ביטוח

"גם אם מחירי
ביטוחי הבריאות
ירדו זה יהיה
בצורה לא
משמעותית"

ופיננסים
inf.org.il

עמוד 7

גיליון מס'  7 … 564בינואר 2016

"לסוכני הביטוח צפוי עתיד גדול"

פרופ' יהודה כהנא ,מראשוני החיזוי הטכנולוגי בישראל" :עם כל הכבוד
לאלגוריתמים המתוחכמים  -את המקצוענות והניסיון אי אפשר להחליף"

עמוד 6

חוק עוקף סלינגר :הוגשה הצעת חוק להפרדה בין דמי הניהול לעמלת סוכן הביטוח

ח"כ מיכל בירן" :רק סנקציות בחוק יכריחו
את חברות הביטוח לתגמל את סוכני הביטוח"
הצעת החוק שהוגשה השבוע לכנסת על ידי הח"כים מיכל בירן ,מיקי זוהר
ונורית קורן ,מנתקת את הקשר בין דמי הניהול לעמלת הסוכן  ‰ח"כ קורן:
"חשוב להפריד את התגמול מהעמלה על מנת שלא יהיו שיקולים זרים"
עמוד 2

בשוק הפנסיה לא מתלהבים מהרפורמות החדשות של האוצר

"האוצר מפלה
את קופות הגמל
ופוגע בתחרות"

"סלינגר
מלאימה
את הפנסיה
בישראל"

האוצר מגדיל את רשת
הבטחון לפנסיונרים בקרנות
הפנסיה – אבל עלול לפגוע
בצעירים ובמתחרים

הרפורמה להוזלת דמי
הניהול בפנסיה סופגת
אש" :התערבות בוטה"
עמוד 3

עמוד 4

מכשירים את דור העתיד
המכללה לפיננסים וביטוח חנכה את משכנה החדש:
"מ־ 18תלמידים קפצנו ל־ 1,800תלמידים בשנה
– היעד הבא הוא אקדמיזציה של המקצוע"
עמוד 5
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זה לא חייב
להיות סיוט

כך תתנהלו נכון במקרי
ביטוח מול חברות הליסינג ‰
מאור כהן
עמוד 10

הפרדה בחוק
? ?

ח"כ בירן" :רק כשיכריחו את החברות לפעול
הן ימנעו את ניגודי האינטרסים"
שנה אחרי שסלינגר הודיעה כי הקשר בין דמי הניהול לעמלת הסוכן הוא פסול,
אך לא קבעה הוראה חד משמעית בנושא – חברי הכנסת מרימים את הכפפה
 ‰לשכת סוכני ביטוח" :מקווים שהחברות יבנו מודל תגמול חדש"

רונית מורגנשטרן

ב

יום שני השבוע הוגשה לכנסת הצעת לטובת לקוחותיהם ולא להעדיף כל עניין אחר,
חוק להפרדת דמי הניהול מעמלת הסוכן .לרבות רווחיהם האישיים" .אך למרות עמדתה זו,
ההצעה ,הכוללת גם סנקציות כספיות על סלינגר לא קבעה עד כה איסור חד משמעי בעניין.
חברות הביטוח ,הוגשה על ידי הח"כים מיקי זוהר,
"רק חקיקה"
מיכל בירן ונורית קורן.
על פי ההצעה ,עמלת ההפצה שמשלמות חברות בשיחה עם "ביטוח ופיננסים" ,הסבירה ח"כ מיכל
הביטוח לסוכנים לא תחושב בזיקה לדמי הניהול .בירן כי "למרות כוונתה הטובה של המפקחת ,נייר
בדברי ההסבר לחוק טוענים הח"כים כי המטרה העמדה שלה הוא בגדר המלצה בלבד ,ונכון להיום
היא למנוע הטיה מצד הגופים
הפיננסיים כלפי סוכנים פנסיונים,
כדי שימליצו ללקוחותיהם על
מוצרים פנסיונים שדמי הניהול
שלהם גבוהים.
לדברי המציעים" ,הסוכנים
הפנסיונים ,הם חוליה חשובה
מוצרים
רכישת
בתהליך
פנסיונים .הם אמורים להציג בפני
לקוחותיהם את מבחר המוצרים
הקיימים ,ועליהם לסייע ללקוח
לבחור את המוצר המתאים
הח"כים מיכל בירן ,נורית קורן ומיקי זוהר" .עיוות הפוגע בציבור החוסכים"
לו .התגמול ,הניתן לסוכנים
הפנסיונים בעבור שירותיהם ,מגיע
מהגוף הפיננסי ,שמוצרו נמכר במסגרת תהליך ח"כ מיקי זוהר" :חברות ביטוח עושות
השיווק .שיטת התגמול הרווחת מתבססת על אחוז
שימוש ציני בסוכנים ,גובות דמי
מתוך דמי הניהול המשולמים על ידי הלקוח .שיטה ניהול גבוהים ואת האשמה על כך
זו יוצרת תמריץ עבור הסוכנים הפנסיונים להמליץ
מטילות על סוכן הביטוח .זה לא
דווקא על מוצרים שדמי הניהול שלהם גבוהים
פחות ממקומם וחייב להיפסק"
יותר .מדובר בעיוות ,הפוגע בציבור החוסכים ,ונכון
לתקנו".
רק 'הלמן אלדובי' בנו מודל המפריד בין דמי ניהול
סלינגר תמכה בהפרדה
לעמלה .להצעת החוק יש סיכויים גבוהים לעבור,
לפני שנה בדיוק פירסמה המפקחת על הביטוח ויש בה שיניים בדמות סנקציות כספיות נגד
דורית סלינגר נייר עמדה ,ובו כתבה כי תשלום החברות שלא ידאגו למודל תגמול לסוכנים שלא
העמלה כנגזרת של דמי הניהול "הוא פסול ואינו תהיה לו זיקה לדמי הניהול .בפיקוח מנסים כל הזמן
עולה בקנה אחד עם חובת הנאמנות שמוטלת הן לפתור את הסוגיה בדרכים עקלקלות ,אבל רק
על הגופים המוסדיים והן על בעלי הרישיונות .כשיכריחו את החברות לפעול בנושא ,הן יפעלו כדי
הגופים המוסדיים ובעלי הרישיון מחויבים לדאוג לבטל את ניגוד האינטרסים הקיים היום".

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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לדברי ח״כ נורית קורן :״סוכני הביטוח הם גורם
חשוב וחיוני עבור המבוטחים ,הסוכנים מכירים
את הצרכים של המבוטח ומתאימים עבורו את
הפוליסה הטובה והמתאימה ביותר .חשוב מאד
להפריד את התגמול מגובה העמלה על מנת שלא
יהיו שיקולים זרים בעת החתמת המבוטח על
הפוליסה וכמובן חשוב שיתוגמלו בהתאם ,ללא
קשר לעמלת הניהול״.
לדברי ח"כ מיקי זוהר ,מיוזמי
ההצעה :״חברות ביטוח עושות
שימוש ציני בסוכנים ,גובות דמי
ניהול גבוהים ואת האשמה על
כך מטילות על סוכן הביטוח .זה
לא פחות ממקומם וחייב להיפסק.
המודל הנוכחי לתגמול סוכני
הביטוח יוצר ניגוד עניינים בלתי
אפשרי עבור הסוכן ודמי ניהול
גבוהים למבוטח .חייבים לייצר
מודל המנתק את הקשר הזה כפי
שהציעה המפקחת ,הצעת החוק
הזו תבטיח בדיוק את זה".
בעקבות נייר העמדה של
סלינגר ,עתרה התאחדות חברות הביטוח לבית
המשפט המחוזי בת"א ,בטענה כי הנייר גורם לאי
ודאות ,וביקשה לקבוע כי צורת התגמול אינה אסורה
על פי דין .לטענת ההתאחדות ,המפקחת ביססה את
קביעותיה על פרשנות שגויה" .גם אם הממונה
סבורה שהפרקטיקה הקיימת אינה מתאימה" ,נאמר
בעתירה" ,הסדרת הנושא צריכה להיעשות בדרך
של תיקון החקיקה ,ולא בדרך של פרשנות משפטית
מאולצת ושגויה" .חברי הכנסת בירן ,קורן וזוהר ,אם
כן ,הרימו את הכפפה שזרקו חברות הביטוח. .
יש לציין כי לשכת סוכני ביטוח פרסמה מספר
פעמים את עמדתה בנושא ,לפיה היא "תומכת
בהפרדת דמי הניהול מעמלת הסוכן ,ומקווה
שחברות הביטוח יבנו מודל תגמול חדש ,כפי
שקבעה המפקחת על הביטוח".

