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האם הרפורמה
בבריאות הנה
הזדמנות או כישלון?
כל הפרטים בכנס הבריאות
ב־23.6.2016

גיליון מס'  16 … 587ביוני 2016

ביטוח ישיר ביזתה את פסק דין
“שוקה” – ותסיר  12פרסומות

עמוד 3

“חברות הביטוח
סופרות רק את הכסף”
כוונת החברות להקשיח את תנאי הביטוח הסיעודי
הסעירה את הרוחות בוועדת הכספים ,שחבריה מפנים
אצבע מאשימה כלפיי הרגולטור " ‰הממונה על שוק ההון
אמורה לשים חסם על הרעת תנאי המבוטחים"

עמוד 2
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| עמוד 9

סיפור חייו של סוכן
הביטוח הוותיק
יצחק ברוך שזור
בהיסטוריה של ענף
הביטוח  ‰ראיון מיוחד
| עמוד 8

יחליף בתפקידו את יוסי מנור,
שמונה ליו"ר  MDRTאירופה

עדכון ההפקדות
לחיסכון פנסיוני
 המדריך המלאההעלאה שצפויה
בחודש יולי מביאה
עמה סימני שאלה ‰
כך תעשו זאת נכון

בלעדי
עמוד 4

המחלות ודרכי
ההתמודדות איתן
בפוליסות הביטוח
החדשות

"לסוכן הביטוח
חשיבות מכרעת"

"רשות שוק הון ,ביטוח היו"ר החדש של
וחיסכון היא מפלצת"  MDRTישראל:
אלון אבן חן
ח"כ איציק שמולי
לא חוסך במילים
בראיון מיוחד
לקראת כנס
הבריאות

לקראת כנס
הבריאות :הפוליסות
שמצילות חיים

עמוד 6

| עמוד 11

מחדל סיעודי

"הרגולטור לא שם מעצורים לחברת הביטוח"
ועדת הכספים סערה בדיון בכוונת החברות להקשיח את תנאי הביטוח הסיעודי
 ח"כ איציק שמולי" :אין לי תלונות לחברות הביטוח ,אלא לרגולטור"
רונית מורגנשטרן

"

חברות הביטוח לא סופרות
מישהו ,רק משהו – את
הכסף בסוף החודש – ואת
זה הן עושות נהדר .הבעיה
היא שהרגולטור לא שם להן
מעצורים .המטרה של חברת
הביטוח היא להשיג רווחים,
זו נקודת המוצא ,ולכן יש את
הממונה על שוק ההון שאמורה
לשים חסם על רווחים מוגזמים
והרעת תנאי המבוטחים .למה
צריך ביטוח אם לא בשביל
להיות ערוכים ליום סגרירי כזה
ונורית קורן
אלהרר
קארין
חברותהכנסת
חברות
ונורית קורן
אלהרר
קארין
הכנסת
שבו מפסיקים לתפקד?".
כך טענה ח"כ קארין אלהרר
(יש עתיד) בדיון דחוף וסוער שקיימה ועדת השאלה כאן היא על אילו אינטרסים שומר
הכספים השבוע (ב') .נושא הדיון היה הקשחת הרגולטור? על מזבח האינטרסים הכלכליים של
התנאים של חברות הביטוח למימוש הביטוח חברות הביטוח מקריבים את הנכים ,הקשישים
הסיעודי במסגרת הרפורמה שתיכנס לתוקף הסיעודיים והחיילים ומי לא .לי אין תלונות
ב־ 1ביולי .בין היתר ,מדובר על כך שמבוטח לחברות הביטוח אלא לאלה שמאפשרים
יוגדר כסיעודי אם הוא לא מצליח לבצע לפחות להם לעשוק את המבוטחים .התלונות שלי הן
 3מתוך פעולות ה־ 6( ADLפעולות בסיסיות לרגולטור ,מי שאמור היה להיות שומר הסף של
יומיומיות כמו הליכה ,לעבור משכיבה לעמידה ,הציבור .אם אומרים לנכים שהם לא נכים כי הם
להתרחץ לבד ,להתלבש ,להתפשט ,לשלוט מצליחים להזיז את כיסא הגלגלים באמצעות
בסוגרים) לעומת  2עד כה ,כשאחת מהן היא אי הידיים אזי הבעיה היא אצל הרגולטור ושר
שליטה בסוגרים ,שהקנתה  2נקודות מתוך ה־ .6האוצר 'החברתי' שלנו".
בעקבות הרפורמה בה דורשת המפקחת על
הביטוח להרחיב את ההגדרה של מצב סיעודי ,אלהרר" :אם בן אדם מתנייד על
ביטלו החברות הנחות קבועות וכאמור יחלו כיסא גלגלים זה לא מספיק על
לדרוש אי עמידה בשלוש פעולות ,כשאי
מנת שייקרא נכה ,כי הוא יכול
שליטה בסוגרים תקנה רק נקודה אחת .חברי
הוועדה טענו ,שהמשמעות להקשחת התנאים להתנייד בעצמו ,אז לאן הגענו?
היא שאלפי מבוטחים לא יוכלו לקבל קצבת
אותי לימדו שללכת זה ניידות"
סיעוד.
גם ח"כ אלהרר העלתה את נושא ההתניידות
"התעללות במבוטחים"
על כיסא גלגלים" .לטעמי ,חצינו את הגבול",
ח"כ איציק שמולי (המחנה הציוני) הביע אמרה" .אם בן אדם מתנייד על כיסא גלגלים זה
גם הוא את התנגדותו לרפורמה" .הרפורמה לא מספיק על מנת שייקרא נכה ,כי הוא יכול
שתיכנס לתוקף ב־ 1.7.16היא שפל חדש ,שיא להתנייד בעצמו ,אז לאן הגענו? אותי לימדו
חדש בהתעללות במבוטחים ,באלו החלשים שללכת זה ניידות ומי שיושב על כיסא גלגלים
ביותר" ,אמר" .קשישים ,מבוטחים ,שלא שולטים מגיע לו להיות מוכר כנכה".
על הסוגרים שלהם ,מפחיתים להם את הניקוד
ח"כ נורית קורן (הליכוד) הצטרפה גם היא
במבחן למימוש הזכות להיות מוגדרים סיעודיים לטענות כי המבחנים שמעבירות חברות הביטוח
וזאת על מנת לחסוך כסף לחברות הביטוח .וביטוח לאומי את המבוטחים הם משפילים.

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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"לוקחים לאנשים קצבאות או
מונעים מהם את כספי הביטוח
אם לא מזהים בביקורים בבתיהם
שיש ריח של שתן על בגדי
המבוטחים או בחדר שבו הם
שוהים" ,טענה" .במקרים שבהן
הקשישים הסיעודיים קמים או
מנסים להיות מארחים טובים
כשבאים לבחון אותם בביתם,
הדבר מונע מהם מלממש את
זכאותם לכספי הביטוח".

להקים ועדה ציבורית

ח"כ נחמן שי (המחנה הציוני)
טען כי המדינה לא ערוכה
לעליית תוחלת החיים וקרא להקים ועדת
משנה של ועדת הכספים לעניין ביטוח סיעודי.
יו"ר עמותת צרכני בריאות בישראל ,מידד
גיסין כינה את נושא הביטוח הסיעודי בישראל
"שערוריית המאה"" .אנחנו מבקשים שתוקם
ועדה ציבורית בהשתתפות נציגי חברות
הביטוח ונציגי ציבור שייבדקו כל מקרה ומקרה
של סירוב לתת את כספי הביטוח" ,אמר" .לא
יתכן ש־ 50%מהתביעות נדחות בגלל כל מיני
סיפורים ,שאדם יכול ללבוש רק חולצה אך
מכנסיים לא .איך יכול להיות שנכה שבקושי
מזיז אצבע להפעלת כיסא חשמלי ,כותבים
שהוא נייד ולא זכאי לקצבת ניידות".
אסף מיכאלי ,סגן המפקחת על הביטוח ושוק
ההון באוצר הבטיח כי ייעשה סדר בהגדרות
הניידות ,והאופן בו קובעים מיהו אדם סיעודי.
"אדם סיעודי בהגדרת הניידות נחשב ככזה אם
אינו יכול לנוע ממקום למקום בכוחות עצמו",
הסביר" .אנחנו לא שונים בנושא הזה מיתר
מדינות העולם .אם אדם יכול לבצע פעולת
ניידות באמצעות כלי עזר בכוחות עצמו ,הוא לא
עומד בסעיף הניידות .המטרה שהכיסוי הסיעודי
ישולם כשהאדם באמת לא יכול לנוע בעצמו".
דבריו של מיכאלי עוררו זעם בקרב חברי
הכנסת ,שדרשו שוועדת הכספים תמשיך לדון
בנושא .ח"כ מיקי זוהר (ליכוד) שניהל את
הישיבה במקומו של יו"ר הוועדה ,ח"כ משה
גפני (יהדות התורה) ,הודיע שיבקש מגפני
לקיים דיון נוסף בהשתתפות חברות הביטוח.

