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חברי הלשכה מככבים
בנבחרי השנה של עדיף

הלשכה זכתה במהלך השנה בביטוח בריאות
וסיעוד  סוכני השנה :צביקה קידר ,חוה
פרידמן וורדה לבקוביץ
עמוד 11

גיליון מס'  1 … 611בדצמבר 2016

יו”ר ההסתדרות“ :אני סקפטי לגבי
הצלחת קרן ברירת מחדל"

בית המשפט קבע:
נאמנות מעל הכל

אבי ניסנקורן תקף את הרפורמה של האוצר בוועדה
לבחינת עתיד ענף הביטוח

עמוד 5

חובת הנאמנות של סוכן
תקפה  -גם אם חברת
הביטוח ניתקה עימו קשר
| עמוד 15

על רקע השריפות :הישג ללשכה ולסוכנים למען הציבור

פרויקט
מיוחד

חברות הביטוח ישלימו את
הפער בין הפיצוי ממס רכוש
לפיצוי על הפוליסה

בעקבות הצעת הלשכה ,האוצר דרש את תשלום הפער
וחברות הביטוח נענו  אריה אברמוביץ“ :במקרה של
הכרזה על אסון לאומני ,קרן מס רכוש מפצה עד תקרה
של  150אלף שקלים למשפחה .רכושן המבוטח של
משפחות רבות הוא בעל ערך רב יותר״  הלשכה קראה
לסוכנים לטפל באירועים כנזקי שריפה רגילים

עמודים 2־4

הישג משמעותי נוסף ללשכה

 1 | 1בדצמבר 2016

דוד ליפקין קורא ליישם
את המודל הבריטי בביטוח
האלמנטרי
| עמוד 4

עמוד 3

הלשכה :ההתנהלות
בביטוח רכבי הליסינג
 כשל ממשלתידורשת את התערבותו של
מבקר המדינה בעקבות תלונות
רבות של סוכנים ומבוטחים

הקלות לסוכנים
בחוזר ייפוי הכוח

סלינגר נענתה לבקשות הלשכה  -בוטלה
חובת ההחתמה של לקוחות קיימים

הלקח מגל הדליקות
 -ללמוד מחו"ל

| עמוד 9

עמוד 9

ת השריפות
בעקבו 

בזכות הלשכה :האוצר דרש מחברות
הביטוח לשלם את ההפרש בין מס
רכוש לנזק המכוסה בפוליסה

פרויקט
מיוחד

הוקם צוות עבודה ,שבו יהיו שותפים משרד האוצר ונציגי חברות הביטוח .ההערכה היא כי מדובר
בעשרות מיליוני שקלים שהחברות יוציאו מכיסן  ח"כ איציק שמולי" :אין שום סיבה שאת
ההפסדים יספגו דווקא אלה שנשרף להם הבית במקום חברות הביטוח"

רונית מורגנשטרן

ב

צילום :פנינה חיים

בעקבות השריפות ,יזם ח"כ איציק שמולי
דיון שנערך ביום שני בוועדת הכספים
בכנסת הציע נשיא הלשכה ,אריה
(המחנה הציוני) תיקון לחוק מס רכוש
אברמוביץ ,כי "במידה ויוכרז כי מס
בתמיכת גורמי קואליציה ומתייחס בהוראת
רכוש ישלם את נזקי השריפות ,על משרד
שעה לאסון טבע או אירוע טרור ,כך שהכרזה
האוצר לדרוש מחברות הביטוח להשלים את
עליהם לא תבטל את חבותן של חברות
הפרש הסכומים החסרים למבוטחים בפוליסת
הביטוח לשאת גם הן בעלות הפיצוי למי
תכולת דירה .כיום ,במקרה של הכרזה על
שבבעלותו פוליסה פרטית טרם האירוע.
אסון לאומי ,קרן מס רכוש מפצה בענייני
"האבסורד במצב החוקי הנוכחי הוא אדיר:
ריהוט ,בגדים ,מוצרי חשמל וחפצים אחרים
המדינה אמנם מפצה את כל הנפגעים ,אבל
עד תקרה מסוימת של  150אלף שקלים
בפיצוי נמוך ביחס לגובה הנזק .אין שום סיבה
למשפחה ,וישנן לא מעט משפחות שרכושם
שאת ההפסדים יספגו דווקא אלה שנשרף
המבוטח הינו בעל ערך רב יותר״.
להם הבית במקום שחברות הביטוח ,שלהן הם
ואכן ,ביום שלישי זומנו בדחיפות מנכ"לי
שילמו כל החיים עבור ביטוח הבית ,יישאו
חברות הביטוח לפגישה עם שר האוצר ,משה
גם כן בנטל הפיצוי" ,אמר שמולי.
כחלון ,ועם סגנו ,יצחק כהן .בפגישה ביקש
בינתיים העניק האוצר  2,500שקל לנפש
האוצר מהחברות להשלים את פער הפיצוי
בכל בית שנשרף ,ודאגה לקורת גג עד יום
הנזק
לגובה
ביחס
נמוך
בפיצוי
אבל
הנפגעים,
כל
את
מפצה
אמנם
"המדינה
שייתן מס רכוש ,לבין הכיסוי בפוליסת
ראשון הקרוב לפחות.
ביטוח תכולת דירה ,למבוטחים .כל החברות
ברשות הוקם מטה חירום לסיוע לנפגעי
מנורה,
הראל,
כלל,
מגדל,
–
הגדולות
החברות
הן
נענו לבקשה .הלשכה מבקשת מסוכניה
השריפות והממונה על רשות שוק ההון
והפניקס.
לסייע למבוטחים שנפגעו בשריפות גם מול מס רכוש
והביטוח ,דורית סלינגר ,הנחתה בסוף השבוע שעבר
וגם מול חברות הביטוח .בפועל ,לאחר קביעת מס
בעקבות הכרזת המדינה כי השריפות משבוע שעבר את חברות הביטוח לשלוח שמאים לכל המקומות
רכוש ,יוכל המפוצה לפנות לחברת הביטוח שבה הוא באזור חיפה ונטף שבאזור ירושלים הן פעולות איבה /שנפגעו כדי שעד מחר יקבלו כל המבנים הערכות
מחזיק בפוליסה ,והחברה תשלים את הפער (דלתא) אירוע טרור ,המדינה אמורה לפצות את הנפגעים שמאי על נזקיהם.
באמצעות מס רכוש ,ולא חברות הביטוח באמצעות
לסך הפוליסה המקסימלי של ביטוח תכולת הבית.
בנוסף ,בכנס חירום שאירגן ראש עיירית חיפה,
ממשרד האוצר נמסר כי מתוך רצונם של כל פוליסת הדירה .זאת משום שפוליסות דירה אינן יונה יהב ,ביום שלישי בערב השתתפות כ500-
הגורמים המעורבים להשלים את המהלך באופן היעיל תקפות במקרה של אירוע טרור או מלחמה .הפיצוי תושבים שפונו מבתיהם שלא ראויים למגורים.
והמהיר ביותר ,הוקם צוות עבודה ,שבו יהיו שותפים המקסימלי שמעניק מס רכוש על נזק לתכולת דירה "הרבה מאד אנשים התגלו כמושיעים בשריפה וגם
משרד האוצר ונציגי חברות הביטוח ,שייתן מענה נפגעה הוא  150אלף שקל ,והוא אינו כולל אובדן סוכני הביטוח הוכיחו נאמנות לציבור .כבר ביום שישי
לפרטים המקצועיים והטכניים שיעלו“ .אני מודה תכשיטים ,חפצים ,מזומן ועוד.
אחרי השריפה פגשתי סוכנים ושמאים בשטח הם היו
למנהלי ובעלי חברות הביטוח שהתגייסו בשעה קשה
הבעייתיות בתשלום של חברות הביטוח נעוצה זריזים ומהירים" ,אמר יהב .בפאנל השתתפו מנכ"ל
עם הרבה רצון טוב לסייע למבוטחים שלהם ולכלל במה שמכונה מבטחי משנה .מבטחי משנה הן חברות משרד האוצר ,שי באב"ד; ראש מחלקת הפיצויים
אזרחי ישראל .בשבוע שעבר מדינת ישראל התמודדה הביטוח הגדולות בעולם ,שמורידות את הסיכון במס רכוש ,אמיר דהאן; עו"ד-שמאי תום זגול; ויו"ר
עם אסון בסדרי גודל שלא הכרנו בעבר במספר מחברות הביטוח הישראליות ,ונושאות במרבית הנזק .סניף חיפה בלשכה ,ליאור רוזנפלד" .קשה לנו לומר
מוקדים .בירושלים טופלו כבר כ־ 100תיקים ,בזיכרון ניתן לתבוע את מבטחי המשנה רק אם קרה מקרה לכם ערב טוב כי לכם לא טוב כעת ,אך אני יכול
יעקב כ־ 140תיקים ,בטבריה כ־ 20תיקים ובחיפה ביטוח .הגדרת השריפות כאירוע טרור מבטלת את להבטיח לכם כי סוכני הביטוח האישיים שלכם יעמדו
טופלו  850תיקים מתוך  .1200עד סוף השבוע נסיים אירוע הביטוח ,וכתוצאה מכך הן אינן מחויבות לשלם לצדכם ,ילוו ויסייעו .תיעזרו בסוכנים ובמסמכים
את הטיפול בשלל התיקים כולל שמאים ,מס רכוש על הנזק .בענף הביטוח אומרים ,כי משום שמדובר השמורים אצלהם לרבות דו"ח הסוקר להוכחת הנזק
ומהנדסים” ,אמר כחלון.
באירוע טרור חברות הביטוח לא יוכלו לתבוע את שנגרם לכם וגם באם תחליטו לערער על שמאות מס
ההערכה היא כי מדובר בעשרות מיליוני שקלים מבטחי המשנה שלהן ,וייאלצו להוציא את הכסף רכוש ,ואחרי שהכל יסתיים תעשו לעצמכם טובה ואל
שהחברות יוציאו מכיסן .יש לציין כי על פי דיווח מכיסן .עובדה זו עלולה להביא לייקור פרמיות תשארו בלי ביטוח דירה ובלי ביטוח בתים משותפים",
אמר רוזנפלד לתושבים.
סוכנים מאזור חיפה מי שנחשפו בעיקר לתביעות הביטוח כדי לכסות הוצאות אלו.
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ת השריפות
בעקבו 

