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הישג ללשכה :המפקחת
צפויה להתיר ניוד ביטוחי
מנהלים בין חברות הביטוח

הלשכה מברכת על המהלך שפעלה רבות ליישומו“ :ההנחיה הזו באה
בראש ובראשונה לשרת את הלקוחות” עמוד 3

“רבים מהעצמאים לא יודעים
מהן זכויותיהם”

סגן נשיא להב טוביה צוק קורא לסוכני הביטוח לסייע ללקוחותיהם
העצמאים לממש את המגיע להם עמוד 2

דרישות מחאת העצמאים
הקטנת תשלומי ביטוח לאומי של העצמאי
השוואת דמי הלידה שמקבלת העצמאית לזו של השכירה

עוד בעיתון

ביטוח ופיננסים
מארח :כתב
הבריאות של
"הארץ" על
מערכת הבריאות
הישראלית
עמוד 9

מדוע ביטוח
הבריאות
אינו מכסה
בעיית
קשב וריכוז
והשב“ן כן?
עמוד 6

השוואת תשלומי ביטוח לאומי לנפגעי תאונות עבודה

"קשה לי להבין איך המפקחת
מוציאה נייר עמדה ,ואף אחד
לא אוכף זאת"

נשיא הלשכה התייחס לנייר העמדה של סלינגר המבקש לנתק את דמי
הניהול מעמלות הסוכן בכנס הסוכנים של פסגות עמוד 8

מתי פרס
נחשב להוצאה
מוכרת ,ואיך
על סוכן
הביטוח לרשום
פרסים בדיווח
השנתי?
עמוד 5

מחאת העצמאים
עצמאים? דעו זכויותיכם

סוכני הביטוח יכולים לסייע ללקוחותיהם העצמאים למצות את זכויותיהם
להוציא לעצמם תלוש שכר ובמסגרת זו יוכלו לקבל את זכויות השכיר.
להצעה זו יש התנגדות בקרב ראשי המחאה ,מאחר והפיכת העצמאים
לשכירים (אצל עצמם) תחייב את העצמאי לערוך לעצמו פנסיה על פי
חוק .ההתנגדות נובעת מכך שרבים מהעצמאים נשארים עם הכנסה
נמוכה של פחות מ 10,000-שקל לפני מס הכנסה וביטוח לאומי אישי,
ולכן לא נשאר להם כסף לחסכון פנסיוני”.

מחאת העצמאים פרצה לפני
כחודשיים ,לאחר שתוכניתה של
מיקי חיימוביץ ,שנהגתה בסיוע להב,
עסקה בעוול שנגרם להם .מיד לאחר
מכן פתחו כמה נשים עצמאיות דף
פייסבוק ,ותוך ימים ספורים הגיע
הדף ל 32-אלף חברים.
גם יו”ר צוות תגובות תקשורת
בלשכה וסגן נשיא להב טוביה
צוק הצטרף לדף“ .מקריאת
חלק מהפוסטים ,גיליתי שלרבים
מהעצמאים יש בעיית ידע .הם פשוט
טוביה צוק
לא יודעים מהן זכויותיהם ,ומהן
אפשרויות ההגנה על עצמם ,על
משפחתם ועל העסק שהקימו .אחת הטעויות וחוסר ההבנה של העצמאים
היא שהם לא מבינים את מהות העצמאי ,הם דורשים זכויות של שכירים,
שעה שהם לא שכירים”.
המוחים דורשים שינויי חקיקה שיטיבו את מצבם .נכון להיום העצמאי
משלם הרבה יותר משכיר (תשלומי עובד ומעביד) לביטוח לאומי ,אך לא
נהנה מכל הקצבאות הניתנות לשכירים וזאת יש לשנות:
 .1יש להקטין את תשלומי ביטוח לאומי של העצמאי.
 .2יש להשוות את דמי הלידה שמקבלת השכירה ,לעומת העצמאית.
 .3יש להשוות את תשלומי ביטוח לאומי לנפגעי תאונות עבודה.
יחד עם זאת ,מציין צוק ,דרישת העצמאים לקבל תשלום ימי מחלה,
חופשה שנתית מראה על אי הבנת מהות העצמאי מול השכיר“ .נשיא
לשכת יועצי המס ירון גינדי העלה הצעה מעניינת :לאפשר לעצמאים

נושאים העומדים על הפרק לטובת העצמאים
ומטופלים על ידי להב (רשימה חלקית)
•חוק מוסר התשלומים – לחייב את משרדי הממשלה ,רשויות
מקומיות ,חברות ממשלתיות לשלם לעצמאים עבור עבודתם
בשוטף  ,30 +ולא כמו שמשלמים כיום שוטף .120 +
•תשלומי ארנונה.
•תשלומי חובה לרשויות שונות עבור אישורי תקינות ,כמו מכבי אש,
חברת חשמל  ,וכו’.
•הקטנת תשלומים לביטוח לאומי.
למרות הקשיים ,מדגיש צוק כי לעצמאים כדאי לנצל את הטבות המס
המגיעות להן ,ופה נכנס גם סוכן הביטוח לתמונה“ .מתברר שעצמאים
רבים לא מנצלים את הטבות המס הניתנות להם בתחומי הפנסיה ,קרן
ההשתלמות ואובדן כוח עבודה .חשוב להיפגש עם העצמאים ולהדגיש
בפני מי שעובד בביתו ,למשל ,להוסיף לביטוח הדירה כיסוי לפעילות
עסקית .לכל אחת ואחד מאתנו יש עצמאים בין לקוחותינו .צאו לפגישה
עמם ,הציגו בפניהם את אפשרויות הביטוח ,וגם אם לא ייצא לסוכן
הביטוח למכור פוליסה – לפחות הוא עשה מעשה חשוב”.

רג’ואן גרייב פורש מתפקידו באוצר

גרייב ,ששימש כסגן בכיר לממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ,היה שותף
מרכזי בהובלה ויישום של רפורמות משמעותיות בתחום החיסכון הפנסיוני
רג’ואן גרייב ,סגן בכיר לממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון במשרד האוצר ,הודיע השבוע על פרישה
מתפקידו .גרייב היה אחראי על תחום ביטוח החיים
וקופות גמל באגף שוק ההון.
גרייב היה שותף מרכזי בהובלה ויישום של רפורמות
משמעותיות בתחום החיסכון הפנסיוני .הוא פעל
להגברת השקיפות והתחרות בשוק ,ולחזק את
מעמדו של החוסך אל מול הגופים המוסדיים .בין
היתר היה גרייב שותף מרכזי בהחלת מודל חיסכון
תלוי גיל ,הורדת דמי הניהול בחיסכון הפנסיוני,
ביטול מקדמים מובטחים בביטוחי מנהלים ופיתוח
כלים צרכניים המסייעים לחוסכים לקבל מידע
אישי ,כמו פיתוח אתר גמל נט להשוואות תשואות
של קופות גמל ,הקמת האתר למציאת כספים

אבודים ,פישוט הדו”ח השנתי לחוסכים ועוד.
גרייב ,בן  ,39בוגר כלכלה באוניברסיטה העברית
ומוסמך במנהל עסקים ,עבד באגף באוצר 14
שנים .אחיו ,נג’ואן גרייב ,היה שחקן כדורגל
מצטיין בנבחרת ישראל ובמכבי חיפה .גרייב החל
את עבודתו באוצר ככלכלן במחלקת קופות גמל,
ולאחר מכן ניהל את המחלקה .ב 2010-מונה לסגן
בכיר באגף שוק ההון האחראי על תחום החיסכון
הפנסיוני .בנוסף ,מכהן כדירקטור מטעם משרד
האוצר בחברת מקורות ייזום.
הממונה על שוק ההון ,דורית סלינגר הודתה לגרייב
על שנות עבודתו המסורות באגף ועל תרומתו
הרבה לפיתוח החיסכון הפנסיוני בישראל ,ואיחלה
לו הצלחה רבה בהמשך דרכו.

