ביטוח

הרפורמה
בניתוחים הפרטיים
יוצאת לדרך

ופיננסים
inf.org.il

ממחר יבוטלו
ההחזרים הכספיים
על ניתוחים פרטיים

עמוד 8

גיליון מס'  30 … 589ביוני 2016

אפקט הברקסיט מגיע
גם לענף הביטוח
הירידות החדות בעולם שבאו בעקבות
ההחלטה הדרמטית בבריטניה
להיפרד מהאיחוד משפיעות גם על
חברות הביטוח וגם על חסכונות
הפנסיה שלנו  ‰פרויקט מיוחד

עמוד 3־2

בג"צ אישר את רפורמת קרן
פנסיה ברירת מחדל

אילץ
הביטוח ,אך
חברות
עתירתן של
האדומיםאת
המשפט דחה
בית
השווקים
הסעירו את
העולם
בבורסות
המסכים
משלוש
תקופת
מפניאת
חששותלקצר
והעלוסלינגר
המפקחת
את
2008
המכרזשל
דומה לזה
משבר
השבוע,
שנים לשנתיים  ‰הדיווח המלא באתר inf.org.il

האסיפה הכללית
קבעה כי התקנון
החדש יעבור
שינויים נוספים
באסיפה הציג אברמוביץ
את הישגי הלשכה
ואת פעילות פרויקט
סוכן ביטוח 2030
עמוד 5
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תביעה ייצוגית בסך
 17מיליארד שקל עמוד
נגד אגף שוק ההון
עמותת “כן לזקן"
הגישה בקשה לאישור
תביעה ייצוגית על
רקע ביטול הביטוחים
הסיעודיים הקבוצתיים
עמוד 4

למנוע את
העתיד לבוא
הקורס שיסייע לכם
לרכוש את הכלים
הנכונים לעולם הביטוח

| עמוד 8

“אביב פיננסי” :מה
מנסה האוצר לעשות
עם קופת הגמל
החדשה להשקעה?
משרד האוצר “חיסל"
את שוק הגמל באמצעות
מוצר חדש  ‰איזו
בשורה הוא מביא?
| עמוד 10

ברגע האמת :האם
פוליסת הדירה
התקנית החדשה
תפצה את המבוטח?
כך תתאימו ללקוחו את
הביטוח הנכון ביותר עבורו
| עמוד 12

בריטניה עוזבת

אפקט הברקסיט :ביטוחי החיים
צפויים לסבול מההחלטה
השלכותיה של ההחלטה הגורלית של בריטניה לא פוסחות על שוק
הביטוח העולמי ,כאשר חברות הביטוח בלונדון צנחו בלמעלה מ־‰ 15%
כעת המגמה נותנת את אותותיה גם מעבר לגבולות המדינה

צופית הרלינג

ה

הצבעה של העם הבריטי בעד עזיבת
האיחוד האירופי (“ברקסיט”) מדאיגה
את חברות הביטוח בעולם ,כאשר הדעות
חלוקות לגבי השלכותיה .עם היוודע דבר החלטת
העם הבריטי ,מניות המגזר הפיננסי וחברות
הביטוח בפרט ,צנחו בבורסה בלונדון במעל ל־,15%
והמגמה הזו הגיעה גם לאירופה וארה”ב.
טרם ההחלטה ,משרד האוצר הבריטי ,קרן המטבע
העולמית ואחרים הזהירו כולם כי הצבעה לעזוב
תפגע בכלכלת בריטניה ואף תאיים על השווקים
הגלובליים ,כאשר גם איגוד המבטחים הבריטי
( ,)ABIאיגוד סוכני הביטוח הבריטיים ()BIBA
ומנהיגי איגודי ביטוח מרחבי אירופה תמכו
בהישארות באיחוד.
מצד אחד ,יש כאלו שסבורים כי בניגוד
לתחומים אחרים ,ההחלטה לא צפויה
להשפיע על תעשיית הביטוח באופן ניכר.
אך יש הטוענים כי לונדון תאבד את
ההשפעה שלה כמוקד פיננסי למרכזים כמו
סינגפור או ניו יורק ,והדבר ישפיע גם על
מבטחים ,שעשויים לראות פגיעה ברווחיהם.
לתעשיית הביטוח הבריטית ,שמהווה
מוקד גלובלי בתחום הביטוח ,יש כעת גישה
לשוק יחיד שמורכב מ־ 28חברות האיחוד
האירופאי – המוערך בחצי מיליארד איש.
ביטול זכויות הוויזה שמקנה החברות באיחוד
האירופי יגרום לכך שמבטחים בריטים
המבצעים במדינות האיחוד את עסקיהם,
יעבירו חלק מהפעילות לחברות בת בתוך
האיחוד ,ויעקפו בכך את השוק של הבנק הבריטי
 .Lloydלמרות זאת ,בטור במגזין פיננשל טיימס,
מנכ”לית  Lloydסבורה כי לונדון תישאר הבירה
של מגזר הביטוח.
המבטחים מחזיקים בתיקי פורטפוליו גדולים
של אג”ח קונצרניות כדי לכסות את ההתחייבויות
שלהם .כל נפילה בערך האג”ח תוכל להפחית את
שיעורי כושר הפירעון של המבטחים בטווח הקצר,
אך מאחר והם נוטים להחזיק את האג”ח האלו עד
למועד הפירעון ,לא צפוי להם נזק כלכלי אלא אם
ברירות המחדל יעלו.

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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אל מול אלו ,חוסר הוודאות בשוק גוש היורו עשוי
להוות כעת יתרון לבריטניה ,שאולי תהפוך ליעד
אטרקטיבי יותר לביצוע עסקים .שוויץ היא דוגמא
לכך ,כאומה יציבה פיננסית שאינה חברה באיחוד,
אשר יש לה גישה לשוק שלו אבל לא חייבת לפעול
על פי חוקיו .עדות לכך הם  Zurichו־,SwissRe
שניים מהמבטחים המצליחים בעולם ,שהציבו את
המטות שלהם בשוויץ.

עמלות בסכנה

מי שצפויים לסבול בעקבות הזעזועים בשוק
העולמי ,הם העוסקים בניהול ביטוחי חיים .נפילות
בשווקים יפגעו בעמלות הניהול השנתיות .עלויות
הבסיס הן קבועות ,לכן כאשר השוק עולה מעלה
גם הפעולות שלהן עולות .בימים אלו לעומת זאת,
מדובר במצב ההפוך .ההשפעה על מבטחים שאינם
עוסקים בביטוחי חיים מצומצמת יותר ,מאחר
ולרבים מהם יש מעט עסקים חוצי גבולות והם
מחזיקים בתיקי השקעות שמרניים מאוד.

עלויות שאינן חיוניות

ההשלכות של ההחלטה הבריטית עשויות להגיע
הרחק מעבר לבריטניה Prudental .האמריקאית,
אחת מטענות אלו הסבורים כי השפעת הברקסיט
תהיה נמוכה ,היא שההשקעות שנעשו על
ידי מבטחים אולי ימשיכו להוות יתרון
בשל שיעורי ריבית נמוכים ,כאשר הבנקים
המרכזיים אולי יקלו במדיניות המוניטרית
שלהם כתוצאה מהברקסיט .כך למשל ,הפד
האמריקאי ימנע אולי מהעלאת שיעורי
הריבית בעתיד הקרוב ,ובכך ידחה את
החזרה לשיעור ריבית סביר.
בתוך כך ,לפי סקר שנערך
טרם משאל העם על ידי פירמת
עורכי הדין הבריטית Kennedy
שפועלת מסביב לעולם ,רוב
החברות אמרו כי מוקדם מדי
להבטיח תוכנית חירום מפורטת,
יש הטוענים כי לונדון תאבד
את ההשפעה שלה כמוקד פיננסי .עד שיוודעו תוצאות ההצבעה  -אחרת הן
בתמונה הקטנה :יוסי מנור עלולות ליצור עלויות שאינן חיוניות.
יו"ר  MDRTאירופה ,יוסי מנור ,שוחח
שיש לה עסקים גדולים בארה”ב ובאסיה עם חשיפה בימים האחרונים עם עמיתיו באירופה ובבריטניה.
״הממלכה המאוחדת עומדת בפני משא קשה
מעטה לאירופה ,הראתה נפילה של  7%במנייתה
בעקבות הברקסיט ,אך היא הבהירה כי לא מצפה הצפוי ביציאה מהאיחוד האירופי ,עם תוצאות
לתוצאה לגרום לשינוי משמעותי בעסקיה בעתיד לא ידועות .כמו כן ,קיימת סבירות גבוהה מאוד
הנראה לעין CBL .מניו זילנד ,שמפעילה שירותי למשאל עם סקוטי המהווה איום על האיחוד .אנחנו
ביטוח מבריטניה ,כבר הודיעה כי היא תמשיך סוכני הביטוח צריכים להתמקד בדברים שאנחנו
את הפעילות שלה בבריטניה אך תשנה את יכולים לשלוט בהם ואלה הם הלקוחות שלנו.
מיקומה ,כנראה לאירלנד .באשר לחברות הביטוח עלינו לעזור ללקוחות וליידע אותם על מבנה תיק
הישראליות ,נראה שיהיה עליהן להישאר דרוכות ההשקעות הפנסיוני שלהם .כדאי לזכור כי כלכלת
בכל הנוגע לתנודות בעולם ,כאשר לפי ההערכות בריטניה מייצגת פחות  5%מהתמ"ג העולמי ,ושוק
ההון שלה עומד על כ־ 6%משווי השוק העולמי״.
ישראל צפויה לספוג פגיעה מוגבלת.