הקרב על אהבת הציבור
עם התפשטות אירועי השריפות מיהרו השרים להכריז על כך שמדובר באירועי
טרור מבלי לחשוב על ההשלכות הכרוכות בכך .עלות הפיצוי תעלה לקופת
המדינה כמיליארד שקלים
נחמיה שטרסלר

כ

בר מזמן לא ראינו ניהול כה חובבני
וחלמאי ,כמו זה שהתגלה באירועי
השריפה האחרונה .קשה להאמין עד כמה
הממשלה לא מנוהלת .קשה להבין איך האגפים
השונים במשרד האוצר עבדו כך ,בלי תיאום ובלי
שליטה מרכזית.
בשלב הראשון ,מיד עם פרוץ השריפה ,התקיימה
תחרות עזה בין השרים  -מי יזכה לאהבת הציבור
ומי יוכרז כמגן נגד טרור .והכל על חשבון כסף
ציבורי ,כסף של אף אחד.
בראש הרשימה התייצב ראש הממשלה ,שמיהר
להכריז כבר ביום חמישי שעבר ש"אנחנו עומדים
בפני טרור מציתים" ו"כל מי שמנסה לשרוף חלקים
מישראל ,ייענש על כך בחומרה" .וכל זאת כאשר
אף אחד לא ידע אז האם מדובר במעשי איבה אם
לא.
גלעד ארדן ,השר לביטחון פנים ,מיהר להודיע
שהוא הנחה את המשטרה לרכז מאמצים בניסיון
לאתר את המציתים ,ולמצות איתם את הדין.
אריה דרעי ,שר הפנים ,אמר שהוא יפעל לשלילת
אזרחות ממי שיימצא מעורב בהצתות ואף הודיע
לרשויות המקומיות לטפל בכל הנפגעים "ללא
מגבלה כספית" .אבל מי ישלם את ה"ללא מגבלה"
הזו? כמובן שאנחנו ,משלמי המיסים.עוד כתבות
בנושא
נפתלי בנט ,שר החינוך ,מיהר להכריז שמדובר
ב"אירוע טרור שבוצע על ידי מחבלי אש ,ואנחנו
ננצח" .כך מחנכים את הדור הצעיר  -לא לבדוק
עובדות ,אלא למהר ולהוציא מסקנות.
משה כחלון ,שר האוצר ,יחד עם מנכ"ל משרדו,
שי באב"ד ,מיהר לומר שהמדינה "לוקחת אחריות"
על כל השריפות  -לא חשוב אם מדובר באירוע
לאומני ,וגם לא משנה אם האזרח מבוטח  -המדינה
תשלם .כחלון אף אמר שתהיה "אפס ביורוקרטיה",
ושעל השמאים לעשות שמאות של "בית הלל" .מה
אכפת לו? הכסף הוא של אף אחד.

המדינה תשלם

חברות הביטוח שמעו וחיככו ידיים בהנאה .הנה
המדינה לוקחת אחריות ,וקובעת שמדובר במעשי
איבה .לכן היא גם זו שתשלם ,דרך מס רכוש ,כך
שהחברות לא ייאלצו להוציא פרוטה .יש טוב מזה?
וכאן מגיע השלב השני בסיפור .כמה אנשים
באוצר הבינו שקופת המדינה עומדת לשלם
מיליארד שקל(!) פיצויים ,בלי שחברות הביטוח
ישלמו מאומה ,ומיהרו לרשות שוק ההון והביטוח
כדי שזו תוציא הוראה בהולה לחברות הביטוח
בערב יום ראשון ,לפיה החברות צריכות להתחיל
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המשטרה עדיין לא קבעה שמדובר במעשי איבה

לשלוח שמאים לשטח ,ולשלם לנפגעים לפי
הפוליסות.
ואמנם ,זה מה שקרה .החברות החלו לשלוח
שמאים ,אלו החלו לאמוד את הנזקים ,והיו אף
כאלה שהגיעו במהירות להסכם על גובה הפיצויים.
אבל ,בחלם כמו בחלם .השלב השלישי לסיפור
הגיע ביום שלישי בבוקר ,כאשר משה אשר,
מנהל רשות המיסים ,הוציא הודעה שלפיה
בתשעה אזורים ,וביניהם שני האזורים המרכזיים
(חיפה וזיכרון יעקב) ,מדובר בהצתות שהן "בחשד
סביר פעולות איבה".
באגף התקציבים נכנסו להלם .הנה השטיח
נשמט מתחת לרגליהם ,והנטל חוזר ליפול על
קופת האוצר לבדה .אמנם חברות הביטוח עצרו
את תהליך השמאות והתשלומים ,כי למה להם
לשלם ,אם המדינה לוקחת אחריות?
ואז המשטרה הוציאה הודעה ,שלפיה היא לא
קבעה עדיין אם מדובר במעשי איבה ,משום שהיא
באמת לא יודעת .חלם בריבוע.

לרתום למאמץ

השלב הרביעי לסיפור התרחש ביום שלישי
בערב ,כאשר האוצר הוציא זימון בהול לחברות
הביטוח לבוא לפגישה עם סגן שר האוצר ,יצחק
כהן ,שנשלח למשימה מיוחדת :לרתום את חברות
הביטוח למאמץ ,למרות כל הפשלות .הוא אמר להן
שהמשטרה טרם קבעה אם מדובר במעשי איבה,
ויכול להיות שהיא לא תקבע זאת אף פעם .לכן,
כדאי להן להגיע להסכם שבו האוצר יכריז שמדובר
במעשי איבה בכל הזירות ,וישלם מה שצריך לפי
כללי מס רכוש ,כלומר  150-100אלף שקל עבור

צילום :ויקיפדיה

רכוש שנפגע ,נוסף לערך כינון למבנה .הן לעומת
זאת ,יכבדו את הפוליסות של המבוטחים אצלן
וישלמו את ההשלמה לגובה הביטוח שנרכש.
כך הציבור ייצא מרוצה מכל הצדדים .והרי
אמרנו :העיקר אצל הפוליטיקאים זה אהבת
הציבור .התקציב? קופת המדינה? זה ממש לא
בקלפים.
ואמנם ,למחרת בבוקר ,הגיעו הצדדים להסכם
סופי ,ושר האוצר אמר ש־" 95%מהניזוקים יוכרו
כנפגעי פעולות איבה ,ואלה שלא ,נמצא עבורם
הסדר מיוחד" .כלומר ,המדינה תממן את עיקר
הפיצוי ,את הבנייה מחדש של בניינים ודירות
שנשרפו ,ואת תכולת הדירות עד לסכום של
 150-100אלף שקל לדירה .מדובר בסכום של
כמיליארד שקל ,הרבה מעבר להערכה המוקדמת
של אגף התקציבים .והכל עקב התנהלות כושלת
וחלמאית של הממשלה ומשרד האוצר .ברור גם
מדוע חברות הביטוח הסכימו לעסקה .היא תעלה
להן רק כמה עשרות מיליוני שקלים ,כך שהן
צוחקות כל הדרך לבנק.
במדינה נורמלית ,הכל היה צריך להתנהל
אחרת .השרים היו יכולים לומר כל מה שהם
רוצים ,אבל שר האוצר היה צריך להתייצב מול
המצלמות ולהכריז :רגע ,סבלנות ,נלמד את
הנושא ,ורק אז נביע עמדה .נכון שצריך לעזור
לאזרחים שנפגעו מהשריפה ,אבל תפקידי הוא גם
לשמור על הקופה.
אבל במציאות שלנו הקופה ממש לא חשובה .מה
שחשוב זה הקרב על אהבת הציבור.
הכותב הוא הפרשן הכלכלי של "הארץ" ושל
"חדשות ”2

ת השריפות
בעקבו 

הלקח מגל הדליקות :ליישם את
המודל הבריטי בביטוח האלמנטרי
צילום :נאור רהב באדיבות מעריב

ההתנהלות בעקבות גל השריפות האחרון מוכיחה כי הגיע הזמן לנטוש את
המודלים המסורתיים ,שמעוררים מחלוקת סביב זהות הגורם האחראי על כיסוי
הנזקים ,וללמוד מהמודלים המיושמים בחו"ל
דוד ליפקין

ג

ל השריפות השני בעוצמתו ,אחרי
הדליקה הגדולה ביערות הכרמל ,שפקד
את המדינה ,מחייב לבחון מודלים חדשים
בביטוח אסונות טבע .יש לנטוש את המודלים
המסורתיים ולשים קץ למחלוקת המתפתחת
בין הממשלה לחברות הביטוח ביחס לכיסוי
נזקי השריפות .חייבים לחשוב קדימה על
בסיס מודל ביטוחי שמיושם בחו”ל.
כדאי שקברניטי תעשיית הביטוח ,כרשות
שוק ההון והביטוח ומנהלי חברות הביטוח,
ילמדו מלקחי המצב של תת ביטוח ,שקיים
בקרב חלק מנפגעי הדליקות אשר איבדו את
רכושם .בנוסף ,עליהם להתמודד עם האיתותים
על כך שחברות ביטוח מתכוונות לייקר
את פרמיות הביטוח האלמנטרי מתוך הנחה
שמבטחי המשנה יעלו את הפרמיות במהלך
חידוש חוזי הביטוח לשנת  ,2017מהלך שלא
עשו בשנים האחרונות.
למה שלא ליישם את המודל הבריטי של
 FLOOD REביחס לביטוח מפני אסונות טבע
כגל דליקות ורעידות אדמה? המודל הבריטי
מבוסס על הסכמות בין הממשלה הבריטית
לחברות הביטוח כדי לתת כיסוי ביטוחי
בתעריפים מוזלים מפני שיטפונות ,אסון הטבע
שבריטניה מתמודדת עמו מדי חורף ,ופוגע
במאות בעלי בתים הנמצאים באזורים מסוכנים.
המודל הבריטי מבוסס על פול ביטוחי לביטוח
מפני שיטפונות .סוכני הביטוח דואגים שסעיף
הביטוח יופרד מפוליסת הביטוח האלמנטרי
כדי להנות מהתעריפים הנמוכים בפול

הביטוחי .הפרמיות של הפול צמודות לשיעורי
הארנונה של הרשות המקומית כדי לתמוך
בבעלי הכנסות נמוכות על מנת שיוכלו לבטח
את רכושם.
הממשלה הבריטית לא הסכימה לסבסד
את הפול הביטוחי ,אולם היא התחייבה בפני
חברות הביטוח להקצות כספים פנויים בתקציב
לנפגעים ,במיוחד כאשר השיטפונות גורמים
לנזקים גדולים לרכוש .הסכמה זו הושגה ב־4

 1 | 4בדצמבר 2016

סוכנות וסוכנים נכבדים,
בעקבות פגישות האוצר עם מנכ"לי חברות הביטוח,
הוחלט על שילוב הידיים למען האזרחים והמבוטחים .אנו
שמחים שהתהליך יביא בסופו של דבר את המבוטחים
שנפגעו לחזור אל שגרת חייהם ,גם מבחינה כלכלית ,ואנו
נהיה שם על מנת לעזור להם.
לפי הודעת משרד האוצר ,על המבוטחים להתחיל בפניה
מול מס רכוש .למי שטרם פתח תביעה יש להכווין את
המבוטחים לעשות כן בטווח המיידי .ואנו ממליצים
שנוודא כי המבוטחים פותחים תביעה במס רכוש ולמי
שיש ביטוח תכולה ,נפתח תביעה במקביל.

