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הישג משמעותי ללשכה :שמות
הסוכנים הזוכים במבצעים לא יפורסמו
נשיא הלשכה אריה אברמוביץ" :נמשיך לפעול כדי להבטיח את
זכויותיהם המלאות של סוכני הביטוח" >> עמוד 2

סוכן הביטוח " :2030תהליך שיבטיח
את שגשוגו של הסוכן גם עוד  20שנה״
סקר שיצא היום
בנושא יאפשר לכם
להשתתף בעיצוב
המקצוע והערך
המוסף שלו בעתיד.
בכנס באילת ייערכו
קבוצות דיון ממוקדות
בנושא >> עמוד 2
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איך מתחלק יום עבודה
ממוצע שלך כסוכן
ביטוח?
מהם  5הגורמים שיכולים
להבטיח את עתידו של
סוכן הביטוח?

ועדת הטכנולוגיה יצאה ביוזמה
שמטרתה לסייע לסוכן לבחור את
תוכנת הניהול הטובה ביותר למשרדו
אחת לתקופה תציג הוועדה לסוכנים את ריכוז השיפורים שנעשו
בתוכנות השונות ,יחד עם הצגת התכונות החיוניות באבולוציה
התפעולית של המשרד >> עמוד 3
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נחתם הסכם
עם בנק יהב:
חברי הלשכה
יוכלו לפתוח
חשבונות
עסקיים
ואישיים
בתנאים
מיוחדים
עמוד 11

לא פיטרתם
עובד כראוי? זה
עלול לעלות
לכם ביוקר
עמוד 7

חוזר החידושים
יצא לדרך:
הוועדה לביטוח
כללי עומדת
לרשותכם בכל
בעיה
עמוד 5

סוכן הביטוח העתידי

הישג משמעותי ללשכה :שמות הסוכנים
הזוכים במבצעים לא יפורסמו

תגמולים לסוכני הביטוח הניתנים כחלק ממבצעים שהוא עורך
המפקחת על הביטוח דורית סלינגר הסירה את ההוראה
בגין מכירת מוצרים פנסיוניים ומוצרים ארוכי טווח" ,נכתב
לפרסם את שמות סוכני הביטוח שזוכים במבצעים וכן את
בטיוטה .בפיקוח על הביטוח הורו ליצרנים לכלול
התשלומים בגין זכייה זו .לשכת סוכני הביטוח
במידע ,בין היתר ,את התנאים והקריטריונים לזכייה
התנגדה בכל תוקף לחשיפת שמות סוכני ביטוח
במבצע ,תיאור שווי התגמול ,משך המבצע וכן את
ופרטיהם ופעלה כדי לבטל את הוראת הפיקוח.
שמות סוכני הביטוח שזכו במבצע.
"הלשכה נפגשה עם המפקחת והוציאה הודעה
נשיא לשכת סוכני הביטוח ,אריה אברמוביץ אמר
שהביעה את התנגדותה הנחרצת כנגד ההוראה
בתגובה" :אנו מברכים את המפקחת על הביטוח
בטיוטת החוזר" ,אומר יובל ארנון ,יו"ר ועדת ביטוחי
שהסכימה עם עמדתנו ,והבינה כי המהלך היה לא
פנסיוני" .מדובר בהישג גדול מאוד ומכובד של
מידתי .לשכת סוכני הביטוח דוגלת בהחלת שקיפות
הלשכה ,הצלחנו לשמור על זכויות סוכני הביטוח
אריה אברמוביץ
מלאה למען ציבור המבוטחים ,אך פרסום פרטני
וחברי הלשכה .להוראת המפקחת בטיוטת החוזר
של הסוכנים לא היה משרת את האזרח בשום צורה ,או תורם
לא היתה שום השלכה על טובת הלקוח והמפקחת גם הבינה
לאותה שקיפות .הנחיה זו של המפקחת לפרסם את פרטי
זאת".
הסוכנים ,עמדה לפגוע באופן חמור בכבוד יסוד כבוד אדם
לפני כחודש פרסמה המפקחת על הביטוח טיוטת חוזר ,שבו
וחירותו ,בחופש העיסוק וצנעת הפרט .נמשיך לפעול כדי
היא דרשה מהגופים המוסדיים לפרסם באתרי האינטרנט
להבטיח את זכויותיהם המלאות של סוכני הביטוח והאינטרס
שלהם כמה הם משלמים לסוכני הביטוח" .גוף מוסדי יציג
באתר האינטרנט שלו בצורה ברורה ונגישה מידע מפורט בדבר של כלל ציבור המבוטחים".

סקר סוכן הביטוח  2030יוצא לדרך" :נקבע מה
יהיה הערך המוסף של סוכן הביטוח בעתיד"
מכיוון שאנחנו שקועים במלחמות קיומיות .ואולם הלשכה
החליטה להשתחרר מעט מהשוטף ולחשוב מה יכול להיות מודל
שבזכותו ירצו הלקוחות העתידיים לשלם כסף .אנחנו צריכים
לקבוע מה יהיה הערך המוסף של סוכן הביטוח".
בנובמבר יצאה הלשכה למהלך שיוביל את סוכן הביטוח לעבר
הקידמה הטכנולוגית והשירותית .בישיבת הוועד
המנהל שנערכה אמר נשיא הלשכה אריה אברמוביץ
כי "אנחנו רוצים להיכנס לתהליך שיביא את הלשכה
למקום אחר ויעצב את דמותו של סוכן הביטוח
ב."2030-
רבין ,שנבחר להובלת התהליך ,מגיע מעולם הביטוח:
בעבר שימש כראש אגף ביטוח חיים ,ניהל את עלית
חברה לביטוח ,והיה ממקימי ביטוח ישיר.
"בעולם ישנן חברות שנעלמו ויש כאלה שהצליחו
להסתגל לעולם החדש והן אף משגשגות ופורחות" ,הסביר
רבין" .אנחנו ננסה להבטיח את קיומו של ענף סוכני הביטוח
בעתיד .סוכני הביטוח משלמים כיום מחיר גבוה מאוד על שנים
של היעדר שינוי וניסיון לפתח משהו חדש .קצב השינויים בענף
הביטוח לא עומד בקצב השינויים בעולם .ההסתגלות לא טובה
ואנחנו סובלים מכך רבות .התהליך שנעבור הוא קשה ומסובך,
וידרוש אומץ ומוכנות לשחוט הרבה דברים ,וזה מצריך גם
מנהיגות .המטרה בסופו של תהליך היא לא לשרוד אלא לשגשג,
לא לחשוב מה צריך לעשות ,אלא מה צריך להיות כדי להצליח".

כחלק ממהלך סוכן הביטוח  ,2030החל היום אליעוז רבין,
מנכ"ל דבר פשוט ,חברת ייעוץ המסייעת בפישוט הממשקים בין
חברות לצרכנים שלהן ,להפיץ סקר בין סוכני הביטוח במטרה
לשתף כמה שיותר חברי לשכה בתהליך .בנוסף ,בכנס ביטוח
חיים ופנסיוני שייערך בשבוע הבא באילת יערוך רבין קבוצות
דיון ממוקדות יותר ,שיאפשרו סיעור מוחות והעלאת
רעיונות של כמה שיותר חברים.
לדברי רבין" ,לסקר שיוצא היום יש מטרה כפולה:
הראשונה היא לשתף כמה שיותר סוכנים בתהליך
עיצוב דמותו של סוכן הביטוח ,לאפשר להם להביע
דעה; המטרה השנייה היא לאסוף עמדות מכמה
שיותר סוכנים לגבי כמה נושאים ,בהם האיומים
אליעוז רבין
הגדולים ביותר על עתיד הסוכן ,מהם ההזדמנויות
הגדולות ביותר להבטחת עתידו
של הסוכן ,וכיצד נחלק יום העבודה של סוכן בין מכירות ,שיווק,
אדמיניסטרציה וכדומה .זאת אומרת ,הערכה שלו כמה זמן מיומו
הוא משקיע בשיווק ,במכירות ,באדמיניסטרציה וכדומה".
רבין מציין כי איסוף המידע הזה הוא חלק מהאיסוף הכללי,
שבסופו של דבר יביא את הלשכה לקביעת מודל הסוכן 2030
ומה יבטיח את שגשוגו" .הסקר יופץ במייל לכל חברי הלשכה,
ברשתות החברתיות ובאתר הלשכה .כמו כן ,באילת יוכלו באי
הכנס להשתתף בקבוצות דיון באותו הנושא ולהרחיב את
דבריהם .לעומת הסקר ,שהוא מאוד תמציתי ,באילת יוכלו סוכני
הביטוח לדבר יותר לעומק .אני מקווה שאצליח לקיים חמש-שש
קבוצות דיון ,וליצור חתך רחב של עמדות ודעות".
לסקר ,לחצו כאן
לדבריו ,המטרה הסופית היא להבטיח שסוכן הביטוח יתקיים
וישגשג גם עוד  20שנה" .ביום-יום אנחנו לא עוסקים בעתיד,

