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בית הדין
הארצי של
הלשכה הוצע
כמוסד בוררות
בענייני ביטוח

עמוד 11
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שיא של שש שנים בתלונות
הציבור לפיקוח על הביטוח

בוטלו התקנות
אשר היו אמורות
להעלות את
תעריפי ביטוח
החובה לרכב

מעל ל־ 13אלף תלונות הוגשו  הגידול המשמעותי בתלונות
 בתחום הפנסיהעמוד 4

| עמוד 6

ח”כ שמולי נגד כחלון:
"קטסטרופה בביטוח הסיעודי
 -שר האוצר לא מתערב"

אושרה חובת
הפרשה
לחיסכון פנסיוני
לעצמאיים

בראיון מיוחד לביטוח ופיננסים תוקף שמולי
את הרפורמה“ :בכל חודש נפלטות עוד ועוד
קבוצות  -וכבר מאות אלפי אנשים
נותרו ללא ביטוח סיעודי"

טוביה צוק" :להב
מתנגדת למתווה
הפנסיה לעצמאיים כפי
שמוצג בחוק ההסדרים"
| עמוד 5

עמוד 2

הפניקס ממשיכה לעקוף
את הסוכנים – ומסרבת
להגיב לטענות
לאחר שלאחרונה הדפה
החברה את הטענות בנוגע
לשיווק הישיר ,נשאלה
השבוע מספר שאלות
– וסירבה לענות
עמוד 9
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קרן ברירת המחדל :מה
יהיה על סוכני הביטוח?
הלמן אלדובי
מבטיחה" :סוכנים
שיחתמו איתנו על
הסכם הפצה לקרן
יתוגמלו על פי
המודל השקוף"
עמוד 3

שוב :בכירה
מהפיקוח עוברת
לחברת ביטוח
 -ללא צינון

עמוד 3

שרונה פלדמן מונתה
לסמנכ"לית
בהפניקס מיד
לאחר שמילאה
תפקיד בכיר
באגף – והיא
לא הראשונה
| עמוד 7

מחדל האוצר

הקרב על הביטוח הסיעודי

שמולי" :קופות החולים מסרבות לקבל
מבוטחים  -הקטסטרופה כבר כאן”

בראיון מיוחד תוקף ח״כ שמולי את דחיית האיסור על מכירת ביטוחים סיעודיים קבוצתיים
חדשים " מאות אלפי אנשים נשארים ללא ביטוח סיעודי .שר האוצר חייב להתערב"

רונית מורגנשטרן

"

הגיעו אלי תלונות ממבוטחים שרצו
להתקבל לביטוחים הסיעודיים המשלימים
של קופות החולים ,בהתאם להנחיה של
דורית סלינגר ,המפקחת ,וקופות החולים
סירבו לקבל אותם .כזכור ,סלינגר הציגה
כפתרון לבעיית נפלטי הביטוחים הסיעודיים
הקולקטיביים ,את קבלת אותם נפלטים
בביטוחי הסיעוד המשלימים של קופות
החולים ,ללא הצהרת בריאות ,וזאת החל
מיולי האחרון .מסתבר ,שלא כך פני הדברים”.
כך אמר ח”כ איציק שמולי (המחנה הציוני)
בראיון ל”ביטוח ופיננסים”“ .הקטסטרופה כבר
קורית” ,קבע שמולי“ .בכל חודש עוד ועוד
קבוצות ,וכבר מאות אלפי אנשים ,נשארים
ללא ביטוח סיעודי .שר האוצר לא יכול שלא
להתערב במצב הזה .הוא צריך לחייב את
חברות הביטוח להשאיר את פוליסות הביטוח
הקולקטיביות בתוקף עד שיימצא פתרון”.
את הדברים אמר חבר הכנסת על רקע
דחיית האיסור על מכירת ביטוחים סיעודיים
קבוצתיים חדשים ל־ 1בינואר  2017על ידי
שר האוצר ,משה כחלון .בכך למעשה השאיר
כחלון את המצב על כנו ,כשחברות הביטוח
ממשיכות לבטל פוליסות סיעודיות של
מבוטחים המוצאים עצמם ללא כיסוי ביטוחי,
למרות ששילמו עשרות ומאות אלפי שקלים
במשך עשרות שנים .ביולי נכנסה הרפורמה
של המפקחת לביטוח סיעוד אחיד דרך קופות
החולים אליו יוכלו להצטרף ,ללא הצהרת
בריאות ,כ־ 70אלף מבוטחי קולקטיביים מעל
גיל  .60קופות החולים התנגדו למהלך ,בטענה
שהוא ייקר את הפוליסה לכל המבוטחים
האחרים.

הבטחות שווא

“זורקים אלפי קשישים בכל חודש מהביטוח
הסיעודי הקבוצתי בקצב הגדל פי  4לעומת
לפני שנה” ,טען שמולי“ ,כל ההבטחות של

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il

 11 | 2באוגוסט 2016

שמולי“ :הרפורמה יכולה לתת פעם אחת ולתמיד פתרון לנושא הסיעודי”

שמולי“ :בכל חודש עוד ועוד קבוצות ,וכבר מאות אלפי אנשים ,נשארים
ללא ביטוח סיעודי .שר האוצר לא יכול שלא להתערב במצב הזה”
שר האוצר ושל המפקחת על הביטוח התבררו
כהבטחות שווא .אנחנו ממשיכים להיאבק על
חקיקה שתשאיר את אותם מבוטחים בביטוחים
שלהם עד שיימצא הסדר הולם אחר עבורם”.
לדבריו ,המאבק המרכזי שלו ושל חברי כנסת
נוספים הוא לקדם את הצעת החוק של שר
הבריאות יעקב ליצמן לחוק סיעוד ממלכתי.
“אנחנו ננהל מלחמה כוללת וגדולה במסגרת
אישור התקציב גם בתמיכתם של חברי
קואליציה כמו שר הרווחה חיים כץ .הרפורמה

הזאת יכולה לתת פעם אחת ולתמיד פתרון
לנושא הסיעודי כולל לביטוחים הקולקטיביים”,
הדגיש שמולי.
דב ברומר ,הנחשב לנושא הדגל במאבק
נגד הביטוחים הסיעודיים הקולקטיביים נגדם
הזהיר כבר לפני  20שנה ,שלח בימים אלה
מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו .במכתב
הוא מבקש את התערבותו בסוגיה הפוגעת
במאות אלפי אנשים ובעשרות אלפי קשישים
מעל גיל .70

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

חדשות הביטוח

קרן ברירת המחדל

הלמן אלדובי :נשווק את קרן פנסיה ברירת
המחדל על ידי הסוכנים על פי המודל השקוף
דמי הניהול הנמוכים בקרן ברירת המחדל העלו חשש בקרב סוכני הביטוח כי הם יוצאו
"מחוץ למשחק"  ‰בעוד בהלמן אלדובי מרגיעים ,באיילון אומרים" :דמי הניהול הנמוכים
אינם מאפשרים תשלום עמלות"
רונית מורגנשטרן

"