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 טל' korenly1@gmail.com ,054-5977433

סערת שוקה

בית המשפט המחוזי קבע :ביטוח
ישיר ביזתה את פסק דין "שוקה"

השופט אליהו בכר פסל את פרסומת "שלמה המלך" ,והורה על הסרת  12הפרסומות הפסולות
מאתר החברה בתוך  24שעות  בכר אסר על החברה להשתמש בביטוי "למה לממן סוכן"

מערכת ביטוח ופיננסים

ב

ית המשפט המחוזי בת"א פסק ביום שלישי
השבוע ,כי ביטוח ישיר ומנהליה ביזו את
פסק דין "שוקה" .השופט אליהו בכר הורה
לביטוח ישיר להסיר תוך  24שעות את פרסומת
"שלמה המלך" ואת  12הפרסומות הפסולות מאתר
החברה .בכך קיבל השופט בכר את עתירת לשכת
סוכני ביטוח ,אותה ייצג עו"ד ניר גורן.
באשר להסרת פרסומת "שלמה המלך" ,פסק
השופט בכר" :נדמה ,בכל הכבוד הראוי לנתבעים,
כי נפלה לפתחם ,במקרה הטוב ,שגגה בהבנת
פסק דינו של ביהמ"ש" ,כתב בכר" .למשמע
טענות הנתבעים במהלך הדיון ,לא יכולתי שלא
לחוש את חוסר ההפנמה של הנובע מפסק הדין.
תחילה יש להסדיר את אופן הפרשנות הלקוי
של הנתבעים לחלקו הראשון של צו המניעה.
לטענת הנתבעים חלק זה מתייחס אך ורק ל־12
הפרסומים נשוא פסק הדין ולא היא .ביהמ"ש
מציין ברחל בתך הקטנה ,כי ניתן צו מניעה
'האוסר על הנתבעים להמשיך בקמפיין שוקה כפי
שבא לידי ביטוח ב־ 12הסרטונים שצוינו לעילן
ובקמפיין הרדיו'" .בכר הבהיר כי צו המניעה
אסר להמשיך בקמפיין שוקה – כפי שבא לידי
ביטוי ב־ 12הסרטונים ,לא רק בהתייחס לאותם
 12סרטונים אלא גם בהתייחס לסרטונים הבאים,
שיופקו כהמשך לקמפיין שוקה באותו אופן בו
הוצגו סוכני הביטוח.
"לפיכך ,אמירה כמו "למה לממן סוכן?" ,מצויה

תמונת
עמלות

סטודיוהראל
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ריסק

בקליק

נפסל
לשידור
בבסיס הקמפיין השלילי כאותו
סרח עודף בלתי נדרש" ,קבע השופט
בכר" .גם בחידוד בהחלטת ביהמ"ש העליון אין
כדי לאפשר לנתבעים להשתמש בביטוי זה".
במילים אחרות ,לדברי בכר ,מותר לנתבעים
להסביר בפרסומות כי התקשרות ישירה עמם
מביאה לחסכון בעמלה ,אך בכך לא די" .על
החברה לציין באותה נשימה כי הצרכנים
מוזמנים להשוות בין הפרמיות המשתלמות אצל
החברה ואלה המשתלמות אצל חברות הביטוח
לשם בחינת הבדלים בפרמיות" ,פסק בכר.
עוד פסק השופט בכר פרסומת “שלמה
המלך” מזכירה את הפרסומות שנדונו במסגרת
פסק הדין ,גם לאחר תיקון ועדכון הפרסומת.
“הפרסומת מציינת ללא כחל וסרק כי 'תקוע לנו

תמונת
סוכן

תמונת
לקוח

אתר הלקוחות
החדש

תמונת
מעסיק

עסק
בקליק

היום באמצע סוכן .זה מיותר לא צריך את זה',
באופן המלמד על המשך הזלזול בסוכני הביטוח
בניגוד לחלקו השני של הצו" ,אמר בכר" .במצב
דברים זה ,אין לי אלא לחזור ולציין ,כי גם
פרסומות מתוקנת זו מהווה חזרה על פרסומי
העבר באופן המנוגד לחלקו הראשון של צו
המניעה ולחלקו השני של צו המניעה".
השופט בכר פסק ,כי ביטוח ישיר תישא
בהוצאות התובעים בסכום כולל של
 10,000שקל.
באשר להסרת  12הפרסומות מאתר
החברה ,פסק השופט בכר כי עצם הותרת
הפרסומות האסורות באתר החברה כחומר
נגיש לכל ,לאחר שבימ"ש זה קבע כי אין להמשיך
ולפרסמן ,מהווה פגיעה בצו המניעה" .לא ייתכן
מצב ולפיו לאחר שצו בימ"ש קבע שאין להמשיך
ולפרסם  12הפרסומות ,גופים שלישיים ייענו
לבקשה להסרת הפרסומות ולאי המשך פרסומן
ואילו החברה הנתבעת ,שהיא זו שהביאה את
הפרסומות לידיעת הציבור ,תמשיך ותציג אותן
באתר החברה כאילו דבר לא אירע במסגרת
פסק הדין" ,קבע השופט" .עצם העובדה ולפיה
יכול כל המעוניין לפנות לאתר החברה ולהיחשף
לפרסומות ,יש בה לטעמי משום פרסום אסור.
הסתתרות מאחורי הטענה ולפיה 'זה לא אני
שמפרסם ,זה הגולש שמבקש לראות' ,יש עימה
לא מעט ציניות והתעלמות מצו בית המשפט.

המכלול שלי
עבורך ,להמשך שנים של צמיחה

לקראת הכנס

ח”כ שמולי“ :חברות הביטוח גנבו את
המבוטחים  -והרגולטור התרשל”
בריאיון מיוחד לקראת כנס הבריאות ,מפנה ח״כ איציק שמולי אצבע
מאשימה כלפי הרגולטור ,אבל לא רק " ‰מאז שנכנסתי לכנסת אני נאבק
למען המסכנים והחלשים ,אבל כחלון אפילו לא עונה לטלפונים"
רונית מורגנשטרן

"

הקמת רשות שוק הון ,ביטוח וחיסכון
היא הקמת מפלצת שתרכז בידיה הרבה
סמכויות ללא גורם מפקח” .כך קובע ח”כ
איציק שמולי (המחנה הציוני) בריאיון למגזין
ביטוח ופיננסים המיוחד ,שיפורסם לקראת כנס
הבריאות הארצי של הלשכה שיתקיים ב־23
ביוני“ .לדעתי מדובר בהחלטה מטומטמת וחסרת
כל היגיון .מה שעומד מאחוריה זה שני דברים:
מאבקי אגו ואינטרסים בין הבנקים והגופים
המוסדיים ,והרצון הבלתי נגמר של הפיקוח
לבלוע יותר ממה שהם מסוגלים לעכל”.
לדבריו ,ריכוז תחת גוף אחד כל כך הרבה כוח
וסמכויות ,והוצאתו מפיקוח הממשלה והכנסת
הוא החלטה מסוכנת וחסרת אחריות“ .ויש עוד
דבר שמפריע לי מאוד בהתנהלות של אגף שוק
ההון” ,אמר ח”כ שמולי“ .אם כבר עושים רפורמה
בהתנהלות שלו ,אז יש פיל בחדר ,שמשום מה
לא רואים אותו ,וזה המעבר מעמדת הרגולטור
לתפקידים בכירים בחברות הביטוח”.
“בכל המקרים האחרונים של מעבר רגולטורים
לחברות הביטוח לא הייתה תקופת צינון של חצי
שנה אפילו ,למרות שהם מחויבים לשנת צינון”,
הזכיר שמולי“ .הם באים ומבקשים קיצורים
ומתירים להם .אם יש טעם לפגם בכך שגנרלים
יושבים בקבינט הביטחוני ,משום שדעתם עולה
להיות מוטה אם יש להם אספירציות פוליטיות,
ולהם יש תקופת צינון של  3שנים ,הרי שזה
ההיגיון שצריך לפעול גם לגבי רגולטור שמנהל
סכום דמיוני של מאות מיליארדי שקלים .האיזון

הבריאות הפרטיים“ ,לא צריך להיות גאון
גדול כדי לדעת שאם המפקחת מתירה לחברות
הביטוח לייקר בכל שנתיים את הפוליסה בשיעור
של עד  ,20%אז הן תייקרנה את הפוליסות בכל
שנתיים ב־ ,20%מה שיפגע במבוטחים להם היא
כל כך דואגת ,לדבריה” ,אמר שמולי.

איפה כחלון החברתי?

