ביטוח

מנכ"ל האוצר
לשעבר" :חברות
הביטוח שדדו
את הלקוחות"

inf.org.il

ופיננסים

ביטוח ופיננסים עוקב אחר דיוני
הוועדה לבחינת עתיד ענף הביטוח
עמוד 104

גיליון מס'  21 … 592ביולי 2016

דו"ח הפיקוח על הביטוח:

דמי הניהול יורדים
שיעור דמי הניהול הממוצע מנכסים בביטוחי
החיים ירד משמעותית מ־ 1.15%ב־2014
ל־ 1.08%ב־ 2015עוד עולה מהדו"ח כי
מספרן של הפוליסות לביטוח סיעודי בסוף
 2015עמד על  5.62מיליון שקל מתוכם רק
 660אלף בביטוח סיעודי פרטי

עמודים 2-3

סלינגר בדרך לתפקיד
ראש רשות עצמאית

ועדת הרפורמות אישרה לקריאה שנייה ושלישית
רשות שוק הון עצמאית אך לא בלי הגבלות
עמוד 6

העיתונאי גיל מלמד בטור מיוחד לביטוח ופיננסים:

מי יוביל את החקיקה
בנושא המכוניות
האוטונומיות?

העובדה שמכוניות אוטונומיות יתפסו בשלב זה או אחר
מקום בחיינו כבר ברורה ,אבל מי יהיה
הרגולטור? חלק א'
עמוד 8
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האם בישראל
סוחרים
במידע אישי?
יו"ר  MDRTאירופה ,יוסי מנור,
מפנה אצבע מאשימה לסוכנויות
ישראליות ושואל" :אילו זכויות יש
לנו לגבי המידע האישי שלנו?"
עמוד 10

נערכים לכנס
השנתי באילת
בנושא ביטוחים
עסקיים
הכנס יפתח ב־ 19בספטמבר
בלשכת סוכני ביטוח צופים את
השתתפותם של  1,700סוכנים
עמוד 9

כחלון :מס על
פיצויים במשכורות
מעל 30
אלף שקל

את המס מתכוון
שר האוצר להטיל
במסגרת חוק
ההסדרים
עמוד 6

ח הפיקוח
דו" 

תיים

דוח שנתי 2015

דו"ח הפיקוח על הביטוח :דמי הניהול
יורדים ,ביטוחי הבריאות רווחיים במיוחד

משרד האוצר אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון נתונים כ

מניתוח "ביטוח ופיננסים" את דו"ח הנתונים הכמותיים השנתי של הפיקוח על הביטוח ,עולה כי רק
 12%מבוטחים בביטוח סיעוד פרטי הפרמיות בביטוח רכב ירדו ב־ 2015ב־5%
תרשים ב:18-

אחר

רונית מורגנשטרן

18 35%
מי הביטוח הממוצעים לכלי רכב
פרטיים ירדו בשנת  2015בכ־ 5%וחסכו כלל
למבוטחים כ־ 175מיליון שקל .כך עולה
מדו"ח הנתונים הכמותיים השנתי של הפיקוחהראל
על הביטוח ,דורית סלינגר .באגף הפיקוח
הפניקס
מסבירים את הירידה בתעריפים ברפורמה של
האוצר שקבעה הנחות עקב שימוש במערכות
בטיחות מתקדמות; קביעת דמי ביטוח אחידיםמנורה
לכלי רכב פרטיים ומסחריים עד  3.5טון על אחר
ידי מרבית החברות בענף ,דבר שהביא לירידה
של 15%־25%
6%בדמי הביטוח לכ־ 200אלף כלי מגדל
רכב ,וכן להתגברות התחרות בענף .שיעור כלי
הרכב המבוטחים יציב בשנים האחרונות ,והוא כלל
עומד על כ־ 84%מתוך מצבת של כ־ 3.1מיליון
הראל*
כלי רכב.

התפלגות קרנות פנסיה חדשות ,דצמבר 2015

מגדל

ד

4%

3%

22%

מגדל
כלל
הראל
הפניקס
מנורה
אחר

35%

דוח שנתי 2015

16

הראל

הפניקס

18%
משרד האוצר אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון נתונים כמותיים

6%

בשנת  2015שולמו לחברות הביטוח כ־4.9

מיליארד שקל כפרמיות על ביטוחי בריאותמנורה

16%

פרטיים (הוצאות רפואיות ,אשפוז ומחלות
קשות); באותה שנה שילמו החברות עבור

שיעור דמי הניהול
הממוצע מנכסים
בביטוחי החיים ירד
מיטב דש
משמעותית מ־1.15%
מנורה
ב־ 2014ל ־ 1.08%ב־.2015
פסגות
בקופות הגמל נרשמה
מיטב דש
הפניקס מנורה
ירידה קטנה – מ0.67%-
פסגות
מגדל
ל 0.64%-בממוצע
הפניקס

תרשים ב:14-

תרשים ב:19-

שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים בשנים  ,2015-2007באחוזים

התפלגות קופות גמל ,דצמבר 2015

22%

ילין לפידות
תביעות ביטוחי בריאות פרט סך של כ־2.1הראל
מיליארד שקלים ( .)49%כלומר ,מדובר ברווח

מגדל
ילין לפידות
הראל

כלל
הלמן אלדובי
אלטשולר שחם
אחר
אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון.
מקור :נתוני

ממוצע של  51%לחברות הביטוח בתחום זה .סך כלל
הקבוצתיים:אלדובי
הפרמיות שנגבו בביטוחי הבריאות הלמן
אלטשולר שחם
אחרהמסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי .עורך ראשי :לירן וייס |
שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל.
ביטוח

ופיננסים
inf.org.il
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מגדל

מנורה

הפניקס

מקור :נתוני אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון.

אחר

כלל

33%

משרד האוצר אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון נתונים כמותיים

ביטוחי הבריאות לפרט

9%

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
מקור :נתוני אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון.

41

ח במספרים
הביטו 
תרשים ב:15-
 1.06מיליארד שקל ,ושם היחס הוא  ,93%כ־7%
רווח בלבד.
ענף ביטוחי הבריאות הוא מהריכוזיים
ביותר; שלוש החברות הגדולות בו (הראל,
כלל והפניקס) מחזיקות ב־ 94%משוק מחלות
ואשפוז .הראל היא מבטחת הבריאות הגדולה
ביותר (כולל שיניים ,נסיעות לחו"ל ,עובדים
זרים ,נכות) עם נתח של  42%משוק זה.

שיעור דמי ניהול ממוצע מהפקדות בשנים  ,2015-2007באחוזים

 12%רוכשים ביטוח סיעוד פרטי
עוד עולה מהדו"ח כי בשנת  2015נגבו
 1.26מיליארד שקל כפרמיות על ידי חברות
הביטוח בתחום הביטוח הסיעודי הפרטי לעומת
 2.15מיליארד שקל בביטוח הסיעודי הקבוצתי.
מספרן של פוליסות לביטוח סיעודי בסוף 2015

הכניסה של פסגות
לתחום ביטוח החיים,
בו היא כבר אוחזת נתח
של  ,2%ושל אלטשולר
שחם ( )1%הביאה לירידה
בנתח  2החברות הגדולות
בתחום – מגדל וכלל
עמד על  5.62מיליון שקל מתוכם רק  660אלף
בביטוח סיעוד פרטי ,של חברות הביטוח (פחות
מ־ )12%ועוד  4.96מיליון בביטוח סיעודי
קבוצתי .מרבית המבוטחים בביטוח סיעודי
קבוצתי הן של קופות החולים  -כ־ 4מיליון
פוליסות.

נמשכת הירידה בדמי הניהול
שיעור דמי הניהול הממוצע מנכסים
בביטוחי החיים ירד משמעותית מ־1.15%
ב־ 2014ל־ 1.08%ב־ .2015בקופות הגמל

מקור :נתוני אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון.