אנו מצפים להביא בשורה
משמעותית לציבור החוסכים בקרן
הפנסיה ולהביא את הבשורה לכל
חוסך במדינה ,את זה נוכל לעשות
בצורה הטובה ביותר רק במידה וקרן
הפנסיה ברירת המחדל תשווק בצורה
משמעותית ע"י סוכני הביטוח .על כן
בכוונתנו להמשיך לשתף פעולה כפי
שעשינו עד כה עם ציבור סוכני הביטוח
גם בשיווק קרן הפנסיה ברירת המחדל
וכמובן במודל תגמול שאינו קשור לדמי
הניהול".
כך טוען איתי ברדה ,מנכ"ל הלמן
אלדובי קופות גמל ופנסיה .הלמן
אלדובי נבחרו לאחרונה על ידי האוצר
לשווק בלעדית לצד קרן נוספת של
מיטב דש ,את קרנות ברירת המחדל
לשנתיים הקרובות .דמי הניהול שתגבה
קרן הפנסיה של הלמן אלדובי יעמדו על
 1.49%מההפקדות החודשיות ושיעור
של  0.001%מהצבירה בקרן.
משמעותית
לאור דמי הניהול הנמוכים
ברדה" :הסוכנים  -ערוץ ההפצה הדומיננטי ביותר"
עלה חשש בקרב סוכני הביטוח ,שהם
יהיו "מחוץ למשחק" .כאמור ,ברדה מבטיח והמשמעותי ביותר בענף בו אנו פועלים ,גם
כיום וגם בשנים הבאות" ,אומר ברדה שלדבריו
תפיסה זו הביאה לכך שהלמן אלדובי היה בית
לאור דמי הניהול הנמוכים
ההשקעות הראשון ,והיחיד ,עד כה שחתם על
משמעותית עלה חשש בקרב
אמנת הסוכן וכן החברה הראשונה שנענתה
סוכני הביטוח ,שהם יהיו "מחוץ
לקריאת לשכת סוכני ביטוח לנתק את הקשר
בין תגמול הסוכנים לדמי הניהול שהלקוחות
למשחק" .ואולם ,ברדה מבטיח
משלמים.
שיווק בידי סוכני הביטוח של
"סוכנויות וסוכנים בעלי חזון ויכולת ראייה
הקרן שלהם; עם זאת ,הוא לא
אסטרטגית ,שיחתמו איתנו על הסכם הפצה
לשיווק קרן הפנסיה ברירת מחדל יקבלו
פירט כיצד יתוגמלו הסוכנים
יתרון תחרותי אדיר על פני שאר הגורמים
שיווק בידי סוכני הביטוח של הקרן שלהם; עם שמשווקים כיום קרן פנסיה ויוכלו להגדיל
זאת ,הוא לא פירט כיצד יתוגמלו הסוכנים.
את מאגר הלקוחות והמעסיקים בהם הם
מטפלים וכמובן גם את הכנסותיהן" ,מוסיף
יתרון לסוכנים
ברדה" .גם במקרה זה כמו במקרים נוספים
"הלמן אלדובי רואה בערוץ ההפצה בשנים האחרונות ,הלמן אלדובי שמחה להביא
של הסוכנים כערוץ ההפצה הדומיננטי בשורה חדשנית ומשמעותית לציבור סוכני
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הביטוח בישראל ותמשיך לעשות זאת
גם בעתיד".
במיטב דש הדברים נראים אחרת:
קרן הפנסיה של מיטב דש תגבה דמי
ניהול בשיעור של  1.31%מההפקדות
החודשיות ושיעור של  0.01%מהצבירה
בקרן .פנינו לחברת איילון ,שחתמה על
הסכם עם מיטב דש למיזוג של איילון
פנסיה וגמל לתוך מיטב דש פנסיה
וגמל (המיזוג נמצא בשלבי אישור
רגולטוריים ,וטרם בוצע) .איילון
מחשיבה עצמה כ"חברת סוכנים"
ופועלת שנים רבות בשיתוף פעולה
עמם.
תגובת איילון לגבי שיווק הקרן בידי
סוכני הביטוח" :קרן הפנסיה של מיטב
דש נבחרה ,על ידי האוצר ,להיות
אחת מקרנות פנסיית ברירת המחדל.
הקרנות שנבחרו ,הציעו לעמיתים
החדשים דמי ניהול נמוכים מאד.
דמי ניהול אלו מותאמים להליך בו
מעסיק מעביר באופן ישיר את פרטי
העובד שלא בחר בקרן פנסיה כלשהי.
קרן הפנסיה התחייבה לדמי ניהול אלו לכל

הלמן אלדובי היה בית
ההשקעות הראשון שחתם
על אמנת הסוכן וכן החברה
הראשונה שנענתה לקריאת
לשכת סוכני ביטוח לנתק את
הקשר בין תגמול הסוכנים לדמי
הניהול שהלקוחות משלמים
המצטרפים החדשים ,גם עבור אלו שיצטרפו
בהליך פרטני .דמי ניהול אלו מובטחים למשך
 10שנים .סוכני הביטוח יכולים לשווק גם
את קרן ברירת המחדל אך להערכתנו ,דמי
הניהול הנגבים על ידי הקרן ,לא מאפשרים
תשלום עמלות".

מצב התלונות

דוח הממונה :שיא בתלונות הציבור
לפיקוח על הביטוח

ב־ 2015הוגשו  13,213תלונות ,גידול של  20.5%לעומת השנה הקודמת  ‰הגידול המשמעותי
בתלונות ( )25%הוא בתחום הפנסיה  -וכמעט חצי מהן נמצאו מוצדקות

רונית מורגנשטרן

מ

ספר התלונות לפיקוח על הביטוח
ב־ 2015זינק ב־ 20.5%לעומת השנה
שעברה ,והגיע לשיאו מאז שנת .2010
הנתונים עולים מהפרק המתייחס לפניות הציבור
בדוח הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
שפורסם בתחילת השבוע.
על פי הדו"ח ,ב־ 2015פנה הציבור ב־13,213
תלונות לאגף ,לעומת  10,965ב־ .2014שיעור
התלונות שטופלו ונמצאו מוצדקות נע בין
 30%ל־ 82% .50%מהתלונות ( )10,842הן כלפי

לעומת שנת  .2014בשליש מהתלונות שטופלו
נמצא שחברת הביטוח צודקת;  1,719תלונות
טופלו והמתלונן קיבל סעד כספי מלא או
חלקי;  78תלונות שטופלו נמצאו מוצדקות
במידה כזו שהצדיקה התערבות ישירה של
המפקחת על הביטוח ,כמו הוראה לחברה לתקן
ליקויים בפוליסות .ב־ 51מהתלונות הטיפול
הופסק ,כי המתלונן פנה לבית המשפט .בשאר
התלונות הופסק טיפול לאחר שהמתלונן לא
מסר מידע נוסף כשהתבקש ,לא הייתה הכרעה

ב־ .2014נתח התלונות נגד קרנות הפנסיה
מהווה כ־ 20%מסך כל התלונות .הפיקוח סיים
אשתקד לטפל ב־ 2,092תלונות .רק  69תלונות,
כלומר  ,0.25%נמצאו מוצדקות ,כלומר ברמה
שתצדיק מתן הוראות והנחיות לקרנות הפנסיה.
ב־ 642תלונות שנמצאו מוצדקות ,קיבל העמית
סעד כספי חלקי או מלא .כל השאר (כשני
שליש) לא נמצאו מוצדקות או דורשות טיפול
של הפיקוח.
בתחום קופות הגמל הוגשו  1,452תלונות,

