ביטוח

ופיננסים
inf.org.il

על סף הבריכה
כך תשיגו לקוחות
פוטנציאלים גם בחופשה

עמוד 9

גיליון מס'  17 … 561בדצמבר 2015

חברות הביטוח נגד
רפורמת האוצר בפנסיה
בני שיזף ,משנה למנכ"ל הפניקס" :מדובר בתרגיל מכוער
של הממשלה"  ‰יובל ארנון" :שינוי חלוקת האג"ח
בקרנות לא תפתור לבדה את משבר הפנסיה בישראל"
עמוד 2

הבלוף מאחורי
המהפכה
מדוע האוצר מאפשר לחברות
הביטוח להכניס ידיהן
לכיסנו במסגרת הרפורמה
בפוליסות הבריאות
עמוד 3

תרגיל או טעות?

תלונה שהגיעה ללשכה חושפת התנהלות
בעייתית לכאורה של הפניקס מול לקוחות

צילום :ארטים דגל
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אושר סופית:
סוכנים יוכלו
למכור כתבי שירות
באופן עצמאי
מיקי קופל ,בעלי קופל
גרופ" :התוצאה תהיה
פגיעה קריטית בצרכנים"

עמוד 7

עמוד 5

… כדאי להכיר:

התקנות החדשות
לניוד ושיווק פוליסות
החיים | עמוד 10

… "הגדלנו ב־15%
את מספר הסוכנים"

דניאל קסלמן יו"ר מחוז
השרון מסכם חצי קדנציה
| עמוד 14

… להישאר רלוונטיים

מה צריך סוכן לעשות
כדי לשמר את יתרונו
בעולם הביטוח
המשתנה? | עמוד 13

רפורמה בפנסיה
? ?

על חשבון הצעירים

בעקבות הגדלת רשת הביטחון
לכספי חוסכים מבוגרים – ביקורת
קשה מצד חברות הביטוח

יובל ארנון ,יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני" :פעולה זו בלבד לא תפתור את משבר הפנסיה בישראל"
 ‰יהודה בן אסאייג ,מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל" :המהלך פוגע בחוסכים הצעירים"

רונית מורגנשטרן

ש

שר האוצר משה כחלון ,יגדיל
ל־60%־ 70%את רשת הביטחון
לכספי החיסכון הפנסיוני של
חוסכים מבוגרים (מעל  .)65המהלך הדרמטי
נובע ממסקנות הוועדה שמינה ,בראשות
מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד ,שהמליצה
על עריכת השינויים הנ"ל כדי לתת הגנה
טובה יותר לכספי החוסכים המבוגרים.
הצוות כלל את הממונה על שוק ההון דורית
סלינגר ,החשבת הכללית במשרד האוצר
מיכל עבאדי־בויאנג'ו ,ראש אגף תקציבים
אמיר לוי ,הכלכלן הראשי יואל נוה ,היועץ
המשפטי של משרד האוצר יואל בריס ,ונציגי
בנק ישראל והמועצה הלאומית לכלכלה.
מאז  2005רשת הביטחון ,שבמהותה היא
איגרות חוב מיועדות עם ריבית מובטחת של
 4.86%שמעניקה המדינה ,מגינה רק על 30%
מכספי הפנסיה והשאר מושקע בעיקר בבורסה
ובהשקעות שונות בארץ ובחו"ל.

בני שיזף" :זהו עוד טדי לין" :הבשורה
צעד אחורה בתמיכת לחוסכים לא תהיה
המדינה בציבור
שלמה אם לא ייווצר
הפנסיונרים"
שוויון בין המוצרים”

על חשבון הצעירים

צילומים :רמי זרנגר ,פאביאן קולדורף

על פי המלצות הוועדה ,החוסכים הצעירים (עד
גיל  )50יקבלו הגנה בשיעור של 10%־ 15%בלבד,
ובני בני  50עד  65יזכו להגנה דומה לזו הקיימת
היום ( 30%ואולי קצת יותר) .על פי נתוני האוצר,
עלות האג"ח המיועדות היא כ־ 2.7מיליארד שקל
בשנה ,והיא תגדל בשנים הבאות בעקבות הרפורמה
הנ"ל ועקב עליית תוחלת החיים .לכן הוחלט על
צמצום האג"ח המיועדות לחוסכים הצעירים .באוצר
סבורים ,כי בפני הצעירים עומדות עשרות שנות
חיסכון לפנסיה ,ולכן הם לא זקוקים להגנה מפני
התנודתיות בבורסה.

חברות הביטוח מתנגדות

יהודה בן אסאייג ,מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה
וגמל ,אמר כי "המהלך פוגע בחוסכים הצעירים,

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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עקב הצורך בהגדלת רכיבי המניות ואפיקי
ההשקעה המסוכנים יותר בחיסכון הצעירים".
לדבריו ,יש להביא בחשבון מצב שבו הריבית
במשק עשויה להיות גבוהה מתשואת אגרות החוב
המיועדות ,כפי שכבר קרה בעבר .עוד ציין ,כי
בעקבות הרפורמה יגדלו גם המשאבים שנדרשות
החברות להשקיע בתפעול קרנות הפנסיה .כך
לדוגמה ,החברות יהיו חייבות לחשב את התשואה
לעמיתים בהתחשב בעובדה שלכל עמית עשוי
להיות רכיב מיועדות שונה ולא משנה באיזה
מסלול השקעה הוא בוחר.
טדי לין ,מנכ"ל גמל ופנסיה מיטב דש אמר כי
"הבשורה האחרונה לחוסכים לא תהיה שלמה אם לא
ייווצר שוויון בין המוצרים” .לדבריו ,המהלך הנוכחי
מנציח את העיוות הקיים בין מוצרי החיסכון לעומת
תיקון העיוות" :מדיניות האוצר הינה לייצר תחרות

בין מוצרי חסכון ארוך טווח .הבשורה האחרונה
לחוסכים לא תהיה שלמה אם לא ייווצר שוויון
בין שני המוצרים ,פנסיה וקופות גמל ,גם
בדבר קבלת אג"ח מיועדות .תחרות לא יכולה
להתקיים כאשר מוצר אחד עדיף על השני.
החשש של האוצר מהגדלת העלות התקציבית
אינו מוצדק מאחר ואותה עלות תקציבית
תתפרס על שני מוצרים לפחות".
בני שיזף ,משנה למנכ”ל הפניקס ,ומנהל
חיסכון ארוך טווח וסיכוני חיים בחברה אמר
כי “מדובר בתרגיל מכוער של הממשלה –
לכאורה ,היא תמשיך להנפיק אג”ח מיועדות
באותו שיעור ,אבל למעשה תקטין אותו
והתמיכה הכוללת של המדינה בפורשים
לפנסיה תלך ותקטן .זהו עוד צעד אחורה
בתמיכת המדינה בציבור הפנסיונרים ,בשעה
שהיא רואה עצמה כמדינת רווחה.

ביקורת גם בלשכה

יובל ארנון ,יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני,
מסר כי לשכת סוכני הביטוח הכינה נייר עבודה
מסודר כבר לפני כשנתיים בנושא משבר
הפנסיה בישראל .אחת מהמלצותיה היתה לשנות
את חלוקת האג"ח בקרנות ,פעולה שפורסמה
כהמלצת הוועדה בראשות מנכ"ל משרד האוצר.
לדברי ארנון" ,פעולה זו בלבד לא תפתור את
משבר הפנסיה בישראל ,והיא צריכה להיות
מלווה בצעדים נוספים" .עוד מציין ,כי “יש לנהוג
באותה מידה גם בביטוחי מנהלים וקופות הגמל.
הקצאה לקרנות הפנסיה בלבד מותירה למעשה
רק מוצר פנסיוני אחד ,עם תקנון אחיד ,ללא כל
תחרות ובאופן חד צדדי המייתר לחלוטין את
סעיף  12לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים ,וכן
את הצורך במילוי מסמך הנמקה".
מהאוצר מסרו ,כי תגובשנה גם הגנות משלימות
לחוסכים בביטוחי המנהלים וקופות הגמל.

