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פרסמה ל ביטוח  סוכני  שכת 
קול קורא לגופים מקצועיים 
ייעוץ  בתחום  מוכרים 
הסף  לתנאי  בהתאם  למשכנתאות, 
לידי  להעביר  הגופים  על  שנקבעו. 
ורשמיהם  רעיונותיהם  את  הלשכה 
משכנתאות  מרכז  הפעלת  לצורך 
עם  הלשכה  של  פעולה  בשיתוף 
המרכז המקצועי לתכנון משכנתאות. 
מרכז הייעוץ יופעל בפריסה ארצית.
תת  יו"ר  ורסנו,  יוסי  לדברי 
את  שמובילה  לפיננסים  הוועדה 
לגישה  בהמשך  מדובר  המהלך, 
המקצועית המנחה את לשכת סוכני 
ביטוח בשנים האחרונות, לפיה סוכן 
הקרוב  המקצוע  איש  הינו  הביטוח 
ביותר לתא המשפחתי של בתי האב 
לעצמה  שמה  "הלשכה  בישראל. 
ללקוחותיהם  ערך  לתת  כיעד 
בתחום  גם  הביטוח,  סוכני  של 
בדומה  כידוע,  המשכנתא.  הלוואות 
גם  הביטוח,  חברות  מול  להתנהלות 
בעת נטילת הלוואת משכנתא, קיים 
הלווים  ציבור  בין  אדיר  ידע  פער 
ומוסדות  )בנקים  המלווים  לציבור 
מתוך  כן,  על  מבוססים(.  פיננסיים 
שמעניקים  הערך  את  להעמיק  רצון 
אנחנו  ללקוחותיהם,  הלשכה  חברי 
סבוך  בתחום  מקצועי  שירות  נעניק 
ולקוחותיהם”,  הסוכנים  לטובת  זה 

אמר ורסנו.

חובת יכולת פגישות 
במשרדי הסוכנים

"לשכת סוכני ביטוח בישראל מבקשת להיעזר 
הפעולה  שיתוף  שבאמצעות  כך  במציעים 
יוטמע ענף זה במשרדו של סוכן הביטוח", נכתב 
בפרסום. תנאי הסף לגופים המציעים הם ידע 
ניתוח  המשכנתא,  לבניית  טכנולוגיים  וכלים 

לעומק של המסלולים והתמהילים ובניית לוחות 
סילוקין של ההחזרים החודשיים לאורך הדרך, 
ואינפלציה.  ריבית  של  מגוונות  בקומבינציות 
משפטי  גוף  להיות  המציע  הגוף  על  כן,  כמו 
בישראל  רשמי  באופן  הרשום  מאוגד  ישראלי 
השליטה  לבעל  או  למציע  מורשה.  עוסק  או 

מוכח  ניסיון  להיות  צריך  במציע 
משכנתאות,  יעוץ  בתחום  ועדכני 
לרבות המלצות מבנקים או מוסדות 
"יצרן  בבעלות  אינו  אך  פיננסים, 
הלוואות משכנתא" או מציע מטעמו. 
לפחות  של  עסקים  מחזור  למציע 
מיליון שקל לשנת הכספים האחרונה 
ועליו להוכיח יכולת לניהול נקודות 
שירות לסוכן בפריסה ארצית לרבות 
יכולת עריכת פגישות במשרדי חברי 

הלשכה.

פנייה גם לסוכנים 
מנוסים

נעשתה  הפנייה  ורסנו,  לדברי 
לחברות ייעוץ משכנתאות שיכולות 
ארצית  בפריסה  שוטף  שירות  לתת 
חברות  הביטוח,  סוכני  במשרדי 
שאינן בבעלות יצרן פיננסי )בנקים, 
כמו  ביטוח(.  וחברות  השקעות  בתי 
כן, הפניה תיעשה לכל חברי הלשכה 
עבודה  של  מוכח  ניסיון  להם  אשר 

מול חברות כאלה.
ייעוץ  "פניות יצאו גם למספר גופי 
תת  נציגי  נפגשו  איתם  משכנתאות 
הוועדה לפיננסים במהלך חצי השנה 
יועצי  שוק  למידת  תוך  האחרונה 
פנייה  תצא  כן,  כמו  המשכנתאות. 
לצורך  המשכנתאות  יועצי  לאיגודי 
אשר  האיגודים  חברי  בין  הפצה 
העונים לקריטריונים שנקבעו", מסר 

ורסנו. 

ייעוץ משכנתאות דרך סוכן הביטוח
פורסם קול קורא לגופים מקצועיים בתחום ייעוץ משכנתאות להפעלת המרכז בשיתוף פעולה עם 

הלשכה ‰ יוסי ורסנו: "בדומה להתנהלות מול חברות הביטוח, גם בעת נטילת הלוואת משכנתא, קיים 
פער ידע אדיר בין ציבור הלווים לציבור המלווים"

רונית מורגנשטרן

מיזם  הלשכה 

הצעות יש להעביר לא יאוחר מה־5.2.17, לידי 
 רכזת הוועדות המקצועיות בלשכה - 
 הגב' נורית סימן טוב בכתובת דוא"ל:

vadot@insurance.org.il 

ורסנו: "פניות יצאו גם למספר גופי ייעוץ 
משכנתאות איתם נפגשו נציגי תת הוועדה 

לפיננסים במהלך חצי השנה האחרונה, 
תוך למידת שוק יועצי המשכנתאות. כמו 

כן, תצא פנייה לאיגודי יועצי המשכנתאות 
לצורך הפצה בין חברי האיגודים אשר 

עונים לקריטריונים שנקבעו"

insurance.org.il
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 חדשות  הביטוח

וחיסכון, ה ביטוח  ההון,  שוק  על  ממונה 
דורית סלינגר, הודיעה כי רשות שוק 
שנותנות  השרות  טיב  את  תבחן  ההון 
דיגיטליים,  כלים  באמצעות  הביטוח  חברות 
של  השירות  במדד  הממצאים  את  ותפרסם 
הרשות. מדד השירות משקף את רמת השירות 
של כל חברת ביטוח, בכל אחד ממוצרי הביטוח 

המרכזיים בישראל.
כלים  לשלב  לחברות  קראה  סלינגר 
השירות.  במערכי  ודיגיטליים  טכנולוגיים 
"הכלים הטכנולוגיים ישפרו את איכות השירות 
האפשרות  בצד  עלויות,  ויוזילו  ללקוחות 

לחיסכון ממשי במשאבים", טוענת הממונה. 
יעיל  ביטוח  שוק  מקדמת  ההון  שוק  "רשות 
השירות  נתינת  באמצעות  היתר  בין  ופשוט, 
יתרום  המידע  פרסום  דיגיטליים.  בכלים 
לשיפור טיב השירות, לטובת הציבור הרחב", 

אמרה סלינגר.
יבואו  הדיגיטליים  הכלים  יתרונות  לדבריה, 
השירות  מערך  אופנים.  במספר  ביטוי  לידי 
פעולה,  ולכל  עת,  בכל  לבחור  ללקוח  יאפשר 
את ערוץ הפניה המתאים לו ביותר. הלקוח יוכל 
בכל  ולהמשיך  דיגיטלי  בערוץ  לחברה  לפנות 
שלב את הפעולה בערוץ אחר, מהנקודה שהפסיק 
בערוץ הקודם, ולהיפך. זאת בנוסף לאפשרות של 
הלקוח להשלים את הפעולה בערוצים דיגיטליים 
בלבד. על הערוצים הדיגיטליים להיות אמינים 
ומאובטחים, ולכלול אמצעים לזיהוי מאובטח של 

הלקוח במקום בו הדבר נדרש. 
 MDRT יו"ר  מנור,  יוסי  אומר  בתגובה 
"חברות  כי  לשעבר,  הלשכה  ונשיא  אירופה 

