תלונה לסלינגר:
" YNETפרסם
מאמר פרסומי
במסווה של
כתבה עיתונאית"

ביטוח
ופיננסים
www.insurance.org.il

עמוד 8

גיליון מס'  15 … 552באוקטובר 2015

תמיכה גורפת בוועדת הכספים בעמדות סוכני הביטוח

"הרפורמה של המפקחת לא תעבור
בוועדת הכספים כפי שהיא"
בדיון בוועדה שהתקיים היום תקפו הח"כים את הצעת
הרפורמה של המפקחת ,ואף הציעו להוציאה מחוק
ההסדרים  ‰ח"כ אורלי לוי" :לפתור את המוסדיים
מייעוץ פנסיוני זה אבסורד"  ‰היו"ר גפני" :ההתדיינות
עם סוכני הביטוח על חוק כה־משמעותי בתחומם
טרם מוצתה"  ‰אורי צפריר" :חברי הכנסת
מבינים שאנחנו צודקים בטענות הענייניות שלנו
המשרתות את המבוטחים ואת המעסיקים"
עמוד 2

 800משתתפים בכנס לשכת סוכני הביטוח

יוצאים
למאבק

אריה אברמוביץ" :הרפורמה
בפנסיה פופוליסטית"
אוריאל לין" :לא תחרות ולא
טובת העובד – אחיזת עיניים"
ח"כ מיכל בירן" :החוק פזיז
ומלא חורים"
בכנס הלשכה הציגו סוכני הביטוח ,ארגוני המעסיקים וחברי כנסת חזית אחידה נגד הרפורמות
בענף הביטוח שבמסגרת חוק ההסדרים  ‰שרגא ברוש" :נגייס גם את ההסתדרות למאבק"
עמוד 3־5
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הרפורמה בפנסיה

תמיכה גורפת בעמדת לשכת סוכני
הביטוח בוועדת הכספים
•

צפריר" :הצעות המפקחת לא יעברו בוועדה; הם יצטרכו לעבור שינויים" ח"כ אורלי לוי :לפטור את
המוסדיים מייעוץ פנסיוני – זה אבסורד • יו"ר הוועדה משה גפני הורה על סבב פגישות נוסף עם סלינגר

רונית מורגנשטרן

ב

דיון שקיימה היום ועדת הכספים של
הכנסת בנושא הרפורמה בפנסיה במסגרת
חוק ההסדרים ,הביעו חברי הוועדה תמיכה
גורפת בעמדת לשכת סוכני הביטוח .חלק מחברי
הוועדה אף תקף את דבריה של דורית סלינגר,
המפקחת על הביטוח שחזרה על עמדות אגף שוק
ההון בנושא הרפורמה בפנסיה.
חברות הכנסת מיכל בירן ואורלי לוי ניסו להציע
להוציא את הרפורמה מחוק ההסדרים לחקיקה
רגילה ,אך יו"ר הוועדה ,ח"כ משה גפני ,לא העלה
את ההצעה להצבעה .הדיון הסתיים ללא הצבעות
בנושא .יו"ר הוועדה הורה על סבב פגישות נוסף בין
לשכת סוכני הביטוח למפקחת על הביטוח דורית
סלינגר .הוא סיכם" :מורגש כי ההתדיינות עם סוכני
הביטוח על חוק כה־משמעותי בתחומם טרם מוצתה,
ואני מבקש כי תימשך ההתדיינות עימם לפני
שהוועדה תכריע בנושא" .ח"כ אורן חזן הציע להיות
המגשר בפגישה זו .ועדת הכספים תתכנס לדיון
נוסף בנושא לאחר סבב השיחות הנוסף.
בלשכת סוכני הביטוח הובעה שביעות רצון
מתוצאות הדיון בוועדת הכספים – גם מהתמיכה
הגלויה של חלק גדול מחברי הועדה בעמדות
הלשכה וגם מדחיית ההצבעה בוועדת הכספים
בנושא.
אורי צפריר ,מ"מ נשיא הלשכה ,אמר ל"ביטוח
ופיננסים" בתום הדיון בו השתתפו גם אריה
אברמוביץ ,נשיא הלשכה ויובל ארנון ,יו"ר הוועדה
הפנסיונית" :אנחנו מאמינים ,שהצעות המפקחת לא
יעברו בוועדה ,כפי שהן מנוסחות היום .הרפורמה
הזאת תצטרך לעבור שינויים .חברי הכנסת מבינים
שאנחנו צודקים בטענות הענייניות שלנו המשרתות
את המבוטחים ואת המעסיקים .שיחות נוספות עם
אגף שוק ההון בנושאים אלו יועילו".
לדברי יובל ארנון גם לאחר הדיון בוועדה פנו חברי
כנסת אל בכירי הלשכה והביעו תמיכה והזדהות עם
מאבק הסוכנים" .כרגע אנחנו מרוצים" ,אמר יובל
ארנון ל"ביטוח ופיננסים"" .יש הרבה התנגדויות
בוועדת הכספים להצעות אגף שוק ההון בנושא
הפנסיה .אין ספק שהמפקחת תצטרך לשנות דברים,
לתת יותר פירוט ויותר הבהרות בסעיפי הרפורמה.

ביטוח
ופיננסים
www.insurance.org.il
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החוק יעבור למרות ההתנגדות והמאבק שלנו".
במהלך הדיון בוועדה הביעה סלינגר התנגדות
להוצאת הרפורמה מחוק ההסדרים" .אנחנו עובדים
על זה ארבע שנים" ,היא אמרה .בתגובה אמרה ח"כ
אורלי לוי (ישראל ביתנו)" :אתם עובדים על זה
ארבע שנים ,ואת מצפה שאנחנו נאשר את ביום?
אם את באמת בעד החוסכים ,החוק לא היה צריך
לבוא ככה .לפטור את המוסדיים מייעוץ פנסיוני זה
אבסורד .את החוק אי אפשר להעביר כך".
"אני לא מאמינה בתמימות המזויפת כשאומרים
שדואגים לעובדים .בואו נעצור ונחשוב .החיפזון
מן השטן .אני לא יודעת איך יו"ר הוועדה נותן לזה
אישור .זה לא הוגן ולא הגיוני ולא בסדר".

ח"כ אורלי לוי לסלינגר:
"אתם עובדים על זה ארבע שנים,
ואת מצפה שאנחנו נאשר את
הרפורמה ביום אחד?"
אבל בסופו של דבר ,אין לדעת מה יהיה .חוק
ההסדרים חייב לעבור מבחינת שר האוצר וראש
הממשלה בעוד כחודש ,ויכול להיות שתוטל משמעת
קואליציונית על חברי הכנסת מהקואליציה ,ואז

מאבק על ארבעה נושאים:

1

2

3

4

ביטול הפטור
פיצול עבודת
לחברות הביטוח הסוכן בין
מייעוץ פנסיוני תפעול ושיווק

ביטול הסנקציות כללי גבייה
הפליליות
ברורים עבור
המתוכננות
הסוכנים

"לפצל מחוק ההסדרים"
חברי כנסת נוספים בוועדה מתחו ביקורת על
האוצר :ח"כ בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי):
"החוק הזה לא מוכן  -צריך לפצל אותו מחוק
ההסדרים" .ח"כ אורן חזן (ליכוד)" :הרפורמה הזו
בכללותה לא מסתכמת בטובת הציבור .חייבים
לעשות בחוק הזה תיקונים ,ככה הוא לא יכול
לעבור" .ח"כ רועי פולקמן (כולנו) אמר" :אני תומך
ביוזמת המפקחת ,היא מעלה פה דברים חשובים
ונכונים .לגבי הפטור מייעוץ פנסיוני  -ניאלץ
לשקול זאת בשנית".
סלינגר ציינה במהלך הדיון ,כי בסוגיית הפרדת
התפעול מהשיווק תינתן למעסיקים הקטנים
תקופת מעבר וכי לאחר שחוק ההסדרים יתקבל,
תפרסם תקנות ספציפיות לגבי הסעיפים השונים
ברפורמה.
ח"כ מיכל בירן (המחנה הציוני) אמרה ,כי תעביר
בישיבת הוועדה הקרובה הצעה בין חברי ועדת
הכספים לפיה יוגבלו דמי הניהול שגובים הגופים
המוסדיים מהמבוטחים .זאת בעקבות דבריה של
סלינגר ,כי מדובר בהחלטה שאמורה לעבור
בחקיקה ואין בסמכותה להגביל.
ח"כ בירן הוסיפה עוד" :הדרך לגיהינום רצופה
כוונות טובות .מוצע כאן פתרון רשלני ,שתופעות
הלוואי שלו גוברות על ההיגיון .אני לא בוכה על
אינטל ,אבל מטרידה אותי המסעדה הקטנה בת"א".

