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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 גיליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל.

המחלקה המשפטית של הלשכה, בניהולה של עו"ד מיכאלה 
ייגר, מדווחת על ירידה חדה במספר התלונות שהגיעו אליה 
כנגד חברות הביטוח בנושא טיפול בתביעות צד ג' ב-2014.
בשנה האחרונה מסתמנת ירידה דרמטית של 40% במספר 
התלונות המגיעות למחלקה המשפטית לעומת 2013. ישנן 

סיבות שונות למגמה זו, בהן חוזר יישוב תביעות ואכיפת הפיקוח 
בנושא. לעומת זאת, מספר התלונות כנגד חברות ההשכרה 

והליסינג נותר בעינו.
עיקר הפניות המגיעות הן במקרים של עיכוב ממושך בטיפול 
בתביעת צד ג', אי עמידה בתנאי חוזר יישוב תביעות החדש, 

קיזוזים שונים בפיצוי )כמו רשלנות תורמת, שכ"ט שמאי, ירידת 
ערך(, ועוד.

הלשכה שבה ומזכירה כי הפנייה למחלקה המשפטית נעשית 
במקרים שבהם נתקל הסוכן בקשיים בטיפול בתביעת צד ג', 

וזאת אך ורק לאחר שהסוכן מיצה את כל ההליכים המקובלים, 

ואת ניהול המשא ומתן הישיר מול חברת הביטוח, ועל פי 
הנהלים שקבעה הלשכה כדלקמן:

במידה שלאחר שנשלחו כל המסמכים לחברת הביטוח, אין 
מענה לגופו של עניין ו/או חברת הביטוח מעלה דרישות 
שאינן סבירות, ובתום מיצוי ההליכים והמשא ומתן מול 

חברת הביטוח, יש לפנות בכתב לעו"ד מיכאלה ייגר, 
מנהלת המחלקה המשפטית של לשכת סוכני ביטוח, 

באמצעות פקס מספר 6396322–03 ו/או באמצעות מייל: 
michaelaj@insurance.org.il. לפנייה יש להעביר העתק צילומי 

של המסמכים שצורפו לתביעה כנגד חברת הביטוח של צד 
ג' )מלוא התכתובת עם חברת הביטוח, טופס תביעה, דרישה, 

הודעה, חוות דעת שמאי, צילום רישיון רכב ורישיון נהיגה, אישור 
אי הגשת תביעה וכל מכתב שנתקבל מחברת הביטוח(.
המחלקה המשפטית של הלשכה פועלת כגוף מקצועי 

ואובייקטיבי המתווך בין הסוכנים לבין חברות הביטוח, עונה 
בכתב לפניות הסוכנים ומסייעת לחברי הלשכה מבחינה 

משפטית במטרה לסיים את הטיפול בתביעה. לעתים די בעצם 
הפנייה מצד המחלקה כדי לזרז את הטיפול בתביעה ולהביא 

לסיומה.
כמו כן, הלשכה שבה ומזכירה כי לרשות החברים עומדים 19 

יועצים, וייעוץ ללא כל תמורה אפשר לקבל מהמומחים על ידי 
פנייה מאתר הלשכה דרך מדור יועצי הלשכה. תשובת המומחה 

תינתן תוך מקסימום שני ימי עסקים, ותועבר לפונה.

עשרות סוכני ביטוח הגישו מועמדות לתואר "סוכן השנה" 
שיוענק במסגרת ועידת עדיף. סוכן השנה הוא יוזמה חדשה 

של עדיף ולשכת סוכני ביטוח לעידוד סוכני ביטוח מצטיינים: 
התואר יוענק לחמישה סוכנים, נציג אחד מכל מחוז של לשכת 
סוכני הביטוח. הסוכנים המצטיינים יזכו בחבילת הטבות בשווי 

8,500 שקל, מתנת מגדל חברה לביטוח.
הקריטריונים לבחירת "סוכן השנה" כוללים הכשרות מקצועיות, 

פרסום מאמרים, השתתפות בכנסים, תרומה לקהילה ועוד. 
הסוכנים הזוכים ייבחרו על ידי ועדה שבה ישתתפו דיקאן בית 

הספר לביטוח במכללה האקדמית נתניה ד"ר זיו רייך, אודי כץ, 
לשעבר נשיא לשכת סוכני ביטוח ועופר נוריאל, עורך ראשי בעדיף.
במהלך הוועידה יכריזו מנכ"ל מגדל עופר אליהו, נשיא הלשכה 

אריה אברמוביץ ועופר נוריאל על הסוכנים הזוכים.
בכירי שוק ההון, הביטוח והפנסיה בישראל ישתתפו בוועידת 

עדיף ה-14, ב-9 בדצמבר באווניו, קריית שדה התעופה. 
הוועידה המרכזית תתקיים תחת הכותרת "מנועי צמיחה בשוק 

משתנה" והיא תדון בסוגיות הבוערות בתעשייה, במסגרת 
שורת הרצאות, פאנלים וראיונות עם צמרת הענף.

ירידה חדה במספר התלונות כנגד חברות 
הביטוח בנושא טיפול בתביעות צד ג'
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ב-2013 נהפכה יפן לשוק השני בגודלו בעולם, אחרי ארה"ב, 
ולפני גרמניה בתחום הרפואה, הווה אומר תרופות וציוד רפואי. 

יפן שאוחזת בנתח שוק של כ-10% בתחום, החלה לאפשר 
לחברות זרות רבות להיכנס למשחק והן נהפכו לשחקנים 

גדולים במגוון תחומים, כך על פי שגרירות יפן בישראל.
לא בכדי שמה ארץ השמש העולה דגש על חדשנות רפואית: 
ההוצאות הרפואיות ביפן גדלו משמעותית בשנים האחרונות 

בשל ההזדקנות המואצת של האוכלוסיה. היפנים עושים פחות 
ילדים משאר העולם המערבי והדבר מורגש היטב בהרכב 

החברה היפנית. אחוז המבוגרים מעל גיל 65 במדינה הוא גבוה 
יותר בהשוואה למדינות המפותחות. בנוסף, הוצאות רפואיות 

נמצאות בצמיחה בכל שנה בשל העלייה במספר המבוגרים 
מעל גיל 75 והן כוללות מחלות כרוניות, אחוזי תחלואה 

גבוהים והזדקקות לטיפול סיעודי.
בשגרירות יפן מסבירים כי בשביל לפתור את הבעיה הציבה 

לעצמה הממשלה כמטרה ליהפך ל"חברה שבה אנשים 
מסוגלים לחיות חיים בריאים גם בזקנתם, באמצעות טיפול 

מונע יעיל וניהול בריאותם". במקביל החלה הממשלה ליצור 
מדיניות שתשפר את מקומה בתחרות הבינלאומית של 

תעשיות הרפואה והתרופות. ברפורמת הרגולציה המהפכנית 
שעליה הוחלט בקבינט ביוני 2013, פירטה הממשלה ארבע 

פעולות מרכזיות שיובילו לחברה בריאה ורבת שנים ויבנו 
סביבה חיובית ומפרה לשוק התרופות.

