ביטוח

ופיננסים
inf.org.il

"לעודד תחרות
בשוק הפנסיה,
להוזלת דמי
הניהול”
הצצה לראיון
עם ח״כ מיקי לוי
שיתפרסם לקראת
הכנס באילת
עמוד 8

גיליון מס'  16 … 622בפברואר 2017

הח"כים נגד
חברות הביטוח

לס"ב :סוכן מתפעל
הוא סוכן הסולק
כספים עבור
לקוחותיו ובעל
חשבון נאמנות
המחוקק מכיר לראשונה בעבודת התפעול של סוכנים
– ומחייב מעסיקים לשלם עליה  ‰סו"ב יובל ארנון
מפרט מי זכאי לתשלום ובעבור אילו פעולות

ברומר" :המתווה
של קופות החולים
 -אשליית הציבור"

| עמוד 4

"תקציב הלשכה
ל־ 2017מאוזן"

אבי ברוך :ההכנסות
מהכנסים יהיו גבוהות
ב־ 20%מההוצאות
| עמוד 7

עמוד 5

הפתרון של
ליצמן לביטוח
הסיעודי

המתווה של הממונה הציע פתרון ליותר
מ־ 100אלף מבוטחים מעל גיל 60
שנפלטו מהביטוח הסיעודי קולקטיבי
 ‰בפועל רק כ־ 5,400מבוטחים
עברו לביטוח של קופות החולים
עמוד 2
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מנורה הפרה את הוראות
הממונה על שוק ההון
בכך ששיווקה כיסוי
להטרדה מינית

שר הבריאות מקדם
ביטוח סיעודי
ממלכתי  ‰ליצמן:
"הנושא החברתי
קריטי ביותר
כיום"
עמוד 3

זכויות המתמחה
האם סוכן מתמחה
זכאי לעמלות בגין
תיווך בביטוח?
| עמוד 13

חדשות הביטוח

האם הפתרון של סלינגר לביטוח
הסיעוד הקולקטיבי נכשל?

בעקבות משבר הביטוח הסיעודי הקולקטיבי הציעה הממונה כי נפלטי הביטוח יעברו לביטוחי
הסיעוד המשלימים של קופות החולים מבלי להצהיר על הביטוח מחדש • רק כ־ 5,400מבוטחים
עברו לקופות החולים

רונית מורגנשטרן

ב

דיון שהתקיים בוועדת
העבודה והרווחה ב־7
בדצמבר  ,2015אמרה
אייל בן סימון
הממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון ,דורית סלינגר ,כי
יש  150אלף איש שנפלטו
מהביטוחים הקולקטיביים ואין
להם פתרון .בתשובה לשאלת ח"כ
רועי פולקמן (כולנו) ,כמה מהם
בני למעלה מ־ ,60אמרה שרונה
פלדמן ,מנהלת מחלקת ביטוחי
בריאות וסיעוד באגף שוק ההון
דאז ,ביטוח וחיסכון כי "רובם
מעל גיל  60משום שהחברות לא
מחדשות את הפוליסה למבוגרים.
הם אלה שצריכים את הביטוח".
יואל זיו ודורית סלינגר
ברשות העריכו כי כשני שלישים
מהמבוטחים הם מעל גיל ,60
לסיעוד ובונה תכניות ביטוח סיעודיות.
מדובר בכ־ 100אלף מבוטחים.
בעקבות המשבר של נפלטי ביטוח הסיעוד
הקולקטיבי שמעל גיל  ,60יזמה סלינגר אשתקד הטעיית הציבור
"מאז שנת  ,2011עת הורה המפקח על הביטוח,
את הפתרון שלה למצוקתם  -מעבר מבוטחים
לביטוחי הסיעוד המשלימים של קופות החולים ,פרופ' עודד שריג ,לחברות הביטוח להפסיק את
וזאת ללא צורך בהצהרת ביטוח מחדש ,אך עם הארכת הביטוח הקבוצתי ,נפלטו מהמערכת
תקופת המתנה .ואולם ,מבדיקה שערך "מיזם כ־ 300,000מבוטחים" ,מסביר סו"ב דב ברומר,
הסיעוד" עבור "ביטוח ופיננסים" ,עולה כי רק מומחה לסיעוד העומד בראש "מיזם הסיעוד".
כ־ 5,400מבוטחים עברו בפועל לביטוחי הסיעוד "במתווה של הממונה ,התפארו נציגי האוצר
המשלימים של קופות החולים לפי הפירוט בפני הציבור וחברי הכנסת בוועדת העבודה
הבא :כ־ 5,000לכללית ,כ־ 100למכבי ,כ־ 180והרווחה שיש פתרון ליותר מ־ 100אלף מבוטחים
למאוחדת וכ־ 100ללאומית .מיזם הסיעוד הוקם שכבר נפלטו ויפלטו ,כשהם מעל גיל  60ואין
ב־ 2011לאחר הוראת המפקח על הביטוח ,פרופ' להם ביטוח סיעודי בקופות .אנחנו בוועדה
עודד שריג ,על ביטול הביטוחים הסיעודיים צעקנו שזה לעג לרש על פי הנתונים שהיו
הקולקטיביים .הוא התאגד כדי למצוא פתרונות בידינו .על פי הנתונים ,בשנת  2016הצטרפו
חלופיים לנפלטי הביטוחים הקולקטיביים בכל הקופות כ־ 5,400מבוטחים בלבד .בהתאם
ולהילחם את מלחמתם .נציגיו מוזמנים לישיבות לניתוחים שעשינו ,אנחנו מניחים כי עד סוף
הוועדות בכנסת בנושא ,ונפגשים עם הממונה  ,2018כשיופסקו שאר הביטוחים הקבוצתיים
במקרה הטוב ,יצטרפו עוד כ־ 13,000מבוטחים
ואנשיה.
במיזם חברים אנשי ציבור ומומחים בתחום בלבד".
ברומר מוסיף כי "המתווה של קופות החולים
הסיעוד ובראשו עומד סו"ב דב ברומר ,מומחה

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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הנוגע לפורשי הקולקטיבים
הינו אשליה והטעיה לכאורה על
הציבור ,שמאמין לאוצר שיש
אמיל וינשל פתרון אידיאלי לאור הכשל
המערכתי הגדול ביותר מאז קום
המדינה ,שכולל את חברות ביטוח
ויועציהם לכאורה" .מרשימה שערך
"מיזם הסיעוד" עולה כי בין חלק
מארגונים שמהם נפלטו מבוטחים
בשנת  2011ניתן למצוא את גמלאי
אוניברסיטת תל אביב ,עיריית
תל אביב ,עיריית הרצליה ,משרד
הביטחון ,אגד ,נתיב ,מבטחים,
שב"ס ,משטרת ישראל ,צים והדסה.
"הלשכה מעולם לא קיבלה את
המתווה של הממונה ,שהוא מתווה
חלקי שלא פותר את הבעיה.
המתווה מחריג מראש את אלה
שכבר יש להם ביטוח סיעודי במסגרת הביטוחים
המשלימים ,ל־ 85%מהאוכלוסייה יש ביטוחים
משלימים ,כך שהוא לא רלוונטי עבורם .לכן
גיבשנו בלשכה מתווה עם האקטואר ד"ר בועז
ים ,שיכול להסדיר את המתווה עבור הקשישים
מעל גיל  75שנפלטו מהביטוחים הקולקטיביים,
במחיר הקרוב למחיר בקולקטיביים ,ומי שיישא
בהפרש הקטן זה המדינה וחברות הביטוח.
סוכני הביטוח יתרמו את חלקם בכך שלא יקחו
עמלה על מכירת הביטוח" .אמר סו"ב יואל זיו,
יו"ר הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד בלשכה.
"המתווה הועבר לכנסת ,להסתדרות ולממונה,
שכמובן לא הגיבה עד כה .אנחנו מצפים
שהרשות תרים את הכפפה ותאמץ את המודל,
במיוחד לאור האחריות שלה מאז  2011למשבר
בביטוח הסיעודי הקבוצתי .אנחנו מקווים לקדם
את המתווה בכנסת ובשיתוף ההסתדרות".
מרשות שוק ההון נמסר בתגובה כי "רשות
שוק ההון עוקבת אחר יישום הרפורמה ,ותפעל
במסגרת סמכויותיה על מנת להבטיח את מיצוי
זכויותיהם של המבוטחים".