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

בריטניה עוזבת

בורסות העולם צונחות

כמה כסף יאבדו חסכונות
הפנסיה בעקבות הברקסיט?

העזיבה המפתיעה של הבריטים את האיחוד האירופי הכניסה את העולם להלם ,ולרצף
של ירידות בבורסות  ‰כיצד משפיע הברקסיט על החסכונות הפנסיוניים בישראל?

מיכל חיוט

ה

מסכים שנצבעו אדום בבורסות ברחבי
העולם ,לאחר שהרוב הבריטי הצביע
בעד עזיבת האיחוד האירופי ,הכניסו
את השווקים ללחץ .נשמעו חששות מפני משבר
כלכלי דומה למשבר של  ,2008כמו גם תהיות
בנוגע להשפעה על החסכונות הפנסיוניים
בישראל והכספים שמושקעים מעבר לים.
למרות החששות ,נראה שלברקסיט אין השפעות
כלכליות מהותיות על החסכונות הפנסיוניים
בישראל ,זאת מכיוון שמדובר בהשפעה לטווח
הקצר בלבד .עם זאת ,החששות הגדולים מגיעים
דווקא מההשפעה הפוליטית ,כאשר כבר תקופה
ארוכה שהסביבה הפוליטית באירופה מהווה
סיכונים“ .מפת הסיכונים הגלובלית די עמוסה
בשנים האחרונות” ,מזכיר אורי גרינפלד,
הכלכלן הראשי של פסגות“ .אירופה ,סין וברזיל
מהוות עלייה ברמות הסיכון .כך שההיערכות
לירידות באירופה היתה עוד לפני ,למרות שלא
ציפינו שהבריטים ייצאו מהאיחוד ,נערכנו באופן
דפנסיבי יותר”.
החששות ממהפך פוליטי באירופה
התרחבו עם ההחלטה של הבריטים
וכעת חוששים בעולם מפני גל
עזיבות של מדינות נוספות
כמו צרפת ,הולנד ואוסטריה
את האיחוד“ .זה הפחד הגדול היום,
זו הסיבה שהשוק ירד” ,קובע גרינפלד.
“השווקים דואגים שאנחנו מתחילים לראות

התפוררות של האיחוד ,ההסתברות לכך שגוש
האירו יתפורר היתה נמוכה ,אבל כעת היא

“הסביבה הפוליטית באירופה
לא פשוטה וזה מה שהשווקים
הכי לא אוהבים – אי ודאות .לכן,
כל הסיפור הזה וההשלכות שלו
ימשיכו לטלטל את השווקים”

לא כולם מוגנים
מהטלטלה בעולם

עלתה בעקבות ההחלטה בבריטניה .כל עוד
הסביבה באירופה לא יציבה ,עם הבחירות
הצפויות בהולנד ,בצרפת ,באיטליה ,בגרמניה
ובספרד – כל הדברים האלה ממשיכים לייצר
סביבה פוליטית לא פשוטה וזה מה שהשווקים
הכי לא אוהבים – אי ודאות .לכן ,כל הסיפור הזה
וההשלכות שלו ימשיכו לטלטל את השווקים”.

מי יושפע?

עם זאת ,גרינפלד לא ממש דואג ומבהיר כי
בטווח הרחוק ,הירידות החדות ברחבי העולם
לא ישפיעו על החוסכים לפנסיה“ .היו
ירידות בסוף השבוע ,אבל בסופו של
דבר ,מכיוון שאין השפעה כלכלית
מהותית ומכיוון שהעולם ממשיך
לצמוח והריבית נמוכה ,יש ירידות
בתקופות – ואז באים תיקונים כלפי
מעלה .מדובר בתנודתיות שלא משפיעה
בסופו של דבר על מי שחוסך לטווח הארוך”.
למרות זאת ,חשוב לזכור שלא כולם מוגנים
מהטלטלה בעולם .ישנם מי שיושפעו מהירידות
החדות ,והם החוסכים לפנסיה שעתידים לפרוש
בקרוב“ .עבור אנשים שלפני פרישה יש
משמעות לירידות ,הן משפיעות על החיסכון”,
מסביר גרינפלד“ .פה נכנס המודל הצ’יליאני,
שמתאים את החיסכון לגילו של החוסך .כספיהם
של אלו שנמצאים בגיל קרוב לפרישה יושקעו
באופן סולידי”.

להוביל
את עולם הבריאות
עם הכשרה
פרטים נוספים אצל מפקחי הרכישה
חפשו אותנו גם ב-
הכשרה חברה לביטוח בע"מ
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*ט.ל.ח ,בכפוף לתנאי הפוליסה והחברה.

מחדל הסיעוד

"הונאת צרכנים המונית" :תביעה ייצוגית
על רקע ביטול הביטוחים הסיעודיים
עמותת "כן לזקן" הגישה השבוע תביעה ייצוגית בסך  17מיליארד שקל נגד
אגף שוק ההון והמפקחת ,ונגד החברות מגדל ,הראל והפניקס  ‰לפחות שני
ארגונים גדולים נוספים מכינים גם הם תביעות ייצוגיות בנושא

רונית מורגנשטרן

ע

מותת "כן לזקן" הגישה השבוע בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב
לאישור תביעה ייצוגית בהיקף של
 17מיליארד שקל על רקע ביטול הביטוחים
הסיעודיים הקבוצתיים.
התביעה הוגשה נגד אגף שוק ההון במשרד
האוצר ,המפקחת על הביטוח ,דורית סלינגר,
וחברות הביטוח מגדל ,הראל והפניקס.
העמותה מאשימה בבקשתה את משרד האוצר
בכך ש"אישר בדרך של מחדל לחברות הביטוח
למכור לציבור מוצר פגום שהוצג כ'פוליסות
ביטוח סיעודי' ,וכי החברות ניצלו רשלנות זו
ומכרו מוצר שידעו או לפחות היה עליהן לדעת
שהוא פגום ,על מנת למקסם את רווחיהן”.

רשלנות רגולטורית קשה

עוד נכתב בבקשה ,שהוגשה באמצעות משרד
עורכי הדין "שורץ־נרקיס" ,כי "היא באה לתקן
את מצבם של עשרות אלפי מבוטחים לשעבר,
אשר רכשו במיטב כספם את מה שכונה
על ידי חברות הביטוח 'ביטוחים סיעודיים
קולקטיביים' ,שעה שסדרת מעשי אחיזת
עיניים גרמו למבוטח להאמין כי ביטוח זה

תמונת
עמלות

סטודיוהראל
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ריסק

בקליק

ימשיך ויעמוד לו לעת זקנה .עתה מתברר
כי שורת הרווח של חברות הביטוח ,בשיתוף
רשלנות רגולטורית קשה ,מונעת מן האזרח
לקבל את כספי יום סגריר להם הוא נדרש לעת
זקנה".
עמותת "כן לזקן" טוענת בנוסף כי מדובר
ב"הונאת צרכנים ,המונית אולי מהחמורות
שידעה מדינת ישראל בה נגבו
במשך שנים מדי חודש סכומי
כסף בגין מה שנחזה כביטוח
סיעודי והתברר כעורבא פרח,
וכי מעשה אחיזת עיניים זה
זועק ומשווע לסעד משפטי
כך שבקשה זו הינה אמנם
בבחינת המעט והמאוחר אך
המתבקש".