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  18תל אביב ,טל'  ,03-6396676מנכ"ל :רענן שמחי .עורך ראשי :לירן וייס.
כתיבה :רונית מורגנשטרן .עריכה גרפית :עדה כהן .מפיקה :לייה שחף .המו"ל .R&B Media :לתגובותoffice@rbmedia.co.il :

יוצאים למאבק

 800משתתפים נגד רפורמה אחת .כנס לשכת סוכני הביטוח

כנס לשכת סוכני הביטוח

אברמוביץ" :פנסיה איננה מוצר
שקונים באיקאה .אם היה מונדיאל
באבסורד  -המפקחת עולה לגמר"

בכנס הלשכה שנערך השבוע בתל אביב השתתפו  800סוכני ביטוח ,נציגי המעסיקים וח"כים •
אברמוביץ תקף את האוצר ואת המפקחת" :תפישת עולם פופוליסטית  -בפחדנות לא בונים מנהיגות"
• לין" :הצעת האוצר תרסק את המערך הפנסיוני" • ברוש מאיים" :נגייס את ההסתדרות למאבק"

רונית מורגנשטרן

ה

צלחה לכנס לשכת סוכני הביטוח
בנושא חוק ההסדרים ,שנערך בתחילת
השבוע בגני התערוכה בת"א .כ־800
סוכני ביטוח השתתפו בכנס ,ולצידם התייצבו
ונשאו דברים ראשי המגזר העסקי וחברי כנסת.
בין המשתתפים  -נשיא איגוד לשכות המסחר,
אוריאל לין; נשיא התאחדות התעשיינים ,שרגא
ברוש; מנכ"ל לה"ב מוטי שפירא; נשיא לשכת
יועצי המס ,ירון גינדי ,חברות הכנסות מיכל בירן
ונורית קורן ,ומנכ"ל סוכנות הביטוח ,UNET
שלמה אייזיק.
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בכנס נדונו ארבע הדרישות הלשכה לגבי
הסעיפים הנוגעים לתחום הביטוח בהצעת חוק
ההסדרים  -פיצול עבודת הסוכן בין תפעול
לשיווק ,החלת כללים ברורים בנוגע לגביית
תגמול ישירות מהלקוח או גבייה מחברות
הביטוח ,ביטול הפטור לחברות הביטוח מהליך
ייעוץ פנסיוני וביטול הסנקציות הפליליות נגד
סוכנים שלא יעמדו בדרישות הרגולציה.

"מוכנים להידברות"

נשיא הלשכה אריה אברמוביץ ,פתח את

הכנס ותקף את מדיניות הפיקוח לפטור את
הגופים המוסדיים מהליך ייעוץ פנסיוני" :שנים
מדברים על כמה חשוב לחנך לפנסיה ,ומה
עושה האוצר? מה עושה המפקחת? פוטרת את
הגופים המוסדיים מייעוץ פנסיוני .איך יכול
רגולטור לפטור גוף מחובת ייעוץ בנושא כל כך
רגיש? אם היה מונדיאל באבסורד אז המפקחת
עולה לגמר בלי בית מוקדם .פנסיה אינה מוצר
שקונים באיקאה ,פנסיה אינה הלוואה חד פעמית
שמשק בית לוקח מהבנק .כשאדם מחליט
על המסלול הפנסיוני שלו הוא בוחר באפיק 

יוצאים למאבק
 החיסכון הכי חשוב שלו ,של משפחתו ,ושל
הזכות שלו להזדקן בכבוד".
שרגא ברוש

אוריאל לין

"בפחדנות לא בונים מנהיגות"

"תפישת עולם שהופכת את הפנסיה רק
לחיסכון בדמי ניהול היא תפישת עולם חסרה
ופופוליסטית" ,האשים אברמוביץ" ,פנסיה
עושים במקצוענות ,באחריות ,עם ייעוץ
פנסיוני מקיף ומלא על־ידי מי שיש לו רישיון
לעשות זאת .רפורמה בפנסיה זו רפורמה
שעושים עם אפס טעויות .ברפורמה הזאת
אין פרק אחד מלא מא' ועד ת' .הפיקוח רוצה
להפוך את ועדת הכספים ואת מליאת הכנסת
לחותמת גומי ולאשר רפורמה דרמטית על

"לא תחרות ,ולא לטובת
העובד .זו הולכת שולל"
בכנס הלשכה בנושא חוק ההסדרים השתתפו גם נציגי ארגוני
המעסיקים ,השותפים למאבק הלשכה נגד הרפורמה המתוכננת
במסגרת החוק.
נשיא איגוד לשכות המסחר ,אוריאל לין ,התייחס להפרדת
התפעול והשיווק הפנסיוני במקומות עבודה .לדבריו" ,הצעת האוצר
תרסק את כל המערך הפנסיוני .מדינת ישראל נתנה כוח מופרז
לרגולטורים .השרים שאישרו את הרפורמה הזו אינם יודעים מה הם
אישרו ,ואני אומר זאת באחריות .הם הולכים אחרי סיסמאות כמו
"תחרות לטובת העובד" – אבל זו אינה תחרות וזה לא לטובת העובד.
זו הולכת שולל ,ופגיעה קשה בחופש העיסוק .אנחנו לא כופים על
אף עובד סוכן ביטוח ,או תוכנית פנסיונית .כל אחד יכול לבחור במה
שהוא רוצה .לא ייתכן שאנחנו נפגע ביעילות השיטה שעובדת היום.
המעסיק משיג לעובד את החבילה הטובה ביותר לעובד ,באמצעות
משא ומתן קולקטיבי .אסור לפגוע בחופש הייצוג הקולקטיבי של
המעסיק .סוכן הביטוח משיג את חבילת הביטוח הטובה ביותר שהוא
יכול להשיג .הוא לא יכול להפסיק לאחר מכן לטפל באינטרסים של
המבוטח .השיווק והתפעול הולכים ביחד ,זהו שירות אינטגרלי ולא
ניתן להפריד אותו .המעסיק לא יכול להיות אסקופה נדרסת של
הרגולטור".

