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חדשות הביטוח

אברמוביץ" :סוכני הביטוח הפסיקו
להיות ילדי הכאפות של ענף הביטוח"
נשיא הלשכה טוען בתגובה ראשונה להחלטת הפיקוח שלא להשתתף בכנס אלמנטאר  ,2016כי
מדובר במהלך ילדותי ואינו חוזר בו מהביקורת שהשמיע" .החרמת כנס אלמנטאר בידי המפקחת
ופקידיה  -מהלך ילדותי .עמדותיי ידועות לפיקוח .אני לא מתבייש להילחם למען הצדק והאמת"
רונית מורגנשטרן

"

החרמת כנס אלמנטאר בידי המפקחת על
הביטוח דורית סלינגר ופקידיה הוא מהלך
ילדותי ולא מכבד את המפקחת ואת האגף
שהיא עומדת בראשו .אם יש להם מה לומר על
דברים שכתבתי ,ניתן להעיר ולדבר ישירות".
כך אומר אריה אברמוביץ בהתייחסות
ראשונה לעובדה כי סלינגר ופקידי הפיקוח
שהוזמנו לכנס אלמנטאר  ,2016שיפתח ב־19
בספטמבר באילת ,הודיעו כי לא ישתתפו בו .את
הדברים אמר בריאיון מיוחד שיתפרסם במסגרת
מגזין "ביטוח ופיננסים" של הכנס.
לדברי הפיקוח "אגף שוק ההון משתתף בכל
שנה בכנס לשכת סוכני ביטוח .לצערנו ,בשל
אמירות לא ראויות מצד נשיא הלשכה כנגד
עובדי האגף ,ניאלץ השנה להיעדר".
הכוונה היא למכתבים ששלח אברמוביץ
לשרת המשפטים ולמבקר המדינה בהם התייחס
לחשש מפני ניגוד אינטרסים בשל קיצור תקופת
הצינון של בכירים באגף שוק ההון ,הביטוח
והחיסכון ,שעברו לעבוד בתפקידים בכירים
בחברות הביטוח עליהן פיקחו במסגרת עבודתם
באגף .המעבר האחרון לאחר קיצור תקופת
הצינון היה של שרונה פלדמן ,מנהלת מחלקת
ביטוח בריאות באגף שוק ההון לשעבר ,לחברת
הפניקס ,כסמנכ"ל ,מנהלת מטה ביטוח הבריאות
של החברה.
עוד הוסיף אברמוביץ" :עמדותיי בנושא
ידועות לפיקוח ולסלינגר עצמה כבר מזמן; גם
היא עצמה הסתייגה ונלחמה נגד מינוי המפקח
הקודם ,עודד שריג ,לתפקיד יו"ר מגדל .גם
בעיניה זה לא נחשב לנכון .לא בכדי נקבעה
תקופת צינון מסוימת לבכירי האוצר; זה פועל
גם לטובתם  -שלא יטילו בהם חשד לכאורה
שהם פעלו בניגוד אינטרסים .לא יכול להיות
שבכיר בפיקוח שתחתיו מפוקחים גופים
מוסדיים ,יעבור לאחד מהם לאחר 3־ 4חדשים
מאז עזב את הפיקוח  -זה לא נראה טוב .יש
חשש שאותו בכיר שוקל דברים אחרת ,גם אם

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il

 1 | 2בספטמבר 2016

אברמוביץ

סלינגר

אברמוביץ" :מי שנפגע ודברי לא מוצאים חן בעיניו וחושב שאני צריך
לעדן את דבריי ,מוזמן לעשות חושבים עם עצמו .אני אומר את הדברים
לאמיתם .בעבר היו סוכני הביטוח מורידים את הראש וסופגים ,לא עוד!"
לא במודע ,אם תוך כדי עבודתו בפיקוח ,הוא
מנהל משא ומתן כדי להתקבל לתפקיד בכיר
בחברת ביטוח ,גם אם היא לא הייתה תחת
פיקוח ישיר שלו".
בתקופת כהונתך היה נתק בינך לבין מנכ"ל
איגוד חברות הביטוח לשעבר מאיר שביט,
על רקע התבטאויותיך .עכשיו הפיקוח מחרים
לראשונה כנס ארצי של הלשכה .האם תיזהר
יותר בדבריך כשתשמיע ביקורת?
אברמוביץ" :אני נלחם למען הצדק והאמת,
טובת הסוכן וטובת הציבור ,גם כשמדובר
בעימות ישיר נגד הרגולטור או חברות הביטוח;
מי שנפגע ודברי לא מוצאים חן בעיניו וחושב

שאני צריך לעדן את דבריי ,מוזמן לעשות
חושבים עם עצמו .אני מישיר מבט ואומר את
הדברים לאמיתם .בעבר היו סוכני הביטוח
מורידים את הראש וסופגים ,לא עוד! סוכני
הביטוח הפסיקו להיות ילדי הכאפות של ענף
הביטוח .אני שוקל מילים כדי לא לפגוע
אישית ,אבל כשמדובר במטרות צודקות
ובמסרים נכונים ,אני נלחם בכל התחמושת
שיש ברשותי ,ולעיתים מדובר במילים חריפות.
לא אשנה את דרכי".
הריאיון המלא יפורסם ,כאמור ,במלואו
במגזין "ביטוח ופיננסים" של כנס אלמנטאר
.2016
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רבעון אדום

חברות הביטוח הגדולות הפסידו
 843מיליון שקל מתחילת השנה
חברת כלל רשמה הפסד עתק של  542מיליון שקל מתחילת השנה הפניקס הציגה את התוצאות
הטובות ביותר הסיבות להפסדים :הנחיות הפיקוח על הפרשות לרזרבות וסביבת הריבית הנמוכה
יובל הירשהורן

ע

ונת הדוחות בשוק ההון הגיעה לסיומה
וענף הביטוח מסכם את התקופה המדווחת
עם הפסדים מצרפיים גדולים .חמש
חברות הביטוח הגדולות בישראל ,השולטות יחד
בכ־ 90%מהענף ומנהלות נכסים בסך מצטבר של
 872מיליארד שקל ,רשמו הפסד מצרפי של 98
מיליון שקלים ברבעון השני של השנה ,לעומת
רווח כולל מצרפי של  658מיליון שקלים שצברו
ברבעון המקביל .מאז תחילת השנה רשמו יחד
בכירות הענף הפסד כולל של  843מיליון שקלים,
זאת בהשוואה לרווח כולל של  958מיליון שקלים
שצברו כולן יחד בחציון הפותח של .2015
את התוצאות הטובות ביותר במחצית הראשונה
של  2016הציגה הפניקס ,החברה היחידה מבין
 5החברות הגדולות שהיקף הנכסים אותם היא
מנהלת דווקא קטן לאורך התקופה ,קיטון של
כמיליארד שקלים ( .)0.6%הפניקס דיווחה
בדוחותיה על רווח כולל של  146מיליון שקלים
בחציון הראשון של  2016בהשוואה ל־ 16מיליון
בתקופה המקבילה אשתקד ,ורווח כולל של 132

מיליון שקלים ברבעון השני אל מול הפסדיה
מהתקופה המקבילה ב־ 2015בסך  59מיליון
שקלים.
חוץ מהפניקס ,גם הראל סיכמה את החציון
הראשון עם תוצאות חיוביות  -רווח כולל של
 42.3מיליון שקלים  -המהווים ירידה של 85%
בהשוואה למחצית הפותחת אשתקד .יתר החברות
בחמישייה הגדולה בישראל  -מגדל ,כלל ומנורה
 דיווחו על הפסדים בחציון ,כשכלל ()-542ומגדל ( )-475הן המפסידות הגדולות בענף.
כלל החברות הסבירו את הירידה המשמעותית
בביצועיהן בתקופה המדווחת ,באמצעות הירידה
בעקום הריבית במשק ,אשר הביאה להגדלת
הכספים המופרשים לעתודות באופן ניכר ,והן
על ידי השפעת יישום המלצות ועדת וינוגרד,
בביטוח הכללי ובביטוח החובה לרכב ,אשר
הובילו לירידת הריבית חסרת הסיכון המשמשת
בהיוון התחייבויות הביטוחיות ,דבר שגרם
להגדלתן.
תנאים אלו מלווים את ענף הביטוח כבר מהשנה
שעברה ,ואף חברה לא הצליחה להסתגל אליהם
היטב ולתפקד תחתם באופן רווחי .כך למשל,

