ביטוח

מה משותף בין סוכן
הביטוח למד”א?

ופיננסים
inf.org.il

יובל ארנון על
חשיבותו של
הסוכן כמנהל
הסיכונים
המשפחתי
אפליקציה חדשה של הפניקס לצעירים
עשויה לחסוך אלפי שקלים למשפחות
עמוד 9

גיליון מס'  6 … 603באוקטובר 2016

גפני מזהיר :נזרז חקיקה שתסכל
מכירת חברות ביטוח לסינים
יו״ר ועדת הכספים :המפקחת הבטיחה לי כי לא תאשר בקרוב עסקת מכירה

אברמוביץ במכתב למנכ״ל משרד האוצר:

לקצץ משמעותית את
עלויות הרישוי המוטלות
על סוכני ביטוח
דורש שלא להפלות בין הסוכנים לרו"ח
ויועצי המס  ‰במכתב אחר ששלח נשיא
הלשכה לאוצר ,הוא קורא להשקיע
את הכסף העודף בקרנית
במניעת תאונות דרכים

יונתן לוייב בטור מיוחד על
תפקידו של הסוכן
לחסוך למבוטח
זמן וכסף
| עמוד 11

להבטיח פנסיה
הולמת  -גם לסוכן

| עמוד 13

ילין לפידות בראש תשואות
הגמל וההשתלמות בשנה החולפת
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סוכן הביטוח – שומר
הסף של הלקוח שלו

רון קשת סבור שהסוכן
צריך ללמוד
מהטיפול
בלקוחותיו
גם איך לטפל בעצמו
עמוד 3

עמוד 2

ב־ 12החודשים האחרונים בלטו גם הקופות
והקרנות של אלטשולר שחם ואנליסט

עמוד 3

עמודים 6־4

גמר חתימה טובה
מערכת ביטוח ופיננסים
מאחלת לקוראים צום
קל וגמר חתימה טובה

הגיליון הבא יופץ ב־ 20באוקטובר

חדשות הביטוח

אברמוביץ לסלינגר" :לשקול
מחדש החזרת כספי קרנית לציבור"
במכתב לממונה הוא קורא להשקיע את הכספים
העודפים בקרן למניעת תאונות דרכים  -ובכך להוזיל
את תעריפי ביטוחי החובה
רונית מורגנשטרן

א

ריה אברמוביץ ,נשיא לשכת
סוכני הביטוח ,פנה במכתב אל
דורית סלינגר ,הממונה על שוק
ההון ,הביטוח והחיסכון ,בהצעה להשקיע
את כספי "קרנית" העודפים בתשתיות ,ולא
כהחזר כספי לכל מבוטח ,וזאת מתוך ראייה
לטווח ארוך של צרכי הציבור.
מדובר בעודף גבייה בסך  1.2מיליארד
שקל שהצטבר ב"קרנית" ,הקרן לפיצוי
נפגעי תאונות דרכים .על פי החלטת שרי
האוצר והמשפטים ,שאושרה בכנסת והפכה
להוראה של סלינגר ,יוחזר הסכום למבוטחים
באמצעות הנחה על פרמיית ביטוח החובה

אריה אברמוביץ

בשלוש השנים הקרובות .הנחה בשיעור 15%
אמורה להינתן למי שהביטוח שלו מתחדש
ב־ 1בנובמבר השנה ,בשנה השנייה תינתן
הנחה בשיעור  8%ובשנה השלישית – .3%
ביום חמישי שעבר פרסמה סלינגר,
בעקבות בקשות של חברות הביטוח על
קושי בהיערכות ,חוזר חדש בנושא השבת
כספי קרנית למבוטחים ובו היא דוחה את
ההשבה לפוליסות שמתחדשות ב־ 1בינואר,
כשההנחה תקטן ל־ 13%במקום .15%
במכתבו לסלינגר כותב אברמוביץ:

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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"לשכת סוכני ביטוח מברכת על האמירה
הברורה של משרד האוצר כי את עודפי קרן
קרנית נכון יהיה להחזיר לציבור המבוטחים
ולא להשאירם כעודפי כספים שנקלעו ללא
שימוש הולם .יחד עם זאת ,אנו סבורים כי
על משרד האוצר להעביר הכספים האלה
חזרה לציבור במנגנון הרואה את צרכי
הציבור בראייה ארוכת טווח".

ראייה ארוכת טווח
עוד כותב אברמוביץ לסלינגר" :הרצון
להחזיר את הכסף לציבור ,כך שכל בעל רכב
יקבל חזרה כמה מאות שקלים
בודדים באופן חד פעמי כהחזר
על העבר הוא דבר חשוב ,אך
יש לו ראיה קצרת טווח .בראייה
ארוכת טווח ,טוב יעשה משרד
האוצר אם ימצא את הדרך
הנכונה יותר להחזיר לציבור את
עודפי הקרן כהשקעה במלחמה
במניעת תאונות דרכים .טוב
יעשה משרד האוצר אם יחזיר
את הכסף לציבור באמצעות
הגדלת התקציבים להגברת
האכיפה בכבישים ,או בהרחבת
תשתיות ,או אף במימון להתקנת
מערכות טכנולוגיות מצילות
חיים ברכבים".
לדבריו" ,כל הכלים שצוינו לעיל ,יביאו
בשנים הבאות להפחתה ניכרת בתאונות
הדרכים עם נפגעים ,ויצילו נפשות .הפחתה
של נפגעי תאונות הדרכים תגרור להפחתה
בתעריפי החובה לאורך זמן ,והדבר אפקטיבי
יותר מאשר החזר חד פעמי".
"לכן" ,מסכם אברמוביץ" ,אנו קוראים
למשרד האוצר לשקול מחדש את צורת החזר
הכסף לציבור .החלטה אמיצה שכזו עשויה
להביא שינוי דרמטי לטובת כל אזרחי
המדינה בשנים הבאות".

"אין לעשות אבחנה ואפליה
של מקצוע סוכן הביטוח
למול רו"ח ויועצי מס”
אברמוביץ דורש מהאוצר :לקצץ
משמעותית עלויות הרישוי המוטלות
על סוכני ביטוח החל מ־2017

נ

שיא לשכת סוכני ביטוח ,אריה אברמוביץ ,פנה
במכתב בהול אל מנכ”ל משרד האוצר ,שי באב”ד,
בבקשה לפעול ולהקטין משמעותית את שיעורי עלויות
הרישוי המושתות על סוכני הביטוח ,וזאת בהתאם
לסמכות שר האוצר בחוק" .מוסכם כי מטרת אגרת הרישוי
איננה מס ,כי אם תשלום עבור שירותי הסמכה וקבלת
רישיון סוכן ביטוח מורשה" ,מסביר אברמוביץ במכתבו.
במכתבו מפרט נשיא הלשכה את עלויות אגרות ומבחני
הרישוי שעל סוכני הביטוח לשלם .כך למשל,
סך עלות מבחני רישוי עומד על 502
שקל ,ועלות אגרת חידוש רישיון סוכן
ביטוח עומדת על  891שקל.
לטענת נשיא הלשכה ,סך הגביה
מאגרות רישוי שנתיות בלבד ,ללא
אגרות מבחן ,מכוח התקנות ,עומד על
סכום אסטרונומי העולה על  13מיליון
שי באב"ד שקל כמס (נטו) אשר משולם מידי שנה
לקופת המדינה.
אברמוביץ מביא במכתבו כדוגמא ,את העובדה
שמועצת יועצי המס שבמשרד האוצר ,קיבלה את טענת
לשכת יועצי המס שלא מדובר במס אלה בעלויות רישוי,
ולכן הסכימה המועצה להקצות כ־ 1.2מיליון שקל בשנה
לטובת השתלמויות ליועצי המס" .כך עשה גם משרד
המשפטים ,הרגולטור של רו"ח ,אשר הסכים לבקשת
לשכת רו"ח להשקיע בהשתלמויות של רו"ח ואף הפחית
את אגרת הרישוי לרו"ח" ,טוען נשיא הלשכה.