רג'ואן גרייב

שבועון לשכת סוכני הביטוח ,המסגר  18תל אביב ,03-6396676 ,מנכ"ל :רענן שמחי.
המערכת :עורך ראשי :לירן וייס ,שירי כהן גונן  ,shiri@pro-st.co.ilעריכה וכתיבה :עדי הגין ,עריכה גרפית :יואש ענבר ,הפקה :הוצאת מיל .www.mil-media
לפניה למערכת ,adihagin@gmail.com :לפרסום במגזין :זיו  050-5543991 -מיילziv@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 המוצר או השירות .אין לצלם להעתיק או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה או חלקים ממנו ללא היתר
בכתב ומראש מהמו"ל

 14במאי 2015

www.insurance.org.il

2

ניוד ביטוחי מנהלים
הישג ללשכה :המפקחת צפויה לפתוח
את שוק ביטוחי המנהלים לתחרות
יובל ארנון :חוסכים עם דמי ניהול גבוהים יוכלו לקבל מוצר אלטרנטיבי
בדמי ניהול נמוכים יותר ,ועם מקדם מובטח

“מתחילת הקדנציה הנוכחית בלשכה ,אנחנו מעלים את סוגיית הניודים
בביטוחי המנהלים בפני האוצר ובכנסת ,כדי להיטיב את מצבם של
הלקוחות שלנו .כנראה שבדומה למים שחוצבים בסלע ,לאט לאט
טיפטפנו עוד טיפה ועוד טיפה ,ולבסוף הצלחנו להשפיע .ההנחיה הזו
באה בראש ובראשונה לשרת את הלקוחות .חוסכים עם דמי ניהול
גבוהים יוכלו לקבל מוצר אלטרנטיבי בדמי ניהול נמוכים יותר ,ועם מקדם
מובטח” ,אומר יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני יובל ארנון ,בתגובה לפרסום
ב”גלובס” ,לפיו המפקחת דורית סלינגר צפויה להודיע בקרוב על פתיחת
שוק ביטוחי המנהלים לתחרות.
סלינגר צפויה להתיר את הניוד של הפוליסות בין חברות הביטוח ,תוך
שמירה על מקדמי ההמרה.
עם זאת ,בשל חשש האוצר מכך שבעתיד החברה שאליה נוידה הפוליסה
לא תוכל לעמוד בהתחייבות למבוטח בגלל התארכות תוחלת החיים ,הוא
צפוי לקבוע מנגנון לייקור דמי הניהול .מנגנון זה יתאפשר אם וכאשר
תהיה עלייה בתוחלת החיים בהתאם ללוחות האקטואריים של האוצר.
בכל מקרה ,החברה המקבלת לא תורשה להעלות את דמי הניהול בפוליסה
שנוידה אליה לרמה שגבוהה יותר מזו שהיתה בפוליסה המקורית.
האפשרות לנייד פוליסות ביטוחי חיים צפויה לשפר את מצב הלקוח שיוכל
לפעול להשגת דמי ניהול מופחתים ,גם אם יישאר באותה חברה.

לדברי ארנון“ ,כבר בפגישת ההיכרות הראשונה שנערכה עם סלינגר
העלינו את העניין ואת הצורך בפתרון נושא ביטוחי המנהלים ,מתוך הצורך
לשרת את קהל הלקוחות שלנו ששבוי בדמי ניהול גבוהים ,ואינו מסוגל
לקבל תנאים טובים יותר כי אין לו אפשרות לנייד את הביטוח.
“במקביל ,יצאה חקיקה ב 2012-שהוביל ח”כ חיים כץ וקבעה תקרה לדמי
הניהול בביטוחי מנהלים ובקופות גמל .התקרה שנקבעה היא נמוכה יותר
מדמי ניהול שמשלמים לקוחות ולא מסוגלים להוריד אותם .לכן לקחנו
את הנושא וביקשנו לדחוף אותו ,מכיוון שהוא משרת את ציבור החוסכים
באופן משמעותי .משלא נענינו על ידי הפיקוח ,כתבנו הצעת חוק שנתנו
לח”כים שונים ,שהסכימו לקדמה .היא כבר היתה על המדוכה ,ואז הגיעו
הבחירות וטרפו את הקלפים”.
ארנון מסביר כי “מטבע הדברים ,חברות הביטוח הגדולות ,בעלות תיק
גדול של ביטוחי מנהלים ,שדמי הניהול הגבוהים שלהם תורמים לרווחים
שלהן ,גילו את ההתנגדות הגדולה ביותר לניוד .הן יצטרכו להיערך
בהתאם :לנסות לשמר את הלקוחות בתנאים טובים יותר מאלה שקיבלו
עד כה ,או לאפשר ללקוחות להעביר את הביטוח לחברה אחרת ,עם
שימור המקדם המובטח .יש לזכור כי מוקדם עדיין לדבר ולראות מה
קורה .אני מניח שבקרוב ייצאו תקנות מסודרות ,בדמות חוזר או טיוטת
חוזר ,שיבהירו איך בדיוק יתבצעו הניודים .אבל אין ספק כי מדובר במהלך
חיובי ,שאותו אנחנו מובילים זמן רב”.

מחוז חיפה והצפון ישתתף במשדר
התרמה עבור בית החולים בני ציון
יו”ר המחוז“ :חשוב לנו גם להציג את הסוכנים כתורמים לקהילה”

מחוז חיפה והצפון נבחר ,זאת השנה השנייה ,להוביל את משדר ההתרמה של
רדיו חיפה למען מחלקת הילדים בבית החולים בני ציון (רוטשילד) בחיפה.
במשדר ,שייערך ב 1-ביוני ,יקבלו כל אחד מראשי הארגונים הכלכליים בצפון
וראשי ערים שעה שבה יתרימו את הציבור לצורך רכישת ציוד מציל חיים
למחלקת הילדים בבית החולים .מחוז הצפון בלשכה קיבל את השעה 12.00-
 ,13.00ובאולפן יישב יו”ר המחוז ליאור רוזנפלד ,שיעלה לשידור סוכני ביטוח
ויתרים מהם כספים לטובת המטרה הנעלה הזאת.
בשנה שעברה תרמו סוכני הצפון כ 90-אלף שקל ולדברי רוזנפלד ,השנה הם
מצפים לשבור שיא חדש במחוז“ .אין לי ספק כי סוכני הביטוח יפתחו את
הלב ואת הכיס ויתרמו ביד רחבה .מעבר לחשיבות התרומה ,חשוב לזכור כי
הסוכן מקבל פרסום חינם ב”פריים טיים” ,לו ולסוכנות שלו ,וכמו כן ההוצאה
על התרומה מוכרת על ידי רשויות המס .חשוב לנו גם להציג את הסוכנים
כתורמים לקהילה ,ובכך להוסיף נדבך נוסף לשיפור תדמיתם בציבור”.

סוכנים המעוניינים לתרום מוזמנים לשלוח מייל לsnifh@bezeqint.net-
ושמם יוזכר בשידור ו/או בחיוג לאולפן בזמן השידור.
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ניוד ביטוחי מנהלים
ניוד הפוליסות יוצא לדרך

שיעור
בפיננסים

שיעור
בפיננסים

תפקיד סוכני הביטוח בסערת ביטוחי המנהלים הוא לסייע ללקוחות
לשלם פחות דמי ניהול ולייעל את התיק הפנסיוני שלהם

הוועדה לביטוח פנסיוני

דודי עמית ,יו”ר ועדת הפיננסים

הכתובת היתה על הקיר ,לכולם היה ברור שזה רק ענין של
זמן ,לכן הכותרת של “גלובס” מהשבוע על כוונת האוצר
לאשר ניוד ביטוחי מנהלים לא הפתיעה אף אחד .היה
ברור לכולם כי מעוז הרווחים האדירים של חברות הביטוח
לא ימשיך במתכונתו הנוכחית לעולמים.

ב ,31.12.12-ועל כן אסר משרד האוצר על ניוד כספים
אלו לקופות דומות .כך קרה שהון עתק של הלקוחות שבוי
בידי חברות הביטוח.

"כמה שיותר סוכנים שייכנסו
לתחום הפיננסים ,הרי זה משובח"

