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הלשכה יוצאת למהלך שיוביל את סוכן הביטוח לעבר 
הקידמה הטכנולוגית והשירותית. בישיבת הוועד המנהל 
שנערכה השבוע אמר נשיא הלשכה אריה אברמוביץ כי 

"אנחנו רוצים להיכנס לתהליך שיביא את הלשכה למקום 
אחר ויעצב את דמותו של סוכן הביטוח ב-2030".

להובלת התהליך נעזרת הלשכה באליעוז רבין, מנכ"ל דבר פשוט, 
חברת ייעוץ, המסייעת בפישוט הממשקים בין חברות לצרכנים 

שלהן. רבין מגיע מעולם הביטוח: בעבר שימש כראש אגף ביטוח 
חיים, ניהל את עלית חברה לביטוח, והיה ממקימי ביטוח ישיר.

"בעולם ישנן חברות שנעלמו ויש כאלה שהצליחו להסתגל לעולם 
החדש והן אף משגשגות ופורחות", הסביר רבין. "אנחנו ננסה להבטיח 

את קיומו של ענף סוכני הביטוח בעתיד. סוכני הביטוח משלמים 
כיום מחיר גבוה מאוד על שנים של היעדר שינוי וניסיון לפתח משהו 
חדש. קצב השינויים בענף הביטוח לא עומד בקצב השינויים בעולם. 

ההסתגלות לא טובה ואנחנו סובלים מכך רבות. התהליך שנעבור הוא 
קשה ומסובך, וידרוש אומץ ומוכנות לשחוט הרבה דברים, וזה מצריך 
גם מנהיגות. המטרה בסופו של תהליך היא לא לשרוד אלא לשגשג, 

לא לחשוב מה צריך לעשות, אלא מה צריך להיות כדי להצליח".
:PRIDE U-לצורך הבטחת שגשוג סוכני הביטוח הציג רבין את מודל ה

 PRODUCT - רמת מוצר הביטוח. "כיום יש סטגנציה עצומה 	 
בשוק הביטוח. על אף שנראה שיש שינויים רבים בענף, 

המוצר לא השתנה משמעותית".
 RELATIONS - מערכת היחסים בין הסוכן ללקוח. "הסוכן אמור 	 

להכיר את הלקוח, לדעת מה לעשות אתו, להבין את צורכיו".
 INTEGRITY – יושרה והוגנות. "אנשים מוכנים לשלם כסף 	 

עבור שירות אם הם מאמינים שהסוכן נמצא לצדם, אחרת 
יעדיפו את האינטרנט. הסוכן צריך לתת את הערך המוסף 

שעליו מעוניינים הלקוחות לשלם".
 	 ,Y-מהירות השירות. "כיום הקצב מהיר. דור ה – DELIVERY 

שמהווה כ-50% מהלקוחות, לא עובד בקצב של הנפקה תוך 
חודש. הם רוצים הכל בזמן אמת. אפשר להתנגד לכך או לחבק 

זאת ולהבין שזה דורש סוג אחר של שירות – מהיר ומדויק".
 EXPENSE – הוצאות. "סוכנים יקומו וייפלו על סעיף ההוצאות 	 

ולא על ההכנסות. כיום הסוכן מרוויח על פעולות שבהן הוא עובד 
הכי פחות ומפסיד על פעולות שבהן הוא עובד הכי הרבה. צריך 

לבדוק כמה השוק מוכן לשלם על מוצר ולהתאים את עצמך לכך.
 UPDATE – עדכון. "יש עומס אדיר של ידע – תקנות וענפים 	 

חדשים מופיעים כל הזמן. הצורך ללמוד הוא אדיר. צריך לבחון 
איך מייצרים את התהליך הזה שיהיה קל, פשוט ומהיר".

רבין ציין כי כיום הסוכנים לא מצליחים לעמוד בקצב השינויים 
בשוק. "אנחנו לא נצליח להפסיק את ההנחתות אבל צריך 

להקל על מה שקורה מהצד של הלקוח. אנחנו צריכים להתחבר 
גם ללקוח צעיר שרגיל לווטסאפ – מסר בארבע מלים או 
באיקון בלבד, כי אין זמן, הכל קצר, מהיר ומדויק ועכשיו".

איך מייצרים הזדמנות עסקית במקום לטבוע?
"בסופו של דבר זה המחר, זה העתיד. זה לא משהו שיקרה בעוד 

עשר שנים - זה קורה כבר עכשיו. היום יש לסוכן את המעגל שלו, 
שכולל לקוחות, מוניטין, מעמד – והוא צריך לשאול את עצמו איך 

זה ייראה מחר ואיך מגיעים לזה בתהליך יעיל. צריך לבחון מה טוב 
בנו הסוכנים ומה לא טוב, מה כוחנו ומהי חולשתנו. צריך לחשוב על 
פתרונות חדשים לכל הצרכים ולהביא אותנו לשגשוג בעידן המחר. 

גם עולם האפליקציות מכתיב צורת חשיבה אחרת. כיום אפשר 
לעשות ביטוח באפליקציה, אז בשביל מה למלא טפסים? מה הערך 

המוסף של הסוכן בזה? בסופו של דבר צריך להנגיש הכל ללקוח".
מה תפקיד ענף הביטוח בעולם החדש?

"עד היום תפקיד חברת הביטוח היה לפצות בקרות מקרה הביטוח – 
חברות ביטוח מצהירות ש'כאשר יקרה לך משהו - נהיה שם בשבילך'. 

בהכרזה הזו יש בעיה שיוצרת התנגשות בין הלקוח בחברה בקרות 
מקרה הביטוח, תוך שהסוכן נמצא בתווך. כיום יש שינוי בחשיבה: 
תפקיד חברת הביטוח הוא למנוע את מקרה הביטוח. יש להן ידע 

גדול, רובו בזכות הסוכנים, שבאמצעותו הן ינסו למנוע מקרה ביטוח. 
אם נכשלנו בכך – נשלם קנס. כל לקוח מבין שחברה רוצה למנוע את 

הנזקים שעלולים לקרות לו וקל יותר להתחבר למסר הזה. צריך לבחון 
מהו הערך המוסף של הסוכן בכך? מה תפקיד הסוכן בעולם החדש?"

רבין ציין כי התהליך ייעשה בשילוב כמה שיותר סוכנים. "בשלב 
הראשון נערוך סיעור מוחות שבו נרצה לשתף כמה שיותר 

סוכנים שיביעו דעתם ויספרו חוויות. השלב הזה גם יביא רבים 
להיות שותפים לתהליך. ננסה למפות את החולשות והחוזקות 

של הסוכן. לאחר מכן נחשוב על כיווני פעולה אפשריים חדשים 
ואז נתכנס ונקבע אסטרטגיה".

אברמוביץ סיכם ואמר כי "החוכמה היא לזהות את העניין 
ולהכין את הסוכנים לעולם הטכנולוגי המתקדם. הצעירים היום 

קונים ביטוח אחרת ואנחנו צריכים להיות שם ולהוביל תהליך 
שיביא את הסוכנים לעידן המחר".

מנכ"ל לשכת סוכני הביטוח מוטי קינן הודיע היום 
)ה'( על סיום תפקידו לאחר למעלה מ-20 שנה.
"אני מסיים את תפקידי בלשכת סוכני הביטוח 
בישראל בלב כבד מתוך תחושה כנה ואמיתית 

של כבוד והערכה לציבור הסוכנים, לנשיא 
הלשכה, ולפעילים הרבים שאיתם עבדתי לאורך 

שנים", אמר קינן. "הסוכנים הם גורם מרכזי 
בתעשיית הביטוח, הפנסיה והפיננסים. אני מאחל 

לכל אחד ואחת מהם הצלחה במילוי שליחותם 
המקצועית והחברתית. פניי קדימה ואני משוכנע, 

כי אמשיך לתרום לשותפיי, לעמיתיי ולחברי 
הסוכנים".

נשיא הלשכה אריה אברמוביץ ציין כי "ציבור 
הסוכנים בישראל כולו מודה למוטי קינן על 23 

שנות תרומה ומסירות לסוכני הביטוח. מוטי קינן 
הוא מאבני היסוד של לשכת סוכני הביטוח, אנו 
מודים לו על ההשקעה והמקצועיות ומאחלים לו 

הצלחה בהמשך דרכו".
קינן צפוי להישאר בתפקידו עד לבחירת מנכ"ל 

חדש ולביצוע תהליך חפיפה מלא.

כיצד ייראו סוכני הביטוח ב-2030?