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

השר ליצמן" :יש להנהיג ביטוח
סיעודי ממלכתי -אין פתרון אחר"
האוצר מתנגד לרפורמת ליצמן לביטוח סיעודי ממלכתי הדורש את העלאת דמי
הביטוח הלאומי  ח"כ שמולי" :קיימת סכנה לקריסת האשפוז הסיעודי"

רונית מורגנשטרן

ש

ר האוצר ,משה כחלון( ,כולנו)
מתנגד לרפורמה שמציע שר
הבריאות ,יעקב ליצמן( ,יהדות
התורה) להנהיג ביטוח סיעודי ממלכתי לכלל
האוכלוסייה ,משום שמימון הרפורמה ידרוש
העלאה של דמי הביטוח הלאומי בחצי אחוז.
בישיבת ועדת הכספים שהתקיימה השבוע
בנושא הביטוח הסיעודי אמר ליצמן שאין
בכוונתו לוותר על הרפורמה המעוגנת בהסכם
הקואליציוני .לדבריו ,הוא חתם על כתב מינוי
להקמתה של ועדה לבדיקת הנושא .בתגובה,
כחלון הציע לליצמן לוותר על הוועדה ולקיים
דיון ישיר בין משרד האוצר למשרד הבריאות
בנושא.
"שר האוצר רואה בכסף הזה העלאת מסים
ואני טוען שזו הורדת מסים ,ועובדה שרוב
האנשים רוכשים ביטוחים פרטיים .עמדתי
היא שיש להנהיג ביטוח סיעודי ממלכתי ואין
פתרון אחר .ברור שהאזרחים תומכים בקידום
רפורמה כזו ,אף אם היא כרוכה בעלויות,

ח"כ שמולי" :משרד הבריאות
מצוי כבר כמה קדנציות
בניגוד עניינים מובנה"
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"שכן אזרחים רבים רוכשים כבר כיום ביטוחים
פרטיים נוספים בתחומי הבריאות" ,אמר השר
ליצמן והוסיף כי הוא זוכה לתמיכת נגידת בנק
ישראל ,קרנית פלוג" .הנושא חייב לעמוד על
סדר היום הציבורי וזה הנושא החברתי הקריטי
ביותר כיום".
יו"ר ועדת הכספים ,ח"כ משה גפני (יהדות
התורה) ,אמר בישיבה כי "עבדנו מאוד קשה
מול האוצר להכניס את הנושא הזה להסכם
הקואליציוני .השר מעלה את הנושא הזה בצורה
תקיפה בפגישות של ראשי הקואליציה ואני
משוכנע שאזרחי ישראל לא יאמרו שזה מעלה
להם את המסים .ועדת הכספים תומכת בשר
ברפורמה הזו ומבקשת להביא למיצוי הנושא
ולפתרון .צריך להגיע לפתרון ולמנוע סחיבת
זמן .זה עולה כסף ,אבל לא כל־כך הרבה כסף,
במיוחד כשיש יתרות גבייה".

סכנה לקריסת האשפוז הסיעודי

"קיימת סכנה לקריסת האשפוז הסיעודי .יאמר
לזכותו של השר ליצמן כי הוא היה הראשון
שב־ 2011התריע בנושא ושם את הפתרון על
השולחן  -ביטוח סיעודי ממלכתי .אך מאז לא
קרה עם זה דבר .המכרז לפיו האשפוז הסיעודי
מתוקצב נמצא בחסר של  400מיליון שקל ,ובית
המשפט כבר קבע שהתעריף לא מאפשר לתת
את השירותים הנדרשים ולהבטיח לקשישים
סיעודיים קיום בכבוד" ,אמר ח”כ איציק שמולי
(המחנה הציוני) ,בדיון שיזם יחד עם חברי
הכנסת טלי פוסקוב (כולנו) ודב חנין (הרשימה
המשותפת) בנושא האשפוז הסיעודי.
"מה שהשתנה לרעה עתה הוא שעל בסיס
אותו תעריף נוספו דרישות רגולטוריות
כבדות משקל .אי אפשר להתעלם מכך שמשרד
הבריאות מצוי כבר כמה קדנציות בניגוד
עניינים מובנה כי הוא גם הצרכן וגם זה שקובע
את התעריפים .התעריף לא מכסה את עלות
האשפוז ,יש שחיקה של תשתיות ומחסור בכוח
אדם ,בעיה קשה של פיקוח ,תקצוב בחסר
ומעל לכל ,הרפורמה החסרה של ביטוח סיעודי
ממלכתי שהייתה יכולה לפתור את הבעיה הזו",
אמר שמולי.
ח"כ חנין אמר כי "בעיית היסוד היא תקצוב
חסר .המטופלים נמצאים במצוקה וכך גם
המטפלים ובתי האבות .כל עוד נחשוב שאפשר
לקיים מערך בריאות סיעודי ללא כסף זה לא

ח"כ גפני" :ועדת הכספים
תומכת בשר ומבקשת להביא
למיצוי הנושא והפתרון"
ישתנה .האוכלוסייה גדלה וכמה שהמצג גרוע
כיום ,יהיה יותר גרוע .אנחנו הולכים לקראת
משבר בתחום הזה ויש להכניס אותו לסל
הבריאות הממלכתי".
ח"כ פלוסקוב הוסיפה כי "ההתנהלות היום
דוחפת אותנו לקטסטרופה הבאה של מדינת
ישראל  -לכן צריך להכין תכנית  20שנה
קדימה .לא מספיק אנשים מוכנים לעבוד בתחום
הסיעוד ויש לפתוח את הענף ל־ 5,000עובדים
זרים נוספים .לגבי ביטול בדיקות תלות ,אני
פונה לשר ליצמן  -הבדיקות משפילות ,ועדיין
רבים נשארים מחוץ למעגל המקבלים .חייבים
לקדם בניית תוכנית אב לאומית בתחום הזקנה".
ח"כ מיקי לוי (יש עתיד) שהשתתף גם הוא
בישיבה טען כי "אף חבר כנסת ממפלגת השלטון
לא טרח להגיע לדיון היום ,אך אם זה היה קשור
ליהודה ושומרון כולם היו פה עם צעקות עד
לב השמים ,הכל עניין של סדרי עדיפויות .אני
יודע שיש  9מיליארד שקל עודפי גבייה ,צריך
לשנות את סדרי העדיפויות".

חדשות הביטוח

ח"כ תומא סלימאן נגד חברות הביטוח:
"אפס סובלנות לכיסוי הטרדות מיניות"

מנורה עלולה להיקנס במאות אלפי שקלים על כך שהפרה את הוראות הממונה על שוק ההון
כששיווקה פוליסה המכסה הטרדה מינית  הרשות תבדוק גם פוליסות דומות של חברות
אחרות ,בהן הפניקס ואיילון

רונית מורגנשטרן

 10,000הפרות

צילום :אבו אלנאסר ,ויקיפדיה

ה

וועדה לקידום מעמד האישה ושוויון
מגדרי ,קיימה השבוע דיון מהיר ,ביוזמתה
של ח"כ עליזה לביא (יש עתיד) ,בנושא
שיווק פוליסת ביטוח אחריות מקצועית שמעניקה
כיסוי במקרים של הטרדה מינית בניגוד לחוק.
הרקע לדיון היה זכייתה של מנורה מבטחים
במכרז של לשכת עורכי הדין (כ־ 10,000פוליסות)
לביטוח אחריות מקצועית ,שכולל גם סעיף ביטוח
נגד תביעה בגין הטרדה מינית ,וזאת בניגוד
גמור להנחיות הממונה על שוק ההון והביטוח,
דורית סלינגר .בסוף  2013פרסמה הממונה הנחיה
מפורשת האוסרת על מכירת פוליסות ביטוח
המכסות הטרדה מינית ,כל עוד המעסיק לא נקט
בצעדי המניעה הנדרשים .יש לציין כי הסעיף בו
מדובר הגן על מעסיק שאחד מעובדיו הטריד מינית
ונתבע.
"הממונה על הביטוח פרסמה נהלים ברורים,
שבפועל נהפכו להמלצה ובדיחה .הטרדה מינית
היא לא תאונת עבודה ולא סיכון מקצועי שצריך
לבטח .זה לא רק עניין משפטי ,זה עניין ערכי.
מעבר להתעלמות הבוטה מהחוק ,עצם הרעיון
מאחורי שיווקה של הפוליסה מעוות ונושא עמו
מסר בלתי נסבל .איפה הפיקוח מאז פרסום ההנחיות
ב־ ?2013פוליסות כאלו ממשיכות להיות משווקות
על ידי חברות נוספות כמו איילון ,הפניקס,
מגדל .מדובר בזלזול מופגן בחוק ,ובגופן ומעמדן
של נשים .מצופה מחברות הביטוח והמעסיקים
להשקיע מאמצים בהטמעה וחידוד של הנהלים,
לא בשבירתם ועקיפתם בדרכים עקומות" ,אמרה
ח"כ לביא.