וחברות הביטוח? הן חייכו ונהנו מאוד ,מכיוון שבפוליסות
עד  2004הן קיבלו דמי ניהול של  0.6%באופן קבוע +
אומדן שוק ביטוחי המנהלים המועמדים להיכנס
 15%מהתשואה הריאלית (לדוגמה ,ב 2013-נהנו חברות
ארנון את כנס ביטוח
 2.1%סיכם
בירושלים,
שעבר
בשבוע
בישיבת
הארצית,האוצר
המועצהמטרת משרד
מיליארד שקל.
לרפורמה הוא כ80-
מהתשואה וב-
ממוצעים של
מדמי ניהול
שנערכההביטוח
הניהול.
דמי
את
להוריד
מאוד
היא אחת וברורה
הוועדה
פעילות
את
וסקר
באילת
ופנסיוני
חיים
 .)1.5% - 2014בפוליסות מ 2004-ואילך היו דמי הניהול
מהשוטף  ,5%כך שבסך
ואילו
1.25%
בממוצע
פנסיוני
לביטוח
הוועדה
מצבירהיו"ר
אם בקרנות הפנסיה החדשות ,בקופות הגמל ובקרנות מאת יובל ארנון,
הכל מדובר בכסף רב.
ההשתלמות יש ירידה לינארית שיטתית בדמי הניהול
דודי עמית
אחריות על החיים" ,ובו
"לוקחים
באילת
לאורך נושא
ולימדו רבות את התחום .אבל לאחר מכן רוב הסוכנים לא
המנהלים
היהביטוחי
לגבי
הכנסלא כך
השנים ,הרי
משנים
פוליסות
לנייד
היכולת
אי
למרות
כי
לציין
חשוב
באחריות הסוכן כלפי לקוחותיו ופחות עסקנו
לעסוק
חזרנו
נכנסו לתחום ,רק קבוצה קטנה וצעירה .חברות הביטוח
המרה.
מקדם
שהבטיחו
שהופקו מיוני
הפסיקוהפוליסות
ניתן לנייד את
בפנסיה ,בדמי ניהול וכדומה .אחד הדברים שהנהגנו אלו ,כן
שהמאבק על
נכונות להשקיענראה
ברוב ,שאינם
ההוניותאין היום
להשקיע ברוב.
לראשונה
במשחק.ניהול
 2001לבתי השקעות ,ולהפחית את הדמי
מהתפישה של
כחלק
הצהריים,
מושבי
למעשה,הוא
באופן רוצים לחשוף אותו,
ואולם אנו
שהונפקו
המנהלים
ביטוחי
בפוליסות
מדובר
פוליסותמהביטוחי
ניכר לטובת החוסכים.
מידע
החברים
לידיעת
ולהביא
אחריות
הגם שלא כולם ייכנסו למשחק .יש עוד
לחוסך
ושהבטיחו
,2012
בדצמבר
לקיחת ל31-
מיוני  2001עד
בעתהרצאות
קרי,שתי
נערכו
מושב
בהרצאות.פיבכל
המדף
לעשות ,הרבה מוצרים שלא יושבים על
עם מקדם
המנהלים
הצטרפותו
החיים.
תוחלת
מקדם המרה על
הפוליסות
יהיה גורל
במקביל .נהניתי לראות את היענות האנשים
אתם רואים מה קורה בתוכניות
הסוכנים.
יש לשים לב כי עדיין לא ידוע מה אצל
תהיה
מה
שיצבור
הכסף
סכום
סמך
ידע המבוטח על
הולך להיות
מובטח
מאחר ובתקופה
שהופקו מינואר  1991עד יוני ,2001
להרצאות בצהריים ,למרות קיצור ארוחת
בריבית
שנמכרות זובחברות הביטוח
החיסכון
חלקי
צבירה
סכום
הנוסחה:
לפי
שלו
החודשית
כמהמאופן
מהותית
חישוב גובה הקצבה לגיל הפרישהכהשונה
הפנסיההצהריים וההימנעות מהבריכה ומהים .אנשים
נמוכה.
שישתתפוחברות הביטוח
שיותר סוכנים מרתק.
חודשית.
אתקצבה
ההמרה =
וכעסו אם התחילו לפני
האולמות,
מקדם מילאו
ואילך .משובח .עמית בונה הכשרות
2001הרי זה
במשחק,
חישוב הקצבת פרישה בפוליסות מיוני
מקווהאת מלתם
טרםואניאמרו
הזמן.
אחרי
בשנות או
לסוכנים שירצו להיכנס לפיננסים,
ה 80-וה 90-המכנה (מקדם ההמרה) ,היה
מקדם
המנהלים עם
נראה שהמאבק על פוליסות ביטוחי
כצופה מהצד התמוגגתי לראות אנשים שרצו
דחיפה.
לכולם
שזה ייתן
כ.210-
 140-150ואילו בסוף  2012היה מקדם ההמרה
בימיםאין לי
הסופית ,אך
אמרו את
הביטוח טרם
לראות את כל ההרצאות ולא היו יכולים
הפנסיונית ,אנו מחדשים
המסלקה
מובטח הולך להיות מרתק .חברותלגבי
לשמר
הלקוח
החשיבות והרצון
להבין את
מכאן ניתן
שלמהשטח
שסוכנים
זאת .העובדה
לעשות
המסלקה
הנושא ,וגם נדון עם
עומדיםאת
הקרובים
בפני שינוי
מלתם הסופית ,אך אין לי ספק שאנו
שאנו עומדים
ספק
ההמרה
שמקדם
ויודע
מבין
הלקוח
גם
כי
אלה,
פוליסותוחברי הוועדה ,העבירו את ההרצאות היא אחד
שנלחמושאפשר להעבירו היום
ייפוי הכוח,
בנושאביטוח
קרדינלי .ומיקומנו בסערה? אנו ,כסוכני
יצטרךקרדינלי
רוצהשינוי
תאוצה ,וגם מי שלאבפני
החודשית מגיל
הגמלה
התוצאה?
ילך ויגדל.
עוד
זו
במסורת
שנמשיך
הלב .מקווה
הקטנתאת
המחממים
הדברים
תופס
הנושא
המסלקה.
דרך
רבות לכך שרפורמת הניוד תיכנס לתוקף ,נמשיך לדאוג
רבות.
הפרישהשנים
להיכנס למשחק הזה.
משמעותי.
באופן
שלהתיק
שוטפת את
ניהול ולייעל
פחות דמי
לשלם
ללקוחותינו
ולעזוראחד
בשבוע שעבר הוצאנו באינטרנט משוב ,שבו ביקשנו מכל
הוועדה ,שדנה בחוזרים
פעילות
לכך יש
מעבר
שלהם.
הפנסיוני
לשיווק
לשאלותהמרה
שהבטיחו מקדם
המוצרים
אין
מקום להוסיף הערות.
הופסקוויש
לגבי הכנס,
להתייחס
השונים .על הפרק כרגע מצוי מסמך ההנמקה.
לסיום ,אנו רוצים לעורר מחדש את כל נושא ההכנה לאכיפה או
תחליף לחוכמת ההמונים ,ואנו מבקשים ללמוד ממנה .גם
בכנסים הקרובים שיהיו אבקש מהסוכנים שהשתתפו להתייחס נהלים יותר נכונים במשרדי הסוכן .בעבר היה מיזם שעשה עו"ד
ג'ון גבע עם שוש בורנשטיין ,חלק מהסוכנים עשו את התהליך
למשוב.
וחלק לא .הפעם פנינו ,בנוסף לגבע ,גם למשרד קוסט פורר וגם
בנוסף ,בשבוע שעבר מינינו את דודי עמית כיו"ר תת הוועדה
מקדם לדוגמה
מספר קצבאות מובתחות
מקדם
ריבית
מקדם המרה
למשרד הולצמן שזכה במכרז האכיפה במשרד האוצר ,וביקשנו
הוא נכנס לנעליו של ארז גוטמן ז"ל .ביקשתי
לפיננסים.ביטוח
תחילת
67
בגיל
לגבר
מוקדם
במוות
המבוטח
למוטבי
הפחתה
תעריפית
מובטח
מכל אחד שיעשה מדגם של התנהלות נכונה של משרד .יש לנו
לשלבו בכל מפגש ,והוא כבר הודיע
ממנהלי מחוזות וסניפים
כל אחד מהזווית שלו ,עם הניסיון
רוצים שבכל
בשלושת
שישתתף
הצעות של שלושה גופים137,
120
המפגשים הקרובים x.אנחנו x
1990
עד
√
שלו בתחום .בימים הקרובים נפיץ את החומר בקרב הסוכנים,
מפגש עם סוכנים תהיה פינה על פיננסים .נקדם מעין מכללה
157
120
x
2.5%
06/2001-1991
√
וכל אחד יוכל לבחור משלוש ההצעות את המתווה המתאים לו.
ללימוד תחום הפיננסים עבור הסוכנים.
חושבים שזו אחריותנו195
240
ההזדמנותואילך
07/2001
 4%לאחר √
√
לוודא שכמה שיותר סוכנים יעברו
אנו
ועדת בכר,
להיכנס לתחום נוצרה
הגדולה
תהיה יותר מקצועית.
שעבודתם
כך
הזה,
התהליך
את
השקעות,
ביטוח
בנושא
השתלמויות
הרבה
היו
אז
ב.2005-
מתוך “גלובס”

השינויים העיקריים במקדמי ההמרה בפוליסות הביטוח לאורך שנים

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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עצות מיסוי לסוכן
מיסוי פרסים לסוכני ביטוח

מתי פרס נחשבת להוצאה מוכרת ,ואיך על סוכן הביטוח לרשום פרסים בדיווח השנתי?
רו”ח רמי מימון ,יועץ הלשכה לענייני מיסוי
כחלק ממערכת היחסים בין הסוכן
לחברות הביטוח ,זוכים סוכני ביטוח
שעמדו ביעדים בפרסים מחברות
הביטוח .אותם הפרסים מגולמים
לפי שיעור מס של  ,40%שאותו
מעבירות חברות הביטוח למס
הכנסה כניכוי במקור ,והן מוסיפות
לסכום מס ערך מוסף .אבל איך
מופיע הפרס בספרי החשבונות
של סוכן הביטוח? הניכוי במקור
ניתן לניצול כנגד הכנסתו החייבת
של הסוכן ,ניצול הפרס גורם לזיכוי
רמי מימון
ולחיוב חשבון הסוכן בספרי חברת
הביטוח בסכום המגולם ,וההכנסה
מהפרס נוספת להכנסות הסוכן ומופיעה באישור המס.

דוגמה
הכנסה שנתית שנתקבלה מעמלה
פרס שקיבל הסוכן
גילום הפרס לפי 40%
הכנסה שתתקבל באישור המס השנתי

 500אלף שקל
 20אלף שקל
 13,333שקל
(סכום זה מנוכה במקור)
 533,333שקל

כהוצאה לא מוכרת לצורכי מס .הוצאות נסיעה לחו”ל לצורך השתלמות
או פעילות עסקית מוגבלות בסכומים לפי תקנות מס הכנסה .יתרת
הסכום מעל המותר הינה הוצאה לא מוכרת.
•המרת פרס בתשלום עמלה :חלק מחברות הביטוח מאפשרות המרת
הפרס בתשלום עמלה .במקרה שבהם מבקשים המרה ,יש לדרוש
מחברת הביטוח את סכום הפרס כולל הגילום ,אחרת הסוכן מפסיד את
ההטבה שבגילום.
התאמת התקבולים לאישורי המס :בחודש האחרון נערכו ביקורות על
ידי שלטונות המס ,ונתגלו הפרשים בין דיווחי ההכנסות של הסוכנים לבין
אישורי המס שמוציאות חברות הביטוח לסוכנים בסוף השנה .כדי לעלות
על ההפרשים ,יש לבצע מדי שנה השוואה בין אישורי המס שמתקבלים
מחברות הביטוח לבין הסכומים שנרשמו בהנהלת החשבונות .בגין
הפרשים אלו יש להוציא חשבונית הפרשית בסוף כל שנה ,ולדווח עליהם
למע”מ ולמס הכנסה.

