ביטוח

מה תפקידו של סוכן
הביטוח מול משפחה?

יובל ארנון על ההבדל בין אחריותו
של בעל משפחה לזו של הסוכן

ופיננסים
inf.org.il
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עושים סדר ברגולציה

אוקטובר בפיקוח:
כל מה שצריך לדעת
על עדכוני הרגולציה
מהגבלות על העסקת מוכרני ביטוח
בסוכנויות ,דרך חובת דיווח על
תשלום עמלות ועד להקמת ממשק
אינטרנטי לאיתור מוצרי ביטוח –
סיכום חודשי של החוזרים והטיוטות
שפרסמה המפקחת על הביטוח

המדריך
המלא

“על סוכני הביטוח להטמיע
את פעילות הפיננסים”
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הדוח מראה כיצד אכיפת
ביטוח החובה תצמצם
את עלות הביטוח לציבור
| עמוד 9

כיצד לפרוש
נכון מהתחום?

עמודים 5־8

חבר תת הוועדה לפיננסים דרור שפיר ,חושף
כי הלשכה תקים מרכז ייעוץ למשכנתאות 
“אנחנו נלחמים לשנות את שיטת תגמול הסוכן
של חברות הביטוח  -המעודדת קניבליזם״

דוח מבקר
המדינה :ליקויים
בהתנהלות קרנית

אם אתם מרגישים שהגיע
הזמן לצאת מהמקצוע
– תכנון מוקדם
יסייע לכם רבות
| עמוד 14

תשואות שליליות
בקרנות הפנסיה
בספטמבר

עמוד 3

בסיכום חודשי נרשמו
ירידות של כ־0.3%
בממוצע  ילין לפידות
מובילה את ענפי
הגמל וההשתלמות
בטווחים הארוכים
| עמוד 3

עמוד 2

ביוזמת הלשכה

לשכת סוכני ביטוח תקים מרכז לייעוץ למשכנתאות

דרור שפיר“ :אנחנו נלחמים בראייה
לטווח הקצר של חברות הביטוח”

חבר תת הוועדה לפיננסים חושף כי הלשכה תסייע להכשיר סוכנים לעסוק במימון חוץ בנקאי
ומשכנתאות  הלשכה אף במו”מ לשינוי שיטת תגמול הסוכן ,כך שתשקף את קשריו עם הלקוח

רונית מורגנשטרן

ל

שכת סוכני ביטוח ,בהובלת
תת הוועדה לפיננסים ,תקים
מרכז ייעוץ למשכנתאות.
המרכז יפעל בדומה למרכז הפרישה
שהוקם לפני כשנה ,כאשר השאיפה
היא להקים מרכזי משנה במחוזות
הלשכה לטובת הסוכנים הרחוקים
מתל אביב .כך מגלה דרור שפיר,
חבר תת הוועדה לפיננסים וחבר
הוועדה לביטוח פנסיוני ,בראיון
ל”ביטוח ופיננסים”.
לדברי שפיר ,חברי תת הוועדה
שוקדים כבר כשנה על הקמת
המרכז למשכנתאות שיוקם בלשכה
ועל הכשרת הסוכנים לעסוק גם
במשכנתאות“ .מדובר בהיבטים
משפטיים ,כלכליים ומסחריים.
אנחנו בקשר עם כל הגורמים בתחום,
כולל ועדת שטרום ,שהמלצותיה
בתחום האשראי החוץ בנקאי נמצאות
בשלבי חקיקה מתקדמים .ההמלצות
דרור שפיר .נלחם בראייה לטווח קצר של חברות הביטוח
מדברות על מכירת אשראי מחוץ
לבנקים באמצעות גופים מורשים
וגופים מוסדיים ,כאשר סוכני הביטוח ימכרו
“לאור המצב בענף הביטוח,
את המוצרים האלה .בוועדה שלנו נעשתה עד
חובה על סוכני הביטוח
כה עבודה רבה מאחורי הקלעים ואנחנו נמצאים
כבר בשלבים הסופיים של גיבוש הנושא ,שזוכה
להיכנס לתחום הפיננסים -
לתמיכה ועידוד מהנהלת הלשכה” ,אומר שפיר.
לכל סוכן יש מאות לקוחות
לדבריו ,המרכז לייעוץ למשכנתאות יוכל
לסייע לסוכני ביטוח בכל הקשור לתחום.
ולמרביתם יש משכנתאות.
הלשכה מתכננת גם להכשיר את סוכני
הריביות הנמוכות הקיימות
הביטוח שירצו לעסוק בהלוואות חוץ בנקאיות
ומשכנתאות ,אם באמצעות המכללה לפיננסים
כיום בשוק הן גורם מדרבן
וביטוח או באופן אחר.

מחזורי משכנתא רווחיים

שפיר מוסיף כי “לאור המצב בענף הביטוח,
חובה על סוכני הביטוח להיכנס לתחום

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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למחזור משכנתאות ,ואת
זה יכול לעשות הסוכן
עבור לקוחותיו”

הפיננסים  -לכל סוכן יש מאות
לקוחות ולמרביתם יש משכנתאות.
הריביות הנמוכות הקיימות כיום
בשוק הן גורם מדרבן למחזור
משכנתאות ,ואת זה יכול לעשות סוכן
הביטוח עבור לקוחותיו .על כל מחזור
של משכנתא יוכל הסוכן להרוויח
אלפי שקלים כעמלה .אנחנו ניכנס
לתחום בכל הכוח ונכריח את הסוכנים
להטמיע במשרדיהם את פעילות
הפיננסים ,כדי שיוכלו לשרוד את
ההקטנה המשמעותית בהכנסות
שלהם .זהו מהלך שיביא ערך מוסף
ללקוח ,ישנה את מעמד הסוכן בעיני
הלקוח וגם יעודד את הסוכנים לעבוד
על תיקים קיימים ולהפסיק לרוץ
אחרי לקוחות חדשים ,מה שגורם
ל”קניבליזם” (גניבת לקוחות .ר.מ.).
“במקביל ,אנחנו נלחמים לשנות
את שיטת תגמול הסוכן של חברות
הביטוח המעודדת קניבליזם .כיום,
מתגמלים את הסוכנים רק על
מכירות חדשות של ביטוחים ,כי זה
מה שרוצים מנהלי חברות הביטוח  -שבעצמם
מתוגמלים בהתאם למכירות שהם מבצעים .זו
ראייה לטווח קצר  -אנחנו משמרים לקוחות
במשך עשרות שנים ,והתגמול שלנו צריך
לשקף את הערך המוסף הזה של הסוכן בשימור
והעמקת תיק הביטוח .אנחנו נקפיד שזה מה
שיהיה בתחום הפיננסים מול חברות הביטוח
 לא ניתן יותר לחברות הביטוח לגרור אותנולתגמול של ראייה קצרת טווח” ,מסכם שפיר.
הראיון המלא עם דרור שפיר יפורסם במגזין
“ביטוח ופיננסים” ,לקראת כנס הפיננסים
הארצי של הלשכה שיתקיים בשפיים ב־24
בנובמבר.
להרשמה לכנס

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

סיכום חודשי

תשואות שליליות בחיסכון ארוך הטווח בספטמבר
ילין לפידות ממשיכה להוביל את ענפי הגמל וההשתלמות בטווחים הארוכים ,אנליסט בולטת מבין
הקופות הקטנות  ‰רפורמת קרנות הפנסיה החלה השבוע ,על רקע הירידה בתשואות בחודש שעבר
יובל הירשהורן ,פורבס

קרנות הפנסיה הגדולות ביותר של החברות השונות
יתרת הנכסים
נכון ל־09/16

תשואה
מצטברת
ל־ 5שנים
המסתיימות
ב־09/16

תשואה מצטברת
ל־ 12החודשים
המסתיימים
ב־09/16

תשואה מצטברת
ל־ 3שנים
המסתיימות
ב־09/16

2.03%

3.81%

16.28%

42.86%

4.28%

14.74%

36.99%

14.95%

41.86%
45.38%

תשואה
תשואה לחודש מצטברת
ספטמבר 16
מתחילת השנה

שם הקופה

(באלפי שקלים)

מנורה כללי א’