נרשמה ירידה קטנה  -מ־ 0.67%ל־ 0.64%שייבחרו לפי דמי הניהול הנמוכים ביותר.
 2004החדשות מ־0.30%
הפנסיה
בקרנות
בממוצע.
הכניסה של פסגות לתחום ביטוח החיים ,בו
החל משנת
חיים  -פוליסות
*ביטוח
ל־.0.28%
היא כבר אוחזת נתח של  ,2%ושל אלטשולר שחם
גם בהפקדות נמשכת מגמת הירידה בשיעור ( )1%הביאה לירידה בנתח  2החברות הגדולות
**קופות גמל  -בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול) ,תשע"ב ( ,2012 -להלן" :תקנות דמי ניהול") קופות גמל רשאיות
הממוצע של דמי הניהול :בביטוחי מנהלים בתחום  -מגדל (מ־ 27%ב־ 2014ל־ 25%ב־)2015
משנת .2013
מהפקדות החל
נרשמהדמי ניהול
לגבות
מ־3.93%
ירידה
ל־ .3.57%בקופות וכלל (מ־ 17%ל־ ,)16%ובשל כך ברמת הריכוזיות
הגמל נרשמה ירידה מ־ 44.3%ב־ 2014ל־ 3.17%בענף זה .עם זאת ,הפניקס גדלה משמעותית
הפנסיוני.השני לאחר מגדל עם נתח של
למקום
ב־ .2015בקרנות הפנסיה החדשות היה שיעור ועברה
מתרשימים ב 14-וב 15-לעיל ,ניתן לראות כי נמשכת ירדה בשיעור דמי ניהול במוצרי החיסכון
דמי הניהול הממוצע ב־ 0.79% 2015לעומת  20%בשוק ביטוח החיים לעומת  16%ב־.2014
 1.19%ב־.2014
בסך הכל ירד נתח השוק של  5החברות
הגדולות בביטוח חיים מ־ 92%ל־ 90ב־;2015
ירידה קטנה ברמת הריכוזיות
בשוק הגמל אין שינוי ( 49%לחמשת הגופים
ההערכה היא כי דמי הניהול ימשיכו לרדת עם הגדולים) ובקרנות הפנסיה החדשות מ־96%
כניסת קרנות ברירת המחדל לענף (שתי קרנות) ל־.95%

 חסכון בזמן  חסכון בעלויות משרד  הגדלת מכירות
 מתן שירות אישי ,יעיל ומקצועי ללקוחותיך
אצלנו סוכנות הביטוח שלך
בידיים טובות!
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עתיד הענף

"האוצר אינו מעודד מדיניות של השקעות
אחראיות או השקעות מעודדות צמיחה"
יו"ר פורום החוסכים לפנסיה התייצב השבוע בדיון השני של הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף
הביטוח ,יחד עם פרופ' יהודה כהנא וכתב הביטוח של גלובס ,רון שטיין כהנא" :ענף הביטוח יכול
לשמש כמנוף לדברים חשובים באמת"

ה

דיון השני של הוועדה הציבורית לבחינת
עתיד ענף הביטוח התקיים השבוע (ג') בסימן
קולו של המבוטח .בישיבה השתתפו יו"ר
פורום החוסכים לפנסיה ,רועי מימרן ,מומחה לניהול
סיכונים וביטוח ,פרופ' יהודה כהנא ,וכתב הביטוח
של גלובס ,רון שטיין ,לצידם של יו"ר הוועדה השר
לשעבר ,גדעון סער ,מנכ"ל משרד האוצר לשעבר,
שמואל סלבין ,המפקח על הביטוח לשעבר ונשיא
לשכת סוכני ביטוח ,אריה אברמוביץ.
את הדיון פתח יו"ר פורום החוסכים לפנסיה
מימרן ,שהציג את פעילות הפורום שמטרתו להגן
על כלל החוסכים בישראל" .אנחנו עובדים על
הורדת תקרת דמי הניהול ,וזה אכן קורה" ,הוא
אמר" .פעלנו להכנסת המודל הצ'יליאני ,בחירת
סוכן הביטוח על ידי העובד ,שינויי הקצאת אג"ח
מיועדות לטובת החוסכים המבוגרים כמענה
לירידת הריבית" .עם זאת בשנתיים האחרונות
עיקר פעילות הפורום עוסקת בחינוך פיננסי.
"רוב הציבור מעדיף להתחמק מעיסוק בדוחות
הפנסיוניים וחשיבה על זיקנה ויציאה גמלאות",
הסביר מימרן" .היום אמנם יש עלייה במודעות
לנושא ,בעיקר בעשירונים העליונים ,אך לא
מספיק".

להשקיע חשיבה
בתגובה ציין סלבין כי הורדת דמי הניהול
בשנים האחרונות הייתה דרמטית" .חברות הביטוח
שדדו את הלקוחות ,והן בעצמן יודעות את זה",
קבע" .אני כיו"ר קרן פנסיה לשעבר לא יודע היום
לקרוא דוחות  -אז בוודאי שהציבור אינו יודע
וזה עצוב  -הפנסיה היא ההשקעה הגדולה ביותר
שלנו ,לצד רכישת דירה ,ואף אחד לא משקיע בזה
חשיבה".
מימרן תקף גם את מדיניות ההשקעות של
משרד האוצר שלטענתו אינו מעודד מדיניות של
השקעות אחראיות או השקעות מעודדות צמיחה,
אלא עוסק רק בתשואה ומדדי שירות" .לדעתנו
זה בעייתי" ,קבע" .להערכתנו יש לעודד השקעות
אחריות בחו"ל .סיכונים יש גם בהשקעות בגופים
שמגיעים להסדרי חוב ,ובטייקונים שמובילים
לתספורות" .נשיא לשכת סוכני ביטוח ,אריה
אברמוביץ ,שאל את מימרן בנוגע להורדת תקרת
ההפרשות לשכירים מפי  3מהשכר הממוצע
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צילום :מיכל קדרון

מיכל חיוט

במשק ,לפי  2.5מהשכר הממוצע
פרופ' יהודה כהנא ,הדובר השני
במשק ,מימרן השיב כי "עשו לנו
בפני הוועדה ,הציג את תפיסתו
אמבוש ,לא היינו מוכנים לכך.
לגבי ענף הביטוח והדגיש כי לו
צעד זה פוגע באוכלוסייה רבה".
מקום חשוב בעתיד העולם" .הוא
עוד התייחס מימרן לנחיצותו
יכול לשמש כמנוף לדברים חשובים
של סוכן הביטוח בעתיד" .כיום
באמת .אני משתמש במנגנון הזה
בענף הפנסיוני יש מוצר אחיד
לביצוע דברים גדולים בעולם",
ופשוט ,קרן הפנסיה .ככל שהמוצר
קבע וסיפר כי בשנות ה־ 80ארה"ב
סטנדרטי ופשוט יותר יהיו יותר
ניסתה להגדיל את תפוקת המזון
אנשים שלא צריכים סוכן ביטוח",
בדרום אמריקה ,ושכרה לשם כך
אלפי מומחים שלא צלחו את
ציין" .בעלי הכנסה של עד  8,000פרופ' כהנא" :אי השוויון
המשימה מסיבות פיננסיות" .היה
שקלים לא צריכים להערכתי סוכן .גדל מאוד"
מי כן צריך סוכן? בעלי הכנסה
צריך מימון שאף אחד לא רצה
גבוהה שיש להם מגוון מוצרים,
לתת" ,אמר כהנא" .מצאתי להם
בעלי מוצרים קודמים וותיקים כמו
פתרון בביטוח עם פוליסה שנתנה
ביטוח מנהלים ,חוסכים שזקוקים
ערבון ואכן המדינות שיישמו את
לפגישות ושירות אישי ,אנשים
זה הצליחו והגדילו את תפוקת
שנמצאים לקראת יציאה לגמלאות
המזון" .לדבריו ,באקדמיה ישנה
וזקוקים לתכנון פרישה .חוסכים
תמימות דעים היום בנוגע לאיומים
שמשתמשים במוצרים משלימים
בפניהם עומדת האנושות" .הכלכלה
כמו קופת גמל להשקעה ופוליסות
הקפיטליסטית יצרה פערים גדולים
חיסכון".
מאוד ,אי השוויון גדל מאוד ,עד
יו"ר הועדה לבחינת עתיד ענף
לרמה שפחות מ־ 100איש שולטים
סלבין" :חברות הביטוח
הביטוח ,גדעון סער ,אמר בתגובה
במחצית העושר העולמי .מעמד
שדדו את הלקוחות"
למימרן כי "יש פרדוקס בדבריך.
הביניים לא מסוגל לקנות את
מצד אחד אתה טוען שרוב המבוטחים מפחדים התוצרת של עצמו וזה יוצר מתחים רבים".
לעסוק בפנסיה ,זורקים את הדוחות למגירה,
נושא הרגולציה שמעסיק רבות את ענף הביטוח
ולכאורה זקוקים להכוונה .מצד שני אתה אומר תפס גם הוא חלק בדיון ,כאשר כתב גלובס רון
שיש פחות צורך של האוכלוסייה בסוכן ביטוח .שטיין ,ציין כי אמנם הרגולציה בענף מביאה
רק שהפכתי לעצמאי באמת הבנתי כמה אני הישגים לטובת המבוטחים" ,אך מצד שני עלולה
צריך סוכן ביטוח שילווה אותי ,ואני מאוד מרוצה להביא ליציאת גופים מהמשחק" ,אמר" .אני מזהה
ממנו".
עודף רפורמות והענף לא יכול להתמודד עם כל כך
הרבה שינויים ,שלא כולם אפויים עד הסוף ,בבת
הביטוח הוא מנוף
אחת".
"החדשות הטובות לענף ולסוכנים הן שהמשק
מימרן התייחס בדבריו גם לפעילות מול לשכת
סוכני ביטוח" .עד לפני שנתיים הסתכלנו על נמצא בצמיחה ושכמות הביטוחים רק הולכים
לשכת סוכני ביטוח בצורה חשדנית ,בעיקר בגלל וגדלים" ,הוסיף שטיין" .אמנם המרווחים פוחתים,
שסוכני הביטוח מתפרנסים מגובה דמי הניהול אך הסכומים גדלים כל הזמן .מי שיידע לעטוף את
שמשלם המבוטח" ,הסביר" .בשנתיים האחרונות הלקוח טוב יותר – הכנסתו עשויה לגדול".
שטיין הוסיף עוד כי סוכן שיתמקצע בכמה
גילינו בלשכה גישה אחרת מחברות הביטוח
ומפורום מנהלי ההסדרים .נחשפנו לגוף שמאמין שיותר תחומים תהיה לו זכות קיום " בריאות זאת
במודל של סוכן ביטוח שמחויב ללקוח ,ואני שמח דוגמא מצוינת .יש משקולות רבות על מערכת
לשיתוף הפעולה הזה .אני לא שולל שיתופי הבריאות הציבורית בישראל ,וזה יוצר מצב
פעולה נוספים בהמשך והקמת פורום חשיבה שבעלי השכר הדו ספרתי ימשיכו לחפש ביטוחי
בריאות פרטיים".
משותף לטובת ציבור החוסכים".