כך תטפלו בפרסים
התקבל
מחברת
הביטוח
נסיעה
לחו”ל לכנס
MDRT

•פרס כהכנסה :פרס לסוכן ביטוח הינו הכנסה חייבת במס והוא מופיע
באישור המס השנתי מחברת הביטוח .סכומי הפרסים גורמים לעתים
להפרשים בין אישורי המס שמתקבלים מחברות הביטוח לבין החשבוניות
שהוציא הסוכן במהלך השנה ,על בסיס התקבולים שקיבל מחברת
הביטוח .עם קבלת התיעוד על חיוב החשבון מחברת הביטוח ,על הסוכן
להוציא חשבונית לחברת הביטוח על סכום הפרס בתוספת מע”מ.

טיול ליפן

•הכרה בהוצאה לצורכי מס :לפרסים יש להתייחס כמו לכל הוצאה לפי
מטרתה והפעילות העסקית /פרטית שבוצעה במהלכה .כדי שההוצאה
תוכר ,יש להצטייד באישור מחברת הביטוח על הפרס ועל אופן ניצולו
(השתלמות ,כנס ,ארוחה ,סוף שבוע ,נסיעה לחו”ל וכיוצ”ב).

טלוויזיה,
מקרר,
מחשב

כנס לשכת
סוכני
ביטוח

מאחר שחברת הביטוח הינה מוסד כספי ,האישור מחברת הביטוח אינו
חשבונית מס ואין אפשרות לקזז את המע”מ בגינו .במקרה של הוצאה
מוכרת (לדוגמה ,לוחות שנה) עדיף לקבל חשבונית מהספק נותן השירות,
לשלם לו ולקבל זיכוי מקביל מחברת הביטוח.

תווי קנייה
על סך 500
שקל

פרס המיועד להשתלמות או לכנס מקצועי הינו הוצאה בייצור הכנסה.
הוצאות נסיעה לחו”ל הינם הוצאה מוכרת ,בתנאי שזו הוצאה בייצור הכנסה
כהגדרתה בסעיף  17לפקודת מס הכנסה (נסיעה עסקית ולא פרטית).

תווי קניה
או פרס
אחר
מחברת
הביטוח
לעובד
הסוכנות

ניתן במקרים מסוימים ,ובמיוחד בפרסי נסיעה להשתלמות בחו”ל ,לראות
בהוצאה זו כהוצאה מוכרת לצורכי מס בהיותה הוצאה בייצור הכנסה.
גם במקרים אחרים ,כמו נסיעה עם מנהלי ועובדי חברות הביטוח (לדוגמה,
נסיעה עם מנכ”ל חברת הביטוח ומנהלים אחרים) ,ניתן אולי לטעון שזוהי
הוצאה בייצור הכנסה כי כך יוצר ומשמר הסוכן הכרויות אישיות עם מנהלי
חברות הביטוח ,ומשמר ומגדיל את הכנסתו העתידית.
•הוצאות לא מוכרות :נסיעה של אשה/נלווה אחר שאינו עובד הסוכנות
אינה הוצאה מוכרת לצורכי מס .נסיעה שלא שולבו בה תכנים היכולים
להצביע על הוצאה בייצור הכנסה ,יגרמו גם הם לסיווג ההוצאה
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פרס
שהומר
לעמלה

טיפול בהכנסה

טיפול בהוצאה

הוצאה מוכרת  -כנסים
ההכנסה תירשם
על פי הסכום
שנרשם בדו”ח
חודשי מחברת
הביטוח.
במידה ומתגלה
ההפרש בסוף
השנה הוצאת
חשבונית הפרשית,
ולדווח למע”מ
ולמס הכנסה.

לא נרשם בכרטיס
הסוכן ולא גולם
על ידי חברת
הביטוח –
קיימת אי בהירות/
מחלוקת אם
זו הכנסה של
הסוכנות.

הוצאה מוכרת  -כנסים
צריך להוכיח שזו הוצאה בייצור
הכנסה אחרת לא מוכר
במשרד הסוכן – רכוש
בבית הסוכן  -לא הוצאה מוכרת

אם הסכום גולם על ידי חברת
הביטוח:
הכנסה מעמלה
במקביל הוצאת שכר
גילום ההטבה בשכר העובד

הכנסה של הסוכן
לפי התקבול.

סוכני הביטוח מוזמנים לפנות ליועץ באמצעות מערכת היועצים של
הלשכה
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בריאות
השירות של מגדל
שיטת
אינו
הבריאות
ביטוח
מדוע
מכסה שידון מה
כנס
יקיים
ביטוח
שמאי
איגוד
שלום
כן?
והשב”ן
וריכוז
קשב
בעיית
הבריאות
דירה
לביטוח
החדשה
התקנית
בפוליסה
שלך?
ורדה לבקוביץ ,סגנית יו"ר ועדת ביטוחי בריאות וסיעוד