שם החברה

כלל ביטוח הפרישה כ־ 492מיליון שקל לטובת
התחייבויות רק בביטוחי סיעוד וחיים לאורך
הרבעון האחרון ,מנורה הפרישה  204מיליון
שקלים ומגדל הפרישה  254מיליון שקלים (לפני
מס) רק בעתודה המשלימה לגמלאות .הפניקס לא
שונה בהקשר זה ,וגם היא הפרישה לאורך החציון
כ־ 269מיליון שקלים להגדלת הרזרבות.
את חריגותה של הפניקס ניתן ליחס ,בין
היתר ,לרווחים היפים שרשמה בתחום ביטוחי
הבריאות בחציון הראשון של השנה ,המגלמים
עליה של  11%בהשוואה לחציון המקביל אשתקד.
גם בתחום הביטוח הכללי היא רשמה עליה נאה
ברווחיה בתקופה הנדונה ( ,)4%ותחום השירותים
הפיננסיים ייצר גם הוא רווח גבוה מבעבר,
באמצעות פעילותו של בית ההשקעות אקסלנס.
מנגד ,הפסדיה של החברה ביתר תחומי הפעילות
היו נמוכים יחסית .הדברים באים על רקע
מכירתה של הפניקס (בכפוף לאישור המפקחת על
הביטוח) מידי קבוצת דלק לקבוצת יאנגו הסינית
עבור  1.95מיליארד דולר ,סכום הגבוה בכ־60%
מהשווי המוערך של מניות החברה בבורסה ערב
החתימה על ההסכם.

סך הנכסים המנוהלים (במיליוני שקלים(
ליום  30ביוני 2016

ליום  31בדצמבר 2015

שיעור השינוי

מגדל

217,000

214,000

1.40%

הראל

178,900

178,400

0.28%

כלל

170,000

168,000

1.19%

הפניקס

158,000

159,000

-0.63%

מנורה מבטחים

148,000

143,000

3.50%

סה"כ

871,900

862,400

1.10%

רווח/הפסד כולל (במיליוני שקלים(

שם החברה
אפריל־יוני 2015

אפריל־יוני 2016

ינואר־יוני 2015

ינואר־יוני 2016

מגדל

361.2

19.8

276.5

-474.7

הראל

125.4

28.0

280.3

42.3

כלל

176.0

-293.0

238.0

-542.0

הפניקס

-59.0

132.0

16.0

146.0

מנורה מבטחים

54.8

15.0

147.1

-14.1

סה"כ

658

-98

958

-843
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הביטוח משתלם

פורבס מפרסם את רשימת עשירי ישראל:
כמה שווים בעלי חברות הביטוח?
יצחק תשובה ,שלאחרונה חתם על מכירת הפניקס ,שווה על פי הדירוג  13.9מיליארד שקל
שלמה אליהו ,השליח שהפך לבעלים של מגדל ,שווה על פי פורבס  4מיליארד שקלים
צופית הרלינג ,פורבס

כ

מדי שנה מפרסם מגזין פורבס ישראל את
רשימת  100עשירי ישראל  -ומתברר
שבעלות על חברת ביטוח היא עסק משתלם
מאוד .בין עשירי הארץ כלולים ברשימה גם כמה
מבעלי חברות הביטוח ,כמו שלמה אליהו ,שהחל
את דרכו כשליח במגדל וכיום הוא בעל השליטה
בה ,עם שווי של  4מיליארד דולר; האחים
המבורגר השולטים בהראל ,ובעלי המניות
בחברת הפניקס ,יעקב שחר ,ישראל קז ויצחק
תשובה ,שחתם ממש לאחרונה על עסקה למכירת
החברה.
על פי פורבס ,האיש העשיר ביותר בישראל
הוא אייל עופר ,עם שווי של  33.9מיליארד שקל.
אחריו מדורגים פטריק דרהי ( 26.7מיליארד
שקל) ,שהוא בין השאר בעל השליטה בחברת הוט,
ומשפחת ורטהיימר ( 22.1מיליארד שקל) ,אשר
העומד בראשה סטף זכה לכינוי "אבי התעשייה
הישראלית".
יצחק תשובה ,המדורג במקום התשיעי ,מוערך
על ידי פורבס ב־ 13.9מיליארד שקל .תשובה (,)67
בעליה של קבוצת דלק ,חתם לאחרונה על הסכם
מכירת השליטה ( 52.3%מהמניות) בהפניקס.
זאת במסגרת מחויבות דלק להיפרד מהחזקותיה
הפיננסיות עד  ,2019בהתאם לחוק הריכוזיות.
במסגרת ההסכם צפויה להימכר הפניקס לקבוצת
הענק הסינית יאנגו גרופ תמורת כ־ 1.95מיליארד
שקל .העסקה דורשת אישור של המפקחת על
הביטוח ושל גופים סטאטוטוריים נוספים.

יצחק תשובה

מיליארדרים נוספים המחזיקים בהפניקס הם
יעקב שחר ( )75וגיסו ישראל קז ( ,)78באמצעות
קבוצת מאיר ,שהם בעלי השליטה בה (בחלוקה
שווה) .הם מחזיקים ב־ 23%ממניות הפניקס,
ושוויים יחד מגיע ל־ 3.2מיליארד שקל (מקום 54
בדירוג) .מאיר עוסקת במספר תחומים  -נדל"ן,
רכב והשקעות  -כשתחום הפעילות המרכזי הוא
התחבורה והרכב ,שאותו מובילים כיום בני דור
ההמשך של המשפחה .יעקב שחר מוכר גם הודות
לתפקידו כנשיא מועדון הכדורגל מכבי חיפה.
שלמה אליהו ( ,)80האיש שהחל את דרכו
כשליח בחברת הביטוח מגדל ,הוא היום בעלי

 חסכון בזמן  חסכון בעלויות משרד  הגדלת מכירות
 מתן שירות אישי ,יעיל ומקצועי ללקוחותיך
אצלנו סוכנות הביטוח שלך
בידיים טובות!
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השליטה בה .הוא נולד בעיראק ,עלה לישראל
ב־ ,1950וב־ 1968הקים את חברת הביטוח אליהו.
הוא עוד הספיק לכהן כחבר כנסת מטעם ד"ש,
לפני שהרחיב את עסקיו וב־ 2012סגר מעגל
כשרכש את מגדל .מיד לאחר הרכישה מינה את
בנו עופר ( )58לתפקיד מנכ"ל הקבוצה .שלמה
אליהו ,שהגיע יחד עם משפחתו למקום ה־49
בדירוג פורבס עם שווי של כ־ 4מיליארד שקל,
מחזיק גם ב־ 27%ממניות בנק איגוד ובנכסים
נוספים כמו נדל"ן.
האחים גדעון ( )72ויאיר ( )70המבורגר
ונורית מנור שולטים בהראל ,המנהלת נכסים
בסכום כולל של כ־ 176מיליארד שקל .האח
הדומיננטי בניהול החברה הוא יאיר ,העומד
בראש הדירקטוריון .גדעון מכהן כנשיא
ודירקטור ויואב מנור ,בעלה של
נורית ,הוא חבר דירקטוריון.
פעילות הביטוח המשפחתית
החלה לפני  80שנה ,בסוכנות
ביטוח משגשגת שייסדו
הוריהם של האחים ,מרגוט
וארנסט .כיום שוויה של
משפחת המבורגר עומד על 2.35
מיליארד שקל (מקום
ה־ 53בדירוג).