מברך על התגובה

בתגובה מסר ח"כ איציק
שמולי (המחנה הציוני),
ל"ביטוח ופיננסים"" :אני
מברך על כך שאחרי
שחשפנו את גודל ההונאה

תמונת
סוכן

תמונת
לקוח

אתר הלקוחות
החדש

תמונת
מעסיק

עסק
בקליק

באה תגובה גם בצד המשפטי; כבר שנתיים שאני
נלחם וצועק בכנסת שמדובר בהונאה הכי גדולה
שהייתה כאן ,והכי כואב שהיא התרחשה ברישיון
של המדינה .הרגולטור הפקיר את הציבור
והקריב אותו לטובת האינטרסים של חברות
הביטוח .המינימום שנדרש הוא שהמדינה תיקח
אחריות ותעניק רשת ביטחון לנפגעי ההונאה
הזו".
ההערכה היא שמדובר בתביעה ייצוגית
ראשונה בתחום הביטוחים הסיעודיים
הקולקטיביים שהותירו עשרות אלפים
מבוטחים מבוגרים ללא ביטוח סיעודי,
לאחר ששילמו עשרות שנים ,בנוסף
החל מה־ 1בינואר  2017יצטרפו
עוד מאות אלפים לתביעה,
לאחר שהאיסור על חידוש
ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים
ייכנס לתוקף ,על פי הנחיית
סלינגר .ל”ביטוח ופיננסים”
נודע ,כי יש לפחות שני
ארגוני עובדים גדולים
שמכינים גם הם תביעות
ייצוגיות בנושא זה.

סלינגר .זו כנראה לא התביעה הייצוגית היחידה
שתתמודד איתה

המכלול שלי
עבורך ,להמשך שנים של צמיחה

חדשות הלשכה

האסיפה הכללית שלחה את תקנון
לשכת סוכני ביטוח למקצה שיפורים

בישיבה שהתקיימה בתחילת השבוע הוחלט להכניס בתקנון תיקונים נוספים והדוח הכספי
של הלשכה אושר ברוב קולות  ‰נשיא הלשכה ,אריה אברמוביץ ,סקר את הישגי הלשכה
והציג את המודל שמפתחת הלשכה לפתרון משבר ביטול ביטוח הסיעוד הקולקטיבי

מערכת ביטוח ופיננסים

י

שיבת האסיפה הכללית של לשכת סוכני
ביטוח נערכה ביום ב’ השבוע .את הישיבה
פתח נשיא הלשכה ,אריה אברמוביץ,
שסקר את האתגרים כבדי המשקל עמם
התמודדה הלשכה בשנה החולפת לטובת
ולמען סוכני הביטוח .ראשית הציג אברמוביץ
את הישג הלשכה במשפט מול ביטוח ישיר,
כאשר בית המשפט המחוזי בת”א פסק פעמיים
לטובת הסוכנים ופסל את קמפיין “שוקה”
השגוי והבזוי במתכונתו הנוכחית“ .החלטת
בית המשפט אשר פסלה  12פרסומות של
ביטוח ישיר מביאה לתיקון עוול מתמשך
לציבור סוכני הביטוח .השופט אליהו בכר פסק
באופן חד וברור כי לא ניתן להשתמש במסר
‘למה לממן סוכן’” .אמר אברמוביץ“ .מדובר
בהחלטה דרמטית ובעלת חשיבות מכרעת על
תרבות השיימינג העיסקית בישראל בכלל
ועל תדמית סוכני הביטוח בפרט .לא נאפשר
לאיש לצמוח על חשבוננו ,לעולם לא נאפשר
את רמיסת תדמית הסוכן”.
כמו כן סקר אברמוביץ את פעילות פרויקט
סוכן הביטוח  ,2030ובמסגרתו פתיחת קורס
מומחה הממ”ש (מומחה מניעה משפחתי)
שיתמקד בשני נושאים מרכזיים :הסוכן כמנהל
עסקי והסוכן המניעתי .בנוסף הציג נשיא
הלשכה את עבודת הוועדה הציבורית לבחינת
עתיד ענף הביטוח בראשות השר לשעבר גדעון
סער ובהשתתפות מנכ”ל משרד האוצר לשעבר
שמואל סלבין ,והמפקח על הביטוח לשעבר
רו”ח דורון שורר.
הישג דרמטי נוסף שהציג נשיא הלשכה הינו
הצעת החוק להפרדת תגמול סוכן הביטוח
מדמי הניהול שאושרה בוועדת הכספים של
הכנסת בשבוע שעבר וצפויה לעבור בשבועות
הקרובים קריאה שנייה ושלישית בכנסת.
“הצעת החוק של חברי הכנסת מיכל בירן,
מיקי זוהר ועומר בר לב תביא סוף סוף ליצירת
תגמול הוגן וראוי לסוכן הביטוח ,ותשים סוף
אחת ולתמיד למראית העין השלילית שיוצר
המודל הנוכחי”.
עוד הציג אברמוביץ את המודל שמפתחת
הלשכה לפתרון משבר ביטול ביטוח הסיעוד
הקולקטיבי ,פניית הלשכה למבקר המדינה
וליועץ המשפטי לממשלה בנושא ביטוחי
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“לא נאפשר לאיש לצמוח על חשבוננו”

הנסיעות לחו”ל ,והעתירות לבג”צ בנושא
תפקוד המסלקה הפנסיונית.

לבחון לעומק

יו”ר ועדת התקנון ,אריה אופיר ,אשר פעל
בשנתיים האחרונות לבניית תקנון חדש
ללשכה ,הציג את התקנון החדש שנדחה ברוב
קולות בשל מספר סעיפים שנותרו במחלוקות.
“התקנון ,שהושקעו מאמצים רבים בבנייתו,
הוא תקנון טוב ונכון .יחד עם זאת ,קיימים בו
סעיפים שיצרו את צעדי ההנהגה הבאה ולכן
טוב שלקחנו צעד אחורה כדי לתקן את הטעון
תיקון ולהחזיר אותו משופר יותר לאישור” ,ציין
יו”ר סניף חיפה ליאור רוזנפלד .נשיא הלשכה
לשעבר ,יוסי מנור ,הביע גם כן את התנגדותו
לתקנון במתכונתו המוצעת“ .יש פה למעלה
מ־ 20סעיפים שדורשים תיקון .מאחר ומדובר
בשינוי דרמטי של תקנון ,לא יקרה שום דבר
אם נצביע גם בעוד  3חודשים” .חברת המועצה
הארצית ,זהבה פורת ,התנגדה גם היא לשינויים.
“זה לא הזמן והמקום לשינויים כה דרמטיים.
אני מבקשת לדחות את ההצבעה” .מנגד ,יו”ר
מחוז השרון ,דני קסלמן ,תמך באישור התקנון.
“לבקשת רוב משתתפי האסיפה הכללית,
ההמלצה לשינוי התקנון נדחתה על מנת לאפשר
להם לבחון לעומק את סעיפיו” ,נמסר בתגובה

מלשכת סוכני ביטוח“ .לאחר השינויים שיערכו
התקנון המעודכן יוצג בפני חברי האסיפה”.
מ”מ נשיא הלשכה ,אורי צפריר ,הציג את
חברי הדירקטוריון של חברת המועדונים של
הלשכה ,אשר מחזיקה בנכסים של הלשכה
ומנהלת אותם :זאב פרלשטיין ,יוסי אנגלמן,
אלי שטרק ,דביר רפ ,מיכל וינצר ,ואריק ורדי.
המינויים התקבלו ברוב קולות.
חבר הנהלת ליסוב החברה הכלכלית ,עמי
ונד ,הציג את פעילות ליסוב בנושא הביטוחים
הקולקטיביים לטובת חברי הלשכה :ביטוח
שיניים ,בריאות ,פוליסה משרדית ,אחריות
מקצועית ,ריסק וסיעוד.
יו”ר ועדת הביקורת ,זאב לנגזם ,ציין כי
הלשכה נמצאת בימים אלה בתהליך של כתיבת
נהלים ותקנון והמליץ לחברי האסיפה הכללית
לאשר את תקציב הלשכה.
כמו כן ,האסיפה הכללית נפרדה מרו”ח יורם
רובין שליווה את הלשכה במשך שנים ארוכות,
ואישרה את מינויו של רו”ח אורי הולצמן,
ממשרד רוזנבלום־הולצמן ,כרואה החשבון החדש
של הלשכה .יו”ר ועדת הכספים ,אבי ברוך,
הציג את הדוח הכספי של הלשכה ואת הצמצום
המשמעותי של הגרעון הכספי ב־ ,30%וציין כי
שנת  2017צפויה להיות רווחית .הדוח אושר
ברוב קולות.

