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הכנס הארצי
השנתי של
ביטוח חיים
ופנסיוני
יתקיים
בחודש מרץ
באילת

עמוד 6

גיליון מס'  12 … 617בינואר 2017

אודי כץ:

"הרגולציה מחריבה
את ענף סוכני הביטוח"
נשיא לשכת סוכני ביטוח לשעבר אמר
את הדברים בישיבת הוועדה הציבורית
לבחינת עתיד ענף הביטוח  ‰יוסי
מנור" :חברות הביטוח משקיעות
מיליונים בדיגיטציה .הבעיה היא
שהן משקיעות רק בצד אחד
של המשוואה  -הצד שלהן"

תואר אקדמי
בביטוח

ראיון עם רונן דניאלי,
מנהל המכללה
לפיננסים
וביטוח ,על
הפעילויות
הצפויות
ב־2017
| עמוד 6

אפליה פסולה

בתביעה שהוגשה
נגד חברת הביטוח
 AIGנטען כי החברה
גובה מגרושים פרמיה
גבוהה יותר | עמוד 5

עמוד 3

אושר בכנסת
הצעת החוק להפרדת
עמלת ההפצה מדמי
ניהול אושרה בכנסת

מדריך לסוכן

ביטוח חובה לנהג צעיר יקר
יותר דרך חברות ביטוח ישיר

עמוד 2
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לא יותר
זול מסוכן

עמוד 4

השינויים העיקריים
בעקבות הרפורמה
בביטוח נסיעות לחו"ל
| עמוד 12

חדשות הביטוח

אושרה סופית הפרדת הזיקה בין
עמלת הסוכן לדמי ניהול

מאבקה של לשכת סוכני ביטוח להפרדה בחיסכון פנסיוני הגיע לסיומה עם אישור החוק
בכנסת  ח"כ מיקי זוהר" :אופן החישוב מציב את הסוכן בסיטואציה בלתי אפשרית"

רונית מורגנשטרן

מ

ליאת הכנסת אישרה ביום שני השבוע,
בקריאה שנייה ושלישית ,את הצעת חוק
הפיקוח על שירותים פיננסיים ברוב של
 61תומכים וללא מתנגדים .החוק ייכנס לתוקף עד
ה־ 1באפריל ,ועד אז אמורים הגופים המוסדיים
לבנות מודל חדש שיענה על דרישות ההפרדה
ויאושר על ידי הפיקוח על הביטוח .עד כה אושר
המודל היחיד שהציע בית ההשקעות הלמן אלדובי,
שנבנה לפני שנה וחצי בשיתוף עם הלשכה.
על פי ההצעה ,עמלת ההפצה המשולמת לסוכן
לא תחושב בזיקה לדמי הניהול ,על מנת למנוע
הטיה מצד הגופים הפיננסיים כלפי סוכנים
פנסיונים כדי שימליצו ללקוחותיהם על מוצרים
פנסיונים שדמי הניהול שלהם גבוהים.

נורמה בעייתית
"מטרת חוק זה היא למנוע הטיה מצידם של
הגופים הפיננסיים כלפי סוכנים פנסיונים על
מנת שימליצו ללקוחותיהן על מוצרים פנסיונים,
שדמי הניהול שלהם גבוהים" ,נכתב בדברי ההסבר
להצעה“ .למרבה הצער ,שיטת התגמול של
הסוכנים הפנסיונים הרווחת בישראל מתבססת על
אחוז מתוך דמי הניהול המשולמים על ידי הלקוח

ח"כ זוהר וח"כ גפני" .בעזרת החוק נעזור לסוכן לתת שירות טוב יותר לאזרח"

לגוף הפיננסי .שיטה זו המונהגת על ידי הגופים
הפיננסים יוצרת תמריץ עבור הסוכנים הפנסיונים
להמליץ דווקא על מוצרים שדמי הניהול שלהם
גבוהים יותר .נורמה בעייתית זו לעיתים מגיעה
לכדי אילוץ הסוכנים הפנסיונים להמליץ על
מוצרים יקרים יותר ,אם ברצותם לזכות בתגמול
כלשהו על עבודתם .זהו עיוות ,הפוגע בציבור
החוסכים ,ויש לתקנו".
בתגובה מסרה ח"כ מיכל בירן ,ממובילי ההצעה,
כי "מהיום בו נבחרתי לכנסת ,המאבק הפרלמנטרי
העיקרי שלי הוא המאבק לפנסיה הוגנת וראויה
לאזרחי ישראל .היום התקדמנו צעד נוסף במאבק
זה .הצעת החוק פותרת את ניגוד העניינים המובנה
של סוכני הביטוח בין יכולתם להתפרנס לבין
טובת המבוטחים .המאבק על החיסכון הפנסיוני של

אריה אברמוביץ" :אנו מצפים כי
חברות הביטוח יגבשו מודל תגמול
לסוכני הביטוח שיתבסס על
הפרמיה ,צבירה ועמלת שיווק"

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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תושבי מדינת ישראל הוא כנראה לא הפופולארי
ביותר אבל זהו המאבק על עתידו של דור שלם".

מהלך היסטורי
"הגיעה העת בה סוכני הביטוח יתוגמלו בהתאם
לעבודתם ובמנותק מדמי הניהול .הפרדת תגמול
הסוכן מדמי הניהול היא מהלך היסטורי פורץ דרך
בענף הביטוח ואני גאה להיות מי שהוביל אותו.
כעת אנו מצפים כי חברות הביטוח יגבשו מודל
תגמול לסוכני הביטוח שיתבסס על הפרמייה,
צבירה ועמלת השיווק .אני מבקש להודות לחברי
הכנסת שהרימו את הכפפה לשם כך – יו"ר
הוועדה ,משה גפני ,וחברי הוועדה מובילי הצעת
החוק ח"כ מיקי זוהר ,ח"כ מיכל בירן ,וח"כ עומר
בר לב" ,אמר אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת
סוכני ביטוח.
ח"כ זוהר הוסיף כי "ההצעה מגינה על הציבור,
ועוזרת לסוכני הביטוח לפעול על פי עיקרון של
טובת הלקוח ולא בצע כסף .אופן החישוב מציב את
הסוכן בסיטואציה בלתי אפשרית .יש חברות שלא
מתגמלות כלל את הסוכן ,כאשר הוא מציע דמי
ניהול נמוכים .זה אבסורד .בעזרת ההצעה נוכל
לעזור לסוכן לתת שירות טוב יותר לאזרח".

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' 5977433־korenly1@gmail.com ,054

חדשות הביטוח

אבי מנדה" :מה יקרה אם במשך יומיים סוכני
הביטוח לא יעבדו? חברות הביטוח יקרסו"

בדיון של הוועדה לבחינת עתיד ענף הביטוח אמר סוכן הביטוח אמנון גור" :סוכנויות בבעלות חברות הביטוח
הן בעיה חמורה של הגבלים עסקיים ,חמור מאוד שהמפקחת אינה מטפלת בכך"  אודי כץ הנשיא לשעבר
בעקבות מדיניות הפיקוח בענף" :להערכתי עד סוף השנה יעסקו בפנסיה כ־ 500סוכנים בלבד".