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 | המו"ל .R&B Media :לתגובות| office@rbmedia.co.il :
לפרסום במגזין :אורלי קורן | korenly1@gmail.com | 5977433-054

רפורמה בפנסיה
? ?

ביקורת בחברות הביטוח על רפורמת הפנסיה
של סלינגר" :זו הלאמה של הפנסיה בישראל"
בגופים המוסדיים טוענים" :מדובר בהתערבות בוטה במחירים ,באופי המוצרים ובניהול העסקי
של חברות הביטוח"  ‰יובל ארנון" :היה פשוט הרבה יותר להוריד את דמי הניהול ,למה לסבך?"
רונית מורגנשטרן

ל

פני שבוע הודיעו שר האוצר משה כחלון
והממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון,
דורית סלינגר ,על רפורמה שתוביל
להוזלת דמי הניהול ולהגברת התחרות בשוק
החיסכון הפנסיוני .במרכז הרפורמה יתקיים
הליך תחרותי בין הקרנות על דמי הניהול
הנמוכים ביותר ,ואפשרות למעסיקים לבחור
בקרן אחרת בכפוף לביצוע הליך תחרותי דומה.
מטרת הרפורמה היא להוזיל באופן משמעותי
את דמי הניהול לעובדים הלא מאוגדים ,אולם,
פרסומה גרם לתרעומת בקרב חברות הביטוח
והגופים המוסדיים .גורמים בענף טענו השבוע
שמדובר בהתערבות בוטה במחירים ,באופי
המוצרים ,במפרטי השירות ובניהול העסקי
של החברות" .המפקחת צריכה להגדיר לשוק
רגולציות וכללים" ,אמרו ל"ביטוח ופיננסים"
גורמים בשוק" ,אבל לא מתפקידה להכתיב

"המפקחת צריכה להגדיר
לשוק רגולציות וכללים .אבל
לא מתפקידה להכתיב את
תנאי התחרות לזירת השחקנים
שבו .מדובר בהלאמה של
הפנסיה בישראל ,שעלולה לפגוע
קשות בגופי הפנסיה הגדולים
ובחברות המחזיקות בהם"

כחלון וסלינגר" .מאות אלפים משלמים דמי ניהול מקסימליים"

אומר ארנון" :לפי החוזר החדש ,צריך לגרום
לעובדים המקופחים לכאורה לעשות פעולה
אקטיבית ולעבור לקרן הזוכה ,ואף אחד לא
מבטיח שהם ידעו לעשות זאת .אם היו מחליטים
להוריד את דמי הניהול במכה אחת היו מיישרים
את השוק ואז הייתה מתחילה התחרות בין
החברות .למה לסבך? יש בעיה עם אוכלוסייה לא
מאוגדת? אז שחברי הכנסת יוציאו חוק שיוריד
את תנאי התחרות לזירת השחקנים שבו .את דמי הניהול ויהיה לזה רוב גדול".
מדובר בהלאמה של הפנסיה בישראל ,שעלולה
לפגוע קשות בגופי הפנסיה הגדולים ובחברות הליך תחרותי
המחזיקות בהם".
במסגרת הרפורמה ,הגוף שייבחר בהליך
התחרותי יהיה קרן הפנסיה הנבחרת לתקופה
"למה לסבך?"
של  3שנים ,במהלכן יצורפו לקרן עובדים
גם בלשכת סוכני הביטוח נשמעה ביקורת שלא בחרו בעת הצטרפותם למקום העבודה
על הרפורמה החדשה .לדברי יובל ארנון ,יו"ר במוצר פנסיוני ,ומעסיקם לא השיג להם הסדר
הועדה לביטוח פנסיוני" ,היה פשוט יותר לקבוע פנסיוני אחר .עובדים המצטרפים לקרן יהיו
הורדה של דמי הניהול מ־ 6%מההפקדה ו־ 0.5%זכאים להטבה בדמי ניהול למשך תקופה של
מהצבירה ל־ 3%ו־ 0.3%למשל ,כפי שמובילה  5שנים ממועד הצטרפותם .במטרה לאפשר
ח"כ מיכל בירן .בביטוחי מנהלים ,תוך 3־ 4שנים כניסת שחקנים חדשים לשוק ,הנשלט כיום על
הושגה ירידה של  25%מהתקרה של דמי הניהול ידי  5קרנות בלבד ,יינתן בהליך יתרון לגופים
בדרך זו  -וזה היה פותר את הבעיה" .עוד אומר המנהלים קרנות פנסיה אשר נתח השוק שלהן
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קטן מ־.5%
אם המעסיק יבחר שלא לצרף את עובדיו
לקרן שנבחרה בהליך שערכה המדינה ,יהיה
עליו לבצע הליך תחרותי לבחירת קרן
פנסיה לעובדיו .ההליך התחרותי מבטיח לכל
הגופים בשוק הזדמנות שווה לזכות ,בהתאם
לקריטריונים הכוללים דמי ניהול נמוכים,
תשואה גבוהה ושירות איכותי .ההליך התחרותי
יאפשר לכל קרן לזכות בניהול הפנסיוני של
המעסיק ,יגביר את השקיפות ויצמצם ניגודי
עניינים אפשריים.
לדברי סלינגר" ,מאות אלפי עובדים במשק
משלמים כיום דמי ניהול מקסימליים 0.5% -
מהצבירה ו־ 6%מהתגמולים .רוב העובדים האלו
אינם מאוגדים ,ויכולת המיקוח שלהם נמוכה",
אומרת סלינגר .הרפורמה מיועדת להם,
ומטרתה להוריד את דמי הניהול .בנוסף ,ההליך
מעניק יתרון לקרנות פנסיה קטנות ,ומסייע
בהסרת חסמי כניסה לשוק" .בענף מעריכים
כי התחרות תקבע רף מקסימלי נמוך ,שיפגע
בגופים הגדולים ,שעלויות הניהול שלהם
גדולות בהרבה מאלה שבגופים הקטנים.

רפורמה בפנסיה
? ?

האוצר מגדיל את רשת הביטחון לפנסיונרים –
ומפלה לרעה את הצעירים ואת קופות הגמל
 60%מהנכסים העומדים כנגד ההתחייבויות לפנסיונרים יושקעו באג"ח מיועדות לעומת  30%כיום ‰
ביקורת בחברות הביטוח :המהלך מפלה את עמיתי קופות הגמל וביטוחי המנהלים ,ופוגע בתחרות

רונית מורגנשטרן

מ

שרד האוצר הציג את הרפורמה
בהקצאת רשת הביטחון לחוסכים
לפנסיה ,לפיה יוגדל היקף הקצאת
איגרות החוב המיועדות לפנסיונרים ,הזקוקים
לרמת ודאות גבוהה בקצבה .במקביל ,יופחת
בהדרגה היקף הקצאת איגרות החוב המיועדות
לחוסכים הצעירים ,אשר להם אופק השקעה
ארוך יותר .הצוות ,בראשות מנכ"ל האוצר שי
באב"ד ,ממליץ לשמור על מדיניות הנפקת
אג"ח מיועדות לקרנות הפנסיה ,אך להקצותן
לחוסכים בצורה יעילה יותר.