2014

2015

 %העלייה
במספר התלונות

 %התלונות שנמצאו
מוצדקות ב־2015

תלונות נגד חברות הביטוח

6,243

7,432

 16.5%

30%

תלונות על קרנות הפנסיה

1,747

2,178

 25%

44%

918

1,452

 34%

34%

תלונות על קופות הגמל

גופים מתחומי הביטוח ,הגמל והפנסיה ,והשאר או שהנושא אינו קשור לפיקוח.
הן שאלות ,הבהרות ותלונות שאינן קשורות
לפיקוח .מסך כל התלונות כלפי גופים אלה עלייה בתלונות נגד גופי הפנסיה
הסתיים הטיפול ב־ 10,180תלונות (כ־.)93%
אולי בשל השינויים הרבים והשקת המסלקה
לפעילות בשנה הקודמת ,נרשמה עלייה
רוב התלונות נגד חברות הביטוח דרמטית של כ־ 25%במספר התלונות של
על פי הדו"ח ,רוב התלונות ( ,)78%הן נגד העמיתים בקרנות הפנסיה ,עליהן הגישו
חברות הביטוח – מדובר בעלייה של  16.5%אשתקד  2,178תלונות לעומת  1,747תלונות

פתרון לכסף הנזיל של לקוחותיך

תחת ניהול ההשקעות המקצועי של אנליסט

עלייה של כ־ 34%לעומת  ,2014אז הוגשו .918
התלונות בגמל הן  12%מסך כל התלונות .סך
התלונות שטופלו עמד על  1,192תלונות ,כאשר
ב־ 510מהן הסתיים הטיפול בפיצוי כספי מלא
או חלקי לעמית 9 .תלונות בלבד מסך התלונות
הצדיקו מתן הנחיות מהמפקחת לקופות הגמל.
מאיגוד חברות הביטוח נמסר כי הוא לומד את
הנושא ואינו מתייחס בינתיים.

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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חקיקה בכנסת

הקבינט החברתי כלכלי אישר הצעת שר
האוצר לחיסכון וסיוע לעצמאים

ההצעה מעניקה פתרון לעצמאים מובטלים ומורידה משמעותית את שיעורי הביטוח הלאומי לרובם
 טוביה צוק" :להב מתנגדת למתווה הפנסיה לעצמאיים כפי שמוצג בחוק ההסדרים"

רונית מורגנשטרן

ה

מתחת לכ־ 21,000שקל בחודש.

קבינט החברתי כלכלי אישר את הצעת
שר האוצר במסגרת חוק ההסדרים
לשנים 2017־ ,2018שמטרתה לסייע
לאוכלוסיית העצמאים במשק אשר נקלעים
למצב של אבטלה.
מהאוצר נמסר כי הצעת שר האוצר מעניקה
לראשונה פתרון וסיוע לעצמאים במצבים של
אבטלה ,לאחר שנים רבות בהן הנושא נידון
ללא פתרון .ההצעה נותנת מענה למספר סוגיות
מהותיות לאוכלוסיית העצמאים :יופחתו שיעורי
הביטוח הלאומי של אוכלוסיית העצמאיים
במקביל להחלת חובת הפרשה לחיסכון פנסיוני,
כך שלכלל אוכלוסיית העצמאיים בישראל
יהיה כיסוי של חיסכון פנסיוני אשר יוכל
לשרת אותם בתקופת הגמלאות .חובת ההפרשה
לפנסיה לא תחול על עצמאים מתחת לגיל 21
וכן על עצמאים מעל גיל  55ביום תחילת החוק.

חיסכון לפנסיה

בנוסף ,על מנת לתמרץ את החיסכון ארוך
הטווח ,מוצע להגדיל את הטבת המס של
העצמאים לזיכוי בהפקדה לפנסיה בשיעור
של  ,0.5%וכן להעניק הטבה בהפרשה לקרן
השתלמות .כך ,עצמאי יוכל להפקיד 4.5%
מהכנסתו לקרן השתלמות ולהיות זכאי להטבת
מס ,ללא תלות בהפקדה של  2.5%הנוספים
לקרן השתלמות אשר אינם זכאים להטבת מס.
במידה והחוסך העצמאי ינצל את מלוא הטבות
המס הניתנות לו כנגד הפקדה נוספת לחיסכון
פנסיוני ,אזי רמת החיסכון תעלה משמעותית.
טוביה צוק ,מ״מ נשיא להב מסר בעקבות
כחלון .מציע פתרון לעצמאים במצב של אבטלה
אישור ההצעה כי ״להב מתנגדת למתווה הפנסיה
לעצמאים כפי שהוצג בחוק ההסדרים .אנו
הביטוח הלאומי ,אשר במסגרתו עצמאים דורשים שרכיב הפיצויים יהיה חלק מתשלומי
ברמות הכנסה נמוכות הפרישו יותר בהשוואה העצמאי לפנסיה (שליש מהחיסכון הצבור יוכר
כפיצויים) והעצמאי יוכל למשוך כפיצויים
לשכירים ברמת הכנסה מקבילה .כלומר,
במקרה שייקלע לקשיים כספיים.
שיעורי דמי הביטוח הלאומי על
לעצמאי תותר משיכה גם מקופות
חלק השכר שאינו עולה על 60%
ישנות ולא רק מפנסיית החובה״.
מהשכר הממוצע במשק יופחתו,
להב מציעה כי במסגרת פנסיית
מ־ 6.72%ל־ ,2.87%ואילו שיעורי
החובה לעצמאי ,תתבצע הפרשה
דמי הביטוח הלאומי על חלק השכר
בסך  5%למי שמרוויח מעל השכר
אשר עולה על  60%מהשכר הממוצע
החציוני ועד השכר הממוצע במשק; מי
זה
במשק יועלו ב־ .1.6%משמעות צעד
טוביה צוק
שמרוויח מעל השכר הממוצע במשק יפריש
היא הפחתה פרוגרסיבית של דמי הביטוח
הלאומי עבור כ־ 90%מאוכלוסיית העצמאים ;10% ,ומי שירצה להפריש מעבר לתנאי פנסיית
הכוללים את כלל העצמאים אשר הכנסתם היא חובה יוכל ליהנות מהתנאים הקיימים כיום.

הקטנת ההפרשות לביטוח לאומי

במסגרת המודל ,מוצע כי עצמאי אשר סגר
את עסקו ועמד בכל התנאים המצוינים בגוף
ההחלטה ,יוכל למשוך שליש מהסכום הצבור
למצבי אבטלה או שלוש פעמים שכר המינימום
במשק ,הגבוה מבין השניים .חיסכון זה מיועד
לסייע לעצמאי להחליק את הכנסתו בתקופות
של אבטלה והן לסייע במימון הקמת עסק נוסף
לצורך השתלבותו בשוק התעסוקה.
כמו כן ,תוגבר הפרוגרסיביות בשיעורי דמי
הביטוח הלאומי לעצמאים .משמעות צעד
זה הינה תיקון עיוות היסטורי בשיעורי דמי

אנשים לשרות אנשים

פוליסות העסקים
החדשות של איילון
כיסויים חדשניים
פתרונות מותאמים לצרכי הלקוח
תעריפים תחרותיים חיתום מקצועי
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פרטים נוספים בקרוב...