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  18תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי | עורך ראשי :לירן וייס |
כתיבה :רונית מורגנשטרן | עריכה גרפית :עדה כהן | מפיקה :לייה שחף | לתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין:
אורלי קורן 5977433־korenly1@gmail.com 054

רפורמה מסוכנת

הבלוף הגדול של המהפכה
בפוליסת הבריאות הפרטית

יו״ר ועדת ביטוחי בריאות וסיעוד בלשכה תוהה מדוע האוצר מאפשר לחברות
הביטוח להכניס ידיהן לכיסנו ,מבלי לבקש את רשותנו
יואל זיו

ה

מהפכה הגדולה בביטוחי הבריאות
הפרטיים מתקרבת ,אך האם היא פועלת
לטובתו של הציבור? ישנו ספק גדול בכך.
בתחילת פברואר  ,2016צפויה להיכנס לתוקף
פוליסת בריאות אחידה לכל חברות הביטוח,
בעקבות חוזר של המפקחת על הביטוח .מאותו
יום ,הציבור במדינת ישראל יהיה רשאי לקנות אך
ורק ביטוח בריאות פרטי אחיד ,שישווק על ידי כל
חברות הביטוח ,ללא כל הבדל ביניהן.
כידוע ,מרכיב התחרות בין חברות הביטוח,
הוא חשוב ומביא אותן ליצירתיות ,תחרות על
מחירים ,רצון לשמר לקוחות ,תשלומי תביעות
ועוד .אך מה עושה הרגולטור במדינת ישראל?
מחסל את התחרות .טענת הפיקוח כי התחרות
במוצר האחיד תהיה על מחירו הינה מגוחכת ואינה
עומדת במבחן המציאות .כל ענף ביטוחי הבריאות
בישראל מבוסס על אקטואריה וסטטיסטיקה וכל
חברות הביטוח ניזונות מאותם הנתונים .לכן,
קרוב לוודאי שמחירו של המוצר הסופי (הפוליסה
האחידה) אשר מבוסס על אותם הנתונים ,יהיה
כמעט זהה בכל חברות הביטוח .לכן לא ברור על
איזו תחרות בדיוק מדברים בפיקוח.
מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית שכל אזרח
בה יכול לבחור את המוצרים אותם הוא מבקש
לרכוש לעצמו .איך הגענו למצב בו האזרח אינו
יכול לבחור לעצמו את פוליסת הבריאות המתאימה
לו ,על פי דעתו ובהתאם לצרכיו האישיים? איך

חברות הביטוח יוכלו להעלות את הפרמיה וקשישים ימצאו עצמם ללא כיסוי

צילוםfotolia :

זו הפעם הראשונה שלחברות הביטוח יש על ידי חברת הביטוח בחסות הרגולציה .תרחיש
אפשרות להעלות את הפרמיה מבלי לקבל את כזה לא נשמע סביר.
הסכמת המבוטח .על פי תנאי הפוליסה ,חברת
הביטוח רשאית לבצע שינויים בפוליסה ולהעלות המבוגרים ייפגעו
את הפרמיה למבוטחים קיימים .כל העלאת מחיר ,כידוע ,ככל שהגיל עולה ,צריכת השירותים
עד שיעור של  ,20%לא מחייבת את הסכמת הרפואיים עולה בהתאם .הפוליסה מאפשרת ,כאמור,
המבוטח .משמעות הדבר ,שאפשר להכניס את לחברת הביטוח להעלות את המחיר אותו אנו משלמים
היד לכיס ,לקחת לנו כסף ואפילו לא לבקש את עבורה ,כל שנתיים .קרוב לוודאי כי בעקבות צריכה
רשותנו .האם הרגולטור.
מוגברת של שירותים רפואיים בגילאים המבוגרים,
הפרמיה בקרב קבוצות גיל אלו תעלה באופן קבוע.
“איך הגענו למצב בו האזרח אינו יכול לבחור לעצמו את פוליסת
כך נגיע למצב בו אנשים אשר מבוטחים זמן רב,
הבריאות המתאימה לו והרגולטור מרשה לעצמו ,ביהירות בלתי
משלמים את מיטב כספם במשך כל אותו הזמן
ודווקא בגילאים המבוגרים ,לא יהיה ביכולתם לעמוד
מובנת ,להגיד לנו שאנחנו ,כאזרחים ,לא מבינים דבר?”
בתשלומי הפרמיה החודשית הגבוהה .הם ייאלצו
הגענו למצב בו הרגולטור מרשה לעצמו ,ביהירות זו גם הפעם הראשונה שהרגולטור מאפשר לחברת לבטל את הפוליסה ויישארו ללא כיסוי ביטוחי.
בלתי מובנת ,להגיד לנו שאנחנו ,כאזרחים ,לא הביטוח לבטל את הפוליסה שלנו ,אותה פוליסה התסריט הזה מוכר לנו בהחלט ,וכך יעיד כשל
מבינים דבר? בעצם ,לטעמו הוא מבין יותר טוב שאנחנו מיעדים למקרים רפואיים שיקרו לנו חס הביטוח הסיעודי הקבוצתי שנמצא בימים האלו
מאתנו ומה טוב עבורנו ,וכך הוא מחליט להכין לנו וחלילה בעתיד ,ללא ידיעתנו ומבלי שנהיה מודעים בכותרות .פעם נוספת יאשימו את הפיקוח כי לא
מראש פוליסה אחידה ,מובנית ויחידה .אם נרצה לכך .אם בתום שנתיים ,הפרמיה תעלה מעל שמר על האזרחים ,שנכשל בתפקידו .שוב יבקשו
לרכוש בכספנו האישי פוליסת בריאות פרטית ,לא ל־ ,20%חברת הביטוח תיאלץ לקבל את אישורנו להקים ועדת חקירה.
תהיה לנו שום אפשרות בחירה או שינוי.
האקטיבי על מנת להמשיך את הפוליסה .כך ימצאו אך עוד לא מאוחר .על הרגולטור להבין כי
את עצמם אנשים רבים ללא פוליסת ביטוח ,דווקא במסגרת תפקידו החשוב והאחראי שהוא שמירת
תרחיש לא הגיוני
ביום בו הם יזדקקו לכך :אדם שברוב עיסוקיו ,שכח טובת הציבור ,יש לאפשר לאזרחים את זכות
כאשר בוחנים את מבנה והגדרות “הפוליסה לאשר לחברת הביטוח את העלאת הפרמיה ,או הבחירה למוצרים נוספים ,המותאמים לצרכיו
המהפכנית” ,מתברר שהרגולטור לא רק שאינו מי שאינו מודע לכך שצריך להחזיר אישור חתום האישיים של כל אחד ואחת.
שומר על טובת הציבור וכספו ,אלא הוא אף לחברת הביטוח ,או מי שלא קיבל את הודעת חברת הכותב הוא יו”ר ועדת ביטוחי בריאות וסיעוד
מאפשר לחברות הביטוח לפעול באופן חד צדדי.
הביטוח כי הפרמיה עלתה .הפוליסה פשוט תבוטל בלשכת סוכני ביטוח
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בס”ד ,כסלו תשע”ו ,דצמבר 2015

?

אנשים לשרות אנשים

לראשונה בענף הביטוח!

לשכת סוכני הביטוח בישראל
ואיילון חברה לביטוח
באמנת שירות ייחודית ,הממקמת
את סוכן הביטוח במרכז העשייה!
הגינות ,אחריות ,זמי
נ
ו
ת
כבוד הדדי,
מקצוענות,
נגישות

רות

ת שי
רמ
וכת
אר
אמנותטווח
נ

איילון  -אנשים לשרות אנשים
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שיווק ישיר
? ?

