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שני ו ביום  אישרה  הכנסת  של  הכספים  עדת 
את הצעת החוק להפרדת תגמול סוכן הביטוח 
מדמי הניהול )הצעת חוק הפיקוח על שירותים 
פיננסיים(. את ההצעה מובילים חברי הכנסת מיכל 
לשכת  בתמיכת  לב,  בר  ועומר  זוהר  מיקי  בירן, 
סוכני ביטוח. ההפרדה תיכנס לתוקף באפריל 2017. 
"אנחנו נמצאים במצב הזוי. סוכני הביטוח עומדים 
לפני ניגוד עניינים מובנה, ונאלצים להכריע בין 
יכולתם להתפרנס לבין טובת המבוטחים. לא צריך 
מייצרת  שהמערכת  להבין  כדי  גדול  גאון  להיות 
מניע לסוכני הביטוח למכור פוליסות בדמי ניהול 
ח"כ  הוועדה.  בדיון  בירן  ח"כ  אמרה  גבוהים", 
עם  שתיטיב  חוק  בהצעת  "מדובר  כי  הוסיף  זוהר 
הביטוח  מסוכני  שירות  לקבל  שיוכלו  האזרחים, 
נוסף בדרך  זהו צעד  ללא תלות בחברות הביטוח. 
לביטול הנוהג הקלוקל של חברות הביטוח לגבות 

סכומים מופרזים מהאזרחים".
אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני ביטוח, אמר 
וגאה להוביל את המהלך ההיסטורי  נרגש  "אני  כי 
ופורץ הדרך להפרדת דמי הניהול מתגמול הסוכן. 
מזה שנתיים שאנו פועלים ליישום המהלך לטובת 
ציבור הצרכנים". יש לציין כי חברות הביטוח ביקשו 

שההפרדה תיכנס לתוקף רק בינואר 2018. 
וחבר  לשעבר  הביטוח  על  המפקח  שורר,  דורון 
הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח, מסר 
לדמי  הסוכן  עמלת  בין  הזיקה  "ביטול  כי  בתגובה 

הניהול הינו צעד משלים נכון בתהליך שכלול שוק 
ניגוד  ביטול  בפרט.  ההפצה  ומקטע  בכלל  הביטוח 
העניינים הפוטנציאלי יגביר את אמון הציבור בענף 
תהליך  את  יחזק  ואף  בפרט,  הביטוח  ובסוכן  בכלל 
האיפיון העתידי של סוכן הביטוח – כלומר, מקצוען 
מלקוחותיו  ומהכנסות  מייעוץ  בעיקר  המתפרנס 

בתחומים מגוונים".
החוסכים  ציבור  עם  מאוד  תיטיב  החוק  ”הצעת 
מי  ואין  מאוגדים  שאינם  אלו  בייחוד  לפנסיה, 
שדואג לקיים עבורם משא ומתן מול חברות הביטוח 
ולהשיג להם דמי ניהול מופחתים“, אמר ח“כ משה 
ביטוח,  קלי  יו“ר  קלי,  מנחם  הוועדה.  יו"ר  גפני, 

הסוכן  רווח,  תאפשר  לא  העמלה  ”אם  כי  הוסיף 
יבצע את הפעילות. מה שיקרה כתוצאה מכך  לא 
הוא שמאות אלפי אזרחים לא יטופלו או שיטופלו 
הביטוח“.  חברות  של  שכירים  ידי  על  ישירות 
לדברי יואב גפני, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, 
חלק מחברות הביטוח כבר שינו את מבנה התגמול 
לסוכן כך שיהיה מנותק מדמי הניהול. "אנחנו לא 
מתנגדים להצעת החוק. הממונה פרסמה בפברואר 
הביטוח  סוכני  הנאמנות של  הודעה שחובת   2015
בין  זיקה  תהיה  שלא  מחייבת  המנהלת  והחברה 
דמי הניהול לעמלות הסוכנים. כאן יש תוספת של 

סנקציה".

ועדת הכספים אישרה את הצעת החוק 
להפרדת תגמול הסוכן מדמי הניהול

על פי ההצעה, ההפרדה תיכנס לתוקפה החל מאפריל  2017 אריה אברמוביץ: 
"מזה שנתיים אנו פועלים ליישום המהלך לטובת ציבור הצרכנים"

רונית מורגנשטרן

חדשות  הביטוח 

גופים מוסדיים לא יוכלו לגבות תשלום על הקמת הלוואה 

לרבות ג הלוואות,  לתת  רשאים  מוסדיים  ופים 
הלוואות עסקיות, אשראי צרכני וכן הלוואות 
למבוטח או לעמית, כנגד שיעור מוגדר מתוך 
יתרת החיסכון הצבורה. הממונה על שוק ההון, ביטוח 
בנושא,  חוזר  טיוטת  סלינגר, פרסמה  דורית  וחיסכון 
ממנה עולה כי גופים מוסדיים מחייבים חוסך, המקבל 
הלוואה כנגד יתרת החיסכון הצבורה שלו, בתשלום 
לעניין  או  ההלוואה  הקמת  לעניין  ייעודיים  כספים 
הטיפול בה. הכספים הללו נגבים מתוך סך ההלוואה 
של החוסך או מתוך חשבון העובר ושב שלו, ומועברים 

לגוף המוסדי עצמו.
מלווה  טיפול  דמי  של  גבייה  כי  להבהיר  "ברצוני 
אם  ובין  מוסדי  בגוף  חוסך  הוא  אם  בין  ספציפי, 
או  ההלוואה  מהקמת  שנגרמו  להוצאות  בקשר  לאו, 
32)ד(  סעיף  בהוראת  עומדת  אינה  בה,  מהטיפול 
גמל(,  )קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לחוק 
אדם  ועל  מוסדי  גוף  על  האוסרת  התשס"ה־2005, 
השולט בגוף מוסדי ותאגיד, בשליטה של אדם כאמור 
בעקיפין,  או  במישרין  כלשהי,  הנאה  טובת  לקבל 
בקשר עם ניהול כספי החוסכים, מעבר להוצאות ודמי 

הניהול שנקבעו בהוראה. טובת הנאה אסורה תיחשב 
גם במקרה שבו הלווה משלם כספים בעצמו, ישירות 
בקשר  מוסדי,  לגוף  שירותים  הנותן  שלישי  לצד 
להקמת ההלוואה או לטיפול בה. לפיכך, על הגופים 
כאמור  כספים  מגביית  לאלתר  לחדול  המוסדיים 
עבור העמדת הלוואות מכל סוג על ידי הגוף המוסדי 
או עבור הטיפול בהן, או לאפשר גביית כספים אלו 

על ידי צד שלישי", כתבה סלינגר בטיוטת החוזר.

מערכת ביטוח ופיננסים

ח"כ זוהר, ח"כ בירן ואברמוביץ. "הסוכנים נאלצים להכריע בין יכולתם להתפרנס לבין טובת המבוטחים"
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חדשות  הביטוח 

הלחץ עבד: סלינגר דחתה את 
חובת השימוש בממשק הסליקה 

השימוש בממשק הסליקה שהיה אמור להתחיל השבוע, נדחה 
בחצי שנה ‰ בלשכה ממשיכים במאבק לביטול הממשק 

רונית מורגנשטרן

סוכני ב לשכת  מצד  הלחץ  עקבות 
ופורום  ההשקעות  בתי  איגוד  ביטוח, 
הממונה  החליטה  ההסדרים,  מנהלי 
על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, 
בממשק  השימוש  התחלת  מועד  את  לדחות 

הסליקה ל־1 ביולי 2017. 
על פי חוזר "כללים לתפעול מוצר פנסיוני" 
שפורסם השבוע, ב־1 ביולי יעביר סוכן הביטוח 
מחודש  לו  ששולמו  הסליקה  דמי  על  דיווח 
וב־15   .2016 לשנת  דצמבר,  חודש  עד  ינואר 
ביולי יעביר הסוכן דיווח על התשלומים בגין 

החודשים ינואר עד יוני לשנת 2017.
היום,  של  במציאות  מיותר  הסליקה  "ממשק 
ומחייב את כל הגורמים בחשיבה חדשה", אמר 
פנסיוני  לביטוח  הוועדה  יו"ר  ארנון,  יובל 

בלשכה.
עדיין  הביטוח  סוכני  לשכת  כי  לציין  יש 

ומסובך, קשה  סבורה שמדובר בממשק מורכב 
ליישום, שעלותו לסוכן גבוהה, וכי גם חברות 
ליישמו.  יתקשו  הפנסיונית  והמסלקה  הביטוח 
ביטולו  על  במאבק  הלשכה  תמשיך  לכך,  אי 

של הממשק, בין היתר באמצעות דיון בוועדת 
הכספים של הכנסת. בשבוע שעבר יצא מכתב 
ובו  גפני,  משה  הכנסת  ח"כ  הוועדה,  ליו"ר 

בקשה לדיון בנושא.

טון.   15 למשקל  עד  למשאית  וגרירה  דרך  שירותי  לרכוש  ניתן  מעתה  יקר,  סוכן 
הראל,  כלל,  מגדל,  מנורה,  הבאות:  הביטוח  חברות  דרך  לרכוש  ניתן  השירות  את 
וסקוריטס. חתמים  ק"ש  ביטוח,  שלמה  הפניקס,  שומרה,  הכשרה,  חקלאי,  ביטוח 

בשירותי דרך 
אין בערך רק

קבוצת שגריר שירותי רכב בע״מ הנפח 8, ת.ד. 1715 א.ת. חולון 5811701 *בהתאם לתנאי כתב השירות.

לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822
לפרטים פנה לחתם/ת בחברת הביטוח.

יובל ארנון. " ממשק הסליקה מיותר במציאות של היום"
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חדשות  הביטוח 

סלינגר מגבילה את מכירת ביטוחי 
הנסיעות באמצעות גוף לא מפוקח 

החוזר הסופי לגביי מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירת ביטוח נסיעות לחו"ל 
ייכנס לתוקפו בנובמבר 2017 ‰ הלשכה: "תוקף כניסת החוזר היה צריך להיות מיידי"

רונית מורגנשטרן

ההחלטה על ביטול הביטוחים הקולקטיביים 
הסיעודיים נדחתה בשנה 

לטענת הממונה על שוק ההון, הדחייה נובעת מהצורך לאפשר את יישום העקרונות 
בביטוח סיעודי קבוצתי ארוך טווח וביטוח סיעודי למצטרפים מבוגרים

וחיסכון, ה ביטוח  ההון,  שוק  על  ממונה 
כי  השבוע  הודיעה  סלינגר,  דורית 
הסיעודיים  הקולקטיביים  הביטוחים 
הקיימים לא יבוטלו השנה. ההחלטה על ביטול 
עוד  לפועל  לצאת  אמורה  הייתה  הביטוחים 
מוארכת  החידוש  אפשרות  מאז  אך  ב־2012, 
מידי שנה. מדובר בביטוח לטווח מוגבל, שנמכר 
ומשפחותיהם  גדולים  ארגונים  וחברי  לעובדי 
לא  הביטוח  וחברות  במיוחד,  נמוכה  בפרמיה 
ביטול  סיומו.  לאחר  אותו  להאריך  חייבות 
ממיליון  למעלה  יותיר  הקולקטיבי  הביטוח 
שבהם  ולמבוגרים  הוגן,  פתרון  ללא  מבוטחים 

ללא פתרון כלל. 
חוזר  טיוטת  סלינגר  פרסמה  בדצמבר  ב־20 
במתכונת  סיעודי  ביטוח  לאפשר  שנועדה 

קבוצתית לפי העקרונות הבאים: ראיה ארוכת 
הסיעודי,  הביטוח  טווח בהתאם לתכלית 

זכויות המבוטחים בביטוח  ושמירה על 
שיהיה  מנת  על  חייהם,  ימי  לאורך 
זמין עבורם גם בהגיעם לגיל מבוגר. 
לצד הטיוטה, התפרסם מסמך המציג 
למצטרפים  סיעודי  לביטוח  מודל 

מבוגרים.  
כי  סלינגר  מסבירה  בהודעתה 

האפשרות לחדש פוליסות קבוצתיות שתקופת 
בדצמבר  ל־31  עד  מסתיימת  שלהן  הביטוח 
בחינת  את  “לאפשר  מהצורך  נובעת   ,2017
יישום העקרונות לביטוח סיעודי קבוצתי ארוך 
טווח וביטוח סיעודי למצטרפים מבוגרים". 
יו"ר  עם  סיכמה  עצמה  סלינגר  ואולם, 
ומנכ"ל  ניסנקורן,  אבי  ההסתדרות, 
דחיית  על  באב"ד,  שי  האוצר,  משרד 
הקולקטיביים  הביטוחים  ביטול 
איום  בעקבות   ,2017 סוף  עד 

ההסתדרות בשביתה במשק.
רונית מורגנשטרן

וחיסכון, ה ביטוח  ההון,  שוק  על  ממונה 
שנת  תחילת  עם  פרסמה  סלינגר,  דורית 
את  שמפרט  הסופי  החוזר  את   2017
הוראות ההתקשרות של גוף מפוקח עם גוף חיצוני, 
בעניין שיווק או מכירת מוצר ביטוח שאינו קבוצתי. 
הנסיעות  ביטוחי  מכירת  את  הגבילה  סלינגר 
באמצעות גוף לא מפוקח )סוכני הנסיעות; ר.מ.( אם 
מוצר הביטוח לא כולל החרגות בשל חיתום רפואי, 

ותקופת הביטוח לא עולה על 30 יום.
 ,2017 בינואר  ב־1  פרסומו,  מיום  החוזר  תחילת 
החוזר  ייכנס  לחו"ל  נסיעות  ביטוח  לעניין  אולם 
שיאפשר  מה   ,2017 בנובמבר  ב־1  רק  לתוקפו 
לסוכני הנסיעות להנות גם ממכירת ביטוח נסיעות 

בעונת התיירות של קיץ 2017.
על  מברכים  "אנו  כי  מהלשכה  נמסר  בתגובה 
בעלי  שרק  בכך  הביטוח  על  הפיקוח  של  ההכרה 
נסיעות  ביטוח  למכור  ומורשים  יכולים  רישיון 
לחו"ל. יחד עם זאת, במקרה זה, בו עמדת הפיקוח 
הינה חד משמעית - תוקף כניסת החוזר היה צריך 

להיות מיידי".
שוק  בנושא  סופי  חוזר  סלינגר  פרסמה  בנוסף 
שונות  פניות  "לאור  לחו"ל.  הנסיעות  ביטוחי 
בנושאים  היתר  בין  השנים,  לאורך  שהתקבלו 

סכומי  הביטוח,  כיסויי  של  לתוכנם  הנוגעים 
הביטוח המוצעים ואופן שיווק הפוליסה למבוטח, 
נקבעו בחוזר זה הוראות בדבר ניסוח תכנית ביטוח 
נסיעות לחו"ל ואופן שיווקה, באופן שיבטיח כיסוי 
ראוי והליך מכירה הוגן", אמרה הממונה. "בחוזר 
לעלויות  בהתאם  יהיו  הביטוח  סכומי  כי  נקבע 

בין  ובהתחשב,  ביטוח  מקרה  בקרות  הצפויות 
היתר, בעלויות הצפויות במדינת היעד. הכיסויים 
הביטוח  לתכנית  ובסיסי  ראשוני  מרובד  יורכבו 
מעבר  לרכוש  יהיה  שניתן  הרחבות  ורשימת 
תיידע  ביטוח  חברת  בנוסף,  הבסיסית.  לתכנית 

את המבוטח בדבר השלכות מצבו הרפואי הקודם, 
ובמידת הצורך תציע לו הרחבה לפוליסה שתכסה 

מצב רפואי זה".
כמו כן, סכומי הביטוח יתאימו לעלויות הצפויות 
בהוצאות  ובהתחשב  ביטוחי,  אירוע  של  במקרה 

במדינת היעד. 

מידע רפואי
שעל  הוא  הביטוח  תכנית  במבנה  נוסף  שינוי 
הולם  ביטוחי  כיסוי  לרכוש  למבוטח  לאפשר  מנת 
לו, נקבעה רשימה שכוללת את  ובהיקף שמתאים 
כל ההוצאות הרפואיות שיימכרו כרובד ראשון לכל 

המבוטחים. 
הרחבות  נקבעו  הראשוני,  לרובד  כתוספת 
תכנית  להוסיף.  רשאי  מבוטח  שכל  אופציונליות 
מחוסר  כתוצאה  כשלים  למנוע  תסייע  הביטוח 

מודעות של מבוטחים לכיסוי שרכשו. 
שמעוניין  למבוטח  ביטוחי  רצף  לאפשר  במטרה 
ההוראות  קובעות  בחו"ל,  שהותו  את  להאריך 
תחויב  הביטוח  חברת  יבקש,  והמבוטח  במידה  כי 
את  תבע  אם  בין  הביטוח,  תקופת  את  להאריך 
הביטוח ובין אם לא, וכן יישמר המחיר בו רכש את 

הפוליסה המקורית. 

דורית סלינגר
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 רגע  משפטי

חובה ח "פנסיית  וק 
הישג  הוא  לעצמאיים" 
ובשורה  ללהב  גדול 
החוק,  לעצמאיים.  חשובה 
רועי  הכנסת  חברי  שהובילו 
פולקמן ואלי כהן, שונה בצורה 
ועד  הראשונה  ניכרת מהטיוטה 
לנוסח שהתקבל בסופו של דבר. 
רצה  האוצר  שמשרד  בעוד 
בעיית  את  באמצעותו  לפתור 
לעצמאיים,  האבטלה  דמי 
משותפים  בכוחות  הצלחנו 
החוק  מתכונת  את  לשנות 
בפיצויים  הכרה  שיכלול  כך 
ביטוח  דמי  הורדת  לעצמאיים, 
נמוכות,  הכנסות  לאומי לבעלי 
השתלמות  בקרן  הטבות 
הכרה   – נוסף  גדול  והישג 
בפיצויים  רטרואקטיבית 
לפנסיה  הפקדות  באמצעות 
משרד  העצמאיים.  של  וגמל 
האוצר יכול לקרוא לחוק החדש 
באיזה שם שהוא רוצה, אך אם זה 
מתנהג כפיצויים וניתן למשיכה 
בפיצויים  מדובר   – כפיצויים 

ולא אבטלה.
עם  מיטיב  החוק  האם 

העצמאיים?
היא  ההפקדה  חובת  ראשית 
החוק  מטרת   .55 ועד   21 מגיל 
לעצמאיים  מענה  לתת  הייתה 
מהעצמאיים  כ־60%  החלשים. 
כ־6000  עד  מרווחים  בישראל 

