ביטוח

לשמור על
הסמארטפון
גם בחו”ל

ופיננסים
inf.org.il

הטלפון הנייד הוא
חלק בלתי נפרד
מהחופשה ,אך
מי יבטח אותו?
עמוד 13
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העלאת ההפקדות
לחיסכון פנסיוני:
הניתוח המלא

מדד השירות של האוצר

בתחילת החודש נכנס
תיקון  16לתוקפו ‰
יובל ארנון עם
הניתוח המלא

פסגות ואלטשולר שחם
מובילות בשירות בקרנות
הפנסיה ובביטוחי החיים
ילין לפידות בצמרת קופות הגמל  ‰הפניקס במקום
האחרון עם השירות הגרוע ביותר  ‰ב־ 2015הוגשו
 3,470תלונות בתחום החיסכון הפנסיוני

“מדובר בשערורייה”:
ועדת הכספים תוקפת
את אי התפקוד של
"ממשק מעסיקים"
יו"ר הוועדה הורה
לפיקוח למצוא
פתרון בתוך שבועיים
לאי קליטת כספי
העובדים בגופי
הביטוח והפנסיה
עמוד 3

| עמוד 5

הוועדה לבחינת
עתיד ענף
הביטוח מתרחבת
עמוד 2

מוסד לבוררות חובה
מול חברות הביטוח?
לא כל כך מהר

| עמוד 6

הצעת החוק למוסד לבוררות
חובה מול חברות הביטוח
הוצאה מחוק ההסדרים
 ‰תקודם במסגרת
הליכי חקיקה רגילים

עמוד 3

על רכבים
אוטונומיים
ורגולציה :מי
ירים את הכפפה?

עמוד 7

מדוע  80%מהסוכנים במגזר הערבי
מנותקים מחברות הביטוח?
"הפתרון לבעיית ביטוח החובה של סוכני המגזר הוא לחייב את ה'פול' לעבוד איתם"

עמוד 11
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יו"ר ומייסדת ארגון אמון
הציבור ,גלית אבישי,
מצטרפת לוועדה לצד
חבריה הקבועים

המכוניות האוטונומיות
נכנסות לחיינו עם נרצה
או לא ,אךכיצד יתמודד
המחוקק עם דילמת
הרגולציה? חלק ב׳
| עמוד 10

רמת השירות

מדד השירות של האוצר בתחום החיסכון הפנסיוני קובע:

פסגות והראל בצמרת דירוג ביטוחי החיים
הכוללים חיסכון  -הפניקס בתחתית

החברה נמצאה כנותנת שירות גרוע גם במדד השירות של חברות הביטוח שפרסם אגף שוק ההון
לפני כחודשיים  ‰הראל במקום ראשון מבין חברות הביטוח כנותנת השירות הטובה ביותר

רונית מורגנשטרן

מדד שירות ביטוח חיים משולב לשנת 2015

חברה

מדד שירות ביטוח
חיים משולב חיסכון

פסגות
הראל
מנורה
כלל
הכשרה
איילון
מגדל

ה

מדד שירות קרנות פנסיה לשנת 2015

חברה

מדד שירות
קרנות פנסיה

אלטשולר שחם
הלמן אלדובי
הראל
מיטב דש
מנורה פנסיה
כלל פנסיה וגמל
מדגל מקפת
פסגות קופות גמל ופנסיה
איילון פנסיה וגמל
הפניקס פנסיה וגמל
ממוצע השוק

* הציונים מתוך ציון מקסימלי של 100

פניקס ביטוח היא החברה שמעניקה את
השירות הגרוע ביותר בתחום ביטוחי
החיים הכוללים חיסכון .כך עולה ממדד
השירות בתחום החיסכון הפנסיוני לשנת 2015
שפרסם השבוע אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
באוצר .יש לציין כי הפניקס נמצאה כחברה
נותנת שירות גרוע גם במדד השרות של חברות
הביטוח שפרסם האגף לפני כחודשיים.
נותן השירות הטוב ביותר בתחום ביטוחי
החיים הוא בית ההשקעות פסגות (ציון )74
וצמודה אליו במקום השני היא הראל ביטוח
( .)73מנורה מבטחים במקום השלישי .יש לציין,
כי פסגות נכנסה לתחום ביטוחי החיים רק לפני
שנה והיא אוחזת נתח של כ־ 2%בלבד בשוק זה.
בין נותני השירות בקרנות הפנסיה נבחרו
אלטשולר שחם והלמן אלדובי לשני המקומות
הראשונים ,והראל במקום השלישי .גם בקרנות
הפנסיה דורגה הפניקס במקום הנמוך ביותר.
בתחום קופות הגמל מובילה ילין לפידות את
מדד השירות ואחריה אי בי אי .כלל והפניקס
רשמו את הציון הנמוך ביותר.

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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מדד החיסכון הפנסיוני שקלל שלושה פרמטרים:
שביעות רצון והמלצת לקוחות ,המהווה 70%
מהציון הכולל; ציון תלונות הציבור ,המהווה
 20%מהציון הכולל; וציון זמני מענה טלפוני,
המהווה  10%מהציון הכולל .ציוני הפרמטר של
שביעות רצון והמלצת לקוחות התייחסו רק
לפניות ישירות לחברות הביטוח ,הפנסיה והגמל
ונמדדו באמצעות שאלון ביקורת בקרב 11,702
לקוחות בתחום קופות הגמל 8,020 ,לקוחות
בתחום קרנות הפנסיה ו־ 4,811לקוחות בתחום
ביטוח חיים .את הסקר ביצעו חברות "מחשוב
מחקרי שוק ולקוח סמוי" ו"מידע שיווקי סי.איי,".
שזכו במכרז שערך אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
לצורך ביקורות אלה.

אלפי תלונות בתחום הפנסיוני

על פי נתוני האגף ,מספר התלונות שהוגשו
לו מצד הציבור בתחום החיסכון הפנסיוני בשנת
 2015עמד על כ־ 3,470בסך הכל .מתוכן עמד
מספר התלונות על השירות בקרנות הפנסיה על
 ,1,435כאשר  288תלונות טופלו בידי האגף.

בתחום קופות הגמל הוגשו  1,048תלונות מתוכן
טופלו  ,489ובביטוח חיים הוגשו  986תלונות
מתוכן טופלו  289תלונות.
בתגובה ,אמר יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני
בלשכה ,יובל ארנון ,כי הממצאים בנושא אובדן
כושר העבודה אינם טובים" .לא לחינם החליטה
הוועדה הפנסיונית של הלשכה לטפל במוצר זה
ולשפרו לאור ריבוי התביעות אשר נדחות או
מגיעות לבית משפט" ,אמר" .אובדן כושר עבודה
הוא אחד התחומים בשטח האפור והבעייתיים
ביותר; לכן אנחנו הקמנו צוות בלשכה והתחלנו
לטפל בשיפור המוצר .במקביל הוקם צוות
בפיקוח אשר נפגש איתנו מספר פעמים ושמע את
הצעותינו לשיפור המוצר .בימים האחרונים יצאה
טיוטה  2אשר מביאה בחלקה הגדול ומשקפת לא
מעט מההצעות שלנו ,וגם עליה הגבנו השבוע
במטרה לשיפור נוסף במוצר .ללא קשר ,מאוד
מפליא שתחום תשלום תביעות א.כ.ע לא נבדק
בקרנות הפנסיה שהן היום הגוף העיקרי שקולט
כספים מהציבור בתחום הפנסיוני ,ודווקא את זה
הפיקוח לא מצא לנכון לבדוק  -פשוט חובבני".