הכנס שיתקיים ביום שני הקרוב מיועד גם לסוכני הביטוח

עד 80%ועד תקרה קבועה :פסיכולוגים ,ריפוי בעיסוק,
תשובה :פוליסת הבריאות במהותה מכסה ניתוחים בארץ
(קטסטרופות).
ותרופות
השתלות
בחו”ל,
טיפולים
פסיכו-
וייעוץ
אבחון
דידקטי,
וייעוץ
אבחון
תזונאי,
ייעוץ
בנוסף ,יכלול הכנס יכלול הרצאות מקצועיות ,בהן :קיבי אהרונוב ,מהנדס
כנס בשפיים שמיועד לשמאי
שני הבא
יקיים ביום
ביטוח
ובחו”ל,שמאי
איגוד
נספח
נספחים:
בכמה
כיסוי
יש
וריכוז
קשב
לבעיית
(,)TOVA
וריכוז
קשב
בהפרעות
וייעוץ
אבחון
דידקטי,
ולסוכני ביטוח .הכנס יעמיד במרכזו את השינויים בפוליסה התקנית
רכוש
הטקסטיל ומומחה הטקסטיל מספר אחת בארץ והיחיד שעוסק בהערכת
ההגדרה
במידה
לדירה בסל -
התרופות שלא
שלוייעוץ
אבחון
(,)BRC
טקסטיל,וריכוז
בהפרעות קשב
הערכות טקסטיל ,ואמנון רם מחברת
התהליך
ידבר על
אבחון וייעוץ נזקי
בינואר.
שקיימתהביטוח
הפיקוח על
שפירסם
החדשה
המתאימה ,מכוסה התרופה בניכוי השתתפות עצמית;
העוסקתמיומנויות
( ,)MOXOפיתוח
בהפרעות קשב וריכוז
בשיקום נזקי רכוש ,ידבר על שיקום מבנים
בלפור אקספרס,
בגין
המבוטח יקבל את כספו
מכסהבפוליסה
המרכזיים
החידושים
בין
החדשה:מומחה,
ייעוצים לרופא
אמבולטורי -
נספח
תקשורת ,פיתוח כישורים התפתחותיים
קלינאית
למידה,
רטובים.
בשכירות
הגר
מבוטח
הפוליסה;
את
מבטל
הוא
כאשר
הנותרת
התקופה
נוירולוג ,עיניים ,וטיפולי הידרותרפיה ופיזיותרפיה .שימו
רגשיים ,רכיבה טיפולית ,טיפול ביצירה.
לדברי וינשטוק“ ,שמאי רכוש הוא אחד הגורמים המשמעותיים ביותר עבור
למשך שנה ,ולא חצי
חלופית
לשכירת דירה
כי כסף
יקבל
השיפוץלא
לתקופתומשפחה
רופא ילדים
פסיכיאטר,
פסיכולוג,
לב
עצמית,
השתתפות
בניכוי
בהסכם,
ביטוח לבחור במטפלים
בפוליסה.כיסוי נזקי צונאמי במסגרת ניתן
חריגהקודמת;
בפוליסה
שהיה
כפי
שנה
הסמכות המקצועית שאחראית על
שהוא
ניזוק ,מכיוון
שרכושו
המבוטח
נמצאים בכיסוי .קיים
מטפלאניפרטי
לבחור
בתנאים ,או
רעידת אדמה ולא במסגרת כיסוי שיטפון; כיסוי כלי נשק ברישיון למספר
רואה חשיבות רבה בקיום כנס שבו
לו .לכן,
שנגרמים
המוגדרהנזקים
במסגרתטיפוליםהערכת
שאתם
שירות
כן ,כתבי
כמו
התקרה.
שנגרםהחזרים עד
סערה; כיסוי נזקולקבל
לאור הרפורמה
במיוחד
השמאים להיחשף לתכנים חדשים ועדכניים,
יוכלו
חיצוניים בעת
ספקיםולשערים
ידילגדרות
כיסויעלנזק
התכולה;
ביטוח
לבקוביץ
ורדה
(רפואה
עת
באותה
בהתקשרות
הביטוח
חברת
נמצאת
המבוטח או
בשל התנגשות במבנה הדירה על ידי כלי רכב
כתבבמפגש הבלתי אמצעי שבין שמאי
אתרבה
חשיבות
בנוסף,
החדשה.
רואה ויש לו
אניהשב”ן
מול
לטפל בכך
בחר המבוטח
הנהוגים על ידי באם
ייעוץ
משלימה,
שירות לילד,
מבניכתב
מונעת,
מקצועי
להעברת
וסוכני
הביטוח
חברות
אנשי
הרכוש,
לדירה.
מחוץ
לרכוש
פשוטה
רפואה גניבה
הוספת כיסוי
משפחתו;
מי
מציע
ידע מה
לבדוק
הביטוח ,ככלייש
השירות ,ניתן לשפותו על ידי הצגת הפנייה ,קבלת ריכוז
הביטוח
(חברת
ספקים
כמה
קיימים
בשוק
פסיכולוגי).
מתוך מסורת ארוכה של כנסים מעין זה
ראשון
יהיה
הזה
שהכנס
ומקווה
כמות טיפולים או האבחון ,עלות כל טיפול וקבלה .רוב
יו”ר ענף רכוש
יש דורון
ההתקשרות).עו”ד
איגוד השמאים
לשנותם יו”ר
יכולה ישתתפו
בכנס
כתב השירות ומה
חבקין,מציע
לבדוק מה
במהלך
לבחור שמאי הרכוש”.
המקצועי של
באתרעולמו
להעשרת
המיועדים
הספק .ניתן
מופיעים
רכוש באגף הטיפולים והשירותים
ביטוחי
צוות
מנהל
וינשטוק,
שעיה
השמאים
באיגוד
בחלק
הקיימת.
לפוליסה
להוסיף
ניתן
ומה
השירות
כתב
לפוליסה
ניתן להוסיף
גאוגרפי.
מעודי ,שידבר על
בריאות,אוהד
הצהרת האוצר
שבמשרד
וחיסכון
ההון,
שוק
יתקיים ביום שני  ,4.5.15ב 16:00-במרכז הכנסים בשפיים באולם
ספק על פי אזורהכנס
קיימת
נדרשת
ביטוחלא
השירות
מכתבי
הקיימת .בחלק
דירה ,יו”ר לשכת סוכני ביטוח
לביטוח
התקנית
שבפוליסה
החידושים
ראשונים.
טיפול.
ו/או
כיסוי
לכל
שונה
אכשרה
תקופת
שאלות למדור יש לשלוח לכתובת:
אריה אברמוביץ ,יו”ר הוועדה לביטוח כללי אריאל מונין ,שידבר על
השירות לא
מכתבי
03-5615516
להירשם מראש במזכירות איגוד השמאים בטלפון:
יש
בשנת
ייעוצים
ארבעה
הקשרהשירות
כתבי
pitputip@vl-ins.com
ביטוח,והשמאי ,ועו”ד ארז
הביטוח
חברת
הביטוח,
מציעיםסוכן
המשולש שבין
נדרשת הצהרת
או במיילigud@shamaeim.co.il :
שניאורסון ,שידבר על נזקי רכוש מול נזקים הנובעים מאופן הטיפול של
חברת ביטוח במקרה ביטוח1.1 .על פי הנחיות חוזר מנכ”ל ,אבחון
4.4לשב”ן יש תנאים לקבלת זכאות
בריאות ,קיימת
דידקטי מהווה חלק מסל התמיכה
לאבחון (גיל שונה ,זמן המתנה,
תקופת אכשרה שונה
בתלמיד שנמצא זכאי להוראה בשילוב
והשתתפות עצמית שונה בין הקופות
לכל כיסוי ו/או טיפול
על ידי ועדה סטטוטורית .על המבוטח
ובין המסלולים ,רק באמצעות מכוני
לבדוק במחלקה לחינוך מיוחד ,אם
הסדר) .באם בחר המבוטח לטפל
העירייה או המועצה שאליה שייך
בבעיה מול השב”ן ויש לו את כתב
התלמיד מכירה בחלק מההוצאה.
השירות המתאים ,ניתן לשפותו על ידי
בחלק מהרשויות קיימת השתתפות
הצגת הפנייה וקבלה .
על ידי הצגת הפנייה ,קבלה מקורית
5.5באמצעות הפוליסה וכתבי השירות
וסיכום האבחון.
קיימים כיסויים רבים ,קל וחומר
2.2מ 2007-זכאים הורים להטבות מס בגין
אפשרות בחירה למטפל ,ולא רק
ילד שאובחנו אצלו הפרעות קשב וריכוז
במכוני הסדר כפי שהשב”ן מציע.
על ידי ועדת השמה ,שקבעה שהילד
זקוק למסגרת חינוך מיוחדת.

טיפ טיפת
בריאות

3.3קיימת זכאות לשיעורים על ידי מורה
מתקנת במסגרת יום הלימודים ,על פי
המלצת הוועדה.

מהרו להזמין את לוחות השנה
המדהימים והייחודיים של לשכת
סוכני ביטוח בישראל
עם תמונות מעוצבות בקפידה ובטוב טעם.
הלוחות מודפסים באיכות ובסטנדרטים
הגבוהים ביותר.
הזמינו מהר לפני שיגמר
לפרטים ולטופס הזמנה לחץ כאן
 14במאי 2015
 21באפריל 2015
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כנס פסגות
“אין תחליף לסוכני הביטוח –
השותפים העסקיים שלנו”
בכנס הסוכנים השנתי של פסגות הצביע מנכ”ל פסגות חגי בדש
על הבעיות הכלכליות שמשפיעות על החיסכון הפנסיוני

לחינוך פיננסי שמפעילה פסגות ,השראה שנלקחה לדבריו מבנק אוף
אמריקה“ .אנחנו עושים פעילות רבה ויש למעלה מ 800-אלף איש שנכנסו
לאתר”.

“אין שום תחליף לסוכן הביטוח
שנפגש עם הלקוחות .אמנם
הסוכנים צריכים להיפגש יותר עם
לקוחות ,אך אין תחליף לסוכנים
שהם השותפים העסקיים שלנו”,
הצהיר חגי בדש ,מנכ”ל פסגות ויו”ר
איגוד בתי ההשקעות ,בכנס הסוכנים
השנתי ה 4-של פסגות ,בשיתוף
עדיף.
בדש ציין כי בעשור האחרון נרשם
שיעור צמיחה בחיסכון הפנסיוני של
חגי בדש
למעלה מ ,270%-הנובע מעליות
בשווקים ושינויי חקיקה שגרמו
לצמיחה בסגמנט זה .הוא ציין את הבעיות הכלכליות שמהן מושפע
החיסכון ,בהן העלייה בתוחלת החיים המחייבת גיל פרישה עם יותר כסף
ופרמטר התנהגותי – כניסת הדור הצעיר לעבודה בגיל מאוחר“ .כיום
נוסעים לשנה שנתיים ,עושים תואר ראשון ושני ,ומצטרפים לשוק העבודה
בגיל  .30הפער הזה מגיעה לסדר גודל של  400אלף שקל בחיסכון
הפנסיוני .הציבור חוסך פחות ואנשים צורכים יותר וחוסכים פחות .גם
שינויי החקיקה פגעו בחיסכון הוולונטרי – חיזקו את הפנסיה ופגעו
בחיסכון הפנוי".
“החוסכים צריכים להימנע מטעויות פיננסיות נפוצות .עדיף לבדוק כספים
אחרים לפני קרן ההשתלמות .למדינה תפקיד מרכזי בכך .דובר על כך
ששר האוצר צריך לקדם חינוך פיננסי .על המדינה להשקיע גם בקמפיינים
הקשורים בידע בנושא הפיננסי” .בהקשר זה הזכיר בדש את מרכז הידע

הוא אף סקר את התפתחות תיק נכסי הציבור המנהל למעלה מ 3-טריליון
שקל 900“ .מיליארד שקל יושבים בהר השקלים בריבית אפסית וישנו שינוי
גדול  -בשנתיים האחרונות יצאו מהפיקדונות השקליים  60מיליארד שקל
שעברו לתעשייה הפיננסית .זוהי מגמה שתימשך  -לא משנה אם הריביות
בארה”ב או בישראל יעלו ,הן ימשיכו להיות נמוכות .ישנה עלייה בחלק
מהגופים המוסדיים מול הבנקים .על פי תחזית ל ,2020-תיק נכסי הציבור
ינהל  4טריליון וחלקם של הגופים המוסדיים יהיה גדול יותר משל הבנקים”.
בדש אף ציין כי הסביבה המקרו-כלכלית היא חיובית ומתונה“ .ישנה
שונות גבוהה בין המדינות בעולם .בארה”ב יש יציאה מהמשבר ,באירופה
נרשמת עדיין צמיחה נמוכה ונראה כי השוק הישראלי יצא מהמשבר ויגיע
לפוטנציאל של  .3.5%הריביות בכל העולם ,ריבית מוניטרית וגם ריאלית,
נמוכות מבחינת אינפלציה ,והתחזית היא שהן ימשיכו להיות נמוכות”.
לדברי בדש ,בית ההשקעות מנהל כיום  200מיליארד שקל במגוון אפיקים,
ועובד עם למעלה ממיליון לקוחות“ .אנו מנהלים  56מיליארד שקל בפער
ניכר מבתי השקעות אחרים ,ויש חלוקת מוצרים לקהלים שונים .התחלנו
את הכנסים המשותפים האלה לפני ארבע שנים והצהרנו שנגיע למיליארד
שקל ,ואנחנו עומדים במיליארד שקל בקרן הפנסיה החדשה .יש צמיחה
גדולה בשוק ביטוחי החיים .תעשיית פוליסות החיסכון מנהלת 14
מיליארד שקל .פסגות הגיעה בארבעה חודשים ל 600-מיליון שקל ,ואנו
צופים עד סוף השנה להגיע למיליארד שקל ,ול 3-מיליארד שקל בשלוש
השנים הבאות”.

