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הפוליסות הייחודיות שליסוב
מציעה לסוכני הביטוח

עוד בעיתון

בשנה האחרונה סגרה ליסוב לחברי הלשכה חמש פוליסות בעלות
כיסויים נרחבים ובתעריפים מוזלים >> עמוד 2

איזי כהן" :העלייה בסכומי
החיסכון הפנסיוני היא אך ורק
בזכות סוכני הביטוח"
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המדריך
לחיסול סוכני
הביטוח צעד
אחר צעד
במיליארדי שקלים

מנכ"ל כלל
הוסיף בראיון
ל"כלכליסט"
כי ועדת גרמן
טיפלה יתר על
המידה ברפואה
הפרטית
>> עמוד 4

הפקדה בחסכון
פנסיוני פנסיוני
בחיסכון
הפקדה

הפקדות קרנות פנסיה ישנות
הפקדות קרנות פנסיה חדשות
הפקדות לקופות גמל

יחימוביץ'
בכנס "החג
של החגים":
"בכוונתי
לסייע לסוכני
הביטוח לאחר
הבחירות"
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מסלול לימודי משפטים לסוכני
ביטוח" :הלימודים הוסיפו
לתדמית ולמקצועיות שלי כסוכן"
בפברואר ייפתח מסלול מיוחד לסוכני הביטוח במכללה האקדמית
אונו >> עמוד 3

מסכמים שנה:
התביעות
הכי מוזרות
ששולמו
בבריטניה
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ליסוב סוכנות לביטוח

״השאיפה שלנו היא שכל חברי הלשכה
יבוטחו באמצעות ליסוב והלשכה״

סוכני ביטוח חברי הלשכה נתבשרו באחרונה כי הם יכולים
לרכוש פוליסה משרדית מוזלת של איילון חברה לביטוח,
שמצטרפת לארבע פוליסות קבוצתיות נוספות שמוצעות
לחברי הלשכה ,במחירים אטרקטיביים .מאחורי כל הפוליסות
האלה עומדת ליסוב סוכנות לביטוח,
שמצליחה להעניק פוליסות ביטוח בתנאים
טובים לסוכנים ,בתום מו"מ ממושך שנמשך
חודשים ארוכים מול חברות הביטוח.
ליסוב היא סוכנות ביטוח ששייכת ללשכה.
ליסוב אוחזת ברישיון לעסוק בביטוח מטעם
משרד האוצר ,ועל כן היא יכולה לעבוד
מול חברות הביטוח בשם הלשכה" .אני
קורא לסוכנים שייתנו כוח ללשכה ולליסוב,
מכיוון שאנחנו ניזונים מהם .כך נוכל לייצג
אותם נאמנה ולהביא להם את הכיסויים הכי
אלי שטרק
טובים" ,מסביר יו"ר ליסוב סוכנות לביטוח
אלי שטרק" .אנחנו סבורים שכמו שעובד חברת חשמל מקבל
חשמל בחינם ,כך גם סוכן בביטוח זכאי להנחות בתחומו.
השאיפה שלנו היא שהסוכנים יידעו שהביטוחים שלהם נערכים
באמצעות הלשכה וליסוב".
שטרק מציין כי בשנה האחרונה עסקה ליסוב בחמש פוליסות
לסוכנים" :הראשונה הוא פוליסה משרדית של חברת איילון.
מדובר בפוליסה זולה מאוד ביחס למה שמציעות חברות ביטוח
אחרות .כיוונו לכך שכל הסוכנים יבטחו את עצמם באמצעותנו.
במסגרת הפוליסה השגנו תנאים מצוינים ,כמו גבולות אחריות
צד ג' בסכום של עד  20מיליון שקל וחבות מעבידים עד 40
מיליון שקל.
"הפוליסה כוללת את כל הסיכונים ,כולל רעידת אדמה ונזקי
טבע .יש בה כיסויים נוספים שניתנים ללא פרמיה נוספת ,כמו
ביטוח מבנה ,עד  10%מסכום המבנה; שבירת שמשות ומשטחי
זכוכית עד  ;10%שחזור מסמכים ,אובדן דמי שכירות ,עד 15%
מסכום המבנה; חפצי אמנות; ותאונות אישיות עד ל 50-אלף.
בנוסף ,ישנן הרחבות רבות בתעריפים זולים מאוד .פרמיית
המינימום היא  1,000שקל .אנחנו שואפים לכך שכל חברי
הלשכה יהיו מבוטחים באמצעותנו ,כדי שהסוכן יידע שיש גוף
שמייצג אותו ושייתן לנו כוח .למה שיצטרך להתחנן בחברות
ביטוח אחרות?"
הפוליסה השנייה שעליה שקדה ליסוב השנה היא פוליסת
סיעוד לחברי הלשכה" .ראינו שזו הפוליסה הכי יקרה ,כי הגיל
הממוצע של חברי הלשכה הוא  ,"58מסביר שטרק" .מאחר
שכל העמלות ירדו ועמן גם הרווחים ,כיום סוכני ביטוח אינם
עשירים דיים ,ואם אין לסוכן פוליסה מספיק טובה שתכסה
אותו מבחינת סיעוד  -הוא בבעיה .ערכנו פוליסה קבוצתית
זולה מאוד בכלל .ערכנו פוליסה סיעודית שנותנת פיצוי
חודשי במקרה של סיעוד של  5,000שקל תמורת  114שקל,
או  10,000שקל בחודש תמורת  228שקל .אנחנו נמצאים
בקולקטיב הזה עד .2023
"חשוב שהסוכנים ייקחו עצמם בידיים ,כי אם הם אוהבים את
הילדים שלהם הם לא ירצו ליפול עליהם כמעמסה כשיזדקקו
לטיפול סיעודי .זו פוליסה שמפסידה כסף ואנחנו מרוצים
שאנחנו בפנים .לכל סוכן בגיל המתאים כדאי לרכוש את

הביטוח הסיעודי הזה .יש לנו עוד תשע שנים להיות בקולקטיב,
אז כדאי להצטרף".
הפוליסה השלישית היא פוליסת קולקטיב בריאות בהראל
שתקפה עד  " .2031בגלל הפוליסה הזו אנחנו לא נוטלים צד
בכל התהפוכות והרפורמות שיש כיום במשק",
מדגיש שטרק" .זו פוליסה מאוד מורחבת
שכוללת את כל מה שצריך ,במיוחד לאור הגיל
הממוצע של הסוכנים ,שהוא לא צעיר .לרוב,
אנשים בגילאים האלה ישלמו הרבה כסף עבור
ביטוח בריאות".
שטרק מציין כי מדובר בפוליסה זולה מאוד,
שהפסידה הרבה כסף" .לאחר מו"מ ארוך
שנמשך כשנה ,נאלצנו להעלות את התעריף.
מפברואר  2015יעלה התעריף ב.19%-
הראל דרשה להעלות את התעריף ב35%-
ולא הסכמנו .במשך השנה בחנו אם זה כדאי
לעבור לפוליסות פרט ,אבל התברר שהסכומים מאוד גבוהים
ביחס לקולקטיב .מאחר שרוב הסוכנים מבוגרים ,היינו מגיעים
למצב שבו רבים היו נפלטים מפוליסות הפרט .הבנו שיש לנו
קולקטיב טוב בסך הכל והחלטנו להמשיך עמו ,אבל נלחמנו גם
על התוספות.
"לבסוף הגענו להעלאה של  19%בלבד ,לשלוש שנים .בנוסף,
במסגרת המו"מ העברנו את טיפולי העזרה הראשונה מנטלי
לפמי פרימיום ,ובדקה האחרונה הוצאנו מהראל כיסוי נוסף
לביקור רופא מלווה אישי ללא תוספת פרמיה .כך ,לאחר
ההעלאה אדם בן  50-54ישלם  139שקל בחודש ,ואדם בן 55-
 60ישלם  170שקל.
גם בפוליסת אחריות מקצועית נערך מו"מ ממושך וקשה מול
איילון" .היה לנו מו"מ עם איילון בנושא כבר הרבה שנים",
המבטח

