ביטוח

חברת הביטוח סירבה
מוצלחת
שמח ושנה
חג
אזרחיתבית
פיצויים –
לשלם
המשפט פסק לטובתה
לשכת סוכני ביטוח מברכת את חבריה בברכת

ופיננסים
inf.org.il
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ראיון מיוחד עם נשיא לשכת סוכני ביטוח

“לא נאפשר לאיש לצמוח
על חשבוננו ,ולרמוס
את תדמית הסוכן”
אריה אברמוביץ מסכם את
שנת  2016ומתכונן לשנת
הכהונה האחרונה שלו 
“עם תחילת כהונתי ,קיבלנו
החלטה אסטרטגית לעסוק
לא רק בהווה ,אלא להיערך גם
לעתיד של סוכן הביטוח״

חברי הלשכה
מסכמים את
שנת 2016
| עמודים 7-9

כ־ 270סוכנים
חדשים הצטרפו
ללשכה

בסוף שנת  ,2016מספר
חברי הלשכה עומד על
 4,433סוכנים | עמוד 6

עמוד 2

“הבסיס לתחילת
הקשר הבין־דורי”

המיזם הבין־דורי של הלשכה יוצא לדרך

הפניקס מציגה
את התשואה
הגבוהה בפנסיה
התשואה הממוצעת בקרב
הפירמות המובילות בענף עמדה
בחודש נובמבר על -0.12%

עמוד 7
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עמודים 4-3

כיסוי אובדן
כושר עבודה –
קווים מנחים

השינויים הצפויים
מחודש מאי  ‰כתבה
אחרונה בסדרה
| עמוד 13

סיכום שנה

אריה אברמוביץ“ :כל אחד צריך לחשוב
על העתיד ,והעתיד כבר כאן”
נשיא לשכת סוכני ביטוח מבטיח כי ב ,2017-הלשכה תבלוט מבין הגופים הכלכליים
במשק  בניגוד להנחה הרווחת ,יחסיו עם הממונה על שוק ההון טובים
רונית מורגנשטרן

א

ריה אברמוביץ נכנס לישורת האחרונה
בתפקידו כנשיא לשכת סוכני ביטוח,
תפקיד ממנו יפרוש לקראת סוף השנה
הבאה לאחר השלמת הקדנציה .בסוף  ,2016לאחר
פעילות ענפה של הלשכה והישגים לא מבוטלים,
פגשנו נשיא מפויס כלפי הפיקוח על הביטוח,
תובעני כלפי סוכני הביטוח בנושאי הטכנולוגיה
המתקדמת וההתפתחות האישית שלהם ,ומאוכזב
מהמשך ההתנהלות האדישה של רוב חברות
הביטוח כלפי סוכניהן.
איך אתה מסכם את פעילות הלשכה בשנת
?2016
"בשנה החולפת התמודדה הלשכה עם אתגרים
כבדי משקל ,לטובת ולמען סוכני הביטוח .זכינו
במלחמה המשפטית על תדמית סוכן הביטוח
מול הקמפיין של ביטוח ישיר ,הן בין כותלי בתי
המשפט והן בתקשורת .החלטת בית המשפט הינה
החלטה דרמטית ובעלת חשיבות מכרעת על
תרבות השיימינג העסקית בישראל בכלל ,ועל
תדמית סוכני הביטוח בפרט .לא נאפשר לאיש
לצמוח על חשבוננו ,ולרמוס את תדמית הסוכן.
"עם תחילת כהונתי ,קיבלנו החלטה אסטרטגית
לעסוק לא רק בהווה ,אלא להיערך גם לעתיד
של סוכן הביטוח .לפני כשנה וחצי הכרזנו על
פרויקט סוכן ביטוח  ,2030שמטרתו להתאים
את מקצוע סוכן הביטוח לשינויים שחווה
ענף הביטוח ,ולמצב אותו כמקצוע רווחי גם
בעשורים הבאים .הפרויקט עתיד להשפיע לא
רק על מקצוע סוכן הביטוח אלא גם על עתיד
ענף הביטוח כולו .במסגרת הפרויקט השקנו
קורס חדש במכללה לפיננסים וביטוח' ,מומחה
מניעה משפחתית' ,שמתמקד בסוכן כמנהל
עסקי ובסוכן המניעתי .במהלך הקורס הסוכנים
ילמדו בין היתר כיצד לנהל את העסק ביעילות
ולהביאו למצב רווחי באופן אופטימלי.
"בנוסף ,חשפנו בפני הסוכנים אפשרויות הכנסה
מהרחבת פעילותם בתחומי הפיננסים .למשל ,מיזם
הפרישה ,סיוע בתכנון משכנתאות ,ובכלל כל מה
שקשור בכלכלת המשפחה ,מחיסכון לילדים ועד
ליציאה לפנסיה .כל דבר שיכול לייצר הכנסה

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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בראשות שר החינוך לשעבר גדעון סער ,שמטפלת
בסוגיות אשר במוקד ענף הביטוח כולו .זו יוזמה
של הלשכה שהרימה את הכפפה במקום האוצר
או חברות הביטוח ,שהיו צריכים להקים ועדה
ציבורית כזאת לטובת ענף הביטוח והמבוטחים.
אנחנו ראינו את הצורך לבדוק לאן הענף הזה
הולך לטובתו ולטובת המבוטחים .אנו פועלים
לכך שמסקנות הוועדה יפורסמו במסגרת הכנס
הפנסיוני שיתקיים באילת בחודש מרץ ."2017

פועלים בכנסת

"נושא קריטי לענף הוא הפרדת
תגמול סוכן הביטוח מדמי
הניהול .בליווי שלנו אושרה
בקריאה ראשונה הצעת חוק
שעתידה לחייב את הגופים
המוסדיים לייצר מודל חדש
של תגמול לסוכן הביטוח"
נוספת לסוכן ולעזור למבוטח ,שסומך על הסוכן
שלו כמי שיכול לטפל בכל הסיכונים שלו ,כולל
בפיננסים .בחודשים הקרובים תעביר הלשכה
השתלמויות לסוכנים בנושאים פיננסיים .גם תת
הוועדה לפיננסים בראשות יוסי ורסנו ,שקיימה
כנס פיננסים ארצי מרשים לפני מספר חודשים,
שוקדת על פיתוח הנושא לטובת הסוכנים.
"נדבך חשוב נוסף במסגרת עתיד סוכן הביטוח
הוא הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח,

