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סוכני הלשכה
הרימו כוסית
ברחבי הארץ
לכבוד פסח

עמוד 108

גיליון מס'  21 … 579באפריל 2016

ניצחון ללשכה :העליון סרב
לעכב ביטול קמפיין "שוקה" עמוד 3

הלשכה בבג"צ נגד
סלינגר והמסלקה:

"המסלקה
הפנסיונית
לא מספקת
את הסחורה"

לשכת סוכני ביטוח עתרה בדרישה לבטל את
חובת השימוש במסלקה ,או לאפשר לסוכנים
פניה ישירה לחברות הביטוח

מבטח
סימון
בראש
דירוג :DUN'S 100
כמה הכניסה
סוכנות הביטוח
הגדולה ביותר  -ומי
הגיעה למקום השני?
עמוד 7
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כנס אילת /

כנס MDRT

בניחוח בינלאומי
הכנס הישראלי גרר תגובות
מרחבי העולם

עמוד 10

החברות הקטנות
מובילות בשירות

עמוד 7

עמוד 2

רונית מורגנשטרן

הפגנה של עוצמה

יותר מכל דבר אחר יזכרו סוכני הביטוח את כנס ביטוחי החיים
והפנסיוני האחרון באילת ככנס של "הנוקאאוט" לקמפיין "שוקה"
של הביטוח הישיר .ההישג של הלשכה בבית המשפט המחוזי מול
הביטוח הישיר ,שמנהליו והחברה עצמה עוד נקנסו ב־ 331אלף שקל,
היה אישור מעודד וחיזוק של מעמד סוכן הביטוח ,שמוצא עצמו
בתקופה לא פשוטה
לכתבה המלאה בעמוד 5

סיפור הצלחה

מה גילה
הפנסיונר
אחרי  44שנות
עבודה?
עמוד 12

סערת המסלקה

בג"צ של הלשכה נגד סלינגר:

"לבטל חובת השימוש במסלקה
עד להוכחת תקינות פעילותה"

בעתירה טוענת הלשכה כי המידע המתקבל מן המסלקה מתעכב ואינו אמין
לשלם עבור מידע שבעבר הם קיבלו בחינם?"
רונית מורגנשטרן

הטענות המרכזיות
נגד המסלקה

ל

שכת סוכני ביטוח הגישה השבוע (ג')
עתירה לבג"צ נגד דורית סלינגר,
הממונה על אגף שוק ההון ,הביטוח
והחיסכון ,ונגד משרד האוצר .הלשכה מבקשת
לבטל בצו על תנאי ובצו ביניים את החובה
לעשות שימוש במסלקה הפנסיונית או לאפשר
לסוכני הביטוח פניה ישירה לחברות הביטוח
בשלב זה .לחלופין ,מבקשת הלשכה לתלות את
החובה לביצוע הפעילות במסלקה עד שהממונה
תציג מסמכים המלמדים כי המסלקה פועלת
בצורה תקינה לטובת הפונים אליה.
היום נדרשים סוכני הביטוח לפנות למסלקה
בביצוע "פישינג" בטרם יערכו מסמך הנמקה
ללקוחותיהם .בנוסף ,הם נדרשים לפעול בנוגע
לביצוע פעולות מוגדרות עבור לקוחותיהם אך
ורק באמצעות המסלקה הפנסיונית" .פעולות
אלו משיתות על סוכני הביטוח הוצאה כספית
בגין שליפת דוחות הפרודוקציה אשר עד לסוף
שנת  2015נמסרו להם בחינם על ידי חברות
הביטוח" ,מסביר היועץ המשפטי של הלשכה,
עו"ד עדי בן אברהם .בעתירתה מבקשת הלשכה
שבג"צ שיורה למפקחת להבהיר
מדוע מידע שניתן בחינם על ידי
חברות הביטוח ,נדרש להימסר
רק דרך המסלקה ,ובעלות
כספית שמושתת על בעל
הרשיון ,מבקש המידע.

ההעברה נמשכת מעבר לזמן המובטח
(לעיתים אף חודשיים)
המידע אינו מלא ואינו אמין
לא ניתן לקבל מידע מחלק מהגופים
חוסר מקצועיות של נציגי התמיכה
זמן המתנה ארוך למענה טלפוני
המסלקה אינה כשירה להתמודד עם הבקשות
המוגשות

כל פניותיה למפקחת ולמי מטעמה לא זכו לאוזן
קשבת" ,נטען בעתירה שהוגשה על ידי עו"ד
שמואל קזס ,ממשרד אהרנסון אבולעפיה ושות'.
"לשכת סוכני ביטוח ,תומכת במסלקה ורואה בה
כלי יעיל ושימושי לסוכני הביטוח ,באופן אשר
יקל עליהם את עבודתם ,ואולם אין זה ראוי כי
המפקחת תחייב את סוכני הביטוח לבצע פעילות
במסלקה בעוד המסלקה אינה מסוגלת לעמוד
ולקיים את מחויבותה כלפי ציבור
הפונים אליה".

מידע לא אמין

הלשכה הציגה לבג"צ מספר
דוגמאות להמחשת הפעילות הלא
תקינה של המסלקה .כך למשל,
למרות חובת המסלקה להעברת
תלונות בלתי פוסקות
עוד טוענת הלשכה בעתירתה עו"ד עדי בן אברהם
המידע מהגופים המוסדיים לבעל
כי המסלקה אף אינה כשירה להתמודד עם מכלול הרעיון בתוך  3ימים  -ההעברה נמשכת עד לשבוע
הבקשות המוגשות לה לאור הוראות החוזרים או שבועיים ,ובמקרים רבים אפילו חודשים.
בנוסף ,טוענים בלשכה ,שהמידע המועבר
לעיל ,ולשכת סוכני ביטוח הוצפה בתלונות בלתי
פוסקות על התנהלות המסלקה והיעדר מסוגלותה מהמסלקה אינו מלא ואינו אמין ,שכן ,בין היתר,
חסרים פרטים מהותיים על הקופות וקרנות
לקיים את שהתחייבה.
"לשכת סוכני ביטוח פנתה והתריעה על השתלמות .מחלק מהגופים המוסדיים ,כמו
התנהלות המסלקה והעובדה כי המסלקה לא אקסלנס נשואה ואלטשולר שחם ,לא ניתן לקבל
פועלת בצורה מלאה וכי קיימים כשלים שונים ,מידעים כלשהם.
לעיתים מפגישות עם המבוטחים מתחוור
הן ברמת השירות והן ברמת המידע הנמסר ,אך

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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"מדוע נדרשים הסוכנים

האתר מתפקד באיטיות וקורס

לסוכנים בעלי הרישיון בדיעבד כי קיימות על
שם המבוטחים פוליסות שלא התקבלו בגינן
מידעים כלשהם מהמסלקה ,באופן שמסב לסוכנים
עוגמת נפש רבה בשל קיום פגישה מיותרת ולא
מקצועית עם המבוטחים ומצריך מהם פניה נוספת
למסלקה כדי לנסות ולקבל ,שוב ,את הנתונים
והפרטים הנכונים.

פגישה במבוטחים

בלשכה מתלוננים גם על מקצועיותם של
נציגי התמיכה של המסלקה שאינם בקיאים
במונחים הבסיסיים של עולם הביטוח והחיסכון
הפנסיוני .גם זמן ההמתנה למענה טלפוני הוא
בעייתי :כאשר הוא אורך למעלה מחצי שנה
ואינו ידידותי .בנוסף ,אתר המסלקה מתפקד
באיטיות בלתי נסבלת ,וקורס כמעט מידי יום
לדברי הלשכה.
בעתירתה מדגישה הלשכה כי התנהלות זו
מהווה פגיעה בציבור המבוטחים שלא זוכה
לקבל את המידע המלא ,עקב העברת מידע חלקי
מהמסלקה .מדובר בפגיעה בחופש העיסוק של
סוכני הביטוח וכן מדובר על החלטה שרירותית
ובלתי סבירה של המפקחת ,שלא לדחות את חובת
השימוש חרף התלונות הרבות .בית המשפט קבע
כי על המפקחת להשיב תגובה מקדמית לעניין
הבקשה לעיכוב החובה במסלקה עד ל־ 19במאי.

