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הוראת הפיקוח :על הגופים
המוסדיים לפרסם את פרטי
הסוכנים ואת סכום תגמוליהם

עוד בעיתון
מהם היתרונות
הבולטים
בפוליסות
פיננסיות,
למבוטח
ולסוכן?

אברמוביץ" :טיוטת חוזר המפקחת על הביטוח מהווה פגיעה קשה בחוק
יסוד כבוד האדם וחירותו ,בחופש העיסוק ובצנעת הפרט" >> עמוד 2

משרד האוצר הוציא תקנות
חדשות לפוליסת דירה תקנית
יו"ר הוועדה לביטוח
כללי :עדכון הפוליסה
אך מתבקש ,לאחר
ששנים רבות היא לא
התאימה לאורח החיים
ולאפיון הבתים" >>
עמוד 4

עמוד 9

ביטוח סיעודי:
המפקחת
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עמוד 5

חדשות הביטוח

טיוטת החוזר :על הגופים המוסדיים לפרסם
מידע בדבר תגמולים לסוכני הביטוח

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר פירסמה השבוע טיוטת
הוא אפליה לרעה של ענף הביטוח מסיבה לא ברורה.
חוזר ,שבה היא דורשת מהגופים המוסדיים לפרסם באתרי
ענפים רבים אחרים במשק מציעים הטבות לאנשי המכירות
האינטרנט שלהם ,בין היתר ,כמה הם משלמים לסוכני הביטוח .המוכרים אותם ,כמו רשתות קמעונאיות ,חברות תרופות,
הוראות החוזר ייכנסו לתוקף ב 1-באפריל.
שוק הנדל"ן ועוד .מדוע סלינגר עושה איפה ואיפה
על פי הטיוטה ,אתר האינטרנט של כל גוף מוסדי
לענף הביטוח על פני ענפים אחרים? אם מחילים
יחויב להציג "מידע מפורט בדבר תגמולים שמציע
את התגמולים ומבצעי המכירות על הביטוח ,יש
גוף מוסדי לבעל רישיון בעד מכירה של מספר
להחילם גם על מבצעים הנערכים בענפים האחרים
מינימלי של מוצרים פנסיוניים ומוצרי ביטוח
במשק ,שבהם מוצעות הטבות לאנשי המכירות
במהלך תקופה מוגדרת ,ובכלל זה :התנאים
והשיווק".
לקבלת התגמול; מהות התגמול שיוענק לבעל
בתוך כך ,שלמה אייזיק ,מנכ"ל יונט ,רשת סוכני
רישיון .אם התגמול ניתן שלא באמצעות תשלום
וסוכנויות הביטוח הגדולה בישראל ,הגיב השבוע
כספי ,יצוין מחיר השוק של התגמול; פירוט
לעמדה שפירסמה בשבוע שעבר סלינגר ,לפיה
אריה אברמוביץ.
המוצרים הפנסיוניים ומוצרי הביטוח שלגביהם
תשלום עמלות לסוכנים באופן שנגזר מדמי הניהול
פגיעה קשה
מוצע התמריץ; המועדים הרלוונטיים למכירת
שמשלם המבוטח ,באופן שמעודד לכאורה את
המוצרים הפנסיוניים ומוצרי הביטוח ולקבלת התגמול".
הסוכנים להציע דמי ניהול גבוהים יותר ללקוחות ,הוא פסול.
כמו כן ,נקבע כי יפורסמו שמות בעלי הרישיון ומספרי תעודת
"מבעלי הרישיון נדרשת אחריות ומקצועיות ,יהיו דמי הניהול
הזהות של סוכנים שזכאים לתגמול שהוצע.
אשר יהיו" ,אמר" .מ 2004-מתחולל מסע צלב תקשורתי
אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני הביטוח ,אמר בתגובה כי
לא הגיוני ופוגעני נגד סוכני הביטוח .זוהי תוצאה של עיוות
"טיוטת חוזר המפקחת על הביטוח מהווה פגיעה קשה בחוק
במוצרים הפנסיונים ,שאותם אישר אגף שוק ההון ושהפכו,
יסוד כבוד האדם וחירותו ,בחופש העיסוק ומהווה פגיעה בלתי שלא בצדק ,את הסוכנים לאחראים לדמי הניהול .מצב זה
מידתית בצנעת הפרט .אנו מתנגדים בכל תוקף לחשיפת
שימש גם את מערכי שימור הלקוחות והמשווקים הישירים
שמותיהם ופרטיהם של סוכני ביטוח בנוגע לתגמול כזה
בחברות ככלי לניגוח ולהשמצת הסוכנים בנוסף לתחרות לא
או אחר .הלשכה דוגלת בשקיפות למען ציבור המבוטחים,
הוגנת.
אך פרסום שמות הסוכנים לא משרת את האזרח ,או תורם
"הפרמטר המשמעותי ביותר ,כפי שקיים גם בעולם ,על
לשקיפות .אנו ננקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים
פיו יש לתגמל את הסוכנים הינו פונקציה ישירה של כמות
לרשותנו כדי לטרפד כל מחטף ,או מהלך חד צדדי שכזה".
הכסף אותה מעביר ו/או מנהל הסוכן אצל הגוף המוסדי
ששון מנה ,מנכ"ל משגב סוכנות לביטוח ,הסדרים פנסיוניים
עבור לקוחותיו .זאת בכפוף לדמי הניהול אותם קובע אך ורק
וחיסכון ,טען כי "חוזר סלינגר ,התובע פרסום ההטבות של
היצרן (דמי הניהול הינם חלק מהמוצר אותו 'מניח' היצרן על
הגופים המוסדיים לסוכני הביטוח באתרי האינטרנט שלהם,
'המדף')".

על חברות הביטוח לבחון בצורה תכליתית אם
מבוטח סיעודי יכול לבצע חלק מהותי מפעולה

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר הוציאה השבוע עמדת
ממונה בנוגע להגדרת ביטוח סיעודי ,לפיה יש לבחון אם
המבוטח יכול לבצע חלק מהותי מהפעולה ,כדי לקבוע אם
הוא נזקק לטיפול סיעודי.
כיום ,חוזר "עריכת תכנית לביטוח סיעודי" מגדיר כי מקרה
הביטוח בביטוח סיעודי יכול שיתרחש כאשר חל "מצב
בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה ,תאונה
או ליקוי בריאותי ,שבגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו
חלק מהותי (לפחות  50%מהפעולה) ,של לפחות  Xמתוך 6
הפעולות המנויות בחוזר" .החוזר מונה ומגדיר שש פעולות:
לקום ולשכב ,להתלבש ולהתפשט ,להתרחץ ,לאכול ולשתות,
לשלוט על סוגרים וניידות.
מביקורות שערך אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ומבירור פניות
ציבור ,נמצא כי היו נהוגות כמה פרשנויות בנוגע לאופן יישום
הוראות החוזר לעניין הגדרת מקרה הביטוח .כך למשל ,היו

חברות שחילקו את הפעולות לתתי פעולות משנה ,כמו
באמצעות הפרדה בין ביצוע הפעולה על ידי פלג גוף עליון

המשך בעמוד 3
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לביצוע הפעולה על ידי פלג גוף תחתון ,או הפרדה בין ביצוע
הפעולה על ידי פלג גוף ימין לבין ביצוע הפעולה על ידי פלג
גוף שמאל וכיוצא באלה.
במקרים אלו ,נמצא שישנן חברות שבוחנות את יכולתו של
המבוטח לבצע את כל אחת מפעולות המשנה ,תוך שהניקוד
הסופי ביחס לפעולה עצמה ניתן על דרך של שקלול יכולת
המבוטח ביחס לכל אחת מפעולות המשנה .כך ,הבחינה אם
המבוטח מסוגל לבצע בכוחות עצמו את הפעולה ,נעשית
שלא באופן תכליתי.
כך לדוגמה ,ביחס לפעולה "לקום ולשכב" יש לבחון אם
מבוטח מסוגל לבצע חלק מהותי (לפחות  )50%מהפעולה
"לקום ולשכב" ,מבלי לחלק ,באופן דווקני את הפעולה לתתי
פעולות ,למשל חלוקה של תת פעולה לקום משכיבה לישיבה
ולתת פעולה  -לקום מישיבה לעמידה .אם מבוטח מסוגל
בכוחות עצמו לקום משכיבה לישיבה ,אך אינו מסוגל לעבור
מישיבה לעמידה ,הרי שלא ניתן לקבוע שהוא מסוגל לבצע
את החלק המהותי (לפחות  )50%מהפעולה "לקום ולשכב"
כולה.
גם ביחס לפעולה "להתלבש ולהתפשט" יש לבחון אם מבוטח
מסוגל לבצע חלק מהותי (לפחות  ,)50%מהפעולה "להתלבש