איילון
כלל
הראל
איילון

תנאים עיקריים

הפוליסה

צד ג' עד  20מ' ש',
חבות מעסיק עד  40מ' ש',
כל הסיכונים

פוליסה
משרדית

 5,000ש' בחודש
על  114ש' ,או  10,000ש'
בחודש על 228

פוליסה
סיעודית

פוליסה מורחבת 139 ,ש'
לבני  170 ,50-54ש'
לבני 55-60

קולקטיב
בריאות

כיסוי נרחב צד ג' ,גבולות
אחריות של  20מ' ש',
 40%הנחה לשנה ראשונה

פוליסת
אחריות
מקצועית
המשך בעמוד 3
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אומר שטרק" .השנה הם רצו להעלות את הפרמיה ב,15%-
כמו גם את ההשתתפות העצמית .הם מפסידים בפוליסה הזו
בשל תביעות .למשל ,עומדת כרגע תביעה על  15מיליון שקל
נגדם .הם הראו לנו דו"חות רווח והפסד בשנים האחרונות
ואמרו שלצערם הם נאלצים להעלות את הפרמיה .כמובן
שהחל מו"מ ארוך ובסופו הוחלט שבשלוש שנים הקרובות
נעלה את הפרמיה ב ,5%-ללא נגיעה בהשתתפות העצמית.
מדובר בפוליסה טובה ומורחבת .יש לה מטריה גדולה ,כיסוי
נרחב באחריות מקצועית צד שלישי עם גבולות אחריות של 20
מיליון שקל.
"כמו כן ,הגענו עם איילון להסכמה שסוכן חדש מקבל הנחה
של  40%בשנה ראשונה .בשנה שנייה ההנחה יורדת ל,25%-
אבל הוא מקבל הנחת היעדר תביעות של שנה ראשונה של
 .7.5%בשנה השלישית ההנחה יורדת ל ,15%-אבל זוכה גם
להנחת היעדר תביעות של עוד  .7.5%גם לסוכנים ותיקים
יש תעריפים זולים ,כך שבסך הכל הפוליסה לא התייקרה.
התעריף אפילו ירד .הפוליסה מעניקה כיסוי לפעילות הסוכן
לצורך מכירת ביטוח ,בתנאי שכל הפעולות מותרות תחת
רישיון הסוכן".
לפוליסה הוכנס גם צד שלישי לכיסוי מלחמות בסייבר" .זה
סעיף שקיים גם בפוליסה המשרדית .הסוכן יכול לבחור היכן
לרכוש את ההרחבה 240 :שקל ,בגבולות אחריות של 400
אלף שקל .בסך הכל האחריות המקצועית היא גם פוליסה
טובה במחיר הוגן .אם סוכנים יבדקו בכל החברות ,הם יבינו שזו
הפוליסה הכי זולה שיש בשוק".
הפוליסה החמישית שעליה עבדו השנה בליסוב היא ביטוחי

שיניים לחברי הלשכה" .הרבה זמן עמדו הסוכנים וראו כיצד
למבוטחים שלהם יש ביטוחי שיניים ולהם אין" ,אומר שטרק.
"זה ביטוח בעייתי כי לרוב יש השתתפות של המעביד ,והוא
עולה הרבה כסף .כשניגשנו לבטח את קולקטיב השיניים ידענו
מראש שאין השתתפות מעביד .אנחנו מנהלים מו"מ מול הראל
כבר שנה .דרשנו לקבל את כל הכיסויים וההרחבות ,אבל מכיוון
שאין צד שמשתתף אתנו ביקשנו הוזלה במחיר .פוליסה טובה
צריכה לעלות לפחות  250-300שקל.
"אנחנו עומדים לפני סגירה עד סוף החודש ,עדיין מתווכחים
על המחיר ,בשאיפה שיהיה  120-130שקל ,ומנסים להכניס
כמה שיותר כיסויים ,אבל להקטין כמה שיותר את ההשתתפות
העצמית .כדי שהפוליסה תשתלם להראל במחיר שאנחנו
מבקשים ,היא מתנה זו בהשתתפות של לפחות  1,500חברי
לשכה ,על בני משפחותיהם  -אחרת התעריף לא משתלם
להם .כנראה שנסגור אתם ,אבל יהיו מדרגות תשלום לפי
מספר המשתתפים .אני קורא לכל הסוכנים להיכנס לתוכנית
כדי שהמחיר יהיה כמה שיותר נמוך .אנחנו מנסים להכניס
לקולקטיב גם את העובדים במשרדי הסוכנים ,מאחר
שהתשלום הוא פר המבוטח .הפוליסה תיכנס לתוקף בתחילת
פברואר".
בימים אלה ממשיכים בליסוב לנסות לסגור פוליסות קבוצתיות
מוזלות עבור חברי הלשכה" .אנחנו עובדים על פוליסות ביטוחי
רכב ודירה .אנחנו מנהלים מו"מ ארוך ,כי אנחנו מחפשים את
הכיסויים הכי טובים עם הפרמיה הכי טובה .אנחנו עובדים
על פרמיה של  1,250שקל לביטוח חובה ,כולל נהג צעיר,
ושפרמיית מקיף לא תעבור את ה 2,000-שקל .בפוליסת מקיף
דירות אנחנו מנסים לערוך פוליסה מורחבת ,כולל נזקי מים".

מסלול לימודי משפטים לסוכני ביטוח" :הלימודים
הוסיפו לתדמית ולמקצועיות שלי כסוכן"
"אנחנו נמצאים בדיוק לאחר חג החנוכה ,שבו אנו משתדלים
לראות את האור בכל מקום .נר אחד הוא נר למאה –
המשמעות היא שאפשר להדליק מנר אחד  100נרות מבלי
לפגוע באור של הנר .אם יש משהו טוב שעשיתי והוא סייע
לי בעבודתי ,אני רוצה שאחרים ישכפלו זאת ,ללא טובות
הנאה עבורי .אני רוצה שגם סוכנים אחרים ייהנו
מהלימודים האלה" ,כך אומר ישראל אליוביץ,
חבר ועדת האתיקה בלשכה ,שסיים לימודי
משפטים במכללה האקדמית אונו.
בפברואר ייפתח מסלול לימודי משפטים
שמיועד לסוכני הביטוח .הם ייהנו מהנחה
משמעותית ומתכנים רלוונטיים לענף הביטוח.
עד כה נרשמו רק בודדים למסלול ,ואליוביץ
שחווה זאת בעצמו סבור כי הלימודים האלו
ייתנו ערך מוסף לסוכן ,בכל הקשור לתדמיתו
ישראל אליוביץ
ולמקצועיות שלו.
"מאוד נהניתי מלימודיי ,וזה הוסיף גם לתדמית שלי כסוכן",
הוא מציין" .הידיעה שסוכן הביטוח שלי יהיה גם משפטן ,ואולי
גם עו"ד ,משפיעה ונותנת ביטחון .הלימודים מסייעים לי גם
בתביעות מול חברות הביטוח ,כדי להגן על לקוחות שלי .אני
דואג לאינטרסים שלהם טוב יותר ,מבקש מהם יותר ראיות
ונותן להם שירות טוב יותר עם הידע שרכשתי כמשפטן".
אליוביץ אף נותן דוגמאות למקרים שבהם לימודיו סייעו לו
עם לקוחות" .ללקוח שלי היה כלי רכב עם גרר מאחוריו ,והיה
צריך לעשות לכל אחד מהכלים ביטוח בנפרד .כל אחד היה
מבוטח בשתי חברות אחרות .הוא עשה תאונה והמקרה הגיע
לבית המשפט .השאלה היתה מי צריך לשלם מה לצד ג'.
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שתי חברות הביטוח הגיעו להסכמה שכל אחת תשלם חצי.
אלא שאז צד א' שלח לי דרישה לשלם חצי על ההשתתפות
עצמית וצד ב' שלח דרישה לשלם את כל הסכום .מכיוון
שידעתי שלא יכול להיות שהאדם ישלם יותר מהשלם,
נעמדתי על רגליי אחוריות כדי להגן על הלקוח .אמרתי
שהלקוח יילחם בחברות הביטוח עד הסוף.
נדרשו חודש-חודשיים ,ובסוף הם התקפלו
וביקשו רק חצי מהסכום".
לדבריו ,היתרון בלימודים במכללת אונו הוא
הגמישות הרבה" .יש להם סניפים בירושלים
ובקריית אונו .לחרדים יש גם מסלול באור
יהודה .זה מייחד אותם .אם אדם רשום בקריית
אונו ולא מסתדר עם תאריך המבחן ,הוא יכול
לגשת אליו בסניף אחר .הם גמישים מאוד
בנושא הלימודים ,ובאים לקראת הסטודנטים.
ישנן עוד מכללות ,אבל הן פחות גמישות
מהמכללה הזו .אישית מאוד נהניתי שם ,הרגשתי שיש עם
מי לדבר בנושאים מסוימים .גם כשרבתי אתם כיו"ר אגודת
הסטודנטים היה עם מי להידיין .עם זאת ,לא הרגשתי שעשו
לי שום הנחה בבחינות".
אליוביץ ,שהחל את לימודיו בגיל  ,60מדגיש כי זה אף פעם
לא מאוחר" .שאף אחד לא יאמר לעצמו שהוא מבוגר ועייף
מדי בשביל ללמוד .החיים מעייפים אותנו כל הזמן ,אבל
שינוי כזה נותן רעננות .לא פעם שאלתי את עצמי בשביל מה
עשיתי זאת .אבל זה מאתגר ,ותמיד נדרשים אתגרים בחיים.
זה מחדש גם בעבודה וגם בחיים ,ומחזק אותך מול החברות.
אתה לא חש כנוע מולן ומכיר את הזכויות והמחויבויות שלך".