מנכ"ל לשכת סוכני הביטוח מוטי קינן 
הודיע על סיום תפקידו
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שר האוצר יאיר לפיד והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית 
סלינגר פירסמו השבוע את הצעד הראשון בתוכנית להוזלת 

עלויות ביטוחי הבריאות הפרטיים המסחריים והבטחת כיסוי הולם 
למבוטח - טיוטת תקנות שמגדירות לחברות הביטוח כיסוי אחיד 

לניתוחים. גיבוש טיוטת התקנות, שנעשה בתיאום עם משרד 
הבריאות, עולה בקנה אחד עם המלצות ועדת גרמן, שהמליצה 

בין היתר לקבוע כיסוי אחיד בביטוח ניתוחים בין חברות הביטוח 
לקופות החולים.

ביטוח למימון ניתוחים פרטיים הוא המרכיב העיקרי בעלות ביטוח 
הבריאות הפרטי. קביעת כיסוי אחיד לניתוחים תקל על השוואת 
מחירי הפוליסות, תגדיל את יכולת המיקוח של הצרכן, ותעודד 

תחרות מצד חברות הביטוח על מחיר הפוליסה ועל השירות 
למבוטח. לאחר כניסה לתוקף של הפוליסה האחידה, בכוונת אגף 
שוק ההון לפרסם מחשבון השוואה בין מחירי הפוליסות. המחשבון 

יגביר את השקיפות וצפוי להוביל להוזלה נוספת בדמי הביטוח.
בשלב הבא, לשם התמודדות גם עם כפל הביטוח הקיים בין חברות 

הביטוח לקופות החולים בכל הנוגע לכיסוי לניתוחים, יבחן אגף 
שוק ההון יחד עם משרד הבריאות את האפשרויות ליצירת מנגנון 

לאיזון סיכונים בין הגופים.
לדברי סלינגר, "פרסום טיוטת התקנות עולה בקנה אחד עם החזון 
של אגף שוק ההון שעיקריו הם הבטחת מוצרים הוגנים, איכותיים, 
שקופים וברי השוואה למבוטחים. הסדרת תחום ביטוחי הבריאות 
הכרחית על מנת לשפר את השירות הניתן למבוטחים, להתמודד 
עם כפל הביטוחים ובעיקר על מנת להעניק למבוטחים כח מיקוח 

אל מול חברות הביטוח".

מהלשכה נמסר בתגובה: "לשכת סוכני הביטוח מקבלת בברכה 
כל מוצר ביטוחי שמבטיח שקיפות מרבית למבוטח ובתנאי 

שהכיסוי הביטוחי שלו רחב ככל האפשר ובמחיר סביר. אין ספק 
כי הפוליסה במבנה האחיד המוצעת על ידי המפקחת הינה 

בסיסית ביותר בהיקפי כיסוי ולכן סוכני הביטוח, כמייצגים ודואגים 
למבוטחים, סבורים כי לציבור מגיעה הזכות לפוליסה מורחבת, 
שתסייע במקרה צרה, כמו השתלות, טיפולים מיוחדים בחו"ל, 

תרופות שאינן בסל הבריאות, גילוי מחלות קשות ועוד. אנו קוראים 
לחברות הביטוח ולפיקוח להיערך עם מוצרים משלימים כדי שנוכל 

להבטיח את השמירה על זכויות המבוטחים".

הפיקוח מציע פוליסה שתהיה זולה מאשר היום, מה רע 
בכך?

עד היום העיקרון בפוליסה פרטית היה שיש הבטחה 
למבוטח לגבי הפרמיה ותנאי הפוליסה לכל ימי חייו, 
דבר אשר נותן לו ביטחון במוצר. בפוליסה החדשה שמציע 
האוצר אין ביטחון לגבי המחיר ולגבי תנאי הפוליסה. קרוב 
לוודאי שהמחירים ישתנו מדי פעם, במיוחד בקבוצות הגיל 

הבוגרות ואנשים יכולים למצוא את עצמם מבטלים פוליסת 
בריאות בגלל חוסר היכולת לשלם עבורה, כל זאת לאחר 

שהיו מבוטחים כבר כמה שנים.
מה ההבדלים בין שתי הפוליסות, הקיימת והחדשה על 
פי המפקחת על הביטוח, ביכולת המבוטח לבחור רופא 

מנתח?
בכל מדינה מתוקנת, ניתנת לאזרח בעל פוליסה 

פרטית, שאותה הוא משלם מכיסו, זכות הבחירה של 
המנתח שאותו הוא מבקש שינתח אותו בעת הצורך, וכך אכן 
קיים בפוליסות הבריאות הנוכחיות. בפוליסה החדשה על פי 
האוצר, תהיה רשימת מנתחים סגורה מתוכה יוכל המבוטח 

לבחור רופא מנתח. אם המבוטח ירצה מנתח שאינו ברשימה, 
הוא יאבד את זכותו בפוליסה ולא יוכל לממש את הביטוח. זה 

דבר שמנוגד לכל היגיון ואין ספק שרשימת המנתחים תהיה 
מצומצמת ולא תכלול את בכירי המנתחים, כך שנמצא את 
עצמנו מוציאים הרבה כסף פרטי נוסף כדי להגיע למנתח 

שאותו אנו רוצים ואינו מופיע ברשימה, על אף שאנו משלמים 
עבור פוליסת בריאות פרטית.

האם הפוליסה החדשה תענה על הצרכים הביטוחיים של 
האזרח?

בהחלט לא. הפוליסה המוצעת הינה בסיסית ביותר 
ומכסה רק אשפוזים וייעוצים רפואיים )בצורה 

מצומצמת( במסגרת הרפואה הפרטית. הפוליסה אינה מכסה 
ניתוחים בחו"ל, השתלות, תרופות שאינן כלולות בסל 

הבריאות, גילוי מחלה קשה, טיפולי פוריות, בדיקות 
אבחנתיות ועוד. על סוכני הביטוח תחול האחריות לדאוג לכך 

כי המבוטח ירכוש בנוסף וירחיב את הפוליסה המצומצמת, כך 
שתכלול את כל הכסויים הביטוחיים החשובים.

בחוזר המפקחת על הביטוח יש דרישה מחברות הביטוח 
ליידע ולהציע לכל מבוטח קיים פוליסה במבנה האחיד 

במקום הקיימת, האם זה סביר?
הדרישה, כפי שמופיעה בטיוטת החוזר של המפקחת, 

הינה בלתי סבירה לחלוטין. לא יעלה על הדעת להציע 
למבוטח קיים, שמחזיק בפוליסת ביטוח פרטית המבטיחה לו 
ביטחון ביטוחי לכל ימי חייו, להרע את מצבו הביטוחי ולהציע 

לו פוליסה שאין בה ביטחון לגבי הפרמיות העתידיות או 
היקפי הכיסוי הביטוחי שיכולים להשתנות. נראה לי שאכיפה 

של הדרישה הנ"ל הינה בעייתית וחייבת להיבחן במבחן 
המשפטי.

האם הפוליסה האחידה תוזיל את 
הפוליסה ותבטיח כיסוי הולם למבוטח?

שאלות ותשובות בעניין הרפורמה 
בביטוחי הבריאות – פוליסה אחידה

מאת יואל זיו יו"ר ועדת בריאות וסיעוד
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ועדת הכספים אישרה השבוע לקריאה שנייה ושלישית 
הצעת חוק ליישום מודל אישור הפוליסות האוטומטי. ההצעה 

מעניקה למפקח על הביטוח באגף שוק ההון באוצר את 
הסמכות לשנות ואף לבטל פוליסות ביטוח שיש בהן כדי 

לפגוע במבוטחים.
הצעת החוק החדשה מחייבת 

את חברות הביטוח להודיע 
למפקח על הביטוח על 

כל שינוי שבכוונתן לבצע 
בפוליסות קיימות, וכן על 

תוכניות חדשות, לפחות 30 יום 
לפני המועד המבוקש להחלת 

התכניות החדשות או השינויים. 
המפקח רשאי להורות על 

ביטול השינויים ואף תכנית 
ביטוח באופן מיידי.

הצעת החוק חלה כמעט על 
כל סוגי הפוליסות: ביטוחי 

חיים, ביטוחי מנהלים )למעט 
קופות גמל(, ביטוחי רכב מקיף 

וחובה, הרחבות ביטוחיות, 
ביטוחי דירה ורכוש. על פי 

ההצעה, ב-2016-2018 ידווח 
המפקח על הביטוח ושוק ההון 

באוצר לוועדת הכספים על 
יישום הרפורמה בשנה שקדמה 

לדיווח. את הדיווח ימסור 
המפקח לוועדת הכספים לכל 
המאוחר עד ה-30 במרץ בכל 

שנה על השנה הקודמת.
יו"ר ועדת המשנה לביטוח, ח"כ 

יצחק כהן )ש"ס(, שהכינה את הצעת החוק לאישור במליאת 
ועדת הכספים, אמר כי "מדובר ברפורמה חשובה שתבטיח 
הגנה טובה יותר על ציבור המבוטחים ותאפשר לרגולטור 

לשנות תנאי פוליסות, או אף לבטל פוליסות במקרים שבהן 
יוכח שיש פגיעה במבוטחים, כאשר במקרים קיצוניים, יוכל 

המפקח על הביטוח לבטל פוליסות באופן רטרואקטיבי. 
הצעת החוק מטילה אחריות רבה יותר על חברות הביטוח 

ומצד שני, מפחיתה את הרגולציה, כדי לייעל את השוק 
ולהקל על התנהלותו כחלק מהמגמה הכלל עולמית להפחית 
את הנטל הרגולטורי". כהן ציין כי החליט "להחריג את קופות 

הגמל והפנסיה, שמחייבות דיונים נפרדים עקב המורכבות 
הרבה שלהן".