שבועון לשכת סוכני הביטוח ,המסגר  18תל אביב ,03-6396676 ,מנכ"ל :מוטי קינן.
המערכת :עורך ראשי :לירן וייס ,עריכה וכתיבה :עדי הגין ,עריכה גרפית :ניר טוביס ,הפקה :הוצאת מיל .www.mil-media.co.il
לפניה למערכת ,adihagin@gmail.com :לפרסום במגזין :זיו– 050-5543991מיילziv@mil-media.co.il :
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.

 5במרץ 2015

ביטוח ופיננסים

www.insurance.org.il

2

תוכנות ניהול משרד לסוכן

תוכנת ניהול המשרד – לא עוד לקוח שבוי
מאת זיו ברק ,חבר ועדת הטכנולוגיה

אחד הכלים החשובים ביותר במשרד הסוכן הוא תוכנת ניהול
משרד המשמשת הן כמערכת CRM
( )Customer Relationship Managementוהן
כמאגר מידע על תיק הביטוח של המשרד.
היעדר תכונות מרכזיות לשימוש הסוכן
וצוות המשרד מקשות על תפעול המשרד
ומתן שירות ללקוח .חלק מבתי התוכנה
מקיימים שיח תמידי עם הסוכנים ,כדי לשפר
ולהוסיף תכונות נדרשות ,ואילו אחרים
עושים מאמץ מוגבל בלבד לעזור לסוכן
לתת שירות ולהתאים את עצמו לדרישות
הרגולטור.
לאורך השנים נעשו כמה נסיונות לקדם
בסיס מקצועי משותף לכל בתי התוכנה,
כדי לאפשר סטנדרטיזציה בתחום – כזה
שיאפשר ללשכה לתת "תו תקן" לתוכנות
העומדות בדרישות שוק הביטוח .ועדת הטכנולוגיה של
הלשכה החליטה על יוזמה חדשנית ,שבה אחת לתקופה
יוצגו לסוכנים ריכוז השיפורים שנעשו בתוכנות ניהול המשרד
השונות .במקביל יוצגו הכנסתן /היעדרן של תכונות מרכזיות,
שלטעם הוועדה הינן חיוניות באבולוציה התפעולית של
המשרד .כל זאת ,כדי לאפשר לנו ,הסוכנים ,לקבל החלטה
בעצמנו ,תוך היכרות עם היתרונות והחסרונות של התוכנות
השונות.
ואלה התכונות הראשונות שאותן נבקש לבחון ב:30/6/2015-
1.1תמיכה בהקלטת שיחות מתוך תוכנת ה- CRM-
התממשקות למערכת ההקלטה ו/או המרכזייה ,תוך חיבור
הקובץ לתיק הלקוח.
2.2תיעוד ייפוי כוח בתיק הלקוח – כולל הפרדה בין ייפוי כוח

גורף (ב )1וייפוי כוח נקודתי (ב ,)2הפרדה בין בני זוג בתיק
לקוח ,ואפשרות לתזכורות בזמן מוגדר לפני פקיעת תוקפו
של ייפוי הכוח.
3.3תמיכה בהקמת תיק לקוח על פי קבצי
המסלקה הפנסיונית – היכולת להקים
תיק לקוח פוטנציאלי ו/או עדכון
לאחר ייפוי כוח באמצעות קבצי XML
בפורמט המסלקה.
4.4יכולת גיבוי ואחזור – כולל שילוב
פתרונות גיבוי בענן למעוניינים.
5.5יכולת שליפת מידע אודות מבוטח
גם כשהסוכן מחוץ למשרד – ממשק
ייעודי לתוכנת ניהול המשרד.
אין ולא תהיה תוכנה אחת שהיא
עדיפה באופן מוחלט .לחלק מהתכונות
המוזכרות מעלה יש מענה חלקי בתוכנות
מסוימות ולשאר כלל לא .לכל משרד צרכים שונים ושיטות
עבודה שונות .עם זאת ,בהחלט ישנם מאפיינים מרכזיים
המשותפים לרוב הסוכנויות והמשרדים ,ושינויים רגולטוריים
מחייבים אותנו לשיפור מתמיד .עד היום סוכני הביטוח נדרשו
להתגמש לפי סל תכונות שסיפקו בתי תוכנה .אנו נפעל
לשינוי מהותי ,מתוך מטרה להגדיר צרכים ולהציג ליקויים.
בתי התוכנה צריכים לתת מענה לצורכינו כלקוחות ויצטרכו
להצטיין ולהשתפר יחד אתנו.
הוועדה לטכנולוגיה מזמינה את כלל הסוכנים להציף רעיונות
ובקשות לשיפור .אנו נרכז את המידע ונמשיך לעזור לכולנו
להתייעל ולהשתפר.
נא להפנות התייחסויות למיילinform@insurance.org.il :

למה ביטוח בריאות פרטי הוא כל כך חשוב?
מאת ראובן רפ ,יו"ר ועדת הטכנולוגיה

זה ממש נעים לי לפרגן לשירות מצוין שקיבלנו באחרונה
מפמי פרימיום בריאות.
אני אומר שירות שקיבלנו ,אבל שיהיה
ברור מדובר בשירות שלקוחות שלנו
קיבלו ,וזה נעים לי שבעתיים לספר
על כך .דווקא בימים אלה ,כאשר הכל
מבקרים את ה"כפל" בביטוחים הפרטיים
והכתבים הכלכליים כותבים עד כמה
הביטוחים הפרטיים מיותרים ואין בהם
צורך ,קיבלתי חיזוק בשתי דוגמאות,
שהדגישו מדוע יש צורך בביטוח
פרטי ,וכמה חשוב שהרפואה הפרטית,
באמצעות נותני השירות שלה ,תהיה
יעילה ומתחשבת ותסייע בכך ללקוחותינו.
ולאחר ההקדמה הזאת אספר לכם על
שני מקרים מהזמן הזה:
לקוחה שסבלה מכאבי גב עזים ,שהקרינו לרגל ,נדרשה
לבדיקת  CTדחופה.
דחוף ,דחוף ,אבל לקופת החולים זה לא היה דחוף והתור
ל CT-אפשרי רק בעוד יותר מחודש ,ורק אם יאשרו לה
את הבדיקה .מי יכול לסבול את הכאבים האלה? בצר לה
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פנתה אלי הלקוחה .בפוליסת הבריאות שלה לא היה כיסוי
לבדיקות ,אבל מכיוון שמאוד רציתי לסייע לה ,פניתי לפמי
פרימיום בריאות וביקשתי להשתמש
בקשרים הטובים של החברה .ואכן ,עזרו
לי ,ובכך גם עזרו ללקוחה שלי .נקבע תור
תוך כמה ימים ,והלקוחה אף שילמה את
המחיר המוזל של פמי פרימיום ,במקום
המחיר הגבוה המיועד ללקוחות פרטיים
רגילים.
לקוחה אחרת זקוקה ,בהמלצת הרופא
המטפל ,ממש בימים אלה ,לבדיקת MRI
 .אם יאשרו לה בקופת החולים (ועוד
לא אישרו לה) התור הקרוב ביותר יהיה
בעוד כחודשיים ,במקרה הטוב .אבל ,זה
דחוף ,וללקוחה שלנו יש ביטוח בריאות
פרטי הכולל כיסוי לבדיקות .פניתי לפמי
פרימיום והתור נקבע לה לעוד שלושה ימים.
לסיכום ,נעים לי מאוד לשבח שירות מצוין שקיבלו לקוחותינו.
שירות טוב ,אדיב ויעיל מוכיח עד כמה חשוב ביטוח הבריאות
הפרטי שעשו הלקוחות באמצעותנו.
ושרק נהיה בריאים!
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ועדת הטכנולוגיה