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל 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 | 054-5977433

הסוף לביזוי

גם העליון קובע:

הורדת קמפיין "שוקה" לא תעוכב
בביטוח ישיר פנו לבית המשפט העליון בבקשה לעכב את הורדת הקמפיין שנפסל  -ונדחו
בלשכת סוכני ביטוח מרוצים מהפסיקה
רונית מורגנשטרן

ב

ית המשפט העליון דחה את בקשת חברת
ביטוח ישיר לעכב בצו ארעי את ביצוע
פסק הדין של שופט בית המשפט המחוזי
בתל אביב ,אליהו בכר ,שאסר המשך פרסום
קמפיין "שוקה" .ביטוח ישיר הגישה היום ערעור
ובקשה לעיכוב פסק הדין עד ל־ 19במאי 2016
של השופט בכר שקבע בין היתר ,כי מדובר
בהתנהלות פסולה של ביטוח ישיר ,וכי הקמפיין
פוגע בכלל סוכני הביטוח בארץ ומשפיל אותם
"בשם אידיאל הממון והתחרות העסקית" .שופט
ביהמ"ש העליון ,יעקב עמית העביר את הבקשה
לעיכוב ביצוע פסק הדין לתגובה של לשכת סוכני
ביטוח ושאר העותרים עד ל־ 19במאי .2016
בערעור שהגישה ביטוח ישיר באמצעות עו"ד
רן שפרינצק ממשרד ארדינסט־בן נתן ,טוענת
החברה ,כי פסק הדין של המחוזי שגוי וכי הוא
מהווה "פגיעה מוגזמת בחופש הביטוי ובחופש
העיסוק ,שתי זכויות יסוד מוגנות מאוד במשפט

האוצר אישר סיוע לעצמאים
במצבי אבטלה וחיסכון פנסיוני
שר האוצר משה כחלון
אישר את המלצות צוות משותף
בראשות מנכ"ל משרד האוצר,
שי באב"ד ,וסגנית הממונה
על התקציבים ,שירה גרינברג,
שמעניקות לראשונה פתרון וסיוע
לעצמאים במצבים של אבטלה.
בנוסף ,ההמלצות מוודאות כי גם
לאוכלוסיית העצמאים בישראל
יהיה חיסכון פנסיוני.
על פי התכנית שאמורה לעבור
בחקיקה בכנסת ,החל מה־1
בינואר יחויבו העצמאים להפקיד
אחוז מסוים מהכנסתם החודשית
לתכנית פנסיה בהתאם לרמת
ההשתכרות שלהם .כדי להקטין
את המעמסה הכספית על העצמאי
פותח מודל לפיו העצמאים ישלמו
הרבה פחות לביטוח לאומי .משרד
האוצר הקציב  200מיליון שקל
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לשנה בנושא זה" .משרד האוצר
דואג כי גם ציבור העצמאים
בישראל שלא נכלל בחוק פנסיה
חובה ,ייהנה מזכויות סוציאליות
בסיסיות" ,אמר שר האוצר.
יו״ר ועדת המשנה לעסקים
קטנים ובינוניים וסיעת "כולנו",
ח"כ רועי פולקמן ,הבטיח כי
בסיעה ימשיכו בסיעה לדאוג
לעצמאיים עם סיום חקיקת חוק
"שוטף  "30 +וחוק חובת המכרזים.
נשיא להב ,עו"ד רועי כהן ,בירך
על המהלך ההכרחי לדבריו
שהגיע לאחר מאבק של שנים.
נשיא לשכת יועצי המס ,ירון
גינדי הדגיש כי יש עוד עבודה
רבה" .יש להשוות לחלוטין את
ההגנות והתנאים הסוציאליים של
העובדים העצמאיים".
רונית מורגנשטרן

בערעור נטען
כי הפרסומת
מתייחסת לסוכן
ביטוח בדיוני

הישראלי ,שהגבלתן נעשית רק במקרים חריגים
ומול אינטרס מאוד ראוי וכבד אחר".
עוד נטען בערעור ,כי הפרסומת מתייחסת
לסוכן ביטוח בדיוני ,שמוצג באופן הומוריסטי
וסאטירי" .ברור  -וגם בית המשפט מציין זאת -
שהצופה הסביר מבין שלא מדובר במסירת 'מידע'
על סוכן ביטוח ספציפי כלשהו ,או על כלל סוכני
הביטוח" ,נכתב בערעור" .לפיכך בוודאי שלא
קמה עוולה של תיאור כוזב ,העוסקת במידע
שאינו נכון אודות עוסק אחר".
בלשכת סוכני ביטוח קיבלו בסיפוק רב את פסיקת
העליון נגד ביטוח ישיר" .עיון בערעור של ביטוח
ישיר מלמד שמדובר בעיקר בחזרה בפירוט יתר על
טענות שנדחו בבית המשפט המחוזי ,והתובעים
יגישו תשובתם לפי החלטת בית המשפט העליון",
אמר עו"ד ניר גורן ,עורך דינה של לשכת סוכני
ביטוח" .עם כל הכבוד לטענותיהם ,בית המשפט
המחוזי ,ונכון לאתמול גם בית המשפט העליון ,לא
ראו לנכון לעכב את ביצועו של פסק הדין ולאפשר
המשך הקמפיין ,דבר המדבר בעד עצמו".

האוצר יאפשר משיכת
קופות קטנות באופן מקוון
משרד האוצר הנחה את
קופות הגמל לייצר מענה
ממוחשב ומקוון לעמיתים
בקופות קטנות ,שירצו למשוך
את הסכומים ללא קנס.
השירות יהיה זמין  24שעות
ביממה ,וכל שעל החוסך
לעשות כדי למשוך את הכסף
בקופה הוא להזין את פרטי
כרטיס האשראי שלו .עד כה
משיכת הכספים התאפשרה
רק באמצעות הגעה לסניפי
הבנקים.
המטרה היא לעודד את
משיכת הקופות הקטנות,
זאת משום שמתחילת 2016
רשאיות הקופות לגבות דמי
ניהול מינימליים בסך 7
שקלים בחודש .מדובר בסכום

משמעותי בקופות קטנות
שמכילות מאות שקלים בלבד.
בחשבונות הקופות הקטנות
הצטברו כ־ 2מיליארד שקל.
לפני שנתיים התיר האוצר
משיכה מהחשבונות הקטנים
ללא קנס ,אך עד היום נמשכו
רק כ־ 30%מהם .חלק גדול
מבעלי החשבונות לא משכו
את הכספים ,כי הם כלל לא
מודעים לקיומם.
באוצר שוקלים אף לדרוש
מהחברות המנהלות של קופות
הגמל להפקיד באופן יזום את
הכספים בחשבונות הבנקים
של הלקוחות ,אם יראו ששיעור
המשיכה יישאר נמוך.
רונית מורגנשטרן

לשכת סוכני ביטוח מאחלת
לסוכנים ובני משפחותיהם

כנס אילת

עוצמה לאורך כל הדרך
כנס אילת היה הפגנה של עוצמה ,מרגע הניצחון על ביטוח ישיר ועד לתמיכת חברי
הכנסת בפאנל המסיים ורק לממונה על הביטוח לא היו בשורות  -וגם לא ברכות
רונית מורגנשטרן

י

ותר מכל דבר אחר יזכרו סוכני הביטוח את כנס
ביטוחי החיים והפנסיוני האחרון באילת ככנס
של "הנוקאאוט" לקמפיין "שוקה" של הביטוח
הישיר .ההישג של הלשכה בבית המשפט המחוזי
מול הביטוח הישיר ,שמנהליו והחברה עצמה עוד
נקנסו ב־ 331אלף שקל ,היה אישור מעודד וחיזוק
של מעמד סוכן הביטוח ,שמוצא עצמו בתקופה
לא פשוטה.
משעות אחר הצהריים המוקדמות של יומו
הראשון של הכנס רצו הודעות הזכייה במשפט
בפלאפונים מאחד לשני ,ולוו בקריאות שמחה
וחיוכים .זו הייתה שיחת היום בכל ימי הכנס.
אריה אברמוביץ הפך למבוקש מספר אחד של
כל אמצעי התקשורת והעניק ראיונות ללא סוף
לכולם – טלוויזיה ,אתרי חדשות אינטרנטיים,
רדיו ועיתונות כתובה .גם יובל ארנון ,יו"ר הוועדה
לביטוח פנסיוני ,תרם את חלקו בראיונות ,אבל
דאג בד בבד לקיומו כמתוכנן של הכנס ,יחד עם
מנכ"ל הלשכה רענן שמחי  -וכמובן עם אריק
ורדי ,מארגן הכנסים היוצא מהכלל של הלשכה,
שגם הפעם לא אכזב.