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר אמרה כי "הצעת החוק 
באה לעשות סדר ולאפשר פיקוח יעיל יותר שלנו על השוק, 

זאת באמצעים שונים ובין השאר מסמך דינמי איך לכתוב 
פוליסת ביטוח ומה לא לכתוב. בתחומי ביטוח המדוברים 

נדרש אישור פוזיטיבי של המפקח. אישור תוכניות ופוליסות 
ביטוח דורש פרוצדורות והמטרה היא לייעל את המערכת, כדי 

להקל מהנטל הרגולטורי.
"אנחנו ממשיכים לסקור את הפוליסות עצמן, אך מתוך מבט 

רוחבי. זה עולה בקנה אחד עם הפיקוח המקובל בעולם. אין 
כאן התנערות מאחריות. המערכת הממוחשבת שלנו נבנתה 
לקליטת הבקשות. גם היום האחריות היא על מי שכותב את 

הפוליסה. המהלך עומד בתנאי השוק ועם כוונת הממשלה 
להקל בנטל הרגולטורי. החוק המתוקן ייצור שוק יעיל יותר 

וגם החברות מודות בכך".
ח"כית מיכל בירן )העבודה( בירכה על השינויים שהכניסה 

ועדת המשנה להצעת החוק, בעיקר החובה על המפקח לדווח 
בכל אחת משלוש השנים הבאות על אופן יישום הרפורמה 

והתנהלות השוק לאורה. 
יחד עם זאת, סייגה בירן את 

דבריה לגבי תוכנה העיקרי של 
הרפורמה ואמרה כי "הרפורמה 

מיסודה לא טובה, בכך 
שהיא מעבירה את האחריות 
למבטחים, לאזרחים. טענת 
האוצר היא שימשיכו לפקח, 
אף על פי שהם לא חייבים. 
מלכתחילה היה ראוי שאגף 
הפיקוח על הביטוח באוצר 

יבדוק באופן שיטתי כל פוליסה 
ופוליסה, לא יסתפק בבדיקת 
תוכניות ביטוחיות חדשות או 
שינויים, ובוודאי שלא יאפשר 

מצב שתוכניות חדשות לא 
ייבדקו על ידו".

לפני אישור הצעת החוק, 
ביקש יו"ר ועדת הכספים 

ח"כ ניסן סלומינסקי )הבית 
היהודי( לוודא שרמת הפיקוח 

על הביטוחים לא תפחת ושאל 
את אנשי אגף הביטוח ושוק 

ההון באוצר אם יש גוף שבודק 
באופן קבוע שאין גוף שכותב 

פוליסה רעה למבוטחים, או 
שרק ביום שבו יתרחש משהו 
תיבדק הפוליסה. כמו כן, תהה מדוע חברות הביטוח כל כך 

מתנגדות להצעה שנותנת הרבה מאוד סמכויות לחברות 
עצמן.

מרגנית לוי ממחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים הביעה 
הסתייגות מכך שערעורים על החלטות המפקח יידונו בבית 

המשפט המחוזי ולא בבית משפט מנהלי על פי הצעת החוק 
ואמרה כי "לבית המשפט המחוזי אין את הכלים המקצועיים 

לדון בכך בניגוד לבית המשפט המנהלי".
יועץ לאיגוד חברות הביטוח, פרופ' יואב דותן, השיב ללוי יחד 

עם הבעת הסתייגות עקרונית לגבי עצם סמכות היתר של 
המפקח על הביטוח באוצר, אף שחברות הביטוח הסכימו עם 

הניסוח הסופי שהוכן בוועדת המשנה: "נותנים פה סמכות 
למפקח שאין בספר החוקים של מדינת ישראל. באופן קיצוני, 

הוא יכול לקחת פוליסת ביטוח בריאות שמכסה מחלות 
לב עד 2025 ולהחליט רטרואקטיבי שהפוליסה כוללת 

חולי אבולה מ-2015. כלומר, יש לו את הסמכות לשנות 
רטרואקטיבית ולהרחיב את הכיסוי הביטוחי.

"אנחנו רוצים שבאותם מקרים שכולם מסכימים שהם קיצוניים 
וחריגים, הדבר ייעשה בהליך ראוי והגון בעניין היקף הסמכות 

של המפקח. הסמכות של המפקח לשנות רטרואקטיבית 
פוליסות קיימות מחייבת שיקולי דעת אקטואריים מסובכים 
ומראש בית המשפט המחוזי מצוי בעמדה הרבה יותר טובה 

מבית משפט מנהלי. לכן אין כל סיבה שהסמכות החריגה 
הזאת לא תלך לבית המשפט המחוזי ואנו שמחים שיו"ר 

ועדת המשנה, ח"כ כהן, קיבל את עמדתנו".

אושר בוועדת הכספים: המפקח על הביטוח 
יוכל לבטל פוליסות שפוגעות במבוטחים

ח"כ יצחק כהן

דורית סלינגר

ח"כ מיכל בירן

ח"כ ניסן סלומינסקי
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ביטוח מקצועי לספורטאים חובבים
אולי יש לך ביטוח בריאות... אבל אין לך הראל.

הראלבריאות

חדש ובלעדי בהראל!

איש העסקים שלמה אליהו, יו"ר מגדל אחזקות ביטוח 
ופיננסים, הוביל השבוע לקבלת החלטה בדירקטוריון מגדל 

ביטוח ובדירקטוריון מגדל אחזקות 
ביטוח ופיננסים בע"מ ולפיה, 

החל ב-1 בינואר 2015 יעלה שכר 
המינימום בכל החברות בשליטתו - 
ובכלל זה בחברות האחיות והבנות, 

לכדי 5,300 שקל. המשמעות היא 
כי שכרם של מאות עובדים בקבוצת 

מגדל יעלה ב-2015.
"מעבר למשמעות הכלכלית של 

ההחלטה, מדובר כאן קודם כל 
באמירה ערכית-מוסרית" מדגיש 

אליהו וקורא לדירקטוריונים 
ומעסיקים אחרים במשק לקבל 

החלטה דומה. "אני איש עסקים ומבין 
שעלולים להיות חברה או מפעל 
שלא יוכלו לעמוד בכך. במקרה 

כזה המדינה חייבת לקחת אחריות 
ולתת סבסוד לאותו מעסיק - כדי 

שגם העובדים אצלו יוכלו להשתכר 
במינימום המאפשר חיים בכבוד".

לדברי אליהו, שידע עוני בימי חייו, 
"מצב העוני בישראל מחפיר וזה פשוט לא מוסרי להמשיך 

ולשתוק. הפוליטיקאים שלנו – כמעט מכל המפלגות - 
מדברים הרבה על ביטחון וכלכלה אבל שוכחים שהאדם ובני 

משפחתו, הם המשאב החשוב ביותר במדינה. אני לא מוכן 
להסכים לכך שישראלים צריכים לחפש מזון בזבל. אני לא 

מוכן להשלים עם הפערים האלה. אסור שאנשים עובדים לא 
יוכלו להתקיים בכבוד. העוני אינו מחלה ובטח שאינו גזירה 

משמים. העני בוודאי שלא צריך 
להתבייש בעוניו. אבל שכר מינימום 
שעומד ב-2014 על פחות מ-5,000 

שקל הוא בהחלט בושה למדינה 
ובושה לנו".

אליהו ציין במסיבת העיתונאים 
שכינס בבית מגדל כי הוא מתריע 

לאורך זמן כנגד העוול המוסרי 
שבהתנערות המדינה ומנהיגיה 

מהאחריות לרווחתם של האזרחים 
קשיי היום. "דיברתי עם ראשי 

ממשלות ושרים, הצבתי את הבעיה 
החברתית על השולחן בפורומים 

של אנשי עסקים בכירים. היו שנים 
שבהן אפילו הוצאתי הון עתק מכיסי 
כדי לפרסם מודעות מאירות עיניים 
בעיתונים. אלא שלצערי עם ישראל 
מצביע שוב ושוב כעדר ואינו דורש 

ממנהיגיו להחזיר את האדם ומשפחתו 
למרכז. המון סיסמאות והמון דיבורים 

על מאקרו כלכלה – אבל מעט 
מאוד נשמה. כמעט ובכלל לא חמלה. אני כבר מבוגר מכדי 

לחולל הפגנות, אבל אני לא מבין איך הצעירים של היום לא 
יוצאים לרחובות ומפגינים ביתר נחישות בדרישה לשינוי סדר 

העדיפויות הלאומי. אנחנו חברה הרבה יותר סולידרית ממה 
שהפוליטיקאים שלנו מייצגים. אנחנו, העם, לא אטומים".