משולחנה של הוועדה לטכנולוגיה :אתר
אינטרנט לכל סוכן וגיבוי המשרד בענן
מאת ראובן רפ ,יו"ר ועדת הטכנולוגיה

הוועדה לטכנולוגיה של לשכת סוכני הביטוח שוקדת על
קידום סוכני הביטוח בישראל בתחום הטכנולוגי .הנה כמה
עדכונים לפעילות הוועדה ולתוכניותיה.
פרויקט "אתר אינטרנט לכל סוכן"
אתר האינטרנט הוא חלון הראווה של משרד סוכן הביטוח,
ולשכת סוכני הביטוח רואה חשיבות גדולה בקידום סוכני
הביטוח באמצעותו .לפיכך ,פנתה הלשכה ,באמצעות הוועדה
לטכנולוגיה ,לחברות המתמחות בהקמת אתרי אינטרנט
ליישום רעיון הקמת אתר אינטרנט לכל סוכן .בהסכם,
שהתגבש בימים אלה ויובא לידיעת החברים באופן מפורט
בימים הקרובים ,יוכל כל סוכן להקים אתר אינטרנט במחיר
שווה לכל נפש .הפרטים המלאים יפורסמו בנפרד.
גיבוי משרד הסוכן בענן
בכל משרד ממוחשב ישנו מידע עצום המאוכסן במחשבים.
החשש הגדול הוא מאירוע שבו נגרם נזק למחשבים ,כתוצאה
משריפה ,מגניבה או מכל נזק אחר ,שהביא לאובדן המידע
האגור במחשבים.
אירוע מסוג זה יכול להוציא את משרד הסוכן מתפקוד למשך
זמן רב .אלא אם כן המידע מגובה.
"ענן" הוא שם כולל לגיבוי המידע מחוץ למשרד הסוכן.
גיבוי בענן הוא אחת האפשרויות היותר בטוחות לשמירת
המידע .הוועדה נמצאת עתה במו"מ עם כמה חברות שיעמדו
בקריטריונים מחמירים ,לשם קבלת הצעה לגיבוי משרד הסוכן
במחיר סביר וברמת אבטחה גבוהה .פרטים מלאים והמלצה
יועברו עם גמר הבדיקה.
מערכות הקלטה במשרד הסוכן
כידוע ,פירסמה המפקחת על הביטוח חוזר המתייחס לחידושי
ביטוח .בחוזר זה הורתה המפקחת כי החל ב 1/4/15-כל
חידוש ילווה בתיעוד ההסכמה לחידוש שניתנה על ידי

המבוטח .ההסכמה יכולה להינתן בדואר ,במסרון ,בדואר
אלקטרוני ,בשיחה או בכל אמצעי אחר .ואולם רק מ31/3/16-
לא תיחשב תרשומת פנימית כהסכמה ,ושיחה תתועד
באמצעות הקלטה.
הוועדה לטכנולוגיה נערכת לפנות ליצרנים ולספקים שונים
בנושאי מערכות הקלטה ,לקבלת הצעות מחיר ומפרטים,
שיתאימו למשרד הסוכן ולשילוב מיטבי של המערכות
בתוכנות ניהול המשרד ,כדי שנוכל לעמוד בהוראות החוזר.
ההצעות תובאנה לידיעת החברים במועד לאחר בחינתן
המדוקדקת.
טפסים חכמים
אחת ממטרות הוועדה היא לשחרר את כולנו מהעול המעיק
של טפסים ומילוי טפסים על גבי דפי נייר .מטרה נעלה זאת
חייבת גם בשיתוף פעולה של חברות הביטוח ,שאינו קיים
עד כה .בשלב זה ,הצלחנו להגיע להסכמה עם חברת SMS
 ,2010שתאפשר לסוכנים ,שאינם מחוברים לתוכנת SMS
 ,2010להתחבר למערכת טפסים בלבד ,ללא כל תשלום עד
להודעה חדשה.
מערכת זאת כוללת את כל הטפסים ,של כל חברות הביטוח
לביטוחי חיים ,פרט ,פנסיה ,בריאות ,חיסכון ועוד .את הטפסים
ניתן למלא באופן ממוחשב גם על גבי מכשירי טאבלט.
ההנחיות להתחברות יועברו בימים הקרובים .התחברות
למערכת ,הכוללת מסמכי הנמקה ,השוואות ועוד ,כרוכה
בתשלום.
הדרכה לחברים בנושאי תוכנות ועוד:
הוועדה יזמה יום עיון והדרכה לתוכנות אופיס .יום ההדרכה
הראשון יתקיים בירושלים ,בשיתוף פעולה עם יו"ר המחוז
שמואל אשורי .הודעה על המועד ,התוכנית והמיקום תימסר
בקרוב.

פרוייקט המנטורים בעיצומו

המנטורים והסוכנים הצעירים שנרשמו יקבלו את הציוות המתאים.
הוועדה לסוכנים צעירים קוראת לסוכנים וותיקים הרוצים לשמש
כמנטורים להירתם למשימה חשובה זו.
הוועדה מזמינה סוכנים צעירים הזקוקים לתמיכה ,הכוונה ,אוזן
מקצועית וקשובה ,ליצור קשר בהקדם.

בברכה ,דביר רפ ,יו"ר הוועדה לסוכנים צעירים.
לפרטים נוספים וליצירת קשר:
מירב ג'והן ,חברת הוועדה לסוכנים צעירים.

meiravjohan@gmail.com 052-3229588
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חוזר החידושים

חוזר החידושים יצא לדרך
מאת אריאל מונין ,יו"ר הוועדה לביטוח כללי

חברות הביטוח פנו באחרונה למבוטחיהם בהודעה על סיום
תום תקופת הביטוח הקרבה .המכתב שיצא אל המבוטחים,
על פי חוזר החידושים (בביטוחי רכב ,דירה ,ותאונות אישיות
 אלמנטר) מציין את תום תקופת הביטוח ,ומפרט כמהפרמטרים של הביטוח מהשנה החולפת
(למשל ,השתתפות עצמית ופרמיה).
המכתב מדגיש בפני המבוטחים את
אחריותם לבצע חידוש אקטיבי של הפוליסה.
לפיכך ,על סוכני הביטוח ועובדיהם להיות
ערוכים לכך שתהליך החידוש יתחיל עם
קבלת המכתב ,והם יתחילו לקבל טלפונים
ממבוטחים ,שהיו רגילים זה עשרות שנים
לקבל לידיהם את הפוליסה המוצעת לשנה
הבאה ,במקום מכתב המודיע על תום תקופה.
משלוח המכתב הוא באחריות החברה ,אך
המשך התהליך לסגירת החידוש הוא מול
הסוכן .מתפקידנו להמשיך בעבודתו כבשנים עברו ,לפנות
ללקוחותינו ולסגור מולם את תנאי החידוש.
חוזר החידושים מחייב מצד אחד את המבוטח לבצע חידוש
אקטיבי באישורו .מצד שני הוא מחייב את חברת הביטוח
(באמצעות הסוכן) לקבל מהלקוח את הסכמתו לביצוע
החידוש והתשלום .על הסוכן ו/או החברה (בהתאם למה
שיוסכם בין הסוכן וחברה) מוטלת האחריות לתעד בצורות
שונות (פקס ,מייל ,או אף  )SMSאת ההסכמה מהמבוטח.
האוצר נעתר לבקשת הלשכה ,ודחה את נושא התיעוד
לאפריל  .2016כלומר חובת התיעוד תחל רק בעוד שנה ,אך
החוזר מטיל כבר עתה על ציבור הסוכנים את האחריות ליצור
קשר עם המבוטח ,ולקבל הסכמתו לחדש את הפוליסה.
מומלץ כי כבר מעתה יחלו משרדי הסוכן להתארגן לתיעוד