רונית מורגנשטרן

"

בכר בעבר בין יועצים לסוכנים .בתגובה אמר
כץ כי "זו הייתה טעות חמורה" .מנור הוסיף כי
"מסקנות ועדת בכר היו טעות בהיבט ההפרדה בין
סוכן ליועץ .צריך לאפשר לנו לייעץ למבוטחים,
כל עוד אנו מציגים להם בבירור באיזה כובע אנו
מגיעים ,כסוכן או כיועץ".
בוועדה התייחסו גם למצבן של סוכנויות ביטוח.
לטענתו של גור" ,סוכנויות בבעלות חברות הביטוח
הן בעיה חמורה של הגבלים עסקיים .סוכנויות

הרגולציה מחריבה את ענף סוכני הביטוח.
סוכנים מבוגרים רבים ,בהם הטובים
והמקצועיים ביותר ,פורשים מהענף.
להערכתי ,עד סוף השנה יעסקו בפנסיה כ־500
סוכנים בלבד ,ולא יהיה מי שיתן ייעוץ" ,אמר
אודי כץ ,נשיא לשכת סוכני ביטוח לשעבר,
בישיבת הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף
הביטוח ,בראשות גדעון סער ,שהתקיימה אתמול
(ד')" .בסוף הכל יתנקז ל־ 500סוכנויות ביטוח
גדולות ,מה שאומר שמספר המתחרים
ירד מ־ 6000ל־ 500בלבד .ראו לדוגמא
מה שקרה באנגליה שעברה למודל של
שכר טרחה .הדור המבוגר פרש ,והיום
אין אף אחד שייתן ייעוץ פנסיוני
למבוטחים".
בפני הוועדה הופיעו גם יוסי מנור,
נשיא הלשכה לשעבר ,דוד בכר ,יו"ר
ועדת הביקורת בלשכה ,ליאור רוזנפלד,
יו"ר סניף חיפה ,דרור שפיר ,חבר הוועדה
ועדת סער
הפנסיונית ,עמי ונד ,חבר הנהלת ליסוב
 החברה הכלכלית של הלשכה ,וסוכני הביטוח בבעלות צריכות למכור רק את המוצרים של חברותהאם .חמור מאוד שהמפקחת על הביטוח לא מטפלת
אמנון גור ואבי מנדה.
בכך .המדיניות של הפיקוח מובילה לכך שרק בעלי
יציבות חברות הביטוח בסכנה
האמצעים יוכלו לקבל ייעוץ פנסיוני מקצועי ,וכל
"סוכני הביטוח צריכים להפסיק לעבוד עם שאר עם ישראל ייזרק לקרנות פנסיה שבסופו של
חברות ביטוח שמשווקות באופן ישיר .הישרדותו יום ,במקרה הטוב ,יספקו  60%מההבטחות שלהן
של סוכן הביטוח תלויה במקצועיותו ולכך אין לפנסיה".
בדבריו ,הביע דאגה לעתידן של חלק מחברות
תחליף ,לא יחליפו אותו מערכות מחשוב או
הביטוח בישראל" .אם תסתכלו במספרים תבינו
אלגוריתמים" ,אמר בכר.
נשיא הלשכה ,אריה אברמוביץ ,שאל את כץ שרק שוק ההון יכול להציל אותם .הרגולטור אמנם
בנוגע לעמדתו על ההפרדה שנעשתה בוועדת צריך לדאוג לאזרח ,אבל גם חייב לשמור על יציבות

חברות הביטוח" .בתגובה הוסיף יו"ר הוועדה כי
"איתנות פיננסית של החברות היא חלק מהדאגה
לאזרחים".
עוד ציין רוזנפלד כי "עלינו לדרוש מחברות
הביטוח להחליט  -או שאתן חברות סוכנים ,או
שאתן עובדות ישיר .אין יותר גם וגם".

פגיעה בענף
"אין היום תקשורת בינאישית ,הצעירים מדברים
אחד עם השני רק דרך הפלאפונים .חוץ
ממחשב לא קיים כלום .עלינו לייצר
את הבידול שלנו באמצעות המקצועיות
והנשמה" ,אמר ונד.
בהתייחסו לתהליכי הדיגיטציה אמר מנור
כי "חברות הביטוח משקיעות מיליונים
בדיגיטציה .הבעיה היא שהן משקיעות רק
בצד אחד של המשוואה  -הצד שלהן .בכך
הן פוגעות בנו ובמעמדנו בענף".
"סוכני הביטוח נמצאים היום תחת
לחץ של הסכמים מול הגופים המוסדיים,
מערכת תגמול בגין הלוואה והלוואה בגין תגמול,
שמפריעים להם להתנהל באופן חופשי .צריך לטפל
בזה ולהוביל לתחרות חופשית" ,אמר שפיר.
מנדה הוסיף כי לשכת סוכני ביטוח חייבת להפוך
ללשכה סטטוטורית ,בדומה ללשכת עורכי הדין.
"לא ייתכן שיקבלו החלטות משמעותיות כמו
הגדלת ההפרשות לפנסיה מבלי להתייעץ עימנו על
ההשלכות שיש לזה .כדי שבאמת יבינו את כוחנו
ומשמעותנו בענף ,בואו נבחן מה יקרה אם במשך
יומיים סוכני הביטוח לא יעבדו .מי ייתן למבוטחים
שירות? חברות הביטוח יקרסו".

מחשבים
ערך מחדש
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מחשבון משרד האוצר לביטוח חובה :הביטוח
הישיר לא זול יותר מביטוח באמצעות סוכן
בפוליסת ביטוח חובה לנהג צעיר ש .שלמה מציעה את הפרמיה הזולה ביותר
ומנורה מבטחים את היקרה ביותר  במדד השירות  AIG -במקום הראשון
רונית מורגנשטרן

ח

ברות הביטוח הישיר מתהדרות בכך שהן יכולות להציע את
המחירים הזולים ביותר כי הן לא גובות מהלקוח עמלת סוכן.
ואולם ,מבדיקה במחשבון משרד האוצר לביטוח חובה לנהג צעיר
עולה תמונה שונה לחלוטין.
הכנסנו למחשבון את הנתונים הבאים :רכב פרטי בנפח מנוע של 1,600
סמ”ק ,גיל הנהג –  ,21וותק רישיון –  4שנים .לרכב מערכות בטיחות
ונהיגה מתקדמות (מה שמקנה הנחות בפרמיה) ,ללא שלילת רישיון או
תאונה בשלוש השנים האחרונות .על פי משרד האוצר ,המחירים במחשבון
מתעדכנים בקביעות ונקבעים בהתאם לדיווחי החברות.

 AIGבמקום ה־11

מחשבון האוצר מציע פרמיות של  13חברות ביטוח .החברה הזולה ביותר
על פי המחשבון היא ש .שלמה חברה לביטוח בע”מ ,עם פרמיה בסך 1,431
שקל לשנה ,ואחריה בסדר עולה בגובה הפרמיה נמצאות כלל חברה
לביטוח ,איילון ,ביטוח חקלאי ,הכשרה והראל .איי.די.איי (ביטוח ישיר,
 )9,000,000נמצאת במקום השישי עם פרמיה בסך  1,949שקל לשנה,
ואילו  AIGנמצאת במקום ה־ 11עם פרמיה בסך  2,043שקל לשנה.
מנורה מבטחים היא היקרה ביותר עם  2,125שקל לשנה.
במחשבון מופיע גם דירוג החברות מבחינת מדד השרות שלהןAIG .
נמצאת במקום הראשון עם ציון  ,79ביטוח ישיר עם ציון  ,76ואילו
החברות שעובדות עם סוכנים מדורגות גבוה גם במחיר וגם בציון ,בינהן
הראל עם ציון  ,77הכשרה עם ציון  ,76וש .שלמה ואיילון עם ציון .74

חברת הביטוח

תעריף בשקלים

ש .שלמה חברה לביטוח

1,431

כלל חברה לביטוח בע”מ

1,595

איילון חברה לביטוח בע”מ

1,622

ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע”מ

1,886

הכשרה חברה לביטוח בע”מ

1,894

הראל חברה לביטוח בע”מ

1,944

איי.די .איי חברה לביטוח בע”מ

1,949

שומרה חברה לביטוח בע”מ

1,973

הפניקס חברה לביטוח בע”מ

1,990

מגדל חברה לביטוח בע”מ

2,016

איי אי ג’י ישראל חברה לביטוח בע”מ

2,043

מנורה מבטחים ביטוח בע”מ

2,125

בעלי העסקים שנפגעו באירועי השריפות דורשים
מחברות הביטוח לכסות את אובדן הרווחים
הצעת חוק של ח"כ שמולי תחייב את חברות הביטוח לשלם לנפגעי השריפות את
הפער בין הפיצוי שקיבלו ממס רכוש לבין גובה הכיסוי בחברת הביטוח
דויד ליפקין