שלמה אליהו
צילום :פראג' פרי

אפליה בביטוח

ייצוגית נגד ביטוח ישיר :מפלה בין
גברים לנשים בשירות החלפת גלגל
התביעה דורשת פיצוי בסכום של  108מיליון שקל בשל "הנצחת סטריאוטיפים ופגיעה בשאיפה
לשוויון בין המינים"
צילוםfotolia :

מערכת ביטוח ופיננסים

ב

ית המשפט המחוזי בלוד החליט לאשר
תביעה כייצוגית נגד איי.די.איי חברה
לביטוח ,שבשליטה מלאה של ביטוח ישיר.
מדובר בתביעה עם בקשה להכירה כייצוגית,
שהוגשה לפני כשנתיים נגד ביטוח ישיר.
במסגרתה ,טען התובע כי בפוליסות ביטוח הרכב
של ביטוח ישיר ו־ 9מיליון ,גובות החברות מגברים
דמי שירות בסך  80שקל עבור שירות החלפת
גלגל ,בעוד שנשים פטורות מתשלום בגין שירות
זה .לטענת התובע ,ההבחנה בין המינים "מנציחה
סטריאוטיפים הפוגעים בדימוי הגבר והאישה,
ופוגעת בשאיפה לשוויון בין גברים ונשים".
התובע דרש פיצוי בסכום של  108מיליון שקלים
בשל המדיניות המפלה בביטוח ישיר ,כפי שנטען
בכתב התביעה.
בכתב התביעה נטען שבאתר  9מיליון ,מפרסמת
החברה כי "שירותים של לקיחת הרכב לטיפול
במוסך ולקיחת הרכב לטסט יינתנו כנגד השתתפות
עצמית ,למעט שירות החלפת גלגל שיינתן בחינם
לנשים" .עוד נטען ,כי גם באתר האינטרנט של
"ביטוח ישיר" מפורסמים דברים דומים.

מממנים את הפטור לנשים

עוד טען התובע ,כי חברות ביטוח אחרות גובות
דמי שירות החלפת גלגל בסך  49שקלים בלבד.
לטענתו ,הפער בגובה דמי השירות בין החברות
האחרות ל־אי.די.איי ,מצביע על כך שהיא
מעמיסה את ההפרש על הגברים ,שצריכים לשלם

ביטוח ישיר :השירות ניתן לנשים בשל הקושי הפיזי

דמי שירות כפולים כמעט לעומת חברות אחרות.
בנוסף נטען בכתב התביעה ,כי התובע פנה
לחברת אי.די.איי לקבלת הסברים להסדר המפלה,
וכי היועצת המשפטית של החברה השיבה לו
ש"במרבית המקרים ,הצורך בשירות (החלפת
הגלגל) עבור אישה הוא בשל הקושי הפיזי בביצוע
החלפת הגלגל ,ואילו עבור גבר השירות הוא
מותרות ,וזאת בגלל הבדלים פיזיים בין המיניים".

לטענת התובע ,מדובר בהסדר סקסיסטי המנוגד
לסעיף  1לחוק איסור הפליה ,שנועד למנוע איפה
ואיפה בהספקת מוצרים ושירותים ,וכן לחוק יסוד
כבוד האדם וחירותו.
החברות ביטוח ישיר ואי.די.איי מסרו בדיווח
לבורסה השבוע ,כי הן לומדות את החלטת בית
המשפט ,וכי בכל מקרה לא מדובר בסכום מהותי
מבחינתן.

מנהל חדש למכללה לפיננסים וביטוח

רונן דניאלי מונה לתפקיד במקומו של איליה ליכטרמן שכיהן בתפקיד  22שנים

איליה ליכטרמן פרש מתפקידו כמנהל
המכללה לפיננסים וביטוח של לשכת סוכני
הביטוח לאחר  22שנים בהן כיהן בתפקיד.
במקומו מונה רונן דניאלי.
דניאלי הוא בעל תואר ראשון בכלכלה
ומנהל עסקים ותואר שני במנהל עסקים
עם התמחות בשיווק .את שני התארים סיים
בהצטיינות באוניברסיטת בר־אילן .דניאלי
שימש בתפקידים מגוונים במכללות שונות
בארץ ,בהם  10שנים במכללה למינהל בתחומי
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אותן שנים .איליה הוא
הכספים וניהול שלוחות
בעל דרך ארץ ויחסי אנוש
מקצועיות של המכללה
מעולים ,שסייעו לניהול
למינהל.
המעולה שלו .גם בהעברת
רענן שמחי ,מנכ"ל לשכת
המכללה למבנה החדש
סוכני ביטוח ,נפרד מליכרטמן
שלה הוא ליווה את המהלך
ואמר" :איליה כיהן  22שנים
באופן צמוד ,מה שמעיד על
כמנהל המכללה והאמין בה
איליה ליכטרמן רונן דניאלי
מסירותו הרבה .איליה יוצא
גם בימים היותר קשים שלה.
הוא היה הלפיד הבוער של המכללה ,שנאבק לדרך חדשה ,ואנחנו בלשכת סוכני הביטוח
להצלחתה ושמר על הכיוון ועל דרכה בכל מאחלים לו בהצלחה בדרך זו".

תפקיד הסוכן

סוכן הביטוח :איש שירות או איש מכירות?
כשאנו מציעים ללקוח פוליסה אנחנו לא רק מנסים למכור לו מוצר  -אנחנו גם מעניקים לו
מהידע והניסיון שלנו הסבר קצר על הסכנות שאליהן חשוף בעל דירה שלא ביטח אותה
יכול לשנות את חייו של לקוח
אריאל מונין

מ

תוך הנחה שאנו עוסקים במכירת הגנות
על סיכונים שסטטיסטית אכן קורים,
עלול מבוטח שלא עשה ביטוח לעמוד מול
נזק כלכלי גדול ,ואנחנו כאנשי מקצוע צריכים
להעביר לו את הידע הזה על מנת שיבחן האם אין
זה נכון עבורו לרכוש את הביטוח.
על מנת שננסה לרדת לעומק השאלה בואו ניקח
דוגמא שאנו מכירים מחיי היום יום .כשאנו מתדלקים
בתחנת הדלק ומגיע המתדלק ושואל בנימוס האם
אנו מעוניינים שהוא יבדוק לנו את מצב השמן
והמים ,מה המחשבה הראשונה העולה לנו בראש?
"הנה עוד אחד שמנסה לעשות עלינו קופה ,ורוצה
למכור לנו מוצר שאיננו צריכים" .למכור? האם
אנחנו אומרים לעצמנו "הנה אנחנו עומדים לשלם
על מיכל שמן כמה עשרות שקלים בודדים" ,או "הנה
אדם אשר מעניק לנו שרות שעשוי לעזור לנו רבות,
מתוך הנחה שלא בדקנו אנחנו את מצב השמן ,ושאם
ניסע בלי שמן אנו חשופים לנזקים גדולים הגוררים
הוצאות כספיות גדולות  -הרבה יותר יקרות מכמה
עשרות שקלים עבור מיכל השמן?".
אז בדוגמא שלנו  -האם המתדלק הוא איש
שירות מעולה? או האם הוא איש מכירות מבריק?
או אולי בעצם הוא שילוב של השניים  -המהות
של המכירה עצמה היא שירות מועיל עבור הלקוח.

ההבדל בין רכב לדירה

ביטוח רכב הוא לא "מוצר דחיפה" ,אין כמעט
צורך להסביר ללקוח למה כדאי לו לרכוש ביטוח
מקיף למאזדה החדשה שלו ,אנשים מספיק
מודעים כי רואים לנגד עיניהם מדי יום את
הנזקים הנגרמים ,ובתור אנשים הפועלים על פי
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נחשפו לחשיבות ביטוחי הדירה ,ובוודאי לנזקים
כנגד צד ג' העלולים להתרחש ברשלנות .כחלק
מהשרות של המשרד שלנו ,אנו חייבים לזכור כי
אנו אנשי מקצוע ולנו יש את הידע על הנזקים
הצפויים .לכן ,עלינו בסך הכל להציע לו הצעה
לביטוח הדירה ,כמו המתדלק שמציע לנו לבדוק
את מצב המערכות במנוע הרכב.