ההסכמה .בעבר נהגו סוכנים לבצע תיעוד בתרשומה פנימית
– כתיבת מזכר פנימי על קיום השיחה וסיכום עם המבוטח.
השנה רישום כזה עוד יוכל להתבצע ,אך מאפריל 2016
התיעוד יהיה חייב להיות של המבוטח בעצמו ולא בתרשומת
פנימית ,אלא בהקלטה ,בקבלת מסמך בפקס
או בבמייל מאשר ,או ב.SMS-
יש לזכור כי במידה שטרם נוצר הקשר עם
המבוטח כנדרש עד תאריך החידוש ,קיים
מנגנון שמאפשר לחברת הביטוח להעניק
למבוטח כיסוי של  21יום נוספים ,עד למתן
הסכמתו הרשמית .יש לקבוע מראש את
המנגנון מול חברת הביטוח.
ישנם משרדי סוכן שחוזר החידושים כלל אינו
משנה להם את דפוסי ההתנהלות ,אך יש
כאלה שכן ,ולכן על כל סוכן להערך בהתאם.
אנו ,בוועדה האלמנטרית ,ערוכים לרכז את
פניותכם בכל בעיה שצצה ,נדע לנסות לגשר על הפערים מול
החברות באופן מרוכז ,ובמידת הצורך נערב את הרגולטור
בנושאים רלוונטיים.
כמו בכל התחלה ,אנו צופים אי בהירויות .כבר עתה יש חברות
שיצאו בהוראות לסוכן ,שאינן נהירות דיין .כך למשל ,חברות
הביטוח דורשות תיעוד ,על אף שנושא התיעוד נדחה ל.2016-
אנא אל תהססו להעביר כל שאלה בנושא למייל שלי:
.ariel@el-ad.co.il
אנו נלמד במרוצת הזמן כיצד משפיע חוזר זה על ההתנהלות,
ונציף כל בעיה שתעלה.
לחוזר ההצטרפות לחצו כאן

מחוז חיפה והצפון יערוך כנס מחוזי ובסיומו הרמת כוסית
לחג הפסח ,ביום א' ,ה ,29.3-בין השעות ,20:00-14:30
במלון דן כרמל בחיפה

מחוז ירושלים יערוך כנס מחוזי ובסיומו הרמת כוסית לחג
הפסח ,ביום ד' ,ה ,25.3-בין השעות ,12:30-9:00
במלון לאונרדו פלאזה בירושלים ,בשיתוף פוינטר ושגריר

מחוז באר שבע והדרום יערוך כנס מחוזי ובסיומו הרמת
כוסית לכבוד חג הפסח ,ביום ה' ,ה,2.4-
בין השעות  ,13:00-9:00בפארק המדע בבאר שבע,
בשיתוף איילון חברה לביטוח

מחוז השרון יערוך כנס מחוזי ובסיומו הרמת כוסית לכבוד
חג הפסח ,ביום ד' ,ה ,1.4-בין השעות ,13:00-9:00
במתחם האירועים העסקים ספייס בכפר סבא,
בשיתוף פוינטר ומוקד מיקוד

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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הזמנה לכנס ארצי

לכבוד יום האישה הבינלאומי
לנשים בתחום הביטוח
חברת לשכה יקרה,
אנו מזמינים אותך לכנס ארצי לכבוד יום האישה הבינלאומי
הכנס יתקיים בתאריך ה 26.3.2015-במתחם "שפיים"
להלן סדר היום:
 15.45-15:00התכנסות ,רישום וכיבוד עשיר.
16.15-15.45
16:45-16:15
17:45-16:45
18:30-17:45
19:00-18:30
20:30-19:00

20:30

דברי פתיחה גב' שוש כהן-גנון ,סגנית נשיא הלשכה.
מרצה אורחת בכירה מתחום שוק ההון/בנקאות.
"פאנל נשות הביטוח"  -בהנחיית גב' אורלי וילנאי ,ובשיתוף בכירות
בחברות הביטוח הגדולות בארץ וסוכנות ביטוח בכירות ועצמאיות.
גב' גל לוסקי ,מייסדת ומנכ"לית  ,IFA-IsrAelI FlyIng AIdארגון עצמאי
לא ממשלתי וללא מטרות רווח ,המתמחה בסיוע לאוכלוסיות במצבי אסון וסכסוך.
הפסקת קפה.
"מדורת השבט"  -הרצאתה של תמנע אל-שרון "עוצמת האישה בראי השבט"
בליווי מתופפות שתמשיך בתצוגת אופנה של "רויאל ג'יפסי" ו"ווילד אלגנט"
יוצרות ישראליות המחברות מוטיבים שבטיים בביגוד ותכשיטים מלאי שיק.
ארוחת ערב חגיגית וסיור במתחם המציגים והדוכנים

בכבוד רב,
שוש כהן-גנון
סגנית נשיא הלשכה
מייל לרישוםshivuk@insurance.org.il :

לקראת הכנס באילת

מעסיק :דע את זכויות
העובדים שלך ושמור עליהן

"באחרונה טיפלתי בתיק שבו העובדת הוזמנה לשימוע לפני
פיטורים ,תוך שבהזמנה נכתב שהיא מזומנת לשימוע עקב
ארגון מחדש" ,מספר עו"ד שלמה בכור ,המתמחה בדיני
עבודה ובזכויות עובדים" .כשהגיעה לשימוע
הטיחו בה האשמות על תפקוד לקוי ועבירות
משמעת .העובדת התלוננה שהתכוננה
לשימוע שעניינו ארגון מחדש והכינה נימוקים
לעניין הזה ,אך לא נאמר לה מראש על
ההאשמות שהוטחו בה .הגענו לבית הדין
והשופטת הודיעה שזה לא נקרא שימוע ,שאי
אפשר להזמין עובד בנימוק א' ,ולתת לו נימוק
ב' .זו דוגמה קלאסית להליך לא תקין שבוודאי
יבוא לידי ביטוי בתשלום כספי לא מבוטל,
לאור העובדה שהמפוטרת עבדה באותה
החברה  14שנה".
לדברי בכור ,בשנים האחרונות נעשו כמה
שלמה בכור
שינויים ועדכונים בתחום דיני העבודה וכדאי
להיות בקיאים בהם ,כדי לא לשלם בדיעבד קנסות רבים .כך
למשל ,נושא השימוע לפני פיטורים" .עד לפני כמה שנים זה
לא היה קיים במגזר פרטי ,אלא רק בציבורי .בתי המשפט
יצרו את חובת השימוע בפסקי דין .הם יצרו נורמות חדשות
וקבעו שגם במגזר הפרטי חובה לערוך שימוע .החובה הזו
לבשה כללים משפטיים :כשאתה רוצה לפטר עובד צריך
לזמן אותו בכתב ,ולציין שאתה שוקל לפטרו .לעובד מותר
להגיע עם עו"ד או נציג מטעמו ,במכתב ההזמנה יש לפרט
את הנימוקים ,כדי שיוכל להתגונן .יש לערוך פרוטוקול מסודר
בזמן השימוע ,לתת לו להעלות את כל הטענות .בסופו של
שימוע ,אתה מודיע שתשקול את טענותיו ולאחר מכן ,אם
החלטת לפטר ,מוציאים לעובד מכתב פיטורים".

מה הדין אם לא ניהלת שימוע כהלכתו?
"יש לשלם פיצוי לעובד על כך שלא עשית לו שימוע .גודל
הפיצוי נקבע על פי פסיקות של בית הדין לעבודה .כל שופט
קובע את אמות המידה שלו .תקופת הוותק
היא הפרמטר העיקרי לקביעת סכום הפיצויים
 אין דינו של עובד שפוטר אחרי חצי שנהכדינו של זה שפוטר אחרי  20שנה .גם השכר
הוא קריטריון חשוב בקביעת הפיצויים .כמו כן,
אין דינו של מעביד שפיטר בברוטליות שכיר
כדינו של זה שביצע ליקויים טכניים בשימוע.
לרוב פוסקים פיצויים לעובד בגובה כמה
חודשי משכורת ,בהתאם לשופט ,לוותק לשכר
ולגודל ההפרה.
"אם נכנס עו"ד לתמונה כשמזמנים עובד
לשימוע ,הוא יכול לבקש מסמכים שמהווים
בסיס לטענות ובתי הדין קבעו שהוא רשאי
לקבלם .צריך לתת לעובד שהות מספיקה
להתכונן .והכי חשוב ,אם העובד מצליח להוכיח שכבר לפני
השימוע הוחלט לפטרו  -לפעמים מעביד טיפש מודיע
שהוא פוטר לפני השימוע ,או שסוגרים לעובד חשבון לפני
השימוע  -זו עילה לקבלת פיצוי .אם העובד מוכיח שזה היה
שימוע סרק ,המעביד יכול להיות חייב בתשלום פיצוי כאילו
לא היה שימוע .כיום צריך להעביר מסר ברור למעביד על
כך שחובת השימוע חלה במגזר הפרטי :הזמנה מנומקת
לשימוע ופרוטוקול מסודר ,ואם זה לא מתבצע על פי הנהלים,
מעסיקים משלמים פיצוי גדול".
הראיון המלא עם עו"ד שלמה בכור יפורסם במגזין מיוחד שיופץ
בכנס ביטוח חיים ופנסיוני ,שיתקיים ב 9-12-במרץ ,באילת