דולרים  מיליוני  עשרות  משקיעות  הביטוח 
אחד  בצד  רק  משקיעות  הן  אבל  בדיגיטציה, 
בניגוד  העצמאי.  בסוכן  בכלל  משקיעות  ולא 
החברות  בהן  ביטוח,  חברות  בבעלות  לסוכנויות 
הביטוח  סוכני  רוב  בדיגיטציה,  משקיעות  כן 
המיטבי  המוצר  את  לתת  ומעוניינים  עצמאים 
ללקוח שלו. כשחברה מספקת לנו סימולטור, היא 
בעצם חוסמת את ההצעות האחרות, ולכן הסוכן 
נאלץ לקנות מערכות פרטיות. סוכנויות הביטוח 
שבבעלות החברות פועלות בעצם בניגוד עניינים 
אותן  לחייב  צריך  והחוק  הלקוח,  כלפי  מובנה 
חברת  בבעלות  שהן  גלי,  בריש  ללקוח  להודיע 
ביטוח מסוימת. אנחנו צריכים דיגיטציה עם כל 

החברות, והחברות לא משקיעות בכך כלום".
בלשכה,  הטכנולוגיה  ועדת  יו"ר  רפ,  ראובן 
ישירות  בה לקוח מדבר  "האפשרות  כי  מוסיף 
דיגיטליים  באמצעים  הביטוח  חברת  עם 
לפסול  צריכה  אינה  מתקדמים,  טכנולוגים 
ממש   כלים  אותם  את  להעניק  האפשרות  את 
לסוכני הביטוח. היום, ביחד עם הצפת הלקוח 
מול  מהירה  תקשורת  ואפשרויות  במידע 
עצמם  את  מוצאים  רבים  סוכנים  היצרנים, 
מוצפים בשאלות של לקוחות על מהות המידע 
טכנולוגיים  כלים  העמדת  אליהם.  שהועבר 

ובראשונה,  בראש  ולסוכנים,  ללקוחות  זהים 
חכמים  כלים  לסוכן  יוענקו  במקביל  כאשר 
לקבל  ללקוח  גם  יאפשרו  יותר,  ומפותחים 
עדיף  שרות  לתת  ולסוכן  יותר,  טוב  שרות 
ללקוח  לסייע  ובמיוחד,  עבודתו.  על  ולהקל 

להטמיע את הקדמה הטכנולוגית. 
כלי  היא  הטכנולוגיה  בה  הגישה  "אימוץ 
עולם  את  יביא  הכל,  חזות  ואינה  מסייע 
הביטוח למחוזות מופלאים. מחד, לקוחות יוכלו 
דיגיטליים  תקשורת  מאמצעי  תועלת  להפיק 
אלה  אמצעים  ומאידך,  הסוכן,  של  ובסיועו 
ואף משוכללים יותר, שיוענקו לסוכן הביטוח, 
יאפשרו לו לשרת לקוחות מאותגרי טכנולוגיה 

הנזקקים לשירותיו, באופן יעיל וחכם".
מלשכת סוכני ביטוח נמסר כי ״אנו מברכים 
דיגיטלי בענף  על כל מהלך שיוביל לשדרוג 
את  לחייב  צפויה  הפיקוח  החלטת  הביטוח. 
לעולם  עצמן  את  להתאים  הביטוח  חברות 
של  הדיגיטציה  ולרמת  ימינו  של  הדיגיטלי 
סוכני הביטוח וכך גם לשפר את התנהלותן עם 
הסוכנים וציבור המבוטחים. בנוסף אנו מצפים 
מהחברות ליישם את הוראת המפקחת גם דרך 
עמלות  דוחות  של  והבהירות  השקיפות  חיזוק 

הסוכן שלוקים כיום בכשלים מיותרים״.

סלינגר לחברות הביטוח: שפרו את השירות 
לציבור באמצעות כלים דיגיטליים

הממונה על שוק ההון הודיעה כי תבחן את שימוש חברות הביטוח בכלים דיגיטליים  ‰ הלשכה: "אנו 
מצפים מהחברות ליישם את הוראת המפקחת גם דרך חיזוק השקיפות והבהירות של דוחות עמלות הסוכן 

שלוקים כיום בכשלים מיותרים״

רונית מורגנשטרן

תמונת
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תמונת
לקוח

ריסק בקליק תמונת
עמלות

עסק
בקליק
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מעסיק
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דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי

יוסי מנור, ראובן רפ ודורית סלינגר
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שעבר ב בשבוע  הכספים  ועדת  של  דיון 
באשר  לקיר  מקיר  הסכמה  נרשמה 
נכים  של  מצוקתם  בפתרון  לצורך 
לצורך  משכנתאות  לקבל  יכולתם  מאי  הנובעת 
לבטח  הביטוח  חברות  סירוב  עקב  דירה,  רכישת 

אותם בביטוח חיים. 
התורה(,  )יהדות  גפני  משה  ח”כ  הוועדה,  יו”ר 
"עצם העובדה שנכים  כי  הישיבה  אמר בפתיחת 
לקבל  יכולים  אינם  בפרט,  צה"ל  ונכי  בכלל 
לעשות  הביטוח  חברות  סירוב  עקב  משכנתא 
לעצמם  לרכוש  מהם  מונע  חיים,  ביטוח  להם 
הישראלית.  החברה  על  בכתם  מדובר  דירה. 
לעצמו.  דואג  אחד  כל  הדדית,  ערבות  במקום 
חברות הביטוח דואגות לעצמן, הבנקים לעצמם, 
הרשויות המקומיות דואגות לעצמן וגם המדינה 
מתנערת מחובתה לדאוג למילוי זכויות בסיסיות 
באוצר  ההון  שוק  על  הפיקוח  אגף  אזרחיה.  של 
דואג אף הוא לעצמו ואינו מתערב להשגת פתרון 
לנושא והנכים נפגעים. ועדת הכספים לא תרפה 
מהעניין עד שכל נכה שיש לו יכולת החזר יוכל 
בדעתנו  נחושים  אנחנו  דירה.  לעצמו  לרכוש 

לפתור את הבעיה ויהי מה".
ח"כ  שיזמה  חוק  הצעת  הוצגה  הדיון  בתחילת 
קארין אלהרר )יש עתיד( ושאליה הצטרפו חברי 
הצעת  פי  על  גפני.  ח"כ  לרבות  נוספים  כנסת 
לדיור  הלוואה  לתת  לסרב  יוכל  לא  בנק  החוק, 
לאדם עם מוגבלות רק בשל העובדה כי אינו יכול 

לרכוש ביטוח חיים בשל מוגבלותו.
ביטוח  יהיה  כשלא  שגם  אומרת  החוק  "הצעת 
לקבלת  אפשרות  תינתן  חיים, 
מסבירה  לדיור",  הלוואה 
"התחייבתי  אלהרר.  ח"כ 
שרים  ועדת  בפני 
לקדם  חקיקה  לענייני 
פתרון מתואם ומקובל. 

יו"ר ועדת הכספים הגיש פתרון יצירתי וכך גם 
סגן שר האוצר. דיברו על הקמת קרן ממשלתית 
הדבר  עכשיו  עד  אך  הזה,  לדבר  ערבה  שתהיה 
לא מסתייע. חברות הביטוח הן עסק כלכלי וכאן 
מבחינתן טמון סיכון נוסף ולכן הן לא מעוניינות 
דיין.  ואין  דין  כשאין  מתנהלות  הן  ככה  לבטח. 
הבנקים לא מוכנים לתת משכנתאות ללא ביטוחי 
שיהיו  מעוניינים  לא  שהם  אמירה  תוך  חיים, 
תמונות של נכים מפונים מבתיהם. אופציה שנייה 
ביטוחי  להעמיד  הביטוח  חברות  את  לחייב  היא 
חיים, אך אגף שוק ההון באוצר התנגד כי לא ניתן 
לחייבם. יחד עם זאת, קיימים  מכשירים ביטוחיים 
שניתן לתת ללא חיתום, עד 500 אלף שקל לכל 
הצעת  הבעיה.  את  לפתור  מבקשת  אני  היותר. 
מרגישה  ואני  הקדנציה  בתחילת  הוגשה  החוק 
סיומה,  לקראת  ואולי  מתקדמת  שהקדנציה 
את  לקדם  בכל-זאת  ושוקלת  מודאגת  אני  ולכן 

ההצעה".
חיים  ביטוחי  מחלקת  מנהלת  היימן,  מיכל 
כי  הוסיפה  והחיסכון  הביטוח  ההון,  שוק  ברשות 
רפואי  חיתום  לעשות  צריכות  הביטוח  "חברות 
הכניסה  טרם  להצטרף,  שמבקש  מבוטח  לכל 
לביטוח וכך נעשה גם לגבי ביטוחי חיים. אנחנו 
חברות שמציעות  להיום,  נכון  שקיימות,  יודעים 
שנאמר,  כפי  חיתום.  דורשות  ולא  פוליסות 
בשלוש השנים הראשונות הן נותנות מענה למוות 
מתאונה. כלומר מוות מתאונה ולא מוות ממחלה. 
זה יכול לתת מענה, לפחות חלקי. סכום הביטוח 
במסלול הזה מוגבל בין 300 ל-500 אלף שקל, 

תלוי באיזו חברה".