פשוט לשאול

כמעט ל 90%-מהרכבים
יש ביטוח (מקיף או צד
ג) ,אבל המצב בדירות
שונה :פחות מ 70%-מהן
מבוטחות
הגיון בריא ,הם מעדיפים לרכוש הגנה לסיכון
בדמות פוליסת ביטוח.
על פי נתוני האוצר כמעט ל־ 90%מהרכבים יש
ביטוח (מקיף או צד ג) ,אבל המצב בדירות שונה:
פחות מ־ 70%מהן מבוטחות ,וכיום יש בישראל
למעלה מ־ 87אלף דירות ללא ביטוח.
מהנתונים הללו עולה המסקנה הברורה ,שאנו
כאנשי מקצוע המעניקים שרות בכך שאנו מוכרים
מוצרים שהלקוחות זקוקים להם ,חייבים לברר עם
הלקוח בכל הזדמנות איפה הוא מבטח את הדירה.
בואו לא נשכח כי יש הרבה לקוחות שלא

אז מה נכון לעשות? פשוט לשאול .השאלה
הטובה ביותר היא "איפה אתה עושה את ביטוח
הדירה שלך?" כי לשאלה הזו יכולים לענות
רק ב־ 2אופציות :א) "אין לי ביטוח דירה" ,ואז
כאן המקום להסביר מדוע לדעתנו אדם סביר
חייב לבטח את הנכס המרכזי בחייו ,ובעלות
יחסית נמוכה .ב) "יש לי במקום אחר" (באמצעות
המשכנתא בבנק  /ביטוח ישיר /סוכן אחר) וגם
כאן יש מקום להציע לו לבחון את ההצעה שיש
לנו ואולי היא תהה העדיפה.
בשני המקרים אנו עושים שירות למבוטח וגם
מתאפשר לנו למכור עוד מוצר ללקוח .נזכור
שאנו מוכרים את המוצרים שאנו מאמינים שעל
כל לקוח לרכוש ,המוצרים שלנו עשויים להציל
משפחה שלמה מנזק כלכלי גדול ,ובכך המכירה
משלבת בתוכה את השרות הנכון עבור הלקוחות,
ושירות גדול למשרד שלנו ,שימשיך לעבות את
הקשר מול הלקוח ולהגדיל את מספר הפוליסות
שלו המבוטחות באמצעותנו.
הכותב הוא יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכת
סוכני ביטוח

פוליסות העסקים החדשות

עוד  10סיבות
למכור עסקים באיילון
ביטוח רכוש
 מבנה ותכולה על בסיס כל הסיכונים
 עליה עונתית בערך המלאי ,הכיסוי
תקף גם בעת עריכת שיפוצים,
כיסוי למבנה מסיבי כתוצאה
מקריסה  /התמוטטות המבנה

ביטוח חבות כלפי צד שלישי

ביטוח חבות מעבידים
הרחבת פעילות זמנית של
עובדים בחו"ל והרחבת
חבות אישית

פוליסות ייעודיות

ביטול סייג אחריות המוצר*,
ביטוח בעת פעילות זמנית בחו"ל,
חבות בגין פעילות של קבלנים,
הרחבת פגיעה אישית ,הרחבת
מניעת גישה

לביטוח המשרד ,המוסך,
מרפאות ,מכוני יופי
וקוסמטיקה

ביטוח אבדן רווחים

מגוון תכניות
לתחומי עיסוק

הרחבת מניעת גישה,
הפסקת שירותים ציבוריים,
חלוקה מחלקתית

בתי כנסת ,חנויות בקניון,
חנויות שתכולתן עד
 ₪ 300,000ועוד

השתתפויות עצמיות
נמוכות במיוחד

ביטוח אבדן הכנסה
הרחבת מניעת גישה

בחלק מהפוליסות

ביטוחי חבויות
הרחבת הוצאות הגנה
בהליכים פליליים ומנהליים

תעריפים
אטרקטיביים

* עבור  40קודי עיסוק | בכפוף לתנאי הפוליסה .ט.ל.ח.

להצטרפות ,אגף שיווק ומכירותmarketing@ayalon-ins.co.il | 03-7569874 :

מענה אינטרנטי

האוצר מציג את "הר הביטוח":
ממשק חדש לציבור המבוטחים
החל מ־ 2017ירכז הממשק החדש עבור הלקוחות את כל מוצרי הביטוח שרכש
המטרה :מניעת כפל ביטוחים
רונית מורגנשטרן

ש

שקיפות ותחרות

"השקיפות והתחרות הן ידידותיו הטובות ביותר
של הצרכן" ,אמר בנושא שר האוצר" .המערכת
החדשה תמנע את המצב האבסורדי שבו אנשים

חתימה מרחוק
 sms2010מציעה ממשק חתימה מרחוק  -קל ופשוט לכל הסוכנים

קבלת הטופס במכשיר הנייד

קריאה ולחיצה לחתימה הבאה

אלי הורוביץ  19בית גל ,רחובות
077-5492686 | www.sms2010.co.il
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חתימה קלה

סיום התהליך

הדרך הקלה לעבודה יעילה

צילוםfotolia :

ר האוצר משה כחלון והממונה על שוק
ההון ,הביטוח והחיסכון דורית סלינגר,
הודיעו כי הממשק האינטרנטי לציבור
המבוטחים באתר האוצר ,המכונה "הר הביטוח",
יושק בתחילת .2017
הממשק יציג למבוטחים את כל מוצרי הביטוח
שברשותם ,וכל מבוטח יוכל להיכנס אליו ולצפות
בכל המוצרים שברשותו באופן פשוט וידידותי.
מהאוצר נמסר ,כי "הר הביטוח" ייתן מענה לכ־30
מיליון מוצרי ביטוח שרכש הציבור בתחומי הרכב,
הדירה ,הבריאות והחיים.
בשנת  2015שילם הציבור  35מיליארד שקל על
מוצרי ביטוח חיים 18 ,מיליארד שקל על מוצרי
ביטוח כללי ו־ 10מיליארד שקל על מוצרי ביטוח
בריאות .הממשק יאפשר לכל מבוטח נגישות מרבית
למידע על המוצרים שרכש ,יגביר את התחרות על
התנאים והמחיר ויסייע להשוות בין המוצרים.

הממשק יקל על בניית תקציב ביתי לציבור
המבוטחים וימנע גם ביטוחי כפל .כ־ 10%מהתלונות
המגיעות לאגף שוק ההון בתחום ביטוח דירה
או חיים עבור משכנתה קשורות לביטוח
כפל .ההערכה היא כי עשרות אלפי
לקוחות משלמים ביטוחי כפל,
כיוון שהם אינם מודעים לצורך
לבטל את הפוליסה הישנה עבור
המשכנתה .מנתונים שנאספו
באגף התברר כי העדר מידע זמין
למבוטח מהווה גורם ביצירת ביטוחי
כפל ,ומגביר גביית מחיר עודפת .כמו
כן ,מבוטחים רבים לא ידעו מהו הסכום
החודשי שהם משלמים על המוצרים שרכשו.

משלמים על אותו ביטוח פעמיים מבלי לדעת על
כך ,ותסייע לציבור המבוטחים לחסוך כסף מיותר".
דורית סלינגר הוסיפה ואמרה כי "הר
הביטוח הוא בשורה לציבור שיקבל
לראשונה מידע על המוצרים
הביטוחיים שרכש במקום אחד,
בקלות ובכל עת" .כמו כן,
הודיעה המפקחת ,כי האגף
בראשותה ימשיך לשכלל את
שוק הביטוח ,בין היתר באמצעים
דיגיטליים "במטרה להגביר את
ההוגנות בין הצרכנים לחברות
הביטוח ואת התחרות" בענף.
השימוש בממשק יתאפשר לאחר הזדהות
באתר באמצעות מספר תעודת הזהות ותאריך
הנפקתה .בנוסף ,הממשק יפנה את המשתמש אל
האזור האישי באתר חברת הביטוח שלו ,שם יוכל
לבצע פעולות שונות כמו ביטול פוליסה או קבלת
מסמכים לצורך טיפול בתביעה.