שמונה דרכים ליצירתיות
פורצת דרך עבור העסק שלכם
אחד המרצים בכנס ביטוח חיים ופנסיוני הוא אורן הוברמן,
שהיה במשך יותר מעשור עיתונאי טכנולוגיה ומדע ועורך
בכיר בתחום ההיי-טק בכמה מכלי התקשורת המובילים
בישראל .בין היתר ,כיהן כעורך ההיי-טק של אתר
נטקינג ,נענע 10ומוסף עסקים של "מעריב",
כתב על טכנולוגיה ב״גלובס״ ,הקים את דסק
הטכנולוגיה "טכנולוגי" של "כלכליסט" ,ואחריו
את מוסף הסופשבוע של "כלכליסט" ,שאותו ערך
במשך כשנתיים.
לאורך השנים פירסם הוברמן סדרת כתבות מדע
וטכולוגיה  -בין היתר על המדע מאחורי היצירתיות
האנושית ,המהפכה הטכנולוגית שעברה על עולם
אורן הוברמן
החינוך ,הכלכלה ותעשיית המזון ,הקשר המפתיע
בין הביולוגיה של יצורים חיים לטכנולוגיה היומיומית שלנו,
וכמו כן גם כתבה שהציגה את המחקר העדכני בתחום
המיקולוגיה ("על מה פטריות חושבות?") שהיתה לזמן מה
הכתבה הנקראת ביותר בישראל ,עם למעלה מ 2-מיליון
קוראים.
כיום הוברמן מיישם את הידע שצבר לאורך הדרך בחברת
 5במרץ 2015

הסטארט-אפ קינטיק ארט ,שהוא ממייסדיה ומשמש
כמנכ״לה .קינטיק ארט נחשבת למובילה עולמית בתחום
ספרי הבישול בטאבלטים ובסמארטפונים .המוצר הראשון
שפורסם על גבי הפלטפורמה שפיתחה הוא ספר
הבישול "לוק אנד קוק" עם השף מאיר אדוני .כיום,
עובדת החברה בשיתוף פעולה קרוב עם כמה
מגופי הקולינריה החשובים ביותר בעולם.
במהלך השנים פיתח הוברמן כמה הרצאות
המתבססות על כתבות שפירסם במוסף כלכליסט
לאורך השנים .הרצאתו בכנס מתבססת על סדרת
כתבות שפירסם ,ולוו בתחקיר עומק של למעלה
משנה .הוא מסכם עשרות מחקרי עומק בתחום
היזמות ,תובנות מעשרות ביוגרפיות של מנכ"לים
פורצי דרך וראיונות ארוכים שערך כמה מהיזמים הבולטים
והמצליחים ביותר שצמחו בישראל.
באמצעות ניתוח דרכם של יזמים בולטים ,הכלים שפיתחו
לקבלת החלטות ,לניהול זמן ,ליצירת חדשנות והמצאת שוק
יש מאין ,יבחן הוברמן מה מהתובנות האלה אנחנו יכולים
לאמץ עבור עצמנו ,עבור העסק שלנו והקריירה שלנו.
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בעין משפטית

מה קורה כשעובד נפצע
במהלך פעילות גיבוש של המעביד?
מאת עו"ד ג'ון גבע

חברת נ' יזמה יום גיבוש לעובדיה באתר המציע פעילויות
ספורט אתגרי .במהלך השתתפותו בפעילות באחד המתקנים
נפל אחד העובדים ונפצע .התובע הגיש תביעה נגד מפעילת
האתר ,שמצדה שלחה הודעה לצד שלישי נגד חברת נ'
(מזמינת האירוע) ונגד חברת הביטוח בביטוח אחריות כלפי
צדדים שלישיים ובביטוח אחריות מקצועית.
התובע טען כי מפעילת האתר התרשלה
בכך שלא נכח מדריך בעת הפעילות ליד
המתקן ,התעלמה מפגיעות קודמות של
חברי קבוצתו ,לא נתנה הדרכה טרם חציית
המכשול ,והמשטח מתחת למתקן היה 'קשה
כאבן' .עוד טען התובע כי המשתתפים לא
נשאלו בנוגע לעברם הרפואי והתאפשר להם
להשתתף בפעילות שלא בהכרח התאימה
לנתוניהם האישיים .לטענת התביעה ,כי לא
הותקנו בסמוך למתקן (ובכלל) שלטי אזהרה
מפני הסכנות האורבות למשתתפים.
מפעילת האתר מצדה טענה כי המתקן היה תקין ,שלא נפל
פגם בהתנהגותה ושבאתר היו מדריכים שהיה מתפקידם
להסביר למשתתפים כיצד לבצע את הפעולה היעודה .בסמוך
לכל מתקן או קבוצת מתקנים בעלי אופי דומה היה שילוט
אזהרה .חברת הביטוח טענה כי לא חל כיסוי ביטוחי במסגרת
פוליסת צד שלישי ,שכן הפוליסה שהוצאה למפעילת האתר
מחריגה כיסוי ביטוחי בשל רשלנות של המבוטח ושאין
מדובר במקרה ביטוח .בנוגע לפוליסת אחריות מקצועית,
טענה חברת הביטוח כי גם שהתאונה בבחינת "מקרה ביטוח"
לפי ההגדרה בפוליסה זו ,אין כיסוי ביטוחי במסגרתה ,שכן
מפעילת האתר לא דיווחה לה על התאונה במועד.
בית המשפט ציין כי מוטלת חובת זהירות מושגית וקונקרטית
על הבעלים והמחזיקים של האתר לטובת המבקרים בהם,
עם זאת אחריות זו אינה מוחלטת .בית המשפט ציין כי הנטל
להוכיח כיצד אירעה התאונה מוטל על כתפיו של התובע,
שבמקרה זה לא עמד בנטל .בית המשפט ציין כי "על יסוד
חומר הראיות אי אפשר לקבוע אם בעת האחיזה בחבל
נגרם הקרע בגיד בעטיו שמט התובע את החבל ונפל ,או אם
שמט את החבל מכל סיבה שהיא ונפצע עקב הנפילה מגובה
והפגיעה בקרקע 'קשה כאבן'".
התובע ייחס למפעילת האתר מעשים ומחדליים רשלניים,
אבל לא עמד בנטל ההוכחה שהיה פגם במתקן או בדרך
הפעלתו ,שלהוכחתן היה עליו להביא חוות דעת מומחה.
כמו כן ,בחר התובע שלא לזמן לעדות את מי מהמשתתפים,
שנפלו לטענתו מהמתקן ונפצעו .זאת ועוד ,אין ראיה,
שהמתקן הציב קושי מיוחד או דרש מיומנות מיוחדת מצדו
של המשתתף ,כך שממילא לא הוכח כי היה צורך בהוראות
בטיחות מיוחדות .יתרה מזאת ,לא הוכח קשר סיבתי בין
היעדר השילוט הנטען לבין התאונה.
בית המשפט ציין כי בנוגע לפוליסת אחריות מקצועית,
מעדות מנהל מפעילת האתר עלה כי יום לאחר התאונה
מסרה מפעילת האתר הודעה על התרחשותה לסוכן הביטוח.
בית המשפט קבע כי הודעה לסוכן הביטוח כמוה כמתן הודעה
לחברת הביטוח עצמה ,וידיעתו של סוכן הביטוח מחייבת את
השולחת .אם טעה הסוכן ודיווח על התאונה לחברת ביטוח
אחרת במקום לחברת הביטוח הרלוונטית ,אין לזקוף מחדל
זה לרעת המבוטח .לפיכך ,דחתה חברת הביטוח שלא כדין
את תביעת מפעילת האתר מכוח פוליסת אחריות מקצועית.
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אשר לפוליסת צד שלישי ,ציין בית המשפט כי אירוע תאונתי
הגורם לנזק גוף עונה על הגדרת "מקרה ביטוח" לפי פוליסת
אחריות צד שלישי ,ולכן לא היה מקום לדחות את החבות על
סמך הטענה כי המקרה נכנס בגדר פוליסת אחריות מקצועית.
למותר לציין ,כי ייתכן מצב ולפיו אירוע תאונתי יהיה מבוטח
בשתי פוליסות ביטוח המכסות סיכונים שונים .משמעות
המונח "אירוע בלתי צפוי" בדיני הביטוח היא
כי הנזק לא יהיה תוצאה של מהלך עניינים
טבעי ורגיל ולא יהיה תוצאה של מעשה מכוון
מצדו של המבוטח או של המוטב .ואמנם
נפסק לא אחת כי תאונה מעצם טיבה בלתי
צפויה ,בלתי מכוונת ופתאומית .בית המשפט
ציין כי לו נתקבלה התובענה העיקרית היה
דין ההודעה לצד שלישי נגד חברת הביטוח
מתקבל.
אשר לחברת נ' ,קבע בית המשפט ,כי אין
להטיל עליה אחריות .חברת נ' התקשרה
בחוזה עם מפעילת האתר ששימשה לעניין זה קבלן עצמאי,
המתמחה בניהול עסק שמציע לציבור פעילות ספורטיבית
אתגרית ,שלה ההכשרה הדרושה כדי למלא כהלכה את
חלקה בחוזה .בנסיבות אלה ,לא היה מחובתה של חברת
נ' לוודא שמפעילת האתר מקיימת את דרישות הבטיחות,
שנועדו להבטיח את שלום המשתתפים ,ובוודאי שלא היה
עליה להתערב בעבודתה של מפעילת האתר .לאור האמור
לעיל ,נדחתה תביעתו של התובע.
עד מועד כתיבת שורות אלו ,לא ידוע אם הוגש ערעור לבית
המשפט המחוזי.

