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חדשות  הביטוח

שביצעה מ ומביקורות  ציבור  פניות 
וחיסכון בקרב  רשות שוק ההון, ביטוח 
בעלי רישיון לייעוץ פנסיוני, עלה "כי 
ישנם כשלים ובעיות באופן יישום החוזר ומילוי 
ובהיקף  מסמך ההנמקה, בהתאמת המוצר ללקוח 
הגילוי שנותן בעל הרישיון בהליך השיווק, באופן 
מסמך  של  ותכליתו  מטרתו  את  מתוכן  שמרוקן 
הנמקה  מסמך  חוזר  בטיוטת  נטען  כך  ההנמקה". 
וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה  שפרסמה 

דורית סלינגר בתחילת השבוע.
לאור הממצאים מוצעים בטיוטה שינויים ונקבעו 
הוראות  מטרת  מילוי  שמטרתן  חדשות  הוראות 
ומימוש  החוק בנושא מתן מסמך הנמקה ללקוח, 
המוצר  בהתאמת  הרישיון  בעל  של  חובתו 
הפנסיוני ללקוח ובהצגת השיקולים שהנחו אותו 

במתן ההמלצה.

הרחבת דרישות הגילוי
בתגובה, מסר סו"ב מיכאל נוימן, יו"ר הוועדה 
הפנסיונית בלשכה כי "מבדיקה שנערכה על ידי 
הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני ביטוח עולה כי 
כל שנה מבוצעות מעל 2,000,000 פעולות שיווק 
וטיפול במוצרים פנסיוניים על ידי סוכני ביטוח 
כי  חברי הלשכה. מנתוני רשות שוק ההון עולה 
פרומיל  של  ברמה  תלונות  מתקבלות  שנה  כל 
מהפעולות, כאשר מרבית התלונות אינן מעידות 
על כשל או בעיה אצל סוכני הביטוח שפעלו אל 

מול הלקוחות שלהם", מדגיש נוימן.
מבוטחים  רבות  ציבור  בפניות  כי  מצוין  בטיוטה 
הקשור  בכל  נאות  גילוי  חוסר  על  מתלוננים 
לתנאי הכיסוי הביטוחי, ובפרט לעניין התפתחות 
את  להרחיב  מוצע  לכן  זמן.  לאורך  הפרמיה 
הכיסוי  סכום  או  שיעור  בעניין  הגילוי  דרישות 
הנחה  לרבות  הביטוחי,  הכיסוי  ועלות  הביטוחי, 

שניתנה ותנאיה.
עוד מוצע בטיוטה:

הנימוקים  במסגרת  יציין  הרישיון  בעל   ‰

הכיסויים  עלות  סכום  את  גם  להמלצתו, 
חיי  לאורך  ישלם  שהלקוח  הכוללים  הביטוחיים 

המוצר הפנסיוני.
מוצרים  מוכרים  ביטוח  סוכני  רבים  במקרים   ‰
השיווק  הליך  במסגרת  פנסיוניים  שאינם 
גילוי  דרישת  להוסיף  מוצע  לכן,  הפנסיוני. 
במקרה שבו נמכר מוצר שאינו פנסיוני במסגרת 

הליך השיווק. 
בבחירת סוג המוצר הפנסיוני המתאים ביותר   ‰
סוגי  כל  את  לבחון  הרישיון  בעל  נדרש  ללקוח, 
ביניהם.  השוואה  ולבצע  הפנסיוניים  המוצרים 
השיקולים שיפורטו על ידי בעל הרישיון במסמך 
למאפייניו  גם  היתר,  בין  יתייחסו,  ההנמקה 
למאפייני  רק  ולא  וצרכיו,  הלקוח  של  האישיים 

המוצר או הגוף המוסדי. 
ניהול  דמי  של  רכיב  כולל  הניהול  דמי  מודל   ‰
מצבירה.  ניהול  דמי  של  רכיב  לצד  מהפקדות 
מודל זה יוצר קושי לאמוד את העלות הכוללת של 
המוצר ולכן מוצע לקבוע כי במסגרת השיקולים 
העיקריים שבעל הרישיון מציין לנימוק המלצתו, 
הוא יציין גם את סכום דמי הניהול הכולל שישלם 

הלקוח לאורך חיי המוצר הפנסיוני. 
‰ ברירת המחדל תהיה מסמך הנמקה מלא, וזאת 
בנוגע  הרישיון  בעלי  בקרב  בהירות  חוסר  לאור 
למלא  יש  שבהם  והמקרים  החוזר,  יישום  לאופן 
מסמך הנמקה מלא לעומת מסמך הנמקה ממוקד. 

להעביר  רשאי  רישיון  בעל  מסוימים  במקרים   ‰
ביקש  אם  אלא  ממוקד,  הנמקה  מסמך  ללקוח 
הלקוח כי ייערך לו מסמך הנמקה מלא. המקרים 
בסכום  כדין  שלא  כספים  משיכת  בקשת  הם: 
שאינו עולה על 50 אלף שקל, בהליך שיווק או 
ייעוץ פנסיוני הנוגע אך ורק לקרן השתלמות או 
לקופת גמל להשקעה, ובהליך שיווק או בייעוץ 
פנסיוני הנוגע אך ורק לשינויים במוצר הפנסיוני.
רשאי  רישיון  בעל  בהם  המקרים  את  לצמצם   ‰
מסמך  במקום  שיחה  סיכום  ללקוח  להעביר 
הנמקה, ולקבוע כי העברת סיכום שיחה תתאפשר 

במקרים ספציפיים. 
מסמך  למלא  שנדרש  רישיון  בעל  כל  לחייב   ‰
למערכת  מידע  בקשת  להגיש  מלא,  הנמקה 
כל  לגבי  הלקוח,  בגין  פנסיונית מרכזית  סליקה 
מוצריו הפנסיוניים של הלקוח ותנאיהם, על מנת 
בצורה  מלא,  פנסיוני  שיווק  הליך  לבצע  שיוכל 

מיטבית.

טובת הלקוחות
שוק  לרשות  קוראת  "הלשכה  מוסיף:  נוימן 
בלשכה  המקצועיות  הוועדות  את  לשתף  ההון 
בתלונות שהגיעו כדיי לבחון האם יש דברים בגו, 
שאינם  זניחים  נקודתיים,  בכשלים  שמדובר  או 

מצריכים פעולה או שינוי רגולטורי.
"בהינתן שמסמכי ההנמקה הקיימים הינם תוצאה 
כאשר  הרשות,  של  רגולטוריות  פעולות  של 
במסמכים  אין  כי  בעבר  התריעה  כבר  הלשכה 
אלו ממש לטובת הלקוחות, הלשכה שבה וקוראת 
לרשות שוק ההון לשבת בצוותי חשיבה משותפים 
לטובת  רלוונטיים  מסמכים  יצירת  שיאפשרו 
הלקוחות. ערימת המסמכים הנוכחית אין בה דבר 
עם טובת הלקוחות או יכולתם להבין את האמור 

במסמכים.
לחזור  ההון  שוק  לרשות  קוראת  "הלשכה 
ולא  הסוכנים  עם  בשיחות  לנאמר  ולהקשיב 

להמשיך בפעולות הרגולציה".

כל שנה מבוצעות יותר מ־2 מיליון 
פעולות שיווק וטיפול במוצרים 
פנסיוניים על ידי סוכני הלשכה

סו"ב מיכאל נוימן: "מרבית התלונות אינן מעידות על כשל או בעיה אצל סוכני הביטוח 
שפעלו אל מול הלקוחות שלהם * הלשכה שבה וקוראת לרשות שוק ההון לשבת 

בצוותי חשיבה משותפים שיאפשרו יצירת מסמכים רלוונטיים לטובת הלקוחות

רונית מורגנשטרן

נוימן
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של ב הקיץ  מושב  את  שפתח  דיון 
התייחס  הכנסת,  של  הכספים  ועדת 
היו"ר ח"כ משה גפני )יהדות התורה( 
למרות  לנשים,  הפרישה  גיל  העלאת  לסוגיית 
בענף  במשבר  לעסוק  אמור  היה  שהדיון 
בעקבות  בפרט,  והאופנה  בכלל  הקמעונאות 

הגידול ברכישה באינטרנט.
הראשונה  הפעם  פעמיים;  אותי  רימה  "האוצר 
להעלאת  החוק  את  מביא  שהוא  כשאמר  הייתה 
לענייני  השרים  לוועדת  לנשים  הפרישה  גיל 
בו.  לדון  ונתחיל  טרומית  אותו  יאשר  חקיקה, 
הפעם השנייה הייתה השבוע, כששוב היו אמורים 
זאת.  ודחו  השרים  בוועדת  הזה  בנושא  להחליט 
הבאתי את חברי ועדת הכספים לתמוך בהעלאת 
רבים  כי  חידוש  היה  וזה  לנשים  הפרישה  גיל 

התנגדו. 
לוי־אבקסיס  אורלי  ח"כ  יחימוביץ,  שלי  ח"כ 

התנגדו.  בכנסת  הייתה  שעוד  גלאון  זהבה  וגם 
היועצת המשפטית של הוועדה, עו"ד שגית אפיק, 
כאן  שהתקיימו  דיונים  לאחר  חוק  הצעת  ניסחה 
בוועדה, ולגביהם הייתה הסכמה מוחלטת של כל 
לעלות  אמורה  הייתה  הזו  ההצעה  הוועדה.  חברי 
לדיון בוועדת שרים לחקיקה פעמיים - פעם לפני 

הפגרה ופעם שנייה השבוע", אמר יו"ר הוועדה. 
תאושר  שההצעה  עמו  סוכם  כי  עוד,  טען  גפני 
בקריאה טרומית ואחר כך יתחיל בוועדה בראשותו 
הדיון ושם יאמר האוצר את דעתו. "אני התעקשתי 
על הקריאה הטרומית ועל כך שיהיה דיון בוועדה 

לאחר האישור במליאת הכנסת כי אני לא רוצה 
ומתן  משא  מנהל  שאני  שיחשוב  מישהו  שיהיה 
עם האוצר בחדרי חדרים ומגיע איתם לפשרות 
שלא היו כאן בוועדה. לכן לא הסכמתי", הדגיש 
והוסיף: "אני לא הולך להתאמץ יותר בעניין הזה. 
יתחילו הדרישות מהמדינה לקבל כסף לקרנות 
זה  על  שאחראי  מי  את  שמעו  וכולם  הפנסיה 
תצטרך  והמדינה  והרבה,  כסף,  שיחסר  שאומר 
הוועדה,  חברי  וגם  סבור,  אני  זה.  את  לכסות 
שאת גיל הפרישה צריך להעלות. היינו צריכים 
בוועדה בשבוע הבא,  להתחיל את הדיונים כאן 
אבל אני לא אחראי על כל מה שקורה במדינה. 
מי שהיה צריך להביא את ההחלטה לגבי העניין 
הזה הוא שר האוצר. שר האוצר כתב לי מכתב 
קיימנו  הדיונים.  את  אקיים  שאני  מבקש  שהוא 
את הדיונים והבאנו הצעת חוק, אך כנראה שזה 

לא יקרה", סיכם את דבריו.

עילה למשבר ממשלתי
התייחס  הציוני(  )המחנה  ברושי  איתן  ח"כ 
בדבריו  המפתח  משפט  כי  ואמר  גפני  לדברי 
של גפני הוא כי האוצר רימה אותו פעמיים: "זה 
משפט מאוד חמור", אמר ברושי. "אם אתה אומר 
שהאוצר מרמה אותך כיו"ר ועדת הכספים וכחבר 
שומט  אשר  חמור  מקרה  זה  בקואליציה,  בכיר 
את הבסיס לכל הפעילות של האוצר מול ועדת 
וליידע  לאוצר  כך  על  להעיר  צריך  הכספים. 

אותם כי זו עילה למשבר ממשלתי".

"באוצר רימו אותי פעמיים: הפעם 
הראשונה הייתה כשאמרו שיביאו 
את החוק להעלאת גיל הפרישה 

לנשים  בפני ועדת השרים לענייני 
חקיקה, יאשרו אותו טרומית 

ונתחיל לדון בו; הפעם השנייה 
הייתה השבוע, כששוב היו אמורים 

להחליט בנושא הזה בוועדת 
השרים ודחו זאת"

יו"ר ועדת הכספים ח"כ גפני: "האוצר רימה אותי 
פעמיים בנושא העלאת גיל הפרישה לנשים"

גפני הודיע כי לא יעסוק יותר בנושא במסגרת הוועדה: "לא ארדוף יותר אחרי האוצר"

רונית מורגנשטרן

ח"כ גפני ח"כ גפני 
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יעוץ  עסקי  

תקשורת א "תות  חברת  בעלי  גל,  לון 
ותוצאות", ומאמן אישי הנחשב למוביל 
הסכם  על  חתם  בישראל,  בתחומו 
לייעוץ עם לשכת סוכני ביטוח. במסגרת ההסכם 
יקבלו חברי הלשכה ליווי וייעוץ לשידרוג ושיפור 
שיתוף  יישום  לקראת  שלהם.  הסוכנות  פעילות 
הפעולה שוחחנו עם אלון גל על מהותו של ההסכם.
"ענף הביטוח של המאה ה־21 הוא לא אותו ענף 
אחרים,  למקומות  הולך  הענף  בעבר.  שהיכרנו 
בגלל  גם  במהירות,  ומשתנה  מתקדם  יותר  הוא 
הביטוח,  סוכני  של  הבא  שהדור  ברור  הרגולציה, 

עיקר פרנסתו תבוא מהלקוח", אומר גל.
 – שינויים  יש  הטכנולוגיים  בהיבטים  "גם 
עם  בהתאמה  היום  לעבוד  חייב  ביטוח  סוכן 
ברמה  וגם  המשרד  ברמת  גם  הטכנולוגי,  העולם 
אין  חברתיות.  ברשתות  שימוש  כמו  השיווקית, 
אני   – במשרד  המסורתית  החלוקה  את  יותר 
מתעסק בתביעות, אתה בביטוח מתחום מסוים וכך 
הלאה. ההסתכלות על המשרד היא כיחידה נושמת 

אחת, ממוקדת סביב מטרות משותפות".