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

איפה הכסף?

יו"ר ועדת הכספים" :גם אם חלק קטן מהכספים
לא נקלט בגופי הפנסיה – מדובר בשערורייה"
ח"כ משה גפני הורה לפיקוח על הביטוח למצוא פתרון בתוך שבועיים לאי קליטת כספי העובדים
בגופי הביטוח והפנסיה  ‰נשיא הלשכה" :מדובר בכאוס .התרענו בפני הוועדה והפיקוח שיש
בעיה במסלקה ובממשק המעסיקים"
רונית מורגנשטרן

י

ו"ר ועדת הכספים ,ח"כ משה גפני (יהדות
התורה) ,הורה לפיקוח על הביטוח למצוא
פתרון בתוך שבועיים ,עם כל הגורמים
הקשורים בדבר ,לגבי אי קליטת כספי עובדים
בגופי הביטוח והפנסיה השונים .על פי הערכות
שפורסמו מדובר בכ־ 1.5מיליארד שקל כספי
הפקדות פנסיוניות שהעבירו מעסיקים ,שטרם
הגיעו לחשבונות העמיתים .הכספים נמצאים
בחשבון מעבר כלשהו במסלקה הפנסיונית
או בגופים המבטחים ,אך אינם משויכים
למבוטחים עצמם" .גם אם לא מדובר בתופעה
נרחבת אלא מקומית ,הרי זו שערורייה" ,קבע
ח"כ גפני" .צריך לבחון דחייה של השלב הבא
של הדיווחים דרך המסלקה שצריך להיכנס
לתוקף בינואר ."2017

"הכסף שוכב בחור שחור"

"הכסף שוכב בחור שחור בחברות הביטוח",
אמר חשב הכנסת ,חיים אבידור ,שיזם את
הדיון בוועדה בנושא הקשיים בהפקדת כספים
פנסיוניים בחשבונות העמיתים בגופים
הפנסיוניים" .קיבלנו פניות רבות על כך
שמבוטחים מקבלים מכתבים בהם מתריעים
בפניהם על ביטול הפוליסה בגלל פיגור
בתשלומים .פנינו לחשב הכללי במשרד האוצר,
שהפנה אותנו לגורם המתפעל (המסלקה),
שהפנה אותנו לחברות הביטוח בטענה שאינן
ערוכות לעמוד בתקנות החדשות" ,הסביר.

גפני“ :לבחון דחייה של השלב הבא״

שעבר".
נשיא לשכת סוכני ביטוח ,אריה אברמוביץ,
ציין כי התריע מפני המצב“ .כתבתי מכתבים
ליו”ר הוועדה ולפיקוח והתרעתי על מה שקורה
במסלקה ובממשק המעסיקים” ,אמר“ .הסוכנים

התקנה נכנסה לתוקף בפברואר  2016ולפיה על כל המעסיק יותר
מ־ 100עובדים לדווח לגופים הפנסיוניים באופן ממוכן בלבד על
הפקדת כספים לחשבונות עובדיהם לביטוח פנסיוני
"פנינו גם ללשכת סוכני ביטוח ,שגם לא
מצליחה להתגבר על הבעיה" .לדברי אבידור,
גם עובדים וחברי כנסת בהווה ובעבר קיבלו
מכתבי התרעה כאלה" ,מאחר שאין לנו את כל
הנתונים לגבי ההפקדות ,הכנסת אינה יכולה
לסיים את ההתחשבנויות עם מנכ"ל הכנסת
היוצא (רונן פלוט – ר.מ ,).שפרש בחודש
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הזהירו אותנו שזה מה שיקרה כשאישרנו את
ממשק המעסיקים ,וביטלו אותם ,כאילו שהם
רוצים לשמור על הדייסה שלהם ,והנה קורה
מה שהם אמרו שיקרה” ,הוסיפה ח”כ אורלי
לוי־אבקסיס.
אברמוביץ הבהיר כי בלשכה מנסים לעזור
לתפעול ולפיקוח“ .ישבנו עם המפקחת לפני

אברמוביץ" :אנחנו מקבלים תלונות בלי סוף״

שבועיים ,והתרענו שזה לא כמו שהם מציגים,
ש־ 90%עובד בסדר ויש בעיה רק עם 10%
מההפקדות ,אלא להיפך –  90%לא עובד כמו
שצריך” ,הוא קבע“ .נוצר כאוס בענף שאיננו
יודעים איך להתמודד אתו .אנחנו מקבלים
תלונות בלי סוף .הגשנו שני בג”צים עם בקשה
לצו מניעה בנושא תפקוד המסלקה וממשק
המעסיקים ,אך הדיונים נדחו לדצמבר ,לצערי
הרב”.

האוצר" :מדובר בחבלי לידה"

התקנה בה מדובר נכנסה לתוקף בפברואר
 2016ולפיה על כל המעסיק יותר מ־100
עובדים לדווח לגופים הפנסיוניים באופן
ממוכן בלבד על הפקדת כספים לחשבונות
עובדיהם לביטוח פנסיוני .התקנה קבעה
כללים לפיהם הדיווח ייעשה בקובץ אחיד
במערכת הקרויה "ממשק המעסיקים" .

איפה הכסף?
להיות ארוכה יותר" .כמו כן,
יוליה מרוז ,מנכ"לית איגוד בתי
ההשקעות הציעה לדחות את
השלב הבא בחיוב מעסיקים לאור
המצב המתואר.