 קידום רפואה חדשנית – הממשלה תקדם חקיקה שתפשט 	 
ותזרז את הליך אישורי התרופות וציוד רפואי חדשניים, 

במטרה לקדם כניסת חברות פרטיות לשוק.
 קידום מחקר תרופות וקידום השימוש בתרופות גנריות – 	 

ממשלת יפן מכוונת לכך שעד 2018 תרופות גנריות יהוו 
60% מכלל שוק התקופות.

 מתן עדיפות בהליך אישורים לטיפולים ותרופות למחלות 	 
יתומות – ההגדרה של מחלה יתומה ביפן היא אם 50 אלף 
איש או פחות זקוקים לטיפול ויש בו צורך רפואי רב. מתן 

הקדימות תוודא שהם מקבלים טיפול קליני בהקדם.
 בניית סביבה מתאימה והנחיות למוצרים ביולוגיים – בשונה 	 

מתרופות כימיות, קשה לוודא שהרכיבים הביולוגיים הם 
זהים במוצר הביו-רפואי. הודות להנחיות החדשות, חברות 

זרות נכנסות לתחום בקצב הולך וגובר.
החודש נכנס לתוקף חוק הרפואה המשקמת היפני והוא 

יאפשר לחברות פארמה להביא מוצר לשיווק לאחר ניסויים 
ראשוניים בלבד של בטיחות ונתונים ראשונים להוכחת יעילות 
של התרופה. אישורי השיווק יינתנו לזמן מוגבל ועל תנאי, עד 

לסיום ניסוי בטיחות ויעילות מלאים.
ואולם מתן אישורים למוצרים ולתרופות חדשניים בתחום 

הרפואה החל כבר לפני כניסת החוק לתוקף. בספטמבר 2013 
קיבלה חברת גיוון אימג'ינג, הפועלת בתחום מוצרי האבחון 

למערכת העיכול, אישור מהרשות היפנית לתרופות וציוד 
רפואי לשווק את מערכת PillCam SB3 ביפן

מערכת PillCam SB3 היא טכנולוגיה מהדור השלישי של 
המערכת שתאפשר לרופאים ביפן גישה לטכנולוגיית 

אנדוסקופיה באמצעות גלולה לצורך גילוי ומעקב של אי-
סדירויות במעי הדק כמו מחלת הקרוהן.

ביולי אותה שנה הכניסה אותה החברה, הנחשבת לחלוצה של 
 COLON-קפסולת האנדוסקופיה, לשימוש ביפן את גלולת ה
 .)PMDA( על ידי סוכנות התרופות והמכשור הרפואי PillCam
הגלולה משמשת לאבחון של מחלות המעי הגס כשנדרשת 
קולונוסקופיה, שהינה קשה לביצוע, וגם עבור חולים שאינם 

מוכנים או אינם מסוגלים לעבור קולונוסקופיה.
קפסולת ה-COLON PillCam מצוידת בשתי מצלמות וידאו 

זעירות, בסוללות ובמקור אור LED. לאחר שנלקחה הקפסולה 
היא מיועדת לשדר במשך כ-10 שעות למכשיר הקלטה 
המוצמד למטופל. הנתונים מועברים מהמכשיר למחשב 

שמשתמש בתוכנה מהירה לעבד את נתוני הווידאו ולאפשר 
לרופא לבדוק את התוצאות.

ביולי אושרה התרופה ניבולומב )NIVOLUMAB( של חברת 
בריסטול מאיירס סקוויב לשימוש בטיפול בחולי מלנומה 

ביפן. מדובר בתרופה אוטו-אימונית למחלת הסרטן, שמביאה 
לגיוס המערכת החיסונית לחיסול תאים סרטניים והיא הראתה 

תגובות חסרות תקדים בחולי מלנומה, כמו גם בסוגי גידולים 
נוספים. המידע על התרופה הוביל לעניין עצום באימונו-

תרפיה וביצירת מניפולציות שיגרמו לתאים סרטניים להתחסל 
בעצמם. החברה המשווקת ביפן הודיעה כי תיתן את התרופה 

בחינם ברגע שהיא תהיה זמינה, עד שהתרופה תוכנס לסל 
התרופות הלאומי של יפן. גם איגוד האונקולוגים בישראל 
המליץ על ניבולומב כאחת משתי התרופות הכי חשובות 

בתחום הסרטן שכדאי להכניס לסל הבריאות ב-2015.
בספטמבר האחרון דיווחה חברת פלוריסטם כי היא בוחנת 

הזדמנויות אסטרטגיות לפיתוח ולמסחור מוצרים מתאי גזע 
מהשלייה בשוק היפני. החברה נמצאת עדיין בניסוי קליני שלב 
2 בדרום קוריאה, בארה"ב, בגרמניה ובישראל לטיפול בטרשת 

עורקים. פלוריסטם גם רשמה הצלחה בתוצאות ניסוי שלב 2 
שנערך בגרמניה לטיפול בפגיעת שרירים.

בדקנו עם מנהלי מחלקות ביטוח חיים בחברות הביטוח מה 
דעתם על חוזר העמילות. לדברי מנהל אגף חיסכון ארוך 

טווח באיילון חברה לביטוח דני קהל "כל הסדרה שקשורה 
למערכת היחסים בין חברה לסוכן רעה לשני הצדדים.

"החוזר עצמו מנוסח רע בעיקר בשני נושאים:
 הרצון לנתק בין דמי הניהול לעמלה: המשמעות היא שלא . 1

נוכל לתמחר את המוצר ואת העמלות כנדרש, ולכן תהיה 
בעיה ענקית של התקשרות בין חברה לסוכן, תוך שכפי 

שאמרתי שני הצדדים יכולים להיות ניזוקים.
 הוצאות: בעצם מחייבים תשלום הוצאות לתקופה של . 2

חמש שנים. החברות יימנעו מלתת אתת הרכיב הזה - שוב 
זה לא פוגע רק בחברות, אלא גורם נזק גם לסוכנים.

ארץ השמש העולה: כך נהפכה יפן 
למובילת החדשנות הרפואית בעולם

דני קהל: חוזה העמילות פוגע בסוכני הביטוח ובחברות
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לשכת סוכני הביטוח מברכת את ההסדרה בעניין מכירת 
פוליסות נסיעות לחו"ל שתיכנס לתוקף ב-1 במאי 2015. 
הלשכה פעלה באופן אינטנסיבי לאסור מכירת ביטוח על 

ידי גופים שאינם גוף מפוקח ודרשה זה זמן רב ממשרד 
המפקח על הביטוח לא לתת לגיטימציה לפעולות שהינן 

עבירה על החוק, כגון מכירת ביטוח על ידי מי שאינו מורשה 
לכך על פי חוק.