לשנות את הגישה
במכתבו טוען אברמוביץ ,כי "אין לעשות אבחנה
ואפליה של מקצוע סוכן הביטוח למול רו"ח ויועצי מס,
ומשכך הגיעה העת לעשות רביזיה מחודשת בתקנות.
סכומי אגרות הרישוי הובילו למצב שהגביה הינה בסכום
שאינו מידתי ואינו ראוי ,קל וחומר כאשר אין בסכומים
אלו כדי לשמש לחיזוק הידע המקצועי של סוכני הביטוח
או למימון השתלמויות לימודיות תומכות".
הלשכה מציעה למשרד האוצר לשנות את גישת
המשרד בנוגע לאגרות הרישוי המוטלות על סוכני
הביטוח" .ב־ 2017יקבע בתקנות כי לא תגבה אגרת רישוי
מסוכני ביטוח ,יחיד ותאגיד" ,כותב אברמוביץ" ,מ־2018
יקבע בתקנות כי תופחת אגרת הרישוי ב־ .50%משרד
האוצר יפעל להקצאת  50%מעלויות האגרות לטובת
השתלמויות מקצועיות".

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

ח”כ גפני :סלינגר הבטיחה כי לא תאשר
בקרוב עסקה למכירת חברת ביטוח לסינים
יו"ר ועדת הכספים הבהיר כי הוא תומך בהצעת החוק שתסכל עסקאות כאלו
שר האוצר יצטרך להחליט :מכירת חברות ביטוח לסינים או איזור סחר חופשי



דוד ליפקין

י

ו”ר ועדת הכספים בכנסת ,ח”כ משה
גפני ,אמר לביטוח ופיננסים שהמפקחת
על הביטוח ,דורית סלינגר ,הבטיחה לו כי
היא לא תאשר בזמן הקרוב עסקת מכירת חברת
ביטוח ישראלית לחברה סינית.
אולם ח”כ גפני הבהיר ,כי אם יתברר שעומדים
במשרד האוצר לאשר עסקת מכירת חברת ביטוח
לסינים ,תזורז החקיקה של הצעת החוק שהוא
יזם יחד עם חברי הכנסת זהבה גלאון ,מיקי
רוזנטל ומיקי לוי .גפני הוסיף ,כי הוא תומך
בהצעת החוק ,המבקשת לסכל מכירת חברות
ביטוח לסינים .במסגרת ההצעה ,הפיקוח יחויב
לקחת בחשבון שיקולים נוספים בהענקת היתר
שליטה לתאגיד זר.
בפני סלינגר שתי בקשות לאישור מכירת
חברות ביטוח לסינים :רכישת חברת הפניקס על
ידי הקבוצה הסינית יאנגו ,והעסקה של מכירת
השליטה בכלל ביטוח לקבוצה הסינית כמצ’יינה.

עמדה חד משמעית
ההתנגדות הגוברת בכנסת לניסיונות המכירה
של חברות ביטוח ,כולל הפניקס ,לחברות סיניות,
תחייב את שר האוצר משה כחלון לקבוע עמדה
חד משמעית בעניין זה .משרד האוצר יידרש
להעביר עמדתו לוועדת השרים לענייני חקיקה,
שתדון בהצעת החוק הפרטית של ח”כים כנגד
מכירת חברות ביטוח לסינים.
הדילמה הניצבת בפני כחלון נובעת מכהונתו
גם כשר הכלכלה .משרד הכלכלה פועל כדי

ח"כ גפני ,שר האוצר כחלון וח״כ כהן

לקדם את המו”מ על השגת הסכם סחר חופשי עם
ממשלת סין .הסינים דורשים שלא יוטלו הגבלות
על השקעות חברות סיניות בחברות ישראליות.
במשרד הכלכלה מופעל לחץ להסרת מכשולים
להשגת הסכם עם הסינים ,כדי לקדם את היצוא
הישראלי לסין.
גם בסיעתו של כחלון (כולנו) ,יש התנגדות
למכירת חברות ביטוח לסינים .כך למשל ,יו”ר
ועדת הרפורמות ,ח”כ אלי כהן ,הביע עמדה
לפיה “יש למכור חברות ביטוח ישראליות רק
לחברות מערביות הפעילות בנושאי ביטוח”.
קבוצה של ח”כים הניחו על שולחן הכנסת
הצעת חוק חדשה המבקשת לחייב את הפיקוח על
הביטוח לקחת בחשבון שיקולים נוספים בהענקת

 חסכון בזמן  חסכון בעלויות משרד  הגדלת מכירות
 מתן שירות אישי ,יעיל ומקצועי ללקוחותיך
אצלנו סוכנות הביטוח שלך
בידיים טובות!
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שליטה לתאגיד זר .הח”כים זהבה גלאון ,משה
גפני ,מיקי רוזנטל ומיקי לוי ,שיזמו את החקיקה,
מבקשים לחייב את הפיקוח על הביטוח לקחת
בחשבון שיקולים הנוגעים לזהות מדינת המקור
של בעל השליטה.
לפי הצעת החוק ,כאשר תיבחן בקשה של
חברה זרה לקבלת היתר שליטה בחברת ביטוח,
יילקחו בחשבון שיקולים הנוגעים למדינת
המקור של בעל השליטה ,לרבות יכולת הפיקוח
והאכיפה של המפקח על בעל השליטה במדינה
הזרה ,מידת ההתערבות הרגולטורית הצפויה
של המדינה הזרה בעסקיו של בעל השליטה,
הנורמות העסקיות הנהוגות במדינה ,ורמת
היציבות הפוליטית והכלכלית במדינה.

סיכום שנה

תשע”ו בתשואות הגמל וההשתלמות:
ילין לפידות במקום הראשון
בית ההשקעות מוביל את השוק בשני הענפים (מעל למיליארד שקל) עם תשואות
של כ־ 5%ו־ 6%בהתאמה  עוד בראש הפירמידה אנליסט ואלטשולר שחם

יובל הירשהורן

ע

ם פתיחת שנת תשע”ז הבאה
עלינו לטובה ,סקרנו את
ביצועי קופות הגמל ,קרנות
ההשתלמות והפנסיה בשנה העברית
החולפת וסיכמנו אותם עבורכם .בכל
אחד מהענפים ,התמקדנו בקופה/קרן
הגדולה ביותר של כל חברה (לפי יתרת
הנכסים המנוהלים בה נכון ליום 31
באוגוסט השנה).
מבין קופות הגמל המנהלות למעלה
ממיליארד שקלים ,בולטת במיוחד
השנה ילין לפידות ,ובפער ניכר מיתר
הקופות .בתקופת הזמן ספטמבר 2015
 אוגוסט  2016רשמה הקופה תשואהחיובית של  ,4.97%ולאור אופייה
כבעלת סיכון גבוה יחסית (מסלול אג”ח
של  25%מניות) ,אין ספק שהצלחתה
לאורך פרקי זמן ארוכים מעידה באופן
ברור על הכישורים של מנהלי ילין
לפידות ,המיטיבים ככל הנראה לבחור,
או “להמר” ,על השקעות בשוק המניות.
ביצועי הקופה לאורך  5שנים מחדדים
תובנה זו :ילין לפידות מובילה בפער
משמעותי על מתחרותיה עם תשואה
מצטברת של .40.59%
עוד בלטה השנה קופת הגמל של
הראל ,אחת משתי הקופות הגדולות
בארץ ,שהשיגה בשנת תשע”ו
 2.96%תשואה ,ומאז שהחלה שנת 

תשואות קופות הגמל ב־ 12החודשים האחרונים
תשואה
מצטברת
ל־ 12חודשים
המסתיימים
ב־08/16