מדריך לסוכן: חוק פנסיית חובה לעצמאים
החוק החדש כולל הטבות ייחודיות שמעולם לא היו לעצמאיים 

‰ אלו הם השינויים העיקריים בעקבות החוק החדש
טוביה צוק

חוק פנסיית חובה לעצמאיים במספרים: 

נושא

כמה מפקידים    

הטבות מס

תשלומים 
לביטוח לאומי

פיצויים

קרן השתלמות

עד חצי מהשכר הממוצע במשק

מעל חצי מהשכר הממוצע במשק

תקרת הכנסה שנתית 208,800 ש"ח

הפחתה של תשלומי ביטוח לאומי 
לבעלי הכנסה הנמוכה מ־60% של 

השכר הממוצע במשק

העלאה של תשלומי ביטוח לאומי 
לבעלי הכנסה הגבוהה מ־60% של 

השכר הממוצע במשק   

משיכת 1/3 מהחיסכון הצבור בעת 
סגירת עסק או בפרישה עד תקרה 
של 12,230 שקל לכל שנת הפקדה

הכרה בהפקדה החל מהשקל 
הראשון לעומת המצב הקודם רק 

מעל 2.5% ועד 7%

4.45%

12.25%

16.5%

2.87%

12.85%

4.5%

חובה

אין חובה להפקיד מעל השכר הממוצע

הגדלת הטבת ב־0.5% 

במקום - 6.72% 

במקום – 11.23% 

 חיסכון צבור כולל הפרשות שהיו 
בעבר לפנסיה וגמל.

תקרת הכנסה שנתית 261,000 שקל.

הערותגובה ההפקדה

השוואה לתשלומי ביטוח לאומי ותשלומים לפנסיית החובה:

דמי ביטוח לאומי 2016

דמי ביטוח לאומי 2017

11.23%                                                      6.72%

12.83%                                                     2.87%

מחלק ההכנסה שעד 60% 
מהשכר הממוצע

מחלק ההכנסה שמעל 60% 
מהשכר הממוצע



תמונת
סוכן

תמונת
לקוח

ריסק בקליק תמונת
עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

דירה
בקליק

אתר הלקוחות
החדש

b1
3
6
2
7
/1

6
5
7
3

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי
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חדשות  הלשכה

סירב  האוצר  משרד  בחודש.  שקל 
לאפשר לעצמאיים לקבל דמי אבטלה 
כמו שכירים אף שברמות השכר הנמוכות, 
יותר  הלאומי  לביטוח  משלם  העצמאי 

מהשכיר.
לאחר דיונים רבים במשרד האוצר הצליחו 
נציגי להב לשכנע ולשנות את הצעת החוק 
את  קיבלנו  לא  אמנם  באוצר.  שהתגבשה 
את  לשפר  הצלחנו  אך  דרישותינו  מלוא 
העצמאיים  עם  בעיקר  ולהיטיב  המצב 
החלשים, ולהשיג גם הטבה קלה לעצמאיים 

החזקים.

כרבע מכלל העצמאיים מפרישים לפנסיה 
המס.  הטבות  את  ומנצלים  החוק  ללא  גם 
הצעת החוק מאפשרת להמשיך ולקבל את 

הטבות המס ואף מגדילה אותן במקצת.
לעצמאיים החזקים המשלמים מס, זו הטבה 
עד  לפחות  לשלם  להם  וכדאי  משמעותית 

לגובה ההטבה המקסימלי.
זהו חוק חשוב לעצמאיים ופותח את הדלת 
מול  לעצמאיים  נוספים  תנאים  להשוואת 

השכירים.

הכותב הוא מ"מ נשיא לה"ב

318

913

4,725

9,450 שכר ממוצע

4,725 חצי שכר ממוצע

שכר

136

867

-182

-46

2016
דמי ביטוח לאומי

2017
דמי ביטוח לאומי

פער

4.45%

12.25%

חצי שכר ממוצע 4,725

שכר ממוצע 9,450

210

789

תשלומי פנסיית חובהשכרהפרשה

הפרשות לפי החוק משכר
כל המספרים הם בשקלים

דוגמת תשלום לפי שכר

fo
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לפיננסים ה במכללה  נפתח  שבוע 
וביטוח של הלשכה קורס נוסף לטובת 
לביטוח  "מבוא   - הלשכה  סוכני 
קן־ ליאור  עו"ד  בידי  מועבר  הקורס  לאומי". 
היועצים  הראל,  דרור   - קן  ממשרד  דרור 

המשפטיים של הלשכה. 
מדובר  המכללה,  יו"ר  סייפר,  אשר  לדברי 
סוכני   55 משתתפים  בה  חשובה  בהשתלמות 
מהצפון  כולל  הארץ  רחבי  מכל  ביטוח 
והדרום. "עם זאת, לנוכח הביקוש אנו בוחנים 
להעתיק את הקורס גם לאזורים נוספים בארץ 
לאפשר  מנת  על  וזאת  מרוכזת,  כהשתלמות 

לחברים ללמוד סוגיה חשובה זו".
לגבות  יכול  ביטוח  סוכן  שכל  "מתברר 
תשלום )בהתאם להוראות החוק( בסיוע ראשוני 
הוסיף  לאומי",  לביטוח  למוסד  טפסים  ומילוי 

סייפר. לדבריו, "חשוב לדעת כי הייצוג לפני 
דין.  עורכי  ידי  על  רק  הוא  רפואיות  ועדות 
סוכני הביטוח מסוגלים בהחלט לסייע בהגשת 
שלפעמים  הנזק  את  ולצמצם  שונות,  תביעות 
רפואיות",  זכויות  למימוש  החברות  גורמות 

אמר סייפר.

סנונית ראשונה 
ראשונה  סנונית  הוא  הקורס  סייפר,  לדברי 
מקצועיות  השתלמויות  סדרת  מתוך 
מדובר  וביטוח.  לפיננסים  במכללה  שיתקיימו 
שעות  כ־9  של  יחסית,  קצרות  בהשתלמויות 
שונים  בנושאים  שיעסקו  בממוצע,  אקדמיות 
הידע  הן  הביטוח,  סוכני  של  הידע  להרחבת 
ניהול  לצורך  הניהולי  הידע  והן  המקצועי 

משרדם. 

נפתח קורס "מבוא לביטוח לאומי"
במכללה לביטוח ופיננסים נפתח קורס חדש בנושא ביטוח לאומי ‰ אשר סייפר, יו"ר 

המכללה: "לנוכח הביקוש אנו בוחנים להעתיק את הקורס גם לאזורים נוספים בארץ" 

מערכת ביטוח ופיננסים

אשר סייפר. בקורס משתתפים 55 סוכני ביטוח
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 חדשות  הלשכה

מיזם החברתי של הוועדה לפעילות וקשרי ה
קהילה, בראשות מיכל וינצר, ובשיתוף עם 
שוש כהן־גנון, סגנית נשיא לשכת סוכני 
לציבור  הראשונה  ההרצאה  לדרך.  יוצא  ביטוח, 
הרחב תתקיים החודש במרכז נעמת בכרמיאל, והיא 
סוכן  יעביר  ההרצאה  את  חיים.  בביטוח  תתמקד 

הביטוח דרור שפיר, מהוועדה לביטוח פנסיוני.
המיזם החברתי אותו יזמה כהן־גנון, בסיועה של 
בקהילה  מקצועיות  הרצאות  סדרת  הוא  וינצר, 
ציבור  על  דגש  עם  בכלל,  הרחב  לקהל  שיסייעו 
לאדישות  כלל  בדרך  שזוכים  בנושאים  הנשים, 
מצב הציבור. ההרצאות תועברנה על ידי סוכנות 
המקצועיות  ההרצאות  ואת  לשכה,  חברי  וסוכנים 
יובל  בלשכה:  המקצועיות  הוועדות  ראשי  הכינו 
ארנון )פנסיה וחיים(, אריאל מונין )רכב ודירות(, 
יואל זיו )בריאות וסיעוד(, ויוסי ורסנו )פיננסים(. 
"המיזם יסייע בראש ובראשונה לציבור הרחב, אך 
גם הלשכה וסוכניה ייהנו מהמיזם בשיפור התדמית 

שלהם בעיני הציבור", אומרת וינצר.
"לאחר שגיבשנו את התכנים ויצרנו את הקשרים 

ברשויות המקומיות, שובצנו כבר במספר רשויות. 
הזמנות  כבר  לנו  ויש  בצפון,  מתחילים  אנחנו 
עוד  ויש  העין,  ראש  עיריית  גן,  רמת  מעיריית 

בדרך", מספרת וינצר.

וינצר קוראת לסייע למיזם. "מי שיש לו קשרים 
טובים עם הרשויות המוניציפליות השונות, ויכול 
לסייע לנו בקשרים אלה לטובת המיזם, אודה לו 

מאוד אם יפנה אלי".