ההסדרה החדשה שבאה לידי ביטוי בחוזרי המפקחת 
על הביטוח אוסרת במפורש על מכירת מוצרי ביטוח על 

ידי קופות החולים וסוכנויות הנסיעות. הסיבה העיקרית לכך, 
כהגדרת המפקחת על הביטוח, הינה חשש שמעורבות יתר 
של קופת חולים וסוכנויות הביטוח במכירת הביטוח עלולה 

ליצור מצג מטעה לרוכשי הביטוח, לפיו המבטח, בשל 
המעורבות של קופת חולים או סוכנויות הנסיעות, מודע 

לצרכים הרפואיים של המבוטחים או לצורכי הביטוח הייחודיים 
של המבוטחים בחו"ל.

לשכת סוכני הביטוח תפעל בקרב חברות הביטוח שפועלות 
ועובדות עם סוכני הביטוח למכור מעתה ביטוחי נסיעות 

לחו"ל אך ורק דרך סוכני הביטוח ולא באופן ישיר.
בשבוע שעבר פירסם הפיקוח על הביטוח חוזר בנושא 

ביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי לחברי קופות חולים וללקוחות 
סוכנויות נסיעות. הוראות החוזר יחולו על פוליסות לביטוח 

נסיעות לחו"ל קבוצתי שיימכרו החל במאי 2015, לרבות 
פוליסות שהן מכוח חוזי ביטוח שנכרתו או חודשו טרם מועד 

תחילת החוזר.
החוזר קובע עקרונות לפיהם תתיר המפקחת לקופת חולים 

או לסוכנות נסיעות להיות בעל פוליסה בביטוח נסיעות 
לחו"ל קבוצתי, וכן הוראות למכירת פוליסות לביטוח נסיעות 

לחו"ל קבוצתי שנכרתו או חודשו לפני כניסתן לתוקף של 
הוראות החוזר.

בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים, קופת חולים 
וסוכנות נסיעות רשאיות להיות בעל פוליסה בביטוח נסיעות 

לחו"ל קבוצתי בכפוף לתנאים הקבועים בתקנות וקבלת 
היתר מהפיקוח על הביטוח. תקנות אלה חלות על חוזי ביטוח 

שנכרתו או חודשו מה-1 ביולי 2010.
המפקחת תתיר לקופת חולים או לסוכנות נסיעות להיות בעל 

פוליסה בביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי, בהתאם לסמכותה 
לפי תקנה 2 לתקנות ביטוח בריאות קבוצתי. מכירת ביטוח 

נסיעות לחו"ל קבוצתי מכוח חוזה ביטוח שבעל הפוליסה 
בו הוא קופת חולים או סוכנות נסיעות, תיעשה בכפוף לכך 
שעובדי קופת חולים, עובדי סוכנות נסיעות, או מי מטעמם, 

לא יהיו מעורבים במכירת ביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי ולא 
יועסקו על ידי מבטח או סוכנות ביטוח.

מכירת ביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי בכותלי קופת חולים 
או סוכנות נסיעות תיעשה באמצעות עמדות לא מאוישות 

שבבעלות הגוף המפוקח, ובלבד שיופרדו בצורה ברורה 
משאר עיסוקי הקופה או הסוכנות, ובלבד שהמכירה תבוצע 

על ידי הגוף המפוקח ובשליטתו.
מכירת ביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי יכולה להיעשות באתר 
האינטרנט של קופת החולים, בסוכנות הנסיעות או בעמדות 

לא מאוישות, ובלבד שיינקטו צעדים למניעת יצירת מצג 
מטעה לרוכשי הביטוח בדבר מעורבות קופת החולים או 
סוכנות הנסיעות, בין היתר, באמצעות יצירת מצג חזותי 
שיבהיר באופן ברור ומפורש את מעורבות הגוף המפוקח 

בעסקת הביטוח תוך ציון זהותו )כגון ציון שמו ושימוש בלוגו 
שלו(.

בלחץ הלשכה: ממאי 2015 פוליסות נסיעות לחו"ל 
יימכרו רק על ידי סוכנים מורשים וחברות ביטוח

ביטוח מקצועי לספורטאים חובבים
אולי יש לך ביטוח בריאות... אבל אין לך הראל.

הראלבריאות

חדש ובלעדי בהראל!
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השבוע פירסמה המפקחת על שוק ההון הביטוח והחיסכון 
דורית סלינגר חוזר האוסר על גופים מוסדיים 

להתנות צירוף של עובדים חדשים בביטוחי 
ריסק ואובדן כושר עבודה בהעברת כספי 

הפנסיה וניהולם. המפקחת אף הגדילה 
לעשות ואסרה על גוף מוסדי להתנות הנחה 

בדמי הביטוח או בדמי הניהול כנגד רכישת 
ביטוח אחר.

מטרת החוזר היא למנוע מצבים שבהם 
מעסיק מקבל פתרון משולב, אך מותנה מצד 
הגוף המוסדי שבו הוא מחויב כנגד מתן כיסוי 

ביטוחי מוזל ו/או אובדן כושר מפעלי מוזל 
להעביר את כספי הפנסיה לניהול אותו גוף 

מוסדי, או לחילופין הסכמת הגוף המוסדי בקבלת עובדים 
לביטוח פנסיוני בדמי ניהול נמוכים מהרגיל, מול מחויבות של 

המעסיק לרכוש במקביל כיסויים בגין ריסק או אובדן כושר 
עבודה עבור אותם עובדים.

חוזר זה, בהמשך לקו שאותו מובילה המפקחת גם בתחומים 
נוספים, כגון הפרדת התפעול מהשיווק, 

יאפשר לכל עובד בתפישת האגף לקבל את 
התנאים האופטימליים הקיימים אצל מעסיקו, 

תוך היכולת לשמר את סוכן הביטוח האישי 
שלו, המלווה אותו שנים. כיום, בחלק לא קטן 
מהמקרים, לאור הסכמים מיוחדים בין מעסיק 
לגוף מוסדי באמצעות מנהל הסדרים, נמנעת 

מהעובד האפשרות להמשך הטיפול אצל סוכנו 
האישי ולקבל תנאים מועדפים, לאור סיכומים 

קיימים בין המעסיק אותו גוף מוסדי קיים.
אגף הפיקוח פועל בדרך זו להקל על סיום 
התהליך שבו החל, מחופש הבחירה במוצר 

ועד חופש הבחירה בסוכן, כך שהלקוח יוכל לקבל את המוצר 
הטוב ביותר עבורו, עם הסוכן המקצועי שבו חפצה נפשו, 

וללא חשש כי יפגע בתנאים של החיסכון הפנסיוני או כיסויים 
אחרים הקיימים כיום אצל אותו מעביד.