לין" :מדינת
ישראל נתנה
כוח מופרז
לרגולטורים.
השרים שאישרו
את הרפורמה
אינם יודעים
מה אישרו ,הם
הולכים אחרי
סיסמאות כמו
"תחרות לטובת
העובד" .זו לא
תחרות וזה לא
לטובת העובד – "נגייס את ההסתדרות"
זו הולכת שולל"
נשיא התאחדות התעשיינים ויו"ר לשכת התיאום של הארגונים

הכלכליים ,שרגא ברוש ,התייחס אף הוא לסוגיית המעסיקים.
"כולנו פה כי זה פשוט נמאס .נטל הרגולציה על העולם העסקי הוא
בלתי נסבל .הרגולטורים הופכים את החיים שלנו לבלתי אפשריים.
באחת הפגישות שלנו עם המפקחת על הביטוח – קיבלנו תשובה
על אחד הסעיפים – תעברו לסעיף הבא .מה זו התשובה הזו? מה זו
ההתחמקות הזו? אנחנו נתנגד במלוא עוצמתנו וזה לא יעבור .מי
שמניע את גלגלי המשק זה אנחנו ,לא דורית סלינגר .מחר אנחנו
נפגשים עם ההסתדרות ואנחנו נגייס אותם למאבק".
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אברמוביץ" :שנים מדברים על
כמה חשוב לחנך לפנסיה ,ומה
עושה המפקחת? פוטרת את
הגופים המוסדיים מייעוץ פנסיוני.
איך יכול רגולטור לפטור גוף
מחובת ייעוץ בנושא כל כך רגיש?"
בלנקו .זה לא עובר אותי ,זה לא עובר אתכם
וזה גם לא יעבור את חברי הכנסת .אנחנו לא
נמסמס את הרפורמה הזו ,אנחנו גם לא נדחה
אותה על סף .אנחנו נשב ,ייקח שעות רבות,
ובסוף נגיע לפתרון ראוי .בסופו של יום כל
מי שירצה לעשות פנסיה בישראל יהיה חייב
בייעוץ פנסיוני .נוריד לצרכן את דמי הניהול
בכך שיופרד תגמול הסוכן מדמי הניהול .יש לך
דורית סלינגר חוזר ביד ,תאכפי אותו .בפחדנות
לא בונים מנהיגות".
אברמוביץ סיפר כי הלשכה מנהלת מגעים עם
הגורמים הבכירים ביותר בממשלה ,ולקול 

יוצאים למאבק
 תשואות הקהל הצהיר" :דמגוגיה – לא על
גבינו ולא על חשבון הפנסיה של החוסכים".

"אפליה בין אזרחים"

אורי צפריר ,מ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח,
הוסיף כי "אי אפשר לנהל מו"מ כשהצד השני לא
אומר מה הוא רוצה .אנחנו דואגים לאינטרסים
של הלקוחות .בכל מקום בו יהיה ניגוד עניינים
אנחנו נוותר למען הלקוחות" .צפריר הוסיף כי
"יש לנו אוזן קשבת בכנסת מסיבה פשוטה  -כי
אנחנו צודקים".
יובל ארנון ,יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה
אמר כי "פטור מהליך שיווק פנסיוני לגוף
מוסדי ייצור אפליה בין שני סוגי אזרחים – אלה
שיקנו ביטוח פנסיוני מסוכן ביטוח שיעשה את
כל הבדיקות לטובת הלקוח ,ואלה שיקנו פנסיה
ישירות מחברת הביטוח או קרן הפנסיה ,ויחתמו
על הטפסים בלי להבין אותם .אנחנו רוצים נייר
מסודר ומפורט מהפיקוח – על מה יכול הסוכן
לגבות עמלה".
ח"כ מיכל בירן (המחנה הציוני) אמרה בכנס
כי "חוק ההסדרים נעשה בצורה פזיזה והוא מלא
חורים .ללא הפרדת דמי הניהול מתגמול הסוכן,
לא תיפתר הבעיה .הצעת החוק שלנו בנושא
ההפרדה כבר כתובה ותוגש בקרוב .על הידע
שלכם והייעוץ שלכם הלקוח צריך לשלם".
ח"כ נורית קורן (ליכוד) אמרה כי "אנחנו
דורשים להוציא את הרפורמות הפנסיוניות
מהמסלול המהיר .אני מקווה שיו"ר ועדת
הכספים ישמע את הקריאה שלנו להפריד את
זה מחוק ההסדרים .בוודאי שיש להוציא את
סעיף העיצומים הפליליים שהינו מופרך ומוגזם.

"סוכני הביטוח קריטיים לענף הביטוח" מימין :ירון גינדי ,ח"כ מיכל בירן ,ח"כ נורית קורן ,רועי ברגמן ושלמה אייזק

ח"כ מיכל בירן" :חוק ההסדרים נעשה בצורה פזיזה והוא מלא חורים .ללא
הפרדת דמי הניהול מתגמול הסוכן ,לא תיפתר הבעיה .על הידע שלכם
והייעוץ שלכם הלקוח צריך לשלם"
סוכני ביטוח הם קריטיים לענף הביטוח בישראל,
ואני עדה באופן אישי לחשיבות פעילות הסוכן
ולמעורבותו בתביעות ביטוח".
לדברי עורך שוק ההון בידיעות אחרונות,
רועי ברגמן" ,הענף הפנסיוני דורש רפורמה.
הרפורמה הזו מהווה הזדמנות אדירה לסוכנים.
אם אתם תחכימו לנצל זאת בזמן ,אתם יכולים
להיות המנצחים של כל המהלך הזה" .נשיא
לשכת יועצי המס ירון גינדי ,הוסיף כי "מדינת

מסתמן :לא יינקטו סנקציות פליליות נגד סוכני
ביטוח בגין טובות הנאה
"קיבלנו אישור בעל פה מבכיר באגף שוק ההון והביטוח ,לפיו תבוטל הדרישה לסנקציה
פלילית נגד סוכני ביטוח בגין טובות הנאה ויחולו רק עיצומים כספיים"  -כך גילה יובל ארנון,
יו"ר וועדת הביטוח הפנסיוני בלשכה ומנציגיה הבכירים במו"מ על חוק ההסדרים ,בכנס הלשכה
שהתקיים בתחילת השבוע.
ארנון התייחס לסעיף בהצעת חוק ההסדרים ,לפיו הסוכנים הפנסיונים יוכלו להיות מתוגמלים
רק באחת משתי דרכים :לקבל תשלומים ישירות מהלקוח – או עמלת הפצה מהגוף המוסדי/
בית ההשקעות ,כמו זו שמקבלים היועצים הפנסיוניים .הסוכנים לא יורשו לקבל תגמול עקיף
נוסף מהגופים המוסדיים ,ולא יוכלו ליהנות מהכנסה גם מהמוסדיים וגם מהלקוח .האוצר נימק
את ההוראה בכך שהיא תביא לצמצום ניגודי עניינים בשוק הפצת המוצרים הפנסיוניים .לטענת
האוצר ,כיום מתוגמלים סוכני הביטוח בעמלות שגובהן שונה מסוכן אחד לאחר ,ובנוסף הם
מתוגמלים בהטבות שונות ,כמו טיסות לחו"ל .החקיקה תכלול ענישה מחמירה בגין אי עמידה
של סוכן בהוראות אלה  -סוכן ביטוח פנסיוני שקיבל טובת הנאה מגוף פנסיוני/חברות הביטוח,
בנוסף לעמלה תמורת גיוס לקוחות לחיסכון פנסיוני ,צפוי להיענש במאסר של עד שנתיים או
קנס כספי גבוה.
כאמור ,על פי המסתמן ,החקיקה לא תכלול עונש מאסר ,ולכן מדובר בהישג של לשכת סוכני
הביטוח שנאבקה נגד קיום סעיף זה בחוק.

רונית מורגנשטרן
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ישראל פוגעת בעסקים הקטנים ,מונעת חדשנות
ויזמות .הגיע הזמן לראות בעצמאים שותפים
בייצור ובצמיחה ,במקום להטיל עליהם עוד ועוד
מכשולים .החקיקה הזו היא הגדלת יוקר המחייה.
חברי הכנסת נבחרו להוביל מדיניות – לא יועצי
משפטיים ורגולטורים אחרים".

