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המסלקה הפנסיונית:
המפקח פרסם את טיוטת חוזר תעריפי השימוש במערכת
וצפוי לבדוק את היערכות החברות להתחברות אליה
המפקח על הביטוח ,פרופ’ עודד שריג,
שלח באחרונה מכתב למנכ”לי החברות
בנוגע לכללי ההתחברות למערכת הסליקה
הפנסיונית המרכזית .במכתבו מציין המפקח
כי “חברת סוויפטנס פרסמה ב12.02.13-
מסמך המפרט כללי מערכת להתחברות
למערכת סליקה פנסיוניות מרכזית (להלן:
“המסלקה”) ...מטרת הכללים להכין את
הגופים המוסדיים להתחברות עם מערכת
המסלקה הפנסיונית המרכזית ולשימוש
בה .הכללים אושרו על ידי” .המפקח מוסיף
ומציין כי “חובת ההתחברות מחייבת גוף
מוסדי להיערך להתחברות למסלקה
ולשימוש בה .ההערכות תהא בהתאם
לכללים שתפרסם המסלקה ,כגון :דרישות
טכנולוגיות ,ממשקי תקשורת ואבטחת
מידע ,כללי הטמעת תוכנה שתידרש
והכשרת עובדים” .המפקח חותם ומבהיר
ש”כדי לקדם את הערכות גופים מוסדיים
לפעולה באמצעות המסלקה ,בכוונתנו
לבצע בחודשים הקרובים בדיקות
וביקורות לבחינת הטמעת ויישום כללי
המערכת להתחברות למסלקה על ידי
גופים מוסדיים” .בתוך כך פרסם השבוע
המפקח טיוטת חוזר בנוגע לתשלום עבור
השימוש במערכת המסלקה הפנסיונית,
לרבות תעריפים ,מועדים והסדרי
התשלום למפעילת המערכת  -חברת
“סוויפטנס” מקבוצת “נס טכנולוגיות”.
במסגרת זו קובע המפקח כי גוף מוסדי
ישלם דמי שימוש שנתיים במערכת בסך
 3,000ש”ח ,כאשר דמי השימוש יהיו
צמודים למדד ,וזאת במידה והמדד יעבור

את ה .5%-בהתייחס למפיצים ולגופים
שאינם מוסדיים יתבצע התשלום בגין
השימוש במערכת על פי מחירון (בסיס או
מחיר מינימלי) ,והחיוב יבוצע אחת לחודש
או מיידית בגין כל פעולה ,כנגד חשבונית.
זאת ועוד :טיוטת החוזר מבהירה כי מזמין
הפעולה יחויב בעלות מלאה גם במידה וזו
לא הושלמה מסיבות הקשורות אליו ובעת
פעולה חוזרת ,יחויב המזמין במחצית

מהעלות .ניתן יהיה לערער על חיובים בגין
שימוש במערכת בתוך  30יום מקבלת
החשבונית לתשלום .עוד מציין המפקח
בטיוטה כי עדכוני התעריפים למפיצים
ולגופים שאינם מוסדיים ייעשו החל
מהשנה הראשונה להפעלתה המלאה של
המערכת ,כאשר הפחתה בדמי השימוש
יינתנו על ידי חברת “סוויפטנס” רק באישור
המפקח.

להלן תעריפי השימוש במסלקה הפנסיונית כפי שפורסמו בטיוטת החוזר של המפקח:
סוג הפעולה

מספר
פעולה
בקשת מידע מכלל הגופים המוסדיים
.1
בקשת מידע על מוצר פנסיוני באופן
.2
חד פעמי  /מתמשך
העברת מידע על יתרות פיצויים ,לכל
המוצרים הקיימים לזכות עובד מסוים
.3
אצל אותו גוף מוסדי
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

מחירון בסיס

מחיר
מינימלי
₪ 20

₪5

₪0

 ₪ 0.5לכל עובד

₪0

₪ 40

 ₪ 3לקובץ לכל גוף מוסדי
העברת מידע נלווה להעברת כספים
 ₪ 0.15 +לכל רשומה על
שלא בוצעה באמצעות המערכת
רכיב במוצר
₪ 2.5
העברת מידע מבעל רשיון לגוף מוסדי
₪ 40
בקשת נתונים אודות מידע
 ₪ 40לבקשה  ₪ 1 +לכל
בקשת נתונים על כספים שהועברו
עובד כשהיוזם הוא המעסיק
במערכת
₪0
העברת בקשה לביצוע פעולה
 ₪ 3להפקדה של כספים
לכל גוף מוסדי ₪ 0.15 +
הפקדת כספים ,כולל העברת מידע
לכל פיצול של ההפקדה
נלווה להעברת הכספים
לגבי אותו מוצר
 ₪ 40לכל דוח
דוחות תפעוליים למשתמשים

₪0
₪0
₪ 20
₪ 20
₪0
₪0
₪ 20

חג פורים שמח!
הלשכה תהיה סגורה ביום ראשון  24.2.2013לרגל חג הפורים.
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מחקר חדש קובע :כשליש מהשכירים בישראל לא יודעים
כמה מעסיקיהם מפרישים עבורם לפנסיה
מסקר של מכון “ TRIמחקרים אסטרטגיים”,
בניהולו של ד”ר אריה רותם ,אשר בוצע
עבור עיתון “גלובס” ,נמצא כי כ33%-
מהשכירים בישראל כלל אינם יודעים כמה
מופרש להם לפנסיה על ידי מעסיקיהם .עוד
נמצא כי קרוב ל 30%-אינם בודקים באופן
קבוע אם המעסיק אכן מעביר להם כספים

לחיסכון פנסיוני .הממצאים מגלים בנוסף
כי כ 42%-מהשכירים מסתפקים בבדיקת
תלוש השכר שלהם כדי לוודא שאכן הכספים
מועברים אל החיסכון הפנסיוני שלהם,
כ 16%-עוברים על הדוחות הנשלחים
אליהם מהגופים המוסדיים וכ 12%-בודקים
גם בתלוש השכר וגם עוקבים בקפדנות

אחר הדוחות המגיעים אליהם .עורך הסקר,
ד”ר רותם ,מעריך כי הנתון לפיו כשליש
מהשכירים בישראל כלל אינם יודעים כמה
מופרש להם לפנסיה על ידי מעסיקיהם אף
נמוך יותר ,וזאת לדבריו “בגלל הנטייה שיש
לאנשים להציג את עצמם ככאלו ששולטים
על הנעשה בחייהם”.

הלשכה ואוניברסיטת תל אביב  -הפקולטה למנהל עסקים
ע”ש ליאון רקאנטי ,פותחות קורס מתכננים פיננסים חדש -
Financial Planners

נוכח השינויים המשמעותיים שהתרחשו
ומתרחשים בתחום הביטוח הפנסיוני,
לרבות הגברת הרגולציה ,הדרישה לתכנון
פנסיוני אישי כחלק ממסמך ההנמקה
והיעדר מקדמי קצבה שוק הון מורכב,
המקשה על הלקוח לבחור נתיבי השקעה
מניבים כך שבהגיעו לגיל פרישה יוכל
להמשיך לחיות בכבוד  -מחייבים את סוכן
הביטוח הפנסיוני להתמחות בתחום התכנון
הפיננסי המתמשך .תכנון פיננסי נכון הוא
הבסיס לבניית העתיד הכלכלי של הלקוח
והמכשיר הבלעדי באמצעותו ניתן לבחון
את צרכי הלקוח בציר הזמן ,מיום התכנון
הראשוני ועד הגיע הלקוח לגיל פרישה.
תכנון פיננסי משמש את המתכנן בהתאמת
מוצרי חסכון וביטוח ללקוח ,מתחשב
ביכולות של הלקוח ,נותן מענה למשאלותיו
מההיבט הכלכלי-המיסוי ומההיבט משפטי,

כגון צורך בצוואות ,ועוד כהנה וכהנה
היבטים .מורכבות עבודתו של המתכנן
הפיננסי מחייבת אותו בלימוד והכשרה
ברמה מקצועית גבוהה .במהלך השנה
האחרונה עקבה הלשכה אחר המהלכים
המתרחשים
והכלכליים
הרגולטורים
בעולמו של סוכן הביטוח הפנסיוני .כמו
כן למדה הלשכה על המתרחש בעולם
בתחומים אלה .התבוננות זו הביאה לגיבוש
תוכנית לימודים מתקדמת לחברי הלשכה,
המתאימה גם לעובדים הפעילים בגופים
המוסדיים שסוכני הביטוח קשורים להם.
זוהי תוכנית ,שמגמתה להכשיר למעשה
את כל העוסקים בעולם החיסכון ארוך
הטווח והביטוח בהבנת וביכולת התאמת
מוצרים ושירותים ללקוח הקיים והחדש.
משהתגבשה התוכנית ותכניה פנתה
הלשכה לאוניברסיטת תל אביב  -הפקולטה