 חוזר נוסף של הפיקוח בדרך להקלה
על חופש הבחירה במוצר ובסוכן

מאת יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני

https://docs.google.com/forms/d/1Pg5OjwLPihitgtZR4VRi1TL1d52r6ceVU6RO8X7SQcM/viewform
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שמעון אזולאי: "כנס אלמנטר היה מעניין 
ומאורגן למופת. כמות המשתתפים בו היתה 
מרגשת ונוכחות הדור הצעיר יחד עם הוותיק 

היתה מאוד בולטת לעין וגם מרגשת. אין ספק 
שהלשכה, יחד עם העומד בראשה אריה 

אברמוביץ, עושה עבודת קודש".

יו"ר סניף נתניה יוסי אנגלמן: "הכנס היה מוצלח 
מאוד. אני חושב שניכר כי הבעת אמון של 

סוכנים שלא היו בכנסים הקודמים חוזרת - יש 
נוכחות גדולה יותר של סוכנים וזה הדבר הכי 
חשוב ביותר במבחן התוצאה. ישנה גם הבעת 
אמון בפעולות הלשכה, בדרך של הנשיא ושל 

הוועד המנהל.
"מבחינה מקצועית הכנס היה ערוך בצורה מדהימה, והשילוב עם 

מופעי הבידור והאמנים, כולל ההנחיה של ליאור סושרד, היה 
מוצלח מאוד. היו הרצאות ברמה גבוהה והורגש כי אריאל מונין 

עשה עבודה מאוד יסודית בפן המקצועי. בפן הארגוני, אריק ורדי 
כבר למוד כנסים ורואים שהוא יודע בדיוק איך לעשות זאת. הכל 

התנהל למופת, אבל המבחן האמיתי היה בידיו של אריאל והוא 
עמד בו בכבוד רב. הדברים שאמר בנאום הפתיחה הגיעו מהלב 

ונגעו ברבים שישבו באולם".

יו"ר מחוז תל אביב עמוס גואטה: "כנס אלמנטר 
2014 היה מעניין, מהנה ופורה. הוא הכיל הרבה 

הרצאות חשובות וריגושים. אחת ההרצאות 
החשובות היתה למשל הרצאתו של חגי 

שפירא, לשעבר מנכ"ל שירביט וכיום יועץ 
ומנהל פרויקטים ביטוחיים, שחשף כמי שהיה 

שם את העובדה שעל אף שענף ביטוחי החובה הוא הרווחי 
והנחשק ביותר בחברות הביטוח סוכני הביטוח מתוגמלים עליו 

בעמלת רעב זעומה שאינה מכסה לעתים קרובות את עלות 
הפקה פוליסת החובה. הרצאה חשובה נוספת היתה של אלדד 

הלוי, כיום מנכ"ל חברת Second Opinion וממייסדי קבוצת שחר 
בעבר, שנתן מבט מבפנים על כל נושא הטיפול בנזקי מים, 
נקודות חשובות שיכולות לתרום רבות לוועדה האלמנטרית 

שמטפלת במרץ בבעיה. לסיכום, ישר כוח למארגנים שעמלו על 
הכנס חודשים רבים והביאו אותו לשיא חדש. נתראה בכנס 

הבא".

יו"ר סניף רחובות/ נס ציונה אודי הוד: "כנס 
אלמנטר היה אחד האירועים הטובים ביותר 
שהעמידה הלשכה, הן במישור המקצועי - 
בדגש על הגיוון בתחום האלמנטרי: דוגמת 
ההתייחסות לעמלות ביטוח רכב חובה, והן 

במישור של היענות הסוכנים לשתף פעולה 
בכנס ולתת פידבקים. בשיחות עם סוכנים מסביב על הכנס 

הם ציינו שביעות רצון, וניכר כי לעומת הפעמים הקודמות 
יש שיפור והתקדמות בארגון ובתכנים.

"סוכני הביטוח חברי הלשכה חשים שיש תמורה בעד האגרה. 
אנשים אמרו שבהחלט יגיעו שוב לכנסים. רוב הסוכנים אמרו 

שירצו להשתתף בכנסים נוספים בכל המישורים, כולל ימי 
עיון של סניפים ומחוזות. הרמה המקצועית של הכנס נתנה 

לסוכנים את ההרגשה שהביטוח הוא מקצוע, שחייבים לשמר 
בו את הכשירות המקצועית".

אלון ורדי: "זה היה אחד הכנסים הטובים 
שבהם השתתפתי מבחינת ארגון ותוכן. שאפו 

למארגנים וללשכה".

ורדה לבקוביץ: "אני חושבת שהיה כנס 
מדהים. ההרצאות היו מקסימות ומעניינות, 

נכחתי ברובן. המסיבות היו מאוד נחמדות. היה 
כיף להיפגש עם כל החברים. שאפו על 

הקונספט החדש לפיו ארוחת הערב קדמה 
לאירוע. הסדר הזה היה הרבה יותר יעיל 

ומוצלח. עם זאת, אולי הייתי מוותרת על נאום המפקחת על 
הביטוח דורית סלינגר בערב הפתיחה. נפגעתי מדבריה, נראה 

שהיא ממש לא מתייחסת לסוכני הביטוח. גם שעות הפנאי, 
האוכל וההפי האוור היו מאורגנים למופת. הביזנס והפלז'ר היו 

משולבים יחד וזה עבד מצוין.
"מטרת רב השיח בנושא המנטורים היתה בעיקר קריאה 

לסוכנים מבוגרים לתת מזמנם לדור ההמשך. שמרתי על 
היותי מנטורית בסוד ארבע שנים וחצי מפאת כבודם ומכיוון 
שהעדפתי לתת בסתר, אבל יעל כהן חשפה אותי לבסוף, 

והשתתפתי ברב השיח במטרה לעודד עוד ותיקים להשתתף 
בפרויקט. הצעירים חייבים לקבל מאתנו הוותיקים עזרה, 

מכיוון שהשינויים התכופים בחוק עלולים להפיל אותם. אנחנו 
חייבים לעזור להם. אני פונה שוב לסוכנים ומבקשת שייתנו 

מזמנם".

משה מורנו: "כל הכנס היה מעולה מבחינתי. 
האירועים היו ברמה גבוהה יותר מהרגיל. 

אהבתי את השינוי בין היום לערב, אז הכנס 
עצמו נהפך לבילוי ועדיין היה חלק אינטגרלי 

מהכנס. זו היתה חגיגה בפני עצמה".

עאדל מחאג'נה: "הכנס היה מאורגן היטב, 
התכנים וההרצאות היו מאוד מקצועיים. 