סגן הממונה מיכאלי ,סגנית נשיא הלשכה כהן־גנון ,ח"כ תומא סלימאן :מתנגדים לכיסוי

תישא בעונש כספי.
אורי אלפסי ,מנכ"ל לשכת עורכי הדין ,אמר
בדיון כי "ביטוח אחריות מקצועית קיים שנים
רבות .הפוליסה החדשה התבססה על שלד קיים ולא
היינו ערים לסעיף הבעייתי .ברגע שהמפקחת על
הביטוח העירה ,תיקנו את הסעיף והודענו לכל מי
שרכשו את הפוליסה ולכלל עורכי הדין כי הסעיף
תוקן".
אסף מיכאלי ,סגן בכיר לממונה ומנהל תחום
ביטוח כללי ברשות הדגיש כי "כל שיווק של
פוליסה לפני אישור של האוצר הוא אסור .הסעיף
המדובר של מנורה לא עמד בתנאים של האוצר
ובאותו רגע הוצאנו הודעת התנגדות לפוליסה".
מיכאלי הוסיף כי רשות שוק ההון רואה בחומרה
מתן כיסוי ביטוח להטרדה מינית בניגוד להוראות
הדין והרשות" .קיבלנו גם אינדיקציות שבוצע
שיווק בטרם אישורנו ,ולכן במקביל להתנגדות
התחלנו בהליך משמעתי שעדיין נמצא בעיצומו".
עו"ד שמעון עיר שי ,היועץ המשפטי של מנורה,
אמר כי "גם בנוסח המקורי אין כיסוי למטריד
מינית .כל מה שהעירו עליו בפיקוח התייחס
למקרה שיתבעו את המעסיק בשל הטרדה מינית
שביצע עובד שלו ,והגדרות המניעה מידית.
ההנחיה של הפיקוח מ־ 2013היא הנחיה עקרונית,
אבל אין שם נוסח אחיד מוכתב ,כפי שהם בהחלט
עושים לפעמים".

גורמים ברשות שוק ההון מסרו ל"ביטוח
ופיננסים" כי מייד עם היוודע הדבר הורתה
הרשות על ביטול הסעיף בפוליסה .בהליך הבירור
והביקורת המבוצע במנורה יש לרשות אפשרות
לנקוט בעונשים פיננסיים .על כל הפרה יכולה
הרשות לקנוס את מנורה ב־ 200אלף שקל ,על
הפרת הוראת הממונה כשכללה סעיף לא תקין
בפוליסה ,ועל שיווק הפוליסה ללא אישור מראש.
בדיון הוועדה התברר כי מנורה זכתה במכרז אחריות שילוחית למעסיק
בתחילת אוקטובר  ,2016ופנתה לרשות לקבלת "כאישה אני מתנגדת בכל תוקף לכל כיסוי
אישור לפוליסה רק לאחר מכן .בנוסף ,ישנה בנושא של הטרדה מינית בפוליסות .למה המעסיק
אפשרות שהרשות תחליט שמדובר בכ־ 10,000צריך בכלל כיסוי? האם המעסיק ,שהוא המבוטח,
הפרות ,כמספר רוכשי הפוליסה ,שכל אחת מהן יקבל כיסוי גם כמטריד? יש פה אחריות שילוחית
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וזה לא נפתר" ,אמרה שוש כהן־גנון ,סגנית נשיא
לשכת סוכני ביטוח.
לדברי כהן־גנון ,חייבים להגדיר את חובות
המעסיק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה.
"תארו לכם ,שעו"ד בכיר שעבודתו מכניסה כסף
רב למשרד ,הטריד מינית עובדת במשרד .המעסיק
יפעל נגד העו"ד או נגד העובדת שהתלוננה ,ואם
היא תתבע אותו ואת המעסיק ,הרי שחייה נהרסו,
והמעסיק יגייס לטובתו את מיטב עורכי הדין
בתחום ,כך הסיכוי שלה לזכות בתביעה יהיה אפסי".
בשיחה עם "ביטוח ופיננסים" הוסיפה כהן־גנון כי
הכיסוי למעסיק בגין תביעה על הטרדת מינית מצד
עובד שלו יוכל להתקיים רק אם המעסיק מילא את
חובותיו למניעת הטרדה מינית במקום העבודה
כחוק ,וכאן אני קוראת להגביר את האכיפה בנושא,
יחול איסור על חברת הביטוח לספק עו"ד משלה
לצורך ההגנה במשפט ,וחברת הביטוח תשפה את
המעסיק רק אם בית המשפט קבע שהנתבע זכאי
– לא במקרה שהוכחה אשמה וגם לא במקרה של
פשרה".
יו"ר הוועדה ,ח"כ עאידה תומא סלימאן (הרשימה
המשותפת) סיכמה כי "אם התנאי לביטוח הוא רק
במקרה של שיפוי לאחר זיכוי ,אז איך עורכי הדין
של חברות הביטוח יכולים להתערב בהליך המשפטי
עצמו? במקום לכסות את הוצאות ההליך המשפטי
הם מנהלים אותו בעצמם ,וזו הדלת האחורית לבצע
בדיוק את מה שנאסר" .תומא סלימאן דרשה לדעת
על כל חברה שפעלה בניגוד להוראות ואילו צעדים
יינקטו נגדה" ,כך שכל חברות הביטוח יבינו שהן
תשלמנה ביוקר על כיוסי להטרדה מינית .יש לנו
אפס סובלנות לכיסוי של הטרדות מיניות ולעשיית
כסף ממכירת פוליסות כאלה".

מידע לסוכן

לשכת סוכני ביטוח :ביצעתם שירות
תפעול? מגיע לכם תשלום

לראשונה המחוקק מכיר בערך העבודה של סוכן אשר נותן שרותי תפעול ומחייב את המעסיק
לשלם לו על כך • מי נכנס תחת ההגדרה של מספק שירותי תפעול ומהם זכויותיו
סו"ב יובל ארנון

ל

אור התיקון בחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (ייעוץ ,שיווק וסליקה
פנסיוניים)  ,2005חוזר התפעול אשר
פורסם לאחרונה ,והפעימה השנייה ,אשר נכנסה
לתוקפה בינואר  2017ומחייבת כל מעסיק עם
עובד אחד ומעלה לשלם לסוכן ביטוח אשר הינו
גם משווק וגם מתפעל בגין שרותי תפעול ,מין
הראוי לעשות סדר בנושא ולראות מי הוא סוכן
שנותן שרותי תפעול ומי אינו מוגדר כך .אקדים
את הסוף ואומר כי רוב רובם של סוכני הביטוח
אינם נותנים שרותי תפעול על בסיס ההגדרה
בחוק.
בהסתמך על חוות דעת משפטית מקצועית
ומפורטת מעו”ד ג’ון גבע ,כתבה זו תשמש מעין
“מורה נבוכים” קצר בנוגע לנושא התפעול.
כדי להבין את המסקנות יש לחזור למקורות,
לדיונים במסגרת חוק ההסדרים בנובמבר .2015
אחד התחומים עסק בקשר בין תפעול לשיווק