'הום אופיס' פיננסי
מה הכוונה שעיקר פרנסתו תבוא מהלקוח?

"הסוכן צריך להגיע למצב שבו הוא מסביר ללקוח 
ה'הום  אני  שלך,  והביטוח  הפיננסים  רכז  אני   -
יש  וביטוח.  לפיננסים  הקשור  בכל  שלך  אופיס' 
כיום חברות, גם בתי השקעות וגם אחרות, שפונות 
שלהן  הכספים  את  לנהל  להם  ומציעות  ללקוחות 
תמורת עמלת שירות. הרבה מאוד מהלקוחות האלו 

 "הרבה כסף זולג בין האצבעות של הסוכנים"
הקואוצ'ר הלאומי אלון גל ייעץ לחברי הלשכה איך להפוך את העסק לרווחי הרבה 

יותר  "מה שבתי השקעות וחברות הום אופיס אחרות עושים, סוכני ביטוח יכולים 
לעשות טוב יותר בזכות ההיכרות רבת השנים עם הלקוחות שלהם"

רונית מורגנשטרן

מימין: דביר רפ, יוסי אנגלמן, אלון גל, ליאור הורנצ'יק, ליאור רוזנפלד, רענן שמחי

ברוח העצמת הסוכן – לוחות השנה לתשע"ט של הלשכה 
יכללו מסרים של ערכים ומקצועיות במקום תמונות

השנה עוצבו לוחות השנה של לשכת סוכני הביטוח אחרת משנים קודמות. לדברי סו"ב מאיר רוטברג, 
יו"ר ועדת הרווחה בלשכה: "הלכנו השנה על מסרים במקום תמונות, מסרים של אופטימיות, של 

ערכים, של מקצועיות. זה מתאים לאג'נדה של הלשכה, להעצים את הסוכן – להתאים אותו 
לתכנים החדשניים. זה ממצב את הסוכן בליגה אחרת. כך אנחנו צריכים להיראות 

ולהישמע כלפי הציבור הרחב". המחירים יהיו זהים לשנה הקודמת.
אשתקד קנו סוכני הלשכה יותר מ־250 אלף לוחות שנה – לוחות קיר ושולחניים, 

המהווים עבורם כלי פרסומי זול המחולק ללקוחות, ספקים ועוד. ההרשמה תסתיים 
בסוף יוני כדי למסור למזמינים את הלוחות בזמן לפני ערב ראש השנה החל ב־9 

בספטמבר.
רוטברג מוסיף: "השנה נמכור גם יומנים שבועיים. זה מדהים שלמרות הדיגיטציה, למרות שלכולם יש 
את לוח השנה בסמארט פון וכד', הביקוש ללוחות שנה קשיחים הוא גבוה. תוך 3 שעות מאז פורסמה 

ההזמנה באתר הלשכה קיבלתי פניות מ־20 סוכנים".

להלן הקישור להזמנת לוח השנה

הם לקוחות של סוכני ביטוח שעובדים אתם 15־20 
עדיין  אבל  בסוכן,  גדול  אמון  פיתחו  וכבר  שנה 
הסוכן לא ייהנה מזה. אז הוא מחזיק את ביטוח הרכב 
אבל  שנה,   15 כבר  החיים  ביטוח  את  הלקוח,  של 
כי  קורה?  זה  למה  לוקח.  אחר  מישהו  החמאה  את 
הסוכן לא מיצב ולא מיתג את עצמו כמי שגם יכול 
לנהל את כספי המבוטח שלו. כמו שבתי ההשקעות 
וחברות אחרות עושות,  סוכן הביטוח יכול לעשות 
טוב יותר, כי יש לו קשר טוב יותר עם הלקוח, הוא 
מכיר אותו יותר טוב. יש פה הרבה מאוד כסף שזולג 

בין האצבעות של סוכני הביטוח".

כיצד יתבטא השת"פ עם הלשכה באופן מעשי?
בתוך  ביטוח  יחידת  שנים  מספר  לפני  "הקמנו 
לשעבר,  סופרווייזר  ירימי,  יוני  בראשות  'תות', 
מפקחי   – הביטוח  בתחום  מומחים  אנשים  שבה 
ביטוח לשעבר בחברות, סוכנים לשעבר ומאמנים 
עם  פעולה  כבר  שיתפנו  כי  לציין,  יש  ותיקים. 
הלשכה בפרויקט 'הסניורים' אותו הובילה היחידה 

הזאת. כולם אנשים שמתמחים בביטוח.
מהיחידה  איש  נשלח  בכך,  שירצה  סוכן  "לכל 
ניקח  חינם.  שלנו, שיבצע סקירת מצב ראשונית 
ציונים  להן  נחלק  הקריטיות,  הנקודות  חמש  את 
ונחליט עקרונית על  אותן  ננתח  הסוכן,  יחד עם 

השינויים שצריך לעשות.
"בשלב הבא לסוכן יש שתי אפשרויות: א. ליישם 
צמוד  ליווי  לקבל  ב.  העקרונות;  חמשת  דוח  את 
של  המיוחדים  בתנאים  חודשים   3 במשך  מאתנו 

הלשכה.

סיוע לסוכנים הצעירים
לדברי גל, הוסכם על שיתוף פעולה נוסף וייחודי 
לטובת הסוכנים הצעירים חברי הלשכה: "יש לנו 
והכשרת  הצעירים  ועדת  עם  משותפת  יוזמה  גם 
הסוכן בלשכה, שבראשות סו"ב דביר רפ", מסביר 
מחוזות  בכל  שתתקיים  סדנה  "בנינו  ומוסיף:  גל 
איך  הלשכה  של  הצעירים  ילמדו  שבה  הלשכה, 
איך  אותם  נלמד  הביטוח.  בתחום  קריירה  בונים 
להתקדם ולבנות קריירה בתחום. יחד עם דביר רפ 
בנינו תכנית מיוחדת שתענה על צרכי הצעירים, 
לסוכנים  עגולים  שולחנות  גם  יהיו  זו  ובמסגרת 

צעירים יחד איתי", מסכם גל.

http://www.falik.co.il/agents.asp
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ליאור נ סו"ב  ביטוח,  סוכני  לשכת  שיא 
בכנס  השבוע  שני  ביום  השתתף  רוזנפלד, 
הסוכנים הארצי של מגדל "גדולים במגדל" 

שהתקיים ב"כוכב הים" בקיסריה.
לדברי נשיא הלשכה בכנס: "מגדל חזרה לשתף 
גם  כך.  על  מברכים  ואנו  הלשכה  עם  פעולה 
תוצאות סקר שביעות הרצון בתחום הפנסיוני כפי 
במגמת  החברה  אילת מעמיד את  בכנס  שפורסם 
שיפור לעומת שנים עברו וזה בהחלט מעודד. כמו 
כן, הצהרתה של מגדל זה מכבר כי תשווק את כל 
סוכנים  ורך באמצעות  אך  הביטוח הכללי  מוצרי 

הינה בשורה שאנחנו מברכים עליה. 
ולקדם  "ככלל, הלשכה תפעל להעצים, לעודד 
יזכו  כאלו  חברות  סוכנים,  מוטות  ביטוח  חברות 
ל־5,000  שמתקרבת  לשכה  לחיבוק,  מאיתנו 
ואת  ועוצמתי  אדיר  השפעה  כח  היא  חברים 

מכבדינו נכבד". 
כי:  ציין  מגדל  למנכ"ל  המשנה  רביב  ליאור 
אנחנו מודים לנשיא הלשכה על המילים החמות, 
מגדל  סוכנים,  ידי  על  שהוקמה  סוכנים  כחברת 
חזרה למרכז הבמה של הלשכה ואנחנו שמחים על 

כך".
כאשר  סוכנים  מ־500  יותר  השתתפו  בטקס 
המצטיינים מבינהם זכו למגיני הוקרה על פעילותם.
במסגרת האירוע הודו במגדל למאות הסוכנות 
והסוכנים "על עבודה יוצאת דופן בשנה החולפת 
יום".  מדי  ומתחזק  שהולך  פעולה  שיתוף  ועל 
ממגדל נמסר כי מתוך כלל סוכני מגדל, כ־500 
הוקרה,  תעודות  וקיבלו  המועדון  ביעדי  עמדו 

וביניהם 38 זכו למעמד נשיאים של כבוד. 
ליאור רביב אמר במהלך האירוע: "כל מי שנמצא 
כאן נמנה על קבוצת הסוכנים המובילים של מגדל 
לכבוש  פעם  בכל  מצליחים  אנו  באמצעותם  אשר 

שעומדים  הרבים  באתגרים  ולעמוד  חדש  יעד 
לפתחנו".

בעת  במיוחד,  מרגש  האירוע  הפך  השנה 
שיסיים  אליהו,  עופר  היוצא,  מהמנכ"ל  הפרידה 
שנות  חמש  כמעט  לאחר  ביוני,  ב־1  תפקידו  את 
והקרוב  האישי  "הקשר  מגדל.  של  והובלה  ניהול 
הורגש  במגדל  שנותיו  במהלך  אליהו  רקם  אותו 
להודות  הסוכנים  אליו מאות  ניגשו  באירוע, עת 

לו על היחס החם והמקצועי, ועל הגשמת היעדים 
המשותפים", נמסר.

"מגדל  ואמר:  האירוע  את  סיכם  אליהו  עופר 
סוכנים.  של  חברה  תהיה  ותמיד  הייתה  תמיד 
סוכני הביטוח לא ייעלמו והמקצוע לא יבוטל, הוא 
ישתדרג ויתקדם ואנחנו במגדל מפתחים כל הזמן 
כלים דיגיטליים שהולכים יד ביד עם צרכי הסוכן 

למען הלקוחות".
היו  לא  "מבוטחים  ואמר:  לסוכנים  פנה  אליהו 
היו  ולא  בנו,  האמנתם  אתם  לולא  בנו  בוחרים 
מגדל,  שמציעה  שירותים  ויותר  ליותר  מצטרפים 

לולא ידעתם שיש לכם תמיד גב ובית אצלנו".

רוזנפלד בכנס מגדל: "אנחנו נעצים, 
נקדם ונעודד חברות מוטות סוכנים"

ליאור רביב משנה למנכ"ל מגדל: "מגדל חזרה למרכז הבמה של הלשכה ואנחנו שמחים על כך"

רונית מורגנשטרן

אל תחפשו מתחת לפנס...

לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822

שירות
בהתאם לתנאי ה שגריר אתכם לאורך הדרך ״פנסים ומראות צד״

 שרות החלפת פנסים ומראות במקרה שבר.
 ללא הגבלת מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי.

 תו תקן לכל הפנסים ומראות הצד.
 באמצעות חברות הביטוח: כלל, מגדל, שומרה, איילון, ביטוח חקלאי

 

חדשות  הביטוח

רוזנפלד. "מגדל חזרה לשתף פעולה עם הלשכה"

עופר אליהו: "מגדל תמיד היתה 
ותמיד תהיה חברה של סוכנים. 

סוכני הביטוח לא ייעלמו"
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וחיסכון ה ביטוח  ההון,  שוק  על  ממונה 
מחייב  חוזר  פרסמה  סלינגר,  דורית 
ללקוחות",  ויועצים  סוכנים  ל"שירות 
טרחה  שכר  לגביית  לראשונה  מתייחסת  היא  ובו 

מהלקוח, לפי החוק הקיים )סעיף 19א(.
על פי החוזר, "סוכן ביטוח פנסיוני הגובה מלקוח 
שכר או החזר הוצאות על פי סעיף 19א)א()1( לחוק 
לבין  בינו  בכתב  הסכם  יערוך  הפנסיוני,  הייעוץ 
הלקוח ובו פירוט של הסכומים שבהם יחויב הלקוח, 
דרך חישובם ואופן גבייתם. כמו כן יציין אם מדובר 
בשיווק חד פעמי או מתמשך, ולעניין שיווק מתמשך 
יציין את משך התקופה שבה יינתן השירות. העתק 

מההסכם יימסר ללקוח טרם מתן השירות".
מקיף  שירות  ללקוח  לתת  נדרש  רישיון  "בעל 
לקוח  שרכש  למוצר  הקשור  ענין  בכל  וכולל 
מתן  עמו.  הקשר  תקופת  כל  ולאורך  באמצעותו, 
שירות מקיף ללקוח כולל, בין היתר, עדכון שוטף 
במצבו  לשינויים  בהתאם  הפוליסה  תנאי  של 
יסודי  תנאי  מהווה  איכותי  שירות  הלקוח.  של 
ליכולת לקוח לממש את זכויותיו ולמניעת פגיעה 

בזכויותיו", קובעת הממונה בפתח החוזר. 
בחוזר יש שני שינויים משמעותיים נוספים לעומת 

העבר:
שינוי  על  לסוכן  בהיוודע  פגישה  ייזום  חובת 

במצבו של הלקוח בקשר למוצר פנסיוני.
המעסיק  תאגיד  בסוכנות  שרות  אחראי  מינוי 
אחראי  מינוי  חובת  כה  עד  ומעלה.  עובדים   10
שירות חלה על סוכנות שבה 10 בעלי רישיון, לא 

“עובדים” באופן כללי.