ההתרשמות של סוכנים רבים היתה מאוד 
חיובית. אנשים שבכל שנה משתתפים בכנס 

ציינו כי כנס אלמנטר הזה היה אחד 
המוצלחים. וחייבים לציין שלא פשוט לארגן 

כנס למספר רב כל כך של משתתפים - 1,500 סוכנים הגיעו 
לכנס הזה".

אריה נאור: "היה כנס מוצלח מאוד. אני חושב שהיו נושאים 
מעניינים והרצאות טובות. גם מבחינת הווי ובידור היה מאוד 
מוצלח, אפילו מעט מיוחד ושונה מהרגיל. אין לי מלה רעה 

להגיד. הבעתי את שביעות רצוני גם בפני יו"ר הוועדה לביטוח 
כללי אריאל מונין".

יו"ר ועדת האתיקה חוה פרידמן-וינרב: 
"ארגון הכנס היה יוצא מן הכלל, עם אפס 
תקלות. התכנים המקצועיים היו מעולים. 
זה אחד הכנסים היותר מלאי תוכן שבהם 

הייתי בשנים האחרונות והייתי בכנסים 
רבים של הלשכה. מבחינה זו כל הכבוד. 

היה מרתק ומעניין".

"חברי הלשכה הרגישו שיש תמורה בעד האגרה"
שאלנו סוכנים שהגיעו לכנס אלמנטר 2014 כיצד הם מסכמים את השבוע. אלה תשובותיהם:



בס”ד, חשוון תשע”ה, נובמבר 2014

פוליסה ייחודית לביטוח המשרד
לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל

בתנאים אטרקטיביים במיוחד

לשרותך, איילון חברה לביטוח - אגף ביטוח כללי, שרית נהון:
sarit-n@ayalon-ins.co.il ,03-7569612 .טל 

התוכנית כוללת:
תכולה על בסיס כל הסיכונים כולל כיסוי לרעידת אדמה, נזקי טבע פריצה וגניבה.  #

מבנה על בסיס כל הסיכונים כולל כיסוי לרעידת אדמה, נזקי טבע, נזקי מים ופריצה.   #
חדש! אפשרות רכישת שרות תיקון נזקי מים מצנרת למבנה בהשתתפות עצמית נמוכה בסך 500 ₪ בלבד.  #

כיסויים נוספים ללא תוספת פרמיה:
שבר שמשות ומשטחי זכוכית  #  כספים  #  שחזור מסמכים ונתונים  #  אובדן דמי שכירות  #  ביטוח לחפצי אמנות  #

#  ביטוח תאונות אישיות
#  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -

פוליסת מטריה - כיסוי משלים עבור כלל המצטרפים לביטוח זה בגבולות אחריות של 20 מיליון ₪,  
למקרה ולשנה קלנדרית, בכפוף לרכישת רובד ראשון בגבול אחריות של 1 מיליון ₪.  

ביטוח חבות מעבידים -  #
גבולות אחריות בפוליסה: 20 מיליון ₪.   

פוליסת מטריה - כיסוי משלים עבור כלל המצטרפים לביטוח זה בגבולות אחריות של 40 מיליון ₪,  
למקרה ולשנה קלנדרית, בכפוף לרכישת הכיסוי הבסיסי.  

  #  כיסוי להגנה בהליכים פליליים  #  ועוד ...

פרמיית מינימום ברוטו למזומן לפוליסה: 1,000 ₪ | התנאים המחייבים הינם תנאי הפוליסה.

חדש!
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מהם הקריטריונים לכריתת חוזה ביטוח?
בית המשפט המחוזי בחיפה דן בערעור ובערעור שכנגד של 
בהיג' קעואר ובניו בע"מ ובני בהיג' קעואר לתעשייה בע"מ, 
שיוצגו על ידי עו"ד ליאור אזולאי נגד הראל חברה לביטוח 

בע"מ וסוכן הביטוח, שיוצגו על ידי עו"ד מרדכי תגר. פסק הדין 
ניתן באוקטובר 2014, בהיעדר הצדדים, מפי כבוד השופטים: 

יגאל גריל, בטינה טאובר, סארי ג'יוסי.
המערערות הן חברות בבעלות אותם בעלים, שעוסקות בשיווק 

סיטונאי של מזון ומשקאות חריפים. עד תחילת 2010 ניהלו 
המערערות את עסקיהן במבנה שבאזור 

התעשייה בנצרת עילית, והיתה להן פוליסה 
ל"ביטוח בתי עסק" של הראל, שנערכה 

באמצעות סוכן ביטוח. נוכח הרחבת הפעילות 
העסקית של המערערות, הן התכוונו להעביר 

את עסקיהן למבנה חדש. המערערות פנו 
לסוכן וביקשו ממנו לפעול לעריכת פוליסת 

ביטוח עדכנית לקראת המעבר. בין המערערות 
לבין הסוכן הוחלף מספר רב של מסמכים, 

כמו הצעות ביטוח, דו"חות של סוקר, שביקר 
במבנה החדש, מסמכים בקשר לאמצעי מיגון 
וכדומה. המבוטחות החלו את פעילותן במבנה 

החדש במרץ 2010 ולאחר כחמישה חודשים פרצו אלמונים 
למבנה החדש. המערערות טענו כי נכרת חוזה ביטוח לגבי 

המבנה החדש ולכן על הראל לשלם להן תגמולי ביטוח בגין 
הפריצה, אבל אם ייקבע שלא נכרת חוזה ביטוח, אז נובע הדבר 

מרשלנותם של הראל והסוכן עקב מצגי שווא שהם הציגו 
בפניהן. לטענת המערערות, על הראל והסוכן לפצותן בסכום 
של 878,543 שקל )לא כולל מע"מ(, בגין גניבת סחורה ונזק 

למבנה.
הראל וסוכן הביטוח טענו, כי אמנם הועברו הצעות ביטוח 

מטעמם לגבי המבנה החדש, אך התגבשותו של חוזה הביטוח 
היתה מותנית בקיום מספר רב של תנאי מיגון שלא מולאו, 

ולכן מעולם לא נכרת חוזה ביטוח ולא הופקה פוליסת ביטוח. 
בנוסף, לאחר שהמערערות ידעו על הפריצה, הן פעלו בחוסר 

תום לב ותוך ניסיון מרמה, משניסו במהלך אותו יום להשיג 
אישורים שהיו חסרים, לצורך השתכללות חוזה הביטוח. בית 
המשפט דן בשאלה: האם נכרת חוזה ביטוח בין המערערות 

לבין הראל?
בית המשפט הגיע למסקנה לפיה דין התביעה להתקבל 

בחלקה. בית המשפט קבע כי אומנם לא הוכח שנכרת חוזה 
ביטוח בין הצדדים ולכן אין חבות במישור החוזי, אבל על הראל 

והסוכן לפצות את המערערות במישור הנזיקי. בית המשפט 
ציין כי הזמן הממושך שחלף מאז תחילת הליך החיתום )יולי 

2009( ועד הפריצה )אוגוסט 2010( מלמד על התנהגות 
רשלנית, לא סבירה ולא מקצועית מצד הראל והסוכן. הראל 

היתה צריכה להדגיש בפני המערערות, בין אם ישירות ובין אם 
באמצעות הסוכן, שהן מצויות בסיכון משמעותי, במיוחד שעה 

שהצעת הביטוח לא התגבשה לכדי פוליסה. בית המשפט 
שוכנע שלא רק שלא נעשו מאמצים להסביר למערערות את 

מצבן לאשורו אלא שהסוכן "שידר" למערערות מצגי שווא, 

לפיהם העניין בטיפול וכי קיים הסדר לגבי כיסוי ביטוחי. כמו כן, 
לא הוצע למערערות כיסוי ביניים עד השלמת הליך החיתום.

