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חדשות הביטוח

רשות שוק ההון בוחנת מודל של
תגמול הסוכן על ידי הלקוח
נשיא הלשכה סו"ב אריה אברמוביץ" :הצעה זו סותרת את הוראות החוק ,היא לא תעבור אותי ואת ולא
את חברי הכנסת; לא נאפשר הטלת מס חדש על הציבור ולגלגל את כל ההוזלה בדמי הניהול על הלקוחות
בצורה ישירה; נגיש לפיקוח על הביטוח את העקרונות לתגמול הסוכן על בסיס תגמול מהיצרנים"
רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון ,דורית סלינגר ,פרסמה השבוע
נייר התייעצות לציבור ,בין היתר
כדי לבדוק את עמדתו לגבי תשלום הלקוח
לסוכן הביטוח ,וזאת על רקע חוק ההפרדה בין
תגמול הסוכן ,לדמי הניהול שמשלם הלקוח
לגוף המוסדי בחסכונות פנסיוניים.
על פי החוק שהתקבל ב־ 9בינואר ,עמלת
הפצה לסוכן לא תחושב בזיקה לשיעור דמי
הניהול שהחברה המנהלת תגבה מעמית,
והפרתו תגרור עונש כספי לגוף המוסדי.
"הצעה זו סותרת את הוראות החוק ,והיא לא
תעבור אותי ואת חברי הכנסת .כל מודל חדש
שיאומץ על ידי חברות הביטוח ויעמוד בתנאי
החוק ,חייב להכיל בתוכו עמלות הפצה אשר
ישולמו לסוכן על ידי היצרן" ,אמר סו"ב אריה
אברמוביץ ,נשיא הלשכה" .מי שמאמין שניתן
להגדיל את יוקר המחייה ,להטיל מס חדש על
הציבור ,לעקר את החוק מכוונתו ולגלגל את
כל ההוזלה בדמי הניהול על הלקוחות בצורה
ישירה ,לא מבין את גודל המחאה הציבורית
והעוצמה הפרלמנטרית שלנו .בימים הקרובים
הלשכה תגיש לפיקוח על הביטוח את
העקרונות לתגמול הסוכן ,ללא זיקה כאמור
לדמי הניהול ועל בסיס תגמול מהיצרנים".
כיום עמלת הסוכן נגזרת מגובה דמי הניהול,
מה שעלול לעודד את הסוכן להציע דמי ניהול
גבוהים יותר .עמדת הממונה שפורסמה לפני
שנה הדגישה את חובתם של גופים מוסדיים
ובעלי רישיון לדאוג לטובת לקוחותיהם
ולא להעדיף כל עניין אחר ,לרבות רווחיהם
האישיים ,על פני טובת לקוחותיהם .הממונה
קבעה כי תשלום עמלות הנגזר מדמי הניהול
שמשלם עמית אינו עולה בקנה אחד עם חובת
הנאמנות המוטלת על גופים מוסדיים ועל
בעלי רישיון ,מכיוון שתשלום עמלה לבעל
רישיון באופן האמור מעודד בעלי רישיון
להציע ללקוחות מוצרים בדמי ניהול גבוהים
יותר.
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אייל בן סימון

סלינגר .מתייעצת עם הציבור

החוק קובע כי הציבור מוזמן להביא בפני
רשות שוק ההון את עמדתו בנוגע לתגמול
העומד בהוראות החוק .לצורך כך ,מפורטים
מספר עקרונות לדוגמה אשר יכולים לשמש
בפני עצמם ,או יחד עם עקרונות נוספים,
כבסיס למודל תגמול לבעל רישיון .כמו כן,
ניתן לציין עקרונות נוספים ,כל עוד הם
מקיימים את התנאי שלפיו עמלת ההפצה

סו"ב אורי צפריר:
"מדובר במהלך מסוכן כשלעצמו
ללא קשר לנושא"