ולהתפשט" מבלי לחלק ,באופן דווקני את הפעולה לתתי
פעולות ,למשל חלוקה לפי פלגי גוף או לפי צדדים בגוף .כך
למשל ,אם מבוטח מסוגל ללבוש ולפשוט פריט לבוש שיכסה
את פלג גופו העליון בכוחות עצמו ,אך אינו מסוגל ללבוש
פריט לבוש שיכסה את פלג גופו התחתון ,הרי שלא ניתן
לקבוע שהוא מסוגל לבצע את החלק המהותי (לפחות )50%
מהפעולה "להתלבש ולהתפשט" כולה.
ביחס לפעולה "להתרחץ" יש לבחון אם מבוטח מסוגל לבצע
חלק מהותי (לפחות  ,)50%מהפעולה "להתרחץ" מבלי לחלק,
באופן דווקני ,את הפעולה לתתי פעולות ,למשל חלוקה לפי
פלגי גוף ,או לפי צדדים בגוף .כך למשל ,אם מבוטח מסוגל
לרחוץ את פלג גופו העליון בכוחות עצמו ,אך אינו מסוגל
לרחוץ את פלג גופו התחתון ,הרי שלא ניתן לקבוע שהוא
מסוגל לבצע את החלק המהותי (לפחות  )50%מהפעולה
"להתרחץ" כולה.
לאור זאת ,מבהירה סלינגר כי בעת יישוב תביעות ,נדרשת
חברת ביטוח לבחון אם מבוטח מסוגל לבצע בכוחות עצמו
חלק מהותי מהפעולה ,כך שהבחינה תיעשה לפי הפרשנות
התכליתית שתוארה.
מחברות הביטוח לא נתקבלה כל תגובה .הראל העדיפו שלא
להגיב על העמדה.

"בניגוד להצהרת חברות הביטוח ,במקרים רבים
גיליתי שהן חייבות כסף לסוכנים ,ולא להיפך"
יועץ העמלות ,ארז מלכי מסביר כי מציאות דו"חות העמלות
לסוכני הביטוח ,מהווה בעיה שנוגעת לרוב הסוכנים" .כשחברת
הביטוח פונה לסוכן בטענה שהוא חייב לה כספים ,אני מבצע
בדיקה רוחבית של דו"חות החברה .פעמים רבות אני מגלה
שהתמונה למעשה הפוכה ,כמעט בכל מקרה שבו סוכן שפונה
אלי ,אני מגלה שהחברה היא זו שחייבת לסוכן כסף .כך למשל,
באחרונה טיפלתי במקרה שבו חברת הביטוח ,שעובדת עם סוכן
זה עשר שנים ,פנתה אליו בהודעה כי הוא חייב לה כ 280-אלף
שקל .כשסיימתי את הבדיקה גיליתי שלמעשה החברה ביצעה
טעות של  800אלף שקל ,והיא חייבת לו  520אלף שקל".
מלכי ,בעל תואר ראשון בביטוח ותואר שני במשפטים ,צבר
את ניסיונו בתחום כמנהל מחלקת עמלות בחברת כלל ביטוח.
"הבעיה היא בחוסר שקיפות שקיים בדו"חות העמלות" ,הוא

מסביר" .תחום העמלות לסוכנים הוא כל כך סבוך ,שמרבית
הסוכנים אינם מבינים את הדו"חות ואף ייתכן שאינם מודעים לכך
שקיימת להם יתרה .המצב הקיים לא מאפשר לסוכנים לעקוב
אחר העמלות המגיעות להם מהחברות ,ולהסתמך על חישוביהן
בלבד של חברות הביטוח .זהו מצב אבסורד שפוגע בפרנסתם
של אלפי סוכנים .במקרה שבו סוכן חש בחוסר שקיפות מחברת
הביטוח ,ואין באפשרותו לבדוק אם באמת תחשיבי העמלות
מחברת הביטוח נכונים ,עליו לדרוש מהחברה דו"חות מתאימים,
או לפנות לגוף מקצועי שיבדוק עבורו אם הוא מתוגמל כראוי".
מלכי מסביר גם את הבעייתיות שבאופי דו"חות חברות הביטוח:
"לכל חברת ביטוח יש הסכם מסחרי שונה בינה לבין סוכן
הביטוח שעמו היא פועלת ,כתוצאה מכך גם תחשיב העמלות של
כל חברה הוא שונה".

דוחות העמלות מהווים אניגמה לסוכני ביטוח רבים

בעיית חישובי עמלות הסוכנים היא תופעה שפוגעת בפרנסתם
של סוכני ביטוח רבים .כך למשל ,לפני כחצי שנה פורסם כי
חברת הביטוח כלל הודיעה לרוב סוכניה כי בשל תקלה במערכת
חישוב עמלות לסוכנים ,הם נדרשים להשיב לחברה עמלות
בהיקף של עשרות אלפי שקלים.
לשכת סוכני הביטוח פועלת ,הן מול הרגולציה והן מול חברות
הביטוח ,כדי לפזר את העלטה סביב דו"חות חברות הביטוח,
וליצור שקיפות בעמלות לסוכן .כך אומר נשיא הלשכה אריה
אברמוביץ" :לצערי ,המציאות כיום מאפשרת לחברות הביטוח
לפנות לסוכן לאחר שנים של פעילות משותפת ,ולהודיע לו
שהוא חייב לה כסף .לכן על הפיקוח ליצור מנגנון שיחייב שקיפות
בעמלות הסוכן ,ויאפשר לסוכני הביטוח לעקוב אחר העמלות
המגיעות לו באופן סדיר וברור" .עוד מוסיף אברמוביץ בפנייתו
לסוכני הביטוח" ,אנחנו ממליצים לכל סוכן שלא להסתמך רק על
חישובי חברות הביטוח ,ולבצע בדיקות משלו ,כדי להבטיח שהוא
מקבל את מלוא שכרו".
כמו כן ,מוסיף יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני יובל ארנון" :פנינו
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לחברות הביטוח בבקשה לפרסם דו"חות אחידים ונהירים,
שיפרטו את העמלות שמופרשות לסוכנים ,אך לצערי זכינו
מהן לכתף קרה .בעקבות כך אנו מנהלים מגעים מול המפקחת
על הביטוח ,דורית סלינגר ,שתתערב בנושא ותחיל על חברות
הביטוח את מה שהרגולציה החילה על הדו"חות ללקוחות –
מידע ברור ואחיד .אנחנו מקווים שאכן נזכה לשיתוף פעולה
בנושא זה".
בנוסף ,הממונה על עמלות הסוכנים בלשכה ,טוביה צוק אומר כי
"על חברות הביטוח להפנים ששקיפות חייבת להיות גם בתגמול
סוכני הביטוח .דו"חות העמלות מהווים תעלומה לציבור הסוכנים.
כך למשל ,במקרים רבים נשלחים דו"חות העמלות בקובצי ,PDF
מה שמקשה על ניתוחם ,לא כל החברות מאפשרות המרה של
הקבצים לגיליונות אקסל .על החברות להפיק דו"חות המאפשרים
קבלת מידע על כל מרכיבי העמלה ,כמו אחוז העמלה מהפרמיה,
והנחות שניתנו על חשבון עמלת הסוכן .הלשכה לא תחדל לפעול
בנושא ,זאת כדי שחברות הביטוח יאפשרו לסוכנים לבדוק אם
קיבלו את המגיע להם תמורת עבודתם".
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ביטוח דירות