אמנת שירות
הסוכן  על  המוטלת  החובה  על  חוזרת  הממונה 
זכויות  את  הפחות,  לכל  שירות, שתכלול,  באמנת 
לקוחותיו והתייחסות לעקרונות הקבועים בחוזר זה, 
לרבות זמני מענה לפניות של לקוחות, וכן יפרסם 
ללקוחותיו  זמין  במקום  שקבע  השירות  אמנת  את 

ובאתר האינטרנט שלו, אם קיים.
 בעל רישיון יתייחס ללקוחותיו בהגינות ובכבוד 

ויכבד את פרטיותם.
לגבי  לקוחותיו  את  לעדכן  יפעל  רישיון  בעל   

אופן קבלת השירות ממנו.
 בעל רישיון ייתן מענה מתאים לצרכי לקוח, תוך 

זמן סביר ממועד פניית לקוח. 
עם  וזמינה  יעילה  תקשורת  יקיים  רישיון  בעל   
בזמן  פנייה  לכל  ראשוני  מענה  יספק  לקוחותיו, 
ככל  ומנומקות  ברורות  תשובות  וימסור  סביר, 

הניתן. 
סביר  זמן  תוך  ענייני  מענה  ייתן  רישיון  בעל   

אישור  מוסדי  מגוף  או  ממנו  לקבל  לקוח  לבקשת 
או מסמך.

ללקוח,  הקשור  מסמך  כל  ימסור  רישיון  בעל   
ממועד  סביר  זמן  תוך  דין,  פי  על  ברשותו  ונמצא 

דרישת הלקוח, לרבות לקוח לשעבר. 
בעניין  אליו  שפנה  ללקוח  ימסור  רישיון  בעל   
תביעה, מידע אודות זכויות הלקוח, ויביא לידיעתו 
את דרכי הפעולה מול הגוף המוסדי העומדות בפניו 

בהליך יישוב התביעה.

חובת ייזום פגישה עם הלקוח
במקרים מסוימים חלה על סוכן הביטוח או הגוף 
הובא  הלקוח:  עם  פגישה  ליזום  החובה  המוסדי 
המוסדי,  הגוף  ידי  על  רישיון  בעל  של  לידיעתו 
הלקוח  של  במצבו  שינוי  חל  כי  לקוח  או  מעסיק 
בקשר למוצר פנסיוני, לרבות לעניין שינוי בתנאי 
לבחינת  ללקוח  שירות  פניית  ייזום  העסקתו, 

התאמת המוצר הפנסיוני לצרכיו נוכח השינויים. 
הנדרשים  הזמן  פרקי  את  קובעת  הממונה 

לשירותים השונים:
א. קיום פגישה - תוך שבעה ימי עסקים מקבלת 

פניית לקוח.
ב. מענה ראשוני - תוך שני ימי עסקים.

מוסדי  לגוף  בקשה  או  מסמך  אישור,  העברת  ג. 
ימי  תוך שבעה   - למוצר  הקשורה  פעולה  לביצוע 

עסקים. 
ד. מסירת מסמכים - תוך שלושה ימי עסקים.

עסקים מקבלת  ימי  שני  תוך   - מידע  מסירת  ה. 
פניית לקוח.

של  במצבו  שינוי  לגבי  שירות  פניית  ייזום  ו. 
הלקוח - תוך שבעה ימי עסקים. 

מקצועיות בעל הרישיון
א. בעל רישיון יכיר את הוראות הדין הרלוונטיות 

ואת המוצרים לגביהם הוא מייעץ או משווק.
ובעדכונים  בשינויים  בקיא  יהיה  רישיון  בעל  ב. 
בתחום שבו הוא עוסק, וישתתף מעת לעת בהכשרות 

והשתלמויות רלוונטיות.  
מינוי אחראי שירות לקוחות

בו  שעובדים  פנסיוני  יועץ  או  תאגיד  סוכנות 
עשרה עובדים או יותר, ימנה את אחד העובדים בו 
ועל  התאגיד  במשרד  לקוחות  שירות  על  כאחראי 
שירות  אחראי  תפקידי  לקוחות.  בפניות  הטיפול 

לקוחות:
ובתלונות  בפניות  לטיפול  הנחיות  לקבוע  א. 
העובדים  לידיעת  ולהביא  להנחות  וכן  לקוחות, 
בעניין  החלים  והעקרונות  הכללים  את  בתאגיד 

שירות לקוחות.
העסקים  ולמנהל  התאגיד  למנכ"ל  להגיש  ב. 
בסוכנות או לאחראי על יעוץ פנסיוני בתאגיד דוח 
שנתי הסוקר את עמידת התאגיד בהוראות חוזר זה.
ג. לקיים ישיבה, אחת לשנה, עם מנכ"ל התאגיד 
או עם האחראי על יעוץ פנסיוני בתאגיד שבה יוצגו 

עיקרי הדוח השנתי.
החוזר ייכנס לתוקף ב־1 בינואר 2019.

סלינגר קובעת לראשונה הוראות לגביית 
שכר טרחה מהלקוח לפי החוק הקיים

הקלה לסוכנים וליועצים פנסיונים: פגישה יזומה אחת לשנתיים ולא אחת לשנה
רונית מורגנשטרן

 

חדשות  הביטוח

יערך הסכם המפרט את הסכומים ואופן גבייתם … צילום: shutterstockרוזנפלד. "מגדל חזרה לשתף פעולה עם הלשכה"
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ההון, ה שוק  רשות  על  ממונה 
ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, 
חוזר  החודש  בתחילת  פרסמה 
לביטוח  תכניות  ל"שיווק  המתייחס 
מפני אובדן כושר עבודה". זאת בעקבות 
בפברואר  הממונה  שפרסמה  טיוטה 
השנה, ולאחר פגישה שנערכה עם נציגי 
להשגות  ביחס  ביטוח  סוכני  לשכת 

שהועלו ביחס אליה.
"כיסוי  בפתח החוזר מסבירה סלינגר: 
נועד  עבודה  כושר  לאובדן  ביטוחי 
שבהם  במצבים  הכנסה  חלף  לספק 
נפגע  המבוטח  של  ההשתכרות  כושר 
תגמולי  מחלה.  או  מתאונה  כתוצאה 
אובדן  מפני  לביטוח  בתכנית  ביטוח 
כושר עבודה תלויים בקיומה של הכנסה 
ביטוח  מקרה  בקרות  למבוטח.  מעבודה 

הביטוח  חברת  ידי  על  פיצוי  למבוטח  ישולם 
בהתאם לסכום הכיסוי שרכש המבוטח ולכל היותר 
בשיעור של 75% מהכנסתו האחרונה של המבוטח 
ניתן  לא  בנוסף,  הביטוח.  פוליסת  לתנאי  בהתאם 
לקבל כפל פיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה, 
לכן כיסוי עודף יוביל לקיזוז של הפיצוי המשולם 
לביטוח  תכנית  הפקת  האמור,  לאור  למבוטח. 
מפני אובדן כושר עבודה ללא בדיקת צרכיו של 
ביטוחי  לכיסוי  להוביל  עשויה  לביטוח,  המועמד 

עודף שלא ניתן לממשו.
"כמו כן, באפשרות חברת ביטוח, בעל רישיון או 
הגדרת  את  להרחיב  למבוטח  להציע  ביטוח  סוכן 
מקרה הביטוח כך שתכסה את עיסוקו הספציפי של 
המבוטח טרם מקרה הביטוח. פעמים רבות כיסוי זה 
נמכר, על אף שבפועל המבוטח לא זקוק להרחבה 
המועמד  של  צרכיו  בירור  במסגרת  לכן,  זאת. 
הרחבת  של  המוסף  הערך  את  לפרט  יש  לביטוח, 

הכיסוי להגדרת 'עיסוק ספציפי'".
המשפטי  היועץ  אברהם,  בן  עדי  עו"ד  לדברי 
של לשכת סוכני ביטוח, החידוש העיקרי בהוראות 
סלינגר הוא שכללים מעולם התוכן של הרגולציה 
הפנסיונית יחולו גם על ביטוח אובדן כושר עבודה 
הנמקה,  במסמך  צורך  היה  לא  כה  "עד  )אכ"ע(. 
בבקשה  לסוכן  פונה  היה  לקוח  במסלקה;  בבדיקה 
לרכוש ביטוח אבדן כושר עבודה והסוכן היה מוכר 
הצירוף"  לחוזר  בהתאם  התאמה  הליך  לאחר  לו 
החדשות,  ההוראות  פי  "על  אברהם:  בן  מסביר 
נדרש סוכן הביטוח לערוך ללקוח בחינת כיסויים 
במסלקה )נספח א'( על מנת לבדוק אם יש למועמד 
לביטוח, ביטוחי אכ"ע נוספים וזאת כדי שלמנוע 

יש  שהרי  ביטוח,  כפל  ירכוש  המבוטח  בו  מצב 
הינו  באכ"ע  המקסימאלי  הפיצוי  היקף  כי  לזכור 
75% מהשכר המבוטח, ולכן יש לבחון את הצרכים 
הספציפיים של הלקוח ביחס לפוליסות הקיימות. 

המועמד  של  המשכורת  את  לבחון  יש  "בנוסף, 
של  מכירה  בעת  עיסוקו.  מהות  את  וכן  לביטוח 
נספח 'עיסוק ספציפי' הסוכן נדרש להסביר ללקוח 

על  בדגש  ההרחבה  של  המשמעות  מה 
אם  המבוטח  יופנה  שאליהם  העיסוקים 
כל  את  הרחבה;  אותה  את  ירכוש  לא 
סוכן  להמלצת  הובילו  אשר  הנימוקים 
הסוכן  יפרט  לעיל,  כאמור  הביטוח 
הסוכן  שימסור  הנמקה  מסמך  במסגרת 
בנוסף, לאחר רכישת  למועמד לביטוח. 
הגוף  או  הביטוח  לסוכן  נודע  הכיסוי 
עבור  הינו  שנרכש  הביטוח  כי  המוסדי 
הכנסה מעבודה שכבר מבוטחת בביטוח 
אכ"ע אחר, יפעל הסוכן או הגוף המוסדי 
שנרכשה.   האכ"ע  תוכנית  את  לבטל 

מסביר עו"ד בן אברהם.
לדבריו, הלשכה העלתה את הנקודות 
המוטלות  החדשות  לחובות  ביחס  הנ"ל 
על סוכן הביטוח, בעיקר ביחס להמלצה 
אשר  עיסוקי"  "כיסוי  רכישת  ביחס 
המיטיב  כיסוי  מהווה  אברהם,  בן  עו"ד  לטענת 
אחר.  סביר  לעיסוק  הכללית  ההגדרה  עם  לדעתו 
"אני סבור שהוראות החוזר ממצבים ומחזקים את 
ערכו של סוכן הביטוח כאיש מקצוע רציני ונאמן 
הנרכשים  הכיסויים  את  עבורו  בוחן  אשר  לקוח 
בגין  הלקוח  משלם  בהם  מצבים  מהלקוח  ומונע 

ביטוח כפל מיותר", הוא אומר. 

כללי הרגולציה הפנסיונית יחולו גם על 
ביטוח אובדן כושר עבודה פרטי

 סלינגר פרסמה חוזר מחייב לגבי שיווק ביטוחי אובדן כושר עבודה, שימנע כפל ביטוח תוך 
ביצוע התאמה מרבית למבוטח

רונית מורגנשטרן

 

חדשות  הביטוח

בן אברהם
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*מתוך סקר שביעות רצון 2017 של הסוכנים הפנסיוניים מחברות הביטוח שבוצע ע״י לשכת סוכני הביטוח.

סוכנות וסוכנים יקרים,

תודה על הבעת האמון.
נמשיך לעשות הכל כדי לתת לכם את השירות 

הטוב ביותר.

גם השנה,
הראל במקום הראשון בשירות לסוכן*
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מוסכים ש רשת   ,Sixt למה 
ושירותי דרך, מתמחה בשירותי 
רכב.  ובתיקוני  וגרירה  דרך 
הרשת חולשת על צי של עשרות משאיות 
גרירה וניידות שירותף ועל שירותי הדרך 
לקוחות.  אלף  כ־300  מנויים  החברה  של 
רחבי  בכל  הפרוסים  מוסכים   400 לחברה 
צבע  פחחות,  בתיקוני  ומתמחים  הארץ 
במוסכי  מטופלים  חודש  מדי  ומכונאות. 

החברה אלפי רכבים.
שלמה  כמנכ״ל  משמש  רוזנפלד  דידי 
שנה.   16 כבר  דרך  ושירותי  מוסכים  רשת 
מי שמכיר  לפניו.  עוד  בטוח שהעתיד  הוא 
את דידי מקרוב יודע שמדובר באדם צנוע 
ונעים הליכות, למרות תפקידו הבכיר. הוא 
והמוסכים  הרכב  ענף  לטובת  רבות  עשה 
בכנסת  נוכחות  של  רבות  שעות  וצבר 

במאבקו להסדרת הענף. 
מספרים עליך שאתה ממציא את עצמך 
מערכות  אחריך  וסוחף  מחדש  פעם  כל 
את  משיג  שאתה  קורה  איך  שלמות. 

הקידמה והחדשנות שמאפיינת את ענף הרכב?
הוא  דעתי  שלעניות  ענף  ונושם  חי  "אני 
אני  ולצמיחתו.  הישראלי  למשק  מהחשובים 
רואה בעבודתי שליחות ומקבל ממנה סיפוק רב. 
לכן אין בידי את הפריבילגיה של 'לנוח על זרי 
הדפנה'; אני מבין שאני חייב להמציא את עצמי 
למקום  החברה  את  ולהוביל  מחדש  פעם  בכל 
הגבוה ביותר והמתקדם ביותר, בדיוק כפי שכלי 
את  וממציאים  משתכללים  מתחדשים,  הרכב 

עצמם כל פעם מחדש".
 אילו מנועי הצמיחה אתה רואה בענף?

