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      עתיד   הענף

 אנדריי ואן ורנברג, יו״ר הסוכנים העצמאיים ב־BIPAR, השתתף 
 בוועדה לבחינת עתיד הענף שדנה במצב תעשיית הביטוח 
 באירופה  "כפילות הרגולציה באירופה יוצרת בלבול רב, 

לסוכנים יש קושי להעביר את התיקים שלהם הלאה לאור 
הרגולציה המכבידה והחשש מתביעות״ 

יואל קנדלשיין

הציבורית ד הוועדה  במסגרת  נוסף  יון 
לבחינת עתיד ענף הביטוח נערך השבוע, 
תחת הנושא “מבט על תחומי הפעילות 
אנדריי ואן ורנברג,  של סוכני הביטוח בעולם”. 
יו”ר הסוכנים העצמאיים בפדרציה האירופית של 
סוכני הביטוח )BIPAR(, הציג את מצב הסוכנים 
המרכזיים  הצירים  שלושת  לאור  באירופה 
באיחוד  הרגולציה  בענף:  השינוי  את  המחוללים 

האירופי, המהפכה הדיגיטלית ומצב השוק.
סוכני  לשכות   52 המאגד  הגוף  הוא   BIPAR“
באירופה,  מדינות  ב־30  פיננסים  ומשווקים  ביטוח 
על  להגן  תפקידו  עובדים.  כמיליון  ומייצג 
בתחום  ברוקרים  גם  בהם  חבריו,  של  האינטרסים 
מול  היחיד העומד  הגוף  זהו  והפיננסים.  הבנקאות 
הרגולטורים השונים באירופה, הן ברמה הלאומית 
והן מול נציבות האיחוד האירופי”, פתח ואן ורנברג. 
“הכפילות הזו יוצרת, מטבע הדברים, פשרות רבות 

ובלבול רב. מצב הסוכנים בשטח איננו פשוט”.
לדברי ואן ורנברג, “הכפילות הזו לא אפשרה ל־
מאחר  הענף,  עתיד  את  ולתכנן  להביט   BIPAR
המיידי  הזמן  טווח  עם  להתמודד  נאלצים  ואנו 
והרגולציה היומיומית. עתה, בדיוק כפי שעשתה 
להתמקד  החלטנו  בישראל,  ביטוח  סוכני  לשכת 
בעתיד ענף הביטוח”. לדבריו, גם באירופה ישנו 
עודף רגולציה. “כפי שאתם יודעים, החוב הציבורי 
ברבות ממדינות אירופה הוא משמעותי ביותר. זה 
והמשקיעים  הוביל לאובדן ביטחון בקרב הציבור 
וכתוצאה מכך, אנו מתמודדים עם מבול של חוקים 

ורגולציות שנועדו להשיב את הביטחון שאבד”.

השוואת תנאי המשחק
ההנחיה המרכזית בה התמקד ואן ורנברג עוסקת 
בעיקר בהשוואת “תנאי המשחק” בין כל הגופים 
העוסקים בביטוח )באירופה ההנחיות חלות גם על 

הוא  הדבר  פירוש  פיננסיים(.  ויועצים  ברוקרים 
שסוכן הביטוח מחויב בשקיפות מלאה מול הלקוח 
בתהליך  עומד.  הוא  בו  עניינים  ניגוד  כל  וציון 
האם  לציין  מחויב  הסוכן  ללקוח,  המוצר  מכירת 
החברה  עם  או  הלקוח,  עם  יותר  מיטיב  המוצר 

שסוכן הביטוח מקושר אליה”.
נמצא  הרגולטור  כי  סיפר  ורנברג  ואן 
את  יציג  שהסוכן  הדרישה  לקידום  ב”אובססיה 
הסוכנים  הלקוח.  עבור  ביותר  הטוב  הפתרון 
ובאיסוף  נאותות של מוצרים  מחויבים בבדיקת 
ליצור פרופיל  הסוכן מחויב  כן,  כמו  רב.  מידע 
אופק  הפיננסי,  מצבו  את  הכולל  הלקוח,  של 
ההשקעה שלו על פני זמן ומידת יכולתו לספוג 
השקעה  אפיק  על  שימליץ  לפני  הפסדים, 
כלשהו”. על כך הגיב יו”ר הוועדה, השר לשעבר 
מבכרים  כמונו,  האירופים,  “גם  סער,  גדעון 

בירוקרטיה על פני דמוקרטיה”.
לדברי ואן ורנברג, “נוצרה מציאות בה חברות 
קטנות אינן יכולות לעמוד בדרישות הרגולציה. 
וקושי של  חברות  מיזוגים של  הרבה  רואים  אנו 
לבני  הלאה  התיקים שלהם  את  להעביר  סוכנים 
וחשש  המכבידה  הרגולציה  לאור  משפחתם, 

מתביעות בעקבות פעולות עבר שנעשו”.
למרות זאת, הוא אינו סבור כי מדובר בכוונת 
הרגולטור לחסל את סוכן הביטוח, כפי שמורגש 
 70% למשל,  בסקנדינביה  "להיפך,  בישראל. 
בעוד  ישירים,  בערוצים  מתנהל  מהביטוח 
שבאיטליה, צרפת, ספרד, אנגליה וגרמניה הרוב 
בפרופורציה  היא  לדעתי,  הבעיה,  הסוכנים.  הוא 
והסוכנים.  הענף  את  לשמר  יש  הרגולציה.  של 
חדשים".  פתרונות  ונמצא  יצירתיים  נהיה  בואו 
ואן ורנברג, המכהן גם כמזכיר הכללי של לשכת 
בשונה  שם,  כי  ציין  הבלגית,  הביטוח  סוכני 
עם  במקביל  שעובדת  ביטוח  חברת  מישראל, 

סוכנים ובאופן ישיר אינה יכולה להציע מחירים 
שונים בערוץ הישיר לעומת ערוץ הסוכנים.

המהפכה הדיגיטלית
המהפכה  השפעת  בנושא  הרחיב  ורנברג  ואן 
עלי  “כסוכן,  הביטוח.  עולם  על  הדיגיטלית 
לשים לב עתה לנראות הדיגיטלית שלי – בכל 
 – אינטרנט  אתר  סמארטפון,  הפלטפורמות: 

לניהול האלקטרוני שלי ולשיווק”.
למידה  יכולת  בעלי  חכמים  אלגוריתמים 
שמסוגלים לספק המלצות ביטוחיות )ובכל תחום 
אחר(, הם בעלי משקל מכריע בעיניו והוא, שלא 
לכניסתם  להתכונן  שיש  מאמין  עמיתיו,  כמו 
של  ציפיותיו  על  במיוחד  ישפיע  “הדבר  לשוק. 
‘ינדדו’  הדיגיטלי  הדור  בני   – ונאמנותו  הלקוח 
בין חברות וסוכנים ללא קושי”. בעידן הדיגיטלי, 
הסוכן חייב להיות נגיש 7/24, ולשמר את יתרונו 
כגורם מייעץ ואנושי. “ייתכן ובעתיד נעמוד בפני 
מוכשרים  לבן  צווארון  עובדי  של  משרות  אבדן 
ומשכילים לייעוץ האוטומטי”, התריע ואן ורנברג.
לדבריו, “הלקוחות הופכים ליותר ויותר מודעים 
לסיכונים ולפי כך הם זקוקים לנו, הסוכנים, על 
מנת שנספק להם מידע לגביו. לדוגמא, יש יותר 
הכלכלה  בגלל  סיכונים  ויותר  טבעיים,  אסונות 
וההמצאות. הלקוחות מבקשים  של ההתפתחויות 
במחקר  שלהם  ההשקעות  על  שנגן  מאיתנו 
לבטח  הדרישה  גם  עולה  פטנטים.  ועל  ופיתוח 
מוצרים שאינם פיזיים, כמו קניין רוחני או קרינה 

והשפעותיה. אלו דברים שקשים מאוד לכימות. 
ואן ורנברג סיכם את דבריו ואמר, “אינני חוזה 
הם  אוטונומי, למשל,  רכב  כמו  מגמות  עתידות. 
דברים שלא יכולנו לחזות לפני עשור. אומר רק 
התרחישים  לקראת  להתכונן  עלינו  שכקהילה 

שציינתי. המציאות הזו מגיעה אלינו במהירות”.