למנהל עסקים ע”ש ליאון רקאנטי ,והציע
שמסלול הלימודים המגובש ינוהל בפיקוח
אקדמי על ידי “להב”  -לימודי הכשרה
בניהול ,בשילוב המכללה לפיננסים וביטוח
על שם שלמה רחמני ז”ל ,שליד הלשכה.
תוכנית הלימודים כוללת בין השאר מבוא
לתכנון פיננסי ,רגולציה ,מיקרו-כלכלה,
כלכלת ישראל ,הכרת שוק ההון ,ניהול
סיכונים וגידורם ,שימוש בתוכנות פיננסיות
וחישובים פיננסים ,מיסוי ועוד  -נושאים
המשמשים את המתכנן בתהליכי עבודתו
מול לקוח .עם סיום הקורס יקבל הלומד
תעודת גמר חתומה מטעם האוניברסיטה
 להב  -והמכללה לפיננסים וביטוח ע”ששלמה רחמני ז”ל .המחזור הראשון צפוי
להיפתח ב 5-במאי  .2013מספר המקומות
מוגבל ל 30-משתתפים .פרטים מלאים
הנוגעים לקורס ולהרשמה יופצו בקרוב.

קופות הגמל :ממשיכה מגמת הצמיחה – רשמו בתחילת
 2013תשואה של כ 1.2%-בממוצע
קופות הגמל הגדולות פתחו את שנת 2013
במגמה דומה לזו שאפיינה את ביצועיהן
ב ,2012-קרי :מגמת חיובית .כך ,רשמו
הקופות בחודש ינואר השנה תשואה של
כ 1.2%-בממוצע .בשנה החולפת הסתכמה
צמיחתן בתשואה של כ 10%-בממוצע.
בדירוג התשואות ניצבות בראש הקופות של
בית ההשקעות “אלטשולר שחם” ,כאשר
ביחס לשלוש השנים האחרונות הניבו

קופות “גמל קלאסי” ו”גמל כללי” תשואה
מצטברת של  ,29%כל אחת .אחריהן
בדירוג קופת הגמל של “ילין לפידות” עם
תשואה מצטברת בשלוש השנים האחרונות
של “ .25.7%מיטב”“ ,אקסלנס” ו”מנורה
מבטחים” ,עם תשואות מצטברות בשלוש
השנים האחרונות של 20.5% ,22.2%
ו 20.2%-בהתאמה ,חותמות את חמשת
הקופות המובילות בתשואות המצטברות

בשלוש השנים האחרונות ,נכון לסוף
ינואר  .2013עוד מנתוני הקופות :קופת
“תגמולים ופיצויים” של “מגדל” הניבה
תשואה מצטברת בשלוש השנים האחרונות
של “ ,19.9%דגש איתן” של “כלל ביטוח”
 19.7%ו”גילעד” של “הראל”  .19.2%דמי
הניהול באותן קופות ב 2012-נעו בין 0.88
ב”כלל ביטוח” וב”ילין לפידות” ועד 1.54
ב”מנורה מבטחים”.

הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית ,במישרין ו/או בעקיפין ,לגבי המידע והחומר המתפרסם בעיתון ביטוח ופיננסים מטעם הלשכה בכל הנוגע למוצרים/שירותים
המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם .הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות .אין לצלם להעתיק או להפיץ בדרך
אחרת גליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל.
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“איילון” ממשיכה לחזק את הקשרים עם סוכניה:

אמיל וינשל ,מנכ”ל החברה ,קיים פורום “שולחן עגול” נוסף עם סוכנים
חברת “איילון” ממשיכה בחיזוק קשריה עם
סוכניה וקיימה בשבוע שעבר פורום “שולחן
עגול” נוסף .זהו פורום שאותו מיסדה
“איילון” ומהווה ממשק בין הנהלת החברה
לסוכניה .הפורום מתנהל בראשותו של
אמיל וינשל ,מנכ”ל החברה ,ולוקחים בו
חלק מנהלים בכירים וסוכנים מובילים מכלל
מחוזות החברה .לדברי גורמים ב”איילון”,
המפגש האחרון של הפורום עסק בביטוחי
העסקים של החברה ,לרבות התחום
החקלאי ,הקבלני ודירקטורים .וינשל הציג
בפני הסוכנים את אסטרטגיית החברה

ושיקף בפניהם את יעדיה ,מתוך ראיה
להמשך הרחבת הפעילות בכלל ופעילות
העסקים בפרט .עודד צסרקס ,סמנכ”ל
בכיר ומנהל האגף לביטוח כללי ,הציג בפני
הנוכחים סקירה על פעילות העסקים של
“איילון” .בתוך כך ,הסוכנים המשתתפים
העלו סוגיות מקצועיות בעבודתם היומיומית
עם תחום העסקים בחברה והציגו מימדים
שונים לטיפול ,שיפור ושימור .ב”איילון”
מדגישים כי בתום כל מפגש של הפורום,
ולאחר טיפול בסוגיות שהועלו ,מוציאה
החברה סיכום לסוכנים המשתתפים ,בו

מוצגים דרכי הפעולה ויישום הבקשות
והנושאים שנידונו“ .הקמת הפורום והמשך
פעילותו באופן תדיר בהשתתפותי ,מחזקת
את הרצון שלנו באיילון להקשיב וללמוד
באופן אמיתי על הצרכים של שותפינו
העסקיים והאסטרטגיים ,הסוכנים ,מתוך
מטרה להמשיך ולהשתפר ,לצד המשך
הפיתוח העסקי והרחבת פעילותנו
במגוון התחומים .אני רואה חשיבות רבה
במפגשים אלו ,המאפשרים לי ולחברי
ההנהלה להיות מעורבים בעשייה שבשטח
ולגבש פתרונות” ,מסר וינשל.

מיזוג חיפאי:

יעקב שכנר מיזג את פעילותו בביטוח כללי עם סוכנות ויגודסקי
סוכן הביטוח החיפאי ,יעקב שכנר ,המוכר
גם בשל תפקידו ככרוז המיתולוגי באצטדיון
הכדורגל “קריית אליעזר” ,מיזג את פעילות
הביטוח הכללי של משרדו עם סוכנות הביטוח
של ויגודסקי דותן וזאב .שכנר יעתיק את

משרדו למשרד ויגודסקי ומשם ימשיך וינהל
את הפעילות המשותפת .ההסכם נערך על
ידי עו”ד ניצן הראל ממשרד עוה”ד “קן-דרור
והראל” .זאב ויגודסקי ,מייסד הסוכנות ,מסר
כי “כיום ,יותר מתמיד ,יש חשיבות לשיתופי

פעולה מסוג זה וכי בכוונתו להמשיך ולפעול
על מנת למזג לתוך הסוכנות פעילות של
סוכנויות ו/או סוכנים נוספים” .את הסוכנות,
אשר הוקמה בתחילת שנות ה ,90-מנהל
כיום דותן ויגודסקי.

המפקח על הביטוח הנחה את חברות הביטוח לקצר את
דוחותיהן הכספיים
המפקח על הביטוח ,פרופ’ עודד שריג,
מאמץ את עמדת הרשות לניירות ערך
בנוגע לקיצור ולפישוט הדוחות הכספיים
וברוח זו ,הנחה את חברות הביטוח
להתחיל בקיצור ובפישוט הדוחות הכספיים
שלהן ,החל מדוחות  ,2012אשר אמורים
להתפרסם בשבועות הקרובים .רו”ח
הילה בן חיים ,סגנית בכירה לממונה על
אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד

האוצר ,שלחה באחרונה המלצות לחברות
הביטוח על מנת לעמוד בהיקף ובמבנה
הדוחות הנדרשים .בין המלצות אלו:
קיצור מידע שאינו משמעותי ו/או מהותי,
ביטול כפילויות והימנעות מניסוח בלתי
מובן .כמו כן מוסיפה בן חיים ומציינת
כי בנוגע לחקיקה ותקינה ,על החברות
להתייחס להוראות סופיות רלוונטיות
ולאלו שיש בהן השלכות ממשיות על

ביטוח ופיננסים 2013
הכינוס ה34-

חיים ,פנסיה ,פיננסים

הדוחות המפורסמים על ידן .בן חיים
מבהירה בהודעתה לחברות כי המלצות
הרשות לניירות ערך בנוגע לקיצור ופישוט
הדוחות ,אשר אומצו על ידי האגף לשוק
ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ,יהוו
עוגן פעילות של האגף בשנת העבודה
 2013וכי עד סוף חודש יולי השנה יגיש
צוות פנימי מיוחד של האוצר הוראות
מעשיות ליישום הנחיה זו.