תשואה
מצטברת
מתחילת
השנה

אנליסט גמל ישראל

7.88%

1.27%

611,970

ילין לפידות גמל מסלול אג״ח עד  25%מניות

4.92%

0.57%

4,053,023

שם הקופה

יתרת הנכסים
נכון ל־08/16
(באלפי שקלים)

הפניקס גמל לבני  50ומטה

4.44%

0.50%

308,691

הראל אג״ח עד  25%מניות

3.15%

0.37%

11,819,748

מיטב דש גמל כללי

2.70%

0.44%

5,103,078

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג”ח  10%מניות

2.56%

-0.28%

1,131,299

2.34%

0.17%

1,343,504

2.18%

-0.07%

3,372,305

2.10%

-0.02%

208,878

אקסלנס גמל אג״ח עד  15%מניות

1.92%

0.00%

2,399,049

כלל תמר כללי

1.71%

0.17%

13,013,097

הלמן אלדובי בר יציב ישראל

0.91%

-0.09%

3,498,670

מגדל לתגמולים כללי
1

פסגות גדיש אגח עד  10%מניות

2

אי.בי.אי קופה לתגמולים ופיצויים מסלול אג"ח ללא מניות

 .1פסגות גדיש אגח עד  10%מניות היא אינה הקופה המנהלת את היקף הנכסים הגדול ביותר מבין קופות הגמל של
פסגות ,אך היא הגדולה ביותר שאינה מיועדת לקבוצת גיל ספציפית ,ושיש לה וותק של  12חודשים ומעלה.
 .2אי.בי.אי קופה לתגמולים ופיצויים מסלול אג״ח ללא מניות אינה הקופה המנהלת את היקף הנכסים הגדול ביותר
באי.בי.אי ,אך היא הגדולה ביותר שאינה מיועדת לקבוצת גיל ספציפית.

הסוף “לטעויות" חברות הביטוח!
 ‰בדיקת עמלות חודשית (היקף  +נפרעים) וקבלת דוח עדכני חודש בחודשו
 ‰בדיקת עמלות חודשית באמצעות תוכנה ייחודית שפותחה על ידי החברה
 ‰ניסיון של  15שנה בענף
 ‰מעל ל־ 1000לקוחות סוכני ביטוח
 ‰הבדיקה הינה לכל חברות הביטוח

info@idan.biz | www.tamir-finances.co.il | 09-9563006
חברת קומישן בק בע”מ .חברת בת מבית תמיר חישובים פיננסים בע”מ
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סיכום שנה
 8( 2016חודשים) ביצועיה אף

הלכו והשתפרו .קופת הגמל לבני
 50ומטה של הפניקס סיימה את השנה
שלישית מבין הקרנות הגדולות ,עם
תשואה של .4.28%
קופה קטנה יותר ,אך בולטת מאוד ,היא
“גמל ישראל” של בית ההשקעות אנליסט,
שרשמה השנה למעלה מ־ 7.6%תשואה –
הנתון הגבוה ביותר בענף .גם במבט רחב,
על  5השנים האחרונות ,אנליסט מנהלת
את קופת הגמל המניבה ביותר.47.37% :

 97%מכספי החוסכים לפנסיה
בישראל מנוהלים בקרנות
של  5החברות הגדולות
בית ההשקעות ילין לפידות מוביל
גם את שוק קרנות ההשתלמות ,כשהוא
מסכם את השנה עם  6.2%תשואה
נצברת .כמו בשוק הגמל ,גם בענף זה
בית ההשקעות אנליסט מתברג בראש
הטבלה ,כשהקרן שלו ,המנהלת למעלה
מ־ 2.5מיליארד שקל ,השיאה כמעט
 5%תשואה למושקעים בה .שיעור
כמעט זהה מניבה הקרן של אנליסט 
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תשואות קרנות השתלמות ב־ 12החודשים האחרונים
שם הקופה

תשואה מצטברת יתרת הנכסים
ל־ 12חודשים
נכון ל־08/16
המסתיימים
(באלפי שקלים)
ב־08/16

תשואה
מצטברת
מתחילת
השנה

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

6.19%

6,818,492

6.16%

אנליסט השתלמות כללי

4.97%

2,528,690

4.98%

הפניקס השתלמות כללי

3.86%

998,225

4.05%

אלטשולר שחם השתלמות כללי

3.37%

12,502,800

3.43%

הראל השתלמות מסלול כללי

2.98%

3,706,233

3.12%

איילון השתלמות כללי

2.23%

1,451,480

2.85%

מיטב דש השתלמות עד  6שנות וותק

2.05%

9,387,021

2.55%

אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול כללי

1.93%

692,293

2.12%

אקסלנס השתלמות כללי

1.88%

5,360,210

3.13%

מגדל  -השתלמות כללי

1.72%

11,120,339

2.24%

מנורה מבטחים השתלמות מסלול להבה כללי

1.53%

2,638,050

2.20%

פסגות שיא השתלמות כללי

1.52%

9,558,710

2.03%

כלל השתלמות כללי

0.88%

6,226,800

1.23%

הלמן אלדובי השתלמות כללי

0.74%

2,558,710

0.74%

סיכום שנה

 גם מאז תחילת  ,2016דבר
שמעיד על יציבותה .בית
ההשקעות אלטושלר שחם ,המנהל
את קרן ההשתלמות הגדולה במשק
(למעלה מ־ 12.5מיליארד שקל)
מסיים את השנה שלישי ,עם כ־3.4%
תשואה .תמונה זו כמעט זהה גם
בטווח הארוך ,כאשר מבין המוסדות
המנהלים קרנות השתלמות בשווי
גבוה ממיליארד שקל ,ילין לפידות
הוא הראשון (תשואה של 46.93%
ב־ 5שנים) ,ואחריו אלטשולר שחם
עם  43.9%ואנליסט עם .40.36%
 97%מכספי החוסכים לפנסיה
בישראל מנוהלים בקרנות של 5
החברות הגדולות – מנורה ,מגדל
מקפת ,כלל ,הראל והפניקס .קרן
הפנסיה הקטנה מכולן ,זו של
הפניקס ,המנהלת כ־ 8.6מיליארד
שקלים ,רושמת בסיכום 12
החודשים האחרונים תשואה של
 .4.6%גם מסלול גילעד הכללי של
חברת הביטוח הראל הציג תשואה
יפה בסיכום שנת תשע”ו.3.93% ,
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תשואות קרנות הפנסיה ב־ 12החודשים האחרונים
תשואה מצטברת תשואה מצטברת
ל־ 12חודשים
מתחילת השנה
המסתיימים
ב־08/16

שם הקופה

1

הפניקס פנסיה מקיפה לבני  50ומטה

יתרת הנכסים
נכון ל־08/16
(באלפי שקלים)

4.60%

4.32%

8,672,312

3.93%

3.55%

34,982,256

מגדל מקפת אישית  -מסלול כללי

2.67%

2.61%

46,385,699

מנורה כללי א’

2.45%

2.37%

67,713,241

כלל פנסיה ספיר (כללי)

1.50%

1.46%

36,870,888

2

הראל פנסיה  -גילעד כללי

 .1נכסי קופה זו נוהלו עד ל־ 31.12.2015במסגרת קרן ‘הפניקס תגמולים ופיצויים מסלול כללי
 .2סגור למצטרפים חדשים החל מינואר 2016