ת הביטוח
חדשו 

סל התרופות יגדל ל־ 500מיליון שקל בשנה:

התוספת תמומן באמצעות היטל על הכנסות ביטוחי הבריאות
רונית מורגנשטרן

ש

ר האוצר ,משה כחלון ושר הבריאות,
יעקב ליצמן ,סיכמו על הגדלת סל
התרופות ל־ 550מיליון שקל בשנה
בחמש השנים הקרובות ,מתוכם יוקצו  50מיליון
לטובת בדיקות וסקירות גנטיות .כזכור ,היום
עומד הסל על  300מיליון שקל בשנה .ממשרד
האוצר נמסר ,כי התוספת תמומן באמצעות
תוספת מימון ממשלתי ובאמצעות היטל על
הכנסות ביטוחי הבריאות הפרטיים של חברות
הביטוח והכנסות הביטוחים המשלימים של קופות
החולים .המבוטחים לא ישלמו יותר על הביטוחים.
מדובר ברפורמה שתחליף את התוכנית של
ליצמן להכנסת תרופות מצילות חיים לביטוחים

המשלימים" .סיכמנו היום על מהלך היסטורי,
בו אחרי שנים רבות תקציב סל התרופות
והטכנולוגיות כמעט ומוכפל" ,אמר שר הבריאות.
"כידוע ניהלתי מאבק להכנסת תרופות מצילות
חיים לשבני״ם .עם זאת ,הגענו להבנה מבורכת על
תוספת משמעותית שתוקצה לסל  -שמשמעותה
תוספת לכלל האזרחים ואשר תוביל לסל שיוויוני
יותר".

העדפה למצילות חיים
ליצמן ציין כי אינו מתערב בשיקולי ועדת
הסל ,אך מצפה שזו תיתן עדיפות לתרופות
וטכנולוגיות שמוגדרות כמצילות חיים" .אני
רואה בכך תיקון עוול היסטורי על הוצאת
מצילות החיים מהשב"נים בעשור הקודם",

אמר ליצמן ,שכשזכור ביושבו באופוזיציה
וכחבר בוועדת הכספים היה אחראי להוצאה של
התרופות הללו מהסל" .היום אנו מחזירים את
התקווה לחולים ובני משפחותיהם".
"הצעד של הגדלת סל התרופות הינו מבורך
אך הוא חייב לבוא מתקציב המדינה" ,מסר
בתגובה יואל זיו ,יו"ר הוועדה לביטוחי בריאות
וסיעוד בלשכה" .הטלת מס על פוליסות
הבריאות הפרטיות יגולגל בסופו של דבר על
כיסו של המבוטח אשר רכש לעצמו פוליסת
בריאות פרטית ויצטרך לשלם עבורה יותר
כסף על מנת לממן את סל התרופות הממלכתי.
חיזוק המערכת הרפואה הציבורית חייב לבוא
מתקציב נוסף של המדינה ולא מתוך החלשת
המערכת הרפואה הפרטית ופגיעה במבוטחים".

תשע חברות ביטוח ,ריידר אחד של

החל מה  ,1.7.16גם מבוטחי חברות הפניקס ,מגדל ושלמה יוכלו לבחור בריידר של "שגריר"
ובכך להצטרף למאות אלפי המבוטחים של ביטוח חקלאי ,הראל ,הכשרה ,כלל ,מנורה ושומרה
שכבר נהנים משירותי הדרך של שגריר.
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הצעת החוק להקמת רשות הפיקוח
העצמאית אושרה לקריאה שנייה ושלישית
רונית מורגנשטרן

ו

עדת הרפורמות בראשות ח"כ אלי כהן (כולנו)
אישרה שלשום לקריאה שנייה ושלישית את
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים,
שתהפוך את אגף שוק ההון במשרד האוצר
לרשות ממשלתית עצמאית שתיקרא "רשות
שוק ההון ביטוח וחיסכון'".
בכפוף לאישורו במליאת הכנסת ,יכנס החוק
החדש לתוקף כבר ב־ 1בספטמבר  ,2016אלא
אם יחליט שר האוצר לדחות את מועד ההתחלה
לשם היערכות להפעלת הוראות החוק .מי
שתעמוד בראש הרשות החדשה בעת הקמתה
היא מי שעומדת כיום בראש אגף שוק ההון,
ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ,דורית סלינגר.
הרשות לא תפקח על פעילות בתי ההשקעות
ותאגידי אחזקה ,בניגוד להצעה המקורית.
עוד שינויים בהצעה המקורית עליהם סוכם
בישיבת ועדת הרפורמות ,כוללים בין היתר,
סיכום כי כל הסמכויות שקיימות היום לוועדת
הכספים כגורם מפקח על החלטות הרשות
והממונה יישמרו ,ובנוסף הרשות תדווח אחת
לשנה על פעילותה .כמו כן ,הורחבה השפעתה

של הוועדה המייעצת לרשות כשנוספו לה
נציגים מרשות ניירות ערך ושל המפקחת על
הבנקים ,זאת במטרה להגביר את ההגנה על
כספי האזרחים ולהקטין את מחיר הטעות הגבוה
הנובע מריכוז סמכויות רבות בידי גורם אחד.

הקמת הרשות תסייע לתחרות
לאחר אישור ההצעה אמר ח"כ אלי כהן כי
הקמת רשות שוק ההון היא חיונית להתפתחות
השוק הפיננסי בישראל" .רשות שוק הון עצמאית
לצד בנק ישראל יסייעו לקידום התחרות בשוק
הפיננסי בכלל ובתחום מתן האשראי בפרט",
אמר" .תרומתו של שוק ההון ,שכיום היקף
נכסיו עולה על היקף הנכסים שמנוהלים על ידי
הבנקים ,היא חיונית להגדלת היקף ההשקעות
במשק וכפועל יוצא מכך לעלייה בשיעור
הצמיחה .הקניית הסמכויות בידי הרשות וזאת
בכפוף למדיניות השר הממונה וועדות הכנסת,
מטרתה להבטיח את ההתנהלות התקינה בשוק
הביטוח בכלל ובשוק הפנסיוני במיוחד" .עוד
הוסיף ח"כ כהן כי הקמת הרשות היא הנדבך
המשלים להקמת המפקח הפיננסי שאושר
השבוע בכנסת" .במסגרת החוק הוקפד על

סלינגר .תהפוך לראש הרשות בספטמבר

יצירת פיקוח מקיף ומספק תוך מניעת מצב של
כפל או עודף רגולציה" ,ציין.
בעבר התבטא ח"כ איציק שמולי נגד הרשות
העצמאית והעביר עלייה ביקורת חריפה כשכינה
אותה מפלצת שתרכז בידיה סמכויות ללא פיקוח.