ביטוח ופיננסים

www.insurance.org.il

3

המאבק מול ביטוח ישיר

איזי כהן" :העלייה בסכומי החיסכון
הפנסיוני היא אך ורק בזכות סוכני הביטוח"

מנכ"ל כלל ביטוח איזי כהן התראיין ל"כלכליסט" לרגל
פרויקט  50המנהלים הטובים של  .2014השנתיים שבהן הוא
מנהל את כלל ביטוח ,חלק מקבוצת אי.די.בי ,היו לא קלות:
היא כמעט נמכרה לסינים בעסקה שבוטלה בהוראת הפיקוח
על הביטוח; היא נלקחה מידיו של נוחי דנקנר
ועברה לניהול בידי נאמן; ומשם התגלגלה
לידיהם של בעלי הקונצרן החדשים מוטי בן־
משה ואדוארדו אלשטיין ,אבל יש סיכוי סביר
שהפיקוח על הביטוח לא יאשר להם להחזיק
בחברה .כרגע מנהל כהן חברה ללא בעלים.
כהן ,63 ,עבד במגדל כמעט  30שנה ובמשך
עשר שנים אף היה מנכ"ל החברה .ב־2008
פרש כדי לנהל את אפריקה ישראל של לב
לבייב ,בדרכה להסדר החוב ,וכעבור ארבע
שנים חזר לענף הביטוח והתייצב בראש כלל.
בראיון ל"כלכליסט" טען כהן כי יש עודף
רגולציה בענף הביטוח" .במסיבת הפרידה מהמפקח הקודם
עודד שריג שאלו אותו 'עודד ,כמה חוזרים שלחת?' .הוא אמר:
'אני דווקא יודע לענות .כיהנתי שלוש שנים ורבע ושלחתי 926
חוזרים ,שזה חוזר ליום' .יש יותר מדי רגולציה .אנחנו נמצאים
בענף שלא מסוגל לעכל את כל זה בבת אחת ולהתאים את
עצמו .היה נכון לעשות הפסקה ,לתת לחברות זמן לעכל את
הפרויקטים הקיימים".
כמו כן ,יצא נגד הטענה כי אין תחרות בשוק הפנסיה ונגד
הטענה כי דמי הניהול גבוהים מדי" .יש תחרות ,ותחרות
פרועה .אפילו תחרות מסוכנת" .צריך להבין שבדמי הניהול
האלה צריך לשרת את הלקוח  30שנה .אני מפחד שתהיה
פגיעה בשירות אם רמה מינימלית של דמי ניהול לא תישמר.
אמרתי לדורית (סלינגר)' :עד עכשיו פיקחת על דמי ניהול
מקסימליים ,אבל התרחקנו מאוד מזה .שימי עין לאן הגענו'.
קרן פנסיה היא מוצר עם רווחיות נמוכה .בינתיים אנחנו
מצליחים לתת שירות אבל תוך שנתיים־שלוש ,אם דמי

הניהול ימשיכו לרדת ,נגיע לרמות מסוכנות .הצורך של הצרכן
הוא שחברת הביטוח תוכל לשרת אותו .הוא צריך שמישהו
יענה לו במוקד".
כהן הדגיש את נחיצותו של סוכן ביטוח בכל הקשור לחיסכון
פנסיוני" .אם מסתכלים  20שנה אחורה
ורואים את העלייה הדו־ספרתית בסכומי
החיסכון ארוך הטווח ,היא רק בזכות הסוכנים
שיצרו יותר ביקוש והיענות לצורכי הלקוחות".
על הורדת העמלות לסוכנים ודרישת החזרי
עמלות ,ענה כהן כי "אני מחזיק מאוד מסוכני
הביטוח ,אבל סוכן צריך להבין שהעסק צריך
להיות לטובת שני הצדדים .סוכן שחושב שרק
הוא צריך עמלה והחברה לא חשובה  -זה
לא לעניין .הרווחיות של כלל בחמש השנים
האחרונות היתה נמוכה מאוד ,ומצב זה נבע
בין היתר מכך ששולמו כאן עמלות יתר .לגבי
המהלך האחרון של החזרי עמלות ,זה מקובל בענף .רק כלל
החריגה בענף .אני אשלם מה שמגיע אבל מה שמגיע לי
צריכים להחזיר".
על סוגיית ביטוחי הבריאות אמר כהן כי "ועדת גרמן
נתבקשה לטפל ברפואה הציבורית ,ולצערי הרב הם טיפלו
יתר על המידה ברפואה הפרטית שהיא חלק קטן מאוד
מענף הבריאות .אי אפשר לרפא את הרפואה הציבורית
דרך הרעת תנאי פעילות הרפואה הפרטית .צריך לטפל
ברפואה הציבורית דרך התייעלות בתי החולים ופתיחת שר"פ
בבתי חולים בשעות אחר הצהריים ,וכן הפיכת בתי החולים
לתאגידים עצמאיים".
כשנשאל מדוע מעדיפים סוכני ביטוח למכור כיסויים רחבים
בכל הקשור לביטוח בריאות ,ענה כהן כי "הם לא רוצים
להסביר ביום הדין למה הם מכרו כיסוי מצומצם .נניח שהם
מכרו רק ביטוח ניתוח ולא השתלה והמבוטח צריך לעבור
השתלה .לך תסביר ללקוח שאין כיסוי".

דיון מקדים במסגרת תביעת
לשון הרע נגד ביטוח ישיר
פרסומי שפוגע לכאורה בסוכני הביטוח ובתדמיתם המקצועית
דיון מקדים בבית המשפט המחוזי בתל אביב התקיים השבוע
והאישית ,וכן להורות על פרסום תיקון והתנצלות.
במסגרת תביעת הלשכה ושמונה סוכני ביטוח עצמאים
בדצמבר שעבר דחה בית המשפט העליון
כנגד חברת ביטוח ישיר .במהלך הדיון אישר
את בקשת ביטוח ישיר לדחות על הסף את
השופט אליהו בכר הזמנת עדים לדיונים.
התביעה ,שבה מתוארת התנהלות פוגענית
בפברואר נענה בכר לבקשת לשכת סוכני
ולא חוקית ,בנוסף לכמה מקרים שבהם
ביטוח ,ואישר ללשכת סוכני ביטוח להוסיף
גרמה ביטוח ישיר לנזקים בתחום הנזיקין.
את סעיף לשון הרע לתביעה ,ולצרף כנתבע
כמו כן ,הוגשה התביעה בגין עשיית עושר
את המשנה למנכ"ל החברה ,רענן סעד.
ולא במשפט ,גניבת עין ,ועתה נוסף לה סעיף
התביעה בסך  2.5מיליון שקל כנגד ביטוח
לשון הרע.
ישיר ,מנכ"ל החברה רביב צולר ,יו"ר החברה
בדיון המקדים השבוע נקבע כי שלושת
משה (מוקי) שניידמן והמשנה למנכ"ל החברה
המועדים הראשונים יוקדשו לעדי התביעה
רענן סעד ,הוגשה במארס  2012מטעם
והמועד האחרון לעדי ההגנה .התאריכים
לשכת סוכני ביטוח ושמונה סוכנים ,באמצעות
השופט אליהו בכר .אישר הזמנת עדים
שנקבעו הם ,30.3 ,25.3 ,23.3 :ו.1.4-
עו"ד ניר גורן.
יש לציין כי יו"ר ביטוח ישיר ומנכ"ל החברה בחרו שלא להגיש
הלשכה וסוכני הביטוח דורשים להורות לחברה לשלם את
תצהירים להגנתם ולהגנת החברה.
סכום התביעה ,להוציא צו מניעה קבוע נגד שידור קמפיין
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החג של החגים

סגן שר האוצר לשעבר ח"כ מיקי לוי:
הביטוחים שלי מבוצעים באמצעות סוכן

 236סוכנים השתתפו בחמישי שעבר בכנס
"החג של החגים" במלון רימונים בעכו ,שערך
מחוז חיפה והצפון בלשכה.
בכנס ,שכבר נהפך למסורת ,התארחו השנה
הח"כים מיקי לוי (יש עתיד) ,שלי יחימוביץ
(העבודה) ומיכל בירן (העבודה) ,שעלו כל אחד
בתורו לנאום.
יחימוביץ אמרה בכנס כי "אסור שמקצוע סוכן
הביטוח ייעלם .יש מקום לביטוחים פרטיים
ובכוונתי לסייע לכם לאחר הבחירות ,באם אהיה
בעמדת השפעה" .לוי ,סגן שר האוצר היוצא,
ציין כי "הביטוחים שלי מבוצעים רק אצל סוכן
ביטוח" .בירן ציינה את שיתוף הפעולה שלה עם
הלשכה בשנתיים האחרונות והביעה תקווה כי
הוא יימשך גם לאחר הבחירות.
ראש מועצת דליית אל כרמל ובעבר ראש
חטיבת החדשות בערוץ  1רפיק חלבי דיבר על
המשותף בין עיתונאי לראש רשות מקומית,
והזמין את סוכני המחוז לקיים את הכנס בשנה
הבאה בשטח השיפוט שלו .זוהיר בהלול,
מאיר אדוני (מימין) ,ליאור רוזנפלד ,מוטי קינן ואריה אברמוביץ .צילום :ראובן רפ
מבכירי שדרני הספורט בישראל ,גנב את ההצגה
לי תמיד פינה חמה בלב גם למחוז כשהתמניתי למנכ"ל
בהרצאה מרתקת על "פניני לשון ממגרש הכדורגל" .
הלשכה".
לדברי יו"ר מחוז הצפון ליאור רוזנפלד" ,אני שמח שיצרנו
נשיא הלשכה אריה אברמוביץ הודה לקינן במלים חמות.
שילוב מעניין של מרצים שהפך גם את הכנס הזה להצלחה.
"אילולא מוטי לא הייתי עומד כאן לפניכם" ,ציין .רוזנפלד
אירחנו חברי כנסת שיש להם זיקה ללשכה ולשוק ההון ואני
רואה חשיבות עליונה בצורך לקרב כמה שיותר בעלי השפעה סיפר כי "מוטי סייע לי ,גם כסוכן וגם כיו"ר מחוז ,ואני בטוח
שעוד ניפגש באחד מצומתי הביטוח" .יו"ר סניף טבריה מיכה
ללשכה .כך ננהג גם בעתיד".
אדוני הוסיף כי "מוטי זה הלשכה והלשכה זה מוטי" .בתום
בסיום הכנס נפרדו סוכני מחוז הצפון ממנכ"ל הלשכה מוטי
הטקס העניק רוזנפלד לקינן מגן מפואר כהוקרה על שנותיו
קינן ,שהודיע באחרונה על פרישתו .קינן ,שלא הסתיר את
בלשכה.
התרגשותו ,אמר כי "הצפון יקר ללבי .גרתי כאן בעבר והיתה