“סוכני הביטוח חשובים –
יש למצוא מודל תגמול עבורם”
מנכ”ל פסגות ביטוח גמל ופנסיה אריק יוגב ציין כי זכות הבחירה
של המבוטח בסוכן הביטוח היא שינוי דרמטי משמעותי

“אנחנו שוקלים מודל תגמול חדש
בהתייעצות עם לשכת סוכני ביטוח.
הסוכנים חשובים וצריך למצוא
מודל מתאים .זכות הבחירה בסוכן
הביטוח ,שתינתן למבוטח עם
השלמת החקיקה בנושא ,היא שינוי
דרמטי בעל משמעות רבה” ,אמר
אריק יוגב ,מנכ”ל פסגות ביטוח,
גמל ופנסיה ,בכנס הסוכנים השנתי
ה 4-של פסגות ,בשיתוף עדיף.
לדבריו“ ,ממצאי סקר בחו”ל מראים
כי בכל מקום הלקוח מבקש לקבל
שירות שונה ולראות דברים בדרך
 14במאי 2015

הנוחה לו .אנחנו צריכים לתת לו את מה שהוא מבקש .למעלה מ70%-
מהלקוחות מעוניינים בפעולות פשוטות :כתובת ,שינוי מוטבים ומידע
ראשוני .לקוחות רוצים מידע ישיר .כ 45%-מסכימים שישנם מקרים
המחייבים פגישה פרונטלית .הלקוח יודע לסמן היכן הוא רוצה לעבוד:
באמצעות קול סנטר ,אינטרנט או פגישה ישירה”.

אריק יוגב

יוגב ציין כי כיום הלקוח עובר למרכז ומעוניין בתקשורת רב ערוצית.
“הלקוח רוצה לדבר עם הסוכן וגם עם הגוף המוסדי .הקשר החד ממדי
שהיה נהוג לפני שנים רבות השתנה :כיום העולם פתוח והלקוח בודק,
משווה ומבצע פעולות ,מה שמחייב להיות בתוך המסגרת שלו .אסור לטמון
את הראש בחול .מי שלא יידע להשתנות ולהתאים את עצמו לעידן החדש
יגלה קושי רב .מי שישתנה ,ייהנה מיתרון אדיר ומהזדמנות בלתי רגילה”.
לדברי יוגב“ ,ישנה שורה ארוכה של רפורמות

המשך בעמוד הבא >>>
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כנס פסגות
המשך מהעמוד הקודם >>>
המטופלות במקביל ודורשות משאבים רבים .תהליכים דומים מתרחשים
בעולם ,דוגמת מדדי ההשוואה בין החברות לצורך שיפור השירות
ומחשבוני הביטוח ודמי הניהול .אנו מודים לרגולטור על העבודה ,אבל אי
אפשר לעשות הכל טוב ומהר בקצב שהוא רוצה .זה העולם שמתמודדים
אתו ,ולבסוף המהלכים האלה יעשו טוב לענף וללקוחות”.
יוגב התייחס בהרצאתו גם להקמת חברת ביטוח חדשה בבית ההשקעות
פסגות“ .יש יתרון אדיר בהקמת חברת ביטוח בבית השקעות .המורכבות
העיקרית היא השוני בשפה המקצועית .השילוב של בית השקעות המדבר
פיננסית וחברת ביטוח בעלת שפה ביטוחית הוא הזדמנות בלתי רגילה”.
הוא ציין כי פיתוח מוצרים חייב להיות כפוף לרגולטור ויש צורך בבחירה

של מבטחי משנה  -אלו דברים מחויבים בחברת ביטוח“ .חברנו למבטחי
משנה מהמובילים בעולם .כל זה לא היה יכול לקרות ללא מטריה וסינרגיה
עם בית ההשקעות .מאגר לקוחות ,סוכנים פעילים במוצרים אחרים
ומפקחים עם ניסיון שהיינו צריכים ללמד אותם את השפה הביטוחית.
אנחנו גאים בניהול ההשקעות ונותנים מעטפת רחבה של שירות .השקת
המוצרים החדשים ב 2014-איפשרה התאמה ללקוחות ולרגולציה .יצאנו
עם מעט מוצרים יצירתיים .בכל אחד המוצרים יש ייחוד ויצירתיות”.
לדברי יוגב“ ,לצד המוצרים הפיננסיים והפנסיונים מציגה פסגות מוצרים
ביטוחיים :ביטוח חיים ,ביטוח משכנתא ופוליסות חיסכון .אנחנו בתחילת
דרכנו .עשינו שינויים בשוק .מכרנו עשרות פוליסות והיה באז בשוק .נתוני
התעריפים שלנו מדברים בעד עצמם”.

“סוכנים מלווים לקוחות
ולא מקבלים על כך תגמול”

נשיא הלשכה אריה אברמוביץ בכנס הסוכנים של פסגות :חברות הביטוח שיווקו
בקולקטיבים בדמי ניהול נמוכים ומאתנו ציפו לשווק בדמי ניהול גבוהים
“קשה לי להבין איך המפקחת
מוציאה נייר עמדה ,ואף אחד לא
אוכף זאת .אנחנו לא רפובליקת
בננות .אנחנו יודעים שאנו עושים
את העבודה שלנו ורוצים לקבל
תגמול הולם .לא יכול להיות
שסוכנים משווקים קרנות פנסיה
בתעריפים זעומים .סוכנים
מלווים לקוחות ולא מקבלים
תגמול על כך” ,כך אמר אריה
אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני
הביטוח ,בהתייחסו לנייר העמדה
אריה אברמוביץ
של המפקחת דורית סלינגר,
המבקש לנתק את דמי הניהול
מעמלות הסוכן ,בראיון עם עופר נוריאל ,עורך ראשי עדיף ,שנערך בכנס
הסוכנים השנתי ה 4-של פסגות ,בשיתוף עדיף.
כשנשאל מהו מודל התגמול החלופי ,ענה אברמוביץ שהלשכה אינה יכולה
להכתיב מודל תגמול“ .אם היינו יכולים ,זה היה טוב .אנו לא פוסלים לקבל
תגמול מהפרמיה או מהצבירה .אולי פסגות יהיו הראשונים להציג מודל”.
“המפקחת פירסמה הבהרה וכתבה שההתייחסות אינה לעבר ,אלא
לעתיד .אני לא מתפלא שחברות הביטוח מחפשות תירוצים .קודם הן
איימו בבג”ץ ואז בתביעה למחוזי .לחברות אסור להחתים סוכנים על
הסכמים חדשים  -כל סוכן מקבל מדי יום טלפון מלקוח לגבי דמי הניהול.
חברות הביטוח שיווקו בקולקטיבים בדמי ניהול נמוכים ומאתנו ציפו
לשווק בדמי ניהול גבוהים”.
אברמוביץ התייחס גם לתקנות העמלות לסוכנים ולטיוטה הרביעית
האחרונה שפורסמה“ .הגבנו על הטיוטה וקיימנו דיונים עם הפיקוח.
המפקחת התייחסה לסעיף של הפרדת העמלות מדמי הניהול אני מקווה
שחברות הביטוח יציגו מודל חדש בנושא זה”.

האוצר פועל לפישוט המוצר .כיצד על הסוכנים להיערך?
“העולם משתנה .אנחנו בלשכה מבינים שהשינוי נדרש ויצאנו בתהליך ‘סוכן
הביטוח  .’2030מי שחושב שיהיה עולם ללא סוכנים ,טועה טעות חמורה.
קהל הלקוחות רוצה וצריך אותנו .סוכן הביטוח קיים מאות שנים ,ויהיה קיים
הרבה שנים קדימה .האמצעים הטכנולוגיים הם לטובת סוכן הביטוח”.
אברמוביץ ציין כי הלשכה הכינה מסמך עם נקודות שהיא מעוניינת לקדם
בנושא הפנסיוני“ .חלק מהנושאים נוגעים לגבי הרחבת מגוון המוצרים
 14במאי 2015

למבוטח – החייאת ביטוח המנהלים והחיסכון ההוני ,וכן לאפשר ניוד של
פוליסות עם מקדם קצבה מובטח .ראינו את החוזרים שהפיקוח מוציא ויש
עודף רגולציה .הגיע הזמן שישימו את הרגל על דוושת הבלם”.