המפקחת אישרה סופית :סוכן ביטוח יוכל למכור
כתב שירות שלא באמצעות חברת ביטוח
מכירה ישירה של כתב שירות ללא מעורבות חברת ביטוח תותנה בעמידה בהוראות
שהציג הפיקוח .אריאל מונין ,יו"ר ועדת ביטוח כללי ,מסביר את הוראות החוזר החדש

אריאל מונין

ה

שבוע פרסמה המפקחת על הביטוח חוזר
המאשר לסוכן הביטוח מכירת כתב שירות
שלא באמצעות חברות הביטוח ,אך עם
הגבלים מסוימים .החוזר מכיל הוראות בהן צריך
לעמוד הספק כדי להבטיח את כתב השירות
ללקוח.
נושא מכירת כתבי השירות מחוץ לפוליסת
הביטוח היה מונח לפתחו של משרד האוצר זה
שנים רבות ,תוך שהלשכה דחפה ליצירת תחרות.
השאלה העיקרית הייתה האם כתב השירות שנמכר
לאזרח יכול להיות משווק מחוץ לפוליסת הביטוח
וללא קשר לחברה ,או שהוא מחויב להימכר בתוך
פוליסות הביטוח בלבד .האוצר החליט להרים את
הכפפה ,לטובת ציבור המבוטחים ומה־ 30ביוני
 2016ייכנס החוזר לתוקף.
מכירה ישירה של כתב שירות מספק ללא
מעורבות חברת ביטוח ,תותנה בעמידתו של הספק
בהוראות הפיקוח .האוצר מגביל את המכירה של
כתב השירות או באמצעות הפוליסה ,ואז על חברת

הביטוח להעביר אליה את כתב השירות לאישור
בדומה לקבלת אישור פוליסה ,או על ידי סוכן
ביטוח אשר יבחר ספק אחר שימלא אחר הוראות
חוזר זה .יש לזכור ,כי האחרון אינו נוגע לנושא
תיקוני צנרת בפוליסות הדירה ,נושא שאמור
להיות מוסדר על ידי הרגולטור בקרוב.
עקרונות חוזר שיווק כתבי השירות:
 מותר לשווק כתבי שירות הקשורים רק למקרה
הביטוח המצוין בפוליסה .סעיף זה לא נוגע
לכתבי שירות הרכב ,או כתב שירות ליווי רופא
בפרוצדורות רפואיות מסוימות.
 על כתב השירות לקיים קשר ישיר בינו לבין
תוכנית הביטוח; החוזר אינו מתיר למכור כתבי
שירות של תחזוקה או טיפול מניעה במוצרים
(תיקון מוצרי חשמל למשל) ,כפי שנמכרים כיום
בכתבי השירות.
 החוזר כולל הוראות על הפקת כתב השירות,
הכותב הוא יו"ר ועדת ביטוח כללי
הנראות שלו והבלטת נושאים מסוימים ,אמירה
על טיב השירות המוצע והתחייבות הספק לפריסה לקריאת החוזר

גיאוגרפית.
 במקרה של מכירת כתב שירות בתוך הפוליסה,
האחריות היא על חברת הביטוח שמחויבת להציע
לפחות שני ספקים.
 חברות הביטוח והספקים יהיו חייבים להציג
את סך עלות כתב השירות ,אך חברות הביטוח לא
יוכלו לחייב רכישת כתב השירות בתוך הפוליסה
(כפי שמוכר לנו ממסלולי ביטוח רכב מועדפים).
 על סוכן הביטוח שישווק כתב שירות מחוץ
לפוליסה לוודא כי קיים מנגנון של הצבת
ביטחונות מצדו של ספק השרות ,כדי למנוע מצב
של חדלות במתן השרות מבעיות כאלה ואחרות,
וישאירו את הסוכן והמבוטח מול שוקת שבורה.
 בכוונת הלשכה לבדוק האם הספקים החיצוניים
אכן עומדים בהוראות חוזר זה ונודיע על כך באופן
מסודר לסוכנים.

ביקורת על ההחלטה

מיקי קופל ,בעלי חברת קופל גרופ" :אין ספק
שהחוזר במתכונתו הנוכחית לא מידתי"

מ

יקי קופל ,בעלי חברת קופל גרופ וסטארט
שירותי רכב ,מותח ביקורת חריפה נגד
ההסדרה" :החוזר במתכונתו הנוכחית
לא רק שלא מטיב ומגן על הציבור ,אלא להיפך
 התוצאה היא פגיעה קריטית בצרכנים ,בין היתרבכל הנוגע לתנאי כתבי השירות ,עלותם ,מחירי
השירותים ועוד ,כמו גם בנותני השירות ,ובסוכני
הביטוח בישראל".
לדבריו ,הוא פעל כבר עם פרסום הטיוטה לחוזר
במאי  ,2015כדי לפתור מול הפיקוח את הבעיות
ואף הציע פתרונות ,שלא זכו למענה ענייני.
קופל יוצא נגד הפיקוח על הביטוח ,על כך שלא
תקף באופן חד וברור את נושא ההתניות הקיצוניות
של חברות הביטוח בקשירת שירות" :דרישת
המפקחת בחוזר היא ,כי 'לא תותנה רכישת כתב
שירות ברכישת תוכנית ביטוח' .ואולם ,חברות
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נותני השירות ימכרו את כתב השירות בפרמיה
חודשית" :האם כל תכניות הביטוח והפיננסים
המשווקות על ידי הגורמים תחת המפקחת על
הביטוח מחויבים למכור את כל התוכניות ב־12
תשלומים? האין פה התערבות עסקית ,מסחרית
קיצונית שמקשה על חופש התחרות .התשובה היא
חד משמעית :לשירות חברות הביטוח".
לדעתו ,הסעיף הבולט ביותר לרעת הצרכן הוא זה
שנקבע בו כי "תנאי כתב השירות לא פחותים מתנאי
מיקי קופל
כתב שירות המשווק על ידי סוכן ביטוח עם מעורבות
חברת ביטוח" .עוד טוען קופל ,כי החרגת כתב
הביטוח מחייבות ומקשות על סוכני הביטוח בכוונה השירות למוצרים (תיקון צנרת ,תיקון מוצרי חשמל
ואלקטרוניקה ועוד) פוגעת ישירות בצרכן הישראלי.
תחילה תוך מטרת רווח ברורה כמתווכות".
"אין ספק שהחוזר במתכונתו הנוכחית לא מידתי
התערבות קיצונית
לא ברמה החוקתית ,ולא ברמה הפרקטית" ,הוא
בנוסף ,יוצא קופל גם נגד הנחיית המפקחת כי מסכם.

גאים ומודים לסוכני הבריאות ,שותפינו לדרך

כלל ביטוח במקום הראשון
בתחום ביטוחי הבריאות לשנת 2015
2015
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חדשות הביטוח

סלינגר מעכבת מתן היתר
האם הפניקס שותפה
השליטה בהפניקס לפוסון
לשיווק מפוקפק של
בעקבות מעצרו של יו"ר פוסון פוליסת בריאות?
מקורבים לעסקת הפניקס־פוסון" :העסקה מתקדמת כרגיל"

"

עסקת פוסון לרכישת השליטה
בחברת הפניקס מתקדמת כרגיל" .כך
אמר גורם המקורב למו"מ ל"ביטוח
ופיננסים" .ביום שני הגיעו בכירים מפוסון
לפגישות עם חברת דלק ,בעלת השליטה
בחברת הביטוח הפניקס ,ועם המפקחת על
הביטוח ,דורית סלינגר ,לקידום העסקה.
בראש המשלחת עומד מייקל לי ,מנהל
החטיבה הפיננסית בפוסון ואחראי על
תחום הביטוח והבנקאות ,המשמש גם ראש
צוות המו״מ לרכישת הפניקס .במסגרת
העסקה ,אמורה דלק למכור לפוסון את
מלוא אחזקותיה בהפניקס ( )%52.3תמורת
 1.76מיליארד שקל (בתוספת ריבית
שנתית של  4.75%מ־ 30בספטמבר 2014
ועד למועד הסגירה של העסקה).
בתחילת השבוע עלו סימני שאלה לגבי
מימוש העסקה ,לאור "היעלמותו" של
יו"ר פוסון גוגו גואנגצ'אנג ,שהסתבר כי
נעצר והובא לחקירה בסין .במקביל פורסם
בתקשורת הכלכלית ,כי המפקחת על
הביטוח דורית סלינגר ,מקפיאה את מתן

היתר השליטה לפוסון.
בשיחת ועידה עם אנליסטים אמר מנכ"ל
פוסון ליאנג שינג'ון" :אנחנו רוצים
להשלים את עסקת רכישת הפניקס.
גואוו גואנגצ'אנג

העסקה הזו חשובה לנו ונעשה הכל כדי
להשלים אותה" .מהאוצר נמסר ,כי
"משרד האוצר עוקב אחר ההתרחשויות"
וכי המפקחת על הביטוח לא הקפיאה את
מתן ההיתר ,משום שעוד אין כזה.
רונית מורגנשטרן