משבר ביטול הביטוח הסיעודי הקולקטיבי הוביל
את הלשכה לגבש מודל חדש שיתן פתרון לכל
אותם נפלטי הביטוח הסיעודי" .לשם כך שכרנו
אקטואר בכיר ,ד"ר בועז ים ,שגיבש מתווה יישומי
לפיו נפלטי הביטוח הסיעודי יכונסו ל'פול' מיוחד
שבו יבוטחו בסכום של כחמשת אלפים שקלים
בחודש ,תמורת פרמיה נמוכה הדומה לזו ששילמו
בביטוח הקולקטיבי .אנו סוכני הביטוח נתגייס
ונשווק את הפוליסות הייחודיות הללו ללא
תמורה" ,אומר אברמוביץ ,ומוסיף כי "נושא קריטי
לענף הוא הפרדת תגמול סוכן הביטוח מדמי
הניהול .בליווי שלנו אושרה בקריאה ראשונה
הצעת חוק שעתידה לחייב את הגופים המוסדיים
לייצר מודל חדש של תגמול לסוכן הביטוח .הצעת
החוק בהובלת חברי הכנסת מיכל בירן ,מיקי זוהר
ועומר בר לב זכתה לתמיכת הממשלה ואושרה פה
אחד .אנחנו מתכוונים להמשיך וללחוץ להעברת
ההצעה בקריאה שניה ושלישית ,כי היא קריטית
לענף ולתדמית סוכן הביטוח" .הצעת החוק תעלה
לקריאה בוועדת הכספים ביום שני הקרוב.
למה הגופים המוסדיים מסרבים ברובם לשתף
פעולה בנושא?
"אני מאוד מאוכזב מחברות הביטוח שלא השכילו
ליזום בעצמן את המהלך או לפחות לשתף עמו
פעולה .כעת הן מחכות שההוראה תנחת עליהן
מהפיקוח או במסגרת הצעת החוק".
מה קורה עם ממשק דמי הסליקה שנגדו אתם
פועלים?
"אנחנו בדיאלוג עם רשות שוק ההון בנושא ,

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי עורך ראשי :לירן וייס |
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סיכום שנה
 כדי להעלות בפניהם את הקשיים ביישום
הממשק ,שאמור להתאים למערכות
הקליטה אצל החברות היצרניות השונות (חברות
הביטוח) ,אולם לסוכן הביטוח שמתפעל אין כל
אפשרות לפתח ממשק מעין זה בכוחות עצמו,
לאור ההשקעה הכלכלית העצומה שנדרשת
ממנו לשם כך .במקביל פנינו ליו”ר ועדת
הכספים ,ח”כ משה גפני ,בבקשה לקיים דיון
בוועדה כדי שיבדקו את יישום ממשק דמי
הסליקה ,שלדעתנו אינו ישים ולכן יש לבטלו.
אני תמה שחברות הביטוח לא משתפות
פעולה בנושא ,מהות הממשק המופיע בתיקון
לחוק הייעוץ הוא להוביל למצב בו סוכן ביטוח
אשר בחר לייעץ לעובדי המעסיק ובמקביל
להעניק למעסיק שירותי תפעול ,יגבה
מהמעסיק דמי תפעול ,ידווח על גובה דמי
התפעול שגבה מהמעסיק לחברת הביטוח וזו
תקזז אותם מעמלת הסוכן ותעבירם לחשבון
החיסכון של העובד .כלומר ,גם חברות הביטוח
אמורות להיות מושפעות מהממשק החדש
ולדעתי גם הן רוצות בדחייה ,כמו איגוד בתי
ההשקעות שכבר ביקש דחייה של חצי שנה
ביישום הממשק”.

לאמץ את הטכנולוגיה

אתם מצליחים לגרום להצערת הלשכה ,יעד
עליו הכרזתם בתחילת ?2016
“זה לא קורה ביום אחד .המיזם הבין-דורי יצא
לדרך ,יותר ויותר סוכנים צעירים משתתפים
בכנסי הלשכה ואנחנו פונים לסוכני הביטוח
הוותיקים וראשי הסניפים והמחוזות בבקשה
לשתף את הצעירים בפעילויות וליצור אצלם
עניין”.
איך אתם מתמודדים עם קשיי הטכנולוגיה
אותה חווים חלק מהסוכנים?
“עדיין יש סוכני ביטוח ,בעיקר המבוגרים
יותר ,שלא מתמודדים מספיק עם מהפכת
הדיגיטציה למרות שהיא פועלת לטובתם.
למה שסוכן לא יוכל למכור דרך האתר שלו
ביטוחים בצורה מקוונת ואוטומטית? יש
למשל אפליקציה של פספורט קארד לביטוח
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“חברות הביטוח סובלות
ממערכות מיכון מיושנות .עד היום
סוכנים מקבלים עמלות לא נכונות
ונתונים לא מדויקים .אם חברת
הביטוח עדיין פועלת עם מערכת
הפעלה מיושנת ולסוכן יש וינדוס
 ,10איך הוא יתקשר איתה?”
שסוכן מסוים יתפתח ,הוא לא התפתח .מי שכן
התפתח הם הסוכנים העצמאיים שנלחמו כדי
לשרוד .הסוכנים ,גם בסיוע הלשכה ,צריכים
לאמץ את הטכנולוגיה לטובתם .לכן ,אני אומר
לסוכנים – תצטרפו לאפליקציות ,תשתמשו
בממשקים להשוואת מחירים ,כל אחד צריך
לחשוב על העתיד ושהעתיד כבר כאן”.
בשנה האחרונה יצאת בחריפות נגד דורית
סלינגר ,שמונתה ליו”ר הרשות לשוק ההון,
ביטוח וחיסכון .יש שינוי ביחסים שלך עם
הממונה?
“יש לנו מערכת יחסים טובה עם הפיקוח.
היחסים הם ענייניים ,לטוב ולרע .אני לא
מהסס לצאת בחריפות נגד הממונה ולהרים

תמונת
סוכן

תמונת
מעסיק

אתר הלקוחות
החדש

תמונת
לקוח

עסק
בקליק

דירה
בקליק

המכלול שלי

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

b13627/16573

תמונת
עמלות

ריסק

בקליק

נסיעות לחו”ל ,בה סוכנים שמשתפים פעולה
עם פספורט קארד מקבלים עמלה על כל
מבוטח שמשויך אליהם וקונה ביטוח נסיעות
באמצעות האפליקציה .כ־ 2,000סוכנים כבר
משתפים פעולה.
חברות הביטוח סובלות ממערכות מיכון
מיושנות .עד היום סוכנים מקבלים עמלות לא
נכונות ונתונים לא מדויקים .אם חברת הביטוח
עדיין פועלת עם מערכת הפעלה מיושנת ולסוכן
יש וינדוס  ,10איך הוא יתקשר איתה? הבעיה
היא שמדובר בהשקעה של מיליארדים כדי
שהחברות יעברו למערכות מיחשוב מודרניות.
הסוכנים המבוגרים תמיד פעלו תחת מעטפת
חברת הביטוח ,כך שאם חברת הביטוח לא רצתה