היכונו!

ופיננסים
ביטוח
לכינוס
שיתקיים באילת בתאריך  21.4.2013 | 22.4-25.4.2013לחברי מועדון
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עוגנים בים הסוער
מאת :אמנון הירשפלד

בימים אלה ,כאשר סוכני הביטוח מותקפים ומוצגים כ”גוזלי” הפנסיה
של הציבור ,כאשר נושא מעמדו ונחיצותו של סוכן הביטוח עולה
מידי יום בתקשורת ו”שוקה” מככב מידי יום על מסכי הטלוויזיה,
כאשר נשמעות קריאות לפגוע בעמלות ובתנאים השונים של סוכני
הביטוח ...מוצאים את עצמם סוכני הביטוח עומדים בפני חוסר
ודאות ועתיד לוט בערפל .כאחד שחי את ענף הביטוח קרוב לארבעה
עשורים ,מצאתי את עצמי פעמים רבות כותב ,מרצה ומשוחח עם
סוכני ביטוח ,אשר נראה להם ש“ :הענף נגמר”“ ,צריך לחפש עבודה
אחרת” ועוד אמירות מהסוג הזה .את הדברים שאומר כאן אמרתי
בהזדמנויות שונות ורבות במהלך השנים .לדוגמא ,בשנות השבעים,
כאשר המדד הפך מחצי שנתי לחודשי .בתחילת שנות השמונים
כאשר הייתה אינפלציה של  400אחוז ,כאשר נכנס המונח “מדד
משוקלל” והפרמיה “קפצה” ב 50-אחוז בחודש אחד!!! (ספטמבר
 ,)85כאשר נכנס ה”עדיף” לעולם ודחק את מקומו של המעורב
כאשר הופיע המונח “משתתפת ברווחים” ,במקום ההצמדה למדד
ולאחרונה בשנת  ,2004שנה שבה קוצצו עמלות הסוכנים בצורה
דרמטית .בכל התקופות האלה חזרתי ואמרתי שכדי ל”עבור בשלום”
את ה”סערה” ולהמשיך לפעול במלוא המרץ והאנרגיות ,חייבים
לנקוט במספר פעולות ,אשר ישמשו כ”עוגנים” בשעת הסערה.
1 .1הקדש את עיקר זמנך לפעילות ולא למחשבות  -עזוב את
המחשבות על העתיד ,חייה את ההווה והמשך בפעולות
היומיומיות להן אתה רגיל :טלפונים ללקוחות ,פעולות שיווק
שונות ,פגישות עם לקוחות  -פגישות מכירה ,פגישות שרות,
הכנת תיקי לקוח ,פעולות אדמיניסטרציה שונות ועוד.
2 .2נקוט בגישה של השלמה (שנן את המשפט “שתף פעולה עם
הבלתי נמנע”)  -ביטוח ה”מעורב” לא יחזור ,דמי הניהול שהיו
נהוגים לפני עשור  -גם הם לא יחזרו ...וכן השלם עם שורה
ארוכה של שינויים שחלים בענף הביטוח ,הן ע”י הרגולטור
והן ע”י שינוי בהעדפותיו של ציבור הלקוחות .עליך להסתגל
במהירות למצב החדש ולכלכל את צעדיך בתבונה בהתאם
למצב החדש.
3 .3חזור והזכר לעצמך :א .מדוע אתה נמצא במקצוע?  -האם
אתה רואה במקצוע רק פרנסה או גם ובעיקר  -שליחות ועזרה
לאנשים? ב .מהי ההבטחה שנתת ללקוחותיך בפגישתכם
הראשונה?  -האם לא הבטחת להם שתהיה לצידם בכל אירוע
בו הם יזדקקו לסיוע של חברת ביטוח :מחלה קשה ,ניתוח
של אחד מבני המשפחה ,פטירה ,פגיעה ברכוש וכמובן בעת
פרישה? ואם אתה המילה של עצמך ,אינך יכול להפר את
ההבטחה הזו.
4 .4חזור והזכר לעצמך מהו הערך המוסף שלך ללקוחותיך על פני
מתחריך  -שרות מעולה ,מקצועיות ,זמינות ולעיתים גם חברות
אמיתית .בתקופות כאלה ,אני ממליץ ליזום פעולות שימחישו
ויחזקו אצל הלקוח את הערך המוסף שלך ,כגון :עדכון תקופתי
על שינויים בעולם הביטוח והפיננסים  -תוכניות חדשות ,שינויים
חוקתיים .בצע טלפונים ללקוחות רק כדי להתעניין בשלומם.
שאלות כמו ”:דני ,צלצלתי לשמוע מה שלום המשפחה? האם
יש משהו חדש שאני צריך לדעת? (אני בטוח שפעולה כזו,
בנוסף לכך שהלקוח ישמח לשמוע “שאתה קיים” ,הוא “ייזכר”
בשינויים המצריכים הגנות נוספות וכן יש גם סיכוי שיפנה אותך
למכרים שלו המעוניינים לבדוק את תיק הביטוח המשפחתי).
5 .5הייה ארגון לומד  -השתתף בימי עיון כדי להתעדכן בכל
הנושאים הרלבנטיים .השתתף בסדנאות לשיפור מיומנויות
(שיחת טלפון ,קבלת הפניות ,הצגה עצמית  ,מכירות ועוד).

6 .6הקפד על ניהול זמן  -הזמן הוא אחד המשאבים היקרים ביותר
שלנו ,הקפד לנצל אותו ביעילות .הקפד לעשות כל יום ,קודם
את הדברים החשובים ולאחר מכן את הדברים הדחופים .רוב
הסוכנים עושים את ההפך ולכן מגיעים לתוצאות נמוכות.
7 .7הקפד על ניהול אנרגיות  -כמו הזמן ,לכל אחד מאיתנו כמות
מסוימת של אנרגיות ,בהן הוא יכול להשתמש במהלך היום,
כדי להיות אפקטיבי .לכן ,כפי שחייבים לנהל את הזמן בצורה
אפקטיבית ,חייבים גם לנהל את האנרגיות .מי שמנהל אנרגיות
בצורה נכונה ,יודע להבחין בין עיקר לטפל ,הוא יודע להשקיע
אנרגיות בעיקר ולהמעיט אנרגיות בטפל .מחשבות על העתיד,
הן בזבוז עצום של אנרגיות.
8 .8קבע מדדים לשביעות רצון  -הגדר לעצמך בכל יום “מהו הדבר
אותו אתה רוצה להשיג באותו יום ,שאם תשיג ,תהיה מרוצה”?
כנ”ל לגבי השבוע ,החודש והשנה 5 ,שנים 10 ,שנים ואף יותר.
בסוף היום ,השבוע ,החודש ,או השנה ,בדוק את עצמך .היה
שמח במה שהשגת ,ולגבי מה שלא הושג ,שאל את עצמך “מה
היה חסר כדי שיושג”? הדבר נחוץ מאוד לבריאות נפשך ,שכן
לרוב האנשים אין מדדים לשביעות רצון ,ולכן הם תמיד מרגישים
מתוסכלים וחיים בתחושה שיכלו יותר ...אילו רק...
9 .9אמן את עצמך להתלהב  -שום דבר גדול ורציני לא הושג
מעולם ללא התלהבות .לא משנה מה אתה עושה ,אם אינך
מכניס התלהבות למעשיך ,ההשפעה שתהיה לך על אחרים
לעולם לא תהיה כפי שהיא יכולה להיות .למד לאהוב את מה
שאתה עושה ,זה יגרום לך להצטיין בעבודתך ולהיות גאה
במה שאתה עושה .האנשים מסביבך ירגישו טוב והעיקר אתה
תרגיש טוב עם עצמך .כדי להכניס התלהבות לפעולותיך שאל
ָמה שאני רוצה
את עצמך את השאלה“ :מה מלהיב אותי ב ֵ
להשיג באמצעות העבודה שלי?” ולאחר מכן מנה את הדברים
שמלהיבים אותך.
1010קח פסק זמן  -בעולם הספורט נוטלים המאמנים פסק זמן כדי
להתארגן מחדש ,לחשוב ולתכנן את המשך המשחק .לפסקי
הזמן בחיי היומיום יש אותה חשיבות כמו בספורט .יש שלושה
פסקי זמן שאתה חייב לקחת :פסק זמן אישי  -זמן להיות עם
עצמך :זה יכול להיות במשרד ,כאשר אתה סוגר מאחוריך את
הדלת .קריאה במקום שקט ,או הליכה קצרה לרענון המחשבה
וכדומה; פסק זמן משפחתי  -תכנן מראש פעילויות משפחתיות
במהלך השבוע ,ביקורים ,טיול בחיק הטבע ,סרט ,תיאטרון או
מסעדה; פסק זמן ללקוחות  -זה יכול להיות פגישה עם לקוח
במשרדו ,במשרדך ,או ארוחת צהריים משותפת.
1111זכור ,דברים קטנים מצטברים לדברים גדולים  -רשימה של
דברים קטנים אשר נעשים יום-יום ,יעזרו לך להרגיש טוב יותר
כלפי עצמך וכלפי אחרים :הליכה של  30דקות ,שיחה עם ידיד,
שלח הודעת תודה למישהו ,קרא סיפור לילדיך ,אמור לאשתך
“אני אוהב אותך”,חגוג את החיים ,צחק בקול רם  10דקות.
לסיום .אם אתה אוהב את עצמך ,את לקוחותיך ואת המקצוע שלך
ורואה בו ,לא רק מקור פרנסה אלא חלק מהשליחות והיעוד שלך
בחיים ,אני מציע לך לאמץ את העצות ,לנקוט בפעולות שמניתי
ולהמשיך לחגוג את החיים.
(אמנון הירשפלד פרש לאחרונה מסוכנות “שחם” מקבוצת “מגדל”,
לאחר  37שנות פעילות במסגרתה .הוא כיהן כמשנה למנכ”ל ומנהל
הדרכה ,שיווק ומכירות ארצי בסוכנות .במהלך השנים היה מזוהה
עם טיפוח דורות של סוכנים והכוונתם המקצועית).
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מינויים חדשים ושינויים פרסונאליים בחברות הביטוח
עופר בקר מונה מנהל המכירות החדש של "מגדל"  -מרחב ירושלים
עופר בקר מונה לתפקיד מנהל מכירות
מרחב ירושלים של “מגדל” תחת
זאב נאמן ,מנהל המרחב .הוא יחליף
בתפקידו את רוני ששון ,שיוצא לדרך
חדשה לאחר כשבע שנים ב”מגדל”.
לבקר ניסיון עשיר בענף הביטוח ובחברת