שבהם  העיקרי  אך  צמיחה,  מנועי  מספר  "יש 
הוא ללא ספק - סוכני הביטוח. בעיניי, הסוכנים 
הטוב  ביותר,  החשוב  ההפצה  וכלי  עזר  כוח  הם 
ביותר והמקצועי ביותר, המסייע לענף ולצמיחת 
המשק באופן מוחלט. מעבר להיותם מבטחים של 
מרחיבים  הם  מבוטחים,  ואלפי  מאות  עשרות, 
והמוצרים  השירותים  סל  את  האחרונות  בשנים 
עם  האישי  הקשר  בזכות  וזאת  ללקוחותיהם, 
ומכאן  להם,  הנדרשים  הצרכים  הכרת  הלקוחות, 

ובזכותם החידושים והשדרוגים הנדרשים. 

"אני יכול לומר, שלאורך כל שנות עבודתי, אני 
רואה בסוכני הביטוח כשומרי הסף של המבוטחים 
בישראל וכמנוע צמיחה יוצא דופן, הרואים מול 
הצרכני.  והאינטרס  המבוטח  רווחת  את  עיניהם 
רשת   sixt שלמה   – שחברתנו  שמח  אני  כן  על 
הביטוח  בסוכני  רואה   - דרך  ושרותי  מוסכים 

שותפים עסקיים חשובים מאוד לדרך".

כשלי שוק מובנים
ספגו  בפרט,  והמוסכים  בכלל  הרכב  ענף 
האחרונות.  בשנים  רגולטוריים  שינויים  הרבה 
לנהל עסקים  ולהמשיך  לקום בבוקר  איך אפשר 

כתמול שלשום?
משום  מבורך,  דבר  בעיקרון  היא  "רגולציה 
מנוע  ובעיקר  איזונים  להסדרה,  גורמת  שהיא 
צמיחה למשק, כמובן, כל זאת בכפוף לכך שאין 
צמיחה.  שבולמות  בירוקרטיה  או  רגולציה  עודף 
דגלו  על  חרט  נתניהו  בנימין  רוה״מ  בכדי  לא 
את הפחתת הרגולציה כיעד ממשלתי, ספציפית 
הכרחית,  הייתה  הרגולציה  הרכב.  לענף  בנוגע 

העת  והגיעה  מובנים  שוק  כשלי  המון  היו 
לשנות את כללי המשחק".

מספרים עליך שאתה אהוד חברי הכנסת 
בוועדת הכלכלה. איך הגעת למעמד הזה?

"בעבודה קשה ובעמל רב, תוך הסתכלות 
מתמדת על האינטרס הציבורי, שהוא קודם 

הקודם להכל.
היו תקופות במהלך 'חוק רישוי שירותים 
יותר  בכנסת  נמצא  הייתי  שבהן  לרכב', 
לציין,  חייב  אני  ובבית.  בעבודה  מאשר 
הוועדה,  בדיוני  נמצא  שאני  פעם  שבכל 
והחריצות  ההבנה  מהעומק,  מתרשם  אני 
שלחברי הוועדה אשר מול עיניהם נמצאת 

טובת הכלל, וכך צריך להיות".
בענף  למשהו  דוגמא  לתת  תוכל 

שלדעתך צופה פני עתיד?
סודותיי  כל  את  בפנייך  אחשוף  "לא 
לי  ברור  אך  העסקיות,  ומחשבותיי 
קיום  זכות  תהיה  לא  מאוד  שבקרוב 
של  רשתות  יקומו  לכן  בודדים,  למוסכים 
מוסכים. וכבר בימים אלה אני גאה לשתף 
אשר  דרך'  ושרותי  מוסכים  רשת  ב'שלמה  כי 
עם  בשיתוף  המרץ  במלוא  פועל  אני  בניהולי, 
פחחות  למוסכי  זכיינות  רשת  להקמת  עובדיי, 
תביא  אשר  בשורה  תהיה  זו  מכנים,  לתיקונים 
לשלוח  יוכלו  הסוכנים  בו  מצב  ראשונה  פעם 
לקוחות למוסכים המכנים ולאפשר ללקוחותיהם 

ליהנות מסטנדרט שירות בינ״ל".
כידוע לי, כבר היום יש מספר רשתות פחחות 
בשוק. מה היתרון שיש לכם ברשת הפחחות?                    
"'שלמה רשת מוסכים ושרותי דרך' היא החברה 
ארצית.  בפריסה  מוסכים  רשת  בעלת  היחידה 
עתיר  והניסיון  מוסכים  עשרות  מונה  הרשת 
השנים, המקצוענות והדגש על שירות ללא ספק 
הפחחות  בתחום  השוק  את  להוביל  אותנו  הביאו 

שנים רבות ולהוות מודל לחיקוי". 
האם נכונות השמועות שהתחנה הבאה הינה 

בית המחוקקים – כנסת ישראל?
"כל חיי פעלתי למען הכלל בחדווה ובגאון, אבי 
ז״ל שנפטר לפני כחודשיים חינך אותנו לערכים 
ואנושיות, לאהבת הארץ והסתכלות על הכלל. אז 

לשאלתך – לא אאשר כלום כפי שלא אפסול".

 דידי רוזנפלד: "הענף ממציא 
את עצמו מחדש. מי שלא ישיג את 

 הקידמה יישאר ללא פרנסה!" 
 דידי רוזנפלד, מנכ"ל שלמה רשת מוסכים ושירותי דרך, מסכם 16 שנה כמנכ"ל החברה 

 ובטוח שהעתיד עוד לפניו  רוזנפלד מגלה תוכניות שישאירו את החברה כמובילה 
בענף הרכב ואף אינו פוסל – הליכה לפוליטיקה

רונית מורגנשטרן

 

חדשות  הביטוח

רוזנפלד. "סוכני הביטוח הם שותפים עסקיים חשובים לדרך"
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עם ל ביד  יד  הולכת  המס  יועצי  שכת 
לשכת סוכני הביטוח בשנים האחרונות, 
ויחד עם ארגון להב, בו שתיהן חברות, 
הסוכנים  ופעילות  למעמדם  שקשור  מה  בכל 
ובינוניים.  קטנים  עסקים  ובעלי  כעצמאים 
הוא  גינדי  ירון  רו"ח  המס  יועצי  לשכת  נשיא 
כנסיה  בכל  ומשתתף  הלשכה  של  קרוב  חבר 
הוא  ופיננסים"  ל"ביטוח  בראיון  הארציים. 
את  ותוקף  הפעולה  שיתוף  מהות  את  מסביר 

הרגולציה המכבידה על סוכני הביטוח.
דבר  בכל  הוא  הלשכות  בין  הפעולה  "שיתוף 
בנושא  זה  אם  ביחד;  לעשות  ואפשר  שעולה 
מעמד  רבות,  לכם  סייענו  בו  ארנק,  חברות 
אנחנו  לאחרונה  רגולציה.  בכלל,  העצמאים 
המקוון;  הדיווח  בנושא  ביחד  למשל  עוסקים 
שרעבי,  הראל  רו"ח  עם  פעמים  מספר  ישבנו 
סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון; 
יש ממשקים שבהם סוכן הביטוח סוגר, אבל מי 
אנחנו  כי  המס,  יועץ  זה  מקוון  באופן  שמדווח 
במו"מ  אנחנו  לכן,  המשכורות.  את  עושים 
מתאים  המקוון  שהדיווח  לראות  הרשות  מול 
עדיין  זה  אותו.  ולייעל  ולשטח,  לפרקטיקה 
בדיונים מול רשות שוק ההון, אבל כבר השגנו 

כמה שינויים לטובתנו. 
 45 בסעיפים  שינוי  לעשות  רוצים  "עכשיו 
ו־47 לפקודת מס הכנסה )זיכוי לפי סעיף 45א 
לקופת  הפקדות  בגין   47 סעיף  לפי  ניכוי  ואו 
גמל(. היום צריך להיות בוגר פיזיקה גרעינית 
האלה,  בסעיפים  מאיתנו  רוצים  מה  להבין  כדי 
שעליו  נושא  זה  אותם.  לפשט  רוצים  ואנחנו 
נתייעץ גם עם לשכת סוכני ביטוח ונראה איך 
המס  מבחינת  גם  פשוט  הוליסטי  משהו  עושים 
חושבת  ביטוח  סוכני  נוספים שלשכת  והיבטים 

שצריך לטפל בהם".
יש גם היבטים אחרים של שיתוף פעולה?

לתת  נכונים  גם  המס,  יועצי  לשכת  "אנחנו, 
זה  אם  הביטוח,  לסוכני  מקצועית  העשרה 
נתתי  אישית  אני  וכד'.  במסים  בחשבונאות, 
הלשכה,  של  בכנסים  מקצועיות  הרצאות  כמה 
אבל מעבר לכנסים הארציים, זה יכול להתנהל 
שנה  לפני  למשל,  כך  בארץ.  שונים  במוקדים 
או שנתיים, ליאור רוזנפלד שהיה אז יו"ר סניף 
מקצועית  הרצאה  להרצות  אותי  הזמין  חיפה, 

לטובת  בחיפה  שעשה  מסים  בהשתלמות 
כאלה  פעולה  שיתופי  לעשות  אפשר  הסוכנים. 
לטובת סוכני הלשכה ביתר תכיפות ובכל מקום 

בארץ".

הציבור רק מפסיד
סוכני  לשכת  של  האחרון  הפנסיוני  בכנס 
הרגולציה  את  תקפת  באילת,  הביטוח 

המכבידה.
ביד  יד  הולכים  אנחנו  הרגולציה,   נושא  "בכל 
וגם  הרשות  מול  גם  הביטוח,  סוכני  לשכת  עם 

בכנסת – בוועדת הכספים או בוועדת העבודה 
והרווחה.

"אני חושב שמה שעשו לסוכני הביטוח בשנים 
סיכול  לו  ולעשות  מקצוע  לקחת  זה  האחרונות 
ביטוח,  סוכני  לשכת  עם  התייעצו  לא  ממוקד. 
גורמים  או  לסוכנים  אחרים  ממשקים  עם 
בציבור. הרי זה משהו שבסוף פוגע גם בציבור 
המבוטחים, גם במעסיקים וגם בעסקים הקטנים 
והבינוניים. הממונה טוענת שהיא לטובת ציבור 
המבוטחים, אבל הציבור לא הרוויח מזה, להיפך 
שזה  להיות  יכול  מזה.  הפסיד  רק  הציבור   –
נעשה עם מחשבה מראש, אבל חד־צדדית וצרה, 
היא לא רואה בצורה הוליסטית את כל התמונה, 
אלא רק צד אחד של המטבע. והכי חשוב, היא 
כאן  שמישהו  שגויה,  מוצא  מנקודת  יוצאת 
מרמה; קודם כל יוצאים מנקודת הנחה שסוכני 
רואים  לא  שהם  הציבור,  את  מרמים  הביטוח 
לנגד עיניהם את טובת הלקוח שלהם אלא רק 
את עצמם. אז הממונה החליטה – אז בואו נעשה 

להם סדר.

 רו"ח ירון גינדי נשיא לשכת יועצי המס: 
"מה שהממונה עשתה לסוכני הביטוח 

זה סיכול ממוקד של המקצוע"
 "מי שייתן שירות וזמינות כמו שצריך, יוכל לגבות שכר טרחה ראוי ולהתפרנס בכבוד, 

כי יהיה לו כדאי לתת שירות טוב"
רונית מורגנשטרן

 

חדשות  הביטוח



גינדי. "אנחנו הולכים יד ביד עם לשכת סוכני ביטוח"

"הממונה טוענת שהיא לטובת 
 ציבור המבוטחים, אבל הציבור 
לא הרוויח מזה, להיפך – הציבור 

רק הפסיד מזה. היא לא רואה 
בצורה הוליסטית את כל התמונה, 

אלא רק צד אחד של המטבע"



10 | 3 מאי 2018 

של  זרועה  מנחת  ספגו  הביטוח  חברות  "גם 
להפחית  זה  רצתה  שהיא  מה  כשכל  הממונה, 
את הרווחים של חברות הביטוח. אני חושב שזו 
מחשבה שגויה, כי אנחנו צריכים חברות ביטוח 
יציבות, חזקות, לא רוצים חברות שמדשדשות 

בדוח רווח והפסד שלהן".  

תוצאות עגומות
שלו,  הרצאה  בכל  וטוען  חוזר  גינדי  רו"ח 
שהרגולציה בכלל על עסקים קטנים ובינוניים, 
היא כבדה מדי בעיקר משום שהיא נקבעת בידי 
מכך  נובע  "הכל  פוליטיקאים:  ולא  פקידים 
שהפקידות חושבת שהיא מגנה על הציבור מפני 
בעיניה.  מושחתים  בהכרח  שהם  העסקים  בעלי 
אני בהחלט מצפה שפקיד ממשלתי יהיה דעתן, 

אבל הוא  חייב לתת לשר שלו גם למשול; הם לא 
רואים ממטר את חברי הכנסת, כי הם סומכים על 

המשמעת הקואליציונית שתתמוך בהם.
קטנים  עסקים  של  בעיניים  מסתכל  "כשאני 
ובינוניים, אז הרי הרגולציה העלתה את ההוצאות 
יוקר  שלהם ללא צורך, מה שבהכרח העלה את 

המחיה, כי מי שמשלם על זה הוא הציבור.
הגורמים  עם  אמיתי  ציבורי  שיח  היה  "אם 
זה  רגולטורית,  החלטה  כל  לפני  הרלבנטיים 
כי  ירו,  באו,  הם  אבל  לגמרי.  אחרת  נראה  היה 
ולכן  בלבד,  אחד  בצד  נמצא  השכל  שכל  חשבו 

התוצאות העגומות".