ב

עקבות אירועי השריפות סובלים
בעלי העסקים באזורים שנפגעו
מהפסדים במכירות .בעלי העסקים
דרשו מחברות הביטוח לכסות את אובדן
הרווחים בימי השריפה ,אך לא כל העסקים
שנפגעו היו מבוטחים.
בעיה זו הועלתה ביום שלישי בפגישה
שהתקיימה בין שר האוצר ,משה כחלון,
מנהלי קרן הפיצויים ,נשיא לה”ב ,עו"ד
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להביא לכך שחברות
רועי כהן ,ונציגי בעלי העסקים.
הביטוח ישלימו את הפער
במהלך הפגישה הועלו טענות
בין תשלומי מס רכוש
בעניין קצב תשלום הפיצויים
לגובה הכיסוי הביטוחי
ממס רכוש לנפגעים.
שלהם .החוק יחייב את
בנוסף לכך ,ח”כ איציק שמולי
חברות הביטוח לשלם
פועל להביא לאישור הכנסת
לנפגעים את ההפרש בין
הצעת חוק המתייחסת לפיצוי נפגעי
השריפות בחיפה .אירועי השריפות ח"כ שמולי הפיצוי שקיבלו במס רכוש לבין
הוכרזו כאירוע טרור ומטרת החוק היא גובה הכיסוי שהיה להם בחברת הביטוח.

חדשות הביטוח

גרושים נדרשים לשלם
יותר על ביטוח רכב

מתביעה ייצוגית נגד חברת הביטוח  AIGעולות טענות לאפליה פסולה במדיניות
החברה שגובה מגרושים פרמיה גבוהה יותר עבור ביטוח רכב

רונית מורגנשטרן

ה

צילוםfotolia :

תובעת ,גרושה מזה כחמש שנים ואם
חד־הורית לשתי בנות ,הגישה בשבוע
שעבר תביעה נגד חברת  AIGוביקשה
לאשרה כייצוגית .לטענתה ,גובה הפרמיה
שהחברה גובה משתנה בהתאם למצבו האישי של
המבוטח .כתב התביעה מעלה נגד חברת הביטוח
טענות לעבירות בגין "אפליה אסורה ,רשלנות,
אי־גילוי ,הפרת חובה חקוקה ופגיעה בשוויון
ובכבוד האדם".
התובעת הייתה מבוטחת בחברת  AIGבשנים
2014־ ,2016בביטוח רכב חובה ומקיף .לדבריה,
בעקבות כתבה ששודרה בערוץ הראשון
בטלוויזיה ,התברר לה ש־ AIGגבתה ממנה
תשלומי פוליסת ביטוח ביתר בשל מעמדה
האישי כגרושה" .כאילו לא די בעובדה כי היא
נאלצת לכלכל את עצמה ובנותיה לבדה ,עליה
לשאת בעלויות נוספות רק משום שהתגרשה,
מדיניות התמחור מבוססת על בדיקות ומחקרים סטטיסטיים
כנושאת אות קין" ,קובלת התובעת בכתב
"אחוז המתגרשים במדינת ישראל הולך וגדל
התביעה .עוד היא טוענת ,שהתנאי המפלה מן המשיבה ,כאשר סכום הפרמיה ששולם
גרושים וגרושות הוסתר ממנה ולא צוין בתנאי למשיבה הינו גבוה יותר מן המקובל ,בשל הפליה בשנים האחרונות ואף תופס תאוצה בעידן
אסורה מחמת "מעמד אישי" כגרוש/גרושה המודרני שהפך את העולם הגלובלי לכפר קטן.
הפוליסות.
ו/או כל לקוחות המשיבה ,אשר בשבע הסיבות לכך רבות ומגוונות" ,אמר מיכה אדוני,
בכתב התביעה מצוטטת תשובתה של AIG
השנים עובר למועד הגשת בקשה זו יו"ר מחוז חיפה והצפון בלשכה.
לתחקיר הטלוויזיה לפיה "מדיניות התמחור
"לרוב ,תקופת הגירושין הינה תקופה סוערת,
נחשפו להפליה אסורה.
של החברה מבוססת על בדיקות ומחקרים
סכום התביעה האישי הוערך אמוציונאלית ,מתעתעת ,רגשנית ורגישה .הנזק
סטטיסטיים ,מדיניות שאישר הפיקוח על
בכתב התביעה ב־ 3,000שקלים ,לשני בני הזוג וגם לילדים לעתים קשה מנשוא.
הביטוח .הממצאים שנאספו לאורך השנים
מעידים על הרלוונטיות ,בין היתר ,של גיל ,מיכה אדוני וסכום התביעה הקבוצתית עבור נזק האם אדם גרוש מסוכן יותר מאדם רגיל ועלול
ממוני כ־ 64מיליון שקל ועבור נזק להיות מעורב יותר באירוע בטיחותי? אינני
ותק הנהיגה ומצב משפחתי".
הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג בתביעה לא ממוני כ־ 6.4מיליון שקל .בסך הכל כ־ 70.1יודע אם נערך על כך מחקר מקיף ועדכני ע"י
פסיכולוגים או פסיכיאטרים".
הייצוגית הם כל לקוחות  AIGשרכשו ביטוחים מיליון שקל.
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אתר הלקוחות
החדש

תמונת
לקוח

עסק
בקליק

דירה
בקליק

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

b13627/16573

תמונת
עמלות

ריסק

בקליק

תמונת
סוכן

תמונת
מעסיק

המכלול שלי

חדשות הלשכה

המכללה לפיננסים וביטוח:
הפעילויות החדשות בשנת 2017

ניהול ,ייעוץ בתחומים פיננסיים ,גישור ,משכנתאות ,כלכלת המשפחה – אלה מקצת מהנושאים החדשים
שיילמדו  ‰לראשונה תהיה אפשרות לתואר אקדמי בביטוח ,ולימודי תעודה בתחומי ייעוץ שונים

רונית מורגנשטרן

"

המכללה שמה לה למטרה להעשיר את הידע
המקצועי ,השיווקי והניהולי של סוכן הביטוח
ולהפוך אותו ליועץ עסקי של לקוחותיו,
הן בהעצמת יכולותיו מול המתחרים שלו והן
לטובת הלקוח שלו שיקבל מענה על כל ההיבטים
הכלכליים המלווים אותו" .לשם כך הקמנו מערך
לימודים שיתווסף ללימודי הביטוח הקלאסיים,
במטרה להעניק ערך מוסף גבוה לסוכן .זאת בהתאם
לאסטרטגיה שקבענו  -לצייד את סוכן הביטוח
בארגז כלים משוכלל ולהפוך את המכללה למנוף
צמיחה כלכלי ללשכה" .כך אומר רונן דניאלי,
מנהל המכללה לפיננסים וביטוח של לשכת סוכני
ביטוח בפתח שנת הלימודים החדשה במכללה.
לדברי דניאלי ,בשנת  2017תתמקד המכללה
בשני אשכולות למידה עיקריים :קורסי ליבה,
שנועדו לניגשים ללימודי רישיון ,וקורסים עם
ערך מוסף לסוכן ,שנועדו להעשיר את הידע
המקצועי של הסוכן במטרה להביאו לרמת
מקצוענות גבוהה יותר מהסוכן הממוצע .בין היתר
ניתן למצוא את דיני ביטוח לאומי ,השתלמות
שנפתחה בתחילת השנה בתפוסה מלאה ,קורס
חיתום רפואי המועבר על ידי מיטב הרופאים

דניאלי

והמומחים הרפואיים ,תכנון פרישה ,קורסים
לרפרנטים במשרדי הסוכנים בתחומי האלמנטרי
והפנסיוני ,קורסים לפקידות ומזכירות בענף
הביטוח ,הכשרת סוכנים לניהול עובדים ,שיווק
ברשתות חברתיות ותוכנות ייעודיות לסוכן.
בנוסף ,השנה ייפתח לראשונה במכללה גם
מסלול אקדמי בשיתוף מכללת נתניה המשלב
רישיון סוכן ותואר אקדמי בביטוח.