“כלל ביטוח” בפרט .הוא מילא שורה של
תפקידים בתחום המכירות ,ביניהם:
מפקח רכישה ,מנהל מכירות מרחבי
ובשנתיים האחרונות מנהל מכירות
ארצי של כלל .המשנה למנכ”ל “מגדל”
וראש חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה

בקבוצה ,אריק יוגב ,הביע את ביטחונו
כי תרומתו של בקר למרחב ירושלים
תהיה רבה ותהווה בסיס להמשך צמיחת
פעילותו .כמו כן הודה יוגב לרוני ששון
על פעילותו ב”מגדל” ואיחל לו הצלחה
בהמשך דרכו.

טלי ברמי תנהל את מערך הבריאות של "מבטח סימון" במקומה של ד"ר נאוה
ניב-סרודיו ,שנבחרה לנהל את תחום הבריאות של הקבוצה האם  -מגדל
טלי ברמי ,שכיהנה עד לאחרונה כמנהלת
הקולקטיבים בחטיבת הלקוחות וערוצי
הפצה של “מגדל” ,מונתה למנהלת
מערך הבריאות של מנהלת ההסדרים
הפנסיוניים והפיננסים “מבטח סימון”.
ברמי תחליף בתפקיד את ד”ר נאוה
ניב-סרודיו ,שעברה לנהל את תחום
הבריאות בקבוצה האם “ -מגדל” .ברמי
(נ ,)1+הינה בעלת תואר ראשון במנהל
עסקים ובוגרת המכללה לביטוח בתחום

האלמנטרי .במהלך יותר משני עשורים
רכשה ניסיון עשיר בתעשיית הביטוח
ונמנית בין המומחים המובילים בענף
בתחום הביטוחים הקבוצתיים בבריאות.
קודם להצטרפותה לקבוצת “מגדל”,
שימשה ברמי כמנהלת מכירות קולקטיבים
ב”כלל ביטוח” .במקביל למינויה של ברמי
כמנהלת מערך הבריאות ב”מבטח סימון”,
הודיע אריק יוגב ,המשנה למנכ”ל “מגדל”
וראש חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה

בקבוצה ,על מינויו של אלי הרוש לתפקיד
מנהל קולקטיבים וביטוחי נסיעות לחו”ל -
במקומה של טלי ברמי .הרוש ,בעל תואר
ראשון במנהל עסקים ושיווק ,כיהן ב3-
השנים האחרונות כסמנכ”ל פיתוח עסקי
ב DavidShield-והיה אחראי על פעילות
ה .Passportcard-בתפקידיו הקודמים
הוא כיהן כמנהל מכירות שוק מוסדי
בחברת “הראל” וכמנהל מחלקת ביטוחי
נסיעות לחו”ל בחברת “כלל בריאות”.

נעמה חשמונאי ,האקטוארית
הראשית של תחום הביטוח הכללי
ב"כלל ביטוח" ,הודיעה על פרישתה

רועי יקיר ,מנהל ההשקעות הראשי של
"כלל ביטוח" ,יחליף את גדי גרינשטיין
כמנהל ההשקעות הראשי של "הפניקס"

נעמה חשמונאי ,האקטוארית הראשית של תחום ביטוח כללי
ב”כלל ביטוח” ,הודיעה על רצונה לפרוש מהחברה .חשמונאי
עבדה בחודשים האחרונים תחת עלית כספי ,שאותה גייס
איזי כהן ,מנכ”ל החברה ,לתפקיד משנה למנכ”ל וראש
חטיבת הביטוח הכללי .רשימת הפורשים מ”כלל ביטוח” כוללת
גם את רועי גבע ,מנהל מחלקת ביטוחי הנדל”ן והמחלקה
ההנדסית .גבע עוזב את כלל לאחר חמש שנים בתפקיד,
לטובת “הראל”.

רועי יקיר ,מנהל ההשקעות הראשי של “כלל ביטוח” ,פורש
מהחברה ועובר לתפקיד מנהל ההשקעות הראשי של חברת
“הפניקס” .יקיר הינו מנהל השקעות מוסדי ותיק ומוערך ,ושימש
לאורך שנים מנכ”ל כנף “ -כלל ניהול פיננסים” .הוא יחליף בתפקיד
את גדי גרינשטיין ,מנהל ההשקעות הראשי של “הפניקס” ,אשר
ביקש להשתחרר מהתפקיד לאחר כ 3-שנים .גרינשטיין ימשיך
לכהן כדירקטור מטעם “הפניקס” בדירקטוריונים של חברות בנות
בקבוצה.

זהירות °משטרת ישראל הציבה מצלמות חדשות בכבישי ישראל
ולכן הלקוח שלכם צריך∫

עו¢ד לכל נהג
כתב השירות ¢הגנה משפטית בדרכים ¢נועד לספק לנהג שירות הגנה
משפטית בתחומי תעבורה נזקין ונזקי גוף Æלקוח שירכוש את כתב
השירות יקבל שירות משפטי מעורך דין מקצועי המתמחה בתחום¨
תמורת תשלום חודשי קבוע במחיר שווה לכל נפשÆ
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החרדה מוכרת ביטוח  -הטריק מרוקן אותו מתוכן
מאת :עו”ד חיים קליר
באחד הימים הרגיש שלמה סער כי ראייתו
מידרדרת .מומחה ברפואת עיניים אבחן
חסימה ורידית ענפית בעין ימין .המומחה
המליץ על טיפול תוך עיני באמצעות זריקות
אבסטין .סער פנה לבית החולים אסותא.
תרופת האבסטין ,כך נאמר לסער באסותא,
אינה מכוסה בסל הבריאות לצורך טיפול תוך
עיני .סער נדרש לשלם עבורה  3,528שקל.
לאחר הטיפול ,נזכר סער כי  3שנים קודם
לכן ,רכש בחברת הביטוח אליהו “ביטוח
תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות” .הוא
פנה לאליהו כדי לקבל החזר עבור האבסטין.
האם חברת אליהו תשלם? כאן דרוש הסבר
קצר .עם ישראל כורע תחת נטל של אינספור
מסים .בכללם מס בריאות .אנו משלמים
ומקווים ,כי כשתתרגש עלינו מחלה ,מערכת
הבריאות הציבורית תושיט לנו את מלוא
העזרה .אולם מי שנופל למשכב ,מגלה מהר
מאוד כי תמורת המסים ששילם הוא מקבל
סל בריאות עלוב ומבייש.
הניסיון המר של מי שכבר חלה ,מעורר חרדה
אצל כולנו .על גל חרדה זה רוכבים טייקוני
הביטוח .הם מציעים לנו פוליסות בריאות
בשם המבטיח“ :תרופות שאינן כלולות בסל
הבריאות” .פוליסות אלה נמכרות כמו לחמניות
טריות .ארבעה מיליון איש כבר רכשו אותן.
תאגידי הביטוח משלשלים לכיסם ממכירת
ביטוחים אלה בלבד קרוב ל 8 -מיליארד שקל
בשנה .אולם ,כפי שנראה מיד ,בביטוחים
אלה יש טריק נסתר מן העין ,המרוקן אותם
מתוכן .נחזור כעת לחברת אליהו .זו השיבה