“הקמת רשות עצמאית – החלטה חסרת היגיון״

ההכרחי בין הדאגה ליציבות חברות הביטוח לבין
השמירה על זכויות המבוטחים ,הופר לחלוטין
בשנים האחרונות ,עד כדי כך שהרגולטור מבצע
מהלכים כעושה דברם של חברות הביטוח ,לפחות
בתחומי הסיעוד והבריאות”.
ח”כ שמולי הוא מהבולטים בכנסת במאבקיו
לטובת האוכלוסיות החלשות והמוחלשות ,ומשום
כך הוא פעיל מאוד בתחומי הבריאות ,הסיעוד,
והפנסיה .לדבריו ,ברפורמה האחרונה בביטוחי

לגבי הביטוחים הסיעודיים אמר שמולי כי
“המדינה לא מוכנה להכניס יד לכיס ,ובטח
שלא חברות הביטוח” ,טען“ .חברות הביטוח הן
האשמות העיקריות במחדל של ביטוח הסיעוד
הקבוצתי ,שהן מכרו אותו ללא הכרה בגלל תאוות
בצע ותו לא .הן ידעו כל הזמן שהן מוכרות מוצר
שלא יוכלו לספק אותו ,ושהן יוכלו שלא לחדש
אותו כרצונן – הן גנבו את המבוטחים ,והרגולטור
התרשל ולא עצר את זה בזמן .אז שהמדינה תודה
בטעותה ולפחות תיתן פיתרון ריאלי לאותם
חולים סיעודיים”.
בריאיון מפנה שמולי את ביקורתו גם כלפי
שר האוצר ,משה כחלון“ .הוא זה שהלך עם
המסר החברתי בבחירות” ,אמר שמולי“ .איפה
הוא? מי יותר חלש באוכלוסיה מאשר הקשישים
הסיעודיים? איפה כחלון של הסלולרי? איפה
כחלון החברתי? מאז שנכנסתי לכנסת אני נאבק
למען המסכנים והחלשים ,אבל כחלון אפילו לא
עונה לטלפונים שלי כשאני מבקש לדבר אתו”.

להרשמה לכנס

להוביל
את עולם הבריאות
עם הכשרה
פרטים נוספים אצל מפקחי הרכישה
חפשו אותנו גם ב-
הכשרה חברה לביטוח בע"מ

*ט.ל.ח ,בכפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
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סערת שוקה

בהשוואת כיסויי הבריאות מול חברה מתחרה נמצא:

הכיסוי של כלל ביטוח לתרופות שאינן כלולות
בסל הבריאות :איכותי ,מקיף ומשתלם ללקוחותיה
מקור המידע

כלל ביטוח ממשיכה לבסס את מעמדה כגוף מוביל בתחום פוליסות הבריאות
ומציעה כיסוי מקיף לתרופות שאינן בסל שירותי הבריאות הממלכתי
מדד 12329
תרופות
סכום ביטוח מיידי להתמודדות ראשונית
עם המחלה

מדד 12354

₪ 6,000,000

₪ 3,000,000

 ₪ 3,000,000ומייד לאחר מכן  ₪ 3,000,0000נוספים
המתחדשים כל שנתיים

 ₪ 3,000,000למקרה ביטוח ,מתחדש כל שנתיים

עד  ₪ 160,000בחודש ועד ₪ 1,000,000
לכל תקופת הביטוח

עד  ₪ 200,000בחודש
ועד  ₪ 800,000למקרה ביטוח

אין

 ₪ 300למרשם
לא תנוכה השתתפות עצמית בגין תרופה
לטיפול במחלת הסרטן שעלותה גבוהה מ₪ 300-

הרחבה לתרופות ( 29ג׳)
שיפוי לבדיקות להתאמת תרופות לסרטן

עד  ₪ 60,000לתקופת ביטוח

עד  ₪ 15,000למקרה ביטוח
ועד  ₪ 50,000לכלל מקרי הביטוח בתקופת הביטוח

הרחבה לתרופות ( 29ג׳)
בדיקות לאפיון והתאמת הטיפול בסרטן -
סוגי הסרטן המאושרים לבדיקה

כל סרטן שהוא

לא חל על סוגים שונים של סרטן

הרחבה לתרופות ( 29ג׳)
בדיקות לאפיון והתאמת הטיפול בסרטן -
סוג הבדיקות

כל בדיקה שהיא

תרופות
גבול האחריות

הרחבה לתרופות ( 29ג׳)
גובה הכיסוי

הרחבה לתרופות ( 29ג׳)
השתתפות עצמית לתרופה

מובהר בזאת כי האמור הינו סקירה כללית שנערכה על בסיס מקורות המידע המפורטים לעיל בלבד ,נכון לחודש ,06/16
וזאת ככלי עזר להצגת היקף הכיסויים בפוליסות הבריאות .סקירה זו אינה ממצה את תנאי הפוליסות/הנספחים המלאים,
ובהחלט ייתכן כי בפוליסות של החברה קיימים כיסויים נוספים שלא הוצגו בסקירה .כמו כן ,ייתכן שבפוליסה של חברה
אחרת קיימים כיסויים שלא קיימים בפוליסה של החברה .רק התנאים המלאים ,לרבות סייגים וחריגים ,הם המחייבים .בכל
מקרה של סתירה בין האמור בסקירה זו ובין האמור בתנאי הפוליסה/הנספח המלאים – יגברו הוראות הפוליסה/הנספח.
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רק בדיקת גנטיות

חדשות הביטוח

אלון אבן חן מונה לתפקיד יו"ר  MDRTישראל
אבן חן מחליף את יוסי מנור שקודם לתפקיד יו"ר  MDRTאירופה  ‰אריה אברמוביץ:
"משוכנע שלאור ניסיונו רב השנים הוא יבצע את תפקידו על הצד הטוב ביותר"

רונית מורגנשטרן

ס

וכן הביטוח הוותיק אלון אבן חן
( ,)63בעלי סוכנות הביטוח אלון אבן
חן ביטוחים ,מונה השבוע לתפקיד
יו"ר  MDRTישראל .אבן חן יחליף את יוסי
מנור ,שכיהן בתפקיד למעלה משנתיים
ונבחר לאחרונה בידי מטה הארגון לתפקיד
הבכיר של יו"ר  MDRTאירופה MDRT .הוא
ארגון עולמי יוקרתי בו חברים עשרות אלפי
סוכני ביטוח מובילים מכ־ 50מדינות.
אבן חן משמש כבר  41שנים כסוכן ביטוח.
הוא חבר המועצה הארצית בלשכת סוכני
ביטוח ,כיהן בעבר במשך  5שנים כיו"ר
הוועדה לביטוח חיים (אשר כללה דאז את
הוועדה הפנסיונית ואת הוועדה לביטוחי
בריאות וסיעוד) ומשמש כדירקטור בליסוב

סוכנות לביטוח.
אבן חן השוהה בימים אלה בכנס העולמי של
הארגון בוונקובר שבקנדה מסר ,כי החזון שלו
כיו"ר הארגון בישראל הוא "לקרב ולצרף
כמה שיותר סוכני ביטוח פנסיונים ופיננסים
לתפיסת 'האדם השלם' של ה־ .MDRT
"אני מאחל הצלחה רבה ליו"ר
 MDRTישראל החדש" ,אמר נשיא
הלשכה ,אריה אברמוביץ והוסיף:
"לאחר מינויו של יוסי מנור ליו״ר MDRT
אירופה ,תרנו אחר אדם שייכנס לנעליו
הגדולות וימשיך את דרכו .אני משוכנע כי
לאור ניסיונו רב השנים ,ופעילותו במסגרות
השונות בלשכה ,יבצע את תפקידו על הצד
הטוב ביותר".

בלעדי

אבן חן .יחליף בתפקידו את יוסי מנור

כנס  MDRTבוונקובר“ :להתמודד
עם הג’אגלינג של החיים”

כנס  MDRTהשנתי התקיים השבוע בקנדה בהשתתפותן של  50מדינות
 ‰יו״ר  MDRTאירופה ,יוסי מנור מספר על האירוע – ועל התוכניות שלו לעתיד

מ

ספר שיא של כ־ 12אלף משתתפים
נרשם בכנס העולמי השנתי של
ארגון ה־ MDRTשהתקיים השבוע
בוונקובר שבקנדה .את הכנס פתח מצעד
דגלי המדינות המשתתפות ,כאשר חוה
פרידמן ,יו”ר ועדת האתיקה בלשכת סוכני
הביטוח ,נשאה את דגל ישראל הענק על
הבמה .ישראל נמצאת במקום  22המכובד
מבין  50המדינות החברות בארגון העולמי,
בזכות מספר חברי הארגון בישראל.