ביטוח החובה

שר האוצר הכריע :תבוטל העלאת
תעריפי ביטוח חובה לרכב
רונית מורגנשטרן

ש

ר האוצר ,משה כחלון החליט
בתיאום עם שר הרווחה ,חחיים
כץ ,כי יבוטלו התקנות אשר היו
אמורות להעלות את תעריפי ביטוח החובה
לרכב .לפי התקנות החדשות שפורסמו ב־9
ליוני  ,2016ריבית ההיוון לצורך תשלומים
עתידיים הייתה אמורה להתעדכן החל מיום
 1באוקטובר  2016מ־ 3%ל־ ,2%ולהתעדכן
מחדש כל ארבע שנים בהתאם למנגנון
שנקבע בתקנות .דבר אשר היה יכול להביא
לעליית מחירי ביטוח החובה המשולמים על
ידי הציבור.
מדו"ח שהוכן לבקשת משרד האוצר לבחינת
השפעת עדכון ריבית ההיוון על תשלומים
לנפגעי תאונות דרכים ,עולה כי עדכון ריבית
ההיוון בהתאם לתקנות ,היה מביא לעלייה
של כ־ 15%בתעריפי ביטוח החובה לרכבים
פרטיים וכ־ 19%לאופנועים .משמעות תוספות
אלו הינה גידול של כ־ 700מיליון שקל בדמי
הביטוח שיגבו מכלל ציבור המבוטחים בענף
רכב חובה .המפקחת על הביטוח דורית סלינגר,
פנתה אל חברות הביטוח בדרישה להפחית את
תעריפי ביטוחי החובה לרכב שהציגו בפניה.
החברות נדרשות להודיע לממונה על תעריפי
הביטוח לא יאוחר מה־ 21בספטמבר .2016
בהתאם לרפורמה של המפקחת מפברואר
השנה ,שחולקה לשתי פעימות ,הופחתו החל
מה־ 1במרץ  2016תעריפי תאגיד הפול
בעשרות אחוזים; ההפחתה נבעה מהכנסת
משתנים כמו מין הנהג ,גילו וקיומן של
מערכות בטיחות ברכב.

סלינגר מקשה

הנתונים שסלינגר
מבקשת מהחברות
שיעור הרווחיות בענף
ביטוח החובה
שיעור הנזקים

פירוט וניתוח הסיכונים
פירוט העמסות על
תעריף הסיכון
הפעימה השנייה אמורה להיכנס בתחילת
 ,2017אז יידרשו כל החברות להתאים את
התעריפים לתעריפי הפול .החברות פנו
לבג"צ שדחה את בקשתן להורדת מחירי הפול
והתאמת תעריפי החברות אליו ,ואולם ,קיבל
את בקשתן שההנחיה לא תהיה גורפת ,וכי
התעריפים יאושרו בידי הממונה באופן פרטני
לפי נתונים ורווחיות כל חברה" .אני מתנגדת
להנהגת תעריפי ביטוח החובה שהוגשו על ידי
חברתכם ב־ 25בפברואר  ,2016עבור פוליסות
לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון (לרבות
בגין קולקטיבים וציי רכב) ,שמועד תחילתן

אנשים לשרות אנשים

חדש! פורטל סוכני איילון
עולה לאוויר
כלים ומערכות מובילות
לשירותכם
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ב־ 1בנובמבר  2016ואילך" ,כתבה סלינגר
בפנייתה לחברות הביטוח.
ואולם ,בעקבות המלצות ועדת וינוגרד,
שהורידה את ריבית ההיוון המשמשת לחישובי
הביטוח הלאומי מ־ 3%ל־ 2%בתאונות דרכים
שהן גם תאונות עבודה ,נאלצות החברות
להחזיק עתודות גבוהות יותר ולכן הן ביקשו
ייקור התעריפים .סלינגר הייתה מוכנה
ללכת לקראת החברות ולקזז חלק מההוזלה
בשל המלצות וינוגרד ,אך מסתבר שמרבית
החברות ביקשו ייקור כזה שסלינגר אינה
מוכנה לקבל אותו.
כדי להקשות על החברות לייקר את
התעריפים ,מבקשת סלינגר מכל חברה שתציג
בפניה את שיעור הרווחיות שלה בענף ביטוח
החובה ,וכן נתונים נוספים כמו :שיעור הנזקים
( )LRבגין ביטוח כלי רכב פרטיים ומסחריים
עד  3.5טון; פירוט וניתוח הסיכונים ומקדמי
המשתנים השונים של התעריפים; ופירוט
העמסות (לרבות ,הפסדי הפול ,ביטוח משנה,
עמלות ,הוצאות ,עלות הון) על תעריף הסיכון
לכלי רכב פרטיים ומסחריים עד  3.5טון.
אריאל מונין ,יו"ר הועדה לביטוח כללי
בלשכת סוכני ביטוח" :אנו נמצאים בלב מאבק
עיקש בין חברות הביטוח לאוצר על קביעת
תעריף נכון ,שמצד אחד יהיה הוגן למבוטחים
ולא יביא לרווחים בלתי סבירים לחברות
הביטוח ,אך מצד שני יהיה נכון ולא יגרום
להן הפסדים .ככל הנראה אנו צפויים לתזוזות
במהלך החודשים הקרובים ,אך מאמינים כי
בסופו של תהליך ההוזלה הכללית בוא תבוא,
אם כי אולי בשיעור נמוך יותר ממה שהאוצר
דורש".

מקפצה לביטוח

תופעה מדאיגה :בכירים בפיקוח עוברים
לחברות הביטוח  -ללא תקופת צינון
שרונה פלדמן שתמונה לסמנכ"לית בהפניקס ,חצי שנה בלבד לאחר שפרשה מתפקידה באגף
שוק ההון ,היא רק האחרונה בשורה של מינויים  ‰ח"כ שמולי" :האיזון הופר לחלוטין"
,

רונית מורגנשטרן

ח

צי שנה בלבד לאחר שפרשה מתפקידה
הבכיר כמנהלת מחלקת ביטוח בריאות
באגף שוק ההון ,מונתה שרונה פלדמן
לסמנכ"לית ומנהלת מטה הבריאות בחברת
הפניקס ,תחת דפנה שפירא ,מנהלת תחום
הבריאות בחברה.
עובדי המדינה מחויבים בשנת צינון בטרם
הצטרפותם לגוף העוסק בתחום בו פעלו
בתפקידם הממשלתי ,אך יחד עם זאת ,הם יכולים
לפנות לוועדה מיוחדת כדי לקצר את תקופת
הצינון ,ופלדמן קיבלה אישור כזה.
מחברת הפניקס נמסר ,כי פלדמן תיכנס
לתפקידה בחברה לאחר תקופת הצינון המאושרת.
עוד נמסר מהפניקס ,כי פלדמן הייתה אחראית
על תחום ביטוחי הבריאות והביטוחים הסיעודיים
באגף שוק ההון ,הובילה את הרפורמה בתחום
ביטוחי הבריאות ,את הפוליסה האחידה בבריאות
ובסיעוד וכן את ההסדרה של הביטוח הסיעודי
הקולקטיבי ,תיקון הגדרת מקרה ביטוח ויישוב
תביעות סיעוד .היא תסייע לחברה מניסיונה
כיצד להטמיע את הרפורמות הללו ,שהן רפורמות
מרחיקות לכת ומשנות פני ענף לאורך זמן.