חדשות הלשכה

שנה טובה
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הכי משתלם בשבילך

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

הפרלמנט האירופי דורש:
בדיקה מחדש של תקנות הגנה
על מבוטחים ומשקיעים

ה

פרלמנט האירופי דורש בדיקה מחדש של תקנות הגנה על מבוטחים
ומשקיעים .הוא תובע לבחון את הרפורמה המוצעת ,כדי למנוע אי
בהירות בקרב מבוטחים ומשקיעים.
לראשונה הצביע הפרלמנט האירופי נגד הצעת נציבות האיחוד
האירופי ,הגוף המנהל של האיחוד 602 .חברי הפרלמנט הצביעו נגד הצעת
הנציבות ,לעומת  4חברים בלבד אשר הצביעו בעדה.
המשמעות היא שהנציבות תצטרך לבחון מחדש
את התקנות ,ולהכניס שינויים משמעותיים לפי
הערות הביקורת של חברי הפרלמנט.
המטרה של הרפורמה בהגנה על מבוטחים
ומשקיעים ,היא שכל פוליסות הביטוח,
תוכניות החיסכון ומוצרי ההשקעה הנמכרים
על ידי הבנקים וחברות הביטוח ,יהיו מלוות
בהסבר קצר ופשוט ,כדי להציג את התשואה
הפוטנציאלית וההוצאה הכוללת .המטרה היא
הפרלמנט האירופי שלמבוטחים ולחוסכים יהיה קל להשוות בין כל
רוצה להקל על
מוצר חיסכון וביטוח.
המבוטחים

גוגל תשתף פעולה עם
גורמים בענף הביטוח?

לאחר שנטשה את התכנית שלה למכור ביטוחים
באופן ישיר ,גוגל מנהלת מו״מ עם חברות כמו
אקסא ואליאנץ לשיווק חבילות של מוצריה

ג

וגל נטשה את התוכנית שלה להיכנס לתחום הביטוח ולשווק פוליסות
ביטוח באמצעות הרשת החברתית ,אך עתה מחפשת החברה שותפויות עם
חברות ביטוח ,על מנת לשווק חבילות של המוצרים שלה יחד עם ביטוחים.
מנכ”ל גוגל צרפת ,ניק לידר ,מסר בכנס השנתי של מבטחי המשנה במונטה
קרלו ,כי גוגל אינה מתכוונת להיכנס לענף הביטוח כשחקן ישיר .לדבריו,
היא רוצה ליצור שותפויות עם חברות ביטוח לשיווק חבילות של מוצריה,
כמו הבית החכם ומגלי אש ,עם כיסוי ביטוחי .הוא מסר כי גוגל כבר מנהלת
מו”מ עם אקסא ואליאנץ ,חברות הביטוח הצרפתיות הגדולות ,על יצירת
השותפויות.
לידר הדגיש בפני אנשי הביטוח“ ,אנו מבהירים את התפקיד שאנחנו יכולים
למלא ואת הערך המוסף שאנחנו יכולים להוסיף ,ובהתאם מחפשים את
השותפים המתאימים” .הוא הוסיף כי “אנחנו יודעים מהם הדברים בהם אנחנו
טובים והדברים שבהם אנחנו לא”.

קליפורניה מחייבת קרנות פנסיה
לחשוף תשלומים לבתי השקעות
מטרת המהלך – לשפר את תשואות הקרנות
על ידי קיצוץ בעמלות

מ

ושל קליפורניה ,ג’רי בראון ,חתם על תקנות המחייבות את קרנות
הפנסיה הציבוריות לחשוף תשלומים לבתי השקעות המנהלים את
ההשקעות שלהן .ההערכה היא כי מהלך זה יביא לקיצוץ בעמלות הגדולות
המשולמות לבתי ההשקעות המנהלים מאות מיליארדי דולר ,במטרה לשפר
את התשואות של קרנות הפנסיה הציבוריות.
לקליפורניה יש שתי קרנות פנסיה ציבוריות גדולות ,מהמובילות בארה”ב.
האחת היא  CalPERSשל עובדי הציבור והשנייה היא  CalPERSשל
המורים .בתי ההשקעות גובים דמי ניהול ועמלות על התשואות של ההשקעות.
יחד עם זאת ,נמתחת ביקורת בקליפורניה בטענה שהחוק החדש לא יחשוף
את מלוא התשלומים לבתי השקעות .לדברי המבקרים ,עדיין יהיו תשלומים
נסתרים שלא ידווחו לציבור ,כך שהוא לא יקבל דיווח מלא ועדכני על
התשלומים הנגבים מהקרנות על ידי בתי ההשקעות של וול סטריט.

צילומיםfotolia :

סן פרנסיסקו ,קליפורניה .מבקרי התקנות חוששים מתשלומים נסתרים
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גוגל רוצה לספק למוצרים שלה כיסוי ביטוחי

סוויס רי :אנו קרובים לקץ
נפילת תעריפי ביטוחי המשנה

א

נו קרובים לתחתית הנפילה של תעריפי ביטוחי משנה או שזו כבר
הושגה  -זו התחזית שהציג ראש ביטוחי המשנה בסוויס רי ,מטיאס
וובר ,בכנס השנתי של מבטחי המשנה במונטה קרלו ,שהתקיים בחודש שעבר.
וובר ייעץ למבטחי המשנה להיערך לסיום המחזוריות של הירידה בתעריפי
ביטוחי המשנה בשנים האחרונות .המחזוריות הנוכחית תסתיים עד סוף השנה,
כך שיש להיערך למפנה בשוק ביטוחי המשנה בשנה הקרובה.
הירידה בתעריפי ביטוחי הרכב בשנים האחרונות ,ציין וובר ,נבעה מכניסת
הון חדש ,מיתון בהפסדים מאסונות טבע ושיעורי ריבית נמוכים .היא היתה
שונה ממחזוריות קודמת של נפילה בתעריפי ביטוחי משנה ,מאחר
והפעם היא התאפיינה בשיטפון של הון שנכנס לשוק ביטוחי המשנה,
שהגביר את התחרות בהם.
וובר הדגיש כי הוא מאמין שהתחתית של הירידה בתעריפי
ביטוחי משנה מתקרבת ,במילים “קרוב מאוד הזמן שזה
יתרחש” .לדבריו ,ישנם שווקים בהם זה כבר קורה,
כאשר הירידה בתעריפי הביטוח וביטוחי המשנה
נבלמת והם מראים סימנים של התאוששות.

הכנה מוקדמת

סוכן הביטוח – היחיד שיכול לדאוג
לביטחון המבוטח ומשפחתו בעתיד
לפי ההצעה ,המבטח
יוכל לתבוע את יצרן
הרכב וספק התוכנה

גם מד"א וגם סוכן הביטוח עוסקים בחיי האדם ,אך הסוכן מנהל הסיכונים
המשפחתי יכול לדאוג מבעוד מועד לאיכות החיים שלנו ולמנוע קריסה
יובל ארנון

כ

צילוםfotolia :