 כאמור ,המערכת לא פועלת עדיין באופן ידי מספ ר גופים ,וכי הנושא נבדק
תקין ולא כל ההפקדות הפנסיוניות הגיעו ומטופל ב ידי הפיקוח .עוד ציין כי
לחשבונו ת החוסכים ונוצר פיגור כביכול התקנות שתוקנו חשובות כדי למנוע
בהפקדות י הם .אי לכך קיבלו אותם עובדים מצבים ב ה ם עובד יגלה לאחר 30
מכתבי ה ת רעה מחברות הביטוח ,הפנסיה שנות עבודה שלא כל ההפקדות שלו
והגמל ,כי הפוליסה שלהם תבוטל אם הפיגור הופקדו במלואן ובפועל.
"לא מדו ב ר רק על גילוי בעוד  30אורלי לוי־אבקסיס דיון נוקב
לא יכוסה.
רגע",
בכל
נתון
במצב
גם
א
אל
שנה,
שוק
על
לממונה
בכיר
סגן
בי,
ע
שר
הראל
בהמשך הוסיף אברמוביץ כי  כך
ההון בא ו צר ,דחה את הטענות" .לשוק היו אמר אברמוביץ בתגובה" .עובד שעוזב כיום הציעה  בעבר  הלשכה" .בי ק שנו שיתחיל
שנה וחצ י כדי להיערך" ,אמר" .עם זאת ,את מקום עבודתו לא יכול לקבל טופס  161בממשק למעסיקים של  500עובדים ומעלה.
אנחנו עדיין חושבים שזה הפתרון" ,ציין.
שרעבי ציין כי התקנות שתוקנו חשובות כדי למנוע
בחודש הבא מתוכננת תוספת של חצי אחוז
מצבים בהם עובד יגלה לאחר  30שנות עבודה שלא
להפקדה – רבע מהמעסיק ורבע אחוז מהעובד.
לדבריו של אבידור ,לפי איך שהדברים
כל ההפקדות שלו הופקדו במלואן
מתנהלים" ,הכל יהיה שגוי ,כל ההפקדות של
מדובר בתהליך מיכוני ורחב היקף ,וזה עובר המפרט א ת זכויותיו לפנסיה ,כי הכספים החודש יהיו בחריגה ,וכל הפוליסות לא יהיו
תהליכים .בחודשים הראשונים לוקח לחברות עדיין לא משויכים אליו".
מעודכנות" .שרעבי ציין כי בפיקוח מודעים
הביטוח יותר זמן .יש בעיות נקודתיות
עקיבא קליימן ,יו"ר פורום מנהלי להפקדות של החודש הבא ואמר כי" ,הורינו לכל
ואנחנו מ טפלים בהן .רוב הכסף
ההסדרים המטפלים בהפקדות של החברות להיערך ולדברר החוצה את הנושא,
נקלט ,קרוב ל־ 100%נקלט .הכסף
כ־ 150אלף עובדים טען לעומת וכולן ערוכות”.
זאת ,כי יש שיפור בהפקדות
שלא נקל ט אינו הולך לאיבוד.
גפני ,סיכם את הדיון ואת התלונות הרבות.
מדובר בחבלי לידה.
השוטפות" .אך הרבה כסף לא “אנשים ממציאים אותן? אם בתוך שבועיים
שרעבי הוסיף כי המכתבים שיצאו
נקלט והוא מצטבר" ,אמר" .תקופת הבעיה לא תיפתר על ידי האוצר ,נקיים דיון
לציבור המבוטחים יצאו בטעות על
ההרצה של המערכת הייתה צריכה נוקב בהרבה”.
הראל שערבי

אלישקוב
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תכנון פרישה

העלאת ההפקדות לחיסכון
הפנסיוני :הניתוח המלא

בתחילת החודש נכנס לתוקף תיקון   16במסגרתו ישתנו
ההפקדות למוצרים הפנסיוניים בשתי פעימות  לקראת התיקון
פירסמנו את מאמרם של יובל ארנון ועו״ד עדי בן אברהם ,בו
הוסברו הנקודות העיקריות בתיקון  הניתוח המלא

יובל ארנון

חברת הביטוח פוליסות מ־ 1991ועד
2001/6

פוליסות מ־2001/6
ועד היום

קלאסיות מעורב /קרנות פנסיה
חדשות()1995
גמלא עד 1991

איילון

בפוליסה קיימת ובלבד שההפקדה
לתגמולי מעסיק ועובד לא נמוכים
מ־ 5%לפני השינוי .אם נמוך
ההגדלה לפוליסה חדשה.

בפוליסה קיימת

פתיחת פוליסה חדשה

בקרן הקיימת

פניקס

פתיחת פוליסה חדשה

בפוליסה קיימת

פתיחת פוליסה חדשה

בקרן הקיימת

מגדל

פתיחת פוליסה חדשה

בפוליסה קיימת

פתיחת פוליסה חדשה

בקרן הקיימת

מנורה

פתיחת פוליסה חדשה

בפוליסה קיימת

פתיחת פוליסה חדשה

בקרן הקיימת

כלל

פתיחת פוליסה חדשה

בפוליסה קיימת

פתיחת פוליסה חדשה

בקרן הקיימת

הכשרה

פתיחת פוליסה חדשה

בפוליסה קיימת

פתיחת פוליסה חדשה

בקרן הקיימת

הראל

עד שכר  15,000שקל בפוליסה
קיימת ,אם השכר עובר מעל 15,000
שקל ההפרשים יועברו לפוליסה
חדשה.

בפוליסה קיימת

פתיחת פוליסה חדשה

בקרן הקיימת

הערות:
 דמי ניהול לפוליסה החדשה – רוב חברות הביטוח יפתחו את
הפוליסות החדשות בדמי ניהול של ( 1.05%/4%כלל הודיעה על 3.5%
 0.9%/מגדל .)0.5%/3.5%
 מסלול השקעה לפוליסה החדשה – מסלול ברירת מחדל -
מסלול תלוי גיל.
 מטרת הפוליסות החדשות – חיסכון בלבד.
 הפקדות לפוליסה קיימת – יקבלו את כל האיפיונים הקיימים
כבר כגון דמי ניהול/מסלולים וכו'.
 מוטבים בפוליסות החדשות – היורשים על פי דין ,אלא אם
העובד החליט אחרת.
 חובת ביצוע הנמקה כתוצאה מהגדלת ההפקדות – אין חובת
הנמקה עקב הגדלת ההפקדות ,לא מדובר בהמלצת הסוכן אלא
בחקיקה המחייבת מעסיקים לכך .רק כאשר מוסיפים לעובד ביטוח
אובדן כושר עבודה שלא היה לו לפני ,יש חובה בביצוע הנמקה (אובדן
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כושר עבודה מוגדר כמוצר פנסיוני)
 הנחיות תפעול – כאשר מדובר בממשק מעסיקים יתבצעו
השינויים לפי הדיווח בממשק ואין צורך מעבר לזה בכלום .בשאר
המצבים מומלץ לבדוק בחברה בה מתנהלות הפוליסה ולבצע את
העדכון על בסיס ההנחיות שפורסמו על ידי החברה.
 אובדן כושר מפעלי – בצו ההרחבה מצוין כי עלות אובדן
כושר עבודה תחושב רק לקופת ביטוח או גמל בלבד ,ולכן אינה
משפיעה על חובת הפקדות המעסיק בקרן הפנסיה על בסיס ההפקדות
החדשות.
הכותב הוא יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני ביטוח
למאמר נוסף שפורסם בנושא תיקון 16

חדשות הלשכה

גלית אבישי מצטרפת
לוועדה הציבורית לבחינת
עתיד ענף הביטוח
רונית מורגנשטרן

סקר שביעות
הרצון בביטוח
כללי יוצא
לדרך

ס

קר שביעות הרצון של
לשכת סוכני הביטוח
בתחום שירות חברות
הביטוח ,ייצא לדרך ביום ראשון
הקרוב ,ה־ 31ביולי  .2016הסקר
יתבצע בידי מכון שריד ,וסוכני
הביטוח יתבקשו למלא שאלון
טלפוני בנושא .הסוכנים יקבלו
מסרונים ומיילים מהלשכה עם
תחילת הסקר.

