
www.inf.org.ilגיליון מס' 741 … 30 במאי 2019

ביטוח ופיננסים

יחד עם הסוכנים

חברת פספורטכארד מחזקת 
את שיתוף הפעולה עם סוכני 

הביטוח ומעמיקה את פעילותה 
בקרב החברות העסקיות בתחום 

ביטוחי הנסיעות < עמ' 4

האותיות הקטנות

חברת ליברה משווקת את מוצרי 
הביטוח שלה בעיקר באמצעים 

דיגיטליים ⋅ סו"ב קובי סוויסה 
שופך אור על התופעה ומספר את 

מה שהחברה לא מספרת < עמ' 13

נדחה ממשק המעסיקים

יישומו של המבנה האחיד 
להעברת נתונים בשוק 
החיסכון הפנסיוני יכנס 

 לתוקפו בחודש ספטמבר
< עמ’ 6

 נשיא הלשכה: 
המאבק השתלם!

לאחר מאמצים רבים הושג פתרון עם הרשות 
במשבר הריסקים בדמות מתווה חדש המיטיב עם 
סוכני הביטוח בסוגיית ביטולי הפוליסות < עמ' 2
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ביטוח 
ופיננסים

מתכננים עתיד

"מאמצינו לא היו לשווא"
רשות שוק ההון תוציא נייר הבהרה נוסף ליצרנים המקל בנושא חיוב הסוכנים על ביטולי פוליסות 

ותיטיב עם הסוכנים בעלי רמת שימור גבוהה בפוליסות בהן ינתנו הנחות < רונית מורגנשטרן

שלושה ל שנמשכו  ודיונים  מאבק  אחר 
תוציא  ההון,  שוק  רשות  עם  חודשים 
הרשות מתווה חדש לחיוב סוכני הביטוח 
לטענות  שזכתה  סוגיה  פוליסות,  ביטולי  בגין 

רבות של סוכנים על פגיעה קשה בהם.
ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא  שפרסם  באיגרת 
"לפני  כותב:  הוא  הלשכה,  לחברי  רוזנפלד 
נייר  ההון  שוק  רשות  הוציאה  חודשים  כשלושה 
הביטוח  סוכני  לחיוב  המתייחס  ליצרנים  הבהרה 
בגין ביטולי פוליסות, במשך שש השנים הראשונות 

הצמודות לתאריך כריתת חוזה הביטוח.
"מרגע פרסום ההבהרות ליצרנים ועל אף עמדת 
רשות שוק ההון כי אין ללשכה קשר לנייר ההבהרה 
ביטוח, ללא  סוכני  הנהגת לשכת  ליצרנים, פעלה 
מנכ"ל  האוצר,  שר  ההון,  שוק  רשות  למול  לאות, 
האוצר, שר הכלכלה, חברי הכנסת וחברות הביטוח, 
ערוצי  כל  של  מעמיקות  ובדיקות  בחינות  תוך 
הפעולה העומדים לרשותה לרבות, אך לא רק, הפן 

המשפטי, והיבטים הקשורים לרשות ההגבלים.
כיסוי  המוכרים  הביטוח  לסוכני  הנוכחי,  "במצב 
אפשרויות:  שתי  קיימות  ריסק  מסוג  ביטוח 
ההנחיות  מסמך  פי  על  הקיימת  הדרך  הראשונה, 

הקובע התייחסות לביטולים במשך 
ההיקף  עמלת  והחזר  השנים  שש 
על פי המודל שקבוע בנייר. הדרך 
נפרעים  עמלת  קבלת  השנייה: 
גבוהה לאורך זמן כפי שמפרסמות 
)ואנו  הביטוח  חברות  אלו  בימים 
מצפים להצטרפות חברות נוספות 

בהמשך ובתגמול ראוי ומכבד(.
ומאמצינו  שפועלנו  לבשר  שמח  אני  זאת,  "עם 
בימים  כי  לומר  גאה  אני  ומשכך  לשווא  היו  לא 
נוסף  מסלול  תפרסם  ההון  שוק  רשות  הקרובים 
להם  המאפשר  ליצרנים  הבהרה  בנייר  שיתבטא 

את המתווה הנוסף".
רוזנפלד פירט את המתווה החדש בקווים כלליים 
לפיהם: "בפוליסות בהן תינתן הנחה למבוטח של 
שיעורי  יקבעו  לפחות,  שנים  שש  למשך   15%
ביטולים )החזרי עמלות. ר.מ.( כדלקמן: סוכן אשר 
אחוז הביטולים שלו אינו עובר את סך 15% אחוזים 
למתכונת  יכנס  שנים,  שלוש  פני  על  שנה,  לכל 
ביטולים שנה א' )100% החזר עמלה שנה א' בלבד(.
הנ"ל  הביטולים  סך  את  יעבור  אשר  "סוכן 
)מעל 15% לכל שנה על פני שלוש שנים( יעבור 

עפ"י  בלבד  שנים  שלוש  של  ביטולים  למתכונת 
מתווה מועדף". 

לנשיא הלשכה חשוב להדגיש כי מתווה הביטולים 
שנקבע בריסקים לשש שנים, לא יחול על פוליסות 
הבריאות. עוד הוא ציין כי בכוונת הרשות לעקוב 
ולאפשר  היצרנים  ידי  על  ההנחות  מתן  אחרי 
לסוכנים מכירה נכונה והוגנת עבור הציבור. בנוסף, 

הלשכה,  בהנהגת  לחברים  רוזנפלד  סו"ב  הודה 
מיכאל  הורנצ'יק,  ליאור  הביטוח  סוכני  וביניהם 
אברהם  בן  עדי  ועו"ד  ויקלמן  נאוה  נוימן, 
עצומה,  אישית  הקרבה  "תוך  רבות  לו  שסייעו 
לילות כימים. הסבלנות משתלמת. ציבור החוסכים, 

העמיתים והמבוטחים בישראל זקוק לנו לצידו".

הישגים רבים נוספים
שנערך  עדיף  בכנס  לנושא  התייחס  רוזנפלד 
נענתה  שבהם  נוספים  תחומים  ציין  הוא  השבוע. 
האלמנטרי  "בתחום  הלשכה.  לפניית  הרשות 
נענתה  ההון  שוק  רשות  כאשר  הישגים  הבאנו 
הביטוח  סוכני  הקרוב  מדצמבר  והחל  לפנייתנו, 
עם  יעבדו  עסקים,  ביטוחי  או  למכרזים  שייגשו 

וזה הישג נוסף; בתחום  אישור קיום ביטוח אחיד 
נוספת  לפנייה  נענתה  הרשות  הרכב,  ביטוח 
תאונה  הרכב,  בביטוח  עורכת  שהיא  וברפורמה 
קטנה לא תיחשב לתביעה ואז מבוטחים עם שתי 
והבעיה שהייתה  יוכלו להתקבל לביטוח  תביעות 
לכל מסורבי הביטוח עד היום, בגלל שהיו עם שתי 

תביעות ברכב - גם הבעיה הזו נפתרה". 
סו"ב  ציין  הפוליטי,  במישור  לפעילות  באשר 
מחדש  ובונה  מעבה  מגדילה  הלשכה  כי  רוזנפלד 

את הלובי הפוליטי.

התמקצעות בפיננסים
נשיא הלשכה דיבר גם על שילוב עולם הפיננסים 
מאוד  חשיבות  רואה  "אני  הסוכן:  של  בעולמו 
גדולה להתמקצעות של סוכני הביטוח בפיננסים. 
סוכן הביטוח, אם חפץ חיים הוא, חייב לעסוק גם 
בפיננסים ולתת פתרון מלא למבוטח שלו. חייבים 
מנת  על  הפתרונות  כל  הכלים  בארגז  לו  להיות 

לתת למבוטח פתרונות".
הלשכה  שהגישה  החוק  הצעת  את  הזכיר  הוא 
שתחייב כל חייל בגיל 20 להתחיל לחסוך לפנסיה. 
כיוון שהכנסת  התקדמה  לא  לצערי  החוק  "הצעת 
אותה  ונקדם  לבחירות  יצאה 
בכנסת  הכנסת  חברי  באמצעות 
הנכונות  את  מחזק  רק  זה  הבאה. 
צעיר",  בגיל  פיננסי  יעוץ  של 
והוסיף:  הלשכה  נשיא  הדגיש 
שמשתחררים  החיילים  "היום 
חושבים  לא  הם  לחו"ל,  נוסעים 
על פנסיה ועל תכנון עתידי וכאן 
תפקידו של סוכן הביטוח המקצועי". נשיא הלשכה 
גם ציין שעם העלאת גיל הפרישה וגם בנושא זה 

תפקיד סוכני הביטוח חשוב יותר מתמיד.
יאפשר  הפיננסים  לתחום  "החיבור  לדבריו, 
לסוכנים להיות מתוגמלים על ידי היצרן והמבוטח 
אמר  וליווי",  הדרכה  ייעוץ,  על  תגמול  ולקבל 
הפיננסים  לעולם  "הכניסה  והוסיף:  רוזנפלד 
כאנשי  נוסף  ערך  לנו  נותנת  אותנו,  מבדלת 
הדיגיטלי  בעידן  גם  כולנו,  נזכור  בואו  מקצוע. 
כולל  בישראל,  הסביר  האדם  אותנו.  צריכים 
אנשי היי טק ואחרים – כל אלה שדואגים לשדר 
בלי  להסתדר  יכולים  שהם  החברתיות  ברשתות 
הם  גם  פנסיוני,  או  פיננסי  יועץ  או  ביטוח  סוכן 

צריכים אותנו".

הורנצ'יק  ויקלמן  בן אברהם  נוימן

רוזנפלד. בכוונת הרשות לעקוב אחרי מתן ההנחות על ידי היצרנים
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קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם 
במקום הראשון בתשואות 9 שנים ברציפות*

מקוםתשואה מצטברת לתקופה**תקופה

מקום 
ראשון
9 שנים

ברציפות*

6.13% שנה אחרונה
5.2018 - 4.2019

41.85% 6 שנים אחרונות
5.2013 - 4.2019

59.05% 7 שנים אחרונות
5.2012 - 4.2019

66.09% 8 שנים אחרונות
5.2011 - 4.2019

83.02% 9 שנים אחרונות
5.2010 - 4.2019

14.08% שנתיים אחרונות
5.2017 - 4.2019

22.56% 3 שנים אחרונות
5.2016 - 4.2019

19.24% 4 שנים אחרונות
5.2015 - 4.2019

29.92% 5 שנים אחרונות
5.2014 - 4.2019

הנתונים לקוחים מתוך אתר גמל נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון נכון לתאריך 30.4.2019  *הדירוג מתייחס לתשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית לפני ניכוי דמי 
ניהול של קרן ההשתלמות במסלול הכללי של החברה, בהשוואה לכל קרנות ההשתלמות בשוק במסלול הכללי הגדול הפתוח לציבור המפורסמות בגמל נט, נכון לכל התקופות 
המתוארות ** תשואות החברה הינן נומינליות ברוטו מצטברות שנתיות לפני ניכוי דמי ניהול • תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית לפני ניכוי דמי ניהול ב-9 שנים אחרונות 
5.2010 4.2019<< 6.95; ב-8 שנים אחרונות 5.2011-4.2019<< 6.55; ב-7 שנים אחרונות 5.2012-4.2019<< 6.85; ב-6 שנים אחרונות 5.2013-4.2019<< 6.00; ב-5 שנים אחרונות 
5.2014-4.2019<< 5.37; ב-4 שנים אחרונות 5.2015-4.2019<< 4.50; ב-3 שנים אחרונות 5.2016-4.2019<< 7.02; בשנתיים אחרונות 5.2017-4.2019<<6.81; בשנה אחרונה 
5.2018-4.2019<< 6.13 • מדד שארפ ב-5 השנים האחרונות אלטשולר שחם מסלול כללי  1.17 • אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצורכי 
הלקוח • אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד • החברה רשאית לשנות 
את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופות ולהוראות ההסדר התחיקתי. אין בדירוגי העבר כדי להעיד על דירוג דומה בעתיד

זה לקחת אליפות 9 שנים ברציפות*

•

לפרטים <<

https://www.as-invest.co.il/interstedin/%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA/?utm_source=agents&utm_medium=referral&utm_campaign=9yearstsuot
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כנס פספורטכארד

גוררים אותך 
מכל מקום, בכל שעה.

לפייסבוק >>

סוכן\ת יקר\ה, למבוטחיך מגיע הטוב ביותר, בחר\י דרכים 

גדשו כ וסוכנות  סוכנים  ־1,200 
הכנסים  מרכז  את  ברביעי 
בראשון  "לאגו"  והאירועים 
שילד־ דייוויד  קבוצת  של  בכנס  לציון, 
רוזנגרטן,  רמי  לדברי  פספורטכארד. 
בכל  הקבוצה,  של  הפצה  ערוצי  סמנכ"ל 
מובילים  סוכנים   100 מדורגים  חודש 
פי  על  וזאת  טופ"  כ"סוכני  הקבוצה  של 
מקבלים  אלה  "סוכנים  שלהם.  התפוקה 
פול,  עמלת  גם  הרגילה  לעמלה  בנוסף 
שמגיעה  תפוקה  בגין  עמלה  שהיא 
לקבוצה שלא דרך סוכני הביטוח" מסביר 

רוזנגרטן. 
הקבוצה  ראשי  הפתיעו  אתמול  בכנס 
יקבלו   "100 ה"טופ  שסוכני  כשהודיעו 
זה  בביטוח  לחו"ל.  שנתי  נסיעות  ביטוח 
אינם צריכים להודיע מראש על כל נסיעה. 
פספורטכארד  סוכני  כל  יקבלו  בנוסף 
הנחה של 15% על ביטוח נסיעות לחו"ל, 

גם  הסוכן, כשההנחה תקפה  בעמלת  לגעת  מבלי 
לבני/בנות הזוג ולילדיו עד גיל 18.