יו״ר הסוכנים העצמאיים ב־BIPAR, אנדריי ואן ורנברג

“עלינו להתכונן לא למחר, 
אלא למה שיקרה ביום שאחריו״ 
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חדשות  הביטוח 

האחרונים כ בחודשים  שהועברו  רבים  ספים 
ממשק  במסגרת  ביטוח,  כלל  לחברת 
וקרנות  לפוליסות  הגיעו  לא  המעסיקים, 
מוסדיים  וגופים  ביטוח  חברות  כמה  יש  המבוטחים. 
לטענת  אך  הכספים,  בשיוך  שמתעכבים  נוספים 
סוכני ביטוח רבים, כלל היא הבולטת ביותר. לשכת 
סוכני ביטוח פנתה בנושא לפיקוח על הביטוח ואף 
אוספת  היא  אלה  בימים  נציגיו.  עם  פגישה  קיימה 
כספי  שייכו  שלא  חברות  של  ספציפיות  דוגמאות 
הפקדות של עובדים לפוליסות העובדים כדי להביא 
אותן בפני הפיקוח. בעבר, הלשכה ביקשה לדחות את 
יישום השלב הבא של ממשק המעסיקים - מעסיקים 
להיכנס  שאמור  עובדים,  50־100  שלהם  קטנים 

לתוקף ב־1 בינואר 2017.
"המצב חמור. אני מקבל מדי יום טלפונים זועמים של 
לקוחות שקיבלו הודעות מכלל, שהם בפיגור בתשלומי 
החיסכון הפנסיוני שלהם למרות שהם שילמו, ואין לי 
החברה  של  רבים  סוכנים  עבורם.  מרגיעות  תשובות 
של  בעליה  אומר  היומיומית",  ברמה  זה  את  חווים 
סוכנות ביטוח גדולה. "אנחנו מתקרבים לסוף השנה, 
יהיו  ולעובדים  למעסיקים  שיוצאו  המס  ואישורי 
דיאלוג  לנו  יש  אחרים  גופים  עם  כך.  בשל  שגויים 
גדולה  תקלה  שיש  נראה  אך  נפתרו,  רבים  ומקרים 
יותר, כי התשובות ממנה הן תמיד בנוסח 'איננו יודעים 

מתי תיפתר הבעיה'".
בנושא  מתערב  לא  "הפיקוח  כי  טוען  נוסף  סוכן 
החוק.  על  מעבר  של  מצבים  יוצר  שנוצר  והבלגן 
לחברה,  מחברה  עובד  של  מעבר  בעת  למשל,  כך 
יכול לספק לו  המעסיק שמשחרר את העובד אינו 
"לעשות  שיוכל  מנת  על  החוק,  פי  על   161 טופס 
גם  וכך  העבודה,  מקום  עם  ולסיים  טיולים"  טופס 

המעסיק וגם העובד עוברים על החוק".
מגישים  דין  עורכי  כי  נודע  ופיננסים"  ל"ביטוח 

תביעות נגד מעסיקים  בטענות על כך שכספים לא 
מופקדים בחשבון וסוכני הביטוח מותקפים על כך. 
בנוסף, הכספים לא משויכים ובעקבות כך הסוכנים 
לא מקבלים עמלות. סוכנים רבים התלוננו על כך 
שהם עוסקים במבול טלפונים מעובדים ומעסיקים 
שמטילים עליהם את האשמה בכאוס, והם נאלצים 
לכבות שריפות במקום לעסוק בעבודה היומיומית.

הכספים  אחוז  לגבי  החברות  שהעבירו  הנתונים 
קליטת  על  דיווחו  אמנם  הן  מטעים.  שנקלטו 
חוזר, אך  היזון  והוצאת  הכספים בהתאם לדרישות 
גם בחברות הביטוח יש בעיות רבות בשיוך הכספים 
בתוך הפוליסות, לכן יש עדיין כסף רב נעלם שאינו 

משויך נכון לתוך הפוליסות בחברות.

"זו שערורייה"
אברמוביץ,  אריה  ביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא 
בממשק  שקורה  מה  על  פעמים  מספר  התריע  כבר 
המעסיקים. "אנחנו מנסים לעזור לתפעול ולפיקוח. 
ישבנו עם המפקחת לפני שבועיים והתרענו שזה לא 
כמו שהם מציגים, המערכת לא עובדת כמו שצריך. 

נוצר כאוס בענף שאיננו יודעים איך להתמודד איתו 
סוף", אמר אברמוביץ  ואנחנו מקבלים תלונות בלי 

בדיון שהתקיים בוועדת הכספים לפני כחודשיים.
יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני )יהדות התורה(, טען 
אלא  נרחבת  בתופעה  מדובר  לא  אם  "גם  כי  בדיון 
מקומית, הרי זו שערורייה. צריך לבחון אולי דחייה 

של השלב הבא של הדיווחים דרך המסלקה".
בפברואר  לתוקף  נכנסה  המעסיקים  ממשק  תקנת 
2016 ולפיה על כל מי שמעסיק מעל ל־100 עובדים, 
על  בלבד  ממוכן  באופן  הפנסיוניים  לגופים  לדווח 
הפקדת כספים לחשבונות עובדיהם לביטוח פנסיוני. 
הדיווח ייעשה בקובץ אחיד במערכת הקרויה "ממשק 
המעסיקים", אך היא עדיין לא פועלת באופן תקין ולא 
כל ההפקדות הפנסיוניות הגיעו לחשבונות החוסכים. 
אי לכך, אותם עובדים קיבלו מכתבי התרעה מחברות 
הביטוח, הפנסיה והגמל, כי הפוליסה שלהם תבוטל אם 

הפיגור לא יכוסה.
בכ־1.5  מדובר  בדיון,  שפורסמו  הערכות  לפי 
שהעבירו  פנסיוניות  הפקדות  כספי  שקל  מיליארד 
מעסיקים וטרם הגיעו לחשבונות העמיתים. הכספים 
הפנסיונית  במסלקה  כלשהו  מעבר  בחשבון  נמצאים 
למבוטחים  משויכים  לא  אך  המבטחים,  בגופים  או 

עצמם. 
"לשוק היו שנה וחצי כדי להיערך. עם זאת, מדובר 
תהליכים",  עובר  וזה  היקף,  ורחב  מיכוני  בתהליך 
אמר הראל שרעבי, סגן בכיר לממונה על שוק ההון 
ואנחנו  נקודתיות  בעיות  "יש  דיון.  באותו  באוצר 
הכסף  נקלט.  מהכסף  ל־100%  קרוב  בהן.  מטפלים 
שלא נקלט אינו הולך לאיבוד. מדובר בחבלי לידה".

פועלת  "החברה  כי  בתגובה,  נמסר  ביטוח  מכלל 
בהתאם להנחיות ועושה את מירב המאמצים על מנת 
לתת את השירות האיכותי והמהיר ביותר לסוכנים 

וללקוחותיהם".

ליקויים בממשק המעסיקים: חברות 
הביטוח מתעכבות בשיוך כספים 

 הלשכה פנתה בנושא לפיקוח ודרשה לעכב את הרחבת השימוש בממשק עד לתפקוד מלא של 
המוסדיים  אריה אברמוביץ: "המערכת לא עובדת כמו שצריך - אנחנו מקבלים תלונות בלי סוף"

רונית מורגנשטרן

אנשים לשרות אנשים

עוד 10 סיבות
למכור עסקים באיילון!

פוליסות העסקים החדשות,
כיסויים ופתרונות מובילים בענף

ותים ובצו זות  פרטים במחו

הבעיות העיקריות
עובדים לא מקבלים טופס 161 

עורכי דין מגישים תביעות נגד מעסיקים בטענות 
על כך שכספים לא מופקדים בחשבון

הכספים לא משויכים ובעקבות כך הסוכנים 
לא מקבלים עמלות

סוכנים נאלצים לכבות שריפות במקום 
לעסוק בעבודה היומיומית

1
2
3
4
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בין העבר  לעתיד 



נמצאים, " אנו  שבה  בתקופה  דווקא 
כשהרגולציה הפעלתנית בעיצומה, השתייכות 
ממדית,  רב  עולם  תפיסת  עם  בינלאומי  לגוף 
לסייע  יכולה   - מעייניה  בראש  שהמוטיבציה 
לכל אחד מאתנו למצוא את הדרך המתאימה לו 
וליישמה ביום יום”. את הדברים נשא אלון אבן 
חן, יו”ר MDRT ישראל בכנס של הארגון השבוע 
בהרצליה. הכנס, שנושאו היה “זוכרים את העבר 
חן  אבן  לדברי  התקיים  העתיד”,  את  ומיישמים 
בתקופה בה שוק הביטוח עובר שינויים גדולים. 
בישיבה  מנור  יוסי  עם  הייתי  חודשיים  “לפני 
ופגשנו שם אנשים  של ראשי המדינות בשיקגו 

להם  שאין  שסיפרו  דאבי,  ואבו  דובאי  מלבנון, 
שום רגולציה במדינתם”. מנור אף יזם את הגעתו 
של יו"ר הסוכנים העצמאיים ב־BIPAR להרצאה 

בכנס MDRT בארץ.
בתפקידו  הראשון  בכנס  מדובר  חן  אבן  עבור 
מקדם   MDRTהוא ש־ מאמין שלי  “האני  כיו”ר. 
את סוכני הביטוח בכל תחומי החיים: מקצועית, 
אני  משפחתית.  קהילתית,  חברתית,  אישית, 
“האדם   ,MDRTה־ של  האדם  בתפיסת  מאמין 
בעל  כל  בעיניי,  אותה.  לקדם  ואפעל  השלם”, 
מקצוע צריך להשתייך ליבול מקצועי בעל ערך, 
ולינוק  להתנדב  ידע,  לחלוק  לארגון,  להעניק 
לנו  יביא  גם  זה  דבר  של  בסופו  וידע.  ערכים 
פרנסה, אבל הכי חשוב זה סיפוק”, הוסיף אבן חן.
במסגרת  לתכניותיו  חן  אבן  התייחס  בנוסף 
תפקידו. “אני מתכוון להגדיל את מספר חברי 
MDRT בישראל. לחזק את הקשרים בין חברי 
אישית  אני  דיון.  קבוצות  באמצעות  המועדון 
שנים.  מספר  כבר  כזאת  דיון  לקבוצת  שותף 
אם האנשים מחוברים נכון ויש ביניהם כימיה 
אני משוכנע שזה יכול לתרום לכל אחד ואחד. 
הרבה  עם  שמתמודדים  בודדים  זאבים  אנחנו 
אבן  אמר  אחד”,  לכל  לתרום  יכול  וזה  בעיות 