אינה מחושבת בזיקה לדמי הניהול.
"מדובר במהלך מסוכן כשלעצמו ללא
קשר לנושא .למה שהמדינה לא תתייעץ עם
הציבור מי צריך לשלם את משכורות המנגנון
הממשלתי שממומנות מכיסיו? מה הציבור
מבין בזה?” ,הוסיף סו"ב אורי צפריר“ .יש חוק
שהעיקרון בו הוא איסור זיקה בין תגמול הסוכן
לדמי הניהול שמשלם המבוטח לגוף המוסדי,
אז זה העיקרון היחיד לפיו הממונה צריכה
לאשר את המודלים של חברות הביטוח".
העקרונות כבסיס לתגמול הסוכן
 .1העמלה משולמת לבעל רישיון ישירות על
ידי הלקוח אם כסכום חד פעמי ואם כתשלום
חודשי קבוע מחשבונו הפרטי.
 .2העמלה נקבעת בהסכם בין בעל הרישיון
ללקוח ומשולמת מתוך דמי הניהול שגובה
הגוף המוסדי .העמלה מחושבת כשיעור מתוך
הצבירה וכשיעור מתוך ההפקדות בלבד
והיא נמוכה מהשיעור המרבי הקבוע בתקנות
הפיקוח על שירותים פיננסיים אך ללא קשר
לגובה דמי הניהול .במסמכי הצירוף יינתן
גילוי לעמלת ההפצה והיא תשולם כל זמן
שקיים ייפוי כוח לבעל הרישיון.
 .3העמלה משולמת לבעל רישיון על־
ידי גוף מוסדי כשיעור קבוע מסך הצבירה
ושיעור קבוע מסך ההפקדות ,ובשיעור אחיד
מכל הגופים המוסדיים .היא נמוכה מהשיעור
המרבי הקבוע בתקנות אך ללא קשר לגובהם
של דמי הניהול.
 .4עדכון העמלה לבעל רישיון לגבי לקוחות
שצירף יהיה בהפחתת העמלה בלבד ,לגבי
עמלות עתידיות בלבד ,לפחות שלוש שנים
לאחר הצירוף למוצר הפנסיוני על פי בחינת
כלל העסקאות שנעשו בהתאם להסכם
בתקופה הנבחנת ולפי קריטריונים אשר אינם
מבוססים על דמי הניהול הממוצעים.
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חדשות הביטוח

חוזר המוקדנים יחול גם על חברות הביטוח
הישג ללשכת סוכני הביטוח :הממונה על שוק ההון פרסמה טיוטת חוזר חדשה לפיה חוזר
המוכרנים יחול רק על מוצרים ארוכי טווח והדרישה להאזנה ל־ 50%משיחות המכירה תבוטל

רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון,
דורית סלינגר ,פרסמה אתמול טיוטת
חוזר חדשה בנושא "תומך מכירה"
בביטוח (שזכה לכינוי "חוזר המוקדנים") ,ובה
היא מחילה את החוזר גם על חברות הביטוח ,כפי
שדרשה לשכת סוכני ביטוח .בנוסף ,החוזר לא
יחול על ביטוח כללי (בנוסף לפנסיוני) ,למעט
פוליסות הנמכרות אגב משכנתה ,ועל שיחות
מכירה ביוזמת הלקוח .על שינויים הצפויים
בחוזר המוקדנים פורסם לראשונה ב"ביטוח
ופיננסים".
על פי הטיוטה הקודמת שפורסמה בנובמבר
האחרון ,הממונה חייבה את הסוכן ל־50%
משיחות המוקדנים לפחות בדו"ח הקשבה שלו.
כמו כן ,הממונה דרשה שמנהל עסקים יבקר 30%
מדוחות הבקרה שנכתבו על ידי סוכן הביטוח
ויכתוב דו"ח בקרה בהתאם.
לשכת סוכני ביטוח התנגדה לסעיפים הללו
וטענה בפני הרשות לאפליית הסוכנים מול גופים
מוסדיים שמפעילים מוקדי מכירות לשיווק ישיר
עם מוקדנים בעלי הכשרה זהה וללא רישיון .עוד
טענה הלשכה כי הטיוטה משיתה על הסוכנים
עלויות גבוהות ,שחלקם לא יעמדו בהן" .דרישה
להאזנה לשיחות המוקדנים הינה חלק מעבודת
סוכן הביטוח ,אין מקום לקביעה כי יש להאזין
להיקף של  ,"50%טען נשיא הלשכה ,אריה
אברמוביץ" .על סוכן הביטוח לערוך בדיקות
מדגמיות מעת לעת על מנת לבחון את איכות
השיחות של עובדיו .זו מחויבותו ואחריותו
המקצועית ,ואין מקום לקבוע רף מוגדר של
שיחות להאזנה על ידי הסוכן" .עם זאת ,הדגיש
אברמוביץ ,שהלשכה תומכת בהגבלת המוקדנים
במכירת ביטוחים שצריכים להתבצע רק על ידי

בעלי רישיון.
על פי הטיוטה החדשה ,אין צורך בהאזנה ל־50%
מהשיחות אך לאחר סיום שיחת מכירה לצירוף
לקוח לביטוח ,תישלח לדואר האלקטרוני של
הלקוח או לטלפון הנייד שלו הודעה שתכלול את
שם הפוליסה שנמכרה ,פירוט הכיסויים ,העלות
החודשית של הפוליסה ,פרטי הסוכן ,פרטי תומך

אברמוביץ

המכירה ובקשה לאישור יזום של הצירוף לביטוח.
המבטח יקבל בקשת צירוף מסוכן או תומך
מכירה שנעשתה על ידי תומך מכירה רק אם
צורפה לה הקלטה של שיחת המכירה .לקוח
שצורף לביטוח על ידי תומך מכירה יהיה רשאי
לבטל הצטרפות ולקבל חזרה את הפרמיות
ששילם עד שישה חודשים ממועד הצירוף.
בנוסף ,הסוכנים אינם מחויבים במינוי מנהל

רוצה להיות
אלוף בביטוח?

