו"ל, 
ומתאים  גבוה מאוד  רפואיות  האחריות להוצאות 
בין  להבדיל  צורך  ואין  העולם  מדינות  לכל 
מדינה למדינה. הפוליסה היחידה שבה יש גבולות 

כרטיסי  של  פוליסה  היא  מצומצמים,  אחריות 
רפואיות  הוצאות  על  מגבלות  הכוללת  האשראי 
דולר(,  )1,500־2,500  אשפוז"  ל"יום  הגבלה  כגון 
הגבלות על הוצאות ב"טיפול נמרץ", הגבלות על 

הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז ועוד. 
במתכונת  מהותי  שינוי  ידרוש  זה  סעיף  שינוי 
ביטוח הנסיעות לחו"ל באמצעות כרטיסי האשראי 
)שניתן חינם ללקוחות(. הסרת המגבלות וההתאמה 
)בתי  הפוליסה  לבעל  תייקר  הפיקוח,  לחוזר 

הצורך  את  ותייתר  הפוליסה  מחיר  את  האשראי( 
להרחיב את הפוליסה )לפחות בתחום הרפואי( כך 

ש"ביטוח החינם" עומד בפני שינוי מהותי.
החלוקה בין הפוליסה הבסיסית וההרחבות )לפי 
החוק מ־1985(, הופכת את פוליסת נסיעות חו"ל 
כיום בפוליסות  לאחת הפוליסות המורכבות. אם 
במהדורות  הרחבות,  של  רב  מספר  יש  השונות 
כיום  אשר  נוספות  הרחבות  יתווספו  החדשות 
כלולות בתוך הפוליסה. כיסוי שנמצא כיום בכל 

אישיות,  תאונות  הוא  לחו"ל  הנסיעות  פוליסות 
נכלל  ולא  הבסיסית  בפוליסה  כלל  נכלל  שאינו 
שניתן  לדוגמא  הרחבות  ההרחבה.  באפשרויות 
הפיקוח:  אישור  לפי  הבסיסית  לפוליסה  להוסיף 
בריאות  מצב  נסיעה,  ביטול/קיצור  כבודה/מטען, 

קיים, הריון, ספורט, איתור, חיפוש וחילוץ.
אנו עדים, כאמור, לפוליסה מורכבת המחייבת 
והתאמת  בתשאול  רבה  לאחריות  הסוכן  את 

הפוליסה למבוטח.
מתייחסים  הפיקוח  בחוזר  נוספים  פרקים 
למהות הכיסויים וההגדרות, והרחבה של הגדרות 
יהיה  לא  לדוגמא,  למחלות  בהרחבה  קיימות. 
הסובלים  לאלו  ובלון  צנתור  לב,  לניתוחי  חריג 
הכוללת  בפוליסה  נמצא  החריג  לב.  ממחלות 
הגיון  יש  אמנם  חיתום.  ללא  למחלות  הרחבה 
צריך  שאותו  הכיסוי  זהו  שכן  החריג,  בביטול 
החריגים  הסרת  אך  לב,  ממחלת  הסובל  האדם 
תביא להגדלת הסיכון לחברות הביטוח ולמעשה 
עשויה להביא לחיתום מוקדם ופרטני לכל נוסע 

עם בעיה רפואית כזו. 
חוזר  לפי  לחו"ל  נסיעות  פוליסת  הרחבת 
יהיו  אך  לצרכנים,  משמעותית  תהיה  הפיקוח 
תוצאותיה  הביטוח,  חברות  על  השלכות  לכך 
)מחיר הפוליסה( ואופן השיווק. הפוליסה "תשלם" 
תביעות באופן ברור וקל יותר, אך שיווק ומכירת 
מקצועיות  וידרשו  מורכבים  יהיו  זו  פוליסה 
ואחריות רבה, אשר עשויים להעמיד ולהחזיר את 

סוכני הביטוח למרכז העשייה והפעילות.

הכותב הוא יועץ הלשכה לביטוח נסיעות לחו"ל

"ביטוח החינם" של כרטיסי האשראי עומד בפני שינוי מהותי

 חוזר ביטוח נסיעות לחו"ל: 
הופך את הפוליסה למורכבת במיוחד 

לפוליסה החדשה יש השלכות משמעותיות על הצרכנים והיא מהווה הזדמנות 
לסוכני הביטוח  יעקב מזרחי מסביר את הסעיפים העיקריים

יעקב מזרחי

על  הגולל  את  סתם  הנסיעות  סוכני  חוזר 
אשר  הנסיעות,  סוכני  ידי  על  הביטוח  מכירת 
שאין  אף  על  לחו"ל  נסיעות  ביטוחי  מכרו 