האוצר יטיל מס על פיצויי פיטורים
במשכורות שמעל  30אלף שקל

החל מאוקטובר :המבוטחים יקבלו
החזר על ביטוחי החובה לרכב

במסגרת חוק ההסדרים מתכוון שר האוצר ,משה כחלון ,להטיל מס
על כספי הפיצויים המופרשים לפנסיה למשתכרים מעל  30אלף
שקל לפי המס השולי שלהם .המיסוי הוא על ההפקדה .כיום פיצויי
הפיטורים חייבים במס רק בעת המשיכה על סכום שמעל 12.5
אלף שקל לפני גיל הפרישה .ההצעה קובעת למעשה שהפיצויים
המופקדים על ידי המעסיק הם הכנסה של העובד .באוצר מבהירים,
כי פיצויים שנצברו עד כה ימשיכו להיות פטורים ממס .על ידי
המיסוי החדש מקווים באוצר להכניס כ־ 600מיליון שקל בשנה
לקופת המדינה.
מהלך נוסף שמציע האוצר במסגרת חוק ההסדרים הקרוב הוא
שכל כספי הפיצויים המופרשים לטובת העובד יהיו שייכים לעובד
ויחושבו לפי השכר האחרון ,גם במקרה של התפטרות (למעט
התפטרות בשנת העבודה הראשונה) .מדובר בשינוי סעיף  14לחוק
פיצויי הפיטורים ,שקבע שהפיצויים יהיו רק הסכום שהופקד
בפועל לקופת הפיצויים ,לאורך חיי העבודה ,ולא לפי השכר
האחרון .הצעות אלו אמורות לעבור את אישור וועדות הכנסת
והמליאה.
רונית מורגנשטרן

שרת המשפטים ,איילת שקד ושר האוצר ,משה כחלון,
הודיעו על השבת כספים לציבור המבוטחים בביטוח חובה.
ההודעה מגיעה לאחר שהשניים העבירו את החוק להשבת
הכספים בקריאה שניה ושלישית ,והסמיך
אותם לקבוע את דרך ההשבה.
במסגרת היוזמה ,החל מאוקטובר
 2016ועד ספטמבר  ,2019יוחזרו
לציבור  170.1מיליארד שקלים.
סכום זה נמצא כעודף בבדיקה
שנערכה בקופת הקרן לפיצוי
נפגעי תאונות דרכים (קרנית),
שפעילותה ממומנת בין היתר מכספי
איילת שקד
כלל המבוטחים בביטוח חובה לרכב.
על פי היוזמה ,בשנה הראשונה תהיה הנחה של  15%בביטוח
הרכב ,בסכום כולל של  675מיליון שקל .בשנה השנייה תהיה
השבה של  ,8%בסכום כולל של  360מיליון שקל ,ובשנה
השלישית תהיה השבה של  3%בסכום של  135מיליון שקל.
מערכת ביטוח ופיננסים
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מהשתתפות עצמית
בפוליסת דירה

פרטים במחוזות ובצוותים
להצטרפות ,אגף שיווק ומכירות:
marketing@ayalon-ins.co.il | 03-7569874
בכפוף לתנאי הפוליסה .ט.ל.ח.

ה נבוכים
מור 

לוקחות אחריות :מי יושב ליד ההגה
של מכונית אוטונומית?
כדי שיוכלו המכוניות האוטונומיות לעלות על הכביש יש לקבוע כללי שימוש במכוניות
אוטונומיות כרגע עדיין לא ברור מי יוביל את החקיקה חלק א'

מ

גיל מלמד
מכונית אוטונומית יכולה להגיע עצמאית
ולאסוף נוסע ,להביא אותו למקום מבוקשו
ולהמשיך משם אל נוסע אחר  -ובעולם כזה כמעט
אף אחד לא יקנה לעצמו מכונית שתעמוד דוממת
יותר מ־ 90%מן החיים שלה .מבחינת תעשיית
הרכב ,היא כמו ייצור חשמל סולארי ביתי עבור
חברות אנרגיה או כמו ריפוי בכח המחשבה עבור
חברות תרופות ,והלובי של תעשיית הרכב מספיק
חזק כדי להסביר לרגולטורים עד כמה מכוניות

כוניות שנוהגות בעצמן הן מראה שכיח
מאד בעיירה מאונטן ויוו ()Mountain View
שבקליפורניה ,לא הרחק מן המטה של
חברת גוגל .במרחק של כקילומטר מן הקמפוס
המרכזי של החברה ממוקמת "חטיבת  "Xשמנהלת
פרויקטים עתידיים של תאגיד הענק ,ואחד
החשובים בהם הוא פיתוחה של המכונית ללא נהג.
צי המכוניות של  Xכולל כבר שני דורות של
מכוניות ,ובקרוב יתווסף להן דור שלישי ,וכל
דור מייצג צעד היסטורי בדרך
אל המכונית האוטונומית .הדור
הראשון התבסס על מכוניות
סדרתיות ,היברידיות ,מתוצרת
לקסוס  -מדגמי פריוס ו־- RX
שאיתן בוצעו ניסויים במערכות
לזיהוי ותיעוד של הסביבה.
גוגל עבדה על פרויקט זה במשך
מספר שנים בשקט יחסי ,ללא
סיוע או מעורבות של יצרניות
רכב ,ובמהלכו צברה ידע בשני
התחומים שנחקרו .מבחר יצרניות
רכב עובדות על טכנולוגיית
זיהוי הסביבה מזה כשני עשורים,
ואף השיקו "מערכות סיוע לנהג"
שמטרתן הראשונה היא לחפות
על חולשות אנושיות שגורמות
המלחמה על עצם קיומה של המכונית האוטונומית הוכרעה
לתאונות ,אם כי מערכות אלה
מאפשרות למכונית לנסוע באופן עצמאי הלכה כאלה עלולות להיות מסוכנות.
אלא שאז הגיע הדור השני של מכוניות
למעשה.
אוטונומיות של גוגל והכניס את תעשיית הרכב
כמו ייצור חשמל סולארי
לטרפת .במקום מכוניות סדרתיות "מן החנות"
עם זאת ,גוגל הייתה חברה ראשונה שלא החלה גוגל להשתעשע במכוניות עגלגלות
מתוך תעשיית הרכב שהשקיעה משאבים ניכרים קטנות שאותן בנתה עבורה סדנת שיפורים
(במקביל ,אגב ,לחברת אפל שמריצה פרויקט קטנה ממישיגן ,ארה"ב ,כלי רכב בסיסיים ביותר
דומה) בתחום שלכאורה לא קשור לפעילותה שבתוכם הוטמעו מערכות הזיהוי וההתמצאות
לאחר שמוזערו לממדים קטנים.
האינטרנטית.
ככל שהבשילה טכנולוגיית זיהוי הסביבה
נשמעו יותר דיבורים אודות "המכונית מסר פשוט
האוטונומית" ,כזאת שלא זקוקה לנהג אנושי ליד
המסר ששידרה גוגל פשוט ,גם אם לא נאמר
ההגה שלה  -אולם בפרספקטיבה של תעשיית במילים מפורשות" :יצרניות רכב נכבדות ,אנחנו
הרכב שום דבר טוב לא יכול לצמוח ממכונית יכולים לבנות מכוניות בעצמנו בדיוק כמו
שלא זקוקה לנהג ,היות שמכונית כזאת גם לא שאנחנו בונים לעצמנו טלפונים סלולריים תחת
זקוקה לבעלים קבועים.
המותג 'נקסוס' ,וממילא  -אם לא נמצא יצרנית
הכותב הוא :עורך אתר TheCar
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רכב שתעבוד עבורנו יש לנו מספיק כסף כדי
לקנות אחת כזאת".
זה היה השלב שבו כל יצרניות הרכב נאלצו
לשים את הקלפים על השולחן ולהעלות את
ההימורים ,ובאותו רגע נחשפה גם מפת הקשרים
והאינטרסים של תעשיית הרכב בהקשר הזה.
חברות חזקות ,אשר בזכות תזמון טוב גם נהנות
מקופת מזומנים מלאה ,מיהרו לרכוש כל דבר
שזז בתחום הטכנולוגיה האוטונומית ,וחברות
שנמצאות בפיגור מבינות שהן
עלולות למצוא את עצמן מחוץ
למשחק אם לא יתמסרו לפיתוח
טכנולוגיה אוטונומית.
ג'נרל מוטורס ,למשל ,השקיעה
מיליארדים בהקמת חטיבה חדשה
בשם "מאבן" ( )MAVENכדי לרכז
את התחום ,ובין השאר רכשה
לתוכה את חברת "סיידקאר"
להשכרות קצרצרות (כמו "קאר טו
גו") ואחוזי בעלות בחברת "ליפט"
 אחת ממתחרותיה של "אובר".זאת גם שעתן היפה של
יצרניות רכב בגודל בינוני אשר
ראו את הנולד ונמצאות כבר
בתוך תהליך הפיתוח  -למשל
ב.מ.וו( .אשר חברה לאחרונה
לאינטל ולמובילאיי אבל מפתחת
טכנולוגיה אוטונומית מזה למעלה מעשור) ,וגם
וולוו השבדית שכבר מבצעת ניסויים מעשיים
במכוניות אוטונומיות בשבדיה ,סין ובריטניה.
הדור השלישי של מכוניות אוטונומיות של
גוגל ,שצפוי לעלות במהלך  12החודשים הקרובים
על כבישי מאונטין ויוו ,יסמן כבר את כניעתה
של תעשיית הרכב למציאות חדשה שבה גבר כוחן
של חברות הטכנולוגיה על זה של תעשיית הרכב
והכף הוכרעה לכיוון המכונית ללא נהג.
מכוניות אלה יהיו מתוצרת קרייזלר (ששייכת
כיום לפיאט) חברה שנותרה מאחור במירוץ אל
המכונית האוטונומית ולכן נאלצת לדבוק בגוגל.
המלחמה על עצם קיומה של המכונית
האוטונומית הוכרעה ,וכעת צריך העולם לסכם
את תנאי הסכמי השלום אשר יקבעו כיצד תנוע
האנושות כבר בעוד עשור או שניים.