אליה טלפון ולומר לה זאת כשאני
חושב שהיא לא פועלת נכון .מאידך אני
גם לא מהסס גם להרים לה טלפון ולהחמיא
לה על מהלך טוב שהיא עושה .אנחנו בקשר
יומיומי עם הפיקוח ,הוא משתף אתנו פעולה
ומקשיב להערות שלנו .יש מקרים שבהם
אנחנו מצליחים לשכנע ,כמו בנושא ייפוי
הכוח ,ביטול ההחתמה של המבוטח וכרטיסי
האשראי בשימוש במסלקה ,ביטוח הנסיעות
לחו”ל ,נזקי המים ,ויש פעמים שלא”.
נשמע מפתיע לאור העובדה שסלינגר
החרימה את כנס אלמנטר האחרון ,לאור
ההתבטאות שלה שבעידן הדיגיטציה אין צורך
במתווך ולאור המכתב החריף שהוצאתם אליה
בעקבות “חוזר המוכרנים” ,שהתייחס לסוכנים
בלבד.
“סלינגר לא החרימה את הכנס .היא לא
הגיעה מסיבותיה ,ואני קיבלתי את זה .סלינגר
אמרה לי בפירוש שמעולם לא התבטאה ,כפי
שפורסם ,על כך שאין צורך במתווך ,ואני
מאמין לה .לדעתה ,הלקוח יכול לבחור בין
רכישה ישירה לבין רכישה באמצעות סוכן,
סוכני הביטוח הם מחוללי תחרות בענף .נכון
שהיא לא קמה בבוקר וחושבת – איך אעזור
היום לסוכני הביטוח ,כי בראש מעייניה הדאגה
ליציבות חברות הביטוח וטובת המבוטחים.
לגבי חוזר המוכרנים ,אני רוצה להדגיש כי
אני נגד מכירת ביטוח ארוך טווח באמצעות
מוקדים ,גם בחברות הביטוח וגם אצל סוכנים.
מכירת ביטוח ארוך טווח חייבת להתבצע על ידי
בעל רישיון ובאמצעות פגישה פרונטלית אחת
לפחות בינו לבין המבוטח".
מה אתה מאחל לסוכנים וללשכה לשנה
האזרחית החדשה?
“אני מתכוון לדאוג לכך שמקומה של הלשכה
ימשיך להיות בולט במשק כולו כגוף חזק ובועט,
שדואג לאינטרסים של חבריו ומבוטחיהם.
לסוכנים אני אומר  -שבו עם עצמכם ותסתכלו
פנימה ,תבחנו איך אתם פועלים מול הענף
המשתנה ,איך אתם פועלים לטובת הקשר עם
הלקוחות שלכם והסביבה בכלל”.

חדשות הביטוח

מגמה מעורבת בתשואות הגמל וההשתלמות בנובמבר
תשואת קופת הגמל של בית ההשקעות אנליסט ממשיכה לטפס מעל לכל השחקנים
בענף  ‰הפניקס בעלת התשואות הטובות ביותר בענף הפנסיה
יובל הירשהורן

מ

גמה מעורבת אפיינה את
תשואות קופות הגמל
בחודש נובמבר ,כשהתשואה
הפירמות
בקרב
הממוצעת
המובילות בענף עמדה על .-0.12%
הקופה הקטנה יחסית ,אנליסט גמל
ישראל ,היא שרשמה את התשואה
הגבוהה ביותר גם החודש (,)0.73%
ומבחינתה גם בתווך הארוך נראה
שהיא צועדת בבטחה בראש הענף.
מבין הקופות הגדולות (שמנהלות
סך נכסים גדול יותר) ,בולטות
ילין לפידות והפניקס בתשואותיהן
לתווך הארוך.
מבין קרנות ההשתלמות ,ממשיך
המסלול הכללי של ילין לפידות
לבלוט בראשות הענף ,עם תשואה
מצטברת של  6.08%מאז תחילת
 ,2016ו־ 45.57%במהלך חמש
השנים האחרונות .את התשואה
הטובה ביותר לחודש נובמבר ,2016
השיג מסלול להבה כללי של מנורה
מבטחים ( ,)0.63%לעומת ממוצע
ענפי של  .0.23%קרן ההשתלמות
הכללית של הלמן אלדובי השיאה
לחוסכים  -0.21%בנובמבר (הנמוך
בענף) כשם שבמרוצת  12החודשים
האחרונים ,כמו גם ב־ 3השנים
האחרונות ,תשואותיה הן מהנמוכות
בו ( -0.41%ו־ 8.32%בהתאמה).
בשוק הפנסיה ממשיכה לבלוט
הפניקס ,כשמסלול החיסכון שלה
לבני  50ומטה (הרביעי בישראל
מבחינת סך הנכסים המנוהלים בו)

קופות הגמל הגדולות ביותר של החברות ובתי ההשקעות השונים
שם הקופה

כלל תמר כללי

12,578,000

0.26%

1.36%

0.45%

8.75%

35.77%

הראל גמל מסלול אג"ח
עד  25%מניות

11,574,052

0.00%

2.70%

1.87%

11.23%

37.58%

מיטב דש גמל כללי

4,943,979

0.42%

2.80%

1.67%

10.22%

35.72%

ילין לפידות גמל מסלול
אג"ח עד  25%מניות

4,483,600

0.05%

4.82%

4.25%

13.43%

40.19%

הלמן אלדובי בר יציב
ישראל

3,438,700

-0.16%

0.39%

-0.27%

9.07%

35.94%

פסגות גדיש אגח עד
1
 10%מניות

3,336,700

-0.47%

1.45%

1.07%

7.48%

24.82%

אקסלנס גמל אג"ח עד
 15%מניות

2,334,900

-0.49%

1.19%

0.79%

8.47%

27.04%

מגדל לתגמולים כללי

1,302,869

0.14%

2.28%

1.31%

8.68%

31.61%

-0.51%

1.75%

1.35%

8.06%

26.61%

0.73%

8.59%

8.13%

18.62%

50.27%

אלטשולר שחם גמל
מסלול אג"ח ללא מניות

365,800

-0.91%

1.76%

1.71%

8.04%

29.95%

הפניקס תגמולים
ופיצויים מסלול לבני 50
ומטה

314,182

0.16%

4.34%

3.69%

12.61%

38.16%

-0.83%

1.04%

0.95%

8.06%

22.56%

מנורה מבטחים תגמולים 1,152,398
ופיצויים אג"ח עד 10%
מניות
640,100
אנליסט גמל ישראל

אי.בי.אי קופה לתגמולים 204,461
ופיצויים מסלול אג"ח
2
ללא מניות
הערות



ק

ב

יתרת הנכסים תשואה
נכון ל־ 11/16לחודש
(באלפי שקלים) נובמבר 16

ו

צ

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

ת

להיות חלק ממשהו
להצטרף ל 200-משרדי ביטוח ברחבי הארץ
וליהנות מכל היתרונות:

גדול!

מקצועיות ,טכנולוגיה ,כיסויים ייחודיים,
שיתופי פעולה ושירותים ייחודיים לסוכנים
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תשואה
מצטברת
מתחילת
השנה

תשואה
תשואה
מצטברת
מצטברת
ל־ 12החודשים ל־ 3שנים
המסתיימות
המסתיימים
ב־11/16
ב־11/16

תשואה
מצטברת
ל־ 5שנים
המסתיימות
ב־11/16

חדשות הביטוח

הביא לחוסכים את התשואה הגבוהה
בענף בשלוש השנים האחרונות,
כמו גם ב־ 12החודשים האחרונים.
קרן הפנסיה במסלול כללי א' של
מנורה ,הגדולה בענף ,השיאה גם את
התשואה הגבוהה בו בחודש נובמבר.
לעומת זאת ,המסלול הכללי של
מגדל מקפת אישית (השני בגודלו)
רשם את השיא הנמוך החודש –
תשואה של  .0.43%גם בתווך הארוך
מסלול זה מספק את התשואה
הנמוכה ביותר –  35.57%ב־ 5שנים.
לאחר שהושקה בתחילת הרבעון
הנוכחי רפורמת קרנות ברירת
המחדל בענף הפנסיה ,אנו
ממשיכים לבחון בסקירה חודשית
זו גם את ביצועי המסלולים
הפנסיוניים של מיטב דש והלמן
אלדובי ,שזכו במכרז לאחר שהציעו
את גובה דמי הניהול הנמוך ביותר.
שני המסלולים הניבו את התשואה
בגובהה
והשלישית
השנייה
בנובמבר ,וממשיכים להגדיל את
סך הנכסים שהם מנהלים (כזכור,
כל עובד במשק שלא בוחר אחרת
מצורף כעת אל מסלולים אלו