67,516,398

-0.33%

מגדל מקפת אישית  -מסלול כללי

46,110,448

-0.34%

2.27%

“כלל פנסיה” מקיפה

38,790,578

-0.41%

1.06%

2.93%

35,087,572

-0.29%

3.25%

5.65%

18.08%

8,916,222

-0.32%

3.99%

6.02%

18.28%

43.72%

מיטב דש קרן פנסיה מקיפה

2,300,000

-0.32%

3.09%

4.96%

15.22%

39.12%

הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה

312,456

-0.27%

1.71%

3.44%

10.98%

31.70%

1

הראל פנסיה  -גילעד כללי

2

הפניקס פנסיה מקיפה לבני  50ומטה

הערות .1 :סגור למצטרפים חדשים החל מינואר .2016
 .2נכסי קופה זו נוהלו עד ל 31.12.2015-במסגרת קרן 'הפניקס תגמולים ופיצויים מסלול כללי'

מ

עט באיחור ,שנגרם בגלל תקופת החגים
דלת ימי העסקים ,פרסמו השבוע חברות
הביטוח ובתי ההשקעות את תשואות
קופות הגמל ,קרנות ההשתלמות וקרנות הפנסיה
לחודש ספטמבר .המגמה ששלטה בכלל ענפי
החיסכון הייתה שלילית ,כששוק הגמל רשם
תשואה שלילית ממוצעת של כ־( 0.5%מבין החברות
השקופות שחשפו את נתוניהן ,המוצגים מטה).
ברקע הירידות האלו עומדות ירידות השערים
שאפיינו בספטמבר את השווקים הבינלאומיים,
המנייתיים והאג”חיים כאחד .נזכיר כי באוגוסט
רשם ענף הגמל ממוצע תשואות חיובי בשיעור של
.0.3%
בהתבוננות על קופות הגמל המנהלות את סך
הנכסים הגדול ביותר בכל חברה ,נראה כי מקרב
הקופות הגדולות בשוק (למעלה ממיליארד שקל)
מובילה ,גם החודש ,ילין לפידות בביצועיה בטווח
הארוך ,ב־ 3וב־ 5השנים האחרונות .בטווח הקצר,
קופת הגמל של פסגות מובילה על מתחרותיה
הגדולות עם תשואה שלילית של  0.4%בלבד.
יש לציין כי גם החודש ,כמו בחודשים קודמים,
בולט במיוחד בית ההשקעות אנליסט ,שעל אף
שסך הנכסים בניהולו נמוך ממיליארד שקלים ,מציג
תשואות טובות בהרבה מהממוצע בענף ,הן בטווח
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הקצר ( )-0.23%ובמיוחד לטווח הארוך (עם תשואה
מצטברת של יותר מ־ 50%ב־ 5השנים האחרונות).

לא חריג למגמה
גם קרנות ההשתלמות התאפיינו בירידה בשיעורי
התשואה שהניבו לחוסכים בספטמבר – ממוצע
שלילי דומה של כחצי אחוז .קרן ההשתלמות הגדולה
של מגדל ,השנייה בגדולה בענף ,רשמה את התשואה
הגבוהה ביותר  .-0.34% -יחד עם זאת ,בהתבוננות
לטווח הארוך נראה כי היא ממוקמת בסוף הרשימה
(הן ל־ 3והן ל־ 5שנים) .קרן ההשתלמות של ילין
לפידות שולטת בענף בטווחים אלו בפער משמעותי
(תשואה מצטברת בשיעור  48.3%ב־ 5השנים
האחרונות).
גורם בענף טען בפנינו כי תשואתה העודפת
של ילין לפידות מושגת דווקא תוך חשיפה לנכסי
סיכון נמוכים בהשוואה לממוצע בענף ,בניגוד
לטענות כי מסלוליה מסוכנים יותר מהמקובל על
פי רוב .נזכיר כי אנו מציגים את הקרנות הגדולות
ביותר של הגופים השונים ,וכי לא כולן מנוהלות
לפי אותם מסלולים.
ענף הפנסיה לא היה חריג למגמה ורשם אף הוא
תשואה שלילית לחוסכים בחודש ספטמבר .מבין
 5חברות הביטוח הגדולות ,ששולטות (נכון להיום,

ערב רפורמת קרן ברירת המחדל) ביותר מ־95%
מהשוק ,בולטת במיוחד הקרן של הראל ,אשר השיגה
החודש את התשואה הגבוהה ביותר ( ,)-0.29%ואשר
גם בטווח הארוך (ל־ 5שנים) השיגה את הנתון
הגבוה ביותר ( .)45.38%גם הפניקס בולטת לחיוב
באופן יחסי ,כשמתחילת השנה היא רושמת תשואה
מצטברת של  3.99%וגם תשואתה המצטברת ב־3
השנים האחרונות היא הגבוהה ביותר.
נזכיר כי הרפורמה תהפוך את קרנות הפנסיה של
בתי ההשקעות הלמן־אלדובי ומיטב דש לקרנות
ברירת המחדל בשוק החיסכון לפנסיה ,כלומר שכל
חוסך שלא בחר קרן אחרת ,מעסיקו יצרפו לאחת
משתיהן באופן אוטומטי .לאחר שהללו זכו בתואר
במכרז של האוצר בזכות דמי ניהול נמוכים במיוחד,
יש להניח כי חברות הביטוח ינסו להתחרות בהן כעת
ולשמור על מעמדן הבכיר בענף ,לא רק באמצעות
הפחתת דמי הניהול אלא גם במישור התשואות.
לפיכך ,מעניין לראות כי בעוד שבספטמבר
תשואתה של הלמן אלדובי טובה מכל מתחרותיה
בענף ,בטווח הארוך ,כמו גם מאז תחילת השנה ,היא
מציגה ביצועים מהנמוכים בענף .לעומתה ,מיטב דש
ממוקמת במרכז הטבלה בכל התקופות.
לכל הטבלאות לחצו כאן

חדשות הביטוח

רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון החדשה
החלה לפעול השבוע

תחליף את אגף שוק ההון במשרד האוצר ,ותפעל כיחידה ממשלתית עצמאית  ‰משה כחלון:
"הרשות תשמור על ציבור המבוטחים והחוסכים"

מערכת ביטוח ופיננסים

ה

רשות העצמאית לשוק ההון ,ביטוח
וחיסכון החלה לפעול השבוע ,לפי החוק
שהתקבל בכנסת .הרשות מחליפה את
אגף שוק ההון ,הביטוח והחיסכון במשרד האוצר
ותהיה יחידה ממשלתית עצמאית אשר תפעל
מחוץ לאוצר ולא תחת שר האוצר.
בראש הרשות עומדת הממונה דורית סלינגר,
וכל עובדי האגף (כ־ 200במספר) כיום יעברו
לרשות .הרשות פועלת בינתיים מתוך משרדי
משרד האוצר ,אך היא צפויה לעבור בהמשך
למבנה נפרד.
מהאוצר נמסר ,כי תפקידי הרשות יהיו שמירה
על עניינם של המבוטחים ,העמיתים ולקוחות
הגופים המפוקחים; הבטחת יציבותם וניהולם
התקין של הגופים המפוקחים ,על מנת לקיים
את התחייבויותיהם ללקוחותיהם; קידום
התחרות בשוק ההון ,הביטוח והחיסכון ובמערכת
הפיננסית; ועידוד חדשנות טכנולוגית ועסקית.
בנוסף ,הממונה על שוק ההון יהיה המפקח על
שירותים פיננסיים מוסדרים ,בהתאם לחוק
שעבר בנושא הסדרת תחומי האשראי החוץ־
בנקאי.

כהונה בת  5שנים

שר האוצר ,באישור הממשלה ,ימנה את
הממונה לתקופת כהונה קצובה של חמש שנים
ללא אפשרות להארכה (כאשר סלינגר תכהן
עד לסיום תפקידה ,בעוד כשנתיים) .הממונה
יהיה ראש הרשות וינהל את ענייניה .הרשות
תתוקצב בסעיף תקציבי נפרד בתקציב המדינה

בדומה למשרד ממשלתי ,והממונה יהיה האחראי
על ניהול התקציב .יצירת סעיף תקציבי נפרד
לפעילות הרשות תאפשר לה שיקול דעת מיטבי
וחופש פעולה בקביעת סדר עדיפויותיה.
עוד נמסר מהאוצר ,כי עצמאות המפקחים
הפיננסיים חיונית להבטחת שוק פיננסי תחרותי
ויעיל .על הצורך בהפיכת אגף שוק ההון למפקח
עצמאי ,עמדו גם ארגונים בינלאומיים כגון ה־
 OECDוקרן המטבע הבינלאומית .הארגונים
הדגישו בהמלצותיהם את החשיבות ביצירת
רגולטור עצמאי בישראל אשר ישמור על ציבור
המבוטחים והחוסכים.
שר האוצר ,משה כחלון ,מסר עם הקמת
הרשות" ,הרשות תשפר את פעילות שוק ההון
ותגביר את רווחתו הכלכלית והחברתית של

האוצר נערך לרעידות אדמה :רוכש  50מערכות התרעה
משרד האוצר נערך לאפשרות שרעידות אדמה יפקדו את ישראל .רשות המסים פירסמה מכרז
פומבי לרכישת  50מערכות התרעה בפני רעידות אדמה ,שיש להן חיווי ויזואלי וקולי.
המכרז כולל אופציה לרכישת מערכות התרעה נוספות וקבלת שירות תיקון ותחזוקה לתקופה
של  10שנים ,לאחר תום שנת אחריות ראשונה.
המשתתפים במכרז חייבים להיות תאגידים הרשומים בישראל .כמו כן ,עליהם להחזיק באישור
תקף לגלאי רעידות אדמה ,אשר ניתן על ידי ועדת ההיגוי הבינמשרדית להיערכות לרעידת אדמה.
הגלאי חייב לעמוד בכל הדרישות המופיעות במסמך “מערכת התרעה מקומית להתרחשות רעידות
אדמה למוסדות חינוך” ,שהוציאה ועדת ההיגוי הבינמשרדית יחד עם פיקוד העורף.