תקנות חדשות לביטוח דירה" :הפוליסה התקנית
הותאמה לטובת המבוטחים ולמצב רכושם כיום"

להכיר בחבות; שימוש בשוברי תכשיטים על ידי חברת
אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פירסם השבוע
הביטוח  -חברת ביטוח לא תוכל לחייב מבוטח לקבל תכשיט
תקנות המעדכנות את הפוליסה לביטוח דירה ותכולתה .על
התקנות חתם ממלא מקום שר האוצר ,ראש הממשלה בנימין באמצעות שובר במקום פיצוי במזומן ,אלא רק בהסכמת
המבוטח.
נתניהו .שוק ביטוחי הדירה בישראל עומד על
השינויים בפוליסה ייכנסו לתוקף חצי שנה
כ 2-מיליארד שקל ,תוך שמעל  60%מציבור
1600
ממועד פרסום התקנות ברשומות ,והם יחולו
בעלי הבתים רוכשים ביטוח דירה ,בעיקר
1569
על פוליסות חדשות ,ופוליסות שבהן מועד
משום שנטילת משכנתא מחייבת אותם
תחילת הביטוח החל לפני הפרסום וחידושן
לרכוש את הביטוח.
1515
1525הפרסום ברשומות.
יהיה לאחר
התקנות החדשות משפרות את תנאי
לדברי המפקחת על הביטוח ,דורית סלינגר,
הפוליסה .כך לדוגמה אפשר למצוא בתקנות
"התקנות החדשות ,שפורסמו לאחר עבודה
החדשות קביעת מנגנון המוודא כי מבוטח
שנערכה באגף ,נושאות עמן בשורה
יקבל את מלוא כספו על התקופה שנותרה
מקיפה 1450
1435
משמעותית לציבור המבוטחים .התקנות
במקרה של ביטול פוליסה ,ללא קנסות .עוד
משפרות ומרחיבות את תנאי הכיסוי הביטוחי
יצומצם השימוש במנגנון "ביטוח חסר" ,כך
מענה למבוטח שדירתו ניזוקה.
ומספקות
שחברת ביטוח לא תוכל להפחית את תגמולי
1375
אריאל מונין .דבר מתבקש
התקנות החדשות משקפות את מדיניות
הביטוח במקרה של נזק חלקי למבנה הדירה.
1330איכות ושקיפות תכניות הביטוח הנמכרות
כמו כן ,ייקבעו תנאים אחידים להרחבת הביטוח בבית משותף האגף להגביר את
לציבור המבוטחים".
במקרה של רעידת אדמה.
1300
בלשכה אריאל מונין אמר בתגובה
לביטוח כללי
הוועדה
יו"ר
גובה
עד
נוסף,
סכום
לקבל
יוכל
ההרחבה
מבוטח שרכש את
2013
2010
2011
2012
כי "עדכון הפוליסה התקנית שתאושר ב 2015-הינו דבר
ביטוח המבנה ,במקרה שבו ייגרם נזק משמעותי לדירתו
מתבקש ,לאחר ששנים רבות לא הותאמה הפוליסה התקנית
כתוצאה מרעידת אדמה .בשונה מהביטוח הקיים ,הזכויות
לאורח החיים ואפיון הבתים ,שהשתנה במדינה .טוב ונכון עשה
בקרקע יישארו בידי המבוטח ולא יועברו לחברת הביטוח.
משרד האוצר בכך שהתאים את הפוליסה התקנית
בנוסף ,ייקבעו תנאים אחידים להרחבת ביטוח
לטובת המבוטחים ולמצב רכושם כיום.
אחריות כלפי צד שלישי .מבוטח שרכש
"לשכת סוכני הביטוח ,בקדנציה שעברה
את ההרחבה יוכל לקבל הגנה מפני
נתח שוק ביטוח מקיף דירות
ובזו הנוכחית ,היתה שותפה פעילה
תביעה נזיקית בסכום גבוה .עד
לתהליך עדכון הפוליסה התקנית,
היום לחברות הביטוח היו
הראל
והעבירה הערות ,שהגיעו
זו,
הגבלות ביחס להרחבה
14%
מהשטח עצמו מהמפגש עם
ולכן תביעות ביטוח רבות
תביעות המבוטחים ,ואנו
נדחו.
היתר
שמחים כי מרבית הערות
עוד נקבע בתקנות:
כלל
9%
הלשכה הוכנסו אל
הארכת תקופת
17%
הפוליסה התקנית.
הזכאות לתשלום
"אנו בטוחים ,כי
שכר דירה -
שומרה
הרחבת הגדרות
נזק
כשנגרם
4%
הפוליסה ,הסדרת
משמעותי לרכוש
צד ג' ,הגדרת
המבוטח ,יקבל
הכשרה
פיצוי התכשיטים,
המבוטח שנאלץ
4%
הסדרת ביטוח חסר
לגור בשכירות
בתכולה ובמבנה
תשלום בעד
והסדרת מנגנון פיצוי
שכר דירה
איי.די.איי
בסכום ביטוח נוסף
חלופית במשך
מנורה
8%
בעת קרות רעידת
שנה ,במקום
13%
אדמה בבית משותף,
חצי שנה כפי
מיטיב את מצבם של
שקבוע כיום; ביטול
המבוטחים ,ויקטין את
ההצמדה למדד
איילון
הוויכוחים עם חברות
 נקבע כי תגמולי6%
הביטוח ,על מימוש זכויות
הביטוח יוצמדו למדד
הפוליסה.
תשומות הבנייה למגורים.
"עם זאת ,יש לזכור כי הפוליסה
מדד זה משקף בצורה טובה
הפניקס
מגדל
התקנית ,גם אם הורחבה כעת ,היא
יותר את השינויים בעלות
14%
המקור :עיבודי 13%
עדין הפוליסה הבסיסית ביותר ,ועל
הבניה.
אגף שוק ההון,
ציבור הסוכנים להתאים לכל מבוטח את
הרחבת סיכוני מים  -הכיסוי יכלול
ביטוח וחיסכון.
הפוליסות המתאימות לו ולוודא כי המבוטח רוכש
לראשונה גם נזקים שמקורם בצד שלישי.
את ההרחבות הנדרשות לו בהתאם לצורכיו ,ובכך להבטיח כי
הרחבה זו תאפשר למבוטח לדרוש תשלום מחברת הביטוח
הרכוש של המבוטח מבוטח בצורה המתאימה ביותר".
שלו במקרים בהם לצד השלישי אין ביטוח או שהוא מסרב
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ההרשמהבעיצומה!
ההרשמה
החלה! הכינוס ה 36-ביטוח ופיננסים 2015

הכינוס ה36-

ופנסיוני2015
ופיננסים
2015
ביטוחחיים
ביטוח
הכנס השנתי של הסוכנים הפנסיונים
חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל

הננו מתכבדים להודיעכם כי

 2015של הסוכנים הפנסיונים
כינוס
ופיננסים2015
ביטוח ופנסיוני
ביטוח חיים
חברי הלשכת סוכני ביטוח בישראל יתקיים השנה
באילת בימים ב’-ה’ 9-12 ,במרץ .2015
תכנית מיוחדת לחברי M.D.R.T
תתקיים ביום ראשון  8במרץ .2015
פרטים על הכינוס,
מחירים ומלונות.

רישום לכינוס
לחברי לשכה.

רישום לכינוס
לעובדי משרד הסוכן.

לאפשרויות
הפרסום בכינוס.