פנסיוני ,כאשר המחוקק דרש הפרדה מוחלטת
בין שני מצבים אלה בעקבות כשלים שנמצאו
בשוק ,כמו סוכנויות ביטוח עם חשבון נאמנות
מפצל ,שהיו מקבלות מהמעסיק המחאה אחת,
ובטכנולוגיה מתקדמת אשר שמורה בדרך כלל
רק לגופים גדולים ,היו מפצלות את הכספים
ומפקידות ישירות לחשבונות היצרנים ,לפי סוג
המוצר .ישנם גופים שאף שיכללו את השירות
ונתנו שרותי היזון חוזר למעסיקים ,וטיפלו
בדחיות שנבעו מפיצול הכספים אשר הועברו
ליצרנים בצירוף הוראות פיצול.
המחוקק טען כי ביצוע הפעולות הללו למעשה
ממומן למעסיקים באמצעות דמי הניהול הגבוהים
אשר שילמו העובדים .כך למעשה ,בראיית
המחוקק נבנה מנגנון מעוות בו באמצעות דמי
ניהול גבוהים מומנו למעסיקים פעולות תפעול,
שקיבלו מאותן סוכנויות ללא תמורה או בתמורה
סמלית .מכיוון שיש כשל ,הפתרון שנקבע בחוק

בשירותי דרך אין בערך – רק
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הוא הפרדה מוחלטת בין סוכן שנותן שרותי
תפעול ,לבין סוכן שנותן שירותי שיווק פנסיוני,
קרי סוכן הביטוח אשר בונה לעובד את התוכנית
הפנסיונית.
הלשכה התעקשה להשאיר לסוכנים אפשרות
לעסוק בשני העולמות ,גם בתפעול וגם בשיווק,
אצל אותו מעסיק .לצורך כך נקבע מנגנון מסוים
והוגדרו פעולות תפעול ,כאשר אם סוכן מוכן
לבצע אחת מהן הוא זכאי לקבל תמורה אצל
המעסיק אצלו הוא משווק את הביטוח הפנסיוני,
ולאחר מכן לדווח ליצרן ,כך שבסופו של יום יגיע
לחיסכון הפנסיוני של העובד .כלומר ,רק במקרים
אלו יכול הסוכן לעשות גם וגם ולקבל תמורה
בגין זה.
בישיבת ועדת הכספים הסבירה הממונה ,דורית
סלינגר ,מהם שירותי תפעול“ :חוק הייעוץ מדבר
על מתן שיווק פנסיוני .אנחנו למעשה 
עושים הפרדה בין מתן שיווק פנסיוני לבין

מידע לסוכן
צילום אילוסטרציהfotolia :

 מתן שירותי תפעול ,שזה הסליקה שמנהלי
ההסדרים וחשבי השכר עושים .אנחנו נותנים
הגדרה למה זה שירותי הסליקה”.

הפעולות הנדרשות

בהמשך הדיון חיזקה את הנקודה הזו גם היועצת
המשפטית של האגף ,אפרת פרוקצ’יה ,ואת
הפעולות שהוגדרו במסגרת שרותי תפעול ,אשר
מספיקה אחת מהן כדי להגדיר סוכן כנותן שרותי
תפעול:
 .1הפקדת כספים בעבור עובדיו של המעביד
לגוף מוסדי.
 .2העברת מידע אגב הפקדת כספים.
 .3טיפול במשוב לבקרה בין הגוף המוסדי ובין
מעביד אגב הפקדת כספים.
 .4פעולות תפעול נוספות שקבע הממונה.
בגין אחת מפעולות אלה צריך הסוכן לקבל
תשלום מהמעסיק ,לדווח עליו ליצרן ,להתקזז
בעמלת ההפצה ,והיצרן יעביר את הקיזוז לחשבון
העובד .בנוסף ,כל מעסיק אשר משלם בגין
התפעול לסוכן המשווק  -חלה עליו חובה לבחור
לעובדים קרן ברירת מחדל או להשתמש בקרן
שנבחרה על ידי המדינה.
הרי ברור שהמחוקק התכוון לכך שרק סוכן
שעוסק בסליקת כספי המעסיק דרך מערכותיו

הלשכה התעקשה להשאיר לסוכנים אפשרות לעסוק בשני העולמות

הפנסיוני שהוא נותן ללקוח לצרכיו של כל
לקוח ,ויבחר את סוג המוצר הפנסיוני ואת הגוף
המוסדי המתאימים ביותר ללקוח ,לאחר שבירר
עם הלקוח את מטרות החיסכון שלו באמצעות
מוצר פנסיוני ,את מצבו הכספי ,החיסכון הקיים
באמצעות מוצרים פנסיוניים ושאר הנסיבות
הקשורות לענין".

רוב הסוכנים אינם נותנים שירותי תפעול כמוגדר בחוק .קבלת צ’קים
ממעסיק והעברתם ליצרן אינם נחשבים כהפקדת כספים ,טיפול בפדיון,
טופס  ,161טופס הלוואה או שינוי מוטבים .כל נושא התפעול מתחיל
ונגמר בפעולה אחת  -הפקדת כספים (סליקה)
(חשבון נאמנות) ומנתב אותם ישירות לחשבונות
השונים אצל היצרנים ,תוך העברת מידע הקשור
לפעולה זו או ביצוע היזון חוזר על הסליקה שעשה
עבור המעסיק ,רק סוכן כזה עוסק בתפעול ,ורק
במקרה כזה פועל כל המנגנון שפורט לעיל.
רוב הסוכנים אינם נותנים שירותי תפעול
כמוגדר בחוק .קבלת צ’קים ממעסיק והעברתם
ליצרן אינם נחשבים כהפקדת כספים ,טיפול
בפדיון ,טופס  ,161טופס הלוואה או שינוי
מוטבים .כל נושא התפעול מתחיל ונגמר בפעולה
אחת  -הפקדת כספים (סליקה).
בחוק הפקוח על שירותים פיננסים (ייעוץ,שיווק
וסליקה פנסיוניים)  2005נאמר בין היתר כי "בעל
רישיון יתאים את הייעוץ הפנסיוני או השיווק

כלומר ,במקרים בהם מעסיק מצרף עובדים לקרן
ברירת מחדל ,זהו למעשה מהלך בין המעסיק ובין
הקרן ,ללא מעורבותו של סוכן פנסיוני וללא
הליך של שיווק פנסיוני ,ולכן במצבים מעין אלה
אין מקום למנגנון שנכתב בחוק כי אין באותו
מקום לסוכן כפל תפקידים.

תחום פרוץ

המחוקק אכן כיוון לאילנות גבוהים .עבור
עבודה מגיע כסף וזו למעשה הפעם הראשונה
שהמחוקק מכיר בערך העבודה של סוכן אשר
נותן שרותי תפעול ,ואף קבע לכך תעריף
מינימום אותו חייב לשלם מעסיק לסוכן .מצד
שני ,באותה נשימה הוא מאפשר לכל מי שרוצה

קול קורא לגופים המוסדיים
ל
שכת סוכני ביטוח הפיצה קול קורא בין
חברות הביטוח ובתי ההשקעות להציג בכנס
אילת הקרוב את מודל התגמול החדש לסוכנים
במוצרים הפנסיוניים .על פי החוק שייכנס לתוקפו
ב־ 1באפריל ,לא תהיה זיקה בין התגמול לסוכן
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לדמי הניהול .כנס אילת יתקיים  10ימים לפני כן
והלשכה תהיה מוכנה לתת במה לכל יצרן אשר
ירצה להציג את מודל התגמול החדש לסוכניו.
על פי הוראות רשות שוק ההון ,על החברות
להציג מודלים כאלה עד ה־ 1באפריל ,אחרת לא