לפני כשלושה שבועות התקשרה מוקדנית של חברה
למשפחה חיפאית והציגה עצמה כנציגה של חברה שמטרתה
“איתור כספים אבודים” .המשפחה הביעה עניין בפגישה עם
נציג החברה בביתה ,אך לטענתה ,כשהגיע הנציג הציג עצמו
כ”טל דוד אהרון ,מנהל תיקי לקוחות פרט בחברת הפניקס”
והציע לרכוש אצלו ביטוח בריאות .הלקוחות מילאו הצעה
וחתמו על הוראת קבע בפני הנציג“ .רכשנו שש פוליסות –
עבורנו ,עבור ילדינו ועבור נכדתנו” ,מסרו בני הזוג ללשכת
סוכני ביטוח.
אך לאחר שקיבלו מהנציג כרטיס ביקור ,וראו כי לא מצוינים
בו הפרטים בהם נקב ,פנו בני הזוג בדחיפות אל חברת הפניקס
בבקשה לבטל את הפוליסות .במקביל נשלח העתק של
המכתב ללשכת סוכני ביטוח ,שם נדהמו מהסיפור .אורי
צפריר ,ממלא מקום נשיא הלשכה ,פנה באותו היום אל אורן
אל־און ,המשנה למנכ”ל הפניקס ומנהל חטיבת הלקוחות שלה
וביקש את תגובתו למה שנראה כהתנהלות בלתי הולמת של
נציגם "שאינה עולה בקנה אחד עם חוזר הפיקוח לגבי צירוף
לקוחות לביטוח ,שלא לדבר על הפעילות הישירה".
מהפניקס נמסר בתגובה" :הפניקס רוכשת ממקורות שונים
'לידים' .לאור פניית המבוטח ,הפניקס תבחן את תהליכי
העבודה מול אחד מספקי הלידים שטיפל במקרה הנדון.
במקרה והיה ליקוי בנהלי העבודה ,נדאג לטפל בה באופן
מיידי".
רונית מורגנשטרן

■
■
■
■
■

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

סוגרים שנה
? ?

כל הפתרונות תחת מטריה אחת
משרד האוצר מחייב את המעסיקים ,החל מינואר  ,2016להעביר דיווחים בגין
עובדיהם למוצרים הפנסיוניים שלהם באמצעים דיגטליים ובמבנה נתונים אחיד.

לפורטל המעסיק של מנורה מבטחים פתרונות ייחודיים עבורך.
לפרטים נוספים והצטרפות:
פנה למנהל התיק של מנורה מבטחים או לסוכן הביטוח שלך
mmp@menoramivt.co.il

פורטל המעסיק של מנורה מבטחים ,הפתרון שלך!
האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני ,המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין,
המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.
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חופשת עבודה

לקוחות בבגד ים

יוצאים לחופשה? הנה מדריך קצר לאיתור לקוחות פוטנציאליים בזמן הרגוע ביותר  -שלכם ושלהם

ברייס סנדרס ,מגזין MDRT

כ

ל אחד זקוק לזמן מנוחה מהעיסוק השגרתי.
זו הסיבה שאנו יוצאים לחופשות .החלפת
הסביבה מאפשרת לנו לבלות זמן איכות
עם המשפחה ,לנקות את הראש ,לאזן את לחץ הדם
ולפתוח את הראש לתובנות שמבזיקות רק כשאנו
מחוץ למשרד .אם כן ,מדוע להשקיע זמן בחיפוש
לקוחות דווקא באמצע החופשה?
ראשית ,חופשות מציבות אותנו בסביבה
אידיאלית לאיתור לקוחות:
• כולנו שווים .בהפלגות למשל ,כל המשתתפים
נמנים בדרך כלל עם מעמד חברתי זהה
• לוחות הזמנים צפופים וחברויות יכולות
להירקם במהירות
• אנשים עושים עסקים עם אנשים שהם מחבבים.
ייתכן שאינם מחבבים את היועץ הנוכחי שלהם
ואילו את חברם החדש לחופשה דווקא כן

אנשים מקסימים

אל תבינו לא נכון .אתם לא אמורים לפגוש המוני
אנשים ,להפריע להם בעודם משתזפים על סף
הבריכה ,לשאול לעיסוקם ולהחליף כרטיסי ביקור.
האסטרטגיה שלכם היא פשוט לעשות מאמץ
לפגוש כמה אנשים מעניינים ומקסימים .תשקיעו
בשמירה על קשר עם אלה שחיבבתם גם לאחר
שהחופשה הסתיימה ,ואולי במקרה גם תירקם
עסקה.
איך עושים זאת? מתחילים בביצוע חקירה
קטנה :נניח שאתם נמצאים באתר נופש או יוצאים
להפלגה .חברות ספנות ובתי מלון רבים מציעים
שירותי אירוח ברמות שונות .עיון בעלון המידע
יגלה לכם כי בחדרכם יהיה חלוק רחצה רגיל ,בעוד
שאורחי הסוויטות ייהנו מחלוקי מעצבים .טיילו
סביב הבריכה ותוכלו להבחין בחלוקים האיכותיים
יותר.
אם תרצו להתמקם ליד אדם שישמח לנהל אתכם
שיחה על הא ועל דא ,כדאי שהוא יהיה דובר שפה
בה אתם שולטים .שוטטו וחפשו מישהו שאוחז
בספר בעברית למשל .אך לא רק שפת הדיבור
חשובה – גם תחביבים משותפים יכולים להיות
קרקע פורייה לשיחה מוצלחת .ספינות שיט ואתרי
נופש מציעים פעילויות שונות ,כגון טעימת יין,
הרצאות ואימון גופני .בחרו את אלו שמתאימות
לכם  -כך תהיו בחברת אנשים עמם יש לכם מכנה
משותף.

יהרהר ,מן הסתם" :אוי ,לא! אני יושב בסאונה עם
סוכן ביטוח" .וכך ההזדמנות הוחמצה.
במקום זאת ,הזכירו לחבריכם החדשים שאתם,
וגם הם ,בחופשה .התעניינו מהיכן הם ,ספרו דברים
טובים ששמעתם על המקום או כיצד בחרת את
החופשה הזו ,אך זכרו  -מאוד מפתה להשתלט על
השיחה .הירגעו ותנו להם לספר על עצמם.
כאשר יגיע תורכם לדבר ,כדאי שתהיו מודעים
לכך שלעשירים יש קוד דיבור שמאפשר להם
לקבוע אם האדם מולם הם עומדים הוא "אחד
משלהם" .בדרך כלל עולה נושא הטיולים .היכן
הייתם ,כיצד הגעתם לשם והיכן התאכסנתם – כל
אלה מהווים חלק מהקוד.
סיפורים על טיולים יקרים ואזכור מחירים
משדרים וולגריות .מצד שני ,אם תספרו על
"דילים" במחירים מפתים ,תסגירו את עצמכם
כקמצנים .העשירים נוהגים לעתים קרובות
בחסכנות; תוכלו לחלוק עמם את הפרטים הללו
ביחידות ,לאחר החופשה .לא כעת.

אז מה בכל זאת לשאול?

צילוםfotolia :

השאלה "האם היית פעם בלונדון?" עלולה
אז על מה כדאי לדבר?
להיראות טיפשית אם מפנים אותה למנכ"ל חברה.
ייתכן שהשאלה הראשונה שתישאלו תהיה "במה "האם היית בלונדון לאחרונה?" תהיה דרך טובה
אתה עוסק?" .ברגע שתחליפו פרטים ,עמיתכם יותר להציג את הדברים" .האם בשהותך שם ביקרת
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בתערוכה מפורסמת?" תוכלו להוסיף" :בביקורי
האחרון הספקתי לראות את הציור של מונה' ,גני
המים בז'יברני' ,בגלריה הלאומית" .מכאן משתמע
שאתם מזדמנים לשם מעת לעת וגם ניתן להבין
שאתם מעריכים תרבות.
שאלה אחרת שיכולה להתאים היא "מהו שדה
התעופה האהוב עליכם?" או "באיזה שדה התעופה
הכי טוב לערוך קניות?" .אנשי העולם פוקדים
שדות תעופה רבים ובוודאי יהיה להם מה להשיב
בנושא.
המטרה הסופית היא לשמור על קשר גם
לאחר סיום החופשה ולמען האמת ,בעידן הדואר
האלקטרוני והרשתות החברתיות ,קל מאוד לעשות
זאת .אך צריכה להיות סיבה לכך :הצטלמו יחד כדי
לשתף תמונות ואל תהססו לנדב ידע מיוחד או
מאמר על עניין או תחביב משותף.
אם בכל זאת אתם בוחרים באופציית כרטיס
הביקור ,כתבו על צדו השני את שמכם ומספר
הטלפון שלכם .כך חברכם יודע במה אתם עוסקים
(הצד העליון של הכרטיס) וגם מבין שמדובר בקשר
חברתי (גב הכרטיס).
ביליתם חופשה נהדרת .פגשתם אנשים ויצרתם
את הבסיס לקשר עתידי .מי יודע לאן זה עשוי
להוביל?
הובא לדפוס על ידי יוסי מנור ,יו"ר  MDRTישראל

ניוד כספים
? ?