חדשות הביטוח

סלינגר פרסמה הוראות התגוננות מפני
מתקפות סייבר לגופים המוסדיים
אורי צפריר" :המהלכים צריכים להיעשות בזהירות ,כי הניסיון מוכיח שהעלויות רק עולות ככל
שהטכנולוגיה מתקדמת" המבוטחים הם אלו שכנראה יספגו את העלויות
מערכת ביטוח ופיננסים

ה

ממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון במשרד
האוצר ,דורית סלינגר ,פרסמה הוראות
שמטרתן לקבוע עקרונות הגנה על נכסי
הגופים בתחום סיכוני הסייבר .אלה כוללים את
כלל האיומים הטכנולוגיים העומדים בפני גוף
מוסדי.
הוראות הממונה דורשות מגופים מוסדיים
לזהות ולאפיין את התפתחות האיומים וההתקפות
בפניהם הם עלולים לעמוד ,ולבצע פעולות
פרואקטיביות לפיתוח יכולותיהם להתגונן מפני
סיכונים אלו .גוף מוסדי נדרש להגדיר תכנית
לניהול סיכוני סייבר :גילוי וזיהוי ,הערכת מצב,
הכלה ,בלימה והתאוששות.
כמו כן ,גוף מוסדי חייב לבצע סקרים ומבחני
חדירה על ידי גורמים מקצועיים ,חיצוניים ובלתי
תלויים ,להקים מערך ניטור ובקרה בכדי שיוכל

לקבל דיווחים בזמן אמת ולאסוף ולנתח מודיעין
בתחום הסייבר על ידי עובדיו או בעזרת גופים
ייעודיים .הגוף המוסדי יקים צוות תגובה שיוזעק
בעת אירוע ויקיים תרגיל שנתי.

הקלות תמורת דיגיטציה

בנוסף פרסם אגף שוק ההון הוראת שעה המעניקה
הקלות בהון לגופים שיישמו תכניות מקיפות
להשקעה בשיפור טכנולוגי .הפעולות הדיגיטליות
מתייחסות לצירוף לביטוח ,שיווק דיגיטלי ,אימות
זהות ללא צורך בתיעוד פיזי ,נגישות למידע אישי,
מסלולי שירות ממוחשבים ושימוש בשירותי מחשוב
ענן לשיפור פעילותו העסקית של גוף מוסדי.
סלינגר הציגה למוסדיים את החזון הדיגיטלי של
האגף לשנים הקרובות .לדבריה ,הדיגיטציה תסייע
לקידום התחרות בשוק ,לפישוט תהליכים והנגשתם,
להגברת השקיפות ולהוזלת עלויות הניהול.
בתגובה אמר אורי צפריר ,ממלא מקום נשיא

לשכת סוכני ביטוח" :מעצם הנושא הציפיות
הן מהחברות לפתח את הכלים הדיגיטליים
עבור סוכניהן .אין לסוכן הבודד את היכולות
הכלכליות והידע בתחום על מנת לפתח כלים
דיגיטליים .אנו כלשכה מעודדים את חברינו
ליישם כלים דיגיטליים בעבודתם ,במטרה לעמוד
בהנחיות הרגולטור ,שקיפות ,מתן שירות מיטבי
ללקוחותיהם ,התייעלות וחסכון בהוצאותיהם.
יחד עם זאת ,המהלכים צריכים להיעשות בזהירות
ובצעדים מדודים כי הניסיון מוכיח שהעלויות רק
עולות ככל שהטכנולוגיה מתקדמת ,ובסופו של
יום הצרכן יידרש לשאת בהן דרך ייקור תוכניות
הביטוח.
כבר נאמר שלמטבע יש שני צדדים ותהליך
שכוון להטיב התברר כמזיק .כדי להגיע לתוצאות
הרצויות חייבת להיות הדברות אמיתית בין
הפיקוח לכל השחקנים ,קרי החברות והסוכנים,
ולא לבצע מהלכים לשם מהלכים".

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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משתפים פעולה

בשיתוף לויד'ס :סוכנים יוכלו למכור
ביטוחים מחו"ל
מיזם חדש של הלשכה ,מאפשר גם לסוכנים קטנים לרכוש ביטוחים בלונדון
רונית מורגנשטרן

מ

יזם חדש של לשכת סוכני הביטוח,
מומחי הביטוח עודד צסרקס ואסף
חגי פריי ,בשיתוף עם איילון ביטוח,
יאפשר גם לסוכנים הקטנים ואחרים לרכוש
ביטוחים בלונדון ,שלהם אין פתרון בחברות
ביטוח הישראליות .כך מגלה בריאיון ל"ביטוח
ופיננסים" צסרקס ,לשעבר סמנכ"ל בכיר
באיילון ,ובעל תפקידים בכירים בכלל ביטוח,
מנורה ומבטח המשנה השוויצרי הענק סוויס ריי.
צסרקס וחגי פריי ,אף הוא מבכירי כלל ביטוח
לשעבר ,מספקים שירותי מומחים לביטוח בכלל
וביטוחי משנה בפרט לחברות ולסוכנים ,ואף
מפיקים תוכניות ביטוח חדשות .צסרקס הוא גם
הנציג של חברת אינטגרו הבריטית שהיא ברוקר
מוביל לביטוח אלמנטרי בלונדון.
לדברי צסרקס ,ישנם מקרים לא מעטים בהם
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נתקל סוכן בינוני או קטן כשהוא
נדרש להמציא פיתרון ביטוחי ללקוח
שלו ,וחברות ביטוח ישראליות לא
יכולות או לא רוצות למכור פתרון
שכזה .ברוב המקרים הסוכן הקטן
מרים ידיים ומפסיד את הביטוח,
שעובר לרוב לאחת הסוכנויות
הגדולות והמובילות ,להן יש קשרים
צסרקס
ישירים עם ביטוחים בחו"ל.
" 99%מסוכני הביטוח עובדים עם חברות
הביטוח הישראליות ועם ההיצע שהן מציעות.
בדרך כלל רק הסוכנויות הגדולות וכמה סוכנים
בודדים ,עובדים גם מול שווקים בחו"ל ,בלונדון או
במקומות אחרים" ,מסביר צסרקס .הוא מוסיף כי
"לויד'ס היושב בלונדון ,הוא שוק הביטוח וביטוחי
המשנה הגדול בעולם .ללויד'ס יש רישיון למכור
ביטוחים בישראל כבר עשרות שנים ,אבל לסוכן
הישראלי הממוצע אין גישה אליו ,וזה חשוב

כשמדובר בביטוחים שבהם אין לחברות
הביטוח הישראליות פתרונות".
לדברי צסרקס ,חברת ליסוב
תהיה הכתובת לסוכנים שירצו
למצוא פתרונות ביטוחיים בחו"ל
ללקוחותיהם ,איילון תנפיק את
הפוליסה בארץ ,וצסרקס וחגי פריי
יבצעו את הקשר בין לויד'ס לסוכנים.
יש לציין ,כי את המיזם הובילה
הוועדה לביטוח כללי בלשכה בראשות אריאל
מונין ,אשר מוסר כי ״עד היום סוכנים רבים נאלצו
לוותר על הגשת הצעות מחיר לביטוחים מורכבים,
כיוון שלא הייתה להם הנגישות והיכולת לבצע
זאת .עכשיו ,הנגישות של המיזם החדש תאפשר
לכולם התמודדות הוגנת בשוק התחרותי״.
הריאיון המלא עם עודד צסרקס יפורסם
במגזין "ביטוח ופיננסים" של כנס אלמנטאר
 ,2016שייערך באילת ב־ 19-22לחודש.

בעקבות הרוטציה

ג'ינה פלד" :הסוכנים זקוקים למידע והתמקצעות"
היו"ר הנכנסת של מחוז השפלה ,מספרת בראיון לביטוח ופיננסים על תוכניותיה למחוז "מוטלת
עלי אחריות כבדה
רונית מורגנשטרן