"אלה עיקר התכניות והפעילויות שגיבשנו
במכללה לשנה הקרובה .אספקטים ונושאים
נוספים נגבש במהלך השנה לעתיד הרחוק יותר",
אומר דניאלי" ,בסביבה כה דינאמית ,רגולטורית
ותחרותית ,חובה עלינו להביא את סוכן הביטוח
לרמה המקצועית הגבוהה ביותר”.
במסגרת המכללה נפתח השנה בית ספר
למקצועות הניהול שהלימודים בו מותאמים
לסוכן הביטוח ,לטובת הפיכתו ליועץ עסקי.
הקורסים וההשתלמויות בו יעסקו בפרסום מקוון,
יחסי ציבור ,שיווק ,מכירות ,ייעוץ משכנתאות,
ייעוץ בהשקעות ,שוק ההון ,ניהול זמן ,כלכלת
המשפחה ,גישור ועוד .כל אלה הם בבחינת
השתלמויות מקצועיות ממוקדות ,ולמעוניינים
יש גם קורסים עצמאיים" .המכללה עובדת
בימים אלה על הסכמי שיתוף פעולה עם החברות
המובילות בארץ בתחומים הללו ,ומי שירצה
הרחבה לרישיון יוכל לעשות זאת" ,מדגיש
דניאלי ,ומוסיף כי "השנה מסתמנת עליה במספר
התלמידים הניגשים ללימודי רישיון במכללה,
וזאת כתוצאה ישירה מהמאמצים הרבים שעשינו
בנושאי השיווק ,פרסום ,כוח אדם ,מחשוב ועוד".

"מחשבים ערך מחדש"

כנס הביטוח הפנסיוני באילת יעמוד בסימן חיזוק הערך המוסף של סוכן הביטוח

רונית מורגנשטרן

ת
צילום מתוך יוטיוב

פתחו את היומנים – הכנס הארצי
השנתי של ביטוח חיים ופנסיוני
של לשכת סוכני ביטוח יתקיים
באילת בתאריכים 20־ 23במרץ ,כשב־19
במרץ יתקיים הכנס המקדים לכנס
הפנסיוני ,של מועדון  MDRTישראל.
על ארגון הכנס אחראים יובל ארנון ,יו"ר
הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה ,אריק ורדי,
יו"ר ועדת אירועים וכנסים ,ורענן שמחי,
עילי בוטנר וילדי החוץ .אריק ורדי (משמאל)
מנכ"ל הלשכה.
הסלוגן שנבחר ללוות את הכנס השנה הוא ההרצאות" .השנה גם נקיים מושבים מקצועיים
"מחשבים ערך מחדש" .לדברי ארנון ,הכנס מיוחדים לדור הצעיר ומעל הכל ניפגש ,נבלה,
יעסוק בנושאים הקשורים לחיזוק הערך המוסף נחליף דעות ונצא מקצועיים ומחוזקים
של הסוכן מול לקוחותיו ,ניתוח חוזרי הרגולציה יותר" ,אמר ארנון.
לדברי אריק ורדי ,בתי המלון הצפויים
השונים אשר ישפיעו על עבודת הסוכן בשנה
הקרובה ומרצי עוגן אשר ירתקו את הקהל במיטב לארח את משתתפי הכנס הם דן אילת,

 12 | 6בינואר 2017

הרודס ,רויאל גרדן ,מלכת שבא ושלמה
המלך.
המארגנים שוקדים בימים אלה על
ההרצאות המקצועיות ורשימת המרצים,
בינהם חברי כנסת וראשי ענף הביטוח.
בצד הבידורי יופיעו עילי בוטנר וילדי
החוץ במופע קצבי וצעיר ,ו"הללויה"
עם קובי אושרת ,דפנה דקל ,נועה
בן ארי ועוזי פוקס .בלהקה חבר
גם סוכן הביטוח מוטי זרגרי ,חבר
הלשכה מירושלים ,שהוא גם זמר
שירי ארץ ישראל .בנוסף ,קבלת
הקהל ביום פתיחת הכנס
תלווה על ידי להקתו של
חבר הלשכה דודו ברק.

חדשות הביטוח

סדנה לסוכנים ותיקים תיפתח בינואר במכללה
הסדנה תכלול נושאים מקצועיים ,משפטיים ,כלכליים ופסיכולוגיים לטובת ה"סניורים"

רונית מורגנשטרן

ה

סדנה הראשונה שתיפתח במסגרת
“מועדון הסניורים” של מחוז השרון
תיקרא “סדנת פריצת דרך” בניהולו
של אלון גל ,בעלי חברת תו”ת (תקשורת
ותוצאות) ,לאימון אישי ועסקי .גל וצוות תו”ת
ייצרו את האינטראקציה בין הסוכנים לבין
שורת המרצים שתשתתף בסדנה .ביום ראשון
הקרוב יתקיים אירוע השקה חגיגי של המועדון
במלון דניאל בהרצליה.
לדברי יוסי אנגלמן ,יו”ר סניף נתניה ומיוזמי
“מועדון הסניורים” ,הסדנה מיועדת לסוכנים
וותיקים מעל גיל  ,60אך יכולים להירשם
אליה גם סוכנים צעירים יותר .לדבריו ,מדובר
בסדנה שתטפל בצרכים של הסוכן הוותיק
שצבר נכסים וקריירה ארוכה ,ונמצא בפרשת
דרכים לקראת החלטה אם לפרוש ,לשלב דור
צעיר בעסק ,לעבור לתחום אחר או להמשיך
לנהל את העסק.
לדברי אנגלמן ,הסוכנים יישאו בעלות
סמלית .הסדנה כוללת  5מפגשים בני  4שעות
כל אחד ,והיא תתקיים במכללה לפיננסים

וביטוח בתל אביב .המפגש הראשון יתקיים עו”ד ליאור קן דרור ,היועץ המשפטי של מחוז
ב־ 24בינואר ויתר המפגשים יתקיימו ב־ 6חיפה והצפון ,ירצה על ההיבטים המשפטיים
אליהם צריכים לשים לב בהעברת
בפברואר ,ב־ 15בפברואר ,ב־28
תיק ביטוח ועל החשיבות שבהכנה
בפברואר וב־ 7במרץ“ .הסדנה תעניק
נכונה של צוואה.
לסוכן הוותיק ארגז כלים מקצועי
בנוסף ,היועץ המשפטי של
לקראת הגיל השלישי .תיק
הלשכה ירצה על מיזוגים
ביטוח שנזנח על ידי סוכן יכול
בינדוריים ,רו”ח ג’קי מצא,
להתאדות תוך מספר שבועות”,
מנהל רשות המסים לשעבר,
מסביר אנגלמן.
ירצה על היבטי המיסוי
גל ירצה על ציפיות ואכזבות,
המורכבים במכירת תיק ביטוח,
תכנון מטרות עתידיות והעזה אישית
בגיל השלישי ,עו”ד ג’ון גבע ,היועץ יוסי אנגלמן רוני קרמר ,מומחה בליווי העברת
תיקי ביטוח ,ירצה על הצורך באמנה
המשפטי לחברי מחוז תל אביב והמרכז
בלשכה ,ירצה על מודלים של מכירת תיק סוכן משפחתית בהעברת תיק ביטוח בתוך המשפחה
בהיבט המשפטי ,גילי ראובני ,היועצת הארגונית ולדור צעיר בכלל והפסיכולוגית ליאת גוטמן
של הלשכה ,תרצה על העברת תיק סוכן מההיבט תרצה על הקשיים בפרדה ממפעל חיים ,פערי
האנושי ,רון קשת ,מנהל מיזם הפרישה בלשכה ,חשיבה בין קונה למוכר ויצירת המשכיות
ירצה על זכויות הפרישה של סוכן הביטוח ,דביר בעסק.
רפ ,יו”ר וועדת הצעירים בלשכה ,ירצה על
לפרטים והרשמה  03-6395820מספר
המודל של שילוב הסוכן הצעיר בעסק של סוכן
המקומות מוגבל
וותיק ויציג סיפורי הצלחות של סוכנים כאלה,

בשירותי דרך אין בערך – רק
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עדכונים אחרונים

השינויים במסמך ההנמקה :המדריך המלא

בחוזר מסמך ההנמקה החדש יש שני שינויים שכדאי לשים לב אליהם ,אומר יובל ארנון ,יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה,
שערך את טבלת מסמך ההנמקה לפי החוזר החדש.
לדברי ארנון ,שינוי אחד במסמך מתייחס ספציפית לקופת הגמל להשקעה ,מוצר חדש יחסית .בנוסף ,מועד
החלת מסמך ההנמקה החדש יחל ב־ 1ביולי  ,2017אך ניתן ליישמו כבר מעכשיו.