ת הכנס
לקרא 

מחוברים :הכנס השנתי באילת
יתמקד השנה בביטוחים עסקיים
בלשכת סוכני ביטוח נערכים לכנס אלמנטר  2016שייפתח ב־ 19בספטמבר באילת
ההרשמה החלה
רונית מורגנשטרן

כ

נס אלמנטר  2016של לשכת סוכני ביטוח
ייפתח בפביליון של מלון  HERODSבאילת
ב־ 19בספטמבר  2016ויימשך עד ה־22
בספטמבר .הכנס נושא את הכותרת "מחוברים",
המכוונת לכך ש"קשר אישי הוא אלמנטרי" .בלשכת
סוכני הביטוח צופים את השתתפותם של כ־1,700
איש בכנס .ההרשמה לסוכנים חברי הלשכה החלה
באתר הלשכה והיא תיפתח גם לחברות הביטוח
ב־ 19באוגוסט .עד כה נרשמו  300סוכנים לכנס.
על הכנס אחראים אריק ורדי ,יו"ר ועדת סניפים
ואירועים ,רענן שמחי ,מנכ"ל הלשכה ואריאל
מונין ,יו"ר הוועדה לביטוח כללי .המשתתפים
יתארחו הפעם בשבעה בתי מלון  -דן ,הרודס,
רויאל ביץ' ,הילטון מלכת שבא ,רויאל גארדן,
המלך שלמה ומלון ריביירה לראשונה.
לדברי ורדי בכנס ישתתפו חברי כנסת ובכירים
מעולם הביטוח ,הפיננסים והמשפט; מרצים
ומרצות בעלי שם בהם ד"ר יניב לויתן ,מאסטרו
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אריאל מונין.

אריק ורדי

רוני פורט ,איציק להב ,ד"ר איריס בראון,
והשחקנית שרה פון שוורצה; במסגרת הכנס
יתקיימו גם מופעים מוסיקליים שבמרכזם הופעה
של להקת טיפקס ,חגיגה לילית ומופעי סטנד אפ.
במרכז הכנס יפורסמו תוצאות סקר שביעות
הרצון של סוכני הביטוח מחברות הביטוח בתחום
האלמנטרי; בימים הקרובים יחל השאלון הטלפוני
של הסקר .כמו כן ייערך בכנס חידון ידע
מצולם בעזרת טכנולוגיה חדישה ונושא פרסים,

כשהשואלים הפעם הם יושבי ראש סניפים
ומחוזות.
לדברי מונין ,הכנס יתמקד בצד המקצועי
בביטוחים העסקיים ,לאחר שהכנס הקודם התמקד
בביטוחי אחריות למיניהם וקדם לו כנס ביטוח
רכב ודירה" .הכנס יעסוק בקשר בינינו לבין בתי
העסק" ,מסביר מונין" .טיפים על דרכי העבודה
מול המבוטח ,והחיתום העסקי ,וכן סוגיות
שונות בפוליסות הקבלניות; סוגיות משפטיות
לגבי הקשר בין המבוטח ,הסוכן והמבטח .פאנל
מרכזי יעסוק ב'מי מקשיב ללקוח' בהשתתפות
מנהלים ואנשי שירות וצרכנות .כמו כן נצלול
לעולם מניעת הסיכונים ונראה זווית חדשה
להסתכלות על תפקידנו בנושא חשוב זה .וכמובן
איך אפשר בלי החדשות מעולם הרגולציה ,וכן
דיון בהשתתפות חברי כנסת על תקציב 2017
והשפעתו על תחום הביטוח".
להרשמה לכנס:
www.regye.com/elementary/welcome_he.ehtml

סחר במידע

יו"ר  MDRTאירופה:

"בישראל סוחרים במידע אישי"

לדברי יוסי מנור ,בישראל פועלות סוכנויות שמטרתן לאסוף מידע ולסחור בו "ישראל חייבת לאמץ
באופן מידי את התקנות האירופאיות המחמירות להגנה על נתונים אישיים"
להגנה על נתונים אישיים.
"המטרה של התקנות ושל כללים היא להחזיר
לאזרח את השליטה על הנתונים האישיים שלו",
מסביר מנור" .בתקנות יש לכל אחד זכות להתלונן

רונית מורגנשטרן

"

בישראל פועלות סוכנויות שכל מטרתן
לאסוף מידע על אנשים ולסחור באותו
מידע" ,כך חושף יוסי מנור ,יו"ר MDRT
אירופה ,בפני "ביטוח ופיננסים"" .כך למשל
רוכשות חברות וסוכנויות העוסקות בשיווק מוצרי
ביטוח ,פנסיה ופיננסים מאגרי מידע מסוכנויות
כאלו ,ובאמצעותם מגיעות ללקוחות שמתפלאים
 מניין אתם יודעים עלי ועל תכניות הביטוחשלי?" .לדבריו של מנור ,ישראל חייבת לאמץ
באופן מידי את התקנות המחמירות ביותר ,כמו
אלו שתוקנו באיחוד האירופי לאחרונה ,משום
שמעגל הגופים העוסקים במסחר במידע הולך
וגודל מיום ליום.
לדברי מנור ,בכל פעם שלקוח מצטרף למועדון
לקוחות כלשהו ,או לחלופין מפרסם מודעה
באתר שיווקי ,הוא נדרש למסור פרטים חיוניים
כגון שם ,כתובת ,מספר סלולארי ומספר כרטיס
אשראי" .באותיות קטנות כתוב שהמידע יכול
לעבור גם לגופים אחרים ,וככה אתה חותם על
חברות במועדון לקוחות ברשת מסוימת" ,הוא
מתאר את המצב המטריד" .למחרת אתה מקבל

אירועי הלשכה
המכללה לפיננסים וביטוח תקיים
ב־ 31.7מפגש בנושא פיננסים לסוכנים
צעירים בין השעות .9:00-14:00
המסגר  ,42קומה  ,8תל אביב

"מעגל הגופים העוסקים
במסחר במידע הולך וגדל
מיום ליום והרגולטור ,אם
זה משרד המשפטים ואם
זה המפקחת על הביטוח,
לא מגינים על המידע
האישי של האזרח"

מנור .על פי חוק האיחוד האירופי ניתן לאסוף
נתונים רק בתנאים מחמירים

טלפון מחברת ביטוח שמציעה לך ביטוח .אילו
זכויות יש לנו לגבי המידע האישי שלנו?".
"מעגל הגופים העוסקים במסחר במידע
הולך וגדל מיום ליום והרגולטור ,אם זה משרד
המשפטים ואם זה המפקחת על הביטוח ,לא
מגינים על המידע האישי של האזרח" ,מוסיף
מנור ,החבר בוועדת ההיגוי של לשכות הביטוח
באירופה .בנוסף הוא טוען כי באיחוד האירופי
הונהגה לאחרונה רפורמה של כללים להגנה על
פרטים של אזרחי האיחוד ,לפיה כל אדם זכאי

פתרון לכסף הנזיל של לקוחותיך

תחת ניהול ההשקעות המקצועי של אנליסט

ולקבל פיצוי אם היה שימוש בנתונים שלך לרעה
בכל מקום בתוך האיחוד האירופי .הרפורמה
תאפשר גם לאזרחים ולעסקים אירופיים להפיק
את מלוא תועלת הכלכלה הדיגיטלית ,כי היא
גם מפשטת את הסביבה הרגולטורית לעסקים
המחזיקים מאגרי מידע של לקוחותיהם".

רק עבור מטרה לגיטימית
על פי החוק של האיחוד האירופי ,נתונים
אישיים ניתן לאסוף באופן חוקי רק בתנאים
מחמירים ורק עבור מטרה לגיטימית" .יתר על
כן ,אנשים או ארגונים אשר אוספים ומנהלים את
המידע האישי של הלקוח חייבים להגן עליו מפני
שימוש לרעה .כמו כן הם חייבים לכבד זכויות
מסוימות של בעלי נתונים אשר מובטחות על ידי
החוק של האיחוד האירופי" ,מסכם מנור.