חן. 
אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני ביטוח, 
ולמנור,  בתפקידו  חן  לאבן  בהצלחה  איחל 
 MDRT הישראלי הראשון שמכהן בתפקיד יו"ר
אירופה: “זה לא מובן מאליו ואני בטוח שתייצג 

אותנו בכבוד באירופה”, אמר אברמוביץ. 
בתקופה  ואנחנו  ומורדות  עליות  יש  “בביטוח 
הפנסיוני.  בנושא  וברורה  פשוטה  כך  כל  לא 
בודקים  אנחנו  הפנסיונית  ובוועדה  בלשכה 

אסטרטגיית החלטות לעתיד ומה תפקידנו 
הוא  בנוסף,  אברמוביץ.  אמר  בנושא”, 

בכירים בענף ובממשלה בכנס MDRT ישראל

יאיר המבורגר: “המידתיות והפופוליזם 
של הרגולציה גדולים מדי”

יו״ר קבוצת הראל שיתף את ראייתו לגבי עולם הביטוח: “עברתי 10 מפקחים ו־11 
שרי אוצר, וכשהם יעזבו - אנחנו נמשיך" ‰ השרה גילה גמליאל הציעה לקבוע את 

גיל הפרישה לפי מקצועות: “ישראל עדיין רחוקה ממצב של שוויון חברתי"

דליה קאלינין

אנשים לשרות אנשים

חדש! פורטל סוכני איילון
עלה לאוויר

כלים ומערכות מובילות
לשירותכם

ת ו ז ו ח מ ב ם  י ט ר פ

 אלון אבן חן: "האני 
 MDRTמאמין שלי הוא ש־
 מקדם את סוכני הביטוח 

בכל תחומי החיים”

יאיר המבורגר

אלון אבן חן
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שיתקיים  פיננסים  לכנס  התייחס 
הסוכנים  את  והזמין  בנובמבר  ב־24 
של  בתפקידו  רואים  “אנו  בו.  להשתתף 
סוכן הביטוח בתחום תפקיד מרכזי. הגיע 
על  דיברנו  הכפפה.  את  שנרים  הזמן 
עם  מיזם  ויצרנו  הסוכנים  רמת  העלאת 
מכללת נתניה בנושא של תחום הביטוח 
אני  ואנחנו מקדמים אקדמיזציה בתחום. 
מזמין גם סוכנים עם רישיון וגם סוכנים 
בביטוח,  תואר  לקבל  שרוצים  חדשים 

להצטרף למיזם”.

“MDRT הוא מוסד ענק”
 MDRT הכנס הוקדש ליואל תמרי, יו"ר
בעבר, שנפטר לפני שנה ומשפחתו נכחה 
בכנס. יאיר המבורגר, יו”ר קבוצת הראל, 

דיבר על חברו. “יואל נתן שם הרצאה מדהימה 
וכולנו התרגשנו מאוד שהוא הישראלי שמייצג 
אותנו שם”. הוא הדגיש כי “MDRT הוא מוסד 
ענק שאי אפשר להתעלם ממנו, מסורת ענקית 
אף  הכנס  במהלך  רבות”.  שנים  ממנו  הולכת 
תמרי,  של  למשפחתו  הוקרה  מגני  הוענקו 
מסחרי  רמי  פלג,  ישראל  מנור,  להמבורגר, 

ומירה בר.
האחרונות  להתפתחויות  התייחס  המבורגר 
בעולם הביטוח וסיפר כי “הרבה שואלים אותי 
איך אני רואה את מה שקורה בענף ואני אומר 
שרי  ו־11  מפקחים   10 עברתי  אחד,  דבר  רק 

אנחנו  נמשיך.  אנחנו   - יעזבו  וכשהם  אוצר, 
גדול  מאמין  אני  קלה,  לא  תקופה  עוברים 
לאנשים  ניירות  מוכרים  אנחנו  ברגולציה, 
ואנחנו צריכים רגולטור שיעשה את הקשר בין 
המידתיות  הפעם  אבל  והחברה,  לסוכן  הלקוח 

והפופוליזם של הרגולציה גדולים מדי”.
חברתי,  לשוויון  השרה  גמליאל,  גילה 
עבודת  על  וסיפרה  בכנס  היא  גם  נאמה 
משרדה ומטרותיו. “ישראל רחוקה עדיין 
הללו  הפערים  חברתי.  שוויון  של  ממצב 
של  המרקם  על  אסטרטגי  איום  מהווים 
החברה הישראלית ומעצימים את תחושת 

העוול וחוסר הצדק”. 
גיל  לסוגיית  גם  התייחסה  בדבריה 
לו  יש  שלטענתה  בישראל,  הפרישה 
“השפעה רבה על צמצום הפערים בחברה. 
גיל  את  העלו   OECDה־ מדינות  מרבית 
לגברים.  נשים  בין  אותו  והשוו  הפרישה 
אני רואה בכך הזדמנות לשוויון חברתי”, 
שנים  מזה  מנסה  “אני  גמליאל.  אמרה 
כללי  באופן  התפיסה  את  לשנות  רבות 
אבל לצערי עדיין ללא הצלחה. תוחלת החיים 
בהשוואה  במערב.  הגבוהות  מבין  היא  בישראל 
הפרישה  גיל   ,OECDה־ במדינות  לנעשה 
ה־3  במקום  רק   – יותר  נמוך  הוא  בישראל 
מסתכלים  כשאנחנו  האפקטיבי.  הפרישה  בגיל 
שהן  מתי  לבין  בפועל  יוצאות  נשים  מתי  על 
יכולות לצאת, רואים שהגיל גדל. אני מציעה 
לקבוע גיל פרישה לפי מקצועות ולא לפי גבר 
או אישה. בכל עבודה פיזית מאומצת לא היינו 
רוצים שגברים או נשים יהיו מעבר לגילאי 62. 
הצדקה  אין  המקצועות  במרבית  זאת,  לעומת 
שלא להשוות את גיל הפרישה לנשים וגברים”. 

בשירותי דרך אין בערך – רק 



גילה גמליאל: "בהשוואה 
 ,OECDלנעשה במדינות ה־ 

 גיל הפרישה בישראל 
הוא נמוך יותר"

גילה גמליאל, אריה אברמוביץ
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ועדת הכספים מנעה את העלאת 
גיל הפרישה לנשים בתחילת 2017

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני: "אנחנו מתכוונים לתקן את החוק שמעלה את גיל הפרישה ל-64. זו 
החלטה בעלת השלכות מרחיקות לכת" ‰ נשיא לה"ב, רועי כהן: "לא יתכן שייצא דו"ח כזה מעוות"

רונית מורגנשטרן

info@idan.biz | www.tamir-finances.co.il | 09-9563006
חברת קומישן בק  בע”מ. חברת בת מבית תמיר חישובים פיננסים בע”מ

הסוף “לטעויות" חברות הביטוח! 
‰ בדיקת עמלות חודשית )היקף + נפרעים( וקבלת דוח עדכני חודש בחודשו
‰ בדיקת עמלות חודשית באמצעות תוכנה ייחודית שפותחה על ידי החברה

‰ ניסיון של 15 שנה בענף
‰ מעל ל־1000 לקוחות סוכני ביטוח
‰ הבדיקה הינה לכל חברות הביטוח

חדשות  הביטוח

)ב'( לתקן את ו  עדת הכספים החליטה השבוע 
חוק גיל פרישה. החוק קובע כי אם לא תתקבל 
של  הפרישה  גיל  בעניין,  אחרת  החלטה  כל 
מה־1  החל  ל־64,  בהדרגה  לעלות  יתחיל  נשים 
משה  ח"כ  הכספים,  ועדת  יו"ר   .2017 בינואר 
גפני )יהדות התורה( הסביר כי "נדרש דיון ציבורי 
בנושא  שינוי  על  יוחלט  בטרם  הכספים  בוועדת 
הוועדה  החקיקה.  תיקון  על  הולכים  אנחנו  ולכן 
הגישה  האוצר  שר  ידי  על  שמונתה  הציבורית 
לוועדת  להעביר  השר  על  ועתה  המלצותיה,  את 
צריכים  אנו  מכן,  לאחר  המלצותיו.  את  הכספים 
לגופו של  לדון  מנת  על  חודשים  לפחות שלושה 
מרחיקות  השלכות  בעלת  בהחלטה  מדובר  עניין. 