להחמיר עם חברות הביטוח
ח"כ גפני אמר בתגובה כי “למחוקק יש אפשרות 
על  גדול  קנס  למשל  דרסטיים,  דברים  לעשות 
חברות ביטוח שלא יעשו ביטוח חיים. אנחנו יכולים 

לקצר  אותן  לאלץ  למשל  החברות,  עם  להחמיר 
זמנים למתן תשובות לבקשת ביטוחים”.

נשר,  מעיין  באוצר,  התקציבים  אגף  נציגת 
קרן  להקמת  מתנגדת  האוצר  עמדת  כי  ציינה 
והבנקים.  הביטוח  חברות  לשיפוי  ממשלתית 
אמר  מאוטנר,  לירון  המשפטים,  משרד  נציג 
שהמשרד רואה קושי בהפעלת חובות על גופים 

פרטיים.
והביטוח,  ההון  ורשות  שהאוצר  דורש  "אני 
יעבירו נתונים לגבי כמה נכים נדחים מדי שנה 
בבואם לבקש משכנתאות וביטוח חיים, וכן לבחון 
שוב את האפשרות להקים קרן ממשלתית שתממן 
בצורה  הביטוח  וחברות  הבנקים  את  תשפה  או 
ודרש  הדיון  בסיום  גפני  ח"כ  אמר  מסוימת", 
תשובות  לספק  הרלוונטיים  הממשלה  ממשרדי 
תוך שבועיים. "יחד עם זאת, אנחנו נדרוש שגם 
יד  ויתנו  כסף  יקצו  הביטוח  חברות  וגם  הבנקים 
שותף  להיות  ישראל  מבנק  מבקש  אני  לפתרון. 
את  תחייב  הבנקים  על  שהמפקחת  הזה.  לעניין 
הבנקים שלא יהיה מצב שנכה שיש לו אפשרות 
היעדר  בגלל  לו  יתאפשר  ולא  משכנתא,  לקחת 
שהיא  הדדית  ערבות  של  מצב  אין  חיים.  ביטוח 
ועדת  המדינה.  הזה  במקרה  השני,  הצד  על  רק 
הכספים לא תאפשר להמשיך עם הכתם הזה על 
שיהיה  עד  מהעניין  נרפה  ולא  ישראל  מדינת 

פתרון".

יו"ר ועדת הכספים: לקנוס חברות ביטוח 
שיסרבו למכור ביטוח חיים לנכים

חברות הביטוח מסרבות לבטח נכים וכתוצאה מכך הם אינם יכולים לקבל משכנתא ‰ יו"ר ועדת 
הכספים, ח"כ משה גפני: “ועדת הכספים לא תרפה מהעניין עד שכל נכה שיש לו יכולת החזר יוכל 

לרכוש לעצמו דירה"
רונית מורגנשטרן

ח"כ אלהרר: "חברות הביטוח הן עסק כלכלי 
וכאן מבחינתן טמון סיכון נוסף ולכן הן לא 
מעוניינות לבטח. הבנקים לא מוכנים לתת 
משכנתאות ללא ביטוחי חיים, תוך אמירה 

שהם לא מעוניינים שיהיו תמונות של נכים 
מפונים מבתיהם”

ח"כ גפני
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חדשות הביטוח

גדל, קבוצת הביטוח הגדולה בענף, מ
החברה  דירקטוריון  כי  הודיעה 
פרישת  על  )ד’(  אתמול  החליט 
בישראל  הביטוח  חברות  מאיגוד  החברה 

והתאחדות חברות לביטוח חיים בע”מ. 
ממגדל נמסר כי ההחלטה התקבלה “על רקע 
אי שביעות רצון מאופן הניהול של גופים אלו 
ליישום  ובהוראות  בכלל,  ברגולציה  בטיפול 
משטר כושר פירעון חדש )סולבנסי( בפרט”. יש 
התפטר  אליהו,  עופר  מגדל,  מנכ"ל  כי  לציין 
לפני  הביטוח  חברות  איגוד  כיו”ר  מתפקידו 
מנהלי  עם  דעות  חילוקי  רקע  על  כחודשיים, 
מול  האיגוד  התנהלות  לגבי  אחרות  חברות 

הרגולטור בכלל ובנושא סולבנסי בפרט.
אשר  מגדל  “קבוצת  כי  מהחברה  נמסר  עוד 
למדה  לקוחות,  מיליון  מ-2  למעלה  משרתת 
לרבות  ויישומו,  סולבנסי  נושא  את  ומכירה 

תהליך יישומו בחו”ל. הקבוצה סבורה שתהליך 
ידי  על  המוצעת  במתכונת  בישראל,  היישום 
המיושם  לזה  דומה  אינו  הביטוח,  על  הפיקוח 
באירופה ואינו נכון לענף הביטוח בישראל. זהו 
במקצועיות  יטופל  כי  ראוי  אשר  חשוב  נושא 
בנושאים  ולא  כוללת,  מערכתית  וברמה 
שלא  מנת  על  כיום,  שקורה  כפי  נקודתיים, 
ענף  בפעילות  לכת  מרחיקי  לעיוותים  לגרום 

הביטוח בישראל”. 
וההתאחדות  מהאיגוד  מגדל  של  פרישתה 
תיכנס לתוקף על פי תקנוני הגופים בסוף 2017. 
החברה  כוונת  “אין  כי  הודיעה  מגדל  ואולם, 
השונים  הרגולציה  בנושאי  ואילך  מעתה  לטפל 
באמצעות גופים אלו אלא בכוחות עצמה, ועמדת 

גופים אלו לא תייצג את עמדת החברה”.
ל”ביטוח  אמרו  הביטוח  בענף  בכירים 
מהאיגוד  מגדל  של  הפרישה  כי  ופיננסים”, 

הכי  החברה  “זו  משמעותית.  אותו  תחליש 
משמעות  אפילו  לזה  יש  באיגוד.  גדולה 
מממנת  מגדל  האיגוד.   מבחינת  כלכלית 
כ־40% מתקציב האיגוד וההתאחדות, ספק אם 
החברות האחרות יראו טעם בקיומו של האיגוד 
דעה  להביע  תוכל  מגדל  מזה,  חוץ  כזה.  במצב 
עצמאית ושונה מהחברות האחרות מול הפיקוח 
והרשויות. יש גם חשש שחברות אחרות תלכנה 

בעקבותיה”.
חברות  והתאחדות  הביטוח  חברות  מאיגוד 
לביטוח חיים בישראל נמסר כי "אנו מצרים על 
הליך  של  בעיצומו  דווקא  מגדל,  של  פרישתה 
הידברות מתקדם עם רשות שוק ההון בישראל 
תיכנס  הפרישה   .2 סולבנסי  משטר  בנושא 
מקווים  ואנחנו   2018 בתחילת  רק  לתוקפה 
מגדל  את  שיותיר  המנגנון  ימצא  אז  שעד 

באיגוד ובהתאחדות".