 שכר המינימום בקבוצת מגדל
יעמוד על 5,300 שקל
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כ-200 סטודנטים של המכללה לפיננסים וביטוח של הלשכה 
עברו את מבחני משרד האוצר שנערכו ב-3 בנובמבר 
בהצלחה רבה. לדברי איליה ליכטרמן, מנהל המכללה 

לפיננסים וביטוח, "התוצאות של הבחינות השנה היו מעולות. 
אחוזי ההצלחה הארציים בדרך כלל לא עולים על 50. אחוזי 
ההצלחה של הסטודנטים של המכללה היו גבוהים במיוחד 

בכל המקצועות, חוץ מביטוח ימי".
ביסודות הביטוח, בהוראתם של אסתר קאלו ויובל פנקס, 

נרשמו 74%; בביטוח פנסיוני, בהנחייתו של יניב טל, נרשמו 
84%; בביטוח רכוש, בהנחייתה של נילי כספי, נרשמו 96%; 
ובביטוח תאונות, בהנחייתה של אסתר קאלו, נרשמו 100% 

הצלחה.

תוצאות מרשימות לתלמידי המכללה 
לפיננסים וביטוח בבחינות של משרד האוצר

רבות דובר על הפגיעה המתמשכת במעמד הביניים, הנושא 
על גבו את החברה המתועשת והכנסתו לא מצליחה להדביק 

את העלייה ביוקר המחייה.
השחיקה המתמשכת, פוגעת כיום גם ביכולתו של מעמד 

הביניים לתת פתרונות לצרכים ביטוחיים/פנסיוניים וגם 
ביכולתו לחסוך עבורו ועבור ילדיו.
רבים מבני מעמד הביניים, במהלך 

השנים, עוברים ממצב שבו הם מטפלים 
ומגדלים את ילדיהם, למצב שבו פעמים 

רבות הם מוצאים עצמם מטפלים גם 
בהורה קשיש, דבר שאוכלוסיות עניות 

יותר, אינן מסוגלות לעשות.
אבל, המשמעות הכלכלית של עובדה זו, 

על רקע השחיקה במעמדם, היא ירידה 
בכמות הכסף הפנוי בקרב האוכלוסיה 
ובמקרה של אסון, או פגיעה במקורות 

ההכנסה, המשפחה, במיוחד במקרים של 
מפרנס יחיד, יכולה למצוא את עצמה 

ללא מקורות הכנסה נוספים.
אלו שנמצאים בחלק העליון של מעמד 

הביניים מחזיקים במשכנתאות ורכב שני 
בבית )מעבר לרכב העבודה(, משלמים עבור חוגים פרטיים 

לילדים ועבור מועדוני ספורט להורים, עוסקים בספורט 
חובבני )ריצה/רכיבה על אופניים, סקי( ולרוב טסים ולו פעם 
אחת לחו"ל עם הילדים, בנוסף לחופשה בישראל - פעמיים 

בשנה.
אך רוב רובם של בני מעמד הביניים אינו נמנה על אותו חלק 
עליון. הם כורעים תחת חובות והתחייבויות, בקושי מסוגלים 
לעמוד בתשלום המשכנתא, ובוודאי שלא להחזיק רכב נוסף 

או לממן פעילויות פנאי וחופשות יקרות.
כמות הכסף הפנוי של אותה אוכלוסיה הולכת ומצטמצמת 
ובמקרים רבים אינה קיימת כלל. ופה נעוץ האבסורד הגדול 

הקשור למענה לצרכים ביטוחיים של אוכלוסיה זו. לאוכלוסיה 
 זו צרכים רבים וגדולים, אך היכולת לפתור אותם הולכת וקטנה.

ציבור העצמאים המשתייך למעמד זה הינו החשוף ביותר 
למקרים של קטסטרופות, לאור ההשקעה הכמעט אפסית 

בהגנות ביטוחיות. היום אנו יודעים, גם על בסיס נתוני לה"ב, כי 
ציבור העצמאים הינו החשוף ביותר לאסונות כגון מוות, סיעוד 

ונכות וגם לפרישה.
זהו ציבור שעד 2008 עוד חסך כסף בקופות גמל לטווחים 

קצרים - 15 שנים. אבל, לאור תיקון 3, אשר סתם את הגולל 
על החיסכון ההוני, הפסיק לעשות אפילו את זה. כך, באין 

חובה מבחינת עצמאי להפריש עבור עצמו לתנאים סוציאליים, 

צרכיו הביטוחיים פרוצים, במיוחד לנוכח הירידה בהכנסתו 
הפנויה שגורמת לו להקטין ואף להפסיק את הפרשותיו.

לעומתם, ציבור השכירים אמנם נהנה בדרך כלל מתנאים 
סוציאליים דרך מקום עבודתו. אך גם כאן, הגנות אילו אינן 

מספקות בהכרח. בלא מעט מקרים קיים אצל השכירים חוסר 
ביטוחי גדול, גם בתחום הסיכונים 

וגם בתחום הפנסיוני. בעוד שבעבר, 
כאשר הכסף הפנוי איפשר זאת, היו 

אותם שכירים ממעמד הביניים מגבים 
עצמם בפוליסות פרטיות בתחום 
הסיכונים, הרי כיום, לאור הקטנת 

ההכנסה הפנויה, גם טיפול בצורך זה 
הולך ויורד, כאשר מצד השני, החשיפה 

לסיכונים הולכת וגדלה.
מה קורה עם החסכונות לטווחים 

קצרים ובינוניים בקרב מעמד הביניים? 
אם ננטרל את ההפרשה לקרנות 
השתלמות, כאשר גם כאן ניכרת 

ירידה אצל העצמאים, בעוד רק חלק 
מהשכירים נהנים מהטבה זו ונבחן 

הפרשה לחסכונות לטווחים קצרים, או 
לטווחים בינוניים )כגון חסכונות לילדים עבור לימודים(, נמצא 

כי גם בתחום זה יש ירידה חדה בהפרשות.
אם בעבר, כאשר מיד לאחר הלידה, ההורים היו פותחים לרך 

הנולד חיסכון בבנק, או בחברת ביטוח, או בקופה ייחודית, 
הרי כיום קיימת אמנם מודעות, אך האמצעים אינם מאפשרים 

זאת. התמעטות הכסף הפנוי בקרב אוכלוסיית מעמד הביניים, 
באה לידי ביטוי בהקטנת ההפרשה לחסכונות לטווחים שונים, 

כאשר ההשפעה על עובדה זו תבוא לידי ביטוי רק בעוד 
שנים. ישנה סכנה שנגיע למצב של לא מעט מדינות בעולם 

המערבי, בהן החיסכון הפרטי שואף לאפס ולמעשה כל 
ההכנסה הולכת לכיסוי הוצאות, בגין צריכה פרטית.

מעמד הביניים, אשר בשמו הוקמה בבחירות האחרונות 
מפלגה חדשה, ממשיך לספוג את המכות לאור יוקר המחייה 
והשחיקה בהכנסות. הפגיעה במעמד זה באה גם לידי ביטוי 
באפשרות לספק לו תשובות לצרכים ביטוחיים והגנות בפני 

סיכונים, והן ביכולתו לחסוך באופן פרטי, כרובד נוסף לטווחים 
קצרים ובינוניים. הנזקים אינם נראים או מורגשים מידית, אך 
אם לא יחול שינוי במצבו של מעמד זה בשנים הקרובות, יש 
סיכוי גדול כי נראה רבים אשר נפגעים קשות ברמת החיים, 

בעת קרות אסון, כגון מחלה קשה או נכות. גם דור הילדים של 
מעמד זה, יזכה להרבה פחות תמיכה כלכלית בעתיד, בכל 

הקשור בעזרה לדיור, או לרכישת השכלה גבוהה.

משבר הביטוח של מעמד הביניים
מאת יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני
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כ-100 סוכנות וסוכני ביטוח 
הגיעו השבוע ליום עיון לחברי 

MDRT ישראל שנערך במלון דן 
תל אביב.