לא היחידה
מינויה של פלדמן לתפקיד בכיר בחברת ביטוח
עליה פיקחה במסגרת תפקידה באגף שוק ההון

רג'ואן.שימש כסגן בכיר לממונה על שוק ההון

עודד שריג ,המפקח על הביטוח לשעבר (קודמה
של דורית סלינגר) .שריג מונה בינואר 2015
לתפקיד יו"ר מגדל בידי בעליה שלמה אליהו.
סלינגר ניהלה מאבק עיקש נגד מינוי זה,

עובדי המדינה מחויבים בשנת צינון בטרם הצטרפותם
לגוף העוסק בתחום בו פעלו בתפקידם הממשלתי

צילומים :גדי דגון ,דוברות משרד האוצר

באוצר ,אינו היחיד .לאחרונה הצטרף גם רג'ואן
גרייב ,ששימש עד לפני שנה ושלושה חודשים
סגן בכיר לממונה על שוק ההון ,לחברת הפניקס,
בה הוא מכהן בתפקיד בכיר בחטיבת החיסכון
ארוך הטווח של החברה.
באמצע שנת  2014הצטרפה לי דגן ,ששימשה
עד אז כמשנה לממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון באוצר ,לכלל ביטוח כסמנכ"לית
בחטיבת הבריאות של החברה .ביוני האחרון עברה
דגן לחברת  ,AIGשם היא משמשת כסמנכ"לית
ביטוחי רכב ודירה.
בכיר אחר באוצר שעבר לחברת ביטוח הוא
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ובספטמבר האחרון החליט שריג לפרוש מתפקידו
כיו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח בסוף השנה.

להפעיל היגיון
בנוסף אליהם התברגו בכירים נוספים באגף שוק
ההון בתפקידים מובילים בחברות הביטוח ,בהם
שרון דונסקי וניר כהן בהראל ,רמי דיין שעבר
לכלל ומשם להראל ואייל בן סימון להפניקס.
בריאיון של ח"כ איציק שמולי (המחנה הציוני)
ל"ביטוח ופיננסים" הגיב שמולי למינוי ואמר,
"בכל המקרים האחרונים של מעבר רגולטורים
לחברות הביטוח לא הייתה תקופת צינון של חצי

פלדמן .קיבלה אישור מיוחד לקיצור תקופת הצינון

שנה אפילו ,למרות שהם מחויבים לשנת צינון.
הם באים ומבקשים קיצורים ומתירים להם".
שמולי הוסיף כי "אם יש טעם לפגם בכך
שגנרלים יושבים בקבינט הביטחוני ,משום
שדעתם עולה להיות מוטה אם יש להם אספירציות
פוליטיות ,ולהם יש תקופת צינון של  3שנים ,הרי
שאת ההיגיון הזה צריך להפעיל גם לגבי רגולטור
שמנהל סכום דמיוני של מאות מיליארדי שקלים.
האיזון ההכרחי בין הדאגה ליציבות חברות הביטוח
לבין השמירה על זכויות המבוטחים ,הופר לחלוטין
בשנים האחרונות ,עד כדי כך שהרגולטור מבצע
מהלכים כעושה דברם של חברות הביטוח ,לפחות
בתחומי הסיעוד והבריאות" .בנוסף את מעברה של
פלדמן להפניקס הוא כינה "שחיתות".
גם אריה אברמוביץ ,נשיא הלשכה ,הסתייג
מהמעבר של פלדמן להפניקס ,ובכנס במחוז
השרון אמר ,כי מדובר בשערוריה" :לא ייתכן
שפורשי משרד האוצר יתקבלו לתפקידים
בכירים בחברות הביטוח הפרטיות ללא תקופת
צינון מינימלית .עמדת הלשכה היא ,שצריכה
להיות תקופת צינון מינימלית של  3שנים ",אמר
נשיא הלשכה.

תוכן שיווקי

רוצה להרוויח גם לקוח מרוצה וגם סוכן
מרוצה? הרחבת התחרות בשירותי הדרך
מכיר ג'יפ ,פינג פונג ,תרמוס וג'קוזי? זאת אחת הסיבות שאתה והלקוח שלך תשמחו לבחור מעתה
בשגריר כמנוי לשירותי דרך מדוע הרחבת התחרות בתחום שירותי הדרך טובה לך וגם ללקוחותייך?

מ

שחקים לפעמים פינג פונג? בחניה
יש לכם ג'יפ והדודה לא יוצאת
לטייל בלי תרמוס? ישנו מספר
מצומצם אבל בולט של מספר חברות ,שכל
אחת מהן הצליחה בתורה להיות מזוהה כל כך
עם השירות שהיא נותנת ,עד ששם החברה
הפך מילה נרדפת לשם השירות (שם גנרי).
המותג ג'קוזי הפך שם נרדף לאמבטיית
זרמים ,ג'יפ לרכב שטח ושגריר – לשירותי
דרך וגרירה.

לקוחות אוהבים שם גנרי

מצד אחד ,מותג הופך להיות שם גנרי
בזכות ,ולא בחסד .כדי שהמוצר או השירות
של חברה יהפוך לגנרי ,היא צריכה להוכיח
את היכולות ורמת השירות שלה – לא רק
במשך חודשים ושנים ,אלא במשך דורות.
רק כשהיא מוכרת כמי שאפשר לסמוך
עליה וכמי שנותנת את המוצר השלם
והמדויק ,רק אז היא יכולה להיות מזוהה
איתו כל כך.
מצד שני ,אחרי שהמותג כבר הפך גנרי,
הציבור מרגיש הרבה יותר בטוח לבחור
במוצר או בשירות המקורי .מדוע? התשובה
פשוטה :גם כשהלקוח יודע שמדובר בשם
גנרי ,והוא עשוי להסתדר גם עם מוצרי
חברות אחרות ,השם הגנרי נתפש כבחירה
הבטוחה .אם מוצרי המותג היו כל כך נכונים
ומבוססים ,סביר להניח שבחירה בהם תהיה
בגדר "ללכת על בטוח".

ומהי המשמעות מבחינת הלקוח? אם הוא
חפץ בכך ,הוא יוכל לבחון את האפשרויות,
להשוות ,להתלבט ולהחליט איזה כיסוי של
שירותי הדרך וגרירה מתאים לו ביותר.
לרכוש במסגרת הפוליסה או מחוצה לה.
חלק מהלקוחות יידעו בדיוק מה הם צריכים
ורוצים ,ואחרים יידרשו להמלצת סוכנת
או סוכן הביטוח או לידע ממכרים ,שכנים
וכותבים באינטרנט.

הקפיצה קדימה

מדוע זה טוב לך ,הסוכן?