לכת על מעט יותר מ־50% מהאוכלוסייה".
סגנית ראש אגף התקציבים באוצר, יעל מבורך, 
המקצועית  הוועדה  "המלצות  כי  בדיון  אמרה 
ראויות, אך המטרה היא לא ליישמן כלשונן אלא 
השינויים  את  ולבצע  ההסכמה  בסיס  את  להרחיב 
רוצים להשתמש  איננו  אנחנו  גם  לכן,  הנדרשים. 
יש  שני,  מצד  בחוק.  הקבועה  המחדל  בברירת 
קושי בדחיית לוחות הזמנים גם בשלושה חודשים 
ובוודאי לפרק זמן יותר מאוחר, כיוון שתלויות בזה 
הפנסיה.  של  וההסדר  הוותיקות  הפנסיה  קרנות 
סיוע  או  אקטוארי  איזון  לבצע  האם  לדון  נצטרך 

ממשלתי שעולה כסף".
"צריכה  כי  הדגישה  )מרצ(  גלאון  זהבה  ח"כ 
עולה  לא  הפרישה  שגיל  החלטה  כאן  להתקבל 
של  החלטה  אין  עוד  כל  בינואר.  ב־1  אוטומטית 
השר ואין הכרעה של ועדת הכספים יש לקבוע לוח 

זמנים חדש ואין מנוס מלשנות את החוק".
"יש לנו אחריות כלפי הנשים, בעיקר במקצועות 

השוחקים", הבהירה ח"כ שלי יחימוביץ' )המחנה 
חברות  כל  חוקקנו,  שנים  חמש  "לפני  הציוני(. 
מה   - מקצועית  ועדה  תוקם  לפיו  חוק  הכנסת, 
שקרה בעקבות הלחץ שלנו, ועתה אסור לנו שזה 
כאן  יש  אוטומטי.  באופן  לרדאר  מתחת  יעבור 
שיקול מאקרו כלכלי - בראש וראשונה להזרים 
לאומי  לביטוח  בשנה  שקל  מיליון  כ־700-800 
כדי לפתור בעיות רוחב. לא יתכן שפתרון בעיות 
ביותר,  החלשות  החוליות  חשבון  על  יבוא  רוחב 
או  וכדומה,   55 בגיל  פוטרו  או  שפרשו  נשים 
הפרישה  גיל  העלאת   .62 בגיל  לפנסיה  שיצאו 
גוזרת עליהן חיי עוני ועוד שנתיים ללא פנסיה 

וקצבה".
יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה, ח"כ עאידה 
מבט  נקודת  ציינה  המשותפת(  )הרשימה  סולימן 

מועסקות.  הערביות  מהנשים   30% "רק  נוספת. 
דאגה  שלא  שהמדינה  הדעת  על  מתקבל  בלתי 
במשך  מהן  תנשל  גם  לנשים  עבודה  למקומות 

שנתיים את הזכות לקצבה ופנסיה".

רשת ביטחון
ח"כ אורלי לוי־אבקסיס )ישראל ביתנו( הדגישה 
מהווים  והניסיון  הגיל  בהם  מקצועות  "יש  כי 
שעוברת  שנה  שבכל  מקצועות  יש  אך  יתרון, 
החיסרון והשחיקה נותנים את אותותיהם. מדובר 
על למעלה מ־30% מהנשים, כולל מורות שכבר 
אין להן כוח. צריך שגם להן תהיה רשת ביטחון 
ושלא נחשוף אותן לעוני". השרה לשוויון חברתי, 
בכנס  הכפפה  את  הרימה  כבר  גמליאל,  גילה 
את  לקבוע  והציעה  השבוע,  שהתקיים   MDRT
גיל הפרישה על פי מקצועות )ראו עמודים 4־5(. 
ש"הוועדה  כך  על  ביקורת  מתחה  לוי־אבקסיס 
המקצועית לא כללה אף נציג של משרד הרווחה, 
כי בוועדה הזו רצו לנטרל את השיקולים הללו". 
נשים  "לגבי  כי  ציין  כהן,  רועי  לה"ב,  נשיא 
לגבי  הבחנה  בכלל  אין  ושכירות,  עצמאיות 
עורכות  כולן  לא  כאלו,  אלף  ויש 22  העצמאיות, 
דין, אלא גם ספריות, צלמות, נהגות מונית וכדומה. 
ולא לקחו בחשבון את ההשלכות של העלאת גיל 
הפרישה, אלא לדחוף את כל אוכלוסיית העצמאיות 
אל העוני. המדינה לא דאגה להן לפנסיה ולהמשך 

פרנסה ולא יתכן שייצא דו"ח כזה מעוות". 
תשוב  "הוועדה  כי  גפני,  הודיע  הדיון  בסיכום 
החקיקה. לאחר  בקרוב על־מנת לתקן את  לנושא 
שייעצר הטייס האוטומטי נשמע את המלצות שר 

האוצר ונקיים דיון מעמיק בנושא".

אורלי לוי־אבקסיס
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ית ההשקעות מיטב דש רוכש את מלוא הון המניות של חברת ב
eLoan. כיום מיטב דש מחזיקה ב־20% בלבד מהמניות, אותם 
רכשה באפריל 2015. סכום הרכישה הכולל לא נמסר אך הוא 
נוסף  ותשלום   eLoan בין היתר, תשלום במזומן לבעלי מניות יכלול, 
דש  מיטב  התחייבה  בנוסף  הקרובות.  בשנים  החברה  רווחי  על  שמבוסס 
פלטפורמה  היא   eLoan החברה.  של  השוטף  לתפעול  כסף  להזרים 
  peer-to( אינטרנטית להלוואות חברתיות, המפגישה בין מלווים ללווים
peer(. מיטב דש מתכוונת להמשיך ולהפעיל את הפלטפורמה הקיימת, 
מתן  לפעילות  כבסיס  בחברה  שפותחה  הטכנולוגיה  את  לרתום  ובנוסף 

אשראי צרכני ממקורותיה.
ממיטב דש נמסר כי מדובר במהלך המרחיב את פעילות בית ההשקעות 
בנקאיות  החוץ  ההלוואות  תחום  את  ומחזק  הצרכני  האשראי  בתחומי 
בחברה, כחלק  מיטב דש תהפוך לבעלת השליטה המלאה  וגדל.  ההולך 

מהאסטרטגיה הכוללת של החברה בתחום האשראי.
היא להמשיך  "מטרת הרכישה  כי  אילן רביב, מסר  דש,  מיטב  מנכ"ל 
ולחזק את פעילותינו בתחום האשראי הצרכני לצד פעילותינו באשראי 
אנחנו  פנינסולה.  בחברת  השקעתנו  עם  ובינוניות  קטנות  לחברות 
מאמינים שנוכל להביא את בשורת התחרות לתחום ההלוואות לפרטיים, 

הן בשירות והן במחיר". 
בעקבות  ציין  כרמל,  עופר   ,eLoan מנכ”ל 
טבעי  חלק  ברכישה  רואים  "אנו  הרכישה, 
ההלוואות  תחום  וצמיחת  החברה  מהתפתחות 
החברתיות בישראל. הנתונים מראים כי הציבור 
לבנקים  בחלופה  ומאמין  בצורך  מכיר 
טבעי  אך  זה  והיה  האשראי  ולחברות 
שיגדל גם העניין של בתי השקעות 
חשוב  בתחום.  מוסדיים  ומשקיעים 
ברכישה  רואה  החברה  כי  להדגיש 
להגיע  משמעותית  הזדמנות 
לשווקים חדשים, להתפתח ולקדם 
את תחום האשראי הצרכני כולו".

חדשות  הביטוח

מיטב דש מעמיקה 
פעילותה בתחום 
האשראי הצרכני

רוכשת את פלטפורמת ההלוואות החברתיות 
eLoan ‰ מנכ"ל מיטב דש: "מאמינים שנוכל להביא 

את בשורת התחרות לתחום ההלוואות לפרטיים"
רונית מורגנשטרן

הדרך הקלה לעבודה יעילה
פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בתחום הביטוח, הפנסיה והפיננסים 

יוליה מרוז על כניסת בתי 
השקעות לאשראי הצרכני: 

"מייצרת אלטרנטיבה אחראית"

למתווה " בהתאם  הצרכני  האשראי  לתחום  ההשקעות  בתי  של  הכניסה 
שנקבע בהמלצות ועדת שטרום עדיין מחייבת את התאמת תנאי הכניסה 
למבנה העסקי של בתי ההשקעות", אומרת יוליה מרוז, מנכ"לית איגוד 
בתי ההשקעות, ל"ביטוח ופיננסים". "הנושא נמצא בדיאלוג בינם לבין משרד 
האוצר. אם ישכילו לגבש מודל עסקי שיתמרץ את בתי ההשקעות להיכנס 
הלקוחות  לציבור  גדולה  בשורה  תהיה  זאת  הצרכני,  האשראי  לפעילות 

והחוסכים".
היא האישה הראשונה  וחצי. למעשה,  נמצאת בתפקיד כבר שנתיים  מרוז 
המשמשת בתפקיד מנכ"ל האיגוד, הכולל את תשעת בתי ההשקעות הגדולים 
בישראל. בתי ההשקעות החברים באיגוד מנהלים כיום מעל לחצי טריליון 