יום העיון כלל תכנים מקצועיים, 
בהם תקנות חדשות במס הכנסה, 

שעליהן הרצה רו"ח יעקב כהן, 
לשעבר מנהל קופות הגמל ברשות 
המסים; הרצאה של נציג מגדל על 

הגיל השלישי; ניהול מידע כמנוף 
לצמיחה, בהרצאתה של סמנכ"לית 

שירות ומכירות בקבוצת דן אנד 
ברדסטריט סיגל מאור; ומידע על 

הפוליסה הפיננסית מפי נציג הראל 
חברה לביטוח.

היום נחתם בהרצאתו של הטניסאי הבינלאומי לשעבר אנדי רם, 
שסיפר על מצוינות אישית וכלים לתקשורת בינאישית והחדיר 

מוטיבציה בסוכנים, ובארוחת צהריים במלון.
לדברי יו"ר MDRT יוסי מנור, "התשובה לכל אותן האשמות 

חסרות השחר של המפקחת על הביטוח היא המקצוענות שלנו 
כסוכנים, ויום העיון נתן ביטוי לידע, ללמידה ולרצון של הסוכנים 
לעשות את הטוב ביותר עבור הלקוחות ולהתמקצע עבורם. היה 

יום עיון מקצועי מעולה, ברמה הגבוהה ביותר שאפשר לקבל 
ובהשתתפות מיטב המרצים מחברות הביטוח ומרצים חיצוניים. 
ניתן להרגיש את הרצון של כולם להיות טובים ומצליחים יותר 

מבחינה מקצועית".
מנור מציין כי הביקורת הכי חריפה ביום העיון כוונה כלפי 

המפקחת על הביטוח על שטף החוזרים הבלתי פוסק שהיא 
מנפיקה. "אין אח ורע בכל מדינה בעולם לתופעה הזו. בדקתי 

זאת מול עמיתיי ב-MDRT ברחבי עולם ואין דבר כזה בשום 
מקום. שטף החוזרים מוביל לרמה התנהלות בולשביקית 

והטלת רפש על סוכני הביטוח ללא אסמכתא. אנחנו מגנים 

זאת בכל תוקף".
אחד התכנים המרכזיים של יום העיון, לדברי מנור, קלע 

למגזין MDRT האחרון שיצא זה עתה ומדבר על נושא 
הפרישה. "היו שני תכנים מרכזיים: הגיל השלישי והכנה 
לפרישה ופוליסות פיננסיות – כיום הכספים שנמצאים 

בבנקים נושאים תשואה שלילית ואנשים לא מודעים לכך. 
לעומת זאת, תוכניות חיסכון בחברות ביטוח נושאות תשואות 

מעולות. השוק צריך לעבור לחיסכון באמצעות פוליסות 
פיננסיות. פרט לכך, דובר על תיקוני חקיקות מס שמשפיעים 
על עבודת הסוכן בעיקר בקצבה מוכרת, פנסיה פטורה ממס, 
ונשיא הלשכה אריה אברמוביץ סקר את ההתנהלות הלשכה 

מול משרד המפקחת, בעיקר בהיבט של חוזר העמילות".
מנור מציין כי ליום העיון הוזמנו סוכנים צעירים חברי לשכה 

שעדיין לא הצטרפו ל-MDRT להשתתף, "כדי שיחוו את 
 .MDRT-החוויה ויבינו את הערך המוסף שיש בשייכות ל

חלקם כבר עונים על הקריטריונים ואנחנו מקווים שבהמשך 
הם גם יצטרפו".

כנס הפיננסים הראשון מסוגו שעורכת הלשכה יתקיים ב–15 
בדצמבר בתיאטרון הבימה, בתל אביב. בכנס יוצג לראשונה סקר 

שביעות רצון הסוכנים מחברות ומגופים פיננסיים.
בין הדוברים בכנס: יו"ר תת ועדה לנושאים פיננסיים ארז 

גוטמן, נשיא הלשכה אריה אברמוביץ, מנכ"ל בית ההשקעות 
אינפיניטי אמיר אייל, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח 

וחיסכון, רג'ואן גרייב וד"ר לירז לסרי. כמו כן, יתקיים דיון 
שיבחן היכן כדאי להשקיע כסף – בבנק או בחברת ביטוח, 

והרצאות בנושא השפעת העבודה בפיננסים על תזרים 
העמלות/ הכנסות הסוכנים.

לדברי יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני יובל ארנון, "פיננסים זה לא 
רק קופות גמל וקרנות השתלמות, אלא גם חסכונות לטווחים 

שונים שיכולים לשמש כחלופות להשקעה בבנק וכפתרונות 
לגיל השלישי. זה עולם גדול מאוד, אבל נכון להיום רק כ-25% 

מהסוכנים עוסקים בכך, בעיקר הצעירים שבהם. אנחנו רואים 
בתחום הזה פוטנציאל גדול כצלע נוספת של פעילות מול 

הלקוח, מתוך תפישה הוליסטית שלפיה סוכן הביטוח נותן מענה 
לכל הצרכים של לקוחותיו במגוון תחומים.

"מעבר לכך, פיננסים יכולים לשמש מקור הכנסה לא קטן שיכול 
להיות חלופה למקורות הכנסה שהולכים וגוועים בתחום הביטוח. 
למעשה, לעיסוק בפיננסים יש שני יתרונות עיקריים: משפר את 

הקשר עם הלקוח – מעניק עוד ערך מוסף לסוכן, וגם מסייע 
לפיתוח העסק וההכנסות של הסוכן".

ארנון מסביר כי כנס הפיננסים פונה לשני סוגי סוכנים. "אנחנו 
רוצים לתת רוח גבית לסוכנים שכבר עוסקים בפיננסים ולגרום 
לאנשים שלא עוסקים בתחום כלל להכיר ולהתעניין. הכנס הוא 
יריית פתיחה. ב-2015 נכניס הרצאות בתחום פיננסים למחוזות 

ולסניפים, נרד לשטח וננסה לעניין את מי שלא שם. לרוב מי 
שלא שם הם ציבור הסוכנים המבוגר יותר שלא אוהב להיכנס 

לתחומים חדשים ולא מוכרים, אבל מצד שני דווקא להם יש 
לקוחות עם הרבה כסף יחסית ויש מה להציע להם. לכן אנחנו 

רוצים לדחוף אותם לכיוון הזה". 

"התשובה להאשמות חסרות השחר של 
המפקחת היא מקצוענות הסוכנים"

כנס הפיננסים: "העיסוק בתחום יעניק ערך מוסף 
לסוכן ויכול לשמש כמקור הכנסה לא מבוטל"

מימין: יוסי מנור ומשתתפים בכנס MDRT. צילום: ראובן רפ.
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תביעה ייצוגית נגד כלל: גבתה פרמיה גבוהה 
מדי עבור ביטוחי חיים להבטחת החזר משכנתא

 ביהמ"ש קבע: הפניקס תפצה מבוטח
ב-120 אלף שקל נוספים על הפסד השתכרות

לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה השבוע תביעה 
ייצוגית נגד כלל חברה לביטוח, בסך 10 מיליון שקל, בגין 

גביית יתר של ביטוח חיים להבטחת החזר הלוואת משכנתא, 
עקב אי עדכון פרמיית ביטוח החיים בעקבות הקטנת החוב 

המובטח בהלוואה.
לטענת התביעה, ביטוח חיים להבטחת החזר הלוואה מובטחת 

במשכנתא נהפך לנוהג שגור בישראל. הלוואת משכנתא 
נלקחת לטווח ארוך ולשנים רבות. כל משכנתא מחייבת קיומו 
של ביטוח חיים ללווים להבטחת החזר ההלוואה. עם זאת, יש 

פעמים שבהם מקטינים לווים את היקף ההלוואה באמצעות 
ביצוע תשלום חד פעמי למלווה, או מתוך ביצוע תשלומים 

בפועל, ומתברר כי כלל אינה מעדכנת את גובה הסכום 
המבוטח בביטוח החיים בעקבות הקטנת הסכום, וממשיכה 

לבטח את ההלוואה בביטוח גבוה מדי.
יצוין כי אין בהיעדר העדכון כדי לשנות את גובה ההחזר שבו 

תישא כלל במקרה של מות הלווה, מכיוון שביום הדין אין 
חברת הביטוח משלמת לשארים את גובה ההלוואה במלואה, 

כפי שנרשמה, אלא משלמת ישירות לבנק את יתרת ההלוואה 
בפועל באותה העת. כך, נטען בתביעה, מתעשרת כלל על 

גב הלווים. מה גם שהחברה נמנעת מלתת מידע רלוונטי 
למבוטחים ובכך נוהגת בחוסר תום לב כלפי מי שכלפיו היא 

חבה חובת נאמנות.
התובעים המייצגים נטלו הלוואה בסך 577,128 שקל וכלל 

ערכה ביטוח על הסכום הנ"ל. ב-2010 ביצעו התובעים 
פירעון מוקדם של החלק הארי של ההלוואה בסך 412,550 

שקל. בהתאם לכך, קוצרה תקופת ההלוואה, תוך שהתשלום 
החודשי נותר באותו הסכום. עם זאת, התברר כי כלל המשיכה 

לגבות ביטוח חיים כאילו לא היה פירעון חלקי. בסוף מאי 
2014 התברר לתובעים כי הם משלמים פי 10 מהנדרש. הם 

העבירו את הביטוח לחברת ביטוח ישיר, שם גבו מהם 12 
שקל במקום 130 שקל.