ח"כ נורית קורן" :סוכני הביטוח הם
קריטיים לענף הביטוח בישראל,
ואני עדה באופן אישי לחשיבות
פעילות הסוכן ולמעורבותו
בתביעות ביטוח"
שלמה אייזיק ,מנכ"ל יונט ,הוסיף כי "הפרדת
התפעול מהשיווק תפגע במעסיקים ובעובדים.
אגף הפיקוח על הביטוח החליט כבר שהסוכן
מיותר ,ושיש להחליפו במחשב ובמוקדנים
שמקבלים  25שקלים לשעה".
את הכנס הנחה עופר נוריאל ,המוציא לאור של
מגזין "עדיף" .לדבריו" ,לרגולציה יש תכלית
ויש מטרות ,והמרכזית והחשובה שבהן היא דאגה
אמיתית לציבור .חוק ההסדרים המקורי ,שהוצג
בפעם הראשונה על ידי ממשלת פרס לפני כ־30
שנה ,יצא לדרך באמצעות תקנות שעת חירום,
אולם בשנים האחרונות נעשה בו שימוש כדי
לקדם רפורמות מקיפות ללא דיון ציבורי .בחוק
הנוכחי ,אנו עדים למספר סעיפים שניתן בטעות
לראות בהם כמיטיבים עם החוסכים ,אולם
בבחינה מעמיקה נגלה שאנו עלולים ליצור מצב
בו החוסך נחשף לסיכונים מיותרים ,ושהעלות
שלו תגדל משמעותית ביחס למצב הנוכחי"

יוצאים למאבק

אברמוביץ לשר האוצר" :עצור הצעת המפקחת
לפטור גופים מוסדיים משיווק פנסיוני"
במכתב לכחלון וליו"ר ועדת הכספים משה גפני דורש נשיא הלשכה את התערבותם ברפורמה המתוכננת
"ההתייחסות לרכישת מוצר פנסיוני בקלות ראש ,הינה איוולת ופגיעה בציבור המבוטחים"

•

רונית מורגנשטרן

נ

שיא לשכת סוכני הביטוח אריה
אברמוביץ ,פנה במכתב אל שר האוצר
משה כחלון ואל יו"ר ועדת הכספים משה
גפני ,ובו הוא מתריע נגד הצעת המפקחת על
הביטוח לפטור גופים מוסדיים מהליך שיווק
פנסיוני למבוטחיהם שפונים אליהם מיוזמתם.
מדובר בהצעה במסגרת הרפורמה בביטוח
הפנסיוני ,שהינה חלק מחוק ההסדרים.

"נזק למבוטח"

"ברצוני להסב את תשומת לבך לעיוות שמהלך
שכזה עלול ליצור" ,כותב אברמוביץ" ,כאשר
לקוח פונה לסוכן או לגוף מוסדי ,מחובתם
המקצועית והמוסרית לספק לו הליך שיווק
פנסיוני כדי להתאים לו את המוצר הטוב ביותר.
העובדה שלקוח פנה באופן ישיר לגוף מוסדי לא
פוטרת את החברה מחובה זו ,בדיוק כפי שעושה
סוכן ביטוח עם מבוטחיו – כל אופציה אחרת רק
תסב נזק למבוטח.
"פנסיה איננה עוד מוצר צריכה אשר רוכש
האזרח במכולת או בסופרמרקט ,פנסיה הנו
העתיד הפיננסי של כל אחת ואחד מאזרחי
ישראל .ההתייחסות לרכישת מוצר פנסיוני
בקלות ראש ,ללא מסמך הנמקה או תהליך שקוף
ורציני על ידי הגופיים המוסדיים הינה איוולת
ופגיעה בציבור המבוטחים".
אברמוביץ טוען במכתבו ,כי במסגרת הדיונים
הארוכים שקיימה הלשכה עם הפיקוח הועלתה
הסוגיה" .יש לציין כי הפיקוח הצדיק את

אברמוביץ וכחלון
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טענותינו ,לאור מחקרים שנעשו ,והגיע למסקנה
שהאוריינות הפיננסית של רוב ציבור המבוטחים
לוקה בחסר ,וכי אין לו את הידע הנדרש לקבל
החלטות מסוג זה ללא הכוונה מקצועית .לכן אנו
חוזרים וטוענים כי אין מקום לוותר על השיווק
הפנסיוני (לשום לקוח ביטוחי) ,גם אם הלקוח
פונה לסוכן הביטוח או לגוף המוסדי ומבקש מוצר
פיננסי מסוים.
"לאור זאת ,תמוהה העובדה שהפיקוח מבקש
בכל זאת לאפשר פטור שכזה לפלח מסוים בלבד
של הציבור .פטור מהליך שיווק פנסיוני לגוף
מוסדי ,הוא צעד רגולטורי שיוצר אפליה בין
מבוטח שפנה מיוזמתו לגוף מוסדי ובין מבוטחי
סוכני הביטוח .גם אם לקוח החליט לוותר על
סוכן ופנה לחברת ביטוח מיוזמתו ,עליו לעבור
הליך שיווק פנסיוני מסודר על ידי משווק
פנסיוני שכיר של הגוף המוסדי ,וזאת למען
הבטחת עתידו הפיננסי.
"אנו רואים בדאגה רבה את כוונת הפיקוח
ומבקשים את התערבותך בסוגיה .העובדה
שלקוח פנה מיוזמתו לגוף מוסדי אינה מסירה
מהחברה את האחריות לעתידו הפיננסי של
המבוטח ולגילוי נאות".

עיקרי הליך השיווק

במכתבו ,מפרט אברמוביץ את עיקרי הליך
השיווק הפנסיוני למבוטח ,כדי להבהיר את
חשיבותו:
 .1דליית ההיסטוריה הביטוחית של הלקוח

מהמסלקה הפנסיונית על ידי איש המקצוע.
 .2ראיון של הלקוח על מנת ללמוד את צרכיו
ומה ברצונו להפיק מהביטוח הפנסיוני.
 .3ביצוע התאמה של המוצר לרקע הביטוחי
של המבוטח ולצרכיו.
 .4העלאת תהליך השיווק הפנסיוני על הכתב
באמצעות מסמך הנמקה ,בו מוסבר טיב התאמת
המוצר למבוטח.
 .5חתימת הלקוח ואיש המקצוע על מסמך
ההנמקה ,מה שמבהיר שהלקוח מבין את התהליך
שנעשה ואת ההחלטה הגורלית שקיבל.
"מאחר שהפיקוח על הביטוח טוען בעצמו כי
ציבור המבוטחים אינם מבינים מספיק בנושא
הביטוח ופיננסים" ,ממשיך אברמוביץ" ,חזקה
דעתנו כי כל אזרח במדינת ישראל חייב לעבור
הליך שיווק פנסיוני ,ובירור צרכיו הפיננסיים
על בסיס סעיף  12לחוק הייעוץ הפנסיוני.
לחברות הביטוח יש אחריות מקצועית על עתידם
הפיננסי של מבוטחיהן ,גם אם אין למבוטח איש
מקצוע שייצג אותו כפי שעושה סוכן ביטוח".
לסיכום מתריע אברמוביץ כי "הסרת אחריות
זו מהגופים המוסדיים תיצור אפליה חמורה בין
מבוטח המיוצג על ידי סוכן ביטוח ,ומבוטח
המתנהל באופן ישיר מול החברה .אני מפציר
בך למנוע מצב אפשרי זה ,ולוודא כי כלל
המבוטחים באשר הם יזכו להגנה מקצועית
ופיננסית נאותה".

לין פונה לגפני

גם אוריאל לין ,נשיא איגוד לשכות המסחר,
פנה אל יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני
(יהדות התורה) ,ובו הוא מבקש ממנו שלא לקדם
את הסעיף בנושא ייעוץ ושיווק פנסיוני המוצע
בחוק ההסדרים .במכתבו מציין לין כי "אנו
מברכים על כל מהלך שעשוי להוזיל את עלויות
דמי הניהול הפנסיוניים שמשלמים העובדים.
אולם יש דרכים להשיג זאת בטרם מזעזעים
ענף משקי שלם של אלפי מעסיקים המתפקדים
ביעילות לטובת העובדים ,ובטרם מטילים עול
נוסף וכבד על גב המגזר העסקי .המהלך המוצע
פוגע גם בחופש העיסוק של סוכני הביטוח
ומנהלי ההסדרים הפנסיוניים ,שלאורך שנים
רבות שירתו את העובד והמעסיק ,תוך יעילות
משקית ,ניצול יתרון לגודל והוזלת עלויות".
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עולם הביטוח

"מאמר פרסומי של ביטוח ישיר ב־YNET

הוצג ככתבה עיתונאית"
רונית מורגנשטרן

ל

שכת סוכני הביטוח פנתה בתלונה אל
המפקחת על הביטוח ,דורית סלינגר,
נגד חברת  IDIביטוח ישיר .התלונה
הוגשה באמצעות עו"ד ניר גורן .בתלונה נאמר
כי סוכני ביטוח פנו אל נשיא הלשכה ,אריה
אברמוביץ ,והפנו את תשומת לבו לכך שבאתר
 ,YNETהמשמש "עמדת מכירה" של חברת ,IDI
התפרסם "מאמר מקצועי" של החברה מיום
 30.8.15המשבח את הביטוח הישיר.