הראלבריאות

חדש ובלעדי בהראל!
ביטוח מקצועי לספורטאים חובבים
אולי יש לך ביטוח בריאות ...אבל אין לך הראל.
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איילון ביטוח ,חברת הביטוח של השנה,
היא הזוכה בסקר השירות של לשכת
סוכני הביטוח בתחום הפיננסים!

7.9

איילון

7.8
6.8

על פי סקר לשכת סוכני הביטוח בישראל ,דצמבר 2014

7.5

7.0 7.3

בעין משפטית

בית המשפט דחה תביעה ייצוגית נגד מגדל
מאת ג'ון גבע ,יועץ משפטי לחברי מחוז המרכז

בבית משפט השלום בפתח תקווה נדונה בקשה לתובענה
ייצוגית על ידי מיכל קידשמן ,שיוצגה על ידי עו"ד בן ציון
רזניק נגד מגדל חברה לביטוח ,שיוצגה על ידי עו"ד גיא פורר
ועו"ד רעות שדה .פסק הדין ניתן בנובמבר  ,2014בהיעדר
הצדדים ,מפי השופט אורן שוורץ.
מגדל מוכרת למבוטחיה כתב שירות המעניק ,בין היתר,
ביקור רופא ובדיקות מעבדה בביתם .כתב שירות זה מחריג
את תושבי יהודה ושומרון ורמת הגולן .המבקשת ,שרכשה
פוליסת ביטוח בריאות פרטית באמצעות
מגדל ,מתגוררת ביישוב המצוי בשטחי יהודה
ושומרון .הפוליסה מונה שבע "תוכניות
ביטוח" ,תוך שהתוכנית היקרה מביניהן
היא ביקור רופא פרטי 24 ,שעות ביממה,
שעלותה היא  13.88שקל בחודש .כתב
השירות קובע כי "השירותים ניתנים בכל
מקום ישוב בישראל למעט יהודה ,שומרון
וחבל עזה ,אך לרבות מעלה אדומים".
המבקשת טענה כי מגדל לא הדגישה את
הסייג בכתב השירות כפי שהיא נדרשת על
פי סעיף  3לחוק חוזה הביטוח .לטענתה ,החרגה זו מקנה
לה ולחברי הקבוצה עילות תביעה כנגד מגדל בגין הטעיה,
הפרת חובת גילוי יזום ,ניצול חוסר ניסיונם של המבקשת
וחברי הקבוצה ,הפליה ועשיית עושר ולא במשפט .לטענת
המבקשת ,סכום הנזק שנגרם לה הוא  41.64שקל ,ולחברי
הקבוצה הנזק הוא בסך  1,856,727שקל.
מגדל טענה מצדה כי היא מתקשרת עם מבוטחיה בפוליסה
המקנה למבוטח זכויות לקבלת מגוון שירותים שמסופקים
להם באמצעות פמי פרימיום ,וכי הסייג לגבי אזורי יהודה
ושומרון מופיע בכתב השירות באופן ברור ומפורש,
והמבוטחים נותנים הסכמתם לסייג זה בעת החתימה על
כתב השירות .מקורו של הסייג המופיע בכתב השירות טמון
בקשיים אובייקטיביים במתן השירותים המופיעים בכתב
השירות (מגבלות ביטחוניות ,אוכלוסיה ישראלית מצומצמת
באופן יחסי ,מיעוט רופאים ואנשי צוות רפואי המעניקים
שירותים מסוג זה ביישובי יהודה ושומרון וכדומה) .פרט לסייג
זה ,זכאים תושבי יהודה ושומרון לקבלת יתר השירותים
המנויים בכתב השירות .במקרים שבהם הדבר אינו אפשרי או
אינו יעיל ,מוצעים למבוטחי יהודה ושומרון תחליפים הולמים
לכלל השירותים.
מנהלת מקצועית של תחום בריאות ,שהעידה מטעם מגדל,
הסבירה כי כתב השירות הוא בעל משמעות גם לתושבי
יהודה ושומרון .לדבריה ,כתב השירות מכיל תחליפים רבים
לביקור בית ,כמו טיפול רפואי בכל אחד מ 17-המרכזים
ביום ג' ,ה ,13.1.2015-מחוז ירושלים יקיים יום עיון מקצועי
בתחומי המשפט ,בריאות ומיסוי ,בשיתוף איילון חברה לביטוח.
המפגש יתקיים בין השעות  08:30-12:30במלון מצודת דוד
בירושלים .בתוך כך ,ערך השבוע מחוז ירושלים ,בראשות
שמואל אשורי ,טקס הדלקת נרות בהשתתפות חברי המחוז.
ביום ג' ,ה ,6.1.15 -מחוז תל אביב יקיים יום עיון בנושא תחום
המיסוי של סוכן הביטוח ,בשיתוף איתוראן וקופל גרופ .המפגש
יתקיים בין השעות  08:30-14:00במרכז כנסים "וואהל" ברמת גן
מחוז חיפה והצפון עורך סדנה בת שלושה מפגשים בנושא
דיני הביטוח הלאומי וסוכן הביטוח בכיתת ההדרכה של
הלשכה בחיפה .המפגש הראשון יתקיים ביום ראשון,
ה ,4.1-בין השעות .15:30-19:00
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הרפואיים הפרושים ברחבי הארץ ,הזמנת רופא פרטי או
שירותי נטילת בדיקות מעבדה למקום עבודתם או לכל יישוב
אחר בארץ ,מוקד שמפעילה פמי  24שעות ביממה לצורך
התייעצות עם רופא וקבלת הפניה לחדר מיון.
מגדל הציגה דוגמאות לביקורי רופא ,שנערכו מטעם פמי אצל
תושבי יהודה ושומרון ב 97( 2013-אירועים) ביישובים אלפי
מנשה ,אורנית ,אריאל ,ביתר עילית וגבעת זאב .נציגה מטעם
פמי הסבירה שרשימה זו מתייחסת לכמה חברות ביטוח
וכוללת גם את מגדל .לדבריה ,כשמבוטח
פונה לקבלת השירות" ,אין הבדל בין חברות
הביטוח ...מכיוון שמדובר באותם צוותים
רפואיים".
בית המשפט דחה את הבקשה לתביעה
ייצוגית וקבע כי לא הוכח שמגדל סירבה
להעניק למבקשת את השירות ,או כי נמנעה
מלהעניק למבקשת תחליף סביר לשירות זה.
כמו כן ,בית המשפט קבע כי עילת ההטעיה
לא מתקיימת .עיון בהצעת הביטוח העלה כי
בתחתית ההצעה נכתב ש"המידע האמור הוא
מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות על
פי הפוליסה או ככלי לפרשנות .התנאים המחייבים הם תנאי
הפוליסה בלבד" .עוד הוסיף בית המשפט כי אי מתן השירות
ביישובי יהודה ושומרון עלה באופן ברור בכתב השירות ,וגם
לאחר שהמבקשת קיבלה את כתב השירות והתגלה לה הסייג
המנוי בפוליסה ,היא בחרה להמשיך בהתקשרות מול מגדל,
על אף שידעה כי אפשר לבטלה .אי ביטול ההתקשרות ,לאחר
שנודע למבקשת על הסייג ,מנתק את הקשר הסיבתי בין
ההטעיה לבין הנזק.
אשר לטענה כי מגדל ניצלה את בורותם וחוסר ניסיונם של
המבקשת ושל חברי הקבוצה ציין בית המשפט כי יסודותיו
של סעיף  58לחוק הפיקוח הם כריתת חוזה ביטוח ,ניצול
פגיעותו של המבוטח ,קיומן של נסיבות מיוחדות החושפות
את המבוטח לניצול ,קיומו של קשר סיבתי בין התנהגות
המבטח לבין כריתת החוזה ,היותם של תנאי החוזה גרועים מן
המקובל במידה בלתי סבירה .בית המשפט קבע כי המבקשת
לא הוכיחה קיומם של יסודות אלה .עצם קיומם של פערים
במומחיות ובניסיון בין הצדדים אינו מקים חזקה לפיה חוזה
הביטוח נכרת תוך כדי ניצול מצוקתו או חוסר ניסיונו של
המבוטח ,ולא הוכח שתנאי כתב השירות גרועים במידה בלתי
סבירה מן המקובל .יתרה מזאת ,עילת ההפליה ועילת עשיית
עושר ולא במשפט נדחו על ידי בית המשפט.
עד מועד כתיבת שורות אלו ,לא ידוע אם הוגש ערעור לבית
המשפט המחוזי.