בתביעה נכתב כי "התובעים סמוכים ובטוחים כי עניינם אינו 
ייחודי וכי מדובר בנוהג אצל הנתבעת, הנובע מן העובדה כי 

היא מרוויחה מביצוע ביטוחי חיים וכי ככל שיגדילו את היקף 
ביטוחי החיים, גם שלא לצורך, הן ימשיכו לצבור רווחים".

התובעים המייצגים מעריכים כי על כלל להשיב להם 6,000 
שקל וכי ישנם עוד אלפי מבוטחים במצב דומה, ומכאן סכום 

התביעה הייצוגית המשוער.

בית המשפט העליון הורה השבוע לחברת הביטוח הפניקס 
לשלם למבוטח יותר ממה ששילמה לו בגין הפסד השתכרות, 

לאור העובדה כי שכרו היה צפוי לעלות בכ-1,000 שקל 
בחודש, מדי שנה.

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים 
נידונה תביעתו של וויר עבד אל כרים נגד הפניקס. המערער, 

רתך במקצועו ובעל עסק לעבודות ריתוך ומסגרות, בן 54, 
נפגע בתאונת דרכים ב-2007. התאונה הוכרה על ידי המוסד 

לביטוח לאומי כתאונת עבודה, ונכותו הצמיתה הועמדה על 
37%, בגין הגבלה בתנועות פרק ימין וברך ימין וקיצור הגפה 

הימנית.
בית המשפט העריך את נכותו התפקודית של המערער 

בשיעור של 56%, בהתחשב במקצועו כרתך ובכך שעבודתו 
כרוכה בעבודה פיזית. הוא העריך את נזקו של המערער 

ב-1,354,000 שקל, ובניכוי כ-978 אלף שקל תקבולי מל"ל 
העמיד את הפיצוי על סך של כ-377 אלף שקל.

השופט עמית כתב בהחלטת בית המשפט העליון כי "מצאתי 
כי יש מקום להתערב בסכום שנפסק בגין הפסד השתכרות, 

באשר בית משפט קמא העמיד את בסיס שכרו של המערער 
עובר ליום התאונה על הסך של 8,627 שקל נטו, ולעתיד – 

על הסך של 9,000 שקל נטו. זאת, על אף שחלפו שבע שנים 
מיום התאונה ועד ליום מתן פסק הדין, ועל אף שהוכח כי 

בשלוש השנים שלפני התאונה השתכרותו של המערער גדלה 
מדי שנה בסכום של כ-1,000 שקל בחודש.

"לכן דומני כי ראוי היה להעריך את פוטנציאל הגידול 
בהכנסתו של המערער לאורך השנים, אם במהלך השנים 

שחלפו עד למתן פסק הדין, ובוודאי שבשנות העבודה שנותרו 
למערער עד גיל 70, ביותר מהסך של 373 שקל. לאור זאת, 
אציע לחבריי להעלות את הסכום הכולל שנפסק בגין הפסדי 

השתכרות, בסך של 120 אלף שקל נכון להיום, בצירוף 
שכ"ט עו"ד בשיעור 13% ומע"מ. בכפוף לכך, יתר ראשי הנזק 

יישארו על כנם".
בית המשפט אף קבע כי המשיבה תישא בהוצאות המערער 

בסך 10,000 שקל.

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו
של חבר הלשכה אשר מזרחי
על מות אימו דינה מזרחי ז"ל

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו
של חבר הלשכה רון ארבל
במות אביו דוד ארבל ז"ל

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערה
של חברת הלשכה מלכה גוטמן

על מות בעלה ירחמיאל גוטמן ז"ל
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תביעות עקב אובדן כושר עבודה )אכ"ע( הן הקשות ביותר 
למבוטח ולסוכן הביטוח הפנסיוני לאור מורכבות ההגדרות 

ופרשנותן השונה, ועקב התהליך המנהלי 
הארוך והסבוך שחברות הביטוח מכתיבות. 

לנו – סוכני הביטוח – יש מחויבות גדולה 
ללקוחותינו ללוות אותם ולתמוך בהם 
בשעתם הקשה שבה הם מאבדים את 

יכולתם לעבוד בעיסוקם הקבוע, ולדאוג 
שיקבלו את המגיע להם מחברת הביטוח, 

למענם ולמען בני משפחותיהם.
הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה מינתה 

צוות מחבריה שירכז הצעות לשיפור הכיסוי 
הביטוחי לאכ"ע, מתוך ראיית טובת המבוטח 

ולאור ניסיונם הרב של חברי הוועדה בטיפול בתביעות בתחום 
זה. הוגשו כ-15 המלצות לאנשי אגף הפיקוח, ובמאמר זה 
ברצוני להתייחס לנקודה אחת, חשובה ומרכזית, שמן הדין 
ומן הצדק לתקן: דרישתנו להעלות את גובה הפיצוי המרבי 

במקרה אכ"ע
מ-75% ל–100% מהשכר המבוטח.

מטרת ביטוח אכ"ע היא שמירת רמת החיים של העובד 
ומשפחתו בתקופת אי הכושר. סכום הביטוח וה"שחרור" 

משקללים את הערך הכלכלי של העובד ואת הצורך הביטוחי 
שלו. אם נפרט קצת – תפקיד הכיסוי הביטוחי הוא לדאוג 

להמשך ההכנסות, באותה רמה או קרוב לה, שהיו לעובד ערב 
קרות מקרה ביטוח. משתמע מכך שהפיצוי צריך להבטיח את 

המשך פירעון כל תשלומי החובה השוטפים של המבוטח, 
לרבות תוכניות חיסכון למיניהן. כמו כן, למנוע פדיונות וביטולי 

תוכניות, לקיחת הלוואות ואשראי נוסף, פרט אולי לאשראי 
זמני עד קבלת תגמולי הביטוח.

סכומי הביטוח בתוכניות אכ"ע בכל חברות הביטוח נקטמים 
ב–75% מהשכר המבוטח. שיעור זה רחוק מלענות על צורכי 

העובד החולה הבסיסיים מהסיבות הבאות:
 ישנם רכיבי שכר שאינם מבוטחים, כך ש–75% מהשכר . 1

המבוטח הם עוד פחות מ- 75% מהשכר הכולל.
 המשכורת המדווחת בפוליסה אינה מעודכנת במקרים . 2

רבים, או שסכום הביטוח אינו מעודכן. גם במקרים אלה 
הפיצוי בפועל נמוך מ-75% מהשכר הנוכחי.

 חודש ראשון עד שלושה חודשים ראשונים )תלוי בהרחבות( . 3
הם תקופת המתנה ללא פיצוי. זה הפסד ברור לעובד.

 ההוצאות השוטפות של העובד החולה בביתו גבוהות יותר . 4

מימי שגרה. הוצאות רפואיות ונסיעות למרפאות, הוצאות 
מוגברות לחשמל בבית )מזגן(, מים, ארוחות וכדומה. 

לעתים נדרש ריתוק בני משפחה לטיפול 
בחולה, מה שגורם להפסדים והוצאות 

נוספות למשפחה.
 עול התשלום החודשי למשכנתא לא ניתן . 5

לביטול, ואין כיום דרך לבטח את החזר 
המשכנתא.

כל זאת עוד מבלי שמנינו את תהליך 
התביעה הקשה המצריך אישורים רפואיים 

ומנהליים רבים, את הצורך של המבוטח 
להוכיח שאינו כשיר לעבוד בעיסוקו או 

בעיסוק סביר אחר, הוצאות משפטיות שיש 
לפעמים לשלם לעו"ד לצורך ניהול התביעה מול חברת 

הביטוח, והעיכובים בקבלת תגמולי הביטוח.
הצעתנו למשרד המפקחת על הביטוח באמצעות הוועדה 

לביטוח פנסיוני היתה לתקן כשל מעיק זה של מוצר ביטוח 
אכ"ע, ולהעלות את גובה הפיצוי ל–100% מהשכר המבוטח. 