 זעזוע באיגוד חברות הביטוח:
מגדל הודיעה על פרישה

 קבוצת הביטוח הגדולה בענף הודיעה על פרישה מהאיגוד ומהתאחדות החברות לביטוח חיים
על רקע אי שביעות רצונה מטיפול הגופים ברגולציה

רונית מורגנשטרן
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כלל ביטוח משיקה את קופת הגמל להשקעה “כלל 
גמל לעתיד", המעניקה לכל חוסך את האפשרות 

להפקיד עד 70 אלף שקל בשנה בהפקדה חודשית 
או חד פעמית. הכספים שיופקדו לקופה יהיו נזילים, 

והחוסך יוכל למשוך אותם בכל עת ובכל גיל במשיכה 
הונית, בתשלום מס רווחי הון )הכנסה מריבית(, 

שעומד היום על 25%. אחד היתרונות הגדולים 
של הקופה הינו האפשרות להמיר את הכספים 

הציבוריים בקופה לקצבה חודשית לכל החיים, החל 
מגיל 60, ובכך ליהנות מפטור מלא ממס, כולל ממס 

רווחי הון. עד כה אימצו את התוכנית רק חברות 
גדולות מתחום הביטוח וההשקעות.

“כלל גמל לעתיד” מציעה ללקוחות החברה בחירה 
מתוך 7 מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות 

המאפשרים התאמה מרבית לתנאי השוק ולהעדפת 
הלקוח. ניתן לעבור בין המסלולים בכל עת ללא 

תשלום מס.
על מנת להקל על ההצטרפות, נפתח ממשק 

אינטואיטיבי באמצעותו ניתן להצטרף לקופת הגמל 
דרך אתר האינטרנט של החברה.

אבי רוזנבאום, משנה למנכ”ל ומנהל חטיבת פנסיה, 
גמל ומוצרים פיננסים בכלל ביטוח, אמר בתגובה 

כי “סביבת הריבית הנמוכה מעניקה יתרון ברור 
לאפיקי החיסכון הפנסיוני המהווים פתרון להשגת 
תשואות עודפות בגין כספי החוסכים. אנו מברכים 

על החלטת משרד האוצר להחיות את האפיק ההוני 
באמצעות קופת הגמל להשקעה, ומשיקים את “כלל 

גמל לעתיד”.
בתגובה מסר יוסי ורסנו כי "עם כניסתה לתוקף 

של קופת הגמל להשקעה, שוק הגמל עושה סימנים 
של התעוררות. מה שמפתיע זה שדווקא החברות 
הגדולות וה"מסורתיות" ממהרות לצאת לשוק עם 

המוצר החדש. כנראה מתוך אסטרטגיית שימור, 
בעיקר של כספי הצבירה בפוליסות הפרט.

דווקא היצרנים הקטנים יותר, אשר ציפינו כי ינצלו 
את הכלי החדש לגיוס כספים והצגת אלטרנטיבה 

מרעננת, אינם ממהרים בעניין. כולנו תקווה כי 
השוק הפיננסי ינצל את ההזדמנות של החדרת מוצר 

פיננסי חדש לצורך הרחבת התחרות, הן בהקשר 
של העבודה עם סוכני הביטוח ובסופו של דבר 

בשירות לו יזכה הציבור בעקבות התחרות וריבוי 
האלטרנטיבות לצרכן".

כלל ביטוח משיקה 
קופת גמל להשקעה 

קרן הפנסיה של אלטשולר 
שחם מובילה בתשואות 
בחמש השנים האחרונות

היקף הנכסים המצטבר שלה מסתכם ביותר מ־13 מיליארד 
שקל והתשואה בחמש השנים האחרונות עמודת על 45.78% 

‰ 330 אלף הורים בחרו בה לניהול קופת חיסכון לכל ילד
רונית מורגנשטרן

2016 את התשואה ק רן הפנסיה של אלטשולר שחם הציגה במהלך שנת 
של  הפנסיה  קרן  תשואות  הפנסיה.  קרנות  כלל  מבין  ביותר  הטובה 
התשואה  כאשר   ,1.07% על  עומדת  דצמבר  לחודש  שחם  אלטשולר 
6.58%. בחמש השנים האחרונות קרן הפנסיה של  2016 היא  המצטברת לשנת 
אלטשולר שחם עשתה 45.78% תשואה וסך הנכסים המנוהלים באלטשולר שחם 
תשואה  עם  שקל,  מיליארד  מ-13  למעלה  על  עומד  כללי(  )במסלול  השתלמות 

מצטברת של 4.78% לשנת 2016, ו־43.68% בחמש השנים האחרונות. 
חיזוק משמעותי  קיבלו  בישראל  הגמל  קופות 
הגמל  מוצר  את  השיק  האוצר  משרד  כאשר 
החדש ברבעון האחרון של שנת 2016 - קופת 
אלטשולר  כה,  עד  הידוע  ככל  להשקעה.  גמל 
מכלל  כ־50  להשקעה  גמל  בקופת  גייסו  שחם 
האוצר,  נתוני  פי  על  בנוסף,  בשוק.  הגיוסים 
על  המועדפת  הבחירה  הייתה  שחם  אלטשולר 
55% מההורים בישראל לניהול תכנית חיסכון 
אלף  כ־330  ההשקעות.  בתי  מבין  ילד  לכל 
קופת  את  לנהל  ההשקעות  בבית  בחרו  הורים 

הגמל שלהם במסגרת חיסכון לכל ילד.

ניהול השקעות אקטיבי 
מוצרי  הציג  האוצר  משרד  האחרונה  "בשנה 
חיסכון מצוינים עבור הציבור הישראלי, שהעירו 

מחדש את שוק הגמל", אמר יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם גמל ופנסיה. 
הטובות  התשואות  עם  הפנסיה  קרן  בישראל,  ביותר  הגדולה  ההשתלמות  "כקרן 
להשקעה,  גמל  בקופת  הכללי  מהסך  כ-50%  של  וגיוסים  השנה  לאורך  ביותר 

אנחנו בהחלט רואים כי ההתמדה משתלמת”. 

צירוף לקוח למוצר פיננסי 
והמוצרים  הגמל  בתחום  מרענן  משב  מהווה  להשקעה  הגמל  שקופת  ספק  “אין 
הפיננסיים, אשר סבל בשנים האחרונות מאדישות ציבורית של החוסכים. לאורך 
השנים האחרונות, לשכת סוכני ביטוח התריעה על היעדר אלטרנטיבות לחיסכון 

הפנסיוני של הציבור”, אמר יוסי ורסנו, יו"ר תת הוועדה לפיננסים בלשכה.
אפשרות  תוך  מטרה,  לכל  נזיל  חיסכון  בין  לשלב  החוסך  של  היכולת  "עצם 
לשימוש בכספים כנדבך פנסיוני לגיל הפרישה, ובגמישות של מסלולי השקעה עם 
יכולת לניוד בין הגופים המנהלים, מהווה בשורה מרעננת לשוק הפיננסי. באשר 
לתכניות החיסכון לילדים מקצבאות המ.ל.ל , הרי שמדובר בפעולות אוטומטיות 
הביטוח. מכאן  סוכן  הפנסיוני באמצעות  המוצר  הליך התאמת  וללא  הציבור  של 
שהגופים שהשכילו לשווק ולמתג את המוצר שלהם בצורה היעילה ביותר, “זכו” 
להיענות ציבורית גבוהה יותר”, אמר ורסנו והוסיף כי “כלשכה, אנו שואפים כי 
כל צירוף לקוח למוצר פיננסי יעשה רק לאחר אבחון מקצועי של סוכן הביטוח, 
תוך שהגופים המנהלים ישכילו להעמיד גם לרשות סוכני הביטוח כלים דיגיטליים 
וכפי  “ידידותיים”, לצירוף עמיתים שעברו הליך התאמת מוצר פנסיוני מקצועי 

שנדרש על פי הרגולציה”.