שקל מכספי הציבור, שמהווים כ־20% מסך נכסי הציבור. 
החברתיות  ההלוואות  פלטפורמת  רכישת  על  דש  מיטב  דיווחה  השבוע 
eLoan, ונראה כי פעילות בתי ההשקעות בתחום האשראי הצרכני 
תלך ותגדל. לדברי מרוז, "כמו שכבר הוכח בעבר באופן כללי, 
קרנות  נאמנות,  קרנות  השקעות,  תיקי  ניהול  כמו  בתחומים 
כשחקן  השקעות  בתי  של  כניסה   – גמל  וקופות  השתלמות 
אחראית,  אלטרנטיבה  מייצרת  מסוימת  לזירה  משמעותי 
השקעות  בתי  כניסת  ללקוחות.  ונגישה  יעילה  תחרותית, 
כמחולל תחרות הוכיחה את עצמה בתחום האשראי העסקי, שם 

כניסתם לתחום הורידה את מרווחי האשראי באופן משמעותי".
"הניסיון שלנו מראה שלקוח שמקבל מענה מקצועי, אישי ושקוף מהסוכן 
שלו, יעדיף לקבל מאותו סוכן שירותים רחבים יותר בתחומים נוספים, כולל 
יכולים  הביטוח  סוכני  כיצד  לשאלה  מרוז  השיבה  למשל",  באשראי  טיפול 
להשתלב בתחום האשראי הצרכני. "אני מאמינה שמצוינות של סוכן מייצרת 
שלם הגדול מסך חלקיו – ולא משנה באלו חלקים מדובר. בעולם הנוכחי, בו 
מגוון המוצרים הפיננסיים הולך ומתרחב, כמו גם החברות שמטפלות בכך, 

תפקידו של 'הסוכן האישי החכם' הרבה יותר משמעותי מבעבר".
הריאיון המלא עם יוליה מרוז יתפרסם במגזין “ביטוח ופיננסים” שיפורסם 
לקראת כנס פיננסים הארצי של לשכת סוכני ביטוח, ב־24 בנובמבר בשפיים.

רונית מורגנשטרן

יוליה מרוז

להרשמה לכנס פיננסיםאילן רביב

http://www.insurance.org.il
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חדשות  הביטוח

כשרה ביטוח משיקה מערכת אינטרנטית ה
לרכישת פוליסת ביטוח רכב, אך מדגישה 
שסוכני הביטוח שלה לא ייפגעו, מאחר 

שכל לקוח ישויך לסוכן ביטוח.
אגף  וראש  סמנכ"ל  חזות,  נוריאל  לדברי 
"המערכת  בהכשרה,  פרט  תחום   - אלמנטרי 
לקבל  פוטנציאלי  לקוח  לכל  תאפשר  החדשנית 
הרלוונטיים  שונים  במסלולים  מחיר  הצעות 
לצרכיו. רכישת הפוליסה תתבצע באופן עצמאי 
להפיק  הלקוח  יוכל  ובסיומה   - הכשרה  באתר 
במקום.  שרכש,  הפוליסה  את  לעצמו  ולהדפיס 
יודגש כי עם רכישת הפוליסה ישויך הלקוח, בכל 

מקרה, לסוכן הביטוח".
המהלך  כי  חזות  כותב  הביטוח,  לסוכני  בפנייה 

של הכשרה יעניק מספר יתרונות:
בסביבה  הלקוחות  לצורכי  מיידי  מענה  מתן   .1

הטכנולוגית.
ניצול  ידי  על  הכנסותיהם  היקף  הגדלת   .2
דרך  רכב  ביטוח  הרוכשים  הלקוחות  פוטנציאל 

האינטרנט.
3. הפניית זמנם היקר לגיוס לקוחות חדשים.

ללא  ויעיל,  פשוט  מהיר,  מכירה  תהליך   .4
השקעת משאבים מצדם.

5. רישום המכירות על שמם בלבד לצורך קבלת 
עמלות, פרסים ומבצעים.

6. אפשרות לשלב את הכלי הדיגיטלי להפקת 
ביטוח רכב גם באתר האינטרנט שלהם וכך לשדרג 

את תדמיתם ויכולות המכירה, כאחד.

מעניקים רוח גבית
רואה  "הכשרה  חזות,  מוסיף  לסוכנים  בפנייתו 
עצמה מחויבת לקדם את יכולות המכירה שלכם 
פוליסות  במכירות  בידכם  ולסייע  הזירות,  בכל 
הקיימות  האינטרנטיות  החלופות  מול  אל  רכב 
החברה  של  החדשני  הטכנולוגי  הפיתוח  בשוק. 
יעניק לכם רוח גבית, יהווה עבורכם כלי שיווקי 
תחרותי מול הביטוחים הישירים, ויתמוך בהרחבת 

פעילותכם העסקית".
לגבי השאלה האם יזוכה הסוכן בעמלה בהתאם 

להסכם שלו עם הכשרה, חזות מסר כי למבוטח יש 
שתי אפשרויות לבחירת סוכן: 

בהכשרה  סוכן  של  מבוטח  הוא  הלקוח  אם   .1
הוא  ואם  לסוכן,  ישויך  הלקוח  פרט,  בפוליסות 
אחד  יבחר  הוא  הכשרה,  סוכני  כמה  אצל  מבוטח 

מהם. 
2. אם הלקוח אינו מבוטח אצל סוכן של הכשרה, 
שמוגדרים  סוכנים  מרשימת  אחד  יבחר  הוא 
ראשון  במקומות  בהכשרה  שבוחרים  כסוכנים 

ושני. 
עדכון  תוך  הסכם  לפי  הן  הסוכן  של  העמלות 
הנחה משותפת, כפי שניתן לקבל במשרד הסוכן.

הכשרה משיקה מערכת אינטרנטית 
לרכישה עצמאית של ביטוח רכב

 מבטיחה כי הסוכנים לא ייפגעו, ומדגישה שכל לקוח ישויך שכל לקוח ישויך לסוכן ביטוח 
של החברה  "המערכת תהווה כלי שיווקי תחרותי עבור הסוכנים מול הביטוחים הישירים"

רונית מורגנשטרן

בישראל, נ התעשיינים  התאחדות  שיא 
התאחדות  בטקס  אמר  ברוש,  שרגא 
ביום  שהתקיים  השנתי  התעשיינים 
סובלת  בישראל  התעשייה  כי  שעבר,  שישי 
היום  לנהל  מאוד  "קשה  רגולציה.  מעודף 
אדם  בכוח  מחסור  קיים  בישראל.  תעשייה 
למוצרים  תחרות  וקיימת  ואיכותי  מיומן 
שלנו על ידי מתחרים מחו"ל. המדינה, במקום 
לעודד רכישת מוצרים כחול לבן - מקלה על 
הביטוי  התעשיינים.  על  ומקשה  היבואנים 
'להרוויח כסף' הפך היום לבושה. בכל העולם 
שקיימת  ברמה  לא  אבל  רגולציה  קיימת 

כאן, והיא נוגעת בכל תעשייה לרבות 
תעשיית הביטוח", ציין ברוש.

הביטוח,  לענף  התייחס  ברוש 
קיים  לבמה  עלייתו  שטרם  לאחר 
שיחה עם ליאור רוזנפלד יו"ר סניף 

שייצג  ביטוח,  סוכני  בלשכת  חיפה 
אותה באירוע.

לדברי רוזנפלד, "שרגא ברוש מתקומם 
המחדל.  ברירת  פנסיית  על  כמונו  בדיוק 
הוא חושש מהיום שבו תעשיינים ימצאו את 
גם  מטפלים  העיסוקים,  לכל  בנוסף  עצמם, 
בקרנות  שירות  חוסר  על  עובדים  בתלונות 

ככל  כאן  יהיו  לא  שהרי  הפנסיה, 
הפקק  בתמונה.  סוכנים  הנראה 
דרך  הכספים  העברת  בצינור 
של  בסופו  מגיע  המסלקה 
התאחדות  להנהלת  גם  דבר 
התעשיינים. ברוש אמר לי שהוא 
לא מקנא בלשכה, שהרי הרגולציה 
ביותר  מהקשות  היא  הביטוח  בענף 

בעולם".
איתן  ח"כ  גם  היתר,  בין  השתתף,  בכנס 
נושא  את  שמקדם  הציוני(  )המחנה  ברושי 

התעשייה והמסחר בכנסת.

שרגא ברוש: "הביטוי 'להרוויח כסף' הפך היום לבושה"
מערכת ביטוח ופיננסים

המערכת תאפשר לכל לקוח לקבל הצעות מחיר במסלולים שונים

שרגא ברוש
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ביטוח  בעולם        דוד ליפקין

רמיות ביטוח מכוניות אוטונומיות בארה”ב ירדו בשיעור של 40%, פ
כאשר השימוש במכוניות לנהיגה אוטונומית ישלוט בכבישי המדינה 
בשנת 2050 והנהיגה תהיה בטוחה - זו הערכת ברוקר הביטוח הידוע אאון.
פול מאנג, בכיר באאון, אמר שעל תעשיית הביטוח להיערך במהירות 
על  מכוניות  ציי  של  החדש  לעידן  יתאימו  אשר  חדשים  ביטוח  למוצרי 
רכב  ביטוח  הירידה בתעריפי  כי  אאון מעריכה  מוצרים מסחריים.  בסיס 
תהיה בכמה שלבים. בשלב הראשון תהיה ירידה של 20% ברמת הפרמיות 
של השנה שעברה. לעומת זאת, להערכת חברת הביטוח מינכן רי, פרמיות 

ביטוחי הרכב ירדו בעולם בשיעור של 25% עד שנת 2030.
המבטחות הגדולות, אליאנז הצרפתית ומינכן רי הגרמנית, כבר בוחנות 
את ההשלכות של מכוניות האוטונומיות שמיוצרות על ידי טסלה, דיימלר 
ו־וולוו על סקטור ביטוחי הרכב. היקף ביטוחי הרכב בעולם מגיע ל־47% 

מסך פרמיות הביטוח בעולם.