את פניו של סער ריקם .למה לשלם מיד,
אם אפשר ,בלי כל סיכון נוסף ,לשלם אותו
סכום ,כעבור שנים ,דרך בית המשפט?
בינתיים הכסף יעבוד בשבילנו והמבוטח
קרוב לוודאי יתייאש .אולי גם ניפול על שופט
כלבבנו? הרי חלק בלתי מבוטל מהשופטים
מאיר פנים לחברות הביטוח .מדוע אינכם
משלמים לסער ,שאל השופט גדעון ברק את
נציג אליהו .הפוליסה שלכם אמורה לכסות
כל תרופה שאינה בסל הבריאות .הרי זה
שמה של הפוליסה .זה לא כל כך פשוט ,ענה
נציג אליהו .אכן הפוליסה בשמה מבטיחה
כל תרופה שאינה בסל הבריאות ,אבל השם
לא קובע דבר .יש לבחון בעיון גם את “תנאי
הפוליסה ,סייגיה ,נספחיה והוראותיה” .נציג
אליהו הפנה את השופט לסעיף בפוליסה
הקובע כי “כאשר התרופה אינה כלולה בסל
הבריאות ,הזכאות לתגמולי ביטוח מותנית
בכך שהתרופה אושרה לשימוש בידי הרשות
המוסמכת באחת מן המדינות המוכרות”.
האבסטין ,המשיך נציג אליהו ,לא אושר
לטיפול תוך עיני ,לא על ידי משרד הבריאות
הישראלי וגם לא על ידי מנהל התרופות
האמריקאי (ה .)F.D.A-האם יש לכם הוכחה
שהתרופה אינה מאושרת לטיפול בהזרקה
לעין ,הקשה השופט .השאלה נותרה באוויר
ללא מענה .לנציג אליהו לא היתה כל הוכחה.
השופט הבחין מיד כי “הטענה שמשרד
הבריאות הישראלי או האמריקאי לא אישר
את האבסטין לטיפול בהזרקה לעין נטענה
כטענה בלבד ,מבלי להביא ראיה כלשהי

לאישור טענה זו” .בקיצור ,השופט גדעון
ברק הבין שאליהו מפריחה טענות באוויר
ללא בסיס וחייב אותה להשיב לסער את
עלות זריקות האבסטין ,בתוספת הוצאות
משפט בסך  400שקל בלבד .למרות סכום
ההוצאות הזעיר ,הלא מרתיע ,ההלכה
המשפטית שקבע השופט יפה ונכונה .וגם
חשובה.
השופט ברק קבע באופן ברור כי לא
המבוטח צריך להביא הוכחה לכך
שהתרופה מאושרת לטיפול במחלתו,
חברת הביטוח היא זו שצריכה להביא את
הראיה לכך שאין לתרופה אישור .מדוע
זה חשוב? כי רשימת “המדינות המוכרות”
בפוליסות אלה היא ארוכה :ישראל ,ארצות
הברית ,קנדה ,אוסטרליה ,ניו זילנד ,שוויץ,
נורבגיה ,איסלנד ,מדינות האיחוד האירופי
הקיימות ואלה העתידות להיכנס לאיחוד.
כעת ,לאור פסק הדין של השופט ברק ,כדי
לדחות תביעת ביטוח בריאות של מבוטח,
חברת הביטוח צריכה להביא הוכחה מכל
אחת ואחת ממדינות אלה כי התרופה לא
מאושרת לטיפול במחלת המבוטח .זו כבר
משימה כמעט בלתי אפשרית .וזה המסר
לציבור המבוטחים :אם חברת הביטוח
שלכם טוענת כי התרופה אינה מאושרת,
תדרשו לראות אישור לכך מכל אחד ואחד
ממשרדי הבריאות ב”מדינות המוכרות”.
אם לא יציגו לכם אישורים אלה ,אל תוותרו.
תגישו תביעה .ככל שהלכת השופט גדעון
ברק תתבסס ,כך ייטב לכולנו.

או סוכן ביטוח ...או שיווק ישיר...
מאת :יובל ארנון ,סגן יו”ר הועדה לביטוח פנסיוני וחבר הוועד המנהל
לאור ריבוי המקרים לאחרונה ,אשר בהם אנו
עדים לפניות של חברות ביטוח באמצעות
מוקדנים שכירים בחברה ,ללקוחות סוכנים,
והצעת רכישה תוכניות נוספות באופן ישיר
ע”י החברה וללא ידיעת הסוכן ,והצעות
אחרות לביטוח ישיר דרך חברת הביטוח ולא
דרך סוכן ,נערכה לאחרונה ישיבה מיוחדת
בנושא במסגרת הוועדה לביטוח פנסיוני
ואליה הוזמנו סוכנים אשר חוו בעיות אלו וזאת
במטרה להילחם בתופעה ולנסות למגרה.
מס’ לקחים חשובים ניתן להסיק לאור
פעילות שנערכה לאחרונה מול מס’ חברות
ביטוח בנידון:
אין לוותר בשום מקרה גדול כקטן ,בכל פעם
שנתקלים בתופעה של שיווק ישיר עוקף סוכן
צריך לטפל בבעיה ,לפנות לנציגי החברות,
ל”הטרידם” בשאילתות ובבקשה לקבלת
תשובות ענייניות וללא מריחות .מסתבר

שכאשר נציגי הלשכה פונים ומבקשים
תשובות ,קשה מאוד לנפנף אותם ,והתשובות
מגיעות ...רק לאחרונה בפניה לחברת ביטוח
מסוימת עם טענת סוכן נכונה על “גזל” של מס’
לקוחות שלו ,נציג החברה,פעל להחזיר את
הלקוחות לסוכן ,לבצע תיקון רטרו לעמלותיו,
ולהנחות מחדש את הכפיפים לו להימנע
מפעולות כאלו בעתיד .לכן ,אין לוותר.
בכל מקרה בו נתקל סוכן בתופעה זו ,חובתו
לדווח על כך ללשכה באמצעות מנגנון שנבנה
לכך ,והנושא יועבר לבדיקה ובירור.
הלשכה פרסמה נייר אשר חובה להחתים
כל לקוח עליו ובו נמנעת האפשרות מחברת
הביטוח לפנות אליו להצעת מוצרים נוספים.
חברות בפורום סוכנים בפייסבוק בהנהלתו
של עמוס גואטה ,זהו פורום סגור אך ורק
לסוכנים חברי לשכה ,בפורום זה ניתן להעלות
כל מקרה בו נתקל סוכן ,ובאמצעות הפורום