סוף 2017 יידרשו המוסדות הפיננסיים מ
בישראל לאסוף מידע על חשבונותיהם 

של תושבי חוץ המוחזקים אצלם, כדי להעבירו 
על בסיס שנתי לרשות המסים בישראל. רשות 

המסים תעביר את המידע למדינות התושבות של 
בעלי החשבון, ותקבל מאותן מדינות פרטים לגבי 

חשבונות של תושבי ישראל המנוהלים בתחומן.
 ,]CRS]1 פיתח תקן אחיד המכונה OECDה־ 

שמטרתו לקבוע כללים לזיהוי תושבי חוץ בעלי 
חשבונות במוסדות פיננסים בישראל, לשם העברת 
המידע על חשבונות אלה למדינות תושבותם. זאת 

על מנת להגביר את יכולות אכיפת המס. 
ישראל התחייבה להחליף מידע, החל מספטמבר 

2018, עם מדינות זרות שאיתן יהיה לה הסכם 
בתוקף. המידע שיועבר יתייחס לשנים 2017 ואילך, 

ויכלול פרטים אודות חשבונות פיננסיים המוחזקים 
בישראל בידי תושבי חוץ או בידי ישויות משפטיות 

מסוימות שיש בהן החזקה מהותית. על המידע 
לכלול את פרטי בעלי החשבונות, היתרות בחשבון 

והכנסות פיננסיות שנתקבלו באותו חשבון.
המוסדות הפיננסים שיידרשו להעביר מידע 
לרשות המסים כוללים את הגופים העוסקים 

בקבלת פיקדונות, ניהול, השקעה, מסחר והחזקה 
של נכסים פיננסים עבור אחרים )בנקים, חברות 

ביטוח, קרנות השקעה(.
בימים אלה מגבש מנהל הכנסות המדינה 

שבמשרד האוצר נוסח סופי של תקנות, לצורך 
העברתן לאישור ועדת הכספים של הכנסת. יישום 

תקנות אלה ידרוש מהמוסדות הפיננסיים היערכות 
מורכבת, אשר דומה במהותה להערכות שנדרשה 

ליישום הסכם FATCA  אשר נחתם בין ממשלת 
ישראל וארה"ב.

"בשנים האחרונות ביצענו שורה של צעדים 
ליצירת התשתית החוקית הנדרשת לשם חילופי 

מידע אוטומטיים עם מדינות אחרות, כמו הסדרה 
בחקיקה של הסמכות לחתום על הסכמים 

בינלאומיים לחילופי מידע לצרכי מס והצטרפות 
לאמנה המולטילטרלית לסיוע מנהלי הדדי בענייני 

מס",  אמר הכלכלן הראשי והממונה על הכנסות 
המדינה, יואל נווה. "עם כניסתן לתוקף של התקנות 

ליישום תקן ה־CRS, תושלם תשתית החקיקה 
הנדרשת. מהלכים אלה צפויים להגביר בצורה 
משמעותית את יכולת אכיפת המס על תושבי 

ישראל, המחזיקים את נכסיהם הפיננסים מעבר 
לים".

המיזם החברתי יוצא לדרך – סוכני 
הביטוח לטובת הציבור הרחב
סוכני ביטוח החברים בלשכה יעבירו הרצאות מקצועיות לציבור הרחב 

בנושאים חשובים, שלא זוכים לתשומת לב מספקת

רונית מורגנשטרן

לא רק ארה"ב: חברות הביטוח יעבירו לרשות 
המיסים מידע על חשבונותיהם של תושבי חוץ

מסוף השנה יידרשו בנקים, חברות ביטוח וקרנות להעביר מידע אודות חשבונותיהם של 
תושבים זרים ‰ יואל נווה, הכלכלן הראשי: “מהלכים אלה צפויים להגביר בצורה משמעותית 

את יכולת אכיפת המס על תושבי ישראל, המחזיקים את נכסיהם הפיננסים מעבר לים"

וינצר וכהן גנון. מובילות המיזם
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 חדשות  הביטוח

 סך נכסי החיסכון לטווח ארוך בישראל – 
910 מיליארד שקל

רונית מורגנשטרן

ארוך, ש לטווח  החיסכון  נכסי  כלל  ווי 
נכון ל־30 בספטמבר 2016, עומד על 
מדווחת  כך  שקל.  מיליארד  כ־910 
דורית  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה 
סלינגר. בחוזר שפורסם ב־1 בינואר 2017, קובעת 
סלינגר כי אדם בודד לא יהיה רשאי להחזיק יותר 
מ־15% מסך נכסי החיסכון לטווח ארוך, כלומר - 

יותר מ־136.5 מיליארד שקל.
לא  לחוק,  32)ג1(  סעיף  "לפי  כי  נקבע  בחוזר 
החיסכון  בתחום  מהותית  בהחזקה  אדם  יחזיק 
של  השוק  בשווי  שינוי  בשל  אלא  ארוך,  לטווח 
נכסי החיסכון לטווח ארוך המנוהלים בידו או בידי 
הגופים המוסדיים שבשליטתו, או בשל הצטרפות 
מבוטחים או עמיתים שלא כתוצאה מהתקשרות 

עם גוף מוסדי אחר או מיזוג עימו. 
החזקה  מוגדרת  לחוק,  31א  סעיף  לפי  בנוסף, 
כשליטה  ארוך  לטווח  החיסכון  בתחום  מהותית 
בנתח שוק העולה על 15% מסך שווי כלל נכסי 
החיסכון לטווח ארוך. לעניין זה, יחושב נתח השוק 
המנוהלים  ארוך  לטווח  החיסכון  נכסי  שווי  כסך 
שבשליטתו,  המוסדיים  הגופים  כל  ובידי  בידיו 
לרבות הנכסים המנוהלים בעבור גופים מוסדיים 
אחרים. לעניין השולט יחד עם אחרים, ייוחס כל 
שווי הנכסים כאמור לכל אחד מהשולטים בנפרד.

חברת תוכנה המתמחה בפיתוח פתרונות טכנולוגים מתקדמים בתחום הביטוח, הפנסיוני והפיננסים
המערכת מציעה ממשקים רבים המשמשים את סוכני הביטוח וחברות הביטוח בישראל

הדרך הקלה לעבודה יעילה

✓ חתימה מרחוק באמצעות סמס או דוא"ל

✓ חוברת ניתוח תיק מקיף המבצעת תכנון פנסיוני ופיננסי

✓ קליטת נתונים מהמסלקה הפנסיונית

✓ קליטת נתוני קבצי פרודוקציה – ממשק אחיד

✓ הפקות פוליסות און-ליין

077-5492686 | www.SMS2010.co.il | אלי הורוביץ 19 בית גל, רחובות

✓ מסמכי הנמקה וגילוי נאות

✓ טפסי הצעה תפעול ושירות ממוחשבים

✓ סימולטור למוצרי פרט ומשכנתא

✓ סימולטור למוצרים פנסיוניים ופיננסים

✓ ייעול תהליך הפגישה בבית הלקוח

נכסי החיסכון לטווח ארוך

פוליסות משתתפות ברווחים

קרנות פנסיה חדשות

קופות גמל לתגמולים ואישיות לפיצויים 
וקופות גמל לחיסכון

קרנות השתלמות

קופות מרכזיות לקצבה

קרנות פנסיה כלליות

פוליסות מבטיחות תשואה שהמבטח לא 
זכאי בגינן לאג"ח מיועדות

קופות גמל למטרה אחרת

קופות גמל אחרות )ביטוח הדדי(

קופות גמל מרכזיות להשתתפות בפנסיה 
תקציבית

סך הכל:

252,868

239,490

197,520

178,395

32,820

4,228

2,944

933

841

225

910,264

שווי

פירוט הנכסים לטווח ארוך בהתאם לאמצעי ההשקעה בהם הם מוחזקים *פירוט הנכסים לטווח ארוך בהתאם לאמצעי ההשקעה בהם הם מוחזקים

*הסכומים במיליוני שקלים
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“עם יד על הדופק”
בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, על השתלבותו במקצוע ועל 
עתיד המקצוע בעיניו ‰ השבוע: רובי מושונוב מ״אגוז – סוכנויות ביטוח״

גיל – 41
מצב משפחתי – נשוי פלוס שניים )4 ושנה וחצי(

וותק במקצוע – 3 שנים בתחום הביטוח ושנה 
בעל רישיון

אתה קשור למשפחת מושונוב המפורסמת?
“כן. מושונוב היא  משפחה לא גדולה. מוני הוא 

דוד שלי, אח של אבי”.
במה עסקת לפני הביטוח?

“ במשך 15 שנה עסקתי בתחום הפרסום 
והשיווק, והייתי סמנכ”ל באחת החברות 

הגדולות בתחום זה”.
איך הגעת דווקא לתחום הביטוח?

“באותה תקופה רציתי לצאת לעצמאות, 
ובמקביל חמי, דיויד פרלמן מ”אגוז”, ביקש 
להמשיך את עסקי הביטוח שלו באמצעות 

המשפחה - דור ממשיך, אבל ילדיו לא רצו בכך. 
מי סייע לך להשתלב בתחום ובמה אתה 

מתמחה?
“חמי ועובדי המשרד האחרים סייעו לקליטה 

שלי. בשלב זה אני מתמחה בתחום האלמנטרי 

ונמצא בשלבי סיום של הרישיון הפנסיוני.
איך אתה משלב את העיסוק הקודם שלך עם 

העיסוק הנוכחי?
“אני משתדל להביא את כל הידע והאהבה 

שלי שיש לי לתחום הפרסום והשיווק לטובת 
הביטוח, כולל לקוחות. זה לא שונה כל כך בגיוס 

לקוחות, למשל אם בפרסום הייתי מנהל משא 
ומתן עם ערוץ 2 או 10, עכשיו אני מנהל משא 

ומתן עם גופים מוסדיים אחרים”.
אתה משתתף בפעילויות ובכנסים המקצועיים 

של הלשכה?
“האמת שלא הייתי מודע להם כל כך, למעט 

הכנס האחרון באילת שלא יצא לי להשתתף בו. 
עכשיו אני מודע יותר ומקווה להשתתף יותר”.
מה דעתך על המקצוע של סוכן הביטוח ואיך 

אתה רואה את עתידו?
“כמו בתחומים מקצועיים עצמאיים אחרים, 
מדובר במקצוע מאד דינמי ולכן אתה חייב 
להיות כל הזמן עם היד על הדופק. התחום 

ישתנה לדעתי, כי זה מקצוע שהקדמה 
והטכנולוגיה משנים אותו”.