"פרסומת במסווה"

בתלונה כותב עו"ד גורן כי במאמר טעויות
עובדתיות שאינן תואמות למציאות ואינן מגלות
תמונה מלאה ללקוח" .אך לא זה לב העניין",
טוען עו"ד גורן" ,המאמר המקצועי ,נכתב בעליל
על־ידי גורמים מטעם חברת  ,IDIומפורסם
באתר  ,YNETשהוא מפיץ רשמי של מוצרי
הביטוח של  - IDIעובדה שאינה חדשה לפיקוח
 תחת המותג " YNETביטוח" .לעובדה שמדוברבמאמר של גוף מסחרי המשבח את עצמו ,קרי
מאמר פרסומי ,המופץ באמצעות אתר של מפיץ
שלו (הלכה למעשה) ,אתר  ,YNETאין זכר בגוף
המאמר".
לטענת הלשכה ,הפרסום מהווה מעשה חמור,
המהווה עבירה פלילית לכאורה לפי דיני חוק
הגנת הצרכן ודיני הביטוח .בנוסף לכך ,הפרסום

שנת מאסר או קנס .ומה דינה של
ביטוח ישיר ושותפיה לפרסום?
מכירת פוליסות נוספות"...
כותב עו"ד גורן.
לשכת סוכני הביטוח מבקשת
מהמפקחת להסיר ללא דיחוי את
הפרסום וכן לרדת לשורשם של
דברים באשר לאמיתות המפורסם
ולמצות את הדין עם האחראים ,כדי
שהמקרה לא ישנה.

מטעה כי אין כל ראיה לכך
שתעריפי ביטוח ישיר זולים
יותר משל מבטחים אחרים.
עו"ד גורן מדגיש בתלונה
כי על פי החוק להגנת הצרכן
"פרסומת העלולה להביא אדם
סביר להניח ,כי האמור בה אינו
פרסומת ,יראו בכך פרסומת מטעה
אף אם תוכנה אינו מטעה; המפרסם דורית סלינגר
פרסומת בצורה של כתבה ,מאמר או
ידיעה עיתונאית ,בלי לציין באופן ברור כי
המדובר בפרסומת ,יראו בכך פרסומת מטעה ,תלונה גם לוועדת האתיקה
אף אם תוכנה אינו מטעה".
במקביל פנתה לשכת סוכני הביטוח גם בתלונה
עו"ד גורן מדגיש כי בניגוד למפרסמים רבים ,לוועדת האתיקה של מועצת העיתונות ,לפיה
אתר  YNETהתנהל התנהלות לא תקינה .על פי
התלונה YNET ,מהווה מפיץ מסחרי של ביטוח
ישיר והוא כפוף לדיני הגנת הצרכן ,המטילים
אחריות על האחראים לפרסום מטעה ,כמו גם
לכללי אתיקה עיתונאיים.
בתלונה נכתב כי "הכתבה כוללת הטעיה
לא הזכירו האחראים במקרה זה את זיקתם למי מובנית ,במסגרתה מוצע לקוראים ביטוח
שעומדים מאחורי הפרסום ,שאף רובו ככולו מטעם  ,YNETוביטוח ישיר .אבקשכם לבדוק
אינו מדויק" .מינימרקט שהיה מפרסם כתבה האם אין כאן הפרה של כללי האתיקה החלים
מחמיאה על המחירים אצלו בכסות של כתבת על גוף עיתונאי במספר מישורים בכלל זה -
צרכנות ,מבלי לציין שמדובר במאמר פרסומי ,נאמנות לאמת ,פרסום עובדות ,ניגוד עניינים
היה מבצע עבירה על חוק הגנת הצרכן שדינה וכן הלאה".

קרן קדמה רוכשת מדוידוף
כמחצית ממניות פמי־פרימיום
שווי העסקה100 :־ 130מיליון שקלים •

ק

רן ההשקעות קדמה רוכשת מקבוצת
דוידוף ,שבשליטת איש העסקים רוני
דוידוף ,כמחצית ממניותיו בחברת פמי־
פרימיום .היקף העסקה הוא 100־ 130מיליון
שקל ,והתמורה תגדל בהתאם לתוצאות וביצועי
החברה בשנים הבאות.
דוידוף הקים את פמי־פרימיום ב־.1990
מדובר בחברה המספקת שירותים במיקור חוץ
למבוטחים של חברות הביטוח בתחום הבריאות,
הרכב והדירות ,וגם למשרדי ממשלה ,צה"ל
ולחברת התעופה אל על.
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דוידוף ימשיך לכהן כיו"ר החברה

קבוצת דוידוף החלה את דרכה כסוכנות
ביטוח משפחתית שהפכה לסוכנות מובילה
בענף הביטוח הפנסיוני .הסוכנות נמכרה לבית
ההשקעות פסגות (עסקה שהושלמה לפני מספר
חדשים) .רוני דוידוף ,שנכנס לפעילות הקבוצה
המשפחתית ב־ ,1985הרחיב את פעילות הקבוצה
לתחומים נוספים וגם למדינות מחוץ לישראל.
בין בעלי המניות של קבוצת דוידוף נמצאים
פיני כהן וקרן פימי.
פמי־פרימיום נחשבת לאחת המובילות בתחומי
פעילותה ,והיקף הכנסותיה השנתיות מוערך

ביותר מרבע מיליון שקל בשנה .לפי הערכות,
הכנסותיה השנתיות של פמי פרימיום עולות על
 250מיליון שקל ,והיא חברה רווחית .לפי תנאי
העסקה יישאר איציק חמו בתפקידו כמנכ"ל
פמי־פרימיום ,ודוידוף ייוותר היו"ר.
קרן קדמה (לשעבר  KCPSפרייבט אקוויטי)
מתמחה בהשקעה בחברות ישראליות בענפים
שונים .הקרן ,שהיקפה כ־ 250מיליון דולר ,מנוהלת
על ידי גלעד הלוי ,אורי עינן וגלעד שביט.
רונית מורגנשטרן

עולם הביטוח

"לסוכני הביטוח פוטנציאל
עצום באשראי קמעונאי"

"

היקפו של שוק האשראי הצרכני הוא 120
מיליארד שקל בשנה ו־ 90אחוז ממנו נשלטים
על ידי הבנקים ,ומחירי האשראי גבוהים מאוד
– לסוכני הביטוח פוטנציאל עצום מול לקוחות
האשראי הקמעונאי" .כך אמר שמעון חזוט,
מנכ“ל אלבר קרדיט .חזוט אמר את הדברים
בפאנל שהתקיים בכנס של 'עדיף'.
לדברי חזוט" ,השחקנים היחידים הפועלים כיום
בשוק ,חוץ מהבנקים ,הן חברות כרטיסי האשראי.
מחירי האשראי הגבוהים והפוטנציאל לשחקנים
חדשים גדול .הערכות מדברות על שהריבית
העודפת הנגבית מלקוח היא ארבעה אחוזים .יש
פה פוטנציאל גדול לחיסכון ללקוח – ופוטנציאל
לסוכני הביטוח".