עוד הוסיף בית המשפט כי בפועל השתלמו דמי פרמיה 
עבור כיסוי ביטוחי לתקופה שבה אירעה הפריצה על בסיס 

הפוליסה שהיתה בתוקף, לגבי המפעל במבנה הישן. הפוליסה 
הישנה מעולם לא בוטלה והמערערות הוסיפו ושילמו פרמיה 

בספטמבר 2010, שהוא החודש שלאחר הפריצה. בית המשפט 
סבר שהתשלום הנ"ל אינו מעיד על קיום חוזה ביטוח לגבי 

המפעל במבנה החדש, אך בוודאי יש בכך כדי 
להוסיף נדבך נוסף למסקנה, לגבי רשלנות 

הראל והסוכן. יתרה מזאת, המערערות 
הקדישו זמן וממון כדי לקיים את דרישות 

המיגון ופעלו לביצוען. העלאת דרישות מיגון 
נוספות כשנה לאחר הצעת הביטוח הראשונה, 

מצטרפת למסקנה לגבי אי הסבירות של 
הליך החיתום במקרה זה. בית המשפט קבע, 
כי הראל והסוכן התנהלו ברשלנות, אך הראל 

נושאת באחריות שילוחית לרשלנותו של 
הסוכן, ולכן עליה לפצות את המערערות בגין 

נזקיהן עקב הפריצה.
בית המשפט קבע כי את הנזק לגבי המבנה יש להעמיד על סך 

12 אלף שקל ואת הנזק בגין גניבת המשקאות החריפים יש 
להעמיד על סך 356,712 שקל.

יחד עם זאת ציין בית המשפט כי אין להתעלם מן הרשלנות 
התורמת של מנהלי המערערות, שלא דרשו לראות פוליסה 
מסודרת ובתוקף, לא דאגו להסדרת התשלום עבור פוליסה 

שכזו, לא דרשו תשובות חד משמעיות מהסוכן, לא עקבו באופן 
קפדני אחר מעשיו והזניחו את המעקב אחר קצב השלמת 
הליך החיתום. בית המשפט קבע כי יש לקבוע למערערות 

אשם תורם בשיעור של 33%. דהיינו, על הראל לפצותם )לאחר 
הפחתת האשם התורם( בסך 245,783 שקל, בתוספת מע"מ.
המערערות והמשיבות מיאנו להשלים עם פסק דינו של בית 

משפט שלום ועירערו לבית המשפט המחוזי, שדחה את 
הערעור והערעור כנגד, למעט ביטול ההוראה בדבר הוספת 

רכיב המע"מ.
עד מועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגשה בקשת רשות 

ערעור לבית המשפט העליון.
54678313

מאת עו"ד ג'ון גבע, יועץ משפטי לחברי מחוז המרכז

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו
של חבר הלשכה עזרא יוגב
במות אמו שושנה ג'רופי ז"ל
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סוכן הביטוח העיד בבית המשפט לטובת המבוטחת שלו – 
והמבטחת, חברת אליהו, חויבה לשלם לה על הנזק שנגרם 

למכוניתה בתאונה.
אניטה ברונר תבעה את אליהו בבית משפט לתביעות 

קטנות לאחר שהחברה סירבה לשלם לה עבור נזק שנגרם 
למכוניתה, בטענה שעבר זמן רב מדי מאז התאונה.

כשנקלעה ברונר לתאונה היא מיהרה להודיע על התאונה 
לסוכן הביטוח מוטי מלר, שמילא טופס תביעה, החתים את 

ברונר והעביר אותו למבטחת הרכב בביטוח מקיף, חברת 
הביטוח אליהו. לברונר לא היה זמן לטפל בתביעה, אבל 

מלר אמר לה שיש לה שלוש שנים מיום התאונה לתקן את 
המכונית.

חלפו שנתיים ותשעה חודשים וברונר התפנתה לתקן את 
המכונית, אבל אליהו סירבה לשלם, בטענה שבהשתהותה 

גרמה נזק ראייתי וכעת שמאי לא יכול להעריך את נזקי 
התאונה כראוי. החברה טענה כי סוכן הביטוח הטעה את ברונר 

כשאמר לה שיש לה שלוש שנים לתקן את הנזק.
ברונר פנתה לבית המשפט לתביעות קטנות בירושלים. מלר 

התייצב בבית המשפט כדי להעיד עבור הלקוחה שלו. "אני 
סוכן ביטוח 35 שנה", אמר. "בהתאם לניסיוני יש למבוטח 

זכות להגיש תביעה לחברת הביטוח תוך שלוש שנים. אילו 
אליהו רצתה, היה עליה להעמיד למבוטחת שמאי לבחינת 

הנזקים במכונית".
על פי סעיפים 22 ו-23 לחוק חוזה ביטוח, מצאה השופטת 

מירית פורר כי מלר צודק בדבריו וכי המבוטח לא חייב ליזום 
פנייה לשמאי מיד לאחר התאונה, אלא אם כן חברת הביטוח 

דורשת זאת ממנו. השופטת ציינה כי אכן שנתיים ותשעה 
חודשים שבהן נסעה מכוניתה של ברונר הן תקופה לא 

מבוטלת, אך המבוטחת הודיעה לאליהו על התאונה בסמוך 
להתרחשותה ואליהו לא דרשה ממנה לעמוד על בחינת 

הנזקים בסמוך למועד התאונה. על כן אליהו תרמה למצב 
הנוכחי.

השופטת הדגישה כי אליהו עוברת על איסור נוסף: הערמת 
קשיים על דרכו של המבוטח למימוש הזכויות על פי הפוליסה 

נחשבת לחוסר תום לב, ופסקה לטובת ברונר: אליהו תשלם 
את עלות תיקון נזקי המכונית. 