אבישי .ארגון אמון הציבור שבראשותה הוביל לשינויים מהותיים בתחום הצרכנות בישראל

ג

לית אבישי ,יו"ר ומייסדת ארגון אמון
הציבור ,מצטרפת לוועדה הציבורית
לבחינת עתיד ענף הביטוח .בעבר
כיהנה אבישי כראש הרשות להגנת הצרכן
בהסתדרות ומנכ"לית המועצה הישראלית
לצרכנות .במאי  2005הקימה את "אמון
הציבור" ,אשר במהלך שנות פעילותו הוביל
לשינויים מהותיים בתחום הצרכנות בישראל,
תוך עבודה שוטפת מול צרכנים ,עסקים
והרשויות הרלוונטיות .בין הישגי הארגון:
הקמת מוסד ליישוב מחלוקות בין עסקים
לצרכנים ,שינוי חוק חוזים אחידים והובלת
מהלכים בתחומי התקשורת ,המזון והבריאות.
בראש הרכב הוועדה הציבורית לבחינת עתיד

תמונת
עמלות

סטודיוהראל
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ריסק

בקליק

ענף הביטוח ,שהוקמה ביוזמת לשכת סוכני ביטוח,
עומד השר לשעבר גדעון סער ,והיא כוללת גם
את שמואל סלבין ,לשעבר מנכ״ל משרד האוצר,
מנכ״ל משרד העבודה והרווחה והיועץ הכלכלי
לראש הממשלה; רו״ח דורון שורר ,לשעבר
הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון במשרד
האוצר ,מנכ״ל משרד התחבורה ויו״ר הפניקס;
ואריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני ביטוח.
בשבוע שעבר התקיים הדיון השני של
הוועדה 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 חברי הוועדה.

תמונת
סוכן

תמונת
לקוח

אתר הלקוחות
החדש

תמונת
מעסיק

עסק
בקליק

תוצאות הסקר יפורסמו בכנס
אלמנטר  2016שיתקיים באילת בין
ה־ 19ל־ 22בספטמבר ,ויהוו כבעבר
את אחד משיאי הכנס ,שזוכים
לסיקור תקשורתי נרחב .ראשי
הלשכה מבקשים את שיתוף הפעולה
של סוכניה למען הצלחת הסקר.

המכלול שלי
עבורך ,להמשך שנים של צמיחה

חקיקה בכנסת

לא כל כך מהר :הצעת החוק לבוררות חובה מול
חברות הביטוח הוצאה מחוק ההסדרים
ק ההסדרים על ידי משרד המשפטים ותקודם במסגרת הליכי
ההצעה הוצאה מהחו 
חקיקה רגילים  ‰המשמעות :הנושא ידחה לפרק זמן לא מבוטל

מערכת ביטוחים ופיננסים

ל

פני כחודש יצאו שר האוצר ,משה כחלון
והמפקחת על הביטוח ,דורית סלינגר,
בהודעה כי הם יוזמים הצעת חוק במסגרת
חוק ההסדרים שתחייב בוררות בתחום תביעות
הביטוח .על פי ההצעה אמור היה לקום מוסד חדש
לבוררות ביטוח ,שכל מבוטח שתביעתו נדחתה
בידי חברת הביטוח בה הוא מבוטח ,יוכל לפנות
אליו תמורת אגרה סמלית בסך  28שקלים .לא
מדובר ברעיון מקורי של האוצר ,שכן מוסד זה
הוצע לפני יותר משנתיים על ידי המיזם החברתי
בראשות דב ברומר .עם זאת ,מדובר ברעיון
חשוב שבא לטובת המבוטחים החוששים לתבוע
את חברות הביטוח בכלל ,ולטובת אלה שכן
מנסים לתבוע אותן בהליך יקר ומסורבל בבתי
המשפט בפרט .הצעת החוק גובשה לאור נתונים

של הפיקוח על הביטוח לפיהם מספר תביעות
הביטוח הנדחות בידי חברות הביטוח זינק בתוך
שלוש שנים מכ־ 15אלף דחיות ב־ 2011לכ־77
אלף ב־ – 2014פי .5

דחייה לזמן ארוך

ואולם ,עתה מתברר כי הצעת החוק הוצאה
בידי משרד המשפטים מחוק ההסדרים הקרוב,
והנושא שלה יקודם במסגרת הליכי חקיקה
רגילים ,מה שאומר שמדובר בדחייה של הנושא
לזמן ארוך .במשרד המשפטים אמרו ל”ביטוח
ופיננסים” בתגובה לצעד ,כי "היועץ המשפטי
לממשלה תומך באופן עקרוני ברעיון של פתרון
סכסוכים בתביעות ביטוחיות באמצעות הליכים

חלופיים השומרים על זכויות הצדדים ,ואף
מוכן להשקיע משאבים לטובת מציאת דרכים
למימוש רעיון זה".
עוד ציינו במשרד המשפטים כי היועץ המשפטי
לממשלה הנחה את הגורמים המקצועיים לסייע
לקידום העניין במסגרת הליכי חקיקה רגילים.
"יחד עם זאת ,ההצעה שהובאה על ידי משרד
האוצר אינה בשלה ואינה מתאימה לקידום
במסגרת חוק ההסדרים ,בפרט לא במתווה
שהוצע על ידו".
באוצר סירבו להתייחס לצעד שנקט משרד
המשפטים מול הצעת שר האוצר ונמסר בתגובה
כי "משרד האוצר ימשיך לפעול לבירור
זכויותיהם של מבוטחים מול חברות הביטוח
בצורה אפקטיבית ,זולה ומהירה".

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 ,שומרה ,פניקס ושלמה ביטוח.
לפרטים נוספים פנה לחתמ/ת בחברת הביטוח.

לקבלת פרטים נוספים ,קו חם לסוכני ביטוח03-5578822 :
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חדשות הלשכה

הלשכה לחברות הביטוח:
העבירו לסוכנים פניות
ישירות של מבוטחים

עד כה העבירו הראל וכלל את תשובותיהן ,כי הן מקפידות
על העברת הפניות לסוכניהן ,גם אם מדובר במבוטח חדש

י

ואל זיו ,יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד
בלשכת סוכני ביטוח ,פנה בימים אלה לכל
חברות הביטוח העובדות עם סוכנים ,בבקשה
להפנות פניות ישירות של מבוטחים לחברות,
דרך מחשבון משרד האוצר המאשר פניה ישירה
לחברה.
"לפני מספר חודשים הועלה על ידי משרד
האוצר ,אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון ,מחשבון
בריאות שמטרתו להשוות בין חברות הביטוח
בביטוחי הבריאות הפרטיים ,עם אפשרות של
פניה ישירה לחברת הביטוח לצורך קבלת הצעה
לביטוח או ליצירת קשר" ,כותב זיו בפנייתו
לחברות" .כחברת ביטוח שחרטה על דגלה עבודה
עם סוכני ביטוח ,אנו סבורים ומבקשים כי כל
הפניות הישירות דרך אתר משרד האוצר ,יופנו
אל סוכני ביטוח העובדים עם חברתכם ,על פי
שיקול דעתכם".
זיו ציין כי לדעת לשכת סוכני ביטוח מדובר
בדרך הנאותה לשיתוף פעולה עם סוכני הביטוח
לטובת ציבור הצרכנים" .לשכת סוכני הביטוח
תביא לידיעת חבריה את תשובתכם בנדון",
מסכם זיו .רובי מגדל הוסיף כי "הראל עובדת

יואל זיו

עם סוכנים ,מאמינה בסוכנים ותמשיך לעבוד גם
בעתיד עם הסוכנים ,כיוון שאנו רואים עצמנו
שותפים של הסוכן".
עד כה העבירו הראל וכלל את תשובותיהן ,כי
הן מקפידות על העברת הפניות לסוכניהן ,גם
אם מדובר במבוטח חדש.