הנחה לחברי הלשכה
עוד לדברי רוזנגרטן, החברה הביאה 
סוכני  לשכת  לחברי  בשורה  גם 
יקבלו  "בתיאום עם הלשכה,  ביטוח: 
שאינם  כאלה  גם  הלשכה,  חברי  כל 
עדיין עם פספורטכארד, את  עובדים 

את  ציין.   ,"15% של  בשיעור  ההנחה 
ההנחה אפשר לקבל ממוקד פספורטכארד, 

או  ביטוח  סוכני  לשכת  באתר  ייעודי  לינק 
.PassportCard בממשק הסוכנים של

אלון  הקבוצה  נשיא  היתר,  בין  השתתפו,  בכנס 
יואל  שילד  ודיוויד  פספורטכארד  מנכ“ל  קצף, 
סו"ב  ביטוח  סוכני  לשכת  ונשיא  אמיר 

ליאור רוזנפלד.
השוק  נתח  כי  בדבריו  ציין  קצף 
ביטוח  בתחום  הביטוח  סוכני  של 
הנסיעות גדל בשבע שנות הפעילות 
ב־2012  מ־5%  פספורטכארד  של 

לכ־60% ב־2019.
בדבריו  התייחס  אמיר  יואל  המנכ“ל 
לוי  מיקי  ח“כ  שהגיש  החוק  להצעת 
לשווק  נסיעות  לסוכני  לאפשר  שנועדה 
ביטוח נסיעות. לדבריו, הזמינות של סוכני הביטוח 

הנסיעות,  סוכני  של  מאשר  יותר  גדולה 
ואליה מצטרפים הקשר הישיר של סוכני 
של  המכירות  מוקד  למבוטחים,  הביטוח 
הכרטיס  הנפקת  נקודות  פספורטכארד, 

בנמלי היציאה מן הארץ ועוד.
של  הבא  היעד  את  הציג  אמיר 
מול  הפעילות  הגברת   – פספורטכארד 
החברות העסקיות. לדבריו, כיום פועלות 
מחיר  שיקולי  פי  על  העסקיות  החברות 
ושל  פספורטכארד  של  והאתגר  בלבד 
השיקולים  את  גם  להכניס  הוא  הסוכנים 
המקצועיים של איכות והתאמת הביטוח – 
”יחד עם סוכני הביטוח נכבוש את ביטוח 
העסקיות“,  החברות  בקרב  גם  הנסיעות 

קרא לתשואות הקהל.
התייחס  רוזנפלד  סו"ב  הלשכה  נשיא 
שוק  רשות  של  באיסור  הלשכה  להישג 
ביטוח  למכור  הנסיעות  סוכני  על  ההון 
למלחמה  ”כשיצאנו  לחו"ל:  נסיעות 
מצאנו את פספורטכארד איתנו, והיא עמדה לצד 

סוכני הביטוח בצורה ברורה“, הדגיש.
רוזנפלד בירך את רשות שוק ההון על ”קבלת 
החלטה נכונה. הם הבינו שביטוח נסיעות, כמו כל 
ביטוח, הוא לא מוצר מדף“. הוא אף הודה לממונה 
ד“ר משה ברקת ש”דחה את הלחצים והודיע שוב 
לאחרונה שזו החלטה סופית והוא לא יזוז ממנה“, 

לדברי רוזנפלד.
היו  שלא  הביטוח  לחברות  קרא  הלשכה  נשיא 
עם  דילים  לסגור  ושמנסות  למאבק  שותפות 
סוכני נסיעות: "אל תוסיפו חטא על פשע – נפלה 
החלטה, תעמדו בה – אל תמכרו באמצעות סוכני 

נסיעות", כך לקול תשואות הסוכנים.

בעקבות סיכום בין הנהגת הלשכה להנהלת 
פספורטכארד יהנו חברי הלשכה מהנחה 

 ברכישת ביטוח נסיעות לחו"ל
היעד הבא של פספורטכארד הוא ביטוח נסיעות לחברות עסקיות: “יחד עם סוכנים” < רונית מורגנשטרן 

רמי רוזנגרטן
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יואל אמיר, מנכ“ל פספורטכארד ודיוויד שילד

 https://www.facebook.com/drachim.co.il/
http://bit.ly/2VX8k4D


5 | 30 במאי 2019 

מתכננים עתיד

"
ב־1 ביולי אנו עורכים קורס פרקטי שבנינו: 
איך להתמודד עם שימור, מסלקה, תיק ללקוח 
אנשים  יעבירו  הקורס  את  להמליץ.  ומה 
וזה  הדברים  את  להעביר  שיודעים  מהפרקטיקה 
כדי ליצור לכם את הביטחון בסוף. אני יושב עם 
הביטחון  חוסר  את  בעיניים  ורואה  סוכנים  המון 
ולא מצליח להבין למה. אתם אנשי ביטוח, אתם 
ביטוח מאשר  להבין  מסובך  יותר   - חכמים  יותר 
פיננסים. מאוד קל להתאים ללקוח את המוצרים 
הכי  האמירה  זו  הזה.  למקום  אתכם  נביא  ואנו 
גדולה שלנו. זה יהיה מעולה. אין סיבה שהמוצרים 

האלה לא יעבדו איתכם".
גמל  אקסלנס  מנכ"ל  קיסוס,  אורי  אמר  כך 

והשתלמות, בראיון משותף עם 
למנכ"ל  משנה  אוחיון,  אייל 

רועי  מול  בהפניקס,  המכירות  חטיבת  ומנהל 
כנס  במסגרת  עדיף,  של  ראשי  עורך  ויינברגר, 

'מתכננים עתיד' שהתקיים ביום שלישי השבוע.
קיסוס סיפר על פורום הפניקס פיננסים שהושק 
והסביר:  אחד",  בבית  החיסכון  כל  "זה  השבוע 
חיסכון  הפניקס,  של  מוצרים  ולקחנו  "שילבנו 
של  מוצרים  עם  יחד  ושילבנו  לפרישה  וחיסכון 
אקסלנס גמל, שזה קופות גמל, קרנות השתלמות 
לעצמנו  לנכס  לנו  חשוב  היה  להשקעה.  וקופות 
זה  הפיננסים.  נושא  על  בעלות  ביטוח  כחברת 
שהמרווחים  יודעים  כולנו  סופר־חשוב.  נושא 
מה  ראינו  ובאלמנטר.  בפנסיה  גם  מצטמצמים, 
קורה בריסקים והיום יותר מתמיד, אין סיבה שכל 
אחד מכם לא ייכנס לעולם הפיננסים. אני חושב 
שהעולם הפיננסי, והגמל בפרט, נותן מענה מצוין. 
שקל,  מיליארד   250 מעל  בתיקים  בניהול  יש 
שאומר  כסף  המון  יש  שקל.  טריליון  בפיקדונות 

בואו תעזרו לנו ותראו לנו איך לנהל אותו יותר 
טוב. זה עצום לתמיכה וגיוסים של כל מי שיושב 

פה".

“התמחות צמודה”
את  להעביר  רוצה  החברה  אוחיון,  לדברי 
בצרכים  נגיעה  בנושא  תהליך  הסוכנים 
"ב־1  להירתע.  בלי  המבוטחים  של  הפיננסיים 
הפניקס  של  התהליך  את  מתחילים  אנחנו  ביולי 
רוצים  אנו  ביטוח.  לסוכני  שמיועד   FINANCE
שולטים  שפחות  סוכנים  של  לאוכלוסייה  לגשת 
של  תהליך  ולהתחיל  פיננסים  של  בתהליכים 
מפגשים  שמונה  לאורך  צמודה.  בצורה  התמחות 
מצמידים מנטורים, מפקחים ייעודיים לעניין, על 
הכניסה  תהליך  את  לצלוח  לסוכנים  לעזור  מנת 
כקבוצת  כהפניקס,  אנו  גם  הפיננסיים.  לעולמות 
המוצרים  לכל  אחת  גג  קורת  מכנסים  ביטוח, 

הפיננסיים - ולהכניס סוכני ביטוח לתוך עולמות 
הפיננסים".

לשאלת המראיין אם אקסלנס מאמינה בסוכנים 
גייסנו  "לגמרי.  קיסוס:  אמר  הפיננסים  בתחום 
זה  מיליארד.  שני  רוצים  ואנחנו  שקל  מיליארד 
לכם  נעניק  הפיננסים,  של  בנושא  בכם.  תלוי 
שהתנודה  היום  רואים  אנו  מקצועיות.  של  כלים 
תשואה  על  תסתכלו  כסף,  מזיזים  אנשים  בגמל, 
של 5־3 שנים, זה דבר מאוד חשוב. דבר שני הוא 
שירות ותפעול. הרצון שלנו כסוכנים בשגר ושכח 

בתפעול ושירות הוא סופר קריטי בדבר".
הביטוח.  מעולמות  שבא  כאחד  "אדבר  אוחיון: 
שהעולם  הטלטלות  את  מכירים  כולנו  אנו 
ודאות.  חוסר  שמייצרות  הריסק  פוליסות  עובר. 
העולם  יציבות.  של  סוג  עם  מקום  מחפשים  אם 
הפיננסי הוא סוג של מקום כזה, אין הרבה דברים 

לוטים בערפל".

 אורי קיסוס: "יותר מסובך להבין 
ביטוח מאשר פיננסים"

מנכ"ל אקסלנס גמל והשתלמות סבור שכניסתם של סוכני הביטוח לעולם הפיננסים חשובה • המשנה למנכ"ל 
הפניקס: "אם מחפשים מקום עם סוג של יציבות, העולם הפיננסי הוא סוג של מקום כזה" < רונית מורגנשטרן 

ראיון בכנס עדיף עם אוחיון קיסוס | צילום: סטודיו עדיףראיון בכנס עדיף עם אוחיון קיסוס | צילום: סטודיו עדיף

 S&P המסלולים הועברו לניהול החברה ביום 1.7.18. התשואה המצוינת הינה לתקופה 1.5.18-30.4.19. בקרן השתלמות מחקה מדד*
500 (מ"ה 2265) - תשואת 3 שנים אחרונות: 11.96%, תשואת 5 שנים אחרונות: 11.56%, שארפ ריבית חסרת סיכון 1.06, יתרת נכסים: 
355,500 ₪. התשואה המופיעה במסמך זה הינה במונחי תשואה נומינלית ברוטו, לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על התשואות שהושגו 
בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. יתרת נכסים מוצגת באלפי שקלים. האמור לעיל אינו מהווה המלצה או ייעוץ כלשהו, 

אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק בעל רישיון על פי דין. המידע נכון ליום 26.5.19.

S&P500 המדד הבלתי מנוצח
המדד המוביל בארה"ב עכשיו גם במוצרי החיסכון השונים של
הלמן-אלדובי: קרן השתלמות, קופת גמל וקופת גמל להשקעה

לפרטים נוספים

הלמן-אלדובי השתלמות מחקה מדד S&P500 (מ"ה 2265)* 
12.15% תשואה בשנה האחרונה

https://www.hag.co.il/sp500/
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חדשות הביטוח

ברגע האחרון – השלב הבא בממשק 
המעסיקים נדחה לספטמבר

הממשק הכולל מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני היה אמור להיכנס לתוקף 
לאחרונה • הרשות פרסמה גם טיוטה ובה מוצעים לטובת הממשק כללים לנושא אבדן כושר עבודה 

והיעדר התאמה בין דיווח המעסיק להפקדה בפועל < רונית מורגנשטרן

שוק ב ברשות  שהתקבלו  פניות  עקבות 
פיצול  בנושא  וחיסכון  ביטוח  ההון, 
פוליסות,  כמה  בין  פנסיוניים  כספים 
לתוקף  כניסתו  את  דוחה  היא  כי  הרשות  פרסמה 
אחיד  מבנה  בחוזר  מדובר   .2019 בספטמבר  ל־8 
הפנסיוני  החיסכון  בשוק  ונתונים  מידע  להעברת 
לתוקף  להיכנס  אמור  שהיה  מעסיקים,  ממשק   -

בתחילת שבוע זה. 
תיקו ובה  חוזר  טיוטת  הרשות  פרסמה  ־בנוסף, 

נים ושינויים לחוזר; בין היתר מוצע לקבוע פורמט 
אחיד להעברת מידע לגוף מוסדי, כך שבפני בעל 
רישיון או מבוטח תעמוד הבחירה אם להעביר את 

בא המוסדי  לגוף  הפוליסות  בין  הפיצול  ־הנחיות 
אחיד  במבנה  קובץ  באמצעות  או  פורטל,  מצעות 

שנקבע בידי הרשות.
את  להעביר  מבוטח  או  רישיון  בעל  בחר  אם 
לו הגוף המוסדי  יתן  ההנחיות באמצעות הפורטל 
את  להעביר  הרישיון  בעל  בחר  אם  מיידי;  מענה 
ההנחיות באמצעות הממשק הייעודי שהוגדר לשם 
כך בחוזר - ישיב לו הגוף המוסדי באמצעות היזון 
חוזר בתוך שלושה ימי עסקים. עוד מוצע לקבוע 
כי בעל רישיון יחתים מבוטח על טופס המאשר את 
אופן פיצול הכספים בין הפוליסות, וכי טופס כזה 
יהיה במבנה מוגדר, אותו פרסמה הרשות יחד עם 

הטיוטה.
אופן  לעניין  כללים  נקבעו  המעסיקים  בממשק 
מתן הנחיות מבעל רישיון לגוף מוסדי לעניין אופן 

־פיצול הכספים בין פוליסות שונות הרשומות לז
כות מבוטח בגוף מוסדי המנהל קופת ביטוח. עוד 
נקבע בממשק כי בתום פגישת הייעוץ או השיווק 
הנחיות  מוסדי  לגוף  רישיון  בעל  ימסור  הפנסיוני 
ממוכן  באופן  וזאת  הכספים  פיצול  אופן  לעניין 

בפורטל הגוף המוסדי. 

כללים חדשים לדיווח
לפוליסות  כספים  להפקיד  נדרשים  המעסיקים 
אבדן  למקרה  ביטוח  הכוללות  מנהלים  ביטוחי 
כושר עבודה, ותיקון נוסף בטיוטה מתייחס לביטוח 
זה. בחלק מהסכמי העבודה נקבע כי תשלום לכיסוי 
כאמור ייעשה בנפרד מהתשלום למרכיב החיסכון 
בקופת הביטוח. במציאות זו נדרש המעסיק לעקוב 
באופן שוטף אחר שינויים שחלים בתעריף הכיסוי. 

מע כי  נמצא  ההון  שוק  רשות  שערכה  ־מבדיקה 
סיקים מתקשים לבצע מעקב שוטף אחר השינויים 

שחלים בתעריף האמור.
עוד עולה מהבדיקה כי לעיתים נוצרים פערים בין 

הקבוע בהסכם העבודה לעניין אופן תשלום הכיסוי 
האמור לבין הקבוע בתנאי הפוליסה. בטיוטה מוצע 
המבוטח  מהשכר   7.5% המפקיד  למעסיק  לאפשר 
בדיווח למרכיב  לכלול  למרכיב תגמולי המעסיק, 
למקרה  ביטוחי  כיסוי  לרכישת  ההפקדה  את  זה 

־אבדן כושר עבודה, בכפוף לעמידה בתנאים המו
גדרים בסעיף. נוסף על כך, מוצע לחייב את הגוף 

המוסדי לגבות את העלות בשל כיסוי אובדן כושר 
עבודה מתוך רכיב תגמולי המעסיק, ככל שכיסוי 
כאמור קיים, ובלבד ששיעור תגמולי המעסיק לא 

יפחת מ־5% מהשכר המבוטח של העובד. 