תיקון  )1(190מאפשר ללקוחותיך
ליהנות ממכלול שלם של יתרונות:
חיסכון בעלויות
()2
נזילות
שקיפות
()3
יתרונות מיסוי

דסק הסוכנים שלנו ישמח לעמוד לרשותך טל | 03-7147168 :דואלsochnim@analyst.co.il :
ט.ל.ח .נכון ליוני  .1 .2016חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  190והוראת השעה) התשע"ב  2012ותיקון עקיף לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה  - 2005 -תיקון מספר  .2 .8לאחר שימלאו לעמית  60ובתנאי
שהעמית מקבל קצבה מינימלית של  ₪4,418לפחות (נכון לשנת  .3 .)2016עבור סכום שמופקד במהלך שנת המס עד התקרה המוטבת המזכה בהטבת מס ( ₪33,408לשנת  - )2016חבות המס תהיה על פי הנחיות פקיד השומה.
עבור סכום שמופקד במהלך שנת המס מעל התקרה המוטבת המזכה בהטבת מס ועד לתקרה להפקדת תשלומים פטורים  -תשלום מס רווח הון בשיעור של  15%על הרווח הנומינלי .אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ /שיווק
פנסיוני בידי יועץ /משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם .חברת אנליסט קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים פנסיונים המנוהלים על ידה.
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ת מצב
תמונ 

החבות האקטוארית לפנסיה תקציבית של
המדינה עומדת על  746מיליארד שקל
הנתונים עולים מהדוחות הכספיים של ממשלת ישראל לשנת  2015עוד עולה :תשלומי גמלאות
הפנסיה התקציבית יגיעו לשיאם בשנת  2039ויעמדו על  38.21מיליארד שקלים
רונית מורגנשטרן

ה

חבות האקטוארית לפנסיה תקציבית של
ממשלת ישראל מסתכמת בסוף שנת
 2015בכ־ 746מיליארד שקלים (ללא
פנסיית גישור במערכת הביטחון) ,מתוכם כ־395
מיליארד שקלים בגין גמלאים וכ־ 351מיליארד
שקלים בגין פעילים .תשלומי גמלאות הפנסיה
התקציבית יגיעו לשיאם בשנת  2039ויעמדו על
 38.21מיליארד שקלים.
הנתונים עולים מהדוחות הכספיים של
ממשלת ישראל לשנת  ,2015שפרסמה החשבת
הכללית במשרד האוצר ,רו"ח מיכל עבאדי־
בויאנג'ו .הדוחות הכספיים מספקים לממשלה,
לכנסת ולציבור הרחב תמונת מצב מקיפה על
נכסי הממשלה והתחייבויותיה .בדו"ח ניתנה
התפלגות תזרים צפויה לפי קבוצות מקבלי
קצבה  -גמלאי המדינה ,ההוראה ,המשטרה,
השב"ס ומערכת הביטחון.
לראשונה ,ניתנה סקירה מקיפה למהלכי
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עבאדי-בויאנג'ו .הדוחות מספקים תמונת מצב

הממשלה בתחום הדיור .היקף ההשקעה הצפוי
בתחום בדיור בשנים הקרובות עומד על
מיליארדי שקלים .ההשקעה כוללת הסכמי גג
בין הממשלה לרשויות המקומיות ,תכנית מחיר
למשתכן ,דיור גיל הזהב ,סיכומים תקציבים עם
צה"ל ועוד .לראשונה ,ניתן מידע על מרכיבי

השינוי בתקציב  2015לעומת התקציב המקורי
שאושר ב־ 19בנובמבר  2015וזאת במסגרת
דוחות ביצוע התקציב.
הגירעון בתקציב המדינה בשנת  2015הסתכם
בכ־ 24.9מיליארד שקלים ,שהם כ־2.2%
אחוז מהתמ"ג .ההוצאות האזרחיות הסתכמו
בכ־ 68.8%מהתקציב וכ־ 17.8%מהתמ"ג.
הוצאות הביטחון הסתכמו בכ־ 20.9%מהתקציב
וכ־ 6.1%מהתמ"ג .תשלומי הריבית הסתכמו
בכ־ 10.3%מהתקציב וכ־  2.7%מהתמ"ג.
היקף הנכסים על פי הדוחות המאוחדים
(הממשלה כולל גופים סטטוטוריים וחברות
ממשלתיות) הסתכמו בסוף שנת  2015בכ־525
מיליארד שקלים .בנוסף ,אומדן ערך הקרקעות
של מדינת ישראל הסתכם בכ־ 393מיליארד
שקלים .היקף ההתחייבויות הסתכם בכ־2,280
מיליארד שקלים כולל עבור גמלאות המוסד
לביטוח לאומי בסך של כ־ 552מיליארד שקלים
כלפי מבוטחים או תלויים לגביהם נוצרה ,עד
למועד הדוח עילה לזכאות.

בס"ד ,סיון תשע"ו ,יולי 2016

פוליסה קבוצתית ייחודית לביטוח חיים
לחברי לשכת סוכני ביטוח

הזכאים להצטרף :

תקופת הביטוח:

א .חברי ו/או עובדי לשכת סוכני הביטוח בישראל ובני/ות הזוג אשר
היו כלולים בהסדר הביטוח הקבוצתי נכון ל 31.03.2016-ושגילם
בתחילת הביטוח עומד בתנאי הגיל המירבי.

הפוליסה נערכת לתקופה של  3שנים החל מ 01.04.2016 -ועד
.31.03.2019
סכומי הביטוח והפרמיות החודשיות (בש"ח ליחידת ביטוח )1

ב .חברי ו/או עובדי לשכת סוכני הביטוח בישראל ובני/ות הזוג שהצטרפו
לביטוח לאחר מועד תחילת הביטוח וגילם בתחילת הביטוח אינו
עולה על הגיל המרבי להצטרפות שמילאו טופס הצטרפות והצהרת
בריאות והחברה הסכימה לקבלם לביטוח.
ג.

ילדי חברי ו/או עובדי לשכת סוכני הביטוח בישראל שגילם הוא מעל
גיל  , 20שמילאו טופס הצטרפות והצהרת בריאות והחברה הסכימה
לקבלם לביטוח.

הכיסוי הביטוחי:
ביטוח למקרה פטירה מכל סיבה שהיא ,למעט התאבדות בשנת הביטוח
הראשונה.
סייג זה חל על מצטרפים חדשים ו/או בשנה הראשונה לרכישת יחידה
נוספת .מוטבים של מבוטח קיים שהוסיף יחידת ביטוח ,יקבלו את סכום
הביטוח על פי יחידת ביטוח אחת.

גיל
מינימאלי

גיל
מקסימאלי

סכום ביטוח

פרמיה
חודשית

20

35

500,000

23.00

36

45

500,000

41.00

46

55

500,000

115.00

56

65

350,000

207.00

66

75

150,000

265.00

•מספר היחידות שניתן לרכוש 2 :
•כל יחידה שתתווסף לפוליסה קיימת מ 01.04.2016 -מחייבת את
המבוטח בהליך חיתומי.
•סכום הביטוח והפרמיה יתעדכנו  ,בעת מעבר המבוטח מקבוצת גיל
אחת לאחרת.
•הפרמיות וסכומי הביטוח יהיו צמודים למדד הידוע ביום .01.04.2016
•הפרמיה תשלום במלואה על ידי המבוטחים  ,באמצעות הוראת קבע
אישית

בקרות מקרה הביטוח ולבירור זכויותייך על פי הפוליסה יש לפנות למחלקת תביעות באגף
טל'  1700-700-649או במייל tviotkol@ayalon-ins.co.il
שעות המענה הטלפוני 08:00-16:00

זזים בביטוח

שמעון מירון מונה למנכ"ל "הכשרה חברה
לביטוח" במקום אלישקוב שפרשה
מערכת ביטוח ופיננסים

ד

ירקטוריון "הכשרה חברה לביטוח" החליט
היום (ד') על מינויו של שמעון מירון,
המשנה למנכ"ל וראש אגף ביטוח חיים
ופיננסים ,למנכ"ל החברה (בכפוף לאישורה של
המפקחת על הביטוח) .מינויו של מירון היה די
צפוי ,לאחר שהחברה הודיעה שהמינוי יגיע מתוך
החברה .מירון יחליף בתפקיד את אתי אלישקוב,
שהודיעה בשבוע שעבר על פרישתה מהחברה
לאחר  10שנים.
מירון ( ,)46נשוי ,3+בעל ניסיון של למעלה
מ־ 20שנה בענף הביטוח ,הצטרף להכשרה ביטוח
לפני כ־ 10שנים במטרה לפתח את תחום ביטוח
החיים והפיננסים ,תחום שבו להכשרה לא הייתה
דריסת רגל משמעותית.
במהלך שנות עבודתו בחברה ,הרחיב מירון את
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שמעון מירון

פעילותה של הכשרה בתחום ביטוח החיים ,הקים
את פעילות הפיננסים של הכשרה תחת המותג
 ,BEST INVESTופיתח מוצרים ושירותים חדשניים
וייחודיים בשוק הביטוח ,ביניהם 'מגן לעתיד'

 המוצר שהוביל להתעוררות מחודשת בתחוםביטוחי המנהלים בישראל.
אלי אלעזרא ,נשיא קבוצת אלעזרא ובעל
השליטה בהכשרה ביטוח ,הודה במילים חמות
למנכ"לית היוצאת ואמר" :בתקופת כהונתה
כמנכ"לית הכשרה ביטוח הצעידה אתי את החברה
להישגים משמעותיים ויוצאי דופן .אני רוצה
להודות לה ולאחל לה הצלחה בהמשך דרכה.
כחלק מהאני מאמין של הכשרה החלטנו כי את
תפקיד המנכ"ל יאייש אדם מתוך החברה .כך
נהגנו בעבר וכך נהגנו גם הפעם .לאורך עשר
השנים בהן שמעון נמצא בחברה ,הוא הוכיח את
עצמו תוך כדי הפגנת יצירתיות ויכולות ניהול
גבוהות .אני מאחל לשמעון הצלחה בתפקידו
החדש .אין לי ספק כי המינוי יחזק את החברה
ויוביל להגשמת היעדים העסקיים שהוצבו על ידי
הדירקטוריון".