להתגבר על הרגולציה
הכנס התקיים במרכז הקונגרסים של וונקובר
(מערב) הענק ,שבו אולם שניתן לכנס בו 11
אלף איש בבת אחת ובו אולמות הרצאות
נוספים ל־2,000־ 4,000איש“ .כל זה יושב על
המפרץ היפהפה של וונקובר עם מראה של
אניות ענק הנכנסות ויוצאות מהנמל” ,מספר
יוסי מנור ,יו"ר  MDRTאירופה ,מוונקובר
ל”ביטוח ופיננסים”.
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כנס  MDRTבוונקובר

לדבריו ,התכנים של ההרצאות בכנס סבבו
כולם סביב ההעצמה וההישגיות שצריך
להטמיע בעצמו סוכן הביטוח“ .להתגבר על
פחדים אישיים בדרך לפסגה .אחד הסמלים
שעבר בכל ההרצאות היה ג’אגלינג עם
סכינים” ,מספר מנור“ .הרעיון הוא לתפוס בכל
פעם את ידית הסכין ולא את הלהב ,כדי לא
להיחתך .הנמשל הוא  -שבג’אגלינג של החיים
צריך להתרכז ולהתמקד בלתפוס את הידית

יוסי מנור

של החיים ,את הבטוח ואת מה שמקדם אותך,
ולא את הלהב שחותך לך את הדרך להצלחה.
כלומר ,על רקע שינויי הרגולציה חובקי
העולם ,על סוכן הביטוח להיות מסוגל להתגבר
עליהם באמצעות העוצמות שלו והמיקוד שלו”.
לדברי מנור ,מיד לאחר הכנס יופץ ספר
ההנהגה החדשה של ארגון  ,MDRTגם
באינטרנט ,שבו יוצג גם מנור כיו”ר הארגון
באירופה“ .אני כבר שוקד על תכנית
העבודה שלי ,לומד את התפקיד בהתבסס
על לקחי קודמיי” ,הוא מספר“ .בעוד
חודשיים אשתתף בכנס בשיקגו בו אפרוש
את משנתי לגבי הצורך להסיר את מחסום
השפה האנגלית שמונע מסוכני מדינות
אירופה ,וגם בישראל ,מללמוד ביסודיות את
פרסומי ומסרי הארגון; יש כיום אפשרויות
רבות לתרגום סימולטני באינטרנט ,ונבדוק
כיצד לגייס את זה לטובת הנושא של מחסום
השפה האנגלית”.
רונית מורגנשטרן

סערת שוקה

 16 | 7ביוני 2016

לגדול בענף

האיש שגדל עם ענף הביטוח הישראלי
הסיפור האישי של יצחק ברוך (גפן ביטוחים) שזור בהיסטוריה של ענף הביטוח  ‰בראיון
מיוחד הוא מספר על העבודה כסוכן אז ,והיום“ :חייו של סוכן הביטוח כיום אינם קלים"

רונית מורגנשטרן

ב

שנת  1958החל יצחק ברוך ()78
לעסוק בביטוח ומאז הסיפור האישי
שלו שזור בהיסטוריה של ענף הביטוח.
הוא הכיר אישית את מייסדי הענף בארץ – אם
זה משפחת טייבר (ציון) ,דוד חכמי (הפניקס),
ארנסט ומרגוט (הראל).
כששואלים את ברוך במה עסק לפני שנכנס
לתחום הביטוח ,הוא עונה“ :מעולם לא עבדתי
בתחום אחר” .מסתבר ,שמיד לאחר שהשתחרר
משירותו הצבאי ,הוא “גויס” בידי שכנו ,שהיה
מנהל בכיר בחברת הביטוח הגדולה דאז “ציון”,
לבוא ולעבוד בחברה“ .המשרדים היו אז ברחוב
אלנבי .עבדתי כפקיד ועסקתי בעיקר ברישום
פוליסות” ,מספר יצחק .נושא הביטוח מצא חן
בעיניו ,ולאחר שבחברה עמדו על כישוריו ,הוא
קודם בתפקידו כשהיה מנהל מחלקה ,ואחר כך
מבקר סניפים“ .הייתי אחד העובדים הבודדים
בשנות ה־ ’60שהיה לו רכב צמוד ממקום
העבודה” ,הוא נזכר בחיוך .במהלך אותן שנים
הוא גם נשלח על ידי חברת ציון ללמוד במכון
לביטוח ,במחזור הראשון שלו.
במסגרת עבודתו כמבקר סניפים של חברת
הביטוח ציון ,נשלח יצחק לביקורת בסניף
החברה ברחוב כצנלסון פינת וייצמן בגבעתיים.
“הסניף נקלע לבעיות ,כשההוצאות שלו עלו
בהרבה על ההכנסות” ,הוא מספר“ .חברת ציון
חשבה לוותר על הסניף ,ואני חשבתי שאוכל
להבריא אותו וביקשתי לנהל את הסניף כסוכן
עצמאי .כלומר ,הייתי מנהל סניף גבעתיים של

חברת ציון ,אבל לא כעובד שכיר אלא
הביטוח כיום ללא קלים” .כשהוא
קיבלתי אחוזים מההכנסות”.
משווה את המצב היום למצב
בשנים בהן הוא עצמו התפתח
מנציחים את הבן
כסוכן ביטוח – קובע ברוך כי
אז היה קל יותר“ .אמנם לא
כך הוקמה סוכנות “גפן ביטוחים”
מכרתי פוליסות באופן אישי,
בשנת  ,1970שהיום היא מהסוכנויות
כי תמיד הייתי סוכן של סוכנים,
הגדולות בישראל ,ומעסיקה כ־120
אבל התנאים בחברות היו דומים
סוכנים בסניפים בכל רחבי הארץ.
והמחירים אחידים – עם זה עבדנו וזה
מסוכניה
השבוע אף זכו הסוכנות ואחד
יצחק ברוך
עבד היטב” ,הוא מסכם.
בפרסי הצטיינות מטעם “הפניקס”.
ואולם ,הוא בטוח שסוכן הביטוח לא ייעלם,
הסוכנות היא גם בעלת הזיכיון של ה”פול”
והוא מרוצה מפסיקת בית המשפט נגד “קמפיין
בתל אביב ובחיפה.
לפני כ־ 11שנים שכל יצחק את בנו דורון שוקה” של ביטוח ישיר אותו הוא מכנה “מכוער
ברוך ז”ל .משפחת ברוך הנציחה אותו ,בין ופוגעני” .לדבריו“ ,לסוכן הביטוח חשיבות
היתר ,כשהקימה על שמו את “בית דורון” מכרעת בקשר בין חברת הביטוח ללקוח” ,הוא
ברמת גן ,מרכז תרבות ופנאי ,בשיתוף עם אומר“ .הלקוחות לא יוותרו על המגע האישי
והיחס הפרטני .מה שסוכן הביטוח יכול להשיג
עיריית רמת גן.
לפני  24שנים עבר ניהול הסוכנות לדור עבורם – פקיד של שיווק ישיר לא יטרח
השני ,לבן – רונן ברוך .יצחק עצמו הוא יו”ר להשיג”.
גפן ביטוחים .הוא מגיע מדי יום לסוכנות,
מסייע ואף עוסק בתחומים עסקיים נוספים.

אירועי הלשכה

חשיבות מכרעת

ליצחק ברוך יש ביקורת על הרגולציה
המכבידה בענף הביטוח“ .מצד אחד ,טוב שענף
הביטוח מבוקר ומפוקח .מאידך ,אם כל יום
נזרקת עלינו גזירה חדשה ,וזה לצד העובדה
ששולי הרווח הולכים וקטנים בגלל התחרות
עם השיווק הישיר ,הופך את חייו של סוכן

בדיקה
מקצועית
ואמינה מול
כל חברות
הביטוח!

דרך מוצא
בקרת תגמול לסוכני ביטוח

בדיקת רטרו
וריטיינר
חודשית

מחוז חיפה והצפון יערוך ב־ 4/7יום עיון בנושא
אלמנטר בין השעות 9:00־ ,13:00בשיתוף "איילון
חברה לביטוח"" .בית גבריאל בכינרת" ,עמק הירדן
מחוז ירושלים ומחוז באר שבע יערכו ב־7/7
יום עיון דו מחוזי בין השעות 8:45־ ,16:00בשיתוף
"כלל חברה לביטוח" ו"פוינטר" .מלון קראון
פלאזה ,ים המלח

ליווי מקצועי
לכל אורך
הדרך עד
לקבלת ההחזר
הכספי

כי אם תשתוק ולא תבדוק ,לא תוכל לצחוק ...בדרך אל הבנק!

שושנת העמקים  41צורן ת.ד 1565 .טל054-4231093 .
פקס | 09-8320917 .דוא"לhagit2265@gmail.com :
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סו
כן ,מתי
ל
אחרונה
בד
ע קת א ת
מלותיך?

לאבחן ולמנוע

יפה שעה אחת קודם :על מה נדון
בכנס הבריאות השנתי?
כנס הבריאות השנתי יעסוק בחשיבות המניעה בעולם הרפואה
ובעולם הביטוח  ‰חלק ב'

ורדה לבקוביץ'

ה

שבוע נדון במשמעות הכיסוי עבורנו
סוכני הביטוח .מה הפתרון ללקוח?
איזה כלי שיווקי הכנסנו לארגז כלים

שלנו?
כידוע ,הפיקוח דרש פוליסה אחידה מכל
החברות ,לכן דרשנו לכלול את הכיסויים
ובדיקות אבחנתיות וניתוח מניעה .ועדת
הבריאות של הלשכה רשמה הישג גדול ביותר
בתקופת כהונתו של היו”ר יואל זיו .אנו סוכני
הביטוח זוכים להציל חיים באמצעות האפשרות
של כיסוי אבחון ומניעה.
מה היא ההגדרה של ניתוח בפוליסה האחידה
בעולם החדש בכל החברות על פי ההגדרות
וההנחיה של הפיקוח?