כמו כן, להתיר ביטוח תשלומי משכנתא כך שסכום הפיצוי 
בו יהיה עד גובה החזר ההלוואה החודשי, אף אם יגלוש אל 

מעבר לגובה המירבי של השכר המבוטח. העלאת גובה הפיצוי 
הוא נושא חיוני שאנו נאבקים עליו, ואישורו יהיה התחלה 

טובה ובשורה מעודדת לעובדים המבוטחים בביטוח אובדן 
כושר עבודה. תוצאה כזאת תהיה גם לשביעות רצוננו, סוכני 
הביטוח, מכיוון שהיא תגשים טוב יותר את מטרת שליחותנו 
ללוות ולדאוג למבוטחים שלנו בשעה שהם נזקקים למימוש 

זכויותיהם לאורך ציר הפנסיה שלהם.
הדרך לאישור ההעלאה אינה פשוטה וגם לא קצרה. הפיקוח 

עדיין צריך להסכים עם טענותינו, לנסח טיוטת החלטה 
ולהעבירה לחברות הביטוח ולגורמים נוספים לצורך קבלת 

תגובתם, ולבסוף לגבש נוסח סופי של הוראה מחייבת.
אף על פי כן, יש מקום לאופטימיות. משרד המפקחת אמון 
על טובת צרכני הביטוח וישנה שם הקשבה חיובית ונכונות 

לשיפור המוצר לטובת העובדים המבוטחים, ולא רק בהעלאת 
גובה הפיצוי. בנושאים נוספים, כמו קיצור תקופת המתנה, 

שיפור ההגדרה העיסוקית, ביטול חריגים, שמירת גובה הפיצוי 
למובטלים ועוד, אני מצפה לבשורות טובות למבוטחים ולנו, 

סוכני הביטוח, במהלך 2015.
ובנושא העלאת גובה הפיצוי ל-100% מהשכר, נעבוד קשה, 

"נחזיק אצבעות" ונצליח

דרוש 100% פיצוי )מהשכר המבוטח( 
באובדן כושר עבודה

מאת חיים גולדיס, חבר הוועדה לביטוח פנסיוני

Etiam porttitor facilisis blandit. 
Proin ante justo, dictum at 
sapien et, molestie sollicitudin 
magna. Aenean dignissim 
vestibulum faucibus. Ut nec 
metus metus. 

HEADING2HEADING
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Morbi 
fermentum justo eu molestie 
rhoncus. 

Nulla a risus convallis, iaculis 
leo id, facilisis metus. Lorem 
ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

HEADING1 3

בשבוע הבא ייצא לדרכו לראשונה
סקר שביעות רצון מהחברות והגופים הפיננסים
התוצאות יפורסמו בכנס הפיננסים של הלשכה

שיתקיים ב-15 בדצמבר
הנכם מתבקשים לשתף פעולה עם הסוקרים הטלפוניים
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מי מאתנו סוכני הביטוח לא נתקל במקרה שבו דחתה חברת 
הביטוח תביעה לתשלום תגמולי ביטוח בשל 

אי קיום או אי הפעלתם של אמצעי מיגון בכלי 
הרכב, בדירה, בעסק וכדומה?

חברת ביטוח המבטחת תכולת דירה מתנה 
בדרך כלל את תחולת הכיסוי הביטוחי בגין נזק 
או אובדן לתכשיטים בהתקנת כספת שתשמש 

לאחסנת התכשיטים. האם אי קיום הדרישה 
בפוליסה להפעלת אמצעי מיגון היא "תנאי 

מוקדם" שהפרתו גוררת היעדר כיסוי ביטוחי 
ושוללת באופן אוטומטי את זכותו של המבוטח 

לקבל תגמולי ביטוח או שמא חל סעיף 21 לחוק 
חוזה ביטוח, שעל פיו הפרה של דרישה שעניינה 

נקיטת "אמצעי להקלת סיכונו של המבטח" 
עשויה לגרור תגמולי ביטוח מופחתים )להבדיל משלילתם 

מדעיקרא(, בהתאם להסדר התשלום היחסי המעוגן בסעיף 18 
לחוק חוזה ביטוח.

בפסק דין סלוצקי החזיק המבוטח בתכשיטים בערך של מאות 
אלפי שקלים ולכן דרשה חברת הביטוח את התקנתה של 

כספת מיוחדת בביתו. המבוטח התקין כספת כנדרש, אך ביום 
שבו התרחשה פריצה לביתו התברר כי התכשיטים לא היו 

מאוחסנים בכספת, אלא הוחזקו בדירה במקום אחר שממנו 
הם נגנבו. הכספת עצמה לא נפרצה. בנסיבות אלה סירבה 
חברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח. התיק הגיע עד 

לפתחו של בית המשפט העליון, שקבע הלכה חשובה, לפיה 
סעיף 21 לחוק חוזה הביטוח חל גם במקום שבו לא הופעל 
אמצעי מיגון, ולא רק כאשר האמצעי לא הותקן. כמו כן, אין 
לראות בדרישה להפקדת התכשיטים בכספת משום "תנאי 

מוקדם" המאיין את הפוליסה.
במרכזו של סעיף 18)ג( לחוק חוזה ביטוח עומד הסדר 

התשלום היחסי, המאפשר מתן סעד "מרוכך" של תשלום 
תגמולי ביטוח חלקיים. הסדר הפיצוי היחסי המופיע בחוק 
זה מקנה זכאות לתגמולי ביטוח מופחתים, בהתאם ליחס 
בין הפרמיה ששולמה לבין הפרמיה שהיתה משולמת בגין 

ביטוח שבו לא נדרשים נקיטתם של אמצעי המיגון. התפישה 
לפיה דרישות מסוימות לגבי אמצעי להקלת הסיכון הן "תנאי 

מוקדם" לתחולת חוזה ביטוח, מרוקנת למעשה מתוכן את 
ההסדר החקיקתי הקבוע בסעיפים 18 ו-21 לחוק.

הנחת היסוד של המחוקק היא שאם לא בוטלה הפוליסה כדין 
או אם לא הוכחה כוונת מרמה על ידי המבוטח או שאף מבטח 

סביר לא היה מבטח את הנכס בפרמיה גבוהה יותר )מבוטח 
שאינו נוקט באמצעי להקלת הסיכון(, הרי שעל חברת הביטוח 
לשלם את מלוא תגמולי הביטוח. בפסק דין סלוצקי קבע בית 
המשפט כי משלא הוכיחה חברת הביטוח כי היא זכאית לסעד 
התשלום היחסי, הרי שעליה לשלם את מלוא תגמולי הביטוח 

למבוטח.
לגישת היועץ המשפטי לממשלה שפורסמה ב-2013, אין 

בעובדה שמבוטח לא נקט באמצעים להקלת סיכון ביטוחי כדי 
לאיין את קיומה של הפוליסה בעת מקרה ביטוח. בחירתו של 

המחוקק להסדיר מקרים של נקיטה באמצעים להקלת הסיכון 
בחוק מלמדת כי המחוקק סבר שגם במקום שבו המבוטח לא 

עמד בחובותיו על פי פוליסת הביטוח ולא הפעיל אמצעים 
להקלת הסיכון שנדרשו ממנו, פוליסת הביטוח עדיין תחול 

והשלכות אי העמידה ייבחנו במסלול המשפטי שקובע החוק.

בנובמבר 2014 פורסמה הבהרה על ידי הממונה על שוק 
ההון, ביטוח וחיסכון בנושא: "נקיטת אמצעים 
להקלת הסיכון". המפקחת על הביטוח ציינה 

ש"מביקורות שערך אגף שוק ההון, ביטוח 
וחיסכון עולה כי במקרים מסוימים תכניות 

לביטוח רכוש כללו דרישה או סייג, שעל פיהם 
קיום או הפעלה של אמצעי מיגון תקינים מהווים 

תנאי מוקדם לחבות חברת הביטוח. עוד עלה 
מהביקורות, כי לעתים דרישה או סייג אלה גררו 

שלילה אוטומטית של תגמולי ביטוח בקרות 
מקרה ביטוח, באופן שאינו מתיישב עם לשון 
החוק והפסיקה. כמו כן נמצא כי גם במקרים 

שבהם לא נכלל בתוכנית הביטוח תנאי מוקדם, 
לא נערך יישום של הוראות ההסדר החקיקתי 
הקבוע בסעיפים 18 ו-21 לחוק, והתביעה נדחתה בשל אי 

קיום או הפעלה של אמצעי מיגון.
עוד הוסיפה המפקחת על הביטוח כי "בעת יישוב תביעות, 
נדרשת חברת ביטוח ליישם את הוראות ההסדר החקיקתי 

הקבוע בסעיפים 18 ו-21 לחוק במלואן. יישום הוראות ההסדר 
מחייב את חברת הביטוח לערוך התייעצויות פנימיות וחיצוניות 

עם גורמי חיתום, אקטואריה, ביטוח משנה וכיו"ב ולתעדן. 
חברת ביטוח נדרשת לבחון את תכניות הביטוח בענפי ביטוח 

רכוש, ולעדכנן כך שלא תכלולנה דרישה או סייג, הקובעים 
כי קיום או הפעלה של אמצעי מיגון תקינים מכל סוג שהוא 

מהווים תנאי מוקדם לחבות חברת הביטוח. חברת ביטוח 
נדרשת לבחון האם תעריפי הביטוח הקיימים אצלה תואמים 
את הקבוע בסעיף 18)ג( לחוק ולקבוע נהלים שיאפשרו את 

יישום הסדר התשלום כאמור בסעיף זה".

