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להוראות ח מתנגדות  הביטוח  ברות 
של  חוזר  טיוטת  במסגרת  שפורסמו 
ההון,  שוק  על  הממונה  סלינגר,  דורית 
התנהלות  על  האחרון,  באוגוסט  וחיסכון  ביטוח 
)חוזר  שלהן  ההסדר  מוסכי  מול  הביטוח  חברות 
המוסכים(. מדובר בטיוטת הוראות אשר קובעות 
תביעת  במסגרת  יתנהלו  הביטוח  חברות  כיצד 
לדבריה,  ומוסכים.  שמאים  מול  אל  רכב  ביטוח 
ההוראות צפויות להוזיל את מחיר ביטוח הרכב, 
ידי  על  למבוטחים  שניתן  השירות  את  לשפר 
חברות הביטוח, השמאים והמוסכים ולצמצם את 

ניגודי העניינים בענף בין השחקנים השונים.
רשות שוק ההון קבעה בטיוטה כללים מחייבים 
מוסכים,  עם  התקשרות  בעת  ביטוח  לחברות 

ביניהם:
והמוסך  הביטוח  חברת  של  משותפת  אחריות   

על תיקון הרכב.
 איסור על חברת הביטוח לעכב תיקון רכב. 

 דרישה לעמידה בזמנים שנקבעו על ידי רשות 
שוק ההון.

ובהוגנות  ביושר  במקצועיות,  יפעל  המוסך   
בהליך תיקון הרכב.

בעלות  המוסך  את  תגביל  לא  ביטוח  חברת   
תיקון הרכב.

 ההסכם בין החברה למוסך יפורסם בפומבי.
המוסכים  דירוג  את  יפרסמו  הביטוח  חברות   
לפי שביעות רצון המבוטחים אחת לחודש באתר 

האינטרנט שלהן.
יכלול  למוסך  ביטוח  חברת  בין  "ההסכם 
התביעה  לתהליך  שיסייעו  מאזנים  מנגנונים 
לשמור על הוגנות, יעילות, שקיפות ומקצועיות 
חברות  המבוטח.  של  זכויותיו  מיצוי  לטובת 
מדידת  באמצעות  המוסכים  את  ידרגו  הביטוח 
שקיבלו  המבוטחים  של  הרצון  שביעות  רמת 
מלאה  שקיפות  יאפשר  הדירוג  במוסך.  שירות 
השירות  רמת  את  לשפר  ויסייע  הציבור  לכלל 

במסגרת תביעת ביטוח", נכתב בטיוטת החוזר.
ואולם, נודע כי חברות הביטוח מתנגדות בתוקף 
המוסכים”.  “חוזר  בטיוטת  סלינגר  להוראות 
“ברשות  ופיננסים”:  ל”ביטוח  אמר  בענף  בכיר 
חושבים שמה שעשו עם חוזר השרברבים מתאים 
יהיו  הביטוח  שחברות  פתאום  מה  למוסכים.  גם 

אחראיות על תיקון הרכב? לא נסכים לכך. אנחנו 
נגיע  צריך,  ואם  זה,  בנושא  הרשות  עם  בדיונים 

לבג”צ”.

חשיפת ההסכמים
ופיננסים":  ל"ביטוח  אמר  בשוק  נוסף  בכיר 
לא  ביטוח  חברת  הזה.  בנוסח  יעבור  לא  "החוזר 
במוסך.  הרכב  תיקון  על  אחראית  להיות  יכולה 

מוכנים  לא  אנחנו  בנוסף,  תחתית.  ללא  בור  זה 
לפרסם ללקוחות שלנו את ההסכם שיש לנו עם 
המוסך הספציפי. זה לא מקובל שלקוח יידע את 
העסק  בעל  בין  המסחריים  ההתקשרות  תנאי 

לספק שלו".
יש לציין, כי בדברי ההסבר שלה לחוזר, טענה 
מחיר  את  להוזיל  צפויות  ההוראות  כי  סלינגר 
הרכב.  בענף  הפרמיות  גם  ומכאן  הרכב  תיקון 
נמצאים  התיקון  ועלויות  החלפים  שוק  לדבריה, 
במגמת עליה לאורך השנים, כאשר סך התביעות 
ששולמו על ידי חברות הביטוח בענף רכב רכוש 
שקלים  מיליארד  בכ־6  נאמדות  מקיף(  )ביטוח 
עלה  הממוצע  המחיר  האחרונות  בשנים  בשנה. 
לאור הזינוק בעלויות התביעות. "ההוראות אשר 
השחקנים  לכל  החברות  בין  הממשק  את  ישפרו 
צפויות  רכב,  ביטוח  תביעת  בהליך  המעורבים 
להפחית את המחירים לציבור הנהגים. רשות שוק 
הוגנות  להבטיח  במטרה  לפעול  ממשיכה  ההון 

ושקיפות למבוטחים," אמרה סלינגר.

 התנגדות חריפה בחברות הביטוח 
ל"חוזר המוסכים"

בכיר בענף: "נגיע עד בג"צ אם נצטרך; מה פתאום שחברת ביטוח תהיה אחראית על תיקון הרכב?"

רונית מורגנשטרן

חדשות  הביטוח

דרוג המוסכים יפורסם על ידי חברות הביטוח

"ההסכם בין חברת ביטוח למוסך 
יכלול מנגנונים מאזנים שיסייעו 

לתהליך התביעה לשמור על 
הוגנות, יעילות, שקיפות ומקצועיות 
לטובת מיצוי זכויותיו של המבוטח"
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סוכני ל לשכת  של  ממושך  מאבק  אחר 
להב,  ארגון  עם  פעולה  בשיתוף  ביטוח 
לשכת יועצי המס ולשכת רואי החשבון - 
הסכימה רשות המסים להוציא את סוכני הביטוח 

מהגדרתם כחברות ארנק.
שעבר,  בשבוע  שפורסם  הרשות  חוזר  פי  על 
עצמאית,  ביטוח  סוכנות  בעל  ביטוח  "סוכן 
באופן  מתקשר  אשר  לקוחות,  תיקי  שבבעלותו 
שירותי  למתן  בהסכם  שונים  לקוחות  עם  ישיר 
ביטוח, אולם, בפועל מקבל את הכנסתו בגין כל 
לקוחותיו,  מבוטחים  בהן  הביטוח  מחברות  לקוח 
לא יחולו עליו הוראות סעיף 62א לפקודה, ככל 
שהחזקה האמורה בסעיף 62א)א()3( לפקודה אינה 
מכיוון  זאת  מלקוחותיו.  אחד  באף  מתקיימת 
והמבוטחים מקבלי השירות הם לקוחותיו של סוכן 

הביטוח ולא חברת הביטוח".
להיכנס  אמור  הארנק  חברות  חוזר 
לתוקף ב־1 בינואר 2018. ההגדרה של 
חברת ארנק לפי החקיקה החדשה היא 
מהכנסותיו   70% לפחות  שמקבל  מי 
על  חודש.   30 של  ברצף  אחד  מלקוח 

חברת ארנק מוטלים הגבלות על לקיחת 
ומיסוי  מהחברה  הבעלים  של  הלוואה 

בפני  העלתה  ביטוח  סוכני  לשכת  דיבידנד. 
סוכן  בהם  שבמקרים  הבעיה,  את  המסים  רשות 
עובד מול חברה אחת בעיקר, וכמעט כל הכנסותיו 
מעמלות באות ממנה. נוצר מצב שסוכן ביטוח כזה 
המסים  רשות  כאמור,  ארנק.  חברת  כביכול  הוא 
קיבלה את עמדת הלשכה ובחוזר החדש הוציאה את 

סוכני הביטוח מהגדרתם כחברות ארנק.

לדברי סו"ב טוביה צוק, נציג הלשכה 
לקח  "זה  להב:  נשיא  ומ"מ  בנושא 
הצלחנו  דבר  של  בסופו  אבל  זמן, 
לשכנע את רשות המסים שהעמדה 

שלנו נכונה".
ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא 
על  שמחים  "אנחנו  אמר:  רוזנפלד 
נענתה לבקשתנו,  כך שרשות המסים 
להודות  מבקשים  אנו  זאת  ובהזדמנות 
רו״ח  למשרד  המקצועיות,  הלשכות  להנהגת 
מקחל בועז, )יועצי הלשכה לענייני מיסוי, שליווה 
את התהליך מול רשות המיסים( ובמיוחד לנשיא 
יזהר קנה וסגנו רו"ח  לשכת רואי החשבון, רו"ח 
ג'ק בלנגה, ולנשיא לשכת יועצי המס ירון גינדי, 

על הטיפול מול רשות המיסים".

חדשות  הביטוח

 הישג ללשכה: סוכני ביטוח לא 
יוגדרו כחברות ארנק

 חוזר חברות הארנק יכנס לתוקף ב־1 בינואר 2018 • סו"ב טוביה צוק, נציג הלשכה בנושא ומ"מ 
נשיא להב: "זה לקח זמן, אבל הצלחנו לשכנע את רשות המסים שהעמדה שלנו נכונה"

רונית מורגנשטרן 

צוק

אפשר להיות 
רגועים

שגריר דואגת לך לאורך כל הדרך עם שירות ״פנסים ומראות צד ״
 החלפה של פנס קדמי/אחורי. מראת צד חיצונית בחדש במקרה שבר    כל הפנסים  ומראות  הצד שיוחלפו הם בעלי תו תקן   השירות 
ניתן ללא הגבלה של  מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי   את השירות ניתן לרכוש באמצעות החברות:  איילון, כלל, מגדל ושומרה

*בהתאם לתנאי כתב השירות . * מותנה ברכישת הכיסוי לפנסים ומראות הצד
לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822

עם כיסוי מקיף בשגריר הכולל שירות כיסוי לפנסים ומראות צד ברכב
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"
תוצאות הרפורמה של ברירת מחדל משביעות 
לקרנות  מצטרפים  אלף  מ־50  למעלה   - רצון 
הנבחרות. אנו גם עדים להמשך הירידה בדמי 
הניהול בקרנות הפנסיה. הבוקר הודענו כי תקופת 
בשנה  תקוצר  קיימים  להסכמים  שנקבעה  המעבר 
לגבי הסכמי ברירת מחדל בדמי ניהול מקסימליים. 
מקסימליים  ניהול  בדמי  שהיו  הסכמים  על  מדובר 
במועד שבו יצאה הרפורמה לדרך, קרי, מרץ 2016, 

והם יפקעו בחודש מרץ הקרוב".
כך הודיעה דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, 
ביטוח וחיסכון בכנס ברית קופות הגמל שהתקיים 