ואינו בעל רישיון פנסיוני ,לתת שרותי תפעול
ללא קביעת מחיר מינימום ,ללא צורך בשרשור
לעובד .כך שלמעשה היכולת להטיב עם העובד
קיימת רק בגזרה של סוכן פנסיוני אשר גם נותן
שרותי תפעול ועליו חל כל המנגנון המורכב אשר
אמור בסופו של יום להטיב עם העובד.
לסיכום ,רוב רובם של סוכני הביטוח אינם
נותנים שרותי תפעול למעסיקים על פי
ההגדרה של פעולות התפעול ,ולכן לא נכנסים
למשוואה של סוכן אשר נותן שירותי תפעול.
במקביל ,גופים גדולים בעלי רישיון פנסיוני עם
טכנולוגיות מתאימות ירצו להציע שרותי תפעול
ובכך להגדיל את הכנסתם על חשבון עמלת
הפצה יורדת או כמעט אפסית.
ליד שני אלו קמות ופורחות חברות פרטיות
ללא כל רישיון פנסיוני ,שמציעות למעסיקים
שרותי תפעול שונים כדי לאפשר להם לעמוד
בדרישות החוק ,כגון ממשק מעסיקים .ואילו
הסוכן במקומות אילו עוסק בעיקר בשיווק
הפנסיוני ובנתינת שירותים שוטפים למעסיק,
שאינם בהגדרה של שרותי תפעול.
אין ספק שקיים לא מעט “בלבול” ,שאת חלקו
גם מעצימות חברות פרטיות לתפעול כדי להגדיל
את נתח פעילותן או גופים אינטרסנטים אחרים,
אך אני מקווה כי הצלחתי במאמר זה לשפוך קצת
אור על הנושא ולהבהיר את הנדרש.
הכותב הוא יו”ר הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני
ביטוח

יוכלו להמשיך ולמכור פוליסות ביטוח פנסיוני
חדשות .יש לציין כי עד כה אושר מודל אחד
של בית ההשקעות הלמן אלדובי (המודל השקוף
שהושק לפני כשנתיים) ,אך רוב הגופים כבר החלו
בפיתוח מודלים חדשים ואישורם מול הרשות.

חדשות הלשכה

סו"ב אבי ברוך":ב־ 2018נבנה תקציב
עם רווח של  250אלף שקלים"
תקציב הלשכה ל־ 2017מאוזן ועומד על  6.140מיליון שקל  ‰סו"ב אבי ברוך:
“יצרנו חלוקה אמיתית ושקופה בין תקציב הלשכה לתקציב ליסוב"
רונית מורגנשטרן

ב

אסיפה הכללית של לשכת סוכני ביטוח
הוצגו תקציבי הלשכה בגין שנת 2017
ותחזית ל־ .2018לדברי סו"ב אבי
ברוך ,יו”ר ועדת הכספים של הלשכה ,לפני
שנה אושר תקציב  2016ובו גירעון בסך 987
אלף שקל שהלשכה עמדה בו“ .עוד לא נבדק
ביצוע בפועל ,אבל מדובר בעמידה בתקציב
שאושר” ,אמר סו"ב אבי ברוך.
לגבי תקציב  2017שאושר גם הוא אשתקד,
התחייב ברוך שיהיה מאוזן“ .הצגנו תקציב בסך
 6.140מיליון שקל 4.6 :מיליון שקל מדמי חבר
והשאר מכנסים ,לא כולל כנסי אילת ,שהם
באחריות החברה הכלכלית בלשכה – ליסוב,
ימי עיון ארציים ,פרסום וכדומה .התחייבתי
לתקציב מאוזן ואכן התקציב שהצגנו בסך
 6.140מיליון שקל הוא תקציב מאוזן .לגבי
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סו"ב אבי ברוך

 ,2018אנחנו נבנה תקציב עם רווח של 250
אלף שקלים ללשכה .זה על פי התכנון ,כי יש
להתחשב בכך שתהיה הנהלה חדשה ללשכה
שאולי תרצה לבצע שינויים בתקציב ”,הסביר

סו"ב אבי ברוך.
לדבריו ,איזון ההוצאות מול ההכנסות ב־2017
הושג בין היתר גם על ידי עדכון ההפרדה
של הוצאות הלשכה מהוצאות ליסוב“ .זו עצה
שקיבלנו מרואי החשבון שלנו ,וכך יצרנו
חלוקה אמיתית ושקופה בין תקציב הלשכה
לתקציב ליסוב”.
חיסכון נוסף בתקציב הלשכה ל־ 2017הושג
בכך שבוטלו ימי העיון הסניפיים ,ויהיו רק
כנסים וימי עיון מחוזיים“ .תקצבנו את כנסי
המחוזות פלוס הכנסים הארציים כמו בריאות
וכנס הנשים ,בפקטור  ,1.2כך שההכנסות
מהכנסים יהיו גבוהות ב־ 20%מההוצאות .לכלל
ההכנסות צריכים לדאוג בלשכה באמצעות
שיתופי פעולה עם גופים עסקיים” ,הסביר סו"ב
אבי ברוך.

75563_210x145_z.indd 6

לקראת הכנס

ח"כ מיקי לוי" :קשה מאוד להסדיר
את נושא דמי הניהול בחקיקה"
בראיון מיוחד לקראת הכנס הפנסיוני באילת מספר סגן שר האוצר לשעבר על ההתנהלות
סביב תיקון  13לחוק קופות הגמל ועל השתלבותם של סוכני הביטוח בתחום הפיננסים
רונית מורגנשטרן
המצב לפני תיקון  13לחוק קופות הגמל
היה רע מאוד .צריך לחנך את העובדים
שמגיע להם לבחור איפה לחסוך לפנסיה
ולא שהמעסיק יחליט עבורם מי הסוכן או
מי החברה שתבטח אותם בפנסיה .מה שקרה
בעבר זה שמעסיק היה מזמין סוכן או נציג
חברת ביטוח שישב במשרד והעובדים עשו
דרכו את הביטוח .זה חסך למעסיק דמי
טיפול ,והוא היה יכול לרשום צ'ק אחד
עבור העובדים – זה היה נוח" .כך אומר ח"כ
מיקי לוי ממפלגת "יש עתיד" ,לשעבר סגן
שר האוצר וכיום חבר בוועדת הכספים של
הכנסת ,בריאיון למגזין "ביטוח ופיננסים"
שיתפרסם לקראת הכנס הפנסיוני באילת.
לגבי ההפרדה בין סוכן מתפעל למשווק
נעזרים במרכז המידע של הכנסת ,ומזמינים
אמר לוי" ,יש פה ניגוד אינטרסים מובנה
ממנו מחקרים שמביאים נתונים בלתי תלויים
שהיה צריך לפתור אותו .תקופה של שנה
מכל העולם".
מאז שהחוק נכנס היא לא מספיק זמן כדי
האם סוכני הביטוח צריכים להיכנס לתחום
להשריש את השינוי ושהעובדים יפנימו
הפיננסים?
את זכות הבחירה שלהם .רק חינוך ופרסום
"פיננסים זה מקצוע והוא לא יכול להיות
הדברים יביאו לכך שהם יוכלו לעבור
פרוץ .לא כל אחד יכול להיות מתכנן פיננסי,
מחברה לחברה ,מקופה לקופה .כאן המקום
אם הוא למד את המקצוע באוניברסיטה אין
להגיד לסוכני הביטוח – כשאתם נפגשים
לי בעיה עם זה .אין לי גם בעיה שהסוכנים
עם עובדים תסבירו להם את הזכויות שלהם,
ישווקו הלוואות ומשכנתאות ,אבל שלא יעסקו
ואיפה הם יכולים לחסוך בצורה המיטבית".
בייעוץ .גם כשמדובר בשיווק משכנתאות,
במרכזו של תיקון  13לחוק קופות גמל,
שיעשו זאת בשיתוף פעולה עם יועצים
שחוקק בחוק ההסדרים  ,2016עומדת הפרדת
הסוכן המתפעל מהסוכן המשווק .דבר שיצר ח"כ מיקי לוי" :רוב האוכלוסייה לא בקיאה מוסמכים בתחום .כחבר ועדת הפנים העליתי
כאוס בענף ,השית הוצאות מיותרות על בנושא הלוואות המשכנתא ומקבלת את כל מספר פעמים בקשות לממונה על שוק ההון
ולנגידת בנק ישראל להסדיר את נושא ייעוץ
המעסיקים ופגע ביכולת הסוכן לשרת את
מה שאומר לה יועץ המשכנתאות של הבנק .המשכנתאות .רכישת דירה היא המהלך
לקוחותיו.
הכלכלי המשמעותי שעושה רוב הציבור
התיקון נועד בין היתר להוריד את דמי הבנקים לא מאפשרים לצרף ללקוח יועץ
במהלך חייו .רוב האוכלוסייה לא בקיאה
הניהול .לא פשוט
יותר להסדיר את הורדת משכנתאות חיצוני .לכן צריך להסדיר את
בנושא הלוואות המשכנתא ומקבלת את כל
דמי הניהול בחקיקה?
"קשה מאוד להסדיר את נושא דמי הניהול הענף ,זהו מקצוע שדורש הכשרה מקצועית מה שאומר לה יועץ המשכנתאות של הבנק.
הבנקים לא מאפשרים לצרף ללקוח יועץ
בחקיקה ,כי יש כל כך הרבה סוגי חיסכון מעמיקה .יש הרבה חלטוריסטים בתחום"
משכנתאות חיצוני .לכן צריך להסדיר את
פנסיוני ,הפקדות שונות ,ותק צבירה שונה,
הענף ,זהו מקצוע שדורש הכשרה מקצועית
ודמי ניהול שונים בכל סוג .צריך לעודד
תחרות בשוק הפנסיה ,שתביא להוזלה של דמי קלים לפקידי האוצר והרבה פעמים אנחנו דוחים מעמיקה .יש הרבה חלטוריסטים בתחום".
את הנתונים שמציג לנו האוצר .כשהפיקוח על
הניהול ולהשארת יותר כסף בכיסו של העובד".
הראיון המלא יתפרסם במגזין "ביטוח
אבל בסופו של יום חברי ועדת הכספים הביטוח הביא את הצעתו להוזלת ביטוח חובה
מקבלים מהאוצר את הנתונים .איך הם יכולים לרכב לפי קריטריונים ,הם רצו גם להכניס ופיננסים" בכנס הפיננסים באילת
קריטריון של נסועה ,כך שמספר קילומטרים
לבדוק שהם נכונים?
להרשמה לכנס
"זה לא מדויק .חברי הכנסת עושים חיים לא מופחת בשנה יקנה הנחה .התנגדתי לכך בוועדת