מה ניתן לתבוע ממס רכוש?

המודל הבריטי מבוסס על הסכמות
בין הממשלה הבריטית לחברות
הביטוח כדי לתת כיסוי ביטוחי
בתעריפים מוזלים מפני שיטפונות,
אסון הטבע שבריטניה מתמודדת
עמו מדי חורף
באפריל השנה ותעמוד במבחן בחורף הקרוב.
למה לא ליישם חלקים מהמודל של
 REבביטוח הרכוש מפני פגעי טבע כדליקות?
גם הממשלה תפיק מכך תועלת וחברות הביטוח
לא יצטרכו לשאת ברוב נזקי אסונות הטבע.
דרושה חשיבה שתתאים למציאות החדשה,
שכולם ייהנו ממנה ולא תהווה הכבדה על
הציבור.
FLOOD

 חסכון בזמן  חסכון בעלויות משרד  הגדלת מכירות
 מתן שירות אישי ,יעיל ומקצועי ללקוחותיך
אצלנו סוכנות הביטוח שלך
בידיים טובות!

הנחיות לסוכנים ממס רכוש

טל072-2514488 .

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

 מבנה – שיקום מחדש של המבנה כולל דיור חילופי
לפי הערכת שמאי ומהנדס לגמר השיקום.
 תכולה – עד לתקרה  ,על פי תקרות מס הרכוש.
ההשלמה תגיע מחברת הביטוח שביטחה את התכולה.
(בימים הקרובים יפרסמו החברות את נוהל התביעה
שתאפשר למבוטחים בתכולה לתבוע את ההפרש מעל
לפיצוי שיתקבל ממס רכוש)
 רכב  -יפוצה בנזק חלקי במוסך ,או תשלום באובדן
גמור על פי המקובל.
 עסקים – נזק ישיר לציוד עסקי ,מלאי על פי דוחות
הכספיים ,וכן מסלול לתביעת נזק העקיף.

למי המבוטחים פונים?

מרכז תמיכה מקצועי אליו ניתן לפנות בנושא קרן פיצויים
בימים א'-ה' בשעות  16:00-8:15באחד ממספרי הטלפון:
* 4954או 1-2222-4954
 02-5656400שלוחה  | 5בפקס 076-8090762
בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת MASMAK@TAXES.GOV.IL
פתיחה תביעה מקווננת https://www.misim.gov.il/

smPapaInternet/frmOpenMiniLogin.aspx
טופס תביעה https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/
misui2881new.pdf

התמצית לעיל הינה לנוחיותכם ולצורך הבהרת הנושא.
הנוסח המחייב לחישוב הפיצוי הינו בהתאם ובכפוף
להוראות הדין הרלוונטיים.
אריאל מונין
יו"ר הועדה לביטוח כללי

חדשות   הביטוח

אבי ניסנקורן" :זו טרגדיה שהמפקחת
לא עוסקת בדמי הניהול הגבוהים
שהגמלאים משלמים"

יו"ר ההסתדרות תקף את האוצר בוועדה לבחינת עתיד הענף  אברמוביץ סקר את מתווה הלשכה לפתרון
משבר הסיעוד הקולקטיבי ,וניסנקורן התרשם וביקש לקיים פגישה נוספת על מנת להרחיב בעניין

רונית מורגנשטרן

י

ו"ר ההסתדרות ,אבי ניסנקורן ,התארח אתמול
בישיבת הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף
הביטוח .ניסנקורן תקף את רפורמת ברירת
המחדל של אגף שוק ההון ואמר" :לא ברור לי
מדוע סלינגר סירבה להורדת תקרת דמי הניהול.
אני סקפטי לגבי הצלחת קרן ברירת המחדל .דמי
הניהול השערורייתיים ביותר הם אלו שמשלמים
הגמלאים –  4,000שקלים יורדים מהפנסיה
שלהם מידי שנה בשל דמי הניהול הגבוהים .זאת
טרגדיה שהמפקחת לא עוסקת בה ,ואנחנו נמצא
את ההזדמנות להכריח אותה לטפל בזה".
מנכ"ל משרד האוצר לשעבר ,שמואל סלבין,
הוסיף על כך ואמר כי "מדינת ישראל מתנערת
מלעסוק בכך ,מפני שלגמלאים אין כוח פוליטי או
מי שיגן עליהם".

לעודד במגוון כלים

בהתייחסו למשבר הסיעוד אמר ניסנקורן,
"הממשלה צריכה לעודד ביטוח סיעודי במגוון
כלים – ביטוחים קולקטיבים ארוכי טווח ,ביטוח
סיעוד ממלכתי ,ביטוח סיעודי פרטי ,קופות חולים
ואג"ח מיועד .אפילו בגישה הקפיטליסטית של
ז'בוטינסקי – מרפא הינו באחריות הממשלה".
בתגובה אמרה יו"ר אמון הציבור ,גלית אבישי,
כי "הבעיה האקוטית ביותר בתחום הסיעוד
היא הקשיים שמטילות חברות הביטוח על
מימוש הפוליסות .מנתונים שאספנו עולה ,כי
 97%מהתביעות בבתי המשפט בנושאי סיעוד
מתקבלות .אני מצפה מההסתדרות להפעיל לחץ

יו"ר אמון הציבור ,גלית אבישי:
"הבעיה האקוטית ביותר
בתחום הסיעוד היא הקשיים
שמטילות חברות הביטוח על
מימוש הפוליסות
על חברות הביטוח בנושא".
ניסנקורן השיב" ,לממשלה יהיה נוח שנטיל את
האחריות על החברות .מי שצריכה לשאת באחריות
בכל עולם הסיעוד היא הממשלה".
נשיא לשכת סוכני הביטוח ,אריה אברמוביץ,
סקר את מתווה הלשכה לפתרון משבר הסיעוד
הקולקטיבי בקרב גילאי  75ומעלה" .המתווה שבנינו
באמצעות אקטואר ,מציע פתרון לכ־ 50אלף אזרחים
בגילאי  75ומעלה העומדים להיפלט מביטוחי
הסיעוד הקבוצתיים .אלה יזכו לפוליסת סיעוד בדמי
ביטוח מוזלים ומסובסדים בעלות חודשית של 500
שקל ,כרבע מהמחיר אותו הם נדרשים לשלם כיום.
גובה הפיצוי החודשי ,במקרה בו המבוטח יהפוך
לסיעודי ,יהיה  3,000שקלים .סוכני הביטוח
ישווקו את ביטוחי הסיעוד האלו ללא עמלה.
סך התקצוב השנתי הנדרש לנושא ב־ 5השנים
הקרובות ,הוא  710מיליון שקלים ,ויישאו בו
מדינת ישראל וחברות הביטוח" ,אמר אברמוביץ.
ניסנקורן ואברמוביץ סיכמו להיפגש בהמשך ולדון
בנושא בהרחבה.

שוכחים את הביטוח הלאומי

בהתייחסו למשבר הפנסיה בישראל אמר יו"ר
ההסתדרות" ,בכוונתנו לפעול להגדלת ההפרשות
לפנסיה ל־ 20.5%בכל המשק .יחד עם זאת ,כולם
מדברים על משבר הפנסיה ,אבל שוכחים את
הביטוח הלאומי .ממשלת ישראל חייבת להגדיל את
הקצבאות הנמוכות של ביטוח לאומי".
בנוגע לפערי השכר בין גברים לנשים ,ניסנקורן
ציין כי "נשים מרוויחות פחות מגברים משלוש
סיבות עיקריות :חלקיות המשרה ,בחירת מקצוע –
גברים בוחרים מקצועות מוטי הכנסה ונשים לא ,ואי
קיום שכר שווה בין עובד לעובדת .אם נוריד את
שעות העבודה ל־ 40שעות שבועיות ,מיד נקטין את
הפער".
בראשות הוועדה הציבורית עומד השר לשעבר,
גדעון סער ,וחברים בה אברמוביץ ,סלבין ,אבישי
והמפקח על הביטוח לשעבר ,רו"ח דורון שורר.
ניסנקורן .יפעל
להגדלת ההפרשות
לפנסיה ל־20.5%
קרדיט :יוסי זליגר

הדרך הקלה לעבודה יעילה
פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בתחום הביטוח ,הפנסיה והפיננסים
2016
בנובמבר2016
24בדצמבר
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בדים קשה?
עצמאיים ,עו
סוכני ביטוח

בנק יהב
עריך אתכם
מ

 50%הנחה
בעמלות
*₪20
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עד  96חודש ב"פריייים" 3.8% +
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לדחיית תשלו
אפשרות

שיווק 11.16

ישת משרד
ה לר
כבוד הנכס
הלווא כנגד שיע
עילות בני״ע
הטבות בפ

בנק יהב-זה הבנק שלך!
אנו לשרותכם ב 45 -סניפים ברחבי הארץ

כל האמור בפרסום זה לרבות מתן האשראי ,הביטחונות ודמי הטיפול נכון למועד הפרסום וכפוף להוראות הדין ,לנהלי ולתנאי
הבנק ולאישורו .הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת .עמלות עו"ש נפוצות*.לסוכן עצמאי המעביר פעילות עסקית
חודשית לבנק יהב בהיקף של  ₪ 12,000ומעלה.