דוד ליפקין

 חסכון בזמן  חסכון בעלויות משרד  הגדלת מכירות
 מתן שירות אישי ,יעיל ומקצועי ללקוחותיך
אצלנו סוכנות הביטוח שלך
בידיים טובות!
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האזרח בישראל .הרשות תשמור על ציבור
המבוטחים והחוסכים ,תשכלל את התחרות
ותחזק את אמון הציבור בגופים המלווים".
סגן שר האוצר ,יצחק כהן ,ציין כי "הרגולטור
החדש יהווה זרוע מרכזית בשוק ההון של
מדינת ישראל .עצמאות הרשות תבטיח יציבות
מערכתית ואת הגברת הפיקוח לטובת הצרכן".
סלינגר מסרה כי "רשות שוק ההון היא
בשורה של ממש לציבור החוסכים ,המבוטחים
והלווים בישראל .הרשות תפעל להגברת
התחרות בשוק ההון ובשווקים הפיננסיים
שתחת פיקוחה ,תשפר את איכות החיסכון,
הביטוח ומוצרי האשראי ותקדם אמצעים
דיגיטליים שיקלו על הציבור הרחב לקבל את
השירות הטוב ביותר".

טל072-2514488 .

w w w. g u i d e l i n e . c o . i l

עדכוני הרגולציה

סלינגר מגבילה העסקת מוכרני ביטוח
מגבילה את מכירת פוליסות הביטוח על ידי מוקדנים ללא רישיון  ‰הלשכה" :דוגלים בכך שעל
מוצרי ביטוח להימכר רק על ידי בעלי רישיון ,הן בחברות הביטוח והן בסוכנויות"

רונית מורגנשטרן

ה

מפקחת על הביטוח ,דורית סלינגר ,פרסמה
טיוטת חוזר המסדירה את פעילות מוכרני
הביטוח המועסקים אצל סוכני ביטוח.
הטיוטה אינה מתייחסת לפעילות מוקדי המכירות
של חברות הביטוח.
על פי הטיוטה ,סוכן ביטוח יהיה רשאי לבצע
פעולות שיווק באמצעות מוכרנים רק לגבי מוצר
ביטוח שאינו מוצר פנסיוני ורק לצורך:
א .איתור לקוחות.
ב .מתן מידע ראשוני על מוצר ביטוח בהתאם
לתסריט שיחה שהוכתב על ידי סוכן הביטוח ,ובלבד
שלאחר מתן מידע כאמור ,סוכן הביטוח שוחח עם
הלקוח וכלל בשיחה את כל פרטי מוצר הביטוח.
ג .קבלת פרטים טכניים מהלקוח כגון פרטי תשלום
ופרטי התקשרות ,לאחר ביצוע התאמה ומכירה על
ידי סוכן הביטוח.
ד .העברת הצעת ביטוח לידי לקוח ,החתמת לקוח
על פוליסה וטיפול בקליטת הפוליסה החתומה.
הטיוטה מסדירה את אופן הפעלת המוכרנים על
ידי הסוכן באופן הבא:
א .פעילות מוכרן תבוצע רק בבית העסק שבו פועל
סוכן הביטוח .סוכן ביטוח שאין לו בית עסק ,לא
יעסיק מוכרנים.
ב .סוכן הביטוח יפקח באופן ישיר על פעילות
המוכרן ,ופעילות המוכרן תהיה באחריותו המלאה
של סוכן הביטוח.
ג .היחס המספרי שבין סוכן הביטוח לבין מוכרנים
הפועלים תחת פיקוחו כאמור בסעיף (ב) לעיל ,לא
יקטן מיחס של  1ל־ 5בכל זמן נתון.
ד .פרטי המוכרן וסוכן הביטוח שהיו מעורבים
בעריכת עסקת ביטוח הכוללים שם ,שם משפחה,
מספר סוכן ביטוח ,כתובת וטלפון ליצירת קשר,
יישלחו ללקוח למייל ולמכשיר הנייד בתום עריכת

האוצר דורש פיקוח הדוק יותר על מוכרנים בטלפון

עסקת הביטוח .אם אין ללקוח כתובת מייל או
מכשיר נייד ,יישלחו פרטים אלה באמצעות הדואר.
משלוח הודעה לפי סעיף זה יתועד למשך שבע
שנים לפחות.
ה .סוכן הביטוח יקבע מנגנון בקרה שבו ייבחנו
פעולות השיווק אשר בוצעו על ידי המוכרן .תוצרי
הבקרה יתועדו ויישמרו למשך שבע שנים לפחות.

מנגנון בקרה מפורט
מנגנון הבקרה המבוצע על ידי סוכן ביטוח
המעסיק מוכרנים יכלול לפחות את הפעולות
הבאות:
א .שיחת המכירה של המוכרן תבוצע בהתאם
לכללים והנחיות עבודה הכוללות תסריטי שיחה
שנכתבו על ידי מנהל העסקים של הסוכנות.
ב .ביצוע האזנה ל־ 50%לפחות משיחות השיווק
המבוצעות על ידי מוכרנים המפוקחים תחתיו,

פעולות אלה יתועדו וישמרו למשך  7שנים.
ג .סוכן הביטוח יכתוב דוח הקשבה לגבי 50%
מהשיחות להם האזין .הדו"ח יכלול ,בין היתר :תאריך
האזנה ,שם המוכרן ,שם סוכן הביטוח המאזין ,פרטי
הלקוח ,מספר ת.ז .של הלקוח ,נושאי הבקרה וחוות
דעת של הסוכן על שיחת המוכרן.
ד .מנהל עסקים יבקר  30%מדוחות הבקרה אשר
נכתבו על ידי סוכן הביטוח ויכתוב דו"ח בקרה
בהתאם.
ה .כל פעולה המבוצעת על ידי מוכרן או סוכן ביטוח
שנוגעת לשיווק ומכירת פוליסה תהיה מתועדת,
וכל פעולת שיווק טלפונית ללקוח תהיה מוקלטת.
התיעוד או ההקלטה יישמרו למשך שבע שנים לפחות
לאחר שהלקוח חדל להיות מבוטח.
בנוגע לעניין התגמולים  -לא ישולם למוכרן
תגמול כלשהו שתלוי במאפייני הפוליסות הנמכרות
מאותו סוג ביטוח או הפרמיות המשולמות בעדן.
בנוסף ,מורה סלינגר לחברות הביטוח לא לקבל
בקשת צירוף מסוכן ביטוח שבמסגרת מכירת המוצר
בוצעו פעולות על ידי מוכרן ,אם לא צורפה להם
הקלטה של כל שיחות המכירה.
מלשכת סוכני ביטוח נמסר בתגובה כי היא תומכת
בסגירת מוקדי מכירות טלפוניים ,הן בקרב הגופים
המוסדיים והן בסוכנויות הביטוח" :אנו דוגלים בכך
שעל מוצרי ביטוח להימכר רק על ידי בעל רישיון.
יתר על כן ,בביטוחים ארוכי טווח ,יש הכרח בפגישה
פרונטאלית אחת לפחות ,על מנת לתת את השירות
הטוב ביותר למבוטח ,ולתפור את החליפה המדויקת
לצרכיו".
עוד נמסר מהשלכה ,כי "מהטיוטה עולה מספר
הבהרות ונושאים עליהם יש לנו השגות .אנו נמצאים
במו"מ מול הפיקוח על מנת לתקנם ולקבל את
ההבהרות המתאימות".