אשר בוחנים את המשותף בין מגן דוד
אדום לבין סוכן ביטוח מנהל סיכונים
משפחתי ,מוצאים כי המשותף הוא
המילה חיים .כאשר בוחנים את השוני בין שניהם
רואים שמגן דוד אדום עסוק בעיקר בהצלת
חיים ,ואילו סוכן הביטוח מנהל הסיכונים
המשפחתי ,עסוק ביציקת חיים ואיכות חיים.
בכך נעוץ ההבדל הגדול ,למרות ששני הגורמים
עוסקים בחיי האדם.
כאשר מנהל הסיכונים המשפחתי בונה הגנה
נאותה ומגדר את הסיכון של פטירה מוקדמת ,אזי
במקרה בו מתרחש האירוע הוא למעשה יוצק חיים
לאלו שנשארו בחיים ,תוך שימור ככל האפשר
של איכות החיים .כאשר אדם נפטר במפתיע ,או
לצערנו לאחר מחלה ארוכה ,השאירים ,מעבר
לצער והכאב הנפשי על מות יקירם ,צריכים
להמשיך לחיות .השאלה היא איך יראו חייהם?
האם יצטרכו למכור נכס קיים ולעבור למקום
מגורים פחות טוב? האם יוכלו להמשיך לשלוח
את הילדים לבית ספר פרטי או חוגי העשרה אחר
הצהריים? האם יוכלו להמשיך לתמוך בהורים
זקנים וחולים ,ועוד שאלות מטרידות וקשות אשר
נובעות מהמצב החדש אליו נקלעו.
האדם היחידי אשר יכול לצקת חיים ואיכות
חיים לשאירים הוא סוכן הביטוח מנהל הסיכונים
המשפחתי ,אשר מבעוד מועד הכין קרן כספית
בדיוק למצב אליו נקלעו השאירים .בעזרת קרן
זו תוכל המשפחה לשמר את רמת החיים שלה
ולהמשיך לתפקד בכבוד ,על אף האסון אשר
פקד אותה.
כאשר מנהל סיכונים משפחתי בונה הגנה
נאותה ומגדר מצב של אובדן כושר עבודה
בצורה נכונה ,הוא למעשה מאפשר לא רק
איכות חיים לנפגע ,אלא גם משמר רמת חיים
נאותה לכל המשפחה .אל לנו לשכוח ,במצבי
נכות ואובדן כושר עבודה ,רמת החיים הנדרשת
היא בדרך כלל יותר גבוהה מטרום הפגיעה -
יש צורך בטיפולים ,תרופות ,החלפת מגורים
ומטפל צמוד .רק סוכן ביטוח מנהל סיכונים
משפחתי יכול ,הודות לבניית הגנות נכונה,
למנוע הדרדרות ולאפשר לנפגע ולמשפחתו
לחיות בכבוד ,תוך שמירה על צלם אנוש ואיכות
חיים.
כאשר מנהל סיכונים משפחתי בונה הגנה
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סוכן הביטוח בונה הגנה נאותה למקרה של מחלה קשה

נכונה למצב של התפרצות מחלה קשה ,אשר
משביתה את החולה ובמקביל את משפחתו,
תוך קבלת טיפולים מסובכים ,אשפוז ממושך,
הקרנות ,תרופות ,דיכאונות ומה לא  -הוא יכול
להקל על סבלו של החולה ועל סבלם של בני
המשפחה .זאת ,על ידי מימוש פעולת מניעה
בה נקט בעבר ,במסגרתה בנה קרן כספית לזמן
קשה זה ,כדי למנוע מהחולה הדרדרות כספית.

להציל מהידרדרות

לעתיד הבלתי צפוי .במהלך הפגישה הוא מבצע
מעבר על המצוי מול הרצוי ,תוך שימת לב
מקצועית לגידור ,הכנה מבעוד מועד ונתינת
פתרון למצבים עתידיים אשר איש אינו יכול
לחזות .הסוכן לא מוכר ביטוח חיים  -זוהי טעות
בטרמינולוגיה .מגן דוד אדום מציל פיזית את
הנפגע ,סוכן הביטוח מצילו מקריסה כלכלית,
ולא פעם גם מהידרדרות פיזית ונפשית.
את מגן דוד אדום מזעיקים .לא כך עם
סוכן הביטוח ,הרי איש אינו אוהב לחשוב על
המחר בצורה שלילית .איש אינו רואה עצמו,
חס וחלילה ,נפגע בעתיד .רוב האנשים לא
מקדישים לכך בכלל מחשבה בהתנהלות היום
יומית שלהם ,אולי רק כשקורה סביבם איזה
אסון ,או כשמתפרסמת כתבה על מסכן שחייו
נהרסו כי לא דאגו לו ,אז נזכרים לרגע קט ומהר
חוזרים לסדר היום .לכן השליחות של סוכן
הביטוח היא קשה ,אך ענקית מבחינת הסיפוק
וענקית מבחינת התרומה לנפגע ומשפחתו ביום
פקודה .אין ,ולא יהיה תחליף ,לסוכן ביטוח
מנהל סיכונים משפחתי.

חייבים לציין כי בשעת צרה ,מחלה קשה,
נכות ואף פטירה ,ישנם יועצים ובעלי מקצוע
רבים שבעתיד אולי יעזרו לנפגע או למשפחתו
לזכות בכספי פיצויים ,תהליך שלוקח שנים.
בינתיים ,הנפגע נשאר עם משפחתו וחבריו
הקרובים ביותר ,ועם סוכן הביטוח שלו ,אשר
דואג למימוש מהיר של ההגנות שנרכשו עבורו
 כחלק מפעולות מניעה שנעשו בזמנו וגידורמקצועי של מצב כזה או אחר.
כאשר מגן דוד אדום מגיע ,מעניק טיפול
ומציל חיים ,זוהי מצווה גדולה .כאשר סוכן
ביטוח מנהל סיכונים מקצועי יושב עם לקוח,
ולא תמיד הלקוח מסכים להיפגש ,הסוכן יוצק הכותב הוא יו”ר הועדה לביטוח פנסיוני בלשכת
חיים ומוכר ביטחון וודאות ללקוח ומשפחתו סוכני ביטוח

ביטוח בעולם
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טיפ פיננסי

תפקידו של סוכן הביטוח :לגשר
על פערי הידע לטובת לקוחותיו
כאשר לקוח מרכז את תוכניות הביטוח ,החיסכון והפיננסים אצל סוכן אחד
– מתקבלת תמונת מצב כוללת שחוסכת למבוטח זמן וכסף
יונתן לוייב

ס

וכן הביטוח מהווה שומר הסף של
הלקוח בכל הקשור לתחומי הביטוח,
הפנסיה והפיננסים .החל מסיוע
ברכישת מוצרים ,דרך התאמתם לכל אדם על
פי צרכיו ,ועד לפגישות שירות ,סיוע במימוש
זכויות ועוד.
תחומים אלו מורכבים ודינמיים ,ותפקידו של
סוכן ביטוח הוא לגשר על פערי הידע והמידע
לטובת לקוחותיו ולרווחתם.
הלקוחות מצפים מאיתנו ,כבעלי מקצוע,
שמצד אחד שנשמור על הונם באמצעות ניהול
סיכונים אישי ,ומצד שני שנציע להם פתרונות
השקעה וחיסכון ליצירת חיים של כבוד וביטחון.
כאשר לקוח מרכז את תוכניות הביטוח ,הפנסיה
והחיסכון אצל סוכן אחד ,שהוא בעל אוריינטציה
פיננסית ,לא רק שנוצר חיסכון בזמן ללקוח,
אלא גם מתקבלות ראייה מקצועית כוללת לכל
צרכי המשפחה ותמונת מצב על כלל הנכסים,
הסיכונים והעלויות.

כספו בבנק ולא ליטול סיכון .לעומת זאת ,לקוח
שמעוניין לחסוך לילדיו או נכדיו לטווח ארוך,
המלצתנו תהיה שונה מבחינת כדאיות החיסכון
וגם מבחינת מסלול ההשקעה  -לפי טעמי
הסיכון שיגדיר הלקוח.
תיאום ציפיות  -במידה ולא נבצע עם הלקוח
תיאום ציפיות אמיתי לגבי הסיכונים הכרוכים
בהשקעה ,מלבד הצגת הסיכויים לתשואה
עודפת ,זה עלול להוביל למשבר אמון עם הלקוח.
הגדרת מטרות – חשוב מאוד לסייע ללקוח
להגדיר מטרות ספציפיות ,מכיוון שזה יוצר
מחויבות וגורם לו להירתם עבור מטרה שחשובה

ˆ סקר שוק  -סוכן ביטוח שעובד עם מספר
חברות הוא בעל יתרון מובהק בכך שביכולתו
לבצע "שופינג" איכותי ללקוח ,לעומת חברת
ביטוח או משווק פנסיוני שיכול להציע רק את
המוצר של החברה בה הוא עובד.
עלינו לעבוד עם מספר בתי השקעות וחברות
ביטוח ,על מנת להעניק ללקוח את התמורה
הטובה ביותר לכסף שלו ממקום מקצועי,
בשילוב שירות יעיל ,טכנולוגי וזמין.
ˆ ליווי שוטף  -רצוי שסוכן הביטוח יקיים
פגישות/שיחות שירות מעת לעת על פי בקשת
הלקוח ,וגם באופן יזום ,בהן יתבצעו סקירות,