מהי עמדתכם לגבי המסלקה הפנסיונית?
“המסלקה היא הזדמנות גדולה מאוד .הלשכה היתה הראשונה שהתחייבה
מול המסלקה על  500אלף שקל כדי להוזיל את המחיר לסוכנים .אני קורא
לסוכנים להשתמש במסלקה .אנחנו מצויים בעולם משתנה  -הערך המוסף
של סוכן הביטוח היה ויישאר תמיד .יש לנו ערך מוסף גדול  -אנחנו צריכים
להראות ללקוח את היתרונות הגדולים שיש לנו”.
אברמוביץ גם התייחס לשיתוף הפעולה בין לשכת סוכני הביטוח לפסגות,
והביע תקווה כי הוא אף יתהדק“ .פסגות שותפה בכמה מיזמים  -אני שמח
לבשר שהיא הרימה את הכפפה והיא נמנית על החברות שעמן נפגשנו
בנושא אמנת השירות .אני שמח לשמוע כי בפסגות שוקדים על גיבוש
מודל תגמול חדש .הייתי מצפה שבפרסומות החברה תתווסף פנייה לסוכן
הביטוח ,מעבר למספר הטלפון של מוקד החברה".

מחוז השרון יערוך כנס ,בשיתוף איתוראן ,ביום שלישי ,ה,19.5-
בין השעות  9:00-14:00במכללת נתניה ,בנושא מגה אסונות
ורעידות אדמה
מחוז חיפה והצפון יקיים מפגש בוקר לסוכנים צעירים ,ביום ד'
ה ,20/05/15-בין השעות  ,9:00-12:00בקפה קפה קרן היסוד 6
קרית ביאליק
מחוז חיפה והצפון ,בשיתוף רדיו חיפה ,יקיים ב 01.06.15-בין
השעות  ,12:00-13:00משדר התרמה לטובת רכישת ציוד מציל חיים
למחלקת ילדים בבית החולים בני ציון
מחוז תל אביב והמרכז ,בשיתוף קופל גרופ ,יערוך יום עיון ביום
שלישי ,ה ,2.6-בין השעות  ,9:00-14:00בכפר המכביה ברמת גן
מחוז חיפה והצפון יקיים ביום ג' ,ה ,9.6-בין השעות  ,9:00-14:00כנס
בשיתוף איילון בנושאי קבלנים /צ.מ.ה /פיננסים ,במלון גארדן חיפה
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מערכת הבריאות
בין הפרטי לציבורי

"ביטוח
ופיננסים"
מארח

העיוותים שנוצרו במערכת הבריאות בעשור האחרון הולכים ומתעצבים
לכדי שתי מערכות נפרדות ,המיועדות למגזרים שונים
עידו אפרתי ,כתב הבריאות של “הארץ”

אדם לוקה במחלה קשה וזקוק לחוות דעת רפואית .הוא
סובל ,הזמן דוחק בו ,וייעוץ רפואי על ידי המומחה הנכון
עשוי לשנות את הגישה הטיפולית בו ולהשפיע דרמטית
על עתידו .מערכת הבריאות בישראל מציבה בפניו שתי
אפשרויות ,אף אחת מהן אינה אופטימלית :האחת,
לפנות למערכת הציבורית ולהמתין זמן ממושך לפגישה
עם רופא מומחה .השנייה ,לרכוש במיטב כספו “מסלול
עוקף” לאותו מומחה באמצעות הרפואה הפרטית.
כאשר מדובר בבריאות ,אדם שידו משגת ,לעולם יעדיף את
האפשרות השנייה .ובהתאם ,ההוצאה הפרטית על שירותי
בריאות בישראל עומדת על יותר מ 30-מיליארד שקל ,והיא
מהווה כיום  40%מההוצאה הלאומית על בריאות.
אפשר לומר הרבה דברים טובים על מערכת הבריאות ,על
סל הבריאות ועל איכות הרופאים בישראל ,אך העיוותים
שנוצרו במערכת הבריאות בעשור האחרון הולכים
ומתעצבים לכדי שתי מערכות בריאות נפרדות ,שמיועדות
למגזרים שונים .הן מתקיימות ברובן על אותן התשתיות
של בתי החולים הציבוריים ,מתבססות על אותם
הרופאים ,אבל מקיימות סטנדרטים כפולים בזמינות
שירותי בריאות לציבור הרחב.
התופעה הזו לא התפתחה יש מאין .תקציב משרד
הבריאות הוא אמנם השלישי בגודלו בין תקציבי
הממשלה ,אחרי ביטחון וחינוך ,אבל מערכת הבריאות
חיה כבר שנים במצב של גירעון מובנה ונתונה במשבר.
בדו”ח מבקר המדינה האחרון כתב המבקר“ :נדרש טיפול
שורש לחיסול הגירעון המובנה בתקציב הבריאות” ,ותיאר
את המשבר במערכת כ”משבר תקציבי עמוק ומתמשך
שהוביל אותה לקריסה”.
רשימת תחלואיה של מערכת הבריאות בישראל היא
ארוכה וקצרה היריעה מלפרט אותה ,אבל דבר אחד ברור:
היא היוותה כר פורה לצמיחתה של אלטרנטיבת הרפואה
הפרטית וביטוחי הבריאות הפרטיים ,והפכה אותן לעסק
משגשג .ועדת גרמן לבחינת מערכת הבריאות הציבורית

נגעה בין השאר בנושאי שר”פ ,רפואה פרטית וכפל
ביטוחי הבריאות .הרושם שהתקבל בציבור הוא שרפואה
פרטית מגלמת את הבעיה העיקרית במערכת הבריאות,
במידה מסוימת בצדק .היא מזוהה עם חוסר שוויון ,עם
משכורות עתק לקבוצה מצומצמת של רופאים בכירים
וכסימפטום חמור של פערים חברתיים.
בפועל ,התמונה מורכבת יותר .הרפואה הפרטית ,זו
שמתקיימת במרפאות ובבתי חולים פרטיים ,נחשבת
ללגיטימית והיא מתקיימת במדינות רבות .פעילות כמו
שר”פ ותיירות מרפא ,שמתקיימת בבתי חולים ציבוריים,
מהווה מקור הכנסה שמאפשר לבתי החולים לשפר את
תנאי הרפואה הציבורית .אבל זו רק חלק מהתמונה
הגדולה .במקביל ,מעמידה הרפואה הפרטית בפני
רופאים מוכשרים ומבוקשים במגזר הציבורי פיתוי כספי
שלמערכת הציבורית אין יכולת להתמודד עמו.
גם קופות החולים ,שבזרוע אחת מעניקות שירותי ציבורי
ובזרוע השנייה מפעילות שירותי ביטוח נוספים (שב”ן),
ומצויות אף הן בגירעונות ,שותפות לקשרי הגומלין בין
המערכת הפרטית לציבורית .הקשר התלותי והסבוך
הזה ,בוודאי במצב של קריסת המערכת הציבורית ,נהפך
לפלונטר קשה להתרה .הוא נהפך לבעייתי יותר כאשר
הוא זה שמכתיב את אופייה של מערכת הבריאות.
נדמה שבנושא הזה הגיעה ישראל לקו פרשת מים והשנים
הקרובות צפויות להיות דרמטיות בעיצוב דמותה של
מערכת הבריאות .ביטול גורף של פעילות השר”פ ותיירות
המרפא בבתי חולים הציבוריים הוא צעד חברתי מתבקש,
אבל הוא לכשעצמו לא יספיק .המשמעות המיידית של
החלטה כזו היא פגיעה במקור הכנסה חשוב למערכת
הציבורית ו”בריחה” של רופאים מהמגזר הציבורי לפרטי.
לכן מהלך כזה יחייב הזרמת תקציבים נוספים למערכת
הבריאות הציבורית .וכאן יעמוד שוב למבחן מקומה
של מערכת הבריאות בסדר היום הלאומי והחברתי של
ישראל.

עידו אפרתי

נדמה שבנושא
הזה הגיעה ישראל
לקו פרשת מים
והשנים הקרובות
צפויות להיות
דרמטיות בעיצוב
דמותה של מערכת
הבריאות .ביטול
גורף של פעילות
השר”פ ותיירות
המרפא בבתי חולים
הציבוריים הוא צעד
חברתי מתבקש

קבוצת רוביקון מוכרת את יתרת
אחזקותיה באתר ובסוכנות הביטוח Wobi
 ,White Mountainsחברת ביטוח בע”מ ( ,)WMבעלת השליטה
בחברת ( )Wobi www.wobi.co.ilרוכשת מחברת האחזקות
רוביקון שבשליטת ובניהול אמיר ברמלי ,את שארית החזקותיה בחברה.
בשל היותה של החברה פרטית תנאי העסקה אינם מפורסמים ,אך
יצוין כי עסקה זו מבטאת עבור רוביקון את שיאה של השקעה מוצלחת
מאוד ב .Wobi-מעתה מוחזקות מניותיה של  Wobiבאופן בלעדי על
ידי WM  ומנכ”ל החברה ,שרון גילר.
לדברי מנינג ראונטרי ,שותף מנהל ב ,WM Capital-העסקה מבטאת את
שביעות הרצון של  WMמ Wobi-ומקצב התפתחותה“ .אנו עדים לגידול
 14במאי 2015