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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בדרך לשקיפות בעמלות :חברות הביטוח
ידווחו על העמלות ששילמו לכל סוכן בנפרד
הממונה על שוק ההון ,הביטוח והחיסכון פרסמה חוזר מחייב לדיווח שנתי על פרמיות
ותשלום עמלות לסוכנים ויועצים
מערכת ביטוח ופיננסים

ה

ממונה על שוק ההון ,הביטוח והחיסכון,
דורית סלינגר ,פרסמה ביום שני השבוע חוזר
מחייב (בעקבות טיוטה מ־ )2014המסדיר את
הדוחות שעל חברות הביטוח להגיש לממונה לגבי
היקף הפעילות בשוק ההפצה .הדוחות יכללו את
היקף הפרמיות המועברות לחברות ,דמי העמילות
ועמלות ההפצה שנרשמו בשל זכאות לסוכני ביטוח
ויועצים פנסיונים במערכות הגוף המוסדי.
על פי החוזר ,גוף מוסדי יעביר לממונה אחת
לשנה ,בין ה־ 1בינואר ל־ 31במרץ ,דיווח ממוכן
לגבי העמלות שנרשמה עבורן זכאות במערכות
הגוף המוסדי לגבי השנה הקודמת לשנה שבה
מועבר הדיווח .הדיווח יכלול את הפרמיות שנגבו
בעד המוצרים שהוא משווק וסוג המוצרים אותם
הוא משווק בעד שנת הדיווח .הדיווח ייעשה
בהתאם לנתוני היקף העמלות שבמהלך תקופת
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גוף מוסדי יעביר לממונה דיווח ממוכן אחת לשנה

הדיווח נרשמה עבורן זכאות במערכות הגוף
המוסדי לכלל בעלי הרישיון ,בחלוקה לפי בעל
רישיון ,בקובץ עמלות בהתאם לנספח א'.
למען הסר ספק ,כל גוף מוסדי ידווח על עמלות
יעד ,עמלות שירות ועמלות הפצה ,שבמהלך
תקופת הדיווח נרשמה עבורן זכאות במערכות
הגוף המוסדי ,במישרין או בעקיפין לבעלי רישיון,

בעבור המוצרים הפנסיונים או מוצרי הביטוח של
אותו גוף מוסדי.
כמו כן ,חברות הביטוח ידווחו על הנושאים
הבאים:
 היקף הפרמיות בענף ביטוח פנסיוני שנגבו
עבור הגוף המוסדי ,בחלוקה לפי בעל רישיון.
 מספר המוצרים הפנסיוניים ומוצרי הביטוח
בענף פנסיוני ששווקו על ידי כל אחד מבעלי
הרישיון.
 היקף הפרמיות בענף ביטוח כללי וימי שנגבו
עבור הגוף המוסדי ,בחלוקה לפי בעל רישיון.
 מספר מוצרי הביטוח בענף ביטוח כללי או ימי
ששווקו על ידי כל אחד מבעלי הרישיון.
 במקרה של מוצר נלווה (כתב שירות) בשל
פוליסה ,יתבצע הדיווח בהתאם לענף אליה שייכת
הפוליסה ולא לענף אליו משתייך המוצר הנלווה.

חדשות הביטוח



פוליסה קבוצתית ייחודית לביטוח חיים
לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל

תקופת הביטוח:

הזכאים להצטרף:
 .אחבריאו /ואעובדיאלשכתאסוכניאהביטוחאבישר לאובני/ותאהזוגא שראהיוא
כלוליםאבהסדראהביטוחאהקבוצתיאנכוןאל31.03.2016-אושגילםאבתחילתא
הביטוחאעומדאבתנ יאהגילאהמירבי.
ב .אחבריא ו/א וא עובדיא לשכתא סוכניא הביטוחא בישר לא ובני/ותא הזוגא
שהצטרפוא לביטוחא ל חרא מועדא תחילתא הביטוחא וגילםא בתחילתא
הביטוחא ינוא עולהא על הגיל המרבי להצטרפות שמיל וא טופסא
הצטרפותא והצהרתא ברי ותא והחברהא הסכימהא לקבלםא לביטוח.
ג .אילדי,א חבריא ו /וא עובדיא לשכתא סוכניא הביטוחא בישר לא מעלא גילא ,20
שמיל ואטופסאהצטרפותאוהצהרתאברי ותאוהחברהאהסכימהאלקבלםא
לביטוח.

הפוליסהאנערכתאלתקופהאשלא3אשניםאהחלאמאמ-א1.4.2016אועדא.31.3.2019
סכומיאהביטוחאוהפרמיותאהחודשיותא(בש"חאליחידתאביטוחא חת):
פרמיה
סכום ביטוח
גיל מינימאלי גיל מקסימאלי
חודשית בש״ח
23
500,000
35
20

הכיסוי הביטוחי:
ביטוחאלמקרהאפטירהאמכלאסיבהאשהי ,אלמעט התאבדות בשנת הביטוח
הראשונה.
סייגא זהא חלא עלא מצטרפיםא חדשיםא ו /וא בשנהא הר שונהא לרכישתא יחידהא
נוספת.א למבוטחא קייםא שהוסיףא יחידתא ביטוח,א המוטביםא יקבלוא תא סכוםא
הביטוחאעלאפיאיחידתאביטוחא חת.

א

א
א
א
א

36

45

500,000

41

46

55

500,000

115

56

65

350,000

207

66

75

150,000

265

מספראהיחידותאשניתןאלרכושא:א2
כלא יחידהא חדשהא שתתוסףא לפוליסהא קיימתא מ01.04.2016-א מחייבתא
תאהמבוטחאבהליךאחיתומי.
סכוםא הביטוחא והפרמיהא יתעדכנוא בעתא מעברא המבוטחא מקבוצתא גילא
חתאל חרת.
הפרמיותאוסכומיאהביטוחאיהיואצמודיםאלמדדאהידועאביוםא.01.04.2016
הפרמיהאתשלוםאבמלו האעלאידיאהמבוטחים,אב מצעותאהור תאקבעא
ישית.

לקבלת הצעות ולבירור זכויותיך על פי הפוליסה  -איילון חברה לביטוח ,אגף חיסכון לטווח ארוך:

טל.
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tviotkol@ayalon-ins.co.il | 1700-700-649

בכפוףאלתנ יאהפוליסה.אט.ל.ח.

עדכוני הרגולציה

האוצר מקים ממשק אינטרנטי לציבור
הרחב לאיתור תיקים ומוצרי ביטוח
חברות הביטוח יידרשו להעביר מידע מפורט בכל חודש לממונה ,לטובת
הממשק  ‰הלשכה“ :מברכת על כל מהלך שיסייע לציבור המבוטחים”

רונית מורגנשטרן

ב

מטרה להגביר את שקיפות וזמינות
המידע לציבור המבוטחים ,וכדי לאפשר
למבוטחים לרכוש או לעדכן את המוצרים
הקיימים ברשותם בצורה מושכלת ,הודיע אגף שוק
ההון במשרד האוצר כי הוא מקים ממשק אינטרנטי
מרכזי לאיתור מוצרי הביטוח בכל תחומי הענף.
הממשק יאפשר למבוטחים לאתר בקלות ובמהירות
מידע לגבי התיק הביטוחי שלהם אצל כל חברות
הביטוח ,כולל ה"פול" ,ולבחון את תנאי מוצרי
הביטוח שברשותם .טרם ברור אם המידע יפורסם
באתר נפרד של רשות שוק ההון החדשה שהוקמה
השבוע ,או באתר האוצר.
לצורך הקמת הממשק פרסמה הממונה ,דורית
סלינגר ,חוזר לחברות הביטוח להעברת מידע
מפורט לממונה עד ה־ 31במרץ  2017על הפוליסות
שבבעלותן ,פרטי המבוטח בכל פוליסה ,מספרה,
מוצר הביטוח ואם הוא אישי או קבוצתי ,מועד
תחילת הביטוח ,מועד סיומו וסך פרמיה חודשית/
שנתית.

חברות הביטוח יחויבו להעביר את הפרטים על
החודש החולף ,עד ליום ה־ 5בכל חודש.