 חדשות  הביטוח

לוינשטיין
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הצעת חוק: קשיש סיעודי מאושפז 
ימשיך לקבל גמלת סיעוד למשך חודש

 ועדת העבודה והרווחה אישרה את ההצעה ותבדוק אפשרות
 להרחבת החוק לחולים סיעודיים בכל הגילאים ‰ ח"כ בר לב: "כיום,
 בתום שבועיים מפסיק המוסד לביטוח לאומי לשלם לקשיש סיעודי

את הקצבה שלו"

רונית מורגנשטרן

עדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת ו
אישרה השבוע לקריאה שנייה ושלישית את 
עם  מוזגה  אשר  הממשלתית,  החוק  הצעת 
הצעת חוק פרטית של ח”כ עמר בר לב )המחנה 
בה  התקופה  לפיה  אחרים,  כנסת  וחברי  הציוני( 
בבית  שמתאשפז   )67 גיל  )מעל  סיעודי  קשיש 
חולים, תוארך מ־14 יום ל־30 יום, והוא ימשיך 
לקבלת  התקופה  הארכת  סיעוד.  גמלת  לקבל 
הגמלה היא בעיקר לצורך המשך העסקת המטפל 
הסיעודי הפרטי של הקשיש. החוק ייכנס לתוקפו 

ב־1 בחודש שלאחר אישורו.
בתום  "כיום,  כי  בדיון  הסביר  לב  בר  ח"כ 
לשלם  לאומי  לביטוח  המוסד  מפסיק  שבועיים 
מכיוון  שלו,  הקצבה  את  הסיעודי  לקשיש 

אמור  החולים  בבית  הרפואי  הצוות  שלכאורה 
הקשיש  בפועל  צרכיו.  כל  את  לקשיש  לספק 
הקצבה  קבלת  בהמשך  המעוניינים  ומשפחתו, 
נאלצים  פרטי,  סיעודי  מטפל  העסקת  לצורך 
לממן זאת מכיסם עם התארכות האשפוז. מדובר 
בנטל כלכלי כבד מאוד. הארכת הקצבה ל־30 יום 
תביא מזור, תקטין את העיסוקים הביורוקרטיים 

ותקל על בדידות הקשישים".

להרחיב את החקיקה 
קרא  )כולנו(  אלאלוף  אלי  ח”כ  הוועדה,  יו”ר 
נוספים  יום  ב־15  לגמלה  הזכאות  את  להאריך 
סיעודיים,  קשישים  על  רק  לא  אותה,  ולהחיל 
אלא על חולים סיעודיים בכל הגילאים. אלאלוף 

נתונים  יאסוף  לאומי  לביטוח  המוסד  כי  קבע 
ויציג  הקרובים,  החודשים  בששת  רלוונטיים 
את  לשנות  תשקול  אשר  הוועדה  בפני  אותם 

החוק בהתאם.
באגף  לאומי  ביטוח  רפרנטית  אגמון,  יעל 
החוק  "הצעת  כי  בדיון  אמרה  באוצר,  תקציבים 
זוכה לתמיכה מהממשלה. זוהי פשרה בין לאפשר 
לקשיש לא לאבד את זכאותו לגמלה לבין החשש 
שהמוסד לביטוח לאומי יממן את עבודת מחלקות 

האשפוז בבית החולים".

 חדשות  הביטוח

ח"כ אלאלוף וח"כ בר לב
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חדשות  הביטוח

את ה תחליף  לא  הטכנולוגית  חדשנות 
לסוכני  תסייע  אך  הביטוח,  סוכני 
את  טובה.  עבודה  לעשות  הביטוח 
הדברים אמר ג’ו צ’אנג, מנכ”ל קבוצת סוכני 

הביטוח AIA הפועלת בדרום מזרח אסיה.
צ’אנג טוען כי הטכנולוגיה מסייעת לשפר את 
שירות סוכני הביטוח ללקוחות, זאת תוך שימוש 
במערכת IPOS אשר באמצעותה סוכן הביטוח 
מידע  ולהציג  פיננסיים  ניתוחים  לבצע  יכול 

פרטני בפני הלקוח בבואו לגבש הצעת ביטוח.
בנוסף, בסקר שנעשה על ידיי החברה נמצא 
כי יש ביקוש גדול מצד המבוטחים לפגישות 
לקבל  כדי  זאת  הביטוח,  סוכן  עם  אישיות 

פרטים רבים יותר על פוליסת הביטוח. בחלק 
ביקוש  יש  אסיה,  מזרח  דרום  העולם,  של  זה 
צ’אנג  למבוטחים.  לייעוץ  איכותי  לשירות 
מוסיף כי זה צפוי להיות צינור השיווק העיקרי 

עוד שנים רבות. 
חיזוק  של  המדיניות  כי  מציינים   AIA-ב
סייעה  היא  הוכיחה את עצמה.  הביטוח  סוכני 
הביטוח  פוליסות  שיווק  היקף  את  להגדיל 
הקבוצה  בהן  אסיה,  מזרח  דרום  במדינות 
לחיזוק  תורמת  הזו  המדיניות  בנוסף,  פעילה. 
לדעת  והלקוחות.  הביטוח  סוכני  בין  הקשר 
בתקופה  המגמה  תהיה  זו  הקבוצה  מנכ״ל 

הקרובה, למרות התחזקות הטכנולוגיות.

75563_210x145_z.indd   4 12/22/16   12:25

החדשנות הטכנולוגית

בדרום מזרח אסיה יש ביקוש לשירותי ייעוץ למבוטחים ‰ מנכ"ל 
קבוצת סוכני הביטוח AIA צופה שזה ימשיך להיות צינור השיווק 

העיקרי של סוכני הביטוח בשנים הקרובות
דויד ליפקין

לא תחליף את סוכני הביטוח
פיני שחר פורש מתפקידו 

סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח 
וחיסכון, פיני שחר, הודיע היום על פרישה 

מתפקידו, לאחר ארבע שנים בתפקיד. פיני 
עבד באגף שוק ההון ולאחר מכן ברשות 

במשך 11 שנים. במהלך תקופת עבודתו כסגן 
היה אחראי על פעולות הפיקוח, הביקורת, 
האכיפה וטכנולוגיה. הוא יפרוש מתפקידו 

במרץ 2017.
מהרשות נמסר כי תחומי אחריותו 

של שחר לאורך השנים היו 
רחבים, ובין היתר הוא הוביל 

הסדרה ליישוב תביעות 
בכל ענפי הביטוח, פעל 

ליצירת חזון דיגיטלי והקמת 
מחלקת טכנולוגיה ברשות, עסק 

בהתמודדות עם סיכוני הסייבר, כיהן כיו"ר 
ועדת עיצומים כספיים ושימש כאחראי כוח 
אדם ותקציב. בנוסף, הוא מרצה בבית הספר 

למנהל עסקים באוניברסיטה העברית. 
הממונה על שוק ההון, דורית סלינגר, הודתה 

לשחר על שנות עבודתו המסורות ועל תרומתו 
הרבה, ואיחלה לו הצלחה רבה בהמשך דרכו.

רונית מורגנשטרן

פיני שחר
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 חדשות  הביטוח

ליאת הכנסת אישרה השבוע בקריאה מ
ביטחון”  “כרית  ושלישית,  שנייה 
לכיסוי  המדינה  של  )התחייבות 
גירעונות( עבור כל קרנות הפנסיה הוותיקות 
לחוק  בתיקון  מדובר  קרנות(.   9( שבהסדר 
)ביטוח(,  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח 
הוותיקות  הפנסיה  לקרנות  להעמיד  המציע 
כרית ביטחון לשם הגנה מפני סיכוני ירידת 
הריבית  ירידת  על  בפיצוי  מדובר  הריבית. 

בשוק ההון מתחת ל-4%.
בעקבות המלצות ועדת ברנע תינתן “כרית 
ביטחון” לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, 
או  שקלים  מיליארד   11.32 של  לתקרה  עד 
%11.8, הנמוך מבניהם. זאת לצורך הגנה על 

אם  בזכויותיהם,  פגיעה  מפני  הקרנות  עמית 
תחול ירידה בשיעורי הריבית לפיה מחושבת 

התחייבות הקרנות לעמיתים. 
סכום  מיועד  בהסדר,  שאינן  הקרנות  לגבי 
מהקרנות  אחת  כל  עבור  ביטחון  לכרית 
הנדרשים  שינויים  את  בתקנונה  שערכה 
התחייבויותיה.  הפחתת  לשם  החוק  בהצעת 
לחישוב  הדרכים  מפורטים  החוק  בהצעת 
סכומי כרית הביטחון והוראות לעניין תקרת 
קרנות  ולגבי  מימושה,  ואופן  הביטחון  כרית 
שאינן בהסדר – גם השינויים שנדרשת הקרן 
להצטרף  יוכלו  אלה  קרנות  בתקנון.  לבצע 
 ,2017 לתכנית כרית הביטחון עד סוף שנת 
בשנת  הצטרפו  כאילו  תנאיה  את  ויקבלו 

באישור  מותנית  הקרנות  הצטרפות   .2012
של  והרווחה  העבודה  וועדת  האוצר  משרד 
במהלך  תמיכה  בעבר  הביעה  שכבר  הכנסת, 

זה.
יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ח"כ 
אלי אלאלוף )כולנו( אמר בתגובה כי "השמירה 
על זכויות הפנסיה של העובדים הניעה אותנו 
'אל  הפסוק  את  מקיימת  והיא  הדיונים,  בכל 
עמיתי  על  ושומרת  זיקנה'  לעת  תשליכני 
הקרנות הוותיקות". ח"כ שולי מועלם-רפאלי 
)הבית היהודי( הוסיפה כי "החוק שומר גם על 
זכויות העמיתים הצעירים המפקידים לקרנות 
הפנסיה. מדובר בחקיקה הוגנת וראויה כלפי 

כולם".