החממה לאלופים בביטוח מגייסת סוכנים

עסקים שיבקר את דוחות הסוכן בנושא" .מבטח
ימנה נושא משרה שיהיה אחראי לפיקוח על
כל פעילות של תומכי מכירה הנעשית מטעם
המבטח" ,קבעה הממונה בטיוטה החדשה.
סוכן הביטוח ,מנהל העסקים של סוכן תאגיד
ומבטח יפקחו על פעילות תומכי מכירה ויקבעו
נוהל בקרה שיכלול בין היתר כללים והנחיות
לעריכת שיחת המכירה ,לרבות תסריטי שיחה
מפורטים ,האזנה ובקרה עח כל שיחות השיווק
שבהם בוצעה מכירה על ידי סוכן ,ותיעוד כל
שיחות המכירה וההתכתבויות עם הלקוח עד
לתום תקופת ההתיישנות בפוליסה .בנוסף,
במקרים בהם נפלו פגמים בשיחות המכירה,
יתוקן הליך המכירה באמצעות חזרה ללקוח.
גם הטיוטה החדשה אוסרת לתגמל מוכרן
בתגמול התלוי במאפייני הפוליסות הנמכרות
מאותו סוג ביטוח או הפרמיות המשולמות בעדן.
״חוזר המוקדנים הוא הישג כביר לסוכני הביטוח
וללשכה .בזכות הפעילות שלנו מול הפיקוח
בעניין ,המפקחת קיבלה את כל דרישותינו -
החלת מגבלות המוקדנים גם על חברות הביטוח,
החרגת תחום הביטוח האלמנטרי מטיוטת החוזר,
ויישום ההגבלות על מקרים בהם המוקדם יוזם
את השיחה בלבד ,ולא כשהשיחה ביוזמת הלקוח",
אמר אברמוביץ בתגובה לטיוטה החדשה" .כפי
שהבהרנו למפקחת על הביטוח ,ביטוחים ארוכי
טווח צריכים להיעשות על ידי איש מקצוע בעל
רישיון במסגרת פגישה פרונטלית אחת לפחות
עם המבוטח .תופעת המוקדנים בענף פוגעת
בציבור המבוטחים ,וגורמת לנזק תדמיתי קשה
לענף הביטוח כולו .זהו צעד נוסף בו אנו גאים,
כחלק ממאמצינו למיגור תופעת המוקדנים
מענף הביטוח".

קבוצת קמפוליסה הפרוסה בכל רחבי הארץ ,פותחת את שעריה
לקליטת סוכנות וסוכנים מצליחים ומזמינה אותך להצטרף להצלחה
ולהנות מהגודל ,העוצמה ,היתרון הטכנולוגי וההון האנושי והמקצועי שלנו.

הצטרפו אלינו – בואו להיות חלק ממשפחת קמפוליסה
לפרטים אנא צרו קשר:

טלkobi@campolisa.co.il | 050-5330770 :

www.campolisa.co.il
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קבוצת קמפוליסה
חממה לאלופים בביטוח

חדשות הביטוח

יאיר המבורגר" :קצב הרפורמות
בענף מכביד עלינו מאוד"

את הדברים אמר יו"ר איגוד חברות הביטוח בישיבת הוועדה הציבורית לבחינת עתיד
ענף הביטוח • מנכ"ל האיגוד ,גיא רוטקופף" :אנו צופים עלייה של הריבית ,שתשפיע
באופן חיובי על ענף הביטוח כולו"