חדשות הביטוח

למרות התנגדות המפקחת :עודד שריג
מונה לדירקטור במגדל אחזקות

מגדל אחזקות ופיננסים הודיעה השבוע לבורסה לניירות ערך
בתל אביב על מינויו של פרופ' עודד שריג כדירקטור .בשבוע
שעבר פסל משרד האוצר את מינויו של שריג ,המפקח על
הביטוח לשעבר ,למנכ"ל
חברת אליהו המחזיקה
בשליטה בחברת מגדל.
מאחר ומדובר בחברת
אחזקות ,המינוי אינו
דורש אישור של אגף שוק
ההון ,אלא רק אישור של
האסיפה הכללית של
בעלי המניות.
מינויו של שריג לתפקיד
יו"ר מגדל אחזקות ,שעליו
ממליץ דירקטוריון מגדל,
יועבר להחלטת האסיפה
הכללית של בעלי המניות,
שבה יש רוב לשלמה
אליהו.
עודד שריג .להחלטת האסיפה הכללית
המפקחת על הביטוח
דורית סלינגר פסלה בשבוע שעבר את מינויו של שריג למנכ"ל
חברת הביטוח אליהו ,שבאמצעותה שולט אליהו בחברת
הביטוח המגדל .היא התנגדה למינוי בטענה כי הוא פוגע באמון
הציבור ,מאחר ששריג סיים לא מכבר את תפקידו באוצר,
שבמהלכו איפשר לאליהו לרכוש את השליטה במגדל מג'נרלי
האיטלקית .ואולם למרות התנגדותה למינוי הנוכחי ,היא אינה
יכולה לאסור עליו שכן חברות האחזקה השולטות בחברות
ביטוח אינן בתחום סמכותה של המפקחת.
יו"ר מרצ ,ח"כית זהבה גלאון ,אמרה בתגובה כי "החלטת
שלמה אליהו ,בעל השליטה ,ושל דירקטוריון מגדל  -למנות את
שריג  -היא החלטה מבישה שעושה צחוק מהממונה על הביטוח
ומהציבור שכספו מושקע בשוק ההון .הדירקטוריון של מגדל
קיבל החלטה שערורייתית ,שעוקפת בלי בושה את ההחלטה
של הממונה על שוק ההון והביטוח ,שנענתה לפניות שלי ושל
התנועה לאיכות השלטון ואסרה על מינויו של שריג למנכ"ל
החברה האם של מגדל אחזקות ,אליהו ביטוח .העובדה שאליהו

פועל באגרסיביות כדי לדאוג לפרנסה של שריג מגבירה את
החשד כי ההחלטה של שריג לאשר לאליהו לרכוש את מגדל,
בהיותו הממונה על שוק ההון ,נועדה להבטיח לעצמו מינוי
מפנק אצל אליהו עם סיום
תפקידו הציבורי".
בעקבות ניסיונו של אליהו
לעקוף את עמדת הממונה
בסוגיית מינויו של שריג
ולמנותו לתפקיד יו"ר
חברת מגדל אחזקות,
פנתה התנועה לאיכות
השלטון לממונה על שוק
ההון הביטוח והחיסכון
בקריאה להחיל את כללי
הרגולציה גם על חברות
האחזקה של הגופים
הפיננסים ,מאחר שמדובר
בחברה שלה אין מהות
כלכלית משל עצמה
זהבה גלאון .החלטה מבישה
מעבר לאחזקתה חברות
אחרות והיא יונקת את תכליתה האמיתית מהפעילות הביטוחית
של החברות שתחת החזקותיה.
לדברי עו"ד נילי אבן חן ,מנהלת תחום הכלכלה בתנועה לאיכות
השלטון" ,לאור הכופר העצום שהושת על מר אליהו והעברות
שעבר בתחום על חוק איסור הלבנת ההון התנגדה בזמנו
התנועה נחרצות למתן היתר השליטה שניתן לאליהו במגדל על
ידי שריג .התנהלותו של אליהו כיום ,שמנסה בכל דרך אפשרית
למנות את מי שנתן לו את היתר השליטה ובכך לעקוף את
הוראות הממונה על שוק ההון ,מעבירה מסר מסוכן לציבור
ומחייבת לשקול מחדש אם להשאיר בידיו את היתר השליטה.
חשוב לציין כי החוק מאפשר לסלינגר לבטל את רישיון המבטח
מטעמים שבטובת ציבור המבוטחים.
ממשרד האוצר נמסר בתגובה למינוי כי "החלטת המפקחת
נוגעת לגופים שבתחום סמכותה .מאחר וגופים אלו מהווים את
עיקר הפעילות של חברת האחזקות ,ראוי ליישם את ההחלטה
גם לגביה".

מחוז באר שבע יקיים כנס מנהלות משרד הסוכן,
בשיתוף כלל חברה לביטוח ,ביום ד' ,ה.4.2.15-
המפגש ייערך בין השעות ,9:00-13:00
ובסופו יוקרן סרט בגלובוס מקס מתחם  oneבאר שבע
מחוז חיפה והצפון יקיים כנס בנושא חוק ומשפט
ביום ג ,ה .10.2.15-הכנס יתקיים בשעות 8:30-14:00
במלון גארדן ,רחוב קדושי יאסי  ,2חיפה .בכנס תיערך הרצאה
של השר לשעבר משה כחלון ,יו"ר תנועת כולנו

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו של
חבר הלשכה משה טרבלסי
במות אמו יקוטה טרבלסי ז"ל
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סוכן ביטוח,
שדרג את עצמך
הקריה האקדמית אונו ולשכת סוכני הביטוח
מציעות תואר במשפטים עם קורסים במשפט
מסחרי המתאימים לסוכני הביטוח.
בין נושאי הלימוד :דיני ביטוח ,ניהול סיכונים,
רשלנות רפואית ,אחריות נושאי משרה בתאגיד,
פנסיות וגמל ,שיווק ומשא ומתן
סגל המרצים נחשב למוביל בתחומו בישראל
ונבחר במקום הראשון בשביעות רצון הסטודנטים
בסקר הסטודנטים הארצי 2014

1-800-550-555

www.ono.ac.il

rishum@ono.ac.il

שינוי מודל התגמול

העת לשינוי מודל תגמול הסוכן
מאת יובל ארנון ,יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר מובילה קו להפרדת
תגמול בעל הרישיון (חברת הביטוח) מדמי הניהול (שאותם
משלם הלקוח) .אכן ,זו מהפיכה :שינוי מדיניות חברות הביטוח
לתשלום עמלות במוצרים הפנסיונים .המהלך המחולל מציג
כיצד כולם נכנסים לעמדת מגננה המלווה
בהתנגדות גדולה.
הלשכה הקדישה למהלך הפרדת העמלות
מדמי הניהול זמן רב .לפני כשנה ,בכנס ביטוח
ופיננסים ,הודיעה הלשכה כי היא תומכת בקידום
מהלך שינתק את הקשר הגורדי הזה ,שקיים זה
שנים ,ושיאפשר לבנות תגמול הוגן יותר לסוכני
הביטוח ,תוך שמירה על אינטרס הלקוח.
לאורך השנים בנו היצרנים מודלים כמעט זהים,
שיצרו קשר ישיר בין תגמול הסוכן לבין דמי
הניהול שמשלם הלקוח .מנגד ,חברות הביטוח לא
בנו שום מנגנון שיאפשר לתגמל את הסוכן על צבירת כספי
לקוחותיו ,ובכך להגדיל את המוטיבציה של הסוכן לשמר את
לקוחותיו לתקופה ארוכה.
עם חלוף הזמן ,חברות הביטוח ,שהתחרו ביניהן במכרזים
גדולים בתחום הפנסיוני ,הלכו ושחקו את דמי הניהול כלפי
מטה .מנגד ,עלויות התפעול צמחו כלפי מעלה ,נושא העמלות
הועלה לסדר היום התקשורתי ,ונערכה חקיקה להגבלת דמי
הניהול במוצרי הגמל וביטוח המנהלים .מהלכים אלו הובילו
לכך שממוצע דמי הניהול מצוי כיום במגמת ירידה מתמשכת.
בשל כך ,הקימו חברות הביטוח מנגנונים שלא מאפשרים
לסוכני הביטוח לקבל גמול כלשהו על עבודתם ,ולו תגמול
סמלי ,דבר שאינו מעודד מתן שירות לטווח ארוך .חשוב לציין
כי בתחום הפנסיוני הליווי של הסוכן על ציר הפנסיה הינו
לשנים רבות.
במציאות זו ,סבורה הלשכה כי אכן הגיעה העת לשינוי