ברשותם רישיון סוכן ביטוח.
עתירה  הנסיעות  סוכני  הגישו  זה  חוזר  על 
של  מכירה  ולשווק  להמשיך  ודרשו  לבג"צ, 
על  המפקחת  לחו"ל.  נסיעות  ביטוח  פוליסות 
בטענה  לבג"צ  התנגדה  בתחילה  אשר  הביטוח, 
שאין מקום לאפשר מכירה של ביטוח על ידי מי 
ידה,  על  מפוקח  אינו  ואשר  רישיון  בעל  שאינו 
היא אפשרה מכירה  בה  טיוטה ראשונה  הוציאה 

בריאים  לאנשים  רק  לחו"ל  נסיעות  ביטוח  של 
ורק במקרה שתקופת הנסיעה לחו"ל אינה עולה 

על 30 יום.
מטעם  לרבות  שונות,  התנגדויות  בעקבות 
לשכת סוכני ביטוח, לאפשרות לפיה גורם שאינו 
המפקחת  פירסמה  ביטוח,  וימכור  ישווק  מפוקח 
האופציה  את  מבטלת  היא  בה  חדשה  טיוטה 
למכירה ושיווק של סוכני הנסיעות, אך מאפשרת 

להם להעביר לידים לחברת הביטוח. 
סוכני  לבג"צ  להצטרף  ביקשה  אשר  הלשכה, 
על  יעלה  לא  כי  מפורשות  הבהירה  הנסיעות, 

לציבור  ביטוח  מוצר  של  מכירה  לאפשר  הדעת 
הנוסעים לחו"ל על ידי גורמים שאינם מפוקחים 
להתאים  כדי  הראוי  הידע  את  באמתחתם  ואין 
לציבור הרחב את הפוליסה והכיסויים המתאימים 

לו ולמצבו הרפואי.
משפטיים,  בהליכים  כאמור,  מצוי,  הדיון 
לציבור  כי  הטענה  על  לעמוד  והלשכה תמשיך 
בעל  ביטוח  סוכן  אצל  רק  ביטוח  לרכוש  מגיע 

רישיון מפוקח.
עו"ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי של 
לשכת סוכני הביטוח

בעקבות התעקשות הלשכה: רק בעל רישיון ישווק ביטוח נסיעות
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בית מקצועי

)Million Dollar ה  MDRTל־ צטרפות 
Round Table( מבוססת על אותו הגיון לפיו 

סוכן ביטוח מצטרף ללשכת סוכני ביטוח. 
הקהילתיות  בתחושת  ללשכה  דומה   MDRT
הזהות  לחיזוק  ובתרומתו  לחבריו  מעניק  שהוא 
המקצועית. הוא שונה באליטיזם שלו ובכך שהוא 
שבאנשי  המובחרים  את  רק  לשירותיו  מקבל 
עומדים  אשר  אלה   - והפיננסיים  החיים  ביטוח 
שונה  אף  הוא  שלו.  השאפתניות  המידה  באמות 
בכך שחבריו מגיעים מכל קצוות העולם ולכן הם 
מביאים דפוסי פעילות שונים, חוויות מקצועיות 
בסיס  מהווים  אשר   - אחרים  בהקשרים  אחרות 

ללמידה אחד מהשני. 
ומכורח  בצדק  אשר  ללשכה  בניגוד  בנוסף, 
הביטוח  סוכני  על מעמדם של  נאבקת  המציאות 
חופשי   MDRT  - והרשויות  מתחרים  מול  גם 
והוא  מאחר  זאת  אלו.  מאילוצים  רבה  במידה 
איכויותיהם  לשיפור  פעילותיו  כל  את  מקדיש 
"האדם  תפיסת  ולחיזוק  חבריו  של  המקצועיות 
השלם" שלו, התובעת מחבריו לשים לב ולהשקיע 
ולקריירה,  לעבודה  פרט  השונים,  חייהם  בתחומי 

כדי להשיג איזון, אושר ובריאות.

לכבוש פסגות חדשות
אדגיש במספר נקודות את החשיבות של חברות 

ב־MDRT עבור סוכני הביטוח בישראל:
את  מחבר   MDRT למצטיינים.  השתייכות   
מצויים  שבה  ענקית  גלובלית  לרשת  חבריו 

המוחות הטובים ביותר ומרוכזים הידע והמומחיות 
שבתחומי השירותים הפיננסיים, הכוללים ביטוח 

חיים, השקעות, תכנון פיננסי, ניהול הון ועוד.
באמצעות  ביותר  הטובים  מן  ללמוד  אפשרות   
מגזין  אלקטרוניים,  עלונים  מקוונים,  משאבים 
 - הטופ  של  והטופ   Round the Table הארגון 
מגיעים  אליהם   MDRT של  השנתיים  הכנסים 
מיטב המרצים בעולם. כנסים אלו מהווים שילוב 
ומידע,  ידע  רכישת  והנאה,  חוויה  של  מדהים 

היכרויות בינלאומיות מקדמות והשראה.
 Court of theל־ המשתייכים  למצטיינים   
מחבר  מהדרושה  שלוש  פי  תפוקה  )בעלי   Table
רגיל(, מתקיימים אירועים מיוחדים בכנסים אלו.