מה נדרש בכל פעולה לעשות

מסמך
הנמקה
מלא

פגישת ייעוץ או שיווק פנסיוני עם בעל רישיון חדש

ד

במפגש הנוגע לפרישה מקצבה

ד
ד
ד
ד
ד

נודע לבעל רישיון במהלך שיווק פנסיוני על שינוי במצבו המשפחתי של הלקוח
לא מולא בעבור הלקוח מסמך הנמקה בעבר
הלקוח ביקש לבצע משיכת כספים שלא כדין בסכום העולה על  50,000שקל
הלקוח ביקש מבעל הרישיון שיערוך לו מסמך הנמקה מלא
בקשת משיכת כספים שלא כדין בסכום שאינו עולה על  50,000שקל
בכל הליך שיווק או יעוץ פנסיוני הנוגע אך ורק לקרן השתלמות או לקופת גמל להשקעה.
בהליך שיווק פנסיוני הנוגע לשינויים במוצר פנסיוני קיים כולל מעבר בין
מסלולי השקעות ,שינוי היחס בין הפקדה לחיסכון להפקדה לכיסוי ביטוחי במוצר
קיים הפחתה בשיעור ההפקדה למוצר פנסיוני או שינוי תמהיל הפקדות בין
מוצרים פנסיונים מאותו סוג

מסמך
הנמקה
ממוקד

סיכום
שיחה

ד
ד
ד

העלאת שיעור ההפקדה למוצר פנסיוני

ד

משיכת כספים כדין

ד
ד
ד
ד
ד
ד

צירוף לריסק זמני
ביטול החלטה למשוך כספים ממוצר פנסיוני
הפחתת דמי ניהול במוצר קיים
טיפול בכספי פיצויים אגב עזיבת מקום העבודה של הלקוח
ביטול החלטה להעביר כספים ממוצר פנסיוני אחד למוצר פנסיוני אחר וזאת
לאחר שיחת שימור
שינוי בהפקדות לקופת גמל להשקעה קיימת -הפחתה בשיעור הפקדה או שינוי
תמהיל ההפקדות בין מס' קופות גמל להשקעה.

הערות:
 1רק כאשר יש צורך במסמך הנמקה מלא חלה חובה לפנות למסלקה הפנסיונית לביצוע "פישינג".
 2במקרים בהם מעסיק מעוניין להגדיל הפקדות פנסיוניות לעובד ,וביצוע ההגדלה מחייב פתיחת מוצר חדש,
אין צורך במסמך הנמקה ,ובכפוף לכך שבעל הרישיון יידע את העובד על מהלך זה.
 3טבלה זו רק נותנת כיוון כללי לגבי סוגי הפעולות ואינה פותרת עיון וקריאה של החוזר המלא.
 4ניתן לבצע הנמקה גם באופן לא פרונטלי ועל בסיס ההנחיות בחוזר
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ד

 ‰מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל ‰ office@rbmedia.co.il

סוכן צעיר

“סוכן הביטוח צריך להעריך
יותר את עצמו ואת עבודתו”

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,על השתלבותו במקצוע ועל עתיד
המקצוע בעיניו  ‰השבוע :מתן מלול ,מסוכנות הביטוח “מומיק ועדי כהן  -סוכנות לביטוח״ בטבריה
גיל – 24
מצב משפחתי – רווק
ותק במקצוע – כ־ 3שנים בתחום הפנסיוני,
כרגע בתהליך הוצאת רישיון פנסיוני
ואלמנטרי
איך הגעת דווקא לעולם הביטוח?
“הגעתי לעולם הביטוח די במקרה .לאחר
שחרורי מצה”ל ,קיבלתי הזדמנות מסוכן ביטוח
ותיק ומקצועי שהכניס אותי לעולם הביטוח
והפיננסים ,ומאותו הרגע חובת ההוכחה הייתה
עליי”.
מה סייע לך להשתלב בתחום?
“קריאה מרובה של תנאי פוליסה ,דעות
ומאמרים ,עמיתים ותיקים למחלקה
הפנסיונית ,צוות המשרד ,מפקחי רכישה,
השתלמויות מקצועיות”.
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מלול" .תמיד לשאוף הכי גבוה שאפשר"
מה דעתך על המקצוע ועתידו?
“סוכן הביטוח צריך להעריך יותר את עצמו

ואת עבודתו .ישנה הרגשה בקרב הסביבה
שסוכן הביטוח מובן מאליו .בנוסף לכך ,בעולם
דיגיטלי ומתקדם על הסוכן להתאים את עצמו
לשינויים שחלים בענף ,וכאן באים לידי ביטוי
הסוכנים והעובדים הצעירים במשרד”.
איזה טיפ תוכל לתת לסוכני ביטוח צעירים
אחרים?
“תמיד לשאוף להיות הכי מקצועי וגבוה
שאפשר ,לתת ערך מוסף ואוזן קשבת
למבוטחים ,לקרוא המון המון פוליסות מכל
המינים וכל הסוגים .לשאול עוד ועוד שאלות
ולהתייעץ עם בעלי ניסיון בענף .בשנת ,2017
בעולמנו המתקדם ,גם ד”ר גוגל יעשה את
העבודה”.
רונית מורגנשטרן

רגע היסטורי

"לקח לי  40שנה עד שהספר יצא לאור"
סוכן הביטוח דוד אסולין נולד בתינג'דאד שבמרוקו ועלה לארץ בגיל  ‰ 11במשך שנים
עבד כמורה להיסטוריה עד שפרש ופתח סוכנות לביטוח בקרית גת ,אך זיכרונות הילדות
לא עזבו אותו  ‰כעת הוא מאגד אותם בספר שעוסק בהווי היהודים במרוקו

רונית מורגנשטרן

מ

שפחתו של דוד אסולין עלתה
מהעיירה תינג'דאד שבמרוקו,
הסמוכה לעיר ארפוד ,ממנה הגיע
המקובל באבא סאלי .המשפחה הגיעה
ב־ 1956לארץ היישר למעברה בקריית גת.
אסולין ,שהיה אז בן  ,11עבד אחרי הלימודים
בצרכנייה מקומית כעוזר לחלוקת מנות מזון
תמורת תלושים .היו אז שתי צרכניות בלבד
בקריית גת ,ובשנייה עבד אלי כהן ז"ל ,שגויס
לאחר מכן למוסד ונתלה בסוריה .בימים אלה
ראה אור ספרו של אסולין "תינג'דאד" ,ובו
סיפורים מרתקים על הווי היהודים במרוקו.
את הספר הקדיש אסולין לזכרם של הוריו.
הוא היה מורה להיסטוריה שנים רבות ,ומזה
 21שנה הוא גם סוכן ביטוח ,חבר הלשכה
ואישיות מוכרת בקריית גת.
מה הביא אותך לכתיבת הספר?
"כשהייתי סטודנט להיסטוריה באוניברסיטת
הנגב ,שהייתה שלוחה של האוניברסיטה
העברית בירושלים ,למדנו רק על עיירות
יהודיות ממזרח אירופה .שאלתי את המרצה
שלי למה לא מלמדים על עיירות היהודים
של ארצות המזרח? גם שם היו יהודים ,גם
שם הייתה תרבות יהודית מעניינת .המרצה
השיב לי 'אתה צודק ,אבל אין חומר על זה
ואין מאיפה ללמד' .היו רבנים בארצות המזרח