העדר התאמה מלאה
המר הסיבות  אחת  כי  נמצא  הרשות  ־בבדיקת 

המבוטחים  בחשבונות  כספים  קליטת  לאי  כזיות 
על  המעסיק  דיווח  בין  מלאה  התאמה  העדר  היא 
אופן הפקדת התשלומים לקופת גמל לבין ההפקדה 

בפועל שבוצעה לחשבון הבנק של הקופה. 
התאמה  באי  הן  מתבטאת  ההתאמה  אי  כי  נמצא 
בין מועד העברת הכספים לגוף המוסדי לבין מועד 
העברת ממשק המעסיקים, והן באי התאמה בין סכום 
הסכום  לבין  המעסיקים  בממשק  המדווח  ההפקדה 
המוסדי.  הגוף  של  הבנק  בחשבון  בפועל  שהופקד 
כתוצאה מאי התאמה כאמור, מועברים כספי חיסכון 
פנסיוני לחשבונות מעבר בגופים המוסדיים, ואינם 

־משויכים לחשבון קופת הגמל של העמית. אי התא
־מה בין דיווח על הפקדת תשלומים לבין סכום הכס

פים שהופקד בבנק בפועל עלולה ללמד על פער בין 
סך הכספים שנוכו משכר העובד לבין סך הכספים 

אשר הועברו בפועל לקופת הגמל. 
לאור זאת, ובמטרה להבטיח את זכויות העמיתים, 

־מציעה הרשות לקבוע כי העברת מידע על הפק
למועד  בצמוד  תיעשה  גמל  לקופת  תשלומים  דת 
המידע  בין  מלאה  התאמה  ותוך  הכספים,  העברת 
בחשבון  המידע  לבין  המעסיקים  בממשק  המדווח 

הבנק של הקופה.

אם בחר בעל רישיון או 
מבוטח להעביר את ההנחיות 

באמצעות הפורטל יתן לו 
הגוף המוסדי מענה מיידי; אם 
בחר בעל הרישיון להעביר את 
ההנחיות באמצעות הממשק 
הייעודי שהוגדר לשם כך 

בחוזר - ישיב לו הגוף המוסדי 
באמצעות היזון חוזר בתוך 

שלושה ימי עסקים

כללים לעניין אופן מתן הנחיות מבעל הרישיון
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מנוי שבר שמשות, מראות צד ופנסים?

שקוף שרק
אילן קארגלס!

פרטים אצל סוכן הביטוח
או בטלפון 6620*

החברה הגדולה והמובילה בתחום זגגות הרכב בישראל מאז 1960!

"
מרפורמת  נפגעתי  אני  גם 
על  שנפלה  בריסקים  הפרוארטה 
אני  גם  בהיר.  ביום  כרעם  כולנו 
בראשה  ובעומד  בלשכה  השתלחתי 
מעט  והוצאתי  החברתיות  ברשתות 
כשבוע  לפני  המקלדת.  דרך  מהתסכול 
מלאך  מקרן  טלפון  שיחת  קיבלתי 
וסיכמנו על פגישה אצלנו בסוכנות עם 
רוזנפלד.  ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא 
באנו  הסוכנים שלי  וגם  אני  מודה שגם 
בהרגשה  באנו  לפגישה.  מאוד  טעונים 
מתווה  יוצא  שאוטוטו  אותנו  שמורחים 

חדש, בהרגשה שהלשכה לא נלחמת את מלחמתנו 
ושבכלל הכל פרווה שם למעלה.

מול  עמד  היום,  באמצע  רוזנפלד  הגיע  "ואז 
בחר  שהמזגן  ביום  )בדיוק  אנשים  מעשרים  יותר 
להתקלקל( בא ופירט את כל הישגי הלשכה מאז 
השאלות  כל  על  ענה  וחצי.  כשנה  לפני  היבחרו 
הקשות ולא התחמק אפילו מאחת. לא דיבר שלילי 

על קודמיו בתפקיד ולא על מתחריו.
"אני לא יודע איך ייגמר משבר הפרוארטה ואני 
יותר  חזקים  השוק  שכוחות  בדעה  מחזיק  עדיין 
מגחמות של רגולטור, אבל את דעתי על הלשכה 
והעומד בראשה שיניתי ולא קל לשנות את דעתי. 
לפתור  ומנסים  קשה  עובדים  בלשכה  החברה 
נכון:  משהו  רוזנפלד  אמר  במקביל.  בעיות  הרבה 
אני מנהל בית חולים וצריך לטפל בכל מיני סוגי 
הכי  הריסקים  של  השריטה  שכרגע  נכון  מחלות. 

כואבת אבל יש גם עוד מחלות לטפל בהן.
והעומדים  הלשכה  את  לחזק  רוצה  אני  "מכאן 
שלא  הסוכנים  מעט  את  הפגישה  לאחר  בראשה. 
ובנימה  בלשכה.  לחברות  פקדתי  פקודים  היו 

על  תודה  תודה שבאתם,   - וקרן  לליאור  אישית 
הזמן והסבלנות, זה לא ברור מאליו. ההרגשה שלי 

לאחר המפגש היום שבחרנו נכון".
משיח,  ירון  בפייסבוק  פרסם  הזה  הפוסט  את 
הסוכן  בית  של  פינסקי  דני  עם  משותף  בעלים 
הפגישה  סיום  לאחר  לציון,  מראשון  "אופטימל" 
המוצלחת עם נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד.

מנהלת  מלאך,  קרן  ביוזמת  התקיים  המפגש 
פוסטים  שורת  בעקבות  וזאת  בלשכה,  הפיתוח 
וביטולי  הריסקים  משבר  בעקבות  ללשכה  עוינים 
פוליסות. שוחחנו עם ירון משיח בעקבות הפגישה 

המוצלחת.
"אנחנו סוכנות יחסית צעירה עם סוכנים צעירים 
רבים, בעלי רישיון וגם סטאז'רים שאנחנו מגדלים 
בראייה  הביטוח  לעולם  באנו  ושותפי  אני  אותם. 
של אנשי עסקים ויחד עם זאת עובדים לפי הספר. 
להם  קשה  רישיון  מקבלים  שאך  צעירים  סוכנים 
בנקודה  אותם  תופסים  ואנחנו  לבד,  להסתדר 
הקריטית הזאת. אנחנו מעניקים להם מעטפת עם 
מערך תיאום פגישות הכי משוכלל שיש, שפיתחנו 

מיליונים,  של  בהשקעה  אחרים  בעסקים 
כך שאני יכול לגייס כל כמות של סוכנים 
מעבר  הגבלה.  בלי  עבודה  יקבלו  והם 
תפעול,  מערכת  מקבלים  הם  ללידים 
תחתיהם  להעסיק  יכולים  רישיון  בעלי 
עסק  לעצמם  בונים  שהם  כך  סטאז'רים, 
בלי להביא כסף מהבית. כשהחלה פרשת 
מהסוכנים  שמענו  בריסקים,  הפרוארטה 
הפגיעה  על  חברים  מסוכנים  וגם  שלנו 
כלפי  ביקורת  המון  לנו  הייתה  בהם. 
נגדה  פוסטים  להפיץ  והתחלנו  הלשכה 

בפורומים של הסוכנים בפייסבוק".

ההישג אדיר ללשכה 
"קרן פנתה אליי והציעה – בוא תשמע את הצד 
השני, את נשיא הלשכה. הוא הפתיע אותנו קודם 
בן אדם מקסים. ברמה  הוא   – כל ברמה האישית 
המקצועית הבנו שההישג של הלשכה הוא אדיר, 
מובן  לא  זה  כך.  כל  חזק  רגולטור  מול  במיוחד 
ולנחישות  להתמדה  מודעים  היינו  לא  מאליו. 
שגילתה הנהגת הלשכה במאבק שלה בנושא, וטוב 

עשה ליאור שבא אלינו והסביר". 
קרן מלאך מספרת: “הרמתי לירון טלפון בעקבות 
רוצה  שאני  החלטתי  פגישה.  וקבענו  הפוסטים 
להביא את נשיא הלשכה לסוכנות וביקשתי שכל 
במפגש.  יהיו  הסוכנות  של  והסטאז’רים  הסוכנים 
בהתחלה הם היו קצת עוינים וטעונים, אבל יצאנו 
משם מחויכים ומתחבקים. הסוכנים קיבלו סקירה 
השאלות.  לכל  ענה  והוא  מצגת,  כולל  מליאור, 
מתכוונים  אנחנו  שעות.  ל־3  קרוב  ארך  המפגש 
להפוך את המפגשים האלה למשהו שיטתי ולבקר 

בכל בתי הסוכנים”.

"באנו טעונים ויצאנו מחוזקים"
מפגש של נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד עם סוכני אופטימל שביקרו קשות את הלשכה במשבר הריסקים 

הסתיים בהבעת אמון מלאה וצירוף יותר מעשרים סוכנים ללשכה < רונית מורגנשטרן 

חברי סוכנות אופטימל וליאור רוזנפלד לאחר הפגישה
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חבילות פר קילומטר לרכבים הנוסעים עד 12,000 ק"מ בשנה

עד 7,200 ק״מ

חבילה
2

10% הנחה
עד 4,800 ק״מ

חבילה
1

12.5% הנחה
עד 12,000 ק״מ

חבילה
3

הנחה      5%

*בכפוף לתנאי החברה והפוליסה.

כלל מטראז׳ הינה תוכנית ביטוח חדשה, המבוססת על טכנולוגיה 
חדשנית, לנהגים שנוסעים מעט ורוצים לחסוך הרבה ובמסגרתה 

 יוכלו ליהנות מהנחה נוספת של עד 12.5%
בנוסף להנחות הקיימות

המסלול הירוק גאה להציג:

נוסעים מעט חוסכים הרבה
כלל מטראז׳

התממשקות לטכנולוגיה חדשנית המאפשרת קבלת נתוני קילומטראז' מדויקים עבור הלקוחות

אין צורך בהתקנת אפליקציה וחיישנים ברכב הפרטי

תשלום ידוע מראש וללא קנסות חריגה

הנחה נוספת של עד 12.5% בנוסף להנחות הקיימות

לפרטים נוספים יש לפנות לצוות מסלול ירוק:
 maslolyarok@clal-ins.co.il  |  *3710

שעות פעילות: א׳-ה׳ 08:00-16:30
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שבוע שעבר נחתם הסכם מחייב למכירת ב
השליטה בהפניקס על ידי הקרנות הזרות 
קבוצת  מידי  פוינט  וגלטין  סנטרברידג' 
ירכשו  הקרנות  תשובה.  יצחק  שבשליטת  דלק 
כ־30% ממניות הפניקס, בתמורה לסכום כולל של 
שנקבעו  להתאמות  בכפוף  שקל,  מיליארד  כ־1.6 

בהסכם.
התחייבה  הקבוצה  דלק,  קבוצת  הודעת  פי  על 
מניות  של  רכישה  לרוכשות  להסדיר  בהסכם 
השנה,  תום  עד  כ־2.5%  של  בשיעור  נוספות 
ובתמורה לסכום נוסף של כ־120 מיליון שקל. דלק 
מתכוונת להסדיר זאת באמצעות מניות בעסקאות 

SWAP )החלף( שיבוצעו על ידה.
המתייחסות  למחיר  התאמות  נקבעו  בהסכם 
שווי  מעליית  שינבעו  כאלה  עתידיים,  לרווחים 
הרוכשות  של  תשואה  ומדדי  הפניקס  מניות 
עשויות  אלה  עליות  ההשקעה.  תקופת  במהלך 
להביא לתוספת בתמורה הכוללת שתקבל דלק, 
בתמורה  להפחתה  או  שקל,  מיליון  כ־860  עד 

הכוללת של עד כ־200 מיליון שקל.

מזכרי עקרונות מחייבים
סנטרברידג'  של  התחייבות  כולל  גם  ההסכם 
וגלטין פוינט להגיש לממונה על שוק ההון, ביטוח 
עם  יחד  שליטה  היתר  לקבלת  בקשה  וחיסכון 
לקיומם  כפופה  העסקה  השלמת  ההסכם.  חתימת 
קבלת  היתר,  בין  הכוללים,  מתלים  תנאים  של 
רגולטוריים  מגופים  ואישורים  שליטה  היתר 
נוספים להעברת שליטה, אי קיומו של אירוע בעל 
השפעה מהותית לרעה על עסקי הפניקס והשלמת 
המתלים  התנאים  של  קיומם  לאחר  מימון.  הסדר 
התקופה  מקרה  ובכל  ההסכם,  יושלם  במלואם 
כחצי  עד  הינה  לסגירה  המאוחר  לכל  שנקבעה 
שנה ממועד החתימה ומותנית בהתקדמות קבלת 

ההיתרים הדרושים.
מזכרי  נחתמו  ההסכם,  על  לחתימה  במקביל 
לפיהם  פיננסיים  מוסדות  מול  מחייבים  עקרונות 
 545 בסך  לרוכשות  בכירה  הלוואה  יעמידו  אלה 

במזומן  מהתמורה  חלק  תהווה  אשר  שקל,  מיליון 
של  נחותה  הלוואה  תועמד  וכן  הסגירה  במועד 
של  הכולל  שהסכום  כך  לרוכשות.  החברה 
ההלוואות יהיה שווה למחצית מהתמורה שתשולם 

בגין המניות הנמכרות והמניות הנוספות. 
 Support Credit בנוסף, דלק חתמה על מסמך
מסוימים  באירועים  הפיננסיים  המוסדות  מול 
שנקבעו בהסכם ובכללם תשלומי עמלות מסוימות 
בגין  חלקי  גיבוי  הבכירה,  ההלוואה  עם  בקשר 
מניותיהן  לבעלי  הרוכשות  שתחלקנה  סכומים 
הבכירה,  ההלוואה  לתשלום  במקביל  כדיבידנד 
הגיבוי  להבטחת  כספיים  פיקדונות  ושיעבוד 
האמור בסך התחלתי של כ־75 מיליון שקל וגיבוי 

באירועים נוספים שנקבעו בהסכם.
את העסקה ליוו משרדי עורכי הדין פישר בכר 
 & White( חן וול אוריון ושות' ו־ווייט אנד קייס
Case( כעורכי הדין והיועצים המשפטיים בעסקה. 
ודני  גורן קפיטל גרופ שימשו כיועצים פיננסים 

גוטמן כיועץ מיוחד לקרנות.

 נחתמה העסקה למכירת השליטה 
של דלק בהפניקס

על פי העסקה, מכירת השליטה תתבצע לקרנות סנטרברידג' וגלטין פוינט • מדובר בכ־30% מהמניות 
 שנמכרו תמורת 1.6 מיליארד שקל, ועד תום השנה הקרנות ירכשו מניות נוספות בשיעור של 2.5% 

בתמורה לכ־120 מיליון שקל • העסקה עדיין טעונה אישור הממונה < רונית מורגנשטרן 

info@idan.biz

בעל "הסכם דלי"
בין השנים 2004-2009

צור קשר מידי לבדיקת עמלות
ללא כל תשלום ראשוני.
מתחייבים להפתיע!