ביום א' השבוע. 
לדבריה, במסגרת רפורמת איחוד החשבונות הלא 
האחרונה  בשנה  אוחדו  הפנסיה,  בקרנות  פעילים 
יותר מחצי מיליון חשבונות בסכום של 6 מיליארד 
הקיים.  החשבונות  במלאי  הטיפול  במסגרת  שקל 
לדרך  יצא  כבר  חשבונות  איחוד  של  נוסף  מהלך 
וצפוי להסתיים בחודש מרץ הקרוב. בדיונה בנושא 

השבוע אימצה ועדת הכספים את הצעת סלינגר.
סלינגר:  אמרה  הפנסיונית,  למסלקה  בהתייחסה 
מוגמרת  עובדה  היא  היום  המסלקה  "לשמחתנו 
לתאר  קשה  עולמי.  מידה  בקנה  תקדים  ומוצלחת. 
את שוק החיסכון הפנסיוני בישראל ללא המסלקה. 
כספי  של  ניוד  תהליך  לעניין  הוראות  פרסמנו 
וביטוח  פנסיה  קרנות  גמל,  קופות  בין  העמיתים 
מנהלים באמצעות המסלקה. התהליך יחסוך לגופים 
עלויות תפעול רבות, ועבור הלקוח ובעלי הרישיון 

- ניוד כספים באופן טכנולוגי מלא".
השירות  את  לשפר  במטרה  הממונה,  לדברי 
זמני  את  לקצר  הרשות  פועלת  המסלקה,  שנותנת 

הפנסיונית:  למסלקה  הציבור  פניות  של  המענה 
"מבדיקות שערכנו, מצאנו כי זמני הטיפול בפניות 
שהועבר  במערכת  משתמשים  של  מידע  איכות 
מתמשכים  המוסדיים  לגופים  המסלקה  באמצעות 
אף  נמצאו  וחצי.  כחודש  בממוצע   - מידי  רב  זמן 
מענה  ללא  ופתוחות  לגופים  שהועברו  פניות 
חודשים רבים. בחוזר שפרסמנו היום קבענו תהליך 

ברור למתן מענה לפניות בנושא איכות המידע".
אינטרנט  פורטל  יפתח  בהמשך  כי  אמרה,  עוד 
על  תלונות  לדיווח  ממוכנים  וממשקים  ייעודי 
לעקוב  יאפשר  הפורטל  מענה.  ומתן  מידע  איכות 
לאפשר  מנת  "על  במסלקה.  הפניות  סטטוס  אחר 
התרחבות בפעולות המסלקה, הוחלט כי על הגופים 
התשלום  גובה  בעלויות.  להשתתף  המוסדיים 
ייקבע בהתאם לגודל הגוף המוסדי ובהתאם להיקף 

הפעילות שלו מול המסלקה הפנסיונית".
הודיעה  הקטנים,  החשבונות  בעלי  לטובת 
ולקדם  להמשיך  בכוונתנו   2018 "בשנת  סלינגר: 
ויעיל  אפקטיבי  זכויות  מיצוי  שיבטיחו  תהליכים 
של החוסכים. ניתן תשומת לב מוגברת לחשבונות 
אל  החוסכים  את  ונקרב  הגמל,  בקופות  הקטנים 
כספם באמצעים שונים ובכלל זה נחייב את הגופים 
לנקוט בפעולה יזומה לתשלום הכספים לעמיתים", 
אמרה סלינגר והוסיפה: "עד היום אפשרנו לגופים 
את  למשוך  המבקשים  העמיתים  לפניות  להענות 
של  דלה  היענות  נרשמה  כי  לדעת  נוכחנו  כספם. 
הציבור. ועל מנת שאותו ציבור לא ייפגע מכרסום 
דמי ניהול ביתרות הצבורות שבחשבונות הקטנים, 
להיות  מהגופים  ודורשים  אסטרטגיה  משנים  אנו 

אקטיביים ולשלוח לעמיתים את כספם".

"אנו מאמינים כי הדירקטוריון הוא מרכז הממשל 
התאגידי בגוף מוסדי. חוק החברות קובע מהן חובות 
יש  מוסדי  בגוף  כי  סבורים  אנו  אך  הדירקטוריון 
הדירקטורים  שעל  מרכזית,  נוספת,  חובה  להוסיף 
של  טובתו  והיא  החלטות  קבלת  בעת  לשקול 

המבוטח/ העמית/ החוסך.
ביקורות  וביצענו  שוטף  באופן  "עקבנו 
מצאנו  לעבודתם.  ונחשפנו  שונים  בדירקטוריונים 

מספר כשלים מרכזיים:
שאינם  לדירקטורים  נחשפנו   – "מקצועיות 
הגוף  של  הפעילות  תחומי  את  לעומק  מבינים 
תמהיל  כי  מצאנו  בנוסף,  מכהנים.  הם  בו  המוסדי 
הדירקטורים אינו תמיד תואם את תחומי הפעילות 

של החברה.
ישנה  כי  מצאנו   – עניינים  וניגודי  "עצמאות 
וקרוביו  השליטה  בעל  של  עמוקה  מעורבות 
גם  מכהנים  הם  כאשר  המוסדי,  הגוף  בפעילות 
בדירקטוריונים וגם כנושאי משרה בחברות. בנוסף, 
בחברת  וגם  המוסדי  בגוף  גם  מכהנים  דירקטורים 
האחזקות, אשר לעיתים יש בינהם ניגודי עניינים. 

"מעמדם של הדירקטורים הבלתי תלויים – בעל 
תלויים  הבלתי  הדירקטורים  את  בוחר  השליטה 

ונשאלת השאלה - האם הם באמת בלתי תלויים?.
רב  דירקטורים  מספר   - הדירקטוריון  "עבודת 
מדי לא מעודד דיון יעיל ואפקטיבי. נדרשת זמינות 
ונוכחות של דירקטורים, ולא כפי שדירקטוריונים 

רבים פועלים כעת.
על מנת לטפל בכשלים אלה ואחרים, אנו פועלים 
לתיקון הוראות הרגולציה הנוגעות לדירקטוריון", 

סיכמה הממונה על שוק ההון.

חדשות  הביטוח

סופית: תקופת המעבר לקרנות ברירת מחדל 
תקוצר בשנה למשלמים דמי ניהול מקסימליים

סלינגר מרוצה מקצב ההצטרפות לקרנות הנבחרות • כ־50 אלף הצטרפו אליהן 
בשנה האחרונה • המוסדיים ישתתפו במימון המסלקה הפנסיונית

רונית מורגנשטרן
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רגע  לזכרו

לשכת סוכני ביטוח מרכינה ראש לזכר 
בנו של סו"ב בועז קוקיא - סמל רון יצחק 

קוקיא ז"ל, שנרצח בפיגוע דקירה בערד
רונית מורגנשטרן

לפים ליוו את סמל רון יצחק קוקיא א
שהובא  הנח"ל,  בחטיבת  לוחם  ז"ל, 
העלמין  בבית  ראשון  ביום  למנוחות 
 19 בן  והוא  אביב,  בתל  שאול  בקריית  הצבאי 
חבר  קוקיא,  בועז  סו"ב  של  בנו  רון,  בלבד. 
בפיגוע  שעבר  חמישי  ביום  נרצח  הלשכה, 

דקירה בערד, סמוך לקניון בעיר.
בלוויה השתתפו אנשי ביטוח רבים, פוליטיקאים 
אקוניס,  אופיר  והטכנולוגיה  המדע  שר  בינהם 

מפקדי צבא בכירים, חברים ובני משפחה.
סו"ב מירה פרחי, המועמדת לראש תחום פרט 
סוכני  לשכת  את  ייצגה  הרווחה,  ועדת  תחת 
אליוביץ,  ישראל  סו"ב  עם  יחד  בלוויה,  ביטוח 
יו"ר ביה"ד של הלשכה. סו"ב פרחי הניחה את 

זר הלשכה על קברו של רון.
"אני יודעת מהו שכול, כי אני באה ממשפחה 
ההורים  את  לראות  גדול  כאב  היה  זה  שכולה. 

שאיבדו את בן הזקונים שלהם", אמרה פרחי.
שלנו  "רון  לבנו:  ספד  החייל,  של  אביו  בועז, 
חונך לאהוב בני אדם ולכבדם, הן במשפחה והן 
במיוחד  וחשדהו',  ל'כבדהו  חונך  וגם  בחברה, 

כלפי זרים. נראה לי כי רון לא היה מספיק חשדן 
אויבי  שפלים  אנשים  ידי  על  נרצח  בו  בלילה 
המדינה ואזרחיה. מדינת ישראל, על כלל אזרחיה 
באויבים  להילחם  מספיק  עושה  לא  ומערכותיה, 
בה  פוגעים  אשר  שלה  והפנימיים  החיצוניים 
ובאזרחיה. זו מלחמה שיטתית ומתמשכת מול אלו 
שמפעילים עלינו אלימות ואלו שמחוללים אותה. 
הביטחון האישי והלאומי הם נדבך מרכזי יחד עם 
ערבות הדדית וההיבט הביטחוני האזרחי והכלכלי. 
אני קורא במעמד הכואב הזה לכלל האזרחים מכל 
הדתות והזרמים להיות יותר סבלניים האחד לשני 

להגיע  תשאף  קבוצה  שכל  ביקורתיים,  ופחות 
להיות יחד עם האחרים ולא על חשבונם".