חדשות   הביטוח

אלון גלזר" :אם פעם ראינו תשואות של20%
ויותר ,היום מדברים על תשואה חד ספרתית"

דבריו של סמנכ"ל לידר נאמרו בוועידת עדיף השבוע ,בהתייחסו למחירי הסחירות הנמוכים יחסית של
חברות הביטוח  בין המשתתפים היה גם ד"ר גיא רוטקופף ,מנכ"ל איגוד והתאחדות חברות הביטוח
שהתייחס לסולבנסי  2והזהיר" :יישום דרישות ההון החדשות כבר ב־ 2017יסכן את יציבות החברות"

רונית מורגנשטרן

"

אני קורא לחברות הביטוח – במס רכוש
יש תקרות לסכומים .במקום בו התקרות
נמוכות מהסכומים של המבוטחים
בפוליסות ,יש לשלם את ההפרש .אני בטוח כי
חברות הביטוח יענו לפניה שלנו" ,אמר אריה
אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני ביטוח ,בוועידת
עדיף שהתקיימה ביום שלישי השבוע.
אברמוביץ קרא לחברות הביטוח לסייע לסוכנים
על מנת לתת את מלוא הפיצוי ללקוחות במקרי
השריפה אשר לא הוכרזו כאירוע לאומני .בנוסף,
הוא ביקש מהסוכנים לסייע למבוטחים גם בנושא
מס רכוש במקומות בהם אירועי ההצתות הוכרזו
כאירוע לאומני ,והודיע כי ייצא חוזר מסודר בנושא
מהלשכה.
דבריו של אברמוביץ נאמרו במסגרת רב שיח
בנושא "יציבות בעידן של רווחיות פוחתת" .בפאנל
השתתפו גם אלון גלזר ,מנהל מחלקת המחקר,
סמנכ"ל לידר שוקי הון ,ד"ר גיא רוטקופף ,מנכ"ל
איגוד והתאחדות חברות הביטוח ,ויוליה מרוז,
מנכ"לית איגוד בתי ההשקעות .את הפאנל הנחה
רו"ח בני גבאי.
"אני לא ישן כבר כמה לילות ולא אשן כמה לילות
על מנת שחברות הביטוח יעשו את המקסימום
האפשרי למען הלקוחות שלהן" ,אמר ד"ר רוטקופף
בתגובה לדבריו של אברמוביץ.

משבר אמיתי
רוטקופף התייחס גם לדרישות ההון החדשות
(סולבנסי  )2וגילה כי טיוטה ראשונה של רשות
שוק ההון צפויה לצאת בימים הקרובים" .התקנות
בוחנות את ההון בכלים של מדידת סיכונים,
עבור אירועים שיכולים לקרות אחת ל־ 200שנה.
יש חברות שצריכות לשלש את ההון שלהן כדי
לעמוד בכללים האלה" ,אמר רוטקופף והוסיף כי
"זו המהפכה הגדולה ביותר בעולם הביטוח ועושים
אותה בתקופה קשה מאוד לתחום  -מבחינת
היקף הרגולציה ,שווי השוק של החברות והירידה
ברווחיות .השוק עדיין לא מוכן לכך למרות
שבאוצר רוצים להחיל אותה ב־ 2017ובאופן מלא
תוך  3שנים .אני חושש שאם זה יקרה יהיה לנו
משבר אמיתי .אני מקווה ומאמין שנצליח למנוע
את זה".
לגבי מחירי הסחירות הנמוכים יחסית של חברות
הביטוח אמר אלון גלזר כי "בוחנים בנקים וחברות
לפי ההון .אם פעם ראינו תשואות של  20%ויותר,
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אברמוביץ

רוטקופף

אלון גלזר" :אם פעם ראינו
תשואות של  20%ויותר ,היום
מדברים על תשואה חד ספרתית.
אחרי שנים טובות של שוק ההון
אנחנו מצפים לשנים פחות
טובות והסיכון הרבה יותר גדול"
היום מדברים על תשואה חד ספרתית .אחרי שנים
טובות של שוק ההון אנחנו מצפים לשנים פחות
טובות והסיכון הרבה יותר גדול" ,הוא הסביר.
"הסיטואציה כמעט בלתי אפשרית כי בעת
האחרונה הרגולציה נגעה כמעט בכל תחום ועשתה
בו חריש עמוק" ,מוסיף רוטקופף" .עצם העיסוק
גורם לפגיעה ולהעדר יציבות .היום כשמסתכלים
על שווי השוק של החברות הוא במגמת השתפרות
מסוימת ,אולי בגלל הבחירות בארה"ב או השינוי
באג"ח ארוכי הטווח ,אבל עדיין חברות הביטוח
נסחרות באחוזים ממשיים פחותים מהערך שלהן.
דבר נוסף הוא שהרגולטור מדבר בכמה קולות.
הכנסת אומרת שצריך למכור חלק מהחברות עד
 2019ובמצב הקיים זה לא יהיה פשוט".

שיווק ישיר
בהתייחסו לשאלה כיצד מתכוננים סוכני
הביטוח לשינויים בעולמם ,אמר אברמוביץ כי
"זיהינו את המגמה הכלל עולמית ,של שימוש

מרוז

באמצעים דיגיטליים ובאינטרנט ,ובלשכה
מכינים את הסוכנים לעתיד .יש תחומים שנפתחו
היום לסוכנים ולא היו בהם בעבר .נכון להיום רק
 25%מהסוכנים עוסקים בפיננסים .זהו גם מקור
הכנסה לסוכנים וגם מקום שבו הסוכנים צריכים
להיות לצד המבוטחים .אנחנו נעשה הכשרות
לסוכנים וזה יביא את הסוכנים למקום בו הם
צריכים להיות".
לדבריו ,חברות הביטוח לא מתייעלות בתחום
הדיגיטלי" .הבירוקרטיה סוחפת גם אותנו80% .
מהזמן הסוכן מתעסק בשירות ולא במכירה .חברות
הביטוח והמוסדים האחרים חייבים לעזור לנו ,גם
אם זה כרוך בפיטורי עובדים".
"אנחנו לא מסתכלים על הקדמה כמשהו
שמפחיד" ,אומר אברמוביץ" .נעשו מחקרים לפיהם
המשווקים הישירים של חברות הביטוח עולים
לחברות הרבה יותר מאשר הסוכנים .לנו משלמים
רק כשאנחנו מביאים את העסקה".
בהתייחס לריכוזיות של תעשיית הפיננסים
בישראל אמרה מרוז כי "כשמסתכלים על החלוקה
שלה ,היא עדיין רחוקה מלהיות שוויונית .במגרש
תחרותי יותר כולם ירוויחו .ברגע שיש יותר
תחרות יש מגוון גדול יותר של הצעות וזה נותן
לסוכנים הרבה יותר כלים להתאים את הניהול
של ההשקעות וניהול משק הבית לצרכים שלהם.
בתי ההשקעות נתפסים כמחוללי תחרות ובתחום
האשראי הם כבר הורידו את המרווחים לכן אין
סיבה שלא לאפשר להם להיכנס גם לתחום האשראי
הצרכני .ברמת הוויז'ן והמאקרו ,הרגולטור הנוכחי
מוביל אותנו לכיוון טוב ואני מקווה שכך זה ימשך
– פחות ריכוזיות ויותר תחרות".

חדשות הביטוח

רשות שוק ההון תומכת בהרחבת פעילות
סוכני הביטוח לתחום הפיננסים
תמריצי החברות לסוכנים צפויים להיכלל בתקנות שתפרסם הרשות  סגן הממונה ,יואב גפני ,על
פעילות המסלקה" :יש שחקנים שאמורים להיות פאסיביים ,אך משתמשים במידע שמתקבל לרעה"
רונית מורגנשטרן

"

על פי החזון הדיגיטלי של האוצר ,הסוכן
יהפוך להיות  One stop shopויקבל את
כל הפרטים של המבוטח בלחיצת כפתור.
היינו רוצים שכשהסוכן עומד מול הלקוח ,הוא גם
יטפל בכסף שלו" ,כך אמר יואב גפני ,סגן בכיר
לממונה על שוק ההון ,בוועידת עדיף שהתקיימה
ביום שלישי האחרון.
בהתייחסו לתגמול סוכני הביטוח ולשינויים
הצפויים בו ,אמר גפני כי תמריצי החברות לסוכנים,
כדי שימכרו יותר ,יכללו ככל הנראה בתקנות
שתפרסם הרשות .לדבריו ,תגמול שאינו כספי עלול
להשפיע על הסוכן לקבל החלטות לטובתו ולא
לטובת המבוטח" .לכן התגמול צריך להיות כספי
בלבד" ,הדגיש גפני.

יואב גפני

ביטוחי יתר ולא פעם גם ביטוחי כפל .לפעמים
מתקשרים אנשים שהם לא סוכנים מורשים ,ולכן