יותר יציבות לפורשים

על פי נימוקי הצוות ,למרכיב היציבות
חשיבות גוברת ככל שהחוסך מתקרב לתקופת
תשלומי הקצבה ,בשל התלות הגבוהה בה
למחייתו .לעומת זאת ,חוסכים צעירים יכולים
להתמודד עם חוסר יציבות ותנודתיות בחיסכון
הפנסיוני שלהם באמצעות שינוי בדפוסי
יהודה בן אסייג" :המהלך פוגע
העבודה ,הצריכה והחיסכון.
בהיקף
המיועדות
החוב
כיום מונפקות אגרות
בחוסכים הצעירים ,עקב הצורך
החדשות
הפנסיה
קרנות
של  30%מנכסי
בהגדלת רכיבי המניות ואפיקי
המקיפות ,ומוקצות באופן זהה לכל החוסכים
והפנסיונרים בקרנות האמורות .איגרות החוב ההשקעה המסוכנים יותר
המיועדות מספקות תשואה ריאלית של  .4.86%בחיסכון הצעירים"
על פי הרפורמה ,יוקצה האג"ח באופן לא
אחיד ,כך ש־ 60%מהנכסים העומדים כנגד
ההתחייבויות לפנסיונרים יושקעו באיגרות למדיניות המוצהרת של האוצר ,הדבר פוגע
חוב מיועדות ,ו־ 30%מהנכסים כנגד התחייבות בתחרות בשוק הפנסיוני.
לחוסכים בין גיל  50לפרישה יושקעו באג"ח זה .מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל ,יהודה
בן אסייג ,אמר ל"ביטוח ופיננסים" כי המהלך
"בשורה משמעותית"
פוגע בחוסכים הצעירים ,עקב הצורך בהגדלת
בעקבות פרסום ההמלצות אמר משה כחלון כי רכיבי המניות ואפיקי ההשקעה המסוכנים יותר
"הרפורמה תשמור על הפנסיונרים מפני זעזועים בחיסכון הצעירים .לדבריו ,חייבים גם להביא
אפשריים בשווקים ,תעניק וודאות ויציבות בחשבון מצב שבו הריבית במשק עשויה להיות
לקצבת הפנסיה שלהם וצפויה להגדיל את גבוהה מתשואת אגרות החוב המיועדות ,כפי
החיסכון הפנסיוני לעת פרישה .מדובר במהלך שכבר קרה בעבר" .מצב כזה קרוב לוודאי יגרום
ללחץ הפוך מצד החוסכים המבוגרים ,וכדאי
היסטורי".
מנגד ,פורום החוסכים לפנסיה ואיגוד בתי כבר עכשיו לשקול כיצד לנהוג במקרה כזה",
ההשקעות מסר בתגובה כי המדינה מפלה לרעה אמר בן אסייג.
את עמיתי קופות הגמל ,בכך שהיא אינה מנפיקה בני שיזף ,משנה למנכ"ל הפניקס ומנהל
להם איגרות חוב מיועדות .בנוסף נטען כי בניגוד חיסכון ארוך טווח וסיכוני חיים בחברה ,טוען כי
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יובל ארנון" :אחת מהמלצותינו
בעבר היתה לשנות את חלוקת
האג"ח בקרנות ,אך פעולה זו בלבד
לא תפתור את המשבר ,והיא צריכה
להיות מלווה בצעדים נוספים"
"את הפריסה המחודשת של האג"ח המיועדות
היו צריכים לעשות בלי קשר למוצר; זה מפלה
לטובה את קרנות הפנסיה ופוגע בביטוחי
מנהלים וקופות הגמל".
לדברי יובל ארנון ,יו"ר ועדת החיסכון
הפנסיוני בלשכת סוכני ביטוח" ,כבר לפני
שנתיים הכינה הלשכה נייר עבודה מסודר
בנושא משבר הפנסיה .אחת מהמלצותינו
היתה לשנות את חלוקת האג"ח בקרנות",
אומר ארנון" ,אך פעולה זו בלבד לא תפתור
את המשבר ,והיא צריכה להיות מלווה בצעדים
נוספים ,כמו התחלת ההפרשה לפנסיה כבר
בשירות החובה בצה"ל ,הכרה בכל רכיבי
השכר להפרשה ,ליווי חובה לחוסך בידי בעל
רישיון פנסיוני ועוד".

עוברים דירה
? ?

המכללה לפיננסים וביטוח :מ־ 18תלמידים
בשנה הראשונה – ל־ 1,800תלמידים ב־2015
ביתה החדש של המכללה נחנך בת"א  -וראשיה חושפים תוכניות לעתיד" :הלימודים שלנו יוכרו כחלק
מתואר ראשון" " ‰ממש כיף לבוא וללמוד פה" ,מספרת תלמידה" ,בטח עכשיו ,במבנה החדש"
רונית מורגנשטרן

ה

צילום :אייל גליה

מכללה לפיננסים וביטוח של לשכת
סוכני ביטוח חנכה ביום שלישי את
משכנה החדש ,ברחוב המסגר בתל־
אביב .בטקס השתתפו בין היתר הרב ישראל
מאיר לאו ,הרב הראשי לישראל לשעבר,
וכיום יו"ר מועצת יד ושם; לוי רחמני ,יו"ר
איילון חברה לביטוח ונשיא המכללה; אוריאל
לין ,נשיא איגוד לשכות המסחר; עופר אליהו,
מנכ"ל מגדל; אתי אלישקוב ,מנכ"לית הכשרה,
גיל ספיר ,מנכ"ל שירביט; אשר סייפר ,יו"ר
המכללה לפיננסים וביטוח ,רענן שמחי ,מנכ"ל
לשכת סוכני ביטוח; וכן בכירים נוספים בענף
הביטוח וסוכני ביטוח רבים .אירוע הקוקטייל,
שכלל גם התקנת מזוזה התקיים במשכנה החדש
של המכללה ,המכיל גם את משרדיה החדשים
של לשכת סוכני ביטוח.
"אני שמח שניתנה לי ההזדמנות לשדרג את
המכללה לפיננסים וביטוח" ,אמר לוי רחמני,
נשיא המכללה" .מטרתנו כעת צריכה לחזק
את היחסים של לשכת סוכני ביטוח ואיגוד
חברות הביטוח .לאור המציאות הקשה יש
להוביל מהלכים שיקרבו בין הצדדים ויאפשרו
יחסים סדירים ותקינים ,למען סוכני הביטוח
והמבוטחים בישראל".
"אנו פותחים היום את המכללה ואת בית
הלשכה של סוכני הביטוח ,ואני מביט ביושר
על המציאות ולעיתים אי אפשר שלא
להתרגש מזה שבמעלה ההר ,בתקופות
לא פשוטות אתה מוצא לידך שותף
כמו לוי רחמני ,שאני יכול לומר שהוא
שותף ,חבר ומורה דרך בענף" ,אמר
אברמוביץ ,נשיא הלשכה" .כעת לאחר
השלמת פרויקט משמעותי זה ,עינינו נשואות
ליעדים הבאים ביניהם קידום הכשרת דור
העתיד של ענף הביטוח ,והגדלת מספר סוכני
הביטוח ומספר חברי הלשכה".
המכללה הוקמה בשנת  ,1991וכיום יש לה
שלוחות בתל אביב ,ירושלים ,חיפה ובקרוב
גם בבאר שבע .במכללה קיימות  3מגמות
לימוד :המגמה להכשרת סוכני ביטוח ,משווקים
ויועצים פנסיוניים ,המגמה לעובדי חברות
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האקדמיזציה של המקצוע" ,סיפר.
איליה ליכטרמן מנהל את המכללה מזה 21
שנה" .אני זוכר את תחילת הדרך ,שבה היו
לנו  18סטודנטים במכללה" ,הוא אומר" ,היום
לומדים במכללה כ־ 1,800סטודנטים בשנה –
הפכנו להיות המכללה המובילה בתחום לימודי
הביטוח".