נקודה למחשבה

"בואו נתייחס לעצמנו בכבוד"
התחרות בין סוכני הביטוח מגיעה לשיאים חדשים ,ולא במובן הטוב יו"ר סניף חיפה
קורא לסוכנים :אל תכפישו את הקולגות שלכם ואל תוסיפו אויבים מבית
ליאור רוזנפלד

 110סוכנים
במפגש בוקר
בסניף חיפה

בידול מקצועי אפשר לעשות גם ללא כינויי גנאי

א

נו מדברים רבות על קשיי הרגולציה,
חברות הביטוח ,הביטוחים הישירים,
השיווק הישיר של חברות הביטוח ,מוקדי
המכירות והקולקטיבים שהופכים את חיינו
הסוכנים ללא קלים ,ואכן הם כאלו.
אך האם שמנו את האצבע על נקודה נוספת
והיא התחרות בין סוכני הביטוח?
אינני מכוון לתחרות במובן העסקי ,שהינה
דבר מבורך ונכון לשוק חופשי ולכלכלה
בריאה (כל עוד הוא נעשה לפי כללי אתיקה
ראויים) .ואולם ,לצערי אנו נתקלים לא
אחת בתחרות פחות יפה שבה כל או לפחות
מרבית האמצעים כשרים .כך למשל ,כאשר
מבוטח שלנו מגיע לבדיקת תיק אצל סוכן
אחר ובאותו ביקור נחשף המבוטח לביקורת
מהסוכן החדש על רמת מקצועיותו ורמתו
האישית של הסוכן הקודם .וזה במקרים
הקלים .במקרים רבים אחרים מלווה השיחה
בהכפשות אישיות ,רכילות מכוערת עד כדי
הדבקת כינויי גנאי.
ואני שואל האם לשם אנחנו צריכים לכוון כדי
להשיג עוד לקוח? עוד פוליסה?
האם לא מספיקים לנו גורמי הקשיים שצוינו
בתחילת טור זה ,שאנו צריכים להוסיף "אויבים
מבית"?
בואו ניקח לדוגמא את ציבור הרופאים.
האם נתקלתם בביקורות על רמתו המקצועית
של רופא מרופא אחר? כמעט ולא .הכפשות?
הכותב הוא יו"ר סניף חיפה בלשכת סוכני ביטוח
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צילום :פוטוליה

במקרים נדירים ביותר.
דוגמא נוספת היא כאשר רופאים או עורכי
דין פונים לקולגות שלהם למול לקוח ,הפניה
נעשית בכבוד ,תוך צירוף התואר לשמו של
הקולגה .בשמם הפרטי הם פונים אחד לשני
רק במפגש חברי או בשיחות אישיות ביניהם.
הכבוד הזה משודר ללקוחות או המטופלים
שלהם ,מחלחל לתודעה ונשאר שם!
כך צריכים לנהוג גם סוכני הביטוח זה כלפי
זה .לעיתים אני נתקל בפניות סוכנים אחד
לשני למול מבוטחים תוך שהם פונים זה לזה
בכינויי גנאי או לחילופין ולהבדיל בכינויי
חיבה שלא מתאימים לפנייה מקצועית.
את תיק הלקוחות שלנו ,את המכירות שלנו,
את התפוקה שלנו וגם את הרווח שלנו  -נוכל
להגדיל גם ללא הכפשות וללא "ציונים"
לחברינו למקצוע .בנוסף ,יש לנו כל כך הרבה
אפשרויות לבדל עצמינו מקצועית ,לבלוט,
להציג את משרדנו ולהדגיש את ייחודו גם ללא
השחרת שמם של חברינו למקצוע.
בואו נספר למבוטחים במה אנחנו הסוכנים
טובים ,ולא במה חברינו גרועים.
גם אנחנו כמו מקצועות מכובדים אחרים
יכולים לשדר לציבור מקצועיות על בסיס
הוגנות וכיבוד הקולגות שלנו ,מה שרק יעצים
ויוסיף כבוד למקצוע סוכן הביטוח בציבור ואף
יחזק את כוחנו באופן שיפתיע רבים גם למול
היצרנים ,הרגולציה והתקשורת.

במפגש בוקר של סניף חיפה ברמת
ישי בהשתתפות  110סוכנים תקף יו"ר
סניף חיפה בלשכת סוכני ביטוח ,ליאור
רוזנפלד ,את השיווק הישיר" .מה שהחל
בטפטוף והפך לגשם ,היום הוא מבול.
אין יום ללא תלונות על מכירה עוקפת
סוכנים" ,אמר" .רמת החוצפה של מוקדי
המכירות של החברות עלתה כאשר אנחנו
נחשפים לשיחות מוקלטות בה איש
המכירות שהוא שכיר של חברת הביטוח
משכנע מבוטח לעזוב סוכן ולבצע ביטוח
ישיר באותה חברה .לאן הגענו?מי הביא את
הפרודוקציה הזאת לחברות? אנחנו .והיום
מה? פונים אליהם ישירות? לא נשלים עם
המצב הזה" .רוזנפלד קרא לסוכנים להדק
את הקשר עם המבוטחים ובכך למנוע
זליגה לערוצים ישירים.
את המפגש פתח ראש מועצת רמת ישי
עופר בן אליעזר שאמר כי "סוכן הביטוח
נחוץ יותר מתמיד ,בתקופה של שינויים
רגלוטוריים אתה צריך לידך איש מקצוע,
פנים מאחורי הפוליסה ואיש אמון לתקשר
איתו .כאיש ציבור אני חסיד הקשר האישי
ומודה לכם שבחרתם במקום יפה כמו שלנו
לקיים בו את הכנס".
יובל ארנון יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני
ואריאל מונין יו"ר הוועדה האלמנטרית
סקרו בפני הסוכנים את שינויי הרגולציה.
דגש מיוחד ניתן בשנים האחרונות בסניף
חיפה לנושא הפיננסים ,על מנת לחזק את
המגמה סקרו יוסי ורסנו יו"ר תת הוועדה
לפיננסים וחבר הלשכה רו"ח בני שריד
בפני הסוכנים את האפשרויות להשתכר
ממבוטחי הגיל השלישי גם אחרי גיל
היציאה לפנסיה ולמעשה ללוות אותם
שנים נוספות.
מיכה אדוני ,יו"ר מחוז חיפה והצפון
תקף את התנהלות המפקחת על הביטוח
והתעלמותה מסוכני הביטוח וקרא אף הוא
לחברות הביטוח "לחזור להיות שותפות
אמיתיות שלנו".

לפני סיום

סמי בבקוב מונה למנהל השקעות
בהראל במקומו של אמיר הסל
בתחילת השבוע הודיע הסל על פרישתו על רקע הגבלת שכר הבכירים עפר נרגסי ימונה לתפקיד
המשנה למנהל חטיבת ההשקעות
רונית מורגנשטרן

ס

מי בבקוב ימונה לתפקיד מנהל
ההשקעות הראשי של הראל ,במקומו
של אמיר הסל ,שהודיע על פרישתו
בתחילת השבוע .המינוי ייכנס לתוקף ב־1
באוקטובר  .2016עפר נרגסי ימונה לתפקיד
המשנה למנהל חטיבת ההשקעות.
בבקוב מכהן בחמש השנים האחרונות
כמנכ"ל הראל פיננסים אחזקות בע"מ ("הראל
פיננסים") ,חברה בבעלותה המלאה של החברה,
ובתשע השנים האחרונות כמנכ"ל הראל פיא
קרנות נאמנות בע"מ ("הראל פיא") ,חברה בת
של הראל פיננסים ,וכן יו"ר הדירקטוריון של
חברות תעודות הסל.