לארגז הכלים הקיים שלנו הוספנו
עוד כלי מודרני ,המתאים לרוח
התקופה .מתנה לחיים של מבוטחינו:
בדיקות וניתוחים לאבחון ומניעה
ניתוח :פעולה פולשנית־חדירתית ,החודרת דרך
רקמות ומטרתה טיפול במחלה ,פגיעה ,תיקון פגם
או עיוות אצל המבוטח ,או מניעה של כל אחד
מאלה לרבות פעולה המתבצעת באמצעות :קרן
לייזר ,לאבחון או לטיפול הראית אברים פנימיים
בדרך אנדוסקופית ,צנתור ,אנגיוגרפיה וכן ריסוק
אבני כליה או מרה על ידי גלי קול.
לארגז הכלים הקיים שלנו הוספנו עוד כלי
מודרני ,המתאים לרוח התקופה .מתנה לחיים
של מבוטחינו :בדיקות וניתוחים לאבחון ומניעה
למחלות ארורות .זהו תחום שמתחבר מאוד לכל
ההוויה שלנו סוכני הביטוח וזו השליחות שבעיסוק.
אנו נדרשים בשיחת המכירה לבדוק את צרכי
המבוטח ולהכיר את כל בעיותיו .אנו שואלים
שאלות שיכולות להאיר את עינינו בתשובות
שמתקבלות .הנגזרת היא הפתרון שיש לנו
לתת למבוטח ,מענה בצורת בדיקות האבחון
וחלילה אם יידרש ניתוח.
לסיכום :העולם החדש מציע לנו את כל
האפשרויות בבדיקות למעקב ולאבחנה ,וכאשר
מתקבלת החלטה – לעיתים גם ניתוח כריתה
למניעה .ישנן בדיקות שנשלחות לבדיקות
בחו”ל והן יקרות היות ונעשה בהן שימוש
בציוד יקר מאוד .מבחינה כלכלית עושה
הרושם שההוצאות ירדו ,היות וטיפול במחלה
כרוך בהוצאות כבדות יותר ,עם ניתוח ,תרופה
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המחלות והפתרונות
שם המחלה

שם הגן/
תסמונת

נשאים של
המוטציה

סרטן השד

BRCA1
BRCA2

פיתוח סרטן
השחלות ,לבלב,
אשכים ועוד

בדיקות אבחנתיות
וניתוח כריתה
ושיחזור

סרטן המעי

HNPCC
APC

פיתוח סרטן רחם,
שחלה ,מערכת
השתן ומערכות
נוספות עור ,מוח,
והעיכול

בדיקות אבחנתיות  ‰מניעה תרופתית
 ‰קולונוסקופיה
 ‰מתן תרופה כניסוי מקביל
 ‰גסטרוסקופיה
לחיסון לאנשים בסיכון
במידה ומתגלה
גבוה ,התרופה מקטינה את
פוליפ כורתים אותו
רמת הסיכון לחלות
מידית ושולחים
לבדיקה בדרך כלל
טרם הפך לסרטני.
כריתה חלקית
של המעי קיימת
במקרה נדיר

המלצות
פתרון
שלנו בעולם מניעה התנהגותית
החדש

סרטן הרחם

HNPCC

ניתוח כריתה

סרטן השחלה

BRCA1
BRCA2

ניתוח כריתה לאחר
גיל 35

שומות,
נגעים,
גידולים
בעור

שלא בסל ולעיתים השתלה.
“חוק חסינות המידע הגנטי” בישראל קובע
כי אין רשות לדרוש מידע גנטי ,התוצאות לא
נמצאות במאגר בית החולים ,הבדיקות נעשות
תוך שמירה על פרטיות והתוצאות ניתנות רק
לנבדק .זאת אנו רואים בטפסי ההצעה לקבלה
לביטוח .החברה שואלת על בני השפחה ומכמתת

 ‰להימנע מהשמנה
 ‰תזונה עשירה בפירות
וירקות בעיקר ירקות
ממשפחת המצליבים
(כרוב ,כרובית צנון צנונית
ועוד)
 ‰נשים בסיכון גבוה להימנע
מנטילת הורמונים
 ‰שתיית אלכוהול

אין מניעה התנהגותית

סקירה של כל
השומות למרות
שאינם חשודות
כל שנה

את הסיכון בתוספת רפואית אך לא דורשת
פרטים אישיים על נשאות של המצטרף החדש
של אחד מהגנים וגם לא דוחה את ההצטרפות.
אז בואו נשמור על בריאותינו ועל בריאות
לקוחותינו באמצעות מודעות לאבחון ומניעה.
כל הכלים החדשים נמצאים בארגז הכלים
שמתאים לעולם החדש והמודרני .בכנס
הבריאות השנתי ב־ 23.06.016יועברו לכם
נושאים חשובים אלו על ידי מצגות מהרופאים
עצמם ,ואל נשכח העיקר הבריאות.
הכותבת היא סגנית יו”ר ועדת הבריאות והסיעוד
בלשכת סוכני ביטוח

בס"ד ,סיון תשע״ו ,יוני 2016

סערת שוקה

פוליסה ייחודית לביטוח המשרד

לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל
בתנאים אטרקטיביים במיוחד

התוכנית כוללת:
 #תכולה על בסיס כל הסיכונים כולל כיסוי לרעידת אדמה ,נזקי טבע פריצה וגניבה.
 #מבנה על בסיס כל הסיכונים כולל כיסוי לרעידת אדמה ,נזקי טבע ,נזקי מים ופריצה.
 #חדש! אפשרות רכישת שרות תיקון נזקי מים מצנרת למבנה בהשתתפות עצמית נמוכה בסך  ₪ 500בלבד.
כיסויים נוספים ללא תוספת פרמיה:
 #שבר שמשות ומשטחי זכוכית
 #ביטוח תאונות אישיות
 #ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -
פוליסת מטריה  -כיסוי משלים עבור כלל המצטרפים לביטוח זה בגבולות אחריות של  20מיליון ,₪
למקרה ולשנה קלנדרית ,בכפוף לרכישת רובד ראשון בגבול אחריות של  1מיליון .₪
 #ביטוח חבות מעבידים -
גבולות אחריות בפוליסה 20 :מיליון .₪
פוליסת מטריה  -כיסוי משלים עבור כלל המצטרפים לביטוח זה בגבולות אחריות של  40מיליון ,₪
למקרה ולשנה קלנדרית ,בכפוף לרכישת הכיסוי הבסיסי.
 #כיסוי להגנה בהליכים פליליים  #ועוד ...
#

כספים

#

שחזור מסמכים ונתונים

#

אובדן דמי שכירות

#

ביטוח לחפצי אמנות

פרמיית מינימום ברוטו למזומן לפוליסה | ₪ 1,000 :התנאים המחייבים הינם תנאי הפוליסה.

לשרותך ,איילון חברה לביטוח  -אגף ביטוח כללי ,שרית נהון:
טלsarit-n@ayalon-ins.co.il ,03-7569612 .
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תכנון פרישה

העלאת ההפקדות לחיסכון
פנסיוני :דברים שכדאי לדעת

עדכון ההפקדות למוצרים הפנסיוניים שצפוי בחודש יולי מעלה עמו שאלות
רבות בקרב הסוכנים והמעסיקים  הנקודות העיקריות שחשוב להבין

יובל ארנון ועו"ד עדי בן אברהם

ב

ין יתר השינויים שיכנסו לתוקף
בחודש יולי ,נבקש להתייחס
במאמר זה לתיקון  16שאושר
בכנסת החודש להביא לפניכם סקירה
מסודרת של התיקון במסגרת עדכון תיקון
סעיף  20כפי שיפורט להלן.
סעיף  20לחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (קופות גמל) תשס"ה־ 2005קבע
כי העובד יבחר את התוכנית הפנסיונית
בה הוא מעוניין ואילו המעביד לא יוכל
להתנות את החיסכון הפנסיוני בבחירת
קופה מוגדרת .בהערת אגב ,נוסיף כי סעיף
 20אף מוכר לנו מתיקון  14לחוק אשר קבע
כי העובד יהיה רשאי לקבוע את זהות סוכן
הביטוח אשר יטפל בחסכון הפנסיוני שלו.