אלי שמעוני פורש
מתפקידו כמנכ"ל
סוכנות סיני

א

לי שמעוני ,מנכ"ל סוכנות
הביטוח סיני שמקבוצת שומרה,
הודיע על התפטרותו לאחר
שנתיים בתפקיד .שמעוני עבד בסוכנות
סיני במשך  12שנים ,מהן  10שנים
כמנהל ביטוח החיים .ביוני  2014הוא
מונה לתפקיד מנכ"ל הסוכנות במקומו
של אלי לינדברג הוותיק.
שמעוני הודיע בימים אלה
להנהלת קבוצת שומרה,
כי ברצונו לפרוש
מתפקידו ולקחת פסק זמן
מעולם הביטוח.
אלי שמעוני
סיני סוכנות לביטוח היא
אחת משלוש חברות הבת בבעלות מלאה
של קבוצת שומרה ,והיא נחשבת לסוכנות
הרביעית בגודלה בשוק .הסוכנות פועלת
כסוכנות לביטוח ,כברוקר (תיווך ביטוחי)
של ביטוח בתחום הביטוח הכללי.
רונית מורגנשטרן

אין עתיד בלי עבר :מועדון הסניורים
של מחוז השרון יוכרז ב־ 9באוגוסט

במסגרת המועדון יקבלו המשתתפים מידע באמצעות הרצאות וסדנאות לגבי מחשוב
ושיווק בשפה פשוטה וישימה “ נלמד אותם להעביר את השרביט לצעירים"

מערכת ביטוח ופיננסים

"

במחוז השרון יש כ־ 800סוכני ביטוח ,כ־400
מהם מעל גיל  .60אלה חכמי התורה שלנו,
וותיקי השבט עתירי הניסיון והמסורים
ביותר לשליחותם .לטובתם החלטנו על הקמת
מועדון הסניורים ,שעליו נכריז ב־ 9באוגוסט
בכנס ברעננה” .כך אומר יוסי אנגלמן ,יו”ר
סניף נתניה ,מבין המובילים את יוזמת הקמת
המועדון.
לדברי אנגלמן ,הדור המבוגר של סוכני
הביטוח מתקשה להתמודד עם קצב השינויים
ברגולציה ועם הטכנולוגיה החדשנית“ .הקצב
שלהם אחר” ,הוא אומר“ .רובם כבר מבוססים;
הם באופיים שמרנים ברובם ,מתקשים עם
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החשיבה השיווקית המתקדמת ומעדיפים למכור השרביט לדורות הצעירים” ,הוא מתאר“ .אם זה
בכלים של פעם ,או מפסיקים למכור ושומרים במשפחה ,ואם זה לקחת סוכן צעיר ולהעביר
על הקיים באמצעות טיפול אישי מסור .אבל לו לאט לאט את התיק או למכור לו את כל
התיק .המרצים יהיו עורכי דין ,יועצים,
עם כל הכבוד לדור הצעיר ,אין עתיד
פסיכולוגים ,מאמנים ,סוכנים צעירים
בלי עבר; אי אפשר להתעלם שסוכני
ועוד .נדאג גם להטבות מיוחדות
הלשכה המבוגרים הם אוכלוסיה מאד
לחברי המועדון מוועדת הרווחה.
דומיננטית”.
הפרויקט הראשון של המועדון יהיה
אנגלמן מסביר ,כי במסגרת מועדון
סדנת פרישה של מספר מפגשים שתכין
הסניורים יקבלו המשתתפים מידע
יוסי אנגלמן
את הסניורים שמתכננים לפרוש בעוד
באמצעות הרצאות וסדנאות לגבי מחשוב
ושיווק בשפה פשוטה וישימה; המפגשים 5־ 10שנים או כבר בקרוב” .לדברי אנגלמן ,מי
גם ייצרו גיבוש ,הקשבה ושיתוף פעולה בין שכנראה יעמוד בראש מועדון הסניורים יהיה
המשתתפים“ .נלמד אותם איך להעביר את הסוכן הוותיק אלי אנגלר.

חדשות הלשכה

חדש באיילון בריאות!

שירותי
אבחון מהיר
נספח כתב שירות לאבחון מהיר ,הכולל אבחון ראשוני ואבחון
מורחב ע"י רופא ממיין וכן פגישת סיכום ומתן המלצות לטיפול
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מי יוביל?

לוקחות אחריות :מי יושב מאחורי
ההגה של המכונית האוטונומית?

כדי שיוכלו המכוניות האוטונומיות לעלות על הכביש יש לקבוע כללי
שימוש בהן  ‰כרגע עדיין לא ברור מי יוביל את החקיקה  ‰חלק ב’

גיל מלמד

מ

פת התחבורה העתידית נחלקת למספר
רבדים שקשורים זה לזה וחייבים להיות
מתואמים ביניהם כדי לאפשר תחבורה
אוטונומית.
ה”פלטפורמה” עצמה – בין אם מדובר במכונית,
משאית או אוטובוס – לא רק שלא תזדקק לנהג
אנושי אלא אולי בכלל לא תוכל להימצא על
הדרכים ללא מערכת הפעלה ממוחשבת ,ובכל
מקרה היא לא “תתגורר” בתוך העיר אלא בחניוני
תחזוקה מרוחקים ממקום ישוב.
הפלטפורמה תזהה ותבין את הסביבה
שלה באמצעות חיישני רדאר ,לייזר,
וידאו ואולטרא סוניק ,ותנווט את עצמה
בתוך רשת התחבורה על בסיס מערכת
ניווט פנימית והוראות שתקבל מרחוק.

לא דמיון

ייקח יותר זמן להשתלט על העולם ,אבל לא בגלל
קצב הפיתוח הטכנולוגי אלא בעיקר בגלל רגולציה.
נכון להיום נהרגים אלפי בני אדם בכל יום ברחבי
העולם בתאונות דרכים ,אבל כמעט אף תאונה
לא עשתה כותרות כפי שעשתה תאונה קטלנית
אחת שבה היתה מעורבת מכונית מתוצרת טסלה
בתחילת חודש יולי השנה.
כאשר נגרמת תאונה שבה מעורבים נהגים בשר
ודם ,תמיד קל למצוא את האשם או לכל הפחות
להאשים את אחד מהם .אבל כאשר מכונית

צילוםfotolia :