כדאי להכיר :התקנות החדשות של
ניוד ושיווק פוליסות ביטוח חיים
לפני כשבוע פרסמה הממונה על שוק ההון ,חוזר בעניין פתיחת שוק
ביטוחי החיים לתחרות .מה משמעותו וכיצד ישפיע על הלקוחות
שמחזיקים בביטוחי חיים הכוללים מקדמי קצבה מובטחים?

עו"ד עדי בן אברהם

ב

צילוםfotolia :

ינואר  2013נכנס
לתוקפו חוזר מקדמי
קצבה ,והגביל את שיווק
תוכניות ביטוח חיים משולבות
בשיקולים העיקריים במתן
בחיסכון ,הכוללות מקדמי קצבה
ההמלצה ,אשר כלולים במסמך
מובטחים .נוצר מצב בו המבוטחים
ההנמקה הנמסר למבוטח בניוד
שברשותם פוליסה עם מקדמי
פוליסה הכוללת מקדמי הבטחת
קצבה מובטחים ששווקו עד לסוף
תוחלת חיים ,בעל הרישיון צריך
 ,2013הפכו ל"לקוחות שבויים"
לכלול בנוסף:
בידי חברת הביטוח ,בהעדר כל
התייחסות מילולית ומספרית
אלטרנטיבת מעבר לפוליסה
למשמעות נספח כיסוי ביטוחי
שתשמור על תנאי המקדם
לאריכות ימים הכלול בפוליסה.
המובטח הקיים להם .ב־ 6בדצמבר
התייחסות לעלותו הצפויה של
השנה פורסם החוזר הסופי" ,שיווק
הנספח תחת תרחישים שונים של
פוליסות ביטוח חיים הכוללות
שינויים בתוחלת החיים.
מקדמי קצבה המגלמים הבטחת
התייחסות לכל מסלולי הקצבה
תוחלת חיים".
הקיימים בפוליסה החדשה ,וזאת
עיקרו של החוזר הוא מתן לפוליסה החדשה יתווסף נספח אריכות ימים (קצבת זקנה) ,ביחס למסלולי הקצבה בפוליסה
האפשרות למבוטחים ,אשר
הקיימת או המנוידת ,לפי העניין,
הפכו שיפורטו בו המקדמים .הנספח יתומחר בנפרד מיתר תנאי
כבולים לפוליסה בעלת המקדם
תוך מתן דגש למסלולי קצבה
המובטח ברשותם ,לנייד את כספם הפוליסה ,והפרמיה שתשולם בגין הנספח תהיה דינאמית
המגלמים הבטחת תוחלת חיים
למבטחים אחרים .כמו כן ,פורסמו
שאינם כלולים בפוליסה החדשה.
הוראות בנוגע לכלים שיוקנו
[אם קיימים עוד מסלולים המבטיחים
לחברות הביטוח לצורך שימור אותן פוליסות.
מקדם  -על בעל הרישיון להציג זאת ללקוח]
יעמדו גם כן בהוראות החוזר.
חברת הביטוח תידרש להציג באתר האינטרנט
בפוליסות בהן המקדמים המובטחים מגלמים
שיעור דמי ניהול גבוה משיעור דמי הניהול שלה החל מה־ 31למרץ  ,2016את הסעיפים
התאמת דמי הניהול
המרביים הקבועים בתקנות הפיקוח לעניין דמי הבאים:
• טבלאות עם מקדמי הבטחת תוחלת חיים
הממונה על שוק ההון ,דורית סלינגר ,קובעת ניהול בקופת גמל ,הם יותאמו לדמי הניהול
בחוזר ,כי יותר לחברות הביטוח למכור או לנייד המרביים.
הקיימים ביחס לתכניות הרלוונטיות אשר
פוליסות חדשות עם מקדם מובטח רק למי שלא
לפוליסה החדשה יתווסף נספח אריכות ימים שווקו על ידה בעבר ,תוך הצגת טבלת מקדמי
ניתן לשווק לו תכנית כאמור ,בהתאם להוראות (קצבת זקנה) ,שיפורטו בו המקדמים .הנספח הקצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים.
החוזר מ־ .2013התנאי לכך הוא שסכומי ההפקדה יתומחר בנפרד מיתר תנאי הפוליסה ,והפרמיה
• נוסחה להתאמת המקדם לפי מועד הפרישה,
יהיו זהים לפוליסה ממנה ינוידו הכספים ,בכפוף שתשולם בגין הנספח תהיה דינאמית .בדף פרטי אם קיימת.
למספר חריגים בהם תתאפשר הגדלת הפקדות הביטוח יינתן גילוי לפרמיה המרבית שניתן יהיה
• שיעור הריבית התחשיבית ושיעור דמי
לאורך חיי הפוליסה .זאת ,בין היתר ,עקב קיומו לגבות בעד הנספח וכן גילוי בנוגע לפרמיה הניהול המגולמים במקדם.
של מנגנון הצמדה או הגדלות שכר כמפורט המשולמת בפועל .העלאת הפרמיה תהיה
לגבי תכנית הכוללת טבלת מקדמים המגלמת
בחוזר.
בתוקף רק בתום חודשיים מהמועד בו נשלחה שיעור דמי ניהול שעולה על שיעור דמי הניהול
החוזר קובע כי מקדמי הבטחת תוחלת חיים ההודעה או במועד שצוין בהודעה ,לפי המאוחר המרביים ,תציג החברה טבלת מקדמים נוספת
הכלולים בפוליסה החדשה ,יהיו זהים למקדמי ביניהם .הממונה אף קובעת הגבלות על שיעור המותאמת לשיעור דמי הניהול המרביים ,תוך
הבטחת תוחלת חיים במסלול קצבה ברירת דמי הניהול שניתן לגבות מהיתרה הצבורה שמירה על בסיס ההנחות האקטואריות ששימשו
המחדל שבפוליסה הקיימת בלבד .עם זאת ,ומההפקדה השוטפת ,כך שבכל מקרה הם לא לחישוב המקדמים בפוליסה הקיימת.
חברת הביטוח רשאית לכלול מסלולי קצבה יעלו על השיעורים הקיימים בפוליסה הקיימת הכותב הוא היועץ המשפטי של לשכת סוכני
נוספים עם מקדם מובטח ,ובלבד שהמסלולים למבוטח.
ביטוח
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דגשים למסמך
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לשירותך אריאל ארז מנהל סוכנות ליסוב
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שאלה משפטית
? ?

מהי "הסעה בשכר"?

בעל עסק להסעות הסיע נוסעים ברכבו הפרטי ובשל תאונה שאירעה
בדרך ,נפגעו ארבעה מהם .מאחר שגם לא קיבל שכר על הנסיעה,
בית המשפט נדרש להחליט האם מדובר היה בהסעה בשכר

עו"ד ג'ון גבע

ב

fotolia
צילוםfotolia :
צילום:

בית משפט השלום בתל אביב נדונה
תביעתו של ארתור אברמוב ועוד
שלושה תובעים נוספים ,כנגד הכשרה
חברה לביטוח בע"מ ו"קרנית"  -קרן לפיצוי
נפגעי תאונת דרכים .כצד שלישי צורף לתביעה
ולדיסלב יושייב ,בעל עסק להסעות.
כלי הרכב שברשותו של יושייב היו מבוטחים
בביטוח חובה ,שכלל ביטוח ל"הסעה בשכר" .את
שירותי ההסעה העניק יושייב לחברות כקבלן
עצמאי וקיבל תשלום עבור כל נסיעה .בסוף כל
חודש הגיש יושייב לחברה דו"ח נסיעות חודשי בו
פירט את הנסיעות שביצע באותו חודש ,ובהתאם
העבירה לו החברה את התשלום.
באחד הימים שלח יושייב רכב הסעות להסיע
את העובדים ממפעל אבן קיסר ,אך בשל תקר
שאירע במהלך הנסיעה ,ובכדי לא לעכב את
העובדים שהמתינו להסעה ,הגיע יושייב עם
רכבו הפרטי ,שהינו אוטובוס זעיר פרטי .זמן קצר
לאחר תחילת הנסיעה אירעה תאונה ,בה נפגעו
ארבעת התובעים .כל אחד מהם הגיש בנפרד
את תביעתו ,לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות
דרכים ,תשל"ה –  ,1975אך התביעות אוחדו
מאחר ולא היה ברור אם מדובר בנסיעה המכוסה
בפוליסה שהונפקה לרכב על ידי הכשרה.
הרכב בו נהג יושייב כדי להסיע את העובדים
היה כאמור אוטובוס זעיר פרטי ,שלא ניתן
להסיע בו נוסעים בשכר ושתעודת ביטוח החובה
שהוצאה לו על ידי הכשרה אינה מכסה "הסעה
בשכר" .יושייב לא קיבל תשלום עבור הנסיעה
מאחר שלא הושלמה.
יושייב טען ,כי לא בוצעה במקרה זה "הסעה
בשכר" משום שלא קיבל שכר עבורה .לכן,
לדעתו לא מתקיים החריג בפוליסה לפיו אין
כיסוי ל"הסעה בשכר" ולכן על הכשרה לשאת
בתשלום תגמולי הביטוח.
בית המשפט לא קיבל את טענתו בנימוק לפיו
אם לא הייתה מתרחשת התאונה ,והנסיעה הייתה
מסתיימת כמתוכנן ,הוא היה מקבל תשלום
בגינה" .העובדה שלא שולם לו עבור הנסיעה
שלא הושלמה אין בה כדי לשנות את אופי ההסעה
כהסעה בשכר" .בית המשפט נימק את החלטתו
בכך שנקבע בפסיקה קודמת ,כי תשלום תמורת
הסעת הנוסעים בעת התאונה אינו תנאי לסיווג
הנסיעה כהסעה בשכר ,המחריגה את הכיסוי
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"העובדה שלא שולם עבור הנסיעה שלא הושלמה ,אין בה כדי לשנות את אופי ההסעה כהסעה בשכר"

הביטוחי ,אלא די בהוכחת העובדה שהרכב יועד
לצורך הסעה בשכר.
מאחר והכשרה טענה ,כי האירוע אינו מכוסה
מצידה משום שהפוליסה מכילה חריג ל"הסעה
בשכר" ,צורפו יושייב וקרנית כנתבעים נוספים.

נדרשים שני תנאים מצטברים
בכדי שהנסיעה תוגדר כ"הסעה
בשכר" :על הנסיעה להיות למטרת
הפקת רווח ,כלומר הסעה
בעלת אופי עסקי ,ובנוסף להיות
במסגרת עסק של הסעות
בעקבות כך הגישה קרנית הודעה לצד שלישי
נגד יושייב ,בטענה כי עליו לשפותה על כל
סכום שתחוייב לשלם לתובעים ,מאחר שהוא זה
שנהג ברכב ללא ביטוח חובה בר תוקף .קרנית
הסכימה ,כי עליה לשאת בפיצוי התובעים ,שכן
הנסיעה במהלכה אירעה התאונה הייתה בגדר

הסעה בשכר ,שאינה מכוסה בתעודת הביטוח
שהוציאה הכשרה לאוטובוס הזעיר שברשותו של
יושייב.
בית המשפט ציין ,כי נדרשים שני תנאים
מצטברים בכדי שהנסיעה תוגדר כ"הסעה
בשכר" :על הנסיעה להיות נסיעה למטרת הפקת
רווח ,כלומר הסעה בעלת אופי עסקי ,ובנוסף על
הנסיעה להיות במסגרת עסק של הסעות.
מנסיבות המקרה ,הסיק בית המשפט כי
התקיימו התנאים הנדרשים לאפיון הנסיעה
כ"נסיעה בשכר" .מתוך כך ,חובת הפיצוי
מוטלת על קרנית במלואה .מאחר שיושייב
נהג ברכב ללא ביטוח בר תוקף ,ההודעה לצד
שלישי התקבלה והוחלט ,כי קרנית תהיה
זכאית לחזור אל יושייב ולהיפרע ממנו בגין
הסכומים שתחוייב לשלם לתובעים וזאת לפי
סעיף  9לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
עד מועד כתיבת שורות אלו ,לא ידוע אם הוגש
ערעור לבית המשפט המחוזי.
הכותב הוא היועץ המשפטי של חברי מחוז ת"א
והמרכז בלשכת סוכני ביטוח.

רלוונטי מתמיד
? ?

כך תשארו רלוונטים גם
בעולם ביטוח משתנה

תחום הביטוח הכללי עובר שינויים מהותיים בקצב הולך וגובר .אלה הפכו את
השוק לתחרותי ביותר ,ולכזה המחייב התארגנות והכנסת שינויים בשיטות העבודה
והפעילות במשרד .נקיטת פעולות נכונות תבטיח לקוחות שבעי רצון

שלמה פלג

ח

והאפליקציות
האינטרנט
דירת
השונות ,הביאו לתחרות מוגברת
בעולם העסקים ככלל ,ובתחום הביטוח
בפרט .מבוטחים למדו לשאוב אינפורמציה על
הביטוחים הדרושים להם ,תוך ביצוע השוואה
בזמן אמת בין חברות וסוכנים ,גם בתחום
התכנים (המקצועי-ביטוחי) וגם בתחום הכלכלי.
התייעלות ,היצמדות לטכנולוגיה וקשר שוטף
עם הלקוחות ,יותירו את היתרון בידי הסוכן
האנושי.
מעבר לכך ,הרווחיות ההולכת ופוחתת של
חברות הביטוח ,הן בשל שוק ההון המדשדש והן
בשל תנאי התחרות ,גורמת לצמצום הוצאות
בחברה ,תוך שחיקת עמלות הסוכן .שיווק
אגרסיבי של הביטוחים הישירים ,וחילופי
הדורות של המבוטחים שיודעים להשתמש
באינטרנט ביתר טבעיות ,גרמו לשינויים
בהרגלי קניית ביטוח ,והפחתת החשש מביצוע
עסקאות ביטוח באמצעות האינטרנט .בעקבות
כך ,הפך תחום הביטוח האלמנטרי ככלל וענף
הרכב בפרט (אשר מהווה כ־ 70%ממחזור
ההכנסות מביטוח כללי של סוכן ממוצע),
לתחרותי ביותר ,ולכזה הדורש שינוי מחייב
בשיטות העבודה במשרד.

בסופו של דבר ,לקוחות יעדיפו מענה מקצועי אישי

על פני "מבול" המידע הבלתי מסונן שמציף את
הלקוח מכל עבר .לגיל ,לניסיון ולמקצועיות
יש חשיבות מכרעת בעשיית "סדר" בראשו של

אמינות ,מקצועיות ואדיבות

צילוםfotolia :

אז מה ניתן לעשות כדי להשאר רלוונטים
מול אותם שינויים בלתי נמנעים? כצעד ראשון,
על כל סוכן להיות פתוח לפחות בארבע חברות
ביטוח כדי שיוכל לתת מענה במידת ביטחון
סבירה לתעריפי הרכב  ,onlineתוך שמירה על
העמלה .בהמשך ,כל משרד חייב יהיה להכשיר
את הפקידות ולהטמיע בהן תודעת שירות,
דבקות במטרה ,זמינות ומהירות תגובה .זאת,
על מנת לשמור על לקוחות שבעי רצון.
בדיקת עמלות שוטפת הינה בלתי נמנעת
כבקרה ושמירה על הכנסות המשרד ,אחרת
סוכנים עשויים לגלות זאת מאוחר מדי.
הגורם האנושי והקשר הבלתי אמצעי עם
הלקוח ,מקנים יתרון משמעותי למשרד סוכן
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לגיל ,לניסיון ולמקצועיות
יש חשיבות מכרעת בעשיית
"סדר" בראשו של המבוטח
שמתלבט ואינו יודע מה
להחליט .אולם לא די בכך.
לרמת השירות ,האמינות,
המקצועיות והאדיבות,
יש חשיבות מכרעת
בהחלטת הלקוח לתת
אמון בסוכן הביטוח

המבוטח אשר מתלבט ואינו יודע מה להחליט.
אולם לא די בכך .לרמת השירות ,האמינות,
המקצועיות והאדיבות ,יש חשיבות עליונה
ומכרעת בהחלטת הלקוח לתת אמון בסוכן
הביטוח.