השינוי כבר כאן

בערב הפתיחה התקבל נשיא הלשכה בתשואות
סוערות של כ־ 1,800סוכנים ואחרים שגדשו
את אולם הפביליון של מלון הרודס .אריה פתח
בנאום ניצחון על ההישג הגדול .בכנס שכותרתו
"חולמים ,מונעים ומבטחים" ,שכל כולו הוקדש
לשינוי מקצוע סוכן הביטוח ומעמדו העתידי,
הניצחון היה הגשמת חלום בדרך לשינוי.
אברמוביץ הבהיר לסוכנים ש"השינוי כבר כאן".
נאום הפתיחה של אברמוביץ ,לאחר שכולם
נרגעו ממפלת "שוקה" ,היה מצוין .לא מתלהם,
לא "אנטי"  -נאום שכולו אופטימיות והבטחות
לליווי וסיוע לסוכן לקראת השינוי הצפוי
בהתנהלותו המקצועית .אברמוביץ נאם אחרי
יובל ארנון ,שהסביר את תכני הכנס והלך הרוח
שלו – שינוי תפיסה ממוכר ביטוח לסוכן מניעתי.

האורחים פרגנו ללשכה

סוכני הביטוח זכו לתמיכה חמה מצדם של
גדעון סער ,שר החינוך לשעבר ,שניאות לעמוד
בראש הוועדה הציבורית שמקימה הלשכה בנושא
הביטוח .תמיכה נשמעה גם מיו"ד ועדת הכנסת דוד
ביטן (ליכוד) ארגוני העצמאים ,רואי החשבון ,בתי
ההשקעות ,יועצי המס – כולם פרגנו לסוכני הביטוח
ודיברו על שיתוף הפעולה הפורה שלהם עם הלשכה.
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נשיא הלשכה התקבל בתשואות סוערות

נאום הפתיחה של אברמוביץ ,לאחר שכולם נרגעו ממפלת "שוקה",
היה מצוין .לא מתלהם ,לא "אנטי"  -נאום שכולו אופטימיות והבטחות
לליווי וסיוע לסוכן לקראת השינוי הצפוי בהתנהלותו המקצועית.
את נאומי ערב הפתיחה קינחה דורית סלינגר,
הממונה על שוק ההון ,הביטוח והחיסכון ,שלא
חידשה ,לא בישרה בשורות ואפילו לא בירכה את
הלשכה על ניצחונה מול הביטוח הישיר .עם זאת,
היא החמיאה ללשכה על היוזמה להכין וללוות את
סוכני הביטוח בעידן השינויים בענף.
אולם ההרצאות היה מלא תמיד ,והסוכנים זכו
להרצאות מקצועיות ומעשירות ,לפאנלים מרתקים,
בהם השתתף קהל הסוכנים בשאלות ובקריאות
ביניים ,שמעידות על מצוקת הסוכנים ואווירת אי
הוודאות שהם שרויים בה לאחרונה .הסוכנים קיבלו
הדרכות מפורטות על המסלקה ועל צירוף לביטוח
ונושאים אחרים ,הדרכות אליהן שיוועו על רקע
הבלבול השורר בנושאים אלה.
טוב שהמארגנים השכילו להביא חברי כנסת
פחות בולטים בנושא ענף הביטוח ,כמו סגן
יו"ר הכנסת בצלאל סמוטריץ' ויו"ר ועדת חוק
חוקה ומשפט ניסן סלומינסקי (הבית היהודי),
איתן ברושי (המחנה הציוני) ויו"ר ועדת הפנים
דודי אמסלם (ליכוד) ,שהוכיחו שהלשכה כובשת
עוד ועוד אוהדים בכנסת .כל חברי הכנסת

שהשתתפו (בנוסף לאלה שצוינו נכחו גם מרכז
הקואליציה בוועדת הכספים מיקי זוהר ,יו"ר
ועדת הרפורמות אלי כהן ,סגן יו"ר הכנסת אורן
חזן) ציינו לשבח את פעילות הלשכה בכנסת תוך
הכשרתם האישית בידי בכירי הלשכה בנושאים
המקצועיים המטרידים את סוכן הביטוח.
בכנס נכחו לראשונה גם "צעירי הלשכה" –
בוגרים של המחזור האחרון של המכללה לפיננסים
וביטוח שהשתאו נוכח העוצמה ,המקצועיות
וההנאה שליוו את הכנס.

איפה הנשים?

עדיין חסרה נוכחות גדולה של נשים – רק
כ־ 20%מסוכני הביטוח בישראל הם נשים .למרות
זאת ,לשכת סוכני הביטוח יכולה להיות גאה
שבמוסדותיה יש נשים בולטות כמו שוש כהן
גנון ,חווה פרידמן ,מיכל וינצר ,ורדה לבקוביץ
ואחרות .נקווה שמספר הנשים במקצוע סוכן
הביטוח ילך ויגדל כמו גם מספרן והשפעתן
במוסדות הלשכה ,וניווכח בכך בכנסים המוצלחים
הגדולים הבאים.

חדשות הביטוח

מעסיקים פחות מ־ 100עובדים

האוצר ידחה את המועד ליישום ממשק המעסיקים
הקולות שהשמיעו לשכת סוכני ביטוח וארגוני המעסיקים על הלחץ שכולל בו יישום תקנות ממשק
מעסיקים עשו את העבודה לאחר בדיקת האוצר  -השלב השני של היישום יידחה
רונית מורגנשטרן

א

גף שוק ההון ,הביטוח והחיסכון באוצר
הודיע לגופים המוסדיים ,לארגוני
המעסיקים וללשכת סוכני ביטוח,
כי בכוונתו לדחות את יישום תקנות ממשק
המעסיקים להפקדה לקופות גמל ופנסיה,
למעסיקים עם פחות מ־ 100עובדים.
השלב הראשון של תקנות ממשק המעסיקים
נכנס לתוקף ב־ 1בפברואר וחל על מעסיקים עם
 50עובדים ומעלה .ב־ 1ביולי יוחלו התקנות על
מעסיקים שלהם 30־ 50עובדים וב־ 1בינואר 2017
על מעסיקים עם פחות מ־ 30עובדים.
בהתאם לתקנות ,על המעסיקים להעביר
במועד הפקדת התשלומים ,באמצעות רשומות
דיגיטליות לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני,
מידע מפורט לגבי ההפקדה ,וזאת באמצעות קובץ
נתונים ממוכן ובמבנה אחיד כפי שקבעה הממונה

בחוזר ממשק מעסיקים .התקנות מטילות את
מלוא האחריות להעברת הכספים על המעסיקים,
לרבות הטלת עיצומים בגובה של  200אלף שקל.

"כאוס" ביישום

ארגוני המעסיקים ולשכת סוכני ביטוח מחו על
הלחץ שהפעיל האוצר על המעסיקים ,דבר שיצר
"כאוס" כהגדרת התאחדות התעשיינים למשל,
ועלול להביא לכך שעובדים רבים יקבלו התראות
על פיגור בתשלומים ,למרות שנעשו הפקדות
כנדרש .משרד האוצר בדק את ביצוע ממשק
המעסיקים עד כה ומצא שאימוץ התקנות באופן
מואץ כפי שדרש לא פועל כנדרש והתוצאה היא
שמיליארדי שקלים מכספי חיסכון של העובדים
לא מגיעים ליעד ,וממתינים בחשבונות מעבר.
אי לכך הודיע שלשום אגף שוק ההון על דחיית
השלב השני ביישום ההליך המורכב" .על מנת
למנוע שליחת הודעה שגויה למבוטח ,יובהר כי

התאחדות התעשיינים הגדירה את היישום ככאוס

גוף מוסדי לא ישלח הודעה על פיגור בתשלום
למבוטח או למעסיקו ,אלא לאחר שווידא כי אכן
לא הועבר תשלום מצד המעסיק לגוף המוסדי
בגין העובד" ,האוצר אמר הראל שרעבי ,סגן
בכיר לממונה.

הפסח הזה עושים סדר
גם בהצעות המחיר ללקוחות
לחיצה על הלינק המאובטח הבא תעלה לך דקה ו 45-שניות
אבל תחסוך לך עשרות שעות עבודה כבר ברבעון הקרוב:
https://www.youtube.com/watch?v=CjohmPVdVqk

למידע נוסף והצטרפות:
www.orlan.co.il
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עהד לסוף
פת חודש
סיוח ללא
סמה

ביטוח
מחולל מכירות
אורלן סוכנות לביטוח ) (1994בע“מ מקבוצת מגדל

מי בראש?