ומה אומרים הסטודנטים?

רחמני ,אברמוביץ והרב לאו בחניכת המשכן החדש

וסוכנויות ביטוח ,והמגמה להעשרה מקצועית.
יו"ר המכללה הוא אשר סייפר ,והמנהל שלה
הוא איליה ליכטרמן.

תואר ראשון בביטוח

"אני גאה לעמוד בראש המוסד הזה ,שדרכו
עברו עד היום למעלה מ־ 25אלף תלמידים -
סוכנים ,משווקים ויועצים" ,אומר סייפר לביטוח
ופיננסים" ,המוסד הזה מתקיים לא למען רווח
כלכלי ,אלא מתוך עשייה ציבורית של לשכת

איריס פלס היא בין בוגרות המכללה הטריות –
בנובמבר האחרון היא סיימה את מסלולי הביטוח
הפנסיוני והביטוח האלמנטרי במכללה" .שנים
רבות עבדתי בתחום השיווק בחברות התרופות
והגעתי לתפקיד ניהולי" ,היא מספרת" ,תמיד
חשבתי על תחום הביטוח ,במיוחד לאור העובדה
שגיסי הוא סוכן ביטוח מצליח .כשהחלטתי
לעשות את התפנית ,המליץ גיסי על המכללה
לפיננסים וביטוח של הלשכה .למדתי במשך שנה
ורבע ומאוד נהניתי מהלימודים .הייתי מכוונת
מטרה ולא הרשיתי לעצמי לזלזל בלימודים או
חלילה להיכשל; הוצאתי רישיון בתחום הפנסיוני
 ועכשיו אוציא גם בתחום האלמנטרי".מורן עמר לומדת כבר שנתיים וחצי במכללה
ומתחילה את הקורס האחרון של המסלול
הפנסיוני" :אני דור המשך .אבי הוא סוכן
ביטוח ותיק שרוצה שבעתיד אקח את מושכות

סייפר" :המוסד הזה מתקיים לא למען רווח כלכלי ,אלא מתוך עשייה
ציבורית של לשכת סוכני ביטוח לחיזוק המקצוע של סוכן הביטוח.
לא ניתן להחליף את הסוכן בקומבינציות דיגיטליות למיניהן"
סוכני ביטוח לחיזוק המקצוע של סוכן
הביטוח" ,הוא אומר" .לשם כך אנחנו עושים גם
את מסעות השיווק ,כמו 'הטובים לביטוח' ,כי
טובת המקצוע עומדת לנגד עינינו".
סייפר גילה כי הלשכה מנהלת מגעים
מתקדמים עם מכללות אקדמיות כדי שיכירו
בחלק מהלימודים המתקיימים במכללה,
כשעות לימוד לטובת קבלת תואר ראשון (.)B.A
"אנחנו מקדמים יחד עם מכללות אחרות את

העסק שלו לידי .אני חייבת לציין את האווירה
הביתית ,המשפחתית במכללה – ובמיוחד את
איליה המנהל ,שתמיד מדבר איתנו התלמידים
בגובה העיניים ,הדלת שלו פתוחה לכל אחד
מאיתנו ,הוא מסייע ,קשוב לבקשותינו .כנ"ל
לגבי ג'ולי בללי ,רכזת ההדרכה ,שאין לי מילים
לגבי המסירות והאדיבות שלה .ממש כיף לבוא
וללמוד במכללה ,בטח עכשיו ,כשנכנסנו
למבנה החדש והמרווח" ,היא אומרת.

מקצוע העתיד
? ?

מחפשים מה ללמוד? ייתכן שתעודת
הביטוח שלכם נמצאת כאן
הטכנולוגיה ומהפכת המידע המקוון מאיימות לשנות את הגדרות התפקיד ממנהל סיכון למונע
סיכונים .ובכל זאת ,לא נראה שסוכני הביטוח ייעלמו מן העולם" .לסוכני הביטוח יש עתיד גדול גם
בעידן האינטרנט" ,סבור פרופ' יהודה כהנא ,מומחה עולמי בתחום ניהול הסיכונים והביטוח
וואלה! NEWS