הסוכנים – אנשי אמון
רונן נורני ,מנכ"ל אובליסק יעוץ פיננסי ,אמר
כי "סוכנים העובדים עם עסקים הם אנשי אמונם
של בעלי החברה ,וכדי לפעול באשראי ,נקודת
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הפתיחה היא אמון" .לדבריו" ,זה עולם שצריך
ללמוד ולסוכן יש את הנקודה הראשונה ,של
קבלת האמון ,אולם חסר ידע .סוכן הביטוח צריך
לעשות קורס אשראי כדי להבין מה זה אשראי.
אם הוא מתחבר לעולם האשראי ורואה משהו חי
בדף בנק ,מקומו בתחום יעוץ האשראי".
דודי עמית ,יו“ר תת הוועדה לפיננסים בלשכת
סוכני ביטוח ,השווה את פעילות הסוכן לזו של
רופא המשפחה ,אליו באים לאבחון והוא מפנה
לאנשי מקצוע נוספים" :אני רואה את סוכן
הביטוח כרופא משפחה המלווה על ידי יועץ
השקעות ,עורך דין ויועצים נוספים .ניהול
ההשקעות משתנה  -עוברים למדדים ולמוצרים
פשוטים ללקוח .אם תדע לכוון את הלקוח,
תרמת לו רבות" .לדבריו ,הכניסה לשוק האשראי
והפיננסים תאפשר גם להכניס דור צעיר לענף
הביטוח ,שפחות מתעניין בהסדרים פנסיוניים
וביטוחי סיכונים.
רונית מורגנשטרן

איילון ,ביטוח ישיר
ושירביט יבטחו את
רכבי עובדי המדינה
איילון ,ביטוח ישיר ושירביט הן הזוכות
במכרז לביטוח רכב לעובדי המדינה לשנת
 .2016היקפו הכספי של הביטוח השנה
מוערך ב־ 322מיליון שקל ,במסגרתו
יבוטחו כ־ 77אלף כלי רכב.
חברת איילון זכתה בכ־ 65%מביטוח כלל
הרכבים ,לרבות רכבים המבוטחים בביטוח
אחריות כלפי צד שלישי (צד ג') .ביטוח
ישיר זכתה בכ־ 19%מכלל הרכבים וחברת
שירביט תבטח כ־ 16%מכלל הרכבים.
הראל ,אשר זכתה בשנה שעברה בכ־52%
מהיקף המכרז ,נשארה השנה בחוץ .ביטוח
ישיר ואיילון זכו במכרז גם בשנה שעברה
בהיקפים קטנים יותר.

רונית מורגנשטרן

לומדים ומכוסים

ביטוח לסטודנטים?
מי אמר שאין דבר כזה
סוכני ביטוח רבים לא פונים כלל לאוכלוסיית הסטודנטים ,כיוון שמדובר ב"דור האינטרנט
והסמראטפונים" ובכל זאת ,יש לא מעט כיסויים חשובים שכדאי להציע לסטודנטים הצעירים

•

ליאור רוזנפלד

ע

צילוםfotolia :

שרות אלפי סטודנטים בכל הארץ יחלו
בתחילת נובמבר את שנת הלימודים
האקדמית.
רבים מהם ,שלא במודע ,חשופים לסיכונים
ונטולי ביטוח .חלק מהסטודנטים מקדישים
את זמנם ללימודים בלבד וחלקם משלב
את לימודיהם עם עבודות מזדמנות.
סוכני הביטוח לא נוטים לפנות לפלח זה
באוכלוסיה ,אבל יש לסוכן האישי לא
מעט כיסויים חשובים שכדאי להציע
לסטודנטים.
ביטוח תאונות :מרבית הסטודנטים
לא מכוסים בביטוחי תאונות .ללומדים
בלבד הכיסוי הזה חשוב ביותר ,שכן גם אם
אינם עובדים ,כאשר ייפגעו ויהיו מרותקים
לביתם יהיו זקוקים לסיוע להשלמת החומר
הלימודי .ואם הם כן עובדים ,איך יוותרו על
הכנסה ,גם אם היא זמנית? ומה בנוגע להוצאות
על שכר דירה ,שכר לימוד וכו'  -איך יעמדו
בהוצאות האלה בהיעדר הכנסה? ביטוח תאונות
אישיות ,בעלות יומית מצחיקה ,יהווה פתרון
מצוין לסטודנט הממוצע.

ביטוח תכולת דירה :סטודנטים רבים שוכרים
דירות ו/או שוכרים יחידות דיור במעונות
הסטודנטים ,הכוללות תכולה לא זולה של
מחשבים ומוצרי חשמל .דירות אלו לא מאוישות
במרבית שעות היום ,עקב שעות לימודים
ועבודה מרובות ,וחשופות לפריצות .כאן המקום
להציע ביטוח תכולת דירה או חדר במענות

בעלות נמוכה של כמה מאות שקלים לשנה -
ושקט נפשי לסטודנט.
חיסכון :סטודנט במהלך שנת הלימודים
אינו צובר חסכונות כמו קרן השתלמות,
גמל או חיסכון פנסיוני אחר .הדבר נכון
במיוחד לאלה הממשיכים מיד בתום
הלימודים גם ללימודי תואר שני .במקרים
רבים כדאי לפחות להציע לפתוח אפיק
חיסכון ,שישתלב בעתיד בחיסכון פנסיוני
כזה או אחר בסיום הלימודים.
מגוון האפשריות לכיסויים ביטוחים
הוא נרחב ובכל זאת ,סוכנים רבים לא
פונים לפלח השוק הזה בטענה שמדובר
ב"דור האינטרנט והסמראטפונים" .אני
טוען שגם רבים מאוכלוסיה זו מחפשים
את סוכן הביטוח האישי ,זה שליווה את הוריהם
ומשפחתם והכיר אותם מיום היוולדם .לאותו
סוכן יש יתרון ענק על כל המתחרים  -הוא כבר
הוכיח את עצמו ברגעי אמת במשך השנים.
שנת לימודים מוצלחת.
הכותב הוא יו"ר מחוז חיפה והצפון ,לשכת סוכני
הביטוח

■
■
■
■
■

מידע על תיק הלקוח שלך בהראל
פירוט הפוליסות והכיסויים בביטוחי אלמנטרי פרט ועסקי
אפשרות לצרף מסמכים סרוקים לתיק הפוליסה
גישה קלה ומהירה לתיק הלקוח
ממשק אינטרנטי ידידותי וקל לתפעול

תמונת לקוח אלמנטרי
עבורך ,לשירות לקוחותיך.
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חדש במכלול שלי -
תמונת לקוח אלמנטרי

מתקפת הסייבר

הפריצה לאתר ההיכרויות אשלי מדיסון
עודדה רכישת ביטוחי סייבר

הנזק שגרמו האקרים לאתר ההיכרויות משכנע גם חברות קטנות לרכוש ביטוח
מפני התקפות רשת סקר :אבטחת מידע הוא הסיכון השלישי בגודלו

•

שירות Forbes

ה

פריצה לאתר ההיכרויות אשלי מדיסון
גרם ליותר ויותר חברות לרכוש ביטוחי
סייבר כדי להגן על עצמן מדליפות מידע
הרסניות  -כך מדווחים כלי תקשורת בקנדה שם
נמצא מטה אתר ההיכרויות.
לפני מספר חודשים עלה האתר לכותרות לאחר
שהאקרים פרצו לשרתי החברה והדליפו מידע
אישי של לקוחותיה .הלקוחות היו ברובם נשואים,
אך ניהלו גם מערכות יחסים עם בני זוג אחרים
בסיוע האתר .המידע שנחשף כלל גם מידע פיננסי
רגיש והודעות ששלחו לחברים אחרים ,ביניהם לא
מעט ישראלים.
התביעה הייצוגית שבאה בעקבות הפריצה,
והחלטת המייסד והמנכ"ל נואל בידרמן היוו
תמרור אזהרה למנהלים ,לגבי השלכות של