המודל לתגמול הסוכן :מודל שלא יתבסס על דמי הניהול של
הסוכן ,אלא על נוסחה קבועה הנגזרת מהפרמיה השוטפת
המשולמת ,ומצבירת משך השנים עם הלקוח .יש לציין כי
אין מדובר בהמצאת הגלגל מחדש ,אלה מודלים שעליהם
מושתתים הבנקים ,תחת הכינוי "דמי הפצה".
כיום ,עובד סוכן הביטוח במציאות שבה אינו
מתוגמל כראוי על עמלו .הסוכן מביא לקוח חדש
לחברה ,ודואג לו לדמי ניהול סבירים והוגנים – על
עבודה זו חברות הביטוח אינן מתגמלות כראוי את
הסוכן .לדברי החברות ,בשיטה הקיימת לחברת
הביטוח "לא משתלם" לשלם עמלה הוגנת ,אם
בכלל ,לסוכן .ימים אלו דינם לחלוף מהעולם .סוכן
הביטוח צריך להיות מתוגמל על בסיס פרמטרים
אחרים ,כולל מהצבירה ,דבר שיאפשר לו לצמוח
עם הלקוח לאורך שנים ,עם אפשרות לליווי נכון
ומקצועי על ציר הפנסיה ,עד לפרישה וגם אחריה.
כמובן שניתן לבנות כמה מודלים שיידעו להביא בחשבון
פרמיה משולמת וצבירה מתפתחת ,ולגזור מנתונים אלו את
תגמול הסוכן .אפשר לפתח מודלים אלו ולבססם על רכיבים
שונים ,אך אין זה מתפקידה של הלשכה לבנות מודלים.
האחריות מוטלת על חברות הביטוח ,והציפייה מהן היא להציג
מודלים שונים לעבודה מול סוכני הביטוח ולדאוג לשקיפות
מרבית של מבנה התגמול ,כך שיתאפשר לסוכנים לעקוב אחר
תגמוליהם השוטפים.
שינוי המודל הוא ראשיתו של מהלך ,שבסופו של דבר רק
יועיל לכל השחקנים בשוק .השינוי מושתת על כך שלמהלך
זה יתלוו מודלים שונים וחדשים ,יתאפשר ניוד לכל מוצרי
המנהלים (עם מקדם מובטח) ,ושהרגולטור ירים את הכפפה
וינחה את חברות הביטוח לבנות דו"חות תגמול עם שקיפות
מקסימלית לסוכנים.

יום עיון סניף נתניה:
טיפים מקצועיים להגדלת הכנסות הסוכן

כ 90-סוכנים הגיעו ליום עיון מקצועי של סניף נתניה בנושא
הגדלת ההכנסות במשרד הסוכן ,שנערך במלון רמדה בנתניה,
בשיתוף עם "קופל גרופ"",ע.ד.נ פתרונות"" ,אינטרנשיונל
האוס" ,ו"עורך דין לכל נהג".
יום העיון נפתח בהצגת תוכנית העבודה של סניף נתניה
ל 2015-והצגת המשתתפים של יו"ר הסניף יוסי אנגלמן;
אחריו עלה להרצות היועץ הארגוני עומר בוני על ניהול יעיל
של משרד הסוכן; יו"ר  M.D.R.Tיוסי מנור דיבר על גביית דמי
טיפול במשרד הסוכן; מנכ"ל " "INHouseאילן בויקו סיפר
על אפיק פנסיוני מבוסס נדל"ן; ויועץ הבריאות של הלשכה
ד"ר אודי פרישמן סיפר כיצד הופכים את הלימון ללימונדה
בביטוחי הבריאות.
בתום ההפסקה נתן עו"ד ג'ון גבע ,היועץ המשפטי לחברי
המרכז ,שלושה טיפים לחידושי הסכמים מול חברות הביטוח;
נציגי קבוצת "קופל גרופ" סיפרו על מוצרים ייחודיים חדשים
של הקבוצה; יו"ר הוועדה לביטוח כללי אריאל מונין נתן
טיפים להגדלת הכנסה באלמנטרי; ואת היום סגרה סגנית
הלשכה שוש כהן עם בינינו לבין עצמנו .כמו כן ,נערכה פרידה
מרגשת מהמנכ"ל היוצא מוטי קינן.
לדברי אנגלמן" ,היתה נוכחות יפה של סוכנים .כל מרצה
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יוסי אנגלמן (מימין) ומוטי קינן

היה צריך לתת כמה טיפים ב 20-דקות בלבד והסוכנים היו
מרותקים להרצאות .היתה היענות והקשבה מלאה .הם קיבלו
הרבה טיפים בתחומים רבים ומגוונים ,כשהמכנה המשותף
היה טיפים שישפיעו על הגדלת הכנסות הסוכן .אנשים ציינו
בפניי שיום העיון היה מקצועי ומועיל .גם הדוכנים מסביב
היו ממוקדים במוצרים חדשים ,שמהווים אופציות נוספות
לסוכנים .הלשכה נמדדת בפעילות ואנחנו שואפים ליצור עניין
ולהגיע למצב שכוח הלשכה ילך ויגדל  -ורואים שזה בא לידי
ביטוי מפעם לפעם .כולם יצאו מרוצים מיום העיון".
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פוליסות חיסכון

פוליסות פיננסיות –
" מאיפה שלא מסתכלים רואים רק יתרונות"
מאת להט בר ,סוכן ביטוח פנסיוני

מאז  2008השוק המקומי והשוק העולמי מצויים בסביבת ריבית
אפסית שהפכה את הפיקדון הבנקאי ללא אטרקטיבי .בשוק
הפיננסים של היום יש ריביות נמוכות מאוד ורווח אפסי מהפק"מ.
כתוצאה מכך ,הלקוחות מחפשים אלטרנטיבה זולה
יותר בתחום דמי הניהול המניבה תשואות טובות יותר
לאורך זמן ,ופוליסת ההשקעה נהפכת למוצר מתחרה
לקרנות הנאמנות ,לתיקים המנוהלים ולפיקדון הבנקאי.
בניגוד לעבר ,שבו מרבית סוכני הביטוח נמנעו מכניסה
לתחום הפיננסים כתוצאה מחוסר ידע מקצועי ,כיום
נכנסים לענף יוצאי בתי השקעות ומשווקים פנסיונים
בעלי ידע מקצועי רחב ביותר בתחום הפיננסים,
שיודעים לדבר ב"שפה הפיננסית" ולהתאים ללקוח
את מסלולי ההשקעה הרלוונטיים עבורו ,כמו גם
להסביר ללקוח לעומק כיצד הוא חוסך בעלויות באופן משמעותי
מול האלטרנטיבות הקיימות בשוק ,ומניב עבורו תשואות טובות יותר
לאורך זמן.
את דרכי המקצועית התחלתי בכלל פיננסים ,בית השקעות מקבוצת
כלל .אני בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במינהל עסקים ,בעל
רישיון משווק השקעות ,משווק פנסיוני ,ואלמנטרי .מ 2013-אני
שותף בסוכנות חמו/טל/נמדר/בר ועובד בעיקר מול הכשרה חברה
לביטוח (בסט אינווסט) פיננסים.
כדי להצליח בתחום הפיננסים ,זקוק הסוכן לחברת ביטוח טובה
בתחום ,כזו שתבין את צורכי הסוכן ,שתעניק מקצועיות ושירותיות
ברמה גבוהה מאוד עם מפקחים פיננסים ייעודיים ,שתעניק אמנת
שירות ייחודית וייעודית לקבוצת הסוכנים הפיננסים ושקיפות
מקסימלית בדו"ח עמלות לסוכן .הוא זקוק להון אנושי נדיר ופתרון
בעיות מיידי ,למקום בעל רצון אמיתי לצמוח יחד עם הסוכן ולפתח
עמו את העסק .וכמובן ,שתהיה לה פוליסת פיננסים מצוינת עם
יתרונות על פני המתחרים (שילוב של כמה בתי השקעות מהמובילים
בתחום בתוך פוליסה אחת) ,ושתיצור פלטפורמה ייחודית לקבוצת
הסוכנים בתחום הפיננסים .אני מצאתי בית כזה בהכשרה חברה
לביטוח.
יתרונות פוליסת החיסכון הם רבים .פוליסות החיסכון הן מוצר
השקעה לטווח קצר ,בינוני וארוך .הן משמשות כלי חיסכון לציבור
הרחב .אפשר לבצע הפקדה חודשית באמצעות הוראת קבע,
באופן חד פעמי או שילוב של השתיים .הן מציעות אפשרות לחסוך
במסלולים מגוונים שמספקים דחיית תשלום מס עד למשיכת
הכסף .תשלום מס רווחי הון מתבצע בהן על רווחים ריאליים בלבד.
הן מאפשרות השקעה בנכסים לא סחירים ,מעבר בין מסלולים או
בין בתי השקעות ללא אירוע מס או עלות .הן מציעות דמי ניהול