ח

צילום :מיכל קדרון

רף העובדה שכמעט כל אזרח
במדינה הוא לקוח שלהם בצורה
מסוימת והצורך בשירות ובידע
שצברו הוא הכרחי ,נדמה שחלק לא מבוטל
מסוכני הביטוח בישראל היו שמחים לדבר
אחד שישקיט את דאגותיהם :ביטוח .מן
פוליסה דמיונית שתבטיח להם את עתידם
במקצוע המורכב והתחרותי הזה ,שמאיים
להישחק ככל שעובר הזמן .המדדים לא
חיוביים כל כך והאינטרנט נושף בעורף
ומכרסם במעמד שהיה בטוח שנים ארוכות.
אבל לא כולם פסימיים.
"לסוכני הביטוח יש עתיד גדול גם בעידן
האינטרנט" ,קובע פרופ' (אמריטוס) יהודה
כהנא ,מאוניברסיטת תל אביב ,ויו"ר המרכז
לאתחול ושגשוג שנועד לקדם הנהלות
לכלכלה החדשה" .נכון שהידע נגיש לכולם,
אבל נראה את המבוטחים משכילים להבין את
המשמעות והמורכבות של מה שהם קוראים,
מנתחים את המידע ומביאים אותו לתועלתם.
בדיוק כמו שאיש מאיתנו לא פותר בעצמו
בעיות רפואיות או משפטיות מסובכות ,למה פרופ' כהנא" .מקצוענות וניסיון אי אפשר להחליף"
לצפות שנפתור בעיות מורכבות בתחום
הביטוח – תחום רווי ברגולציה ,בהוראות
מיסוי מורכבות ,ובשינויים תכופים ,שגם ביטוח ישיר ,ממכירה באינטרנט ,ואפילו מצד
המומחים כבר מתקשים לעקוב אחריהם?".
חברות הביטוח שמתחרות בסוכניהן על ידי
כמי שזכה להוקרה הבינלאומית הגבוהה ביותר מכירה ישירה .סוכני הביטוח לומדים להתאים
של ענף הביטוח וניהול הסיכונים בעולם ,כמו גם את עצמם לתנאים המשתנים ומוצאים נישות
היותו יזם אקדמי ועסקי ,כלכלן ,סטטיסטיקאי ,חדשות" .הוורסיה החדשה של סוכני הביטוח,
אקטואר ,ומראשוני החיזוי הטכנולוגי בארץ ,סבור פרופ' כהנא ,כבר נמצאת מעבר לפינה.
מודה פרופ' כהנא כי את המהפכה שעוברת על אז מה דרוש כדי שסוכני הביטוח ישרדו את
ענף סוכנויות הביטוח – לא כולם ישרדו.
המהפכה הזאת וימשיכו לשגשג?
"הם צריכים להיות מקצועניים .עם כל
להיות מקצועניים
הכבוד למערכות האלקטרוניות ולאלגוריתמים
"הפיקוח מוציא הוראות בתכיפות גבוהה ,המתוחכמים ,את המקצוענות ורתימת הניסיון
והענף פושט ולובש צורה ומשתנה במהירות .והידע אי אפשר להחליף .אני מקבל את זה
סוכני הביטוח נאלצים לבצע עבודה פקידותית שניתן לרכוש באינטרנט פוליסות פשוטות,
שבעבר לא היתה קיימת .כמובן שבמצב כזה אבל כשמדובר במוצרים מורכבים יותר ,אין
התמורה נשחקת והתחום כולו הופך מורכב ברירה אלא לפנות לסוכן אמיתי".
וקשה יותר .כמו כן ,הם מאוימים מחברות אז הסוכן יתעסק למעשה במניעת סיכונים?
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"סוכן הביטוח יהפוך למנהל סיכונים ויידע
למצוא את הפתרונות – חלקם לא קשורים
כלל לביטוח  -כיצד לגונן על הלקוחות מפני
סיכונים אפשריים .אלו החלטות שדורשות
יצירתיות והבנה עמוקה של התחום .ייתכן
מאוד שסל המוצרים שסוכנים יציעו יגדל".
אתה מודע לקמפיין השלילי המתנהל נגד
סוכני הביטוח .מה ההשפעה שלו?
"אני רוצה לקוות שאיש לא באמת מאמין
למה שהוא שומע בפרסומות המכפישות
הללו .אישית אני נרתע וסולד מפרסומים
שליליים ,הם אינם מכבדים את המפרסם.
כשפוסלים את האחר על רקע אישיותו ,אני
נוטה לחשוב שאין להם טענות רציניות נגד
אמיתות דבריו ומעשיו".
ייתכן שהציבור לא מבדיל ומייחס למוקדני
הביטוח הישיר את האחריות של הסוכן
המסורתי?
"איך אפשר להשוות בינם לבין מוקדנים
שבקושי מבטאים את שמך כהלכה ,ואין
להם מושג או אמפתיה למצבך וצרכיך? סוכן
הביטוח מקבל את אחד הטלפונים הראשונים
כשקורה אסון או תאונה .לא פעם הוא מגיע
עם צ'ק לבית אבלים או לבית חולים ומסייע
למשפחה לשאת בנטל ההוצאות .הסוכנים
הטובים רואים את מקצועם כשליחות".
היית ממליץ לצעירים להיכנס לתחום?
"עולמנו משתנה .אנשים כבר לא מחפשים רק
תמורה כלכלית .הם רוצים גם לעשות דברים
בעלי משמעות .להיות סוכן ביטוח זה הרבה
מעבר לכסף .מי שרק מחפש להתעשר ,לא
נמצא במקום הנכון .אבל יש תמורות אחרות,
מנטליות ונפשיות שעובדות נהדר .אני קשור
כבר חמישים שנה לתחום הביטוח ומוצא שהוא
עדיין מרתק .כמעט לא היה יום בקריירה שלי
שלא למדתי משהו חדש .מי שנכנס לתחום
הזה הוא איש אוהב־אדם ,גם אם הוא מרוויח
מזה כסף .סוכני הביטוח הוותיקים הם זן מיוחד
ומספיק לדבר איתם כדי להבין עד כמה הם
מסורים לתפקיד שלהם".

? ?
חדשות הביטוח

סימן שאלה לגבי החלת הרפורמה בביטוחי הבריאות ב־ 1בפברואר

"אפילו אם תהיה רפורמה בבריאות  -הוזלת
מחירי ביטוח הבריאות תהיה לא משמעותית"
עד כה טרם אושרה אף פוליסה חדשה – ולדברי יואל זיו ההוזלות ,אם יהיו ,יגיעו ל־5%־10%
בלבד " ‰חברות הביטוח חוששות שלא יוכלו להעלות את התעריפים כשיצטרכו"

רונית מורגנשטרן

ב

ימים אלה מגישות חברות הביטוח את
פוליסות הבריאות החדשות לאישור
הפיקוח על הביטוח ,אולם עד כה לא
אושרה ולו פוליסה אחת ,משום שהפוליסות לא
הוזלו ברמה מספקת .ההערכה היא ,שרק חברות
ביטוח קטנות הגישו פוליסות מוזלות ,ואילו
החברות הגדולות ,השולטות בתחום ביטוחי
הבריאות ,הגישו פוליסות בהוזלה מזערית.
המפקחת על הביטוח ,דורית סלינגר ,דורשת
מחברות הביטוח להוזיל את הפוליסות
ב־25%־ 30%לפחות במסגרת הרפורמה בתחום,
שבבסיסה פוליסה אחידה לניתוחים והשתלות
עם רופאים בהסדר .חברות הביטוח יוכלו לעדכן
את מחירי הפוליסות בכל שנתיים באישור
הפיקוח.
"הוזלת מחירי ביטוח הבריאות תהיה זניחה:
לכל היותר 5%־ ,"10%כך מעריך יואל זיו ,יו"ר
ועדת ביטוחי הבריאות והסיעוד של לשכת סוכני
הביטוח .לדברי זיו ,לאחר שסלינגר התחייבה
פומבית שהפרמיות ירדו בכ־25%־ ,30%היא
מסרבת לאשר פוליסות שלא הוזלו באופן מספק
לדעתה" .ואולם" ,הוא מסביר" ,חברות הביטוח
חוששות שאם וכאשר הן יצטרכו להעלות את

הפרמיות ,אישור שכזה לא יינתן להן ,והן
עלולות לספוג הפסדים".

לא יכולה להיות תחרות

זיו .פגיעה נוספת בתחרות

יואל זיו" :לאחר שסלינגר
התחייבה פומבית שהפרמיות
ירדו בכ־25%־ ,30%היא מסרבת
לאשר פוליסות שלא
הוזלו באופן מספק לדעתה"

זיו מסביר כי כיוון שחברות הביטוח ניזונות
מאותו מידע סטטיסטי ואותם ניתוחים
אקטואריים ,לא יכולים להיות פערים גדולים
בפרמיות ,ולכן לא יכולה להיות תחרות אמיתית
על המחיר .מבחינת השירות ,אומר זיו" ,כי כאשר
כל החברות מחויבות לעבוד עם רשימה סגורה של
רופאים – הדבר גורם לפגיעה נוספת בתחרות".
עד כה ,מעריך זיו ,לא אושרה אפילו פוליסה
אחת" .בסוף ,אנחנו עלולים להגיע לתחילת
חודש פברואר ללא פוליסה מאושרת – מה
שיגרום לבעיה ציבורית קשה" ,הוא מסכם,
"אנחנו כבר ניצבים מול לוח זמנים צפוף
במיוחד ,וסימן שאלה גדול".
נשיא לשכת סוכני ביטוח ,אריה אברומוביץ
התייחס גם כן לרפורמה בביטוחי הבריאות
ואמר כי "אולי הגיעה העת שהמפקחת תודה
בטעותה ,תאפשר לשוק ביטוחי הבריאות לגוון
את הפוליסות המוצעות ,ותאפשר למבוטחים
את זכות הבחירה הכה בסיסית".