כמו האבן שאמי הייתה טוחנת בה מדי יום
ביומו כשאני קשור אליה בגבה .צילמתי את
אבן הריחיים במוזיאון והיא נמצאת בספר ,וגם
תמונות שצילמתי בביקורי במרוקו.
הלימודים בבתי המדרש היהודיים היו

דוד אסולין" :היו רבנים בארצות המזרח
שכתבו ,אבל הם כתבו על התורה ,לא על
ההיסטוריה והווי החיים של יהדות המזרח.
אמרתי למרצה שלי אז שאני אכתוב ספר כזה.
לקח לי  40שנה עד שהספר יצא לאור"
שכתבו ,אבל הם כתבו על התורה ,לא על
ההיסטוריה והווי החיים של יהדות המזרח.
אמרתי למרצה שלי אז שאני אכתוב ספר
כזה .לקח לי  40שנה עד שהספר יצא לאור,
כי הקמתי משפחה והייתי  15שנה בפעילות
ציבורית כסגן ראש העיר קריית גת ,אבל כל
השנים לא זנחתי את הנושא".
שתף אותנו בסיפורים מהסיפור.
"הייתי לפני כמה שנים במוזיאון בהונגריה
וראיתי שם אבן ריחיים לטחינת קמח ,בדיוק
 12 | 10בינואר 2017

כרוכים בענישה מזעזעת .למורה היה שוט
אתו היה מצליף על גב התלמידים שהפריעו.
תלמיד שהתחצף היה נענש בצורה אכזרית –
היו קושרים את רגליו במקל ארוך עם חבל,
אותו סובבו תלמידים אחרים עד שהרגליים
היו צמודות ומורמות ,ואז הרבי היה מצליף
ברגליו עם השוט".
בטוח שיש בספרך גם סיפורים על הווי נעים
יותר.
"ברור שהיו גם דברים יפים ,החגיגות,

החתונות עם הטקסים המיוחדים והפאר .למשל
האוכל המיוחד ,שפע הבשרים והפירות .בחגים
כל משפחה שחטה עגל שלם ,ומה שלא נאכל
שימרו בצורה מיוחדת לתקופה של שלושה
חודשים ,כי לא היו מקפיאים או מקררים,
והבשר היה נשאר טרי.
שילבתי בספר גם את ההבדל בין הגישה של
ראשי העיירה במזרח אירופה למי שלא הגיעו
לבתי הכנסת למניין ,לבין הגישה בעיירה
במרוקו .כמו במזרח אירופה גם במרוקו,
הגברים לא היו רוב השבוע בעיירה משום
שהם נסעו לעבוד אצל הגויים .העיירה נותרה
ללא גברים ולא היה מניין בבית הכנסת.
במזרח אירופה נענשו אותם גברים בחומרה
על ידי חרמות .אצלנו היו שלושה שלבים.
בשלב הראשון הרב בבית הכנסת שלח מישהו
לבית הנעדר מהמניין ,שמא הוא חולה ,ואז יש
לברך אותו שיבריא .אם לא היה חולה ,היה
מקבל נזיפה – לא התפללנו בגללך כי לא היה
מניין .אם לא היה מגיע גם בפעם השנייה,
היו שניים מגיעים לביתו ויושבים אתו שעה
שלמה ,וכך גוזלים ממנו שעה בה יכול היה
להתפרנס במקום חצי שעה בלבד שהיה יכול
להקדיש לתפילה בבית הכנסת .ואם גם בפעם
השלישית לא היה מופיע ,היו כל המתפללים
והשכנים שלו מגיעים לבית בשעה מוקדמת
לארוחת בוקר ופשוט רוקנו את הבית מאוכל,
שתו ערק ,תה ,קפה ,שרו שירים וככה במשך
שלוש ארבע שעות על חשבון שעות העבודה
שלו .למחרת הוא היה מתייצב בבית הכנסת.
אז הייתה ענישה ,אבל היא הייתה ענישה
סובלנית ומדורגת ,שמתחילה בכף זכות
לטובת מי שלא הגיע לתפילה".
ואיך הפכת להיות סוכן ביטוח?
"לפני  21שנה יצאתי לפנסיה מוקדמת
ממקצועי כמורה להיסטוריה .מצאתי את
מקצוע סוכן הביטוח מעניין ומפרנס ,והקמתי
סוכנות ביטוח בקריית גת .מאז אני סוכן
ביטוח מוכר בעיר".
במבצע מיוחד לטובת סוכני הלשכה ימכור
אסולין את ספרו בהנחה מיוחדת תמורת 50
שקלים במקום  .70פרטים להזמנה בטלפון
2704092־ 052או במייל –
misradbda@gmail.com

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

תחזית ארנסט
אנד יאנג2017 :
תהיה שנה
של הפסדים
בביטוחי רכב
ורכוש בבריטניה

מבטחי המשנה המסורתיים ניצבים בפני תחרות עם שחקנים חדשים

מחירי ביטוחי המשנה
לרכוש ואסונות בירידה

ב

חידוש ביטוחי משנה של ביטוחי
רכוש ואסונות בעולם ,שחלים
בינואר  ,2017נרשמה ירידה של
 ,5.7%כחלק מהאטה בנפילת הפרמיות
בשלוש השנים האחרונות .היקף ההון
המושקע במבטחי המשנה בעולם הוא 320
מיליארד דולר.
מחירי ביטוחי משנה רשמו ירידה בשנים
האחרונות ,כאשר מבטחי המשנה המסורתיים
ניצבים בפני תחרות עם שחקנים חדשים
ומוצרים חדשים כאג”ח קטסטרופות,
המבטיחות תשואה גבוהה מאשר נכסים
אחרים .בנוסף ,נרשמו אסונות מעטים

במדינות שחדירת הביטוח היא גבוהה ,כך
שנוצר לחץ על פרמיות הביטוח.
דויד פלנדרו ,שעומד בראש יחידת
האנליסטים ב־ ,JLT REציין שמחיר ביטוחי
רכוש ואסונות בעולם נמוכים בשיעור של
 33%מהמחירים ב־ ,2013והם מתקרבים
לנפילה הקודמת של תעריפי ביטוחי משנה
בסוף שנות ה־ .90יתר על כן ,ציין פלנדרו,
בענפי ביטוח מסוימים גובה פרמיות הביטוח
מתקרבים לרמות שהתשואה שלהן נמוכה
ממחיר ההון .בענפי ביטוח משנה אחרים כמו
ביטוחי בריאות ,פרמיות הביטוח שומרות
על יציבות.

מ

שרד רואי החשבון הידוע
ארנסט אנד יאנג פסימי ביחס
לתעשיית הביטוח ב־.2017
לטענתם ,בריטניה צפויה לסבול השנה
מהפסדים בביטוחי הרכב והרכוש ,מכיוון
שהחברות נדרשות להגדיל את הרזרבות,
מהלך שלא מלווה בגידול דומה ברווחי
החברות.
למעשה ,ארגון חברות הביטוח הבריטי
נדרש להעלות את ענין הגדלת הרזרבות
בדיונים עם רגולטור הביטוח .זאת על
רקע הרמה הנמוכה של פרמיות הביטוח
בענפי הביטוח המובילים.