מדד האוצר קובע:

החברות הקטנות מובילות בשירות ללקוח
ממדד שירות חברות הביטוח לפי מוצרים עולה כי יש שיפור כולל לעומת אשתקד
על כ־ 685אלף תביעות ביטוח
תכניות לביטוח סיעוד )פרט(

רונית מורגנשטרן

ה

חברות הקטנות מובילות במדד השירות
למבוטח ,והבולטת בהם ,בעיקר בתחום
ביטוחי הרכוש היא שירביט .כך עולה
ממדד השירות של חברות הביטוח לפי מוצרי
ביטוח .מהנתונים עולה ,כי מאז הפרסום הראשון
של מדדי השירות בשנת  ,2014עלתה רמת
השירות בכל מוצרי הביטוח" .זו השנה השנייה
שמדד השירות מספק למבוטח מבט ייחודי
ומעמיק על פעילות חברות הביטוח ועל איכות
השירות ללקוחות" ,אמרה הממונה על הביטוח,
דורית סלינגר .המדד מגביר את התחרות לטובת
הצרכן ומוביל לשיפור בשירות החברות ללקוחות.
נמשיך לפעול לשיפור השירות ולהתנהלות הוגנת
של החברות שתאפשר לצרכן לקבל החלטות
מושכלות ולהגיע למימוש זכויות מלא".
מדד השירות בכל מוצר ביטוח מחושב לפי
הרכיבים הבאים:
תשלום תביעות  -אחוז התביעות שאושרו
ושולמו ,ומהירות הטיפול בהן
שביעות רצון לקוחות  -מידת שביעות הרצון
והמלצת הלקוחות על חברת הביטוח
תלונות הציבור  -שקלול מספר התלונות
שהוגשו לאגף כנגד החברה ,ומספר התלונות
בהן נמצא שהחברה לא פעלה כנדרש
זמן מענה טלפוני  -אחוז השיחות בהן זמן ההמתנה
למענה של נציג שירותהיה נמוך מ־ 3דקות
המדד מתבסס על כ־ 685אלף תביעות ביטוח

המדד מתבסס
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60
40

33
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הפניקס

איילון

מגדל

מהירות טיפול בתביעות

כלל

שיעור תשלום תביעות

ביטוח סיעוד בקופות חולים
תשלום בקביעות
קופ"ח
כללית
מאוחדת
לאומית
מכבי
ממוצע

הראל

משוקלל שיעור תשלום מהירות טיפות
חברה
בתביעות
תביעות
83
83
83
הראל (דקלה)
70
86
78
הפניקס
76
68
72
כלל
75
65
70
כלל
76
75
76

שהטיפול בהן הסתיים בשנת  4,250 ,2015תלונות
ציבור שהתקבלו והתבררו באגף בשנת  ,2015ועל
 4,750בקרות על זמני מענה טלפוני.

מנורה

בביטוח הרכב והדירה ,שירביט במקום הראשון,
 AIGבשני ושומרה בשלישי .במקומות האחרונים
נמצאות החברות הפניקס ומנורה .ביטוח ישיר
ו־ AIGנמצאות בשני המקומות הראשונים
בביטוח הבריאות .במקום השלישי מדורגת
הראל ובמקומות האחרונים נמצאת שוב הפניקס,
ולצידה מגדל.
מנורה מבטחים היא חברת הביטוח שזכתה
לציון הטוב ביותר בביטוח הסיעודי ,והראל במקום
השני .הפניקס במקום האחרון .מבחינת זמני
המתנה ,במנורה תצטרכו להמתין פחות מדקה,
במגדל – יותר מ־ 6דקות.

מבטח סימון שומרת על המקום הראשון
הכנסות מבטח מעמלות הסתכמו ב־ 179.2מיליון שקל ,מה שמעמיד אותה במקום הראשון בדירוג סוכניות הביטוח
הגדולות מדנס נשארת במקום השני ,קבוצת שקל מודחת מהמקום השלישי לטובת לידרים של הפניקס

ד
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במקום השני נמצאת סוכנות מדנס,
המוחזקת ב־ 24.7%על ידי הראל השקעות.
הכנסותיה צמחו בהשוואה לאשתקד ב־12.2%
והסתכמו בכ־ 138מיליון שקל .אחריה נמצאת
אגם לידרים ,בבעלות הפניקס ( ,)60%שכבשה
את המקום השלישי על חשבון קבוצת שקל
שירדה השנה למקום הרביעי .היקף ההכנסות
של אגם לידרים הוא  131מיליון שקל  -גידול
של .14.6%

0

משוקלל

דירוג :DUN'S 100

ירוג סוכנויות הביטוח הגדולות של
 DUN'S 100התפרסם וגם השנה מבטח
סימון שבבעלות מגדל אחזקות נמצאת בראש.
הדירוג נקבע לפי הכנסות מעמלות שהתקבלו
מחברות הביטוח בשנת  2015ולפיו הכנסות
מבטח סימון הסתכמו ב־ 179.2מיליון שקל,
ללא שינוי מדירוג אשתקד .מבטח סימון
מובילה גם בהיקף הפרמיות שגייסה 3.65 -
מיליארד שקל ,כולן בביטוח חיים.

80

קבוצת שקל רשמה הכנסות מעמלות בסך
 120מיליון שקל .במקום החמישי נמצאת
תמורה סוכנות לביטוח שבבעלות כלל ביטוח
עם הכנסות בסך  88מיליון שקל ,וצמיחה של
 7.3%לעומת השנה שעברה .במקום השישי
נמצאת רמות סוכנויות ביטוח ובשביעי שגיא
יוגב ,גם היא בבעלות מלאה של מגדל אחזקות.
רונית מורגנשטרן

לקראת

החג

מרימים כוסית
מחוז שרון
מולי זליג ,דני קסלמן וצביקה גופר

כ

מחוז חיפה

מחוז ירושלים
שלומית לפידות ,שמואל אשורי ,מישל בינוביץ
וגלעד פורישיאן

ליאור רוזנפלד ומיכה אדוני ,מחוז חיפה

כ־ 60סוכנים ממחוז הדרום התכנסו
למפגש והרמת כוסית ביום שלישי השבוע
בפארק המדע על שם קרסו בבאר שבע.
את המפגש כיבדו בנוכחותם ראשי הלשכה:
אריה אברמוביץ ,רענן שמחי ,עדי בן אברהם,
יואל זיו ואריק ורדי.

הזדמנות בקשיים
טקס הרמת הכוסית נוצל גם למידע מקצועי
בתחום הרגולציה ,ביטוחי בריאות והשינוי הצפוי
במקצוע סוכן הביטוח" .כולם ציינו שניתן לראות
בקשיים גם הזדמנות לשינוי חיובי ממנה נצא
לדרך חדשה ומתגמלת יותר" ,אמר יו"ר מחוז
הדרום ,יפת בקשי.
בדברי הברכה שלו הודה בקשי לראשי
הלשכה שהגיעו למפגש בדרום .הוא ציין את
שיתוף הפעולה של חברת איתוראן עם הלשכה
ומחוזותיה" .זה לא מובן מאליו ועל כך מגיע
לחברה תודה ושאפו גדול" ,אמר .מרגלית כוכב
מחברת איתוראן נשאה דברים בשם החברה.

חוגגים את הניצחון
במחוז השרון התכנסו כ־ 110סוכנים ביום שני
השבוע להרמת כוסית לקראת חג הפסח .אירוע
הרמת הכוסית ,שפתח אורי זליג יו"ר סניף פתח
תקווה ,נערך גם מתוך שמחה על הניצחון בבית
המשפט מול הביטוח הישיר שהורידה את קמפיין
"שוקה" בעקבות פסיקת השופט.
דניאל קסלמן ,יו"ר המחוז פתח בסקירת הרבעון
הראשון וסיפר על תכניות ההמשך ,כמו גם בדברי
ברכה ללשכה על הכנס המוצלח באילת והניצחון
בבית המשפט ,בו קסלמן עצמו העיד יחד עם
נשיא הלשכה.
אברמוביץ סקר את תכנית סוכן ביטוח 2030
ואת סיוע הלשכה לסוכנים בנושא זה .אוהד
חמו ,הכתב לענייני שטחים בערוץ  ,2ריתק
את הסוכנים בהרצאה על פעילותו וקשריו עם
הפלסטינים .חווה פרידמן ,יו"ר וועדת האתיקה,
הביאה דוגמאות משולחנה של הוועדה להעשרת
הידע של הסוכנים בנושא האתיקה המקצועית
שלהם.
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מחוז באר שבע
אריה אברמוביץ ,רענן שמחי ויפת בקשי

עם הפנים לעתיד
בפתח המפגש של מחוז שפלה בירך אודי הוד,
יו"ר המחוז ,את הנוכחים ואת הלשכה על ההישג
בבית המשפט בקמפיין "שוקה" והישגיה האחרים.
"הכנס היה בסימן טעימות קטנות של נושאים שונים
אותם נרחיב בהמשך" ,מספר הוד" .ורדה לבקוביץ
על ביטוח בריאות; מיכל וינצר על פעילות הוועדה
לקשרי קבילה; עו"ד ד"ר יריב וינצר על היבטים
עכשוויים של מערכת המשפט הפלילי; אריה
אברמוביץ על פעילות הלשכה; דני קושמרו ,מגיש
החדשות מערוץ  ,2סיפר על מאחורי הקלעים של
החדשות בטלוויזיה ועל דרכו העיתונאית .הכנס היה
במצב רוח מרומם עם זרקורים קטנים על נושאים,
שסוכני הביטוח צמאים ללמוד עליהם ,ואני מבטיח
סדנאות והדרכות בתחום ביטוח הבריאות והמשפט
הפלילי כבר בקרוב".