סוכן כלל
 

צפה להפתעה!

פ.ג. תמיר שיווקים פיננסים בע"מ, רחוב הסדנאות 4, הרצליה פיתוח,  טל.09-9563006  פקס.03-7255950



הגיע הזמן להתקדם ולמכור ביטוח מנצח!
להצטרפות, פנה לחטיבת המכירות: 03-7569853

החל מ-1.6.2019

בדיקת COLONFLAG החדשנית והמתקדמת מהווה יתרון נוסף לנספח האמבולטורי המוביל באיילון:

 ‰ הכיסוי האמבולטורי הינו ללא חיתום רפואי!
 ‰ הכיסוי החדש הינו ללא תוספת תשלום לכיסוי האמבולטורי הקיים!

‰ שדרוג אוטומטי לכל מבוטחי איילון אשר ברשותם כיסוי אמבולטורי, החל מחודש פברואר 2016!

ובמקום הראשון:

לראשונה ובלעדי באיילון!
בדיקת דם לאבחון מוקדם של סרטן המעי הגס

ללא צורך בבדיקה פולשנית!
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טל כ המיתולוגי  הכדורסל  שחקן  של  בנו 
לגובה  בעצמו  שמתנשא  וכמי  ברודי, 
של 1.88 מטר, עסק סו"ב רן ברודי בימי 
שירותו  שבמהלך  אלא  בכדורסל.  בעיקר  נעוריו 
הצבאי הבין רן שקריירה בכדורסל כבר לא יעשה, 
שתלה  לאחר  אביו  עסק  שבו  הנוסף  בתחום  אבל 
את נעלי הכדורסל - סוכן ביטוח, בהחלט יש לו 

עתיד.
ללמוד  אלך  השחרור  אחרי  שמיד  הציע  "אבי 
)היה  נפתחה  שרק  לביטוח,  האקדמית  במכללה 
בן  רק  והייתי  ב־1996  היה  זה  ר.מ.(.  שני.  מחזור 

21. יש לי תואר BA בביטוח ורישיון פנסיוני. 
בכל  אבא  אצל  עבדתי  הלימודים  במהלך 
צ'קים,  איסוף  ועד  ממכירות   – תפקיד 
והתקופה הזו נתנה לי את הבסיס להבין את 

חייו של סוכן הביטוח", מספר ברודי.
היום סו"ב רן ברודי הוא מנכ"ל משותף לצד 

ליברמן  "ברודי  סוכנות  של  ליברמן  טל  סו"ב 
ניהול ביטוח ופיננסים" בחולון. בסוכנות שותף גם 
יונט.  קבוצת  של  ובעלים  מנכ"ל  אייזיק,  שלמה 
טל ליברמן ורן ברודי שותפים ומנהלים בפועל את 
הסוכנות ביחד. לטל יש רישיון פנסיוני ואלמנטרי 
רישיון  יש  ולסוכנות  פנסיוני  רישיון  יש  ולרן 

פנסיוני ואלמנטרי. 
אז אתה לא ממש דור המשך

ברודי: "נכנסתי כדור המשך, אבל הדרך הובילה 
נכנסה  נאמנים  סוכנות  אחרים.  לדברים  אותי 
לעבוד  עברתי  ואני  אבי  של  בסוכנות  כשותפה 
בסוכנות נאמנים, שם בעצם פיתחתי את הקריירה 

המקצועית שלי בביטוח". 
לעבוד  כשעבר  ברודי  הכיר  ליברמן  טל  את 
נאמנים.  אחרי  עברתי  "לשם  "קלע".  בסוכנות 
הגיע  וטל  עסקי  פיתוח  כמנהל  לקלע   הגעתי 
ואז  ביחד,  כשנה  עבדנו  לקוחות.  תיק  כמנהל 
עברתי לעבוד באקסלנס בית השקעות; טל הגיע 
הביטוח  לענף  חזר  הוא  אחריי.  שנה  לאקסלנס 
רק  לביטוח  חזרתי  ואני  באקסלנס  3 שנים  לאחר 

מספר  מילאתי  שם  באקסלנס.  שנים   10 לאחר 
רגולוציה  הגמל,  בתחום  בכירים  ניהול  תפקידי 

וניהול תיקים", מספר ברודי.
ואיך הגעת לשלמה אייזיק?

רבות  שנים  הכרתי  אייזיק  שלמה  "את  ברודי: 
איתו.  גם  דיברתי  לעצמאות,  לצאת  וכשחשבתי 
ולגייס  מאפס  להתחיל  רוצה  לא  שאני  החלטתי 
סוכנות  לרכוש  חשבנו  ואז  הראשון,  מהלקוח 
כששלמה  ביט',  'גל  סוכנות  את  רכשנו  קיימת. 
הסוכנות  את  מנהלים  ואני  טל  ב־50%.  שותף 

ושותפים בשאר המניות". 

לא להתקבע 
ברודי: "לאחר שנתיים שינינו את שם הסוכנות 
הפיננסית  הפעילות  את  עיבינו  ליברמן,  לברודי 
שלנו, תחום שממנו באתי. אולם חשוב לא להתקבע 
לעצמנו  ששמנו  המטרות  אחת  אחד.  תחום  על 

התחום  תחומים.  כמה  על  להתפרס  זה  בסוכנות 
הפנסיוני הוא בעצם פלטפורמה להגיע ללקוחות. 
אנחנו עובדים על נפח לקוח - לקחת לקוח ולהוסיף 
למשל,  נסיעות  וביטוח  הפיננסים  תחום  את  לו 
סוכנות  של  פעילות  רכשנו  לאחרונה  ואלמנטרי. 
האלמנטרית  הפעילות  את  באמצעותה  נרחיב 

שלנו ובה נרחיב את הפעילות הפיננסית".
אתם שמים דגש על פיננסים?

פעילות  את  משלשנו  יותר  "אנחנו  ברודי: 
הפיננסים בסוכנות בשנתיים האחרונות - קופות 
לגילאי  פתרונות  חסכונות,  השתלמות,  גמל, 
פרישה כמו תיקון 190. היתרון שלי ושל טל הוא 
וגם  ביטוח  גם   – העולמות  משני  באנו  שאנחנו 
השקעות, והיינו בשניהם מספיק זמן כדי לשלוט 

בשתי השפות, מה שלא מצוי אצל רוב הסוכנים".
שיצליח  כדי  ביטוח  לסוכן  מציע  אתה  מה 

ויתפרנס היטב?
כל  את  לנצל  מסודר,  לעבוד  כל  "קודם  ברודי: 
הכלים הטכנולוגיים הקיימים היום – המסלקה והר 
הביטוח. הסוכנים מתחלקים לשניים – אלה שרואים 
את  בה  שרואים  ואלה  כלכלית,  הוצאה  ברגולציה 
הפוטנציאל העסקי. בעבודה נכונה הוא יכול לייצר 

לעצמו המון פעילות, וזה גם לטובת הלקוח.
הרבה  יש  טכנולוגי.  יותר  ונעשה  הולך  "הענף 
זאת,  עם  בקליק.  אותם  לרכוש  שניתן  מוצרים 
יועץ  של  בהכוונה  צורך  יהיה  שתמיד  בטוח  אני 
מקצועי. אנשים בסופו של דבר מחפשים את המגע 

האנושי, את האדם שיטפל להם בכספים. 
"סוכן ביטוח חייב להשתמש בכלים כמו פייסבוק, 
עיקר  עצמו.  את  לשווק  כדי  וכדומה  לינקדאין 
נכון  שימוש  בגלל  באה  בתחום  שלנו  הצמיחה 
זה, חוטא  בכלים טכנולוגיים ומי שלא עושה את 
למטרה. לפני 30 שנה כשאבא שלי רצה לדוורר 
ל־30 לקוחות הוא היה צריך להדפיס 30 מכתבים, 
היום בלחיצת  בדואר,  ולשלוח  להכניס למעטפות 
ישתמש  מי שלא  איש.  ל־200  כפתור אתה מגיע 

בכלים האלה לא יוכל לשרוד לאורך זמן"

היתרון העצום של סוכן שמגיע מעולם הפיננסים
שיחה עם סו"ב רן ברודי, הבן של שחקן הכדורסל המפורסם טל ברודי ושותפו של טל ליברמן לניהול סוכנות 

ברודי ליברמן בחולון, בה שותף גם שלמה אייזיק < רונית מורגנשטרן 

מימין ברודי וליברמן | צילום: באדיבות המצולמים

טל ברודי
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חדשות הביטוח

ום העיון של מחוז חיפה והצפון התקיים י
הכותרת  תחת  בנצרת  שעבר  בשבוע 
ביטוח  סוכני   150 בנצרת".  "מצוינות 
לקחו חלק ביום העיון יחד עם מנהלי חברות 
וסוכנים  הלשכה  נשיא  כנסת,  חברי  ביטוח, 
אנגלמן,  יוסי  הנשיא  סגן  הלשכה:  מהנהגת 
וחברי  צפריר  אורי  התקנון  ועדת  יו"ר 

המועצה עלי טריף ואתי רובין.
שותפות לכנס זה היו מגדל חברה לביטוח, 
מורשה  לביטוח,  סוכנות  וטרסט  גרופ,  קופל 

לוידס, בבעלות סו"ב אסכנדאר חדאד.
מיקי קופל, בעלי קופל גרופ, חיזק בדבריו 
להיבהל  לא  להם  וקרא  הביטוח  סוכני  את 
יועץ  דרור,  קן  ליאור  עו"ד  מהדיגיטציה. 

חוזר  על  דיבר  והדרום,  הצפון  למחוזות  משפטי 
הצירוף והערכות נכונה לקראת ביקורת הפיקוח. 
באופן  הבהיר  ברכה  סאהר  וסו"ב  המס  יועץ 

מקצועי את חוק הגבלת המזומן.
ביטוח  בנושא  מעניין  שיח  רב  נערך  כן,  כמו 
ארגמן,  עוזי  סו"ב  דברים  נשאו  ובנוסף,  החובה 
סו"ב  האלמנטרית,  הוועדה  יו"ר  וכן  ליסוב  יו"ר 

ישראל גרטי.
ליאור  סו"ב  הלשכה,  מנשיא  קיבלו  הסוכנים 
כדוגמת  הענפה  פעילותה  על  עדכון  רוזנפלד, 

נראות גדולה בתקשורת, הקדמת עמלות, קורסים 
החזק  הגב  הרווחה,  ועדת  פעילות  והשתלמויות 

של הלשכה המגן על הסוכן ועוד. 
סו"ב מיכה אדוני, יו"ר מחוז חיפה והצפון, קרא 
לסוכנים שאינם חברי לשכה להצטרף אליה. הוא 
גם קרא לחברות הביטוח לעזור לסוכני המגזר ולא 
להדיר אותם. מצד שני העיר הערה בונה לסוכני 
וימכרו  מוצריהם  את  ויגוונו  שבמידה  המגזר 
ביטוחים נוספים ולא רק רכב, זה יעזור לפתור את 

הסוגיה. 

סו"ב מוחמד חטיב, יו"ר סניף טבריה גליל 
עמקים, הדגיש בדבריו כי היה חשוב לו ליזום 
הרמדאן  בחודש  הראשונה  בפעם  הכנס  את 
במטרה לחזק את הקשר בין הסוכנים. לדבריו, 
חשוב לחזק גם את הקשר בים הסוכנים לבין 
היצרנים וגם בין הסוכנים לבין הלשכה. "אנו 
סוכני  למען  שנלחמת  חזקה  לשכה  צריכים 
אמר  שלנו",  הפרנסה  על  ומגינה  הביטוח 

חטיב.
החובה  ביטוח  לבעיית  גם  התייחס  חטיב 
במגזר הערבי: "לא יעלה על הדעת שסוכנים 
האוצר  ממשרד  רישיון  וקבלו  למדו  שהלכו, 
וחברות  מהיצרנים  וחלק  בתחום  לעסוק 
אלה  לסוכנים  לאפשר  מסרבות  הביטוח 
בטענה  שלהם  למבוטחים  חובה  ביטוח  להנפיק 
מהממוצע  גבוה  הערבי  במגזר  התביעות  שאחוז 
בארץ. דבר אחד ברור שסוכן הביטוח לא אחראי 
על ריבוי התביעות הזה ובפועל הוא זה שמשלם 
לבעיית  הפתרון  לדעתי  בפרנסתו.  המחיר  את 
והממונה  האוצר  משרד  באמצעות  היא  החובה 
על הביטוח ושוק ההון דרך הפול שקשור אליהם 
את  לחבר  הוראה  לתת  יכולים  הם  ישיר  באופן 
יאפשרו  ואז  הפול למשרדים של הסוכנים בארץ 

לסוכנים להנפיק ביטוח חובה במשרד הסוכן".

"אנחנו צריכים לשכה חזקה ומאוחדת"
כנס מחוז חיפה והצפון נערך בשבוע שעבר בנצרת תחת הכותרת "מצוינות בנצרת" < רונית מורגנשטרן 

הנהגת הלשכה ובכירי חברות הביטוח בכנס מחוז חיפה והצפון
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מהפכה בעולם ביטוח הרכב! 

הראל סוויץ׳
נסעתם מעט? שילמתם מעט!

נוסעים בעיקר
לרכבת וחזרה?

תפסת חניה טובה
והרכב כמעט לא זז?

גר קרוב
לעבודה?

נוסעת בעיקר
בעיר?

נוסע בעיקר 
בקורקינט?
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תופעת ליברה

חברת ב לחיינו  הפציעה   2018 שנת 
שהכל  בכך  שמתהדרת  חדשה  ביטוח 
אצלה מושלם לכאורה, בעלות נפלאה, 
יקבל  מבוטח  כל  יד אדם  מגע  וללא  בישרו,  כך 
העיר  ובחוצות  בודדות.  שעות  תוך  כספו  את 
ביטוח".  מחברת  מה שציפיתם  "לא  הצהירו:  הם 
ליברה  תופעת  על  אור  מעט  לשפוך  בכדי  אז 
לא  הקטנות" שהחברה  "האותיות  את  להבין  יש 
בודדים  מבוטח שבשביל שקלים  לאותו  מספרת 

הולך לעבר הלא נודע.
יציבות: ליברה הינה חברת ביטוח חדשה שבה 
אין כמעט עובדים. למעשה בליברה נכון לדו"ח 
 30% מתוכם  בלבד  עובדים   28 עובדים  האחרון 
מנהלים, עובד אחד במוקד התביעות ועובד אחד 
במוקד השירות - ואם העובד ממערך התביעות 
כלשהו?  שאותי  שינוי  שצריך  או  חולה?  העצום 
לאלפי  שירות  לכסות  יספיק  אחד  עובד  באמת 
משתווה  לא  אפילו  זה  רזה  מערך  קריאות? 