הסרת מידע מהממשק
כל חברת ביטוח תודיע למבוטחיה על האפשרות
לבקש את הסרת המידע אודות מוצרי הביטוח שלה
מהממשק ,לא יאוחר מה־ 1במרץ  .2017ההודעה,
כאמור ,תופיע גם באתר האינטרנט של החברה
ובאזור האישי של מבוטחיה .במידה והודיעה חברה
לביטוח ,או בעת חידוש
צירוף
חזוןבעת
לביטוח
החיסכון"
בעולם
למועמד“יוצרים
ורסנו:
פוליסה על אפשרות הסרת המידע ,יראו אותה כמי
שמילאה את חובתה לפי סעיף זה .נוסח ההודעה
יהיה" :אגף שוק ההון במשרד האוצר מקים אתר
אינטרנט מאובטח שיאפשר לך לראות במרוכז את
מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל,
וזאת על בסיס נתונים שאנו נעביר אליהם .במידה
ואינך מעוניין שנעביר את הנתונים ,עליך ליצור
קשר עם חברתנו .לידיעתך ,אי העברת הנתונים
תמנע ממך לראות במרוכז באתר האינטרנט

המאובטח את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות
הביטוח בישראל".
הממונה מבטיחה לטפל בכל פנייה של מבוטח
החולק או מבקש לברר פרטים נוספים ,באמצעות
העברת הפנייה לחברת הביטוח הספציפית .לשם
כך ,יחויבו חברות הביטוח להעביר לממונה את
פרטי ההתקשרות עמן לטובת הציבור ,כולל פרטי
איש הקשר שאחראי על טיפול בפניות ציבור
בחברת הביטוח לעניין פניות שיתקבלו בעקבות
שימוש בממשק ,כתובת דואר אלקטרוני ייעודית
לפניות ציבור ומספר טלפון ייעודי לפניות ציבור.
חברת הביטוח תעביר לממונה את כתובת אתר
החשבון האישי המקוון של מבוטחיה באתר חברת
הביטוח .כמו כן ,היא תציג בדף הבית של אתר
האינטרנט שלה ,באופן ברור ובמקום בולט ,הפניה
לדף המתאים באתר האינטרנט של החברה שיעסוק
בפניות ציבור שיתקבלו בעקבות שימוש בממשק.
מלשכת סוכני ביטוח נמסר" ,אנו מברכים על כל
מהלך שיסייע לציבור המבוטחים".

הדרך הקלה לעבודה יעילה
חברת תוכנה המתמחה בפיתוח פתרונות טכנולוגים מתקדמים בתחום הביטוח ,הפנסיוני והפיננסים
המערכת מציעה ממשקים רבים המשמשים את סוכני הביטוח וחברות הביטוח בישראל

✓ חתימה מרחוק באמצעות סמס או דוא"ל

✓ מסמכי הנמקה וגילוי נאות

✓ חוברת ניתוח תיק מקיף המבצעת תכנון פנסיוני ופיננסי

✓ טפסי הצעה תפעול ושירות ממוחשבים

✓ קליטת נתונים מהמסלקה הפנסיונית

✓ סימולטור למוצרי פרט ומשכנתא

✓ קליטת נתוני קבצי פרודוקציה – ממשק אחיד

✓ סימולטור למוצרים פנסיוניים ופיננסים

✓ הפקות פוליסות און-ליין

✓ ייעול תהליך הפגישה בבית הלקוח

אלי הורוביץ  19בית גל ,רחובות | 077-5492686 | www.SMS2010.co.il
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חדשות הביטוח

מבקר המדינה 127 :אלף כלי רכב נעו
בכבישים ללא ביטוח חובה מעל שנה
מדוח שפרסם המבקר עולה כי אכיפת ביטוח החובה תקטין את עלות הביטוח
לציבור הרחב  קרנית המנהלת  6מיליארד שקל – מתנהלת ללא פיקוח מוסדר

רונית מורגנשטרן

ב

שנת  2014נעו בכבישי
הארץ כ־ 461,070כלי
רכב אשר אינם מבוטחים
בביטוח חובה מעל ל־ 60ימים,
מתוכם כ־ 127אלף כלי רכב לא היו
מבוטחים מעל שנה .בין כלי הרכב
שלא היו מבוטחים מעל שנה ,נמצאו
אלפי כלי רכב להיסעים המוניים –
כ־ 1,800אוטובוסים וכ־ 240מוניות.
כך עולה מהדוח השנתי של מבקר
המדינה ,ד"ר יוסף שפירא ,שפורסם
השבוע (ג') בפרק הדן באכיפת
ביטוח רכב חובה ו"קרנית" – הקרן
לפיצוי נפגעי תאונות דרכים.
המבקר מציין כי מתוך סך התביעות
שבהן מטפלת קרנית בשנים
האחרונות ,בכ־ 50%מהתאונות היו
מעורבים כלי רכב לא מבוטחים.
מהדוח עולה ,כי "על פי חישובי
קרנית ,עלות הפיצויים השנתית
שהיא משלמת לנפגעים בתאונות
כתוצאה מכלי רכב לא מבוטח,
מוערכת ב 100-מיליון שקל .מכאן
שהקטנת מספרם של כלי הרכב
הלא מבוטחים יכולה להפחית את
נטל התשלומים המוטל על קרנית
באופן ניכר ,וכתוצאה מכך גם את עלויות
ביטוח החובה המוטלות על הציבור ,אשר
רוכש ביטוח כנדרש בחוק".

לפעול ביתר שאת

מבקר המדינה,
ד"ר יוסף שפירא

צילום :דוברות מבקר המדינה

לדעת משרד מבקר המדינה ,על משרד
המשפטים ומשרד התחבורה לפעול ביתר
שאת כדי להשלים בהקדם את הליך החקיקה
שבא להחמיר בעונשם של מי שנוסעים ברכב
ללא ביטוח חובה ,נוכח מספרם הרב של כלי
הרכב בישראל שאינם מבוטחים בביטוח חובה.
הדוח מתייחס גם לליקויים שמצא המבקר
בפעילות קרנית  -תאגיד ציבורי שהוקם
מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים,
התשל"ה־( 1975להלן  -חוק הפלת"ד) .מטרת

העיקריות

בדוח

ההמלצות
המבקר:
נוכח חשיבות פעילותה של
קרנית ונוכח היקף הנכסים
הנרחב שהיא מנהלת ,על משרד
האוצר ,משרד המשפטים וקרנית
לפעול בהקדם להסדרת הפיקוח עליה.

1

מבקר המדינה ,ד"ר יוסף שפירא,
מצא ליקויים בהרכב חברי
מנהלת קרנית וועדותיה .בנוסף,
על אף היקף הכספים הגדול
שהיא מנהלת  -מ־ 2011לא
נערכה ביקורת פנימית בתחום
ההשקעות של קרנית
קרנית היא לפצות נפגע הזכאי לפיצויים לפי
חוק הפלת"ד ,שאין באפשרותו לתבוע זאת
מהסיבות הבאות :הנהג הפוגע אינו ידוע ,אין
לנהג הפוגע ביטוח או שהביטוח שיש לו אינו

המבקר מעריך – עלות הפיצויים השנתית של קרנית היא  100מיליון שקל
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מכסה את החבות הנדונה והמבטח
של הפוגע נמצא בפירוק.
הליקויים העיקריים שמצא המבקר
הם אי־הסדרת הפיקוח על קרנית –
הקרן שמנהלת נכסים בהיקף של
 6מיליארד שקל אינה מפוקחת;
ליקויים בהרכב חברי מנהלת קרנית
וועדותיה; על אף היקף הכספים
הגדול שמנהלת הקרן ,משנת 2011
לא נערכה ביקורת פנימית בתחום
ההשקעות של קרנית; הליך מינוי
חברי מנהלת קרנית על ידי שר
האוצר אינו מעוגן בנוהל מסודר,
אלא מבוצע על פי נוהג שקיים
במשרד האוצר שנים רבות; ליקויים
באופן חישוב העתודה הנדרשת
לכשל חברות ביטוח; ועיכובים
בקידום ביטוח מקוון ובשליחת
מכתבים לבעלי רכב לא מבוטחים.

2
3

מן הראוי ששר האוצר יעגן בנוהל מסודר
את הליך מינוי חברי מינהלת קרנית.

נוכח היקף הכספים הגדול המנוהל בקרן,
על קרנית להקפיד על ביצוען של ביקורות
הפנים במערך ההשקעות בתדירות גבוהה
וסדורה.

4

על קרנית ואגף שוק ההון לבחון בהקדם
את סוגיית ההיקף הרצוי של העתודה
לכשל חברות ביטוח ,בהתייחס למגמות בשוק
ביטוח רכב חובה וליציבות חברות הביטוח.

5

על משרד האוצר ,קרנית ומשרד התחבורה
להמשיך ולקדם את שיתופם של נתוני
פוליסות ביטוח החובה ,ולהגיע להסכמה בדבר
הגורם האחראי לשליחת מכתבי ההתראה
לנהגים שאינם מבוטחים.