קרנות הפנסיה הגדולות ביותר של החברות ובתי ההשקעות השונים
שם הקופה

יתרת הנכסים
נכון ל־11/16

תשואה
לחודש
נובמבר 16

תשואה
מצטברת
מתחילת
השנה

(באלפי שקלים)

תשואה
תשואה
מצטברת
מצטברת
ל־ 12החודשים ל־ 3שנים
המסתיימות
המסתיימים
ב־11/16
ב־11/16

תשואה
מצטברת
ל־ 5שנים
המסתיימות
ב־11/16

מנורה כללי א'

68,634,975

1.10%

3.34%

2.66%

14.58%

42.26%

מגדל מקפת אישית -
מסלול כללי

46,634,894

0.43%

3.02%

2.19%

12.05%

35.57%

"כלל פנסיה" מקיפה

39,725,633

0.61%

1.89%

0.90%

12.39%

41.24%

הראל פנסיה -
1
גילעד כללי

33,534,914

0.61%

3.98%

3.21%

15.24%

43.55%

הפניקס פנסיה מקיפה
2
לבני  50ומטה

9,305,466

0.54%

4.96%

4.50%

16.17%

43.34%

מסלול מיטב דש מקיפה
לבני  50ומטה

1,987,200

0.97%

4.27%

2.88%

13.38%

38.14%

הלמן-אלדובי קרן פנסיה
מקיפה

331,500

0.81%

2.49%

1.92%

9.12%

28.97%

הערות

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

באופן אוטומטי על ידי מעסיקו).
על רקע התמקדות המכרז בגובה
דמי הניהול ,יש לצפות כי יתר
השחקנים בענף יתמקדו מעתה

יותר גם בהעלאת התשואות
שלהם ,כדי להתחרות במסלולי
ברירת המחדל במישור נוסף .נתוני
התשואות לתווך הארוך מראים כי

הלמן אלדובי הוא עדיין אחרון
בקרב השחקנים הבולטים ,בענף
ואילו מיטב דש ממוקמת "במקום
טוב באמצע" ברוב התקופות.

… 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
… הדגמה חינם!

הסוף “לטעויות" חברות הביטוח!
info@idan.biz | www.tamir-finances.co.il
חברת קומישן בק בע”מ .חברת בת מבית תמיר חישובים פיננסים בע”מ
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09-9563006



חדשות הביטוח

כ־ 270סוכנים חדשים
הצטרפו ב־2016

הגיל הממוצע של חברי הלשכה עומד על 55
• שי שדה ,יו"ר הוועדה לגיוס חברים בלשכה:
“רוב המצטרפים החדשים הם צעירים"

העליון דן בערעור
שהגישה ביטוח ישיר
על "קמפיין שוקה"

רונית מורגנשטרן

רונית מורגנשטרן

מספר חברים מצטרפים
בכל מחוז במהלך 2016
מחוז הדרום ˆ

4%
17%

מחוז הצפון ˆ
מחוז השפלה ˆ
מחוז השרון ˆ
מחוז ירושלים ˆ
מחוז תל אביב ˆ

ב
34%

13%
25%

7%

מ

ספר חברי לשכת סוכני ביטוח עומד היום על  .4,433המחוז הגדול
ביותר הוא מחוז ת”א והמרכז עם  1,245סוכנים ,ובמקום השני נמצא
מחוז חיפה והצפון עם  1,094סוכנים.
מנתוני הוועדה לגיוס חברים בלשכה ,בראשות שי שדה ,עולה כי ב־2016
הצטרפו כ־ 270סוכנים חדשים .הגיל הממוצע של חברי הלשכה נשאר זהה
ועומד על  .55הסניף “המבוגר” ביותר הוא סניף חדרה עם גיל ממוצע של ,59
והסניף “הצעיר” ביותר הוא סניף פתח תקווה עם גיל ממוצע של  52שנים.
מחוז תל אביב גייס את מספר החברים הרב ביותר ( ,)34%אחריו
מחוז השרון ( ,)25%מחוז הצפון ( ,)17%מחוז השפלה ( ,)13%מחוז
ירושלים ( )7%ומחוז הדרום (.)4%
“הגיוס ללשכה נמשך במלוא המרץ ,כשמגייסים בממוצע
סוכן ליום עבודה .רוב המצטרפים החדשים הם צעירים ,מה
שיביא לירידת הגיל הממוצע של הסוכנים בלשכה בשנים
שי שדה הקרובות .אנחנו פעילים מאד במכללות לביטוח של הלשכה,
נתניה והמכללה למינהל ,ומגייסים סטודנטים ללשכה עוד בלימודיהם .גייסנו
השנה גם מתמחים כדי ש’יטעמו’ את יתרונות החברות בלשכה עוד בימי
ההתמחות” ,אומר שדה ומוסיף כי “אנחנו מקווים שב־ 2017קצב הגיוס יגדל.
דרך הגיוס האפקטיבית ביותר היא באמצעות ‘חבר מביא חבר’ .לכן אנו פונים
לסוכני הלשכה ,כדי לצרף כמה שיותר סוכנים חדשים ללשכה – רק ללשכה
חזקה יש את הכוח לעמוד לטובת חבריה מול הרגולציה וחברות הביטוח”.

ית המשפט העליון קיים אתמול דיון בעניין "קמפיין
שוקה" של הביטוח הישיר ,במסגרת הערעור שהגישה
החברה על פסיקת המחוזי מאפריל  .2016במסגרת הדיון
שאלו שופטי בית המשפט העליון את נציגי הצדדים ,בהם נציג
הלשכה עו”ד ניר גורן ,שאלות מהותיות רבות ,אך טרם התקבלה
החלטת השופטים בנושא.
כזכור ,בית המשפט המחוזי אסר על חברת ביטוח ישיר להמשיך
לפרסם את הקמפיין בכיכובה של השחקנית שני כהן ,בו מוצגים
סוכני הביטוח כנהנתנים ,מיושנים ומאותגרים טכנולוגית .השופט
בכר אף אסר על ביטוח ישיר להמשיך לפרסם כי קיים קשר בין
תשלום פרמיה לחברת ביטוח הכוללת מימון סוכן הביטוח ,למחיר
המוצע על ידי החברה  -בין אם המחיר כולל הנחה ובין אם לאו.
ביטוח ישיר הגישה ערעור לבית המשפט העליון על פסיקת
השופט בכר ,ובמקביל ביקשה צו לעיכוב הוראתו להסרת
הקמפיין .ואולם ,שופט בית המשפט העליון יצחק עמית ,דחה את
הבקשה ,כך שפסק הדין של המחוזי תקף עד לפסק הדין בערעור.