כדאי לתת שירות טוב
מאז  המס  ליועצי  טרחה  שכר  משלם  הציבור 
שכ"ט  ישלמו  שהלקוחות  דעתך  מה  ומעולם. 
לסוכני הביטוח על השירות שהם מקבלים מהם?
חשוב  כך  כל  גורם  הם  הביטוח  סוכני  "בעיניי 
אני  בפרטית.  וגם  העסקית  בהוויה  גם  וחיוני 
לא יודע להתנהל בלי סוכן ביטוח, ישירות מול 
מי  שלי,  לאינטרסים  ידאג  מי  הביטוח.  חברת 

ידאג לי כשאני בבעיה מול חברת הביטוח?
אישי  שירות  יקבלו  שהלקוחות  הראוי,  "מן 
כמו  טרחה,  שכר  כך  על  יקבלו  ושהסוכנים 
יידע  שהלקוח  שקוף,  יהיה  ושזה  המס,  יועצי 
עכשיו  צריך  אני  אם  משלם.  הוא  כמה  מראש 
ביטוח,  סוכן  אלי  בא  אז  שלי,  למשרד  ביטוח 
ונותן  שונות  ביטוח  בחברות  סקר  ועורך  בודק 
לאופי  שמתאימה  ביותר  הטובה  ההצעה  את  לי 
אני  אז  שלי.  ההתנהלות  ולאופי  שלי  העסק 
צריך  לא  הוא  כי  טרחה,  זה שכר  על  לו  משלם 

לעבוד בחינם והוא עובד שקוף. 
השירות,  על  להתחרות  צריכים  הביטוח  "סוכני 
כיועץ  עושה  שאני  כמו  בדיוק  הזמינות  על 
וזמינות כמו  מי שייתן שירות כמו שצריך  מס. 
שצריך, יוכל לגבות שכר טרחה ראוי ולהתפרנס 

בכבוד, כי יהיה לו כדאי לתת שירות טוב".

 

חדשות  הביטוח



"אני חושב שמה שעשו לסוכני 
הביטוח בשנים האחרונות זה 

לקחת מקצוע ולעשות לו סיכול 
ממוקד. לא התייעצו עם לשכת 

סוכני ביטוח, עם ממשקים אחרים 
לסוכנים או גורמים בציבור. הרי 

זה משהו שבסוף פוגע גם בציבור 
המבוטחים ובמעסיקים"

שרעבי
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מנכ"ל  בנעלי בית  

שם: גיל ספיר
גיל: 51 

מצב משפחתי: "נשוי ואב לשני בנים – הבכור 
חייל במודיעין והצעיר תלמיד בכתה י'. יליד תל־
אביב אבל ב־20 השנים האחרונות גר ברמת גן".

השכלה: "אני בוגר מנהל עסקים מהמכללה 
למינהל בתל־אביב, התמחות בשיווק, מכירות 
ופרסום. בשנת 1995 נכנסתי לעולם הביטוח, 

ולאחר שמילאתי מגוון תפקידים בתחומי 
הביטוח האלמנטרי והחיסכון ארוך הטווח 

)בקבוצת מגדל ולאחר מכן בפניקס( עברתי 
בשנת 2010 לשירביט, תחילה כמשנה למנכ"ל 

ומשנת 2012 ועד היום בתפקיד מנכ"ל החברה". 
מה המוטו שלך לחיים שמלווה אותך?

"המוטו לפיו אני מכוון את חיי הוא תמיד לכוון 
הכי רחוק שאפשר, ובנוסח המלא: 'המכוון קשתו 

לירח,  אם יחטיא – יהיה בין כוכבים'".  
מהי תפישת העולם הניהולית שלך? אתה מבזר 

סמכויות או ריכוזי?
"תפישת העולם הניהולית שלי דוגלת בשיתוף 

המנהלים, המנהלות, העובדים והעובדות בחברה, 
בשקיפות ובביזור סמכויות. כך נהגתי במהלך 

השינוי הארגוני העמוק שעברה החברה בשנת 
2012, בהטמעת תהליכי בנית תכניות עבודה 

בשיתוף הנהלה בכירה ודרגי הביניים, בשיתוף 
פעולה עם ועד העובדים, שהקמתו התקבלה 

בזרועות פתוחות. עם זאת, בחברה כמו שירביט, 
המנכ"ל מעורב בכל היבטי פעילות החברה, 

והדבר מחייב אותי להבנה מקצועית בכל - החל 
במערכות מחשב, דרך חיתום ותביעות, ועד 

לעבודה מול הרגולציה".
מה אתה עושה לטובת עובדי החברה?

"שירביט, כחברה בעלת אופי ואווירה משפחתיים, 

 "לכוון הכי רחוק שאפשר"
 במדור החדש, 'מנכ"ל בנעלי בית', יתראיין כל פעם בכיר אחר 
בענף הביטוח ושוק ההון  והפעם – גיל ספיר, מנכ"ל שירביט

רונית מורגנשטרן

ספיר

רואה בעובדים ובעובדות שותפים שרווחתם 
וטובתם תמיד לנגד עינינו. כך, כאמור, הקמת 

ועד העובדים התקבלה למן הרגע הראשון 
בפתיחות ובדיאלוג פתוח וכן שהבשיל להסכם 
קיבוצי שהושג בהבנה מתוך כבוד הדדי וללא 

שום צורך בצעדים כוחניים".
יש לך תחביבים?

"בפן האישי, אני אדם מאד משפחתי, ואת זמני 
הפנוי מעדיף תמיד לבלות עם רעייתי וילדי, ועם 

טופי הכלבה שהצטרפה אלינו השנה. כחובב 
כדורסל אני חולק אהבה זו עם בני הצעיר, 

המשחק בקבוצת מכבי רמת־גן. אני גם בונה 
חופשי, ונהנה לקחת חלק בפעילות זו ביחד עם 

בני הבכור שהצטרף למסדר לפני כשנתיים. 
וכחובב טיס, התחלתי לימודי טיסה ומקווה 

להשלימם בעתיד".
מי עושה את הקניות בבית?

"כפמיניסט הדוגל בשוויון מגדרי הלכה למעשה, 

מטלות הבית נחלקות ביני לבין רעייתי באופן 
שווה, למעט הקניות בשוק הכרמל מידי יום 

שישי. אני מאד אוהב את השוק ומקפיד להגיע 
אליו בכל מזג אוויר".

ספר/סרט/סדרת טלוויזיה מועדפים?
"אני רוצה להעלות מן האוב את סדרת 

הטלוויזיה מהטובות שנעשו אי פעם, "הבית 
הלבן" THE WEST WING. מעבר לכתיבה השנונה, 
האינטליגנטית ולמשחק המצויין הסדרה הייתה 
שיעור מאלף בפוליטיקה ובניהול, שרלבנטי גם 

היום".  
 יעד מועדף לנסיעה לחו"ל?

"היעד המועדף עלי בחו"ל הוא ניו־יורק. טסתי 
אליה מיד לאחר השחרור מהצבא, גרתי בה 
מספר חודשים ונכבשתי על ידי הדינמיות, 

העוצמה והמגוון שהעיר מציעה".
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?

"מקצועם של סוכנות וסוכני הביטוח הוא מקצוע 
מאוד מיוחד. אין הרבה מקצועות בהם נותני 

השירות - סוכן/ת הביטוח - צריכים לדעת כל כך 
הרבה על לקוחותיהם, ובכלל זה מצב רפואי, מצב 

כלכלי, מצב משפחתי, תחומי עיסוק, תחביבים 
מסוכנים ועוד, כדי להעניק להם את השירות 

המיטבי ולסייע לקבל את המענה הביטוחי 
הייחודי המתאים להם. 

"מסיבה זו, לדעתי, בכל תרחיש שוק עתידי 
סוכני הביטוח כאן בכדי להישאר לשנים רבות. 

מקצוענים תמיד יהיו נחוצים בשוק משוכלל, 
ועל עבודה ראויה וחשובה הם צריכים להיות 

מתוגמלים באופן ראוי ומכובד. יחד עם זאת, כמו 
כל מקצוע, גם סוכני הביטוח יצטרכו להתקדם 

עם הטכנולוגיה, הדיגיטציה, הרגולציה והצרכים 
המשתנים של הלקוחות".

תמיד חשבתם "לעבוד ביחד"? להיות שותפים שווים?
אנחנו עושים זאת כבר 10 שנים!

 בואו תצטרפו לקואופרטיב בביטוח! 
כי "יחד זה כוח ואנחנו עובדה"

עובדה סוכנות לביטוח )2010( בע"מ
ליצירת קשר - אריק ורדי: 050-5274660  |  זאב פרלשטיין:  054-2545465
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חדשות  הביטוח

עתירתו א את  משך  הביטוח  חברות  יגוד 
לבג"צ נגד הממונה על רשות שוק ההון, 
לאחר  סלינגר  דורית  וחיסכון  ביטוח 

תשובתה לבג"צ.
איגוד חברות הביטוח עתר לבג"צ לפני שבועיים 
של  התאגידי  בממשל  סלינגר  רפורמת  בעניין 
המפורטת  ברפורמה  מדובר  הביטוח.  חברות 
בטיוטת חוזר הכולל עשרות הוראות ומבקש לבצע 
בחברות  התאגידי  בממשל  דרמטיים  שינויים 

הביטוח. העתירה עוסקת בתקינות ההליך בלבד.
בין היתר, סלינגר מבקשת בטיוטה להגביר את 
ההוראה  מקצועיותו.  ואת  הדירקטור  תלות  אי 
שבעל  היא  החוזר  בטיוטת  ביותר  המשמעותית 
כיו"ר  יכהן  לא  קרובו  או  מוסדי  בגוף  שליטה 
היו"ר  של  הכהונה  תקופת  כן,  כמו  דירקטוריון. 
הוא  נוסף  משמעותי  סעיף  שנים.  לתשע  תוגבל 
ההנחיה שדירקטור לא יהיה קרוב של בעל השליטה 
הוא  שליטה;  באמצעי  מהותי  מחזיק  של  קרוב  או 
אינו בעל זיקה אישית לבעל השליטה או לקרובו. 

שינוי מהותי נוסף שקובעת סלינגר הוא 
לא  המוסדי  הגוף  דירקטוריון  חבר  כי 
מכהן  הוא  "אם  זה  בתפקיד  לכהן  יוכל 

המוסדי  בגוף  השולט  בתאגיד  כדירקטור 
זהו  כי  לציין,  יש  מוסדי".  גוף  עצמו  שאינו 
המודל הנפוץ בקרב חברות הביטוח הגדולות, 

שרובן נסחרות בבורסה – חברת אחזקות ציבורית 
שעיקר פעילותה בהחזקה של 100% בחברת ביטוח 
פרטית. לטענת סלינגר, זהות הרכבי הדירקטוריון 
פתח  יוצרים  הביטוח  לחברת  ההחזקות  חברת  בין 
לניגוד עניינים בעייתי, שכן אין זהות אינטרסים 
סלינגר  לחברה־הבת.  החברה־האם  בין  מלאה 
להחלפת  שנים  שלוש  של  מעבר  תקופת  תעניק 

הרכב הדירקטוריונים.
של  והעסקה  מינוי  אוסרת  גם  סלינגר  לבסוף, 
בתום  המוסדי  בגוף  לתפקיד  קרוביו,  או  דירקטור 
כהונת כדירקטור בלתי תלוי, אלא לאחר שנתיים. 
לקרובי  או  לדירקטור  הנאה  טובות  מתן  גם  נאסר 

משפחתו.

המהלך  כי  האיגוד,  טען  בעתירתו 
מתבצע בבהילות בלתי מוסברת, באופן 
אמיתי,  שימוע  קיום  מאפשר  שאינו 
להציג  הזדמנות  הביטוח  לחברות  שיתן 

את עמדתן באופן סדור, ענייני ומקיף. 
הדין  עורכי  באמצעות  שהוגשה  בעתירה, 
יורם בונן, ברק גליקמן ומעין שלהב ממשרד פישר 
בכר חן, טען האיגוד עוד, כי מדובר במהלך תקדימי, 
לכת,   מרחיקות  השלכות  בעל  היקף,  ורחב  מורכב 
מסמכים  לאיגוד  שנמסרו  ומבלי  בחופזה,  שנעשה 
ומידע החיוניים לצורך תגובת חברות הביטוח לטיוטת 
לאחר  המשפט  לבית  לעתור  נאלץ  האיגוד  החוזר. 
ולמתן  מסמכים  לקבלת  למפקחת  פנייתו  שנדחתה 
פרק זמן מספיק לתגובה )המועד המקורי שנקבע על 

ידי הממונה להגשת תגובות הוא 30.4.2018(.
ה־25  עד  לטענות  להשיב  לממונה  הורה  ביה"ד 
באפריל. כאמור, בתגובתה לבית המשפט מאפשרת 
ולכן  בחודש,  התגובה  זמן  את  להאריך  הממונה 

הוחלט באיגוד למשוך את העתירה.