רונית מורגנשטרן

ה

וועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף
הביטוח אירחה בישיבתה השבוע את
יאיר המבורגר ,יו"ר קבוצת הראל ויו"ר
איגוד חברות הביטוח ,ואת ד"ר גיא רוטקופף,
מנכ"ל איגוד חברות הביטוח.
בישיבת הוועדה שבראשות השר לשעבר גדעון
סער ,דנו חברי הוועדה בין היתר גם ביחסי חברות
ביטוח־סוכנים־מבוטחים" .אני חסיד של רגולציה.
אני מאמין שגוף שמוכר פוליסות שהן למעשה
הסכם על נייר חייב רגולציה שתבטיח את הקשר
בין החברות ללקוחות .לאורך כל שנותיי בשוק
הביטוח חזיתי ברגולטורים שהקשו עלינו את
החיים ,אך עדיין עשו דברים טובים מאוד לענף",
אמר המבורגר" .הקושי אינו עם הרגולציה אלא
עם המידתיות שבה .כל חוזר שמפורסם בענף
הביטוח היום יוצר שינויים דרמטיים ובעל
השלכות על מערכות המחשוב וכוח האדם שלנו.
חשוב להדגיש כי רגולציה היא אלמנט חשוב
עבור כולנו ,אך אין ספק שקצב הרפורמות בענף
מכביד עלינו מאוד .מצד אחד אנו מצויים בתקופה
של ריבית כמעט אפסית ורגולציה שמקשה על
רווחיות ,ומאידך ,הרגולציה כיום מחייבת אותנו
לרתק הון משמעותי שיוצר הכבדה נוספת".
לדבריו ,מצבן הפיננסי של החברות משמר את
טובת המבוטח" .על הרגולציה לראות גם את
יציבותו וטובתו של ענף הביטוח כחלק בלתי נפרד
מטובתו של ציבור המבוטחים .מצבן הפיננסי של
החברות הוא חלק אינטגרלי במשוואה שמשמרת
את טובת המבוטח .זה לא נכון להסתכל על עלות
הפוליסה בלבד" ,אמר המבורגר והוסיף כי "אילו
יכולתי לרכוש חברת ביטוח הייתי עושה זאת,
אבל לצערי לא יתנו לי".
בהתייחסו לביטוח סיעוד אמר המבורגר כי
הוא מסכים עם שר הבריאות ,יעקב ליצמן ,בכך
שמדובר בעלות שעל המדינה לשאת בעצמה.
"צריך להעלות את מס הבריאות ב.0.8%-
האוכלוסייה מזדקנת והטיפול בה צריך להיות
האחריות הלאומית של כולנו" .יחד עם זאת,
המבורגר מוסיף כי למרות שהראל היא השחקן
הכי גדול בתחום הסיעוד ,הסיכון הכי גדול הוא
שחברות הביטוח ייקחו עליהן את הסיעוד בגלל
העלייה בתוחלת החיים.

דרוש שינוי

"הסוכנים הצעירים של המחר מחזיקים
במומחיות בכל ענפי הביטוח והכלכלה ומהווים
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המבורגר ורוטקופף

עוד נדבך בייעוץ הפיננסי ,החינוך הפנסיוני
והביטחון הרפואי .מבוטחים רבים מחפשים את
האדם בו הם בוטחים כדי לייעץ בבחירת הפוליסה
המתאימה להם" ,אמר המבורגר והוסיף כי "כבר
לפני כמה חודשים הודעתי להנהלה שלי שמי
שלא יעשה שינוי דרמטי בחברה שלו ,לא יתקיים
בתוך עשר שנים".
בדבריו התייחס גם לצורך בשינוי הקשר עם
סוכני הביטוח" .רובם סוכנים טובים מאוד והם
יצטרכו להתרגל לשוק אחר" .לדבריו ,הסוכנים
של דור העתיד יעבדו יותר באמצעים דיגיטליים
ויתרכזו לא רק במכירה אלא גם בייעוץ ,בהכוונה
ובשירות.
נשיא הלשכה ,אריה אברמוביץ ,הוסיף כי
"לחברות הביטוח יש עוד כברת דרך כדי להגיע
לרמת דיגיטציה איכותית שתעמוד בסטנדרטים
של שנת  .2017הפערים הקיימים באים לידי
ביטוי במערכות המחשוב וברמת השירות
לסוכני הביטוח ולציבור המבוטחים .אני רוצה
לראות את סוכני הביטוח והחברות מקיימים
יותר שיתופי פעולה אסטרטגיים עם המבט אל
העתיד
"קיום הוועדה הציבורית מהווה צעד נכון
עבור כולנו בענף הביטוח ,לעצור ולחשוב איך
אנחנו רוצים לראות את הענף בעוד  30שנים
קדימה .הקמת הוועדה גרמה גם לנו החברות