תחילת דרכו של השינוי או של ההזדמנות
הנדירה בתחום כיסוי שירותי הדרך,
התרחשה ב־ 1ביולי  .2016אגף שוק ההון,
ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר החליט שהחל
ממועד זה תחל הרחבת התחרות בתחום
שירותי הדרך .על פי ההחלטה וההנחיות
העדכניות ,לקוחות לא יידרשו להתאים את
עצמם למנוי שירותי הדרך המוכתב ,אלא
יוכלו לבחור בין מגוון אפשרויות.
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ניתן להציע ללקוחות את מנוי שירותי הדרך
של שגריר במגוון רחב של פוליסות

אבל בדיוק לתוך הרגע הזה ,רגע לפני
שהלקוח מאבד את הידיים והרגליים בדרך
לבחירת שירות הדרך ,לתוכו נכנסת חברת
שגריר .כשסוכן הביטוח יציע ללקוח את
המותג הגנרי ,הידוע המוכר והאהוב ביותר
בתחום הזה ,אזי הלקוח יחוש בביטחון רב כי
בחר במסגרת הכיסוי השלמה והטובה ביותר.
ומדוע כל זה טוב לך ,סוכן הביטוח? כיוון
שבכך שאתה מציע לו את שגריר ,המהווה

מותג בתחום שירותי הדרך ,הלקוח מרגיש
שהסוכן מעניק לו שירות פרימיום .אתה
סוכן שמציע לו מותג מוכר ואהוב שיבטיח
לו כיסוי מלא ,מקצועי ,ואמין בכל שעות
היממה בכל מקום ומקום גם במקרה הלא
נעים ,שבו ימצא את עצמו בצדי הדרך.

השינוי מתחיל

החל מ־ 1ביולי  ,2016ניתן להציע ללקוחות
את מנוי שירותי הדרך של שגריר במגוון
רחב של חברות הביטוח .עד למועד זה ,ניתן
היה להציע את מנוי שירותי הדרך של שגריר
עם פוליסות הביטוח – הראל ,מנורה ,שומרה
וביטוח חקלאי .מה־ 1ביולי האפשרויות
רחבות יותר :רכישת מנוי שירותי הדרך של
שגריר אפשרית גם בחברות הפניקס ,מגדל,
הכשרה ביטוח – בכלל הענפים ,כלל ביטוח
בכל הענפים ושלמה ביטוח.
"בשירותי דרך  -אין בערך ,רק שגריר".
פשוט והגיוני ,לא?

ביטוח רכב

ממשיכה
"הפניקס
הלשכה:
 MDRTישראל
במדיניותה – שיווק עוקף סוכן" בישיבה חגיגית
הוזלת תעריף הפול והעודפים בקרנית דוחפים להורדת מחירי
ביטוח החובה ברכב .לאחר הפרסום האחרון על פיו הפניקס
קוראת ללקוחות לרכוש ביטוח רכב דרכה באופן ישיר ,פנה
"ביטוח ופיננסים" לחברה להבהרות  בהפניקס סירבו להגיב

רונית מורגנשטרן

ל

אחרונה החלה הפניקס לפרסם
מודעות הקוראות לרכוש ביטוח
רכב אצלה בצורה ישירה בהנחה של
 22%וללא השתתפות עצמית .עם פרסום
הטענות הגיבה הפניקס ואמרה כי "לכל
לקוח מוצעת האפשרות לשייך סוכן בתהליך
המכירה כפי שניתן לראות בצילום המלא
של עמוד הנחיתה במודעה המדוברת .מידי
חודש עשרות רבות מסוכני הפניקס מקבלים
מאות מבוטחים חדשים כתוצאה מפעילות זו.
הפניקס מכבדת את סוכניה ותמשיך לעבוד
מולם בשיתוף פעולה מלא".

סוכן הביטוח מהווה
ברירת מחדל בלבד

מהלשכה נטען שתגובת הפניקס מחזקת
את טענת הסוכנים בכלל וסוכניה בפרט על
פעילותה הישירה ,משום שגם בתהליך הנ"ל
דרך המודעה ,סוכן הביטוח מהווה ברירת
מחדל.
אי לכך פנינו שוב לחברת הפניקס כדי

תמונת
עמלות

סטודיוהראל
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ריסק

בקליק

לחדד את נושא שיוך הסוכן למי שפונה
אליהם דרך המודעה ושאלנו:
 .1מדוע לא מאפשרת המערכת מלכתחילה
לבחור סוכן ,כפי שנעשה בחברות אחרות,
אלא רק כברירת מחדל?
 .2איך המבוטחים מקבלים סוכן? איך מתבצע
השיוך? אם אני רוכש ביטוח ואין לי סוכן  -איך
משויך לי הסוכן? האם שאר רשימת הלידים,
שלא הועברה למערכת "ביטוח ופיננסים",
היא של סוכנויות בבעלות הפניקס?
 .3האם תהיו מוכנים להתחייב שהפניקס,
בדומה לחברות אחרות ,לא תפנה ללקוחות
סוכניה בהצעות ביטוח כלשהו ,אלא באישור
הסוכן?
 .4האם מפנים את הלקוח לסוכן רק אם הוא
מבקש סוכן?
מהפניקס נמסר כי אינם מעוניינים
להתייחס לשאלות שהפנינו אליהם .בתגובה
נמסר מלשכת סוכני הביטוח" :תגובת הפניקס
אומרת דרשני! הפניקס ממשיכה במדיניותה –
שיווק עוקף סוכן".

תמונת
סוכן

תמונת
לקוח

אתר הלקוחות
החדש

תמונת
מעסיק

עסק
בקליק

לרגל חילופי
בעלי התפקידים
ישיבת  MDRTבראשותו של היו"ר
הנכנס אלון אבן חן התכנסה השבוע
לישיבתה הראשונה בלשכה .בפתח
הדברים הודה אבן חן ליוסי מנור ,יו"ר
 MDRTאירופה ,על פעילותו במשך
תקופת כהונתו כיו"ר   MDRTישראל,
ואיחל לו בהצלחה רבה בתפקידו
החדש.
מנכ"ל הלשכה רענן שמחי יחד עם
עובדיה נכנסו לישיבה והרימו כוסית
לרגל חילופי בעלי התפקידים .אבן
חן הציג לחברים את היעדים לקראת
השנה הקרובה :גיוס חברים חדשים,
ותכנון יום עיון  MDRTבמהלך
חודש נובמבר  .2016עוד הוסיף יו"ר
 MDRTישראל ,כי הוא מודה לכל
חברי הוועדה המכהנים על תרומתם
ומצפה לשיתוף פעולה
מלא .אבן חן קורא
לחברים להירתם
לפעילות למען
הצלחת MDRT
ישראל.
אבן חן

המכלול שלי
עבורך ,להמשך שנים של צמיחה

חדשות הלשכה
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חדשות הביטוח

ביה"ד הארצי של הלשכה הוצע
כמוסד בוררות בענייני ביטוח
מעמדו של בית הדין הוא של בורר חיצוני ועל פסיקתו ניתן לערער רק במחוזי  הפנייה
להנהלת בתי המשפט נעשתה בימים אלו ,ותשובה צפויה בחודש ספטמבר
רונית מורגנשטרן