פגיעות דיגיטליות .דאנקן סטיוארט ,מנהל מחקר
טכנולוגיה בחברת  ,Deloitteציין כי בשנה
האחרונה הייתה עלייה במודעות למתקפות סייבר,
וחברות פונות לסוכני ביטוח כדי להתכונן למה
שנראה כבלתי נמנע בעולם שהופך להיות יותר
ויותר מקושר דיגיטלית" .מספר ההתקפות עולה,

החומרה עולה ,וכאשר הן מגיעות ,הרבה יותר
קשה להתמודד איתן" ,הסביר.
לפי חברת האבטחה  ,Websenseיותר משליש
מהעסקים הקנדיים ( )36%חוו פריצה לאבטחת ה־
 ITשלהם ב־ ,2014וייתכן שהמספר אף גדול יותר.
סקר של מנהלי ביטוח קנדיים מעלה כי אבטחת
מידע היא הסיכון השלישי בגודלו עמו מתמודדות
חברות קנדיות ב־.2015
סטיוארט השווה את הפריצות המשמעותיות
(כמו זו באשלי מדיסון) להתנגשות בין מכוניות
שמסתיימת באובדן דרסטי של שווי הרכב .יחד עם
זאת ,על חברות לרכוש גם כיסוי אבטחת סייבר
עבור התקפות קטנות וקלות שמתרחשות לעיתים
קרובות יותר .לדבריו ,ביטוח נגד התקפות סייבר
צריך להיות חלק מהעלות העסקית.
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משה כחלון

אוזן קשבת

מוקד התלונות של הלשכה טיפל
בשיווק הישיר של חברות ביטוח

במוקד נרשם גידול חד בתלונות על חוסר שקיפות בעמלות של חברות הביטוח

ת
צילוםfotolia :

לונות של סוכני ביטוח על עקיפת
הסוכנים בידי חברות הביטוח ,ששיווקו
ישירות מוצרי ביטוח אלמנטרי ופנסיה,
פחתו מאד – אך מנגד חל גידול ניכר במספר
התלונות נגד חברות ביטוח על חוסר שקיפות
בעמלות וחיובים חד צדדיים של החברות
מהסוכנים .כך מסכם אורי צפריר ,מ"מ נשיא
לשכת סוכני הביטוח והעומד בראש המוקד ,את
פעילות המוקד.
המוקד החל לפעול בפברואר  2014בעקבות
תלונות רבות שהגיעו ללשכה מצד סוכנים,
על כך שחברות הביטוח פונות ,באמצעות
לדברי צפריר ,בעקבות פגישות
טלפנים ,למבוטחים וללקוחות פוטנציאלים ,אורי צפריר ודיונים עם חברות הביטוח ,הצטמצמו
ומספקות ביטוח באופן ישיר .בדרך כלל
התופעות האלו ביותר ובעקבות כך גם
מדובר במוקדנים לא מקצועיים שפונים ללקוחות תלונות הסוכנים" :כיום מקפידות רוב חברות
ופעמים רבות נגרם נזק למבוטח ,מכיוון שמוכרים הביטוח שלא לעקוף את סוכני הביטוח ,ובמקרה
לו מוצרים לא מתאימים עבורו ,או מערערים את שחברה פונה ללקוח של סוכן היא מבצעת את
אמון הלקוח בסוכן כשמציעים את אותו המוצר ,המכירה על שם הסוכן או שהיא נסוגה מתהליך
באותה חברת הביטוח ,במחיר נמוך יותר.
המכירה ,וזאת בהתאם לנהלים שגובשו מול

הלשכה" ,אמר צפריר.
עוד מסר צפריר ,שבחדשים האחרונים מתמקדות
התלונות בנושא שקיפות העמלות המגיעות להם
מחברת הביטוח .מדובר בנושא שסוקר בהרחבה
בגיליונות קודמים של "ביטוח ופיננסים".
הפניות של הסוכנים ללשכה היו בעיקר בשל
אי בהירות וחוסר תקינות בחישוב העמלות בינם
לבין חברות הביטוח ,על פי ההסכם הספציפי שיש
להם עם אותה חברה .לדברי צפריר ,המוקד הוצף
בתלונות של סוכנים על חיובים רטרואקטיביים
של עמלותיהם מבלי יכולת לבדוק בכלל את
נכונותם של אותם חיובים .הלשכה מסייעת לאותם
סוכנים ומקשרת אותם עם גופים מקצועיים
לבדיקת עמלות ,ובמקביל מנהלת דיונים בנושא
החברות בהן מדובר כדי להגיע לפתרונות.
צפריר מדגיש ,כי מוקד התלונות ימשיך לטפל
בתלונות של סוכנים שחשים כי פעילותם נפגעה
על ידי חברות ביטוח או גופים אחרים.
רונית מורגנשטרן

מרכז הפרישה החל לפעול במחוז חיפה והצפון
כ־ 50סוכנים נטלו חלק בכנס לסוכני מחוז חיפה והצפון של מיזם הייעוץ למבוטחי הסוכנים
העומדים לפני פרישה .הכנס התקיים ביום שלישי השבוע במשרדי לשכת המחוז בחיפה.
ליאור רוזנפלד יו"ר מחוז חיפה והצפון ,שאירגן את הכנס ,מסר כי "אני רואה חשיבות רבה במיזם
למבוטחים ולסוכנים .מדובר בליווי מבוטחים רגע לפני שאנחנו נפרדים מהם ,ולאחר סיום החיסכון
הפנסיוני אנחנו פותחים פתח לעוד כמה שנים קדימה של ליווי ושרות שפרנסה בצידה .כמו כן ,אסור
לשכוח שזה מיזם של לשכת הסוכנים ושל סוכנים ללא
מעורבות חברת ביטוח ,מה שמחזק את הלשכה .אין לי
ספק שבעתיד נשלב יועצי פרישה נוספים חברי לשכה גם
מהצפון".
במרכז הכנס עמדה הרצאתו של רון קשת ,מומחה
לפרישה והמנהל המקצועי של מרכז הפרישה בלשכת
סוכני הביטוח .לדברי קשת" ,הצגתי את המיזם עצמו
וכל מה שקשור ביתרונות ללקוחות ולסוכנים מהפניית
הלקוחות למרכז הפרישה .נתתי טיפים לסוכנים איך
להגיע ללקוחות ואיך לזמן אותם לטובת המיזם .חלק
מהסוכנים פנו אלי עם רשימות מוכנות של לקוחות ,ואני אמור לכוון אותם לפעילות במרכז .עוד
ארבעה סוכנים הביעו התעניינות וגם עמם אהיה בקשר ואכוון אותם".
"מרכז הפרישה" הוא מיזם של לשכת סוכני הביטוח עבור ציבור החוסכים ,לקראת פרישה
לגמלאות .במסגרת המיזם ,פתחה הלשכה במשרדיה בתל אביב מרכז פרישה ובו צוות המספק מידע
ותכנון פרישה מקיף ,מקצועי ומפורט בהתאם לתיק האישי של כל מבוטח .השירות ניתן ללקוחותיהם
של סוכני הביטוח חברי הלשכה ,שבחרו להשתתף במיזם .יש לציין ,כי עד להקמת המיזם של לשכת
סוכני הביטוח ,היו חברות הביטוח היחידות שסיפקו את המענה לצורך זה".
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אירועים וכנסים
 – 20/10יום עיון לחברי MDRT

ישראל ,בין השעות 8:15־,13:45
מלון הרודס הרצליה ,רחוב העוגן
 .11בשיתוף בית ההשקעות הלמן
אלדובי ומנורה חברה לביטוח
 21/10כנס מחוז השרון,
בין השעות 9:00־ 14:00במרכז
האירועים והכנסים "הטירה",
שבקיבוץ געש .בשיתוף איילון
חברה לביטוח .חניה ללא עלות
במתחם המלון.
 22/10 כנס הבריאות המחוזי
המשותף למחוז הצפון בלשכה,
למנורה מבטחים ולבית חולים
כרמל .בין השעות 08:30־14:00
במתחם האירועים אלמוג במלון
לאונרדו ,רח' דוד אלעזר ,10
חיפה.