רובד שני הוא תקשורת בין כלי רכב
( )V2Vשיחליפו ביניהם מידע אודות
מיקומם המדויק ומסלול ההתקדמות
שלהם ,תנאי הכביש או השטח שעליו
הם נוסעים (מזג אוויר ,מצב תנועה,
מכשולים שונים בדרך ועוד) ,וגם מידע
אודות האפשרות לנוע יחד בשיירות
כדי לחסוך באנרגיה.
רגולטורים ברחבי העולם יימצאו בשנים הבאות בדילמה
רובד אחר הוא תקשורת בין
הפלטפורמות הממונעות לבין תשתיות
ציבוריות ופרטיות ( – )V2Iבהן תשתיות תנועה אוטונומית תפגע במישהו או במשהו – ויהיו לא
(רמזורים ,תמרורים ,גשרים ,נתיבים בתשלום וכו’) מעט מקרים כאלה בעתיד – יהיה צורך לקבוע
האם האשם הוא יצרן הרכב ,המפעיל שלו ,יצרן
ותשתיות הפעלה (של צי הרכב).
רובד אחר לגמרי קשור לבעלות על הפלטפורמות מערכות זיהוי הסביבה ,יצרן התוכנה ,המתכנת,
ועל שיטות ההפעלה שלהן ,למשל חברות לשירותי יצרן מערכת התקשורת ,מי שמתחזק את התשתיות
הסעה (תחשבו ‘אובר’ אוטומטית ללא נהג) שמהן או את צי הרכב ,או אולי מי שגרם לתאונה הוא
נזמין את ההסעה שלנו ,או חברות לוגיסטיקה בכלל האקר שפרץ אל המכונית מרחוק – וגרם לה
שינהלו משלוחים יעילים של מטענים על־גבי במזיד להתרסק על משהו.
ציי משאיות שיתופיים בין מחסנים לוגיסטיים
לאשר או לבטל?
אוטומטיים.
בעולם כזה מצטמצמת ההגמוניה ההיסטורית של רגולטורים ברחבי העולם יימצאו בשנים הבאות
תעשיית הרכב וגדל חלקם של מפתחי טכנולוגיות בדילמה :מצד אחד – כל היסוס בקביעת תנאים
תקשורת מהירה ,ניווט וזיהוי ,ובעיקר מתבהרת שיאפשרו למכוניות אוטונומיות לפעול ולשגשג
חשיבות “האינטרנט של הדברים” – עולם שבו הכל יגרום למדינות שלהם לאבד תקציבי פיתוח
ועבודת מחקר שיכולה להיות מבוצעת בשטחן
מחובר לרשת בדרך ישירה או עקיפה.
אם כל זה נשמע כמו מדע בדיוני ,בואו לא נשכח על ידי חברות הרכב והטכנולוגיה .מצד שני –
שאך לפני עשור רק מעטים מאיתנו דמיינו עולם ביטול חוקים קיימים כדי לאפשר פעילות של
שבו טלפון משמש לצפייה בוידאו ומופעל על ידי רכב אוטונומי עלול למנוע מן הציבור את ההגנה
גריפת אצבע על מסך זכוכית .לתחבורה אוטונומית שמגיעה לו מפני תאונות ופגיעות.
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דוגמה בזעיר אנפין למאבק הזה מספקת ארה”ב,
לאחר שנבדה היתה המדינה הראשונה שאפשרה
ניסויים של כלי רכב אוטונומיים וכך זכתה בהקמה
מיידית של מרכזי פיתוח טכנולוגיים בתחום זה.
קליפורניה מיהרה להצטרף אבל עדיין אוסרת על
המכוניות של גוגל לנוע על כביש ציבורי ללא גלגל
הגה ודוושות ,החלטה שגוגל נאבקת בה בטענה
שלנהג שמפקח על מכונית אוטונומית יש יותר
מגבלות מאשר למחשב ,ולכן ממילא ההתערבות
שלו יכולה להזיק יותר מאשר להועיל .דרך חשיבה
כזאת ,אגב ,אמורה להוציא בשלב
מסוים את “הנהג” ממעגל הנושאים
באחריות לתאונות ,וגם זאת לטובה.
מישיגן ,הבסיס ההיסטורי של
תעשיית הרכב האמריקנית ,הצטרפה
מהר לחגיגה כדי שלא לאבד את מה
שנבנה בה במשך  130שנים ,אבל
במצב הנוכחי עדיין קיימים חוקים
שונים בכל מדינה ואלה מקשים על
העוסקים במלאכה לפתח סטנדרטים
אחידים.
כדי לעשות סדר הכריז משרד
התחבורה האמריקני על תכנית
לאומית לחקיקה פדרלית מחייבת,
וזו מגובשת בימים אלה בשיתוף כלל
הציבור ,והרושם שקיים כעת הוא
שהתהליך מתגלגל בקצב מהיר מבלי
שקיים כוח מהותי שמנסה או יכול לעכב אותו.

גם בישראל

גם משרד התחבורה הישראלי ,שנציגיו חזרו לא
מכבר מביקור במשרד התחבורה האמריקני ,הצהיר
על כוונה לאפשר ניסויים במכוניות אוטונומיות
בישראל – אולם נכון לרגע זה טרם בוצע אף שינוי
בחוקים ובתקנות המקומיות.
בישראל ,כידוע ,מכוסים נזקי הגוף והנפש של
תאונות דרכים על ידי ביטוח החובה – וזהו גורם
שממילא מסיר חלק ניכר מן האחריות של כל
הגורמים מלבד הנהג – אלא שהפרטת הביטוח
בשלהי שנות ה־( 90ומסירתו לידי חברות הביטוח)
עלולה ליצור מצב שחברות ביטוח ינסו לתבוע את
מפעילי המכוניות האוטונומיות במקרים של תאונה
– אלא אם עניין זה יוסדר על ידי הממשלה מבעוד
מועד.

הכותב הוא עורך אתר TheCar

מנותקים מהחברות

"הפתרון לבעיית ביטוח החובה של סוכני המגזר
הערבי – לחייב את 'הפול' לעבוד אתם"
כיצד ייתכן ש־ 80%מסוכני הביטוח במגזר הערבי מנותקים מחברות הביטוח? מועתז
עאלם ,בעלי סוכנות "מרכז הגליל" מסביר את הבעיה ,ומציע פתרון
רונית מורגנשטרן

"

לסוכני הביטוח במגזר הערבי יש
רק בעיה אחת גדולה שמטרידה
אותם – הניתוק של הסוכנים
ממערכות ביטוח החובה של חברות
הביטוח ,המסרבות לעבוד אתם בטענה,
שהם חורגים במספר התביעות המקובל.
אנחנו מציעים לחייב את ה'פול' להתקין
מערכות ביטוח חובה אצל הסוכנים
במגזר" .כך אומר מועתז עאלם ,בעלי
סוכנות הביטוח "מרכז הגליל" מנצרת
בראיון לביטוח ופיננסים.
סוגיית הניתוקים של סוכנים ערביים
ממערכות ביטוח החובה של חברות
הביטוח היא בעיה של שנים ,שהטיפול
בה הגיע גם לכנסת .לפני כשלושה
מונין :״הפתרון עדיין בחבלי לידה״
חודשים דנה ועדת הכלכלה של הכנסת,
בראשות ח"כ איתן כבל (המחנה הציוני),
והן מפסידות שם; לטענתן ,הן מנתקות סוכנים
בנושא זה .הדיון התקיים לבקשת ח"כ זוהיר מכל המגזרים מהמערכות שלהן אם הם חורגים
בהלול (המחנה הציוני) ,שלטענתו ,סוכני ביטוח במספר התביעות.
ערבים רבים מנותקים ממערכות ביטוח החובה
"יש במגזר הערבי כ־ 500סוכני ביטוח",
של חברות הביטוח ,כשהסיבה בה נוקבות חברות אומר עאלם" .כיום למעלה מ־ 80%מהסוכנים
הביטוח היא חריגה ממספר התביעות שקבעו מנותקים ממערכות ביטוח החובה של החברות;
החברות" .מדובר בקיפוח עקבי של שנים" ,אמר חלקם צריכים להיות מחוברים לסוכן יהודי
ח"כ בהלול בדיון" .גורעים מהסוכן הערבי את כדי להפיק תעודת ביטוח חובה ,ואחרים פשוט
האמינות שלו בשעה שהוא סוכן סוכן מורשה הרימו ידיים והפסיקו לעבוד 80% .מהסוכנים
וותיק ,וטוענים כלפיו שהוא מייצג ציבור לא מגיעים ל־ 200אלף שקלים עמלות בשנה.
שמרמה ומבלף".
לאחר הרפורמה בביטוח חובה ,ירדו מחירי
ה'פול'" .לטענתו של עאלם ניתן לשווק
לפתור את הבעיה
ללקוחות פוליסות של ה'פול' וזה יפתור את
בתגובה טענו חברות הביטוח שהממוצע הבעיה" .צריך פשוט לחייב את ה'פול' להתקין
הכללי לתביעות בביטוח חובה עומד על  2.6%את המערכות שלו אצל הסוכנים" ,הוא קובע.
לדברי ואסים אבו נאסר ,חבר הוועד המנהל
ובמגזר הערבי הוא עומד על יותר מפי שניים,