ג

'ינה פלד ,שמונתה ליו"ר מחוז השפלה
בעקבות הסכם רוטציה בין יושבי ראש
הסניפים שבמחוז ,סבורה שרעיון הרוטציה
הוא טוב ונכון" .כל אחד מביא איתו חשיבה אחרת,
תובנות אחרות ונקודת מבט שונה .זה פועל לטובת
הסוכנים שמקבלים ניהול מחוז מגוון ומשתנה",
היא אומרת בריאיון ל"ביטוח ופיננסים".
בימים אלה שוקדת פלד על הכנת תכנית
עבודה למחוז לשנה הקרובה" .אני מרגישה
שמוטלת עלי אחריות גדולה לנהל את המחוז
בתקופה של רגולציה כבדה וחוזרים רבים
ותכופים .סוכני הביטוח זקוקים לחיזוק הידע בכל
ענפי הביטוח ,השליטה בדיני עבודה ,העבודה מול
המסלקה והבקיאות בפוליסות מורכבות בביטוח
כללי ,פנסיה ופיננסים .יש ערגה בקרב הסוכנים
להתמקצעות בנושאים השונים .הם גם זקוקים
לסיוע בייעול ניהול המשרד .לכן ,אני מתכוונת
להכניס שינויים מהותיים באופי הכנסים של
המחוז" ,היא מסבירה.
באיזה אופן יתבטאו השינויים?
"הכנסים יהיו אולי מעטים יותר ,אך בכל כנס
יוקדשו לפחות שעה וחצי ואפילו שלוש שעות
לנושא אחד .סוכני הביטוח שיגיעו לכנסים,
ייצאו בעלי ידע מקצועי וכלים מעשיים ליישום
מיידי בשטח .בכנסים שאני מתכננת ,לא יוקדשו
 20דקות לנושא ולמרצה ,אלא הנושא יועבר
לסוכנים כסדנא או כתהליך מתמשך ומעמיק .אם
הנושא יהיה דיני עבודה ,הוא יפורק לתתי נושאים
ויכוסה כולו ,כך שכל סוכן יידע בסופו של דבר
בפני מה הוא עומד ואיך להתנהל נכון מול הלקוח
והחברה .יהיו סדנאות מעשיות לבניית כיסויים
נכונים בפוליסות עסק וקבלנים ,עבודה נכונה

עידן חדש ביחסי איגוד
חברות הביטוח והלשכה

רוטקופף ואברמוביץ

פלד

מול המסלקה ,ניהול הפקידות במשרד ,פיננסים
ועוד נושאים שימושיים לסוכני הביטוח".
את רוצה לומר משהו לקודמך בתפקיד אודי
הוד?
"אני מחליפה את אודי בעקבות הסכם הרוטציה
הקיים בין יושבי ראש סניפי מחוז השפלה :אורי
ששון ,יו"ר סניף ראשל"צ ,היה יו"ר המחוז הראשון;
אחריו היה אודי ,יו"ר סניף רחובות נס־ציונה,
ועכשיו אני ,יו"ר סניף אשדוד אשקלון .אני מודה
לחבריי אודי ואורי על תרומתם בעת שניהלו את
המחוז לטובת סוכני הביטוח .אני מאחלת לשניהם
המשך מוצלח בעבודתם ההתנדבותית והתורמת
בסניפיהם .ראוי לציין את שיתוף הפעולה בינינו,
יושבי ראש הסניפים ,בכל עניין ועניין ,גם בתקופת
אורי וגם בתקופת אודי .אני מבטיחה שכך יהיה גם
בתקופתי כיו"ר המחוז".

לאחר הנתק הממושך שהיה בין הלשכה
למנכ"ל איגוד חברות הביטוח הקודם,
מאיר שביט ,נפגש בשבוע שעבר מנכ״ל
איגוד חברות הביטוח ,ד״ר גיא רוטקופף,
עם נשיא לשכת סוכני ביטוח ,אריה
אברמוביץ .השניים ערכו פגישת עבודה
ראשונה במשרדי הלשכה ,ואף סיירו
במכללה לפיננסים וביטוח.
רוטקופף ציין כי הוא רואה חשיבות גדולה
בשיתוף פעולה עם לשכת סוכני ביטוח
לטובת כלל ציבור המבוטחים .הוא שב
וציין את חשיבות פעילותו של סוכן הביטוח
ותרומתו המקצועית הגדולה למבוטחים.
רוטקופף יוזמן להציג את עמדתו וחזונו
לענף בפני הועדה הציבורית לבחינת עתיד
ענף הביטוח ,באחד מהדיונים הקרובים.
אברמוביץ הודה לרוטקופף ,והשניים
סיכמו על המשך קידום שיתופי פעולה בין
הלשכה והאיגוד.

אנליסט השתלמות כללי

מהמובילות בתשואות לשלוש שנים*

5.96% 2.69%

תשואה  12חודשים אחרונים

()8/15 - 7/16

()1
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()1

5.99%

תשואה ממוצעת  5שנים אחרונות

()8/11 - 7/16

()1

1.80%

מדד אלפא  5שנים אחרונות

()2

()8/11 - 7/16
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 .511880460-00000000000560-0962-000מדיניות השקעה תקנונית החל מיום  1.1.16בהתאם להוראות חוזר הממונה "מסלולי השקעה בקופות הגמל" מיום  )1( .16.9.15תשואות נומינליות ברוטו-לפני ניכוי דמי ניהול .אין במידע על
תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד )2( .מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון
חשיפות .לחברה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה .אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות וכן אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק פנסיוני.

 1 | 12בספטמבר 2016

סוכן מניעתי

סוכני הביטוח יירתמו
למאבק לבטיחות בדרכים
בשיתוף פעולה חדש של הלשכה עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ,יסייעו הסוכנים בהסברה ובמניעת תאונות
רונית מורגנשטרן

ב

שלוש השנים האחרונות ( 2013עד )2015
ישנה עליה במספר ההרוגים בתאונות דרכים,
והממוצע עלה ל־ 352הרוגים בשנה .מאז
קום המדינה נהרגו בישראל כ־ 32,900איש בתאונות
דרכים .כך עולה מנתוני הרשות הלאומית לבטיחות
בדרכים של משרד התחבורה ,כפי שנאספו עד ה־14
באוגוסט .2016
"אנחנו רואים בסוכני הביטוח זרוע חשובה
להסברה ומניעת תאונות .לסוכני הביטוח יש את
המגע הראשוני והישיר עם בעלי הרכב והמשפחה,
מה שלנו אין .הדבר הראשון שעושה מי שרוכש
רכב הוא ביטוח .במהלך משותף עם לשכת סוכני
הביטוח ,נכשיר כמה שיותר סוכנים לטפל במבוטחי
הרכב כסוכנים מניעתיים  -כיצד למנוע את
התביעה הבאה" .כך מוסר אבי אזולאי ,יו"ר מרחב
דרום ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים ,בריאיון
למגזין "ביטוח ופיננסים" של כנס אלמנטאר .2016
שיתוף פעולה זה הוא פועל יוצא של מאמצי
הלשכה ,כמי שמכשירה את סוכן העתיד כסוכן
מניעה במסגרת קורס ממ"ש.
לדברי אזולאי ,הרשות לבטיחות בדרכים תצייד
את סוכני הביטוח ברשימה" ,מעין 'צ'ק ליסט' ,שבה
יסווגו אוכלוסיות בסיכון גבוה  -נהגים צעירים,
קשישים ,המגזר ערבי ,המגזר החרדי .בשיחה עם

הסוכן יוכשר כדי למנוע את התאונה הבאה

המבוטח הסוכן יבדוק אם במשפחת המבוטח יש
אוכלוסייה בסיכון גבוה ,ויתמקד בהסברה לאותה
אוכלוסיה" ,מפרט אזולאי .הוא מוסיף" ,אנחנו
נצייד את הסוכנים בעלונים לגבי כל נושא
כמו נהיגה בשכרות ,קריאת הודעות בסלולרי,
רתימה נכונה של הפעוט למושב הבטיחות ,ואיזה
מושב מתאים לאיזה גיל .זיהינו שאנשים אינם
מתמודדים נכון עם מושבי הבטיחות לתינוקות

צילוםfotolia :

ולילדים :המושב לא מתאים לגודל הילד ,הוא לא
רתום למכונית בצורה נכונה ,הם לא יודעים שיש
לבטל את כרית האוויר מול מושב הבטיחות לילד.
זה עניין של הסברה נכונה ,וסוכן הביטוח יסייע
לנו להגיע לציבור הרבה יותר גדול מזה שאנחנו
יכולים להגיע אליו בכוחותינו המוגבלים".
הריאיון המלא עם אבי אזולאי יתפרסם במגזין כנס
אלמנטאר  ,2016שיתקיים ב־ 19-22לחודש באילת.