ברוקר הביטוח אאון: פרמיות 
ביטוח המכוניות האוטונומיות 

בארה”ב ירדו ב־40% 

וויס רי, המבטחת הגדולה באירופה, מדווחת על ירידה ס
החברה  רשמה  השנה,  של  השלישי  ברבעון  ברווחים. 
רווח של 1.2 מיליארד דולר - ירידה בשיעור של 14% לעומת 
הרבעון המגביל אשתקד. הקיטון ברווח מוסבר בשוק תחרותי 

ובהפסדים בביטוח החקלאי באירופה.
מניתוח התוצאות של סוויס רי, עולה כי בביטוחי משנה של 
רכוש ותאונות נרשמה ירידה של 32% בהכנסות נטו ל־678 
הפרמיות  בסך   12.5% של  גידול  למרות  זאת  דולר,  מיליון 
 6.7% של  גידול  חל  זאת,  לעומת  דולר.  מיליארד  ל־4.6 
בהכנסות נטו בשנה שחלפה ל־95 מיליון דולר. זאת כאשר סך 

הפרמיות גדל ב־7.3%, ל־854 מיליון דולר.
בשנה  גדל  רי  סוויס  קבוצת  של  הניהול  ודמי  הפרמיות  סך 
החולפת ל־8.6 מיליארד דולר, עליה של 9.6%. החברה ציינה כי 
למרות הסביבה הקשה היא ממשיכה להשקיע בעסקיה ובמו”פ. 

ירידה ברווחי סוויס רי – 
המבטחת הגדולה באירופה 
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ביטוח  בעולם        דוד ליפקין

רגולטור הסיני לביטוח הקים ועדת מומחים שתגבש אסטרטגיה ה
הקרובות.  בשנים  במדינה  הביטוח  תעשיית  וחיזוק  לפיתוח 
ניהול  ביטוח,  הכלכלה,  בתחומי  מומחים  מ־12  מורכבת  הוועדה 

סיכונים וניהול אסונות טבע.
חברי הוועדה יתבקשו לסייע כדי שתעשיית הביטוח תשרת את 
המינוי  בכתב  המבוטח.  זכויות  על  ותגן  סיכונים  תנהל  הכלכלה, 
לא נאמר האם ועדת המומחים תעסוק גם בהשקעות של מיליארדי 
בארה”ב  הסיניות  הביטוח  חברות  ידי  על  המבוצעות  דולרים 
הוועדה,  של  הראשוני  בדיון  האחרונות.  בשנים  ובאירופה 

על  חבריה  ולדאוג עמדו  הצורך להגן על המבוטחים 
לכך שחברות הביטוח ישרתו 
כמו  ציפיותיהם.  את 
תחפש  הוועדה  כן, 
דרכים לקידום שיווק 
פוליסות ביטוח ותפעל 
הצרכנים  את  לשכנע 

לרכוש ביטוחים.

ברת הביטוח האוסטרלית IAG החליטה לסגור את פעילותה בשוק ח
הביטוח הסיני. יו”ר IAG, אליזבת ברייאן, הסבירה שהחברה נסוגה 

מכוונתה להרחיב את פעילותה בסין כי “הוא יקר מדי ומסוכן מדי”.
IAG החליטה לנטוש את השוק הסיני לאחר שבעלי המניות של החברה 
מחו על הכוונה לבצע השקעות נוספות בפעילות בסין. על הפרק הייתה 
השקעה של 100 מיליון דולר, אולם בעקבות התנגדותם של המשקיעים, 

החליטה מועצת המנהלים של החברה לבחון מחדש את הפעילות.
כי כמה מחברות  ואף  בסין מפותח  הביטוח  כי סקטור  הסבירה  ברייאן 
ממשיכה  החברה  זאת,  עם  יחד  שם.  פועלות  בעולם  המובילות  הביטוח 
לפעול באסיה ללא אסטרטגיה אחידה, אלא בבחינת כל מדינה בנפרד. 

החברה רשמה הצלחות בשוקי הביטוח של מלזיה ותאילנד.

הרגולטור הסיני לביטוח 
הקים ועדת מומחים 

לאסטרטגיה של הענף

חברת ביטוח אוסטרלית 
נוטשת את השוק הסיני: 

“יקר ומסוכן מדי”

הוועדה תדון בחיזוק 
תעשיית הביטוח בסין
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טיפ  ביטוחי

נדמה ב ביטוח,  תיק  מכירת  תהליך 
הכלכלי  בפן  מסתכם  שהכל  לפעמים 
וכי תמחור התיק הוא המרכיב המרכזי. 
שלו,  הביטוח  תיק  את  שמוכר  ביטוח  סוכן  אך 
מתוך  אחד  נדבך  הוא  הכלכלי  שהמרכיב  יגלה 
שורה ארוכה של מרכיבים, אישיים ופסיכולוגים, 
שחייבים לקבל מענה אישי לכל אחד ואחד, לפי 
צרכיו וסדר חשיבות הדברים בעיניו. לכן, לפני 
את  לבצע  מומלץ  הביטוח,  תיק  את  שתמכרו 

הפעולות הבאות.

1 איסוף מידע
נתוני תיק  נותן תמונת מצב על  איסוף המידע 
הביטוח, וכך ניתן לזהות חוזקות וחולשות של תיק 
הביטוח. נתוני תיק הביטוח חייבים להיות ברורים 
היקף  את  לכלול  צריכים  הנתונים  ומעודכנים. 
לענפי  חלוקה  ביטוח,  לחברות  חלוקה  הפרמיה, 
ביטוח, נתוני גביה, רשימת הוצאות, נתוני עובדים 
על  בהנחות  שימוש  כגון  רווח  תלויי  ופרמטרים 

חשבון הסוכן, רווחיות התיק ועוד.

2 ניתוח המידע למיצוי פוטנציאל
ניתוח המידע מאפשר לבנות את הדרך למכירת 
תיק  של  נכונה  ובנייה  הכנה  הבנה,  הביטוח.  תיק 
הביטוח, חשובה לאורך כל ציר זמן פעילות הסוכן, 
גדולה  משמעות  מקבלת  היא  מכירה  לפני  אך 
מיצוי  בחינת  כגון  שינוי,  ברי  פרמטרים  ביותר.  
פעילויות  בפלחים,  התמקדויות  )הכנסה(,  עמלה 

בחברות  עמלות  שיפור  פוטנציאל,  למיצוי  שיווק 
גבוה  תיק  שווי  להרכיב  יכולים  וכדומה,  הביטוח 

יותר במידה ניכרת.

3 מתווה עסקה
שלו,  בראי  עסקה  מתווה  לתכנן  חייב  סוכן  כל 
זו  תקופה  ביטוח.  התיק  מכירת  שלאחר  לתקופה 
חוששים  האנשים  ורוב  חדשים,  אתגרים  מלאה 
וזמן  מוקדמת  חשיבה  זו.  תקופה  מהשינוי שמביא 
גיבוש החלטה, הם הדרך לבניית מתווה עסקה נכון 
הגדרת  לרבות  הפרמטרים,  כל  את  יכלול  אשר 
עובדים,  התחשבנויות,  מטלות,  ליווי,  תקופות 

קשרי לקוחות ועוד.

4 מי הרוכש המתאים?
בשונה מנכס רגיל, שלרוב נמכר למרבה במחיר, 
תיק הביטוח הוא שיקוף של קשרי הסוכן ומשפחתו. 
ההתאמה של הסוכן הרוכש לסוכן המוכר, היא הסוד 
כל  כוללת  עסקה  הצלחת  עסקה.  להצלחת  הגדול 
כך הרבה מרכיבים, שקשר טוב ודמויות מתאימות 
הסוכן  של  חשוב  כה  במהלך  יתרון  להוות  יכולות 
עצמו  את  לראות  רוצה  לא  אחד  אך  המוכר. 
להעלות  חובה  והתנצחויות.  מריבות  במחלוקות, 
בין  מהעסקה  לנבוע  שיכולים  ותגובות,  מקרים 
בין  כל הסכמה  לגביהם.  ולקבוע הסכמות  הצדדים 
עם  ההתמודדות  דרכי  על  העסקה  לפני  הצדדים 
הבעיה, היא מדרגה חשובה לעסקה מוצלחת ונטולת 
הרוכש  הסוכן  וחיפוש  האפיון  עבודת  מחלוקות. 

לביצוע  ביותר  החשובה  הפעולה  היא  )המתאים!(, 
המוכר  הסוכן  עבור  ביותר,  הטובה  בצורה  השינוי, 

את תיק הביטוח.