האם לבנה אמרה: "אהובי, ילד קסום ורגיש, ילד 
חם, גבר חזק ואיתן שתמיד רצה חיבוק ועוד אחד 
מאימא, נסיך ומלך, צנום ומרשים, כובש ואהוב. 
כאילו קיבלת עליך שליחות ותמיד רצית חיבוק 
ועוד אחד מאימא. היום כשנישקתי אותך, רציתי 
לחמם את גופך, ועיניך היו עצומות וכבויות, ולא 
מלאכים  בני,  לדרכך  לך  בך.  להחזיק  הצלחתי 
יקבלו את פניך ושטיחי פנים ייפרסו לפניך. לך 
לעמלים,  תודה  אלוהיך.  בזרועות  חבוק  לדרכך 
ערד  ולתושבי  הארורים  המחבלים  למחפשי 

המקסימים. בני, ילדי, גוזלי, יהי זכרך ברוך".
גם שלושת אחיו של רון ספדו לו. האח דור אמר: 
"רון אהוב שלי, האח הקטן הטוב בעולם. הכאב גדול 
מנשוא והלב נקרע לגזרים. רון, תינוק שכל הבית 
חיכה לו בכיליון עיניים, ואני זוכר את ההתרגשות 
שאמרו לי שיש לי אח. תינוק יפהפה, תכול עיניים, 
סקרן ומרבה אור שהרבינו להשתעשע יחדיו. סלח 
לי שלא הייתי לצדך ביום חמישי להגן עליך בגופי 

ולהדוף מעליך כל רע. יחד היינו מנצחים הכל".
האחות נוי אמרה: "האח הקטן שלי ושל כולנו, מי 
האמין שאעמוד ליד ארון הקבורה שלך ואפרד ממך 
לשלום? פרידה שאני לא מעכלת ולא אעכל עוד 
הזה.  מהסיוט  אותי  שיעירו  מתחננת  אני  רב.  זמן 

אני חושבת עליך ללא הפסקה ומדמיינת אותך 
מחייך אליי ועוטף אותי באהבה. תמיד היית ילד 
וכך לנצח תישאר. אנחנו כבר לא ארבעה אחים, 

ונשארנו שלושה אבודים".
שנים   14 לך  "כשמלאו  ספדה:  שני  האחות 
אתה  בך.  שזכה  לאחיין  לדוד  אותך  הפכתי 
שובב  ורגיש,  צנוע  חכם,  לגבר  שהפך  הקסם 
תינוק  יישאר  שתמיד  גבר  של  קסם  ופיקח, 
בדרכך  אותך  מלווה  אני  היום  שלנו.  יפהפה 
האחרונה, משחררת את נשמתך ומנסה לשכנע 
עלינו  שמור  יותר.  טוב  למקום  בדרך  שאתה 
שעייפנו  שלידך  למלאכים  תסביר  מלמעלה, 
הזה.  האסון  עם  להתמודד  כוח  לנו  ושלח 
בנשימותיך  אותך  חיבקנו  שלא  לנו  סלח 

האחרונות".
ישראל  "עם  כי  בהלוויה  אמר  אקוניס  השר 
כולו מרכין ראש על רציחתו הנפשעת של בנכם 
יקירכם. איך נפרדים מחייל שלא הכרת? מביטים 
בתמונתו ומיד מבינים ומבחינים. מעיניו נשקף 
טוב ליבו ותמימותו. ילד צעיר שהחל את חייו, 
שחייו נגדעו בגלל מרצחים. חבריו מעידים שיש 
וכשמו  מהפנים  לעולם  ירד  שלא  כובש  חיוך  לו 
כן הוא: התגלמות של שמחה ושל רון. את החלל 

שנפער אין ניחום שימלא".
ביקר  רוזנפלד  ליאור  סו"ב  הלשכה,  נשיא 
השבוע את משפחת קוקיא במהלך השבעה, ביחד 
ויקלמן,  נאוה  וסו"ב  ויינשטיין  צביקה  סו"ב  עם 
ציין  רוזנפלד  הנשיא.  סגני  לתפקיד  המיועדים 
חזק  אדם  בועז  מחוזקים.  ויצאנו  לחזק  "באנו  כי 
ואנחנו לצידו ולצד משפחתו ברגעים קשים אלו".

רון קוקיא ז"ל

לשכת סוכני ביטוח מרכינה ראש 
ומשתתפת בצערו הכבד של 

חבר הלשכה בועז קוקיא ובני 
  משפחתו על הירצחו של הבן, 

 רון יצחק קוקיא 
 ז"ל 

יהי זכרו ברוך
סו"ב פרחי עם זר הלשכה
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חדשות  הביטוח  

ועדת הכספים תקפה את חברות הביטוח על 
סירובן לבטח נהגים שיש להם שתי תביעות 

נשיא הלשכה רוזנפלד השתתף לראשונה בוועדת הכספים: "דווקא הסטודנטים והחלשים בחברה נשארים 
ללא ביטוח" • יו"ר ועדת הכספים: "אני דורש מנציגי רשות שוק ההון לחזור עם תשובות בתוך חודש"

רונית מורגנשטרן

ברי ועדת הכספים הביעו בדיון בוועדה ח
התנהלות  על  קשה  תרעומת  השבוע, 
ביחס  האחרונה,  בשנה  הביטוח  חברות 
שלוש  במהלך  תביעות  שתי  להם  שיש  לנהגים 
מסרבות  הביטוח  שחברות  הסתבר  בדיון  שנים. 
נהגים שהיו מעורבים בשתי  בביטוח מקיף  לבטח 
תאונות במשך שלוש שנים, אף במקרים שהם אינם 
או  או שמדובר בתאונות קלות  אשמים בתאונות, 
אלא  ברירה  להם  אין  בהן  וברח,  פגע  בתאונות 

לתבוע את הביטוח על מנת לתקן נזקים לרכבם.
את הדיון יזמה ח"כ עליזה לביא )יש עתיד(שאמרה: 
"יש תלונות רבות על כך שחברות הביטוח מסרבות 
בלבד  תביעות  שתי  של  במקרה  גם  נהגים  לבטח 
תאונות  בין  הבחנה  כל  ואין  שנים,  שלוש  במהלך 
קלות לתאונות קשות, למידת האשמה או אם בכלל 
במקרה  הפוגע  הצד  נגד  תביעה  להגיש  היה  ניתן 
וברח. מדובר בתופעה רחבה של  של תאונות פגע 
הפעלת אינטרסים כלכליים צרים. אני מבינה שיש 
צורך במודל כלכלי לחברות הביטוח, אך מכאן ועד 
פגיעה כה קשה בנהגים, כשאין חלופות אחרות – 
הנהגים חשופים לסכנות גדולות. הגיעה אליי פניה 
של אדם שהיה מבוטח 30 שנה ללא כל תביעות ואז 
והוא  לו שתי תאונות קטנות בשלוש שנים  אירעו 
לו  זה כשל שאסור לתת  ג'.  צד  ביטוח  ללא  נותר 
להימשך". ח"כ לביא נחשפה לחומרת העניין בכנס 

אלמנטר האחרון באילת.
יו״ר ועדת הכספים משה גפני בירך את הנהגת 
הלשכה החדשה ואמר: ״אני מבקש לברך את נשיא 
וליאור  גרטי  ישראל  רוזנפלד,  ליאור  הלשכה 
ידידותית  ועדה  היא  הכספים  ועדת  הורנצ'יק. 
לסוכני הביטוח. אנחנו עושים הכל על מנת לעזור 

לכם. העבודה שלכם היא עבודה חשובה״.
נשיא לשכת סוכני ביטוח, סו"ב ליאור רוזנפלד 
להיות  יכול  תביעות?  שתי  זה  "מה  בדיון:  אמר 
שמישהו החנה את הרכב שלו בקניון ומישהו פגע 

בו ועשה נזק, אך ברח ולא השאיר פרטים. 
במקרה כזה, אם אדם רוצה להפעיל את 

הביטוח שלו במטרה לתקן את הנזק, 
נקרא  טבע  נזק  תביעה.  נקרא  זה 
תביעה גם כן. שתי תביעות בשלוש 
בחודש  להתרחש  יכולות  שנים 

ובחודש  הראשון של השנה הראשונה 
האחרון של השנה השלישית. נהג שיש 

סיכון,  נותר ללא  לו בעיה בפגיעות רכוש 
מי שבפגיעות גוף מקבל פתרון בפול. אצל 

המבוטחים הרגילים הרכב נותר ללא ביטוח. אותו 
והחלשים  ג' – דווקא הסטודנטים  דבר ביטוח צד 

בחברה - הם אלה שנשארים ללא ביטוח".
נשיא  לסגן  המיועד  הורנצ׳יק,  ליאור  סו"ב 
הלשכה, הממונה על זירת הכנסת והממשלה, ציין 
כי ״קיימת חשיבות עליונה לסייע ולמצוא פתרונות 
לציבור הלקוחות. ההתנהלות הנוכחית לא הגיונית".

מדובר בתופעה
סו"ב ישראל גרטי, המיועד לתפקיד יו"ר הוועדה 
בבעיה  "מדובר  אמר:  בלשכה,  כללי  לביטוח 
שהתחילה עם חברה אחת והתרחב לתופעה. כיום 
יש רק חברה אחת שמוכנה לבטח נהגים עם שתי 
אך  ביטוח(,  חברת  )שלמה  שנים  בשלוש  תאונות 
בתנאי שכל תביעה לא תעבור את רף ה־10,000 
זו תביעה – 2,000  שקל. אין הגדרה מדויקת מה 
שהן  מה  עושות  הביטוח  חברות  תביעה?  זו  שקל 

להתחנן  וצריכים  בבעיה  נתקלים  אנחנו  רוצות. 
למצוא כיסוי.

"גם נהג מעל גיל 26 ללא עבר ביטוחי לא יקבל 
ביטוח, למשל מישהו שרכש לראשונה רכב בגיל 
30 כשעד אז נהג ברכב של הוריו, אין לו 
את  ממנו  מונעים  ולכן  ביטוחי  עבר 
הביטוח בטענה שמא הוא מסתיר את 

העבר הביטוחי שלו".
הדוגמה האחרונה של גרטי הובילה 
לתרעומת קשה אף יותר בקרב חברי 
ויו"ר הוועדה, ח"כ גפני, דרש  הכנסת 
מנציגי רשות הביטוח ושוק ההון תשובה 
בהקדם בנושא הזה: "לא יתכן למנוע ביטוח 
ממי שלא עשה כל תאונה ולא היו לו תביעות, 
רק בשל העובדה שהוא לא היה בעלים של רכב".    

הביטוח  רשות  מנציגי  גפני  ח"כ  דרש  בסיכום 
תשובות  עם  הכספים  לוועדת  "לחזור  ההון  ושוק 
שמי  תופעה  עם  מתמודדים  כיצד  חודש.  בתוך 
שיש לו מספר תביעות שמוגשות לחברות הביטוח, 
אנחנו  ג'?  צד  או  מקיף  ביטוח  לו  לתת  מפסיקים 
כל  והאם  תביעה  של  הגדרה  מהי  לדעת  רוצים 
תביעה מצדיקה מניעת ביטוח. האם יש החלטה שמי 
לבטח  יוכל  לא  הביטוח  לחברת  תביעות  שמגיש 
להגדיר  שניתן  תביעה  יש  האם  וכן,  רכבו?  את 
נהג  ואז להשאיר  הנהג  שהיא כתוצאה מרשלנות 
מבלי אפשרות לעשות ביטוח? זה דבר שלא מקובל 
עלינו ככנסת, כוועדת כספים. לא מפקירים אדם 
בין  בעבר,  פתרונות  לזה  היו  רשלן.  הוא  אם  גם 
ושוק  הביטוח  רשות  הפרמיה.  באמצעות  השאר 
ההון חייבת לספק תשובות ברורות בעניין הזה. זו 

פגיעה של ממש בציבור".