לעצור ולבחון את הסוגיה החשובה" ,אמר
רוטקופף

משבר כואב באיגוד החברות

בהתייחסו למפקחת על הביטוח ,דורית סלינגר,
אמר רוטקופף כי "שוררת אווירה של שיתוף
פעולה בינינו לבין הרגולטור .מה שהוביל לזה
היא העבודה שלנו סביב הסולבנסי וההבנה שזהו
מהלך חשוב לשוק הביטוח הישראלי .איגוד
חברות הביטוח עבר משבר כשמגדל עזבה אותנו,
זה משבר כואב ועצוב .מגדל היא חברה חשובה
מאוד בענף ,ואנו מקווים שתשוב אלינו בקרוב".
בנוסף ,התייחס רוטקופף להגבלת שכר הבכירים
במשק" .כיום ,כשתקרת השכר היא  2.5מיליון
שקלים ,אנו חוזים ביותר אנשים טובים שעוברים
מהתחום הפיננסי לתחום הריאלי .הענף זקוק
לאנשים האלו כי הם שומרים על כספי הציבור",
אמר רוטקופף והוסיף כי "אנו צופים עלייה של
הריבית ,שתשפיע באופן חיובי על ענף הביטוח
כולו .ברגע שנחזור לחלוקת דיבידנים באופן
שוטף זה יעיד על חוסן מצד החברות וימשוך
לכאן את המשקיעים .שווי החברות בחצי השנה
האחרונה עלה ,וככל שהריבית תעלה תהיה עליה
משמעותית יותר .הממשלה צריכה לדאוג לכך
שגופים החייבים להימכר ,לאור חוק הריכוזיות,
ימכרו בתנאים טובים".

חדשות הלשכה

הלשכה והכשרה ביטוח חתמו
על אמנת זכויות הסוכן
לאחר שנתיים של משא ומתן נחתמה האמנה לשמירה על זכויות הסוכן בין הלשכה להכשרה
ביטוח • מנכ"ל הכשרה קורא לשאר החברות להצטרף לאמנה ולדאוג לרווחת הסוכנים
רונית מורגנשטרן

ל

צפריר ,אברמוביץ ומירון .המשא ומתן נמשך כשנתיים

עיקרי האמנה
 הימנעות מוחלטת מפניה ללקוחות הסוכן ,ללא הסכמתו
 שקיפות בתשלום העמלות
 במקרה של הפסקת הקשר העסקי של הסוכן עם החברה ,לא ינותקו מערכות המיחשוב
במשרדו ממערכות החברה כך שיוכל להמשיך להעניק שירות הולם ללקוחותיו
 עמלותיו של הסוכן בביטוח כללי לא יפגעו עקב מתן הנחות ללקוח
 הסוכן יהיה זכאי לתיגמול גם בגין פוליסות הנמצאות בשחרור מתשלום עקב אובדן כושר
עבודה וסיעוד
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חדשות הביטוח

נכים יוכלו לקבל משכנתא גם אם חברות
הביטוח יסרבו להעמיד להם ביטוח חיים
על פי הצעת החוק המדינה תהיה ערבה במתן משכנתא לנכים ומשרד השיכון ישתתף
בהחזר הפרמיה • ח"כ אלהרר" :המטרה שלנו היא שהמפקחת על הביטוח תוכל להשליט
סדר על חברות הביטוח ותטיל סנקציות על חברות שיסרבו סירוב לא סביר"

רונית מורגנשטרן

ו

עדת הכספים אישרה השבוע לקריאה ראשונה
הצעת חוק תקדימית ,שתאפשר לבעלי
מוגבלויות שיש להם את היכולת הפיננסית
לרכוש דירה ,לקבל משכנתא בבנקים גם אם
חברות הביטוח מסרבות להעמיד להם ביטוח חיים
או שהם מקבלים פרמיות יקרות באופן יחסי.
הצעת החוק קובעת שהמדינה תהיה ערבה
לאותם בעלי מוגבלויות לצורך המשכנתא.
בנוסף ,הם יקבלו השתתפות חודשית בדמי
ביטוח החיים בסכום של עד  3,600שקל בשנה
מתקציב משרד השיכון .ההצעה אושרה פה
אחד חרף הסתייגויות נציגי משרד האוצר,
וצפויה לעלות להצבעה לקראת אישורה גפני ואלהרר
בקריאה ראשונה בימים הקרובים.
"התופעה הזו שבה בעל מוגבלות אינו יכול לקבל יש להם קצבאות ,אלא שיש להם מוגבלות .לא
משכנתא ולרכוש לעצמו קורת גג רק בשל היותו מבקשים דירות במתנה .בין השאר המטרה שלנו
מוגבל ,היא תופעה פסולה ואסור שיהיה דבר כזה היא שהמפקחת על הביטוח תוכל באמת להשליט
במדינה יהודית ,זה דבר חמור ולכן הוגשה ההצעה סדר על חברות הביטוח ותטיל סנקציות על חברות
הזו .כל אדם עם מוגבלות צריך להיות בעניין שיסרבו סירוב לא סביר".
הזה ,שאם הוא מסורב ביטוח מחמת מוגבלותו,
המדינה תמצא לו פתרון חלופי" ,אמר יו"ר ועדת ערבות הדדית
במהלך הדיון צפו ועלו בעיות שונות שהעלו
הכספים ,ח"כ משה גפני (יהדות התורה)" .כיום
לנכים ולאנשים עם מוגבלות אין את היכולת נציגי הממשלה ואחרים .רכזת שיכון באגף
לקנות דירה כי לא עושים להם ביטוח .לממשלה תקציבים באוצר ,מעיין נשר ,אמרה כי "יש קבוצה
הייתה אפשרות במשך עשרות שנים לקבוע כללים גדולה מאוד של אנשים שיכולים להיכנס תחת
בנושא ולהסדיר אותו ולא עשו זאת כי יש כוחות הכותרת של בעלי מוגבלויות .אנחנו חושבים
חזקים יותר ,הבנקים וחברות הביטוח לא יאפשרו שיש צורך מהותי לצמצם את הקבוצה .יגיע אדם
שעונה על הקריטריונים לבנק ,יאמרו לו שהוא
לפתור את הבעיה הזו אם זה לא יקרה בחקיקה".
מי שיזמה את הצעת החוק היא ח"כ קארין אלהרר יכול לקחת אך חסר לו ביטוח חיים .אם חברות
(יש עתיד) שאמרה כי "זהו כתם על החברה .מדובר הביטוח מסרבות לתת לו ביטוח חיים ,המפקחת על
באנשים עם מוגבלות ,שיש להם יכולת החזר כי הביטוח צריכה להחזיר לו תוך  45יום תשובה אם