גג גג

צילום :ליאת מנדל
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תוכן שיווקי

שגריר השיקה מערכת לידים
ייחודית לסוכני הביטוח

השירות החדש מאפשר לסוכני ביטוח ליצור קשר קבוע עם לקוחות " ‰קשר שכזה
יכול בהחלט לגלוש לפן השיווקי ולהצעה לכיסויים ולשירותים נוספים"

ה

הקשר האישי עם המבוטח הוא
אחד מאבני היסוד של עבודת סוכן
הביטוח; לאחל חג שמח ,לברך ביום
ההולדת ,וכמובן לעניין את הלקוח במוצרים
חדשים ולבדוק את מצב הביטוחים שלו .לקוח
שמקיימים איתו קשר אישי על בסיס קבוע,
שמגלים בו עניין ומעניקים לו תשומת לב,
סביר יותר שהוא ימשיך לצרוך את שירותי
הסוכן וגם ימליץ עליו לחבריו ולבני משפחתו.
הבעיה היא שהעבודה היומיומית המלחיצה,
המסמכים הנערמים ,המרדף אחרי תשלומים
וניהול המשרד לא מרפים ,וסוכן הביטוח
מוצא עצמו מתקשה לעמוד במחויבותו לקשר
אישי קבוע עם כל לקוחותיו.

כלי פשוט ויעיל

בחברת שגריר ,חברת שירותי הדרך הגדולה
והוותיקה ,חשבו גם על הצורך הזה של סוכן
הביטוח ופיתחו עבורו כלי פשוט ויעיל,
שמכוון אותו אל הלקוחות שאפשר ומומלץ
לדבר איתם וליצור איתם קשר קבוע ואישי.
לדברי שמעון גליל סמנכ"ל שיווק ומכירות
של שגריר ,לחברה יש ערך מוסף מבחינת
הסוכן בשירותים המגוונים שהיא מעניקה
ללקוחותיה ,רבים מהם שירותים שהלקוחות
מקבלים דרך סוכני הביטוח" .אי לכך ,שגריר
מעודכנת באופן קבוע במפת הלקוחות
והשירותים שניתנו להם .את המפה הזו
החלטנו לחשוף באופן ייחודי ובלעדי לסוכן
הביטוח ,וכל זאת כשירות חדש שמוצע לאלפי
הסוכנים שעובדים עם שגריר" ,אומר גליל.
"מדי שבוע נצברת רשימת הלקוחות של
סוכן הביטוח ,אשר קיבלו שירות דרך כלשהו
באמצעות שגריר".
לדברי גליל ,סוכן ביטוח המעוניין בכך ,יכול
לקבל את הרשימה מדי שבוע לתיבת הדואר
האלקטרונית האישית שלו" .כשסוכן הביטוח
מקבל למחשב שלו את רשימת הלקוחות ,הוא
מקבל באופן קבוע כלי שירותי וגם שיווקי
אפקטיבי במיוחד" ,מדגיש גליל" .חישבו על
הלקוח שמקבל לפתע טלפון אמפתי מסוכן
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"שגריר מעודכנת באופן קבוע
במפת הלקוחות והשירותים
שניתנו להם .את המפה הזו
החלטנו לחשוף באופן ייחודי
ובלעדי לסוכן הביטוח ,וכל זאת
כשירות חדש שמוצע לאלפי
הסוכנים שעובדים עם שגריר"
הביטוח שאומר לו' :שלום לקוח יקר ,מה קרה
השבוע? המכונית בסדר? אני מקווה שאף
אחד לא נפגע' .הפתעה נעימה ללקוח של
אכפתיות וחיבה .מעבר לחיבה ,קשר שכזה
יכול בהחלט לגלוש לפן השיווקי ולהצעה
לכיסויים ולשירותים נוספים".
אז איך מקבלים את השירות החדש
משגריר? פשוט למדי; סוכנים העובדים עם

החברה ,צריכים להיכנס לכתובת האינטרנט
 ,www.ia.shagrir.bizלמלא את פרטי
הסוכן וחברת הביטוח ,וכך תגיע אליהם מדי
שבוע בדואר האלקטרוני רשימת הלקוחות
שקיבלו שירות בשבוע האחרון.

לקבלת השירות לחץ כאן

חדשות הביטוח

ממחר :אין החזר כספי על ניתוחים
באמצעות הביטוח המשלים
כחלק מהשאיפה להפחית את הוצאות הציבור לבריאות פרטית ייכנסו מחר
לתוקף שינויים נרחבים בתחום הניתוחים הפרטיים  ‰בין היתר :תבוטל
האפשרות לקבל החזר עבור התייעצות עם רופא מומחה לפני ניתוח

מערכת ביטוח ופיננסים

ה

רפורמה בניתוחים הפרטיים תצא
מחר (ו') לדרך ,כאשר כחלק
ממנה מבוטחים יבחרו מנתחים
מתוך רשימת מנחתים שבהסדר עם
קופת החולים וישלמו השתתפות עצמית
קבועה מראש .זאת בשונה מהמצב
הנוכחי ,בו ניתן היה לבחור מנתח מחוץ
לרשימה ולקבל פיצוי כספי מהביטוח
המשלים בקופת החולים .החוק החדש
יופעל על פוליסת קבוצתיות במועד
חידושן ועל אלו שיימכרו החל ממחר .את
הרפורמה מקדמים משרד האוצר ביחד
עם משרד הבריאות כחלק מהשאיפה
רופאים שלא יכללו ברשימות יאבדו מעבודתם
להפחית את ההוצאות הפרטיות של
הישראלים לבריאות ולהגביר את כוחה של החולים ולמנתח .כעת ההשתתפות העצמית היא
זו שתכסה את עלויות הניתוח ,שכוללות את
הרפואה הציבורית.
שינוי נוסף ייערך באופן התשלום למנתח ,חדר ניתוח וציוד וגם את המנתח ושכרו .המטרה
כאשר עד כה שילם המבוטח תשלום נפרד לבית היא להביא בכך לירידה בהוצאות של המבוטח

הפרטי על ניתוחים ,זאת כאשר במקום
שהמנתחים ידונו בשכרם עם המבוטח –
הביטוחים המשלימים יהיו אמונים על כך.
בנוסף ,שואפים במשרד האוצר להגביר
באמצעות מהלך זה את השקיפות בתחום
מחירי הניתוחים הפרטיים.
בתוך כך ,תבוטל גם האפשרות לקבל
החזר עבור התייעצות עם רופא מומחה לפני
ניתוח .גם כאן ,בדומה לניתוחים הפרטיים
עצמם ,ישלמו המבוטחים השתתפות
עצמית קבועה ,וזו תשמש את התשלום
עבור ההתייעצות עם הרופא המומחה.
מבחינת ההשפעה על הרופאים נראה כי
אלו שלא יכללו ברשימות חברות הביטוח
צפויים לאבד מעבודתם ,זאת משום שמבוטחים
שמעבירים תשלום חודשי על ניתוחים פרטיים
ככל הנראה יעדיפו שלא לשלם ניתוח פרטי
מחוץ לביטוח המשלים.

העתיד ממ"ש כאן :כך תרכשו את
הכלים הנכונים לעולם הביטוח
דביר רפ

ב

רק אובמה אמר כי "שינוי לא יבוא אם
אנחנו נחכה לאדם אחר או זמן אחר ,אנחנו
האדם שחיכינו לו ,אנחנו השינוי שאנו
מחפשים" .במסגרת פרויקט "סוכן הביטוח "2030
ערכנו מחקר בראשותו של אליעוז רבין מנכ"ל
חברת "דבר פשוט".
בפרויקט זה גילינו כי למעשה רוב משאבי
הזמן של סוכן הביטוח מתרכזים במתן שירות
למבוטחיו ,ופחות באקט מכירתי בכלל וללקוחות
חדשים בפרט .בהווה בו אנו חיים ,כאשר ישנם
שינויים רגולטוריים בתכיפות כה גבוהה ,לצד
רצונו של הרגולטור לפישוט והאחדת רוב
מוצרי הביטוח ,עלינו להתבדל ולהבליט את
יתרונותיו הממשיים של סוכן הביטוח.
במסגרת המחקר הבנו כי תפקיד סוכן הביטוח
העתידי יהיה מצד אחד ניהול נכון ורציונאלי של
עסקיו ,מבוטחיו ומשרדו ,ומצד שני ניהול פעילות
מניעתית של אסונות או כשלים היכולים להיגרם
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לעבודה מול לקוחותינו וישמש כמקור הכנסה חדש
כלכלי ומשמעותי עבור כל סוכן.
הקורס שמיועד לכל סוכן ביטוח בעל רישיון העוסק
בכל ענף ביטוח ,יילמד אותנו על ידי טובי המרצים,
מהבכירים בארץ ,ויחשוף אותנו לתכנים אשר
יכשירו אותנו הסוכנים להתמודדות היום יומית
של ניהול סוכנות הביטוח ועם קהל המבוטחים
שלנו .בנוסף יספק לנו קורס זה ארגז כלים אמיתי
אשר באמצעותו נוכל לבנות לכל מבוטח את
מערכת המניעה המתאימה בעבורו .אני סבור
ובטוח כי משתתפי קורס מומחה הממ"ש יירכשו ידע
וכלים שטרם הכרתם בעולם הביטוח עד כה.