גפני

פוליסת ביטוח למשרדים ובתי עסק קטנים

שלמה

שלמה ביטוח
shlomo-bit.co.il

ש. שלמה חברה לביטוח בע”מ * המבצע בתוקף עד ה-31.12.17 * על פי תקנון התחרות * ט.ל.ח
הפרסום בגוגל של הזוכים, יקודם ע״י משרד הפרסום של שלמה ביטוח.

חפשו בגוגל 
״היציאה הבאה״ 

או סרקו 
את הברקוד

הקמפיין יקדם בגוגל את סוכנות הביטוח/הסוכן/הסוכנת הזוכים!

רוצים לזכות בחבילת קידום ופרסום מקצועי 
ב -  בשווי 5,000 ש״ח? ביטוח 

״יש לך את זה בעוד צבעים״ 
לחנויות בקניון?
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חדשות  הביטוח  

המוסדיים ישלמו עד 150 אלף שקל בשנה 
עבור השימוש במסלקה הפנסיונית

סלינגר: "עלויות התפעול של המסלקה עולות על ההכנסות שלה ונכון 
להטיל חלק מעלות העברת המידע על הגוף המוסדי"

רונית מורגנשטרן

הדוחות השנתיים לחוסכים ולמבוטחים 
– במייל או מסרון לסלולרי

סלינגר: "לאמצעים דיגיטליים חשיבות רבה וכוח להגביר את השקיפות לחוסכים ולמבוטחים"

"
פעילותה  מתחילת  שנתיים  שחלפו  לאחר 
שעלויות  ומאחר  הפנסיונית,  המסלקה  של 
על  עולות  המסלקה  פעולות  של  התפעול 
ההכנסות, נכון להטיל חלק מהעלות של העברת 
המידע על הגופים המוסדיים. זאת, בין היתר, בשל 
הגופים  אשר  תשתית  היא  זו  פעולה  כי  העובדה 

המוסדיים משתמשים בה ונהנים ממנה.
מבקש  שמשלם  לתשלום  בנוסף  כי  מוצע  לכן, 
המידע למסלקה, ישלם גם גוף מוסדי עבור מענה 
 1.0 מסוים  רישיון  בעל  של  פרודוקציה  לבקשת 
שקל בעד כלל המוצרים של הלקוח בגוף המוסדי, 

במועד שבו מועבר המידע".
כך קובעת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, 
בתחילת  שפרסמה  חוזר  בטיוטת  סלינגר,  דורית 

השבוע. 
ישלם  מוסדי  "גוף  החדשות:  ההוראות  פי  על 
בעל  של  פרודוקציה  לבקשת  מענה  עבור  לספק 
של  המוצרים  כלל  בעד  שקל   0.1 מסוים  רישיון 

הלקוח בגוף המוסדי, במועד שבו מועבר המידע.
לשנה,  אחת  לספק,  ישלם  מוסדי  גוף  בנוסף, 
לא יאוחר מיום העסקים האחרון ברבעון הראשון 

לפורטל  התחברות  שירות  עבור  שנה,  בכל 
מוסדיים  גופים  בחוזר  כמשמעו  מוסדיים,  גופים 
21־9־2017 שעניינו "טיפול בפניות איכות מידע" 
איכות  בנושא  בפניות  טיפול  ועבור   )3.12.2017(
ליתרת  בהתאם  ייקבע  התשלום  סכום  המידע; 

הגוף  ידי  על  המנוהלים  הפנסיונים  הנכסים 
המוסדי בתום כל שנת כספים, כמפורט בנספח ב' 

לחוזר זה".
מוסדיים  גופים  לפורטל  חיבור  עבור  תשלום 

וטיפול בתלונות איכות מידע )נספח ב'(:

"
הביטוח  חברות  של  השנתיים  לדוחות  סוף 
הממונה  הדואר;  באמצעות  הפנסיה  וקרנות 
דורית  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  על 
סלינגר, פרסמה בתחילת השבוע הוראות לגופים 
בשליחת  המחדל  ברירת  את  המשנות  המוסדיים 
מעתה,  ומבוטחים.  לחוסכים  השנתיים  הדוחות 
חדשים תהיה שליחת  המחדל למצטרפים  ברירת 
כמסרון  או  אלקטרוני  דואר  לכתובת  הדוחות 

לטלפון הנייד. 
לכל  יאפשר  המוסדי  הגוף  להוראות,  בהתאם 
חוסך ומבוטח להחליט באיזה אמצעי הוא מעוניין 
לקבל את הדוח השנתי - דואר, דואר אלקטרוני 
ברירת המחדל  כה,  הנייד. עד  או מסרון לטלפון 
קבעה כי הדוח השנתי יישלח לחוסכים באמצעות 
הדואר כל עוד לא ביקש המבוטח או החוסך אחרת. 

ומבוטחים  חוסכים  כי  גם  קובעות  ההוראות 
הליך  במסגרת  יבחרו  הגופים,  לאחד  המצטרפים 
ההצטרפות האם לקבל את הדוח השנתי באמצעי 
המחדל  ברירת  הדואר.  באמצעות  או  דיגיטלי 
למצטרפים חדשים השתנתה כך שככל שלא בחר 
כתובת  המוסדי  הגוף  ברשות  ויש  אחרת,  החוסך 
דואר אלקטרוני של החוסך או מספר טלפון נייד, 

הדוח השנתי יישלח באמצעות אחד מהם. 
דיגיטליים  "לאמצעים  כי:  אמרה  הממונה 
חשיבות רבה וכוח להגביר את השקיפות והגילוי 
במגוון  לפעול  נמשיך  ולמבוטחים.  לחוסכים 
המידע  את  ולמבוטחים  לחוסכים  להנגיש  דרכים 
מוצרי  אודות  מושכלות  החלטות  לקבלת  הנחוץ 

הביטוח והחיסכון הפנסיוני שברשותם".

אזכרה לארז גוטמן ז"ל
משפחת גוטמן תערוך אזכרה לסו"ב ארז גוטמן ז"ל, במלאת 3 שנים למותו. גוטמן נפטר בפתאומיות 

בסוף 2014, והוא בן 39 בלבד. היה יו"ר תת הוועדה לפיננסים בלשכת סוכני ביטוח.
האזכרה תתקיים ביום שלישי ה־26 בדצמבר 2017, בשעה 15:30 בגבעת אלה. לאחר הטקס תיערך 

תפילה לצד כיבוד בבית הכנסת. בשעה 17:00 תתקיים הרצאה למשתתפים בנושא מגילת העצמאות 

עד 1,000,000

1,000,001-4,000,000

4,000,001-10,000,000

10,000,001-50,000,000

50,000,001-100,000,000

מעל 100,000,000

5,000

10,000

20,000

40,000

75,000

150,000

 יתרת נכסים מנוהלים באלפי ש"ח  
)נכון ליום 31 בדצמבר בכל שנה קלנדרית(

 יתרת נכסים מנוהלים באלפי ש"ח  
)נכון ליום 31 בדצמבר בכל שנה קלנדרית(

*הסכומים בטבלה כוללים מע"מ
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 - פורת  בן  מושיק  סו"ב 
יו"ר סניף השרון

 )47( פורת  בן  מושיק  סו"ב 
קיבל לידיו את ראשות הסניף 
השרון;  באזור  ביותר  הגדול 
כ־390  היום  כולל  השרון  סניף 
עם  לשכה.  חברי  ביטוח  סוכני 
להגדיל  היא  בעיניו  העיקריות  המשימות  אחת  זאת, 
משמעותית את מספר חברי הסניף: "יש סוכנים רבים 
והערכים  הלשכה  שירותי  את  מכירים  שלא  באזור 
המוספים שהיא יכולה להעניק להם. אני לא רואה דרך 
אחרת למי שעוסק בביטוח, אלא להיות חבר הגילדה 

המקצועית שלו", אומר בן פורת.
כסוכן  בפעילות  פורת  בן  החל  בלבד   23 בגיל 
ביטוח, זאת לאחר שהתעניין בקורסי מכירות, והופנה 
"מאז  התחום:  את  לבחון  וביטוח  לפיננסים  למכללה 
ולאחר  העסק,  את  לבד  הקמתי  בתחום.  התאהבתי 

שנה כבר הייתי חבר הלשכה", הוא מספר. הוא נשוי, 
אב לארבעה ומתגורר בהוד השרון. בבעלותו סוכנות 

הביטוח "חושן" בכפר סבא.
חייבות  הביטוח  וחברות  הביטוח  סוכני  לדעתו, 
הביטוחים  ומול  הרגולטור  מול  כצוות  יחד  לעבוד 
הישירים למען מטרה אחת – טובת המבוטח. "סוכני 
הביטוח חייבים לקבל את ההכרה של החברות במעמד 
חברות  שלהן.  ההכנסות  על  שאחראים  כמי  שלהם 
הביטוח חייבות לדאוג לסוכנים שלהן – המבוטחים הם 
הלקוחות שלנו, ואנחנו הלקוחות של חברות הביטוח. 
שמוכפשים  הביטוח  סוכני  על  מגנות  לא  החברות 
בתקשורת ובפרסומות. הן צריכות לצאת בגלוי ולומר 
של  הבלעדי  המקצועי  החותם  הוא  הביטוח  שסוכן 
עבודת החברה מול המבוטח – הן לא עושות זאת, וזה 

חורה לי".
עוד לפני שנבחר כיו"ר סניף השרון, בדק בן פורת 
מה מטריד את סוכני הסניף, ולפי התשובות שקיבל 

הוא מתכוון לפעול בתכנית העבודה שלו בסניף: "את 
הסוכנים מעניינים יחסים תקינים עם הפיקוח; לקבל 
הביטוח,  חברות  בין  ואיכותית  אובייקטיבית  השוואה 
מכירות  מאיש  הסוכן  הפיכת  שירות;  מדד  רק  ולא 
למנהל עסקים ועוד. הוא יכול להיות סוכן מצוין, אבל 
בהם  הדברים  אלה  ומשרד.  עובדים  לנהל  יודע  לא 

אפעל במסגרת תכנית עבודה רב־שנתית.
סיוע  לקבל  אשמח  בעיה,  לכל  זמין  אהיה  "תמיד 
בקידום הסניף כדי להפוך אותו לגדול יותר ומקצועי 
יותר וכדי להנגיש את הלשכה לכמה שיותר סוכנים. 
הכוח שלנו הוא באחדותנו. סוכן הביטוח צריך להשתנות 
אין  דבר,  של  בסופו  אבל  והטכנולוגיה,  הקדמה  עם 
תחליף לקשר האישי בין המבוטח לסוכן. שירות איכותי 

ואמין ישאיר את הלקוחות אצלנו", מסכם בן פורת.