מדברים משפט
במתחם הסינמה סיטי בירושלים התכנסו כ־60
סוכני המחוז להרמת כוסית לקראת פסח ,כמה
הרצאות ולקינוח – הסרט "חתונה יוונית" .לדברי
שמואל אשורי ,יו"ר מחוז ירושלים ,הסוכנים
שמעו את עו"ד יריב וינצר ,שדיבר על היבטים של
מערכת המשפט בישראל; נציג של חברת פוינטר
נתן סקירה על המערכות החדשות שלהם לרכב;
עדי בן אברהם ,היועץ המשפטי של הלשכה ,סקר
בפני הסוכנים נקודות משפטיות הרלוונטיות
למקצוע סוכן הביטוח; אריה אברמוביץ ,נשיא
הלשכה ,סקר את פעילות הלשכה וענה לשאלות.

מחוז שפלה
דני קושמרו ,אריה אברמוביץ ,רענן שמחי ואבי בן ברוך

גם בתל אביב
מחוז תל אביב קיים את הרמת הכוסית לפסח
כבר לפני שבועיים בכנס במרכז פרס לשלום ביפו.
הכנס סוקר בהרחבה בעיתוננו לפני שבועיים,
ונוגה עקל ,יו"ר המחוז מבקשת להוסיף רק איחולים
של חג שמח וכשר לכל סוכני המחוז והלשכה.

אף עין יבשה
במחוז חיפה והצפון השתתפו כ־ 300סוכנים בהרמת
כוסית מרגשת לקראת חג הפסח באולמי ימה בית
אירועים בחיפה באירוח מופתי וברמה גבוהה .הנהגת
הלשכה בראשות הנשיא אברמוביץ והמנכ"ל רענן
שמחי הופיעה בהרכב כמעט מלא ,לכבד את המחוז.
עו"ד ג'ון גבע נתן הרצאה על רגולציה ,פסקי דין
מעניינים וקינח בפסק הדין המהדהד כנגד הביטוח
הישיר .בכנס התארח גם טייס חיל האוויר נועם
גרשוני שנפצע אנושות במלחמת לבנון השנייה.
הרצאתו של נכה צה"ל ,אלוף אולימפי ובעל מדליית
זהב ריגשה את הנוכחים ולא הותירה עין יבשה.
"ענף הביטוח עובר טלטלה עזה .אין כמעט מכירות
פנסיוניות ,כמו גם פוליסות בריאות חדשות" ,אמר
יו"ר המחוז ,מיכה אדוני" .כל זה קורה מעודף רגולציה
קשה וטורדנית .המפקחת מקשה על הסוכנים ועל
הענף והחליטה לייתר את סוכן הביטוח .האם התחרות
ודמי הניהול הם חזות הכל? ממש לא" .בסיכום דבריו
אמר יו"ר מחוז חיפה והצפון כי סוכן הביטוח הולך
להשתנות וביקש מהסוכנים להתאים עצמם למציאות
החדשה ,להיות יותר מקצועיים ,דיגיטליים ,לחסוך
בעלויות ולגבות שכר טרחה באופן חכם.

הכל בה למוסכים
מוסכים,

פוליסה מורחבת ומשודרגת לביטוח
הכוללת כיסוי לרכוש וחבויות
ומעניקה מענה מקצועי לצרכי המבוטח
יתרונות הפוליסה:
c

c
c
c
c

ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות המוצר ,כתוצאה משירות או תיקון
לקוי ,במתכונת רחבה ובגבולות אחריות נפרדים מצד ג'.
הרחבה מיוחדת לכיסוי גניבה לכלי רכב ,במהלך שעות פעילות המוסך.
הרחבה לכיסוי נזק תאונתי ,הנגרם לרכב כתוצאה מנסיעה.
מבנה ותכולה על בסיס כל הסיכונים  -בתוספת הרחבות לכל פרקי הפוליסה.
תעריפים אטרקטיביים.

פרטים במחוזות

חוצים גבולות

לכנסMDRT

הד בינלאומי
ישראל באילת

כנס  MDRTהאחרון ,בו השתתפה גם הנשיאה היוצאת של הארגון העולמי ,משך ברכות מרחבי העולם
יוסי מנור ,יו"ר הארגון הישראלי" :לא התעסקנו בפוליטיקה כמו הבעיות מול המפקחת על הביטוח"

רונית מורגנשטרן

ה

אורחת המרכזית של כנס  MDRTישראל
שהתקיים בתחילת שבוע שעבר באילת
הייתה קרולין בנקס ,הנשיאה היוצאת של
הארגון העולמי .מעבר למעמדה הרם בארגון ,בנקס
הביאה לכנס בישראל נופך בינלאומי ,כששיתפה
את הסוכנים הבכירים של הארגון הישראלי במה
שקורה היום בעולם הביטוח הבינלאומי ,ובעיקר
באנגליה ,שם היא פועלת ונחשבת לאחת מ100-
הסוכנויות המובילות.
יו"ר  MDRTישראל ,יוסי מנור ,הדגיש את
חשיבות השתתפותה של בנקס בכנס בישראל.
"בנקס הודתה בפני שהפחידו אותה מהביקור
בישראל ,ואמרו לה שמדובר במקום מסוכן שלא
כדאי לשהות בו" ,מספר מנור" .יצאתי איתה
לסייר במדרחוב באילת ,והיא שאלה אותי בחשש
מה – לא מסוכן פה? עניתי לה שבלונדון יותר
מסוכן מאשר באילת .היא צחקה והמשכנו לטייל
בשלווה".

ברכות גם ממלזיה

לדברי מנור ,ביקורה של בנקס בישראל
והשתתפותה בכנס באילת זכה להד בינלאומי
בקרב חברי הארגון העולמי" .העלינו בתפוצת
נאטו בפורום העולמי את דבר ביקורה והרצאותיה
בכנס  MDRTישראל באילת לכל החברים
בארגון העולמי" ,הוא אומר" .קיבלנו תגובות
אוהדות וברכות ,לא רק מהמדינות איתן יש לנו
קשר כמו אנגליה ,יוון ,הונגריה ,מקסיקו ,אלא
אפילו ממדינה מוסלמית כמו מלזיה ,בה בירכו
אותנו על הכנס ואירוח קרולין בנקס בו".
בנקס ,שהשתתפה בשני פאנלים והרצאה
שזכתה לתשואות רמות של הסוכנים ,התלהבה
מארגון הכנס ,ואמרה כי תציע לאמריקאים
ללמוד מהישראלים כיצד לעשות כנס בינלאומי
מוצלח.
כנס  MDRTישראל עסק בעיקר בנושאים
מקצועיים ,ובמרכזם הנושא הפיננסי .בכנס
השתתפו  80מבכירי סוכני ביטוח החיים בישראל,
חברי הארגון" .לא התעסקנו בפוליטיקה כמו
הבעיות מול המפקחת על הביטוח" ,מסביר
מנור" ,התעסקנו רק בנושאים מקצועיים ואיך
סוכן הביטוח אמור להתמודד עם השינויים
העתידיים בעולם הביטוח ובמעמדו .התמקדנו
בנושא הפיננסי  -איך פועלות החברות בעולם
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מנור ובנקס בכנס

מנור" :קיבלנו ברכות מכל העולם ,לא רק מהמדינות איתן יש
לנו קשר  -כמו אנגליה ,יוון ,הונגריה או מקסיקו  -אלא אפילו
ממדינה מוסלמית כמו מלזיה"
כשהריבית היא ברמת  ,0%לאן מנתבים את
ההשקעות הפיננסיות במצב כזה?".

מדע הזקנה ופיננסים

פרופ' ישראל (איסי) דורון ,ראש החוג
לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה הפגיש את
הסוכנים בהרצאה מרתקת על תחום לימודים חדש
– גרונטולוגיה פיננסית" .הזקנה היום ארוכה יותר
ודורשת התארגנות פיננסית לקראתה" ,מסביר
מנור" .הגרונטולוגיה הפיננסית עוסקת במשאבים
שצריך האיש הזקן לאחר פרישתו מעבודה ,שלא
לדבר על הנושא הסיעודי שהוא בעיה בפני
עצמה .מדובר על התנהלות פיננסית לקראת
הזקנה ובעת הזקנה".
עו"ד ג'ון גבע דיבר על ניהול סיכונים ועושר,
ההיבטים המשפטיים של ניהול התא המשפחתי

ותפקידו של סוכן הביטוח בנושא זה30%" .
מהזוגות הנישאים בישראל ,מתגרשים .מדובר לא
פעם בזוגות שמתגרשים בגילאים מאוחרים כמו
 50ו־ ,60שהספיקו לצבור הרבה כסף בחסכונות
פנסיוניים" ,אומר מנור" .איך מחלקים את
החסכונות בין בני הזוג ,במיוחד אם רק אחד מהם
חסך? עו"ד גבע סקר בפנינו פסקי דין שניתן
ללמוד מהם רבות לגבי סוגיות אלו".