למבוטחיו .בעולם בו רוב המכירות נעשות בצורה
דיגיטלית ,אינטרנטית וטלפונית ,כאשר אקט
המכירה האישית בפגישות ארוכות אל תוך הלילה
 הולך ונעלם  -עדיין בכל זאת ישנו יתרון מובהקלדמות סוכן הביטוח הרלוונטית העומד מאחורי
הפוליסה ,אותה מכר למבוטחו ואשר נותן את
השירות האישי והמקצועי בעת הצורך.
פעמים רבות בטח שאלתם את עצמכם" :אילו
הייתי עושה את הדברים אחרת  -בטוח יכולתי
למנוע את העתיד לבוא" .במסגרת פרויקט זה גם
הבנו כי על סוכן הביטוח העתידי לדעת לייעץ
למבוטחיו כיצד להימנע מקטסטרופות וכך למעשה
"ייחסן" את מבוטחיו מפני האסון ממנו חששו.
וביטוח
ב־ 2באוגוסט ייפתח במכללה לפיננסים
הכותב הוא יו"ר הוועדה לסוכנים צעירים בלשכת
קורס
הממ"ש.
של לשכת סוכני ביטוח קורס מומחה
סוכני ביטוח
זה ,בשונה מקורסים אחרים אותם כבר עברנו במהלך
לפרטים ורישום יש לפנות לקרן מלאך
השנים ,יכין אותנו סוכני הביטוח לעבודה העתידית
בכתובת המיילkeren@insurance.org.il :
מול קהל מבוטחינו .הקורס ייצור הזדמנויות חדשות

גג גג

צילום :ליאת מנדל
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גמל להשקעה

איזו בשורה מביאה לסוכנים קופת
הגמל החדשה להשקעה?

הניסיונות של האוצר להחיות את שוק הגמל אותו “חיסל״ בעצמו ,מביאים
לנו את קופת הגמל להשקעה  האם ה״אביב הפיננסי״ בדרך?

יוסי ורסנו ,יגאל הררי

מ

ילים רבות נכתבו על מכשיר החיסכון
החדש מבית היוצר של משרד האוצר.
נראה כי בשנים האחרונות ,האוצר
מנסה ככל שביכולתו להחיות את שוק הגמל
אותו “חיסל” במו ידיו ,עם סגירת אפיק הגמל
כמוצר חיסכון עצמאי (בדרך כלל עם הטבות מס
לתקופת ביניים).
מאז אותה ההחלטה ,נעשו מספר ניסיונות
להפיח חיים בשוק הגמל כמו רכישת מרכיבי
ביטוח מוזלים ,מסלולי השקעות רבים ,היוון
קצבה וכמובן תיקון  .190כל אלו לא באמת
הביאו לאפקט המיוחל – שוק גמל תחרותי עם
מאסות של הפקדות חדשות .במקום זאת ,האוצר
“הצליח” לחסל את החיסכון הפיננסי ולפתח פה
שוק נדל”ן שלא מפסיק להתנפח.
לא כל הפרטים ידועים עדיין ,אך מן הידוע לנו
ננסה לבדוק מהי בעצם אותה בשורה אליה מכוון
האוצר ,והאם ה”אביב הפיננסי” אכן בפתח?
את קופת הגמל החדשה אשר ביום 7.6.16
פרסמה הכנסת הוראות תיקון " 15חוק הפיקוח
על השירותים הפיננסים (קופות גמל) תשס"ה
 ,"2005שככל הנראה תיכנס תחת תקנות “חוק
קופות הגמל” ,מאפיינים מספר קריטריונים

הנותנים לה את הייחודיות והשונות מקופת גמל
קלאסית:
 ‰תקרת הפקדה שנתית לחוסך ,בעל הפוליסה
מעמד עצמאי (לפי ת.זהות) של  70,000שקל
 ‰ההפקדה לא תוכר כהוצאה לצרכי מס
 ‰פטור ממס רווחי הון ,כל עוד אין משיכה
הונית ,אם כן  25% -מהערך הריאלי
 ‰אפשרות לקצבה פטורה ממס לאחר גיל ,60
כקצבה מוכרת הפטורה ממס ללא תקרה
 ‰נזילות בכל שלב עם תשלום מס ריווחי הון
במשיכה
 ‰דמי ניהול בקופת גמל – תקרה של עד 1.05
מצבירה ועד  4%מהפקדות שוטפות
בעיקרו ,המוצר דומה מאוד לפוליסת החיסכון,
שמהווה כיום מוצר ייחודי למכירה על ידי סוכני
הביטוח פנסיוניים בעיקר ולא נמכרת על ידי בנקים
ויועצים פנסיוניים .קופת הגמל החדשה מהווה ללא
ספק איום על קרנות הנאמנות ,בייחוד כשמתקרבים
לגיל פרישה ומבצעים ב”תיק הפיננסי” המנוהל
שימוש שוטף למימון חיי הפרישה.

איום על פוליסות קיימות

בניגוד לפוליסת חיסכון ,בקופת גמל החדשה

עיקרי המאפיינים לפוליסת החיסכון וקופת הגמל החדשה
פוליסת חיסכון

קופת גמל להשקעה

אין מגבלת סכום

עד  70,000שקל לשנה לחוסך

דחיית מס ריווחי הון

דחיית מס ריווחי הון

מעבר בין מסלולי השקעה ללא אירוע מס

מעבר בין מסלולי השקעה ללא אירוע מס

יצרן אחד – מעבר ליצרן אחר מהווה פדיון ומס

ניוד בין יצרנים ללא אירוע מס

קצבה בפרישה " -פרט" עם מס או פדיון עם
מס והפקדה .

קצבה החל מגיל  60ללא מס (קצבה מוכרת)

ביטוח "שחרור" להפקדות שוטפות

אין שחרור כחלק אינטגרלי

ביטוח ריסק ליעד חיסכון בהפקדות שוטפות

אין ביטוח כחלק מהתכנית

אין מכירה על ידי הבנקים

יש מכירה על ידי הבנקים

מוטבים ללא מס בפטירה

מוטבים ללא מס בפטירה

אין תכנית על שם קטינים

ניתן לפתוח תכנית בכול גיל (כנראה לא ברור
עד אישור החקיקה )
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ישנה מגבלת סכום להפקדה שנתית .מעניין
כיצד יתייחס הרגולטור לפתיחת קופת גמל על
שם בני המשפחה? דבר שיכול להוות פיתרון
למגבלה זו.
דחיית המס עד גיל  60היא אחידה ,אך מעבר
לגיל  60במידה והחוסך עומד בקריטריונים
להיוון על פי תיקון  190הוא יוכל לפדות את
הכסף במס ריווחי הון נמוך ,ובהנחה של המשך
מדדים נמוכים זה יכול להוות יתרון משמעותי.
בשני המכשירים יכול הלקוח לעבור בין
אפיקי השקעה ללא פדיון וללא אירוע מס.
זהו יתרון משמעותי על פני קרן נאמנות ,אך
בעוד בפוליסת חיסכון הלקוח הוא שבוי אצל
היצרן בו החליט לרכוש את התכנית ,קופת
הגמל ניתנת לניוד ללא אירוע מס כך אפשר
לעבור במהלך השנים אל אותם יצרנים שאנו
מעריכים שיביאו תשואה טובה יותר או בעלי
מגוון אפיקי השקעה גדול ומתאים יותר לצרכי
הלקוח.
נכון להיום ,הבנקים נמצאים בעמדת נחיתות
באפיקי החיסכון עקב הריבית הנמוכה והעלויות
ביחס לפוליסות החיסכון .אולם קופת הגמל
החדשה שתשווק גם על ידי יועצי הבנקים
באופן אגרסיבי ביותר תהווה איום על פוליסות
החיסכון הקיימות בעיקר על אלו עם הפקדות
שוטפות.
ומשאלה מקצועית קטנה לאנשי האוצר:
האתגר העיקרי שניצב בפני סוכנים הפנסיוניים,
שפוגשים את החוסכים ביומיום ,יהיה לגרום
לאזרחי ישראל לשמור על קופת הגמל כרובד
נוסף לפרישה .כלומר ,לשמור על כספי הצבירה
בתוך קופת הגמל ,כדי שזו תשמש את האזרח
להשלמת הכנסה בפרישה.
על פי הוראות תיקון  ,15רשאית (ולא חייבת)
הקופה לתת לעמיתיה הלוואות ,לפי תקנות
כללי ההשקעה בשיעור של עד  80%כנגד כספי
הצבירה .אך לא ברור באם הריביות שיונהגו יהיו
אטרקטיבית ביחס לשוק ההלוואות הבנקאי?
במקרה שלא ,ימשיכו הסוכנים הפנסיוניים,
למצוא עצמנו מדקלמים סיסמאות ישנות של
"חכו לפנסיה" לאוזניהם האטומות של הציבור
שמתקשה "לגמור את החודש" בישראל של
.2016
* המאמר נכתב על ידי יוסי ורסנו - CFP ,יו"ר תת
הוועדה לפיננסים בלשכת סוכני ביטוח ,ויגאל
הררי - CFP ,חבר תת הוועדה לפיננסים בלשכה.