איזה טיפ תיתן לסוכני הביטוח הצעירים 
האחרים?

“תהיו עם היד על הדופק, תעקבו אחרי השינויים 
ותתאימו את עצמכם. מי שלא יזהה את 

השינויים ולא יהיה דינמי, יהיה לו קשה לשרוד”.

סוכן צעיר

מושונוב. "זה מקצוע שהקדמה משנה אותו"

‰ office@rbmedia.co.il מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל ‰

mailto:office%40rbmedia.co.il?subject=


10 | 5 בינואר 2017 

 הסוכן  הדיגיטלי

הוא " הדיגיטלי  העיסוק  שבו  מקצוע  יש  אם 
במרכזו, זה סוכן הביטוח. כבר 15 שנה שהסוכן 
עם  וצריך להתמודד  הטכנולוגיה  בעולם  נמצא 
הביטוח,  חברות  של  נפרדות  מחשוב  מערכות   13
מחוללים  המשרד,  לניהול   CRM תוכנת  עם 
קצה  וציוד  ממוחשבת  טופסולוגיה  ביטוח,  להצעות 
שוק  את  ללמד  יכול  הוא   - דורשת  שהרגולציה 
את  שפותח  ביטוח  לסוכן  דיגיטל.  זה  מה  הביטוח 
המחשב בבוקר יש 30 מערכות ותוכנות על המחשב, 

לחברות הביטוח יש אולי 3”.
 ,B-com מנכ”לית   ,)38( סיזר  מורן  אומרת  כך 
בראיון ל”ביטוח ופיננסים” על העולם הדיגיטלי של 
סוכן הביטוח. את חברת B-com לפתרונות תוכנה, 
 BAFI מתוכנת  בעיקר  מכירים  הביטוח  שסוכני 
)באפי(, הקים לפני תשע שנים אביה של מורן, יעקב 

אלפסי, סוכן ביטוח בעברו. 
“החברה הוקמה בידי אבי כחברה לפתרונות תוכנה 
בראש וראשונה לתחומי הפנסיה, הביטוח והפיננסים. 
עיקריות:  תוכנות  בשתי  אותנו  מכירים  הסוכנים 
 ,)Best Advise For Insurance(  BAFI
מחיר  להצעות  סימולטור  והיא  בענן  גם  שנמצאת 
ו־ הביטוח,  סוכן  משרד  לניהול  תוכנה  ופתרונות 
מבוססות  טלפוניות  מרכזיות  שבעיקרה   Bsmart
IP לתפעול כל הפעילות הטלפונית במשרד הסוכן, 

תוך סינכרון עם התוכנה של באפי”, מספרת סיזר.
סיזר, גם היא סוכנת ביטוח בעברה, עבדה 15 שנה 
בתחום  הסדרים  ניהול  בחברות  בכירים  בתפקידים 
שנים  ארבע  לפני  והמעסיקים.  התפעול  הגבייה, 
המעסיקה  המשפחתית,  החברה  את  לנהל  עברה 
משפחתיות  הוא  בחברה  “המוטו  עובדים.   30 כיום 
משמשים  משפחתה  שבני  סיזר  אומרת  ומשפחה”, 
בחברה בתפקידים בכירים. “אין עבודה אחרי חמש, 
אין פרויקטים שדורשים עבודה סביב השעון. למרות 
שאנחנו חברת הייטק, העובד אינו עבד לחברה. זה 

גם מתגמל את העובד וגם את החברה”. 

"שיקול לא רציונלי"
דיגיטליים,  מספיק  כלא  מוגדרים  הביטוח  סוכני 

ואת טוענת בדיוק ההפך. איך זה מתיישב?
“הייתי רוצה לנפץ כמה מיתוסים בנושא. כל הזמן 
מושמעת מנטרה, שצורמת לי מאד, על הצורך בקשר 
בין עולם הביטוח לעולם הדיגיטל, כאילו שמדובר 
בשתי ספרות שונות. סוכן הביטוח יכול ללמד את 
היחידה  הדרך  זו  דיגיטציה.  זה  מה  הביטוח  חברות 
שלו לעבוד ואפילו לא מבחירה, כבר 15 שנה הוא 
הכריחו  החברות  כי  דיגיטליים  באמצעים  עובד 

אותו”.

השימוש  את  במובהק  מעדיף  הצעיר  הדור  אבל 
בדיגיטל כדי לחסוך זמן, ככה הוא רגיל ואין לו כוח 
וחשק לדבר עם הסוכן. השיקול הסופי של המבוטח 
שמשרת  האדם  דמות  את  ולובש  רציונלי  לא  הוא 

אותו.
הייתי  ולכן  נפשות,  בדיני  עוסק  הביטוח  “סוכן 
משווה את מקצועו של סוכן הביטוח לזה של רופא 
עושה  היה  רופא  שצריך  חולה  נסיעות.  לסוכן  ולא 
לעצמו דיאגנוזה במחשב ודרך טיפול? לא נראה לי. 
המחלה  על  דיגיטלי  במידע  להשתמש  יכול  חולה 
יזדקק לקשר  שלו, אבל בסופו של דבר הוא תמיד 
האישי עם הרופא. כך גם סוכן הביטוח והמבוטח – 
יש קשר דיגיטלי ויש גם מגע אישי. גם הדור הצעיר 
וגם הדור המבוגר רוצים לדבר עם הרופא. השיקול 
וביטוחי הוא לא רציונלי,  הסופי של מהלך פיננסי 

אלא לובש את הדמות של האדם שמשרת אותך”.  
אז את מרוצה ממצבו של סוכן הביטוח בעולם 

הדיגיטלי?
“סוכן הביטוח מתמודד כבר שנים רבות עם שיווק 
ישיר, שנועד להכחיד אותו, עם רגולציה שמתאימה 
אבל  בעולם,  כמותה  אלף שנים, שאין  בת  למדינה 
העובדה היא שמספר סוכני הביטוח רק הולך וגדל 

מדי שנה. הסוכן הוא יצור הישרדותי שיודע לחשוב 
מחוץ לקופסא, וגם להמציא את הקופסא אם צריך. 
אנחנו הסוכנים לא ניכחד, רק נמשיך ונצמח. הסוכן 
בגלל  דיגיטליים  כלים  ועוד  עוד  לרכוש  צריך 

התחרות הקשה והמשתנה כל יום בתחום הזה”.

יחס אישי ונגישות
כדי  הביטוח  לסוכן  הכלים שאת מציעה  אז מה 

שיהיה גם דיגיטלי וגם אישי?
הלקוח,  עם  בקשר  השקיפות  רמת  את  “להעלות 
להקפיד על יחס אישי ונגישות בין המבוטח לסוכן 
השקנו  דיגיטליים.  בכלים  לביצוע  ניתן  הכל  שלו. 
שבה  הסוכנים  למבוטחי  אפליקציה  חודש  לפני 
נתוני  כל  של  דיגיטלי  סיקור  לקבל  יכול  המבוטח 
לו,  שנשלחו  המסמכים  הכיסויים,  שלו,  הביטוחים 
התראות על חידוש ביטוח מתקרב ושירותי הגרירה 

שלו. 
שלו  למבוטח  לאפשר  חייב  הביטוח  סוכן 
לא  הן אמנם  לביטוח.  פלטפורמות להצעות מחיר 
נקלע לצרה,  הסוכן בעת שהמבוטח  מחליפות את 
אבל אם הסוכן לא יהיה בעולם הדיגיטלי הזה אז 
המבוטח שלו ייחטף מהר מאד על ידי סוכן אחר או 

שיווק ישיר”.
כבדות  בהוצאות  שמדובר  חוששים  הסוכנים 

עבורם.
האפליקציה  את  מספקים  אנחנו  מיתוס.  זה  “גם 
למבוטחי הסוכנים שרשומים בתוכנת BAFI בחינם, 
להצעות  סימולטור  בחינם.  הוא  הקצה  ציוד  וכל 
ביטוח באתר הסוכן עולה כמה אלפי שקלים בשנה 
חינם,  הניתנת  פונקציה  זו  מעסיקים  ניהול  בלבד, 

כמו גם קליטת קבצים ויצוא קבצים למסלקה”.
אלו עוד חידושים דיגיטליים צפויים לטובת סוכן 

הביטוח?
“החל מחודש מרץ נשיק פיתוחים חדשים, כמו ניתוח 
תיק ביטוח הוליסטי בלחיצת כפתור שיחסוך לסוכן 
הן  באפליקציה  דיגיטלית  חתימה  עבודה,  שעות   5
בפנסיוני והן באלמנטרי, מערכת קול סנטר לקליטה 
חיצוניים  וספקים  מחברות  לידים  של  אוטומטית 
שמסתכרנים עם הלידים שבסימולטור באתר הסוכן, 
)Business Intelligence( שתספק   BI ומערכת
בנתוני  שונים  לחיתוכים  האפשרות  את  לסוכן 
ללקוחות  יותר  ולמכור  להציע  כדי  שלו  התיקים 

שלו.
וגם  דיגיטלי  גם   – אומרת  אני  הביטוח  לסוכני 
אישי. אתם כבר שם, רק צריך למקסם את הכלים 

והיכולות”.