לסוכנות ביטוח קטנה־בינונית בפריפריה.
בשנת  ברווחים  חלוקה  על  פרסום  פרסום: 
גם  כולנו  נחשפנו  שעברה  בשנה   ,2018
לנו  הבטיחה  ליברה  בה  מטעה  לפרסומת 
"שותפות ברווחיה". עקב הפרסום הלוקה בחסר 

הסר  "למען  לחברה:  שנשלחה  פנייה  ערכתי 
היא  שותפות  הינה:  שותפות  של  הגדרה  ספק 
התאגדות משפטית, בין מספר ישויות משפטיות 
)כגון מספר בני אדם, מספר חברות וכיוצא בזה( 
ואינם  רווחים,  הפקת  לשם  עסק  יחד  המנהלים 
מאוגדים באופן אחר כמו בחברה בערבון מוגבל 

או אגודה שיתופית".
לאחר עיון באתר החברה באותו העת הופתעתי 
לגלות כי אין קשר בין ההגדרה המופיע בפרסומת 
הוא  שמתרחש  מה  בפועל  המציאות  ובין  הנ"ל 
ליברה שווה שקל  )כל  ליברות  זיכוי בשם  מעין 
למתנה/זיכוי  יותר  דומה  הדבר  האתר(  לטענת 

ולא לחלוקה ברווחים.
אמנם לאחר תלונה לפניות הציבור של החברה 
ולרשות השנייה פורסם תקנון מחודש עם נוסחת 
נהנה  לא  מבוטח  אף  עתה  עד  אולם  שותפות, 

ממנה עקב הפסדי החברה. 

התקשורת  לכם  כידוע  מס:  ותכנון  ליברה   
וכך  הביטוח  חברת  את  לקדם  כוחה  בכל  מנסה 
באמצעות תקשורת אוהדת מנפחת מציאות שונה 
בתאריך  בכלכליסט  שפורסמה  בכתבה  לרוב. 
 250 "רק"  הפסידה  ליברה  כי  דווח   29.05.2019

באופן  הכספיים  בדוחות  מעיון  אך  שקל,  אלף 
 2019 ברבעון  הפסידה  שליברה  מסתבר  מעמיק 
כמיליון  מס" של  "הטבת  עקב  הנ"ל  הסכום  את 
שקל על הפסדים ממקור לא ברור, כלומר בפועל 
פרט  שקל.  מיליון   1.25 על  עומדים  ההפסדים 
בהוצאות  המשמעותית  הירידה  הוא  חשוב  נוסף 
שקל  אלף  בכ־60  שהסתכמו  וכלליות  ההנהלה 
שקל  מיליון   1.5 מול  אל   2019 ברבעון  בלבד 

לערך ב־2018.
כתבה  באותה  הפוליסות:  ומספר  ליברה 
אלישקוב  אתי  ליברה  מנכ"לית  צוטטה  בעיתון 
שלפי דיווחיה גויסו 33 אלף פוליסות - עכשיו 
הבאה  השאלה  את  וקל  פשוט  בהגיון  שואל  אני 
תרגיל מתמטי פשוט: 33 אלף פוליסות חלקי 22 
מיליון שקל פרמיות שווה כ־620 שקל לפוליסה. 
המספר  כפולות  פרמיות  בהיקף  גם  משנה  לא 
נראה לא הגיוני לכאורה אלא אם הגבייה בפועל 

נאמן  זה  מספר  שאכן  העתידי  את  כללה  ולא 
אינדקציה  לקבל  ניתן  לא  לצערנו  למציאות. 
כנה לדיווח זה כי בדו"חות אין דיווח על מספר 
מקווה  אני  כי  אציין  בהלצה  מופקות.  פוליסות 
יום  באותו  החליף  לא  בחברה  מאוד שהאקטואר 

את עובד התביעות היחיד וטעה בדיווח.
עוד  בחברה:  וזכויותיהם  החברה  עובדי 
החברה  מעובדי  חלק  כי  הדו"חות  מן  עולה 
כאלו  ואף  בליברה  מהבעלות  אחוזים  מקבלים 
חיותה  שמשמשות כדמויות מפתח. כך לדוגמה 
איווניר, סמנכ"ל התביעות ואחראית על פניות 
מניות  אלף   100 על  בבעלות  מחזיקה  הציבור, 
מהחברה וגם יושבת בדריקטוריון החברה. בנוסף 
גם צחית אלישר, היועצת המשפטית של החברה 
בהתאמה  מחזיקה  והאכיפה  הציות  על  והממונה 

200 אלף בשווי מניות.
נתמכת  כידוע  ליברה  הכנסות בפועל: חברת 
הדוחות  לפי  כאשר  משנה  מבטחי  על  בעיקר 
כ־70% חוזרות למבטח עבור נטילת הסיכון. מתוך 
לאותם  ישירות  מוחזרים  השקלים  מיליון   22
מבטחים 15 מיליון שקל כאשר מתוך 7 המיליון 
הנותרים כ־5 מיליון חייב לחזור גם הוא כרזרבות 
לחברה. כלומר בפועל מתוך 22 מיליון השקלים 

ההכנסות מעמלות יצאו 1.2 מיליון שקל בלבד.
והאיחולים  הדיווחים  כל  אף  על  לסיכום,  אז 
חברת  היותה  אל  ארוכה  עוד  ליברה  של  דרכה 
החריפה  והתחרות  שישפיע  גודל  בסדר  ביטוח 
בהצלחה  אני מאחל  חסד.  עימה  עושה  לא  בענף 
ומקווה  הדיגיטלית  דרכה  בהמשך  לחברה 

שהציבור יבחר נכון.

ליברה חברת ביטוח או רק בלון נפוח?
חברת ליברה הגיעה לעולמנו ב־2018 עם הצהרה: "לא מה שציפיתם מחברת ביטוח" ⋅ סו"ב קובי 

סוויסה שופך מעט אור על התופעה ומציג את ה"אותיות הקטנות" שליברה לא מספרת 

צילום מסך של ליברה

אמנם לאחר תלונה לפניות הציבור של החברה ולרשות 
השנייה פורסם תקנון מחודש עם נוסחת שותפות, אולם עד 

עתה אף מבוטח לא נהנה ממנה עקב הפסדי החברה



כנס בריאות
2019

SAVE THE DATE

ההרשמה נפתחת בקרוב...

2.7.2019
LAGO מרכז האירועים

ראשון לציון

08:30-14:00
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רמדאן כרים

חדשות הביטוח 

המעסיקה ס מנצרת,  נואף  עאלם  וכנות 
לאחת  ונחשבת  סוכנים  עשרות  תחתיה 
הערבי,  במגזר  המובילות  הסוכנויות 
ציינה ביום שני השבוע את סיום צום הרמדאן בכנס 
רב משתתפים, בהשתתפות הנהלות חברות הביטוח, 
ובהשתתפות  הלשכה  בכירי  סוכנים,  עשרות 
בסך  והראל.  מגדל  מבטחים,  מנורה  של  מסיבית 

הכל השתתפו באירוע כ־250 איש ואישה.
נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד אמר בכנס כי 
"עאלם היא שמורת טבע בענף, תו איכות בתחום 
הביטוח. אני מכיר את נואף לא מעט שנים ומעולם 
לא שמעתי אותו מתלונן, הוא מוכיח כי ניתן לקום 
אחריות  נאמנות,  במקצועיות,  ולעבוד  בבוקר 
ויושר ולגדול ולהתעצם. זה מה שהמבוטחים שלנו 

מצפים מאיתנו ואת זה מיישמים בעאלם".
באירוע  מדובר  עאלם,  נואף  סו"ב  לדברי 
הנערך  לביטוח״  סוכנות  ״עאלם  של  המסורתי 
הרמדאן.  צום  שבירת  ארוחת  שכולל  שנה,  מידי 
בו  וחברתי  מקצועי  מפגש  מין  מהווה  "האירוע 
והנהלת  הביטוח  חברות  את  מנגישה  הסוכנות 
הלשכה לסוכנים. האירוע היה חגיגי ומלא אנרגיה 
הערכה  כאות  מגינים  חולקו  ובסופו  חיובית 
מיוחדים לאנשים יצירתיים מהמגזר על תרומתם 

לחברה. רמדאן כרים", אמר עאלם.

אדוני,  מיכה  סו"ב  והצפון,  חיפה  מחוז  יו"ר 
הביטוח  סוכנות  ערכה  המסורת  "כמיטב  מוסיף: 
צום  לשבירת  מכובדת  ערב  ארוחת  נואף  עאלם 
הרמדאן במלון ניו גרנד פאלאס בנצרת. האורחים 
נתקבלו בסבר פנים יפות ובכבוד רב על ידי סו"ב 
ולי  רוזנפלד  לסו"ב  והודו  ביתו  ובני  נואף עאלם 

על השתתפותנו".

באיילון, ה חודשים  מזה  המתוקשר  סכסוך 
לבין  רחמני,  לוי  השליטה  בעל  בין 
הסתיים  אחזקות,  איילון  דירקטוריון 
"סיום  על  השבוע  בתחילת  דיווחה  והחברה 

המחלוקת". 
במסגרת הסכסוך שני הצדדים הטיחו האשמות 
הדדיות כשחברי הדירקטוריון האשימו את רחמני 
ב"מעורבות יתר והפעלת לחצים פסולים" בניהול 
בתפקידים  בה  מכהן  שאינו  למרות  זאת  החברה, 
פורמליים, ואילו רחמני טען שהדירקטוריון "מונע 
משיקולים זרים" וכי היו"ר שלמה גרופמן מתנכל 
לו משום שהוא מבקש להחליפו. הסכסוך הגיע עד 
לפתחו של הממונה על רשות שוק ההון שזימן את 

רחמני לשיחה.
של  דרישתו  הדיווח,  פי  על 
של  תפקידו  לסיום  רחמני 
יסיים  והוא  התקבלה  גרופמן 
את תפקידו כיו"ר הדירקטוריון 

ב־11 ביוני 2019.
כי  נמסר  החברה  בדיווח 

הצדדים הגיעו להסכמות הבאות:
ויתרו,  השליטה  ובעל  הדירקטורים   .1
באופן הדדי, על כל הטענות, התביעות 

ו/או הדרישות, אחד כלפי השני. 
2. האסיפה שזומנה על ידי החברה ליום 11 ביוני 

2019 ב"בית איילון ביטוח" תתקיים במועדה.

כיו"ר  גרופמן  שלמה  של  כהונתו   .3
ליוני  ה־11  ביום  תסתיים  דירקטוריון 
דינה  הדירקטורית  וכהונתה של   2019
רחמני.  לבקשת  זה  )גם  תסתיים  האן 
האמורה  האסיפה  של  קיומה  עם  ר.מ.( 

שהינה גם אסיפה שנתית.
של  המוקדמת  ההודעה  בתקופת 
יסייע  הוא  ימים,   90 שתימשך  גרופמן, 
לתפקידו  החדש  הדירקטוריון  יו"ר  בכניסת 
ככל שיתבקש. באסיפה שיקיימו בעלי המניות 
ותידון  חדשים  דירקטורים  שלושה  ייבחרו  ביוני 
מועמדותו של אהרון פוגל, עליו ממליץ רחמני, 

לתפקיד יו"ר החברה במקומו של גרופמן.

250 משתתפים בארוחת סיום צום הרמדאן 
המסורתית בסוכנות עאלם נואף

הסוכנות שבנצרת ציינה השבוע את סיום צום הרמדאן בכנס רב משתתפים, בהשתתפות הנהלות חברות 
הביטוח, עשרות סוכנים ובכירי הלשכה < רונית מורגנשטרן 

הסכסוך באיילון הסתיים בניצחון ללוי רחמני
המחלוקת המתוקשרת בחברת איילון הגיעה לסיומה • לבקשת רחמני, יו"ר הדירקטוריון שלמה גרופמן 

יסיים את תפקידו ב־11 ביוני במטרה למנות את אהרון פוגל לתפקיד < רונית מורגנשטרן 

"האירוע היה חגיגי ומלא 
אנרגיה חיובית ובסופו חולקו 
מגינים כאות הערכה מיוחדים 
לאנשים יצירתיים מהמגזר על 

תרומתם לחברה"

אדוני, עאלם ורוזנפלד באירוע סיום הרמדאן | צילום: באדיבות הלשכה

רחמני | צילום: 
יח"צ

קרים
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חדשות הביטוח

השבוע ב השיקה  חגיגי  אירוע 
השפה  את  ופיננסים,  ביטוח  כלל 
התקשורתית החדשה למותג שלה. 
"החתול  הוא  החדשה  השפה  של  הפרזנטור 
שמיל", דמות הילדים האהובה משנות ה־80. 
הסדרה המיתולוגית, ששודרה לאורך השנים 
גם בצבעי שחור־לבן, קיבלה טוויסט צבעוני, 
חדשני ורלוונטי לתקופה. מבדיקות שערכה 
כלל מתקבל החתול שמיל באהדה, הן בקרב 
החתול  את  צעירים.  בקרב  והן  מבוגרים 
מגלם בקמפיין של כלל הבמאי והשחקן נתן 
דטנר, שגילם גם את דמות החתול המקורית.
גלי שבד, סמנכ"לית בכירה, מנהלת אגף 
ופיננסים,  ביטוח  בכלל  ואסטרטגיה  שיווק 

משקפת  החדשה  התקשורתית  "השפה  ציינה: 
 - ופיננסים  ביטוח  כלל  של  החדשים  פניה  את 
חברה דינמית, חדשנית ופורצת דרך, עם מוניטין 
הלקוחות  צרכי  ומוביל.  ותיק  פיננסי  מוסד  של 
מצוין,  לקוחות  ובשירות  איכותיים  במוצרים 

נותנת  אלה  לצרכים  שנים.  עשרות  מזה  קיימים 
בזכות  כולל,  מענה  ופיננסים  ביטוח  כלל  כיום 
ניסיונה עתיר השנים ויכולתה להעניק ללקוחותיה 
שירותים ומוצרים ייחודיים המותאמים לעידן זה".  
שמיל  בחתול  "הבחירה  כי  שבד  ציינה  עוד 
מתכתבת עם האבולוציה של החברה והמותג, דמות 

מיתולוגית אהובה מסדרת ילדים מצליחה, 
התקופה.  לרוח  והותאמה  שהתפתחה 
את  הלקוחות  בפני  מציג  החדש  הקמפיין 
החברה  של  החדשניים  ומוצריה  שירותיה 

במגוון תחומי הביטוח והפיננסים".
סדרה,  מתוך  לקמפיין,  הראשון  המוצר 
 "VAR "כלל  הכותרת  תחת  השבוע,  עלה 
יישומון  המשלב  לרכב,  חדשני  ביטוח   -
על  חיווי  הנותנים  חכמה  דרך  ומצלמת 
התאונה בדיווח מקוון. בכלל מסבירים, כי 
קשר  החברה  יוצרת  זה,  חיווי  באמצעותו 
מידי עם המובטח ומלווה אותו באופן אישי 
לאורך כל הטיפול - קריאה מהירה לגרר, 
שירותי הצלה ומונית הביתה; כל זאת ללא 

עלות נוספת וללא השתתפות עצמית.
את הקמפיין כולו מובילה חברת הפרסום אדלר־
חברת  המדיה.  אמצעי  בכל  ישודר  והוא  חומסקי, 
של  בבימויו  הפקות  מולה  הקמפיין:  של  ההפקה 

רני כרמלי.