הסירוב סביר או לא .אם לא סביר ,החברה תהיה
חייבת לבטח אותו בביטוח חיים .אם ההחלטה
סבירה ,יש ביטוח ללא חיתום עם תקופת
הכשרה של שלוש שנים .אותו אדם יוכל לגשת
עם המשכנתא ולקבל הקלה בהחזרי משכנתא
בסכום חודשי מסוים שנותן לו עזרה ,וביקשנו
שזה לא יהיה בחקיקה".
היועצת המשפטית לוועדת הכספים ,עו"ד
שגית אפיק ,ציינה ש"חברת הביטוח רשאית
לסרב סירוב סביר אם יש נכה שיש לגביו
מידע רפואי סביר ,שיש סיכון לחייו45 .
ימים הם תקופה ארוכה וסבירה שבהם חברת
הביטוח תודיע לנכה אם היא מסרבת או לא".
נציגת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל,
חן פליישר ,הוסיפה כי "הפתרון צריך לבוא
מצד המדינה ,מתוך ערכים של ערבות הדדית .אם
המדינה חושבת שיש זכות לדירה עליה למצוא
פתרונות ,אולי תקציביים ,לנושא".
נציג ארגון נכי צה"ל ,שי פלבר ,טען ש"הבעיה
היא שברוב המקרים חברות הביטוח לא מסרבות
לתת ביטוח חיים באופן רשמי ,אלא קובעות
פרמיות כל־כך גבוהות שבעלי מוגבלויות פשוט
מוותרים .יש מקרים בהם אנשים נדרשים להחזר
חודשי על המשכנתא בסך  2,500שקל והפרמיה
שלהם על ביטוח חיים עומדת על  2,000שקל
בחודש .בפועל המשמעות היא שהם לא ייקחו
משכנתא".
"בין השאר המטרה שלנו היא שהמפקחת על
הביטוח תוכל באמת להשליט סדר על חברות
הביטוח ותטיל סנקציות על חברות שיסרבו סירוב
לא סביר".

מספר שיא של חתמי לוידס יגיע לכנס
מבטחי המשנה הבינלאומי

כ

נס מבטחי המשנה הבינלאומי יתקיים
השנה בישראל בין התאריכים 18-15
במאי.
לדברי גדעון המבורגר ,יוזם הכנס ונשיא
קבוצת הראל ביטוח ופיננסים ,לכנס ,שייערך
השנה בשיתוף עם איגוד חברות הביטוח ,נרשמו
עד כה כבר כ־ 90מבטחי משנה .המבורגר
ציין כי חלק ממבטחי המשנה שנרשמו לא
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השתתפו כלל בכנסים הקודמים ,ויש בכך הישג
משמעותי" .להערכתנו ,השנה צפוי להגיע
מספר שיא של חתמי לוידס שמעוניינים לעבוד
ישירות עם השוק הישראלי ,וכן מבטחי משנה
שיגיעו לכנס מאירופה ,המזרח הרחוק וארה"ב".
כנס ביטוח המשנה בישראל יתקיים זו
השנה ה־ 11ונחשב כיום לאחד מכנסי בטוח
המשנה הבינלאומיים החשובים בעולם .הוא

נערך במתכונת דומה לכנסי בטוח המשנה
המתקיימים מדי שנה במונטה־קרלו ,באדן־באדן
וסינגפור" .ההתעניינות בכנס גוברת מידי שנה
ואנו גאים על כך בשל המשמעות העמוקה של
עובדה זו מבחינת המשק הישראלי ומבחינת
ההשפעה על הכלכלה הישראלית ,ובכלל זה גם
על התיירות" ,אמר המבורגר.
רונית מורגנשטרן