ביטוח בעולם

ישראל נעדרת מדירוג מערכות הפנסיה המובילות בעולם
הסיבה :תקציב מצומצם של מממנת הדירוג  ‰דנמרק והולנד מובילות את הדירוג השנתי,
בריטניה מדרדרת למקום ה־11

ה

צילוםfotolia :

דירוג השנתי של מערכות הפנסיה
המובילות בעולם של מלבורן מרסר
שפורסם השבוע ,קובע כי מערכות
הפנסיה המובילות ומדורגות כ”פירסט
קלאס” הן דנמרק והולנד .במקום השלישי
מדורגת מערכת הפנסיה של אוסטרליה,
ואילו מערכת הפנסיה של סינגפור זינקה
ב־ 3דרגות למקום השביעי .ישראל
נעדרת מהמדד.
הדירוג של מערכות הפנסיה ()MMGPI
ב־ 27מדינות נעשה על ידי חברת מרסר
בשיתוף פעולה עם המרכז האוסטרלי
ללימודי פיננסים ובית הספר ללימודי
עסקים מונשה .המימון ניתן על ידי הזדקנות האוכלוסייה היא מרכיב חשוב במחקר
ממשלת מחוז ויקטוריה .המדד מתפרסם
מזה שש שנים ונכללות בו רוב מדינות ה־ האפסית השפיעו על מיקומם של עשר המדינות
המובילות בדירוג .פינלנד הצליחה לעלות בשתי
.OECD
בקביעת הדירוג משתמשים המומחים דרגות למקום הרביעי ואילו אירלנד עלתה
בשורה של קריטריונים לגבי איכות הפעילות בדרגה אחת למקום העשירי .מאידך ,שבדיה
והשירותים ,הניתנים על ידי מערכת הפנסיה ירדה בדרגה אחת למקום החמישי ,שוויץ ירדה
בשתי דרגות למקום השישי ,קנדה ירדה בדרגה
בכל אחת המדינות הנכללות בדירוג.
הזעזועים העוברים על שוק ההון עקב הריבית אחת למקום השמיני ואילו בריטניה מדרדרת
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בדירוגה בשנים האחרונות וירדה הפעם
בשתי דרגות למקום ה־.11

“מעוניינים לכלול
את ישראל”

עורך הדירוג ד”ר דיוויד נוקס ,מבכירי
חברת מרסר ,מסר בשיחה ממלבורן
אוסטרליה כי הוא מקווה שבעתיד תיכלל
גם ישראל בדירוג ,במידה וממשלת
ויקטוריה ,המממנת את המחקר ,תאפשר
זאת על ידי הגדלת התקציב“ .הייתי
מעוניין מאוד לכלול את ישראל במדד
הזה” ,הדגיש וציין שאפילו ניו זילנד
השכנה ורוסיה אינן נכללות בדירוג.
הוא הוסיף כי “יש חשיבות רבה לניתוח
מצב מערכות הפנסיה במדינות שונות על רקע
הזדקנות האוכלוסייה” .ד”ר נוקס גם הסביר את
צירוף ארגנטינה ומלזיה לראשונה למדד“ ,יש
חשיבות לכלול במדד מדינות מפותחות לצד
מדינות מתפתחות”.

דוד ליפקין

חדשות הלשכה
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הפשיעה עולה

עלייה של  19.5%בניסיונות גניבת
רכבים חדשים ברבעון השלישי
לפי פוינטר ישראל ,רוב הגניבות מתרחשות בין אחת לחמש לפנות בוקר
 ‰גידול של  58%בגניבות רכב שטח לעומת אשתקד

רונית מורגנשטרן

ח

ברת פוינטר ישראל מדווחת על
עליה של  14.5%ברבעון השלישי
של השנה בכמות ניסיונות הגניבה
של כלי רכב מהשנתונים האחרונים לעומת
החציון הראשון ,כאשר מרכיב מרכזי בגידול
זה משויך לסיום תקופת צום הרמדאן .מדובר
בגידול של  19.5%לעומת התקופה המקבילה
לפני שנה ,גידול של  10%ביחס לרבעון השני
של השנה ,וגידול של  30%ביחס לרבעון
הראשון של השנה.
הנתונים מתבססים על כלי רכב שמותקנים
בהם מערכות איתור .ניתן לראות כי רוב
הגניבות מתבצעות בין אחת לחמש לפנות
בוקר .בסך הכל נרשם גידול של 24%
בניסיונות גניבת כלי רכב בהם מותקנות
מערכות איתור ,כאשר מרביתם סוכלו על ידי
מערכות האיתור וכוחות האכיפה של פוינטר

 3 | 12בנובמבר 2016

בשילוב כוחות המשטרה וצבא ,לעומת ירידה
כללית של  21%בגניבות כלי רכב ביחס
לרבעון המקביל אשתקד מכלל מצבת כלי
הרכב בישראל.
עוד עולה מנתוני פוינטר ,כי נתח רכבי
הפנאי שטח ממשיך להיות יעד חם בקרב גנבי
הרכב .היקף ניסיונות הגניבה של רכבים אלה
גדל ב־ 58%ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
בפוינטר מציינים ,כי בשנה האחרונה
מתגברת מגמה של תקיפות רכב בחניונים תת
קרקעיים בהם אין קליטה של מערכות איתור
מבוססות .GPS

השיטות הפופולריות

לפי הנתונים 78% ,מהגניבות מבוצעות
באמצעות פריצה אלימה והחלפת מחשב הרכב;
 18%באמצעות גניבת מפתחות מבית הלקוח

כאשר קיים קשר ישיר בין בית הלקוח לרכב
בחניה; ו־ 4%באמצעות שוד וגניבת רכב מונע.
גניבת רכב באמצעות משתמש מורשה,
מתבצעת בדרך כלל על ידי שכפול מפתח
בידי אדם שקיבל מפתחות וקוד חוקי של כלי
הרכב .מקרי שוד וגניבת רכב ממונע היוו 4%
מסך הגניבות ברבעון השלישי.
על פי נתוני פוינטר ,אזור המרכז הוא
המבוקש ביותר בקרב גנבי הרכב ומוביל
עם  40%מהגניבות  -עליה של  21%לעומת
התקופה המקבילה אשתקד .אזור הצפון עם
 12.5%ואזור דרום עם  ,13.7%בדומה לתקופה
המקבילה אשתקד.
תל אביב מובילה עם  10%מגניבות הרכב
ואחריה פתח תקווה עם  .5%אזור ירושלים
והסביבה תופס  5%מסך הגניבות ,ירידה של
 6%לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

רשת ביטחון

מהי אחריותו של בעל משפחה ומהי
אחריותו של סוכן הביטוח?

על בעלי משפחה מוטלת האחריות הכבדה לדאוג לבני משפחתו מכל פגע או צרה ,אך
אין תחליף לשירות האישי של סוכן ביטוח שיסייע בעניינים החשובים לכולם

יובל ארנון

ל

א פעם אנו נתקלים בידיעה
על מצוקה או בעיה קשה אליה
נקלעה משפחה ,לאחר שהתברר
כי לאירוע אשר חוותה לא היה כיסוי
ביטוחי .היא נשארת בחוסר כל ונדרשת
לחסדי הציבור .זה קורה לא מעט במצבים
של דירות שנשרפות ,פגיעות בטיולים
בחו”ל ,מחלה קשה ,צורך בהשתלה
ומצבים קשים נוספים.
הקורא אשר רואה את כל הכתבות,
משתומם לא אחת בחוכמה שלאחר
מעשה“ :איך העז לנסוע לחו”ל לאזור
קשה ללא ביטוח חילוץ והצלה?”“ ,איך סוכן הביטוח אחראי על שלום לקוחותיו
לא חשב לעשות ביטוח לדירה ועכשיו
נשאר בחוסר כל?”“ ,איך לא דאג לביטוח מדובר באחריות גדולה וקשה שלא תמיד נמצאת
השתלות ועכשיו נתון לחסדי הציבור ומכירת בסדר העדיפות מול שאר התחומים .לכן ,לא פעם
אנו קוראים על מר גורלן של משפחות ,אשר חוסר
כל רכושו?” ועוד שאלות ותהיות.
כאן אנו מגיעים לנקודה אשר אמורה לבחון אחריות גרם למחסור ברשת הביטחון או לרשת
תחילה  -מהי אחריותו של בעל משפחה .כמו עם חורים גדולים מדי  -על כל התוצאות המרות
בכל משפחה ,מוטלת עליו האחריות לפרנס את שמגיעות בעקבותיהם.
אותה ,לדאוג לרווחתה ,לנסות תמיד לשפר את
רמת החיים שלה ובסופו של דבר ,לגדל את ילדיו יתרון מוחלט
אומרים שאיש לא נולד עם ידע כיצד להיות
וללוות אותם על ציר הזמן עד להגעתם לעצמאות
כלכלית ואף מעבר לכך .במסגרת אחריות זו ,הורה טוב ,זו תכונה הנרכשת עם הזמן ומושפעת
חייבת להיות לאותו בעל משפחה גם אחריות לא אחת מהסביבה התומכת והמלווה את
לדאוג לכך שאם חס וחלילה יקרה לו משהו לא ההורה הצעיר .אותו תהליך בדיוק מתרחש גם
צפוי ,תוכל המשפחה להמשיך ולתפקד כראוי בקבלת אחריות על שלום המשפחה ,וגם תכונה
ולהעמיד לרשות יקיריו מצד אחד רשת ביטחון זו מושפעת מהליווי שמקבל בעל המשפחה
למקרים קשים .מצד שני ,גם לבנות עבורם רשת מצעירותו ועד זקנתו .פה נכנסת האחריות של
כלכלית ללימודים גבוהים ,רכישת דירה ועוד .סוכן הביטוח לתמונה ,וזו אחריות קשה מנשוא
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אתר הלקוחות
החדש