ללמוד את צרכי הלקוח

תחומי הביטוח ,הפנסיה והפיננסים מהווים
מקשה אחת .מה יועיל ללקוח שחוסך ומשקיע את
כספו ,אך לא דאג לרכוש ביטוח לביתו? הרי כל
כספו עשוי לרדת לטמיון לאחר שריפה ,ולעיתים
הוא עוד יצטרך לקחת הלוואה לכיסוי הנזק.
הראייה הכוללת על נכסיו והתחייבותו של
הלקוח היא קריטית לצורך מקסום תועלתו .לכן,
עלינו לקיים עם הלקוח תיאום ציפיות מושכל
לגבי מטרותיו ,בכדי להתאים עבורו מוצרים
פיננסיים מותאמים אישית לטעמיו.
בירור צרכים  -בשלב בירור הצרכים מוטב
שנבצע בדיקה מקיפה של נכסי הלקוח ומשפחתו,
שכוללת בדיקה של הביטוחים (כולל אלמנטרי),
חסכונות פנסיוניים ,תכניות חיסכון בבנקים,
תיקי השקעות ,פוליסות חיסכון ,נכסי נדל"ן וכל
פרט שיסייע לנו להבין את התמונה הכוללת,
לרבות הכנסות והוצאות.
המסלקה הפנסיונית והאתר החדש שמקים
משרד האוצר לבדיקת ביטוחים ,יסייעו לנו
בשלב זה (כאשר המסלקה תעבוד בצורה תקינה).
כחלק משלב זה נלמד את צורכי הלקוח ונבקש
לדעת את מטרת החיסכון ו/או ההשקעה .לעיתים
נגלה שהלקוח מעוניין לחסוך לטווח קצר מאד,
למשל לצורך רכישת דירה בעוד מספר חודשים.
בתרחיש כזה ,יתכן שנמליץ ללקוח להשאיר את
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תחומי הביטוח ,הפנסיה והפיננסים מהווים מקשה אחת

לו.
ניתן להציע ללקוח להגדיר את תוכנית
החיסכון למגוון גדול של מטרות:
ˆ ילדים ,נכדים – לידה ,בר/בת מצווה ,לימודים,
חתונה.
ˆ רכוש – רכישת רכב ,שיפוץ ,רכישת דירה.
ˆ קרן חירום – אבטלה ,תמיכה בהורים/נכדים.
ˆ פנאי – נסיעה לחו"ל ,תחביב יקר.
ˆ פרישה – מיידית ,או צמצום הפער לפרישה.
ערך מוסף יהיה ,למשל ,לעדכן את הלקוח
בנקודות ציון בדרך (הודעה שהגיע ל־50%
מהיעד ,תדרבן אותו להמשיך).

דיווחים ,שינויים ,עדכונים ,בירור צרכים
מתמשך ועוד .בלא מעט מקרים נגלה הפתעות,
כמו סכום נוסף שיש ללקוח שברצונו להפקיד
או שינוי מטרות .בכלל  -כל מפגש עם הלקוח
הוא הזדמנות מכירה לשלל מוצרים.
עלינו לתחזק את הידע שלנו ולשאוף בכל
עת למקצועיות ברמה גבוהה ,לצד שירות תומך
וטכנולוגי .כך נוכל באמת לעשות רביזיה לטובת
אזרחי ישראל בתחום הפיננסי.
הכותב הוא חבר תת הוועדה לפיננסים בלשכת
סוכני ביטוח

ביטוח בעולם
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לפרוש בכבוד

מחשבה תחילה :השאלות שכל סוכן
צריך לבחון כדי להתכונן לפנסיה
קרוב ל־ 50%מסוכני הביטוח הם בני  60ומעלה ,ורבים מתמודדים
עם סוגיות מורכבות הקשורות לפרישה ,כמו מכירת העסק .מה צריך
לקחת בחשבון כדי להבטיח הכנסה נאותה ביום שאחרי?

ב

רון קשת

מהלך למעלה משנה לקיומו של מרכז
הפרישה של לשכת סוכני ביטוח ,הגיעו
אלי מספר סוכני ביטוח על מנת להתייעץ
בנוגע לפרישה שלהם עצמם .המפגש עם הסוכנים
האלו ,ובעיקר ההיכרות עם רבים אחרים ,הביאו
אותי למחשבה שצריך להעלות את הנושא הזה,
שהוא לא כל כך מדובר .האם הפרישה של סוכן
ביטוח דומה לשאר האדם?
מאחר שכבר נאמר שהגיל הממוצע של הסוכנים
הוא סביב 55־ ,60וכעת הוא נמצא במגמה של ירידה
מסוימת ,המשמעות היא שכמעט  50%מסוכני
הביטוח הם בני  60ומעלה ,מה שמזכה אותם בתואר
הנכסף ‘בני הגיל השלישי’ .למעשה ,מדובר באלפי
סוכנים שקרובים ,לפחות כרונולוגית ,לזמן שצריך
להתחיל לחשוב בו (שלא לומר) לקבל החלטות.
המגוון של הסוכנים שבהם טיפלתי ושאני מכיר
מ־ 38שנות הפעילות שלי בענף ,מגיע לאזור גיל
הפרישה בסיטואציות שונות וכמעט משונות .אולי
הגיע הזמן לשים את הסוגיה הזאת על השולחן ולדון
בה באופן רציני .אולי אפילו להקים ועדת משנה,
שתסייע לאותם החברים בסוגיות המורכבות האלו.
את אותם סוכנים אפשר לחלק לכמה קבוצות.

עסקים נוספים
הקבוצה הראשונה כוללת סוכנים שמגיעים לגיל
הפרישה עם תוכניות פנסיוניות וכלכליות ,שיספקו
חלק משמעותי מהיעדים האישיים שלהם למחייה
כפי שאנחנו בודקים במסגרת תהליך התכנון
הפיננסי .לצערי ,עד היום פגשתי רק אחד כזה.
למען ההגינות ,אני חייב לציין שהסטטיסטיקה היא
על מספרים קטנים ממש.
יש לציין ,שבקרב אותם אלו שלא צברו מספיק
בתוכניות הפנסיוניות ,ישנם לא מעט סוכנים
שהקימו עסקים נוספים לצד סוכנות הביטוח שלהם,
או רכשו נדל”ן מניב שאמור לתת את התשובה
להפרש של הכספים החסרים לפרישתם.
סוגיה בה התלבטנו עם חלק מהסוכנים האלו,
היא עד כמה העסק הנוכחי שלהם ,שבשלב זה מניב
הכנסה קבועה ,יכול לשמש כעוגן כלכלי משמעותי,
וכמובן גם לכמה זמן .מכאן מגיעות שאלות נוספות
כמו :האם למכור ובאילו תנאים? האם להשאיר את
העסק עד שייגמר הכסף? איזה מהאופציות תכניס
יותר?
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השאלה הבסיסית :בניתם תוכנית כלכלית משפחתית לעת הפרישה?