שני כהן בקמפיין שוקה

הזמנה פתוחה

האם אתם מעודכנים בכל השינויים והתמורות
שחלו בענף ביטוחי הבריאות והשפעתם?
בואו לקבל את כל התשובות
בהאקדמיה "הכשרה לדורות בריאות"
של הכשרה חברה לביטוח
יום ב׳  09/01/2017בשעה " 15:00בבית הכשרה"
לפרטים והרשמהarie@dorot.net | 050-5294846 :
 29| 6בדצמבר 2016

הכשרה חברה לביטוח בע”מ

חדשות הלשכה

המיזם הבין־דורי יוצא לדרך

לאחר שנתיים של עבודה החלה פעילותו של המיזם ,שנועד להפגיש בין סוכנים צעירים לסוכנים ותיקים
ללא דור המשך  ‰הלשכה" :מאמינים כי שילוב כוחות בין ותיק לצעיר יוביל להצלחה לשני הצדדים"

רונית מורגנשטרן

ב

שבוע שעבר החלה פעילותו של "המיזם
הבין־דורי" ,שמטרתו לבנות מודלים
שונים לצורך התקשרות בין סוכנים
צעירים לסוכנים ותיקים שלהם אין דור המשך.
במשך שנתיים עבדו בלשכה על המיזם ,שנועד
לחבר בין סוכנים ותיקים ,שמעוניינים למכור
את תיק הביטוח שלהם או לצרף לעסקיהם
סוכן צעיר ,לבין סוכנים צעירים שיכולים
לרכוש ולשתף פעולה עם סוכן ותיק ,לתרום
ממרצם ,מיכולתיהם הטכנולוגיות ומתפיסת
עולם החדשנית יותר .מהלשכה נמסר ,כי כבר
בשבוע הראשון התקבלו כ־ 100פניות מסוכנים
שמתעניינים בנושא.
לדברי אריק ורדי ,יו"ר ועדת יושבי ראש
מחוזות וסניפים ואחד מיוזמי הפרויקט ,כל
המודלים נבדקו מבחינה משפטית .חברים
שיפנו בבקשה להצטרף למיזם יקבלו ,במידת
הצורך ,יעוץ משפטי ואף יעוץ בתחומי הכלכלה
והמיסוי" .המודלים הם בסיס לתחילת קשר בין־
דורי ,וניתנים לשינוים לפי רצונם של החברים.

ולמנכ"ל הלשכה רענן שמחי על עזרתם הרבה
לקידום רעיון מבורך זה" ,ציין ורדי.
בפניית הלשכה לסוכנים נכתב כי "לשכת
סוכני הביטוח רואה בדור העתיד עתודה להמשך
קיום ענף הביטוח בישראל .הלשכה חרטה על
דגלה קידום והכוונה של הדור הצעיר בענף .אנו
מודעים לפער בין היכולת של הסוכן הצעיר,
אשר מגיע לעולם לא פשוט וצריך לבנות
לעצמו תיק לקוחות יש מאין ,ומאידך סוכנים
ותיקים מאוד ,עם תיקים שמכילים בתוכם
מאות ואלפי לקוחות ,אשר לא מפיקים ממנו את
ורדי" :משתתפי המיזם יקבלו יעוץ משפטי וכלכלי" המיטב ולעתים רק משמרים אותו .לשכת סוכני
ביטוח יצאה במיזם שנועד להפגיש בין שני
אנחנו מקווים שהנושא גם יקודם במועדון העולמות הללו .אנו מאמינים כי שילוב כוחות
הסניורים ,שגם הוא יוצא לדרך במחוז השרון .בין ותיק לצעיר יוביל להצלחה לשני הצדדים,
כאן המקום לאודות לעו"ד עדי בן אברהם ,עו"ד לקידום והתמקצעות של ענף הביטוח בישראל".
ג'ון גבע ,רו"ח רמי מימון ,לחברים שי שדה
להרשמה באתר
ודביר רפ ,לנשיא הלשכה אריה אברמוביץ

בשירותי דרך אין בערך – רק
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היום הוא המחר

סיכום שנה

חברי הלשכה מסכמים את שנת 2016
"גל השרפות אילץ
אותנו להיות קשובים
לסוכנים עצמם"

אריאל מונין ,יו"ר הוועדה לביטוח כללי

ה

רגולציה העסיקה אותנו השנה בשלושה חוזרים .חוזר
הצירוף ,אחד מהחוזרים הגדולים שנערכו בשנים האחרונות,
שמגדיר את כל צורות ההתקשרות בין סוכן ,חברה ומבוטח ,חוזר
כתבי השרות שמאפשר לנו למכור כתבי שירות מחוץ לפוליסות,
ותיקון להערכות החברות לתביעות בנזקי המים.
גל השרפות ששטף את הארץ אילץ אותנו להיות קשובים
לסוכנים עצמם .פתחנו קווי חירום וטיפלנו בעשרות פניות
של סוכנים שרצו לקבל מידע ועזרה בטיפול מול השמאים
והמבוטחים .היינו מעורבים מול מס רכוש בניסיון להביא את
הפתרון הנכון ביותר וההגון ביותר למבוטחים ,ואנו שמחים
כי חברות הביטוח הסכימו לעשות צעד לקראת
המבוטחים ולשלם את ההפרשים מעבר לתשלום
מס רכוש .בנוסף ,פעלנו מול הפול על מנת
שבשנה הבאה יהיה אתר אינטרנט שיאפשר
לסוכני המגזר הערבי להשתמש בו להוצאת
ביטוחי חובה למבוטחים אשר נדרשים לכך.
מעבר לזה קיימנו כנס אלמנטרי בנושא בתי
עסק .בכנס העלנו את הקשר האמיץ שלנו עם
המבוטחים ,שאליהם אנו מחוברים והולכים איתם יחד
לאורך השנים ,וכן את הקשר מול החברות שמהן אנו מצפים
להמשיך וללכת איתנו כבעבר.
כמו כן ,השנה עמלנו על מציאת פתרון ביטוחי לעסקים
שהסוכן מתקשה למצוא להם פוליסה .לשם כך ,השקנו את
פרויקט "הנגשת הלוידס לסוכן" .כל סוכן יוכל לפנות באמצעות
נציגי ברוקרים ולקבל הצעה בגין ביטוחים שהוא לא הצליח
לבטח בחברות שעימן הוא עובד .הפוליסה שתוצג ללקוח היא
פוליסה של איילון ,המבצעת את הפרונטינג לעסקה.