תמונת
לקוח
אלמנטרי

עסק
בקליק

דירה
בקליק

יובל ארנון הוא יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני
בלשכת סוכני ביטוח

המכלול שלי

טכנולוגיה להמשך שנים של צמיחה.

b13627/15601

תמונת
עמלות

ריסק

בקליק

תמונת
סוכן

תמונת
מעסיק

הכרוכה בעבודה סיזיפית ,לאורך כל
ימות השנה ולאורך השנים :כיצד
להמחיש לבעל המשפחה את האחריות
המוטלת עליו ,וכיצד לשזור את רשת
הביטחון גם למקרים הקשים וגם לאותם
מקרים אשר יעזרו לקדם את ילדיו
בחיים (כגון לימודים)?
אחריות זו הרובצת על כתפו של סוכן
הביטוח ,היא גם זו שמייצרת את היתרון
המוחלט מול אפיקי מכירה אחרים,
מהפקיד במשרד הנסיעות שמציע ביטוח
נסיעות ועד למוקדנית אשר מנסה
לדחוף מוצר ללא כל היכרות עם צרכיו
של הלקוח ,רק למטרת עמידה ביעדים
שנקבעו לה על ידי מנהלת המשמרת .סוכן
הביטוח לוקח על עצמו את האחריות לשלום
לקוחותיו ולביטחונם הכלכלי בהווה ובעתיד,
ויש לו גם היכרות אישית עם כל בני המשפחה.
לכן ,אין לו אף מתחרים .מצד שני ,כל קיצור
או התעלמות מלקוח לאורך זמן ,יכולה להביא
לתוצאות מרות הגובלות בחוסר אחריות.
אחריות בעל המשפחה היא הראשונה ,ואילו
אחריות הסוכן היא זו המשלימה אותה .לכן ,אין
להקל בה ראש ויש להיפגש פרונטאלית עם
לקוחות בכל תקופה ,להיות מקצועיים וערניים.
מעל לכל ,יש להבין את משמעות המקצוע
המכובד של סוכן הביטוח.

לקראת הפנסיה

רוצים לפרוש מהתחום?
כך עושים זאת נכון

השינויים בתחום הביטוח עשויים להתיש ולהעלות
מחשבות על פרישה  אך אם תעריכו נכון את
מצבכם באופן אמיתי ותתכוננו היטב ליום שאחרי,
תוכלו לפרוש בצורה נעימה ,רווחית ובלב שלם

גילי ראובני

כ

אשר אתם שואלים את עצמכם מול
הראי מה צופן העתיד שלכם ,בפנים
אתם יודעים שזה הזמן “לחתוך”.
כשמדובר במכירת התיק  -השאלה היא לא
האם אתם יכולים ,אלא האם אתם מוכנים
לשחרר? לא כולם רוצים ויכולים להתמודד
עם אופיו הדינמי של עולם הביטוח המתחדש:
רגולציה ,עומס תפעולי ,ירידה בעמלות,
מעבר לעולם הדיגיטלי ותחרותיות .מרגישים
שנמאס לכם? התעייפתם? תפרשו בשיא! מותר
לומר בפה מלא ,מבלי להתבייש ולהרגיש
אשם ,ש"נגמר לי הסוס" ,שאני בוחר לפרוש
ממרוץ המרתון הזה.
סוכנים רבים נגררים בעייפות ואינם
מעניקים שרות מיטבי ללקוחותיהם .הם
אומללים ומאמללים את סביבתם .סוכנים

בניתם אימפריה וההחלטה למכור אותה היא לא רק כלכלית

צילוםfotolia :

אלו קמים בבוקר נטולי אנרגיות ,סוחבים את
עצמם למשרד ,קורסים תחת העומס התפעולי,
מתנהלים בצורה תגובתית ולא בדרך של
יוזמה ,ובעיקר מתלוננים ומקטרים על מר
גורלם.
ייתכן שסוכנים אלו מגיעים לכנסים רבים
ונהנים לשמוע על החידושים בענף ,אך הם
אינם מיישמים שום דבר ממה שנאמר שם.
מאפיין נוסף במצב כזה הוא תחלופה גבוהה
של עובדים .הלקוחות מרגישים את האנרגיות
הנמוכות ולאט לאט מצביעים ברגליים.
לכן ,לאותם סוכנים יש רק שתי אופציות:
לקחת את עצמם ולעלות כיתה ,או לחדול.
מי שנשאר במקום  -הולך אחורה .סוכן שלא
עולה למגרש ומתאמן בנחישות כדי לרכוש
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ולהטמיע את המיומנויות החדשות ,לא ישרוד.
התעייפתם? אתם מרגישים שאין לכם כוח
להמשיך במרוץ המטורף הזה? נגמרה התשוקה?
זאת לא בושה לקבל החלטה למכור את העסק.
רק חשוב לעשות זאת נכון כדי לשמר את
הלקוחות ,לשדרג את הצוות ולהרוויח בצורה
מיטבית ממכירת הנכס שטיפחתם במשך שנים
רבות .זכרו ,התיקים שלכם הם הנכסים שלכם
והם שווים הרבה כסף!

פרק חדש

בשנה הקרובה סוכנים רבים ימצאו את עצמם
בצומת של הכרעות בו הם נדרשים לקבל
את ההחלטה :האם וכיצד למכור את העסק -
ויפה שעה אחת קודם .עבדתם קשה ,בניתם
אימפריה וההחלטה למכור אותה היא לא רק
כלכלית אלא גם רגשית.
תכנון מוקדם וחשיבה מושכלת ימנעו
הפסדים ועוגמת נפש ,או במילים
אחרות :הם יסייעו לכם לקבל את
התמורה הכספית המרבית .בנקודת זמן
זו ,מומלץ להיעזר ביועץ חיצוני כדי
לקבל את ההחלטות ממקום של בחירה
ועוצמה .גורם מקצועי כזה ,יסייע לכם
להתבונן בתמונה הגדולה ולבחון את כל
האפשרויות:
… מה עושים ביום שאחרי? איך הופכים
את השנים הבאות להזדמנות של
צמיחה?
… איך מגייסים את המטענים האישיים
העצומים שבתוכנו כדי ליצור תכנים חדשים
ואיכות חיים?
… איך מארגנים מחדש סדר יום איכותי
ומעצים? כיצד נחשפים ומפתחים תחומי עניין
חדשים ומרתקים?
… כיצד יוצרים ומחזקים קשרים חברתיים
ומשפחתיים?
תכנון נכון של היום שאחרי ,מאפשר לכם לעצב
מחדש את חייכם וליצור פרק חדש ומשמעותי
בחיים שאחרי הביטוח .זה המקום שמאפשר
לכם לקחת את הניסיון והידע שצברתם ולייצר
לעצמכם את הדבר הגדול הבא.