הנושא יועבר לטיפול במסגרת הלשכה.ככל
שיהיו יותר חברים בפורום ,ניתן יהיה לקבל
אינפורמציה ולטפל בה ,כאשר בפורום גם
ניתן להתייעץ עם קולגות בנושאים שוטפים.
בכל מחוז במסגרת הלשכה ,עומד יו”ר מחוז
נבחר ,ניתן לפנות אליו בכל מקרה של שיווק
ישיר עוקף סוכן ובאמצעותו לטפל באמצעות
הלשכה.
נשמח לקבל ידיעות/סיפורים ומקרים שאירעו
כדי שנפרסמם בעיתון הלשכה לטובת
כל חברי הלשכה ולמניעת מקרים דומים
בעתיד.
והכי חשוב ,שנדע לפרגן אחד לשני ,אם
נעשה זאת נוכל למזער את התופעה של
השיווק הישיר ,ברגע שאנחנו נלחמים אחד
בשני ,משמיצים ,מעבירים ביקורת לחינם
וכו’,זה מאפשר לגוף שלישי להיכנס לשטח
ולגנוב את פרנסתנו.
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דיווח בגין עמלות ששולמו על ידי סוכן תאגיד לסוכני משנה
בשנת  – 2012תזכורת
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1בהתאם לחוזר ביטוח  2006-1-7שעניינו דיווח בגין עמלות ששולמו ע”י סוכן תאגיד בקובץ אלקטרוני בלבד -עדכון (להלן  -החוזר),
על כל סוכן תאגיד אשר קיבל רישיון סוכן ביטוח ,לדווח למפקח על הביטוח (להלן-המפקח) על עמלות ששולמו על ידו ,לא יאוחר
מיום  30באפריל בכל שנה עוקבת בגין השנה החולפת.
2סוכן תאגיד שלא שילם עמלות ישלח את קובץ הדיווח ובו דיווח על  0עמלות ששולמו.
3בהתאם להוראות החוזר ,הדיווח יהיה באופן ממוחשב בלבד ,ולא יתקבלו דיווחים בעותק קשיח.
4הוראות מפורטות ותשובות לשאלות נפוצות ביחס לאופן הדיווח הממוחשב ,ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד האוצר:
http://www.mof.gov.il/hon/2001/agents/fag_a.asp
5שאלות נוספות הנוגעות לאופן הדיווח ניתן להפנות לכתובת דואר אלקטרוניdivuachsh@mof.gov.il :
או באמצעות פקס.02-5695342 :
6לקבלת קוד משתמש וסיסמא ניתן לפנות למחלקת רישוי סוכנים ויועצים בפקס 02-5695380 :ובכל שאלה אחרת בימים א'-ה' בין
השעות  9:00-16:00בטלפונים *3002 :או  12223002ממרכזיה.

לתשומת ליבכם ,אי הגשת דוח עמלות במועד מהווה הפרה של הוראת סעיף  42לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח),
התשמ”א ( 1981 -להלן  -החוק) .בגין הפרה של ההוראה האמורה ,על-פי סעיף  92א’ לחוק ,רשאי המפקח להטיל עיצום כספי
בשיעור של שלושה אחוזים מהסכום הבסיסי בעד כל יום שבו נמשכת ההפרה .לגבי סוכן תאגיד עומד הסכום הבסיסי על
 75,000שקלים חדשים.
הנכם נדרשים להעביר דיווח כאמור עד ליום  30באפריל .2013

נמשכת ההרשמה
לקורסי הכשרה לקבלת רישיון סוכן הביטוח

קורסים ביסודות ייפתחו:
22.04.2013
חיפה
28.04.2013
ירושלים
30.04.2013
תל-אביב
02.05.2013
באר-שבע

קורסי גמר בביטוח פנסיוני ייפתחו:
21.03.2013
ניתוח נ"ע )ת"א(
22.03.2013
ניתוח נ"ע )חיפה(
ביטוח פנסיוני )ת"א( 29.04.2013
ביטוח פנסיוני )חיפה( 30.04.2013

קורסי גמר בביטוח כללי ייפתחו:
ביטוח תאונות )חיפה( 21.04.2013
01.05.2013
ביטוח רכוש )ת"א(
ביטוח רכוש )חיפה( 15.08.2013
ביטוח תאונות )ת"א( 18.08.2013

היקפי הקורסים ואחוזי הצלחה גדולים במיוחד ,סגל הוראה מקצועי ומיומן ,הנחות גדולות לחברי לשכת סוכני ביטוח

אל תתפשרו על פחות מהטוב ביותר!!!

לקבלת פרטים נוספים והרשמה נא לפנות אל :המכללה לפיננסים וביטוח שליד לשכת סוכני ביטוח בישראל
טל ,03-6395820 :פקסE-mail: Hamichlala-B.F@insurance.org.il ,03-6395811 :
www.hamichlala-bf.org.il

עמוד

8

מתוך 10

 21בפברואר www.insurance.org.il 2013

ח”כ מיכל בירן ממפלגת העבודה הגישה הצעת חוק
להקמת קרן פנסיה ממלכתית
הממשלה החדשה טרם גובשה ,אולם
הכנסת ה 19-החלה לפעול ואיתה הצעות
חוק חדשות ,לרבות בתחום החיסכון
הפנסיוני .ח”כ מיכל בירן ,מפלגת העבודה,
הניחה באחרונה על שולחן הכנסת הצעת
חוק להקמת קרן פנסיה ממלכתית -
“ברירת מחדל פנסיונית זולה ובטוחה”.
בדברי ההסבר מציינת ח”כ בירן כי “חיסכון
פנסיוני פרטי הוא נדבך הכרחי בהבטחת
רמת חיים נאותה לגמלאים בישראל,
מאחר שקצבת הזקנה הממלכתית
לבדה אינה מספיקה למניעת עוני בקרב
קשישים .כיום מתבססת מערכת החיסכון
הפנסיוני הפרטי בישראל בעיקר על גופי
חיסכון פרטיים )חברות ביטוח ,קרנות
פנסיה וקופות גמל) ,אשר גובים דמי ניהול
מההפקדות ומחיסכון הצבור ,ומשקיעים

אותו בנכסים פיננסיים שונים .המצב הקיים
טומן בחובו שלוש בעיות מרכזיות .1 :דמי
ניהול גבוהים ,סיכון פיננסי ומודעות צרכנית
בלתי מספקת” .עיקרי הצעת החוק של ח”כ
בירן מתייחסים ,אם כן ,לצורך בהקמת
קרן פנסיה ממלכתית שאליה יופקדו כספי
החוסכים לפנסיה ,בדומה לקרן המוקמת
בימים אלו בבריטניה ( .)NESTמאפייני
הקרן לדידה של ח”כ בירן .1 :ניהול ציבורי
 המדינה תשמש כנאמן של הכספים .היאתפרסם מכרזים שוויוניים בין חברות לניהול
ההשקעות ,התפעול ועוד;  .2ברירת מחדל
ציבורית  -כל אזרח או תושב ישראלי שלא
יבצע בחירה אקטיבית לגבי גוף חיסכון,
יצורף אוטומטית לקרן הציבורית ,אליה
יוזרמו ההפקדות שלו ושל המעסיק; .3
דמי ניהול נמוכים  -באמצעות יתרונות

לגודל וחיסכון בעלויות פרסום ,דמי הניהול
בקרן הציבורית יהיו דומים לאלו שמשלמים
קהלים מאורגנים .משמע ,כל אדם ,ללא
קשר לכושר המיקוח שלו ,יוכל ליהנות
מדמי ניהול דומים לאלו של אדם השייך
לציבור מאורגן ,מאחר שבקרן זו ייגבו דמי
ניהול לפי ההוצאות בפועל ,ללא שולי רווח;
 .4תקרת שכר לאופציה הציבורית  -כדי
לא לפגוע יותר מדי הגופים הקיימים בשוק,
הקרן הציבורית תבטח שכר שגובהו עד
לשכר הממוצע .את החלק בשכר שמעבר
לתקרה זו יהיה צורך להפקיד בגוף פרטי
כלשהו;  .5הקצאת אג”ח מיועדות לאופציה
הציבורית  -כדי להגן על החוסכים באופציה
הציבורית מפני תהפוכות שוק ההון ,יש
להבטיח  72%אג”ח מיועדות לחוסכים
שגילם מעל .60

פעילות במחוזות ובסניפים
מספר שיא של משתתפים ביום עיון של מחוז השרון
כ 160-סוכנים וסוכנות השתתפו ביום ד’
השבוע ,20.2.2013 ,ביום העיון של מחוז
השרון ,אשר נערך במלון “דן אכדיה”
הרצליה ,בחסות חברות “שגריר” ו”פל”.
דני קסלמן ,יו”ר המחוז ,פתח את דבריו
ביום העיון בהבעת תודה לחברים הרבים
שהגיעו ומביעים פעם אחר פעם אמון
בפעילות הלשכה בכלל ובפעילות המחוז
בפרט .לדבריו“ ,אם נסתכל על מכלול
המרכיבים ורעשי הרקע בענף ,שימור
הלקוחות הוא המרכיב המרכזי שדרכו
נוכל לפרוץ קדימה .עם בסיס יציב ונאמן,
נוכל לתת מענה בהמשך הדרך .ובסיס
זה עומד על שלושה גורמים עיקריים:
שירות ,שירות ,שירות .בנקודה זו ,אני
רוצה לשבח את אמנת השירות שגובשה
בלשכה בין סוכן הביטוח ללקוחות ,אמנה
שלטעמי תחזק את הקשר בין הצדדים
ובמיוחד תציב אותנו כאוטוריטה מקצועית
ואישית ,המחויבת בראש ובראשונה למי

שאנו פועלים בשמם  -הלקוחות” .בהמשך
היה זה עו”ד ג’ון גבע ,היועץ המשפטי
ללשכה ,אשר התייחס לסוגיות הקשורות
למערכת יחסי סוכן-לקוח במסגרת
אחריותו המקצועית של הסוכן .עקיבא
קלימן ,יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני,
הרחיב בנקודת אחריותו המקצועית
מזווית אחרת :מכלול הפתרונות והדרכים
לתת מענה לצורכי הלקוחות בעת הזו,
על רקע הרפורמות והרגולציה הגוברת.
קלימן אף שלח מספר עקיצות לכיוון
“ביטוח ישיר” ,בעקבות פרסום ראיון
עיתונאי השבוע עם המשנה למנכ”ל של
אותו חברה ,שבו גם הוא הודה בדבר
נחיצות הסוכנים ומומחיותם לתת מענה
לצרכים ביטוחיים כוללים .העיתונאי
עמית סגל ,הכתב הפוליטי של ערוץ ,2
תיבל את יום העיון בהרצאה מרתקת
וסוחפת אודות הממשק שבין פוליטיקה
ותקשורת והנעשה מאחורי הקלעים.