 קרנות הפנסיה הוותיקות יקבלו
“כרית ביטחון" מפני סיכוני ירידת הריבית

המדינה תכסה גירעונות של הקרנות עד לתקרה של 11.32 מיליארד שקל ‰ הקרנות שאינן בהסדר 
זכאיות ל"כרית ביטחון" בתנאי שיערכו בתקנונן את השינויים הנדרשים בהצעת החוק

רונית מורגנשטרן

וביטוח,  השקעות  הראל  מנכ"ל  אגסי,  רונן 
החברה  לדירקטוריון  השבוע  בתחילת  הודיע 
בקבוצה.  כהונתו  את  לסיים  רצונו  על 
מרצונו  נובעת  פרישתו  כי  ציין  בהודעתו 
אגסי  חדשים.  ניהוליים  לאתגרים  לפנות 
את  החליף  אז   ,2016 בינואר  לתפקיד  מונה 
שמעון אלקבץ ומישל סיבוני, ששימשו עד אז 

מנכ"לים משותפים של הקבוצה.
עוד ציין אגסי בהודעתו, כי לאחר כעשר שנים 
מוצלחות ופוריות בתפקידים בכירים בקבוצת 
הראל, ובכלל זה מנהל הכספים של הקבוצה, 
ראש חטיבת כספים ומשאבים של הראל ביטוח 
ומזה למעלה משנה כמנכ”ל החברה, הוא חש 
על  כאחראי  העיקרי  מעיסוקו  מיצוי  תחושת 
לסיים  ומעוניין  הקבוצה,  של  הכספים  תחום 
הדירקטוריון,  ליו”ר  הודה  אגסי  כהונתו.  את 
האמון  על  והדירקטוריון  המבורגר,  יאיר 

מנכ"ל הראל פורש לאחר שנה 
אחת בלבד בתפקיד

הזכות להיות שותף במשך  ועל  זכה  לו  הרב 
שנים לכל המהלכים העסקיים המרכזיים של 

הקבוצה.
השקעות  הראל  מסרה  לבורסה  בהודעה 
בקבוצה  בתפקידיו  לכהן  ימשיך  אגסי  כי 
ובכלל זה מנכ"ל החברה, מנהל הכספים של 
הקבוצה, ומשנה למנכ”ל וראש חטיבת כספים 
ומשאבים של הראל ביטוח, דירקטור בחברות 
השקעות  ועדת  חבר  הראל,  בקבוצת  שונות 
למינוי  עד  וזאת  נוספים,  ותפקידים  נוסטרו 
דבר  תפקידיו,  של  מסודרת  והעברה  מחליף 
של  השני  הרבעון  בסוף  יקרה  הנראה  שככל 
החברה  ודירקטוריון  המבורגר   .2017 שנת 
על  אגסי  למר  ותודה  רבה  הערכה  הביעו 
לכל  לקבוצה,  והמהותית  הייחודית  תרומתו 
אורך שנות כהונתו בקבוצה ואיחלו לו הצלחה 

בהמשך הדרך.

רונן אגסי הודיע על פרישה מתפקידו כמנכ"ל הראל השקעות וביטוח ‰ ימשיך לכהן בתפקידו 
עד סוף הרבעון השני של 2017

רונית מורגנשטרן

רונן אגסי
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חדשות  הלשכה

להצטרפות למיזם וקבלת פרטים נוספים, 
ניתן ליצור קשר במייל:

inform@insurance.org.il

הצלחה גדולה למיזם הבין־דורי בקרב הדור הצעיר
 המיזם שנועד לחבר בין סוכנים ותיקים לסוכנים צעירים זכה לעשרות פניות, אך עדיין חסרות פניות

 של סוכנים מבוגרים ‰ אריק ורדי: “המודלים הם בסיס לתחילת קשר בין דורי וניתנים לשינוים
לפי רצונם של החברים"

רונית מורגנשטרן

הבין־דורי מ  המיזם  של  פרסומו  רגע 
של  פניות  עשרות  ללשכה  הגיעו 
לרכוש  המעוניינים  צעירים,  סוכנים 
ולהתמזג במשרדי סוכני ביטוח בהתאם למודלים 
בין  לחבר  נועד  במהותו  המיזם  המיזם.  שמציג 
תיק  את  למכור  שמעוניינים  ותיקים  סוכנים 
צעיר,  סוכן  לעסקיהם  לצרף  או  שלהם  הביטוח 
לבין סוכנים צעירים שיכולים לרכוש או לשתף 
של  עמל  מפרי  וליהנות  ותיק  סוכן  עם  פעולה 

עשרות שנים ותיק ביטוח עשיר. 
לדברי אריק ורדי, יו"ר ועדת מחוזות, סניפים 
כל  המיזם,  ומקדמי  יוזמי  בין  שהוא  ואירועים, 
המודלים נבדקו מבחינה משפטית ובמידת הצורך 
יקבלו  למיזם  להצטרף  בבקשה  שיפנו  חברים 
המיסויי/ פן  לגבי  ייעוץ  גם  כמו  משפטי  יעוץ 

הכלכלי על ידי יועצי הלשכה.
דורי  בין  קשר  לתחילת  בסיס  הם  "המודלים 
וניתנים לשינוים לפי רצונם של החברים. אנחנו 

במועדון  יקודם  גם  שהנושא  מקווים 
לדרך  יוצא  הוא  שגם  הסניורים, 

לטובת  ומיועד  השרון,  במחוז 
הסוכנים המבוגרים".

רואה  הביטוח  סוכני  "לשכת 
להמשך  כעתודה  העתיד  בדור 
בישראל.  הביטוח  ענף  קיום 

קידום  דגלה  על  חרטה  הלשכה 
בענף.  הצעיר  הדור  של  והכוונה 

אנו מודעים לפער היכולת בין הסוכן 
הצעיר אשר מגיע לעולם לא פשוט וצריך 

ומאידך  מאין,  יש  לקוחות  תיק  לעצמו  לבנות 
סוכנים ותיקים עם תיקים אשר מכילים בתוכם 
ממנו  מפיקים  לא  אשר  לקוחות  ואלפי  מאות 
את המיטב, ולעתים רק משמרים אותו . לשכת 
סוכני ביטוח יצאה עם המיזם על מנת להפגיש 
בין שני העולמות האלו ואנו מאמינים כי שילוב 
לשני  להצלחה  יגרום  לצעיר  ותיק  בין  כוחות 

ענף  של  והתמקצעות  לקידום  הצדדים, 
הביטוח בישראל. היום הוא המחר, אל 
לשכת  של  בפנייה  נכתב  תמתין”, 

סוכני ביטוח לחבריה.
הצלחה  נוחל  המיזם  כאמור, 
גדולה בקרב סוכנים צעירים, אך 
חסרות פניות מצד סוכנים ותיקים 
שלהם  בעסק  לשלב  המעוניינים 
סוכנים  אל  פונים  אנו  צעיר.  דם 
גמלאות  או  פרישה  לקראת  הנמצאים 
ללא דור ממשיך ומעוניינים לשלב את אותם 

סוכנים צעירים לפנות אל הלשכה.