מנכ"לית B-com: “סוכן הביטוח יכול ללמד 
את חברות הביטוח מה זה דיגיטציה” 

מורן סיזר, שעומדת בראש חברת פתרונות התוכנה, בראיון על סוכן הביטוח בעולם 
הדיגיטלי ‰ “הסוכן הוא יצור הישרדותי שיודע לחשוב מחוץ לקופסא”

רונית מורגנשטרן

"סוכן הביטוח עוסק בדיני נפשות, 
ולכן הייתי משווה את מקצועו של 

סוכן הביטוח לזה של רופא. חולה יכול 
להשתמש במידע דיגיטלי על המחלה 
שלו, אבל בסופו של דבר הוא תמיד 
יזדקק לקשר האישי עם הרופא. כך 

גם סוכן הביטוח והמבוטח”

מורן סיזר. "אנחנו הסוכנים לא ניכחד"
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ביטוח  עולם          דוד ליפקין

מכון הקנדי לפתרונות סיכון )RMS( ה
הזהיר כי תופעת המשאיות הדורסות 
כאמצעי פיגוע המוני צפויה להתגבר. 
בשבוע שעבר נהרגו 12 אנשים וכ־50 נפצעו 
חג  בשוק  משאית,  באמצעות  דריסה  בפיגוע 
את  שהגבירו  לאחר  זאת  בברלין,  המולד 

אמצעי המנע נגד פיגועים אחרים.
ציין  וו,  גורדון  מומחה הטרור של המכון, 
כי הטרוריסטים מעדיפים לבצע את פיגועי 
הטרור בדרך שפחות ניתן להיערך לקראתה. 
השימוש במשאיות כנשק טרור המוני נובע 
פצצות  להכנת  נפץ  חומרי  שהשגת  מכך 

הרבה יותר קשה. וו טוען כי הצלחת השימוש 
במשאית במטרה לדרוס 86 אנשים בטיילת 
הוכיחה  השנה,  ביולי  ב־14  צרפת,  בניס 
שמדובר באמצעי אפקטיבי למתקפת טרור.

כי  הוסיף  המכון,  ממנהלי  פולקמן,  כריס 
מתבטאת  אינה  הטרור  בנפגעי  העלייה 
טרור.  לנפגעי  הביטוח  חברות  בתשלומי 
מצומצם  ביקוש  שיש  מכך  נובע  הדבר 
נמוך.  נשאר  הוא  ולכן  ביטוחי,  לכיסוי 
אגרות  בהנפקת  אינו מתבטא  הדבר  בנוסף, 
חוב כנגד סיכוני טרור, כפי שקרה בתקופת 

השיטפונות.

חידוש ביטוחי 
משנה מתעכב 

כי מ מדווחים  המשנה  בטחי 
משנה  ביטוחי  חוזי  חידוש 
ולא  מתעכבים   2017 לשנת 
שהיה  כפי  השנה,  בשלהי  מתבצעים 
היא  ההערכה  שנים.  במשך  מקובל 
באירופה  הגדולות  הביטוח  שחברות 
של  נוספת  לירידה  מצפות  ובארה”ב 
ינואר,  במהלך  המשנה  ביטוחי  תעריפי 

כאשר יגיעו למעשה לתחתית הפרמיות.
ביטוח  חברות  העדיפו  קודמות  בשנים 
את  לבצע  שונות  ובמדינות  בינלאומיות 
מבטחי  עם  המשנה  ביטוחי  חוזי  חידוש 
אפשר  הדבר  דצמבר.  במהלך  המשנה 
הגדולים  והסוכנים  הביטוח  לחברות 
עם  ההתקשרויות  לקראת  להיערך 

הלקוחות. 
של  אנליסטים  ע”י  שנעשה  בדיקה 
ביטוחי  תעריפי  אמנם  כי  מראה   ,KBW
אבל  ינואר,  בתחילת  שוב  ירדו  המשנה 
שהורדת  לכך  מובהקים  סימנים  יש 
כי  נראה  לתחתית.  מתקרבת  התעריפים 
השנה גם חברות הביטוח וגם לקוחותיהם 
כדי  הביטוח  פוליסות  בחידוש  מתעכבים 
להשיג פרמיות זולות יותר, מתוך הנחה כי 
ייאלצו להוריד תעריפים  מבטחי המשנה 
בשל התחרות הגוברת עם מבטחי המשנה 
באג”ח  המשקיעות  השקעות  וקרנות 

קטסטרופה.

הצעת ה את  אישר  פולין  של  פרלמנט 
היציאה  גיל  את  להוריד  הממשלה 
עבור  ו־65  נשים  עבור  ל־60  לפנסיה 

גברים. זאת בניגוד למגמה בעולם. 
בפולין  הקודמת  הממשלה  יזמה  ב־2012 
וגיל  לפנסיה,  היציאה  גיל  בנושא  רפורמה 
ל־67.  עלה  ונשים  לגברים  לפנסיה  היציאה 
שהפולנים  בכך  המהלך  את  נימקה  הממשלה 
תשלומי  להבטיח  כדי  יותר  לעבוד  חייבים 
לפני  שנערכו  בבחירות  אולם  נאותים.  פנסיה 
את  להוריד  השמרנים  מפלגות  הבטיחו  שנה, 

גיל היציאה לפנסיה. 
ראשת ממשלת פולין, באטה שידלו, הבטיחה 
מספיק  יהיה  לממשלה  כי  הפרלמנט  לחברי 
כסף כדי לממן את הפנסיות ליוצאים לפרישה 
בגילאים נמוכים יותר, כשהמימון יבוא בעיקר 
מגביית מסים. עם זאת, כריסטופר הארטווייל, 

גורס  וכלכלי,  סוציאלי  למחקר  המרכז  נשיא 
כי במצבה הכלכלי הנוכחי, פולין אינה יכולה 

לממן רפורמה זו. לטענתו, זהו מהלך פופולארי 
אבל חסר בסיס תקציבי או כלכלי.

מכון קנדי מזהיר מפני התגברות 
תופעת המשאיות הדורסות 

כאמצעי פיגוע המוני

 פולין: בניגוד למגמה בעולם-גיל הפרישה יורד

נשק טרור המוני

מהלך חסר בסיס תקציבי

fo
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 כתבי  שירות

ביטול ב חוזר  לתוקפו  נכנס   1.07.16-
כתבי השירות לסוגיו - כל חברה וכתבי 
חברות  למבוטחיה.  שהציעה  השירות 
הביטוח שלחו מכתבים למבוטחים על פי הוראות 
הפיקוח, ודיווחו להם בטבלה מפורטת, מה הוסר 

מהפוליסה ומה נשאר בכיסוי.
כולל  רבות,  תלונות  רבים  ממבוטחים  קיבלנו 
ששילמו  בטענה  הפיקוח,  נגד  בתביעה  איומים 
זכויותיהם  את  לממש  יוכלו  ולא  הכיסוי  עבור 
הכסף ששולם?  עם  מה   - נשאלתי  הצורך.  בעת 
כל  את  לבטל  צריך  האם  לפח?  נזרק  האם 
שכבר  ומי  הכיסויים?  הסרת  בעקבות  הפוליסה 
חלה ומשתמש, למה לבטל? חברות הביטוח קיבלו 
"ציונים שלילים" מהמבוטחים על כך שהם מעזים 
הסברנו   ובכלל.  קיים  ללקוח  הכיסוי  את  לבטל 
לכל מבוטח שאלו הוראות הפיקוח וכולנו כפופים 

להן, כולל חברות הביטוח.
בתלונות  בלטו  שבוטלו  שירות  כתבי  שלושה 
לילד  שירות  כתב  רופא,  ביקור  המבוטחים: 
נושא  את  לבדוק  החלטתי  קרדיולוגי.  ומשדר 
המשדר הקרדיולוגי משום שלדעת הפיקוח, הכול 

מכוסה על ידי קופות החולים.
במספר  לעמוד  צריך  למנוי  זכאות  לממש  כדי 
עמית  קריטריונים. על פי חוק בריאות ממלכתי, 
זקוק  קרדיולוגי,  למשדר  מנוי  לשירותי  הזכאי 
להפרעות  חשד  שעלה  לאחר  לב  קצב  לניטור 
קצב. עמית שעבר ניתוח לב בשל מחלת עורקים 
כלילים, החלפת מסתם או אוטם חריף בשריר הלב 
זכאי ל־3 חודשים חינם והרחבה של הקופה ל־15 
חודשים, עם השתתפות עצמית של 25 שקל וללא 

כיסוי לאמבולנס.