כ 140-סוכני ביטוח ובני משפחותיהם השתתפו הבוקר בפעילות
פורים במפעל מילקי שטראוס שערך מחוז הצפון בלשכה.
הסוכנים וילדיהם סיירו בקו ייצור המעדנים וקיבלו סקירה
על תהליך הייצור ,מקבלת החלב ועד למעדן הסופי .בסיום
הסיור נהנו ממופע אמן לפורים .לדברי יו"ר מחוז חיפה והצפון
ליאור רוזנפלד" ,אני רואה חשיבות רבה בביצוע פעילויות גם
למשפחות הסוכנים ,שנותנות רוח גבית לסוכן במשך כל השנה".
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ייצוגית נגד בנק לאומי

ייצוגית נגד בנק לאומי בסך של  10.5מיליון
שקל :הבנק נטל כספי פיצויים שלא כדין

אברהם שלם ,עובד לשעבר של בנק לאומי ,הגיש בשבוע
שעבר בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד הבנק ,בסך 10.5
מיליון שקל לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב.
לטענת העובד לשעבר ,הבנק נוטל שלא כדין כספים שנצברו
בקופת פיצויי הפיטורים של עובדים שמתפטרים לפני
שחלפו שלוש שנים מתחילת העסקתם .הבנק נוטל את כספי
הפיצויים מכוח הסכמים קיבוציים מיוחדים שחלים על עובדי
הבנק .אלא שלטענת המבקש ,המיוצג בהליך על ידי עוה"ד
יצחק איתן (פרנלדס) ,ארתור בלאייר ואלעד מן ,הסכמים
קיבוציים אלה עומדים בסתירה לצו הרחבה לביטוח פנסיוני
מקיף במשק מ ,2008-הידוע בשם "חוק פנסיית חובה".
בהתאם להוראות הצו ,כספי הפיצויים שמופרשים לקופת
העובד ככלל אינם ניתנים להחזרה ,אפילו כאשר העובד
מתפטר מעבודתו.
לטענת המבקש בתביעה הייצוגית ,הוראות צו ההרחבה
גוברות על ההסכמים הקיבוציים המיוחדים של בנק לאומי,
הסכמים אלה אינם חוקיים והבנק נדרש להשיב לכל עובדיו
שהתפטרו מ ,2008-טרם שמלאו שלוש שנים מתחילת
העסקתם ,את כספי הפיצויים שהופרשו ,בשיעורים לפי חוק
פנסיית חובה.
שלם הועסק כבנקאי אישי במגזר בנקאות לעסקים ,עד
שהחליט להתפטר ב .2012-על פי התביעה ,שלם בוטח
במהלך העסקתו ,בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים
המיוחדים ,בביטוח פנסיוני לקצבה בקרן הפנסיה "מבטחים
החדשה" אצל מנורה מבטחים פנסיה בע"מ ,והבנק הפריש

עבורו תשלומים בגין ביטוח פנסיוני ,לרבות לקופת פיצויים,
וזאת בשיעורים כקבוע בהסכמים הקיבוציים המיוחדים .לאחר
שתמה העסקתו של שלם ,פנה הבנק לקרן הפנסיה ,בהוראה
כי יוחזרו אליו הכספים הצבורים לטובת אברהם ברכיב
הפיצויים בחשבונו בקרן הפנסיה .קרן הפנסיה פעלה כדרישת
הבנק והעבירה לו סך של  15,603.04שקל שהיו צבורים
אצלה ,ברכיב הפיצויים ,עבור אברהם.
אברהם הופתע מדרישת הבנק להעביר אליו ,בחזרה ,את
הכספים הצבורים בקופת הפיצויים ,משלא היה מודע להוראה
בהסכמים הקיבוציים המיוחדים ,המאפשרת כי כך ייעשה
בקשר עם עובד שהתפטר טרם שהשלים שלוש שנות העסקה
בבנק .עניין זה לא הובהר לאברהם עובר לתחילת העסקתו.
תחת זאת ,הסתפק הבנק באמירה כללית וסתמית כי תנאי
ההעסקה ,לרבות התנאים הסוציאליים ,יהיו בהסכמים
הקיבוציים המיוחדים החלים בבנק.
שלם טוען שלו היה מודע להוראה זו ,שמשמעותה אובדן
סכומים הצבורים לטובתו בקרן הפנסיה ובשל כך הקטנת
הקצבה שיהיה זכאי לה במועד הפרישה לגמלאות ,לא היה
מתפטר מעבודתו בבנק במועד שבו כך עשה .לאחר שאברהם
התוודע לעובדה כי צו ההרחבה אינו מאפשר השבה למעביד
של כספים שנצברו לטובת עובד בקופת פיצויים ,הוא פנה
לבנק באפריל  ,2014בדרישה כי יורה לקרן הפנסיה להעביר
על-שמו את קופת הפיצויים .כחודשיים לאחר מכן ,דחה
הבנק את הדרישה תוך הפניה להוראותיהם של ההסכמים
הקיבוציים המיוחדים.