דור ההמשך

החלק השני הוא סוכנים שיש להם דור ממשיך
בעסק או שאין להם.
לאלו שהכניסו דור ממשיך יש כמה התלבטויות.
כך למשל ,אחד מאותם הסוכנים שאיתם שוחחתי,
ציין כי הפרישה שלו תגיע מההכנסות של העסק
שלו .הבן או הבת ידאגו לו כאשר ירד בשעות
העבודה או אפילו יפסיק .כששאלתי האם יש ביניהם
הסכם ,קיבלתי מבט מזוגג ללא תשובה.
האם ניתן לסמוך על הדור השני שיספק את צרכי
הדור שבנה את העסק ללא הסכם מסודר על כל
המשמעויות שלו? אני בספק .האם הייתם נותנים
עצה כזאת ללקוח שלכם? ודאי שלא ,אז למה
להזניח כאשר מדובר בכם?
ומה לגבי אותם הסוכנים שלא הצליחו להכניס
דור שני לעסק? מה עושים עם מפעל החיים הזה?
מוכרים? באילו תנאים? מנסים להכניס סוכן צעיר
שינהל את העסק? מה היא החלוקה? באיזה קצב
מעבירים את העסק לסוכן הצעיר? אלו בהחלט
שאלות כבדות משקל שאליהן הייתי מוסיף עוד.
חלק מהסוכנים התאגדו כשותפויות רשומות ,או
במסגרות של מיזמים בשותפות עם חברות ביטוח
ובתי השקעות .בחלק מהמקרים ישנו הבדל מהותי
בגיל בין השותפים ,שחלקם קרובים לגיל הפרישה
ואחרים רחוקים ממנו.

יש כאן שאלה בסיסית שנכונה לכולם :האם
בניתם תוכנית כלכלית משפחתית עם הגדרה של
סכום הכסף הדרוש למחייה לאחר הפרישה ,כולל
ההוצאות הקשיחות והתקופתיות? האם בחנתם את
כלל הנכסים שצברתם על מנת לדעת איזו הכנסה
הם יספקו?
בנוסף ,האם סוכנות הביטוח שלכם מתפקדת
כתאגיד ,או תחת פורמט של עוסק מורשה? ההבדל
בתשובות לשאלה הזו יכול לאפשר לנו תכנון
מס שונה ,ועל פי ניסיוני גם מפתיע ,עבור חלק
מהסוכנים.
לסיכום ,לפני למעלה מ־ 20שנה חזרתי מארה”ב,
שם עסקתי בתחום הביטוח במשך  6שנים .חלק
מהלקוחות שבהם טיפלתי היו בעלי נכסים
משמעותיים עם השלכות במיסוי ,בעיקר מס ירושה.
במקרים האלו היינו יוצרים צוות של עורכי דין
מומחים בתחום ,רואי חשבון הבקיאים בסוגיות
האלו ומתכננים פיננסיים שמטפלים בצד של מיסוי
הפרישה האישי וניהול הנכסים לעתיד .אנשי הצוות
היו מביאים את הידע שלהם על מנת לתת את
המענה הנכון ללקוחות ,וגם כאן סוכני הביטוח מכל
הקטגוריות זקוקים להם.
וכרגיל ,סוף מעשה במחשבה תחילה.
הכותב הוא מנהל מרכז הפרישה בלשכת סוכני ביטוח

ניצול נכון

אין לכם זמן? כך תנהלו את היום
שלכם בצורה טובה יותר

המשאב היקר ביותר שלנו הוא זמן ,אך רבים מאיתנו מתלוננים על
המחסור בו .בחינת סדר היום ושינוי שלו – יאפשרו לנו להקצות
זמן לדברים החשובים ולמצוא מקום גם לתחביבים

תמי שמיר

א

צילוםfotolia :

ם הייתי מעניקה לכם  86,400שקל
בכל יום ,מה הייתם עושים עם הסכום
הזה ואיך הייתם מנצלים אותו?
הרעיונות והיוזמות לניצול הכסף הם
רבים וטובים .בוודאי תופתעו לדעת
שאנחנו מקבלים  86,400שניות לניצול
בכל יום .כעת תשאלו את עצמכם ,האם כל
מה שאתם רוצים נכנס ליום יום שלכם? האם
אתם מפנים את הזמן גם לפנאי או לתחביב,
שלעיתים אתם נזכרים שרציתם לעסוק בו?
כאשר אנו מתכננים אירוע משפחתי או אירוע
חברה ,כל דבר מתוכנן לפרטי פרטים ומוקצה
לו הזמן הדרוש :קבלת הפנים ,ברכות/נאום,
תחילת מסיבה ,הגשת האוכל וכולי .אם
כך ,איך יתכן שאנו לא מקדישים מספיק
זמן לתכנון היום? איך יתכן שלא
נשבץ דייט עם בת הזוג או זמן
לחדר הכושר ,ונתנהל במתכונת
“הישרדותית” :יוצא  -טוב ,לא
יוצא  -אולי מחר ,מחרתיים ,מתישהו?
כמנהלת משאבי אנוש לשעבר ,שמעתי לא אחת
תלונות על המחסור בזמן כאשר שאלתי אודות
התקדמות של נושא מסוים ,ובאותה מידה שיחות
על הא ועל דא בפרוזדור עם הקפה ,שבקלות ניתן
היה להעביר לשעת אחר הצהריים.
אשמח להאיר מספר נקודות ,שמניסיוני
עובדות:
… התבוננו ביום העבודה שלכם :האם יש משהו
שניתן לשנות? או לעשות אחרת?

יש לנו  86,400שניות לניצול בכל יום

… האם אתם עובדים ביעילות או נגררים
ל”בזבזני הזמן”? שיחות טלפון ,חשובות ככל
שיהיו ,ניתן לדחות לפרק זמן שתקצו מראש
בשעות פחות אפקטיביות .לדוגמא ,אם בבוקר
אתם נמרצים יותר ,ניתן לטפל בבעיות סבוכות
המצריכות הקדשת זמן וקידום הנושא ,לעומת
שיחת חולין עם חברה או אפילו ספק/לקוח.
ישנן שיחות שניתן ורצוי לדחות לשעות אחרות.
… ערכו רשימה של כל הצרכים שלכם ,ושאלו

את עצמכם:
א .מי יכול לטפל בזה במקומי (אם ניתן)?
ב .כמה זמן יידרש לי לכך?
ג .מהם המשאבים העומדים לרשותי?
ד .מהו הזמן הטוב ביותר שאותו אקצה
לטובת קידום העניין? (ובהתאם סגרו
ביומן זמן מתאים).
… מניעה :אחד הסממנים למנהיגות
הפנימית שלנו הוא מניעת משבר
שייתכן וייגרם ,אם לא נטפל ולא
ניתן לו קדימות היום .אם נגרר
לניירת ,טיפול בחשבונות וישיבות
צוות שאינן תכליתיות ,הרי שאותו
עניין שלפני מספר שבועות היה חשוב
אך לא דחוף ,יהפוך להיות עניין בוער
של ממש.
אתם אולי מכירים את הסיפור על
המרצה לניהול זמן שהובא להרצאה
באחת האוניברסיטאות ,ואת ההדגמה
שהוא עשה בנושא האבנים הגדולות .אם לא
נזהה את האבנים הגדולות בחיינו ונקצה להן
זמן :נפתח את היומן ונקבע תאריך לפגישת
החברים ,נקדיש את מספר השעות שאנו רוצים
לילדים ,לזוגיות ,למשימות חשובות ,לתחביבים
ועוד ,לא יהיו לנו אבנים גדולות ,אלא מרוץ
ארוך ובלתי נפסק.
המשאב היקר ביותר שלנו הוא הזמן.
הכותבת היא מנחת סדנאות ומאמנת אישית