יתרון טכנולוגי

גם שיפורים טכנולוגיים במשרד הסוכן עשויים
לסייע בכך רבות .השינויים הנם מערכתיים
ומשולבים זה בזה .הכנסתם של חלק מהשינויים
בלבד לא יביאו לפריצה המיוחלת .אין ספק
שהסוכן ,כמו כל בעל פירמה בעולם העסקים,
נמצא בדילמה באשר לתקציב הראוי להשקעה
מתוך מחזור ההכנסות .כשם שלא היינו מוותרים
על שכר הטרחה של אנשי המקצוע ובונים
את ביתנו לבד ,כך לקוחות מחפשים את היד
המקצועית והמכוונת של סוכני הביטוח.

הכותב הוא מהנדס תעשיה וניהול ,יועץ פיתוח
עסקי

?מה? היה לנו
דניאל קסלמן ,יו”ר מחוז השרון מסכם חצי קדנציה:

“הצלחנו להגדיל ב־ 15%את מספר הסוכנים במחוז”

א

מרצים אטרקטיביים

בתקופת מחצית הקדנציה האחרונה קיימנו
מספר ימי עיון מקצועיים בהם התמקדנו בכמה
נושאים שעניינו את סוכני המחוז :מעמד ותדמית
סוכן הביטוח בציבור ,חוק ההסדרים ,הייעוץ
הפנסיוני ,רגולציה ,הביטוחים הקולקטיביים בענף
הרכב והסיעוד ,פוליסת הדירה התקנית ועוד.

דניאל קסלמן

ביטוח אחריות מקצועית

בכל מפגש ,אנו ממליצים על הצטרפות של
סוכנים חדשים ללשכה וכן על השתתפות
הסוכנים בכנסי הלשכה המיוחדים המתקיימים
באילת .אנחנו דואגים להזכיר לסוכני
המחוז את החשיבות של ההתגוננות מפני
מ ס כ מי
תביעות בגין רשלנות ,ובמסגרת זו גם
ממליצים על רכישת פוליסת ביטוח
אחריות מקצועית של הלשכה עם חברת
איילון ,שנמכרת לחברי הלשכה בתנאים
אנו תמיד מקפידים על נושאים
מעבר קדנציה
מיוחדים.
ומרצים שימשכו קהל,
כמו כן ,בימים אלה אנחנו מנהלים מו"מ עם
לנושאים המקצועיים ,ותמיד מקבלים
מכללת נתניה ,אותו מוביל אנגלמן .המכללה
פידבקים נלהבים מהסוכנים .בכנס האחרון
שהתקיים בגעש התארחו גם שני כתבי הטלוויזיה מכשירה לתואר ראשון ושני בתחום הביטוח,
– ניר דבורי ,הכתב הצבאי של ערוץ  ,2שהתייחס והשאיפה היא להעביר חלק מנושאי הלימוד
למצב הביטחוני ופיגועי הדקירות ,וברוך קרא ,בנתניה למכללה של הלשכה בתל אביב.

1/2

ם

חד הדגשים שלי בתפקידי כיו”ר מחוז
השרון ,זו הקדנציה השנייה ,הוא צירוף
סוכנים חדשים ללשכה .במחצית
הקדנציה הנוכחית ותוך שיתוף פעולה עם חברי
המחוז ,הצלחנו להגדיל ב־ 15%את מספר הסוכנים
בו ,וכיום הוא מונה יותר מאלף איש.
המיוחד במחוז שלנו ,הוא שיתוף מלא של מנהלי
הסניפים בכל החלטה .אחת ההחלטות המשותפות
שקיבלנו לפני שנה ,היא קיום כנסים מחוזיים
בלבד ,כשעל ארגון כל כנס אחראי מנהל סניף.
כך למשל ,על הכנס שיתקיים ב־ 19בינואר אחראי
יוסי אנגלמן ,יו"ר סניף נתניה.

הכתב והפרשן המשפטי של ערוץ  ,10שסיפר על
פרשיות ציבוריות בהן עסק במסגרת עבודתו.
השניים ריתקו את הנוכחים בסיפוריהם.

סגנית יו"ר הכנסת" :המפקחת הבינה
שדבר לא יעבור בלי הלשכה"
רונית מורגנשטרן

"

בקדנציה הזאת בוועדת הכספים,
לא יעבור דבר בנושאי הביטוח
והפנסיה מבלי שחברי הכנסת
ילמדו את החומר ומבלי שלשכת
סוכני הביטוח תשותף .בחוק ההסדרים
המפקחת על הביטוח הבינה שדבר לא
יעבור בלי הסכמת הלשכה" ,כך אמרה
ח"כ נורית קורן ,סגנית יו"ר הכנסת
בכנס "החג של החגים" של מחוז חיפה
והצפון שהתקיים בשבוע שעבר במלון
לאונרדו בחיפה.
בכנס בו השתתפו כ־ 300סוכנים ,אמרה
ח"כ קורן כי ח"כ מיכל בירן משתפת
עימה פעולה בנושא הפרדת תגמול
ח"כ קורן .קיבלה מגן הוקרה מידי רוזנפלד ואברמוביץ
סוכני הביטוח מדמי הניהול ,וכי החלטה
כזאת ,אם תעבור ,תהיה גם היא בשיתוף
לשכת סוכני הביטוח" .הרגולציה לא תעביר "המחירון של המדינה" ,שחשף בפני הסוכנים
חוקים כשאנחנו נשמש חותמת גומי ",הוסיפה בהרצאה מרתקת איך נקבעים מחירי הרכב
והדירות; כן השתתפו סיגל רביב ,סמנכ"ל
קורן.
בכנס התארח גם לוי יצחק ,שמאי ומו"ל שלמה סיקסט ,עו"ד ליאור קן דרור ,רו"ח ירון
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ואקנין וכן ראשי הלשכה והוועדות
המרכזיות בה ,שנתנו סקירה מקיפה על
פעילות הלשכה בשנת .2015

כולם שווים

לדברי ליאור רוזנפלד ,יו"ר מחוז חיפה
והצפון בלשכה ,הכנס שהינו מסורת
בצפון ,נתן במה לסוכני ביטוח חברי
לשכה ממגזרים שונים  -נוצרים,
מוסלמים ויהודים ,שהסבירו על "חגי
דצמבר" בדתות שלהם ,הדליקו נרות
חנוכה ביחד והתכבדו בממתקים שחילק
"סנטה קלאוס".
רוזנפלד" :מי שביקש לקבל הוכחה
נוספת לעוצמתה של הלשכה קיבל אותה
גם בכמות המשתתפים בכנס ,בדבריה
של סגנית יו"ר הכנסת וגם בעובדה שאצלנו כל
סוכני הביטוח שווים  -בדלת של לשכת סוכני
הביטוח לא נכנסה ולא תיכנס גזענות מכל סוג
שהוא".

לפני סיום

מנכ"ל הפול פורש

י

עקב אלחדיף ,מנכ"ל תאגיד הפול מזה  15שנה,
הודיע על פרישה לגמלאות .במכתב לעובדי
הפול כתב אלחדיף" :החלטתי שלא להאריך
את חוזה העסקתי ולצאת לגמלאות .אני בשוק
הביטוח מזה  40שנה ו־ 15שנה כמנכ"ל הפול .הייתה
יעקב אלחדיף לי הזכות להקים ולבנות מיסודו את התאגיד מזרוע
שולית באבנר בשנת  ,2001לחברה גדולה מקצועית
ויציבה המתנהלת כחברת ביטוח לכל דבר ,כולל דוחות כספיים על
מרכיביהן ויישום חוזרי המפקח ,למרות שפורמאלית אנו לא חברת
ביטוח".
עוד כתב אלחדיף ,כי הפול הוא כיום חברה ממוכנת על כל רבדיה
ועומדת בהצלחה בביקורות פנימיות וחיצוניות .הוא הדגיש ,כי
התאגיד נערך "לאתגרים הרגולטורים הגדולים עליהם הכריז האוצר,
שיאפשרו קליטת פוליסות בהיקף שלא היה בכל שנותיה של החברה.
אני מוסר חברה מסודרת ויעילה המקפידה על נהלים .חברה מקצועית
עם הערכה רבה מכל מקבלי השירותים  -ממיצגים ועד מבוטחים,
שותפים וחברות" ,סיכם אלחדיף.
רונית מורגשטרן