צילום :פנינה חייםfotolia ,
 29| 8בדצמבר 2016

מה יניע את הסוכן
בשנת ?2017

יובל ארנון ,יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני

א

נו תמיד שואלים מה מניע כל סוכן בעבודתו.
ברגע שהדבר ברור ניתן לבנות על בסיס זה
תוכנית עבודה שתגרום ותסייע לסוכן להגיע למקום
שאליו הוא שואף.
פירמידת הצרכים של מסלאו עוזרת לנו להבין מה
מניע אנשים לבצע פעילות יזומה .יש אנשים שמונעים
על ידי הצורך הבסיסי לספק אוכל
לביתם ,וזה הרובד הנמוך .לעומת
זו ,הרובד העליון ביותר זהו
שלב הגשמת העצמי ,כאשר בין
הרובד התחתון לעליון יש מבחר
אפשרויות .השאלה היא מה מניע
אותך? כסף ומעמד? השתייכות
למועדון של נבחרים? שאיפה להיות
תמיד ראשון?
שב עם עצמך ובדוק מה באמת יניע אותך בשנה
הקרובה לעשות פעילות יזומה וברורה .לאחר שתגבש
דעה שתף אדם שקרוב אליך שיכול לתרום לעבודתך
במהלך השנה ,כמו מפקח הרכישה שאיתו אתה עובד,
שותף לעסק וכדומה .השלב הבא הוא לתכנן את
העבודה ,הפעילות והמוצרים כדי להגיע ליעד שבחרת.
מסתבר שלא תמיד סוכנים יודעים מה מניע אותם.
בדרך כלל מישהו קובע עבורם יעד ומכוון אליו ,אך
האם זה מתאים גם לשאיפות הסוכן? האם זה יגרום
לו לצאת מאזור הנוחות שלו במהלך השנה? תשובות
לכך יהיו אך ורק לאחר בדיקה עם עצמך ,וככל שזה
יהיה מהר יותר וברור יותר ,גם השנה הקרובה תהיה
מוצלחת יותר.

סיכום שנה

חברי הלשכה מסכמים את שנת 2016
ב־ 2016טופלו
כ־ 80תלונות

"עמדנו בתכנון
התקציבי של "2016

חוה פרידמן ,יו"ר ועדת האתיקה

אבי ברוך ,יו"ר ועדת הכספים

שנה האחרונה נדונו בפני ועדת האתיקה כ־80
תלונות של מבוטחים .רוב התלונות עקב אי תיאום
ציפיות של סוכן או מבוטח .בין היתר ,מדובר בתביעות
צד ג' שלא טופלו לשביעות רצון המתלוננים ,תלונות
מבוטחים על טיפול איטי או חוסר טיפול
של חברות הביטוח ,תלונות של סוכן
על סוכן המבצע מחטפים ,מבטל
פוליסות ומוכר פוליסות חדשות,
תלונות של סוכן על מוקדני
מכירות בסוכנויות גדולות
שמציגים עצמם כאנשי חברה.
הוועדה מונה  9סוכנים ודנה
בתלונות המופנות ללשכה .דרכי
הענישה שלנו מגוונות וכוללות אזהרה ,נזיפה ,הטלת
קנס כספי עד  10,000שקל לטובת אחת מקרנות הלשכה,
העברת העמלה כולה או מקצתה ,תשלום קנס או
הוצאות ,המלצה בפני המועצה הארצית להוצאת
החבר לתקופה קצובה על תנאי ,הוצאה ואף
המלצה בפני המפקחת על הביטוח לשלול את
רישיונו.
לשנה החדשה אנו פונים ומבקשים מהפיקוח
על הביטוח לשתף פעולה ולהעביר אלינו תלונות
המוגשות לפיקוח ,לבירור וטיפול שלנו .אנו
מאחלים למבוטחינו ,לחברות הביטוח ,לסוכני

ח

ב

צילוםfotolia :
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לפה לה שנה נוספת בתפקידנו המאתגר למען חברינו
סוכני הביטוח חברי הלשכה .שנה בה חווינו התנכלויות
ברשתות החברתיות ,הן בתוך מעגלי הסוכנים והן מעל גבי
העיתונות .אבל אצבע מאשימה על "אי עמידתנו על המשמר"
ואי סדרים במערכות הכספיות ,לא הרתיעו אותנו .להיפך ,ניקיון
כפינו וטוהר מעשינו רק מחזקים ומחשלים אותנו
לבאות.
בתחילת השנה עברנו למשרדים החדשים
ואישרנו את תקציב  2016שהסתיים בהתאם
לציפיות והתכנון .קיימנו שבע ישיבות
הכנה לתקציב  2017וכעת נותר רק לאשרו
באסיפה הכללית ב־ 18בינואר.
אחרי חמישים שנה ,החלפנו את משרד רו"ח רובין
וקלטנו את משרד רו"ח הולצמן ושות'.
אנו בפתחה של שנה אזרחית חדשה ,שנה שבסופה תהיינה
בחירות לנשיאות ומוסדות הלשכה .אני מבקש לאחל
לכולנו שנת עסקים פורייה ומוצלחת ,בה יתגשמו
חלומותינו לפי אמרתו המפורסמת של וולט דיסני
"אם אתה יכול לחלום על זה ,אתה יכול לעשות את
זה" .שנה בה נמשיך ונראה בדרכנו שותפות ,ונמשיך
לפרגן איש לרעהו ,שנה של צמיחה אישית ועסקית,
מלאה ביצירה ,אור ואהבת הזולת.

סיכום שנה

חברי הלשכה מסכמים את שנת 2016
"מי שלא יתאים את עצמו למהפכה הדיגיטלית יתקשה לשרוד"

מיכה אדוני ,יו"ר מחוז חיפה והצפון

מ

צילוםfotolia :

אז כניסתה לתפקיד של המפקחת על הביטוח ,דורית
סלינגר ,יצאו משולחנה למעלה מ־ 3000חוזרים ,דבר
המכביד על התנהלות הענף כולו .לטעמי המגמה היא לייתר את
סוכן הביטוח ולעבור לעבודה ישירה.
ענף הביטוח מתאפיין כיום בריבוי כנסים והשתלמויות .עם
זאת ,ברוב הכנסים רואים את אותם אנשים שמגיעים ואת זה
צריך לשנות .אני רוצה לראות יותר סוכנים ,כמו גם צעירים,
שמגיעים לכנסים ומזדהים עם מטרות הלשכה.
המגמה ב־ 2017תהיה להקטין את מספר הכנסים,
להביא את ההרצאות הכי מעודכנות שיש,
כדי לתת ערך מוסף לעבודתו של הסוכן.
פחות שואו ויותר מקצועיות .אינני שולל את
האפשרות לגבות דמי השתתפות.
ב־ 2017נצטרך לשים את הדגש ולטפל בסוכני
ביטוח מתבגרים שהכנסתם הולכת ויורדת .לחשוב
על מי שאין לו דור המשך ,לרתום את הצעירים ולתת להם ערך
מוסף .ישנם סוכנים שרמת הכנסתם הולכת וקטנה ,ומי שלא
יתאים את עצמו למהפכה הדיגיטלית יתקשה לשרוד .הדבר
הבא שיתחיל ויקבל תאוצה הוא מעבר מעמלה לשכר טרחה.
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זה לא יקרה ביום אחד ,אלא יגיע בהדרגה ,כנראה בביטוחי רכב
ודירות.
יחד עם זאת ,צריך להסתכל על חצי הכוס המלאה ולהפיק
תועלת מהמצב .האם סוכן הביטוח הולך להיעלם? לא .להשתנות?
כן.
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חדשות הלשכה

חברי הלשכה מסכמים את שנת 2016
"הענף יתפכח ויבין שאין
תחליף לסוכן הביטוח"
יפת בקשי ,יו"ר מחוז הדרום