300 עצמאים ובעלי עסקים השתתפו בכנס להב 
שהתקיים  לעצמאיים,  חובה  פנסיית  חוק  בנושא 
הכנס  אביב.  בתל  אמריקה  ציוני  בבית  אתמול 
עסק בכלל ההטבות, הזכויות וההפקדות שנדרשים 
לעשות עצמאים ובעלי עסקים החל מינואר 2018.
כהן,  רועי  עו"ד  להב,  נשיא  פתח  הכנס  את   
הנכנס,  ביטוח  סוכני  נשיא לשכת  ברך את  אשר 
סו"ב ליאור רוזנפלד על תפקידו החדש, ואמר כי 
הוא "מאחל להמשך שיתוף פעולה פורה בין להב 
למען  נוספים  מהלכים  להוביל  במטרה  ללשכה, 
בישראל  הקטנים  והעסקים  בפרט,  הביטוח  סוכני 

בכלל".
והתעשייה,  הכלכלה  ושר  כהן  העניקו  מכן,  לאחר 
סו"ב  היוצא,  הלשכה  לנשיא  הוקרה  מגן  כהן,  אלי 
אריה אברמוביץ, על פעילותו הענפה בארבע השנים 
והעסקים הקטנים  האחרונות למען ציבור העצמאים 

במסגרת תפקידו כנשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל.
לחקיקת  שהוביל  כהן,  ח"כ  דברים  נשאו  בהמשך   
החוק, ח"כ מרב מיכאלי, יו"ר השדולה למען עצמאיות 
גיא קריגר מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה  ועצמאים, 
אפי נוה ראש לשכת עורכי הדין ורו"ח  וגמל, עו"ד 

יזהר קנה, נשיא לשכת רואי החשבון.
מכל  החדש  בחוק  שעסק  מושב  נערך  בנוסף 
רועי  הנחה  המושב  את  הפיננסיים.  ההיבטים 
ב"ידיעות  ופיננסים  ההון  שוק  עורך  ברגמן, 
מנהלת  כהן,  רונית  רו"ח  בו  והשתתפו  אחרונות" 
תחום בכירה במחלקת קופות הגמל ברשות המסים, 
המס,  יועצי  לשכת  נשיא  גינדי,  ירון  המס  יועץ 
בנק  של  פנסיוני  ייעוץ  מחלקת  מנהל  גיגי,  דני 
נשיא הלשכה, שהדגיש  רוזנפלד,  וסו"ב  הפועלים 
את החשיבות בהפקדות לקרנות הפנסיה באמצעות 

סוכני הביטוח.
יעקב,  איתי  של  הרצאה  התקיימה  המושב  לאחר 
פנסיה  מבטחים  במנורה  ופיתוח  מוצרים  אגף  מנהל 
וגמל, אשר שילב גם שאלות ותשובות מהקהל. את 
הערב המהנה סיכמה הזמרת האגדית אביבה אבידן 

עם להיטיה "כותל המזרח" ו"יהיה בסדר".

חדשות  הביטוח  

הכירו את יושבי ראש הסניפים החדשים

נשיא להב: מאחל המשך שיתוף פעולה 
פורה עם לשכת סוכני ביטוח

 ליצירת קשר עם סו"ב בן פורת: 050-5465855 
moshik@hoshenins.co.il

מענקית
)מחלות קשות(

בקליק

תמונת
לקוח

ריסק 
בקליק

תמונת
עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

דירה
בקליק

תאונות 
אישיות 
בקליק

אתר
הלקוחות

החדש

תמונת
סוכן

בעלי
מקצוע
בקליק

b1
73

96
/1

81
43

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי

המשתתפים בכנס להב

mailto:gabimalca774%40gmail.com?subject=
mailto:moshik@hoshenins.co.il
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כל האמור בפרסום זה לרבות מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול נכון למועד הפרסום וכפוף להוראות הדין, לנהלי ולתנאי 
הבנק ולאישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצל"פ. הבנק רשאי לשנות את התנאים 
בכל עת. עמלות עו"ש נפוצות.*לסוכן עצמאי המעביר פעילות עסקית חודשית לבנק יהב בהיקף של 12,000 ₪ ומעלה.

ק  10.17 
שיוו

   

בנק יהב -זה הבנק שלך!
אנו לשרותכם ב-   46 סניפים ברחבי הארץ

בריבית מצוינתהלוואה עד ₪200,000*

בעמלות עו״ש בשנה הראשונה50% הנחה

כנגד שיעבוד הנכסהלוואה לרכישת משרד
הטבות בפעילות בני״ע

1.8% +
2.8% +
3.8% +

עד 120 חודש ב"פריים"עד 96 חודש ב"פריים"  עד 48 חודש ב"פריים"

מעריך אתכםבנק יהב

סוכני ביטוח עצמאיים, עובדים קשה?

אפשרות לדחיית תשלום קרן ההלוואה בחצי שנה

לפרטים
והצטרפות
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רוכים הבאים לסדרה "פרישת השבוע", ב
שכמידי שבוע מביאה סיפורי פרישה או 

תובנות בתחום תכנון הפרישה. 
הפרק הנוכחי יוקדש לחלק לא קטן באוכלוסייה 
בישראל, שהנסיבות שגרמו להם למחסור במועד 
לישראל  עליה  הוא  לגמלאות  שלהם  הפרישה 

באמצע החיים. אני מתכוון לאוכלוסיית 
העולים החדשים, מתחילת שנות ה־90 
מי  ובמיוחד  המועצות,  ברית  ממדינות 
שמגיע כיום לגיל הפרישה שלא הספיק 
טרם  שנים  מספקת של  כמות  לחסוך 

פרישתו.
מי שמייצג את אותם העולים בסיפור 
הפרישה השבוע הם זוג בני 73, שניהם 
במקצוע צווארון לבן. היא בשכר גבוה 
יחסית והוא בשכר נמוך יותר. הם הגיעו 
החדה  שהנפילה  ההפנמה  כאשר  אליי 
לבין  כשכירים  הכנסותיהם  בין  מאוד 

הקצבאות שלהם בלתי ניתנת לעיכול.
אפשרות  לנו  שאין  מבינים  "אנחנו 
מרמת  בחצי  אפילו  לחיות  להמשיך 

מהלכים  עשינו  ולכן  אליה,  שהורגלנו  החיים 
מסוימים ותכננו תוכניות עתידיות בהתאם לכך", 
מעבר  כעשור  לעבוד  "המשכתי  האישה.  סיפרה 
לגיל הפרישה, אולי אוכל לגשר על הפער וכך גם 
בעלי. אבל עכשיו ביקשו שנסיים לעבוד ומסתבר 

שזה לא עזר לנו".
התמונה העגומה הייתה לי קשה לעיכול. כצעד 
לזכותם.  שעומדים  הסכומים  את  בדקתי  ראשון 
מביטוח  שקלים  ל־4,000   3,000 בין  לכם  "מגיע 
שנים",   3 לפחות  מקבלים  כבר  שאתם  לאומי, 
אמרתי. היא רכנה קדימה מעט, הביטה בי במבט 
מר  "לא  הצטמצמו.  שגבותיה  תוך  תדהמה  של 
אי  עובדים  שאנחנו  זמן  שכל  לנו  אמרו  קשת. 

אפשר לקבל ביטוח לאומי".
"מי אמר לכם את השטות הזאת?" שאלתי.  "לא 
זוכרת, כנראה חברים", היא ענתה. "לא גבירתי, 
מגיע לבעלך ולך רטרואקטיבית על התקופה שלא 
קיבלתם והחל משנת 2012, זה יהיה סך של  48 
זקנה". שאלתי  קצבת  של  שנים   4 שהם  חודשים 

"הגיעו  הגיעו אליה טפסים?  לזה האם לא  מעבר 
פעם טפסים ולא מילאנו", ענתה. 

ביטוח  למשרדי  דחוף  באופן  לגשת  לה  אמרתי 
רטרואקטיבית.   קצבה  לקבל  ולבקש  לאומי 
להערכתי יהיה מדובר בכ־150,000 שקלים. מאחר 
שהתיק ממש מתנהל בימים אלו, אין לי עדיין את 

הנתון של הסכום שיקבלו די בקרוב.
יש  הקשה  הכלכלי  מצבנו  בגלל  לזה,  "מעבר 
הבן  אצל  לחיות  הארץ  את  לעזוב  תוכנית  לנו 
ואשתו ולעזור להם עם הנכדים, תוך כדי מגורים 
שאיננו  מחיה  עלויות  לנו  שיחסכו  משותפים 
מבקשת  אני  זה  לצורך  כאן.  לממש  מסוגלים 
ניתנים  לנו  שהצטברו  מהסכומים  מה  שתבדוק 

לפדיון ומבלי שנשלם מס של 35% על מה שאנחנו 
מושכים", היא המשיכה.

הבהרתי לה שישנם סכומים שבגינם אין תשלום 
מס בזמן הפדיון, כמו למשל קרנות השתלמות עם 
ותק של מעל 6 שנים. "כן אני יודעת, אבל יש לנו 

עוד תוכניות אחרות".
התיק של בני הזוג נבדק בקפידה ואכן 
 248,000 בסך  סכומים  שישנם  גילינו 
נוסף  וסכום  האישה  של  שקלים 
הבעל,  בגין  שקלים  כ־153,000  של 
מאחר  המשיכה.  על  במס  המחויבים 
שהם היו מעוניינים למשוך ולעזוב את 
פעולות  של  בסדרה  התחלנו  הארץ, 
להגדלת  ובקשות  בהיוון  טיפול  כולל 
שגרמו  הפיצויים  מענקי  על  הפטורים 

לכך שהם לא שילמו ולו גם אגורה.  
יחד עם כל הרצון והעבודה מקצועית 
שבוצעה כאן, עדיין נשארה לי תחושת 
כאלו  איכותיים  שאנשים  פספוס 
נאלצים בערוב ימיהם לעזוב את הארץ, 
החיים  באמצע  שהגיעו  מאחר  רק  ולו 

ולא הספיקו לחסוך לימי הפרישה שלהם. 

הכותב הוא מנהל מיזם הפרישה בלשכת סוכני 
ביטוח

פרישת  השבוע

לעולם לא תצעדו לבד
רון קשת

עליה לארץ בגיל מאוחר עשויה לפגוע בחיסכון טרם הפרישה

אירועי הלשכה
 

… 19.12.2017 – מחוז חיפה והצפון יקיים את החג 
של החגים. האירוע יתקיים בין השעות -14:00

18:00 במלון גארדן, קדושי יאסי 2, חיפה, בשיתוף 
עם רימונים בית השקעות וקבוצת שגריר. החניה 

במקום ללא עלות בחניית מרכז הקונגרסים 
הסמוכה.