המואץ בפעילות החברה ,אוהבים את כיווני ההתפתחות העתידיים שלה
ומאמינים בהנהלתה” .ראונטרי גם הודה לברמלי על השותפות לדרך
והמסירות ל ,Wobi-ואיחל לו הצלחה בהמשך.
ברמלי ציין כי העסקה הנוכחית מפגינה את האמון הגדול
של  WMבפעילות החברה “העסקה הזו היא הישג עצום עבור רוביקון
ומעידה על האמון הרב של  White Mountainsב .Wobi-בזכות
המהפכה הצרכנית שהחברה מובילה בתחום הביטוח ,אני משוכנע
כי  Wobiומנינג ראונטרי ימשיכו את מהפכת המחירים בביטוח ,וירחיבו
את מגוון המוצרים לתחומי ביטוח נוספים לטובת כלל הציבור”.
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אירועי הלשכה
מפגש בוקר של סניפי ר"ג /גבעתיים
ובני ברק :עצות לניהול המשרד
כ 30-סוכנים הגיעו למפגש בוקר של סניף רמת גן /גבעתיים וסניף בני ברק,
בשיתוף  ,G4Sשהתקיים בקפה עלמא בפתח תקוה ,בית קפה המשלב
בתפעולו רק עובדים בעלי מוגבלויות.
לאחר ארוחת הבוקר ,פתחו את המפגש
יו”ר סניף רמת גן /גבעתיים נוגה עקל
ויו”ר סניף בני ברק חיים אורגל .אחריהם
דיברו דורון הורנפלד ,הבעלים של
פרמיום ,בוטיק ביטוחי ,שהרצה על גביית
דמי טיפול מהמבוטחים; מנהל מחוז גוש
דן  ,G4Sאבי לוי; מנהלת דסק ביטוח
ארצי  G4Sקלרה שני ,שהרצתה על
חשיבות הריידר לדירות.
יו”ר ועדת הבריאות יואל זיו סיפר על
חידושים בתחום הביטוח; יו”ר הוועדה
הטכנולוגית ראובן רפ דיבר על שדרוג
התנהלותו של סוכן הביטוח באמצעות
העידן הטכנולוגי החדש; ויו”ר ועדת הרווחה עוזי ארגמן ,סיפר על פעילות
הוועדה ועידכן את הסוכנים בנוגע למועדון הטבות הלשכה לחבריה.

לדברי אורגל“ ,היה מפגש נפלא ,שהועבר במקום טוב ,וכלל מרצים טובים.
הסוכנים היו מרוצים .במפגש היו בעיקר הרצאות שרלוונטיות לניהול היום-
יומי .אפילו אני הרגשתי שקיבלתי טיפים
טובים .כל סוכן יצא עם כמה טיפים
מעשיים ביד ,עצות מעשיות לניהול יום-
יומי בנושאי טכנולוגיה ,שירות ועמלות
ובריאות”.
לדברי עקל“ ,הסוכנים מאוד התפעלו
מההרצאות ,שהיו רלוונטיות מאוד עבורם.
בשל המיקום שבו נערך המפגש  -בית
הקפה עלמא  -חלק ממנו היווה תרומה
לקהילה .עבור העובדים זו היתה חוויה
יוצאת דופן .היו סוכנים שזו היתה עבורם
הפעם הראשונה שבה הגיעו למפגש
של הלשכה ,והם אמרו שבהחלט ישובו
למפגשים נוספים .אנחנו בהחלט מתכוונים לערוך אירועים נוספים בבית
הקפה ,או במקומות דומים ,שעצם ההגעה אליהם היא תרומה לקהילה”.

ביטוח הנסיעות הראשון בעולם שמשלם במקום,
משיק מיתוג חדש ומרגש.

*9912
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מאונך  .2ביטוח שנועד בעיקרו לחברות ביטוח
 .3מסמך המשמש להצעה של ניירות ערך לציבור
33
32
 .4קודם ,לפני  .5פרח ,עליו נכתב אחד משירי הערש
35
34
המוכרים בישראל  .6נהר החוצה את העיר טורינו
פתרון תשבץ מגליון 530
 .7ירק ממשפחת המצליבים  .10שתיה  .11הקול
שמשמיע ברווז  .12ביטוח מלא לרכב  .13לכל יחידה בצה”ל יש כזה  .15מזמר  .18מנכ”לית חברת הכשרה ביטוח (ש”מ)  .19מולי  .20חזרה
מהסכם ,חרטה  .21מתאים ,זכאי  .23שם פרטי משותף לאיש עסקים אמריקאי יהודי ולחבר כנסת לשעבר מש”ס  .24אמצעי המשמש
להמחשה של מגמות ומספרים  .26חי בחשש שמנסים לפגוע בו  .29סוג של סטייק העשוי מבשר נא  .31תחנת מוניות ,המחזיקה בזיכיון
להסעה מנתב”ג | הפיתרון בגליון הבא

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2015מתבקשים לפנות בכתב
באמצעות כתובת המייל // luah@mil-media.co.il :הפרסום מוגבל ל 3-שבועות
דרושים
לסוכנות חיתום גדולה באשדוד דרוש/ה חתם/ת
אלמנטרי פרט מנוסה למשרה מלאה .יתרון לבעל/ת
ניסיון בטיפול בתביעות .המשרה בסביבת עבודה
נעימה ותנאים מעולים למתאים/ה .למשלוח קו"ח
במיילyuval@sofferd.com :
לסוכנות ביטוח במרכז העיר ירושלים דרוש/ה
פקיד/ה לטיפול בביטוחי רכב ותביעות רכב ובריאות
במשרה מלאה .נסיון בתחום – יתרון.
קו"ח למיילshmolik@hayot-ins.co.il :
לסוכנות באיזור תל אביב מתאם/ת פגישות,
אפשרות לסטאג' ,לפרטים מירב ג'והן
 ,052-3229588מיילmeiravjohan@gmail.com :
דרושה רפרנטית ביטוח חיים-מנהלת משרד ,ניסיון
– הכרחי ,מיקום  -צפון יפו ,תנאים טובים למתאימה
ofer@honbit.co.il 050-4040024
בחולון דרוש/ה פקיד/ה לחצי משרה עם ניסיון
רב בביטוח כללי ובייחוד ברכב .טיפול בכל תחומי
העיסוק .אין הגבלת גיל .רמה אישית טובה הכרחית.
קו"ח למייל skashro1@gmail.com :אפשרי גם
לבעל/ת רישיון
לסוכנות ביטוח בהר חוצבים בירושלים דרוש/ה
פקיד/ת חידושים רכב ודירה למשרה מלאה.
ניסיון בתחום חובה .קורות חיים למייל @m6233429
gmail.com
דרוש סוכן ביטוח עם רישיון בפנסיוני ,למשרה מלאה
בראשון לציון ,לניהול מקצועי של מחלקה למכירה
טלפונית .קורות חיים לפקס03-7622524 :
סוכנות חיתום בחיפה מחפשת חתמת אלמנטרי פרט
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מנוסה לעבודה מול סוכנים ולקוחות למשרה מלאה.
יתרון לבעלת ניסיון בטיפול בתביעות .למשלוח קו"ח
במיילron@pitronot-bit.co.il :

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

בסוכנות לביטוח גדולה ,להשכרה  2חדרים גדולים
עם חלונות ,עמדת מזכירות .בגודל של כ 45-מ"ר.
אפשרות חיבור למרכזיה טלפונית ,חניה ,מעלית.
המחיר כולל :חשמל ,דמי ניהול וארנונה .כניסה – מיידי.
לפרטים :שי .shay@eshkol4u.co.il 054-3131919
בסוכנות לביטוח גדולה ,להשכרה  2חדרים מרווחים
עם חלון בגודל של כ35 -
מ"ר .אפשרות חיבור למרכזיה
טלפונית ,חניה ,מעלית.
המחיר כולל :חשמל ,דמי
ניהול וארנונה .כניסה  -מיידי.
לפרטים :שי 054-3131919
.shay@eshkol4u.co.il

חניה חופשית ברחוב ללא תשלום .לפרטים – מאיר
meir@ofir-insurance.co.il 052-2248252
בסוכנות לביטוח גדולה ,להשכרה חדר גדול ,מרווח
ומואר (יש  3חדרים פנויים בגדלים שונים).
המשרד ממוקם בא"ת החדש של ראשון לציון ,ליד
קניון הזהב  /סינמה סיטי .גישה לתחבורה ציבורית,
חניה חופשית .מחיר השכירות " פיקס " כולל כל
תשלומי המיסים ,ארנונה ,אחזקה ,שרותי משרד,
אינטרנט ועוד ...אפשרות לשכירות חודשית וללא
התחייבות ולחדר מרוהט .לפרטים – שלמה 052-
shlomo@ks-ins.co.il . 2944888

השכרה ושכירות משנה

להשכרה מוקד טלפוני
בסוכנות ביטוח בפ"ת.
המוקד מרוהט ומאובזר
בכסאות,שולחנות,טלפונים.
המקום בנוי כopen space
וכולל עמדת אחמ"ש וחדר
מנהל .המחיר פיקס – כולל
חשמל,ארנונה,מים .לפרטים
– מאיר 052-2248252
meir@ofir-insurance.
co.il
להשכרה חדרים בסוכנות
ביטוח בפ"ת .המשרד ממוקם
באזור מרכזי ונוח לגישה.
המחיר פיקס וכולל הכל .יש
אפשרות לכניסה בנפרד.
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