א

ין ספק ששנת  2016הייתה שנה עם שינויים ואתגרים בעוצמות
שסוכני הביטוח לא חוו בעבר .אנו מקווים ששנת  2017תהיה שנה
מאתגרת בה הסוכנים יצאו לדרך חדשה ויעשו את מה שהם יודעים
לעשות הכי טוב ,לדאוג למבוטחים.
אנו מקווים ששנת  2017תהיה שנה עם פחות שינויים
רגולטוריים כדי שנוכל ליישם את הנדרש מהסוכנים.
בנוסף ,שנת  2016הייתה רווית אירועים מקצועעים
מעשירים לציבור הסוכנים .כך למשל ,בחודש אפריל
קיימנו הרמת כוסית לרגל חג האביב עם הנהלת הלשכה,
בחודש יולי היה יום עיון בשיתוף מחוז ירושלים במלון
קראון פלזה בים המלח ,בחודש יולי קיימנו פעילות למען
הקהילה בשיתוף איתוראן בבית הספר מיוחד לאבחון ילדים,
בחודש אוגוסט קיימנו כנס מנהלות משרד בגלובוס מקס בבאר שבע
ובחודש נובמבר ערכנו יום עיון בנושא מיזם הפרישה ובנושא סיעוד
במלון ליאונרדו בבאר שבע.
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מועדון הסניורים
יוצא לדרך

דני קסלמן ,יו"ר מחוז השרון

ג

ולת הכותרת של פעילות מחוז השרון בשנת
 2016הייתה הוצאת מיזם מועדון הסניורים
מהלכה למעשה .מדובר במועדון חברים שיספק מידע
מקצועי ,משפטי ,כלכלי וגיבוש חברתי עבור סוכני
הביטוח הוותיקים והמבוגרים ,שהם
רוב הסוכנים במחוז ובלשכה .השקת
המועדון תתקיים ב־ 15בינואר
הקרוב .ראשי הלשכה רואים
במיזם פיילוט שיאומץ גם במחוזות
האחרים.
גם השנה המשכנו לעסוק בפעילות
עבור סוכני המחוז בשיתוף פעולה מלא
עם יושבי ראש הסניפים ,מודל שהועתק ע"י הנהגת
הלשכה ליתר המחוזות.
הציפיות שלי לשנת  2017הן להגדיל את מספר חברי
הלשכה במחוז ,ולהמשיך להשתלב בפעילויות הלשכה
למען קהילת הסוכנים.

עדכונים אחרונים

בקרוב צפויים שינויים מרחיקי לכת
בביטוח אובדן כושר עבודה
החל ממאי  2017יימכרו כיסויי אובדן כושר עבודה משופרים ומודולריים
מותאמים אישית לעובד  ‰כתבה שלישית ואחרונה בסדרה
חיים גולדיס

ח

ברות הביטוח מגישות בימים אלו לאישור
המפקחת על הביטוח תכניות ביטוח אובדן
כושר עבודה (אכ”ע) חדשות שחייבות
למלא אחר דרישות הפיקוח שהותרו בחוזר הקווים
המנחים מיום  .29.09.16הפוליסות שיאושרו
ישווקו החל מ־.1.05.2017
הפרמיות לכיסוי הבסיסי ולנספחים השונים
תהיינה שקופות למבוטח וסביר להניח שיהיו
שונות מהפרמיות הקיימות היום .אלא אם יוחלט
אחרת ,רשות המסים תמשיך לתת את הטבות
המס בגין הפקדות לכיסוי אכ”ע לעובד ,למעסיק
ולעצמאי ,באותם שיעורים מהשכר כפי שהם
כיום .על סוכני הביטוח הפנסיוני מוטלת האחריות
המקצועית להתאים למבוטח תכנית במבנה מיטבי
שעונה על צרכיו ,ולנסות להשיג את הסכמת
הגורם המתאים למימון הפרמיה ,אף אם חלקה
אינה מוכרת למס.
במאמרי הקודם ,בגיליון  ,613מניתי  3מהנספחים
האפשריים במוצר החדש :עיסוק ספציפי ,אכ”ע
חלקי וברות ביטוח .להלן פרוט יתר הנספחים
שהותרו לרכישה בחוזר הקווים המנחים:
 .1תשלום תגמולי ביטוח עבור חלק מתקופת
ההמתנה
הרחבה זו קיימת במוצר הישן ומכונה פרנצ’יזה.
הנספח מזכה את המבוטח בתשלום עבור החודש
השני והשלישי של תקופת ההמתנה ,או חלק מהם.
זאת בתנאי שאי הכושר נמשך מעל  3חודשים.
הזיכוי יינתן באופן יחסי לחודש הרביעי והחמישי
של אי הכושר.
 .2נספח קיצור תקופת המתנה
תקופת ההמתנה מתקצרת לחודש או חודשיים
לאחר קרות מקרה הביטוח .מותר להוסיף נספח
זה הן לכיסוי הבסיסי (לפי עיסוק סביר) והן
לעיסוק הספציפי .אני ממליץ מאד להוסיף נספח
זה תמיד ,במקום הפרנצ’יזה ,וכך המבוטח שנקלע
לאובדן כושר עבודה עשוי לקבל את הפיצוי בתוך
חודשיים מיום שחלה או נפצע ,לעומת ארבעה
חודשי המתנה ויותר ,על פי המוצר הישן.

צילום אילוסטרציהfotolia :

 .3ביטול קיזוז פיצוי חודשי מגורם ממשלתי
אם המבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי על
פגיעה שעבר ,בעזרת נספח זה הוא יקבל פיצוי
מלא מהפוליסה ללא קיזוז הפיצוי הממשלתי.
זהו יתרון על פני קרן פנסיה שמקזזת פיצוי
ממשלתי.
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הפרמיות תהיינה שקופות למבוטח

 .4נספח ביטול חריג
הנספח מבטל חריגים בפוליסה .מומלץ למי
שעוסק בספורט אתגרי או טס בכלי טיס פרטיים.
 .5הגדלת הפיצוי כתוצאה מגידול בשכר
המבוטח
מבוטח עם נספח זה יהיה פטור מהוכחת בריאות
(חיתום רפואי) בהגדלת סכום הביטוח בשיעור של עד
 20%או  25%ממוצע השכר המבוטח בפוליסה ,ב־12
החודשים שקדמו להגדלה .המבטח זכאי לדרוש חיתום
על גידול שכר שמעבר לשיעור זה .הנספח מומלץ
לעובדי היי טק למשל שזוכים לעיתים להגדלות
שכר תלולות ,ואינו מומלץ לעובדים שזחילת השכר
השנתית שלהם לא עוברת את ה־.15%
 .6נספח תשלום נוסף במקרה סיעוד
עובד שנפגע ומצוי במצב אכ”ע ובמצב סיעודי
זכאי לקבל תגמולי ביטוח מוגדלים עד כדי 100%
מהשכר המבוטח בפוליסה בכל תקופת היותו חולה
סיעודי.
 .7הארכת תקופת הצמדת הפיצוי החודשי למדד
על אף סעיף ההצמדה של תגמולי הביטוח
בפוליסה המחייב הצמדה למדד למשך שנתיים
ואחר כך הצמדה לתוצאות מסלול ההשקעה ,נושא
נספח זה זכאי לאופן הצמדה אחר על פי אחד
מאלה ,על פי בחירת חברת הביטוח 36 :תשלומים
חודשיים צמודים למדד 48 ,תשלומים חודשיים
ו־ 60תשלומים חודשיים.