סוכן הביטוח העיד - וחברת הביטוח 
תשלם על נזקי המכונית למבוטחת שלו

מבצע מיוחד לסוכני הביטוח
השתלמות בלונדון

מחיר החבילה לאדם בחדר זוגי - 1,690$
המחיר כולל:

  טיסות יום בחברת "אל-על", בנתיב:	 
תל אביב-לונדון-תל אביב

 6 לילות בלונדון במלון "טייסטל-מרבל 	 
ארץ" בחדרי "דה לוקס"

ארוחת בוקר אנגלית מלאה	 
העברות מנמל התעופה לבית המלון וחזרה	 
מיסי נמל ומיסי דלק	 
מלווה קבוצה ישראלי	 

המחיר אינו כולל:
תוספת לאדם בחדר ליחיד - 680$	 
ביטוח מכל סוג שהוא	 
 הוצאות נוספות מעבר לאמור בסעיף 	 

"המחיר כולל"
שינוי בתאריך הטיסה - 50$ לאדם	 

הערות כלליות:
מספר המקומות מוגבל בטיסות ובבית המלון וכל המקדים להזמין, מבטיח את מקומו

ההשתלמות תתקיים ב- 4 בינואר 2015  בבית המלון ועלותה - 25 לירות שטרלינג לאדם 
ויש להזמין השתתפות מראש

* מיסי נמל ודלק נכונים להיום )30 באוקטובר 2014( ונתונים לשינוי

לפרטים נוספים והרשמה 
דיזנהויז - רחוב סוקולוב 46, רמת השרון

 נא לפנות לורדה  ו/או אורית בטלפון: 03-5488142/166, פקס: 03-5480807 
vardah@d-u.co.il מייל
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הרשות הבריטית להתנהלות פיננסית )FCA( פירסמה ביולי 
ממצאי סקירה שנערכה על אתרי האינטרנט 

להשוואת המחירים בתחום הביטוח הכללי, 
בדגש על כלי רכב פרטי, ביטוחי דירות, בתים 

וביטוח נסיעות. ה-FCA מבקש להבטיח 
שהפעילות של אתרי האינטרנט לא באה על 

חשבון האינטרסים של הצרכנים, במיוחד בכל 
קשור לשקיפות ולהגינות.

הסקירה מצאה כי באופן כללי אתרי השוואות 
מחירים לא מהווים ספק מידע ברור ועקבי על 
מוצר לצרכנים כדי לעזור להם לקבל החלטות 
מושכלות, ולמעשה הם הגדילו את הסיכון של 
צרכנים המתמקדים אך ורק במחיר המוצרים, 

מבלי להבין תכונות מוצר חיוניות כמו כיסוי 
הפוליסה ומונחים.

הרשות אף מצאה כי לצרכנים תפישות מוטעות לגבי השירותים 
הניתנים להם לאחר הרכישה. לדוגמה, הצרכנים 
חשבו כי הם מקבלים ייעוץ או הכוונה באמצעות 

אתרי האינטרנט, או שהם האמינו שההצעה או 
המוצר הותאמו לצורכיהם האישיים. הרשות גם 

הגיעה למסקנה כי חלק מהאתרים לא עמד באופן 
מלא בחובות רגולטוריות, כפי שנקבע בהנחיית 

FSA 2011: "להעריך את ההתאמה ללקוח".
אגודת הברוקרים הבריטים לביטוח BIBA ואיגוד 

לשכות הביטוח באירופה BIPAR מקבלים 
בברכה את הסקירה של FCA, שהביאה למשיכת 
תשומת הלב של הרגולטור בנושא אתרי השוואה. 

במניפסט 2014 הדגישה BIBA נושאים שבהם 
צריכים לטפל, כמו האופן שבו מוצג מידע 

לצרכנים ולא התמקדות במחיר הכותרת.

במפגש בוקר בהשתתפות כ-130 מנהלות משרדי סוכנים חברי 
לשכה במחוז הצפון, שהתקיים במתחם האירועים קפה קפה 

בקריית ביאליק, שיבח יו"ר מחוז הצפון בלשכה ליאור רוזנפלד 
את עבודתם המסורה והמקצועית של מנהלות משרדי הסוכנים. 

"אתן נמצאות בפרונט של המשרד, אתכם פוגש לקוח הקצה 
ומכן הוא מקבל שירות מקצועי, מסור ומהיר. אף אחת מכן היא 

לא הדמות הנלעגת שמציגה שני כהן, לא מכיר אף אחת שגררה 
את המחשב והעיפה אותו מהחלון.

"יבוא יום ונבוא חשבון עם שני כהן, היא תבקש להופיע בכנסים 
של חברות הביטוח, בתי השקעות, קרנות הפנסיה ואנחנו לא 

נאפשר זאת, כפי שמנענו ממירי נבו להופיע בכנס של כלל 
ביטוח", הוסיף רוזנפלד.

בכנס, בהשתתפות שלמה חברה לביטוח, שיבח מנכ"ל החברה 
אורי אומיד את שיתוף הפעולה של חברת שלמה עם לשכת 
סוכני הביטוח. "שלמה היתה ותמשיך להיות חברת סוכנים", 
אמר. הכנס כלל כלים מקצועיים להתמודדות עם מצבי לחץ 

שהעבירו תמי שמיר וכרמית כגן, מאמנות לעסקים ולהעצמה 
אישית.

לכנס מנהלות משרד שהתקיים השבוע בגלובוס מקס בנתניה, 
בשיתוף עם שגריר שירותי גרירה, הגיעו כ-40 מנהלות משרד. 
לדברי יו"ר סניף נתניה יוסי אנגלמן, "הרעיון הוא להעביר מסר 

ברור לגבי חשיבות מנהלות המשרד במשרד הסוכן. מנהלות 
המשרד הן עמוד האש שהולך לפני המחנה. הן סופגות את האש, 
מכירות את הלקוחות לא פחות מהסוכן ואף יותר וחייבים לשלב 

אותן באיזושהי צורה גם בתחום המקצועי וגם במתן מוטיבציה. 
הכנס הזה מספק להם אפשרות גם לדבר ביניהן על עבודתן 

ומחבר אותן ללשכה. כך לדוגמה, מתברר שאף אחת מהן, פרט 
לאחת, לא ידעה שללשכה יש פורטל וחבל, מכיוון שמדובר בכלי 

אדיר לשימושן.
אנגלמן מדגיש את חשיבותן של מנהלות המשרד. "צריך לשמור 

על הקשר עמן ברמה הסניפית או המחוזית ולכנס נבחרת 
חלומות פעם בכמה חודשים, שם הן יוכלו להתמקצע. זה רק 

יעשיר את הסוכן ואת בעל המשרד וזה המסר שניסינו להעביר 
ביום הזה. סוכנים לא תמיד מפרגנים למנהלות לצאת ליום 

כזה, אבל הם חייבים להבין שהם מפסידים מכך: אם היא לא 
תתמקצע ותרכוש ידע וערך מוסף שישפר את התוצאות ותדע 

את השינויים בשוק, הסוכנים יפסידו בעסק.
בין הדוברים בכנס בנתניה היו סגנית נשיא הלשכה שוש כהן, 
שסקרה את פעילות הלשכה: במה מתמקדים באופן יום-יומי 

ומול אילו בעיות מתמודדים; המאמן העסקי אבי גמבש, שהרצה 
על התמודדות עם בעיות שוטפות ויוזמות אפשריות של מנהלת 

המשרד, מעבר לעבודה השוטפת.
לדברי איבון יצחקי ממשרד יוסי מנור, "היה כנס מעניין מאוד. 