קריאתו של ד”ר אודי פרישמן ,יועץ
הלשכה לבריאות וסיעוד ,להיעזר במערך
היועצים של הלשכה לכל בעיה וצורך ,ככלי
עזר חיוני בהתמודדותם היומיומית של
הסוכנים ,זכתה לחיזוק בדבריו של מוטי
קינן ,מנכ”ל הלשכה ,בסקירת נושאים
הנכללים “בינינו לבין עצמנו” .קינן ,בנימה
אופטימית ,שיתף את החברים בתהליכים
שהביאו לסגירת “איחוד ישיר” על-ידי
שלמה אליהו וקבוצת “מגדל”; בסטאטוס
התביעה של הלשכה ושמונה מחבריה
נגד “ביטוח ישיר”; בהמשך הצטרפותם
של חברים רבים חדשים לשורות הלשכה;
וכן על גיבוש תוכנית אסטרטגית ללשכה,
שהוצגה באחרונה במועצה הארצית,
לחמש השנים הבאות .קסלמן חתם
בציינו כי “אני מודה לנותנות החסות .היה
יום עיון ששידר עוצמה ואחדות ,והפיח
אופטימיות לקראת הבאות .המשתתפים
בו זכו לרוח גבית במילוי משימותיהם”.

יום עיון מחוז השפלה
בחסות "איתוראן בשיתוף סטארט" 27 ,בפברואר  ,2013אולם אלגריה ברחובות ,משעה 09:00 :עד 14:00
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בעין משפטית
מאת :עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט חייב חברת ביטוח בתשלום מלוא שווי הרכב
למרות שבעברו הייתה ירידת ערך עקב "אובדן להלכה"
בבית משפט השלום בתל אביב -יפו ,נדונה
תביעתו של רז מור (להלן”:מור”) ,כנגד
כלל חברה לביטוח בע”מ (להלן”:כלל”).
פסק הדין ניתן במרץ  ,2012מפי השופטת
כוכבה לוי ,ודן בשאלה האם רשאית חברת
ביטוח להפחית מתגמולי הביטוח במקרה של
גניבה ,הפחתות ,במקרה בו חברת הביטוח
לא ערכה חישוב ערך הרכב בטרם עריכת/
חידוש הפוליסה ,ולא גבתה פרמיה בהתאם
לערך הרכב המופחת.
בנסיבות התביעה ,ביום  ,3/2010/30נגנב
רכבו של מור מחניון ביתו (להלן“ :הרכב”
ו“אירוע הגניבה” בהתאמה) .בזמנים
הרלוונטיים לאירוע הגניבה ,ביטחה כלל
את הרכב בפוליסת ביטוח מקיף (להלן:
”הפוליסה”) .לפיכך ,הוגשה תביעה לתגמולי
הביטוח בגובה שווי הרכב ,שעמד ,נכון
ליום האירוע ,על סך  ,₪ 123,000בהתאם
למחירון לוי יצחק (להלן” :המחירון”).
מאחר וכלל פיצתה את המבוטח בערך הרכב,
בהתאם למחירון ,בהפחתת  14%מערכו,
שהינם  ,₪ 17,220הוגשה התביעה דנן.
לטענת כלל ,ביום  ,27/11/2006אירעה
תאונה לרכב ,אשר בעקבותיה הוכרז הרכב
כ “אובדן להלכה” ונגרמה לרכב ירידת ערך
בשיעור ( 14%להלן”:ירידת הערך”).
לטענת מור ,בעת רכישת הרכב ,הרכב
היה תקין פנימית וחיצונית ,ולא נאמר לו על
ידי המוכר ,חברת ק.מ.ר.א ,כי הרכב עבר
תאונה כלשהי בעברו ,או הוכרז כ”אובדן
להלכה” .עוד טען מור ,כי הכניס את הרכב
למכון בדיקה ,ותוצאותיו הראו ,כי מאפייני
הרכב מתאימים לגילו והינם תקינים וסבירים.
מור ציין ,כי הפוליסה דנן עודכנה וחודשה על
בסיס שיחה טלפונית עם סוכן הביטוח ,לאחר
שביטח את רכבו הקודם ב”כלל” ,ולא נמסרה
לו הצעת ביטוח חדשה .יתירה מכך ,לטענתו,

היה בידי “כלל” הידיעה אודות ירידת הערך,
שכן ,חוות הדעת עליה הסתמכה בהפחתת
 ,14%הוכנה כחודשיים לפני עדכון הביטוח
לרכב החדש.
עוד הוסיף מור ,כי לא הייתה בידיו הידיעה
אודות עברו התאונתי של הרכב ,וכי בפרוט
המשתנים בפוליסה לא צויין כל אזכור לנושא
עבר תאונתי קודם .לבסוף טען ,כי “כלל”
פעלה בחוסר תום לב משלא הגישה הצעת
ביטוח מסודרת עם כל הפרמטרים לחישוב
ערכו של הרכב עוד בטרם הנפקת /חידוש
הפוליסה ובכך ניסתה להתעשר שלא כדין.
מור הסתמך על דברי השופטת יעל בלכר
בפסק הדין  1385/07שיפר אמיר נגד כלל
חברה לביטוח ,שם נקבע ,כי “..משלא
נשלחה לתובע הצעת ביטוח טרם החידוש,
הרי שלא הועמד על נושא ההפחתות שיחול
במקרה של “אובדן גמור” והמבטחת איננה
רשאית לבצע הפחתות אלה בגין פרמטרים
מפחיתי ערך”....
מור ציין ,כי שמאי מטעם כלל טעה בקוד
הדגם של הרכב ,עובדה שלטענתו הינה טעות
בסיסית ,שיש בה כדי לערער את חוות דעתו
ומסקנותיה וחוות הדעת שעליה הסתמכה
כלל חסרת ערך ,הואיל ונערכה בטרם תיקון
הרכב.
לטענת כלל ,מור קיבל פיצוי בגין אירוע
הגניבה ,בהתאם למחירון ,ולהפחתות
ולתוספות ,כפי שהם רשומים במחירון,
בהתאם לתנאי הפוליסה ,ולהנחיות המפקח
על הביטוח “תגמולי ביטוח במקרה של אובדן
גמור” (להלן”:הנחיות מפקח”) .עוד טענה
“כלל” ,כי ירידת ערך קיימת ,הינה פרט
מהותי של המבוטח למסור למבטחת הרכב,
ורק לאחר אירוע הגניבה נודע ל”כלל” אודות
עברו הביטוחי של הרכב  ,הואיל והיא ביצעה
מיוזמתה סריקה ביטוחית .כלל אף ציינה,

לחו"ל טסים
ואצל סוכן הביטוח

מבטחים!