פוליסת ביטוח למשרדים ובתי עסק קטנים

שלמה

שלמה ביטוח
shlomo-bit.co.il

ש. שלמה חברה לביטוח בע”מ * המבצע בתוקף עד ה-31.12.17 * על פי תקנון התחרות * ט.ל.ח
הפרסום בגוגל של הזוכים, יקודם ע״י משרד הפרסום של שלמה ביטוח.

חפשו בגוגל 
״היציאה הבאה״ 

או סרקו 
את הברקוד

הקמפיין יקדם בגוגל את סוכנות הביטוח/הסוכן/הסוכנת הזוכים!

רוצים לזכות בחבילת קידום ופרסום מקצועי 
ב -  בשווי 5,000 ש״ח? ביטוח 

״זה קצר מדי״ 
למספרות?
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מיזם לוידס
בשיתוף   

זוכה פרס חדשנות השנה בוועידת עדיף ה 17

להצטרפות להצלחה:
OCBRS LTD – AHF צוות משרד

03-7704030
www.ocbrs.com | www.ahfbusiness.com

בברכת המשך שיתוף פעולה עסקי,
ממפעילי המיזם:
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נקודה  למחשבה

המשכנתאות כ ייעוץ  לעולם  קלה  ניסה 
נשמע  וקל  חדש  הכנסה  אפיק  ויצירת 
השנה  שסוף  להיות  יכול  טוב?  לכם 

בבנקים זאת ההזדמנות לה חיכיתם. 
אם לקוחותיכם מתכננים לקחת בקרוב משכנתא 
או מעוניינים לשפר את תנאי המשכנתא הקיימת 
יוכלו  הם  טוב  משכנתאות  ייעוץ  עם  שלהם, 
ליהנות בתקופה זו מחסכון כספי של עשרות עד 

מאות אלפי שקלים בהחזרי המשכנתא. 
אז על מה בעצם אנחנו מדברים?

השנה  סוף  עם  ובשילוב  בנסיגה,  הנדל"ן  שוק 
האזרחית המתקרב ולחץ הבנקים לעמוד ביעדים, 
בריביות  עונה"  "סוף  למחירי  הזדמנויות  נוצרות 

המשכנתא. 
התחזיות לריביות המשכנתא בחודשים הקרובים 
מצביעות על המשך מגמת הירידה ואף התעצמותה 
ככל שאנו מתקרבים לסוף השנה האזרחית. לאחר 
מכן צפויה עליה בריביות. מגמת ירידת הריבית 
תורגש ככל הנראה אצל רוב נוטלי המשכנתאות 
זו, אולם מי שידע איך לנצל את המצב  בתקופה 
עסקאות  להשיג  יוכל  ביותר  הטובה  בצורה 

מעולות.
את  לשתף  יכולים  הביטוח,  סוכני  אתם, 
לקוחותיכם ב"מידע פנימי" זה ולייצר ולחזק את 
– הם  ייעוץ המשכנתאות  הצורך שלהם בשירות 

מרווחים ואתם מרווחים. 
על מה מבוססות התחזיות האלו, ומה חשוב 

שתדעו?
לחטיבות   - הבנקים  של  השנה  סוף  יעדי   

לפי  הנמדדים  יעדים  בבנקים  המשכנתאות 
היקפי המשכנתאות אותן הם מעניקים בכל שנה. 
הבנקאים  לחץ  עולה  השנה  סוף  שמתקרב  ככל 
לעמוד ביעדים, והתחרות על הלקוחות מתגברת. 

התחרות היא בין הבנקים השונים ואף לעיתים גם 
בין הסניפים השונים.

גובה  על  ומתן  מעבר למשא   - ריביות  רק  לא   

של  מגוון  להציע  יכול  הבנק  השונות,  הריביות 
הטבות כדוגמת הנחה בדמי פתיחת התיק, פטורים 
אלו  הטבות  ועוד.  זכאות  תעודות  הנפקת  מדמי 

יכולות להגיע לשווי של אלפי שקלים.
בנסיגה  הנדל"ן  שוק   - בנסיגה  הנדל"ן  שוק   

בירידה  גם  ניכרת  והשפעתו  האחרונה  בתקופה 
בהיקפי המשכנתאות; זהו גורם לחץ נוסף המקשה 
וחשוב  השנתיים.  ביעדיהם  לעמוד  הבנקים  על 

לזכור זאת בשלב המשא ומתן מול הבנקים!
- מדובר  בריביות  בתחילת 2018 צפויה עליה   

כמובן רק בתחזית, אבל חשוב לקחת זאת בחשבון 
בתכנון תאריך לקיחת המשכנתא. 

 משכנתא לא לוקחים ביום אחד - תהליך לקיחת 

זמן  משקיעים  אם  במיוחד  זמן;  לוקח  המשכנתא 

הכרחי לקיום מכרז ריביות ומשא ומתן קשוח מול 
לא  כדי  המפתח  הוא  נכון  זמנים  תכנון  הבנקים. 

לפספס את ההזדמנות.
אז למה צריך יועץ משכנתאות?

זו, הפניית לקוח לשירותי חברת  דווקא בתקופה 
ניהול וייעוץ משכנתאות מקצועית שווה ללקוחות 
שלכם הרבה יותר מבדרך כלל וגם אתם מרווחים 

מכך. מדוע?
יודעים   - הארץ  בכל  בנקאים  עם  אישי  קשר   

את  שייתן  כך  שלהם  למשכנתא  "רעב"  הכי  מי 
התנאים הטובים ביותר. לפעמים משמעות ההבדל 
בין סניף אחד לסניף השכן היא חסכון של הרבה 

מאוד כסף עבורם.
המבצעים  כל  את  מכירים   - המבצעים  כל   

וההטבות, גם כאלו שלא מפורסמים לכל הלקוחות. 
כדי לקבל צריך לדעת מה וממי לבקש.

במיוחד  מותאם   - אופטימלי  הלוואה  מבנה   

למצב השוק והצרכים הייחודיים של לקוחותיכם.
 תפעול מזורז - עבודה מול כמה בנקים במקביל, 

בתוך  ריביות  וציטוטי  עקרוניים  אישורים  קבלת 
ימים ספורים.

צרו קשר עם רפרנטית הסוכנים מטעם חברת 
כלי  לקבלת  ופיננסים  משכנתאות  ניהול  פריים 
את  והפנו  זה  הזדמנויות  חלון  לקידום  שיווק 

הלקוחות המתעניינים.

הכותב הוא כלכלן בכיר, פריים ניהול משכנתאות 
ופיננסים

ריביות המשכנתאות במחירי סוף עונה - חלון 
הזדמנויות לכניסה לעולם ייעוץ המשכנתאות

לוי קרז'נר

פוליסת ביטוח למשרדים ובתי עסק קטנים

שלמה

שלמה ביטוח
shlomo-bit.co.il

ש. שלמה חברה לביטוח בע”מ * המבצע בתוקף עד ה-31.12.17 * על פי תקנון התחרות * ט.ל.ח
הפרסום בגוגל של הזוכים, יקודם ע״י משרד הפרסום של שלמה ביטוח.

חפשו בגוגל 
״היציאה הבאה״ 

או סרקו 
את הברקוד

הקמפיין יקדם בגוגל את סוכנות הביטוח/הסוכן/הסוכנת הזוכים!

רוצים לזכות בחבילת קידום ופרסום מקצועי 
ב -  בשווי 5,000 ש״ח? ביטוח 

״לקוחות לא מרוצות״ 
למכוני יופי?

ליצירת קשר עם רפרנטית סוכנים - שקד 
אשכולות: נייד: 050-5997517                        

טלפון: 03-9025113  
shaked@primeinv.co.il :אימייל

מה נמצא מעבר לחלון ההזדמנויות של עולם ייעוץ המשכנתאות?

mailto:shaked%40primeinv.co.il?subject=
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 הכירו את עובדי לשכת סוכני ביטוח שפועלים מאחורי הקלעים ודואגים לתפקוד השוטף של הלשכה ‰ 
והשבוע: עו"ד מיכל בן אל, מנהלת ליסו"ב סוכנות לביטוח וחברה בוועדות המקצועית של הלשכה

מצב משפחתי: נשואה
השכלה: לימודי תעשיה וניהול - בהצטיינות. 

לימודי ביטוח כללי ופנסיוני – בהצטיינות. 
תואר ראשון במשפטים – בהצטיינות. עו"ד 

ומגשרת 
ותק בתפקיד: שנה

מה את אוהבת במקום העבודה שלך?
"לשכת סוכני ביטוח התברכה בעובדים 

מדהימים ומסורים הפועלים בשיתוף פעולה 
כמשפחה אחת גדולה, הודות למנכ"ל הלשכה 

רענן שמחי".
מה דעתך על מה שקורה בענף הביטוח?

"ענף הביטוח נמצא במשבר ענק עקב ריבוי 
רגולציה. אני חסידה גדולה של רגולציה, יחד 
עם זאת, אל לנו להקל ראש בעודף הרגולציה 

שאינה שקולה ומידתית, ובחוסר התחשבות 
ביכולת להטמיע ולהנחיל את הדרישות 

הרגולטוריות חדשות לבקרים".
יש לך רעיונות מה ניתן לעשות?

"אנחנו לא יכולים להרשות למצב זה להמשיך 

ולהתקיים, לכן בכוונתי להציע להנהגת הלשכה 
החדשה בראשותו של הנשיא הנבחר ליאור 

רוזנפלד, להוביל מהלך הסדרתי רחב היקף על 
מנת להחזיר לתוקף את סעיף 6 לחוק הפיקוח 
על שירותים פיננסים )ביטוח( התשמ"א 1981, 
העוסק במינוי הוועדה המייעצת לממונה על 

שוק ההון ביטוח וחיסכון. הוועדה אמורה להיות 

מורכבת מאנשי מקצוע בתחום הביטוח, נציגי 
ציבור, סוכני ביטוח, נציגי חברות הביטוח, אשר 

ביכולתם לתרום לטובת ענף הביטוח ולהוות 
גורם מאזן כגוף המייעץ לרשות הפיקוח על 

הביטוח, אשר יבחן את יעילותם של החוזרים, 
התקנות והטיוטות לטובת כלל הציבור במדינת 

ישראל".
כעורכת דין, מה דעתך על מהלך הקמת מוסד 

הבוררות על ידי רשות שוק ההון?
"אני מתנגדת ליוזמה החדשה; ההצעה כאמור 
הינה הבעת אי אמון במערכת המשפט ופוגעת 
בשלטון החוק. לפיכך אני מצטרפת לדעתו של 

חברי עו"ד אפי נוה, יו"ר לשכת עורכי הדין".
בילוי מועדף?