רוטקופף

 איגוד חברות הביטוח משך עתירתו 
לבג"צ נגד הממונה

הצעד נעשה בעקבות תשובת סלינגר לביה"מ בה האריכה בחודש את מועד העברת 
תגובת האיגוד לרפורמה בממשל התאגידי של הגופים המוסדיים

רונית מורגנשטרן

שהגיעה ש הראשונה  הטלפון  יחת 
"שמי  וחדה:  קצרה  הייתה  ממנו 
מסוכן  אליך  הפנייה  קיבלתי  א', 
תוכל  מתי  פרישה.  לתכנון  בנוגע  שלי  הביטוח 
ומודה  שמח  שאני  לו  עניתי  אליי?".  להגיע 
במשרדי. אותו  לפגוש  ואשמח  שהתקשר   לו 
יוצא  לא  "אני  קצר:  היה  הוא  גם  מצידו  המענה 
שלי  והספקים  הביטוח  סוכן  לפגישות,  מהמשרד 
מגיעים אליי". "נפלא ידידי", עניתי לו, "אני שמח 
שכבר בתחילת מערכת היחסים שלנו מצאתי משהו 
תחשוב  עליך  יקל  זה  אם  באים.  אליי  גם  משותף. 
שאתה מגיע לעורך הדין שלך". "אוקי, הבנתי", אמר 

וקבענו פגישה.
כשנכנס לא הופתעתי, האיש מלא בחשיבות עצמית. 
בחלקים  שותפים  שני  עוד  עם  בעסק  שותף  "אני 
שווים. החברה קיימת 32 שנה. יש בחברה כמה עשרות 
עובדים והיא רווחית. אני מגיע בעוד שנתיים לגיל 
 פרישה ורוצה להבין היכן אני עומד בנקודה הזאת". 
בתהליך  שואל  שאני  הראשונות  מהשאלות  אחת 

הגיע. הוא  שבגללה  הסיבה  הגדרת  היא   הזה 
חיים  וברמת  יוקרתי  בישוב  חי  אני  רון,  "תקשיב 
ואוהב  פרטי  במטוס  חבר  עם  שותף  אני  גבוהה. 
שלך,  המשימה  העולם.  בכל  אתגריים  טיולים 
לזה שלאחר שאפרוש  לגרום  היא  האפשר,  במידת 
הזאת". החיים  ברמת  לחיות  להמשיך   אוכל 
ענה  והוא  שלו  השותפים  הם  מי  אותו  שאלתי 
המשך  דור  לגבי  במעט.  ממנו  צעירים  שהם 
בעסק  עובדים  השותפים  של  שהילדים  לי  ענה 
בזה. מעוניינים  היו  לא  ילדיו  זאת   ולעומת 
אשתו  ושל  שלו  והצבירות  הכספים  לגבי  המידע 
מחבריו  רבים  כמו  מפתיע,  בלתי  ובאופן  הגיעו 
במשך  הפקיד  הוא  שליטה(,  )בעל  שלו  בסטטוס 
שנים רבות לתוכניות הפנסיה שלו סכומים על פי 
חודשית של  הייתה קצבה  לו. התוצאה  מה שמוכר 
שחסך  יאמר  לזכותו  בודדים.  שקלים  אלפי  כמה 
בישראל  להשקעה  דירה  ורכש  אחרות  במסגרות 
. הצפוי  התזרים  את  ששיפר  מה  בחו"ל,   וגם 
והוא  דומה  שותפיו  של  מצבם  האם  שאלתי 

רואה  עם  יחד  אותם  לפגוש  הצעתי  בחיוב.  ענה 
התקיים  הזה  המפגש  גם  החברה.  של  החשבון 
עם  הגיע  החשבון  רואה  לשמחתי  במשרדי. 
הפגישה  של  ובסיומה  מהלכים  לבצע  פתיחות 
הגדלת  שכלל  שותפים  להסכם  היסודות  הונחו 
במועד  השותפים  של  המניות  העברת  פיצויים, 
שיפרשו לדור הבא והכנת הבסיס להסכם שיאפשר 
החברה. ממקורות  תקציבית  פנסיה  קבלת   להם 
מהיעד  רחוק  היה  הוא  הללו  המהלכים  לאחר  גם 
לחודש,  שקל  בכ־4,000  למחיה  לעצמו  שהציב 
עליו. להתפשר  היה  שניתן  משהו  היה  זה   אבל 
רצה  שלא  אחד  מלקוח  התחלנו  לנו?  היה  מה  אז 
שכבר  מסודרים  שלושה  עם  וסיימנו  אלי  להגיע 

הספיקו מאז להפנות כמה חברים. 
מאחל לכם סופשבוע נעים ושלעולם לא תצעדו 

לבד. 

הכותב הוא מנהל מיזם הפרישה בלשכת 
סוכני ביטוח

תכנון פרישה: הסכם שותפים 
והעברת נכסים לדור הבא

סו"ב רון קשת

פרישת  השבוע  
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להרשמה להדרכה <

?MarketPro-מהי זירת ה
MarketPro הינה זירת הפצת מוצרים ושירותים על ידי סוכני ביטוח, הנגישים לבתי אב ולעסקים קטנים ובינוניים. זוהי פלטפורמה דיגיטלית 

מתקדמת, ראשונה מסוגה בארץ, המאפשרת ניהול שיווק של מוצרים, מכירת מוצרים ומערכת התחשבנות שקופה מול גורם אחד.

במכללה לביטוח ופיננסים
יום ב' | 7/05/2018 | 10:00

לשכת סוכני הביטוח 
42 תל אביב רחוב המסגר 

להגדיל 
את סל 
המוצרים

לדעת 
להשתמש 
במערכת

לתקשר 
דיגיטלית עם 

הלקוחות

להכיר את 
כלי הניהול 

במערכת

להשתמש 
בדוחות 
המערכת

להכיר את 
כלי השיווק 
הדיגיטליים

להגדיל 
מכירות

להכיר מוצרים 
חדשים הנושקים 

לתחום

אל 
תפספסו

אנו מזמינים אתכם 
להצטרף להדרכה שלנו 
על המערכת הדיגיטלית 
MarketPRO - המתקדמת

עד אליכם

https://bit.ly/2E7yGNe%0D


14 | 3 מאי 2018 

מידע  לסוכן  

הביטוח ב סוכן  עם  לקוח  של  מפגש 
נחשף  והפנסיוני,  החיים  ביטוח  בתחום 
שונים  ונכסים  כלכליים  לנושאים  הסוכן 
הנכסים  הללו,  המקרים  ברוב  ללקוח.  השייכים 
במאות  מדובר  אף  ולעיתים  רבים,  הם  הכלכליים 

מיליוני שקלים.
סוכן הביטוח נתפס על ידי הלקוח כאדם מקצועי, 
האמורים  לכספים  הקשור  בכל  מתייעצים  עמו 
ו"מוטבים"  "צוואות"  המושגים  בעתיד.  וגורלם 

עולים לא פעם יחד במסגרת פסקי הדין 
השונים.

במאמר זה ננסה לעשות סדר במושגים 
הצבורים  הכספים  בין  ובקשר  השונים 
המוצרים  או  הביטוח  מוצרי  במסגרת 
או  הורשתם  לבין  השונים,  הפנסיונים 
העברתם לאחר מותו של לקוח שעזבונו 

כולל מוצרים מעין אלו.
הלקוחות לא תמיד מבינים את ההבדל בין 

המושגים השונים כדלקמן:
מוטב בפוליסה: שם, ת.ז, קירבה ואחוז 

הזכאות.
"יורשים חוקיים": מושג שאינו משפטי, 
היוצר לכל הפחות עיכוב בקבלת הכספים 
כאלו  חוב  לבעלי  מאפשר  אף  ולעיתים 
ואחרים לקבל את הכספים או חלקם כפי 

שיוסבר להלן.
לגביו  קבע  אדם שהמצווה  צוואה:  פי  על  נהנה 
מה יקבל מעיזבונו. נהנה יכול לקבל חלק מסוים או 
דבר מסוים בתנאים מסוימים, ככל שמדובר בקטין 
מי  לקבוע  יוכל  המצווה  מוגבלויות,  עם  באדם  או 

יהיה האפוטרופוס, כיצד עליו לפעול.
ברירת  קובע  הירושה  חוק  דין:  פי  על  יורשים 
מחדל לגבי עזבונו של אדם – מי יוכל לרשת אותו, 
למשל,  שונים,  סכומים  לנכות  ניתן  כשמהעיזבון 

חובות של המנוח. 
להבנת המונחים השונים ישנה חשיבות רבה מאוד 
הגעה  אף  ולפעמים  הבנה  אי  למנוע  כשמבקשים 
וינסו  מה  יקבל  מי  שיחליטו  שיפוטיות  לערכאות 

להתחקות אחר עומד דעתו של המצווה. 

סקירת הבסיס
מהעיזבון  גורע  הירושה:  לחוק   147 סעיף   •
אדם  של  מותו  עקב  לשלם  שיש  הסכומים  את 
אם  אלא  למשל,  חיים  ביטוח  פוליסת  במסגרת 
הותנה במפורש אחרת על ידי המצווה. המשמעות 
העיקרית של הסעיף היא שהמוטבים בפוליסה כזו 
או אחרת אמורים לקבל את  הכספים המגיעים להם 

על פיה לפני ובמקום כל נושה של העיזבון.  
• סעיף 36 לחוק החוזים קובע כי, ניתן לשנות או 
תגמולים,  בביטוחים/קצבאות/קופות  מוטב  לבטל 

על  שהודעה  בצוואה  או  המוסדי  לגוף  בהודעה 
קיומה ניתנה לגוף המוסדי. 

כי, מבוטח  • סעיף 11)ג( לחוק חוזה ביטוח קובע 
בכתב  בהודעה  ולשנותם  מוטבים  לקבוע  רשאי 

למבטח כל עוד לא קרה מקרה הביטוח.
חשוב לציין כי חוק חוזה ביטוח מקדיש פרק שלם 
לנושא המוטב וזכויותיו וכמו גם מהווה חוק ספציפי 
האמור לגבור על חוק כללי )חוק החוזים( בכל מקום 
שיש נגיעה משפטית לביטוח ועל אף זאת, הפסיקה 

אינה אחידה בנושא ועל כך יש לתת את הדעת.
בעייתיות עלולה להיווצר כשהדברים לא ברורים 
אינה  צוואה  כאשר   )בוודאי  לפרשנות  ונשארים 

תואמת מוטבים בפוליסה ולהיפך(.
לצערנו הרב, כאמור אין אחידות בפסיקה בנוגע 
לפרשנות סעיפי החוק הנוגעים לצוואות ומוטבים 

כפי שהובאו לעיל.  
הנראה  ככל  האחידות,  לאי  העיקרית  הסיבה 
ובעיקר  והורשה,  צוואה  עריכת  כי  העובדה  הינה 
פרשנות בעניין הינם משום נושא טעון ורגיש. כל 
מקרה נדון לגופו על פי סיפור החיים של הצדדים 
ועיקר ניסיונו של בית המשפט בסופו של יום, הוא 
להתחקות אחר רצונו האחרון של המנוח, מקום בו 

הדברים אינם ברורים דיים. 

מקומו של סוכן הביטוח

סוכן הביטוח אינו עורך דין ואינו מסייע בהכרח 
יש לו מקום חשוב  ללקוח לערוך את צוואתו, אך 
בסיוע להבנת הדין ומניעת הצורך בפניה לערכאות 

בעתיד. בין היתר מצופה מסוכן שיפעל:
ליידע את הלקוח כי רצוי לכתוב באופן מפורש 
ולא  השונים  המוצרים  במסגרת  המוטבים  מיהם 
להסתפק ב"יורשים החוקיים", וזאת על מנת למנוע 
העיזבון  במסגרת  אלו  סכומים  הכללת 

והעברתם לנושים במקום למוטבים. 
לדאוג לכך שהצוואה והאמור בפוליסות 
מצב  ייצרו  לא  מוטבים  לעניין  השונות 

סותר לכאורה.
בפוליסות  המוטבים  חיזוק  על  להמליץ 
ולקבוע  צוואה,  פי  על  היורשים  פני  על 
החיים/ לביטוחי  הקשור  בכל  כי  בצוואה 
הנהנים  השונות,  הקופות  או  הקרנות 
ולא  בפוליסות  הרשומים  המוטבים  יהיו 

היורשים על פי צוואה. 
צוואה  לערוך  למבקשים  להמליץ 
בתחום,  שמבין  דין  עורך  עם  להתייעץ 
את  וינסח  הנכונות  השאלות  את  ישאל 
וחד  ברורה  מובנת,  שתהיה  כך  הצוואה 
הנדרשות  הפעולות  ביצוע  תוך  משמעית 
התדיינות  הניתן  ככל  למנוע  מנת  על 
לאחר  הנושים  או  המוטבים  היורשים,  בין  משפטית 

מות המצווה. 

המלצות לסוכן כמוריש
כמוריש,  בכובעו  גם  להיות  יכול  הביטוח  סוכן 
בנוגע לכך יש לקחת בחשבון את עתידו של תיק 
באופן  הלאה  להעבירו  כדאי  איך  ולחשוב  הביטוח 
רישיון  בעלי  שאינם  כאלו  )במיוחד  שהיורשים 

ואינם פעילים כסוכני ביטוח(, לא יפגעו. 
לדרישות  בנוגע  הדין  במסגרת  שחלים  השינויים 
וחוזי ההתקשרות עם היצרנים  ייפויי הכוח למיניהם 
שקובעים לרוב כי התגמול הניתן לסוכן )העמלה( הינו 
בגין תיווך וטיפול בלקוח, דורש תשומת לב של סוכן 

הביטוח גם בנוגע למצבי נבצרות ובכלל זה מוות.
כדאי להתייעץ בעניין זה מבעוד מועד ולבצע את 
הנדרש על מנת למנוע מהיורשים תסבוכת כזו או 

אחרת והתנהלות מיותרת בעתיד. 
 

לאמור  חלופה  מהווה  לא  זה  **האמור במסמך 
ואינו  פיהם  על  להתנהל  והצורך  ובנהלים  בחוק 

מהווה ו/או מחליף יעוץ משפטי פרטני.