כי העתק מפוליסת הביטוח לאחר החידוש,
נשלחה לבית המבוטח כל שנה ,וחזקה על
התובע שידע את תנאי הפוליסה וההתניות
בה ,בין היתר ,כי דמי הביטוח אינם מושפעים
מהמשתנים המיוחדים של הרכב ,אשר
משפעים על ערכו.
יתירה מכך ,לטענת כלל ,תכליתה של הפוליסה
ותכליתו של השיפוי הינם להשיב את המצב
לקדמותו .פיצוי ללא הפחתת העבר התאונתי
של הרכב ,ישפר את מצבו של המבוטח ויגרום
לעשיית עושר ולא במשפט.
הנחיות המפקח קובעות ,כי “ .2מבטח יפרט
בכתב בפני המבוטח בשלב הצעת הביטוח
פירוט מלא של המשתנים המיוחדים
שבמחירון העשויים להשפיע על ערך הרכב
המבוטח לצורך חישוב תגמולי הביטוח
במקרים של אובדן גמור ,או לחילופין יפנה
את המבוטח למשתנים כאמור במחירון...
 .3לא פעל המבטח כאמור לעיל ,יחול
במקרה ביטוח של אובדן גמור ערך הרכב
הבסיסי המקובל אצל אותו מבטח או לפי
מחירון אחר מקובל בשוק ,ללא התחשבות
במשתנים מפחיתים בלבד שלא צוינו”...
בית המשפט לאחר שעיין בטענות הצדדים
קבע ,כי חברת כלל לא פעלה ולא ביררה את
עברו של הרכב ולא פעלה בהתאם להנחיות
המפקח ,כאמור לעיל .בית המשפט אף ציין
את סעיף  3חוק חוזה הביטוח תשמ”א-
 , 1981הקובע ,כי “תנאי או סייג לחבות
המבטח או להיקפה יפורטו בפוליסה
בסמוך לנושא שהם נוגעים לו ,או יצויינו
בה בהבלטה מיוחדת; תנאי או סייג שלא
נתקיימה בהם הוראה זו ,אין המבטח זכאי
להסתמך עליהם”.
מן המקובץ לעיל ,קיבל בית המשפט את
התביעה וחייב את כלל בתשלום ההפרש
בצרוף ריבית והצמדה כחוק.

לשכת סוכני ביטוח בישראל
לחברת הלשכה פנינה מוזס,
משתתפים בצערך בפטירת אימך
מזל מדיאל ז"ל
שלא תדעי עוד צער
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לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2013מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל:
 // lishka@insurance.org.ilהפרסום מוגבל ל 3 -שבועות

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

*סוכנות ביטוח גדולה ואיכותית מעוניינת
בשת"פ (מלא ואו חלקי) בתיקי ביטוח
נא לפנות לגל 058-5000900
סודיות מובטחת
**לבית סוכנים בתל אביב מוזמנים
להצטרף סוכנים שעוסקים באלמנטרי
ובביטוחי בריאות וחיים אשר נמצאים
בחמש שנים הראשונות בדרכם בביטוח.
משרדים ושירותי משרד יינתנו למתאימים.
לפרטים לפנות לנעמי 03-9239292
שלוחה 101
***סוכנות לביטוח ותיקה העוסקת בכל
תחומי הביטוח ,הפנסיה והפיננסים
מעוניינת לרכוש תיק/י ביטוח
(באופן חלק או מלא) ,נא לפנות:
dudi@gamafinansim.co.il
 050-538629דודי
***סוכנות לביטוח ותיקה העוסקת בכל
תחומי הביטוח ,הפנסיה והפיננסים
מעוניינת לספק לך בסיס להגדלת
הכנסותיך על ידי שת"פ בכל אחד
מהתחומים
נשמח לתאם פגישה לא מחייבת
במשרדךdudi@gamafinansim.co.il :
 050-538629דודי
***סוכנות ביטוח מהאיכותיות בשוק
מחפשת סוכן ביטוח עם  2-3שנות ותק
לעבודה על תיק לקוחות קיים!
העבודה על בסיס שותפות!
מייל לקו"ח dudi@amitim-ins.co.il
 052-6881144דודי
***עבור לקוחותינו דרושים
תיקי ביטוח לרכישה
דני dani@gsr.co.il 054-4884220
***סוכנות ביטוח מהאיכותיות בשוק
מחפשת סוכן ביטוח עם  2-3שנות ותק
לעבודה על תיק לקוחות קיים! העבודה
על בסיס שותפות!
מייל לקורות חיים
dudi@amitim-ins.co.il
***דרושים סוכנים מורשים בבטוח חיים
למיזם חדש עם מאגר בלתי נגלה של
מועמדים .בנוסף משרד על שרותיהם
המלאים ברחוב היצירה בקרית אריה
.לפנות לשרגא לידור 0546655736
***סוכנות ביטוח גדולה וותיקה שמרכזה
ברחובות מעוניינת לרכוש
תיקי ביטוח איכותיים.
לפניות :מוטי דהרי 057-7490000
08-9494949

***סוכנות ביטוח מעונינת לרכוש בשת"פ
תיקי ביטוח (באופן חלקי או מלא) לפנות ל:
 eyal@afikeyhon.co.ilאיל
0544276891
 arieh@afikeyhon.co.ilאריה
0524200120
סודיות מובטחת

***למשרד ביטוח באיזור עכו
דרושה פקידת ביטוח אלמנטרי
עם נסיון מוכח!!
למחלקת מכירות ,הקמת הצעות מחיר
בתחום הרכב ,כושר ביטוי מעולה,
אורינטצייה שיווקית גבוהה וראש גדול
למיילpartusheli@gmail.com :
פקס04-8750011 :

*למשרד ביטוח גדול בפארק המדע
ברחובות דרושה ל  1/2משרה
פקידה מנוסה בביטוחי חיים עם נסיון וידע
תפעולי מערכות מגדל (חובה),
הראל והפניקס
נא לשלוח קורות חיים
hadas@financeshop.co.il

***לסוכנות ביטוח דרושים סוכנים שרוצים
עמלות והיקפים גבוהים יותר
והשתתפות בהוצאות משרד למתאימים.
ליצירת קשר  050-4644545או במייל
dudibz1@gmail.com

מודעות דרושים

*דרוש/ה לסוכנות ביטוח בנס ציונה.
חתמת עסקים אלמנטרי למשרה מלאה
בעלת ניסיון.
ישראל 0544260833 -
Israel@di-ins.co.il
*לסוכנות ביטוח בתל אביב דרושה חתמת
רכב ודירות שירותית ומקצועית לטיפול
בלקוחות .שעות העבודה 15:30 - 08:30
ללא ימי שישי.
קורות חיים יש להעביר ל:
gil@hish-ins.co.il
*למשרד סוכן ביטוח בתל אביב דרושה
פקידה עם ידע מוכח באלמנטרי וידע
מינימלי בחיים למשרה חלקית
0544635717
*למשרד ברחובות דרושה פקידת ביטוח
אלמנטרי עם נסיון למשרה מלאה.
bituachrechovot@gmail.com
*לסוכנות ביטוח מובילה בראשון לציון
דרושים/ות סוכני ביטוח בעלי רישיון חיים
שכר בסיס  +עמלות  +רכב  +נייד
הכוונה ליווי מקצועי ,ואפשרויות קידום.
ניסיון במכירות למגזר העסקי והפרטי
הופעה ייצוגית ,יחסי אנוש מעולים.
קורות חיים לפקס 03-9414114
למייל shlomo@gotec.co.il -
**לסוכנות ביטוח בקריות דרושה פקידת
ביטוח עם ניסיון מוכח באלמנטרי.
נא לשלוח קורות חיים למייל:
reuvenar@netvision.net.il
**עובדת בעלת ניסיון בתחום הביטוח
מחפשת עבודה במשרד סוכן\סוכנות
ירושלמי 0523465368

***לסוכנות מובילה באשדוד דרושה
פקידה למחלקת ביטוח אלמנטרי :רכב,
דירות ועסקים .ניסיון מוכח בתחום  -חובה
אוריינטציה שיווקית ושליטה בשפות רוסית
או צרפתית  -יתרון
למעוניינים נא לשלוח קורות חיים למייל
janechka7@hotmail.com
או פקס 0577974334
***דרוש/ה רפרנט/ית ביטוח אלמנטרי עם
ניסיון בביטוח אלמנטרי,
ידע בתוכנות ביטוח ו.OFFICE -
שעות עבודה  -משרה מלאה
מיקום המשרד  -נצרת עלית (צפון)
לשלוח קורות חיים
לכתובת מייל yael@rubin-ins.co.il -
או לפקס 04-6015223 -

השכרת משרדים

**למכירה נכס בגודל  120מ"ר אשר
שימש ב  7השנים האחרונות למגורים
ובטאבו רשום  2אולמות משרדים ,נמצא
במיקום מצויין ברח' טשרניחובסקי  26ת"א
 4בתים מצומת בוגרשוב וממש ליד
דיזנגוף סנטר מחיר גמיש מאד
פרטים לאלכס טל 050-8989980
***להשכרה ,בת"א ,רח' נחלת יצחק פינת
עליית הנוער ,משרד מפואר,
 165מ"ר עם  8חניות צמודות ,פעיל
כסוכנות ביטוח ,מרוהט מלא עם רשת
תקשורת טלפונים ומיזוג אויר,
מתאים לסוכן אחד גדול או לשלושה
סוכנים עם מזכירות משותפת.
פינוי 1.3.13 :לפנות לאלי ארליך
 050-6090880או eli@erlich-insur.co.il