חשיבות המגע האישי

ברב שיח בו השתתפו בנקס ,אריה אברמוביץ,
נשיא לשכת סוכני ביטוח ,אמיל וינשל ,המשנה
למנכ"ל מגדל ,ומנור ,הדגיש מישל סיבוני ,מנכ"ל
הראל ביטוח (שהשתתף גם הוא בשיח) ,את חשיבות
המגע האישי עם הלקוח בעידן השינויים בענף
הביטוח" .בזה אין לכם  -סוכני הביטוח  -תחליף".

נבוכים
מורהמורה
נבוכים

מסמךההנמקההחדש:המדריך המלא

יובל ארנון ,יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת סוכני ביטוח ,מפרט אילו פעולות יש לבצע בכל שלב ושלב

מה נדרש בכל פעולה לעשות

מסמך
הנמקה
מלא

פגישתייעוץאושיווקפנסיוניעםבעלרישיוןחדש

ד

במפגשהנוגעלפרישהמקצבה

ד
ד
ד
ד
ד

נודעלבעלרישיוןבמהלךשיווקפנסיוניעלשינויבמצבוהמשפחתישלהלקוח
לאמולאבעבורהלקוחמסמךהנמקהבעבר
הלקוחביקשלבצעמשיכתכספיםשלאכדיןבסכוםהעולהעל50,000שקל
הלקוחביקשמבעלהרישיוןשיערוךלומסמךהנמקהמלא

מסמך
הנמקה
ממוקד

בקשתמשיכתכספיםשלאכדיןבסכוםשאינועולהעל50,000שקל

ד
ד

בהליךשיווקפנסיוניהנוגעלשינוייםבמוצרפנסיוניקייםכוללמעברבין
מסלוליהשקעות,שינויהיחסביןהפקדהלחיסכוןלהפקדהלכיסויביטוחי
במוצרקייםהפחתהבשיעורההפקדהלמוצרפנסיוניאושינויתמהילהפקדות
ביןמוצריםפנסיוניםמאותוסוג

ד

בכלהליךשיווקאויעוץפנסיוניהנוגעאךורקלקרןהשתלמות

סיכום
שיחה

העלאתשיעורההפקדהלמוצרפנסיוני

ד

משיכתכספיםכדין

ד
ד
ד
ד
ד
ד

צירוףלריסקזמני
ביטולהחלטהלמשוךכספיםממוצרפנסיוני
הפחתתדמיניהולבמוצרקיים
טיפולבכספיפיצוייםאגבעזיבתמקוםהעבודהשלהלקוח
ביטולהחלטהלהעבירכספיםממוצרפנסיוניאחדלמוצרפנסיוניאחרוזאת
לאחרשיחתשימור

הערות:
 1רקכאשרישצורךבמסמךהנמקהמלאחלהחובהלפנותלמסלקההפנסיוניתלביצוע"פישינג".
 2במקריםבהםמעסיקמעונייןלהגדילהפקדותפנסיוניותלעובד,וביצועההגדלהמחייבפתיחתמוצר
חדש,איןצורךבמסמךהנמקה,ובכפוףלכךשבעלהרישיוןיידעאתהעובדעלמהלךזה.
 3טבלהזורקנותנתכיווןכללילגביסוגיהפעולותואינהפותרתעיוןוקריאהשלהחוזרהמלא.
 4תחילתו של מסמך ההנמקה החדש ב־ ,1/1/2017אך ניתן לעשות בו שימוש באופן מיידי
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תכנון פרישה

העוצמה של המניעה
לקוח שפרש לאחר  44שנות עבודה רצה לשמור על רמת החיים הגבוהה שלו גם
בפרישה אבל בדיקה מעמיקה חשפה כי במקרה כזה ייגמר הכסף תוך  5שנים
רון קשת

ב

סוף התהליך ,כשהלקוח הזה ואשתו יצאו
ממשרדי לאחר קבלת התיק ומסקנותיו עם
מבט של שוק על פניהם ,נזכרתי בהבדל
שקראתי פעם בין הרפואה הסינית למערבית:
ברפואה המערבית רופא המשפחה מקבל תגמול
בגין ביקור של כל פציינט ,ברפואה הסינית -
לכל הפחות זאת של פעם  -הכנסתו של הרופא
הכפרי נקבעה על פי כמות האנשים שנשארו
בריאים בקהילה.
איך זה מתחבר לסיפור שלנו? בתחילת ינואר
השנה הגיע אליי לקוח שפרש מספר שבועות לפני
כן ,לאחר  44שנות עבודה באותו המקום .שכרו היה
מכובד והתנאים היו טובים ,כולל צבירת חסכונות
מסוימת .בסמוך לפרישתו התקבלו אצלו מענקים
בגין חופשת מחלה והפרשי פיצויים שהיה צורך
לטפל בצד המיסוי שלהם .עד כאן שגרתי ורגיל.
הסוכן המפנה ביקש שנטפל בתיק במהירות
המרבית ,מאחר שכבר שולמו חלק מהמיסים,
וביקש שננסה לדאוג להחזרים ,בגובה של עשרות
אלפי שקלים .הדגש העיקרי מבחינתו היה
שנסיים את העבודה מהר ,משום שכל מה שמעניין
את הלקוח הזה הוא קבלת ההחזרים ובהקדם.
התעקשתי ללכת בתלם הרגיל ,שמשמעותו
השוואה בין כלל נכסי המשפחה למטרותיה

ויעדיה ,על מנת לאפשר ללקוח להבין איך יראו
חייו מההיבט הכלכלי לאחר הפרישה.
בשיחה עם הלקוח הוא ציין שהתרגל לרמת חיים
מסוימת ,שנבעה מההכנסות שלו כאדם עובד.
ההוצאות החודשיות היו מעט מתחת ל־20,000
שקלים נטו לחודש .הם התרגלו לנסיעות לחו"ל,
בהוצאה שנתית בסדר גודל של כ־ 50,000שקלים.
יש להם רכב משפחתי חדיש ,אותו התכוונו
להחליף אחת ל־ 4שנים ,בעלות של כ־50,000
שקלים .ובנוסף ,הם מתכננים אירוע משפחתי
וקיום הבטחה לעזרה בדיור לאחד הילדים ,בעלות
כוללת של כ־ 300,000שקלים .המשפט הבא שלו
עדיין מהדהד באוזני" :אנחנו חיים טוב ומתכוונים
להמשיך ככה".

אלא שהמציאות היתה שונה .הנכסים שצבר,
בעיקר בשל משיכות תקופתיות לצרכים כאלו
או אחרים במהלך השנים ,וההבדל בין השכר
הפנסיוני שלו לשכר הברוטו עשו את הנזק והוא
היה קשה .בפגישה שהתקיימה בחדר הישיבות של
לשכת סוכני ביטוח הוצגה לו התמונה המלאה.
אם ירצה לחיות על פי רצונותיו ,כך עולה
מהמספרים ,הסכום ייגמר בעוד  5שנים .ואז
בנחיתה קשה הכנסתו תאפשר מחיה בגובה של
כ־ 60%ממה שהתרגל אליו .על מנת לממש את
רמת החיים הצפויה ישנו חוסר של  1.8מיליון
שקלים.
השוק והתדהמה היו ניכרים על פני בני הזוג
שהחליפו מבטים ללא מילים .כאשר חלף ההלם
הראשוני הובהר להם כי הם חייבים להצטמצם
בהוצאות החודשיות ובנסיעות לחו"ל .כמו כן,
יוכלו להחליף רכב רק לאחר שנים ארוכות יותר,
ולא יתאפשר להם לממן אירוע ועזרה בדיור
לילדים .מעכשיו יצטרכו ללמוד לחיות על פי מה
שמתקבל מתוכניות הפנסיה והביטוח הלאומי.
למרות חוסר הנוחיות בסיטואציה הזאת יצאתי
מחוזק ומאמין יותר מאי פעם בצדקת הדרך
המקצועית .הם אמנם יחיו בצמצום יותר משציפו
– אבל הכסף שלהם לא ייגמר אחרי  5שנים.