מכשיר "טוב יותר" ויקר משמעותית
על פי חוק בריאות ממלכתי, קיים כיסוי להרחבה 
של אותה קופת חולים אבל מדובר ב־15 חודשים, 
דבר לא תקין היות ומדובר במחלה כרונית. הזמנתי 
עובדת  נציג של אחת משלושת החברות שהקופה 
מציע  הנציג  כי  וגיליתי  הרחבה,  ומציעה  איתן 
מכשיר שמנטר את קצב הלב ומאפשר שידור על 
על  עדיף  הקווי  השידור  לדבריו,  קווי.  טלפון  ידי 
יותר״. עלותו  נקי  והשידור  "היות  מכשיר סלולרי 
990 שקל, והמנוי החודשי עולה 279 שקל עם הנחה 
של 90 ש"ח ל־18 חודשים. באותה נשימה הסביר לי 
הנציג כמה מומלץ להוסיף את בן הזוג ב־99 שקל 

כל עוד הוא בריא, ״ויפה שעה אחת קודם״.
שמפחידה  ״מוסרית״  לא  מכירה  בשיחת  מדובר 

את החולה שרק הרגע גילה על קיומה של בעיה 
בהשתתפות  מכשיר  לגבי  כששאלתי  לבבית. 
ההרחבה  מתוקף  לי  שמגיע  שקל   25 של  עצמית 
שרכשתי בקופה, ענה לי הנציג: "את רוצה מכשיר 
מהדור הישן? אין לי מושג אם השידור יגיע למוקד 
בזמן. הוא אינו איכותי ולא הכי מומלץ, הזכאות 

היא רק ל 15 חודשים וללא כיסוי לאמבולנס".
המשכתי להקשות, הרי מחלת לב היא כרונית, מה 
קורה לאחר 15 חודשים? אך נשארתי ללא מענה. 

כנראה שחולי הלב מבריאים והבעיה חולפת.
הנציג איבד את סבלנותו כי לא הצליח למכור 

אפשרויות  לי  להציג  ממנו  ביקשתי  מכשיר.  לי 
נוספות והוא הציע מכשיר חכם המותאם לנייד. 
ה־א.ק.ג   בדיקת  של  מצג  מופיע  המסך  על 
המטפל.  לרופא  התוצאות  את  לשלוח  ואפשרות 
"זה כבר עולה 1200 ש"ח למכשיר ועוד דמי מנוי 

של 300 שקל לחודש", הסביר לי. 
שאלתי אם יש הנחה והתשובה שקיבלתי הייתה 
שישנה הטבה למי שיש לו פנסיה במבטחים, או 
גמלאי של רפא"ל, משטרה, צבא או ניצולי שואה, 
מתוקף שיתוף פעולה עם הארגונים הללו שמוריד 
 300 המקורי.  מהסכום  לשליש  המנוי  דמי  את 
שקל למנוי פחות 119 שקל הטבה של מבטחים 
חודשים.  ל־18  שהובטחו  הקופה  של  שקל  ו־90 
בסך הכל מדובר בתשלום של 91 שקלים למנוי 
חודשי, בהנחה של 69%. כאמור, מידע זה ניתן רק 

כאשר מבקשים הנחה.

שיטת מכירה לא מוסרית 
עמית  של  סטטוס  הגדרת  או  משמעות  מה 
חודש  בריאות  מס  משלם  אשר  חולים  בקופת 

בחודשו? מה קשורה ההטבה הזו אם אני לא נמנית 
הזו  המכירה  הללו?  מהארגונים  באחד  כחברה 
השאירה אותי עם הרגשה של חוסר מוסר היקפי, 
היות והמידע מקופת חולים נוצל אך לא הוצעה 

לי זכאות על פי חוק הבריאות.
בריאות  חוק  אמבולנס,  לתשלום  זכאות  לגבי 
ממלכתי מממן את התשלום רק במקרה של אשפוז. 
ואם אין אשפוז, מי משלם את האמבולנס? התשובה 
כתוצאה  לדעתי,  מתחמקת.  הייתה  שקיבלתי 
מחוסר ידיעה. "הרי אנחנו שולחים את האמבולנס 
לי  נראה  בסכנה,  שהלקוח  בשידור  מזהים  כאשר 
שאנו משלמים", נאמר לי. ביקשתי 
בכתב  מצוין  הנושא  אם  לדעת 
לא  אך  שלו,  בתנאים   , השירות 

קיבלתי תשובה ברורה. 
צרם לי שהזמנתי נציג שעובד עם 
ידי הקופה,  הקופה, הומלץ לי על 
זכאותי  מה  ממנו  לשמוע  וציפיתי 
לא  בפועל  אך  קופה  עמית  בתור 
קיים  בנושא.  הסבר  אף  לי  ניתן 
הקופה.  עמיתי  של  מידע  ניצול 
הפגישה  כאלו  התנהג  הנציג 
תוכננה מול החברה בה הוא עובד 
שלמדתי  לו  שהסברתי  ולאחר 
טרם הגעתו את זכאותי, הסביר לי 
הנציג בקצרה ובחוסר סבלנות על 
הזכאות מהקופה. כלומר, המכירה מראש מכוונת 

למכירה פרטית.
היכן הפיקוח על נותני השירות לקופות החולים? 

הוא לא קיים. עלינו סוכני הביטוח יש פיקוח. 
קרדיולוגי  מכשיר  שבוטל,  השירות  בכתב 
הביטוח  לחודש, כחלק מחבילת  1.84 שקל  עלה 
שמכרנו כאשר לקוח עבר אירוע לבבי או צנתור. 
מלווה  הייתה  הלקוח  תגובת  הדרך  כל  לאורך 
מענה  שקיבל  כך  על  מלאה  רצון  בשביעות 
לבעייתו הרפואית. ובאותה נשימה המבוטח מודה 
שעם מימוש המנוי הוא לא הרגיש את התשלום 
החודשי של הפרמיה, היות וחסכנו לו את ההוצאה 

של המנוי ורכישת המכשיר.
אז מה הועילו הפיקוח בתקנתם? אין לי תשובה 
את  למבוטח  לחסוך  החזון  היכן  אכזבה.  מלבד 
ההוצאה החודשית עליה הוצהר בעיר הבירה של 

מדינת ישראל? 

הכותבת היא סגנית יו”ר ועדת הבריאות והסיעוד 
בלשכת סוכני ביטוח

מכל הלב: מה הועילו חכמים 
בתקנתם כשביטלו כתבי שירות?

המבוטחים זועמים על ביטול כתב השירות “משדר קרדיולוגי״ ‰ התחליף 
שמספק החוק אינו ראוי ולכן מוכרים להם פתרונות יקרים  

ורדה לבקוביץ

המכירה השאירה אותי עם הרגשה של חוסר מוסר היקפי
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מתחילים  שנה

שכר ע המינימום:  שכר  ליית 
המינימום יעלה ל־5,000 שקל בחודש, 
יעמוד  לשעה  המינימום  שכר  ואילו 
על 26.88 שקל לשעה. בסוף שנת 2017 יעלה 

שכר המינימום ל־5,300 שקל לחודש.

חוק שקיות הניילון: אם לא עשיתם זאת 
עד היום, כדאי שתגיעו לקניות עם סל מהבית. 
החוק קובע כי שקיות הניילון שניתנו חינם על 
 10 של  בתשלום  יחויבו  השיווק,  רשתות  ידי 
אגורות לשקית. התמורה משקיות אלה תועבר 
אל קרן הניקיון במשרד להגנת הסביבה. נכון 
מיליארד  כ־2.2  צורכים  הישראלים  להיום, 
שקיות בשנה הפוגעת קשות באיכות הסביבה.

חסכון לילד: המוסד לביטוח לאומי יפריש 
50 שקל בחודש לתכנית חסכון עבור כל ילד 
כן,  כמו  הילדים.  לקצבת  בנוסף  בישראל, 
ההורים יוכלו להפריש 50 שקל נוספים מתוך 
קצבת הילדים. לפי התכנית, הביטוח הלאומי 
יפריש כספים בצורה רטרואקטיבית עבור כל 
ינוהל  החיסכון   .1.05.2015 מיום  החל  ילד, 
בקופת גמל או בבנק, על פי בחירת ההורים.  
עד  חיסכון  מסלול  יבחרו  שלא  ההורים  עבור 

יוני 2017, הביטוח הלאומי יבחר במקומם.

יום חופשה נוסף לשכירים: החוק יעניק 
שכיר  עובד  לכל  נוספים  חופשה  ימי  שני 
 ,2016 יולי  בחודש  התווסף  הראשון  במשק. 
והשני יתווסף מתחילת שנת 2017. החוק חל 
מארבע  למעלה  של  ותק  בעלי  עובדים  על 
מינימום  עובדים  העבודה, אשר  במקום  שנים 
יזכו ל־12  חמישה ימים בשבוע. עובדים אלה 
ימי חופשה בשנה, במקום 10. מי שעובד שישה 
בשנה,  חופשה  ימי  ל־14  יזכה  בשבוע  ימים 

במקום 12.

מתחילת  החל  המס:  בשיעורי  שינוי 
מי  ההכנסה.  מס  שיעורי  ישתנו   2017 שנת 
לחודש,  ברוטו  שקל   20,000 עד  שמשתכר 
יזכה למס נמוך יותר. מי שישתכר כ־60,000 
בשכר  יותר.  גבוה  מס  ישלם  ומעלה  שקל 
 30 בין  ינוע  המס  הפחתת  שיעור  הנמוך 
הנמוך  השכר  מקבלי  לחודש.  שקל  ל־150 

בכלל,  אם  במעט,  מושפעים  להיות  צפויים 
ולא ייהנו מהטבה זו. בעלי שכר גבוה, ישלמו 
שקל  כ־200  להיות  שצפוי  נוסף  הכנסה  מס 

לחודש.

יש  בישראל  לעצמאיים:  חובה  פנסיית 
לא  היום  שעד  עצמאים  מ־200,000  למעלה 
חויבו לחסוך לגיל פרישה. על פי נתוני משרד 
האוצר, ל־40% מהעצמאים אין חיסכון פנסיוני. 
מ־1 בינואר הם יחויבו להפריש לפנסיה על פי 
חוק. המדינה קבעה מנגנון של הטבות מס מצד 

אחד, וקנסות למי שלא יעשה כן מצד שני.