הכותבת היא יועצת הלשכה לגביית דמי טיפול

מחוז השרון
מסייע לפעילות
עמותת אהלי
קידר

ב

לטובת
פעילותו
מסגרת
הקהילה ,מחוז השרון של לשכת
סוכני ביטוח מסייע לפעילותה של
עמותת "אהלי קידר – חברים למען
הקהילה" בכפר סבא .ב־ 20בנובמבר
יתקיים אירוע התרמה לעמותה ,בהיכל
התרבות בכפר סבא.
העמותה ,שהוקמה על ידי שלושה
חברים :אורן שעיבי ,מישל אליהו
ואברהם שרגא ,מפעילה בין
היתר מועדון בשם "חוצי גבולות"
בשכונת עליה .המועדון משמש
כמסגרת חברתית לילדים ובני נוער
בעלי מוגבלויות ,בה הם יוצאים
לטיולים בארץ ובחו"ל .עד כה
הספיקו המשתתפים לכבוש יעדים
כמו תאילנד ,מרוקו ,הודו ,קניה,
גיאורגיה ,אתיופיה ועוד .בנוסף לכך,
העמותה עורכת ימי כייף לילדים
בעלי מוגבלויות אשר נערכות בהם
טיסות בשמי הארץ עם טייס שמתנדב
בעמותה.
פעילות העמותה פונה גם למבוגרים.
העמותה הקימה מועדון פנאי למטופלים
בבית החולים "לוינשטיין" ברעננה
במטרה לפתור את בעיית חוסר הפעילות
של המטופלים במקום ,ובכל יום שישי
היא מחלקת אוכל חם לנזקקים.
סוכן הביטוח ערן בר ,הוא מתנדב
קבוע בפעילויות העמותה ,ומבקש
מסוכני הלשכה לתרום על ידי רכישת
כרטיסים בעלות של  80שקל למופע
ההתרמה השנתי של העמותה“ .אני
מקווה שחבריי הסוכנים ירימו את
הכפפה לטובת פעילותה החשובה של
העמותה .אני ,עובדיי וילדיי נגיע
למופע” ,אומר בר.

אירועי הלשכה
 מחוז חיפה והצפון יערוך כנס בריאות ב 10.11-בין
השעות  ,8:30-14:30בשיתוף מנורה מבטחים .חניה
חופשית באזור המתחם .מלון גארדן ,רחוב קדושי
יאסי  ,2חיפה
מחוז השפלה יערוך יום עיון ביום ג' ה 15.11-בין
השעות  ,9:00-13:00בשיתוף שגריר שרותי דרך ומוקד
מיקוד .חניה ללא עלות .מרכז “מונארט” ,מתחם יד
לבנים ,רחוב דרך ארץ  ,8אשדוד

חדשות הביטוח

"הבטיחו את מקומכם בכנס "MDRT

לקראת כנס  ,MDRTחוה פרידמן מספרת על חוויותיה מהשתתפותה בכנס בוונקובר
לפני מספר חודשים ,כנציגת סוכני הביטוח בישראל

חוה פרידמן־וינרוב

ל

פני מספר חודשים התארחנו בוונקובר,
קנדה ,בכנס  .MDRTבכנס זה לקחו
חלק  11,500סוכנים מ־ 71מדינות.
הכנס היה מרשים ביותר והועברו בו תכנים
רבים – תכנים מקצועיים ,הרצאות מוטיבציה,
סיפורי הצלחה של אנשים מתחומים שונים וגם
הצלחות של סוכני ביטוח מכל העולם.
לקחתי חלק בכנס זה כנציגת סוכני הביטוח
בישראל בטקס הפתיחה .הטקס היה מרשים
ביותר ,והתחושה של הנפת הדגל יחד עם 71
מדינות נוספות קשה לתיאור במילים ,התרוממות

רוח ונפש ,צמרמורת אמיתית .התחושה שאתה
מחזיק את דגל ישראל מול מדינות רבות ,חלקן
אוהדות יותר וחלקן אוהדות פחות ,מאד מסעירה,
וההתרגשות הייתה בשיאה.
מדוע אני בוחרת לשתף אתכם כעת בחוויה
זו? ביום שני ,7.11 ,נקיים כנס  MDRTלחברים
בעבר ובהווה של המועדון בארץ.
בכנס זה נכבד את זכרו של חברנו ,מר יואל
תמרי ז"ל ,שנשא נאום בכנס זה לפני שנים
רבות באנגלית עם תרגום סימולטני לעברית,
ונכבד את משפחתו .בנוסף ,יגיע אורח מחו"ל

שישתף אותנו בביטוחים באירופה.
ייקחו חלק גם יוסי מנור ,יו”ר  MDRTאירופה,
איתן חרמון ,אלוף המרתון שיספר את סיפור
הצלחתו ועוד .כל זה בניצוחו של חברנו אלון
אבן חן ,יו”ר  MDRTישראל.
חברים יקרים ,אם עדיין לא נרשמתם לכנס –
זה הזמן .התקשרו או שלחו מייל ללשכת סוכני
ביטוח ,והבטיחו את מקומכם בכנס חשוב זה.
הכותבת היא יו”ר ועדת האתיקה בלשכת סוכני
ביטוח וחברת מועדון MDRT

צילוםfotolia :

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 מתאמ/ת פגישות.
טיפול בשיווק החברה ללקוחות קיימים
במסגרת מחלקת קשרי לקוחות .מיידי,
דיסקרטיות מובטחת .קורות חיים ל:
 igalm@misgav.co.ilהמשרה פונה לנשים
וגברים .פניות מתאימות תיענינה.
לסוכנות הסדרים בפתח תקווה ,דרושה
מנהל/ת לקוחות בתחום הפרט .עבודה מול
לקוחות החברה ומול גורמים בתוך החברה:
סוכנים ,תביעות ,בק אופיס .התפקיד כולל
מענה לשאלות ,הפניה לגורמים מטפלים בתוך
החברה ,ביצוע בקרה על איכות הטיפול .נדרש
ניסיון של שנה לפחות בתחום הביטוח ,יתרון

לבעלי/ות רישיון משווק/ת ,יתרון לבוגרי
מכללה לביטוח .מיידי ,דיסקרטיות מובטחת.
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 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 וראייה 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.
סוכן ביטוח בירושלים שמתעסק בחסכון ארוך
טווח בלבד ,מעוניין להשכיר חדר במשרדו
לסוכן ביטוח .לפרטים :רודן גורדון
rodan@yeuls.co.il

Jacob@eshel-ins.co.il

לסוכנות הסדרים מובילה היושבת בפתח

משרד להשכרה בראשל"צ ומטבחון צמודים

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצערה של
משפחת ברמן במותו
של חבר הלשכה

אריה ברמן

דליה הוד

שלא תדעו עוד צער
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שכירות משנה
משרדים להשכרה בפתח תקווה 196 ,מ"ר,
מתאים למוקד מכירות ,כ 60-עמדות ,אפשרות
להשכרה חלקית קובי  – 0505233671מייל

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצערו של יו"ר
סניף רחובות־נס ציונה
אודי הוד על פטירת אימו

ז"ל

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.ilהמשרה פונה לנשים
וגברים .פניות מתאימות תיענינה
לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש/ה פקיד/ת
תביעות רכב עם ניסיון חובה .קו"ח למייל
052-7170010 ,yehuda@afrenkel.co.il

ז"ל

קומה ב .החל מהתאריך  1לאפריל  2017לפנות
לאבי ענבר 054-4535632
משרד להשכרה כ 180-מטר בהר חוצבים
(קרוב לאינטל) .המתחם מוכן ,מסודר ומחולק
למשרדים .מתאים למשרד לסוכני ביטוח,
עורכי דין ועוד .אפשרות לשיתופי פעולה.
אכלוס מה .1.10.16-לפרטים לפנות לנטלי
yosi@faynermanbituah.co ,052-8196304
להשכרה משרד חדר עצמאי ועמדת מזכירה
בתוך משרד ביטוח בפתח תקווה .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
תכנון מכירת תיקי ביטוח פרטים:
 dani@gsr.co.ilגשר מיזוגים ,רכישות והשקעות
סוכנת ביטוח מעוניינת לרכוש תיק ביטוח.
סודיות מובטחת ,אלמנטרי/חיים ,לפרטים:
052-3608505
סוכן ביטוח מעוניין לרכוש תיק ביטוח חיים /
אלמנטרי ,לפרטיםa1a@zahav.net.i :
 .052-3987609מוטי בקר

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצער חבר
הלשכה יאיר דאר על
פטירת אביו

מתלבט אם למכור את תיק הביטוח? אולי
יש פתרון ביניים? דבר איתי למציאת פתרון
יצירתי .לפרטים :גבי ,052-2759119

ז"ל

מעוניין לרכוש מסוכן ביטוח תיק אלמנטרי
בגודל בינוני .פקס ,08-9476059 :מייל:
edna1964@netvision.net.il

יוסף דאר
שלא תדעו עוד צער

gabina@smile.net.il

מעוניין לרכוש תיק ביטוח ,סודיות מובטחת.
shlomy@sureinsure.co.il ,054-4590024