סערת שוקה

 3כללים להיות סוכן ביטוח מצליח
 .1תבחר מוסך שירות מצטיין לתיקון התאונה
 .2תבחר מוסך המחזיק פקידת תב' מקצועית
 .3תבחר מוסך שייתן שירות  VIPללקוחות:
שייקח את הרכב מבית הלקוח ,ייתן ללקוח רכב חלופי
ויחזיר את הרכב בגמר התיקון

מוסך מרץ הינו מהגדולים ביותר
לפחחות וצבע ,חשמל ,מזגנים ומכונאות
 תנאי הסדר לכל
חברות הביטוח
 מוסך הסדר :
כלל ,הראל ,מגדל,
הפניקס ,איילון
 טיפול בתביעות צד ג'
 רכב חלופי
מהיום הראשון
 שירות  VIPלקיחת
רכב מבית הלקוח
 שירות ,מקצועיות
ומצוינות מעל כולם!

רוצה לחסוך בהוצאות משרדך?

התקשר עכשיו לקבלת פרטים
מוסך מרץ בת־ים רח' אהוד קינמון  41א.התעשיה טל' 5517088־03
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לבטח כראוי

אחריות מקצועית :פוליסת הדירה
מחייבת התאמת הביטוח לכל מקרה

ברגע האמת ,פוליסת הדירה התקנית החדשה לא בהכרח תפצה את המבוטח
כנדרש  ‰לכן חשוב להתאים ללקוח את הביטוח הנכון ביותר עבורו

אריאל מונין

פ

וליסת הדירה התקנית אשר נכנסה
לתוקפה בשנה שעברה ,הביאה עימה
מספר שינויים לטובת המבוטחים;
המטרה הייתה לייצר פוליסה רחבה ככל שניתן,
ולתקן עיוותים שהיו קיימים בפוליסה הקודמת.
אחד הנושאים ששונה ועורר ויכוח ,הוא הסעיף
אשר מבטל את כל נושא תת־ביטוח בביטוח
המבנה .בפוליסה החדשה המבוטח מקבל פיצוי
בנזק חלקי למבנה ,גם אם רכש סכום ביטוח
הנמוך מהשווי האמיתי של בניית המבנה מחדש,
כלומר גם אם סכום הביטוח היה בתת־ביטוח.
האוצר ,אשר היטיב עם המבוטחים ,רצה למנוע
מהם קבלת פיצוי נמוך עקב רכישת סכום ביטוח
מבנה מופחת .חברות הביטוח לא אהבו בלשון
המעטה סעיף זה ואף טענו כי הוא נוגד את
העקרונות הבסיסיים של חוק חוזה הביטוח .אך
הן הבינו כי "עליהן לבדוק את נכונות סכום
הביטוח הנרכש ולבצע התאמה" ,ולהקפיד (שלא
כבעבר) על בדיקת מול המבוטחים על סכום
ביטוח נכון.

לא תמיד תקף

עלינו לזכור כי גם אם סעיף זה בא לעזור
למבוטח ,הוא מתייחס רק להקלה בעת
התרחשות נזק חלקי למבנה .אך אם קרה נזק
מוחלט למבנה ,המבוטח עדיין יקבל פיצוי רק

חדש!
פוליסה ייחודית
לביטוח חיים

לחברי לשכת סוכני
ביטוח בתנאים
אטרקטיביים במיוחד.
פרטים בקרוב.
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גם אם קרה נזק מוחלט למבנה ,המבוטח יקבל פיצוי רק עד גובה סכום הביטוח שנרכש

שמבחינת הפרשי הפרמיה ,ההבדל הכספי ברוב
הפוליסות בין עריכת פוליסה נכונה או פוליסת
חסר ,עשוי להיות בטל בשישים לעומת לחשיפה
הגדולה של מבוטח אשר רוכש כיסוי חלקי
בלבד.
לכן הדבר המקצועי ביותר הוא שבעת
עריכת ביטוח ,או חידוש פוליסת מבנה ,לדרוש
מהמבוטח להציג בפנינו את שטח הדירה
הבנויה ,ולבצע לו את הערכה הנכונה ביותר
אשר תתאים לכל אירוע ביטוחי.

עד גובה סכום הביטוח שנרכש ,ולא את הפיצוי
אשר לו הוא נדרש .במקרה של נזק מוחלט,
עלול המבוטח למצוא עצמו במצב שבו סכומי
הביטוח פשוט לא יספיקו לכסות את הנזקים.
הקלה זו מחייבת אותנו הסוכנים לזכור כי
בראש ובראשונה אנו אנשי מקצוע ,וכאנשי
מקצוע עלינו לכוון את המבוטח לרכישת
הביטוח הנכון עבורו .בנוסף ,אין ספק כי גם אם
סעיף זה בא להקל על המבוטח ,עלינו להורות
למבוטח לבטח את הדירה על פי סכומים נכונים,
כאשר כיום נהוג להעמיד את סכום הביטוח על
כ־6,000־ 5,000שקל לכל מ"ר בבית.
הכותב יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני
כשליחיהם
בעת צירוף לביטוח אנו משמשים
ביטוח
של חברות הביטוח ולכן חשוב להקפיד בהתאמת
הצרכים בהתאמה נכונה של סוכן הביטוח .יש
סוכנים שכבר אמרו במפגשים כאלה ואחרים כי
 מחוז חיפה והצפון יערוך ב־ 4/7יום עיון בנושא
הם לא יהיו מוכנים לבטח ביטוח שאינו נכון,
אלמנטר בין השעות 9:00־ ,13:00בשיתוף "איילון
מאחר ובשעת התביעה אם חלילה יגרם נזק
חברה לביטוח"" .בית גבריאל בכינרת" ,עמק הירדן
וסכום הביטוח לא יספיק למבוטח ,הם עלולים
 מחוז ירושלים ומחוז באר שבע יערכו ב־7/7
להיתבע על רשלנות מקצועית.
יום עיון דו מחוזי בין השעות 8:45־ ,16:00בשיתוף
יש לזכור כי ביטוח הינו חוזה ,וכמו כל חוזה
"כלל חברה לביטוח" ו"פוינטר" .מלון קראון פלאזה,
יש לו אותיות קטנות ,והרבה סייגים והבהרות.
ים המלח
תפקידנו להכווין את המבוטח נכון ,מה גם

אירועי הלשכה

נערכים לשינויים

כנס אלמנטר מחוז צפון :על השינויים
הוודאות
אי
עם
והתמודדות
‰
מחוז חיפה והצפון יקיים כנס מקצועי גדול בתחילת חודש יולי הכנס יתמקד בתחום
הביטוח האלמנטרי וירצו בו מרצים מהשורה הראשונה ,בדגש על ביטוחי צ.מ.ה

מערכת ביטוח ופיננסים

מ

חוז חיפה והצפון של לשכת סוכני ביטוח,
בראשות היו"ר מיכה אדוני ,יקיים
ב־ 4/7כנס מקצועי גדול בתחום ביטוח
האלמנטרי .הכנס ייערך באחד המקומות היפים
בארץ ,בית גבריאל ,על שפת הכינרת .במקום זה
נחתם הסכם השלום בין ישראל לירדן בהשתתפות
ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל והמלך חוסיין ז"ל.
במקום קיים מוזיאון שתיעד את החתימה על
הסכם שלום חשוב זה.
השינויים העוברים על ענף הביטוח ,אי הוודאות
והקשיים שהולכים ונערמים לפתחו של הסוכן,
מחייבים את לשכת סוכני ביטוח לא לעמוד מנגד
 לתת כלים מקצועיים לסוכנים ,לעדכן אותםבחוזרים הרבים הצצים חדשות לבקרים משולחנה
של המפקחת על הביטוח" .אנו צופים להיענות
גדולה מצד הסוכנים" ,אמר אדוני בהתייחס לכנס.
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"צופים היענות גדולה" .אדוני

"לשכת סוכני ביטוח משקיעה רבות לחיזוק מעמדו
של סוכן הביטוח בישראל".