 אי קיום תנאי מיגון בפוליסה
מאיין את הכיסוי הביטוחי?

מאת גיל עמיר, חבר הוועדה לביטוח כללי
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
למסירה סוכנות ביטוח בעל מוניטין 25 שנה 
באזור מודיעין )מודיעין עילית( במגזר הדתי 

והחרדי. טל: 050-5240046 שלום

סוכנות ביטוח גדולה מת"א רמת גן חולון והצפון 
מעוניינת לרכוש תיקים איכותיים ובכל גודל 
 ובכל סוג בתנאים מעולים, סודיות מובטחת.

לאבי-050-5234664

סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת לרכוש 
 תיקים מכל סוג, סודיות מובטחת –

דין – 054-3971771

סוכנות בי פור יו מעוניינת ברכישת תיק. 
אפשרות לליווי. כולל משרדים. אזור המרכז. 

 השפלה וירושלים.
מעונין לקלוט פקידת ביטוח חיים ופקידת 
 אלמנטארי לסביבת עבודה נעימה ודינמית.

 סודיות מובטחת. 052-8741331.
michaele@b4-u.co.il מייל

דרושים
למשרד בפתח תקווה במרכז העיר דרושה 

פקידה/ רפרנטית מנוסה בביטוחים אלמנטרים, 
רצוי עם ניסיון בעבודה במשרד/סוכנויות ביטוח. 

 אפשרות לשעות גמישות.
as_ins@017.net.il  קו"ח למייל

 דרוש סוכן ביטוח מחדרה לרכישת תיק
dani@gsr.co.il פרטים 

גשר מיזוגים ורכישות בביטוח

לסוכנות ביטוח בהרצלייה, דרושה פקידה 
אלמנטרית מנוסה.

yossi@yossibit.com קו"ח ל

לסוכנות ביטוח מובילה במרכז דרוש/ה חתם/ת 
רכבים ודירות לטיפול בחידושים ניסיון בתחום 
שנתיים חובה. עדיפות  ליוצאי סוכנויות. קו"ח 

limorh@misgav.co.il  למייל

 לסוכנות הביטוח שווקים פיננסיים בע"מ
בפתח תקוה דרוש/ה מנהל/ת תיק בעל/ת רשיון 

 סוכן פנסיוני. נסיון במכירות ביטוח פנסיוני
 ופרט – חובה. טל' : דובי – 054-7722197

dubi@sf-ins.co.il :או מייל

לסוכנות ביטוח גדולה דרוש/ה חתם/ת עסקי/ 
nava@gabay-ins.co.il :קבלני. שליחת קו"ח ל

השכרה ושכירות משנה
מתפנה משרד יפה להשכרה ב"בית קורקס" 
בקרית אתגרים ברעננה. 70 מ"ר מחולק ל-3 
חדרים, הול כניסה לקבלת קהל ומטבח + 2 

 חניות מקורות גדולות.
 לפנות לדני קסלמן 0505-333048

kolan-99@012.net.il או למייל

בת"א ליד חברת ביטוח איילון, עד 50 מ"ר עם 
או בלי שירותי משרד. 

 לפרטים דני מגשר
dani@gsr.co.il 054-4884220

בירושלים, בבניין כלל, מתפנה משרד מושקע 
 לסוכני ביטוח. מיקום מעולה.

לפרטים: 052-2674820 יעקב
 להשכרה: ברחוב אפעל בפתח תקווה

 משרדים בגדלים שונים.
לפרטים: 03-9217911, 050-6995959 )חנוך(.
 סוכנות ביטוח בינונית מעוניינת לחלוק משרדים

במגדל צ'מפיון מול קניון איילון בשטח של 
כ-210 מ"ר סה"כ עם סוכנות נוספת החל 

 מחודש נובמבר 2014
לפרטים שמוליק 054-4946290

 להשכרה בסוכנות ביטוח בכפר סבא
 2 חדרים מרוהטים, 2500 ₪ לחדר

 המחיר כולל: חשמל ארנונה דמי ניהול וניקיון
שלומי: 054-4590024

לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2014, מתבקשים לפנות בכתב

באמצעות כתובת המייל: luah@mil-media.co.il // הפרסום מוגבל ל-3 שבועות

הפטור ממס לקצבה מזכה בגיל פרישה )67 /62( הוא בשיעור 
43.5% מתקרת קצבה מזכה בסך 8,470 שקל בחודש, והוא 

מורכב מפטור ממס בסיסי בשיעור 35% שמותנה באי קבלת 
מענקי פרישה פטורים ממס ובפטור ממס 

נוסף בשיעור 8.5% שאינו מותנה כלל 
בקבלת מענקי פרישה פטורים ממס.

מי שמקבל מענקי פרישה פטורים ממס 
נפגע לו הפטור ממס הבסיסי בלבד ואילו 
הפטור ממס הנוסף בשיעור 8.5% מגיע לו 
בכל מקרה. ואולם חשוב להבין כי נוסחת 

השילוב החדשה שנקבעה בתיקון 190 
לפקודה לא עושה כל אבחנה שהיא בין 

שני פטורים אלה ולכן התוצאה המתקבלת 
ממנה מבטאת את סך הפטור ממס לקצבה 

המזכה.
כדי לחשב את הפטור ממס לקצבה המזכה 

יש לבצע את כל התהליך הבא:
	 יש לקחת את סך המענק הפטור ממס 
ששולם ולחלק אותו בסך שנות העבודה 
שבגינן שולם. התוצאה הנה מענק פטור 

ממס לכל שנת עבודה. אם המענק הפטור ממס שולם בשנים 
שלפני השנה שבה חל גיל הזכאות, יש להצמידו לשיעור 

עליית המדד מהמועד שבו שולם ועד לתחילת השנה שבה 
חל גיל הזכאות. אם המענק הפטור ממס שולם לפני 2012, 

וחלפו 15 שנים לפחות מהמועד שבו שולם ועד למועד 
תחילת קבלת הקצבה, אין לכלול אותו כלל בנוסחת השילוב. 

אם המענק הפטור ממס שולם לפני 2012, בתקופה שבין 
השנה השישית לשנה ה-15 שלפני תחילת קבלת הקצבה, 

יש להפחיתו ב-10% לכל שנה, החל מהשנה השישית ועד 
לשנה ה-15 שלפני תחילת קבלת הקצבה. מענק פטור ממס 

ששולם החל מ-2012 לא יופחת כלל בצורה זו.
	 את המענק הפטור ממס לכל שנת עבודה 

יש להכפיל במספר שנות העבודה, אך 
לא יותר מ-32 שנה שקדמו לגיל הזכאות. 
התוצאה היא המענק הפטור ממס שייכנס 

לנוסחת השילוב. במניין שנות העבודה 
אין לכלול את שנות העבודה שלאחר גיל 

הזכאות. גיל הזכאות הינו המאוחר מבין גיל 
הפרישה הקבוע בחוק )67/62( לבין מועד 

תחילת קבלת הקצבה בפועל.
	 את המענק הפטור ממס שייכנס לנוסחת 

השילוב יש להכפיל במקדם קבוע בחוק 
– 1.35. התוצאה היא המענק הפטור ממס 

שפוגע בפטור ממס לקצבה המזכה.
	 את המענק הפטור ממס שפוגע בפטור 
ממס לקצבה המזכה יש להפחית מסכום 
ההון המרבי הפטור ממס בסך 663,201 

)180 * 43.5% * 8,470(. התוצאה היא 
יתרת ההון הפטורה ממס. דרך אגב, מספר זה בדיוק מהווה 

את סך הפטור ממס שניתן להיוון קצבה מזכה.
	 את יתרת ההון הפטורה ממס יש לחלק במקדם ההמרה 

להון – 180. התוצאה היא יתרת הפטור ממס לקצבה המזכה.
	 את יתרת הפטור ממס לקצבה המזכה נחלק בתקרת 

הקצבה המזכה בסך 8,470. התוצאה היא שיעור הפטור ממס 
לקצבה המזכה. שיעור זה נקוב תמיד מתקרת הקצבה המזכה 

שמתעדכנת אחת לשנה בגובה שיעור עליית המדד.

כך תחשבו פטור ממס לקצבה מזכה
מאת רו"ח צביקה משבנק