לראשונה בכנס אלמנטאר באילת :תלמידי תיכון וסוכנים
יוכלו להתנסות בסימולטור מיוחד לנהיגה בטוחה
רונית מורגנשטרן
חידוש חשוב ומרענן בכנס אלמנטאר הקרוב
שיתקיים ב־19־ 22בספטמבר באילת :סימולטורים
של בטיחות בדרכים עליהם יתרגלו עשרות
תיכוניסטים משתי כיתות י"ב באילת.
הסימולטור יוצב באולם תרשיש
ביום השני לכנס ,ומשעות הצהריים
יוכלו גם סוכני הביטוח לתרגל
עליו.
לדברי אריק ורדי ,יו"ר ועדת
מחוזות וסניפים והאחראי על ארגון
והפקת הכנסים הארציים של הלשכה,
מדובר בשיתוף פעולה של הלשכה עם
חברת "המסלול המהיר" מרכז סימולטורים.
"התלמידים יתנסו בנהיגה בסימולטור ,שמקנה
תחושה פיסית של נהיגה ,ויקבלו הדרכה לגבי
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נהיגה בטוחה .לאחר מכן התלמידים יוכלו גם
סוכני ביטוח שירצו בכך להתנסות בסימולטור
המשוכלל".
הסימולטור בו מדובר מקנה ,כאמור ,תחושה
פיסית של נהיגה ,כולל הגה כוח ,מערכת
האצה ובלימה והילוכים .במהלך
התרגול מתנסים המתרגלים
במסלולי נסיעה שונים ותרחישי
סכנות שונים ,שעלולים לקרות
במהלך נסיעה.
עוד אמר ורדי ,כי בכוונת
הלשכה להרחיב את המיזם לבתי
ספר בכל רחבי הארץ בתקווה לשיתוף
פעולה עם חברות הביטוח ,שאולי יעניקו
הטבות בביטוח הרכב לנהגים חדשים שמתנסים
בסימולטור.
רענן שמחי ,מנכ"ל הלשכה ,הוסיף כי "את

הרעיון של הסימולטור הגה אריק ורדי ,ואנחנו
מינפנו אותו .יצרתי קשר עם מנכ"ל עיריית
אילת ,פיליפ אזרד ,והופנינו לבית הספר ע"ש
ברנקו וייס באילת ,שהוא בית ספר לנוער בסיכון.
אנחנו כלשכה ,גאים לסייע לקהילה בצמצום
תאונות הדרכים".

אירועי הלשכה
סניף חיפה יערוך מפגש אחה"צ
לחבריו ב 6.9-בין השעות .18:15-16:00
כיתת ההדרכה של לשכת סוכני
ביטוח ,רחוב בעלי המלאכה  ,26קומה
ב' ,חיפה .מספר המקומות מוגבל
וההרשמה מראש בלבד

תעתועי הפנסיה

ההימור של ברירת מחדל :אסור לפתח אשליות
במקום להתנהל בצורה שיטתית ומסודרת ,המנהיגות הכלכלית בחרה להציג את
קרנות ברירת מחדל כפתרון לכל הבעיות של ענף הפנסיה
אשר סייפר

ב

עולם המדע ,מכנים בשם "פאטה מורגנה"
את חיזיון התעתועים של הטבע .תופעה
זו גורמת לאלה שצופים במרחק לחשוב
שהעצמים השונים שבהם הם צופים ,גדולים
משמעותית מהקיים במציאות.
במדינת ישראל קיימת "פאטה מורגנה
כלכלית" :פוליטיקאים ופקידים ,מציגים פעולות
כלכליות מתוקשרות המתחזות לצעדים דרמטיים,
תוך יצירת מלודרמה מתוקשרת.
כך הם סבורים שניתן לפתור בעיות ,לקדם
נושאים חברתיים או להתגבר על מצוקות
כלכליות  -הדורשים חשיבה מסודרת והשקעת
משאבים ארוכת טווח.
לדוגמא ,משבר הדיור ,שאינו יכול להיפתר על
ידי יצירת פטנטים מוזרים כגון הוספת או ביטול
מיסים וביצוע מכרזים בהם רק קומץ יכול לזכות.
אלא ,באמצעות מתן תמריצים והסרת החסמים
בוועדות התכנון ,או על ידי הוספת גורמי תכנון
וביצוע בענף הבניה למגורים.
האמת הכלכלית בסיסית ופשוטה :כאשר יש
מספיק סחורה ,מתקיימת תחרות והמחירים סבירים.
גם בענף הביטוח הפנסיוני קיימות בעיות
רבות ,והצפי לאנשים צעירים אינו מבשר טובות.
זאת ,בין היתר ,עקב הפגיעה התחשיבית של
קרנות הפנסיה ,התארכות תוחלת החיים ,הבעיה
העולמית של ירידת התשואות וריביות נמוכות,
וגם עקב הפגיעה בזכויות העמיתים בשל מגבלה
תקציבית בחלוקה שוויונית ומאוזנת של "אגרות
חוב מיועדות" צמודות מדד.
במדינה מתוקנת עם מערכת פוליטית בריאה,
היו צריכים לקיים דיון מקצועי רציני ומסודר,
במיוחד בוועדת הכספים של הכנסת .זאת היות
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יש פתרונות אחרים

הכוונה להוזיל את דמי הניהול לחלשים בחברה
היא לגיטימית וגם מחויבת במציאות ,אבל לשם
כך לא היו צריכים לבצע מהלכים גרוטסקיים,
העשויים לנתב את כספי הפנסיה של רבים
למחוזות בלתי ידועים.
לפי הנתונים שפורסמו לאחרונה על ידי אגף שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ,דמי הניהול
בענף הפנסיוני נמצאים במגמה רצופה של ירידה.
ההתערבות הכוחנית בענף שהתנהל בתחרותיות
רבה אינה מוסיפה ,אלא גורמת לכאוס ,לאי ודאות
ולבסוף לפגיעה קשה בציבור החוסכים החלשים.
אם הרצון האמיתי של שר האוצר היה להטיב
עם החלשים ולמנוע אפליה ,כפי שקיימת בענפים
רבים בשוק הביטוח בישראל ,הוא יכול היה לעשות

תמונת
סוכן

תמונת
מעסיק

אתר הלקוחות
החדש

תמונת
לקוח
אלמנטרי

עסק
בקליק

דירה
בקליק

הכותב הוא יו"ר המכללה לפיננסים וביטוח

המכלול שלי

טכנולוגיה להמשך שנים של צמיחה.

b13627/15601

תמונת
עמלות

ריסק

בקליק

ומדובר בהחלטות פוליטיות שאינן בסמכות
הרגולטור ,אלא של המחוקק ,והיו צריכים
לפנות למחקר מקצועי ,מעמיק ,שייתן תשובה
אופטימלית לדורות הבאים.
במקום להתנהל בצורה שיטתית ומסודרת,
כפי שעשו שרי האוצר ומפקחים לדורותיהם ,גם
במקרים בהם היו מחלוקות עם הגורמים השונים
בענף ,המנהיגות הכלכלית בחרה לחולל פאטה
מורגנה ,ולהציג את קרנות ברירת מחדל כפתרון
לכל הבעיות של ענף הפנסיה.
שר האוצר ,יחד עם המפקחת על הביטוח,
הופיעו במסיבת עיתונאים מוזרה והכריזו כי
בעקבות תוצאות מכרז מיותר ,כל פורש לפנסיה
המפקיד בקרנות ברירת מחדל ,יקבל בין 800
שקל ל־ 1,000שקל תוספת חודשית לקצבה שלו
בזמן פרישה .זוהי פאטה מורגנה.

זאת על ידי הליך פשוט של חקיקה ,או בהוצאת
חוזר שימנע סבסוד צולב ,וגם על ידי מתן הוראה
(בחוזר המפקחת) לקרנות להקים מסלולי השקעה
מחקי מדדים.
מוצר פנסיוני הוא מוצר שחייב (גם במסלולים
הפשוטים) בליווי מקצועי .לא ניתן גם להוזיל
את דמי הניהול של מוצרים פנסיונים וגם
לספק שירות בייעוץ לציבור החוסכים ,ובמיוחד
לחוסכים החלשים ,שהם באמת צריכים את
השירות הפרטני .מנגנונים ממוחשבים אינם
יכולים לספק את כל צרכי הציבור.
פעמים רבות דובר על כך שאם המדינה רוצה
לתת גב בסיסי לכל עובד בזמן פרישה ,דרך טובה
היא להפנות הפרשות של רובד ראשון לביטוח
הלאומי ,ולא לשוק הפרטי.
ונחזור לפאטה מורגנה .בהצגות לילדים ניתן
לפתח אשליות ,אך בשוק חיסכון ארוך טווח
שכולל בין היתר את קרנות הפנסיה ,אסור
לעשות זאת.
הנתונים שסיפקו שר האוצר והפקידים הסרים
למרותו ,אינם מסתמכים על בדיקות רציניות כמו
תחשיבים של אקטואר משרד האוצר ,או של גופי
מחקר רציניים.
אנו לא מצפים לתועלת רבה לציבור בעקבות סיום
הליכי המכרז בקרנות ברירת מחדל .בשורה מעניינת
נולדה מיד לאחר פרסום תוצאות המכרז ,והיא
שחברה מנהלת חשובה נמצאת במגעים מתקדמים
למכירתה לקרן השקעות סינית .מעניין אם הציבור
ימשיך להפנות את כספי הפנסיה שלו בעלות נמוכה
(עם תוצאות עלובות) לגורמים עלומים.