עופר אליהו התפטר מתפקידו כיו"ר איגוד חברות הביטוח

שימוש לרעה בפישינג

"הפניה למסלקה ,מאפשרת לקבל מידע לגבי כל
החסכונות הפנסיוניים" ,אמר גפני" .מצאנו שיש
שחקנים שאמורים להיות פסיביים ,אך משתמשים
במידע שמתקבל לרעה .גוף שהצהיר על פישינג,
כשהלקוח עליו התבקש המידע אינו שלו ,משתמש
לרעה בליד ופונה לאותו הלקוח .אני באמת חושב
שחלק מהגורמים בענף עשו נזק קשה לסוכנים
הוגנים ,שהם הרוב הגדול".
"בעולם המתפתח יש לסוכני הביטוח והחברות לא
מעט פעילויות שליליות שאנחנו פועלים נגדן",
הוסיף גפני" .למשל ,במוקדים טלפוניים אפשר
לאתר אוכלוסיות .הצד החיובי הוא שאפשר להיות
מדויק לגבי החיתום ולהקל על הפעולות .מצד
שני ,אפשר לאתר אוכלוסיות חלשות באמצעים
טכנולוגיים ,שהשימוש בהם יוצר תופעה של מכירת
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להתמודד עם הנושא היא באמצעות
עופר אליהו ,יו"ר איגוד חברות
עתירה לבג"צ ,משום שהדיונים עם
הביטוח ,התפטר ביום שני השבוע
האוצר וסלינגר לא הביאו לתוצאות.
לאחר שהוחלט להימנע מהגשת בג"צ
לעומתם ,איזי כהן ,מנכ"ל כלל
נגד הממונה על שוק ההון והביטוח,
ביטוח ,טען כי עדיף להתמקד כיום
דורית סלינגר ,עקב המגבלות
במניעת החלת תקנות סולבנסי 2
שהטילה על חלוקת דיבידנד בחברות
כבר בתחילת  ,2017היות והן עלולות
הביטוח .חברי האיגוד מנסים להניא
לפגוע ביציבות החברות .עמדתו
אותו מהחלטתו .אליהו ,המשמש
עופר אליהו
נתמכה בידי ראשי הראל ומנורה.
כמנכ"ל קבוצת מגדל ,פרש לפני
מנכ"ל איגוד חברות הביטוח ,ד"ר גיא
יותר משנה גם מתפקידו כיו"ר התאחדות החברות
רוטקופף ,הציע שנושא הבג"צ לא יירד מהפרק
לביטוח חיים.
בישיבה שקיים האיגוד ביום שני טענו חברות אך יש למצות קודם הדיאלוג עם האוצר .ההצעה
הביטוח מגדל והפניקס כי על האיגוד למקד התקבלה ברוב ,ובתגובה הודיע עופר אליהו כי
את מאמציו לאפשר חלוקת דיבידנד .לשם כך ,הוא מתפטר מתפקידו.
רונית מורגנשטרן
ראשי החברות ,בהם אליהו ,טענו שהדרך היחידה
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הוצאנו לאחרונה נייר בנושא המוכרנים ומתקיימים
דיונים מול השוק בנושא" ,אמר גפני.
"מצאנו שבחלק מהמקרים הסוכנויות שעובדות
מול מעסיקים ,לפני שהן מאפשרות את זכות הבחירה
בסוכן ,מעבירות לעובדים ניירות שאין מילים
אחרות לתאר אותן חוץ מהפחדה" ,הוסיף גפני.
"לא רק שהדבר נוגד את החוק אלא שהוא גם פועל
בניגוד לחובת הנאמנות של הסוכנים .בנוסף ,יש
מקרים שמשפיעים על התפיסה של הרוב הגדול ,כמו
ניגוד עניינים .מגיע סוכן ,שהוא בבעלות מלאה של
המעסיק ,ומשמש כסוכן הפנסיוני של העובד מבלי
ליידע את העובד שהוא בבעלות המעסיק ושהוא
מקבל עמלה על עצם השיווק של הפעולה .הפעולות
האלה משליכות על הנכס העיקרי – האמון".

חדשות  הביטוח

"נזק עצום לציבור המבוטחים
במדינת ישראל"

הלשכה מבקשת את התערבותו של מבקר המדינה בנושא ביטוח רכבי ליסינג בטענה כי מדובר
ב"כשל ממשלתי"  משרד התחבורה והממונה על שוק ההון מגלגלים את האחריות אחד על השני

רונית מורגנשטרן

ל

שכת סוכני ביטוח פנתה למבקר המדינה,
יוסף שפירא ,בבקשה להתערב ולפעול
מול משרדי הממשלה הרלוונטיים "במטרה
להוביל לתיקון הכשל הממשלתי בביטוח רכבי
ליסינג ,אשר מוביל לנזק וכאב עצום לציבור
המבוטחים במדינת ישראל" .בלשכה מצטברות
תלונות רבות של סוכנים ומבוטחים על התנהלות
חברות הליסינג מול מבוטחי צד ג' ,שרכבם נפגע
בתאונת דרכים על ידי רכב ליסינג.
בפנייה עליה חתום היועץ המשפטי של הלשכה,
עו”ד עדי בן אברהם ,מפורט המצב הקיים בו חברות
הליסינג וההשכרה זוכות לפטור
מעריכת ביטוח צד ג' לרכב.
החברות מהוות "מבטח עצמי"
אשר ביום פקודה יפעל ויטפל
בתביעות לקוחותיו או צד ג',
שהיה מעורב בתאונת דרכים
עם הרכב בבעלותם.
עם זאת ,חרף העובדה כי
החברות מהוות "מבטח" ,הן
אינן מפוקחות על ידי רשות יוסף שפירא
שוק ההון ,ומשכך הן גם לא
פועלות ליישוב תביעות מבוטחיהם/צד ג' ,בהתאם
לסטנדרטים אשר נקבעו על ידי משרד האוצר
לחברות הביטוח.
צוות יעודי בוועדת הביטוח הכללי עבד במשך
שנה על הנושא והגיע למסקנה כי אין מנוס

מפניה למבקר.

יחס מחפיר
כפועל יוצא מהיעדר הפיקוח ,התנהלות החברות
בתחום יישוב תביעות הינה מתחת לכל ביקורת .צד
ג' אשר נדרש להתמודד עם החברות זוכה לייחס
מחפיר בלשון המעטה ,באופן שאינו עולה בקנה אחד
עם הדרישות החלות על מבטחים שמפוקחים על ידי
רשות שוק ההון .יותר מכך ,התנהלות זו התבררה לא
מעט בבתי המשפט אשר דנו בהתנהלות המחפירה
של החברות ,כלפי אותם בעלי רכבים (צד ג') אשר
ביקשו למצות את זכויותיהם מול
החברות.
עו"ד בן אברהם מזכיר כי
בדצמבר  2008פרסם המפקח על
התעבורה ,אלכס לנגר" ,נוהל
בנושא ביטוח צד ג' לכלי רכב
המיועדים להשכרה ולהחכרה
(ליסינג)" ,ובו נאמר כי חברה
שבחרה ליטול על עצמה את
הכיסוי לצד ג'" ,תסלק כל דרישה
לפיצוי בגין נזק לרכוש צד ג'
שנגרם כתוצאה מתאונה שהיה מעורב בה כלי רכב
שבבעלותה ,כאילו הייתה מבטח מורשה ובהתאם
להוראות המפקח על הביטוח לעניין סילוק תביעות
בענף ביטוח רכב רכוש" .הנוהל הופץ בידי משרד
התחבורה לחברות חברות הליסינג ומהווה תוספת

לנוהל מיום  10.12.01הקובע כי גובה ההשתתפות
העצמית לא יעלה על  2,000שקלים “חב' ההשכרה/
החכרה חייבות לפעול בהתאם להוראות נוהל
זה ולא לחרוג ממנו .בכוונתנו לוודא ביצוע מלא
של הנוהל ולאכוף את הוראותיו" ,נכתב בפנייה
לחברות“ .בפועל" ,כותב עו"ד בן אברהם למבקר
המדינה" ,במהלך כל התקופה האמורה לא חל כל
שינוי בהתנהלות חברות ההשכרה והליסינג לגבי
אופן ניהול ויישוב תביעות".

הממונה דוחה את האחריות
לשכת סוכני ביטוח פנתה בסוף חודש מרץ
למשרד התחבורה באמצעות מכתב בו ביקשה לדעת
מדוע הנוהל של משרד התחבורה לא זוכה ליישום
בפועל לאורך השנים .בתגובה שהתקבלה בחודש
מאי נאמר כי אכן קיים נוהל המחייב את החברות
לפעול לסילוק תביעות על פי ההוראות של משרד
האוצר ,אולם משרד התחבורה לא מפקח ולא מבצע
אכיפה על התנהלות החברות ,האחריות והפיקוח
בנושא ביטוח הינם בסמכות הממונה על הביטוח.
מאגף שוק ההון (אז במשרד האוצר) נמסר בתגובה
ללשכת סוכני ביטוח כי הם דוחים את האחריות
שהוטלה עליהם מכוח נוהל משרד התחבורה.
"התוצאה היא ששני משרדי הממשלה מסירים
אחריות ,בעוד ציבור המבוטחים אשר נדרש
להתמודד עם מחלקות התביעות של החברות מוצא
עצמו מול שוקת שבורה" ,מסכם בן אברהם.

הישג ללשכה :הקלות לכל הסוכנים בחוזר ייפוי הכוח החדש

בוטלה חובת ההחתמה של לקוחות קיימים  סוכנים שאינם תאגיד יוכלו לבצע פישינג גם ללקוחות ללא כרטיס אשראי

ה

ממונה על שוק ההון ,הביטוח והחיסכון,
דורית סלינגר ,פרסמה אתמול את החוזר
הסופי לגבי חוזר ייפוי הכוח ,ובו הקלות
משמעותיות לכל הסוכנים ולא רק לתאגידים.
בכך נענתה סלינגר לבקשות לשכת סוכני ביטוח
בדיונים עם הרשות ,מאז פורסמה הטיוטה בנושא
זה לפני שנה.
לדברי יובל ארנון ,יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני
בלשכה ,מדובר בהישג משמעותי לטובת הסוכנים
בשני נושאים מרכזיים .ראשית ,בוטלה חובת
ההחתמה של לקוחות קיימים ,שהיו לקוחות
לפחות עד ה־ 1במאי  ,2013על מסמכי ייפוי הכוח.
"הביטול משחרר את הסוכנים מהחובה ,לרוץ אחרי
הלקוחות שלהם ולאשרר מחדש שהם הסוכנים
שלהם" ,מסביר ארנון.
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בנוסף ,גם סוכנים שאינם תאגיד
(חברה בע"מ) ,שהם רוב סוכני
הביטוח ,יוכלו לבצע "פישינג" גם
ללקוחות שאין ברשותם כרטיס
אשראי" .על פי הטיוטה ,האפשרות
להשגת הנתונים מהמסלקה נעשתה
באמצעות מספר תעודת הזיהוי
של הלקוח ומספר כרטיס האשראי
שלו ,ואז הוא היה מקבל קוד כניסה
יובל ארנון
למאגר .מי שלא היה ברשותו כרטיס
אשראי היה נאלץ לחתום על מסמכים ,לקבל קוד
בדואר ,תהליך שנמשך זמן רב" ,מסביר ארנון.
בחוזר החדש ,גם סוכן ביטוח שאינו תאגיד ביטוחי
יוכל לזהות לקוח זה בעזרת גורם שלישי שאינו
בעל רישיון ואינו עוסק באופן ישיר או עקיף

בשיווק או יעוץ פנסיוני .כמובן שעל
הסוכן חלה חובת רישום בגין פעולות
אילו לצורך תיעוד (נספח ג’  -תצהיר
אימות ייפוי כוח נספח א’).
“שינוי החוזר הוא פרי מאמצים
רבים ופגישות אין ספור בין נציגי
הלשכה ,ברשות נשיא הלשכה ,ובין
נציגי האגף” ,מסכם ארנון“ .התוצאה
מוכיחה גם לאנשי הפיקוח כי כדאי
להקשיב ללשכה אשר נציגיה
מגיעים מהשטח ומתריעים לא פעם על כשלים
או גזרות שהציבור אינו יכול לעמוד בו לאור
הפער בין האקדמיה לפרקטיקה ,והפעם הצלחנו
במשימתנו”.
רונית מורגנשטרן