ב

ית הדין הארצי של לשכת סוכני
ביטוח ,שמעמדו המשפטי הוא של
בורר חיצוני ,ועל פסיקתו ניתן לערער
רק במחוזי ,הוצע להנהלת בתי המשפט כמוסד
בוררות בנושאי ביטוח.
את הפרטים גילה אלי ארליך ,יו"ר בית
הדין הארצי של הלשכה ל"ביטוח ופיננסים".
הפנייה להנהלת בתי המשפט נעשתה בימים
אלה באמצעות היועץ המשפטי של הלשכה
עו"ד עדי בן אברהם .ואולם ,עקב פגרת בתי
המשפט ,התשובה תתקבל רק מספטמבר.
לדברי בן אברהם ,הכוונה היא ששופטים ובתי
המשפט יוכלו להפנות לבוררות בנושאי ביטוח
לביה"ד של הלשכה ,כפי שהם ממנים עורכי

פרטיים ,לבתי משפט ומוציאים
דין כבוררים וכד'.
הון תועפות ,בשעה שהם יכולים
בנוסף לפנייה לבתי המשפט,
לקבל את השירות ללא עלות
פנה ארליך למפקחת על הביטוח,
בלשכה" ,אמר" .במקרים רבים
דורית סלינגר ,שמקדמת עם
בתי המשפט מחזירים תיקים
שר האוצר משה כחלון הקמת
אלינו או שמזמינים אותי
מוסד בוררות בתביעות ביטוח
להעיד במשפט כעד מומחה .פסק
שנדחות ,והציע שיתוף פעולה עם
הדין שמוציא בית הדין של הלשכה
ביה"ד .כאמור ,לביה"ד של הלשכה,
ארליך
הוא תמיד מנומק – שהצדק גם ייראה
יש מעמד משפטי של בורר חיצוני.
ולא רק ייעשה .אני קורא לסוכני הביטוח
לדברי ארליך ,בית הדין הוקם לטובת
פתרון סכסוכים בין סוכני ביטוח לבין עצמם לנצל ולהשתמש בשירותי בית הדין הניתנים
וגם כדי לדון בתלונות מבוטחים כלפי סוכני חינם ,וזאת במקום ללכת החוצה ולבזבז כסף
ביטוח" .לצערי ,סוכני הביטוח לא משתמשים על בוררות של בורר חיצוני שלוקח 1,000
במוסד זה ופונים בעת צרה לעורכי דין שקל לשעה".

נשים נוהגות בחכמה  -סדנא מיוחדת לנשים
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חדשות הלשכה

מועדון הסניורים הוקם
וייקרא " 60פלוס"
בראש המועדון יעמוד הסוכן הוותיק אלי
אנגלר  הפרטים נחשפו בכנס מחוז השרון

סוכני מחוז ירושלים
ביקרו במשכן הכנסת

רונית מורגנשטרן

ב

כנס חגיגי שהתקיים ב"ספייס" בכפר סבא בהשתתפות של יותר
מ־ 100סוכנים מבוגרים ,הוקם "מועדון הסניורים" של מחוז השרון
שייקרא " 60פלוס" .כמו כן הושק מיזם "הצערת הלשכה".
לדברי דניאל קסלמן ,יו"ר מחוז השרון בלשכה ,בראש המועדון יעמוד
הסוכן הוותיק אלי אנגלר" .הגיל הממוצע של סוכני הלשכה הוא  ,"60אמר.
"במחוז השרון ,מתוך כ־ 900סוכנים 50% ,מהם מעל גיל  ,60לכן החלטנו
להתחיל את הפיילוט של מועדון הסניורים בשרון".
"הדור המבוגר של סוכני הביטוח מתקשה להתמודד עם קצב השינויים
ברגולציה ועם הטכנולוגיה החדשנית" ,הוסיף יוסי אנגלמן ,יו"ר סניף
נתניה" .הקצב שלהם אחר; רובם כבר מבוססים; הם באופיים שמרנים
ברובם ,מתקשים עם החשיבה השיווקית המתקדמת ומעדיפים למכור
בכלים של פעם ,או מפסיקים למכור ושומרים על הקיים באמצעות טיפול
אישי מסור .אבל עם כל הכבוד לדור הצעיר ,אין עתיד בלי עבר; אי אפשר
להתעלם שסוכני הלשכה המבוגרים הם אוכלוסיה מאד דומיננטית".
לדברי קסלמן ,בכנס ההשקה שהתקיים בשיתוף בנק יהב ,סקר עו”ד עדי בן
אברהם ,היועץ המשפטי של הלשכה ,את ההיבטים המשפטיים של פרויקט
הצערת הלשכה והקשר שלו למועדון הסניורים; איציק משה ( )CLUחבר סניף

שמואל אשורי (מימין) ,עמוס גואטה ואודי הוד במפגש בכנסת

ב

יום רביעי נסעו כ־ 50מסוכני הביטוח של מחוז
ירושלים בלשכה למשכן הכנסת לסיור וביקור לימודי
וגם לשם גיבוש“ .ביקרנו בחדרי הוועדות ובמליאה,
והתרשמנו מעבודות האמנות הפזורות ברחבי המשכן” ,מספר
שמואל אשורי ,יו”ר מחוז ירושלים.
לאחר הסיור בכנסת הגיעו הסוכנים לסינמה סיטי בירושלים
ושם הם שמעו הרצאה מרתקת מפיו של עו”ד עדי בן אברהם
בנושא הרגולציה והביקורת .ההרצאה נמשכה למעלה משעה
לאחר שהסוכנים גילו עניין רב בתכניה ושאלו שאלות רבות.
אשורי הזכיר לסוכני המחוז להירשם לכנס אלמנטאר 2016
שיתקיים ב־19־ 22בספטמבר  .2016ב־ 26בספטמבר יקיים
המחוז אירוע גדול ובמרכזו הרמת כוסית לקראת השנה החדשה.

רוזנפלד“ :המבוטחים
אינם ברירת מחדל”

ב
יוסי אנגלמן (מימין) ,מולי זליג ,צביקה גופר ודני קסלמן

השרון דיבר על צו ההרחבה בעקבות תיקון  ;12מנהל סניף כפר סבא של בנק
יהב הרצה על ניהול נכון של כלכלת המשפחה.
אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני ביטוח ,סקר בפני הסוכנים הוותיקים
את פעילות הלשכה מול הפיקוח על הביטוח ועל שמירת זכויות הסוכן
במסגרת הרגולציה התכופה; הוא דיבר גם על פרויקט סוכן  2030והסוכן
המניעתי ,על הוועדה הציבורית שיזמה הלשכה ,בראשות השר לשעבר
גדעון סער ,וגם מתח ביקורת על המעבר של פקידים בכירים מהפיקוח
על הביטוח לשוק הביטוח הפרטי ללא תקופת צינון כחוק“ .לדעת הלשכה
חייבת להיות תקופת צינון של  3שנים מינימום” ,אמר אברמוביץ.
קסלמן סיכם ומסר שבמסגרת המועדון יתקיימו מפגשים רבעוניים עם
מרצים מעולם הביטוח ,המשפט ,הרגולציה ,המיחשוב ,יועצים ארגוניים,
מוצרים חדשים וגישור בין הדור הוותיק לדור הצעיר.
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מפגש סוכנים שהתקיים בכיתת ההדרכה של סניף חיפה
ביום שלישי האחרון התייחס יו"ר סניף חיפה בלשכה,
ליאור רוזנפלד ,לפנסיית ברירת המחדל ,שיצאה לדרך
וביקש להפיג את חששות הסוכנים" .אנחנו לא נעבוד בדמי
ניהול כאלו ואני לא צופה הצלחה מסחררת לאפיק הזה ,אנחנו
נגיד למבוטחים שהם לא ברירת מחדל" ,אמר" .נשדר להם שזה
לא הפתרון הנכון עבורם .אף אחד לא ירצה להיות ולהרגיש
שקיבל את הפתרון של ברירת מחדל".
במפגש קרא רוזנפלד לבית ההשקעות הלמן הלדובי שזכה
במכרז האוצר לפנסיית ברירת המחדל למצוא פתרון לשיווק
הפנסיה גם לסוכנים במודל תגמול שלא דרך דמי הניהול.
המפגש שעסק בשינויי הרגולציה אירח את היועץ המשפטי
ללשכה עו"ד עדי בן אברהם שסקר בפני הסוכנים את חוזר
החידושים ,תיקון  ,16צירוף לביטוח ,הנחיות המסלקה ועוד.
לסיום סקר עו"ד בן אברהם בפני הסוכנים את פעילות הלשכה
בנושא פרסומות ה"שוקה" ובג"ץ הלשכה בנושא.
מערכת ביטוח ופיננסים