 קמפיין חדש לכלל ביטוח ופיננסים 
עם "החתול שמיל"

דמות הילדים המיתולוגית הותאמה לרוח התקופה והיא תוביל את הקמפיין שמציג בפני הלקוחות את 
השירותים והמוצרים החדשניים של החברה ⋅ הפרסומות כוללות הפניה לסוכן ביטוח < רונית מורגנשטרן 

"הבחירה מתכתבת עם האבולוציה של החברה והמותג" | צילום: באדיבות כלל



 תכנית הביטוח של איילון בשיתוף לשכת סוכני הביטוח הינה התכנית הוותיקה ביותר, 
 אשר מלווה את סוכני הביטוח למעלה מ- 25 שנים. לאיילון ניסיון מצטבר רב בניהול תביעות

בתחום אחריות מקצועית של סוכני ביטוח והצלחות מוכחות לאורך השנים.
 

תכנית ביטוח זו מותאמת לצורכי סוכני הביטוח וכוללת הרחבות ייחודיות ללא תוספת פרמיה, בין היתר:
פרמיה אטרקטיבית לסוכני ביטוח חדשים	 
הכפלת גבול האחריות לתקופה - הטבה חדשה!	 
חבות כלפי צד שלישי, לרבות חבות בגין סיכוני סייבר בתת גבול אחריות של 500,000 ₪* - הטבה חדשה!	 
השתתפויות עצמיות נמוכות	 
פטור מלא מהשתתפות עצמית במקרה של דחיית תביעה	 
אופציה להנחה משמעותית בפרמיה בתמורה להגדלת ההשתתפות העצמית וויתור על הפטור	 
ליווי ומעורבות לשכת סוכני הביטוח, לרבות בהליך ניהול התביעות וכינוס ועדה פריטטית במקרה של חילוקי 	 

דעות עם המבטח
פוליסת Run Off לתקופה של 7 שנים למבוטחים מתמידים ללא פרמיה	 
הרחבת תאונות אישיות למקרה מוות מתאונה	 
תאריך רטרואקטיבי מיום קבלת רישיון סוכן	 
כיסוי מטריה משלים עד לגבול אחריות של 10 מיליון ש״ח!	 
תקופת דיווח תביעות מוארכת - 180 יום לאחר סיום הפוליסה	 
הכיסוי הינו עבור כל בעלי התפקידים השכירים בסוכנות - 3 עובדים ראשונים כלולים	 
תוספת פרמיה של 50% בלבד עבור בן משפחה בעל רישיון נוסף בסוכנות - הטבה חדשה!	 
כיסוי ליועצים פיננסיים בעלי הכשרה מתאימה	 
כיסוי להפניות הסוכן ליועץ משכנתאות / השקעות	 

*אופציה לרכישת גבולות אחריות גבוהים יותר וכיסוי נזקי סייבר צד א' בתוספת פרמיה
 

כסוכן ביטוח מקצועי, אתה ודאי יודע כי חשוב לקרוא את האותיות הקטנות ולבחון את התנאים המוצעים היטב. 
חיסכון בעלויות במועד רכישת הפוליסה עלול לעלות ביוקר ביום הדין, עת תצטרך להתמודד עם תביעה 

ולשלם השתתפות עצמית גבוהה. במקרים אלו טוב וחשוב שלשכת סוכני הביטוח תעמוד לצדך.

איילון, הביטחון של סוכני הביטוח!
התנאים המחייבים בכפוף לתנאי הפוליסה

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית לסוכני ביטוח
בשיתוף לשכת סוכני הביטוח בישראל

לשירותך,
lisov@insurance.org.il | 03-6366508 .אריאל ארז, מנהל עסקים סוכנות ליסוב | טל
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גיל: 37
מצב משפחתי: נשוי 

רישיון: פנסיוני
ותק: כ־9 שנים

השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול ותואר שני במנהל 
עסקים

מה עשית לפני שהיית סוכן ביטוח?
"לתחום נחשפתי לראשונה במהלך התואר הראשון שלי, 

ומיד בסיומו התחלתי לעבוד כשכיר בחברת הראל ביטוח 
ופיננסים במגוון תפקידים, אשר יצרו עבורי הזדמנות 

ללמידה ואינטראקציה  מול לקוחות, סוכנים ומעסקים - 
ובעיקר היכרות עם עולם הביטוח מרמת השירות ועד רגע 

התביעה במימוש זכויותיו של לקוח. זכיתי לראות מקרוב את 
השחקנים בתחום. מצד אחד, חברת הביטוח כיצרן הכיסוי 
הביטוחי ומהצד השני את הלקוח כרוכש המוצר הביטוחי 

כשבאמצע סוכן הביטוח ותפקידו החשוב במערכה. בשנת 
2016 יצאתי לדרך חדשה כסוכן ביטוח עצמאי". 
למה בחרת במקצוע זה? מה אתה אוהב בו?

 "כעובד לשעבר באחת מחברות הביטוח הגדולות, במגוון 
תפקידים, ראיתי במו עיני את חשיבותו ומשמעותו של 
ביטוח במקרה מוות, צורך בהשתלה, תרופה מחוץ לסל, 

אבדן כושר עבודה ומקרים נוספים שהביטוח הציל 
משפחה שלמה מקריסה כלכלית, ואף הציל חיים. מדובר 
במקצוע בעל ערך עם שליחות עבור אחרים, ואני ברמה 

האישית ראיתי לנכון להביא את סל הערכים, 
הניסיון והמקצועיות שלי ולעסוק בתחום 

מתוך תחושה של שליחות ותפיסה 
הממקמת את הלקוח במרכז העשייה 

ומתוך אמונה כי שירות הניתן תוך 
מקצועיות, אחריות, זמינות, אמון וכבוד 

הדדי ייתן מענה הולם לאורך זמן ובחלק 
מהמקרים יציל גם חיים ברגע האמת".

האם נתקלת בקשיים בתחילת דרכך 
המקצועית? מהם?

"מקורות פרנסה בתחילת הדרך )בנימה זאת 
אני נותן קרדיט ענק לחברת הראל אשר תמכה בי בשנתי 

הראשונה, ועל כך אני מודה לה(; יצירת פגישות ובניית 
תיק לקוחות; ותחום הרגולציה והפיקוח שבו השינויים הם 

רבים ודורשים מאיתנו היערכות מחודשת בכל פעם.
"אלו הם אתגרים העיקריים שהייתי צריך להתמודד מולם 

בתחילת דרכי. יחד עם זאת". 
תן דוגמה להצלחה אישית במסגרת עבודתך.

"לקוח שהצלחתי לגייס בשנתי הראשונה כסוכן ביטוח 
עצמאי, לאחר מספר חודשים עבר תאונה אישית 

אשר גרמה לו לאיבוד יכולת העבודה. כמפרנס עיקרי 
במשפחתו, זה היה מצב לא קל עבורו ובני משפחתו. 
בזכות הביטוחים אשר היו ברשותו, קיבל את מלוא 

זכויותיו מקרן הפנסיה בכיסוי נכות פנסיה פיצוי חודשי, 

במסגרת ביטוח תאונות אישיות פיצוי לא 
מבוטל בנכות מתאונה, שברים, פיצוי 

חודשי בנכות תעסוקתית, ובמימון הוצאות 
רפואיות בזכות פוליסת ביטוח בריאות 
שברשותו. לקוח שלוויתי ועדיין מלווה, 
מרגע התאונה, דרך איסוף המסמכים, 

הגשת התביעה, בהכנה לוועדות הרפואיות, 
בשיחות השוטפות כאוזן קשבת למצבו העדין. 
אין רגע שהלקוח לא מודה לי על כך שהייתי שם 
עבורו לאורך כל הדרך, ומבחינתי אין יותר מספק 

מזה, וזו השליחות האמתית".
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?

"הבנת עולם השיווק הדיגיטלי הוא הכרחי לקידום העסק. 
יש ליצור כלי שיווק ופרסום אשר יקרבו את הלקוח, בד 

בבד ישמרו את היחס האישי והאנושי שסוכן ביטוח יכול 
לספק ללקוח 

ומי שרוצה להישאר במרוץ לטווח ארוך צריך להמציא עת 
עצמו מחדש כסוכן ביטוח. איני רואה תחליף לתפקיד של 
סוכן הביטוח, אף רובוט או מוקדן לא יוכלו לעולם לעשות 

את העבודה של סוכן הביטוח.
בנוסף, מודל התגמול הקיים כיום, ברובו מחברות הביטוח 

הולך ונשחק לאורך שנים, ואני בספק אם יוכל לפרנס 
אותו בכבוד בטווח הארוך. ולדעתי, נידרש מאיתנו לעשות 

ההערכות  למודל תגמול חדש".

"איני רואה תחליף לתפקיד סוכן הביטוח"

 טפטה. "רובוט לא יוכל 
להחליף בן אדם"

צילום: באדיבות המצולם

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   והפעם סו"ב ג'יי טפטה, סוכן ביטוח עצמאי

אסיפה הכללית של חברת שיכון ובינוי, ב
אושרה  השבוע,  בתחילת  שהתקיימה 
אייל  הנכנס  למנכ"ל  התגמול  חבילת 
בעלות  הפניקס(  מנכ"ל  לאחרונה  )עד  לפידות 
ל־5  מיליון שקל בשנה  כ־21  כוללת שנתית של 
שנים. האישור הושג ברוב של 66% מבעלי מניות 

המיעוט בחברה, מול שליש שהתנגדו.
קבוצת  הצביעו  לפידות  העסקת  תנאי  נגד 
שיכון  ממניות  בכ־5%  המחזיקה  הראל,  הביטוח 

ובינוי ובתי ההשקעות מיטב דש ופסגות.
הזרה  הקרן  מנורה,  מגדל,  חברות  הצביעו  בעד 
בית  מההון,  ל־9%  קרוב  של  החזקה  עם  ארטמיס 
עם  המזוהה  שיתופי  ניר  ואגודה  מור  ההשקעות 
הקיבוצים. הפניקס ואקסלנס תמכו גם הן בשכרו 

בשל  ייחשבו  לא  קולותיהן  אבל  לפידות  של 
סימונן כ"נגועים", וכך גם במקרה של כלל ביטוח 

שהצביעה נגד.
לתנאי  הנדרש  הרוב  הושג  לא  זאת,  לעומת 
התגמול של היו"ר תמיר כהן ושל המנכ"ל היוצא, 
משה לחמני, ולפיכך הם יידרשו להפחתת השכר 

המבוקש ואישורו באסיפה שתידחה למועד מאוחר 
יותר. עלות שכרו השנתית של כהן הוערכה בכ־13 
מיליון שקל עבור 85% משרה, ולחמני היה אמור 
יותר  של  מוערכת  בעלות  פרישה  מענק  לקבל 

מ־12 מיליון שקל בשנת 2019.

למרות ההתנגדויות - שכרו 
של אייל לפידות אושר 

באסיפת בעלי המניות של שיכון ובינוי הוחלט לאשר את שכרות של 
המנכ"ל הנכנס • לפידות יקבל חבילת תגמול בעלות שנתית כוללת של 

כ־21 מיליון שקל < רונית מורגנשטרן 

לעומת לפידות, לא הושג הרוב 
הנדרש לתנאי התגמול של היו"ר 
תמיר כהן ושל המנכ"ל היוצא, 
משה לחמני, ולפיכך הם יידרשו 

להפחתת השכר המבוקש

לפידות | צילום: פביאן קולדורף
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 על כספי פנסיה, מצב בריאותי סבוך 
ויורשים שלא פעלו בזמן

עמית קרן פנסיה נקלע למצב סיעודי בסמוך להגעתו לגיל פרישה; אשתו הוגדרה 
כצמח ונפטרה לאחר מכן • האם זכאים היורשים לקבל את הכספים בקרן כשהעמית 

לא יכול היה להורות על כך בעודו בחיים? < עו”ד עדי בן אברהם

משולחנו של היועמ"ש

שבוע אבקש לספר על פסק דין שעושה ה
מדובר  חריג.  מאוד  מקרה  עם  צדק 
עמית  של  ילדיו  ארבעת  של  בתביעה 
הכספים  את  לפדות  ביקשו  היורשים  נפטר.  אשר 
מקרן הפנסיה כסכום הוני חד פעמי אך נדחו, ומכאן 

התביעה.
במצב  העמית  אושפז   2012 דצמבר  במהלך 
סיעודי קשה. החל מחודש ינואר 2013, עת הגיע 
העמית לגיל 67, הוא היה זכאי לקצבת זקנה מקרן 
הצבורים  הכספים  משיכת  לחילופין  או  הפנסיה 
תוך 60 יום כסכום הוני חד פעמי. לאור מצבו של 
לגיל  הגיעו  לאחר  ימים   58 נפטר  הוא  העמית, 
בגירים.  ילדים  וארבעה  אלמנה  והותיר  פרישה 
האלמנה, עברה בשנת 1999 תאונת דרכים והיתה 
במצב וגטטיבי )“צמח”( מיום התאונה עד פטירתה 

בשנת 2014.  
למשוך  בבקשה  היורשים  פנו  הפטירה  לאחר 
אך  הקרן,  נציגת  להנחיית  בהתאם  הכספים,  את 
כחודש לאחר מכן נתקבלה תשובת הקרן כי הואיל 
וניתן היה לקבל קצבת שארים במועד פטירתו של 

העמית לא ניתן למשוך את הכספים. 