מודים לסוכני ביטוחי הבריאות ,שותפינו לדרך

בפעם השנייה ברציפות!
גאים על בחירתנו כחברת ביטוחי הבריאות והסיעוד גם בשנת 2016
ומבטיחים להמשיך ולהוביל את שוק ביטוחי הבריאות בישראל גם בעתיד

חברת השנה

בענף ביטוחי הבריאות והסיעוד

נבחר י השנה

לשכת סוכני ביטוח זכתה בתואר מהלך
השנה בענף ביטוח בריאות וסיעוד

בערב המרגש שפתח את אירועי ועידת עדיף נבחרו צביקה קידר כסוכן השנה בענף החיסכון ארוך
הטווח ,חוה פרידמן באלמנטר ,וורדה לבקוביץ בבריאות

רונית מורגנשטרן

נ

בחרי השנה של עדיף ועיתונאי הביטוח
והפיננסים הוכרזו בערב הפתיחה של ועידת
עדיף ה־ ,16בהשתתפות בכירי הענף .הליך
הבחירה הורכב משקלול נתונים כמותיים ,עליהם
דיווחו המתמודדים ,הצבעות שנערכו בקרב עיתונאי
הביטוח והפיננסים ,ועדות מקצועיות של עדיף
והקהל הרחב .לכל אחד מקבוצות הבחירה משקל אחר
בשקלול הסופי של הציון.
בתואר מהלך השנה בענף ביטוח בריאות וסיעוד
זכתה לשכת סוכני ביטוח – כיסוי לניתוחים בפוליסה
האחידה .ועדת הבריאות של הלשכה בראשות יואל זיו
האירה את פני הפיקוח על הביטוח בצורך שלא זכה
למענה בפוליסה האחידה שהושקה בחודש פברואר .זיו:
"שמחנו לקבל הכרה לחשיבות פעילותנו ועשייתנו
לאורך כל השנה ,כאשר אנו מייצגים את האינטרסים
של סוכני הביטוח והמבוטחים גם יחד".
עדיף ולשכת סוכני ביטוח המשיכו השנה את שיתוף
הפעולה והשבוע הוכרזו הזוכים בתואר סוכני הביטוח
של השנה.
סוכנת השנה בענף ביטוח כללי :חוה פרידמן.
מכהנת כיו"ר ועדת האתיקה בלשכת סוכני ביטוח
בישראל וחברה במועדון  - MDRTישראל וארצות
הברית .היא יושבת בשלוש ועדות של לשכת ארגוני
העצמאים והעסקים בישראל (לה"ב) .בנוסף היא חברה
בוועדה לקידום אנשים עם מוגבלויות של לשכת
עורכי הדין בישראל.
סוכנת השנה בענף ביטוח בריאות וסיעוד :ורדה
לבקוביץ .סגנית ועדת הבריאות של לשכת סוכני
הביטוח הפועלת רבות על מנת לקדם ,להדריך ולהסביר
את הצורך בביטוחי בריאות וסיעוד .לקוחותיה הרבים
משבחים את הדאגה הרבה שלהם ואת נכונותה לענות
לכל שאלה וללוות אותם לאורך כל הדרך.
סוכן השנה בענף חיסכון ארוך טווח :צביקה קידר.
בעל תארי  CFPו– .+CLUחבר הוועדה לביטוח פנסיוני
ובוועד מחוז צפון של לשכת סוכני ביטוח.
את מגני ההוקרה העניקו לסוכנים הזוכים נשיא
הלשכה ,אריה אברמוביץ ,והעורך הראשי של עדיף,
עופר נוריאל .הזוכים נבחרו כהוקרה עמוקה
לתרומתם לקהילה ולקידום מקצוע סוכן
הביטוח וזכו לתשואות רמות מצד מאות
המשתתפים ,ובהם המשפחות הגאות
והנרגשות.
זהות הזוכים הראויים התקבלה בתום
הליך בחירה קפדני שבוצע בשיתוף
מלא עם ראשי מחוזות הלשכה
והוועדות המקצועיות .ראשי
המחוזות התבקשו להמליץ על
מועמדים מטעם המחוז בראשו ורדה לבקוביץ
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הם עומדים ,סוכן או סוכנת בכל ענף המרכיב את
עולם הביטוח והפנסיה – החיסכון ארוך הטווח ,ענף
הביטוח הכללי וענף ביטוחי הבריאות והסיעוד .לאחר
מכן עבר הכדור לוועדות המקצועיות של לשכת
סוכני ביטוח ,וחבריהן התבקשו להצביע למועמד
שתרומתו הייתה הגדולה ביותר על פי שיקול דעתם.
קבוצת הביטוח לשנת  :2016הפניקס .מבט על
הדוחות הכספיים של הקבוצה במחצית הראשונה של
הפניקס ב־ 2016מלמד כי היא בלטה באופן יוצא דופן
לעומת חברות הביטוח הגדולות האחרות .הרווחיות
הגבוהה הושגה ,בין היתר ,הודות להקצאת משאבים
לחיתום וניהול תביעות לצד הגדלת התשואות
מהשקעות.
בית ההשקעות של השנה :ילין לפידות ואלטשולר
שחם .הבחירה התבססה על טווח זמן ארוך ולא על
בסיס ביצועי בתי ההשקעות בשנה האחרונה בלבד.
הדירוג הצמוד שהתקבל בשקלול הדוחות הכספיים
והצבעות המומחים והעיתונאים מלמד כי שני הגופים
ראויים לזכייה.
חברת השנה בענף ביטוח חיים :מנורה מבטחים.
הציגה השנה צמיחה נאה הן בפרמיות השוטפות והן
בפרמיות ריסק .בנוסף היא זכתה לתמיכה ניכרת בקרב
ועדת המומחים והעיתונאים המסקרים את הענף.
חברת השנה בענף ביטוח כללי :הראל .הייתה
פעילה השנה בענף הביטוח האלמנטרי ופיתחה שורת
מוצרים ושירותים עבור הלקוחות והסוכנים העובדים
עמה .החברה שמרה על מקומה הראשון בפרמיות
(ברוטו) והציגה היקף עתודות ביטוח ממוצעות (נטו)
גבוה.
חברת השנה בענף ביטוח בריאות וסיעוד :כלל
ביטוח .הראשונה שהציגה מוצרים בהתאם לפוליסה
האחידה וקיימה לאורך השנה הדרכות רבות לסוכני
החברה במטרה להכין אותם ליישום הרפורמה .היחס
המשולב שלה היה גבוה ביותר והיא בלטה גם ברווח
הכולל (לפני מס).
קרן הפנסיה בבעלות חברת ביטוח :מנורה

צביקה קידר

חוה פרידמן

מבטחים .שנה שישית ברציפות .מנורה שמרה על פער
ניכר בנכסים המנוהלים והגדילה את הרווחיות מדמי
הניהול.
קרן הפנסיה בבעלות בית השקעות :פסגות.
בחודשים האחרונים פסגות הציגה תשואה גבוהה
וצמיחה בהיקף הנכסים.
גוף הגמל וההשתלמות :ילין לפידות .התשואה
השנתית שהשיגה הקרן המובילה של החברה חתמה
באופן סופי את היותה גוף הגמל וההשתלמות של
.2016
מוצר השנה בענף החיסכון ארוך הטווח :איגוד
בתי ההשקעות – קידום קופת הגמל להשקעה .הגוף
שעמד מאחורי קידום המוצר הוא איגוד בתי ההשקעות,
שחרט את המוצר החדש על דגלו מהיום שהוקם.
מוצר השנה בענף ביטוח כללי :הפניקס – הפניקס
צעיר .מדובר בביטוח לנהג ולא לרכב ,ולכן מותאם
לשימוש המופחת ברכב של נהגים בטווח הגילאים 17-
.23
מוצר השנה בענף ביטוחי הבריאות והסיעוד:
מגדל – מערכת הנפקת תעודות ביטוח נסיעות
לחו"ל .באמצעות המערכת יכולים סוכני מגדל להפיק
פוליסות באופן אינטואיטיבי ומיידי ,עם תהליך חיתום
מובנה בתהליך הרכישה.
מהלך השנה בענף חיסכון ארוך טווח :מיטב דש,
הלמן אלדובי – הזכייה בקרן ברירת המחדל של
המדינה
חדשנות בענף חיסכון ארוך טווח :מגדל – ריסק
משולב.
חדשנות בענף ביטוח כללי :הראל – העברת סוכני
החברה לממשק דיגיטלי .בהראל יצרו תהליך פשוט
שבו ניתן לבצע חיתום לעסקים ללא טופס הצעה ,ללא
סקר ובתוך דקות ספורות הסוכן יכול לקבל הצעת מחיר
ולקבל את הפוליסה.
חדשנות בענף ביטוח בריאות וסיעוד :פספורטקארד.
השנה זכתה בהכרה על פעילותה החדשנית גם מחוץ
לישראל.
מערך הייעוץ הפנסיוני :בנק לאומי
המתכנן הפיננסי :ארז לוי
היועץ הפנסיוני :ישראל לחמן
סוכנות השנה בענף חיסכון ארוך
טווח :אגם לידרים
סוכנות השנה בענף ביטוח כללי :קופר
נינוה
סוכנות השנה בענף ביטוח
בריאות וסיעוד :גיל ורדי
במסגרת ערב הגאלה הוענק גם
מגן הוקרה על מפעל חיים לעו"ד
אורי אורלנד.

כשזה נוגע לכסף שלך עדיף שלא תיפול

מהיום ,גם בפיקוח
הרשות לניירות ערך!
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זירת המסחר המובילה בישראל

הפעילות בזירה דורשת מיומנות ,ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם .פעילות ממונפת כרוכה בסיכון
ממשי של אובדן מלוא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר .אין באישור שהרשות לניירות ערך נותנת לניהול הזירה אישור
לטיב המסחר או המכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה ,או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ ,החברה
המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך ולכן היא המוכרת כשאתה קונה והיא הקונה כשאתה מוכר .ט.ל.ח.