מאירועי הלשכה

איילון משיקה פוליסות
עסקים חדשות
איילון חברה לביטוח משיקה פוליסות
עסקים חדשות ,הכוללות כיסויים חדשים
וייחודיים במגוון תחומי הביטוח העסקי
וכן יתרונות חדשניים בענף.
במסגרת הפוליסות העסקיות מוצעות
פוליסות ייעודיות לביטוח המשרד,
המוסך ,מרפאות ,מכוני יופי ,קוסמטיקה
ועוד.
בין החידושים :ביטוחי רכוש כוללים
כיסוי מבנה ותכולה על בסיס כל
הסיכונים ,כיסוי בגין עליה עונתית בערך
המלאי ,התקף גם בעת עריכת שיפוצים,
וכיסוי למבנה מאסיבי כתוצאה מקריסה.
בביטוח חבות כלפי צד שלישי מוצע
ביטול סייג אחריות המוצר עבור  40קודי
עיסוק .כמו כן ,מוצע ביטוח בעת פעילות
זמנית בחו"ל ,חבות בגין פעילות קבלנים,
הרחבת פגיעה אישית והרחבת מניעת
גישה .בביטוח אבדן רווחים מוצע כיסוי
הרחבת מניעת גישה ,הפסקת שירותים
ציבוריים וחלוקה מחלקתית .בביטוחי
חבויות מוצע יתרון הרחבת הוצאות הגנה
בהליכים פליליים ומנהליים .בביטוח
חבות מעבידים מוצעת הרחבת פעילות
זמנית לעובדים בחו"ל והרחבת חבות
אישית.

לשכת סוכני ביטוח במחווה למנהלות
המשרד בבאר שבע
מערכת ביטוח ופיננסים
פעם בשנה ,מקדישים סוכני
הביטוח תשומת לב מיוחדת
למנהלות משרדיהם ביום עיון
וחוויה מחוזי .הפעם התכנסו
מנהלות המשרדים של סוכני באר
שבע בסינמה סיטי בבאר שבע.
יפת בקשי ,יו"ר מחוז באר שבע
והדרום ,אשר פתח את הכנס ,אמר
ל"ביטוח ופיננסים"" ,כמסורת מדי
שנה אנו עורכים כנס מנהלות
משרד בבאר שבע .קיבלנו תגובות
נלהבות לרעיון להקדיש יום שכולו מונין (מימין) ,גבע ובקשי
מוקדש למנהלות המשרד ,שעומלות ביום יום
בקשי סיכם" ,אין ספק שראוי להערכה כי
ללא לאות ונמצאות בחזית העסקית של סוכני לשכת סוכני ביטוח רואה במנהלות המשרד נדבך
הביטוח ,במיוחד בעת האחרונה ,לאור השינויים חשוב בעבודתו של הסוכן ,ונותנת לכך ביטוי
הרגולטוריים בענף".
ביום חוויתי זה".
בכנס הרצה עו"ד ג'ון גבע ,כדרכו בהומור רב,
והעשיר את ידיעות מנהלות המשרד בתחומי עיסוקן.
אריאל מונין ,יו"ר הוועדה לביטוח כללי
לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערה
בלשכה ,ריתק את הנוכחות בהרצאתו "מחשבה
של משפחת יהב
יוצרת מציאות".
בפטירתו של חבר הלשכה
הרצאה מיוחדת בנושא האישה הבדואית
יוסי יהב ז"ל
ומורשת הבדואים ,נשא סאלם אבו סיאם ,מומחה
לתרבות וסיורים בפזורת הבדואים.
שלא תדעו עוד צער
לסיום צפו המנהלות בסרט המרתק "כלבי מלחמה".

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2016מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

דרושים
לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש/ה פקיד/ת
תביעות רכב עם ניסיון חובה.
קו"ח למייל yehuda@afrenkel.co.il -
טלפון 052-7170010
סוכן ביטוח בירושלים שמתעסק בחסכון
ארוך טווח בלבד ,מעוניין להשכיר חדר
במשרדו לסוכן ביטוח .לפרטים :רודן גורדון
rodan@yeuls.co.il
לסוכנות ביטוח בהוד השרון דרושה פקידת
אלמנטרי עם ידע מוכח ברכב ודירות ,ידע
בענפים נוספים  -יתרון .קורות חיים ל:
duby@s-sapir.co.il
למשרד ביטוח ותיק דרושה פקידת חיתום
המתמצאת בכל ענפי הביטוח האלמנטרי ,ידע
וניסיון  5שנים לפחות! יש לשלוח קורות חיים
במייל בלבדilan1946@netvision.net.il :
לסוכנות ביטוח מובילה דרושים סוכני
ביטוח (בעלי רישיון משווק מורשה
ורישיון נהיגה בתוקף) עם ידע וניסיון
בתחום הפרט (בריאות/סיעוד/חיים).
יכולת מכירה גבוהה! לסגירת פגישות
מתואמות ע"י מוקד איכותי .שכר ובונוסים
גבוהים! רכב/מחשב תנאים מיוחדים
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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 משרד! פרסים ומבצעים!
ליצירת קשר -חגי  054-7000072דרוש
סוכן ביטוח אלמנטרי .לעבודה במשרד.
ניסיון מוכח של שנתיים .נא לפנות לאייל:
058-5001268

שכירות משנה
להשכרה משרד חדר עצמאי ועמדת
מזכירה בתוך משרד ביטוח בפתח תקווה.
לפרטים :מאיר 052-2248252
להשכרה – מוקד טלפוני בתוך סוכנות ביטוח
בפ"ת – המוקד מאובזר בשולחנות וכסאות
וכולל עמדת מנהל משמרת וחדר צמוד
למנהל המוקד .לפרטים :מאיר 052-2248252

להשכרה חדר לסוכן ביטוח ,עם כל
התשתיות הדרושות ,ביד חרוצים
בתל אביב ,בסוכנות ביטוח איכותית.
השכירות כולל שימוש בחדר ישיבות
מכובד ,מטבח מאובזר ,בקיצור הכל מוכן,
להביא רק מחשב נייד .ליצירת קשר:
amitdav26@gmail.com
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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
למכירה חברה בע"מ (תאגיד ביטוח)
ללא תיק ביטוח .ליצירת קשר :חיים -
050-6350150
בי פור יו .מעוניין לרכוש תיקי ביטוח
אלמנטרי וחיים .בתנאים גמישים .כולל
שירותי משרד
מלאים .סודיות מובטחת לשליחת
קורות חייםMichaele@b4-u.co.il :
0528741331

סוכן ביטוח מעוניין לרכוש תיק ביטוח חיים
 /אלמנטרי לפרטים a1a@zahav.net.il
סוכן ביטוח מעוניין בשת"פ לפתיחת סניף
ביטוח חיים ואלמנטרי בעיר מודיעין .בעל
רישיון תושב האיזור .ליצירת קשר:
shalom224@gmail.com ,050-5240046
סוכנות ביטוח מובילה מהמרכז מעוניינת
לרכוש תיק ביטוח מהמרכז במלואו או
באופן חלקי .תשלום במזומן ובמכפיל
גבוה .סודיות מוחלטת .ליצירת קשר:
0523688700
סוכנות ביטוח ותיקה בתחום החיים עובדת
עם כל החברות מציעה שת"פ אטרקטיבי
לסוכני אלמנטרי ותיקים כדאי ביותר.
לפרטים :דני eyaldanny@gmail.com
054-9008038
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 קשר050-6494211 :