כפי שפורסם ,הסל ,משנה למנכ"ל ומנהל
השקעות ראשי של קבוצת הראל ,הודיע על
כוונתו לסיים את תפקידיו בקבוצה באוקטובר
 .2016בהתאם להודעה שהעביר הסל להנהלת
הראל ,התפטרותו נעשית על רקע חוק תגמול
לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים .על פי
דוחותיה הכספיים של הראל ,הסתכמה עלות
שכרו של אמיר הסל ( )51בשנת  2015בכ־3.7
מיליוני שקלים (יותר מיאיר המבורגר ,יו"ר
הראל  3.4 -מיליון שקל).

הרקע :הגבלת שכר הבכירים
בעקבות ההגבלות על שכר בכירים בתאגידים
פיננסיים ,אמור שכרו לרדת למקסימום 2.5
מיליוני שקלים בשנה .בשבוע שעבר ,איגוד

חברות הביטוח עתר לבג"צ בנושא זה ,כמו גם
איגוד הבנקים.
הסל מסר עוד ,כי לאחר סיום תפקידיו בקבוצת
הראל ,בכוונתו להקים קרן השקעות פרטית ואף
ביקש כי קבוצת הראל תשקול בבוא היום לשמש
משקיע עוגן בקרן שתוקם .מהראל נמסר ,כי
החברה הודיעה לאמיר הסל שתשקול בחיוב רב
היענות לבקשתו של מר הסל ,להשקעה בקרן
שיקים ,בהנחה שההשקעה תתאם את צרכי
הקבוצה ,מדיניות ההשקעות שלה ונהליה.
מהראל נמסר עוד ,כי החברה קיבלה בצער
רב אך בהבנה את התפטרותו של הסל ,לאחר
שש עשרה שנים מוצלחות ביותר (משנת ,2000
ר.מ ).בהן משמש מר הסל מנהל ההשקעות
הראשי של הקבוצה.

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :
דרושים
לסוכנות ביטוח גדולה במרכז דרוש משווק
פנסיוני מקצוען! ניהול תיקי לקוחות
פנסיוניים ושיווק מוצרי פרט בריאות! שכר
גבוה ובונוסים מובטחים! לשליחת קורות
חייםgaby@gabay-ins.co.il :
לסוכנות ביטוח ותיקה בחיפה דרושה
פקידת חיתום אלמנטרית ,עם ידע מוכח
ברכב ובדירות ,ידע בענפים נוספים יתרון!
יש לשלוח קורות חיים במייל בלבד:
office@menczel.co.il

לסוכנות בראשון לציון דרוש/ה רפרנט/
ית מקצועי/ת לניהול תיק ביטוח חיים
פרט למשרה מלאה .דרישות התפקיד:
ידע וניסיון של לפחות  5שנים בתפקיד
דומה בניהול תיק ביטוחי פרט ושירות מול
לקוחות וחברות הביטוח ,הכרת מערכות
חב' ביטוח ומערכת ניהול לקוחות בסוכנות
לביטוח .קו"ח לאורןoren@hpi.co.il :
למנהל הסדרים גדול בפתח תקווה דרוש/ה
בודק/ת עמלות למחלקת הכספים .במסגרת
התפקיד :הפקת דוחות ,ניתוח דוחות עמלות
חברות הביטוח ,ניתוח דוחות עמלות בתי
השקעות .דרישות :שליטה מצוינת באקסל,
אוריינטציה למספרים ,ידע במערכות חברות
ביטוח במיוחד עמלות – יתרון משמעותי,
יכולת אנליטית גבוהה ,אחריות .נדרש ניסיון
של שנה לפחות בתחום הביטוח קורות חיים
ל igalm@misgav.co.il :המשרה פונה
לנשים וגברים .פניות מתאימות תיענינה.
לסוכנות ביטוח בפתח תקוה העובדת בכל
רחבי הארץ דרושים סוכני ביטוח לקוחות
פנסיונים בעלי/ות רישיון משווק מורשה.
עבודה בצמוד למתאמת פגישות ומנהלת
לקוח .שכר +בונוסים גבוהים ,רכב/טלפון
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סלולרי /מחשב ,דיסקרטיות מובטחת.
דרישות חובה :רישיון סוכן מורשה  /משווק,
רישיון נהיגה ,הבנת והכרת מוצרי הביטוח
הפנסיוני ,יתרון לבעלי/ות ידע בתחום
הפרט (בריאות /סיעוד /חיים) ,יכולות
מכירה גבוהות ,עמידה ביעדי מכירה יכולת
עבודה בצוות אך גם עצמאות ויכולת ניהול
עצמאי .לשליחת קורות חיים:
 igalm@misgav.co.ilהמשרה פונה
לנשים וגברים .פניות מתאימות תענינה.
לסוכנות הסדרים מובילה בתחומה,
העוסקת בכל תחומי הביטוח דרושים נציגי
מכירות תותחים העבודה מול לקוחות
קיימים וחדשים .הכשרה תינתן על חשבון
החברה .מתאים לסטודנטים במקצועות
הביטוח אפשרות להתמחות ולעתודה
ניהולית למצטיינים שעות גמישות  6 -שעות
רצופות ,אפשרות לפיתוח קריירה מרתקת
בעולם הביטוח .שכר+בונוסים גבוהים.
לשליחת קורות חיים:
 igalm@misgav.co.ilהמשרה פונה
לנשים וגברים .פניות מתאימות תענינה.
לסוכנות הסדרים מובילה בתחומה היושבת
בפתח תקווה ,דרוש/ה חתם/ת רכבים
ודירות לטיפול בחידושים והפניות לביטוחי
רכב דירה .דרישות התפקיד :הכרת תהליכי
החידוש מול חברת הביטוח .הכרת ממשק
עבודה מול החברות הגדולות ,יכולת מתן
שרות ללקוחות החברה והגדלת התיק
הביטוחי ללקוח .ניסיון בתחום חובה.
מיידי ,דיסקרטיות מובטחת .לשליחת
קו"ח igalm@misgav.co.il:המשרה פונה
לנשים וגברים .פניות מתאימות תענינה.
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 ביטוח חיים .מענה וטיפול
בלקוחות החברה וסוכניה .קשר ישיר מול
חברות הביטוח ,קליטת הצעות ,מעקב,
טיפול שוטף ,שינויים ,פדיונות ,גבייה.
לשליחת קו"חshirel@campolisa.co.il :
טל1-599-555-777 :

שכירות משנה
להשכרה משרד בסוכנות ביטוח בראשון
לציון במרכז העיר 2 ,חדרים מסודרים
קומפלט בכניסה נפרדת ,בניין משרדים
שעבר שיפוץ כחדש  .כולל ריהוט  ,ציוד
ותקשורת וחנייה צמודה .לפרטים :אורי
052-2496104
לסוכנות ביטוח פנסיונית היושבת בבורסה
ברמת גן מתפנה חדר  +שרותי משרד
מלאים עבור סוכן ביטוח חיים תנאים
מעולים .לפרטים050-5293836 :
להשכרה במשרד סוכנות לביטוח בפתח
תקווה בקריית מטלון ,אזור מרכזי ,חדר +
 .OPEN SPACEאפשרות לשירותי משרד
 +טלפונים .לפרטים :שיר ,039239292
שלוחה 1
להשכרה משרד ברחוב פייבל בתל אביב74 .
מ״ר מחולק ל 5-חדרים ,כולל פינת קבלה,
מטבח ,שירותים ,מחסן ,מרכזיה ,פינת
מחשוב ,ארון תקשורת וריהוט .חניה באזור.
לפרטים :אטי 0544522961
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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח ותיקה בתחום החיים עובדת
עם כל החברות מציעה שת"פ אטרקטיבי
לסוכני אלמנטרי ותיקים כדאי ביותר.
לפרטים :דני 054-9008038
eyaldanny@gmail.com

סוכנות ביטוח ירושלמית ותיקה ,מעוניינת
ברכישת תיק ביטוח אלמנטרי בתנאים
מצויינים ,אפשרות המשך העסקה לטווח
ארוך .אפשרות תשלום במזומן על חלק
מהתיק .לפרטים :רוני 054-5600680
בעל רישיון לניהול סוכנות בטוח מעוניין
להתקשר עם סוכני ביטוח המעוניינים
לפתוח סוכנות לביטוח חיים ואלמנטארי
ליצירת קשר050-6494211 :
אפיקים פיננסים – רכישת תיקי ביטוח
בתנאים שאסור לגלות .אפשרות לליווי
מתמשך ואו השתלבות בסוכנות קיימת.
לפגישה דיסקרטית וללא התחייבות
צור קשר או השאר פרטים :גבי או יניב:
gabina@smile.net.il 0522759119
בי פור יו מעוניין לרכוש תיקי ביטוח אלמנטרי
וחיים בתנאים גמישים .כולל שירותי משרד
מלאים .סודיות מובטחת .ליצירת קשר:
Michaele@b4-u.co.il 052-8741331
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 053-7490000
dahar@017.net.il