החברות נדרשות להגדיל את הרזרבות

אמצעים לאבטחת בתים באינטרנט לא מורידים
את מחירי הביטוחים

מ
צילומיםfotolia :

חקר שנעשה בארה”ב
על ידי חברת
 ,Researchמצא כי
המכשירים החדשניים לאבטחת
בתים ודירות באמצעות האינטרנט,
לא מביאים להורדת מחירי
הביטוחים.
רבים
שמבוטחים
למרות
מתקינים מכשירי אבטחה הקשורים
לאינטרנט כמצלמות אבטחה,
מכשירים לאיתור עשן ולכיבוי
שריפות ,שמסייעים למנוע אסונות
ונזקים ,המבטחים לא משוכנעים כי
מדובר באמצעים יעילים ולכן לא
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ABI

המבטחים לא משוכנעים שמדובר באמצעים יעילים

מורידים את פרמיות הביטוח.
בארבע השנים הקרובות מכירות
אמצעי האבטחה צפויים לעלות
פי  .3העיתון וול סטריט ג’ורנל
דיווח כי מחיר ביטוחי רכוש
יעלו בשנת  ,2017למרות הזינוק
הצפוי במכירת אמצעי האבטחה.
אמנם אמצעי האבטחה החדשניים
מהווים פוטנציאל להקטנת הפסדי
המבטחים ,אבל הם בעלי פוטנציאל
של סכנה לרווחי חברות הביטוח,
במידה וינתנו הנחות משמעותיות
למבוטחים שירכשו אמצעי אבטחה
חדשניים.

רפורמה בביטוח

כל הפרטים על רפורמת ביטוח נסיעות לחו”ל
הפוליסה המוכרת תשתנה החל מאוגוסט  ‰ 2017אלו כל השינויים הצפויים

יואל זיו

פ

וליסת נסיעות לחו”ל נתפסת בעיני
הציבור הרחב ואולי אף בעיני סוכני
הביטוח ,כפוליסה פשוטה ,קצרת טווח ,לא
מתוחכמת ולא בעייתית במיוחד ,שבאה לתת מענה
רפואי בעיקר למטיילים בחו”ל .לאור תלונות
שהוגשו למשרד המפקח על הביטוח ,בעיקר בגין
מקרים של חוסר כיסוי או חיסרון כיס בעת שהות
בחו”ל ,הוחלט לבצע גם רפורמה בנושא.
לצערי ,העוסקים במלאכה מטעם הרגולטור
שבויים בקונספט הישן לפיו הדבר החשוב ביותר
הוא להוריד את מחיר הפוליסה ,ואם חלילה
הכיסוי החשוב ביותר מחייב את העלאת המחיר,
הרי שהוא נדחה על הסף בטענה כי אינו משרת
את הקו המנחה.
פוליסת נסיעות לחו”ל מכילה מספר כיסויים
ביטוחיים .ראשית ,אדם הרוכש פוליסה מבוטח
כנגד ביטול הנסיעה ,בעיקר מסיבות רפואיות בלתי
צפויות .כיסוי זה מהווה את אחד הסעיפים העיקריים
בתשלומי התביעות .נסיעה לחו”ל כרוכה בהוצאה
לא קטנה שכוללת טיסות ,הזמנת בתי מלון ,תשלום
עבור טיול מאורגן ועוד ,כך שאם המבוטח נאלץ
לבטל את נסיעתו בגין אירוע בלתי צפוי שקרה לו
או לבני משפחתו הקרובים ,הרי שחברות הביטוח
מפצות את המבוטח בעשרות אלפי שקלים.
עם זאת ,בחוזר האחרון של הממונה על שוק ההון,
ביטוח וחיסכון ,דורית סלינגר ,כיסוי זה מפסיק
להיות חלק אינטגרלי מהפוליסה והופך להיות
וולונטרי .נוצר מצב בו חלק מהמבוטחים יוותרו על
הכיסוי בעת הרכישה ,כך שבמידה ויאלצו לבטל
את הטיול ייגרם להם נזק כספי משמעותי.
הדבר המרגיז בכל הסיפור הוא שאלה שירצו
לרכוש את הכיסוי ,ישלמו מחיר הרבה יותר גבוה
מאשר מה שהם משלמים היום וכך נוצר מצב שאמנם
מחיר הפוליסה הבסיסית ירד ,אך המבוטח בפועל
משלם יותר .בנוסחה הידועה ,כאשר חברות הביטוח
משלמות הרבה ,המבוטח מרוויח .לא ברור מדוע
בחרו לוותר לחברות הביטוח על חשבון הציבור.

מובן וידידותי
מאוגוסט  2017פוליסת הנסיעות לחו”ל הבסיסית,
ברובד הראשון ,תהיה זהה בין כל חברות הביטוח
ותכלול את הכיסויים הבאים :הוצאות רפואיות
בחו”ל ,פינוי לבית חולים ,הטסה רפואית לישראל,
תרופות ,טיפול חירום בשיניים ,העברת גופה ,הטסת
מלווה למקום האשפוז ,הריון עד שבוע  12שאובחן
לראשונה בחו”ל ,כיסוי לצד ג’ ,ואיתור וחילוץ.
בשל לא מעט מקרים בהן ההוצאה הכספית
בפועל הייתה גבוהה יותר מאשר הכיסוי בפוליסה,
במיוחד בפוליסות החינמיות של כרטיסי האשראי,
הוחלט בחוזר לחייב את חברות הביטוח לשאת
בכל ההוצאות ,באופן שמותאם למדינות היעד.
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הכיסוי

עמדת הלשכה

עמדת האוצר

ביטול ו/או קיצור הנסיעה

כיסוי חשוב שיש לכלול
כחלק אינטגרלי של הפוליסה
הבסיסית

כיסוי זה יופיע כאופציה לרכישה

החמרה במצב רפואי קיים

להגדיר לחברות הביטוח באיזה
נסיבות ומה המצבים בהם
נדרשת הרחבה

כל חברת ביטוח תגדיר לעצמה

הרחבה של החמרה למצב
רפואי קיים לביטול נסיעה

הכיסוי יהיה תקף גם עבור
ביטול נסיעה ללא צורך בחיתום
פרטני נוסף

חברת הביטוח רשאית לבצע חיתום
פרטני נפרד לכל אחד מכיסויי
הפוליסה

הגבלת ימי הנסיעה

ההגבלה תיעשה על פי מצב
בריאותו של המבוטח ללא קשר
לגילו

לא מתערב בשיקול דעתה של חברת
הביטוח

איתור וחילוץ

לכלול כחלק קבוע בפוליסה לכל
הנוסעים בכל היעדים

התקבלה עמדת הלשכה בתוספת
שמאפשרת למבוטח לסרב לרכוש את
הכיסוי

הארכת הביטוח בעת שהיה
בחו״ל

תיהיה מותנת בכפוף לרצון
חברת הביטוח

התקבלה עמדת הלשכה כך שתותנה
בדרישת המבוטח בלבד ללא התניות

חברת הביטוח תוכל להציע את ההרחבות
הבאות תמורת פרמיה נוספת :ביטול ו/או קיצור
הנסיעה ,הרחבה להריון מתקדם ,החמרה של מצב
רפואי קיים ,כבודה ,ספורט חורף ,ספורט אתגרי,
מכשירי טלפון ,מחשב ,טאבלט ואופניים.
מבנה הפוליסה החדשה מובן וידידותי יותר
למבוטח ומסיר חסמים מיותרים שהכבידו על
המבוטח .כמו כן ,הוגדרו מקרי הזכאות לביטול
נסיעה בגין מוות של בן משפחה ,בוטלו מגבלות
גיל ועוד שורה ארוכה של הבהרות והגדרות
שרובן מטיבות עם המבוטחים.
אחד הנושאים שדורש התייחסות מיוחדת מול
קהל המבוטחים ,הוא כיסוי להחמרת מצב רפואי
קיים .אין הגדרה אחידה של הכיסוי ולכן חשוב
לבדוק מה כוללת ההגדרה ומתי יש לרכוש כיסוי
זה ,שיכול להשתנות מחברה לחברה.
כמו כן ,חברת הביטוח רשאית לקבוע תנאים
חיתומיים ספציפיים לכל מבוטח ולקבוע החרגה
פרטנית לכיסויים הבאים :הריון על כל מצביו
כגון הריון בסיכון גבוה ,גיל המבוטחת בעת
הריון ,בדיקות הריון שגרתיות ,מצב בריאות של
המבוטח או של בן משפחה שהטיפול בו צפוי,
חריגים לכיסוי ביטול נסיעה במקרה של אשפוז
או מוות של בן משפחה שהיה במצב סיעודי או
סופני ,ומוות ואשפוז של המבוטח ממצב רפואי.
לשכת סוכני ביטוח ,באמצעות ועדת הבריאות
והסיעוד ,הציגה את עמדתה בעניין מבנה
הפוליסה .חלק מדרישותינו התקבלו וחלקן לא.
בסופו של דבר ,פוליסת נסיעות לחו”ל היא