"

התמונה באדיבות "יש עתיד"
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הכספים כי מה אשם אזרח שגר בערבה,
כשבדרך כלל מדובר בחקלאי שהחיים שלו
קשים גם ככה ,ולכל סידור הוא צריך לנסוע
עשרות קילומטרים אז הנסועה (קילומטראז')
שלו גדולה פי כמה מזה שגר בירושלים או
בתל אביב והכל בהישג ידו .הקריטריון צריך
להיות הפוך – מי שגר בפריפריה הרחוקה
צריך ליהנות מהוזלה בביטוח .כשאנחנו
מקבלים נתונים שלא נראים לנו ,אנחנו

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

"אין תחליף לסוכן ביטוח מקצועי אובייקטיבי"
בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,על השתלבותו במקצוע ועל עתיד
המקצוע בעיניו  ‰השבוע :סו״ב אסף בוקעי ,בעל משרד עצמאי בכפר מעש

סוכן צעיר

גיל – 41
מצב משפחתי – רווק
ותק במקצוע – סוכן ביטוח בתחום הפנסיוני כ־ 4שנים.
בעל רישיון פנסיוני ובימים אלה לומד לרישיון אלמנטרי
מה עשית לפני שהפכת להיות סוכן ביטוח?
"כל תפקיד שעשיתי בעבר היה כרוך בשירות והבנת
הצרכים של האדם שיושב מולי ,עבדתי בבנק כחמש
שנים ,ואחר כך בחברת בוטיק המתמחה בהשקעות,
חברה בת של גלובס".
למה בחרת דווקא במקצוע סוכן הביטוח?
“בעקבות המשבר של  ,2008הביקוש ליועצי השקעות
הלך וקטן .ראיתי במקצוע סוכן הביטוח את המקצוע
הקרוב ביותר ליועץ השקעות בכל הקשור לניהול
סיכונים של התא המשפחתי באמצעות מכשירים
שונים .עולם הביטוח משלב את המפגש האנושי
המרתק בעיניי .כל אדם זה עולם ומלואו ,בסופו של
דבר המפגשים הם מאד אינטימיים  -מדברים על שכר,
מצב משפחתי ,מצב בריאות ,ותכנון העתיד .יחד עם ידע
מקצועי ספציפי ונרחב בתחום ,זה המקצוע שבחרתי
לעצמי".
איך התחלת את דרכך בתחום?
"הייתי שכיר כארבע שנים .שנתיים בהפניקס ,אז גם
קיבלתי רישיון פנסיוני ,ושנתיים במנורה .כמשווק
פנסיוני המשלב פרט במחלקת "הישירים" של שתי
החברות ,ואין ספק שזה היה בית ספר מעולה".
מה הביא אותך להחלטה להפוך לסוכן עצמאי?
"ברגע שראיתי שיש לי פגישות בשעות מאוחרות ואני
עובד גם עד השעות הקטנות של הלילה ,החלטתי שאני
עושה לביתי .בנוסף ,לחץ המכירות מגיע מלמעלה
לכל אורך השרשרת .בימים של שימור או שירות ללא
מכירה ,לא נספרת תפוקה במערכת וישנו דיווח קבוצתי
בווטסאפ באופן יום יומי .כמובן שהיום יש לי את הרצון
לתפוקה .אבל זה ביני לבין עצמי ,ללא רעשי רקע ,והיום
אני יודע ומאמין שהשירות מבחינתי זה ערך עליון
לחיזוק ושימור נאמנות של הלקוח ,ובשבילי זה חלק
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בלתי נפרד מתהליך המכירה וחיזוק התיק.
“את העסק שלי הקמתי באוקטובר  .2016אחרי
התלבטויות בין בתי סוכנים הצטרפתי לקבוצת ד.נ.ר,
שם אני מקבל מענה יוצא מהכלל ממנהל היחידה
לרכישת ביטוח חיים ,אבי מזרחי ,שמלווה אותי מול

“ראיתי במקצוע סוכן הביטוח
את המקצוע הקרוב ביותר
ליועץ השקעות בכל הקשור
לניהול סיכונים של התא המשפחתי
באמצעות מכשירים שונים.
עולם הביטוח משלב את המפגש
האנושי המרתק בעיניי”

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

"עולם הביטוח משלב את המפגש האנושי המרתק בעיניי"

החברות השונות ,הן בעולם המקצועי והן בעולם
הבירוקרטי .אבי הוא המנטור שלי ואף מתלווה אליי
לפגישות של מעסיקים עם כמות נכבדה של עובדים.
אני מתמחה גם בעולם ביטוחי הפרט ,וכמובן גם בעולם
הפנסיוני .במהלך השנים עשיתי קורסים שונים של
ניתוח תיקי לקוח ,קורס יעוץ פרישה ,ניסיון של אלפי
לקוחות בתור שכיר ואני כבר מומחה בתחומי .התחום
הבא אותו אני מתכוון ללמוד הוא מיסוי בפרישה ,שיכול
לתת ערך מופלא ללקוח וכמובן לתיק שאני בונה.
כרגע אני לומד לקראת רישיון באלמנטארי .גם אם לא
אעסוק בתחום בצורה מלאה ,אין ספק שידע זה כוח
ואני רוצה להבין גם בתחום זה".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
"מומחה בתחומי .מרצה ,יועץ פרישה מוביל ,מטפל
בחברות גדולות .לאו דווקא סוכן ,ימים יגידו".
איך אתה רואה את עתיד סוכן הביטוח?
"למרות ההתפתחויות הטכנולוגיות והגישה למידע ,אין
וגם לא יהיה תחליף לסוכן ביטוח מקצועי אובייקטיבי
היודע לתת מענה לצורך ספציפי של מבוטח או
משפחה .כמספר המשפחות כך גם מספר התכניות
השונות לפי צורך ,תקציב ,העדפת או שנאת סיכון  -אין
תוכנה שיודעת לעשות את זה ברמה האישית".
יש לך טיפ לסוכנים הצעירים?
"לפחות בשנים הראשונות להתחבר לבית סוכנים שנותן
את התמיכה המקצועית ועזרה מול חברות הביטוח ,בית
סוכנים שמתחברים אליו ברמה האישית נותן מענה
מצוין לתחילת הדרך ,ומקטין את החששות ואי הודאות.
בנוסף ,חשוב לעקוב אחר שינויים רגולטורים ,להיות
מעודכנים ,כבר היום ישנם חוזרים מהאוצר המכינים
אותנו לעתיד .וכמובן ,אין תחליף לידע ,צריך לעשות
קורסים מתקדמים בעולם הפנסיוני .היום כל טעות ,גם
אם נעשית בתום לב ,תצוץ לפני השטח .מקצועיות זה
שם המשחק".
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ביטוח בעולם