נהנינו מהתכנים המקצועיים ומהסרט. אני מרגישה שהמידע 
שקיבלנו תרם לעבודתי השוטפת. אשמח אם יהיו ימים נוספים 

כאלה".
סופי גבאי ממשרד עזרא גבאי ציינה לטובה גם את הגיבוש בין 

מנהלות המשרד. "היה נחמד מאוד. ההרצאה של המאמן העסקי 
היתה יעילה. גם הנציג של חברת שגריר הסביר כמה דברים 

חשובים לעבודתנו. זו הפעם ראשונה שהלשכה מקיימת כנס כזה 
ונשמח לעוד. את לומדת בהם, פוגשת אנשים וזה מעשיר".

התייחסות הרשות הבריטית להתנהלות 
פיננסית )FCA( לאתרי השוואת מחירים

 "אף אחת מכן היא לא הדמות
שמציגה שני כהן"

מאת יוסי מנור, יו"ר MDRT ישראל

יו"ר מחוז הצפון ליאור רוזנפלד
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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
 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
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

2014. הריבית הנמוכה אי פעם קפצה לביקור 
בדמוקרטיה היחידה במזה"ת וכבר עלתה על המטוס 

הראשון למערב אירופה בטיסת EASY JET, כמובן 
בלי ארוחות ושתייה - טוב עדיין הכל יקר.

זו אינה תקופה קלה עבור הלקוח הסולידי שלנו ומכאן 
גם עבורנו, אלה שאמורים לעזור לו לקבל החלטות 

לגבי נכסיו.
הלקוחות שהורגלו לתשואות נאות בשנים האחרונות, 

באדיבות הראלי בשוק המניות ורווחי ההון והורדות 
הריבית התכופות, מצפים לשחזר את ההצלחה גם 

בשנים הבאות, אך הריביות הנמוכות ופרמיות הסיכון 
הנמוכות הגלומות באג"ח אינן מעניקות הרגשה של 

פיצוי הולם על הסיכון הגלום בהשקעה בהן.
אין הרבה מנהלי השקעות שאומרים כיום: "אני מרגיש בנוח עם 
תיק החוב שבו אני מחזיק". להפך - רוב מנהלי התיקים גורסים 

כי התשואות באפיק האג"ח הממשלתיות, שאין בו לכאורה 
סיכוני אשראי, אינן מפצות על הסיכון שכרוך בתרחיש של 

עליית ריבית עתידית או אינפלציה ובמקרה של אג"ח קונצרני, 
ההשקעה בהן לא עומדת במשוואת הסיכון/סיכוי.

למה בכל זאת קונים המשקיעים נכסים פיננסיים בתשואות כה 
נמוכות או ממשיכים להחזיק בהם? התשובה נאמרת בפה מלא: 

אין להם ברירה.
האמנם?

בגדול, כן. יחד עם זאת, יש פתרון למזג האוויר הסגרירי מבית 

היוצר של חברות הביטוח: פוליסות החיסכון הפיננסי.
הפוליסות מציעות מגוון מסלולים )סולידיים יותר 
ופחות ברמת הסיכון( הצמודים ברובם למסלולים 

של ביטוחי המנהלים. לכאורה, מדובר במוצר שדומה 
במהותו להשקעה בקרנות נאמנות, שגם הן מציעות 

שורה של התמחויות השקעה. עם זאת, לפוליסות 
החיסכון כמה יתרונות מובנים:

בעוד שקרנות נאמנות מתמחות בדרך כלל באפיקים 
מסוימים )מניות, אג"ח או שילוב ביניהם(, פוליסות 

החיסכון מושקעות במודל גמיש הכולל גם נכסים לא 
סחירים, בהם נדל"ן וקרנות השקעה, ובתקופה שבה 

הריבית כה נמוכה לאפיקים אלה יתרונות מהותיים על 
פני אג"ח מדינה ואג"ח חברות.

היתרון הבולט המשמעותי הנוסף שמציעה פוליסת החיסכון הוא 
האפשרות לעבור בין המסלולים שמציעה חברת הביטוח מבלי 
לחוות אירוע מס, בעוד שבקרן נאמנות משקיע שחפץ לעבור 
מקרן לקרן חייב ראשית לפדות את הקרן ולחוות אירוע מס. 

בשונה מקרנות נאמנות, דמי הניהול נתונים למו"מ. הדבר נובע 
מהגדרת המוצר כפוליסת ביטוח, המהווה חוזה בין הצדדים.
עם זאת, דמי הניהול מהווים את העלות היחידה למשקיע. 

בשונה מקרנות נאמנות, אין עמלות נלוות אחרות כמו שיעור 
הוספה, עמלות קנייה ומכירה או דמי נאמן. בנוסף, מאחר 
שהכספים אינם מנוהלים בבנק, פטור המשקיע מהעמלה 

המיותרת של דמי שמירת ניירות ערך בבנק.

פוליסות החיסכון הפיננסי
מאת אמיל קרופניק

שבוע מפתיחת ההרשמה – 250 סוכנים נרשמו ליום העיון הפיננסי
שבוע בלבד מפתיחת ההרשמה ליום עיון ארצי בתחום הפיננסים שמקיימת הלשכה ב-15 בדצמבר וכבר נרשמו 250 סוכנים. הכנס 

יתקיים בתיאטרון הבימה בתל אביב.
בדומה לכנסים האלמנטריים והפנסיוניים שיוזמת לשכת סוכני הביטוח מדי שנה הוחלט לייצר מסורת חדשה ולמסד מעתה גם יום עיון 

פיננסי קבוע.
בכנס הארצי, שמיועד לכלל סוכני הביטוח, יוצג סקר שביעות רצון מבתי השקעות וחברות ביטוח בתחום הפיננסים, יובאו מרצים מבתי 

השקעות, מחברות הביטוח ומרשות ניירות ערך, שיעשירו את ידע הסוכנים בנוגע לניהול הכספים של החוסכים ויעניקו להם כלים 
בתחום הפיננסים.

כיום רק סוכני ביטוח מעטים עוסקים בתחום הפיננסים ולשכת סוכני ביטוח מעוניינת להרחיב את עיסוק הסוכנים בתחום.