אריק ורדי

insurance.org.il
insurance.org.il
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“החזון שלי הוא להתקדם בכל שנה ולהיות 
מסוכני הביטוח מהשורה הראשונה בישראל"

בכל שבוע נארח צעיר שיספר על עצמו, על השתלבותו במקצוע ועל עתיד 
המקצוע בעיניו ‰ השבוע: עלאא אדריס ממג’ד אל כרום

גיל: 34
מצב משפחתי : נשוי + 4

ותק במקצוע: 10 שנים בביטוח )עובד 
בסוכנות הביטוח של חתנו בנצרת(, שנה 
עם רישיון פנסיוני ולקראת סיום רישיון 

באלמנטרי
השכלה: תואר ראשון בהוראת מדעים בטכניון 

ותואר שני במנהל עסקים ושיווק
איך הגעת להיות סוכן ביטוח?

“לאחר שסיימתי תואר ראשון הציע לי אביה 
של אשתי, נואף עאלם, שיש לו סוכנות גדולה 

בנצרת, לבוא ולעבוד אתו. אני משמש שם 
כמפקח פנימי וסוכן עצמאי.

מי סייע לך להשתלב בתחום?
“אבא של אשתי. הצטרפתי לכל פגישה שלו 
ולמדתי את הפרקטיקה. הוא שלח אותי לכל 
מיני השתלמויות מקצועיות כדי ללמוד את 

התיאוריה. לפני שנה קיבלתי את הרישיון 
שלי כסוכן פנסיוני וכבר יש לי הישגים 

משמעותיים בגיוס לקוחות.
למה דווקא פנסיוני?

“לאחר תקופה קצרה שלי בתחום הביטוח אבי 
חלה בסרטן, ואז הבנתי כמה חשוב לעשות 
ביטוח בריאות וחיים, וכמה זה חשוב לקנות 
ביטוח כזה אצל סוכן ביטוח. למרבה המזל 

הייתה לו פוליסה שאני עשיתי לו, ומאז 
קיבלתי החלטה שאני נדבק למקצוע הזה לכל 

חיי. לשמחתי, אבי החלים לאחר מספר שנים.
אני ממליץ לסוכנים לעסוק דווקא בנושאים 

ההומניטריים שבתחום הביטוח, ופחות 
בפיננסים. זה התפקיד שלנו סוכני הביטוח, 

זו עבודת הקודש שאנחנו צריכים לעשות 
לטובת הלקוחות שלנו. אני ממליץ ללקוח שלי 
קודם כל לקנות ביטוחי בריאות וקטסטרופות 
ורק לאחר מכן אעשה לו תכנון פנסיוני, שהוא 

מאד חשוב.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?

“בעל סוכנות משגשגת משלי”.
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?

“עתיד המקצוע תלוי רק בנו, הסוכנים – ככל 
שנהיה יותר מקצוענים, ממוקדים ושירותיים, 
כך יהיה טוב יותר למקצוע. המגמה כיום היא 

הוזלת עמלות מצד החברות והעברת מוצרים, 
כולל פנסיה, לערוצים ישירים וטכנולוגיים. 

הטכנולוגיה צריכה להיות עבורנו גורם מסייע 
ולא גורע מהפרנסה. אני קורא לחברות 

הביטוח לשלב סוכנים גם במוצרים כמו קופת 
גמל להשקעה, וקופת חיסכון לילדים. אנחנו 

צריכים להיות חזקים ומקצוענים, אחרת הענף 
שלנו יילך ויישחק".

איזה נושאים ביטוחיים מעסיקים יותר את 
המגזר הערבי?

“כיום בעיקר האלמנטרי, אבל דווקא בגלל 
העובדה ששוק ביטוחי החיים והבריאות 

די בתול במגזר הערבי, יותר קל לי להציע 
את השירותים בתחומים האלה כי ציבור 
הלקוחות הפוטנציאלי הוא גדול מאוד. 

בנוסף, במגזר יותר קל להתמודד מול מוקדי 
המכירות, שבדרך כלל מציעים מוצרים 

ללא חיתום. כמו ביטוח תאונות אישיות, 
שבעיני הוא לא ביטוח משמעותי. קודם כל 

צריך למכור לציבור ביטוחי בריאות, חיים 
וקטסטרופות בכלל.

איזה טיפ יש לך להציע לסוכנים צעירים כמוך?
“להתמקצע, להיות חזקים, אל תפחדו. תייצרו 

לעצמכם בסיס נתונים, קחו יוזמה, צאו לפגוש 
כמה שיותר לקוחות, והציעו להם את המוצרים 

שלכם. תאמינו בעצמכם – מקסימום זה 
יצליח, תפתחו חזון – החזון שלי הוא להתקדם 

בכל שנה עוד ועוד, לפתוח בעתיד סוכנות 
ביטוח משלי ולהיות מסוכני הביטוח מהשורה 

הראשונה בישראל.
השתמשו בידע של הסוכנים הוותיקים, לי זה 

עזר מאוד, וכאן אני רוצה לברך את לשכת 
סוכני ביטוח על היצירתיות שלה בגיבוש 

המיזם הבינדורי - השתמשו במיזם הזה כי הוא 
יעזור לכם להתקדם הרבה יותר מהר”.

רונית מורגנשטרן

סוכן צעיר

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

מחשבים
מחדשערך

“עתיד המקצוע תלוי רק בנו הסוכנים”
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ביטוח  בעולם        דוד ליפקין

כי מ מציינת  בייאל,  אינגה  לוידס,  נכ"לית 
בהנפקת   50% של  זינוק  היה   2016 בשנת 
פוליסות לכיסוי מתקפות סייבר. מגמה זו של 

צמיחה צפויה להימשך גם השנה.
לפי דיווח של פייננשל טיימס, היקף פוליסות לכיסוי 
מתקפות סייבר בשנה שעברה הסתכם ב־2.5 מיליארד 
כיסוי  ביטוח  פוליסות  להנפקת  העיקרי  השוק  דולר. 
רוב  כאשר  האמריקאי,  הוא  הסייבר  מתקפות  מפני 
הפוליסות הוצאו בלונדון. לפי הערכת חברת הביטוח 
אליאנץ’, היקף הנפקת פוליסות ביטוח מפני מתקפות 

סייבר יגיע ל־20 מיליארד דולר ב־2025. 
 ,CFC UNDERWRITING לפי נתוני חברת החתמות
סייבר,  מתקפות  מפני  תביעות  הגישו  ב־2016400 
גידול של 78% מ־2015. המשמעות בכך היא דרישת 

פיצוי אחת ליממה.

בארה"ב ח משנה  ומבטחי  ביטוח  ברות 
מבטלים עסקאות מיזוג עם בחירתו של  
דונלד טראמפ לנשיא ארה”ב. הדבר נובע 
 מחשש שהעסקאות יוגדרו כ"אנטי אמריקאיות"

על ידי טראמפ.
ביצוע  לגבי  הרהורים  יש  הביטוח  לאנשי 
אמריקאיות  ביטוח  חברות  של  מיזוג  עסקאות 
הביע  טראמפ  כי  מציינים  סטריט  בוול  וזרות. 
הגורמות  עסקאות  לגבי  עוקצניות  הערות 

תווית  מדביק  ואף  מארה”ב,  עסקים  להוצאת 
אנטי אמריקאית לעסקאות מיזוגים. שיקול נוסף 
הנשיא  הבטחת  הוא  העסקאות  לכדאיות  ביחס 

הנכנס להקטין את שיעורי המס על חברות.
מצפים  האמריקאים  הביטוח  אנשי 
בחודשים  כבר  הבטחותיו  את  יממש  שטראמפ 
מיזוגים  בתחומי  ההתרחשויות  לכן,  הקרובים. 
והשתלטויות תלוי בקצב העמידה של טראמפ 

בנושאי המיסוי.

 מנכ"לית לוידס: זינוק של
50% בהנפקת פוליסות סייבר

להשכרה נ במכוניות  או  במוניות  וסעים 
יומי.  נסיעה  ביטוח  לרכוש  יוכלו  בהודו 
-3% של  בגובה  תהיה  הביטוח  פרמיית 

5% ממחיר הנסיעה.
בשל  כמסוכנת  נחשבת  הודו  בכבישי  הנסיעה 
והתיירים  בכבישים,  המסתובבות  הפרות 
המעדיפים לנסוע במוניות או במכוניות שכורות 
חברות  לכן  חייהם.  את  שמסכנים  נהגים  עם 
עם  התקשרויות  יוזמות  וכאולה,  אובר  מוניות 
דוגמת  נסיעה,  ביטוח  להנהגת  הביטוח  חברות 
הפוליסה  בחו”ל.  נסיעות  לביטוח  הפוליסה 
עזרה  לנסיעות,  ביטוחי  כיסוי  תכלול  ההודית 

ראשונה רפואית ואף אובדן מזוודות.