חדשות הביטוח

ינואר בפנסיה :תשואה של
כ 0.5%-לקרנות הגדולות

ילין לפידות מובילה בענף ההשתלמות ובית ההשקעות אנליסט ממשיך
להוביל את תשואות הגמל עם תשואה של  1.01%בחודש ינואר

יובל הירשהורן

תשואות ענף ההשתלמות ,ינואר 2017
תשואה מצטברת
ל־ 12החודשים

תשואה מצטברת
ל־ 3שנים

תשואה מצטברת
ל־ 5שנים

אלטשולר שחם השתלמות כללי

13,380,800

0.22%

7.01%

14.64%

39.46%

מגדל  -השתלמות כללי

11,056,351

0.49%

5.40%

10.13%

29.08%

פסגות שיא השתלמות כללי

9,603,100

0.37%

4.49%

12.27%

34.12%

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

9,569,385

0.40%

7.83%

18.20%

42.56%

מיטב דש השתלמות עד  6שנות וותק

9,133,025

0.51%

5.36%

11.87%

32.14%

כלל השתלמות כללי

6,330,380

0.25%

3.51%

9.82%

30.70%

אקסלנס השתלמות כללי

5,312,210

0.20%

5.38%

13.50%

33.76%

הראל השתלמות מסלול כללי

4,133,298

0.40%

5.88%

12.71%

35.18%

מנורה מבטחים השתלמות מסלול להבה כללי

2,936,651

0.25%

5.22%

12.38%

32.45%

אנליסט השתלמות כללי

2,637,200

1.01%

8.56%

16.02%

39.72%

הלמן אלדובי השתלמות כללי

2,628,400

0.59%

3.33%

10.12%

31.64%

הפניקס השתלמות כללי

1,159,417

0.68%

7.36%

14.59%

36.45%

אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול כללי

680,415

0.39%

4.38%

12.04%

33.44%

שם הקופה

יתרת הנכסים נכון תשואה לחודש
ינואר 17
ל־01/17

(באלפי שקלים)

ע

נף הגמל פתח בחודש שעבר את שנת
 2017כשהוא מניב תשואות חיוביות
לקהל החוסכים ,עם תשואה ממוצעת
של  .0.44%כפי שבלט לאורך רוב שנת  ,2016גם
השנה בית ההשקעות אנליסט מוביל את הענף
עם התשואות הגבוהות ביותר בכל התקופות:
מסלול אנליסט גמל ישראל היה היחיד בחודש
ינואר להשיא לחוסכים שיעור גבוה מאחוז שלם
( ,)1.54%וגם בתקופות הארוכות יותר הוא ניצב
הרבה מעל ליתר המסלולים בשוק (47.95%
בחמש השנים האחרונות 20.70% ,בשלוש
השנים האחרונות ו־ 12.79%ב־ 12החודשים
האחרונים).
עוד בדומה למגמה שאפיינה את מרבית
חודשיה של שנת  ,2016מסלול אג”ח עד 25%
מניות של ילין לפידות בולט במיוחד לטווח
הרחוק ,מבין בתי ההשקעות וחברות הביטוח
המנהלות קופות גמל גדולות יותר (למעלה
ממיליארד שקלים) .המסלול השיא לחוסכים
תשואה של  14.6%בשלוש השנים האחרונות
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המסתיימים
ב־01/17

ו־ 37.03%בחמש השנים האחרונות .בחודש
ינואר  2017עמדה אמנם התשואה במסלול על
 ,0.49%אך הנתון הציב אותו רק במקום החמישי
בשוק (מבין החברות שנבדקו) אחרי המסלולים
המובילים של אנליסט ,הפניקס (במסלול

קרן ההשתלמות במסלול
כללי של ילין לפידות שומרת
על מעמדה כמשתלמת
ביותר בטווח הארוך
תגמולים ופיצויים לבני  50ומטה ,ולא במסלול
המוביל של אקסלנס ,שמנוהל גם הוא ב־
הפניקס החל מהשנה) ,הלמן אלדובי ומיטב דש.
לעומת התשואה החודשית הנאה הזו של מיטב
דש ,שמנהלת החל מהשנה גם את מסלולי
הגמל וההשתלמות של איילון ,מסלול אקסלנס
גמל לבני  50ומטה ,שמנהלת מעתה הפניקס,