לשכת סוכני ביטוח
מאחלת לסוכניה הנוצרים
ולכל בני ביתם
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פוליסה ייחודית לביטוח המשרד

לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל
חדש!

בתנאים אטרקטיביים במיוחד

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  ₪ 500בלבד.
כיסויים נוספים ללא תוספת פרמיה:
 #שבר שמשות ומשטחי זכוכית
 #ביטוח תאונות אישיות
 #ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -
פוליסת מטריה  -כיסוי משלים עבור כלל המצטרפים לביטוח זה בגבולות אחריות של  20מיליון ,₪
למקרה ולשנה קלנדרית ,בכפוף לרכישת רובד ראשון בגבול אחריות של  1מיליון .₪
 #ביטוח חבות מעבידים -
גבולות אחריות בפוליסה 20 :מיליון .₪
פוליסת מטריה  -כיסוי משלים עבור כלל המצטרפים לביטוח זה בגבולות אחריות של  40מיליון ,₪
למקרה ולשנה קלנדרית ,בכפוף לרכישת הכיסוי הבסיסי.
 #כיסוי להגנה בהליכים פליליים  #ועוד ...
#

כספים

#

שחזור מסמכים ונתונים

#

אובדן דמי שכירות

#

ביטוח לחפצי אמנות

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

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

חוזר העמילות

המדריך לחיסול סוכני הביטוח
צעד אחר צעד
מאת יובל ארנון ,יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני

במסגרת הרפורמה להגברת התחרות בשוק הפנסיוני במדינת
ישראל ,שיצאה לדרכה עוד בימי המפקח על הביטוח הקודם
עודד שריג ,הולכת ומתבררת עובדה מעציבה אחת  -מישהו
החליט שסוכני הביטוח הם מיותרים ,ושעדיף שצבא של
מאות משווקים שכירים בחברות הביטוח ייכנס לנעליהם.
הכל לכאורה לטובת הלקוח ,כך עולה
מהטיוטה הרביעית בנושא חוזר העמילות,
שפורסמה באחרונה בידי המפקחת על
הביטוח ,דורית סלינגר.
התפישה המנחה את המפקחת וצוות
משרדה היא אותה תפישה המנחה את
לשכת סוכני הביטוח לאורך שנים  -טובת
הלקוח .אם בשם תפישה זו על סוכני
הביטוח לוותר על מבצעי הנסיעות לחו"ל
בתחום הפנסיוני  -הלשכה מסכימה
לכך .אם בשם תפישה זו יש להפריד
את תגמול הסוכן מדמי הניהול הנגבים
מהלקוח  -גם לכך מסכימה הלשכה.
הסוכנים גם מסכימים כי סוכן שלא נותן
שירות כראוי יפסיק לקבל עמלה לאחר תקופה קצרה .כל אלה
אכן פעולות לטובת הלקוח.
אך הגדילה המפקחת לעשות ולמעשה מתערבת ברגל גסה
בכל הקשור להסכמים מסחריים בין היצרנים ,חברות הביטוח
ובתי ההשקעות ,לבין הסוכנים הפנסיונים שעובדים עמם לאורך
שנים בנאמנות רבה ,תוך הקפדה על עמידה בדרישות החוק
ואכיפה קפדנית ,והכל בשם "טובת הלקוח".
ואילו מהצד השני אינה מטילה כל מגבלה על שכירי חברות
הביטוח ,שבוודאי "חרדים" לטובת הלקוח ,ולא לטובת
מעסיקיהם .שכיר בחברת ביטוח יכול לקבל פרסים ,נסיעות
לחו"ל ,ובעצם אין מגבלה על שכרו או עמלותיו .ואילו סוכני
הביטוח ,שעל בסיס הדו"ח של המפקחת עצמה כ 77%-מהם
נמצאים ברמת הכנסה נטו של כ 9,000-שקל ,בהם יש לפגוע
ואותם יש לחסל .הכל כמובן לטובת הלקוח.
ענף סוכני הביטוח סובל כיום ממחסור חמור בסוכנים צעירים,
תוך שהגיל הממוצע בקרב הסוכנים הוא  .58לכך מתווסף חוזר
העמילות ,כפי שמציעה המפקחת ,שצפוי לחסל לחלוטין את
כניסתם של סוכנים חדשים לענף .הגזרות בחוזר בשם "טובת

הלקוח" מונעות כל אפשרות של הכנסת סוכנים צעירים לענף.
מי ייתן שירות לאותם מבוטחים בעוד  10-15שנים? האם
שירות של שכיר בחברת ביטוח שמתחלף בתדירות גבוהה הוא
חלופה לסוכן ביטוח המלווה לקוח לאורך שנים?
חוזר העמילות סותם את הגולל על הצטרפות סוכנים חדשים
לענף .המשמעות לכך בעתיד היא פחות
שחקנים בתחום .בדומה למה שקרה לבתי
ההשקעות שלאור רגולציה חזקה ויקרה
פחת מספרם וכתוצאה מכך עלו דמי
הניהול ,כך בסופו של דבר יהיה בתחום
הביטוח .את המחיר ישלמו הלקוחות.
המפקחת אינה קוראת את נתוני השוק:
מעל ל 70%-מהמכירות החדשות בענף
מקורם בלקוחות קיימים .התיזה לפיה
סוכן ביטוח מוכר מוצר ללקוח ושנייה
לאחר מכן שוכח ממנו מופרכת לחלוטין,
לא בארץ ולא בעולם הגדול.
כיום ,לאור התפישה ההוליסטית ומגוון
המוצרים הקיימים בארגז הכלים של
הסוכן ,נערכת פנייה חוזרת של סוכנים ללקוחות קיימים ,תוך
שמירה על קשר רציף ,טיפול בתביעות ועוד .ולכן תפישת
העולם שצריך לפגוע בצורה חמורה בהכנסות הסוכנים בשנה
א' על חשבון השנים הבאות ,היא תפישה מוטעית שתחריב
את ענף סוכני הביטוח ותגרום לסגירת משרדים רבים,
לפיטורי אלפי עובדים ובסופו של דבר לפגיעה חמורה במעמד
הביניים.
המפקחת נכשלה בנושא הריכוזיות ,הנציחה מצב שבו
אלפי לקוחות שבויים בחברות ביטוח עם דמי ניהול גבוהים.
המפקחת נכשלה ביצירת תחרות בין מוצרים שונים בתחום
הפנסיוני והשאירה את הזירה לקרנות הפנסיה ,שמבטיחות
תקנון ולא פנסיה .ועכשיו מגיע השלב האחרון :חיסול
ענף סוכני הביטוח העצמאים במדינת ישראל ,תוך אפליה
גדולה לטובת חברות הביטוח .ובסופו של תהליך ,ובניגוד
לכל התיאוריות של עידוד תחרותיות ,יהיו פחות שחקנים
בשוק ,פחות שירות ללקוחות ,ולצערנו ,טובת הלקוח תהיה
לקלישאה בלבד.
הטור פורסם לראשונה בynet-

חדש בלשכה

הסדר עם ויזה כאל לסליקת כרטיסי אשראי באמצעות
אפליקציה ייעודית וקורא כרטיסים המתחבר
לסמארטפונים ולטאבלטים.
ההצטרפות בתנאים מיוחדים לחברי לשכה.

להצטרפות יש להתקשר ל*2501
 25בדצמבר 2014
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תודה שבחרתם בנו

לחברת ביטוחי הבריאות
לשנת 2014

מסכמים שנה

 10התביעות ההזויות ביותר :יונה שחדרה לבית דרך
הארובה ותינוק שהקיא על המחשב בגלל שיחת סקייפ

עונת הסיכומים נמצאת בעיצומה וגם חלק מחברות הביטוח
נוטלות בה חלק .הנה למשל חברת ביטוח בריטית שהחליטה
לרכז את התביעות ההזויות ביותר ששולמו על ידה ב.2014-
רוב הנזקים נגרמו בידי שלל בעלי חיים ,כמו גירית ,יונה
וצבי ,אך מתברר שגם השילוב של ילדים ומחשבים ניידים
הוא מתכון לתביעה ,ושרוח יכולה להיות מסוכנת למרכיבי
המשקפיים .קבלו את עשר התביעות ההזויות ביותר:
•אשה בת  71תבעה את חברת הביטוח ,לאחר שגירית
שנעלה במחסן שלה עשתה חור בקיר כדי להימלט.
•משפחה קיבלה תשלום של  8,000ליש"ט ,לאחר שיונה
נכנסה לביתה דרך הארובה וגרמה נזק לשטיח ,לספות
ולחפצי נוי.
•גור כלבים בן שבעה חודשים יצר נזק בשווי של 953
ליש"ט ,לאחר שהצליח לסחוב בקבוק שמן מהמטבח ,גרר
אותו לסלון ולעס אותו ביושבו על הספה.