אטרקטיביים יחסית למוצרים מתחרים ,מה שמאפשר חיסכון
משמעותי בעמלות.
כמו כן ,מסלולי הפוליסות נותנים מענה לרוב העדפות השקעה של
המשקיע הממוצע .ישנה אפשרות משיכת כספים בכל
עת ללא תשלום קנס כלשהו .דמי הניהול מהווים את
העלות היחידה למשקיע ,אין עמלות נלוות אחרות כגון
שיעור הוספה ,עמלות קנייה ומכירה ,דמי נאמן ודמי
שמירה על ניירות ערך .פוליסת החיסכון מכילה 100%
חיסכון ואינה מכילה רכיב ביטוחי כלשהו .יש אפשרות
לניהול השקעות אקטיבי וגמיש של הכסף ,ולהטבות
מס בגיל הפרישה .וכמובן ,הפוליסה כפופה לפיקוח
הממונה על השוק ההון הביטוח והחיסכון.
מנגד ,לסוכן כדאי לשווק פוליסות חיסכון כדי להרחיב
ולפתח את הידע המקצועי שלו ,להרחיב את בסיס תזרים המזומנים
לעסק ,לחדור לקהלי יד נוספים ומגוונים ,להרחיב את סל המוצרים
ברמת הלקוח הבודד וליצור ערך מוסף נוסף משמעותי עבור
הלקוחות .בניגוד למוצר המתחרה – תיק מנוהל ,תהליך המכירה
ללקוחות מהיר וקצר .יתרון משמעותי נוסף :זווית ההסתכלות על
הסוכן בעיני הלקוח נהפכת להיות רחבה הרבה יותר (לא רק טיפול
בביטוח אלא גם בכל הקשור לתחום הפיננסים).
אז איך מתאימים את פוליסת החיסכון ללקוח? פוליסת החיסכון
הינה מוצר מאוד פרקטי – ניתן לבחור כמעט בכל מסלול אפשרי
וניתן לשלב בין מסלולי ההשקעה השונים .לפני כן ,יש לבצע בירור
צרכים מקיף מול הלקוח ,גילו של הלקוח ,רמת אהבת או שנאת
הסיכון שלו ,טווח ההשקעה ומטרתה .באמצעות קבלת תשובות לכל
הפרמטרים השונים אפשר לקבל החלטה מושכלת ,יחד עם הלקוח,
לגבי המסלולים השונים שבהם על
הלקוח לבחור לטובת ההשקעה.
קהל היעד למוצר פוליסת השקעה
לבעל רשיון לשיווק פנסיוני דתי,
הוא הגיל השלישי (סכומים חד
פעמיים גדולים ,שנצברים לאורך
הדרך); פנסיונרים (הטבות מס
עבור פנסיונרים ,פנסיונרים צוברים
סכומים משמעותיים בעת פרישה);
הורים (חסכונות בהוראות קבע עבור
הילדים למטרות שונות); גילאי 45
ומעלה (שילוב של הפקדות שוטפות
בהוראות קבע יחד עם סכומים חד
פעמיים) .ואולם למעשה המוצר
מתאים לכל טווח הגילאים.

משרד באזור בהתאמה אישית
משרדים להשכרה באזור התעשייה של אזור
מידתך מ"ר
החל מ200-
 #שטחי השכרה גמישים
גמישים לפי
והתאמתולצרכיך
המשרד והתאמתו
שיפוץ המשרד
 #שיפוץ
לצרכיך
 #חניה זולה וזמינה
 #ארנונה נמוכה מאוד
מאוד
לתאום סיור בבניין
ולקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית צלצל:

*4542
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קצרים
איילון
השיקה אתר אינטרנט
אישי חדשני בתחום הפנסיה
למעסיקים

כנסי האשכולות
של הפניקס יצאו לדרך

איילון חברה לביטוח מציגה שיתוף פעולה חדש בין איילון
פנסיה לבין המרכז לביטוח פנסיה חובה ,סוכנות ביטוח בניהולו
של עופר קריב ,שבמסגרתו יוצע פתרון חדש וייחודי לסוכני איילון,
שרלוונטי גם לבעלי רישיון פנסיוני העוסקים בפועל רק בביטוח כללי.
סוכני איילון ייהנו מאתר אינטרנט אישי חדשני ,שיוקם עבורם ללא תשלום.
האתר מאפשר תפעול אוטומטי מלא של כל שלבי הטיפול בקרן הפנסיה,
בקרב מעסיקים קטנים ומשקי בית (המחויבים בהסדרת פנסיה חובה לעובדי
משק הבית שלהם).
מאיילון חברה לביטוח נמסר כי לטובת קידום והרחבת פעילותם העסקית
של הסוכנים בתחום הפנסיה ,בוצע ניתוח בעיות וצרכים של הסוכנים
בתחום .מממצאי הבדיקה עולה כי העלייה העקבית בהוצאות התפעול
של הסוכן והירידה בדמי הניהול והעמלות דורשת פתרון טכנולוגי
יעיל .על כן ,הוחלט על מיזם ייחודי זה שבמסגרתו יוקם אתר
אינטרנט אישי ייעודי לנושא פנסיה חובה ,ללא כל
עלות ,לכל סוכני איילון שיהיו מעוניינים בכך.

חברת הפניקס עורכת בימים אלה שישה
כנסי אשכולות בכל רחבי הארץ לסוכני הפניקס
לרגל פתיחת השנה.
הכנסים בהובלת מנהלי האשכולות מתקיימים
בהשתתפות מנכ"ל הפניקס ,אייל לפידות  ,מנהל חטיבת
הלקוחות והמשנה למנכ"ל אורן אל -און ומנהלת תחום
הבריאות דפנה שפירא .בין הנושאים הנידונים :האתגרים
המרכזיים לשנה הקרובה ,השינויים הצפויים בעולם
ביטוחי הבריאות ,מוצרים חדשים בעולם חיסכון ארוך
הטווח ועוד .בכנסים גם מוצגת לסוכנים מסגרת
הפעילות למועדון סוכני הפניקס המצטיינים
לשנת .2015