פנסיית "חובה"

מומלץ לעדכן את קהל הלקוחות

צו ההרחבה לפנסיית חובה אשר פורסם ביום
 1.1.08קבע כי קיימת זכאות לעובדים שכירים
במשק לחסכון פנסיוני .הצו חייב את המעסיק
להפריש עבוד עובדיו כספי פנסיה באופן מדורג
ובספטמבר  2011פורסם צו חדש אשר קבע את
המדרגות הסופיות החל משנת  2014בשיעור
כדלקמן :תגמולי עובד –  ,5.5%תגמולי מעביד
–  6%ופיצויים על חשבון מעביד –  .6%בסך כל
מדובר ב־ .17.5%עם זאת ,יש לזכור כי צו ההרחבה
לא חל על העובדים שקיים ברשותם הסכם מיטיב
מבחינת שיעורי ההפרשות.
השונות בשיעורי ההפרשה של המעסיק לחסכון
הפנסיוני של עובדיו לא נעלמה מעיניו של המפקח
במשרד האוצר ,שם קינן חשש כי המעסיק עלול
להיות מוטה לכיוון מסלולי חסכון "זולים יותר
עבורו" ומשכך ביום  5.8.15התכנסה הכנסת
ואישרה את תיקון  12לחוק.
בהצעת החוק נאמרו בין היתר הדברים הבאים:
 ‰תכלית התיקון נבעה מהשונות הקיימת
בהסכמי העבודה באופן בו שיעורי הפקדה הינם
שונים בין קופות הקמל הקיימות לרבות ביחס
לשיעורי הפקדה לכיסוי ביטוחי לאבדן כושר
עבודה .לטענת האוצר שונות זו פוגעת בחופש
הבחירה של העובד.
 ‰בנוסף ,שיעור "הפקדות מעסיק" שונה בין
קופות הגמל המיועדות לאותה מטרה ,ובכלל זה
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טווח מסוים של שיעורי הפקדה כאמור ,הדבר
מעלה חשש ל"ניגוד עניינים והעדר אדישות"
מצד המעסיק לגבי בחירת קופת הגמל על ידי
העובד.
 ‰האוצר מדגיש כי חופש הבחירה של העובדים
בחיסכון הפנסיוני מהווה נדבך מרכזי בפיתוח שוק
חיסכון פנסיוני משוכלל ותחרותי לטובת החוסכים
והמשק .בהתאם לכך מוצע לקבוע כי מעסיק לא
יוכל להתנות את שיעור ההפקדות משכר העובד
שהמעסיק נדרש להפקיד לקופת גמל למרכיב
תשלומי המעסיק ,לרבות השיעור משכר העובד
שמשולם לרכישת אבדן כושר עבודה מכספי
המעסיק ולמרכיב התשלומים בעבור פיצויים,
בהפקדה לקופה מסוימת ,לסוג מסוים של קופה או
לקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של
קופות.
 ‰מוצע לקבוע כי אם נקבעה בדין או בהסכם
התניה על שיעור ההפקדות לקופת הגמל בניגוד
להוראות כאמור ,יהיה העובד זכאי לשיעור
ההפקדות הגבוה מבין השיעורים המרביים
שהמעסיק עשוי להפקיד לזכות העובד לפי הוראות
הדין או ההסכם ,עד לתיקון הדין או ההסכם.
תיקון  12נכנס לתוקף ביום  6.2.16ואם לא די
במהומת ממשק המעסיקים ,שהתחוללה באותה
עת ,הכניס תיקון  12את השוק הפנסיוני ,ואת כל
שחקניו (המעסיקים ,היועצים ,הסוכנים ,הגופים
המוסדיים) לבלבול רב.
בין היתר ,הועלו השאלות הבאות:
 ‰מה שיעור העלאות שיש לבצע? הן ביחס

להפקדות עובד והן ביחס להפקדות מעביד?
 ‰איך נתייחס להפקדות אכ"ע? הן יכללו
בהפקדות או לא?
 ‰כיצד מתייחסים לחלקי האחוזים אשר
יש להשלים בהסדרים בהם שיעור האכ"ע
נמוך?
ביטוח מנהלים עם תשואה מובטחת? – איך
מפקידים את התוספת הנדרשת בתיקון?
 ‰פוליסות ביטוח מנהלים עם מקדם
קצבה מובטח? האם חברות הביטוח יאפשרו
קליטה של ההפקדות בשיעורים החדשים
לתוך הפוליסות או ידרשו פתיחת פוליסה
חדשה.
כפועל יוצא מהבלבול שנוצר בשוק
העבודה הפנסיוני ,פורסם ביום  23.2.16הסכם
קיבוצי חדש בין ההסתדרות ובין נשיאות הארגונים
העסקיים שיאפשר שיעורי הפקדות שונים אולם
ההסכם יכנס לתוקפו רק בכפוף למתן צו הרחבה
וכן לשינוי תיקון  12בחקיקה.
ואכן ,ב־ 23.5פורסם צו הרחבה אשר נחתם על ידי
ראש הממשלה וב־ 6.6אישרה ועדת הכספים את
התיקון לחוק (תיקון  )16אשר החליף את תיקון .12
הפועל היוצא של ההסכם הקיבוצי הינו העובדה
שההפקדות החדשות הועלו מ־ 17.5%לשיעור חדש
בסך של  18.5%מתוך "השכר הקובע" – כהגדרתו
בהסכם החל על העובד ,ולא פחות מהשכר המבוטח
המתחייב על פי הסכם פנסיית חובה.
ההפקדות ישתנו בשתי פעימות .בפעימה
הראשונה ,שתחל על שכר יולי  2017תגמולי
עובד יעמדו על  ,5.75%תגמולי מעביד על
 6.25%ופיצויים על חשבון מעביד על ( 6%בסך
הכל  .)18%בפעימה השנייה שתחיל על שכר
ינואר  2017תגמולי עובד יעמדו על  ,6%תגמולי
מעביר על  6.5%ופיצויים על חשבון מעביד -
( 6%בסך הכל  .)18.5%מדובר על שינויים שיחלו
בשכר חודש יולי  16אשר משולם באוגוסט ,2016
וכן על פעימה שניה שחלה על שכר חודש ינואר
 2017אשר משולם בפברואר .2017
חשוב לציין כי גם אם הפקיד המעסיק לקרן
הפנסיה  ,8.33%עובר לתיקון ,הוא עדיין יהיה
מחויב בהגדלות האמורות כבר בפעימה הראשונה
כך שסה"כ ההפקדה תגיע ל־ 20.83%לקרן
הפנסיה 5.75%( .עובד;  6.25%תגמולי מעביד; 

תכנון פרישה

 8.33%פיצויים).

טרם נאמרה המילה האחרונה
לגבי ביטוח מנהלים קובע התיקון כי הפקדות
המעסיק לתגמולים וכן לכיסוי מסוג "אובדן כושר
עבודה" יהיו עד לתקרת הפקדה של מעסיק בגובה
 7.5%בלבד ,כאשר מינימום שיעור התגמולים
מעסיק חייב להיות לפחות  .5%נמחיש זאת
בדוגמאות הבאות .מעסיק אשר אצלו מבוצעות
לתוכנית פנסיונית ההפקדות הבאות:
 8.33%לפיצויים ו־ 5%לתגמולים;  2.5%לאכ"ע
 סה"כ מעסיק  5% .15.83%לתגמולים ע"ח עובד.סה"כ הפקדות .20.83% :במקום עבודה זה ,תיקון
 16לא יוביל לשינוי בהפקדות המעסיק .ברם ,לגבי
הפקדות העובד ,הן יגדלו בשתי פעימות ,כמצוין
לעיל ,כך שלבסוף יפקי ד העובד  6%לתגמולים,
וסה"כ ההפקדות מעביד  +עובד יהיו – .21.83%
במקום עבודה אחר בו התוכנית הפנסיונית בנויה
כדלקמן:
הפקדות מעסיק :לפיצויים  8.33%ולתגמולים 5%
ולאובדן כושר עבודה .1%
יתבצע השינוי כדלקמן:
בפעימה הראשונה :המעסיק יגדיל את התגמולים
ב־ 0.25%וכך יגיע להפקדה כוללת (יחד עם אובדן
כושר עבודה) לשיעור של  ,6.25%ואילו בפעימה
השניה יצטרך להגדיל את ההפקדה בעוד 0.25%
וסה"כ כולל אובדן הכושר יגיע ל־ 6.5%הפקדה.

הפקדות העובד ,הן יגדלו בשתי פעימות ,כמצוין
לעיל ,כך שלבסוף יפקיד העובד  6%לתגמולים,
וסכ"ה ההפקדות מעביד  +עובד יהיו.20.83% :
 8.33%לפיצויים ו־ 5.5%לתגמולים ו־ 1%אכ"ע –
סה"כ מעסיק 6% .14.83% :לתגמולים ע"ח עובד.
במקום עבודה אחר בו התוכנית הפנסיונית בנויה
עם הטבה לעובדים כדלקמן:
הפקדות מעסיק :לפיצויים  8.33%ולתגמולים
 5%ולאובדן כושר עבודה  0.8%יתבצע השינוי
כדלקמן:
בפעימה הראשונה :המעסיק יגדיל את התגמולים
ב־ 0.45%וכך יגיע להפקדה כוללת (יחד עם אובדן
כושר עבודה) לשיעור של  ,6.25%ואילו בפעימה
השניה יצטרך להגדיל את ההפקדה בעוד 0.25%
וסה"כ כולל אובדן הכושר יגיע ל־ 6.5%הפקדה.
הפקדות העובד ,הן יגדלו בשתי פעימות ,כמצוין
לעיל ,כך שלבסוף יפקיד העובד  6%לתגמולים,
וסכ"ה ההפקדות מעביד  +עובד יהיו.20.83% :
 8.33%לפיצויים ו־ 5.7%לתגמולים ו־ 0.8%אכ"ע
– סה"כ מעסיק 6% .14.83% :לתגמולים ע"ח עובד.
כפי שניתן לראות מדובר על חלוקה של שברי
אחוזי הפרשה למעסיקים על מנת לעמוד בתנאי
הצו.
פיצויים יהיו בשיעור הפקדה מינימאלי בשיעור
של  .6%עובד חדש אשר מתקבל לעבודה עם
תוכנית חסכון פנסיוני בשיעור פיצויים העולה על
 6%ימשיך המעסיק להפריש את שיעור הפיצויים