גור כלבים לועס .יכול להיגמר בנזק גדול

•כלב שהבחין בכלב על מסך הטלוויזיה ניסה לרדוף אחריו,
קפץ על המסך ושבר אותו.
•סנאי שבר חלון של קשישה בת  86לאחר שנתקע בגראז'
ביתה.
•בן  73תבע את חברת הביטוח ,בטענה כי חילזון אכל
שטיח בשווי  78ליש"ט בביתו.
•בן  74תבע את חברת הביטוח ,לאחר שצבי נפל לתוך
בריכת השחייה שלו והרס את הכיסוי שלה.
•גבר בן  62קיבל  469ליש"ט ,לאחר שמשב רוח העיף את
משקפיו מפניו ,ואלה נדרסו על ידי מכונית.
•סבא גאה קיבל מחשב נייד חדש בשווי  437ליש"ט ,לאחר
שהחזיק את נכדו במטרה להראות אותו לחבר שעמו
שוחח בסקייפ .בתגובה החליט התינוק להקיא על מסך
המחשב.
•ילד קטן שפך כוס קולה על המחשב הנייד של סבו .הוא
ניסה לייבש אותו עם מייבש שיער – והמיס את המקשים.
הנזק למחשב 239 :ליש"ט.

 78ליש"ט בגלל חילזון

אושר תקציב הלשכה ל:2015-
 2מיליון שקל יופנו לחיזוק תדמית הסוכן
באסיפה הכללית שנערכה בשבוע שעבר אושר תקציב
הלשכה ל ,2015-מיליון שקל .הכנסות הלשכה ב2015-
צפויות לעמוד על  5.25מיליון שקל.
בלשכה מעריכים כי ההכנסות מדמי חבר יעלו ל 4.45-מיליון
שקל ,לעומת  4.25מיליון שקל ב .2014-ההכנסות מימי עיון
בסניפים וימי עיון ארציים צפויות לעמוד על חצי מיליון שקל.
הוצאות השכר שאושרו ל 2015-עומדות על  1.3מיליון שקל.
הוצאות הלשכה בתחום גיוס וחידוש חברות בלשכה עומדים
על  55אלף שקל .תקציב המלגות גדל ב 2015-ב150%-
ל 125-אלף שקל .הייעוץ המשפטי תוקצב ב 2014-וב2015-
 25בדצמבר 2014

ב 106-אלף שקל ,אך ההוצאה עליו ב 2014-הסתכמה
ב 142-אלף שקל.
הוצאות שכר דירה של הלשכה תוקצבו ב 2015-ב 235-אלף
שקל .ביטוחי משרד ודירקטורים תוקצבו ב 44-אלף שקל.
פעילות  ,Biparאיגוד הביטוח האירופי ,תוקצבה ב2015-
ב 35-אלף שקל.
תקציב המבצעים השנתיים לחיזוק תדמית הסוכן יותר
מיוכפל ויעמוד על  2מיליון שקל ב ,2015-לעומת  992אלף
שקל השנה .ימי העיון הארציים תוקצבו ב 800-אלף שקל.
האסיפה הכללית והמועצה תוקצבו ב 100-אלף שקל.
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רפורמת גרמן

כולנו זקוקים לצלצול השכמה,
או מי מחליט על החיים שלנו
מאת רון קשת ,מנכ"ל קשת פיננסים

מדי פעם כל אחד מאתנו זקוק לצלצול השכמה כדי להתעורר
מהבועה שבה הוא חי .הפעמון הזה צילצל אצלי הבוקר -
וחזק.
ב 8:00-עשיתי את דרכי לחברת מגדל ,מצויד בטופס תביעה
לתשלום תרופות מצילות חיים שלא בסל
הבריאות ,של לקוחה שחלתה במחלת
הסרטן .הרופא טוען שהיא מצילת חיים.
עלותה של התרופה למעלה מ 35-אלף
שקל בחודש .ללא ספק סכום שמשפחה ,גם
אם אמידה ,אינה מסוגלת לעמוד בו לאורך
זמן .עברו למעלה משעתיים ובשיחת טלפון
שקיבלתי ממנהלת התביעות במגדל אישרו
את התשלום .כאן המקום כמובן להחמיא
למגדל על השירות והתגובה המהירים.
אחסוך מהקוראים את ההתרגשות
והצמרמורות שעברו עלי עם קבלת ההודעה
וגם את תגובתו של בעלה .מכירים את תנוחת האדם החושב?
לשם בדיוק זה לקח אותי.
הציבור בישראל מפקיד את ממונו ,חינוכו ,ביטחונו ובריאותו
בידי מנהיגיו הנבחרים ,שלצערי לוקחים להם חירות ולעתים
בחוסר אחריות ,ולפי אג'נדה שאין לי מושג מהיכן היא מגיעה,
כמו שאומרים הילדים ,מחליטים עלינו.
ישנם תחומים שבהם ניתן לתקן טעויות וישנם כאלה שבהם
אין מועד ב' ,כמו בתחום הרפואי .על קידוש תורת "הקטנת
יוקר המחיה" יצאה שרת הבריאות ,בניגוד לעצות מומחי
קופות החולים וחברות הביטוח ,ובנתה מודל חשיבה שמכוון
אותנו לסטנדרטיזציה של פוליסות הביטוח הרפואיות
העתידיות.
בואו ניתן להמונים מחיר נמוך יותר ולעזאזל בריאות הציבור.
למה הציבור צריך פוליסות עם מחיר קבוע וכיסויים קבועים?

למה הציבור זקוק לתוכניות רחבות ומקיפות ,או לכיסוי
מהשקל הראשון לכל ניתוח ,שלא לומר החזרים על טיפול
ברופאים שלא ברשימה? כנראה שבראיית עולמה של השרה
והמפקחת על הביטוח זה מיותר.
יתרה מזאת ,חברות הביטוח יחויבו לשלוח
לכל מי שיש לו ביטוח פרטי קיים מכתב
שמעדכן אותו שיש דור חדש של פוליסות
ביטוח ,שעלותן כנראה נמוכה משמעותית,
ולעזאזל האיכות .נחשו מה יעשה האזרח
שאינו יורד למלוא העומק של הנושא ,ורואה
את ההשוואה שתדגיש את הפרשי המחיר.
יש לי הרגשה שניחשתם נכונה.
בבסיס הפוליסה הסטנדרטית לא יהיה
כנראה כיסוי לתרופות שלא בסל הבריאות,
לא יהיה כנראה כיסוי להשתלות או לניתוחים
מורכבים שניתן לבצע רק בחו"ל.
כשהתחלתי את צעדיי הראשונים בתחום הזה לפני  35שנה,
לימדו אותי שביטוח נועד בעיקר למנוע קטסטרופות .לימדו
אותי שכאשר אתה רוכש פוליסת ביטוח אתה רוכש בעיקר
פיסת שקט נפשי .האם הרפורמה נותנת מענה לכך? לא ,ושוב
פעם לא.
כאשר טובי הרופאים לא יהיו ברשימות הסטנדרט של
הפוליסות ,מי שיתעשר יהיו בתי הדפוס שיצטרכו להדפיס
מעטפות בקצב מוגבר ,כדי שניתן יהיה להכניס לתוכן ערימות
מזומנים שנועדו "לשמן" את מי שצריך ,כדי שיעשה מה
שצריך.
כולי תפילה שלאחר הבחירות יקום מנהיג שיהיה מספיק
אמיץ לעמוד מול אנשי האוצר ולומר להם" :לא מוכן להפקיר
את הציבור" .חברים ,זאת לא הסדרה "משחק החיים"  -זה
במפורש עניין של חיים ומוות.

פרוייקט המנטורים יצא לדרך
בימים הקרובים המנטורים והסוכנים הצעירים שנרשמו
יקבלו את הציוות המתאים.
הוועדה לסוכנים צעירים קוראת לסוכנים וותיקים הרוצים
לשמש כמנטורים להירתם למשימה חשובה זו.
סוכנים צעירים שטרם נרשמו וזקוקים לתמיכה ,הכוונה,
אוזן מקצועית וקשובה ,מוזמנים ליצור קשר בהקדם.