5 מימוש גבוה של תיק הביטוח
שלב מימוש תיק הביטוח הוא השלב הכספי במכירת 
הפרמטרים,  כל  נכנסים  זה  לשלב  ביטוח.  תיק 
של  עוצמתם  הביטוח.  תיק  שווי  את  קובעים  אשר 
המוכר  הסוכן  בין  שונה  להיות  יכולה  הפרמטרים 
לסוכן הרוכש, ומכאן עוצמת החשיבות של מציאת 
רואה  אשר  רוכש,  סוכן  המתאים.  הרוכש  הסוכן 
עבורו,  ליד  כפפה  כמו  מתאימה,  מקפצה  בעסקה 

כנראה שיסכים לשלם יותר עבור תיק הביטוח. 

הכותב הוא מנכ"ל גשר מיזוגים ורכישות בענף 
סוכני ביטוח

 לעשות את זה נכון: 5 פעולות שכדאי 
לבצע לפני מכירת תיק ביטוח

 בניתם לאורך שנים רבות את תיק הביטוח ויצרתם נכס? כשתגיע העת להעביר 
אותו הלאה, כך תתכננו את המכירה 

דני פינקלשטין

איסוף מידע על תיק הביטוח נותן תמונת מצב עליו

סוכן אישי צריך לקבל שירות אישי 

בשירות  הביטוח  סוכן  לרשות  עומדת  ביטוח  דסק  מחלקת 
המבוטחים לקהל  מיוחדים  ובמחירים  ומקצועי  אמין  אישי, 

טוח בי דסק  מנהלת   – ן  י ד ו קל ר  ג נ
   klodin-n@moked-mikud.co.il  .מייל
03-6363433 משרד.   |  054-6778744 נייד. 

ארצית בפריסה  ועסקים,  לבתים 
איתך תמיד

מערכות אזעקה

מצלמות אבטחה

שרותי מוקד
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 אחוות   לוחמים

הודעות, ל מקבלת  אני  קרובות  עיתים 
המרגשת  הייתה  הזו  ההודעה  אבל 
עסקת  בעבר  יקרה,  "מירה  ביותר. 
ברעות,  ניהלת את התרבות  אירועים,  בהפקת 

ציפור קטנה לחשה לי שניתן להסתייע בך".
יכולתי להישאר אדישה.  לא  כזו  פניה  אחרי 
לחשוב על המשפחה, על משפחת צמח, על האב 
חיים שעושה כל שביכולתו להנציח את גבורתו 
ז"ל, שנפל במלחמת  עוז צמח  של הבן, סמ"ר 
האובדן  ליד  ולחיות  להחיות  השנייה,  לבנון 
ילמדו  למען   - מורשתו  את  להעביר  מנת  על 
מהי חברות, אחוות לוחמים, לוחמה מהי וכיצד 
פקודה  מקבל  כשאתה  גם  אחריות  מקבלים 

לסגת.
הדילמה הייתה גדולה. שבוע לפני רצף החגים 
שלושה  בקושי  לי  כשיש  שביניהם,  והחופשה 
שבועות להפיק אירוע ענק בעל ערך רגשי, עם 
המון תכנים ומשמעות, עם אורחים רבים, ובעל 

ערך וחשיבות גבוהה.
משימה  עצמי  על  קיבלתי  כן,  אז  לקחת? 
טובים"  "חיילים  המון  לדרך כשסביבי  ויצאתי 
רעות,  צופי  אופק  שבט  רעות,  מכבים  )תיכון 
נציג הוועד למען החייל, תושבים והיחידה של 
עוז - כולם העניקו עזרה ענקית בלוגיסטיקה(. 
יום,  מדי  למשפחה  מחוברת  עצמי  מצאתי 
למפעל חיים של האב, לסרטי ההנצחה של כל 
 )10 ערוץ   ,2 ערוץ   ,1 ערוץ  )דו"צ,  הרשתות 
קטעים  מכתבים,  המון  המכיל  עוז  של  ולאתר 

וסרטים.
להגיע  לעצמי  מבטיחה  כשאני  לדרך  יצאנו 
האירוע הזה   - אחת  עם מטרה  הסיום  לנקודת 
לא יהיה עוד הפקה שלי אלא ה־הפקה שלי. כל 
תובנה אחת מאישיותו של  יקבל  אורח שיגיע 
עוז, משהו לחיים. עם זה יצאתי לדרך, זה מה 

שהוביל אותי.
עם עזרה ענקית בעריכת הסרטים מצד דולב, 
שלימים נשא לאישה את החברה המיתולוגית 
שעות  הקדשנו  האב,  עם  יחד  אורלי,  עוז,  של 
דמעות  בסתר  אצלי  עלו  ועריכה.  צפייה  של 
בעיניים, תוך שאני מתמודדת ושואלת כיצד? 
אורן,  האח  של  דבריו  בי  הדהדו  בלב  עמוק 
ההחלטה  את  קיבל  שעוז  בוודאות  שיודע 
חי  היה  לא  אחרת  החלטה  ועם  מאחר  הנכונה, 

בשלום עם עצמו.
מילדות, עוז נועד להיות בצד הנותן, המסייע 
וזה שתמיד נמצא, לכן גם בדרכו האחרונה הוא 
נשאר  לא  ב1  טנק   - ההחלטה  עם  שלם  היה 
טל  בהנחיית  הלוחמים  פאנל  באירוע  מאחור. 

לב רם, הכתב הצבאי של גל"צ, השתתף אל"מ 
עוז.  של   188 החטיבה  מפקד  שטרית,  משה 
אותו  את  שחזרו  ב1  מטנק  הלוחמים  שלושת 
קרב, סיפרו בדיוק מה אירע בו דקה אחר דקה 
ועל תחושותיהם היום, מה קיבלו מאותו הרגע 

ומה עשה להם הרגע לחיים.
נציב  בריק,  יצחק  האלוף  בתיאור  הפליא 
שאמר  העוז,  עיטור  ובעל  החיילים  קבילות 
להוביל  תפקידו  מגדלור,  הוא  בדימוי  "עוז, 
יפה מזה? סמ"ר עוז צמח  לנמל מבטחים". מה 
ז"ל הביא לנמל מבטחים את טנק ב1, "קודקוד 
כאן 3 ב סוגר בתנועה. סוף". אלו היו מילותיו 

האחרונות של עוז.
רגש  המון  עם  לתמונה,  נכנסתי  אני  וכאן 
למעט  למשפחה  דאגתי  סדר,  עשיתי  ואהבה. 
רוגע ולהתנהלות מדויקת של האירוע. האמנים 
שהגיעו בהתנדבות עשו זאת באהבה רבה, ולהם 
ועידן חביב רפאל,  ד'אור  דוד   - מגיע הכבוד 
מנחת האירוע שיר משה הכתבת ומנחה מגל"צ 
ענקית  בנתינה  החזרתי  בהתנדבות.  שהגיעה 

לקהילה שלי - לבית שלי, מכבים רעות. 
זה  ביטוח  סוכן  להיות  לצמוח,  זה  להעניק 
ושלנו,  שלי  הקהילה  ומתוך  לתוך  לצמוח 
צמח.  משפחת   - אחת  משפחה  למען  בגאווה 

למען הקהילה.

"קודקוד כאן 3ב סוגר בתנועה. סוף"
סוכנת הביטוח מירה פרחי מספרת על המשימה שקיבלה על עצמה: ארגון 

ערב לזכרו של סמ"ר עוז צמח ז"ל, שנפל במלחמת לבנון השנייה

מירה פרחי

אירועי הלשכה
מחוז השפלה יערוך יום עיון ביום ג' ה-15.11 בין 

השעות 9:00-13:00, בשיתוף שגריר שרותי דרך ומוקד 
מיקוד. חניה ללא עלות. מרכז “מונארט”, מתחם יד 

לבנים, רחוב דרך ארץ 8, אשדוד
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תמונת
סוכן

תמונת
לקוח

אלמנטרי

ריסק בקליק תמונת
עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

דירה
בקליק

אתר הלקוחות
החדש

טכנולוגיה להמשך שנים של צמיחה.
המכלול שלי

עוז צמח ז"ל והטנק שלו
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    לפני  סיום

לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

דרושים
למשרד ביטוח בת"א דרושה רפרנטית ביטוח 

חיים ניסיון- 3 שנים לפחות ,שליטה מלאה 
בכול המערכות 5 ימי עבודה 08.00-16.00 

Ido121098@gmail.com 8,000 ש"ח

לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה סוכן/ת ביטוח 
חיים, פנסיה ופיננסים להגדלת תיק ביטוח קיים 

ופיתוח תיק חדש, תנאים מצוינים למתאים/ה. 
כמו כן, תינתן האפשרות לבניית תיק ביטוח 

 עצמאי קורות חיים למייל:
dudi@gamafinansim.co.il

לסוכנות ביטוח מובילה דרוש\ה סוכן\ת ביטוח 
לעבודה מעניינת ומאתגרת ו\או מפקח רכישה 

לצורך קידום ופיתוח קבוצת סוכנים. קורות 

חיים למייל jennyl@dorot-ins.co.il פרטים 
נוספים בטלפון: 08-8662188 )ג'ני(

לסוכנות הסדרים מובילה בתחומה היושבת 
בפתח תקווה, דרוש/ה מתאמ/ת פגישות. 