לאחר מכן ההצמדה תהיה לתוצאות מסלול
ההשקעה.
 .8הגדלת הפיצוי בזמן אי כושר עבודה
זהו נספח דומה לסעיף “נכות מתפתחת” בקרן
פנסיה .מבוטח עם נספח זה המצוי באי כושר
עבודה יקבל את הפיצוי החודשי עם ההצמדות
שלו ,ומעבר לכך הוא יגדל בכל שנה ב ־ 1%או
 2%לפי בחירתו כשהצטרף לנספח .ההגדלות
השנתיות יינתנו לו במשך  20שנה לפחות.
 .9מטריה לקרן פנסיה
זהו נספח הבא להשלים כיסוי נחות יותר לאכ”ע
שיש לעמית בקרן פנסיה ,שבה הכיסוי הוא לפי
הגדרת “עיסוק סביר” .אפשר להרחיב לכיסוי אכ”ע
לפי הגדרת “עיסוק ספציפי” ,או לביטול תקופת
ההכשרה (אם מתקיימת בקרן ולמשך זמן קיומה
בלבד).
“המוצר החדש” הוא בשורה והזדמנות ביטוחית
חשובה לעובדים בישראל ,ואתגר מקצועי ועסקי
לסוכן הביטוח .תודה וברכה ליובל ארנון ,יו”ר
הוועדה לביטוח פנסיוני ,סגנו אבי אקהויז,
והיועץ המשפטי עו”ד עדי בן אברהם ,שעמלו
רבות ביחד איתי במטרה לשכנע את הפיקוח
בצרכי המבוטחים ,ובכך תרמו רבות לעיצוב
“המוצר החדש” כפי שהוא מוגדר היום.
הכותב הוא חבר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת
סוכני ביטוח

חדשות הלשכה

איילון משיקה מסלולי עמלות
ייחודיים במוצרי ריסק ובריאות
רונית מורגנשטרן

ל

קראת שנת  2017פיתחה איילון מסלולי
עמלות חדשים במוצרי ביטוח חיים ,ריסק
ובריאות .המסלולים החדשים מעניקים לסוכנים
עמלה שוטפת גבוהה לאורך כל חיי הפוליסה ,וזאת
במקום תשלום עמלות היקף וללא חיוב במקרה של
ביטולים .במסלולים אלו ,סוכנים עם תיק איכותי
שנשמר לאורך שנים ,יוכלו להכפיל ואף לשלש
את עמלותיהם .רבים מהסוכנים כבר הצטרפו
למסלול החדש.
יש לציין כי מדובר באסטרטגיה של אתי
אלישקוב ,מנכ"לית איילון אחזקות ,מימיה
כמנכ"לית הכשרה .בראיון לביטוח ופיננסים
לקראת כנס אלמנטר האחרון אמרה אלישקוב כי
"אני בדעה שאפשר גם לשלוט בעמלות וגם לשלם
לפי התוצאות של הסוכן .כך נהגתי בהכשרה.

לטווח הארוך ,אני בעד להעלות לו את העמלה".
לאחרונה ,ערכה איילון שינוי גם במסלולי
ההנחות של פוליסות ביטוח משכנתא .החברה
הפסיקה לשווק פוליסות עם הנחות גבוהות לשנים
הראשונות ובמקומן השיקה מסלולי הנחה קבועה
או הנחה שהולכת וגדלה לאורך השנים .מהלך זה
נועד למנוע את תופעת ביטולי הפוליסות בשנים
הראשונות ,הרווחת בתחום ביטוח המשכנתאות.
"המהלכים החדשים שלנו ,ובעיקר מסלולי
העמלות הייחודיים ,אינם מתאימים לכל סוכן.
הם נועדו בעיקר לאותם סוכנים אשר להם תיק
אלישקוב
איכותי של לקוחות ואשר גם מבינים את החשיבות
פניתי לסוכן שהתיק שלו הפסדי ואמרתי לו והכדאיות עבורם ביצירת נכס מניב ויציב לטווח
שהעמלה שלו תרד לתקופה מסוימת עד שהתיק ארוך של שנים" ,אמר אריק יוגב ,מנכ"ל איילון
יתאזן .אם הסוכן טוב ואיכותי והתיק שלו רווחי ביטוח.

לוח הביטוח

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

דרושים
לסוכנות ביטוח בבורסה ברמת גן דרוש/ה
מתמחה בביטוח פנסיוני למכירות /הכשרה
ועבודה אתגרית בתחום הביטוח 09-7738381
דרושה חתמת/פקידה לתחום האלמנטרי בחצי
משרה לסוכנות ביטוח וותיקה בעמק יזרעאל.
קו"ח במייל avi@avicaspi.co.il :לפרטים
נוספים לפנות לאבי052-3291955 :
דרוש/ה מתאמ/ת פגישות ביטוח ללקוחות
קיימים .עדיפות לבעלי/ות נסיון .משרה גמישה
באיזור דרום תל אביב .לפרטים :בן 052-4830150
בי פור יו סוכנות לביטוח בע"מ .מעוניין לרכוש
תיקי ביטוח .חיים ואלמנטרי .פתוח לשותפות
כולל משרדים .סודיות מובטחת.

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצערה של
משפחת בן אריס במותו
של חבר הלשכה

גבריאל בן אריס
ז"ל

שלא תדעו עוד צער
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michaele@b4-u.co.il 0528741331
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.
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 08.00-16.00
 8,000ש"ח Ido121098@gmail.com
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.

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 052-
yosi@faynermanbituah.co ,8196304

להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח פנסיוני
באזור הבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות
התפעוליות הנדרשות מתאים גם למתמחה או
לסוכן פנסיוני הנמצא בראשית דרכו והזקוק
לתמיכה/הדרכה מקיפה 050-5293836
להשכרה – מוקד טלפוני בתוך סוכנות ביטוח
בפ"ת – המוקד מאובזר בשולחנות וכסאות
וכולל עמדת מנהל משמרת וחדר צמוד למנהל
המוקד .לפרטים לפנות למאיר 0522248252
להשכרה שטח משרדי בתוך משרדי סוכנות
ביטוח בפתח תקווה .במשרד כל השירותים
הנלווים .לפרטים :יגאל . 050-8316594
להשכרה משרד מפרטי ברחוב פייבל בתל
אביב  5חדרים  +שירותים ומטבחון בשטח של
כ־ 74מ"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 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
להשכרה שטח משרדי בתוך משרדי
סוכנות ביטוח בפתח תקווה .לפרטים :יגאל
0508316594

סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף ()50%
לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר
(רוב הפוליסות בתיק :דירות ,עסקים וחבויות,
ומיעוטן כלי רכב) .טלפון0090254-050 :

משרד להשכרה בראשל"צ ומטבחון צמודים
קומה ב .החל מהתאריך  1לאפריל  2017לפנות
לאבי ענבר 054-4535632

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.

שכירות משנה

Jacob@eshel-ins.co.il

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