כנס מטאורולוגיה עולמי:
יו"ר מחוז השרון ירצה על השימוש שעושות
חברות הביטוח בנתונים מטאורולוגיים

ב 23-במרץ יתקיים כנס מטאורולוגיה בינלאומי ,שעורך
השירות המטאורולוגי הישראלי לרגל יום המטאורולגיה
העולמי ,במלון דן אכדיה הרצליה .נושא הכנס הוא מידע
מטאורולוגי בשירות הציבור.
בין הדוברים בכנס ,ירצה גם יו"ר מחוז השרון דניאל קסלמן,
כנציג הלשכה" .אני מרצה על השימוש שעושות חברות
הביטוח בנתונים מטאורולוגיים ,לאחר נזקי טבע ,כדי לתכנן
מראש פוליסות שונות .אציין את ההבדלים בין תנאי מזג
האוויר בארץ לבין העולם :אם בארץ מדברים על סערות
גדולות ,בעולם נערכים לסופות צקלון ,טייפונים ,הוריקנים
וטורנדו .אספר גם על השפעת מזג האוויר ושינויים על
ההיערכות המבוטחים ,כיצד מורות חברות הביטוח למבוטחים
להיערך בהתאם".
בין המרצים בכנס :ד"ר הראל מוסקטל ,מהשירות
המטאורולוגי הישראלי ,ידבר על חיזוי קרינת  ;UVד"ר
אסנת יוסף ,מהמשרד להגנת הסביבה ,תספר על
שימוש בנתונים מטאורולוגיים ביישומי זיהום אוויר;
קב"ט עיריית צפת עמוס לוטן יספר מניסיונו רב
הסערות על השפעות מזג האוויר על היערכות
הרשויות המקומיות; ואדריכל אלון יצחקי יסביר על
תכנון אדריכלי בראייה בת קיימא.
 5במרץ 2015

ביטוח ופיננסים

דניאל קסלמן

www.insurance.org.il

9

קצרים
הכשרה מקימה מחלקה אסטרטגית
באגף ביטוח חיים ופיננסים

הכשרה הודיעה של הקמת מחלקה אסטרטגית
מקצועית במסגרת אגף ביטוח חיים ופיננסים של
החברה .הקמת המערך האסטרטגי החדש הוא
חלק ממדיניות החברה הדוגלת בחשיבה דינמית
ולטווח ארוך ,דבר הבא לידי ביטוי בפיתוח מוצרים
אטרקטיביים הנותנים מענה מיטבי למגמות השוק
ולצורכיו הכוללים של הלקוח.
בין תחומי אחריותו יבחן ויגבש מערך האסטרטגיה
החדש בהכשרה מודלים כלכליים לחיזוק סוכן
הביטוח ולמנופי הצמיחה העתידיים שלו ,במקביל
לניהול התכנון האסטרטגי של פעילות הכשרה
בביטוח חיים ופיננסים ,התוויית מדיניות מוצרים
במציאות המשתנה ופיתוח כלים נדרשים
להתמודדות יעילה בסביבת העבודה .בראש
המחלקה יעמוד עו"ד עידו שגב ( ,)36שכיהן בחמש
השנים האחרונות בתפקיד מרכז בכיר במחלקת
הפיקוח על גופים מוסדיים במשרד האוצר  -אגף
שוק ההון.

סניף נתניה יערוך מפגש בוקר שבו יארח את חבריו מהמגזר
בכל מחוז השרון ,ביום ה' ,ה,19.3-
בין השעות  ,11:30-8:30במסעדת ליאלי אל שאם בטייבה,
בשיתוף  ,In houseובנוכחות יו"רי הסניפים של השרון ,נשיא
הלשכה אריה אברמוביץ ,והמנכ"ל הנכנס רענן שמחי

הוראת המפקחת על הביטוח בנוגע
להקלטת שיחות לסוכני ביטוח

מאת עופר פוסט ,יועץ הלשכה בנושאי מחשוב
החל באפריל  ,2016יידרשו סוכני הביטוח לקבל
ולתעד את הסכמת המבוטח טרם חידוש הפוליסה.
הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד
האוצר ,דורית סלינגר ,הודיעה על הנחיה חדשה
שתיכנס לתוקפה במרץ .2016
בהתאם להנחיה החדשה ,חברות הביטוח יהיו
מחויבות להודיע למבוטח טרם חידוש פוליסת
הביטוח ולקבל את הסכמת המבוטח ,בכתב או
בעל פה .כמו כן ,תחול חובה על חברת הביטוח
וסוכן הביטוח לתעד את ההסכמה בהקלטת
השיחה או בכתב.
הנחיה חדשה זו מחייבת את סוכני הביטוח להיערך
לפתרונות מתאימים בתחום הקלטת השיחות,
אך מעבר לכך גם בניהול ארכיון הקלטות וגיבוי
ההקלטות ,כך שבמידת הצורך יהיה ניתן לשלוף
את ההקלטה הכוללת את תיעוד השיחה עם
המבוטח והסכמתו.
כיום לחלק נכבד מסוכנויות הביטוח קיימת מערכת
הקלטת שיחות ,אך עדין קיים פער בין המצב
בשטח לבין דרישת התקנה החדשה .ראשית ,ישנן
סוכנויות רבות שאין להם עדין מערכת הקלטת
שיחות .שנית ,גם לסוכנויות שבהן קיימת מערכת
הקלטה ,יש לוודא כי בעמדות שבהן יבוצעו
השיחות המערכת אכן תפעל ,וכי ניתן יהיה לאתר
את ההקלטות בעת הצורך.

ההרשמה החלה! הכינוס ה 36-ביטוח ופיננסים 2015

 9-12במרץ  ,2015אילת
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חדשות הלשכה

קצבה מוכרת לאחר פטירה
מאת רו"ח צביקה משבנק

לאור שאלות חוזרות בנושא שבנדון ברצוני להבהיר כדלקמן:
החלות על היוון קצבה מוכרת – יוטל מס בשיעור 15%
1.1אדם שנצברו לו כספים בקופת גמל לקצבה שלא נהנו
מסך הרווח הנומינלי שנצבר בגינם .לעניין זה התשלומים
מהטבות מס במועד הפרשתם (להלן – "תשלומים
הפטורים יהיו רק אלה שהיו בקופה בעת הפטירה .דהיינו,
פטורים") ולפיכך זכאי לקבל מהם קצבה מוכרת
הרווח הנומינלי שחייב במס הנו סך הרווח שנצבר
ונפטר בטרם מלאו לו  75שנים ובטרם החל
ממועד הפטירה ועד למועד בו המוטבים החליטו
לקבל קצבה – כל הכספים ישולמו למוטבים
להוון את הקצבה כאמור לעיל.
ללא מס.
4.4יחיד שנפטר לאחר שהתחיל לקבל קצבה מוכרת
2.2לעומת זאת ,אדם שנצברו לו תשלומים פטורים
מקופת גמל לקצבה ובקופה קיימת הבטחה
אך נפטר לאחר שמלאו לו  75שנים ובטרם
למינימום תשלומים למוטבים – אם המוטבים
החל לקבל קצבה – יראו אותו כמי שבחר להוון
הנם שאירים אזי הקצבה בידיהם תהיה קצבה
את הקצבה המוכרת ערב פטירתו .לפיכך ,יוטל
מוכרת פטורה ממס לפי סעיף ( )6( 9ו) לפקודה
מס בשיעור  15%מסך הרווח הנומינלי שנצבר
שהרי מקורה בתשלומים פטורים.
צביקה משבנק
בגינם.
ואולם אם המוטבים אינם שאירים ,הקצבה בידיהם
3.3מוטבים של נפטר שיחליטו להעביר את התשלומים
לא תהא פטורה ממס ולפיכך תחויב אצלם בהתאם לשיעור
הפטורים לקופת גמל משלמת לקצבה המתנהלת על
המס החל עליהם בעת קבלת הקצבה .מוטבים כאמור
שמם לשם קבלתם כקצבה מוכרת – הקצבה בידיהם תהיה שיבקשו להוון את יתרת תשלומי הקצבה – יראו בזאת כהיוון
קצבה מוכרת פטורה ממס .ואולם אם המוטבים יבקשו
קצבה מוכרת ולפיכך יוטל מס בשיעור  15%מסך הרווח
להוון את התשלומים הפטורים אזי יחולו הוראות המיסוי
הנומינלי שנצבר בגינם.