טיפול בשיווק החברה ללקוחות קיימים 
במסגרת מחלקת קשרי לקוחות. מיידי, 

 דיסקרטיות מובטחת. קורות חיים ל: 
igalm@misgav.co.il המשרה פונה לנשים 

וגברים. פניות מתאימות תיענינה.
 לסוכנות הסדרים בפתח תקווה, דרושה 

מנהל/ת לקוחות בתחום הפרט. עבודה מול 
לקוחות החברה ומול גורמים בתוך החברה: 

סוכנים, תביעות, בק אופיס. התפקיד כולל 
מענה לשאלות, הפניה לגורמים מטפלים בתוך 
החברה, ביצוע בקרה על איכות הטיפול. נדרש 

ניסיון של שנה לפחות בתחום הביטוח, יתרון 
לבעלי/ות רישיון משווק/ת, יתרון לבוגרי 

מכללה לביטוח. מיידי, דיסקרטיות מובטחת. 
קורות חיים ל:igalm@misgav.co.il. המשרה 
פונה לנשים וגברים. פניות מתאימות תיענינה.

לסוכנות הסדרים מובילה בתחומה היושבת 
בפתח תקווה, דרוש/ה - חתם/ת עסקים 

מיומנ/ת ומקצועית! דרישות התפקיד: הבנת 
הפוליסות ודרישות חברות הביטוח, הכרת 

מערכות חברות הביטוח השונות, יכולת עבודה 
 על מערכות ממוחשבות, אחראי/ת ראש גדול 
בעלי מוטיבציה גבוהה וראייה קדימה .ניסיון 
בתחום חובה! יוצאי סוכנויות ביטוח - יתרון ! 
שכר + בונוסים. מיידי, דיסקרטיות מובטחת. 

קורות חיים ל:igalm@misgav.co.il. המשרה 

פונה לנשים וגברים. פניות מתאימות תיענינה.

סוכן ביטוח בירושלים שמתעסק בחסכון ארוך 
טווח בלבד, מעוניין להשכיר חדר במשרדו 

 לסוכן ביטוח. לפרטים: רודן גורדון
 rodan@yeuls.co.il

לסוכנות הסדרים מובילה היושבת בפתח 
תקווה, דרוש/ה - חתם/ת רכבים ודירות 

לטיפול בחידושים והפניות לביטוחי רכב 
דירה. דרישות התפקיד: הכרת תהליכי 

החידוש מול חברת הביטוח. הכרת ממשק 
עבודה מול החברות הגדולות, יכולת מתן 

שרות ללקוחות החברה והגדלת התיק 
הביטוחי ללקוח. ניסיון בתחום חובה! מיידי, 

 דיסקרטיות מובטחת. קורות חיים ל: 
igalm@misgav.co.il המשרה פונה לנשים 

וגברים. פניות מתאימות תיענינה

שכירות משנה 
להשכרה משרד מפרטי ברחוב פייבל בתל 

אביב 5 חדרים + שירותים ומטבחון בשטח של 
כ-74 מ"ר – 5,480 ש"ח לחודש. ליצירת קשר- 

0544522961

משרדים להשכרה בפתח תקווה, 196 מ"ר, 
מתאים למוקד מכירות, כ-60 עמדות, אפשרות 

להשכרה חלקית קובי 0505233671 – מייל 
Jacob@eshel-ins.co.il

משרד להשכרה בראשל"צ ומטבחון צמודים 
קומה ב. החל מהתאריך 1 לאפריל 2017 לפנות 

לאבי ענבר 054-4535632

משרד להשכרה כ-180 מטר בהר חוצבים 
)קרוב לאינטל(. המתחם מוכן, מסודר ומחולק 

למשרדים. מתאים למשרד לסוכני ביטוח, 
עורכי דין ועוד. אפשרות לשיתופי פעולה. 
אכלוס מה-1.10.16. לפרטים לפנות לנטלי 

 yosi@faynermanbituah.co ,052-8196304

להשכרה משרד חדר עצמאי ועמדת מזכירה 
בתוך משרד ביטוח בפתח תקווה. לפרטים: 

מאיר 052-2248252

להשכרה חדר לסוכן ביטוח, עם כל התשתיות 
הדרושות, ביד חרוצים בתל אביב, בסוכנות 

ביטוח איכותית. השכירות כוללת שימוש בחדר 
ישיבות מכובד, מטבח מאובזר, בקיצור הכל 

 מוכן, להביא רק מחשב נייד. ליצירת קשר:
amitdav26@gmail.com

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח 
סוכנות ביטוח בצפון מעוניינת לרכוש תיק 

ביטוח אלמנטארי ו/או חיים באופן מלא 
או חלקי, במגוון רחב של אפשרויות כולל 

 אפשרות של העסקה לטווח ארוך. 
 dudi@gamafinansim.co.il או לנייד: 

050-5368629

אתר פרישה למכירה – טל': 1599-500-570 
)www.prisha.co.il(

 תכנון מכירת תיקי ביטוח פרטים: 
dani@gsr.co.il גשר מיזוגים, רכישות והשקעות

סוכנת ביטוח מעוניינת לרכוש תיק ביטוח. 
סודיות מובטחת, אלמנטרי/חיים, לפרטים: 

052-3608505

לשכת סוכני ביטוח 
משתתפת בצערו של 
חבר הלשכה אבי בן 
דוד, על פטירת אביו 

יעקב בן דוד 
 ז"ל

שלא תדעו עוד צער

אבי רייטן

לאחר 35 שנה בענף: מומחה הביטוח 
הסיעודי אבי רייטן פורש

יעביר את מרכז ההגנה הסיעודית “אופק זהב” לידי גבי נקבלי, יועץ הלשכה לביטוח סיעודי

רונית מורגנשטרן

מוביל א למומחה  שנחשב  רייטן,  בי 
בתחום הביטוח הסיעודי, פורש מעיסוקו 
הביטוח,  בענף  עבודה  שנות   35 לאחר 

מהן 16 שנים בתחום ההגנה הסיעודית.
ביטוח  סוכני  ללשכת  ששלח  פרישה  בהודעת 
הביטוח  בענף  דרכי  את  "התחלתי  רייטן:  כותב 
את  עבורי  שהיווה  תפקיד  חיים,  ביטוח  כסוכן 
התחום  והבנת  מקצועיות  ידע,  לרכישת  הבסיס 
כל  את  מילאתי  השנים  במהלך  ומורכבותו. 
עד  אקטואר(  )למעט  ביטוח  בחברת  התפקידים 

לתפקיד סמנכ"ל בשתי חברות ביטוח".
האחרונות  בשנים  "כידוע,  רייטן,  כותב  עוד 
הקדשתי את מלוא מרצי וזמני והתמחיתי בתחום 
הסיעוד. כבר בשנת 2000 זיהיתי את הצורך הגדל 
בביטוחי סיעוד, ייסדתי את אופק זהב )מרכז ידע, 
וביססתי  ר.מ.(  סיעודית,  להגנה  וייעוץ  הכשרה 

תוך  בתחום,  מוביל  כמומחה  מעמדי  את 
ומקפיד  שליחות  בעיסוקי  רואה  שאני 
אחריות  הגינות,  מקצועיות,  על 

ואובייקטיביות. 
זכיתי להוביל דרך,  במהלך השנים, 

משמעותיים,  לתהליכים  שותף  להיות 
דעותיי  את  ולהשמיע  להשפיע  לתרום, 

ובהם  ומכובדים  רבים  וגופים  בפורומים 
חברות ביטוח, סוכני ביטוח, ועדות הכנסת, אגף 
כמו  ועוד.  וארגונים עסקיים  ההון, עמותות  שוק 

כן הכשרתי מאות סוכנים לשליחות זו".
על  האלו  הגופים  בכל  רבה  להכרה  זכה  רייטן 
פועלו, והצליח להעלות למודעות הציבורית את 

הבעיה הסיעודית והפתרונות האפשריים לה.
להתפנות  רצון  היערכות,  תקופת  "לאחר 
עצמי,  מיצוי  ותחושת  ומחויבויות  מעיסוקים 

החלטתי לפרוש, בעודי בכוחי, ועל כך אני 
מודיע במכתב זה למספר קטן ביותר של 
"אני  רייטן,  )6 בלבד(, כותב  נמענים" 
פורש בתחושת סיפוק גדולה, אולם גם 
עם דאגה רבה באשר למתרחש ולעתיד 
להתרחש בתחום הסיעוד והגיל השלישי. 
הבעיה הסיעודית הולכת ומחמירה והצורך 

בפתרונות ימשיך ויגדל בשנים הקרובות". 
שנצבר  הגדול  המידע  כל  על  זהב,  אופק  את 
בחברה, כולל אתר החברה, יעביר רייטן לידיו של 
גבי נקבלי, יועץ הלשכה לביטוח סיעודי, "לאחר 
האחרונות",  השנתיים  במהלך  משותפת  עבודה 
לדברי רייטן. "עם זאת, אמשיך לסייע לגבי ככל 
שאתבקש. פרישתי תכנס לתוקף החל ב־1 בינואר 
במהלך  איתי  הפעולה  שיתוף  על  תודה   .2017

השנים".
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