לפני סיום

ליצירת קשר office@rbmedia.co.il

לכבוד חברת ביטוח הראל
והסוכן אבי בלאיש
הנידון :ביטוח בריאות

לשכת סוכני הביטוח משתתפת בצערו
של חבר הלשכה אמיתי היימן
במות רעייתו

שמי אורלי ולפני כשלושה שבועות נאלצתי להפעיל את ביטוח
הבריאות של "הראל" בשל סיבה בריאותית .תוך מספר ימים קיבלתי
תור לרופא של "הראל" ,וקיבלתי אישור לעבור את הניתוח על־ידי
מנתח שאותו בחרתי .תוך שבוע עברתי את הניתוח בהצלחה ,למרות
שבדרך כלל טיפול בתביעה נעשה בכ־ 30ימים.
הטיפול ,המקצועיות ,והמהירות בה טופלו הדברים היו מושלמים.
השירות המדהים של סוכנות הביטוח אבי בלאיש ושל חברת "הראל"
היה יעיל ,הן בזמן התגובה והן בשירות החם ,האוהד והאישי.
ברצוני להודות על היחס מקצועי ,הסבלנות והאדיבות ,ועל נכונות
לשמוע ולפעול ברגע הנדרש ,ונכונות ללוות את המהלך מראשיתו
ועד סופו ולתמוך ללא סייג.
פעילותכם מעידה על כך שמטרתכם הראשונה הינה לתת את
השירות הכי טוב .אין כמוכם!
יישר כוח!
בהוקרה ובהערכה רבה!
ח .א.

אדוה היימן ז"ל
שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני הביטוח משתתפת בצערו

של הסוכן צבי משה
במות רעייתו

מלכה משה ז"ל
שלא תדעו עוד צער

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2015מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

דרושים
לסוכנות ביטוח חיים ופנסיה היושבת בבורסה
ברמת גן דרוש סוכן ביטוח או מתמחה למכירות
על תיק קיים כולל טיפול במכירות הסוכנות
ותיגמול הולם על כלל מרכיבי העבודה
shaul@eretzbar-ins.co.il 0505293836
למשרד בבורסה ברמת גן דרושה פקידה
לטיפול בתיק קיים בתחומי ביטוח החיים פנסיה
מנהלים גביה וכו׳ גמישות בשעות שווה לבדוק
0505293836
shaul@eretzbar-ins.co.il
לסוכנות בטוח בירושלים דרוש\ה עובד\ת.ניסיון
מקצועי בענף האלמנטרי יתרון .לפרטים נא לפנות
דרך כתובת המייל
roni5s@netvision.net.il :
לסוכנות ביטוח בתל-אביב דרוש/ה פקיד/ת
ביטוח חיים ובריאות ניסון חובה רישיון ביטוח
יתרון שעות עבודה מ  8:30עד  17:00קורות חיים
ניתן לשלוח למייל
inbal@sechel.biz
לסוכנות ביטוח בתל-אביב דרוש/ה פקיד/ת
ביטוח חיים ובריאות .ניסון חובה .רישיון ביטוח
יתרון .שעות עבודה מ 8:30-עד  .17:00קורות חיים
ניתן לשלוח למייל
inbal@sechel.biz
לסוכנות ביטוח מובילה בתחום הבריאות
דרושים/ות אנשי/ות טלמרקטינג או שטח
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נמרצים ובעלי יכולת מכירה מוכחת .
* העבודה כפרילנסרים
* עמלות מכירה גבוהות מאוד למתאימים
קורות חיים ניתן לשלוח 0503230003
lital@newcom.co.il
סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף ()50%
לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר (רוב
הפוליסות בתיק :דירות ,עסקים וחבויות ,ומיעוטן
כלי רכב) .טלפון050-4520900 :
למשרד ביטוח בפ"ת דרוש/ה פקיד/ה לעבודה
זמנית של כחצי שנה .בעל ידע בהפקת דירות ורכב.
ניסיון חובה .משרה חלקית או מליאה.
office@oliver-ins.co.il
לסוכנות ביטוח מובילה באשדוד דרוש\ה בעל\ת
רישיון פנסיוני לעבודה משרדית בשכר קבוע .קורות
חיים למיילjennyl@dorot-ins.co.il :
לסוכנות ביטוח ברעננה דרוש/ה פקיד/ת ביטוח
אלמנטרי למשרה מלאה .ניסיון הפקה ושירות לקוח
חובה .קורות חיים למייל
efrat@liadins.co.il :
לסוכנות ביטוח חיים ובריאות במתחם הבורסה
ברמת גן דרושה עובדת לעבודה זמנית עקב יציאת
הפקידה לחופשת לידה .שעות העבודה ומס' הימים
גמיש .עדיפות לעבודה עם כלל חיים ובריאות.
לפרטים03-6005060 :
למיילmamashi@zahav.net.il :
הצטרפו אלינו לחממת סוכני ביטוח חיים של ביג

גיא ביטוח ,בית חם והוגן ,תמיכה ומנוע צמיחה
מובטחים .למעוניינים נא לפנות לטלפון:
052-2492453

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף ()50%
לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר (רוב
הפוליסות בתיק :דירות ,עסקים וחבויות ,ומיעוטן
כלי רכב) .טלפון050-4520900 :
יש לך רישיון בביטוח ימי? אינך מוכר מוצרי ביטוח
בענף זה? סוכנות לביטוח מקצוענית מציעה לך
שת"פ .נא לפנות במיילincox68@gmail.com :
סוכנות "מרום לגיל הזהב בע"מ"
רוכשת תיקי ביטוח מסוכנים המעוניינים לפרוש.
תהליך הפרישה והרכישה מותאמים לצרכי הסוכן.
נא לפנות לנורית בטלפון073-2366666 :

שכירות משנה
להשכרה חדרי משרדים בסוכנות ביטוח
בפתח תקווה .החדרים מרוהטים ומאובזרים
 כסא ,שולחן ,טלפון .המחיר פיקס –כולל חשמל ,ארנונה ומים .לפרטים :מאיר,
 052-2248252ובמייל
meir@ofir-insurance.co.il
להשכרה משרד המותאם לסוכן בטוח
חדר מנהל  3 +עמדות ברחוב הסיבים קריית
מטלון משרד חדש ומפואר כולל מטבח גדול
ושרותים לפרטים לפנות ליגאל בטלפון:
054-2992299
סוכנות בטוח מאיזור המרכז מעוניינת לרכוש
תיקי בטוח חיים ואלמנטרי.
הסוכנות קיימת  26שנה ויש בה דור המשך.
הסוכנות עובדת עם כל חברות הבטוח.
סודיות מובטחת .נא ליצור קשר למייל:
ron@peri-israel.co.il

למכירה תיק ביטוח איכותי בת"א.
גשר מיזוגים ,רכישות והשקעות.
לפרטיםdani@gsr.co.il :

מעונינים לרכוש תיקי ביטוח חיים עם אפשרות
שילוב עבודה בהמשך ניהול התיק  .סודיות
מובטחת  .לפנות אל:שרגא לידור
”shragalidor@gmail.com

סוכנות ביטוח מהמרכז מציעה לסוכנים המעוניינים
לפרוש מהענף לחשב מסלול מחדש :שת"פ
בתנאים מעולים ,רכישת התיק ,מיזוג ואפשרות
להמשך פעילות בסוכנות .הצעות הולמות ותנאים
מעולים ,אמינות ומקצועיות .לפרטים :איציק054- :
 ,2240454סודיות מובטחת.

להשכרה מוקד טלפוני בסוכנות ביטוח בפ"ת.
המוקד מרוהט ומאובזר בכיסאות ,שולחנות,
טלפונים .המקום בנוי כ open space-וכולל עמדת
אחמ"ש וחדר מנהל .המחיר פיקס  -כולל חשמל,
ארנונה ,מים .לפרטים מאיר052-2528422 :
ובמיילmeir@ofir-insurance.co.il :