דוד ליפקין

מנכ”ל  AIGלשעבר ישלם
קנס של  9מיליון ליש”ט

א

חר התדיינות ממושכת ,הודה מוריס האנק גרינברג ,מנכ”ל AIG

לשעבר ,בכך שביצע עסקאות בלתי חוקיות בביטוחי משנה .הוא
ישלם קנס של  9מיליון דולר למדינת ניו יורק ,כגובה הבונוסים
ששולמו לו כמנכ”ל.
למעשה ,גרינברג הכחיש במשך  12שנה שביצע עבירות על תקנות
ניירות ערך .זו הייתה התדיינות משפטית ממושכת ,כאשר התביעה
של ניו־יורק האשימה את גרינברג ומנהל הכספים של החברה ,הווארד
סמיט ,בהצגת נתונים מוטעים ביחס להפסדי החברה ותוצאות ביטוחי
משנה .גרינברג ניהל מאבקים משפטיים במשך שנים ,אבל נכשל
בערכאות המשפטיות .באחרונה ניהלו פרקליטיו משא ומתן על הסדר
משפטי ,במסגרתו הוא הודה בעבירות וצפוי לשלם קנס גבוה ,ללא
עונש מאסר.
 AIGעצמה הגיעה בשנת  2006להסכם והודתה בעבירות שבוצעו
ושילמה קנס של  1.6מיליארד דולר לסילוק התביעה נגדה.

צילומי אילוסטרציהfotolia :

הכחיש את הטענות במשך  12שנה

הרווח לפני מס גדל בשיעור של 55%

מבטחת המשנה ציריך
רשמה רווח של 4.5
מיליארד דולר

מ

בטחת המשנה הגדולה ציריך דיווחה על זינוק חד ברווחיה.
החברה דיווחה כי בשנת  2016הרווח לפני מס גדל בשיעור של
 ,55%ל־ 4.5מיליארד דולר .ברבעון הרביעי של השנה שעברה הסתכם
הרווח של ציריך ב־ 685מיליון דולר ,בהשוואה להפסד של  424מיליון
דולר ברבעון המקביל ב־.2015
השיפור ברווח ,מציינת ציריך ,מתבטא בביטוח אלמנטרי וגם
בצמיחה בעסקים בביטוחי חיים וחקלאות .ביחס לביטוח האלמנטרי
בולט הזינוק ברווח של מגזר ביטוחי זה מ־ 1.6מיליארד דולר ב־2015
ל־ 2.4מיליארד דולר ב־ ,2016המבטא שיפור בתוצאות ביטוחי המשנה.

מדוע שהחברות יהפכו אותנו לשותפים להנחה?
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רגע משפטי

האם סוכן מתמחה זכאי
לעמלות בגין תיווך בביטוח?

סוכן מתמחה תובע את חברת הביטוח בטענה כי לא שולמו לו עמלות
למרות שבהסכם נקבע כי המתמחה יתוגמל באופן של קבלת אחוזים
מדמי עמלות שישולמו לסוכנות על ידי חברות הביטוח

עו"ד ג'ון גבע

ב

צילוםfotolia :

בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב
נדונה תביעתו של דניאל פולישוק כנגד
מירה כהן וכנגד סוכנות הביטוח .פסק
הדין ניתן בינואר  ,2017בהיעדר הצדדים ,מפי
כבוד השופט משה תדמור־ברנשטיין.
התובע פעל כסוכן ביטוח מתמחה וחתם עם
הנתבעת והסוכנות על הסכם שיתוף פעולה.
בהתאם להסכם נקבעה רשימה של סוגי עסקאות,
שמשווקות ומתווכות ללקוחת
כגון ביטוחי חיים ,קופות גמל,
ועסקאות מימון .לצד זה סוכמה
חלוקה באחוזים בין התובע לבין
הנתבעת ביחס להכנסות מדמי
התיווך שנגבים בגין כל עסקה.
על פי ההסכם ,התובע זכאי לקבל
חלק מההכנסות המתקבלות
מעמלות ,שמשולמות על ידי
חברות הביטוח שעבורן תווכה
העסקה ,וכי התשלום ייערך
במועד קבלת העמלות מחברות
הביטוח .בכתב התביעה שהוגש
לבית המשפט טען התובע כי
נוצר פיגור מסוים בתשלומים
להם הוא זכאי על פי ההסכם,
והוא לא קיבל את כספו גם
חל איסור לשלם דמי עמילות למי שאינו סוכן ביטוח
לאחר שפנה לנתבעת ולסוכנות.
הנתבעת והסוכנות טענו כי הן אינן יכולות לשלם שהתובע יתקדם להיות סוכן ביטוח בעתיד ,דבר
את הכספים לתובע נוכח הוראות החוק .נטען כי שלא התממש .הצדדים להסכם מוחזקים כיודעים
גם אם התובע קיבל כספים במסגרת ההסכם במשך את הדין ,ולמרות זאת בחרו לנסח הסכם לפיו
כל השנים ,לא ניתן להעביר לו עמלות בגין תיווך התובע יתוגמל באופן של קבלת אחוזים מדמי
בביטוח למי שאינו מורשה לשמש כסוכן ביטוח .עמלות שישולמו לסוכנות על ידי חברות הביטוח.
דמי העמילות משמשים מדד
הנתבעת והסוכנות היפנו להוראת סעיף  41לחוק
בית המשפט קבע ,כי ההסכם במהותו בא להסדיר
הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח).
כיצד פסק בית המשפט במקרה דנן? האם התובע ,את השכר המשולם לתובע בגין עמל שהשקיע,
בהיותו סוכן ביטוח מתמחה ,זכאי לתשלום במסגרת אשר כרוך גם בהוצאות ,ויש לשפות אותו בגין כך.
ההסכם שערך עם הנתבעת ועם הסוכנות? בית עוד נקבע ,כי הנחת היסוד הינה ,שהצדדים לחוזה
המשפט ציין תחילה ,כי אין מחלוקת בין הצדדים כיוונו לקיים את הוראות החוק ולא להפר אותן.
קושי נוסף במקרה זה מצוי בהוראת סעיף  41לחוק
לגבי זכאותו של התובע לכספים .המחלוקת הינה -
האם ניתן לשלם את הכספים לתובע מכוח ההסכם ,לפיה חל איסור לשלם דמי עמילות למי שאינו סוכן
בהתחשב במגבלות החוק .בתוך כך ,נשאלת השאלה ביטוח כהגדרת סעיף  .1אין חולק ,כי התובע לא
מה מעמדו של רישיון סוכן מתמחה .בהתאם לסעיף עונה להגדרה כאמור .בהקשר זה צוין כי ההוראות
 27לחוק ,רישיון סוכן מתמחה יכול להינתן לתקופה המגבילות שבסעיף  41לחוק חלות לעניין "טובת
של עד שלוש שנים ,ובאישור שניתן מראש על ידי הנאה" ,אולם הוראה זו אינה מונעת הענקת שכר
המאמן ,רשאי הסוכן המתמחה לבצע פעולה של לסוכן מתמחה בגין עבודתו ובגין החזר הוצאותיו.
בשלב זה בחן בית המשפט האם הגדרת הצדדים
שיווק ותיווך פוליסות ביטוח.
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תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים קובעות
כי מתמחה לא יקבל כל טובת הנאה בשל פעולות
שביצע כמתמחה ,למעט שכר והחזר הוצאות.
לפיכך ,סוכן מתמחה ,כגון התובע ,זכאי לשכר בגין
עבודתו והוצאותיו .השכר ייקבע בהתאם להיקף
השעות ובשים לב לרכיב החזר ההוצאות.
בית המשפט ציין כי הנתבעת והסוכנות התקשרו
עם התובע בהסכם שיתוף פעולה ,מתוך ציפייה