פוליסה חשובה ומורכבת ,המחייבת ידע מקצועי
והתמצאות בין הגדרות הכיסויים ,לכן חשוב
שתימכר על ידי בעלי מקצוע עם רישיון מוסמך
לכך ,תוך כדי הבנת האחריות המוטלת עליהם.
יש לציין שהפיקוח ביוזמתו הכניס סעיפים
שמראש היו מקובלים על דעתה של הלשכה:
 .1סכומי הביטוח יהיו בהתאם לעלויות צפויות
בארץ היעד כך שכל ההוצאות יכוסו ולא תהיה
מגבלה של ימי אשפוז או תעריף ליום אשפוז.
 .2הכיסוי להריון יכסה את כל העלויות ללא
הגבלה של תת סעיפים.
 .3המבוטח או מי מטעמו יהיו רשאים לקבוע
את זהות המלווה שיוטס לבית החולים בו מאושפז
המבוטח.
 .4מקרה של ביטול נסיעה יזכה את כל המשפחה
הגרעינית שרכשה כיסוי זה.
 .5אין התניה לכיסוי ביטול הנסיעה בגילו של
בן המשפחה או במוות בעת אשפוזו.
 .6הזכאות לכיסוי ביטול הנסיעה תהיה ממועד
רכישת הפוליסה ולא ממועד מאוחר יותר.
 .7החמרה למצב רפואי קיים לחולה לב לא תחריג
הליך לפתיחת חסימה בכלי דם או ניתוח לב .
 .8כיסוי הכבודה לא יותנה במקום שבו הונחה
הכבודה.
 .9חברת הביטוח לא תתנה את גובה השיפוי
בכיסוי הכבודה ,בגילו של המבוטח.
הכותב הוא יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכת
סוכני ביטוח

חדשות הלשכה

הכשרה מפסיקה לשווק ביטוח
תאונות אישיות משיקולי רווחיות
לטענת החברה ההחלטה נובעת משיקולי רווחיות  ‰יובל ארנון ,יו”ר הוועדה
לביטוח פנסיוני“ :עוד חברות מתכננות להקשיח תנאים בתחום זה”

רונית מורגנשטרן

ה

כשרה ביטוח הודיעה על הפסקת
שיווק ביטוח תאונות אישיות.
מדובר בביטוח זול יחסית המכסה
נזקי גוף שנגרמו למבוטחים עקב מגוון סוגי
תאונות ,בכל עת ובכל מקום ,גם בחו"ל
(תחת החרגות) ,כולל ביטוחי תלמידים.
מדובר בחברה הראשונה בענף הביטוח
שמבטלת את השיווק של ביטוח תאונות
אישיות .לטענת החברה ,הביטול נובע
משיקולי רווחיות.
לדברי יובל ארנון ,יו”ר הוועדה לביטוח
פנסיוני בלשכה“ ,מדובר בביטוח עתיר
תביעות ,כולל תביעות קטנות מרובות.
יש עוד חברות שמתכננות להקשיח תנאים
בתחום זה ,במגמה לשפר את הרווחיות”.
בנוסף ,הכשרה הודיעה על ביטול שיווק

הפקדות שוטפות בקרן החיסכון וההשקעות
שלה "בסט אינווסט" .בהתאם להחלטת
הנהלת הכשרה ,מעתה תתאפשר רק הפקדה
חד פעמית בקרן" .במסגרת שיפור וייעול
המערכת הוחלט לבטל שני מוצרים שאינם
רווחיים לחברה  -ביטוחי תאונות אישיות
ו"בסט אינווסט" שוטף .בשנה הקרובה יינתן
דגש מיוחד על הרחבה ושיפור תחום ביטוחי
הבריאות והסיעוד ,שהם למעשה החשובים
ביותר עבור הציבור .החברה בראשותי
מתעתדת השנה להשקיע מאמצים רבים
לפתח את תחום הבריאות ,סיעוד ומחלות
קשות .כמו כן נשים דגש על תחום הבסט
אינווסט עם הפקדות חד פעמיות ,תחום
שצומח בשנה האחרונה במאות אחוזים",
אמר שמעון מירון ,מנכ"ל הכשרה.

יובל ארנון ושמעון מירון

לוח הביטוח

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

דרושים
לסוכנות ביטוח פרטית וותיקה בשרון דרוש /ה
סוכן ביטוח בעל רישיון להצטרפות לצוות של
 5עובדים ,לתפקיד הכולל ניהול ,תמיכה וטיפול
בתיקי ביטוח ,פנסיה ופיננסים .רשיון בביטוח
פנסיוני – חובה .הבנה בפנסיה ,ביטוחי מנהלים
ובביטוחי סיכונים בריאות וסיעוד .יתרון גדול
לבעלי ניסיון .אוריינטציה שיווקית ומכירתית.
יכולת עבודה בצוות שליטה בכל יישומי ותוכנות
המחשב :אלמגור ,באפי ,אופיס .יכולת ביטוי
טובה בכתב ובע"פ .המשרה מיועדת לנשים
וגברים כאחד למתאימים הזדמנות להתקדמות
אישית מקצועית ועסקית .לפרטים יש לפנות
ל :אתי דמבו  052-2428130קורות חיים למייל-
call@kesher-ins.co.il

לשכת סוכני הביטוח
משתתפת בצערה של
משפחת בר־נתן במותו
של חבר הלשכה

אלי בר־נתן
ז"ל

שלא תדעו עוד צער
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לאתר מס-פיק חיסכון פיננסי דרושים סוכני/ות
ביטוח צעירים ועצמאיים המעוניינים להשתלב
כסוכני משנה בסוכנות הביטוח הדיגיטלית של
החברה .קבלת לידים ברמה היומית מהפניות של
האתר בעלי אוריינטציה טכנולוגית בעלי יכולת
גבוהה בטלפון מול לקוחות
 jobs@maspick.co.ilאודי 050-8210573
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.
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.

שכירות משנה
להשכרה מיידית במשרד ביטוח יפהפה ותיק
ואיכותי מאוד בקניון עזריאלי במודיעין :שתי
עמדות עבודה מאובזרות לחלוטין ,קישוריות
לכל חברות הביטוח  ,שירותי משרד מלאים
לרבות מטבחון מאובזר מתאים לפקידות  /סוכן
 /מוקד מכירות ושיווק  /נציגות משרד מעיר
אחרת וכד' לפרטים :איל 052-2334332
eyal@sos-ins.co.il

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 5
חדרים  +שירותים ומטבחון בשטח של כ־ 74מ"ר –
 5,480ש"ח לחודש .ליצירת קשר0544522961 -
משרדים להשכרה בפתח תקווה 196 ,מ"ר,
מתאים למוקד מכירות ,כ 60-עמדות ,אפשרות
להשכרה חלקית קובי  – 0505233671מייל
Jacob@eshel-ins.co.il

משרד להשכרה בראשל"צ ומטבחון צמודים
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-
 .1.10.16לפרטים לפנות לנטלי ,052-8196304
yosi@faynermanbituah.co
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
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.
 dudi@gamafinansim.co.ilאו לנייד:
050-5368629