אורי שמואלי מונה
ליו"ר דירקטוריון קבוצת פיננסיה

אורי שמואלי ,45 ,מונה ליו"ר הדירקטוריון של קבוצת

פיננסיה .לשמואלי ,שהינו אחד מבעלי המניות של חברת RAK

שעוסקת בהשוואת מחירי שירותים פיננסים וביטוח באינטרנט ,קריירה
ארוכה בשוק הפיננסים .בין היתר ,הוא כיהן כמשנה למנכ"ל בחברת
הביטוח  ,AIGמשנה למנכ"ל במגדל שוקי הון ,סמנכ"ל בדש ניירות ערך
והשקעות ,ומנכ"ל כלל פיננסים גמל והשתלמות.
קבוצת פיננסיה עוסקת במתן פתרונות מימון ,יעוץ משכנתאות וביטוח עבור
המגזר העסקי והמגזר הפרטי ,בישראל ,בארה"ב ובאירופה והיא חברה בלשכת
היועצים והברוקרים למשכנתאות בישראל ( .)NAMBפיננסיה מספקת
שירותים לגופים הגדולים במשק ,בהם משטרת ישראל ,משרד הביטחון
וחברת חשמל.
המנכ"ל והבעלים של קבוצת פיננסיה ,ארז סגמן ,בירך את
שמואלי על הצטרפותו להנהגת הקבוצה ומסר כי בשילובו
החברה נערכת בצורה נכונה לקידום פעילותה
הקיימת והמתוכננת לעתיד.
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מועדון הלקוחות
בלשכה ממשיך לצמוח

בפגישה שהתקיימה השבוע במחוז הצפון
בלשכה נפגשו יו"ר ועדת הרווחה עוזי ארגמן,
מנהל מועדון הלקוחות של הלשכה ישראל חסון,
ויו"ר מחוז הצפון ליאור רוזנפלד עם כמה ספקים
בתחום התיירות והתיאטראות בצפון ,במטרה לעבות
את כמות הספקים בצפון שיעניקו הנחות והטבות
לסוכני הביטוח.
לדברי רוזנפלד" ,נפגשנו עם גופים גדולים בצפון
והתרשמתי כי ללשכה יש כוח מסיבי לקבלת
הטבות ברמה שמקבלים גופים ,כמו חבר
וחברת חשמל.
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בעין משפטית

האם מגיע לתובע תשלום נוסף של תגמולי
ביטוח בגין אובדן כושר עבודה?
מאת עו"ד ג'ון גבע ,היועץ המשפטי לחברי המרכז

אפריים זרור היה מבוטח בפוליסת ביטוח לתאונות אישיות
אצל הפניקס .התובע טען כי ב 21.8.2010-פרצה שריפה בבית
המלון שבו הוא עובד וכתוצאה מנפילתו הוא נפגע בשורש כף
יד ימין .ב 15.11.10-בשעה שהתובע יצא מרכבו ,הוא החליק
ונפגע שוב בשורש כף ימין .התובע טען כי לאחר שהודיע
להפניקס על קרות התאונה השנייה ,הפניקס
הכירה בתקופת אובדן כושר עבודה מיום התאונה
עד ל 31.1.2011-ושילמה לו תגמולי ביטוח
בסך של  30,943שקל .ואולם לטענתו ,התקופה
שבה הוא היה באובדן כושר עבודה הסתיימה רק
ב 31.7.2011-ובנסיבות העניין היתה מוטלת על
הפניקס החובה לשלם לו תגמולי ביטוח נוספים
בסך  36אלף שקל ,שבגינם הוא הגיש אישורי
מחלה ( 6,000שקל עבור כל חודש שבו הוא היה
נתון באובדן כושר עבודה).
הפניקס טענה כי דינה של תביעה זו להידחות,
מאחר שהוגשה בחוסר תום לב .לטענתה ,התובע ניסה
להסתיר ממנה מידע מהותי ולא מסר את כל הפרטים
הרלוונטיים לתאונה השנייה .בטרם אירעה התאונה השנייה
התובע היה מעורב בתאונה קודמת המהווה תאונת עבודה,
בגינה הוגשה תביעה למוסד לביטוח לאומי ואף שולמו לו דמי
פגיעה מה 22.8.10-עד ל .31.10.10-עוד הוסיפה הפניקס
כי במועד התרחשות התאונה השנייה ,התובע עבד ולא היה
באובדן כושר עבודה .לפיכך ,בנסיבות אלו ,התובע אינו זכאי
לתגמולי ביטוח על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות .התובע
נבדק על ידי מומחה רפואי מטעם הפניקס ,שקבע כי התובע
היה בתקופת אובדן כושר מלא מ 16.11.10-עד ל31.12.10-
בלבד .חרף קביעתו של המומחה ,שולמו לתובע על ידי
הפניקס דמי פגיעה עד ל( 31.1.2011-חודש נוסף).
בית המשפט דן בשאלה :האם מגיע לתובע תשלום תגמולי
ביטוח נוספים מעבר לתגמולים ששולמו לו על ידי הפניקס ,עד
ל?31.7.11-
לאחר שמיעת עדותו של התובע ושקילת טענותיהם של
בעלי הדין ,שוכנע בית המשפט כי דין התביעה כנגד הפניקס
להידחות .סעיף ההגדרות בפוליסה הגדיר את המונח "מקרה
ביטוח" כ"חבלה גופנית כתוצאה מאירוע פתאומי בלתי צפוי
מראש ,שנגרמה למבוטח במישרין מהפעלת כוח פיזי ,על
ידי גורם חיצוני גלוי לעין  -ובתנאי שהסיבה היחידה הישירה

והמיידית לחבלה הגופנית האמורה היא עצם הפעלת הכוח
האמור (ולא כל סיבה אחרת ,לרבות פסיכולוגית וגם או
אמציונלית) אשר בלי תלות בגורם אחר."...
עוד עלה מהפוליסה ,כי סייגים לחבות המבטח הינם מקרים
של ליקוי גופני או מחלה ,שהיו למבוטח לפני קרות מקרה
הביטוח .בית המשפט ציין כי בתאונה הראשונה
ובתאונה השנייה נפגע אותו איבר .בנסיבות אלו,
היתה מוטלת על התובע החובה לדווח להפניקס
פרט מהותי זה ולא להסתירו ממנה .כמו כן ,בגין
התאונה השנייה הגיש התובע תביעות למוסד
לביטוח לאומי ,שבמסגרתן ציין כי מדובר בתאונת
עבודה (וכן תביעה כנגד אליהו ,שביטחה את כלי
הרכב) בגין תאונת דרכים .בית המשפט קבע
כי אין להחיל במקרה זה את הביטוח תאונות
אישיות.
כדי להוכיח את טענותיו של התובע בנוגע לאובדן
כושר עבודה ,צירף התובע אישורי מחלה .בית המשפט ציין כי
הוראות תקנה  127לתקנות סדר הדין האזרחי ,משולבות עם
הוראות סעיפים  24-25לפקודת הראיות מאפשרות להוכיח
עניין רפואי ,לא רק דרך הבאת חוות דעת מומחה רפואי ,אלא
גם על ידי הבאת תעודת רופא ובלבד שתעודה זו תכיל את
פרטי הרופא ,הצהרתו כי בדק את התובע ,ושהתעודה ניתנה
לצורך הגשתה לבית המשפט כראיה .בית המשפט קבע כי עיון
באישורים הרפואיים שצירף התובע העלה כי האישורים אינם
ממלאים אחר הדרישות הנ"ל .בנוסף ,חלק מהאישורים מיועדים
למוסד לביטוח לאומי בלבד ,ובחלק מהאישורים הופיעה
הערה כי המסמך אינו בתוקף עבור מוסדות משפטיים .לפיכך
קבע בית המשפט שאין מקום להסתמך על אישורים אלו כדי
להוכיח את טענותיו של התובע .במקרה זה ,התובע נבדק על
ידי מומחה מטעם הפניקס ,כפי שהוסכם בין הצדדים בפוליסת
הביטוח ,שקבע כי התובע היה באובדן כושר זמני לתקופה
של חודש וחצי .עוד הוסיף בית המשפט כי עלה בידי הפניקס
להוכיח את קיומם של כמה סייגים בפוליסה הפוטרים אותה
מהחובה לשלם לתובע תגמולי ביטוח .לאור זאת ,אין מקום
לחייב את הפניקס לשלם לתובע סכום נוסף מעבר לסכום
שכבר שולם לו.
עד מועד כתיבת שורות אלו ,לא ידוע אם הוגש ערעור לבית
המשפט המחוזי.