התפוצץ המו"מ למכירת כלל ביטוח למקרולינק
הסינית :החברה צפויה להימכר בבורסה
רונית מורגנשטרן

ב

עקבות הודעתה של קבוצת מקרולינק
הסינית ( ,)Macrolinkכי היא נסוגה
מהחלטתה לרכוש את אחזקות איי.
די.בי פיתוח ( )55%בכלל־ביטוח ,ניראה כי
אי.די.בי תיאלץ למכור את מניות השליטה שלה
בכלל בבורסה.
מקרולינק הגישה הצעה לרכישת  55%מכלל
ביטוח תמורת  2.48מיליארד שקל ,הצעה
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המשקפת שווי של כ־ 4.5מיליארד שקל לחברה
הישראלית .מכירת האחזקות של אי.די .בי
פיתוח בכלל-ביטוח הם בהתאם להחלטת
האוצר לאסור על תאגידים ריאליים לשלוט
בבנקים ובחברות ביטוח .בדיווח של אי.די.
בי לבורסה נאמר כי "קבוצת Macrolink
מסרה ,בין היתר ,כי נציגיה נפגשו עם נציגי
הממונה בימים האחרונים ,וכי חוסר הוודאות

ביחס להליך האישור הרגולטורי מדאיג את
קבוצת  ,Macrolinkוכי התפתחויות ,ידיעות
ועסקאות אחרות בשוק הביטוח הישראלי,
בעת האחרונה ,העלו את מידת חוסר הוודאות
האמורה".
בעקבות פרסום ההודעה איבדה אתמול מניית
כלל החזקות עסקי ביטוח יותר מ־ 10%מערכה
במסחר בבורסה.

זזים בענף

אמיל ויינשל עבר למגדל  -מונה למנהל
חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה

ד

ירקטוריון מגדל חברה לביטוח ,אישר
את המלצת מנכ"ל החברה ,עופר אליהו,
למנות את רו"ח אמיל ויינשל ,המנכ"ל
היוצא של חברת הביטוח איילון ,למנהל חטיבת
הלקוחות וערוצי ההפצה בחברה וכחבר הנהלת
מגדל ביטוח .המינוי ייכנס לתוקף בתחילת
פברואר .2016
במסגרת תפקידו ,יהיה ויינשל אחראי על כל
המוצרים תחת חטיבת לקוחות וערוצי הפצה –
ביטוח אלמנטרי ,בריאות ,חיים ופנסיה .עד כה
החטיבה נוהלה ע"י עופר אליהו במקביל לכהונתו
כמנכ"ל החברה ,ומינויו של ויינשל יוכל לאפשר
לאליהו להתפנות לתפקידים הנדרשים ממנו
כמנכ"ל.
רק לפני שלושה חדשים הודיע ויינשל על פרישתו
מאיילון בסוף יוני  .2016בתחילת השבוע דיווחה
החברה לבורסה כי בעקבות הסכמה בינה לבין
ויינשל ,הוא הקדים את פרישתו וסיים את תפקידו
כמנכ"ל חברת הביטוח איילון ב־ 31בדצמבר .2015
איילון דיווחה עוד ,כי גם ניצן צעיר הרים,
סמנכ"ל בכיר בחברה ,סיים את תפקידו לאחר 4
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אמיל וינשל

שנים .יש המעריכים כי ניצן צעיר הרים יעבור גם
הוא למגדל בעקבות ויינשל.
בתוך כך ,הודיע בתחילת השבוע גיל יניב ,מנהל
חטיבת חיסכון ארוך טווח ובריאות במגדל ,על
רצונו לסיים את תפקידו .יניב ,שכיהן ב־ 7השנים
האחרונות בתפקידי ניהול בכירים בקבוצת מגדל
הודיע למנכ"ל החברה ,עופר אליהו ,כי הסיבה
לעזיבתו היא "כדי ליטול פסק זמן מפעילות
עסקית אינטנסיבית וממושכת ביותר" כדבריו.
רונית מורגנשטרן

ליאת גולץ במקום מישל
פרז כמנהלת אשכול
מרכז בחברת "הפניקס"
ליאת גולץ ,39 ,נכנסה בימים אלה לתפקיד
מנהלת אשכול מרכז בחברת הביטוח
"הפניקס" .גולץ הינה חתמת
בהכשרתה ,וב־ 17השנים
האחרונות מילאה שורה של
תפקידים ב'הפניקס' .בשנה
האחרונה הקימה וניהלה את
ליאת גולץ יחידת 'הפניקס אישי' החדשנית,
שכוללת תחומי פעילות בביטוח
כללי וביטוח חיים .בנוסף שימשה גולץ בעבר
מנהלת מטה ביטוח כללי בחטיבת הלקוחות
ומנהלת ביטוח כללי באשכול תיכון.
גולץ בעלת תואר ראשון בביטוח ותואר שני
במנהל עסקים ,ותחליף בתפקיד את מישל
פרז (סמנכ"ל בכיר) שהקים ושימש כמנהל
האשכול בעשר השנים האחרונות .מישל פרז
החליט לצאת לדרך חדשה לאחר  21שנים בהן
תרם רבות ל'הפניקס' בתחומים שונים.

שאלה משפטית

מתי מתחילים לספור התיישנות?
תובע שדרש שיפוי על תשלומים ששילם בעקבות תאונה ,גילה
כי חוסר המעש שלו לאורך כל ההליך יעלה לו ביוקר

ב

עו"ד ג'ון גבע

צילוםfotolia :

בית משפט השלום בעכו נדונה תביעתו
של מוראד גזמאוי ,שיוצג על ידי עו"ד
ע' ג'רבוני ,כנגד הכשרה חברה לביטוח
בע"מ ,שיוצגה על ידי עו"ד ע' עודה .פסק הדין
ניתן בנובמבר  2015בהיעדר הצדדים ,מפי כבוד
השופטת דנה עופר.
התובע היה מעורב בתאונת דרכים ביום
 .23.8.06התאונה אירעה כאשר רכב התובע
החליק על כתם שמן שהיה על הכביש ופגע
בכבאית שעמדה בסמוך .בעת התאונה היה התובע
מבוטח בביטוח צד ג' אצל הנתבעת .ארבעה ימים
לאחר התאונה ,מסר התובע לנתבעת הודעה על
קרות התאונה באמצעות סוכן הביטוח
שלו ,וציין בהודעתו כי האחריות
מוטלת על משטרת ישראל ועל
יחידת כיבוי האש ,מכיוון שלא
דאגו לסמן את קטע הכביש
המסוכן ולהתריע על כתם
השמן על הכביש.
לאחר כשנה ממועד
התאונה ,הוגשה נגד התובע
תביעת שיבוב על ידי חברת
הביטוח שביטחה את הכבאית
שנפגעה ("הפניקס") ,על סך
הסכומים ששילמה לבעלי
הכבאית בעקבות הנזק
שאירע .התובע לא התגונן
מפני התביעה שהוגשה נגדו,
ולכן לאחר מספר חודשים ניתן
נגדו פסק דין בהעדר הגנה ,לפיו נפסק
כי עליו לשלם סכום של  11אלף שקלים.
פסק הדין הוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל,
והתובע החל לשלם את מלוא חובו בתיק בתאריך
.25.5.2009
לאחר ארבע שנים ,פנה התובע לנתבעת
כמבטחת רכבו בבקשה כי תשפה אותו על הסכום
ששילם עבור נזקי הכבאית .בתגובה לכך ,טענה
הנתבעת כי בהתאם לסעיף  31לחוק חוזה הביטוח,
התשמ"א־"( 1981חוק חוזה הביטוח") ,קיימת
תקופת התיישנות בת שלוש שנים אשר חלפה
לפני זמן רב .לדבריה ,המועד הכי מאוחר ממנו
ניתן להתחיל את ספירת שלוש השנים הינו היום
שבו החל התובע לשלם את חובו בתיק ההוצאה
לפועל .מאחר וחלפו ארבע שנים ממועד זה ,חלף
הזמן בו יכול התובע להגיש את תביעתו ולכן לא
קיימת לה חובה לשלם תגמולי ביטוח עבורו בגין
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הפוליסה שהייתה ברשותו בעת התאונה.
מנגד טען התובע כי פוליסת הביטוח שהונפקה
לו אצל הנתבעת הייתה פוליסת צד שלישי
לביטוח אחריות ,ולכן מדובר בתביעת נזיקין
שהופנתה כלפיו ,אשר תקופת ההתיישנות
לגביה הינה שבע שנים ,שטרם חלפו .התובע
הדגיש כי דיווח לסוכן הביטוח שלו על קרות
התאונה מיד לאחר שהתרחשה ,אך הנתבעת היא
זו שבחרה לא לטפל בתביעתו ואף הודיעה לו כי

התובע חויב לשלם  11אלף שקלים
בגין הנזקים שגרם לכבאית -
ורק אחרי  4שנים נזכר לדרוש
שיפוי מחברת הביטוח שביטחה
את רכבו בעת קרות התאונה
קיימת תקופת התיישנות מקוצרת  -דבר שלא
נודע לו כאשר רכש את הפוליסה ולא נכתב בה
בניגוד לחובת המבטחת להדגיש בה הגבלות על
היקף החבות.