"אני אהבת לקרוא המון ולא מוותרת על 
משחקי טניס".

יש לך חלום שהיית רוצה להגשים?
“כן. להוציא לאור ספר ילדים שכתבתי".

מה את עושה בסופי שבוע?
“סופי השבוע מוקדשים למשפחתי".    

 "לפעול להחזרת הוועדה המייעצת לממונה על שוק 
ההון ביטוח וחיסכון"

הכר את עובד הלשכה    

ביום ע השתתפו  ביטוח  סוכני  שרות 
רביעי שעבר בערב התרמה לצביקה לוי 
הידוע בכינויו "אבי החיילים הבודדים", 
שהתקיים בהיכל התרבות בכפר סבא. את הערב 
אירגן והפיק סו"ב דוד בן דוד. תרומות התקבלו 
המבורגר,  יאיר  ובעליה  לביטוח  חברה  מהראל 
איזי כהן, מחברת  והמנכ"ל  מכלל חברה לביטוח 
לוי,  אל"מ  גריפלד.  ערן  והיו"ר  מבטחים  מנורה 
בהתרגשות  הודה  קשה,  במחלה  לאחרונה  שחלה 

לבאי הערב על הירתמותם ותרומתם.
ואני  מרגש,  ערב  היה  "זה  שילה:  מיכל  סו"ב 
שמחה שכולנו תרמנו והגענו לכבוד האיש היקר 

הזה". 
סוכני  לשכת  נשיא  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב 
ביטוח: "לראות עשרות רבות של סוכני ביטוח 
מגיעים לפתוח את הלב ואת הכיס, היה אירוע 
מעצים. מדובר באדם נערץ שעשה רק טוב וזה 

המעט שאפשר להחזיר לו".
הזה,  "בערב  ההוקרה:  בערב  אמר  דוד,  בן 
ותודה  אהבה  בהענקת  זאת  עשינו  יחד  כולנו 
את  לחוש  שידע  צביקה,  והמיוחד  היקר  לאיש 
טעמה של הנתינה ואליה התמכר, עשרות שנים 

במסירות אין קץ, וללא תנאי. 

הערב,  כאן  להיות  אפשר  אי  שלנו,  "צביקה 
מבלי לחוש את גודלו של המעמד. כעמוד האש 
ובליבך  הטובות  בעיניך  הארת  המחנה,  לפני 
הרחום, את דרכם של החיילים הבודדים ונטעת 
ארץ  את  פרסת  ולרגלם  ואמונה,  חזון  בתוכם 

ישראל היפה. 
"גם היום, ועל אף מצבך, לא פסקת לחפש כל 
שאין  חייך,  שירת  את  להמשיך  ודרך,  משעול 
שניה לה. מי ישווה ומי ידמה לך?". בן דוד הודה 
המכונה  צביקה,  של  רעייתו  לוי,  לנעמי  גם 

"האמא של החיילים הבודדים".
אל"מ  של  מטעמו  הוקרה  מגן  העניק  דוד  בן 
התקשורת  איש  הערב,  למנחה  לוי,  צביקה 
נרתם  שתמיד  "האיש  לו:  ואמר  פרנס  שמעון 
ההתרמה  ערבי  לכל  חפצה  ונפש  אוהב  בלב 
פרנס  שמעון   - האחרונות  בשנים  שערכתי 

הג'ינג'י של המדינה".

עשרות סוכני ביטוח בערב ההוקרה 
לצביקה לוי "אבי החיילים הבודדים"

רונית מורגנשטרן

בן אל. "העובדים בלשכה פועלים כמשפחה אחת גדולה"

בערב ההוקרה לאל"מ צביקה לויבערב ההוקרה לאל"מ צביקה לוי
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גיל: 28   
מצב משפחתי: נשואה + 2 

ותק: 8 שנים בתחום הביטוח
רישיון: פנסיוני

למה בחרת לעסוק בתחום הביטוח?
"לפני שעשיתי רישיון ניהלתי משרד ביטוח והבנתי 

את חשיבות התפקיד של סוכן הביטוח. בחרתי 
בתחום זה מתוך שליחות. למרבית האוכלוסייה 

אין מספיק ידע והבנה אמתית בתחום הפנסיוני 
והביטוח. כשאני משוחחת עם לקוחות, אני מבינה 

כמה התחום שלנו פרוץ וכמה אנשים זקוקים 
להדרכה, סדר והסבר. בין אם הם זקוקים שאסביר 
להם על הביטוחים שרכשו, על כאלו שכדאי להם 

לרכוש ועל ההבדלים בין הביטוחים השונים ובין 
אם לאתר עבור הלקוחות שלי כפל ביטוחי וחוסר 
ביטוחי. כמו כן, אני מתמודדת יחד עם הלקוחות 
מול חברות הביטוח השונות, כך למשל במצבים 

בהם לקוח פונה אלי בשל רצון לתבוע את חברת 
הביטוח, אני מלווה אותו בכל התהליך ומנהלת את 

התביעה מול חברת הביטוח עד לסיום התביעה". 
מה את אוהבת במקצוע?

"העבודה היא עבודה דינמית, אני פוגשת כל שבוע 
אנשים חדשים, כל יום אני לומדת עוד דברים 

חדשים בפן המקצועי והאנושי. העזרה היומיומית 
ומתן השירות ללקוחות מהווים עבורי סיפוק גדול".

איפה את רואה את עצמך בעוד עוד עשר שנים?
"בעוד 10 שנים ארצה לעשות את מה שאני עושה 
היום ולהיות בעלת סוכנות ביטוח גדולה ומובילה".

איך את רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"החברות הישירות מפרסמות לציבור כמה לא צריך 

סוכן, אך לדעתי אין תחליף לאיש מקצוע אישי 
שמלווה אותך לאורך שנים, נותן לך שרות ונמצא 

איתך ברגעים שתזדקק לו". 
יש טיפים שאת יכולה לתת לסוכנים צעירים?

"בהתחלה מאוד קשה לגייס לקוחות, אבל אם אתה 
מאמין במה שאתה עושה - אתה תצליח. חשוב 

שיהיה בית סוכן ומאמן גדילה שיהיה לצדך לאורך 
כל הדרך".

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע 
בעיניו  והשבוע: מור ברטה רשתי, סוכנת עצמאית תחת בית סוכן – "יונט" 

"חשוב שיהיה בית סוכן ומאמן 
גדילה בשלבים הראשונים"

סוכן צעיר

מור. "התחום פרוץ ואנשים זקוקים להדרכה"

מדי שנה, מאז 2011, עת הוחלט להפסיק כ
את ביטוחי הסיעוד הקולקטיביים, הופעל 
ועל  בכלל  הממשלה  על  כבד  לחץ 
הפוליסה  האוצר בפרט לדאוג להמשכיות  משרד 
המבוגרת,  לאוכלוסייה  ובעיקר  הסיעודית, 
הצעה  על  דובר  היתר  בין  חשופה.  שנותרה 
ליצור מס אחיד על כל ציבור העובדים בישראל 
כך  הציפייה  כגודל  אך  חובה(,  פנסיית  )כדוגמת 

גודל האכזבה.
יעקב  לשעבר  הבריאות  שר  הציגו  לאחרונה 
משה כחלון ויו"ר ההסתדרות  ליצמן, שר האוצר 
 - מהפכנית  לכאורה  תכנית  ניסנקורן  אבי 
על  דובר  בהודעתם  לאומית".  סיעוד  "תכנית 
לביטוח  המוסד  ידי  על  שנתמך  הסיעוד,  ביטוח 

לאומי וקופות החולים.
הדוברים ציינו, כי האפשרות להאריך ביטוחים 
 .2017 שנת  בסוף  תבוטל  קבוצתיים  סיעודיים 
זו,  בסוגיה  הסחבת  מחד  נסתיימה  זו  בהודעה 
מאידך  אולם   ,2011 משנת  כאמור  שנמשכה 
בלבד  חלקי  מענה  נותנת  שהוצגה  התכנית 
כלל  מתייחסת  ואיננה  חלשות  לאוכלוסיות 
זאת  הקיימים.  הקבוצתיים  בביטוחים  למבוטחים 
טרם  )אשר  החדשים  השינויים  לעיקרי  בהתייחס 

ידוע כיצד יבוצעו בפועל(, כדלהלן: 
1. תוספת שעות לטיפול סיעודי בבית בחינם.

2. רובד נוסף לקצבת סיעוד לקשישים, שרמת
התפקוד שלהם גבוהה בסך אלף שקל לחודש.

3. השתתפות ילדי החולים הסיעודיים המאושפזים 
בני  של  הכנסתם  תבוטל.  סיעודי  באשפוז 
בחשבון,  תילקח  לא  הסיעודי  החולה  משפחת 
אלא   - טיפולי  סיעודי  במוסד  למקום  כתנאי 

הכנסתו של החולה בלבד.
4. מעורבות קופות החולים בבית הקשיש תגדל. 

של  בביתם  בריאות  טיפולי  שישלבו  תכניות, 
ושימוש  אחיות  רופאים,  ידי  על  הקשישים 

בטכנולוגיות שונות.
5. הקמת מערך שיקום בקהילה על מנת לשפר את

תוחלת  את  ולהאריך  הקשיש  של  חייו  איכות 
חייו.

6. מבחן יכולות אחיד ורק מבחן אחד לכל קשיש 
לבדיקת זכויותיו.

7. בניית מערך שירותים חברתיים בקהילה, לטובת 
מעורבותם  את  להגביר  מנת  על  הקשישים, 

בקהילה.
8. מנהל אירוע - אדם מקצועי, שיעזור לקשיש 

ולבני משפחתו במיצוי זכויות הקשיש ובבניית 
תכנית טיפול אישית המותאמת עבורו.