אנליסט השתלמות כללי

מהמובילות בתשואות לשנה ולשלוש שנים*

6.22% 4.97%

תשואה  12חודשים אחרונים

()9/15 - 8/16

()1

תשואה ממוצעת  3שנים אחרונות

()9/13 - 8/16

()1

1.92% 7.02%

תשואה ממוצעת  5שנים אחרונות

()9/11 - 8/16

()1

מדד אלפא  5שנים אחרונות

()2

()9/11 - 8/16

דסק הסוכנים שלנו ישמח לעמוד לרשותך  -טל' | 03-7147168 :דוא"לsochnim@analyst.co.il :
*על פי הנתונים באתר הגמל נט של משרד האוצר .נכון לתאריך  .31.08.16מבין כלל קרנות ההשתלמות במסלול הכללי המנהלות נכסים בשווי של מעל  500מיליון  .₪ביום  1.1.16מסלול ההשקעה אנליסט השתלמות כללי ,מ.ה  560מוזג לתוך מסלול אנליסט
השתלמות כללי ב' ,מ.ה  . 962המסלול הממוזג נקרא אנליסט השתלמות כללי ,קידוד מוצר פנסיוני אנליסט השתלמות כללי  .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.
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על פי הנתונים באתר הגמל נט של משרד האוצר .נכון לתאריך  . 31.08.16מבין כלל קרנות ההשתלמות במסלול הכללי המנהלות נכסים בשווי של מעל  500מיליון  .₪ביום  1.1.16מסלול ההשקעה אנליסט השתלמות כללי ,מ.ה  560מוזג לתוך מסלול אנליסט
השתלמות כללי ב' ,מ.ה  . 269המסלול הממוזג נקרא אנליסט הכ תומלתשללי ,קידוד מוצר פנסיוני אנליסט השתלמות כללי  . 000-2690-06500000000000-064088115מדיניועקשה תה תקנונית החל מיום  61.1.1בהתאם ללהור הוממנה "מסלולי השקעה בקופות

לפני סיום

שינויים בצמרת הכשרה חברה לביטוח
רפי דורפמן מונה לסמנכ"ל וראש אגף לביטוח חיים ופיננסים בהכשרה  הוא יחליף בתפקיד
את שמעון מירון ,שמונה למנכ"ל החברה

ר

פי דורפמן ,שכיהן כסמנכ"ל חיסכון
לטווח ארוך ,ביטוח חיים ובריאות
בהתאחדות חברות הביטוח ,מונה
לסמנכ"ל וראש אגף ביטוח חיים ופיננסים
בהכשרה חברה לביטוח .דורפמן יחליף בתפקיד
את שמעון מירון ,שמונה למנכ"ל החברה.
דורפמן ( ,)57הוא בעל ניסיון עשיר של למעלה
מ־ 30שנה בענף הביטוח .לפני שמונה לסמנכ"ל
בהתאחדות חברות הביטוח ,מילא שורה של
תפקידים בכירים בענקית הביטוח העולמית
 .AIGבתפקידו האחרון ב־ AIGכיהן כראש
תחום האסטרטגיה הבינלאומית של ביטוח החיים
במטה החברה בניו יורק.
מירון מסר כי "הכשרה שמחה ומברכת על
הצטרפותו של רפי להנהלה הבכירה של החברה.
לאורך שנותיו הארוכות בתחום הביטוח הוכיח
רפי את מקצועיותו ומצוינותו בכל תפקיד
אותו מילא .אני בטוח שגם בהכשרה יביא את

רפי דורפמן

שמעון מירון

מלוא יכולותיו וימלא את התפקיד החשוב
בהצלחה ,תוך כדי הובלת מהלכים חדשניים

ודחיפת התחום קדימה .אני מאחל לו הצלחה
רבה בתפקידו".

לוח הביטוח

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

דרושים
לסוכנות ביטוח מובילה דרוש\ה סוכן\ת ביטוח
לעבודה מעניינת ומאתגרת ו\או מפקח רכישה
לצורך קידום ופיתוח קבוצת סוכנים .קורות חיים
למייל  jennyl@dorot-ins.co.ilפרטים נוספים
בטלפון ( 08-8662188 :ג'ני)
לסוכנות הסדרים מובילה בתחומה היושבת
בפתח תקווה ,דרוש/ה  -חתם/ת עסקים
מיומנ/ת ומקצועית! דרישות התפקיד :הבנת
הפוליסות ודרישות חברות הביטוח ,הכרת
מערכות חברות הביטוח השונות ,יכולת עבודה
על מערכות ממוחשבות ,אחראי/ת ראש גדול
בעלי מוטיבציה גבוהה וראיה קדימה .ניסיון
בתחום חובה! יוצאי סוכנויות ביטוח יתרון! שכר ﬩
בונוסים .מיידי ,דיסקרטיות מובטחת .קורות חיים

ל igalm@misgav.co.il :המשרה פונה לנשים
וגברים .פניות מתאימות תיענינה.
לסוכנות הסדרים בפ"ת העוסקת בכל תחומי
הביטוח דרושים נציגי מכירות תותחים!
העבודה מול לקוחות קיימים וחדשים .הכשרה
תינתן על חשבון החברה .מתאים לסטודנטים
במקצועות הביטוח אפשרות להתמחות ולעתודה
ניהולית למצטיינים שעות גמישות 6 -שעות
רצופות ,אפשרות לפיתוח קריירה מרתקת בעולם
הביטוח .שכר  ﬩בונוסים גבוהים! קורות חיים
ל igalm@misgav.co.il :המשרה פונה לנשים
וגברים .פניות מתאימות תיענינה.
לסוכנות הסדרים מובילה היושבת בפתח
תקווה ,דרוש/ה  -חתם/ת רכבים ודירות לטיפול
בחידושים והפניות לביטוחי רכב דירה .דרישות
התפקיד :הכרת תהליכי החידוש מול חברת

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצער משפחת
אמיתי על פטירתו
של חבר הלשכה

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצערו של חבר
הלשכה עקאב נסראלדיין
על פטירת אחותו

דוד אמיתי

בתונייה
נסראלדיין ז"ל

שלא תדעו עוד צער

שלא תדעו עוד צער

ז"ל
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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.
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
לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש/ה פקיד/ת
תביעות רכב עם ניסיון חובה .קו"ח למייל -
yehuda@afrenkel.co.il 052-7170010
דרושה עובדת עם ניסיון של חמש שנים לפחות
למשרד בפתח תקוה למשרה /חצי משרה .ניתן
לשלוח קורות חיים לilan@ungar-ins.co.il:

שכירות משנה
חדרים ושרותים 4משרד להשכרה בראשל"צ
ומטבחון צמודים קומה ב .החל מהתאריך 1
לאפריל  2017לפנות לאבי ענבר
054-4535632
משרד להשכרה כ  180מטר בהר חוצבים
(קרוב לאינטל) .המתחם מוכן ,מסודר ומחולק
למשרדים .מתאים למשרד לסוכני ביטוח ,עורכי

דין ועוד .אפשרות לשיתופי פעולה .אכלוס מ -
 .1.10.16לפרטים לפנות לנטלי 052-8196304
yosi@faynermanbituah.com
להשכרה משרד חדר עצמאי ועמדת מזכירה
בתוך משרד ביטוח בפתח תקווה052-2248252 .
לפרטים :מאיר 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 כוללת שימוש בחדר
ישיבות מכובד ,מטבח מאובזר ,בקיצור הכל
מוכן ,להביא רק מחשב נייד .ליצירת קשר:
amitdav26@gmail.com

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
מתלבט אם למכור את תיק הביטוח? אולי יש
פתרון ביניים? דבר איתי למציאת פתרון יצירתי.
לפרטים גבי gabina@smile.net.il 0522759119
מעוניין לרכוש מסוכן ביטוח תיק אלמנטרי בגודל
בינוני פקס  08-9476059מייל
edna1964@netvision.net.il
מעוניין לרכוש תיק ביטוח  ,סודיות מובטחת
shlomy@sureinsure.co.il 054-4590024
סוכן ביטוח מעוניין לרכוש תיק ביטוח חיים.
סודיות מוחלטת .לפרטים050-9114142 :
למכירה חברה בע"מ (תאגיד ביטוח) ללא תיק
ביטוח .ליצירת קשר050-6350150 :