"חוסר מעש"

בית המשפט ציין ,כי לפי סעיף  70לחוק חוזה

הביטוח" ,בביטוח אחריות ,התביעה לתגמולי
ביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה
תביעת הצד השלישי נגד המבוטח" .לכן ,כל
עוד לא התיישנה תביעתו של צד שלישי ,גם
תביעתו של המבוטח מול חברת הביטוח אינה
מתיישנת .התברר כי לא חלף הזמן לתביעת
נזיקין ,מאחר ונותרו לתובע חמישה חודשים עד
לתום שבע שנים .עם זאת ,ציין בית המשפט,
הארכת תקופת ההתיישנות הקבועה בסעיף
 70לחוק חוזה הביטוח הינה חריג שיש לפרש
בצמצום ולהחיל רק במקרים בהם חלפו שלוש
השנים ,אך טרם הוגשה או התיישנה
תביעת הצד השלישי .לדעת בית
המשפט ,שלוש שנים מהמועד
שבו שילם התובע תשלום ראשון
להוצאה לפועל הסתיימו ביום
 ,25.5.12ואילו תביעתו הוגשה
כמעט שנה לאחר מכן ,במרץ
 ,2013לכן ,התביעה התיישנה
על אף קיומה של פוליסת ביטוח
תקפה ,ועל אף שטרם חלפו שבע
שנים ממועד התאונה.
בית המשפט נימק ,כי על
התובע היה להפנות את תביעת
הצד השלישי לסוכן הביטוח
ובעקבות כך הנתבעת הייתה
מטפלת בתביעה ,דואגת
להגנה המשפטית ונושאת
בחיוב שהיה נקבע בפסק הדין.
לעומת זאת ,התובע לא פנה לנתבעת
ולא עדכן אותה על כך שהוגשה נגדו
תביעה ,שניתן נגדו פסק דין ,או שנפתח נגדו
תיק הוצאה לפועל.
עוד ציין בית המשפט ,כי אילו היה התובע
מערב את הנתבעת בשלב שבו החל לשלם את
התשלומים להוצאה לפועל בשנת  ,2009עדיין
היה בטווח שלוש השנים ,ועדיין יכול היה לזכות
בכיסוי ביטוחי .חוסר המעש מצידו התפרס על
פני תקופה ארוכה ולכן הוא אינו יכול להאשים
את הנתבעת במעשיו שלו .בית המשפט דחה את
התביעה על הסף מחמת התיישנות .עד למועד
כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש ערעור
לבית המשפט המחוזי.
הכותב הוא היועץ המשפטי של חברי מחוז ת"א
והמרכז בלשכת סוכני ביטוח.

על מוסכים ואנשים

יהיה ב(ה)סדר?

הסדרי צד ג' מול חברות הליסינג או התחבורה הציבורית יכולים להיות סיוט
ארוך ומתמשך  ‰אבל יש גם יוצאים מהכלל :הכירו את האנשים בחברות
הליסינג שעושים עבודה מקצועית ורצינית  -לטובת כל הצדדים

מאור כהן

ה

צילוםfotolia :

רגע הזה ,שנודע לנו שרכב המבוטח
נפגע על ידי צד ג' שנהג ברכב השכרה
או ליסינג ,אוטובוס או רכב חברה ,יכול
להיות רגע תחילתה של התביעה הכי ארוכה
ומייגעת  -ואולי דווקא הולדתה של התביעה
הכי קלה שיש.
הסדר צד ג' הוא הליך שנועד לחסוך זמן
לסוכנים בטיפול בתביעה ,למבוטח בזמן יקר
ולחסוך כסף לחברת הביטוח .זה אמנם מצריך
מהמבוטח להשאיר צ'ק ערבון למוסך ולשמאי,
אבל אלה בדרך כלל לא נפדים .כל עוד מדובר
בחברות הביטוח שאנו מכירים ועובדים עימן,
הכל עובד מצוין .הסיוט מתחיל כשמדובר
בחברות הליסינג והתחבורה הציבורית .אלה
עושות לנו את המוות; עוד רגע נפדה הצ'ק של
המבוטח  -והם עוד לא נתנו לנו אפילו סימן
לתשובה .וכשכבר יש תשובה ,הם שולחים צ'ק
בדואר ,במקום העברה בנקאית .והדואר בישראל,
כידוע ,מהיר מאין כמותו.
סוכנים צעירים רבים ,ביניהם אני עוסקים לרוב
בעצמנו בתביעות וחווים את הסיוט .אנו מצויים
במרוץ שיחות בין השמאי למוסך ,מתחננים
שיחכו עוד קצת עם פדיון הצ'ק .הרגשה לא
נעימה.
ובכל זאת ,גם בחברות אלו יש כמה הפתעות
לטובה בתחום הסדרי הצד ג'.
זה לא משנה את העובדה שאנחנו חייבים
להמשיך להילחם בחברות הליסינג שעושות מה
שבא להן בכל הקשור לטיפול בתביעות (כיוון
שהן לא כפופות לפיקוח האוצר ,אלא למשרד
התחבורה ,שלדעתנו חייב לדאוג לחקיקה
ופיקוח במהרה) – אבל אני רוצה לספר לכם גם
על האנשים בחברות הליסינג שעושים עבודה
מצוינת .זה גם המקום להודות לוועדת ביטוח
כללי בלשכת סוכני הביטוח ,ובראשה
אריאל מונין ,על פעילויותיהם
בתחום זה.
אז קחו לכם ולמנהלי
התביעות שלכם במשרד כמה
טיפים מניסיוני ,שיחסכו לכם
הרבה כאב ראש וזמן יקר.
הרץ (קשר רנט א־קאר)  -רחלי -
9775591־3999687 \ 08־ .054מטפלת בתביעת
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ההסדר בצורה מקצועית ,עניינית ומהירה  .אם צד
ג' לוקח אחריות ,לא תחכו יותר מיום אחד וכבר
יהיה לכם הסדר מוכן ביד .ניתן לבחור מוסך
ושמאי מתוך רשימה.
אוויס (קרדן)  -שולה 6726662 -־ .050שולה
מסוג הנשים שלא מחכות להודעה ,והיא מרימה
את הטלפון לנהג הפוגע באותו היום ואף
בנוכחותכם בשיחה .לא מבקשת שום טופס,

הסדר צד ג' הוא הליך שנועד
לחסוך זמן לסוכנים בטיפול
בתביעה ,למבוטח בזמן יקר
ולחסוך כסף לחברת הביטוח.
כל עוד מדובר בחברות הביטוח
שאנו מכירים ועובדים עימן,
הכל עובד מצוין .הסיוט מתחיל
כשמדובר בחברות הליסינג
והתחבורה הציבורית