בברכה ,דביר רפ ,יו"ר הועדה לסוכנים צעירים.
לפרטים נוספים וליצירת קשר :מירב ג'והן,
יו"ר צוות הוועדה לסוכנים צעירים.
meiravjohan@gmail.com 052-3229588
 25בדצמבר 2014
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השינויים המשמעותיים המתחוללים בענף ביטוח פנסיוני משפיעים באופן
משמעותי על פעילות הסוכן .ככל שחולף הזמן רב הידע .לאור השינויים הנ”ל,
ועקב ההצלחה הרבה בהשתלמות הראשונה בנושא ,הועדה לביטוח פנסיוני
של לשכת סוכני ביטוח באמצעות המכללה לפיננסים וביטוח ,מודיעה על:

השתלמויות נוספות בחיפה ובתל-אביב

השתלמות מיוחדת

סוגיות נבחרות
בביטוח פנסיוני
ההשתלמות מיועדת לציבור רחב של סוכני ביטוח ונועדה לתת בידי כל
סוכן ביטוח פנסיוני כלים הולמים ופרקטיים בעבודתו היומיומית ,לדון לעומק
בסוגיות ליבה מרכזיות ולהקנות לו בהן ידע יישומי רחב

בקורס ידונו בשאלות הבאות:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

כיצד פועלות קרנות הפנסיה ? במה הן נבדלות זו מזו ?
מהן הטבות המס אותן יכול מבוטח בקרן פנסיה לנצל ,לצורך
רכישת ביטוח חיים?
האם קיימת דרך פשוטה לבחור את מסלול הביטוח בקרן הפנסיה?
כיצד יכול המבוטח לרכוש קצבה מוכרת מכוח תיקון  ?190מהן הסכנות
הטמונות בכך? האם ניתן למשוך את הקצבה המוכרת כסכום חד פעמי?
כיצד מכמתים את השווי הכלכלי של מקדם קצבה מובטח?
האם מקדם הקצבה באמת מובטח?
מהן ההשלכות הנובעות מפדיון פיצויים פטורים? האם ניתן לממש את הפטור
בגין פיצויי הפיטורין במועד מאוחר יותר? האם ניתן לשמור את כספי הפיצויים
כחיסכון נזיל?
כיצד ניתן להשוות בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים?
מהן המס החל על קצבת אובדן כושר עבודה  /פנסיית נכות ועל פנסיית שאירים?

בסניפנו בחיפה ,רח’ בעלי המלאכה  ,26צ’ק פוסט ,חיפה.
ההשתלמויות בחיפה:
( 10מפגשים בימי א’ בין השעות  )16:00-20:00החל מתאריך .18.01.2015
יועברו:
בתל-אביב :במכללה לפיננסים וביטוח ,רח’ המסגר  ,18תל-אביב.
( 10מפגשים בימי ה’ בין השעות  )10:00-14:00החל מתאריך .22.01.2015
המרצים:

מר קובי יתח ,מר אלון ספונרו

עלות ההשתלמות:

 ₪ 2,000בתוספת מע”מ  -לחבר לשכה
 ₪ 2,500בתוספת מע”מ  -למי שאינו חבר לשכה

להרשמה נא למלא את הטופס המצורף
ולהעבירו באמצעות הפקס ,03-6395811 :או באמצעות דוא"ל machon@insurance.org.il
פתיחת הקורס מותנית המספר מינימאלי של נרשמים .לטופס הרשמה ותקנון הלימודים

לקבלת פרטים נוספים והרשמה נא לפנות ישירות אל המכללה לפיננסים וביטוח של לשכת סוכני הביטוח בישראל
טל | 03-6395820 :פקסmachon@insurance.org.il | www.hamichlala-bf.org.il | 6395811 :

דיני מסים

מיסוי הכנסות המתקבלות לאחר פטירה
מאת רו"ח צביקה משבנק

הכנסות מנכסים – הכנסות הנובעות מנכסים שהותיר המוריש
שייכות ליורשים (כגון ריבית מפיקדון ,שכ"ד מנכס מקרקעין
וכדומה) .על הכנסות שכאלה חל סעיף  120לפקודה הקובע
כי הכנסות הנובעות מעיזבון הנפטר חייבות במס
בידי היורשים ,כל יורש לפי חלקו .אופי ההכנסות
נותר כפי שהיה בידי המוריש ולפיכך יחולו שיעורי
המס הרגילים המתייחסים להכנסות אלה.
עסק שהופסק – סעיף (3ו) לפקודה חל במקרה
של עסק שחדל מלהתקיים בשל פטירת בעליו
ואשר שיטת הדיווח שהונהגה בו לצורכי מס היתה
על בסיס מזומן .הסעיף קובע כי הכנסה שמקורה
בעסק שטרם חויבה במס ואשר הגיעה ליורשים
תהיה חייבת במס בידיהם .ההכנסה אינה מיגיעה
אישית והמס המרבי שיחול עליה לא יעלה על
 40%כקבוע בסעיף 125א לפקודה.
הפרשי שכר/הפרשי קצבה – כאשר יורשיו של עובד שנפטר
מקבלים הפרשי שכר/הפרשי קצבה שלהם היה זכאי ,רואים
אותם כהכנסת הנפטר .שיעור המס שייקבע יהא בהתאם
לשיעור המס שהיה חל על הנפטר בשנת הפטירה .בכל מקרה
שיעור המס לא יעלה על  40%כקבוע בסעיף 125א לפקודה.
מדובר בהכנסה מיגיעה אישית ואם הנפטר היה נכה לעניין
סעיף ( )5( 9א) לפקודה היורשים זכאים לפטור ממס בגין
הכנסה זו כאמור בסעיף .אם הפרשי השכר/הפרשי הקצבה
שולמו ליורשיו לאחר שנת הפטירה ,המס יחושב כהכנסת
הנפטר בשנה בה התקבלו .במקרה זה המס יחושב בהתחשב
במדרגות המס בלבד ,ללא נקודות זיכוי ו/או זיכויים כלשהם
וללא פטור ממס לנכה לפי סעיף ( )5( 9א) לפקודה.
על אף האמור לעיל ,היורשים זכאים לפרוס את הפרשי
השכר/הפרשי הקצבה אחורה בלבד כהכנסת הנפטר לתקופה
שאינה עולה על שש שנים והמסתיימת בשנה בה התקבלו,
והכל כקבוע בסעיף ( 8ג) ( )1לפקודה.
פדיון ימי חופשה – כאשר יורשיו של עובד שנפטר מקבלים
פדיון ימי חופשה שלהם היה זכאי ,רואים אותם כהכנסת
הנפטר .שיעור המס שייקבע יהא בהתאם לשיעור המס שהיה
חל על הנפטר בשנת הפטירה .בכל מקרה שיעור המס לא
יעלה על  40%כקבוע בסעיף 125א לפקודה .מדובר בהכנסה
מיגיעה אישית ואם הנפטר היה נכה לעניין סעיף ( )5( 9א)

לפקודה היורשים זכאים לפטור ממס בגין הכנסה זו כאמור
בסעיף .אם פדיון ימי החופשה שולמו ליורשיו לאחר שנת
הפטירה ,המס יחושב כהכנסת הנפטר בשנה בה התקבלו.
במקרה זה המס יחושב בהתחשב במדרגות המס
בלבד ,ללא נקודות זיכוי ו/או זיכויים כלשהם וללא
פטור ממס לנכה לפי סעיף ( )5( 9א) לפקודה.
על אף האמור לעיל ,היורשים זכאים לפרוס את
פדיון ימי החופשה אחורה בלבד כהכנסת הנפטר
לתקופה שאינה עולה על שש שנים והמסתיימת
בשנה בה התקבלו ,והכל כקבוע בסעיף (8ג)()2
לפקודה.
מענק פרישה חייב במס שהתקבל לאחר פטירת
העובד – המענק נחשב להכנסה חייבת במס
של הנפטר .במקרה זה שיעור המס שייקבע יהא
בהתאם לשיעור המס שהיה חל על הנפטר בשנת הפטירה.
בכל מקרה שיעור המס לא יעלה על  40%כקבוע בסעיף
125א לפקודה .מדובר בהכנסה מיגיעה אישית ואם הנפטר
היה נכה לעניין סעיף ( )5( 9א) לפקודה יורשיו זכאים לפטור
ממס בגין הכנסה זו כאמור בסעיף .אם מענק הפרישה שולם
ליורשיו לאחר שנת הפטירה ,המס יחושב כהכנסת הנפטר
בשנה שבה התקבל .במקרה זה המס יחושב בהתחשב
במדרגות המס בלבד ,ללא נקודות זיכוי ו/או זיכויים כלשהם
וללא פטור ממס לנכה לפי סעיף ( )5( 9א) לפקודה.
על אף האמור לעיל ,היורשים זכאים לפרוס את מענק
הפרישה אחורה בלבד כהכנסת הנפטר לתקופה שאינה עולה
על שש שנים והמסתיימת בשנה שבה התקבל ,והכל כקבוע
בסעיף ( 8ג) ( )3לפקודה.
מענק חייב במס המשולם ליורשי עובד עקב מוות – המענק
נחשב להכנסה חייבת במס לפי סעיף  7( 9א) (ב) לפקודה.
ההכנסה היא הכנסה מיגיעה אישית אצל היורשים ,כל יורש
לפי חלקו .ליורשים מגיע פטור ממס לפי סעיף ( )5( 9א)
לפקודה במקרה של נכות .בכל מקרה שיעור המס לא יעלה
על  40%כקבוע בסעיף 125א לפקודה .ליורשים לא תינתן
האפשרות לפרוס את המענק אצלם ,אך הם זכאים לפרוס את
המענק אחורה בלבד כהכנסת הנפטר לתקופה שאינה עולה
על שש שנים והמסתיימת בשנה שבה התקבל ,והכל כקבוע
בסעיף ( 8ג) ( )3לפקודה.