9. הכנסת טיפולי שיניים לקשישים מעל גיל 75 
בחינם  יינתנו  אלה  טיפולים  הבריאות.  לסל 
זה  מה  הובהר  )לא  מורכבים.  טיפולים  למעט 

מורכבים(.
10. העלאת שכר המטפלות והמטפלים לעידוד

התעסוקה בענף.
למבוטחי  מומלץ  החדשות,  התקנות  כל  לאור 
לפוליסות  לעבור  בקולקטיבים  הסיעוד  ביטוח 
פרט המשכיות בחברת ביטוח, ברצף ביטוחי וללא 
יוכלו   60 גיל  מעל  מבוטחים  בריאות.  הצהרת 
להצטרף לביטוחים בקופות החולים, ללא תקופת 
מחברת  אישור  )במסירת  חיתום  וללא  אכשרה 

ביטוח על סיום הקולקטיב(.
אין מנוס מלהציע לאוכלוסייה פוליסות סיעוד 
לקבלו  ניתן  שלא  המוסף,  הערך  כאשר  פרטיות, 
קופות  של  קולקטיבית  בפוליסה  מחיר  בשום 
החולים, הינו השירות הצמוד והמקצועי של סוכן 

הביטוח בעת תביעה.
דומה  אינו  ביטוח  סוכן  ידי  על  שירות  מתן   
לטיפול הניתן על ידי פקיד באחד מסניפי קופות 
החולים או לטלפן במוקד השירות. על כן - צאו 
הצורך  את  העלו  החשובה,  השליחות  את  ומלאו 
הציבור  את  ועודדו  סיעוד  פוליסות  ברכישת 

לרכוש פוליסות סיעוד פרטיות. 

הכותבת מיועדת להיות סגנית הנשיא, האחראית 
על פעילות הלשכה מול הרגולציה והכנסת 

בתחומי הבריאות, הסיעוד והשיניים

תכנית סיעוד לאומית? לא כצעקתה
נאוה ויקלמן

חדשות  הביטוח  

‰ office@rbmedia.co.il מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל ‰
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לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

דרושים

לסוכנות ביטוח באזור המרכז דרושים סוכני 
ביטוח עצמאיים בתחום ביטוחי החיים / בריאות / 
פנסיה לצרכי שיתוף פעולה , עבודה על תיק קיים 

 ולידים חמים . יש ליצור קשר: טלפון: 
yamit.netaim@gmail.com : 03-5601444 מייל

“לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש/ה עוזר/ת 
מקצועי/ת, מנהל/ת תיק לקוחות עם אוריינטציה 

 PART TIME OR לשיווק וניסיון בתחום הביטוח
FULL TIME שפות יתרון-סודיות מובטחת -ק"ח ל: 

"ASHBIT22@WALLA.CO.IL
דרוש/ה מנהל/ת תיק לקוחות באלמנטרי עם 

אוריינטציה בשיווק וניסיון מוכח לסוכנות ביטוח  
ותיקה בראשון לציון מייל: toli@toli.co.il נייד- 

0544363697
דרוש/ה מנהל/ת תיק לקוחות באלמנטרי עם 

אוריינטציה בשיווק וניסיון מוכח לסוכנות ביטוח  

ותיקה בראשון לציון מייל toli@toli.co.il נייד- 
 0544363697

לסוכנות ביטוח גדולה ברחובות דרושה חתמת 
רכב ודירות לחצי משרה לשעות אחר הצהריים 

בין השעות 13:30 ל- 17:30, 5 ימים בשבוע. נדרשת 
בקיאות במערכות המחשוב של פניקס והראל.ניתן 

לפנות במייל: omri@milchan-ins .co.il וטלפון: 
052-8454558 ,052-8454534

לסוכנות ביטוח בצפת דרוש/הרפרנט/ית ביטוח 
חיים שרות לקוחות, גבייה, טיפול בפדיונות 

ושינויים, טיפול בתביעות ביטוח חיים ובריאות 
יציאה לבנקים ולדואר, העבודה מתבצעת בצפת, 

שעות עבודה 08:00-16:00 ידע וניסיון בתחום  
ביטוח חיים והפנסיה-חובה, שליטה טובה 

ביישומי אופיס בדגש על שליטה מוחלטת ב־
silyael@gmail.com :קו”ח לשלוח ל EXCEL
לסוכנות ביטוח ותיקה בפתח תקוה דרוש/ה 

מנהל/ת תיקי לקוחות בביטוח חיים בעל/ת ניסיון 

 ורישיון. תנאים מצוינים למתאימים!

Hadar@avivit.co.il :קו"ח לשלוח ל 

 שכירות משנה

להשכרה משרד 35 מר" באזור במגדלי אפרידר 
החדשים בקומה 13 הגבוהה צמוד למשרד ביטוח 

ותיק בתחום האלמנטר והחיים. המשרד בסיגנון 
וויוורק זכוכית שקופה המפרידה בין המשרדים.

לפרטים: 050-5285161 מאיר
להשכרה בבניין משרדים מפואר אפרידר ביזנס 

סנטר באזור. קומה 11, 70 מ"ר מעוצב ומוכן 
לכניסה מיידית. כולל מטבח בתוך היחידה וכל 

שאר התשתיות. 85 שקל למ"ר כולל ניהול. דוד 
david@nehora-ins.co.il ,054-7304021

להשכרה חדרים לסוכני ביטוח +עמדת מזכירה 
+חניה בפתח תקוה במקום מרכזי עם גישה 

לעורקי תחבורה ראשיים בדבר פרטים נוספים נא 
לפנות ליגאל בטלפון 054-4999954 

סוכנות פרוגרס סוכנות לביטוח בעמ מקבוצת 
זהר מעמידה חדרים לסוכני ביטוח חיים בקרית 

אריה רחוב עמל 58 להשכרה לפרטים נא 
לפנות לשרגא לידור 054-6655736 ו/או במייל 

shragalidor@gmail.com
להשכרה במשרד ביטוח מפואר בפתח תקוה 
)קרית אריה( חדר מנהל ושני עמדות עבודה 

מרוהטים ומוכנים לעבודה מיידית. תשלום חודשי 
בסך 6500 שקל כולל שכירות,דמי ניהול, הוצאות 
חשמל, ארנונה, טלפוניה, אינטרנט ומיחשוב קובי 

050-5233671

להשכרה בבניין משרדים מפואר אפרידר ביזנס 
סנטר באזור.קומה 11, 70 מ"ר מעוצב ומוכן לכניסה 

מיידית. כולל מטבח בתוך היחידה. 70 שקל למ"ר.
להשכרה בבניין משרדים מפואר אפרידר ביזנס 

סנטר באזור. קומה 11, 70 מ"ר מעוצב ומוכן לכניסה 
מיידית. כולל מטבח בתוך היחידה. 70 שקל למ"ר.

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנים מכל הארץ המעוניינים להצטרף לקבוצת 

פיקוח - ולקבל תנאים טובים ושירות מהיר 
 מקצועי ואמין מוזמנים לפנות במייל:

int_101@walla.co.il סודיות מובטחת
בי. פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז, מעוניין 

לרכוש תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי. כולל 
מודלים גמישים ארוכי טווח, כולל משרדים. 

Michaele@b4-u.co.il 0528741331 סודיות מובטחת.
מעוניין לרכוש תיק ביטוח אלמנטרי באזור 

המרכז/השרון/השפלה. טל. 052-8711273, 
09-7920138, חיים.

"מרכז המומחים לביטוח ופיננסים – מעוניינים 
לרכוש תיקי ביטוח איכותיים מכל הארץ - 

 במחירים אטרקטיביים אריה אופיר – 
050-5212457 אדיר דיין – 054-2024440" 

מעוניין לרכוש תיק ביטוח באזור המרכז, השפלה 
או השרון. להתקשר אל חיים: 09-7920138 

052-8711273
סוכן ביטוח בפתח תקווה בעל רישיון בביטוח 

כללי מעוניין לרכוש תיק ביטוח קטן/בינוני 
 איתמר רומנו 050-7332287 

itamar.bituach@gmail.com

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצער חבר הלשכה אילן 

אבוחצירא, על פטירתו של אביו,
משה )מוריס( 
 אבוחצירא ז"ל 

יהי זכרו ברוך

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצער משפחת עזאיזה על 

פטירתו של חבר לשכה 
 נאיף עזאיזה ז"ל 

יהי זכרו ברוך

 

ביטוח  בעולם         דוד ליפקין

חברת אליאנץ' פעלה למניעת 
השתלטות סינית

משלת בריטניה החלה לעודד השקעות בכלכלה הבריטית לטווח מ
הארמונד  פליפ  הבריטי  האוצר  שר  החליט  היתר,  בין  ארוך. 

לאפשר לקרנות פנסיה להשקיע גם בסטראט־אפים.
בכלכלה  ההשקעות  עידוד  על  דגש  השם  תקציב  הציג  האוצר  שר 
הוא  היעד  הבריטית. 
מיליארד   20 להזרים 
על  להשקעות  ליש"ט 
חסמים  פתיחת  ידי 
זאת  בירוקרטיים, 
ועדה  להמלצות  בהתאם 
את  שבדקה  ממלכתית 
הדרכים לשחרור חסמים 

בירוקרטיים.
האוצר  שר  קבע  עוד 
כי הרגולטור על קרנות הפנסיה יבחן דרכים לאפשר לקרנות פנסיה 
שר  סטראט־אפים.  בעידוד  ובעיקר  טק,  היי  בחברות  גם  להשקיע 
האוצר הבריטי ציין שקרנות הפנסיה חולשות על הון של 2 טריליון 
לחברות  הון  בהזרמת  מרכזי  תפקיד  למלא  יכולות  והן  ליש"ט 

בצמיחה.

נקית הביטוח האירופית אליאנץ' פעלה למניעת ניסיון השתלטות ע
סיניות עליה. החברה נקטה כמה פעולות כדי  ביטוח  של חברות 
להכשיל את ניסיון השתלטות, בין היתר, הזנקת מחיר המניה בשיעור 

של 30% ב־12 החודשים האחרונים.
כי  לחברה  דיווחים  הגיעו  חודשים  כמה  "לפני  מסר,  באליאנץ'  בכיר 
של  מניות  חבילות  בהדרגה  לרכוש  מתכוונות  סיניות  ביטוח  חברות 
לקדם  במטרה  אליאנץ' 
מהלך של כניסת החברות 
כשותפות  הסיניות 

בענקית הביטוח".
מהלכים  יזמה  אליאנץ' 
מניות  היצע  הקטנת  של 
ההון  בשוק  החברה 
את  הפך  מה  האירופי, 
יותר  ליקרה  העסקה 
לסינים.  כדאית  ולבלתי 
בשלב זה נסוגו הסינים מרכישת מניות אליאנץ', אבל לא שוללים את 

האפשרות שהם יתעניינו שוב ברכישת מניותיה.
בינתיים, השלימה אליאנץ' את רכישת יתרת המניות של חברת ביטוח 
האשראי הצרפתית EULER HERMES בסכום של 1.85 מיליארד אירו. 

הרכישה הזו תחזק את מעמד החברה בשוק ביטוחי האשראי. 

לא רק בישראל - גם בריטניה 
מאפשרת לקרנות פנסיה 
להשקיע בסטארט אפים

חיזוק הכלכלה הבריטיתאליאנץ
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