ולוקחת את כל הפרטים בטלפון .יש להדגיש
שאתם מעוניינים בשמאי ,אחרת הם לא ישלחו
ואתם עלולים להפסיד ירידת ערך למבוטח.
אגד תחבורה ציבורית  -צריך קצת יותר
סבלנות ,אך בסוף הסבלנות משתלמת -
יש לשלוח טופס הודעה על תאונה לפקס
9141999־ 03ולהתקשר לטלפון 9142479־.03
להציק להם שיאשרו את קבלת הפקס ותשובה
על הסדר תהיה תוך  24שעות .יש מבחר מוסכים,
ושמאי מטעם אגד לא מהרשימה .לבקש שמאי
כי הם לא ישלחו ללא בקשתכם.
קווים תחבורה ציבורית  -רמות (סוכנות ביטוח)
שמנהלת להם את התביעות -
5685006־ 03שירות מקצועי מהיר וענייני.
אי.די.איי חברה לביטוח  -אביב חממי
5654297־.03
למרות קמפיין שוקה השלילי שלהם נגד
הסוכנים ,ולמרות השירות הגרוע בתביעות צד
ג' ,שכמעט דומה לטיפול בתביעה מול חברת
ליסינג ,ראיתי לנכון לציין את מחלקת הסדרי
צד ג' שלהם .חבל שהם לא משקיעים זמן וכסף
דומים לאלה שמושקעים בקמפיין ,בשיפור
השירות למבוטחיהם.

חשוב לזכור

לא לשכוח להדגיש בפני חברות הליסינג
שאתם מבקשים שמאי ,רכב חליפי ומבחר
מוסכים .מצד אחד ,כל החברות הרשומות לעיל
עושות לנו חיים קשים בתשלום תביעת צד ג',
אך מצד שני בהסדרי צד ג' הם פשוט מעולים.
אם אפשרי מבחינת מבוטחכם לחכות יום יומיים
לתיקון ,תופתעו שמאחורי הטלפונים שרשמתי
לכם נמצאים חבר'ה מקצועיים ביותר.
נצלו את הסדרי הצד ג' ,גם ובעיקר מול
חברות הביטוח המסורתיות שעושות את
זה כבר שנים .תרגילו את המשרד שלכם
לחתור להסדרי צד ג' ,ורק תרוויחו זמן
יקר למכירות ולטיפולים שוטפים
אחרים ,והכי חשוב  -המבוטחים שלכם
יהיו מרוצים עד השמיים.

ואז הן שולחות את הצ'ק בדואר
ישראל ,המהיר מאין כמותו

הכותב הוא חבר בועדת פעילות וקשרי קהילה
בלשכת סוכני ביטוח

לפני סיום

אירועי הלשכה
 מחוז תל אביב והמרכז
מקיים סדנה בנושא "כל מה
שצריך לדעת לקראת רפורמת
הבריאות" .הסדנה תתקיים ביום
חמישי ,14.1.2016 ,בין השעות
14:30 - 11:00
במכללה לביטוח ופיננסים של
לשכת סוכני ביטוח ,בית דקר,
רחוב המסגר  ,42קומה  ,8ת"א.
 מחוז השרון מקיים
סדנה בנושא בריאות וסיעוד.
הסדנה תתקיים ביום שלישי,
 ,19.1.2016בין השעות - 13:00
 ,17:00ב"פרוטיאה בכפר" מושב
בני דרור .

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצערה
של משפחת ברנשטיין
על פטירתו של

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצערו
של להט בר על פטירתו
של אביו

צביקה
ברנשטיין ז"ל
יו"ר סניף פתח תקווה בעברו
שלא תדעו עוד צער

יעקב בר

ז"ל

שלא תדעו עוד צער

לוח הביטוח

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

דרושים
מעוניין לקלוט וליווי עד לרכישה של תיק סוכן.
חיים ואלמנטארי .כולל משרד ותפעול סודיות
מובטחת .מיכאל.
 Michaele@b4-u.co.ilנייד 0528741331
משרה חלקית באזור ראשל"צ ,נסיון
עשיר בכל ענפי הביטוח סוכן/ת לאחר
מכירת התיק האישי .נא לפנות
drusim@gmail.com
לסוכנות ביטוח בחיפה דרושה
פקידה חתמת באלמנטרי
עם נסיון בהפקת פוליסות ,הצעות
מחיר וניהול שוטף של המשרד.
משרה מלאה ,תנאים טובים למועמדות.
אזור חיפה והקריות
את קורות החיים וכל מידע רלוונטי בנוגע
למודעה יש להעביר לגדי במייל:
zvigadi.orgad@gmail.com
לסוכנות ביטוח מובילה באזור
השפלה דרוש בעל רישיון פנסיוני
לעבודה מעניינת ומאתגרת
קורות חיים למייל jennyl@dorot-ins.co.il
דרושה עובדת עם נסיון בביטוח חיים  /מנהלים
 /בריאות בפתח תקוה אפשרי חצי משרה
קורות חיים למיילilan@ungar-ins.co.il :
להשכרה חדרים מפוארים בסוכנות ביטוח
בבית שמש .החדרים מרוהטים ומאובזרים-
כסא ,שולחן ,חשמל ,אינטרנט ומים
לא כולל טלפון וארנונה.
לפרטים :מוני 0505619777,ובמייל
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moni@argus-finance.com
לסוכנות ביטוח ותיקה דרוש/ה חתמת באלמנטרי
עים נסיון משרה מלאה בחיפה אור־גד סוכנות
לביטוח להפנות קורות חיים למייל
zvigadi.orgad@gmail.com
דרושה פקידת ביטוח אלמנטרי לחצי משרה
(שעות גמישות) ,עם נסיון בעבודה מול חברות
ביטוח ולקוחות .לסוכן ביטוח ברמת גן .קו"ח נא
לשלוח לפקס”.03-7521556 :
למשרד ביטוח בפ"ת דרושה רפרנטית ביטוח
חיים ובריאות ופנסיה עם ניסיון של  3שנים
לפחות ידע בהפקה שינויים ותביעות  ,שיווק
יתרון בונוסים גבוהים למתאימים
קו"ח למייל lliran@yeadim-bit.co.il
לחברה המתמחה בתכנון פיננסי ובניית
פתרונות ביטוח ייחודיים לקהל עסקי אמיד
נדרש מומחה/ית מכירות טלפוניות .המשרה
יכולה להיות משולבת בעבודה תפעולית
חלקית .ביצוע המשרה אמור להתבצע מביתו
של המועמד עם תמיכה תפעולית מלאה
מטעם החברה .קיימת אופציה למשרה חלקית
או מלאה .שכר בסיס גבוה  +עמלות גבוהות+
אפשרויות קידום למתאים  /מתאימה .
דרישות התפקיד:
• יכולת מוכחת במכירות טלפוניות
• ידע בתחום הביטוח  /הפיננסיים – יתרון
• שליטה גבוהה בסביבה מחשובית ,בפרט
בסביבת אקסל  -חובה
• יחסי אנוש מצוינים
•יכולת ניהול שיחה עם רקע עסקי
חוסן נפשי – חובה.
ilan@ivry.co.il
לסוכנות ביטוח ותיקה דרוש/ה חתמת
באלמנטרי עם ניסיון .משרה מלאה בחיפה
אור  -גד סוכנות לביטוח .להפנות קורות חיים
למייל zvigadi.orgad@gmail.com
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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
מעוניין לקלוט וליווי עד לרכישה של תיק
סוכן .חיים ואלמנטארי .כולל משרד ותפעול
סודיות מובטחת .מיכאלMichaele@ .
 b4-u.co.ilנייד 0528741331
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 .לפרטיםitsik@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