הכותב הוא היועץ המשפטי לחברי מחוז חיפה 
והצפון

 צוואות, מוטבים ומה שביניהם
עושים סדר במושגים הכלכליים השונים בתחום ביטוח החיים והפנסיוני ובקשר 

בין הכספים הצבורים במסגרת מוצרי הביטוח לבין הורשתם או העברתם
עו"ד ניצן הראל

 סוכן הביטוח נתפס על ידי 
הלקוח כאדם מקצועי, עמו 

מתייעצים בכל הקשור לכספים 
וגורלם בעתיד. המושגים "צוואות" 

ו"מוטבים" עולים לא פעם יחד 
במסגרת פסקי הדין השונים

shutterstock :איך מתחילים? קודם כל יש להבין את המונחים השונים … צילום
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"מרגישה כשומרת הסף של המבוטחים"
סוכן צעיר

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

 בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו 
 והשבוע: שרי עקל, מנהלת משרד בסוכנות ביטוח 'נוגה עקל' 

שם: שרי עקל
גיל: 21

מצב משפחתי: רווקה
ותק: סטודנטית לביטוח וחברת לשכה

למה בחרת לעסוק בתחום? מה את אוהבת במקצוע?
"אני נמצאת בתחום הביטוח בפועל משנת 2011 

כשהתחלתי לעבוד בסוכנות של אמא שלי נוגה עקל. 
בחרתי לעסוק בזה, כי גדלתי בבית של אמא סוכנת, 

שחקנית נשמה בכל רמ"ח אבריה, ותמיד ידעתי שנעבוד 
ביחד ונביא הצלחות למען המבוטחים בישראל. יש לי 

אהבה בכלל לעשייה ציבורית ואני מחפשת רגש ונשמה 
מעבר לעבודה הרגילה ובענף הסוכנים יש זאת ובענק. 

בשנת 2016־2017 הייתי בשירות לאומי בבית חולים שיבא 
במערך המתנדבים. עבדתי מול אנשים טובים ומקסימים 
ובכל מקרה של תאונת עבודה או תאונת רכב, יצאה ממני 

'סוכנת הביטוח' והצעתי לכולם עזרה בגבולות יכולותיי 
והצלחתי לתת להם פתרונות לתביעות הרבה מעבר למה 

שציפו". 
היו מכשולים בדרכך?

"ענף הביטוח ממציא את עצמו מחדש. כדור שני לענף, 
ראיתי מצד אחד את הקושי בכניסה לשוק תוך שחיקה 

בעמלות ורגולציה בלתי פוסקת, ומצד שני רציתי להביא 
שינוי תפיסתי לענף ולסוכנות. יחד עם אמא הצלחנו 

להמציא את עצמנו מחדש ולתת סל מוצרים יוצא דופן 
ללקוחותינו.

"כדור ממשיך הכנסתי את העניין הדיגיטלי לפעילות 

השוטפת של המשרד, כמובן שאינו מחליף את הטיפול 
האנושי אך השילוב בין השניים הוא שילוב מנצח".

האם ישנם קשיים שהלשכה יכולה לסייע בהם?
"ללא ספק מדובר באחת מהגילדות המקצועיות הטובות 

במדינת ישראל. יש לזכור שמנגד יש רשות עצמאית 
שקיבלה סמכויות בלתי מוגבלות ללא פיקוח ואישור 

הכנסת במרבית המקרים, למזלנו הלובי הפוליטי העצום 
של הלשכה מתאים את עצמו לסמכויות מנהלת הרשות 

העצמאית ומצליח לאזן דרך הכנסת והממשלה גזרות 
רבות ואף מקדם יוזמות. הלשכה נותנת לנו מעטפת 

של הכשרות, ועדות מקצועיות, כנסים יוצאי דופן, יעוץ 
משפטי, ביטוחים לסוכנים דרך ליסוב, לובינג וקשרי 

ממשל, יעוץ אסטרטגי, פרסום ומערך דוברות.
"אני ממליצה, שכדי להעביר הצעה בוועדות הלשכה, 

שבכל ועדה מקצועית יהיו מחוייבים להיות לפחות שני 
צעירים ושתי נשים, העולם שייך לצעירים".

את יכולה לתת דוגמה להצלחה אישית שלך במקצוע?
"לפני כשנה טיפלתי באישה נכה ונדהמתי לגלות כמה 

חברות הביטוח 'שכחו' שיש אינטרס מעבר לרווחיות 
שלהם. לא אכנס לפרטים, אך בוודאות הצלתי והארכתי 

את חייה בקביעתה כסיעודית וזכאית לתגמול שוטף 
וחודשי".

איפה את רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
"יו״ר מחוז תל אביב של הלשכה, כמו אמי. אני רוצה 

להמשיך את מה שאמא עשתה ועושה; שתינו דומות 
בדבר חשוב – סוכני הביטוח והמבוטחים מול עינינו 

בלבד".
איך את רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?

"שיטת התגמול תשתנה, סעיף 19א יתוקן במטרה לפתוח 
אותו ולמכור סל שירותים רחב שחלקו כלים למניעה. 

הציבור יבין שביטוחים ארוכי טווח מחייבים סוכן, הרכבים 
האוטונומים יחייבו ביטוחים חדשים, תוחלת החיים תגדל 
ותמנף מוצרים חדשים, סיעוד ממלכתי ועוד. בדבר אחד 

אני בטוחה – אין תחליף להון האנושי והקשר האישי".
איזה טיפים את יכולה לתת לסוכנים צעירים?

"'הזורעים בדמעה ברינה יקצרו'. עבודת סוכן הביטוח 
מהווה שליחות עצומה, והוא מהגורמים המשפיעים ביותר 

על צמיחתה וכלכלתה של מדינת ישראל. הטיפ שלי – 
מיקוד, חריצות והתמקצעות לאורך כל הדרך מובילים 

להצלחה".

 עקל

השונים ט בתחומים  ביטוח  בתביעות  יפול 
תאונות  סיעוד,  בריאות,  דירה,  רכב,  כגון: 
סוכן  של  עבודתו  משגרת  חלק  הוא  וחיים 

הביטוח.
השירות והמקצועיות של סוכן הביטוח הם ערכי יסוד 
כבר משלב יצירת פוליסת הביטוח ועל אחת כמה וכמה 

בעת טיפול בתביעה. 
הכוונה של המבוטח, מענה על שאלות שמתעוררות 
אצלו, טיפול מול חברת הביטוח - כל  אלו הם רק חלק 

ממה שעושה סוכן הביטוח בעת תביעה.
ברצוני להביא שתי דוגמאות של טיפול בתביעות של 
מבוטחי משרדי, כשהזרקור מופנה לכך  שכאשר סוכן 
מוסף  ערך  מעניק  הוא  בתביעה,  ופעיל  מעורב  ביטוח 

חשוב ביותר עבור המבוטח.
את  ושברה  נפלה   70 בת  מבוטחת  הראשון  במקרה 
לגמרי  אשר  תפקודיות  השלכות  בעלת  פגיעה  הירך. 
לא פשוטות, בייחוד בגיל זה. ההכוונה המקצועית שלי 
הביאה לכך שלא פחות מ־4 מסעיפי פוליסת התאונות 
שרכשה באמצעותי נתנו לה מענה כספי הולם בעקבות 

התאונה - נכות, שברים, סיעודי ואשפוז.
טיפול יעיל ומקצועי שלי כסוכן ביטוח במקרה זה נתן 
מענה כלכלי מלא והולם למבוטחת  כולל צורך בטיפול 

סיעודי שעלה לה לא מעט כסף.
במקרה השני מבוטח בן 40 חלה ובהמשך אובחן עם 
מחלה נדירה מאוד וחשוכת מרפא.  הוא היה מאושפז, 
הפגיעה  כך  ובשל  חודשים  מספר  ומונשם  מורדם 
המשפחתי  התא  עבור  מאוד  חמורה  הייתה  הכלכלית 
ורק  כלכלית,  קריסה  סף  על  הייתה  המשפחה  שלו. 
למחלה  כיסוי  שכללה  קשות  מחלות  פוליסת  בזכות  
זאת, שולם פיצוי שעזר מאוד למשפחתו. יודגש  כי לא 
כל פוליסת מחלות קשות כוללת כיסוי למקרה מעין זה. 
אלמנה  והשאיר  בהמשך  נפטר  המבוטח  לצערי   
שעשה  הביטוח   לתמונה  נכנס  וכאן  ילדים,  ושלושה 

באמצעותי למקרה מוות.  
המשפחתי  התא  של  הבטוח  הכלכלי  לעתיד  הדאגה 
מלווה אותי כחלק מהטיפול והמענה  שאותו אני דואג 

שיהיה למבוטחיי בדמות פוליסות ביטוח מתאימות.
חלק  הם  אחרים  רבים  כמו  אלו,  שמקרים  אציין 

הביטוח  סוכן   של  המקצועית  מעבודתו  נפרד  בלתי 
ומהשליחות החשובה של העיסוק.

הביטוח  התאמת  משלב  כבר  כאמור  מתאים  טיפול 
מקצועית  עזרה   וכמובן  הביטוח  ביצוע  ללקוח, 
להערכה  גם  זוכים  אלו  כל   - תביעה  בעת  ושירותית 

בקרב ציבור המבוטחים שלנו.
להרחבת  למינוף,  מצויינת  הזדמנות  גם  היא  תביעה 
הביטוחים של התא המשפחתי וליצירת  לידים נוספים.
יודגש כי אין לי ספק שליווי מקצועי, יעיל ושירותי 
הוא ערך  המבוטח בעת תביעה   ביטוח לצד  סוכן  של 
שבו  למצב  דומה  הדבר  אין  המבוטח.  שמקבל  מוסף 
והתביעה  הביטוח נרכש שלא באמצעות  סוכן ביטוח, 

אינה מטופלת  על ידי סוכן ביטוח.
את  ולהפנים  להבין  לציבור  לגרום  עלינו  לפיכך 
המסר - לא עושים ביטוח ללא סוכן ביטוח אישי חבר 

לשכת סוכני ביטוח.

הכותב הינו סגן יו"ר ועדת יח"צ וקשרי חוץ בלשכת 
סוכני ביטוח

 חשיבותו של סוכן ביטוח אישי בטיפול בתביעות 
  השירות והמקצועיות של סוכן הביטוח הם חלק מערכי היסוד של המקצוע

אבל גם התאמת הפוליסה והטיפול בתא המשפחתי – חשובים לא פחות
סו"ב מוטי בקר 
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תכנון  פיננסי  

ועדת פיננסים - למה זה חשוב? 
תכנון פיננסי לקראת פרישה הוא חשוב ללקוח ומהווה שירות חשוב נוסף לפרנסת 

סוכן הביטוח  ועדת הפיננסים בלשכת סוכני הביטוח פועלת להכשרת סוכני הביטוח 
כמתכננים פיננסיים באמצעות המכללה, והיא הכתובת בנושא זה לכל חבר לשכה

(CLU CFP CFV( סו"ב דוד בכר

ל ועדה בלשכת סוכני ביטוח הינה גוף כ
מניע  הלשכה,  בסיוע  אשר  מקצועי, 
לטובת  הלשכה  פעילות  את  ומנתב 

סוכני הביטוח בישראל.
תת־ הייתה  קודמת  )בקדנציה  הפיננסים  ועדת 
ועדה פנסיונית וסמכויותיה הורחבו גם לנושאים 
כמו פרישה, הגיל השלישי, משכנתאות הלוואות 
זו,  בקדנציה  לראשונה  שהוקמה  ועוד(,  חוץ  
אודי  סו"ב  פיננסים  ועדת  יו"ר  של  בראשותו 
אביטל, הכוללת סוכני ביטוח מהשורה הראשונה, 
מתמחים  מוסמכים,  פיננסים  מתכננים  בהם 
הוועדה  של  תפקידה  מתוקף  והשקעות.  במיסים 
לבחון פעולות ותוכניות אופציונליות, ובין היתר: 
להביא בפני סוכני הביטוח את הנחיות הרגולטור; 
למסור החלטות שיפוט בתחום שאינו מוגדר בחוק; 
לעדכן את סוכני הביטוח בהתפתחויות כלכליות, 
המקצועי  השיח  העברת  ורגולטוריות;  פוליטיות 
להציג  לאסטרטגיה;  והמלצות  פיננסים  בוועדת 
ואיכותיים  כמותיים  תחשיבים  הביטוח  לסוכני 

בהתאם לצורך.

מי הוא מתכנן פיננסי?
עצמם  המגדירים  ביטוח,  סוכני  קיימים 
כמתכננים פיננסיים, או לפחות מציעים שירותי 
כניסתו  מאז  הנראה  ככל  זאת  פיננסי,  תכנון 
את  להגדיר  הביטוח  סוכן  על  האוסר  החוק  של 

פעילותו כיועץ פנסיוני.
מוצרי  מכירות  לעולם  בנוסף  כי  הוא,  סוד  לא 
כספים,  להבטחת  ובעולם  תיווך,  קרי  הביטוח, 
למי שחווה אסון, קרי עולם הפיצוי, ישלב סוכן 
חייו  יעדי  לפתרון  מקיף,  פיננסי  תכנון  הביטוח 

ומטרותיו של הלקוח ומשפחתו.
וביתר  גורמת  והפיצוי  התיווך  עולם  שחיקת 
שאת לאיום כבד על פרנסתם של סוכני הביטוח, 
מכורח  המתמדת  הסכנה  את  למנוע  עליהם  לכן 

המציאות ולהיות מוכנים לשינויים שבפתח.
סוכן ביטוח מן השורה, במהלך עבודתו, המליץ 
ביטוחי  פנסיה,  בקרנות  לחסוך  ללקוחותיו 
אחרים  וביטוחים  השתלמות  קרנות  בריאות, 

במטרה ליצור הון לפרישה.
עד פה הכל בסדר, אולם ברגע האמת, עם מועד 

הפרישה של הלקוח, נשאלות השאלות הבאות:
בדרך  וההשקעות  החסכונות  את  לנהל  כיצד   .1

נכונה?
בהתייחס  לפנסיה,  יספיקו  החסכונות  האם   .2

לתוחלת החיים הגדלה?
3. האם התשואה על החסכונות עונה על הצרכים? 