חדשות הלשכה

פוליסה ייחודית לביטוח המשרד

לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל
בתנאים אטרקטיביים במיוחד

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

כספים

#

שחזור מסמכים ונתונים

#

אובדן דמי שכירות

#

ביטוח לחפצי אמנות

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

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

או לשכת סוכני הביטוח  -אריאל ארז :טלlisov@insurance.org.il ,03-6966508 .
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לפני סיום

לראשונה :גם פנסיונרים
יוכלו לנייד את כספי הפנסיה

ל

ראשונה ,גם פנסיונרים ,שמקבלים כבר קצבה ,יוכלו לנייד את כספי הפנסיה שלהם
בין גופי הפנסיה השונים .כך עולה מטיוטת תקנות שפרסמה הממונה על שוק ההון,
ביטוח וחיסכון דורית סלינגר .כמו כן ,האוצר יחייב את הגופים לבצע את הניוד
המבוקש בתוך חמישה ימי עסקים ,כאשר ב"קופת גמל להשקעה" הניוד יבוצע בתוך שני
ימי עסקים בלבד .בנוסף ,ייאסר על הגופים לנסות ולעצור את תהליך הניוד או לסכל אותו.
"האפשרות לנייד את הכספים תגדיל את כוחו של הצרכן בכלל ושל הפורש לגמלאות
בפרט" ,מסרה סלינגר" .בעת הפרישה החוסך צבר כבר את החיסכון המקסימלי שלו והוא
בעמדה הטובה ביותר לבחור את התוכנית שתעניק לו את הקצבה הגבוהה ביותר .מדובר
בצעד נוסף להגברת התחרות בענף הפנסיה ,ולהוזלת דמי הניהול".
בתגובה מסר עו"ד עדי בן אברהם ,היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח" :הלשכה
מברכת על כל מה שיכול להקל על החוסכים ולצמצם את עלויותיהם; אם מקלים על
לקוחות שבויים ,אז אדרבא".
איגוד חברות הביטוח מסר ,כי הנושא עדיין נלמד בקרב האיגוד וחברות הביטוח ,והוא
איננו מתייחס אליו בשלב זה.
ואולם ,בכיר בענף הביטוח מסר ל"ביטוח ופיננסים" כי "מדובר בעוד מכה לענף;
אפשרות הניוד לפנסיונרים תיאלץ אותנו להשקיע באמצעים תפעוליים ,בחישובים
אקטואריים חדשים ובמשאבי אנוש .מדובר בעלויות משמעותיות על רקע ירידה
נמשכת בדמי הניהול".

לשכת סוכני ביטוח אבלה על מותו של חבר הלשכה

יהושוע אריאל ז"ל
ומשתתפת בצער המשפחה
שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערם של

חברי הלשכה איריס שרון וכפיר שרון
במותו של אב המשפחה וחבר הלשכה

עמוס שרון ז"ל
שלא תדעו עוד צער

רונית מורגנשטרן

לוח הביטוח

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

דרושים
לסוכנות ביטוח מובילה דרושים סוכני ביטוח (בעלי
רישיון משווק מורשה  +רישיון נהיגה בתוקף) עם
ידע וניסיון בתחום הפרט (בריאות/סיעוד/חיים)
יכולת מכירה גבוהה! לסגירת פגישות מתואמות
ע"י מוקד איכותי .שכר  +בונוסים גבוהים! רכב/
מחשב תנאים מיוחדים נוספים למתאימים .ליצירת
קשר -חגי 054-7000072
לבית סוכנים מוביל מבניין ב.ס.ר  3בב"ב דרושים
סוכנים איכותיים המעוניינים לחבור אליו
ולהגדיל משמעותית את מכירות ביטוחי הפרט,
למתאימים :אפשרות לקבלת משרד מפואר
בשכירות ,בחצי מחיר! קואצ'ר אישי ומקצועי
מלווה ,שמכריח אותך להצליח ,לו"ז פגישות
מתואמות צפוף ע"י מוקד איכותי! תגמול ראוי!
שירותי משר! פרסים ומבצעים! ליצירת קשר-
חגי  054-7000072דרוש סוכן ביטוח אלמנטרי.
לעבודה במשרד .ניסיון מוכח של שנתיים .נא

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

יגאל

ז"ל

הלוויה תערך ביום שני בשעה 17:00
בקריית טבעון ,צומת השומרים.
שלא תדעו עוד צער
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לפנות לאייל 058-5001268 :
לסוכנות הסדרים בפ"ת דרוש/ה נציג/ת בק
אופיס לטיפול בנושאי גביה (ביטוח חיים)
ומשימות בנושא ביטוח חיים (הסדר פנסיוני)
מול חברות הביטוח .דרישות :ניסיון שנה  -חובה,
משימות שונות בתחום ההסדר הפנסיוני ,יכולת
עבודה בסביבה ממוחשבת קורות חיים ל:
 igalm@misgav.co.ilהמשרה 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 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
קורות חיים ל igalm@misgav.co.il:המשרה
פונה לנשים וגברים .פניות מתאימות תיענינה.
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.
קורות חיים ל igalm@misgav.co.il:המשרה
פונה לנשים וגברים .פניות מתאימות תיענינה.
לסוכנות ביטוח גדולה במרכז דרוש משווק
פנסיוני מקצוען! ניהול תיקי לקוחות פנסיוניים

ושיווק מוצרי פרט בריאות! שכר גבוה ובונוסים
מובטחים! לשליחת קורות חיים:
gaby@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 בלבדoffice@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 :

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 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
shivukalmog@gmail.com 050-9880807

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח מובילה מהמרכז מעוניינת לרכוש
תיק ביטוח מהמרכז במלואו או באופן חלקי.
תשלום במזומן ובמכפיל גבוה .סודיות מוחלטת.
ליצירת קשר0523688700 :
סוכנות ביטוח ותיקה בתחום החיים עובדת עם
כל החברות מציעה שת"פ אטרקטיבי לסוכני
אלמנטרי ותיקים כדאי ביותר .לפרטים :דני 054-
eyaldanny@gmail.com 9008038
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 :