הרי  הגיונית,  אינה  שהטענה  טענו  היורשים 
העמית במצבו הסיעודי לא יכול היה למשוך את 
לא  היא  גם  הרפואי  במצבה  והאלמנה  הכספים 
יכלה לבקש דבר, ולכן לא יתכן שכל הכסף שצבר 
לטענת  מכך,  יתרה  הקרן.  בקופת  ישאר  העמית 
למשיכה  הדרישות  בכל  עמד  העמית  היורשים, 
טופס  הגיש  שלא  העובדה  למעט  פעמית  החד 
בקשה למשיכה, ומוסכם כי מדובר על טופס טכני.  
לכן, כל עוד לא חלפו 60 הימים, היתה לעמית 
יומיים  מת  הוא  אך  הכספים,  את  למשוך  הזכות 
שלל  בין  מכך  יתרה  זה.  מועד  לחלוף  קודם 
כי הקרן  היורשים  הטענות, במהלך ההליך, טענו 
מפורט  מסמך  לעמית  לשלוח  בחובתה  עמדה  לא 

המפרט את זכויותיו. 
הקרן השיבה כי במועד הפטירה העמית הותיר 
יתרה  זכאים לתשלום.  היורשים לא  ולכן  שאירה 
 ,2012 כבר מאוגוסט  היה לא כשיר  מכך, העמית 
ולכן היה ליורשים זמן רב למנות אפוטרופוס. כמו 
כן, לא היה מקום לשיקולים של המנעות מקבלת 
האלמנה  של  שימיה  ידיעה  מתוך  שארים  קצבת 
גבוה  פעמי  חד  סכום  לקבל  מנת  על  ספורים 
הרגולטור,  עמדת  פי  על  בנוסף,  היורשים.  לידי 
לאחר  רק  כך  יוגדר  פנסיונר  לפיה  הפרשנות 
שתשולם בפועל קצבת זקנה עבורו – פרשנות זו 
יסוד בנושא  אינה עולה בקנה אחד עם עקרונות 
פנסיה ותכלית התקנון האחיד. התקנון לא מאפשר 
זכאות למשיכה הונית של היורשים ועל כן הם לא 
זכאים לסעד המבוקש, והקרן מחוייבת לפעול על 

פי התקנון בלבד. 
הכספים  את  לקבל  היורשים  זכאים  האם  אז 
אותם צבר העמית כסכום חד פעמי, בשעה שהוא 
עצמו לא יכול היה, רפואית וקוגניטיבית, להורות 
לקרן על פדיון הכספים במהלך 60 הימים שלאחר 

הגעתו לגיל פרישה?

חובת היידוע
הפסוקה:  ההלכה  פי  על  כי  קובע  הדין  בית 
תלויות  הקרן,  מבוטחי  יתר  כמו  התובע,  “זכויות 
קרות  במועד  בתוקף  היו  אשר  התקנון  בהוראות 
האירוע המזכה”, על פי התקנון הרלוונטי למועדי 
המקרה, ותקנון קרן הפנסיה הוא הקובע את מערכת 
היחסים וזכויות הצדדים. כל סטייה של קרן הפנסיה 
מהתקנון פוגעת פגיעה אסורה בכלל עמיתי הקרן, 
שכן תוביל ליחס שונה בין העמיתים ולהפרת חובת 
מוסיף  עמיתיה.  כלפי  הפנסיה  קרן  של  הנאמנות 
בית הדין וקובע כי לא יכולה להיות מחלוקת באשר 
לעצם קיומה של שאירה לעמית בעת פטירתו ולכן 
הזכאות  להיעדר  באשר  בטענותיה  הקרן  צודקת 

למשיכת הכספים לאחר פטירתו של העמית.
יחד עם זאת, קובע בית הדין: ב־60 הימים שבין 
מועד זכאות העמית לקבלת קצבת זקנה, במהלכם 
בעודו  היה להגיש בקשה למשיכת הכספים  יכול 
בחיים - בנקודה זו לא מקבל בית הדין את עמדת 
הקרן, שהרי גם בעדות נציגת הקרן היא ציינה כי 
הימים למשוך את הכסף   60 יכל במהלך  העמית 

בסכום חד פעמי.
לא  שלפנינו,  המקרה  של  הספציפיות  בנסיבות 
כספי  את  לשלול  הדין,  בית  לדעת  יהיה,  הוגן 
הפנסיה של המנוח, שהיה על ערש דווי בתקופה 

כה קריטית, קל וחומר שהקרן לא העבירה למנוח 
או לשאריו תשלום כלשהו ואין מדובר על נסיון 
להשיא תשואה מהקרן, כי אם מצב בו העמית וכן 
יורשיו לא יכלו לדעת על האפשרויות העומדות 
המנוח  של  לנעליו  להכנס  ניתן  לא  אמנם  מולם. 
ערש  על  אדם  כי  סביר  אך  רצונותיו,  את  ולנבא 

דווי, היה מבקש למשוך את הכספים אילו ידע את 
זכויותיו. 

בית הדין מוסיף כי יתכן שהיורשים התרשלו בכך 
שלא מינו אפוטרופוס, ועדיין אין מקום להשליך 
רק  העמית,  שצבר  הגבוהים  הפנסיה  סכומי  את 
הם  לקרן,  היורשים  פונים  היו  שלו  הטענה  בשל 
היו לומדים על זכויותיו במהלך 60 הימים שלאחר 
הגעתו לגיל פרישה. יתרה מכך, הקרן הפרה את 
חובתה ליידע את העמית על זכויותיו, מדובר על 
הפרה של חובת הגילוי והנאמנות המוגברת החלה 
הסעד  את  ליורשים  מעניקה  זו  והפרה  הקרן  על 

המבוקש.
רואים  אותה  אישית,  “בנימה  הדין:  בית  ומסכם 
אנו לנכון לציין בהליך זה באופן חריג, תפקידנו 
כלפי  והוגנת  צודקת  לתוצאה  להגיע  כשופטים 
המתוארות  ובנסיבות  דנן  במקרה  המעורבים.  כל 
קבלת  היא  הצודקת  התוצאה  לטעמינו,  לעיל, 
התביעה והעברת הכספים שנצברו לטובת המנוח 

ליורשיו”.
בשלב זה לא ידוע אם הקרן תבחר להגיש ערעור 
על פסק הדין, ועל אף שהח”מ נוטה להניח שכנראה 
יוגש ערעור שכזה, עדיין אין ספק שיש להעריך 
ולהוקיר את בית הדין על האומץ השיפוטי להביא 
לתוצאה צודקת ליורשים על הנסיבות הקשות של 

פטירת הוריהם. 

רן
 ק

יא
: ג

ום
יל

צ

היורשים טענו שהעמית 
במצבו הסיעודי לא יכול היה 
למשוך את הכספים והאלמנה 

במצבה הרפואי גם היא 
לא יכלה לבקש דבר, ולכן 
לא יתכן שכל הכסף שצבר 
העמית ישאר בקופת הקרן

כל סטייה של קרן הפנסיה 
מהתקנון פוגעת פגיעה 

אסורה בכלל עמיתי הקרן, 
שכן תוביל ליחס שונה בין 
העמיתים ולהפרת חובת 
הנאמנות של קרן הפנסיה 

כלפי עמיתיה

 הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת 
סוכני ביטוח
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 מפזרים את מסך הערפל: 
החשיבות בבדיקת עמלות

 רכיב חשוב בפרנסת הסוכן הוא התגמול שמעניקות חברות הביטוח בגין מכירת מוצריהן, 
אך מאות בדיקות מצביעות על סיכוי גבוה למציאת הפרשים בתשלום אותן 

העמלות ⋅ ההמלצה: היעזרו בבודק עמלות חיצוני < חגית מנחם

תגמול ראוי

לפי סוכני ביטוח בישראל מקבלים את א
עמלותיהם מחברות הביטוח וחיים במסך 
של ערפל וברגשות מעורבים. מצד אחד 
להם  המאפשרות  החברות  על  לסמוך  רוצים  הם 
למכור את מוצריהן ולהתפרנס, אך מצד שני הם 
עדיין חשים שהתגמול שהם מקבלים לוקה בחסר 
ואינו משקף בצורה אמיתית את ההסכמים ביניהם 

לבין חברות הביטוח.
מוצא”,  “דרך  חברת  שביצעה  בדיקות  ממאות 
הפעילה כבר יותר מחמש שנים בבדיקת עמלות, 
עולה שיש אמת בחששותיהם של הסוכנים ואכן, 

הסיכוי שימצאו הפרשים לרעת הסוכן – גבוה.
הסיבות להפרשים הן בעיקר כשלים טכניים של 
מערכות המחשוב של חברות הביטוח, שלא תמיד 
יודעות “למרוח” בצורה נכונה את שיעורי התגמול 
זה  במערכת.  ההסכמים  הזנת  לאחר  גם  הנכונים, 

קורה בעיקר כאשר מבוצעות הגדלות בפוליסה.
הרכיבים  אשר  בפוליסות  נתקלנו  לדוגמה, 
הביטוחיים שנולדו עם הפוליסה, מתוגמלים נכון 
שנולדו  ביטוחיים  רכיבים  של  אחר  חלק  ואילו 
שגויה  בצורה  מתוגמלים  )הגדלות(,  יותר  מאוחר 
מקרים  לפעמים  ישנם  בלבד.  ספר  עמלות  של 
תקופה  באותה  שנולדו  ביטוחיים  רכיבים  גם של 
שהתגמול שלהן שונה, למרות שהם מאותה שנת 
הסכם. גם חברות הביטוח מתקשות להסביר כיצד 
הזנות  של  אנושיות  סיבות  גם  ישנן  קורה.  זה 
שגויות של נתונים ואי יישום ההסכמים במערכת 

על ידי החברה.

חישוב שאינו פשוט
נכון שיש סוכנים שיודעים לבדוק את העמלות 
המשאבים  את  לרובם  אין  לצערם,  אך  שלהם, 
בדיקה  ביצוע  לשם  הדרוש  הזמן  את  ובעיקר 
מול  ההפרשים  את  שתוכיח  ויסודית,  היקפית 
חלק  לבדוק  שאפשר  נכון  אז  הביטוח.  חברות 
מסוים של הפוליסות בצורה ידנית וכמו שאומרים 
כל  של  פרטיה  לפרטי  להיכנס  בלי  “מלמעלה”, 
בדרך  מדויקת  לא  בבדיקה  מדובר  אך  פוליסה, 
את  תציף  לא  היא   - מדויקת  היא  אם  וגם  כלל 
בדיקה  שרק  הגדולים,  ההפרשים  עם  הפוליסות 

מקיפה של כל הפוליסות, יכולה להציף. 
ושלא  פשוט,  בחישוב  מדובר  להבין שלא  צריך 
עמלה  של  אחיד  תמהיל  בעלי  הן  הפוליסות  כל 
תגמולן  נכונות  את  לחשב  שאפשר  קבועה  אחת 
ממרכיבים  שמורכבות  פוליסות  ישנן  בקלות. 

עמלות  של  תגמול  מבחינת  ששונים  ביטוחיים 
הספר, שזה כבר מקשה על חישובן, ואם גם שנות 
יותר את  זה מסבך עוד  ההסכם שלהן שונות, אז 
מנויי  הנחות,  של  אילוצים  גם  תוסיפו  החישוב. 

תקופת  תום  “שלוה”,  בתקופת  פוליסות  סוכן, 
תוספת העמלה ועוד. 

והניסיון שצברתי  אני גאה בכך שבעזרת הידע 
על  שאחראי  דודו  בעלי  של  ובעזרתו  בתחום, 
התפעול של החברה, פיתחנו כלים מצוינים בכדי 

ולהציע  הבדיקה  של  הזו  המורכבות  את  לפצח 
לסוכנים את האפשרות להבהיר את מסך הערפל 
הקשור בעמלותיהם אחת ולתמיד, ולהגיש בדיקה 
מקצועית ואמינה לחברת הביטוח. בסופו של דבר, 
הסוכן אמור לעבוד בראש שקט ולהשקיע את כל 
משרדו,  ניהול  שלו,  הביטוחי  התיק  בניהול  זמנו 
ובמיקסום  ללקוחותיו  טוב  הכי  השירות  במתן 
רווחיו ולא להתעסק בחישובי העמלות ובטח שלא 
לחיות במסך ערפל ובהרגשה מתסכלת של “מגיע 

לי הרבה יותר”.
אחת  בדיקה  לבצע  הסוכנים  לכל  ממליצה  אני 
או  הקו,  יישור  לאחר  שוטפת  ובדיקה  היסטורית 
הביטוחי  שהתיק  ככל  שנים.  שלוש  כל  בדיקה 
הינו  גדולים  להפרשים  הסיכוי  כך  יותר,  גדול 
מתמשך  הוא  הפרש,  ישנו  אם  שכן,  יותר,  גדול 
לאורך כל חודשי תשלום הפוליסה. חשוב לדעת 
יודעות לתקן  שלא תמיד המערכות של החברות 
יישור  לאחר  גם  מקרים,  ובהרבה  רטרו  טעויות 
הקו בבדיקה היסטורית, עדיין נמשכות הטעויות 

וההפרשים ממשיכים להיערם. 

הכותבת היא מנכ”ל “דרך מוצא” ויועצת 
חיצונית ללשכה לנושא עמלות

חשוב לדעת כי לא תמיד 
מערכות חברות הביטוח 
יודעות לתקן את הפרשי 
העמלות ולכן יש לבצע 

בדיקה נוספת • מבדיקות 
שערכנו עולה כי הסיכוי 
שימצאו הפרשים לרעת 

הסוכן - גבוה

לרוב הסוכנים אין את המשאבים והזמן לבדוק את העמלות



21 | 30 במאי 2019 

הסיכונים גוברים ועלויות ההתאוששות 
גבוהות: הגיע הזמן לביטוח סייבר
לעיתים מתקפות סייבר גורמות לארגון נזקים גדולים ⋅ סו"ב דוד קלמנוביץ, חבר הוועדה 
הטכנולוגית בלשכה, מסביר כיצד להגן על הארגון ומה כולל ביטוח מפני התקפות כאלה?

ניהול אירועי סייבר

תקפת סייבר הינה חדירה לארגון על ידי מ
תשתיות  ו/או  המחשב  מערכות  תקיפת 
ידי  על  כלל,  בדרך  מחשב,  מבוססות 
המבקשים  גורמים  או  לארגון  חיצוניים  גורמים 

להזיק לארגון. 
סוגים  לשני  הסייבר  התקפות  את  לחלק  אפשר 
עיקריים: 1. התקפות שהן הרסניות במהותן – שבהן 
ברשת  או  במערכת  לפגוע  היא  ההתקפה  מטרת 
המחשב כדי לגרום לנזק פיזי, לפגיעה בחיי אדם או 
לפגיעה בפונקציונליות של המערכות; 2. התקפות 
שמטרתן אינה הרסנית – שבהן מטרת ההתקפה היא 
לחלץ מידע מסווג מהמערכת או מרשת המחשב, או 
לפגוע במידע הזה. התקפות כאלו הן התקפות על 

המידע והן מכונות ”ניצול סייבר".
גדולים  נזקים  שגורמות  סייבר  מתקפות 
סוכן  ועל  בתקשורת,  קרובות  לעיתים  מפורסמות 
הביטוח להשתמש במידע זה ולהציף בו את ציבור 
לקוחותיו, כמו גם בהגנות מפני מתקפות סייבר, מה 

שיחזק אותו כאיש מקצוע בפני המבוטחים.