למען הקהילה

סוכני הביטוח מאמצים את מתנדבי זק"א

פרויקט משותף בין לשכת סוכני ביטוח לבין ארגון זק"א בו סוכני הביטוח יאמצו את מתנדבי זק"א
לשנה  יהודה משי זהב ,יו"ר זק"א“ :מדובר ביוזמה שתסייע לזק"א בפעילותה המבורכת והקדושה
למען כל חלקי העם"

רונית מורגנשטרן
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צילום :דוברות זק"א

מסגרת הפעילויות השונות שנעשות על ידי
לשכת סוכני ביטוח בישראל למען הקהילה,
פנו מ”מ נשיא הלשכה ,אורי צפריר ,ויו”ר זק”א,
יהודה משי זהב ,במכתב מיוחד לסוכני הביטוח
כחלק ממיזם משותף בו סוכני הביטוח יאמצו את
מתנדבי זק”א לשנה הקרובה.
בפרוייקט ,כל סוכן שיאמץ מתנדב ,ולו לחודש
אחד (עלות הציוד ,אבזור והכשרת מתנדב בעלות
של כ 360-שקל לחודש) ,יקבל תעודת הוקרה
מיוחדת מטעם הלשכה וזק”א כאחד ,להציב בבית
“מתנדבי זק"א הם אלו שעושים את עבודת הקודש בפועל".
העסק“ .מדובר ביוזמה מיוחדת שאנו עושים יחד,
כאשר סוכני הביטוח לוקחים צעד אחד קדימה את
חירום וקושי ,נרתמים למען זק”א ומתנדביו,
המשפט הנודע של ‘כל ישראל ערבין זה לזה’.
ומאמצים את המתנדבים לשנה הקרובה.
מתנדבי זק”א הם אלו שעושים את עבודת
אין דבר גדול מזה” ,אמר משי זהב.
הקודש בפועל ,העבודה הקשה והסיזיפית,
בלשכה מוסיפים כי “אין ספק שמדובר
בימים ובלילות ,בחורף ובקיץ ,במסירות
ביוזמה שתסייע לזק”א בפעילותה
עילאית ,במסירות נפש ובהקרבה אישית
ומשפחתית שאין דומה לה ,לעתים קרובות אורי צפריר המבורכת והקדושה למען כל חלקי העם,
תוך סיכון חייהם ,וסוכני הביטוח שגם הם פועלים וכמובן שהדבר חשוב גם מבחינת סוכני הביטוח
במסירות רבה לסייע לציבור להיות מבוטח בעת אשר פעילים בסיוע לקהילה ,בסולידריות

בשירותי דרך אין בערך – רק
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חברתית ושותפים בפעילות הקודש החשובה הזו”.
המיזם מתקיים במסגרת יום ההצדעה הלאומי
לזק”א ב 15-בדצמבר .צפריר מספר שמדובר
ביוזמה מיוחדת שגובשה יחדיו ואין ספק כי הסוכנים
יירתמו בהמוניהם“ .אנחנו מרגישים תחושה של
שליחות בעבודתנו כסוכני ביטוח ,לתת כתף
לאזרחים בזמנים בהם הם זקוקים לנו ,ואין ספק
כי יש חיבור וזהות בין הפעילות שלנו כסוכנים
וכנציגי ציבור ,לבין מתנדבי זק”א המופלאים
שמוסרים נפשם למען הכלל .אנו מבקשים מכל
סוכני הביטוח שיכולים להשתתף בפרויקט המיוחד
של “אמץ מתנדב” להשתלב ולתת כתף למען הצלת
חיים”.
סוכני ביטוח שמעוניינים להצטרף לפרויקט
ולאמץ מתנדבים כפי יכולתם יכולים לפנות
לתמר המרכזת את הפרויקט ולהתקשר למספר
 .0523631849כל אחד יתרום כפי יכולתו,
בפריסה לתשלומים ,ויקבל החזר מס לפי סעיף
.46
כמו כן ,ניתן לפנות למירי בטלפון 052-5593604

מתכוננים לעתיד

פרופ' ישראל דורון“ :העתיד שייך
לזקנים"

על הסוכנים להיערך לכך שרוב לקוחותיכם יהיו מבוגרים ולבצע התאמות .ראש החוג לגרונטולוגיה ,פרופ'
ישראל דורון“ :יהיה הרבה מקום ליצירתיות ,אנושיות וחדשנות .אתם הסוכנים יכולים לתרום לקדם את
זכויות האזרחים הוותיקים"

רונית מורגנשטרן

"

בניגוד לאמירה המקובלת כי העתיד
שייך לצעירים ,הרי שהמציאות מראה
שהעתיד שייך לזקנים; הצעירים היום
יגיעו לגיל  100כשהם בריאים יחסית .ב־2050
יהיו  2מיליארד מעל גיל  65בעולם ,לעומת
 800מיליון כיום .לאדם יהיו הרבה יותר שנות
חיים בפנסיה מאשר בעבודה והעולם לא ערוך
למציאות זו” ,אמר פרופ’ ישראל (איסי) דורון,
ראש החוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה,
בכנס הפיננסים הארצי שהתקיים ביום חמישי
שעבר בשפיים.

היערכות פיסית וגישה אחרת

צילוםfotolia :

פרופ’ דורון פנה לסוכני הביטוח ואמר:
“תשכחו מהצעירים – רוב הלקוחות שלכם
יהיו מבוגרים” .הוא ממליץ לסוכנים להיערך
פיסית למתן שירות ללקוחות מבוגרים על ידי
נגישות קלה למשרד ובמשרד ,תאורה מספיק
חזקה לקריאה ,כסאות שקל לקום מהם ,נגישות
לתחבורה ציבורית וחניה צמודה.
בנוסף ,עליהם ללמוד לגשת ולדבר עם אוכלוסיה
מבוגרת ,כולל מצד פקיד הקבלה“ .אתם צריכים
יותר סבלנות ויותר אדיבות .הזקנים מתלבטים
יותר וקשובים אליכם יותר” ,הסביר דורון .לדבריו,
המשפחה חשובה מאד לגיל השלישי ,ובתחום
הפיננסים במיוחד ,ולכן על הסוכן לוודא מי
משפיע על קבלת ההחלטות במשפחה“ .יש לחצים
שמופעלים על הלקוח מצד קרובי משפחה שלא
בתום לב ,ועל גבול הניצול וההתעללות .זהו אתגר
אתי ומקצועי לסוכן ,שצריך לזכור – המחויבות
היא רק כלפי הלקוח המבוגר”.

אתגר משפטי

פרופ’ דורון התייחס גם לנושא
הכשירות המשפטית של הלקוח
המבוגר“ .יש פה גם אתגר
משפטי 40% .מגילאי  85ומעלה
סובלים מירידה קוגניטיבית
מסוימת .צריך לבדוק אם הם
כשירים משפטית לחתום על
מסמך ואם ברור להם מה הם
עושים ,אחרת אפשר לטעון

פרופ' ישראל דורון

נגדכם שלמסמך החתום אין תוקף.
סוכן הביטוח העתידי ,שיהיה
מולטידסציפלינרי ,יהיה חייב
קשרי עבודה שוטפים עם רופאים
גריאטרים ,עורכי דין ,עובד
סוציאלי ועוד” ,הוסיף דורון.
“יהיה הרבה מקום ליצירתיות,
אנושיות וחדשנות .אתם הסוכנים
יכולים לתרום לקדם את זכויות
האזרחים הוותיקים”.

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
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עניין משפטי

נאמנות מעל הכל
בית המשפט קבע כי גם במקרה שחברת הביטוח ניתקה את הקשר עם הסוכן,
חובות הנאמנות כלפי לקוחותיו עדיין חלים עליו  השופט קבע כי "הסוכן רשאי
ליידע את לקוחותיו בעניין חידושי פוליסות שמסתיימות ואף להציע להם את
הפוליסה הטובה ביותר עבורם"
עו"ד ג'ון גבע

ב
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צילוםfotolia :

בית המשפט המחוזי בתל אביב נדונה
תביעתה של חברת ביטוח ,שיוצגה על ידי
עורכי הדין ארז דר־לולו ואלה בן דור ,כנגד
סוכן ביטוח וסוכנות ביטוח ,שיוצגו על ידי עורכי
הדין אסף טנא ושמעון אלון .בשנת  2004החל הסוכן
לעבוד כיחיד עם חברת הביטוח .לאחר  6שנים הקים
את הסוכנות ובמהלך שנת  2014פנה לחברת הביטוח
וביקש שתיווך הלקוחות החדשים יתבצע באמצעות
הסוכנות ובהתאם לכך העמלות ישולמו ישירות
אליה .בבקשה ציין הסוכן כי הלקוחות הקיימים
יטופלו על ידו ,במעמדו כסוכן יחיד .חברת הביטוח
נענתה לפנייתו בחיוב ,ובמסגרת ההסכמות שהיו בין
חברת הביטוח לבין הסוכן והסוכנות ,שילמה להם
מקדמות על חשבון העמלות.
כך פעלו חברת הביטוח ,הסוכן והסוכנות עד
לחודש אוקטובר בשנת  .2014חברת הביטוח טענה
כי נכון לשנים 2012־ ,2013חובו של הסוכן בגין
השבת המקדמות עמד על סכום של למעלה מ־11
מיליון שקל וכחלק מהסדרת החוב נחתמו בינה
לבין הסוכן ואשתו שני הסכמי הלוואה בסכום
כולל של  2.5מיליון שקל .בנוסף ,נחתם הסכם
הלוואה בין חברת הביטוח לבין הסוכן בסכום של
 8.8מיליון שקל .להבטחת החזר ההלוואות שיעבדו
הסוכן והסוכנות את כל הכספים שהיו זכאים להם
מחברת הביטוח ,לטובתה ,וסוכם שחברת הביטוח
תהיה זכאית להעמיד את ההלוואות לפירעון מיידי
בקיומם של תנאים מסוימים.
חברת הביטוח טענה כי התנאים להעמדת ההלוואות
לפירעון מיידי התקיימו .מנימוקים שפורטו בכתב
התביעה ובעקבות פעולות שונות שביצע הסוכן,
טענה חברת הביטוח שנגרמו לה ולמבוטחים נזקים
ולכן ביקשה מבית המשפט שיאסור את העברת תיק
הביטוח לחברות אחרות או כל ניסיון להשפיע על
העברת התיק .כמו כן ,חברת הביטוח ביקשה לאסור
על הסוכן ליצור כל קשר עם המבוטחים בתיק הביטוח
ולהעביר כל מידע הנוגע לתיק הלקוחות לצד שלישי.
הסוכן בתגובה ביקש שבית המשפט יורה על דחיית
התביעה ועל חיובה של חברת הביטוח בהוצאות.
בסוף חודש אוקטובר  2014הודיעה חברת הביטוח
לסוכן ולסוכנות על ביטול הסכמי ההתקשרות
ביניהם ועל קיזוז כל הסכומים המגיעים להם ממנה.
בנוסף ,דרשה מהסוכן ומהסוכנות לפרוע את החובות
השוטפים שיש להם כלפיה.
בפסק הדין שניתן באוגוסט  2016מפי כבוד השופט
יונה אטדגי נכתב תחילה שחוק חוזה הביטוח מגדיר