שהיה קודם לכן.
עם זאת ,חשוב לציין ,כי טרם נאמרה המילה
האחרונה בנוגע לתיקון  ,16האוצר עדיין לא הביע
את עמדתו בעניין .בדיון ועדת הכספים שהתקיים
ב־ 30.5העלה יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה
מר יובל ארנון את השאלה בפני חברי ועדת
הכספים בכנסת ותשובת רו"ח הראל שרעבי ,סגן
בכיר לממונה על שוק ההון ,האחראי על החסכון
הפנסיוני ,היתה כי הנושא בבדיקה וכי הם ישקלו
פתרונות שונים ,בין היתר ,באמצעות הוספת
נספח לפוליסה .בנוסף עולה שאלה ביחס לאופן
הפקדה לאכ"ע לעובד אשר מחזיק הן בקרן פנסיה
והן בביטוח מנהלים.
מאמר זה מובא לנוחות קהל הסוכנים ולידיעה
בלבד ,ואין בו כדי להוות חוות דעת ,יעוץ משפטי
או הנחיה לביצוע פעולות או הימנעות מביצוען.
עם זאת ,מוצע כי כל סוכן יעדכן את קהל
לקוחותיו ,הן המעסיקים הרלוונטי ,והן העובדים
(אשר גם אצלם יחול שינוי בהיקף ההורדות
משכרם לטובת החיסכון הפנסיוני) בנוגע
להשלכות תיקון  ,16ובחינת המצב המשפטי
הקיים והרלוונטי אצלו.
הכותבים הם יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני בלשכת
סוכני ביטוח והיועץ המשפטי ללשכה

למאמר המלא

יותר שקט ללקוחות שלך
סוכן יקר,
מעתה ניתן לרכוש שירותי דרך וגרירה למשאיות
עד למשקל  15טון .את השירות ניתן לרכוש דרך
חברות הביטוח :מנורה ,מגדל ,כלל ,הראל ,ביטוח
חקלאי ,הכשרה ושומרה.
לפרטים נוספים פנה לחתמ/ת בחברת הביטוח.

לקבלת פרטים נוספים ,קו חם לסוכני ביטוח03-5578822 :
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שאלה משפטית

הסוכן או חברת הביטוח :מי אשם בכך
שהמבוטח לא ראה את הפוליסה?
מבוטח עבר מחברת ביטוח אחת לאחרת בהמלצת הסוכן  -ומבלי
לראות את הפוליסה  ‰לאחר שרכושו נפגע ,גילה כי אינו זכאי לפיצוי
ותבע את חברת והביטוח והסוכן  ‰כיצד הכריע בית המשפט?

עו"ד עדי בן אברהם

ב

על מרפאה וטרינרית ,בוטח על ידי
חברת ביטוח בפוליסה לביטוח בית
עסק הכוללת בין היתר ,כיסוי לתכולת
בית העסק ולציוד אלקטרוני .במהלך טיפול,
התקלקל מכשיר אלקטרוני במרפאתו .בעל
המרפאה היה מבוטח בחברת ביטוח מסוימת ,לה
מסר רשימת ציוד אלקטרוני של
המרפאה ונאמר לו כי במקרה של
קלקול או אובדן הוא יקבל פיצוי
על פי ערך כינון – מכשיר חדש.
המבוטח טען כי סוכן הביטוח
הציע לו לעבור לחברת ביטוח ב’
במחיר זול יותר תוך שמירה על
כיסוי זהה.
עוד הוסיף כי לא קיבל את
הפוליסה ,והסוכן או חברת הביטוח
לא הסבירו לו במסגרת המו”מ
לכריתת חוזה הביטוח ועד לאחר
קרות האירוע את עיקרי הכיסוי
הביטוחי ואת החריגים והסייגים
לו המופיעים בפוליסה .רק לאחר
קרות המקרה ,הגיע אליו סוכן
בית המשפט קבע כי הנטל להוכיח המצאת הפוליסה מוטל על המבטח
הביטוח והציג בפניו את הפוליסה
ואת הסייגים והחריגים לכיסוי
הביטוחי ,וביניהם ,כי הפוליסה מחריגה נזק שילוחית ביחד ולחוד עם הסוכן.
לתכולה או לציוד אלקטרוני שאירע כתוצאה
בתגובה טענה חברת הביטוח כי הנזק נגרם
מבלאי ,וכי בכל מקרה על פי פרק הביטוח לציוד עקב בלאי ,וכי נזק מסוג זה מוחרג בפוליסה.
אלקטרוני בפוליסה ,הפיצוי למכשיר שגילו מעל עוד טענו בחברה שמדובר בפוליסה סטנדרטית
שנתיים הינו בערך שיפוי ולא בערך כינון.
שנשלחה למפקח על הביטוח ,ועל כן יש להחיל
את הוראת סעיף ( 2ב) לחוק חוזה ביטוח ולכן
יש לדחות את טענות התובע.
בנוסף ,חברת הביטוח טענה כי אם יתקבלו
טענות המבוטח יש להטיל את האחריות על
הסוכן ביטוח בלבד ,שלטענתן לא מסר את
משרדים ברחוב העמל,
הפוליסה לתובע ויצר מצג שווא אצל התובע
קרית אריה פתח תקווה
לעניין היקף הכיסוי והפיצוי הקיים בפוליסה.
חברת הביטוח הוסיפה כי יש לקבוע כי בנסיבות
 40מ"ר  700 -מ"ר  ‰שכ"ד החל
המקרה ,הרי שהסוכן לא שימש כשלוח שלה
לעניין המשא ומתן לכריתת הסכם הביטוח,
מ־ 35ש"ח למטר  +דמי ניהול
שכן חרג מהרשאתו ולא פעל בהתאם להנחיות
*כולל ליווי אדריכלי
שולחתו.
ישרא־לוי השקעות בע"מ
סוכן הביטוח מצידו טען כי מקרה הביטוח לא
הוכח ,וכי הפוליסה מחברת הביטוח הראשונה
טל'052-6213835 ,03-6883101 :
זהה כמעט לחלוטין לפוליסה של החברה

להשכרה
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המבוטח ,שחריגים אלו שלא היו ידועים לו,
טען כי הסוכן התרשל ,הפר את חובתו טרם
כריתת חוזה הביטוח ,הפר את חובות תום הלב,
ואת חובת הזהירות המוטלת עליו כלפי המבוטח.
לכן ,תבע בעל המרפאה את סוכן הביטוח והוסיף
כנתבעת נוספת את חברת הביטוח כאחראית

הנתבעת בכל הקשור לכיסויים ,ההחרגות
והסייגים .בנוסף ,טען הסוכן שהוא שימש
שלוח של חברת הביטוח ועל כן גם אם ייקבע
כי התרשל ,עילת התביעה היחידה הקיימת
לבעל המרפאה היא כנגד החברה המבטחת
ולא כנגדו.
בסופו של דבר בית המשפט חייב
את החברה ,ודחה את התביעה נגד
סוכן הביטוח .בפסיקתו הדגיש בית
המשפט כי הנטל להוכיח המצאת
הפוליסה למבוטח מוטל על
המבטח ,אך לאור הסתירות בעדות
הסוכן בעניין זה ,ניתן לקבוע כי
חברת הביטוח לא העבירה את
הפוליסה לידיו טרם קרות האירוע.
בית המשפט אף קיבל את טענת
התובע כי לא קיבל ,מהסוכן או
חברת הביטוח ,הסבר על מהות
הכיסויים והחריגים העיקריים
לפוליסה בטרם כריתת חוזה
הביטוח .עוד קבע בית המשפט
כי מבטח אינו יוצא ידי חובתו
במסירת הפוליסה לסוכן הביטוח
ובמקרה שכזה הסיכון שהפוליסה
לא תגיע למבוטח מוטלת על חברת הביטוח
במלואה .בנוסף ,חברת הביטוח הפרה את חובתה
לקיום חובת הווידוא.
עם זאת ,חשוב לזכור כי חרף מסקנת בית
המשפט במקרה דנן ,חוזר צירוף לביטוח אשר
נכנס לתוקף ביום  3.1.16קובע כללים בנוגע
לאופן צירוף לביטוח תוך מתן דגש על בירור
צורכי המבוטח טרם המכירה וכן על חשיבות
הפירוט של עיקרי הכיסוי הביטוחי הנמכר,
החריגים ,תקופת הכיסוי ועוד עובר למכירת
הפוליסה .מוצע כי כל סוכן יבחן את תסריטי
המכירה המבוצעים במשרדו ויוודא כי הם
מותאמים להוראות חוזר צירוף לביטוח ,הן לעניין
בירור צרכים והן לעניין הפירוט הנדרש במהלך
שיחת המכירה ,הכל על מנת למנוע טענות כפי
שהועלו על ידי המבוטח ,לפיהן לא נאמר לו או
לא נמסר לו מידע ביחס לפוליסה נשוא המכירה.
הכותב הוא היועץ המשפטי של לשכת סוכני
ביטוח