הכותב הוא מנהל מרכז הפרישה של לשכת סוכני ביטוח

הראל שוב במקום הראשון*
סוכנות וסוכנים יקרים,
אנו מאחלים לכם ולבני משפחותיכם חג אביב שמח.
בהזדמנות זאת נודה לכם שבחרתם בנו שוב כחברה
שנותנת לכם את השירות הטוב ביותר.
נמשיך לעשות הכל כדי להצדיק את בחירתכם בנו.

*עפ"י סקר שביעות רצון של ליסו"ב  -מרץ .2016
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שאלה משפטית

כיצד הכריע בית המשפט מה הייתה תקופת הביטוח?
בית המשפט הכריע במחלוקת בין אלמנה לחברת הביטוח בנוגע לתקופת הביטוח ההתנהלות מול
הסוכן היא זו שהכריעה את הכף

עו"ד ג'ון גבע

ב

בית המשפט המחוזי מרכז־לוד נדונה
תביעתה של טלי ברק ,שיוצגה על ידי עו"ד
חיים קליר ,כנגד מנורה חברה לביטוח,
שיוצגה על ידי עו"ד דורון ועו"ד עילם בורבין.
פסק הדין ניתן באפריל  ,2016בהיעדר הצדדים,
מפי כבוד השופטת הדס עובדיה .התובעת הינה
אלמנתו של המנוח דני ברק ז"ל שכיהן כמנכ"ל
בית השקעות עד למועד פטירתו בשנת 2010
בנסיבות טראגיות.
בחודש פברואר  ,2006בית ההשקעות הקצה
מניות ללא תמורה לעובדים ולנושאי משרה,
בכללם למנוח .ההקצאה הייתה כנגד התחייבותם
לעבוד בבית ההשקעות במשך תקופת התחייבות
מסוימת ומוגדרת .במקביל התקשר בית ההשקעות
עם הנתבעת שהינה חברה לביטוח בחוזה ביטוח
לעובדים ולנושאי המשרה מפני מקרה מוות או
אובדן כושר עבודה אם יתרחש בטרם תושלם
תקופת ההתחייבות.
לאחר מות המנוח ,הגישה התובעת דרישת
תשלום תגמולי הביטוח כאלמנתו .לאחר
שסורבה ,הגישה תביעה לבית המשפט המחוזי
לתשלום תגמולי ביטוח חיים בסך 20,305,042
שקל בתוספת ריבית מיוחדת והוצאות נוספות.
התובעת טענה ,כי במסגרת חוזה הביטוח בוטחו
חיי וכושר עבודת המנוח לתקופה בת חמש שנים
בסך  17,558,115שקל .לדבריה ,במקרה של מות
המנוח בתוך תקופת הביטוח התחייבה הנתבעת
לשלם למוטבת בפוליסה (שהינה אלמנתו) את
סכום הביטוח כנגד העברת מניותיו של המנוח
לבית ההשקעות.
הנתבעת טענה ,כי בפוליסת הביטוח נקבע
מפורשות ,כי תקופת הביטוח הינה למשך  4שנים

האם המנוח נפטר כאשר הפוליסה הייתה בתוקף?

בלבד .לכן ,מאחר והמנוח קיפח את חייו בנסיבות
הטראגיות לאחר מועד סיום תקופת הביטוח אין
למוטבת זכות לקבלת סכומי הביטוח.

השאלה המרכזית

לפי מידע שנמסר לנתבעת ,המנוח ,כמו יתר
העובדים ,היה זכאי לקבלת המניות בתום ארבע
שנות עבודה והביטוח נועד לזכות אותו או את
יורשיו בתגמולי הביטוח במקום המניות שהיה
אמור לקבל אילו היה משלים את תקופת העבודה
הנדרשת .השאלה שעמדה במחלוקת הינה האם
המנוח נפטר כאשר הפוליסה הייתה בתוקף?
התובעת טענה ,כי הצעת הביטוח הסופית שלה
הייתה לבטח את חיי המנוח למשך חמש שנים ,וכי
בית ההשקעות והנתבעת הפיקו שבעה מסמכים
בזמן אמת המעידים על תוכן עסקת הביטוח .מנגד
טענה הנתבעת ,כי הפוליסה נערכה לארבע שנים
בלבד על פי הצעת בית ההשקעות.
בית המשפט הסיק כי מטרתם המשותפת של
כל הצדדים הייתה התקשרות עם הנתבעת בחוזה
הביטוח .תקופת הנאמנות ,הייתה משותפת לכל
הצדדים כאיש אחד ,ללא כל אינטרס נוגד או
אג'נדה נסתרת .לכן הצעת המנוח ביחס לתקופת

הביטוח המבוקשת עבורו כפי שהוצגה על ידו
לפני סוכן הביטוח שלו משמעותית לצורך
ההכרעה.
התברר ,כי מרבית התקשורת בין המנוח לסוכן
הביטוח שלו בוצעה באמצעות שיחות בעל פה ורק
מעט העברה או חתימה על מסמכים .התנהגות המנוח
ובית ההשקעות לאחר כריתת חוזה הביטוח מצביעה
אף היא על הבנתם וכוונתם המשותפת של הצדדים
שלפיה חוזה הביטוח נכרת בהתאם לפוליסה לארבע
שנים בלבד .בנוסף ,נשלחו למנוח ארבעה דיווחים
שנתיים לכתובת מגוריו ובדיווחים אלה צויין
שתאריך תום תקופת הביטוח הינו חודש מאי .2010
המנוח והנתבעת לא פעלו להארכת תקופת
הביטוח או להעמדת הנתבעת על טעות .לא
הוכח שבית ההשקעות או המנוח סברו שהנתבעת
מפרשת את הפוליסה כפוליסה המסתיימת בחלוף
חמש שנים ממועד תחילת תוקפה או בחלוף ארבע
שנים ממועד תשלום הפרמיה הראשונה.
לאור כל האמור נקבע ,כי ההסכם היה לתקופה
של ארבע שנים והדבר אף מתאים לנתונים שהיו
בתשקיף בית ההשקעות בעת חתימת חוזה הביטוח.
בית המשפט דחה את תביעתה של התובעת ופסק,
כי על התובעת לשאת בהוצאות.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם
הוגש ערעור לבית המשפט העליון.

אירועי הלשכה
ב26.4-
סניף חיפה ישתתף 
בצעדה לזכר נופלי הדישון בין
השעות  ,10:00-16:00בשיתוף
"סטארט שרותי דרך  -קופל גרופ".
רחבת בית העם ,מושב הדישון.

הכותב היועץ המשפטי של חברי מחוז תל אביב והמרכז בלשכת סוכני ביטוח

עם כיסוי מקיף למנויים בשגריר הכולל
שירות כיסוי לפנסים ומראות צד ברכב
שגריר דואגת לך לאורך כל הדרך עם שירות "פנסים ומראות":
• החלפה של פנס קדמי/אחורי ,מראה צד חיצונית בחדש במקרה שבר
• כל הפנסים והמראות שיוחלפו הם בעלי תו תקן
• השירות ניתן ללא הגבלה של מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי
• את השירות ניתן לרכוש באמצעות החברות :כלל ומגדל

אפשר
להיות
רגועים

לקבלת פרטים נוספים ,קו חם לסוכני ביטוח03-5578822 :
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לפני סיום

שינויים בכלל ביטוח:
תקים חטיבת פיננסים,
השקעות ואשראי
קבוצת כלל ביטוח עוברת שינוי ארגוני ,במסגרתו תמונה
המשנה למנכ"ל ,ענת לוין ,לראש חטיבה חדשה אגף
הכספים יעבור לחטיבה החדשה
בנוסף תועבר פעילות אגף הכספים
רונית מורגנשטרן
מחטיבת המטה לחטיבה החדשה ויפוצל
בוצת כלל ביטוח הודיעה על תחתיה .החטיבה תכלול חשבונאי ראשי,
שינוי ארגוני בקבוצה ,במסגרתו שירכז את פעילות החשבות בקבוצה,
תוקם חטיבת פיננסים ,השקעות וינוהל על ידי רו"ח רונית זלמן מלאך,
ואשראי בראשות המשנה למנכ"ל ,ענת גם היא משנה למנכ"ל.
במקביל אליה ימונה מנהל כספים –
לוין .החטיבה החדשה תכלול את ניהול
הכספים ,חשבונאי ראשי ופעילות שירכז פעילויות אחרות בתחום הכספים
ההשקעות והאשראי של הקבוצה .בקבוצה .אל תפקיד זה ,אותו יאייש רו"ח
במסגרת המהלך יועברו לסמכותה יניב יפת ,סמנכ"ל בכיר בכלל ביטוח,
של לוין תחומים שעד עתה היו בידיו יועברו מזלמן מלאך תחומי הגביה,
של ראש המטה ומשנה למנכ"ל ,משה עמלות ,רכש והמחלקה הכלכלית .על
ארנסט .ארנסט ימשיך להיות אחראי מנת להתחיל בתפקיד החדש יסיים
על תחומי האקטואריה ,כללביט והתחום יפת את כהונתו כמנהל תחום סיכונים
תפעוליים ובקרה בכלל ביטוח.
המשפטי.