בהסכם לשיעור שכרו של התובע ,כאחוזים מ"דמי
העמילות" שיתקבלו מחברות הביטוח מאיינת את
זכותו לקבלת שכר והוצאות .למרות שנדמה ממבט
ראשון כי החוזה בטל בהיותו בלתי חוקי ,קיימים
טעמים להפעיל את עקרון הבטלות היחסית,
המאפשר ביטול חלקי של החלק הפסול בהסכם
ולהשאיר את החלק החוקי.
בית המשפט ציין שניתן לראות את ההסכם כבא
לשקף שכר והחזר הוצאות בגין
עבודתו של התובע .כן ניתן
לראות את נתחיו של התובע
ב"עמלות" ,כמנגנון שיערוך
שהוסכם על הצדדים .מסקנה
הפוכה לפיה התובע אינו זכאי
כלל לתשלום בגין עבודתו
תוביל לתוצאה בלתי צודקת
כלפי התובע ,אשר זכאי לשכר
ראוי .דמי העמילות משמשים
מדד להבדיל מתוכן.
הנתבעת
דנן,
במקרה
והסוכנות נהנות מהמצב
הקיים ,בעוד התובע ביצע את
חיובו כלפיהן ,עת סיפק להן
פוליסות לחתימתן .כאשר הגיע
המועד לשלם לתובע ,מבקשות
הנתבעת והסוכנות להימנע
מחיובן בהסכם בטענה של אי חוקיותו .בית המשפט
קיבל את התביעה והורה לנתבעת ולסוכנות לשלם
לתובע את השכר הראוי שהוא זכאי לו.
* עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם
הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי.
הכותב הוא היועץ המשפטי לחברי לשכת סוכני
ביטוח של מחוז תל אביב והמרכז

אירועי הלשכה
… מחוז חיפה והצפון יערוך יום עיון ב 21.2-בין
השעות  ,8:30-14:00בשיתוף הראל חברה לביטוח
ופוינטר“ .תיאטרון חיפה״ ,פבזנר  ,50חיפה
… לשכת סוכני ביטוח תערוך כנס לסוכנים צעירים
ב 23.2-בין השעות  ,8:30-13:30בשיתוף שגריר
והראל חברה לביטוח“ .המכללה לפיננסים וביטוח”,
המסגר  42קומה  8תל אביב

חדשות הביטוח

הראל משיקה תוכנית ביטוח לקבלנים
תכנית חדשה מספקת ביטוח לבעלי מקצוע בתחום הבנייה והשיפוצים  ‰הראל:
"כלי לסוכן להגדלת היקף המכירות והרחבת מאגר לקוחותיו"

רונית מורגנשטרן

ח
צילוםfotolia :

ברת הביטוח הראל משיקה את "בעלי
מקצוע בקליק" ,תוכנית חדשה
לביטוח ,המיועדת לקבלנים העוסקים
בתחום הבנייה והשיפוצים ומאפשרת כיסוי
ביטוחי רחב לו נזקקים העוסקים בתחום.
התוכנית ניתנת לרכישה במתכונת "עסק
בקליק" ומיועדת לבעלי מקצוע בתחומי
עיסוק שונים כגון עבודות גבס ,נגרות ,חשמל,
צבע ,התקנת מזגנים ודוודים ,המעסיקים
עד חמישה עובדים .התוכנית בנויה כחבילת
כיסויים הכוללת ביטוח עבודות קבלניות,
כולל פרק כיסוי כל הסיכונים לעבודות ,פרק
כיסוי חבות כלפי צד שלישי ופרק כיסוי חבות
מעבידים .כמו כן ,התוכנית כוללת אופציה
להוספת ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר
(באופן משולב) ,כאשר הכיסויים ניתנים
בתנאים רחבים המותאמים לעיסוק ובמחירים
אטרקטיביים.
התוכנית נערכת על בסיס פוליסה פתוחה,

כנס ירושלים ׀ צילום אייל גליה

לבעלי מקצוע עם מחזור פעילות שנתי צפוי של עד מיליון שקל

הכוללת כיסוי עבור כל העבודות המבוצעות
על ידי בעל המקצוע אשר החלו במהלך תקופת
הביטוח ,ומיועדת לבעלי מקצוע עם מחזור
פעילות שנתי צפוי של עד מיליון שקל ,ועם
היקף כספי מקסימלי של עד  200אלף שקל
לעבודה אחת.

מהראל נמסר כי "תוכנית זו הינה חלק
ממערך שיפורים רחב שבוצע בהראל ,כחלק
מאסטרטגיה שמטרתה להרחיב את המוצרים
הנמכרים בתחום הדיגיטל ,אשר מהווים כלי
לסוכן להגדלת היקף המכירות והרחבת מאגר
לקוחותיו".

לוח הביטוח

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

דרושים
דרושים סוכני ביטוח פנסיוני בעלי ידע רחב
בתחום הפיננסים וביטוח פרט להשתתפות במיזם
כל ארצי .רק סוכנים בעלי ניסיון של שנה לפחות
בתחום פגישות פרונטליות יוכלו להתקבל.
ניתן במעמד של שכיר חלקי ואו עצמאי חלקי.
דיסקרטיות מובטחת .למעוניינים בפרטים נא
לפנות אל shragalidor@gmail.com
דרושה חתמת דירות למשרד בינוני באזור במרכז
ניסיון חובה  .ידע במערכת עתיד יתרון קורות
חיים לשלוח למייל .sarit@sides-ins.co.il
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

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

שכירות משנה
להשכרה בקרית אריה ליד מגדל ביטוח משרד
ואו דלפק עבודה .במשרדים חדר ישיבות וקשר
לחברות ביטוח ובית השקעות .מחיר לדלפק
סימלי  ₪ 350לחודש וחדר במחיר של ₪ 800
לחודש .לפרטים ניתן להתקשר לשרגא לידור
0546655736
להשכרה עמדת עבודה בסוכנות ביטוח במרכז
פתח תקווה .לפרטים ניתן לפנות אל עדי
054-2277146
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 /

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצערו של
חבר הלשכה שחר שמאי
על פטירתה של אשתו,

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצערו של
חבר הלשכה רוני שטרן
על פטירתה של אימו,

לשכת סוכני הביטוח
משתתפת בצער משפחת
וייס על פטירתו
של חבר לשכה

ז"ל

ז"ל

ז"ל

ליהי שמאי
שלא תדעו עוד צער
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אדרה שטרן
שלא תדעו עוד צער

צביקה וייס
שלא תדעו עוד צער

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 052-2248252
להשכרה שטח משרדי בתוך משרדי סוכנות
ביטוח בפתח תקווה .במשרד כל השירותים
הנלווים .לפרטים :יגאל .050-8316594
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.comלהשכרה – מוקד
טלפוני בתוך סוכנות ביטוח בפ"ת – המוקד
מאובזר בשולחנות וכסאות וכולל עמדת מנהל
משמרת וחדר צמוד למנהל המוקד .לפרטים
לפנות למאיר 0522248252
להשכרה משרד מפרטי ברחוב פייבל בתל אביב 5
חדרים  +שירותים ומטבחון בשטח של כ־ 74מ"ר –
 5,480ש"ח לחודש .ליצירת קשר054-4522961 -
משרדים להשכרה בפתח תקווה 196 ,מ"ר,
מתאים למוקד מכירות ,כ 60-עמדות ,אפשרות
להשכרה חלקית קובי  ,050-5233671מייל
Jacob@eshel-ins.co.il