לפני סיום

ח"כ שאשא ביטון" :סוכני הביטוח
עושים עבודה מצוינת למען הציבור"
מערכת ביטוח ופיננסים

ב

כנס סניף חיפה של לשכת סוכני
ביטוח ,שהתקיים ביום חמישי
שעבר במלון רימונים בעכו ,אמרה
ח"כ ד"ר יפעת שאשא ביטון (כולנו) כי
"מקצוע הסוכן חשוב מאין כמוהו .סוכני
הביטוח עושים עבודה מצוינת למען הציבור.
לא יכול להיות שבמשך תקופה ארוכה יעשו
שיימינג לציבור שלם .אני עומדת בראש
הוועדה לזכויות הילד בכנסת ואני מודעת
לחשיבותם של ביטוחים נכונים לילדים
בתחום התאונות ,הבריאות והחיסכון וסוכני
הביטוח הם בעלי המקצוע הנכונים לביצוע
של כל אלו .אני עצמי מבוטחת אצל סוכן
אישי" ,סיפרה .ח"כ שאשא ביטון אף הזכירה
את שיתוף הפעולה עם הלשכה בתפקידה
הקודם כסגנית ראש העיר קריית שמונה ,כאשר
סוכני הלשכה הגיעו מידי שנה לשפץ בשיתוף
איתוראן מוסדות שונים בקרית שמונה.
בכנס שנערך בשיתוף עם שגריר שרותי

ביטון ורוזנפלד" .מקצוע הסוכן חשוב מאין כמוהו"

דרך ,השתתפו כ־ 130סוכנים שנהנו מהרצאות
מעשירות מפי מיטב המרצים וביניהם :מיכל
עובדיה ,מומחית לפרזנטציה ,ליאור אטיאס,
מנהל המרכז למנהיגות ,חנה הרשקו ,מאמנת
עסקית לענף הביטוח וסוכן הביטוח דורון
הורנפלד מוביל דרך בגביית שכר טרחה.
את הכנס נעל גיא גודס ,מאמן מכבי ת"א

לשעבר ,שדימה את סוכן הביטוח למאמן
העומד בראש צוות המחוייב להצלחות
ולציבור.
יו"ר מחוז חיפה והצפון ,מיכה אדוני ,תקף
את הפיקוח על הביטוח" .נגד המפקחת
תלויים ועומדים  10בג"צים מתחילת השנה.
לא היה דבר כזה מעולם; בכנס האחרון
באילת התבשרנו כי זכינו בתביעה כנגד
הביטוח הישיר .עמדה המפקחת על הבמה
ולא הזכירה במילה פסק דין זה! כנראה שזה
לא מצא חן בעיניה .אתם יודעים למה? היא
פשוט לא רוצה אותנו!".ליאור רוזנפלד יו"ר
סניף חיפה אמר" :לא בכל יום אנחנו מקבלים
במרוכז כמות כזאת של ידע .מיטב המומחים
שיתפו את הסוכנים בכלים מעשיים מעולם
השיווק למכירות פרטניות ולציבורים גדולים.
אני מודה לח"כ שאשא ביטון על התמיכה
והמילים החמות שניכר כי יצאו מהלב  .יש לנו
עוד חברה בכנסת".

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :
דרושים
למיזם יחודי בסוכנות ביטוח בתחום
הבריאות במרכז הארץ ,דרוש/ה שותפ/ה:
סוכן/ת ביטוח כמנהל/ת עסקים לסוכנות
קיימת לתפעול הפעילות בסוכנות :מכירת
פוליסות בתחום הבריאות ללקוחות
קיימים ,שווק ,קידום ופיתוח הפעילות
הקיימת טלפון 052-2786152
לסוכנות ביטוח בגבעתיים דרוש/ה
פקיד/ה אלמנטרי – חובה ניסיון של שנתיים
לפחות ,בטיפול והפקה של רכב ודירות ,ניהול
אדמיניסטרטיבי של המשרד ,שליטה מלאה
במערכות מחשוב וסריקה –ידע בתחומי ביטוח

נוספים – יתרון  .משרה מלאה –  8שעות – 5
ימים בשבוע .נא לשלוח קורות חיים למייל
avital@ashani.co.il
לסוכנות ביטוח פנסיונית היושבת בבורסה
ברמת גן מתפנה חדר  +שרותי משרד מלאים
עבור סוכן ביטוח חיים תנאים מעולים
לפרטים טלפון 050-5293836
לסוכנות ביטוח ותיקה ,משפחתית ונעימה
במרכז תל אביב דרוש/ה פקיד/ת ביטוח
אלמנטרי לטיפול שוטף בחידושים ,חדשים,
תביעות וניהול יומן .ניסיון קודם באלמנטרי
 חובה .הכרת תוכנת הפקה של כלל ביטוח-יתרון .ראשון –חמישי ,חנייה פרטית במקום.
עבודה מיידית .ניתן לפנות במייל:
ori@saar-ins.com
חתם/ת עסקים ברמה גבוהה ,שליטה בהנדסי,
וניסיון מוכח ,למשרה מלאה בפתח תקוה.
למתאימים יוצעו תנאים טובים ואופק קידום.
קורות חיים למייל jobs@avivit.co.il

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצערה של
חברת הלשכה חנה
אשכנזי במות אמה

פנינה גולדמן
ז"ל
שלא תדעו עוד צער
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דרושים סוכני ביטוח עצמאים המעוניינים
להצטרף ליחידה בתנאים טובים ולקבל 10-12
פגישות איכותיות חדשות בחודש .לפנות
במיילint_101@walla.co.il :
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 5 ,ימים בשבוע.
נא לשלוח קו"ח למייל miki@gl-ins.co.il

מתפנה למשרת ניהול הולמת  -מנהל תחום
ביטוח עו"ד בהשכלתו מתמחה בביטוח אחריות
מקצועית ובריאות ,ניסיון עשיר בניהול מכרזים,
מו"מ מסחריים ,כתיבת הסכמים כולל גיבוש
מדיניות ,ליווי עסקאות ואסטרטגיות שיווק
ומכירות לפרטים052-2786152:
debbyr@hever.co.il

שירותים ,ניקיון ,אינטרנט ,מערכת הקלטת
שיחות ,ועוד המחיר פיקס כולל את כל
המיסים ,דמי ניהול ,מים ,חשמל ,ארנונה ,ניקיון
יומי ועוד .אפשרות לשכירות חודש בחודשו
וללא התחייבות .המשרד ממוקם בא-ת החדש
של ראשון לציון ,ליד קניון הזהב/סינמה
סיטי .גישה לתחבורה ציבורית ,חניה חופשית.
עדיפות לסוכן אלמנטארי לטובת שת"פ.
לפרטים :שלמה 052-2944888
shlomo@ks-ins.co.il

שכירות משנה

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

חיפוש עבודה

בסוכנות ביטוח בפתח תקווה משרד/ים לסוכן דהרי סוכנות לביטוח בע"מ מעוניינים
בקניית תיקי ביטוח במגוון אפשרויות ,קניה
מרוהט/ים ,עם כל הציוד הנלווה שכלולות
מתמשכת (קניה ופרישה בשלבים ) ,קבלת
במחיר (תשתית רשת ,חיבור לחברות ביטוח,
הקלטת שיחות , ,חדר ישיבות ,חשמל ,ארנונה ,ניהול תיקי ביטוח ,צירוף סוכנים ל"בית-סוכן".
בכל ענפי הביטוח – סודיות מובטחת .לפרטים
מים ,ניקיון ,חדר ישיבות מאובזר ועוד).
מוטי דהרי   dahar@017.net.il 053-7490000
לפרטיםziv@avivit.co.il
לסוכנות ביטוח פעילה ,המעוניינת לשכור
שולחן במשרדה ,במחיר מסובסד ,המשרד כולל
 ריהוט ,מחשב ,אינטרנט ,טלפון ,שירותים,ומטבחון ,המחיר כולל את המיסים הדרושים.
הרעיון שיתוף פעולה עסקי עם סוכן המעוניין
בהתקדמות בענף .עדיפות לסוכן חיים לטובת
שת"פ .לפרטים אלמוג כהן 050-9880807
shivukalmog@gmail.com
להשכרה משרד/חדר גדול ,מואר ,אפשרות
למרוהט במתחם איכותי הכולל מטבח,

סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש
תיק ביטוח חיים ו/או אלמנטארי באופן מלא
או חלקי ,כולל אפשרות להמשך ליווי התיק
והעסקה .ניתן לפנות למייל :
 dudi@gamafinansim.co.ilאו לנייד
050-5368629:
סוכנות ביטוח ותיקה ,בעלת ניסיון רב,
מעוניינת ברכישת תיק אלמנטרי ו/או חיים,
באופן מלא או חלקי ,כולל אפשרות המשך
העסקה .נא לפנות אל זיו ziv@avivit.co.il