כיצד להגן?
הנהלת  באחריות  הינה  בסייבר  הגנה  זיהוי: 
הסיכון  רמת  על  להחליט  נדרשת  וזו  הארגון, 
המימוש  בעלויות  בהתחשב  לקחת  מוכנה  שהיא 
של הבקרות למול מחירי התממשות הסיכון בתוך 
ועל  ספקים  על  לקוחות,  על  השפעותיו  הארגון, 
יעדים לאומיים. כמו כן, על הנהלת הארגון ליישם 
מנגנונים לטיפול באירועי סייבר שעלולים לקרות 

על־מנת לצמצם את הנזק לארגון.
למידע  לגשת  נדרשים  רבים  גורמים  הגנה: 
גורמים  הן   – התקין  תפקודם  לצורך  הארגוני 
והן  ספקיו(  לקוחותיו,  הארגון,  )עובדי  אנושיים 
גורמים טכנולוגיים )אפליקציות( הנדרשים לגישה 

למערכות ולסוגי מידע שונים. 
במטרה למנוע ניצול לרעה של גישות אלו, על 
כי  יבטיחו  אשר  והגנות,  בקרות  להטמיע  הארגון 
זקוק  שהוא  למידע  ורק  אך  לגשת  יוכל  גורם  כל 
מורשה.  שאינו  שימוש  בו  עושה  הוא  אין  וכי  לו, 
כמו כן נדרש לוודא כי הגורמים הניגשים מזוהים 

ומאומתים באופן חד משמעי.
לצורך כך נדרש לנהל את המשתמשים השונים, 
להוסיפם,  שוטף.  באופן  ואפליקציות,  אנושיים 
הנדרש  על־פי  הרשאותיהם  את  ולשנות  לבטלם 
נדרשת  זהירות  משנה  פעילותם.  את  ולתעד 
ולאפליקציות.  לאנשים  גבוהות  הרשאות  במתן 
לגורמים  בהתחזות  שימוש  עושות  רבות  תקיפות 
ברשת  מרחוק  ולהזדהות  גבוהות  הרשאות  בעלי 

התחומים  אחד  היא  גישה  בקרת  הארגונית. 
דורש  והוא  הארגון  של  הסייבר  בהגנת  הבסיסיים 

הקפדה על הפרטים.
סייבר  אירוע  עם  מההתמודדות  כחלק  איתור: 
על הארגון להיות מסוגל לזהותו ולטפל בו. לצורך 
רלוונטיות  פעילויות  לתעד  נדרש  הארגון  כך, 
לאירוע  אינדיקציה  להוות  העשויות  במערכותיו, 
זה  תיעוד  לנטר  הארגון  על  כך,  על  נוסף  סייבר. 

בהקדם  אלו  אירועים  לזהות  לו  שיאפשר  באופן 
האפשרי, לצורך תגובה מהירה וצמצום הנזק ככל 
האירועים  את  להגדיר  נועדו  הבקרות  האפשר. 

ולייצר תשתיות תיעוד וניטור אפקטיביות.
אירוע  לנהל  מסוגל  להיות  הארגון  על  תגובה: 
סייבר שמתרחש בצורה שתאפשר מזעור הפגיעה, 
זאת  המיטבי.  באופן  לשגרה  וחזרה  האיום  נטרול 
ולקחים  מסקנות  הפקת  האירוע,  תחקור  לצד 
בקרות  בהתאם.  ההגנה  במערך  התאמות  וביצוע 

אלו נועדו לתכלית זו. 
הטיפול  תהליכי  את  יגדיר  הארגון  זו,  במסגרת 
שלו באירוע סייבר, את ערוצי הדיווח לעובדים על 
חשד לאירועי אבטחה, יגדיר את הגורם המקצועי 
ידע  לספק  לו, שתפקידו  מחוצה  או  הארגון  בתוך 
מקצועי, תמיכה וליווי בנושאי ניטור, זיהוי, חקירה 
במהלך  דיווחים  הגדרת  סייבר,  לאירועי  ותגובה 
 CERTהתרחשות אירוע הסייבר ובסיומו למשל ל־

יכולת  את  לבדוק  יש  ועוד.  לרגולטור  הלאומי, 
בסיס תקופתי תוך שימוש  התגובה לאירועים על 

במבדקים שיגדיר הארגון.
התאוששות: מטרתו של ארגון לקיים המשכיות 
עסקית ולמזער את הנזק הנגרם לו בהתרחש אירוע 
העסקית  ההמשכיות  בקרות  משמעותי.  סייבר 
נועדו לצורך כך. על הארגון לוודא יכולת שחזור 
לרמה  הארגון  של  הסייבר  תשתיות  של  מהירה 
חלופיות  תשתיות  מבחינת  להיערך  עליו  נאותה, 
את  לבדוק  ויתירות(  זמינות  )כולל  נדרשות  באם 
תכנית ההמשכיות העסקית באופן עתי ואף לתרגל 
אמינים  אפקטיביים,  גיבויים  של  הנושא  אותה. 
יעיל  עסקית  המשכיות  לתהליך  קריטי  וזמינים 

ונדרש לתרגל אותו באופן שוטף.

ביטוח סייבר
היום קיימות פוליסות רבות שמטרתן לתת רובד 
סיכוני  מפני  וארגונים  לחברות  הגנה  של  נוסף 
עולה הממוצע של  סייבר אפשריים. משנה לשנה 
עלות הנזקים לחברות כתוצאה מדליפה או גניבה 

של מידע ונזק ישיר ועקיף לחברות ולקוחותיהן.
במספר  להתבטא  יכולים  לחברות  הנזקים 
פרמטרים: עלויות חקירה ובדיקה של מקור הדליפה, 
עלויות ההודעה ללקוחות וצדדים שלישיים, עלויות 
משפטיות, איבוד מוניטין, התרסקות מניות החברה 

ועוד נזקים ישירים ועקיפים.
יכללו בדרך כלל כיסוי במקרים  מוצרי הביטוח 
שרתי  על  התקפה  באמצעות  שירות  מניעת  של 
החברה, שימוש לא מורשה במידע, שינוי המידע, 
עוינים,  גורמים  ידי  על  וחשיפתו  המידע  הפצת 
תוכנה  של  הטמעה  דיגיטליים,  נכסים  של  אובדן 
מחוץ  אותו  המייצאת  או  במידע  הפוגעת  זדונית 
למידע  הקשור  טרור  מעשה  או  סחיטה  לארגון, 
הקצה  ללקוחות  ממוני  לא  נזק  שנגנב/הודלף, 
ללקוחות  ההודעה  עלות  הוצאות  דיבה(,  )הוצאת 
ועלויות  משפטיות  עלויות  שלישיים,  וצדדים 

יועצים לניהול המשבר ויחסי ציבור.

הכותב הינו מתמחה בתחום הסייבר, חבר הוועדה 

הטכנולוגית בלשכה

היום קיימות פוליסות 
רבות שמטרתן לתת רובד 
נוסף של הגנה לחברות 

וארגונים מפני סיכוני סייבר 
אפשריים. משנה לשנה עולה 
הממוצע של עלות הנזקים 

לחברות כתוצאה מדליפה או 
גניבה של מידע ונזק ישיר 
ועקיף לחברות ולקוחותיהן

 השלבים בהגנה מפני אירועי סייבר:

זיהוי           הגנה          איתור         תגובה       התאוששות
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דרושים

לסוכנות ביטוח בפתח תקווה דרושה פקידה לחצי משרה. 
izik@ozmab.co.il :קורות חיים ניתן לשלוח למייל

סוכן ביטוח איכותי צעיר ונמרץ מעוניין לקנות תיק ביטוח 
בתחום החיים ו/או בריאות ו/או פנסיוניסודיות מובטחת 
לפרטים נוספים: royiversno1@gmail.com טלפון 

רועי: 0507444923.

"לסוכנות בטוח מובילה ברמת גן באיזור הבורסה דרוש/ה 
פקיד/ה תביעות באלמנטרי בחצי משרה. ניסיון מוכח 

בתביעות רכב, רכוש ועסקים. נא לפנות לטלפון ל -052
 5185180 לרון או לשלוח קורות חיים למייל:

ron@peri-israel.co.il 
סוכנות ביטוח בתל אביב מחפשת פקידת עסקים ופקידת 

ביטוח חיים אפשרי גם לחצי משרה נא לפנות לטלפון  
0544-33-66-45

לסוכנות ביטוח מובילה ברחובות דרוש/ה פקיד/ת ביטוח 
– חתם/ת בעל/ת ידע וניסיון בתחום האלמנטרי )במיוחד 
בתחום הרכב(. תנאים מצוינים למתאים/ה משרה מלאה. 
זמינות לעבודה מידית. ניסיון מוכח בביטוחי רכב-חובה!!! 

ניסיון קודם בעבודה מול מגוון חברות הביטוח קורות 
info@shimshi.net :חיים ניתן לשלוח למייל

סוכן ביטוח יקר אל תמכור את תיק הביטוח שלך! 
יש לנו מודל עסקי שיאפשר לך הכנסה חודשית 

משתלמתלפרטים, התקשר לדוד בטלפון 054-2335050

לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש איש 
מכירות בעלרישיון או מתמחה למכירות בריאות ריסק 

 ופנסיוני  ללקוחות הסוכנות050-5293836 
Shaulb8@gmail.com

לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש איש 
מכירות בעל רישיון או מתמחה למכירות בריאות 
ריסק ופנסיוני ללקוחות הסוכנות 050-5293836 

Shaulb8@gmail.com

שכירות משנה

להשכרה משרד2 חדרים, 40 מ', קומה 2, ברח' תל חי 
בכפר-סבא. מיידי, כולל ריהוט 052-2891841

בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים 
לכניסה מיידיתעד 75 מ"ר ניתן לשכור גם חדר אחד. 

לפרטים ארז לוי 0547966694 ,  039520400

להשכרה לתקופה ארוכה, משרד יפהפה המשמש 
סוכנות ביטוח, ברחוב הרכבת בתל אביב.213 מטר 

בקומה 5, + 7 חניות פרטיות בחניון הבניין. לפרטים: דורון 
054-4243450

חדר/ים להשכרה 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.
shlomo@ks-ins.co.il .052-2944888 לפרטים – שלמה

להשכרה כדייר משנה,  בסוכנות לביטוח. ולכל מטרה.
חדר/ים להשכרה גדולים מרווחים ומוארים ) אפשרות 
לקבל מרוהט(. המחיר פיקס = כולל כל המיסים. עלות 

חודשית וללא התחייבות
להשכרה משרדים בבניין umi ראשל"צ בגדלים 
שונים מ 60־ 450 מר + חניות ריהוט חלקי ומלא 

זמינות מיידית מחיר 60 ש"ח למר + 18 ₪ דמי ניהול 
052־6882202

 להשכרה / מכירה במגדל בסר 4, ברחוב מצדה 7 
בני ברק, 418 מ״ר, קומה 22, לצפון, גמר מפואר, 

פרקט עץ, שטוף אור, שירותים/מקלחת באגף 
הנהלה, 2 חדרי ישיבות, נוף מהמם + 8 חניות + 2 

מחסנים. 13 חדרים. אפשרות לעוד 13 עמדות 
עבודה. חדש לחלוטין מהקבלן. נבנה וחולק לפי 

צורכי סוכנות ביטוח. לפנות : 050־5212228 שקד 

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

מחפשים בית ? רוצים להוריד עלויות למינימום 

)שכירות, מזכירות , תפעול, חניה וכו' (אנו מציעים את 

כל אלו וכן שת"פ בין סוכנים ותיקים לסוכנים צעירים, 

בין סוכני אלמנטר לסוכני חיים.בנוסף שרותי פיקוח 
צמודים ואיכותיים וסביבת עבודה תומכת להצלחה עם 

קבלותהשיחה החשובה ביותר שעשיתם בעשור !!! 
תתקשרו.המייל שלי gil@beyahad-ins.com הנייד 

שלי לפרסום 0527703399

דראורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם סוכן 
/ סוכנת / סוכנות ביטוח לביטוח אלמנטרי / חיים לתאום 

פגישה ופרטים נוספים, ניתן להתקשר לדוד בטלפון  
 052-6533382

בי. פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז, מעוניין לרכוש 
תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי. כולל מודלים גמישים 

 ארוכי טווח, כולל משרדים. 0528741331 
Michaele@b4-u.co.il סודיות מובטחת.

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

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה יונתן 

מרכוס על פטירת אימו

פרל מרכוס ז"ל
שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה יונתן 

מרכוס על פטירת אימו

פרל מרכוס ז"ל
שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצער משפחת פינקלשטיין 

על פטירתו של חבר לשכה

אבי פינקלשטיין ז"ל
שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה רוני 

חדיד על פטירת בנו 

יצחק )איציק( 
נטע חדיד ז"ל

שלא תדע עוד צער

בילת שכר שנתית של 21 מיליון דולר ח
למנכ"ל ענקית הביטוח AIG מעוררת 
סערה בקרב התאגידים האמריקאים. חבילת 
 Brian Duperreault השכר וההטבות של
הובאה לאישור האסיפה הכללית של בעלי 
המניות, כאשר 55% מבעלי המניות הצביעו 

בעדה.
המעניין הוא שהחברות המייעצות לבעלי 
 ISSו־  Glass Lewis המוסדיים,  המניות 
יעצו שלא לתמוך בחבילת השכר של מנכ"ל 
שחבילות  פסקו  המייעצות  החברות   .AIG
השכר למנהלי AIG הן גבוהות מדי וחורגות 

מהמקובל בעולם העסקים האמריקאי.
 

סערה ביחס 
לחבילת שכר של 

21 מיליון דולר 
AIG למנכ"ל

וות המעקב של מבטחת המשנה האמריקאית Beazley מציין, שחל זינוק בשיעור של 105% צ
במספר מתקפות הסייבר על מבוטחים ברבעון הראשון של 2019, בהשוואה לרבעון הראשון 

של 2018.
התביעה הממוצעת של פצחני הסייבר ברבעון הראשון של השנה מסתכמת ב־224,871 דולר, 
גידול חד של 93% לעומת הסכום של התביעה הממוצעת של 116,324 דולר בשנת 2018. מתקפות 
הסייבר בחודשים האחרונים מתמקדות בקונצרנים גדולים ודרישות הכופר הן הרבה יותר גבוהות.
המתקפות מתרכזות גם בבנקאות און־ליין כדי לגנוב זהות החשבונות הבנקאיים, משום שנתוני 

הזיהוי מאפשרים למשוך כספים מחשבונות בבנקים הפיזיים.

זינוק בדרישות הכופר במתקפות הסייבר

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

זינוק במספר 
תקיפות הסייבר

צפריר זנזורי היקר
משתתפים בצערך על מות אביך 

יצחק זנזורי ז"ל
תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים
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