ברוש מבקש כי תיקון  12לא
יוסיף עלויות למעסיקים
שרגא ברוש ,יו"ר נשיאות הארגונים העסקיים ,פנה במכתב אל שר
האוצר משה כחלון ,וביקש את התערבותו בפרשנות לתיקון  12לחוק
הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) .מדובר בסעיף הקובע כי
מעסיק ישווה את שיעורי ההפקדות בין מוצרים שונים של אותו עובד.
בין הפיקוח על הביטוח לבין המעסיקים יש מחלוקות לגבי הפרשנות
של סעיף זה .לדברי ברוש ,הוא פנה בנושא לדורית סלינגר ,המפקחת
על הביטוח ,כדי לקבל הבהרות ,אך לא נענה" :אנו
מבקשים את התערבותך הדחופה בנושא .בדיוני
ועדת הכספים לקראת חקיקת התיקון נאמר ,כי
התיקון  -כל מטרתו למנוע העדפה של מעסיק לגבי
מכשיר פנסיוני שהמבוטח רוצה לבחור בו .עם זאת,
מאז העברת התיקון ,קיימת אי בהירות גדולה בקרב
המעסיקים ,עורכי דין מומחים וחברות הביטוח ",כתב
שרגא ברוש
ברוש לכחלון.
לדבריו ,הובטח בעל פה ,כי אין בתיקון כדי להוסיף עלויות
למעסיקים .ואולם ,מציין ברוש ,חוות דעת אחרות קובעות ,שעל
המעסיק להפקיד עבור העובד את השיעור הגבוה מבין הפקדות
המעסיק בגין החלופות הקיימות אצלו ,ולכן מדובר בהגדלה
משמעותית של העלויות.

לוח הביטוח

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

דרושים
לאדר פיננשיא סו' לביטוח באזור ראשון לציון
דרוש סוכן/ת מכירות לניהול תיק לקוח
בסביבת עבודה מקצועית ודינאמית  .רישיון
ביטוח פנסיוני חובה עדיפות לבעלי ניסיון .

נא לשלוח קורות חיים למייל
erez@adar-fin.co.il

לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה
סוכנ/ת ביטוח חיים ,פנסיה ופיננסים
להגדלת תיק ביטוח קיים ופיתוח תיק חדש,
למתאים/ה יינתן רכב צמוד ,שכר בסיס ובונוסים
כמו כן ,תינתן האפשרות לבניית תיק ביטוח
עצמאי קורות חיים למייל
dudi@gamafinansim.co.il:
לסוכנות ביטוח בפתח תקוה ,דרוש/ה חתם/ת
עסקים ,בעלת ניסיון של  5שנים לפחות .חובה
ידע מקצועי מוכח בתחומי  ,DOהנדסי ,קבלנים
עסקים גדולים וכד' תנאים טובים למתאימים.
קורות חיים למיילjobs@avivit.co.il :
לסוכנות ביטוח בראשון לציון דרוש/ה פקיד/ה
ביטוח אלמנטרי וחיים למשרה חלקית קורות
חיים למיילHaimedri22@012.net.il .
לסוכנות ביטוח בראשון לציון דרוש/ה
מנהח"ש עם ידע בביטוח אלמנטרי וחיים
למשרה חלקית קורות חיים למייל.
Haimedri22@012.net.il
למשרד ביטוח מצליח בצפון דרושה סוכנת
ביטוח חיים בריאות ופנסיה או פקידת ביטוח
עם רשיון לעבודה על התיק הקיים והגדלתו
ע"ב שכר ובונוסים קורות חיים למייל
yalon@nxtdrive.com
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לסוכנות ביטוח מובילה באזור
השפלה דרוש בעל רישיון פנסיוני
לעבודה מעניינת ומאתגרת
קורות חיים למייל jennyl@dorot-ins.co.il
לסוכנות ביטוח בצפון באזור צק פוסט חיפה
דרוש/ה פקיד/ה לתחום האלמנטארי
למשרה חלקית או מלאה קורות חיים למייל
efi@btm.co.il
למשרד ביטוח מצליח בצפון דרושה סוכנת
ביטוח חיים בריאות ופנסיה או פקידת ביטוח
עם רשיון לעבודה על התיק הקיים והגדלתו
ע"ב שכר ובונוסים קורות חיים למייל
yalon@nxtdrive.com
לסוכנות ביטוח מובילה באזור
השפלה דרוש בעל רישיון פנסיוני
לעבודה מעניינת ומאתגרת
קורות חיים למייל
jennyl@dorot-ins.co.il
לסוכנות ביטוח ותיקה בבאר-שבע
דרוש/ה פקיד/ה בתחום הפנסיוני ,ביטוח
והשקעות .העבודה מול לקוחות ,חברות ביטוח
ובתי השקעות .תודעת שרות וסודיות גבוהה.
הופעה צנועה שליטה מעולה במחשב ואקסל.
יתרון לידע וניסיון בנקאי והנח"ש.
משרה לט'א עם הכשרה וקידום.
אפשרי משרה חלקית/גימלאי/ת.
קו"ח וממליצים למייל
 roze22@014.net.ilפקס 15386414113
לסוכנות בטוח ופיננסים משפחתית בקדימה-
צורן דרוש/ה רכז/ת בק-אופיס בעל/ת נסיון
בבטוח חיים ,פנסיה ופיננסים אורינטציה
גבוהה לטכנולוגיה ,שליטה מלאה באופיס
( )power point; excel; wordהכרות עם
תוכנת  crmיכולת בצוע משימות במקביל
תוך שמירה על סדר וארגון משרה מלאה/
אפשרות לחלקית תנאי עבודה באוירה

משפחתית ועוטפת נא לשלוח קו"ח למייל

eti@yashir-bit.co.il

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
למעוניינים לרכוש תיקי ביטוח פרטים :
 dani@gsr.co.ilגשר מיזוגים ,רכישות והשקעות
גשר מיזוגים ,רכישות והשקעות
סוכנות לביטוח ותיקה ומנוסה ,מעוניינת בניהול
תיקי ביטוח (אלמנטרי וחיים)  +אפשרות להמשך
תעסוקה במשרד .תנאים מצויינים .סודיות
מובטחת .לפרטים:

itsik@newafikim.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 :
סוכנות "מרום לגיל הזהב בע"מ" רוכשת תיקי
ביטוח מסוכנים המעוניינים לפרוש .תהליך
הפרישה והרכישה מותאמים לצרכי הסוכן .נא
לפנות לנורית בטלפון073 - 2366666 :
למכירה תיק ביטוח איכותי בת"א .גשר מיזוגים,
רכישות והשקעות .לפרטיםdani@gsr.co.il :

שכירות משנה
בסוכנות ביטוח בפתח תקווה משרד/ים לסוכן
מרוהט/ים ,עם כל הציוד הנלווה שכלולות
במחיר (תשתית רשת ,חיבור לחברות ביטוח,
הקלטת שיחות , ,חדר ישיבות ,חשמל ,ארנונה,
מים ,ניקיון ,חדר ישיבות מאובזר ועוד).
לפרטים :מziv@avivit.co.il :

להשכרה  2חדרי משרד מפוארים
בסוכנות ביטוח ותיקה וגדולה בירושלים
במרכז העיר ,כולל שירותי משרד .
לפרטים :יעקב טל    0507396364
yaakov@av-y.co.il
להשכרה חדרי משרדים בסוכנות
ביטוח בפתח תקווה .החדרים מרוהטים
ומאובזרים -כסא ,שולחן ,טלפון .המחיר
פיקס – כולל חשמל ,ארנונה ומים.
לפרטים :מאיר 052 -2248252 ,ובמייל

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

מעונינים לרכוש תיקי ביטוח חיים עם אפשרות
שילוב עבודה בהמשך ניהול התיק  .סודיות
מובטחת .לפנות אל:שרגא לידור
"shragalidor@gmail.com
להשכרה מוקד טלפוני בסוכנות ביטוח
בפ"ת .המוקד מרוהט ומאובזר בכיסאות,
שולחנות ,טלפונים .המקום בנוי כopen-
 spaceוכולל עמדת אחמ"ש וחדר מנהל.
המחיר פיקס  -כולל חשמל ,ארנונה ,מים.
לפרטים מאיר 052 -2248252 :ובמייל
meir@ofir-insurance.co.il