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של צלם הלשכה
אייל גליה על פטירתה בטרם
עת של אחותו

ק

לירון גליה

אשר הלכה היום לעולמה.
אנו משתתפים בצער
המשפחה ומאחלים שלא
תדעו עוד צער.

לשכת סוכני הביטוח
משתתפת בצערו של
חבר הלשכה גדי קרן
בפטירתה של אימו

יהודית קרן
ז"ל

שלא תדע עוד צער.

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו של
הסוכן ינון בן שחר על פטירת אביו

יגאל ז״ל
שלא תדעו עוד צער.

לוח הביטוח

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

דרושים
דרושה פקידה לחצי משרה ,אפשרות
למשרה מלאה בעתיד בראשל"צ ,ידע
בביטוח אלמנטרי,חיים .טיפול בתביעות רכב
וכו' .ניתן לשלוח קורות חיים במייל .מייל:
haimedri22@012.net.il

טלפון8448811 :־050
לסוכנות ביטוח בראשון לציון דרוש/ה
מנהח"ש עם ידע בביטוח אלמנטרי וחיים
למשרה חלקית קורות חיים למייל:
Haimedri22@012.net.il

"עמיתים"  -דוד עמית סוכנות לביטוח בע"מ
מחפשת סוכן/ת ביטוח בעל רישיון בביטוח
חיים לעבודה במשרדינו
על מאגר לקוחות קיים  +הפניות ללידים
באמצעות המשרד  ,חלוקה הכנסה הוגנת
שתתרום להתפתחות מהירה בהכנסת הסוכן
בהווה ובעתיד .קורות חיים
למיילins.co.il :־dudi@amitim
סוכני ביטוח עצמאים המעוניינים להצטרף
ליחידה בתנאים טובים ולקבל 10־ 12פגישות
איכותיות חדשות בחודש .לפנות במייל
int_101@walla.co.il

למשרדנו באבן יהודה דרוש/ה פקיד/ה ביטוח
רכב  +תביעות רכב  .ניסיון קודם הכרחי.
סביבת עבודה נעימה ותומכת .משרה מלאה.
נא לשלוח קו"ח
למייל ins.co.il־Yoram@barzilay
דרושה פקידה עם נסיון ביטוח חיים מול
החברות ומול הלקוחות ניתן משרה חלקית /
מלאה אזור פתח תקוה טלפון0505236616 :
קורות חיים למייל ilan@ungar-ins.co.il
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למשרד ביטוח בירושלים תלפיות דרוש/ה
פקיד/ה ביטוח אלמנטרי ,חובה ניסיון של
לפחות שנה בהפקה וטיפול בביטוחי רכב
ודירה .טיפול בחידושי רכב ,בתביעות ומתן
הצעות ללקוחות ולעסקים חדשים .חובה
ניסיון בהפקה ובטיפול בביטוחי רכב נא
להעביר קורות חיים למייל ron@rz-ins.com
למשרדנו בצפון תל אביב דרוש/ה פקיד/ה
לביטוח אלמנטרי לטיפול בחידושי רכב
ודירות .ניסיון קודם הכרחי .ידע בענפים
נוספים-יתרון .סביבת עבודה נעימה ותומכת,
 5ימים בשבוע .
נא לשלוח קו"ח למייל miki@gl-ins.co.il
לסוכנות ביטוח מובילה דרוש\ה סוכן\ת
ביטוח לעבודה מעניינת ומאתגרת ו\או מפקח
רכישה לצורך קידום ופיתוח קבוצת סוכנים.
קורות חיים למייל jennyl@dorot-ins.co.il
מיידית דרוש/ה עובד/ת מקצועי/ת
ורציני/ת למשרה מלאה ,ידע וניסיון בביטוח
אלמנטרי,רכב .ידע במחשוב 054-7744340
נא לשלוח
קורות חייםavisib@netvision.net.il :
דרושה פקידה לעבודה בחצי משרה או
במשרה מלאה במשרד ביטוח ופיננסים בבני
ברק ליד משרדי בסר .
ניתן לפנות ליצחק 0544433244 -
חתם/ת עסקים ברמה גבוהה ,שליטה בהנדסי,
וניסיון מוכח ,למשרה מלאה בפתח תקוה.
למתאימים יוצעו תנאים טובים ואופק קידום.
קורות חיים
למיילjobs@avivit.co.il :
דרוש/ה פקיד/ה ביטוח חיים עם ניסיון וידע
בעבודה מול חברות הביטוח והלקוחות .נא

להעביר קורות חיים

ל־bootsi@pitronot-bit.co.il

למשרד ביטוח בחולון דרוש/ה פקיד/ה
ביטוח אלמנטרי  ,לטיפול בקהל הלקוחות.
חובה ניסיון של שלוש שנים בהפקה וטיפול
בביטוחי רכב ודירה .טיפול בחידושי רכב,
דירה ועסקים טיפול בתביעות ומתן הצעות
ללקוחות ולעסקים חדשים .דרישות חובה
ניסיון בהפקה ובטיפול בביטוחי רכב ודירה
יכולת עבודה תחת לחץ נא להעביר קורות
חיים למייל yuval@seiffer-ins.co.il

שכירות משנה
משרד חדש וגדול  (14מ"ר|) לסוכן במתחם
איכותי הכולל חדר ישיבות ,מטבחון ,ותשתיות
רשת.לפרטיםavgilat@gmail.com :
נייד 0525466266
משרד חדש וגדול  (14מ"ר|) לסוכן במתחם
איכותי הכולל חדר ישיבות ,מטבחון ,ותשתיות
רשת .לפרטיםavgilat@gmail.com :
נייד 052-5466266
להשכרה משרד -חדר עצמאי ועמדת מזכירה
בתוך משרד ביטוח בפתח תקווה ניתן לפנות
למאיר 052-2248252 -
להשכרה חדר במשרד ביטוח ופיננסים בבני
ברק צמוד למשרדי בסר .ניתן לפנות יצחק-
054-4433244
להשכרה משרד  86ממ"ר ברחוב הגיבורים
 53פינת הרברט סמואל בחדרה ב־.₪ 2000
04-6377399 077-5377140
להשכרה משרד איכותי ומסודר בראשון לציון
במרכז העיר רחוב הרצל בבניין משרדים
מחודש ,חניה צמודה לסוכן ,במשרד קיימות

עד  3עמדות עבודה כולל ציוד משרד מלא
ותשתיות רשת ,אזעקה ,מצלמות ועוד .רק
לבוא ולשבת לעבוד .לפרטים:
אורי  ,052-2496104אפשרות כניסה מידית

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
מעוניינים לרכוש תיק ביטוח אלמנטארי ו/
או חיים באופן מלא או חלקי ,במגוון רחב של
אפשרויות כולל אפשרות של העסקה לטווח
ארוך ליצירת קשר:
dudi@gamafinansim.co.il

או לנייד5368629 :־050
סוכן ביטוח יקר ,עבדת קשה ,בנית תיק ביטוח
עם הכנסה שוטפת מסיבה כלשהי ,אתה רוצה
לפרוש ,אנו כאן בשביל לשמור על מפעל חייך
ולנהל בנאמנות ובמקצועיות את מפעל חייך
ולדאוג שתמשיך לקבל הכנסה שוטפת ללא
צורך למכור את התיק ,לשלם מיסים וכד׳,
התקשר ללא חשש ,סודיות מובטחת איציק
 054-2240454מייל המודעה מופנית לנשים
וגבריםitsik@newafikim.co.il :
מעוניין לרכוש תיק ביטוח חיים יצחק חיימוף
052-4892421
למעוניינים בהשקעה בתיקי ביטוח.
לפרטים  dani@gsr.co.ilגשר מיזוגים,
רכישות והשקעות
מעוניין לרכוש תיקי ביטוח חיים .לפרטים-
אביחי 050-9114142 :
למשרד לביטוח ותיק מאוד ,דרוש תיק ביטוח
(חיים/אלמנטרי) לניהול בתנאים מעולים
אפשרות להעסקה על התיק ,אפשרות לשילוב
מכירה וניהול .סודיות מובטחת .פרטים :פאני -
fany@newafikim.co.il 054-6080300