פתרון לכסף הנזיל של לקוחותיך

תחת ניהול ההשקעות המקצועי של אנליסט

בלשכת סוכני ביטוח ,שהוא גם נציג
ה"פול" באזור הצפון ,אכן פנו אליו
סוכנים שביקשו ממנו לקבל הרשאה של
ה"פול" ,אך עד כה ה"פול" סירב“ .חברות
הביטוח לא מפסידות במגזר הערבי”,
אומר עאלם“ .להיפך ,הן מרוויחות פה
יותר בביטוח המקיף ובביטוח הדירות.
אני מסתדר עם ביטוח החובה ,כי אני
סוכן גדול שתחתי יש  80סוכנים .אבל
המצב הקיים פוגע כאמור בסוכנים
הקטנים ,שחלקם מפסיקים לעבוד .יש
פתרון מערכתי טכני וצריך לדאוג שהוא
ייושם”.
בתגובה מסר אריאל מונין ,יו"ר
הוועדה לביטוח כללי כי" ,הרפורמה
בביטוח חובה שהוביל האוצר להורדת
התעריפים הביאה בתוכה פיתרון ,אמנם
חלקי ,לנושא בעיית הפקת תעודות חובה אצל
סוכני המגזר הערבי .הפתרון עדיין בחבלי לידה
קשים ,כי הפול נערך לעזרה למבוטחים בודדים,
אך לא לסוכנים המבקשים לחדש פוליסות רבות
במהלך החודש ולהצליח לספק את החובה בזמן".

אירועי הלשכה
המכללה לפיננסים וביטוח תקיים ב־ 31.7מפגש
בנושא פיננסים לסוכנים צעירים בין השעות
14:00־ .9:00המסגר  ,42קומה  ,8תל אביב
 מחוז השרון יקיים ב־ 9.8יום עיון בין השעות
19:00־" .16:00מרכז אומניות הרב תחומי" ,דרך כפר
הדר  ,33הוד השרון
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ליהנות ממכלול שלם של יתרונות:
חיסכון בעלויות
()2
נזילות
שקיפות
()3
יתרונות מיסוי
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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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חדשות הלשכה
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עונת הנסיעות

לוקחים את הסמארטפון לחו״ל? אל
תשכחו לבדוק מי יפצה אתכם

נוסעים לחו״ל? אחרי שהזמנתם כרטיסי טיסה וחדרים במלון ,בטח תרצו לצלם,
להעלות ולשתף את החברים והמשפחה בארץ בחוויות שלכם  אבל מה יקרה
אם הטלפון החכם שלכם יינזק או יאבד לכם? מי יפצה אתכם?

יעקב מזרחי

ע

ונת הנסיעות החלה וחלק
בלתי נפרד מהנסיעה
לחו”ל הוא הביטוח .בדרך
כלל מקדישים הלקוחות והמבוטחים
זמן לא מבוטל להזמנת שירותי
תיירות שונים בהם טיסה ,חדרי
לינה ,רכב ועוד בהתאם לצרכים
הנדרשים לכל נוסע .כל זאת ,כאשר
ביטוחי הנסיעות ,שהם כאמור חלק
בלתי נפרד ,נעשים בסופו של
התהליך – לאחר שהנסיעה כולה
רק לחברת ביטוח אחת יש כיסוי לסמארטפון בפוליסה הבסיסית
מתוכננות ומתואמת .מדובר בטעות
נדושה ,ביטוח נסיעות לחו”ל צריך
אך לא למכשירים משולבים טלפון ,כלומר
לתת לנו את הפתרון הביטוחי
הקרוב ביותר לביטוח היום־יומי שיש לנו בזמן סמארטפון .מכיוון שהמצלמה נכללת היום
במכשיר הטלפון החכם ,ביטוח המצלמה אינו
היותנו בארץ.
התחום החשוב בביטוח נסיעות לחו”ל הוא רלוונטי ותשלומי התביעות של חברות הביטוח
התחום הרפואי ,כאשר לצידו ניצב תחום נוסף בגין אובדן או נזק פחתו באופן משמעותי.
והוא ביטוח הכבודה (שקיים מתוקף סיכוני
הנסיעה) .אחד הסעיפים בפרק המטען הינו – טלפון חכם במקום מצלמה
חפצי ערך .סעיף זה מוגבל ,שכן בדרך כלל אין
אמנם לרוב מכשירי הטלפון החכם אינם
הביטוח נועד להגן על תכשיטים ,פרטי אומנות מבוטחים בזמן היותנו בארץ ,אך הצורך בהם
או ציוד יקר .אולם ,אחד הצרכים המרכזיים בחו”ל משמעותי ורב יותר .כאמור ,הסמארטפון
של הלקוחות ,שמוחרג באופן גורף הוא מכשיר משמש כ־ ,GPSמחשב נייד ,טלפון ,מצלמה
הסמארטפון.
ומסרטה (בפוליסות הקיימות ,לחלק מהשימושים
מכשיר הסמארטפון הצמוד לנוסע משמש יש כיסוי וחלק צריך לרכוש ככיסוי נוסף ומיוחד).
אותו לצרכי תקשורת ותיעוד והכיסויים
נכון להיום ,רק לחברת ביטוח אחת ,יש כיסוי
שבפוליסות אכן כוללים כיסוי למצלמה ,לסמארטפון בפוליסה הבסיסית ,ללא תוספת

ההרשמה בעיצומה! פרטים באתר הלשכה
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מחיר .בשאר החברות יש לרכוש
הרחבה מיוחדת .מדובר בעובדה
תמוהה ,אך בפוליסות שסוכני
הביטוח אינם יכולים למכור,
פוליסות של קופות החולים –
כללית ומכבי (באמצעות כלל
ביטוח) יש כיסוי לסמארטפון בעלות
של 350־ 400דולר.
אנו קוראים לחברות הביטוח לכלול
כיסוי מוגבל לטלפונים החכמים וזאת
מכיוון שהתביעות בגין מצלמות
הולכות מתמעטות ,ובפרט שמכשיר
הטלפון נשמר על ידי הנוסעים כך
שהסיכון מאובדנו אינו רב.
נכון להיום ,במקרה של נזק או אובדן
לסמארטפון ,פונה הלקוח לסוכן כאוטוריטה
מקצועית ולכן ,טרם הנסיעה ,הסוכן אמור
להציע לנוסע ולהסביר לו את המשמעות
של כיסוי נוסף עבור הטלפון החכם ,וזאת גם
במקרה והלקוח יסרב לתוספת זו.
עלות הרחבה בגין ביטוח זה היא משמעותית
ביחס למחיר הפוליסה הבסיסית ,ומשתנה
מחברת ביטוח אחת לשנייה .כמו כן ,הכיסוי
הביטוחי וגובה ההשתתפות העצמית משתנה
בעקבות המקרה ,בין אם מדובר באובדן או
לחלופין בגניבה.
הכותב הוא יועץ הלשכה לביטוחי נסיעות לחו"ל