4. האם רמת החיים תשמר לאחר יציאה לפנסיה?
והדומות  האלו  החשובות  השאלות  לכל  המענה 
פיננסי  תכנון  לעשות  וחובה  שצריך  הינו  להן, 
כל  של  מדוקדקת  בחינה  הכולל  תהליך  שהוא 
בהווה  לצרכים  ובהתאמה  בכפוף  המשאבים, 

ובעתיד, של המבוטח.
על מנת להמחיש את המטרות האישיות, בעת 

יציאה לפנסיה, יש לבחון: 
1. האם הכסף שהצטבר מנוהל נכון? 

ובמידת   לצרכים  מתאים  הביטוח  תיק  האם   .2
הנדרש? 

3. האם נערך תכנון מס?  
כל אלו פעולות שיכולות לחסוך כסף רב.

פתרון  לתת  הינו  הפיננסי  המתכנן  תפקיד 
חיים  יעדי  להשגת  אסטרטגיה  בגיבוש  ולסייע 
ומימושם בפועל, תוך תכנון עתיד כלכלי, תזרים 

מזומנים, ניהול נכסים והגנה עליהם.
מטרות  ותכנון  מקצועית  פיננסית  התנהלות 
וסוכני  רבים  בתחומים  מומחיות  דורשת  ויעדים 
ביטוח שהוכשרו כמתכננים פיננסים יכולים לתת 

מענה אמתי לכך.
ניהול  הם:  פיננסי  מתכנן  של  העיסוק  תחומי 
תקציב המשפחה ותזרים המזומנים, תכנון וניהול 
תכנון  פרישה,  תכנון  סיכונים,  ניהול  נכסים, 

היבטי מיסוי ותכנון ירושה.
חבריי לוועדה מוסיפים:

סו"ב שוש כהן גנון ממליצה להכשיר את סוכן 
וזאת באמצעות  הביטוח כמתכנן פיננסי מומחה, 
המכללה לביטוח ופיננסים של הלשכה, על מנת 

שסוכן הביטוח ייתן ערך מוסף ללקוחותיו.
סו"ב גדי ברקאי CFP מוסיף: "יש להרחיב את 
טרחה  משכר  הכנסותיו  לשיפור  הסוכן  פעילות 

ישירות מהלקוח, עבור תכנון פיננסי".
סו"ב דוד אלגריסי ממליץ לתת לסוכן הביטוח 
בחינת  תוך  אלטרנטיביות,  להשקעות  כלים 
וידע  מקצועי  ביטחון  והקניית  העסקה  איכות 

בשוק ההון. 
פיננסי,  מתכנן  שהינו  ביטוח  סוכן   - לסיכום 
הכלים  הידע,  את  ללקוחותיו  להקנות  יכול 
מנת  על  מקיפה,  פיננסית  לתכנית  והמיומנות 

לצאת לדרך הפרישה בבוא העת.
סו"ב אביטל, דבק במטרה זו וקורא מעל כל במה 
ולאחריו  הסמכה  כולל  לימודים,  מודל  לבנות   -
תוך  פיננסיים,  כיועצים  עבודה  לדרך  לצאת 

מקסום תהליך הלמידה והתנהלות מקצועית. 

 ,)CFP( הכותב הינו מתכנן פיננסי הוליסטי מוסמך
חבר בוועדת פיננסים של לשכת סוכני ביטוח

shutterstock :פעולות שיכולות לחסוך כסף רב … צילום
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דרושים

סוכן ביטוח ירושלמי  + עובד, מחפש משרד להשכרה 
בירושלים. )יכול להיות במשרד קיים( פקס: 

 026735580, נייד: 0504355888, מייל:
  ron@rz-ins.com

דרושים פקידים גם ללא ניסיון בביטוח המוכנים 
ורוצים לעבוד במשרד ביטוח ברחובות. נא להעביר 

קורות חיים למייל: avi@aminut-cop.co.il המשרה 

מיועדת לגברים ונשים כאחד.

לסוכנות ביטוח ברמת גן )קרוב לבני ברק( דרושה 

רפרנטית לביטוח חיים, ניסיון בתחום - חובה. ניסיון 

בחברת ביטוח - יתרון. המשרה כוללת: תפעול, הפקה 

ופדיונות בביטוח חיים. שכר נאה וסביבת עבודה 

נעימה, משרה מלאה/חלקית. קורות חיים נא לשלוח 

haimk@bp-ins.co.il  :למייל

לסוכנות ביטוח באזור רחובות גדרה דרוש/ה 

פקיד אפשרי ללא ניסיון קורות חיים לשלוח למייל 

silvi999999@gmail.com

לסוכנות ביטוח מובילה בירושלים דרוש/ה פקיד/ה 

 ביטוח אלמנטרי +מנהל/ת משרד קו"ח

 u@6313000.co.il פקס: 026313001
לקבוצת קמפוליסה במשרדים הראשיים בטבריה, 

 דרושים/ות: חתמים/ים בתחום האלמנטרי – פרט ועסקי:

 • זמינות מידית – יתרון משמעותי.
 • אמינות, מקצועיות, חריצות ודיוק.

למתאימים נא להפנות קורות חיים לכתובת מייל :  

office@campolisa.co.il
לסוכנות ביטוח ברעננה, דרושה חתמת פרט )רכב/

דירה( למשרה מלאה. תנאים מצויינים, עדיפות לידיעת 

 avi@rosental.co.il :אנגלית ברמה טובה. קו"ח למייל

לסוכנות ביטוח מצליחה וצעירה בחיפה , דרוש/ה 

חתם/ת אלמנטר, דובר/ת רוסית , בעל/ת ניסיון 

 בתפקיד . מתאים גם למשרת אם - חלקית או מלאה.

 danny@yeda-cfp.co.il למשלוח קו”ח למייל

לסוכנות ביטוח ברעננה, דרושה חתמת פרט + רכב/

דירה( למשרה מלאה תנאים מצויינים, עדיפות לידיעת 

 avi@rosental.co.il :אנגלית ברמה טובה. קו"ח למייל

שכירות משנה
התפנו 1-3 חדרים גדולים מרווחים ומוארים )אפשרות 

לקבל מרוהט(.להשכרה כדייר משנה, בסוכנות לביטוח. 
המחיר פיקס = כולל כל  המיסים. עלות חודשית וללא 

התחייבות המשרד ממוקם בראשון לציון, ליד קניון 
הזהב / סינמה סיטי. גישה לתחבורה ציבורית, חניה 

 חופשית.לפרטים – שלמה 052-2944888 

shlomo@ks-ins.co.il

מתפנים להשכרה 3 חדרים במשרד פעיל בצפון הישן 

בתל אביב. )ניתן להשכיר גם חדר בודד(. דמי השכירות 

כוללים בתוכם את כל העלויות הנלוות )מסי עיריה, 

חשמל(. נא ליצור קשר עם יהודה 0544-258216 

yehuda@zurim.co.il

משרד להשכרה, המשרד ממוזג, בגודל 50 מ”ר, נמצא 

בקומה 2 מתוך 4 )יש מעליות ( בבית קורקס – רעננה 

)בניין מהודר ומיוחד (. מעוצב מ-3 חללים: חדר מבוא 

+ 2 חדרי עבודה + מקום למטבחון ,רצפת פרקט, 

מרוהט חלקי , פונה לכיוון דרום עם חלונות נפתחים. 

חניה רחבה מקורה צמודה למעלית . כניסה מידית . 

מחיר:  3300 ש”ח. נא לפנות ל אילן 3561156 – 052 או 

 09 - 7446955

משרד/ים להשכרה  כדייר משנה, בסוכנות לביטוח 

גדולים מרווחים ומוארים. ) אפשרות לקבל מרוהט(.

בעלות חודשית וללא התחייבות, המחיר פיקס = 

כולל כל המיסים. המשרד ממוקם בראשון לציון, ליד 

קניון הזהב / סינמה סיטי. גישה לתחבורה ציבורית, 

חניה חופשית. לפרטים – שלמה טל: 052-2944888.  

shlomo@ks-ins.co.il

להשכרה משרד משופץ בבניין כלל ירושלים בבניין 

שבו ממוקם  חברת כלל, מתאים לסוכן ביטוח, מזגן  

 ריהוט  חלקי. חזית  לרכבת  הקלה. מיידי. 

פרטים: 052-2674820 052-6614880
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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

סוכנות ביטוח צעירה אנרגטית ומצליחה מעוניינת 

ברכישת תיק ביטוח חיים בעלי ניסיון בתחום סודיות 

 מובטחת טל' 054-6780806 מייל: 

kobe@pro-gress .co.il
סוכנות ביטוח מאזור המרכז מעונינים לרכוש תיק 

ביטוח חיים ואו אלמנאטרי כולל מודלים גמישים ארוכי 

silvi999999@gmail.com :טווח לשלוח הצעות למייל

סוכנות ביטוח באזור השפלה מעוניין לרכוש תיק 

ביטוח חיים/אלמנטארי /גמל טלפון 0524297816 

agins51@gmail.com סודיות מובטח

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

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

נתן רומאנו על פטירת בתו, 
נתנאלה רומאנו 

אהרון ז"ל
שלא תדע עוד צער

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של הסוכן יעקב 

 פורשיאן, על פטירת אחותו, 
רחל פורשיאן־עסיס

ז"ל
שלא תדע עוד צער

הפכה בתאגיד הביטוח הגדול לויד'ס, החולש על תחום ביטוחי המשנה. מ
מנכ"לית לויד'ס, אינגה בייל, מסרה כי החברה תפסיק בהדרגה את 

השימוש בנייר, והמשא ומתן בעתיד יתנהל במערכת אלקטרונית.
לויד'ס, חברת הביטוח הגדולה בעולם, מרכזת את העסקאות באולם מסחר 
גדול. באולם זה נאספים אלפי ברוקרים כדי לנהל מו"מ על התקשרויות 
בביטוחי משנה. כך זה נהוג מאז שלויד'ס נוסדה ב־1688. המטרה היא לעבור 

למערכת אלקטרונית חדישה מסוף 2019.
מנכ"לית לויד'ס ציינה, שאין זה הגיוני בעידן הנוכחי שהעסקאות יתבצעו 
בנייר. כיום משקיעים יותר במודרניזציה וכאשר התהליך יושלם בסוף השנה 
יעשה בהדרגה, כאשר  ייסגר. המעבר  לויד'ס  הבאה, אולם העסקאות של 
כבר השנה 30 אחוז מהעסקאות יתבצעו במערכת דיגיטלית ובעוד השנה 

המטרה היא להגיע ל־80% מהעסקאות שיתבצעו במערכת אלקטרונית.
בלויד'ס מתרכזים בשווקים חדשים. המנכ"לית מעריכה שתוך כמה שנים 
סין תהיה שוק ביטוחי המשנה השני בחשיבותו בעולם, ותתפוס את מקומה 

של ארה"ב.  

אם אמזון בדרך למכירת ביטוחי חיים וביטוחי תאונות? אמזון כבר ה
נמצאת במשא ומתן מתקדם עם ג'י פי מורגן צ'ייס ובנקים נוספים 
ובהדרגה  בארה"ב  אמזון  ללקוחות  בנקאיים  שיקים  חשבונות  לשיווק 

באירופה.
חברת הייעוץ הבינלאומית Bain ערכה סקר של 130 אלף צרכנים ב־22 
מוצרים  לרכוש  מוכנים  בארה"ב  מהמשיבים  שמחצית  מסתבר  מדינות. 
הטכנולוגיה  מענקיות  פיננסיים 
נמצאת  המועדף  במקום  כאשר 

אמזון ואחריה אפל וגוגל.
בחברת הייעוץ סבורים כי אמזון 
תצליח בבנקאות האמריקאית לאור 
באינטרנט  במכירותיה  הצלחתה 
והביקורות הטובות שהיא זוכה להן. 
מכאן, שלא יקשו על אמזון לשווק 
יקל  אשר  הפיננסיים  לשירותים  מותג  תיצור  החברה  פיננסיים.  מוצרים 
עליה להציע לא רק חשבונות שיקים, אלא גם משכנתאות, ביטוחי תאונות 

ולבסוף אף ביטוחי חיים.

מהפכה בלויד'ס: משא ומתן 
בעסקאות יתנהל במערכות 

אלקטרוניות

האם אמזון תיכנס לתחום 
הביטוח בנוסף לבנקאות

 

ביטוח  בעולם         דוד ליפקין

 לסוכנות ביטוח בתל אביב, 
דרוש סוכנ/ת ביטוח

תחילת תפקיד – מיידית

תנאי תפקיד:
רישיון סוכן ביטוח פנסיוני - חובה • רישיון 

סוכן ביטוח אלמנטרי -חובה

דרישות התפקיד:
יכולת עבודה עצמאית • רמת שירות 

ואדיבות גבוהה מאוד • תואר ראשון- יתרון 
• עבודה בתנאי לחץ • אוריינטציה למכירה 

- ניסיון במכירת פוליסות ביטוח • יכולת 
ביטוי גבוהה • יוזמה 

שעות נוחות:
8:30-17:00 ימים א' - ה' , ללא ימי שישי.

שכר מצוין כולל תנאים סוציאליים מלאים.
המודעה פונה לגברים ונשים כאחד.

קו"ח יש לשלוח לכתובת מייל:
421106k@gmail.com
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