נחתם הסכם עם בנק יהב :חברי הלשכה יוכלו
לפתוח חשבונות עסקיים ואישיים בתנאים מיוחדים
לשכת סוכני הביטוח חתמה השבוע על הסכם מול בנק יהב
למתן הטבות לסוכני ביטוח עצמאים ושכירים שיפתחו חשבון
בבנק יהב .בין ההטבות שלהן יזכו חברי הלשכה,
פטורים והנחות על עמלות בפעולות רבות
בחשבון ,מתן הלוואות עסקיות ואישיות בתנאים
נוחים ואפיקי השקעה מגוונים.
לדברי יו"ר ועדת הרווחה עוזי ארגמן" ,במו"מ
התעקשו על כמה תנאים ,למשל ,על כך שגם
בני זוג של חברי הלשכה וחברים שיש להם כבר
חשבון בבנק ייהנו מההטבות ומהתנאים שסוכמו.
בנק יהב הסכים לתת לנו את זה .בנוסף ,מדובר
בבנק יחסית קטן שיכול לתת יחס אישי ,אבל
יש לו יכולות .ועדה של הבנק תעמוד לרשותנו,
עוזי ארגמן
ובמידה שיהיו בעיות תהיה לנו אוזן קשבת ונוכל
לבדוק כל מקרה לגופו של עניין .שיקול נוסף בבחירה היה
שבנק יהב חזק גם בנושא משכנתאות ,מכיוון ש 50%-ממנו
שייכים לבנק המזרחי .בכל הסניפים של יהב יש נציגות של
מזרחי טפחות ,וחברי הלשכה זכאים גם למשכנתאות בתנאים
טובים מאוד".
ארגמן מציין כי הקשר עם בנק יהב החל כבר לפני כמה
חודשים" .במאי  2014הגיעה לאוזנינו הידיעה שבנק יהב חתם
על הסכם מרשים מול לשכת עורכי הדין וגופים נוספים .יצרנו
עמם קשר והתרשמנו מהיכולות ומהרצינות שלהם .לבסוף
בנק לאומי חתם עם לשכת עורכי הדין .נפגשתי עם אנשי בנק
לאומי וביקשתי לקבל הצעות להטבות בפתיחת חשבונות

פרטיים ועסקיים .התחלנו במו"מ ויצרנו קשר עם בנקים
נוספים במקביל .נפגשנו שוב עם בנק יהב לקבל הצעות
להטבות לסוכנים.
"בסופו של דבר קיבלנו הצעות משלושה
בנקים .הקמנו צוות בוועדת הרווחה שישווה בין
ההסכמים ויקבע מה הכי טוב עבורנו .לבסוף,
לאחר שנציגי הבנקים הגיעו לפגישה עמנו,
החלטנו על בנק יהב ,שהציע לנו את התנאים
הטובים ביותר .בתום מו"מ של חודש וחצי נחתם
ההסכם ועבר לאישור הוועד המנהל .בנוסף ,בנק
יהב ילווה את הלשכה בחסויות בשלוש השנים
הבאות ,יופיע בכל הכנסים שלה ויהיה שיתוף
פעולה הדוק בינינו".
ארגמן מבקש להודות לחברים שליוו אותו לכל
אורך הדרך :חבר הלשכה עו"ד אבי פרנקל ,ועו"ד חנוך פת,
ש"שימש כיועץ חיצוני של הוועדה ,וסייע רבות בקבלת
החלטות ובבדיקת פרמטרים וכל הנתונים".

לשכת סוכני הביטוח
מאחלת לחבריה ולבני ביתם

חג פורים שמח
לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו של
חבר הלשכה נסים סדן
במות אביו שלמה סבג ז"ל
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בס”ד ,חשוון תשע”ה ,נובמבר 2014

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 .

תודה לסוכן שלי

מכתב תודה לסוכנת אורנה יחזקאל :יחד ננצח!
למשרד אורנה יחזקאל – ביטוח
ופנסיה הגיעה לקוחה שלא
היתה מבוטחת אצלם .לדברי
יחזקאל ,מדובר באשה לא צעירה
שביקשה לפתוח לה קרן פנסיה
חדשה.
יחזקאל פנתה למנורה ולאחר
שלושה חודשי דיונים ,הצליחה
לחדש לה שתי פוליסות ותיקות
מבטיחות תשואה ,למרות היותן
מסולקות.

אורנה היקרה!
מלב אל לב כאשה אל אשה ,מאוד מודה לך על
התמיכה והעזרה ומברכת אותנו בבריאות,
באהבה ובשמחה
יחד ננצח!
שלומית

תודה רבה

תודה רבה

קיבלתם מהלקוח מכתב תודה?
שלחו לנו את המכתב ונפרסם אותו
ב"ביטוח ופיננסים" (ללא שם הלקוח).

מייל למשלוחthanks@mil-media.co.il :

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

דרושים

סוכן ביטוח ותיק מציע למעוניינים לפרוש
מהענף :ניהול תיק הביטוח ותשלום שוטף הולם
למעוניינים מאיזור שפלה ,מרכז וירושלים.
נא ליצור קשר עם איציק .054-2240454
סודיות מובטחת

מתכנני פרישה בעלי הסמכה ונסיון לשת"פ או
כפרילנס .לפנות לאיציק054-2240454 :

למכירה תיק באיזור חולון.
דני .dani@gsr.co.il 054-4884220
גשר מיזוגים ,רכישות והשקעות בביטוח

סוכנות ביטוח מאזור המרכז המתמחה בפיננסים
מחפשת סוכן/ת ביטוח המתמחה בריסקים,
בריאות וסיעוד שיעבוד על תיק הסוכנות.
אפשרי לעבוד כשכיר/עצמאי או שילוב .ניסיון
חובה .לפרטים וקו"ח emhyar@gmail.com
סוכנות בי .פור .יו .מעוניינת לרכוש תיק ביטוח
אלמנטארי\חיים .ניתנת אפשרות הכוללת משרד
ושירותי משרד מלאים .אזור תעשיה חדש לוד.
michaele@b4-u.co.il 052-8741331
סודיות מובטחת.
דרוש סוכן ביטוח לניהול סוכנות ביטוח.
לפרטים :דני dani@gsr.co.il
גשר מיזוגים ,רכישות והשקעות בביטוח.
סוכנות ביטוח גדולה מת"א רמת גן חולון והצפון
מעוניינת לרכוש תיקים איכותיים ובכל גודל
ובכל סוג בתנאים מעולים ,סודיות מובטחת.
לאבי0505234664-
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לסוכנות ביטוח בפ"ת דרושה פקידת
חידושים רכב ודירה למשרה מלאה.
ניסיון בתחום חובה וידע מסחרי.
קורות חיים למייל liran@yeadim-bit.co.il

לקרקסוני סוכנות לביטוח בראשון לציון,
דרוש/ה בעל רישיון ביטוח פנסיוני ו/או
אלמנטארי (אפשרי גם בתקופת התמות) .אנו
נספק לך :תמיכה ,הדרכה ,ליווי מקצועי ועתיד
בטוח לעצמאות כלכלית ,סביבת עבודה צעירה
ודינמית .העבודה היא באמצעות
פגישות מתואמות ,ו/או ארגונים ייחודיים
עמם אנו עובדים ,עמלות גבוהות.
לשלמה ,052-2944888
קו"ח למייל – shlomo@ks-ins.co.il

לחברה בתחום הביטוח דרוש מנהל מכירות
לשיווק מוצריה בקרב קהל סוכני הביטוח .
אבי 050-7348089
סוכנות ביטוח במרכז תל אביב מחפשת סוכן/ת
ביטוח חיים עצמאי ,עם ניסיון של  5שנים
למכירות על תיק הסוכנות בשותפות !
רק מקצועניים ייענו ! Dudi@amitim-ins.co.il
פקיד/ת ביטוח רכב וכללי עם ניסיון רב לחצי
משרה  0900-1330א-ה .ללא הגבלת גיל.
רמה אישית טובה .אפשרות להוספת עבודת
שיווק מהמשרד.
קו"ח לשלוח אל skashro1@gmail.com

השכרה ושכירות משנה

בסוכנות ביטוח מפוארת בבנין בית נח
ברמת גן 3 ,חדרים פנויים 2 ,חדרים כל אחד
בגודל של כ 12-מ"ר וחדר גדול ומרווח בגודל
כ 25-מ"ר .ניתן להשכיר את כולם או חלקם.
לפרטים :יניב 054-4581930 -

לסוכנות ביטוח בתחום הפנסיוני ברמת גן,
פקיד/ה לשירות לקוחות ותפעול.
יתרון לבעלי ניסיון .יניבyaniv@my-ins.co.il-

בבית אל על בת"א 30 ,מ"ר 2 ,חדרים ,מרכז
ת"א ₪ 2,200 .לחודש .דין 0543971771

סוכנות ביטוח גדולה קולטת סוכנים\נות
שמעונינים לקבל כלים מעשיים ולהצליח .אנא
שלחו תקציר קורות חיים רלוונטי
למייל  .gefengt@gmail.comסודיות מובטחת !!!

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

ביטוח ופיננסים

www.insurance.org.il
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