לפני סיום

איילון בריאות מציעה שירותי אבחון מהיר
כתב השירות החדש כולל אבחון ראשוני על ידי רופא ממיין השירות כולל
גם אבחון מורחב ופגישת סיכום

מערכת ביטוח ופיננסים

א
צילוםfotolia :

יילון ממשיכה להרחיב את
פעילות תחום הבריאות בחברה
ויוצאת עם מוצר ביטוחי חדש
נוסף :כתב שירות לאבחון מהיר“ .כיסוי
חדש זה מושק במסגרת המשך הרחבת
מגוון מוצרי הבריאות ומתן ערך מוסף
לסוכני החברה ומבוטחיה” ,אומרת ד”ר
נאוה ניב סרודיו ,מנהלת אגף הבריאות
בחברה שמציינת כי החברה עדה למגמת
צמיחה בשיעור מבוטחי החברה מתחילת
השנה ,ופועלת להמשך מגמה זו.
אבחון
כתב השירות החדש כולל
מימין :ח"כ נורית קורן ,יפת בקשי ,מיכל וינצר ,אריה אברמוביץ
השירות מושק במסגרת הרחבת מוצרי הבריאות באיילון
ראשוני על ידי רופא ממיין לרבות
בדיקה גופנית ,בדיקות אבחנתיות
ראשוניות (דוגמת דם ,ואולטראסאונד) וקבלת כן ,כולל כתב השירות אבחון מורחב על ידי
דו”ח ראשוני לצד המלצות להמשך טיפול .כמו רופא ממיין ,הכולל בדיקות MRI ,MRA ,CT

 ,CT-PETומיפויים .שירות נוסף המוצע
במסגרת הנספח הינו פגישת סיכום,
בהשתתפות רופא ממיין או רופא מומחה,
שתכלול הסברת הממצאים ,אבחנה,
המלצות לטיפול ומתן דו”ח מסכם.
“בתחילת שנת עסקים זו הגדרנו כי
יושם דגש מיוחד בכל הנוגע לפעילות
ביטוחי הבריאות בחברה ,בניהולה של
ד”ר נאוה ניב סרודיו” ,מסביר אריק
יוגב ,מנכ”ל איילון“ .אין לי ספק כי
באמצעות מתן הכלים הנדרשים ,המשך
שיפור השירות והמשך פיתוח מוצרים
חדשניים ,נמשיך ונעמיק את פעילות
הבריאות בחברה ותחום זה ימשיך
ויהווה מנוע צמיחה משמעותי בהתפתחותה של
איילון”.

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :
מובטחת .דרישות חובה :רישיון סוכן מורשה
דרושים
 /משווק ,רישיון נהיגה ,הבנת והכרת מוצרי
לסוכנות ביטוח גדולה במרכז דרוש משווק
הביטוח הפנסיוני ,יתרון לבעלי/ות ידע בתחום
פנסיוני מקצוען! ניהול תיקי לקוחות פנסיוניים
הפרט (בריאות /סיעוד /חיים) ,יכולות מכירה
ושיווק מוצרי פרט בריאות! שכר גבוה ובונוסים גבוהות ,עמידה ביעדי מכירה יכולת עבודה
מובטחים! לשליחת קורות חייםgaby@ :
בצוות אך גם עצמאות ויכולת ניהול עצמאי.
gabay-ins.co.il
לשליחת קורות חיים:
 igalm@misgav.co.ilהמשרה פונה לנשים
לסוכנות ביטוח ותיקה בחיפה דרושה פקידת
חיתום אלמנטרית ,עם ידע מוכח ברכב ובדירות ,וגברים .פניות מתאימות תענינה.
ידע בענפים נוספים יתרון! יש לשלוח קורות
לסוכנות הסדרים מובילה בתחומה ,העוסקת
חיים במייל בלבדoffice@menczel.co.il :
בכל תחומי הביטוח דרושים נציגי מכירות
תותחים העבודה מול לקוחות קיימים וחדשים.
לסוכנות בראשון לציון דרוש/ה רפרנט/ית
מקצועי/ת לניהול תיק ביטוח חיים פרט למשרה הכשרה תינתן על חשבון החברה .מתאים
מלאה .דרישות התפקיד :ידע וניסיון של לפחות לסטודנטים במקצועות הביטוח אפשרות
להתמחות ולעתודה ניהולית למצטיינים שעות
 5שנים בתפקיד דומה בניהול תיק ביטוחי פרט
גמישות  6 -שעות רצופות ,אפשרות לפיתוח
ושירות מול לקוחות וחברות הביטוח ,הכרת
קריירה מרתקת בעולם הביטוח .שכר+בונוסים
מערכות חב' ביטוח ומערכת ניהול לקוחות
בסוכנות לביטוח .קו"ח לאורן oren@hpi.co.il :גבוהים .לשליחת קורות חיים:
 igalm@misgav.co.ilהמשרה פונה לנשים
למנהל הסדרים גדול בפתח תקווה דרוש/ה
וגברים .פניות מתאימות תענינה.
בודק/ת עמלות למחלקת הכספים .במסגרת
לסוכנות הסדרים מובילה בתחומה היושבת
התפקיד :הפקת דוחות ,ניתוח דוחות עמלות
בפתח תקווה ,דרוש/ה חתם/ת רכבים ודירות
חברות הביטוח ,ניתוח דוחות עמלות בתי
לטיפול בחידושים והפניות לביטוחי רכב דירה.
השקעות .דרישות :שליטה מצוינת באקסל,
דרישות התפקיד :הכרת תהליכי החידוש
אוריינטציה למספרים ,ידע במערכות חברות
מול חברת הביטוח .הכרת ממשק עבודה מול
ביטוח במיוחד עמלות – יתרון משמעותי ,יכולת
החברות הגדולות ,יכולת מתן שרות ללקוחות
אנליטית גבוהה ,אחריות .נדרש ניסיון של שנה
החברה והגדלת התיק הביטוחי ללקוח .ניסיון
לפחות בתחום הביטוח קורות חיים לigalm@ :
 misgav.co.ilהמשרה פונה לנשים וגברים .פניות בתחום חובה .מיידי ,דיסקרטיות מובטחת.
לשליחת קו"ח igalm@misgav.co.il:המשרה
מתאימות תיענינה.
פונה לנשים וגברים .פניות מתאימות תענינה.
לסוכנות ביטוח בפתח תקוה העובדת בכל רחבי
לתנופת הפיתוח של קבוצת קמפוליסה
הארץ דרושים סוכני ביטוח לקוחות פנסיונים
במשרדים הראשיים בטבריה ,דרושים/ות:
בעלי/ות רישיון משווק מורשה .עבודה בצמוד
למתאמת פגישות ומנהלת לקוח .שכר +בונוסים  .1חתמים/ים בתחום הביטוח האלמנטארי –
גבוהים ,רכב/טלפון סלולרי /מחשב ,דיסקרטיות פרט .התפקיד הינו משמעותי ומציע אתגרים
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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"ח:
shirel@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 .לפרטים:
050-5293836
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
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
shivukalmog@gmail.com 050-9880807

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 קשר:
050-6494211
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 יניבgabina@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
dahar@017.net.il 053-7490000