המשא ומתן נמצא בשלבים מתקדמים ובהודו 
מצפים שהנהגת הפוליסה תרגיע את התיירים 
שישתמשו במוניות ובמכוניות שכורות במהלך 

שהותם בהודו.

מקור הכנסות ממט”ח

fo
to

lia
ם: 

מי
לו

צי

ביטוחי ה חברת  להקמת  תוכנית 
הביטוחים  משנה חדשה, שתרכז את 
אפריקה,  ממדינות  ובכמה  במצרים 
וכמה  מצרים  ממשלת  בין  מחלוקת  יצרה 
מאנשי הביטוח במדינה סביב הקמתה. המטרה 
ההכנסות  מקור  תהיה  החדשה  שהחברה  היא 

ממט”ח של מצרים.
במצרים לא מרוצים מתוצאות הפעילות של 
אג’יפיט-רי,  הקיימת  המשנה  ביטוחי  חברת 
אולם פתרון הבעיה מחייב אותם לגייס סכום 
החדשה,  החברה  להון  דולר  מיליון   100 של 
יחד עם עשרות עובדים מקצועיים. לכן, חלק 
מבכירים בתעשיית הביטוח המצרית מתנגדים 
החברה  ראשון  שבשלב  ומציעים  לתוכנית, 
החדשה תעסוק בביטוחי משנה במצרים, ולכן 

תצטרך הון של כ-50 מיליון בלבד.
גם התומכים בהקמת חברת הביטוח בשלבים 
בחברה  זרים  מבטחים  לשלב  לנסות  מציעים 
החדשה. הזרים יחזיקו בכמה אחוזים בבעלות 
על  אבל השקעתם תקל  החדשה,  החברה  על 
חברות  ידי  על  החברה  סיווג  ועל  ההון  גיוס 
הביטוח  חברות  גם  הבינלאומיות.  הרייטינג 
החדשה  החברה  בהקמת  תומכות  המצריות 
כדרך לחיזוק מעמד תעשיית הביטוח המצרים 

והכלכלה המצרית.

 נוסעים במוניות בהודו יוכלו 
לרכוש ביטוח נסיעה ליום

אירועי הלשכה
… מחוז ירושלים יערוך יום עיון ביום ה', ה-2.2 
בין השעות 9:00-13:00, במרכז הכנסים רמת 

רחל, קיבוץ רמת רחל. היום ייערך בשיתוף 
קבוצת שגריר. חניה חופשית באזור המתחם

 מחלוקת 
 במצרים

סביב הקמת 
חברת ביטוחי 
משנה חדשה

עידן טראמפ: המבטחים האמריקאים 
מבטלים עסקאות מיזוג

יגיע ל-20 מיליארד דולר ב-2025

ביטוח נסיעה יומי
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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 פרטית וותיקה בשרון דרוש /ה 
סוכן ביטוח  בעל רישיון להצטרפות לצוות של 

5 עובדים, לתפקיד הכולל ניהול, תמיכה וטיפול 
בתיקי ביטוח, פנסיה ופיננסים. רשיון בביטוח 

פנסיוני – חובה. הבנה בפנסיה, ביטוחי מנהלים 
ובביטוחי סיכונים בריאות וסיעוד. יתרון גדול 
לבעלי ניסיון. אוריינטציה שיווקית ומכירתית. 

יכולת עבודה בצוות שליטה בכל יישומי ותוכנות 
המחשב: אלמגור, באפי, אופיס. יכולת ביטוי 
טובה בכתב ובע"פ. המשרה מיועדת לנשים 

וגברים כאחד למתאימים הזדמנות להתקדמות 
אישית מקצועית ועסקית. לפרטים יש לפנות 

ל: אתי דמבו 052-2428130 קורות חיים למייל-
call@kesher-ins.co.il

לאתר מס-פיק חיסכון פיננסי דרושים סוכני/ות 
ביטוח צעירים ועצמאיים המעוניינים להשתלב 
כסוכני משנה בסוכנות הביטוח הדיגיטלית של 

החברה. קבלת לידים ברמה היומית מהפניות של 
האתר בעלי אוריינטציה טכנולוגית בעלי יכולת 

 גבוהה בטלפון מול לקוחות 
jobs@maspick.co.il  אודי 050-8210573
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.

שכירות משנה
להשכרה מיידית במשרד ביטוח יפהפה ותיק 
ואיכותי מאוד בקניון עזריאלי במודיעין: שתי 
עמדות עבודה מאובזרות לחלוטין, קישוריות 

לכל חברות הביטוח , שירותי משרד מלאים 
לרבות מטבחון מאובזר מתאים לפקידות / סוכן 

/ מוקד מכירות ושיווק / נציגות משרד מעיר 
 אחרת וכד' לפרטים: איל 052-2334332 

eyal@sos-ins.co.il 
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

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 052-8196304, 

 yosi@faynermanbituah.co
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
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

"שאול פסטרנק מעוניין לקנות תיק ביטוח 
אלמנטרי באזור תל אביב- 050-5332148".

לשכת סוכני ביטוח 
משתתפת בצערו של חבר 

הלשכה יוסי דובין, על 
פטירת אביו, חבר הלשכה

 משה דובין 
ז"ל

שלא תדעו עוד צער

 הצלחה לאירוע ההשקה של 
"מועדון הסניורים" 

רונית מורגנשטרן

לאירוע ל הגיעו  איש  מ־150  מעלה 
ההשקה של מועדון הסניורים של מחוז 
השבוע  ראשון  ביום  שהתקיים  השרון, 
גם  השתתפו  באירוע  בהרצליה.  דניאל  במלון 

ראשי הלשכה וסניפי המחוז.
"זו הייתה הפתעה עצומה לראות את ההצלחה 
שהגיעו  המשתתפים  מספר  של  רגילה  הבלתי 
וכולם  במשתתפים  עמוס  היה  האולם  לאירוע. 
הסוכנים  של  גדול  צימאון  יש  התלהבו. 
המבוגרים לשמוע על מה שמעסיק אותם," אמר 

דניאל קסלמן, יו"ר מחוז השרון.
עו“ד ליאור קן דרור, היועץ המשפטי של מחוז 
צביקה  עו“ד  אירוע“,  ”ניתוח  על  הרצה  חיפה, 
על  דיבר  אישית,  בין  לתקשורת  מומחה  יוגב, 
בכיר  מאמן,  ירמי  ויוני  אנשים“  בין  ”הקשר 
בתות תקשורת ותוצאות, דיבר על פריצת דרך.

של  למידע  הצימאון  כי  קסלמן  אמר  עוד 
הסוכנים המבוגרים בא לידי ביטוי גם בהרשמה 

הראשונה  לסדנה  משתתפים  של  תקדים  חסרת 
שתיפתח  דרך",  "פריצת  סדנת   – המועדון  של 
וביטוח של הלשכה.  החודש במכללה לפיננסים 
"הלחץ בהרשמה הוא מטורף ונצטרך להגדיל את 

הכיתה", אמר קסלמן.
מספר  ושל  האירוע  של  הגדולה  “ההצלחה 
הנרשמים לסדנה מעידה שהיה חוסר גדול בנושא 

לאורך השנים. 60% מחברי הלשכה הם מעל גיל 
ויוזם  נתניה  סניף  יו"ר  יוסי אנגלמן,  60”, אמר 
האירוע  “בעקבות  כי  מוסיף  אנגלמן  המועדון. 
הסניורים  למועדון  וואטסאפ  קבוצת  פתחנו 
עצמו  לאירוע  נלהבות  תגובות  שם  וקיבלנו 
יוצאת  התלהבות  יש  המועדון.  של  ולרעיון 

מהכלל”.

קסלמן )מימין( ואנגלמן
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