מהתפוקה  שש  פי  מעל  התפוקות  לבעלי   
 Top of the מועדון אקסקלוסיבי,  קיים  הרגילה 
בו  שנה,  מדי  בנוסף  נפרד  כנס  המקיים   ,Table

רשאים להשתתף רק חברי מועדון יוקרתי זה.
ועסקיות  מקצועיות  פסגות  לכבוש  אפשרות   
חדשות - מאחר ו־MDRT דוחף כל הזמן להגיע 

ליעדים גדולים ושאפתנים.
עמיתים  בקרב  ומקדם  משופר  מעמד  יצירת   

ולקוחות.
של הישראלי  הסניף  בראש  לעמוד  גאה  אני 

מחוץ  והמרכזיים  מהגדולים  שהוא   ,MDRT
לארה"ב. אנחנו מעמידים לרשות חברינו ימי עיון 
מקצועיים  מאמרים  ובו   MDRT אתר  ייחודיים, 
של  "כוורת"  יוצרים  הסניף  חברי  עבודה.  וכלי 
למעלה ממאה עמיתים מצטיינים בתחומי הביטוח 
והפיננסים, שרואים בהצטיינותו של כל חבר את 
הצלחתם ומסייעים לו להגיע לשם. הסניף מעניק 
כדי  הביטוח,  חברות  מול  כולל  סיוע,  לחבריו 

.MDRT לקדם את הגעתם לכנסים של
אתם מוזמנים לפנות אלי ישירות לכל שאלה 

:MDRTשתהיה בקשר לחברות ב־
054-7107207 ,alon@even-chen.co.il

שנת  טובה,  חתימה  וגמר  טובה  שנה  בברכת 
בריאות, הגשמה והצלחה.

 כנס MDRT יערך ב־8 בנובמבר במלון 
הרודס בהרצליה, בין השעות 14:00-9:00.

הכותב הוא יו"ר MDRT ישראל

"לחזק את הזהות המקצועית ולהשתייך למצטיינים"
היו"ר החדש של סניף MDRT הישראלי קורא לסוכני הביטוח להצטרף לארגון הבינלאומי

חברי הארגון מגיעים מכל קצוות העולם
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לשכת  בשיתוף  שעדיף,  השלישית  השנה  זו 
סוכני ביטוח, מעניקים את תואר סוכן הביטוח 
של השנה. בניגוד לשנים הקודמות, בהן הוכרזו 
ועידת  של  הדיונים  יום  במהלך  הזוכים  שמות 
עדיף, השנה יוכרזו שמות אלו יחד עם הזוכים 
הגאלה  ערב  במהלך  היצרנים,  בקטגוריות 
אירועי  את  הפותח  בנובמבר,  ב־28  החגיגי 

הוועידה השנתית.
עדיף, יחד עם הנהלת הלשכה, יאפשר לכל ראש 
מחוז להמליץ על סוכן או סוכנת מצטיינים מבין 
מהענפים  אחד  בכל  יתמודדו  אשר  המחוז,  סוכני 
המרכיבים את עולם הביטוח: החיסכון ארוך הטווח, 

הביטוח הכללי וביטוחי הבריאות והסיעוד.
השנה,  סוכן  תואר  על  להתמודד  מנת  על 
בלשכה.  חברים  להיות  המתמודדים  חייבים 

המועמדים  את  יבחרו  המחוזות  שראשי  לאחר 
בו  שאלון  מתמודד  לכל  יועבר  המחוז,  מטעם 

יסביר את פועלו במהלך השנה האחרונה. 
השאלונים יועברו לחברי הוועדה המקצועית 
הרלוונטית בלשכה לשם הצבעה. לקולות חברי 
מיוחד שיעמוד על 75%  יוענק משקל  הוועדה 

מסך ההצבעות. 
במקביל, באתר האינטרנט של עדיף ובערוצים 
המועמדים,  של  מלא  פרופיל  יתפרסם  נוספים 
בהתאם לשאלונים אותם מילאו, לטובת הצבעת 

הקהל הרחב – שמשקלה יעמוד על 25%. 
לזכות  מועמדים  עצמם  רואים  אשר  סוכנים 
לראשי  לפנות  מוזמנים  השנה,  סוכן  בתואר 

המחוז שלהם על מנת להגיש מועמדות.
מערכת ביטוח ופיננסים

עדיף והלשכה בוחרים את סוכני השנה 2016

לשכת סוכני ביטוח 
משתתפת בצערה של 

 משפחת אדמון 
על פטירתו של

 האב 
גרשון צלניק ז"ל

שלא תדעו עוד צער