הופיע ספרו של עו"ד אורי אורלנד" :מדריך
מעשי לביטוח עסקי (רכוש ואחריות)"

בימים אלה ראה אור ספרו של עו"ד אורי אורלנד" ,מדריך
מעשי לביטוח עסקי (רכוש ואחריות)" ,בהוצאת "פוליסה".
המדריך ,כדברי המחבר ,נועד לשמש ככלי פרקטי-מקצועי,
שמקומו על שולחן העבודה.
המדריך כולל יותר מ 300-עמודים של חומר מקצועי-לימודי,
והוא כולל הסברים בלשון בהירה על ביטוחי רכוש ואחריות
בכלל ,וכן ניתוח שיטתי של פוליסות ביטוח רבות .במדריך
ניתוח של פוליסות שכיחות ,כמו "אובדן רווחים" ושכיחות
פחות ,כמו "אחריות בעלי מחסנים" .בין היתר ,כולל המדריך
פרק מורחב לביטוח "אחריות נושאי משרה" ,ביטוח האחריות
המורכב ביותר.
במדריך נסקרות פוליסות ביטוח רבות מתחום הרכוש
והאחריות ,תוך שימוש במתכונת אחידה של הסבר :מטרת
 25בדצמבר 2014

הפוליסה ,הכיסוי הבסיסי ,סכום הביטוח ,דרך חישוב הפרמיה,
השתתפותו העצמית של המבוטח בתביעות ,וכן נקודות
להדגשה.
בנוסף ,כולל המדריך פירוט שינויים מומלצים בפוליסות
ביטוח גולמיות ופירוט שינויים מקובלים בחריגיהן ,תוך
התייחסות לסבירות השינויים המוצעים ,על פי המקובל בשוק
הביטוח ,לקסיקון למונחי ביטוח כללי ודוגמת שאלון לניתוח
צורכי ביטוח של ארגון.
המדריך הופק במתכונת של אוגדן ,כדי לאפשר עדכונו על פי
השינויים בתחומי הביטוח והמשפט .הוא מיועד בעיקר לסוכני
ביטוח ולעובדי סוכנויות ביטוח ,להם הוא אמור לסייע בצמצום
פער הידע שבינם לבין מבטחים ,לחתמים ,לאנשי תביעות,
לאחראים על ביטוח בארגונים ולכל אדם המתעניין בנושא.
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המכללה לפיננסים וביטוח

סניף של המכללה נפתח בב"ש; בחיפה החל קורס
ביסודות הביטוח עם כמות תלמידים גדולה מאשר בת"א

המכללה לפיננסים וביטוח של הלשכה שלחה השבוע את
זרועותיה צפונה ודרומה :במכללת כרמל בחיפה נפתח קורס
ביסודות הביטוח עם  70סטודנטים ,מספר העולה על כמות
הסטודנטים בתל אביב –  53בלבד; ובבאר שבע נפתח סניף
למכללה ,עם  15סטודנטים.
לדברי יו"ר מחוז חיפה והצפון ליאור רוזנפלד" ,יש לכך
ביקוש גדול בחיפה והצלחה גדולה .אני שמח וגאה על כמות
המצטרפים לקורס .הבנתי שיש תלמידים בגילאים צעירים,
וזה חשוב .ללשכה ולענף הביטוח כולו יש אינטרס ברור
שייכנס דם חדש שיצעיר את הענף .המטרה העיקרית היא
להשאיר את ענף סוכני הביטוח רלוונטי .אני מאחל הצלחה
לכל התלמידים ומשוכנע שזה לא הקורס האחרון שייפתח
בצפון.
רוזנפלד מזכיר כי בימים אלה נערך בחיפה גם קורס פקידות
ביטוח אלמנטרי שאורכו חודשיים" .רוב הפקידות 16 ,מתוך
 ,19מגיעות מחוץ לתחום הביטוח .גם בתחום הזה אנחנו
מברכים על כניסת דם חדש ,מכיוון שקיים חוסר אדיר
בפקידות אלמנטרי בארץ ,ובעיקר בצפון".
יו"ר מחוז דרום יפת בקשי ביקש להודות לכל מי שסייע
בהגשמת החזון ובעיקר ליו"ר הלשכה אריה אברמוביץ" .אף
אחד לא גילה נחרצות ונחישות כמו אריה .אילולא הוא ,לא
הייתי מצליח להרים זאת .פתחנו את הסניף ללא פרסום
חיצוני והצלחנו להביא  15תלמידים .אני חושב שזו היתה
פתיחה מצוינת ,ומפה הסניף רק ילך ויגדל .גם ראש העירייה
רוביק דנילוביץ שמח על פתיחת הסניף .הוא שמח לשמוע
שהדרום לא נעלם מעיני הלשכה".
בקשי אף שלח מכתב לאברמוביץ כדי להכיר לו תודה" .היום,
לשמחת רבים במחוז ,נפתח הקורס הראשון של המכללה

יום הלימודים הראשון בסניף בבאר שבע

לביטוח בבאר שבע בהצלחה ,ואף מעבר לכל הציפיות .בשמי
ובשם החברים במחוז אנו מודים להנהלת המכללה ,וללשכת
סוכני הביטוח בישראל ברשותך .זה התחיל ממחשבה בראשך
ובהחלטתך הנחושה לפתיחת הקורס .תודה ליו"ר המכללה
אשר סייפר ולמנהל המכללה איליה ליכטרמן על המאמצים
והעבודה .אנו בטוחים שזו רק תחילת הדרך וקורסים נוספים
יהיו בהמשך ,לתפארת הלשכה" ,לשון המכתב.

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2014מתבקשים לפנות בכתב
באמצעות כתובת המייל // luah@mil-media.co.il :הפרסום מוגבל ל 3-שבועות
שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכן מבוגר מחפש סוכן צעיר לניהול תיק
אלמנטרי .פרטים dani@gsr.co.il
גשר מיזוגים ורכישות בביטוח

אפיקי הון  -אריה הלמרייך ואיל הוכהויזר,
מזמינים אותך ,הסוכן האיכותי ,להצטרף אלינו
עם אפשרות ישיבה עמנו במשרדנו – צ'ק פוסט,
חיפה .קיימות אפשרויות לשותפויות ,מיזוגים
ורכישה ,חלקית/מלאה ,של תיק הביטוח.
נשמח לתיאום פגישה בלתי מחייבת:
איל  ,054-4276891אריה 052-4200120
למסירה סוכנות ביטוח בעל מוניטין  25שנה
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.
לאבי050-5234664-
סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת לרכוש
תיקים מכל סוג ,סודיות מובטחת –
דין – 054-3971771
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דרושים

השכרה ושכירות משנה

סוכנות ביטוח בירושלים בהר-חוצבים ,מחפשת
רפרנטית רצינית למחלקה האלמנטרית
לשלוח קורות חיים לyosibituah@gmail.com:

להשכרה משרד בראשל"צ ,רחוב הרצל – 91
בנין צרפתי 2 .חדרים 35 ,מ"ר ברוטו.
לפרטים – יוסי 050-5240011

סוכנות ביטוח מצליחה בצפון ת"א מחפשת
חתם/חתמת אלמנטרי למשרה מלאה.
ניסיון בעולם הביטוח  -חובה !
תנאים טובים ,אווירה חמה ומשפחתית.
ניתן לשלוח קו"ח לכתובתgorenins@gmail.com :
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד!
מאזור המרכז בלבד!

מתפנה משרד יפה להשכרה ב"בית קורקס"
בקרית אתגרים ברעננה 70 .מ"ר מחולק ל3-
חדרים ,הול כניסה לקבלת קהל ומטבח 2 +
חניות מקורות גדולות.
לפנות לדני קסלמן 0505-333048
או למייל kolan-99@012.net.il

דרושה למשרד ביטוח ותיק בנס ציונה עובדת
בכירה/חתמת בעלת ניסיון בביטוח אלמנטרי
עסקי .סודיות מובטחת.
להתקשר054-4260833 :
מיל israel@di-ins.co.il

בת"א ליד חברת ביטוח איילון ,עד  50מ"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

שיתוף פעולה עם סוכן צעיר בעל ניסיון
למכירות פרט מתיק אלמנטרי גדול בנס ציונה .
סודיות מובטחת .ישראל 054-4260844 -
מייל israel@di-ins.co.il

להשכרה :ברחוב אפעל בפתח תקווה
משרדים בגדלים שונים.
לפרטים( 050-6995959 ,03-9217911 :חנוך).

למשרד בפתח תקווה במרכז העיר דרושה
פקידה /רפרנטית מנוסה בביטוחים אלמנטרים,
רצוי עם ניסיון בעבודה במשרד/סוכנויות ביטוח.
אפשרות לשעות גמישות.
קו"ח למייל as_ins@017.net.il

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
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