ברכבים:  הזיהום  רמת  דירוג  החמרת 
הארץ  כבישי  על  הנעים  הרכבים  מרבית 
פי  על  2־4.  של  זיהום  רמת  בסולם  נמצאים 
חוק, המשרד להגנת הסביבה מעדכן את רמות 
הזיהום אחת לשנתיים לצורך תשלום מס. רכב 
שדרגת הזיהום שלו גבוהה, יוטל עליו מעתה 

מס גבוה יותר בהתאם לחוק.

חקיקת  תהליך  הבכירים:  שכר  הגבלת 
האחרונות.  בשנתיים  גדול  רעש  עורר  החוק 
הבכירים  של  שכרם   ,2017 מינואר  החל 
כספי  את  המנהלים  הפיננסים  במוסדות 
ל־2.5  יוגבל  ביטוח,  וחברות  בנקים  הציבור, 
יקבל  ואותו בכיר  מיליון שקל לשנה. במידה 
החברה  על  יוטל  שקל,  מיליון  מ־2.5  יותר 
המעסיקה מס נוסף בשיעור של 25%. בנוסף, 
שכר הבכירים במוסדות אלה לא יוכל לעלות 
באותה  ביותר  הנמוך  מהשכר   35% מפי  יותר 

חברה.

הכותב הוא יו״ר מחוז חיפה והצפון בלשכת סוכני 
ביטוח

החוקים החדשים שנכנסו 
לתוקף ב־1 בינואר

מעליית שכר המינימום ועד חוק שקיות הניילון‰ בתחילת 2017 
נכנסו לתוקף מספר חוקים שכדאי לכל אזרח להכיר

מיכה אדוני

שכרם של הבכירים במוסדות הפיננסים יוגבל ל־2.5 מיליון שקל בשנה

 מי שמשתכר עד 20,000 
שקל ברוטו לחודש, יזכה 

למס נמוך יותר. מי שישתכר 
 כ־60,000 שקל ומעלה, 

ישלם מס גבוה יותר
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חדשות  הלשכה

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

דרושים

לסוכנות ביטוח בגוש דן דרושים: חתמת 
אלמנטרי לביטוחי פרט פקידת תביעות 

אלמטרי תנאים טובים למתאימים/ות נא לפנות 
 בדוא"ל : nen@aham.co.il או טל: 

050-5238446 סודיות מובטחת
לסוכנות ביטוח בבורסה ברמת גן דרוש/ה 

מתמחה בביטוח פנסיוני למכירות /הכשרה 
ועבודה אתגרית בתחום הביטוח 09-7738381

דרושה חתמת/פקידה לתחום האלמנטרי בחצי 
משרה לסוכנות ביטוח וותיקה בעמק יזרעאל.

קו"ח במייל: avi@avicaspi.co.il לפרטים 
נוספים לפנות לאבי: 052-3291955

דרוש/ה מתאמ/ת פגישות ביטוח ללקוחות 
קיימים. עדיפות לבעלי/ות נסיון. משרה גמישה 

באיזור דרום תל אביב. לפרטים: בן 052-4830150
בי פור יו סוכנות לביטוח בע"מ. מעוניין לרכוש 
תיקי ביטוח. חיים ואלמנטרי. פתוח לשותפות 

כולל משרדים. סודיות מובטחת.
michaele@b4-u.co.il 0528741331

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.
במשרדי סוכנות ביטוח באזור צ'ק פוסט חיפה 

אפשרות השכרה של בן חדר ל-שני חדרים 
כ-30-50 מ"ר עם כל השירותים: אינטרנט, 

טלפונים, מזגן, חדר ישיבות, מטבח, שירותים, 
חניה, משופץ כחדש!!! אפשרות לשת"פ עסקי. 

טל' ליצירת קשר אייל : 052-6785553
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 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.

שכירות משנה

להשכרה בסוכנות ביטוח במתחם  הבורסה  
ברמת גן חדר מרוהט, כולל תשתיות תקשורת,  

שימוש  במטבחון, חדר ישיבות, כולל ארנונה, 
חשמל, ועוד. אפשרות  לשירותי משרד ו/או 

השתלבות בקבוצת סוכנים פעילה. אווירת 
נעימה  ותומכת. טלפון – 052-4002406 אריה 

לסוכנות ביטוח מובילה בפתח תקוה דרושה 

מנהלת משרד אחריות על שיווק וקשר עם 
 סוכנים קו"ח ניתן לשלוח 
shay@eshkol4u.co.il -ל

להשכרה במתחם הבורסה ברמת גן בסוכנות 
ביטוח פעילה, מוקד טלפוני מאובזר כולל  

7 עמדות ועמדת אחמ"ש המוקד מאובזר 
במלואו קו אינטרנט נפרד, במחשבים, מרכזיה 

IP הכוללת הקלטה, האזנה, חטיפה, לחישה, 
הפקת דוחות בחתכים לפי דרישה, מכונת 

צילום, טלויזיה, מצלמות במעגל סגור, פקס 2 
מייל, תוכנת crm ועוד מטבחון, חדר ישיבות. 

אריה 052-4002406

להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח פנסיוני 
באזור הבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות 

התפעוליות  הנדרשות מתאים גם למתמחה או 
לסוכן פנסיוני הנמצא בראשית דרכו והזקוק 

לתמיכה/הדרכה מקיפה 050-5293836  
להשכרה – מוקד טלפוני בתוך סוכנות ביטוח 

בפ"ת – המוקד מאובזר בשולחנות וכסאות 
וכולל עמדת מנהל משמרת וחדר צמוד למנהל 

המוקד. לפרטים לפנות למאיר 0522248252

להשכרה שטח משרדי בתוך משרדי סוכנות 
ביטוח בפתח תקווה. במשרד כל השירותים 

הנלווים. לפרטים: יגאל   050-8316594 .

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

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 -052
 yosi@faynermanbituah.co ,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

להשכרה שטח משרדי בתוך משרדי סוכנות 
ביטוח בפתח תקווה. לפרטים: יגאל 0508316594

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף )50%( 
לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר 

)רוב הפוליסות בתיק: דירות, עסקים וחבויות, 
ומיעוטן כלי רכב(. טלפון: 0090254-050

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

כמה ע הוכתרו   2016 שנת  סיום  ם 
בענף  המשפיעים  כ־100  אישים 
והפיננסים.  ההון  שוק  הביטוח, 
בתי  ביטוח,  בחברות  במנהלים  לרוב  מדובר 

השקעות ואנשי האוצר. 
שחלקם  מהנבחרים,  באיש  לפגוע  מבלי 
חייב  אני  לרשימה,  להיכנס  ראויים  בהחלט 
זוכים  אותם  את  מביא  מה  שתהיתי  להודות 
לשאת בתואר כה מכובד ומחייב, אילו הישגים 
החולים,  החוסכים,  המבוטחים,  לציבור  הביאו 
האם   ?2016 בשנת  והסיעודיים  הגמלאים 
בפעולותיהם  להם  דאגו  האם  עימם?  הטיבו 

להטבות וזכויות שלא היו לפני 2016?
ברוב המקרים, התשובה ידועה לכולנו - לא. 
ניתן להצביע על שנת  בנוסף, בתחומים רבים 

המבוטחים  ציבור  עם  הרעה  2016 כשנה שרק 
והחוסכים בביטוחי הבריאות, בפנסיות ובדחיקת 
ממוקד  הציבור,  ונאמן  השירות  איש  הסוכן, 

הענקת הטיפול, התפעול והשירות למבוטח. 
בסיומה של שנת 2016 ובתחילתה של 2017 
ניתן לומר דבר אחד בוודאות - כמעט כל אחד 
סוכני  לשכת  חברי  הביטוח,  סוכני  מ־4500 
המשפיעים.  ברשימת  להיכלל  ראוי  ביטוח, 
כל אחד מהם השפיע על חייהם של מבוטחים 
הביטוח  סוכני  ללא  ובכלל.  זאת  בשנה  רבים 
היו תביעות רבות מתעכבות ונמשכות חודשים 
לחלוטין  ונדחות  הטוב,  במקרה  ארוכים 
במקרים נוספים. ללא הסוכנים מטיילים רבים 
ביטוחי  כיסוי  ללא  עצמם  מוצאים  היו  בחו"ל 

הולם בזמן תביעה.

ומי דאג לתשלום ניתוחים, אשפוזים ומחלות 
קשות למאות אלפים בשנה שחלפה? מי דאג 
לפיצוי ראוי לנזקי החורף או לפיצוי בשריפה 
שעות   24 למבוטח  זמין  מי  בצפון?  הגדולה 
ביממה 7 ימים בשבוע כל השנה, כל השנים? 

מנהלי חברות הביטוח או הסוכנים?
אני סבור שבכל רשימה כזאת בכל שנה ושנה 
חייבים לשמור מקום אחד לפחות ללא תמונה, 
הישראלי".  הביטוח  ל"סוכן  שם  ציון  ללא 
היינו שם כל השנים ונהיה שם תמיד בשביל 
גם  להיות  ראויים  בהחלט  ואנחנו  המבוטחים, 

ברשימה זאת.
 

הכותב הוא יו”ר סניף חיפה בלשכת סוכני 
ביטוח

"בשבילי כל סוכן הוא מ־100 המשפיעים"
ליאור רוזנפלד