הקשר סוכן־מבוטח קודם לכל

את יחסי השליחות שחלים בענף .בעניין זה ,בית
המשפט העליון קבע בעבר כי יש לראות את היחסים
בצורה משולשת ,מבוטח  -סוכן ביטוח – מבטח.
יחסים אלו ייבחנו כמקרה פרטי של דיני השליחות
הכלליים ,וזאת כאשר לדינים אלו בהקשר זה תינתן
פרשנות הבאה להגן על המבוטח .עוד צוין כי כאשר
חברת הביטוח ביטלה את הסכמי ההתקשרות בינה
לבין הסוכן ,חדל הסוכן להיות שלוח שלה והקשר
שבין חברת הביטוח לבין הלקוחות נותק .לפיכך ,אין
באפשרות הסוכן לבצע פעולות לגבי אותם מבוטחים.
בית המשפט המחוזי קבע כי גם כשסוכן הביטוח
פועל כשלוח של חברת הביטוח ,הוא לא משוחרר
מאחריות חוזית ונזיקית כלפי המבוטח עצמו.
לאורך השנים ,בתי המשפט יצרו קשת רחבה של
חובות החלות על סוכן הביטוח כלפי המבוטח או
כלפי המועמד לביטוח .מכלול הדברים מוביל
למסקנה כי ניתוק הקשר בין חברת הביטוח לבין
סוכן הביטוח אינו מנתק את הקשר שבין סוכן
הביטוח לבין המבוטח .בהקשר זה ,חובות הנאמנות
והזהירות המוטלות על סוכן הביטוח כלפי המבוטח
ממשיכות בתוקפה ולא ניתן למנוע מהסוכן לשוחח
עם לקוחותיו .יתירה מזאת ,הסוכן רשאי ליידע את
לקוחותיו בעניין חידושי פוליסות שמסתיימות ואף
להציע להם את הפוליסה הטובה ביותר עבורם (לא
בהכרח בזו שחברת הביטוח מציעה) .בית המשפט
ציין שיש לזכור שאותם לקוחות הגיעו אל חברת
הביטוח דרך הסוכן ולא להיפך.

בית המשפט קיבל את התביעה באופן חלקי ופסק
כי הסוכן אינו יכול לבצע פעולות בתיק הביטוח או
לנסות להשפיע על העברת התיק לחברת ביטוח
אחרת .בנוסף נקבע כי נאסר על הסוכן להעביר כל
מידע הנוגע לתיק הלקוחות לצד שלישי .יחד עם זאת
נפסק כי הסוכן אינו מנוע מליצור קשר עם לקוחותיו
המבוטחים ,ככל שנדרש לצורך מילוי תפקידו וחובת
הנאמנות שלו כלפיהם .נציין כי התביעה כלפי
הסוכנות נמחקה היות והיא הפסיקה את פעילותה.
* עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש
ערעור לבית המשפט העליון.
הכותב הוא היועץ המשפטי לחברי מחוז ת"א
והמרכז בלשכת סוכני ביטוח

אירועי לשכה
מחוז באר שבע והדרום יקיים סמינר "תכנון
מיזם הפרישה" ב־ 8.12בין השעות .12:30-8:30
מלון "לאונרדו נגב" ,רחוב הנרייטה סולד  ,4באר
שבע
מחוז ירושלים יקיים "סמינר תכנון מיזם
הפרישה"ב־ ,14.12בין השעות .12:30-8:30
"סינמה סיטי" ,רחוב יצחק רבין  ,10ירושלים
מחוז תל אביב יערוך יום עיון ב־ 15.12בין
השעות  .15:00-10:00המכללה לפיננסים וביטוח
קומה  ,8המסגר  ,42תל אביב

בס"ד ,אב תשע״ו ,אוגוסט 2016

פוליסה ייחודית לביטוח המשרד

לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל
בתנאים אטרקטיביים במיוחד

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

כספים

#

שחזור מסמכים ונתונים

#

אובדן דמי שכירות

#

ביטוח לחפצי אמנות

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

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

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

לאחד כוחות

לשים את האגו בצד ולעבוד ביחד

אריק ורדי מספר על מיזם ייחודי  -הקמת סוכנות לביטוח בה כל החברים שותפים

אריק ורדי

ב

תחילת  2008עלתה בדעתנו האפשרות של
שיתוף פעולה יחד עם כמה חברי לשכה .חשבנו
שיש חשיבות עליונה להקמת גוף שיוכל
להתמודד עם השינויים שהחלו אז .יותר מארבעים
סוכנים נענו להזמנה ,באו לשמוע ,להתרשם וגם
להצטרף למהלך ,אך לאחר כמה מפגשים הרגשנו
שלא נוכל להתקדם עם כמות כזאת של סוכנים.
לפחות בהתחלה ,עד שנבסס את הרעיון.
החלטנו להתקדם עם כמות מצומצמת של
משתתפים ויצאנו לדרך .במשך שנתיים בנינו בסיס
להסכם .התחלנו כשישה שותפים ובמהרה הפכנו
לחמישה .בשנת  2010סיימנו לגבש הסכם שהיה
מקובל על כולנו והקמנו את עובדה סוכנות לביטוח
בע"מ ,הראשונה שכל החברים בה הם שותפים זהים.
מדובר במיזם שלא היה קיים עד אז ,סוכנות שכולם

לשתף פעולה עם גוף כמו שלנו ואנחנו צריכים
להילחם כל פעם מחדש.
היום אנחנו עשרה משרדים שמאגד כעשרים
סוכנים ,ולרובנו דור המשך נמרץ ומלא רעיונות.
אסור לנו להיות זאבים בודדים במצב שנוצר .אסור
לנו להגיע לגיל הפרישה ללא ממשיכים או מסגרת
שתיתן תשובה ופתרון להמשכיות של התיק ,לטובתנו
ולטובת היורשים .כשאתה סוכן צעיר בתחילת הדרך
חשוב להיכנס דרך השער הראשי .בלי טובות ובלי
חלוקת עמלות.
צריך לחשוב מחוץ לקופסא ולשים את האגו בצד.
תקימו מיזמים כמו שלנו או בואו ותצטרפו למיזם
קיים ,רק כך נשמור או נגדיל את ההכנסה.

בה שותפים .בנוסף לכך ,כל מצטרף חדש הופך לאחר
שנה לשותף מלא.
אין אצלנו חשיבות לגודל .רק במקרה של רווחים
החלוקה מתבצעת לפי ההכנסות של כל אחד .ביתר
הדברים אין בנינו הבדלים .רוב ההחלטות הן לפי רוב
רגיל ,מלבד יוצאות מן הכלל שצריכות להיות פה
אחד כמו קבלת שותף חדש.
ההסכמים מול חברות הביטוח זהים לכולנו .בנוסף
לכך הקמנו מחלקת תביעות לרכב קסקו וצד ג'
שמשרתת את כל השותפים .אמנם לא הכול ורוד
ולפעמים יש ויכוחים ,אבל הם תמיד מתנהלים ברוח
טובה ובשמירה על כבוד הדדי .שיתוף הפעולה בין
השותפים הוא יתרון שעוזר לנו להיכנס לנישות שלא
חשבנו קודם לכן שהן אפשריות.
ישנם גם מכשולים בדרך .חברות הביטוח לא שמחות

הכותב הוא יו”ר ועדת מחוזות וסניפים בלשכת

לוח הביטוח

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

דרושים
במשרדי סוכנות ביטוח באזור צ'ק פוסט חיפה
אפשרות השכרה של בן חדר ל-שני חדרים
כ 30-50-מ"ר עם כל השירותים :אינטרנט,
טלפונים ,מזגן ,חדר ישיבות ,מטבח ,שירותים,
חניה ,משופץ כחדש!!! אפשרות לשת"פ עסקי.
טל' ליצירת קשר אייל 052-6785553 :
למשרד ביטוח בת"א דרושה רפרנטית ביטוח
חיים ניסיון 3 -שנים לפחות ,שליטה מלאה בכול
המערכות  5ימי עבודה  8,000 08.00-16.00ש"ח
Ido121098@gmail.com
לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה סוכן/ת ביטוח
חיים ,פנסיה ופיננסים להגדלת תיק ביטוח קיים
ופיתוח תיק חדש ,תנאים מצוינים למתאים/ה.
כמו כן ,תינתן האפשרות לבניית תיק ביטוח
עצמאי קורות חיים למייל:
dudi@gamafinansim.co.il
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:
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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
מנהל/ת לקוחות בתחום הפרט
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 לigalm@misgav.co.il :

להשכרה משרד חדר עצמאי ועמדת מזכירה
בתוך משרד ביטוח בפתח תקווה .לפרטים :מאיר
052-2248252

המשרה פונה לנשים וגברים .פניות מתאימות
תיענינה.

שכירות משנה
להשכרה משרד מפרטי ברחוב פייבל בתל
אביב  5חדרים  +שירותים ומטבחון בשטח של
כ 74-מ"ר –  5,480ש"ח לחודש .ליצירת קשר-
0544522961
משרדים להשכרה בפתח תקווה 196 ,מ"ר,
מתאים למוקד מכירות ,כ 60-עמדות ,אפשרות
להשכרה חלקית קובי  – 0505233671מייל

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
להשכרה שטח משרדי בתוך משרדי סוכנות
ביטוח בפתח תקווה.לפרטים :יגאל
050-8316594

Jacob@eshel-ins.co.il

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

משרד להשכרה בראשל"צ ומטבחון צמודים
קומה ב .החל מהתאריך  1לאפריל 2017
לפנות 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

סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף ()50%
לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר (רוב
הפוליסות בתיק :דירות ,עסקים וחבויות ,ומיעוטן
כלי רכב) .טלפון0090254-050 :
סוכנות ביטוח בצפון מעוניינת לרכוש תיק
ביטוח אלמנטארי ו/או חיים באופן מלא או חלקי,
במגוון רחב של אפשרויות כולל אפשרות של
העסקה לטווח ארוך.

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו
של ניר ברזילי ,על פטירת אימו

שרה ברזילי
ז"ל

שלא תדעו עוד צער