מועדון ההטבות
החדש של חברי הלשכה

לשכת סוכני ביטוח גאה להשיק לראשונה את
מועדון ההטבות  -לנו ולמעננו חברי הלשכה.
כנסו וקבלו את ההטבות המגיעות לכם
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היועץ שלי

"זכרו למלא טופס  161ד' ,על כל משמעויותיו,
כשמבוטח שלכם מגיע לגיל הפרישה"
טיפ שבועי

"בתחום הפרישה נוסף בשנים האחרונות תיקון חשוב ומשמעותי:
תיקון  190הביא לעולם ב 2012-נוסחת שילוב חדשה ,שהיא
למעשה הסדרת הטבות מס במועד הפרישה .המדינה נותנת
לפורש שתי סוכריות ומאפשרת לו לבחור היכן להיות פטור ממס.
ההחלטה מאיפה לקחת את ההטבה ואם לשלב בין השתיים
תלויה במענקים ,בתקופת העבודה ובגובה הקצבה .טופס  161ד'
נועד להסביר את משיכת הכספים מול רשות המסים ,ובעצם את
תיקון  .190הטופס מסביר את מימוש ההטבות מול פקיד השומה.
"גם בטופס ממליצה רשות המסים להתייעץ עם יועץ פנסיוני
לפני כן .יש לשים לב כי פרק הזמן שבו צריך להגיש אותו הוא
 90יום ,לכן חשוב למלא תאריך רק עם הגשת הטופס .זהו טופס
חדש ,ואני לא יודע כמה הסוכנים נחשפו אליו עד היום .הטופס
הזה לא תמיד קל לעיכול .לכל הטבה יש נוסחה והבשורה
הגדולה בתיקון היא שאפשר לערוך תכנון מס דרך היוון קצבה
בצורה טובה יותר מאשר בעבר .יש אוכלוסיה שצפויה לשלם מס
על מענקים קבועים או קצבה גבוהה ,ואז תכנון מיסוי נכון נהיה
משמעותי ,כדי להקטין את חבות המס.
"כלל אצבע לסוכנים :אם יש קצבה נמוכה ,סביר להניח
שלקיחת פטור על מענקים ופיצויים יהיה הדבר הנכון לעשות.
אם להפך ,סביר לקחת פטור על הקצבה :אפשר לעשות היוון
קצבה ולהוציא מהביטוח סכומים גבוהים יותר מאשר במשיכת
פיצויים .עם זאת ,כל מקרה נמדד לגופו כי בסופו של דבר
בפרישה קיימים גורמים שונים ,כמו מצב בריאותי ומשפחתי.

דודי הרשברג הוא יועץ פנסיוני
בכיר ( ,)M.B.Aבעל תואר ראשון
בניהול וכלכלה ותואר שני במינהל
עסקים מאוניברסיטת בן גוריון.
הוא בעל ותק של מעל ל15-
שנה בתחום הביטוח ,הפנסיה
וההשקעות .ב 2006-ייסד הרשברג
את פנסיה  ,120ייעוץ פנסיוני
אפקטיבי ,במטרה לתת מענה
מקצועי בתחום החיסכון הפנסיוני והביטוח" ,ייעוץ פנסיוני
אובייקטיבי ללא משוא פנים ,מקצועי ,חסר פניות וברמה
הגבוהה ביותר".
שירותי הייעוץ של החברה מיועדים לשכירים ,לעצמאים,
לבעלי שליטה ,לפורשים ,לחברות ,למעסיקים ולוועדי
עובדים .בנוסף לייעוץ פנסיוני ,מייעצת החברה בתחומים
נוספים ,כמו מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,קרנות פנסיה
ותיקות גרעוניות ,מבטחים הוותיקה ועוד.
יש גם רגולציה שמשחקת תפקיד וגם היא משתנה תכופות.
"מ 2012-כללי המשחק השתנו ובמקרים רבים יהיה נכון למשוך
כספים כסכום חד פעמי דרך היוון הקצבה .לפעמים קשה לשנות
הרגלים ,אבל זה משהו שסוכנים ולקוחותיהם הפורשים יצטרכו
להפנים :למלא טופס  161ד' כשהם מגיעים לגיל זכאות ,ולממש
כספי פנסיה ומענקים".
להתייעצות עם דודי הרשברג ,לחצו כאן

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2015מתבקשים לפנות בכתב
באמצעות כתובת המייל // luah@mil-media.co.il :הפרסום מוגבל ל 3-שבועות
שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

אורלן קבוצת ביטוח ,מציעה לסוכנים וסוכנויות
משרדים בפתח תקוה .בידנו מאגר תיקים
למכירה ולרכישה ,קיימת אפשרות למיזוג,
שותפות ורכישת תיק חלקית או מלאה.
לפרטים :טל לוינסון .tal@orlan.co.il
סוכנות ביטוח באיזור המרכז  -דרום ,מעוניינים
לנהל תיקים בביטוח אלמנטרי וחיים .תמורה
הולמת .לפרטים :איציק 054-2240454
לסוכניות אלמנטרי ולסוכנויות הסדר דרושים/ות
מנוסים/ות :חתם/ת פרט ,חתם/ת עסקים,
מסלקי/ות תביעות רכב דירה ,משווק/ת
פנסיוני/ת בעל/ת רישיון ,יועץ/ת השקעות
בעל/ת רישיון .קו"ח לשלוח ל:
insurance@hever.co.il
מנדלסון סוכנות לביטוח ,מעוניינת בשיתוף
פעולה עם סוכן ביטוח חיים ,כולל אפשרות
ישיבה ביחד .אפי – efi@btm.co.il 054-2300702
נטעים סוכנות לביטוח מזמינה אותך להצטרף,
עם אפשרות ישיבה במשרדינו בתל אביב.
קיימות אפשרויות לשותפויות ורכישת תיקים
חלקית  /מלאה .לפרטים :תמיר 054-3300552
גדי 052-5411261
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לסוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה בראשל"צ
דרושים סוכני משנה למכירות ביטוחי חיים
ובריאות -עמלות גבוהות מובטחות!.
אפשרי שת"פ עם אלמנטריסטים לפרטים:
אבנר  ,054-4575902איתי 054-5885045
סוכן מבוגר מחפש סוכן צעיר לניהול תיק
אלמנטרי .פרטים dani@gsr.co.il
גשר מיזוגים ורכישות בביטוח

דרושים

רפרנטית ביטוח חיים בעלת כ 15-שנות נסיון
ממרכז הארץ ,מעונינת לעבוד מהבית
054-4541433
דרוש/ה פקידת רכב למשרד ביטוח
באיזור הקריות בעל/ת נסיון לפנות:
טלפון  052-4349090ואו
מייל  .asher_peer@walla.comסודיות מובטחת

השכרה ושכירות משנה

לסוכנות ביטוח בקרית אריה פ"ת דרושה פקידה
בכירה בתחום האלמנטרי ,בעלת ידע גם בביטוח
חיים ,לטיפול בלקוחות המשרד ,כולל שיווק
ללקוחות .לפרטים :אברהם 054-2244744

בסוכנות "שביט ניהול ביטוח פנסיה ופיננסים"
ברחובות ,במרכז העיר ,מתפנה משרד עם כל
השירותים הנלווים ,מיידי.
לפרטים יורם 054-4351804

דרושה עובדת מקצועית בעלת תואר ראשון,
ששולטת במחשוב ברמה גבוה ,בעלת
מוטיבציה ,רקע בקשרי לקוחות ,רצוי עם ידע
בתחום הביטוח ,המשרד ממוקם בירושלים,
קורות חיים נא לשלוח למייל.ron@ins.com :
העבודה לנשים וגברים כאחד

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

סוכן ביטוח וותיק לאחר מכירת התיק,בעל ידע
מקצועי בכל הענפים ,מחפש ניהול במשרה
חלקית במרכז .לפרטים4149125@gmail.com :

ביטוח ופיננסים

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

www.insurance.org.il
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