הכנס המקצועי יתמקד הפעם בתחום הביטוח
האלמנטרי .את ההרצאות יעבירו מרצים מהשורה
הראשונה ויינתן דגש על ביטוחי הצ.מ.ה וביטוח
הקבלנים המורכבים המחייבים ידע מקצועי רחב
ובפרט בעת התביעה.
יו"ר הוועדה האלמנטרית ,אריאל מונין ,ירצה
על הדרכים להתמודדות עם הרגולציה בתחום
האלמנטר .היועץ המשפטי של הלשכה ,עו"ד עדי
בן אברהם ,ידבר על נזקי טבע ועוולת הרשלנות
בביטוח צ.מ.ה ויסקור גם את חוזר הצירוף לביטוח.
ראש המועצה עמק הירדן ,עידן גרינבאום ,יכבד
את הלשכה בנוכחותו ויברך את באי הכנס .יו"ר סניף
חיפה ,ליאור רוזנפלד השותף לכנס ,יברך ויעדכן את
הסוכנים על פעילות הלשכה .בנוסף ,כתב השטחים
של חדשות ערוץ  ,2אוהד חמו ,יתן הרצאה מרתקת
בנושא "ישראל והפלסטינים – לאן?".

חדשות הביטוח

מתרחבת :מיטב דש רוכשת
את י.ק.ב סוכנויות ביטוח

כחלק מהרחבת פעילותה רכשה מיטב דש את הסוכנות בסכום ראשוני של  8מיליון
שקל  ‰לסוכנות י.ק.ב הכנסות כוללות בסך של מעל ל־ 20מיליון שקל בשנה

רונית מורגנשטרן

ב
צילוםfotolia :

נצי קפלן ואבי יעקובוביץ' מוכרים את
סוכנות י.ק.ב סוכנויות ביטוח בע"מ
לבית ההשקעות מיטב דש .י.ק.ב הינה
סוכנות ביטוח מובילה הפועלת בתחום הביטוח
האלמנטרי וביטוחי החיים .לסוכנות הכנסות
כוללות בסך העולה על כ־ 20מיליון שקל בשנה.
כ־ 40עובדים ומנהלים מועסקים בסוכנות והיא
פועלת בשני סניפים מרכזיים ,האחד בפתח
תקווה והשני בירושלים.
במסגרת העסקה מיטב דש תשלם סכום ראשוני
העומד על כ־ 8מיליון שקל ,וכן תשלומים מיטב דש תשלם גם תשלומים רבעוניים למשך חמש שנים
רבעוניים למשך חמש שנים .התשלומים
הרבעוניים יחלו ממועד השלמת העסקה,
וייגזרו"אנו עסקה אסטרטגית
בעיקרם מן ההכנסות העתידיות של י.ק.ב.
בטוחים כי עסקת הרכישה של הסוכנות על ידי
ממיטב דש נמסר ,כי מדובר בעסקה אסטרטגית
מיטב דש תקדם את י.ק.ב .הן בהעמקת שירותי נוספת של בית ההשקעות המחזקת משמעותית
הביטוח וכן תטיב עם לקוחותיה" ,אמר קפלן" .אנו את הפעילות שלו כיום בתחומי הביטוח ומתווספת
צופים להמשך עבודה מצוינת ופורייה יחדיו ,עם לרכישות של סוכנות הביטוח רימונים וסוכנות
עוצמות ויכולות חדשות בדרך ליעדים חדשים".
בני שריד שהושלמו בשנה האחרונה .המשא ומתן

חוברת ניתוח תיק
בין שלל מוצרי  SMS2010קיימת אפשרות להפיק
חוברת ניתוח תיק אוטומטי ,החוברת מציעה פתרון
להצגת כל נתוני הלקוח המתקבלים מהמסלקה
וממקורות נוספים באופן מקצועי ומקיף

✓ גרפים  -תצוגה של הנתונים
✓ סיכומי יתרות ותחזיות  -כמה כסף צפוי לי בעתיד
✓ פרישה  -תכנון פרישה מפורט
✓ סטטוס פוליסות  -וותק ,מעמד וסטטוס
✓ רשימת תוכניות  -נתונים כספיים וביטוחיים
✓ ביטוחים והגנות  -שמות ,סכומים ועלויות של הכיסויים ביטוחיים
✓ מבנה הפרשות  -פיצויים ותגמולי עובד  /מעביד
✓ נתונים נוספים  -מעסיקים ,הלוואות ,תביעות ושיעבודים

הדרך הקלה לעבודה יעילה

אלי הורוביץ  19בית גל ,רחובות 077-5492686 | www.sms2010.co.il
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מטעמה של מיטב דש נוהל על ידי אבי מויאל
סמנכ"ל חיסכון ארוך טווח עם עו"ד אושרי
הררי .מטעם י.ק.ב .העסקה לוותה משפטית על
ידי עו"ד ג'ון גבע.
לאחר הרכישה ,בעלי הסוכנות בנצי
קפלן ואבי יעקובוביץ' ,ימשיכו לכהן בה
כמנכ"לים משותפים ולהוביל את הסוכנות
בשנים הקרובות" .י.ק.ב היא סוכנות איכותית
ומקצועית ,הנמצאת בהתפתחות מתמדת",
אמר אילן רביב ,מנכ"ל מיטב דש" .רכישתה
מהווה חלק מאסטרטגיית הצמיחה שלנו ,ואנו
מברכים על הצטרפותה לקבוצת מיטב דש".
בית ההשקעות מיטב דש מנהל כ־ 122מיליארד
שקל בקרנות נאמנות ,קופות גמל ,קרנות פנסיה,
תיקים מנוהלים ותעודות סל .בית ההשקעות
פועל באמצעות חברות בנות גם בתחומי הטרייד,
ברוקראז' ,ביטוח ,מכללה ללימודי שוק ההון ועוד.
החברה מנוהלת על ידי רביב ונשלטת על ידי
קבוצת  BRMפיננסים וצבי סטפק.

בכל שבוע

עשו לכם מנהג קבוע –
פגישות שירות בכל שבוע

השינויים מרחיקי הלכת שעברו על עולם הביטוחים מתבטאים ,בין היתר ,בירידה
משמעותית בפגישות הפרונטאליות בין הסוכן ללקוח  איזה לקוח אתם מעדיפים
– נאמן ומוקיר או מזדמן וזועם? החדשות הטובות הן ,שהבחירה בידיים שלכם

יובל ארנון

ח

שיבות קיום פגישות השירות בתקופות
רוויות שינויים אלו רק מתעצמת
והולכת .הלקוחות משוועים לגורם
מקצועי בדמותו של סוכן הביטוח שלהם ,אשר
יגיע אליהם ו"יעשה להם סדר" במידע הרב
ובנתונים השונים אליהם הם נחשפים במדיות
השונות.
עד שנת  2008כל סוכן ביטוח הכיר את
לקוחותיו ברמה האישית ,שהרי כל מכירה
התקיימה באופן פרונטאלי .מכירות דרך
מוקדים טלפוניים כמעט ולא התרחשו ,ועידן
ההסכמים לרבים נשמע כמדע בדיוני.
לאחר צו ההרחבה של  2008בנושא פנסיית
החובה ,החלה מתפתחת תעשייה של הסכמים
לרבים ,ממספר גדול של עובדים ועד לרמות
נמוכות יותר .הרציונאל מאחורי התופעה היה
לאפשר צירוף של עובדים רבים תוך פרק זמן
קצר יחסית ,ולהכניסם תחת כיסוי ביטוחי
במהירות .ואכן ,מודלים רבים פותחו בנושא,
כיד הדמיון הטובה עליכם.
גם שגשוג המוקדים הטלפונים וגם ההסכמים
לרבים הביאו למצב שבו לא מעט סוכנים ,ואני
מתנצל מראש על ההכללה ,נמנעו מלפגוש
לקוחות פרונטאלית ,והצירוף לפוליסת הביטוח
בוצע בדרכים אחרות.
כעת ,זהו הזמן להתחיל ולקבוע סדר יום
של פגישות שירות במשרד או בבית הלקוח,

הלקוח שואב ביטחון כאשר הוא מטופל על ידי איש מקצוע

השינויים אשר עברו עליו באופן פרטני
לאורך השנים .אין לקוח שלא חווה שינויים
מסוג זה או אחר.
 ‰עבור לקוחותינו המתקרבים לגיל הפרישה
מדובר בהזדמנות יוצאת מן הכלל ״לעשות
סדר״ בכל נושא החסכון הפנסיוני שלהם,

כאשר לקוח עומד בפני פיתויים כדוגמת מעבר לסוכן
אחר או חידוש העסק אצל מתחרה ,בדרך כלל עומדת לנגד
עיניו דמות הסוכן הקיים ורמת הקשר שלו איתו
כאשר ברור לכל ,כך אני מקווה ,כי היתרונות
לפגישות אלו גדולים לעין ערוך .אמנה כמה
מהם:

צילוםfotolia :

 ‰הלקוח שואב ביטחון כאשר הוא מטופל על
ידי איש מקצוע ,המקדיש לו מחשבה ומעניק
לו שירות ברמה גבוהה .מה שכולנו אוהבים
– אהוב גם על לקוחותינו.
 ‰זוהי הזדמנות פז למקסום ההגנות
הנדרשות ללקוח ולמשפחתו ,וזאת לאור
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ולארגן את פרישתם מבחינת מיסוי והגדלת
הפנסיה .אם לא עכשיו ,אימתי?
 ‰לקוחות אשר בוטחים בסוכן הביטוח שלהם
ורואים בו אוטוריטה מקצועית לא יהססו
להמליץ עליו לחבריהם .פגישת שירות טומנת
בחובה הזדמנות מעולה לקבלת הפניות יוקרה
ולהרחבת חוג הלקוחות בצורה מבוקרת.
 ‰זהו הזמן להחתים את הלקוח על ייפוי
כח כנדרש עד  ,7/2017לבצע ללקוחות
מסויימים "פישינג" כחלק מהשירות המוצע

להם ,ולהוציא אל הפועל פעולות רבות אשר
בסופו של יום גם יתרמו ללקוח וגם יעצימו
את הסוכן בעיניו.
כאשר לקוח עומד בפני פיתויים כדוגמת מעבר
לסוכן אחר או חידוש העסק אצל מתחרה ,בדרך
כלל עומדת לנגד עיניו דמות הסוכן הקיים
ורמת הקשר שלו איתו .אם מבחינת הלקוח
הסוכן הוא על תקן "נעלם" ,מידת הנאמנות
והמחוייבות כלפיו תשאף לאפס .מאידך ,כאשר
סוכן נפגש עם לקוח בתדירות מסויימת ,שומר
עימו על קשר רציף ,מדוור אותו ,מעדכן אותו
וכן הלאה  -מדד הנאמנות והמחוייבות כלפיו
נוסק לשמים .על כך יוכלו להעיד סוכנים רבים
הנוהגים באופן זה עם לקוחותיהם.
אז איזה לקוח תעדיף? נאמן ,מוקיר ומעריך,
או מזדמן ,זועם ונעדר פרגון?
התשובה נמצאת אך ורק בידיים שלך .עשה
לך מנהג קבוע – פגישות שירות בכל שבוע.
הכותב הוא יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת
סוכני ביטוח

לפני סיום

עוד סוכנים הצטרפו ללשכה בעקבות מפגש עם ראשיה
מערכת ביטוח ופיננסים

ל

שכת סוכני ביטוח קיימה השבוע מפגש
בוקר לכ־ 20מסוכני הביטוח של סוכנות
שחם במלון רמאדה בנתניה .המפגש
התקיים במטרה לחשוף את הסוכנים שאינם
חברי לשכה ,לפעילות הלשכה השוטפת ולענות
להם על נושאים בוערים.
לדברי דניאל קסלמן ,יו”ר מחוז השרון,
הבקשה לקיום המפגש הגיעה מסוכנות שחם
בנתניה בעקבות יום עיון מוצלח שקיים המחוז
באור עקיבא .במפגש השתתפו בנוסף לקסלמן,
גם יוסי אנגלמן ,יו”ר סניף נתניה ,שי שדה,
יו”ר תת הוועדה לגיוס סוכנים; דביר רפ ,יו”ר
הוועדה לסוכנים צעירים ,עו"ד עדי בן אברהם,
היועץ המשפטי של הלשכה ואריה אברמוביץ,
נשיא הלשכה.
“האירוע היה יוצא מן הכלל; הסוכנים שאלו
שאלות ונענו עליהן .נציגי הלשכה ובראשם
הנשיא ,סקרו את פעילות הלשכה ,התייחסו
לסוגיות המטרידות את סוכני הביטוח וכיצד

קסלמן" .האירוע היה יוצא מן הכלל"

הלשכה מסייעת בהתמודדות אתן” ,סיפר
קסלמן“ .בסוף המפגש הצטרפו מספר סוכנים
באופן מיידי כחברי לשכה; היו גם כאלה שעדיין

בתקופת התמחות ,אך גם הם מילאו טפסי
הצטרפות כחברים ללשכה והם יצטרפו ברגע
שיקבלו את רישיון הסוכן”.

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :
דרושים
לסוכנות ביטוח דינמית באזור חיפה דרוש/ה
חתמ/ת רכב ודירות לניהול תיקי לקוחות
אלמנטרי על כל מרכיביו למשרה מלאה.
דרישות התפקיד :ניסיון מוכח בתחום
והכרת מערכות הביטוח השונות .יחסי אנוש
טובים ,מוסר עבודה גבוה ,בעל/ת ראש גדול
ושירותיות .לפרטים 04-8532257
orgad.tzg@gmail.com
לתנופת הפיתוח של קבוצת קמפוליסה
במשרדים הראשיים בטבריה ,דרושים/ות:
 .1חתמים/ים בתחום הביטוח האלמנטארי -
פרט .התפקיד הינו משמעותי ומציע אתגרים
מגוונים הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית.
 .2רפרנט/ית גביה  +ביטוח חיים  +אלמנטארי.

לשכת סוכני הביטוח
משתתפת בצערו
של חבר הלשכה
אלי הופמן במות אימו

ציפורה הופמן
ז"ל

שלא תדעו עוד צער
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מענה וטיפול בלקוחות החברה וסוכניה וקשר
ישיר מול חברות הביטוח ,קליטת הצעות ,מעקב,
טיפול שוטף ,שינויים ,פדיונות ,גבייה .לפרטים
נוספים שיראל050-2031010 :
לסוכנות ביטוח בפתח תקווה ,דרוש/ה פקיד/ת
עם ניסיון מוכח בתחום אלמנטרי והיכרות עם
תוכנות הפקה של חב' ביטוח .משרה חלקית.
תחילת עבודה מיידית .ניתן לפנות במייל:
 ionamor@gmail.comאיתמר
050-7332287
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

חיפוש עבודה
מעוניין במשרה חלקית באזור המרכז ,לסיוע
במשרד ביטוח בתחומים :חיים ,פנסיה ,תביעות,
עסקים ,שירות לקוחות וכד' .מחזיק ברישיון
סוכן ביטוח בכל הענפים .ליצירת קשר:
drusim@gmail.com

שכירות משנה
להשכרה במשרד סוכנות לביטוח בפתח תקווה
בקריית מטלון ,אזור מרכזי ,חדר OPEN +
 .SPACEאפשרות לשירותי משרד  +טלפונים.
לפרטים :שיר  ,039239292שלוחה 1
להשכרה משרד ברחוב פייבל בתל אביב 74 .מ״ר
מחולק ל 5-חדרים ,כולל פינת קבלה ,מטבח,
שירותים ,מחסן ,מרכזיה ,פינת מחשוב ,ארון
תקשורת וריהוט .חניה באזור .לפרטים :אטי
0544522961

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 shlomo@ks-ins.co.il 052-2944888
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
ziv@avivit.co.il

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
בי פור יו מעוניין לרכוש תיקי ביטוח אלמנטרי
וחיים בתנאים גמישים .כולל שירותי משרד
מלאים .סודיות מובטחת .ליצירת קשר:
Michaele@b4-u.co.il 0528741331

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:

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

דהרי סוכנות לביטוח בע"מ מעוניינים בקניית
תיקי ביטוח במגוון אפשרויות ,קניה מתמשכת
(קניה ופרישה בשלבים ) ,קבלת ניהול תיקי
ביטוח ,צירוף סוכנים ל"בית-סוכן" .בכל ענפי
הביטוח – סודיות מובטחת .לפרטים מוטי דהרי
dahar@017.net.il 053-7490000

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

להשכרה משרד/חדר גדול ,מואר ,אפשרות
למרוהט במתחם איכותי הכולל מטבח,
שירותים ,ניקיון ,אינטרנט ,מערכת הקלטת
שיחות ,ועוד .המחיר פיקס כולל את כל
המיסים ,דמי ניהול ,מים ,חשמל ,ארנונה ,ניקיון

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

ori@saar-ins.com