המסתיימות
ב־01/17

המסתיימות
ב־01/17

השיג תשואה נמוכה מהממוצע החודשי –
 .0.21%בתחתית טבלת התשואות לחודש ינואר
 2017ניצבים מתחתיו רק מסלול האג”ח ללא
מניות של אלטשולר שחם ,שהיה היחיד לרשום
תשואה שלילית של  - 0.04%ומסלול תגמולים
ופיצויים אג"ח עד  10%מניות של מנורה
מבטחים ,עם תשואה חודשית של  0.06%בלבד.
אי.בי.אי הציגה החודש את הנתונים הנמוכים
ביותר לטווחים הארוכים.
גם בענף ההשתלמות נפתחה  2017באופן
דומה למדי לזה שחתם את השנה הקודמת,
כשקרן ההשתלמות במסלול כללי של ילין
לפידות שומרת על מעמדה כמשתלמת ביותר
בטווח הארוך 42.56% :בחמש השנים האחרונות
ו־ 18.2%בשלוש השנים האחרונות .קרן
ההשתלמות במסלול הכללי של אנליסט היא
הקרן המשתלמת ביותר בשנה האחרונה – עם
 8.56%תשואה – וגם את חודש ינואר  2017היא
מסיימת כמובילה מבין הקרנות שנבדקו,
עם  1.01%תשואה שהניבה לחוסכים – 

חדשות הביטוח
תשואות ענף הפנסיה ,ינואר 2017
תשואה מצטברת
ל־ 12החודשים

תשואה מצטברת
ל־ 3שנים

תשואה מצטברת
ל־ 5שנים

מנורה כללי א'

69,593,691

0.11%

6.38%

16.48%

39.67%

מגדל מקפת אישית  -מסלול כללי

47,429,495

0.40%

6.18%

13.82%

34.37%

כלל פנסיה מקיפה

43,800,652

0.41%

5.26%

14.31%

38.83%

הראל פנסיה  -גילעד כללי

34,478,464

0.47%

7.38%

17.12%

41.12%

הפניקס פנסיה מקיפה לבני  50ומטה

9,686,795

0.64%

8.20%

18.12%

42.18%

מיטב דש פנסיה מקיפה לבני  50ומטה

2,248,073

0.52%

7.74%

15.62%

36.61%

הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה

365,400

0.33%

5.61%

11.08%

27.32%

שם הקופה

יתרת הנכסים נכון תשואה לחודש
ינואר 17
ל־01/17

(באלפי שקלים)

 שוב היחידה שעברה את רף האחוז השלם.
קרנות ההשתלמות הגדולות של כלל ושל
מגדל הן שנמצאות בתחתית סולם הביצועים
לטווחים הארוכים החודש ,עם  9.82%ו־10.13%
( 3שנים) ועם  30.7%ו־ 5( 29.08%שנים)
בהתאמה.
בענף הפנסיה לעומת זאת ,הפניקס ממשיכה
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המסתיימים
ב־01/17

להוביל את התשואות בכל התקופות .תשואתה
החודשית של קרן הפנסיה המקיפה של החברה
לבני  50ומטה עמדה בינואר על  ,0.64%ב־12
החודשים האחרונים רשמה תשואה מצטברת
של  .8.2%בטווחים הבינוניים והקצרים לעומת
זאת נראה כי קרן הפנסיה המקיפה לבני 50
ומטה של מיטב דש – אחד משני מסלולי ברירת

המסתיימות
ב־01/17

המסתיימות
ב־01/17

המחדל מאז אוגוסט שעבר – הולך ומתבסס
בצמרת טבלת התשואות 7.74% :ב־ 12החודשים
האחרונים ו־ 0.52%בחודש ינואר – 2017
בשניהם הנתון שני רק לזה של הפניקס .ואילו
קרן הפנסיה המקיפה של הלמן אלדובי (מסלול
ברירת המחדל השני בשוק הפנסיה הישראלי)
ממשיכה להציג תשואות נמוכות.

חדשות הלשכה

יום עיון לסוכנים צעירים

מפגש ראשון של סוכנים ותיקים וצעירים ממחוז תל אביב התקיים השבוע ועסק בביטוח אלמנטרי

רונית מורגנשטרן

ב
צילום :אייל גליה

יום חמישי שעבר התקיים במכללה
לפיננסים וביטוח יום עיון מיוחד
לסוכניה הצעירים של הלשכה .כ־35
סוכנים צעירים הגיעו ליום העיון שעסק בתחום
הביטוח האלמנטרי.
את הכנס ארגנה לשכת סוכני ביטוח בשיתוף
חברת שגריר .לדברי סו”ב דביר רפ ,יו”ר
הוועדה לסוכנים צעירים בלשכה ,הוועדה
עורכת מדי כמה חודשים השתלמות מקצועית
בתחומי הביטוח השונים“ .בפעם הקודמת עסקנו
בתחומי הפנסיה והפיננסים ,לפני כן בתחומי
הבריאות והסיעוד והפעם בנושא הביטוח
האלמנטרי” .בכנס התייחס רפ לפעילויות
והתכנים המיוחדים שמצפים לסוכנים הצעירים
בכנס הפנסיוני באילת.
יום העיון עסק בנושאים שונים בתחום ביטוחי
הרכוש .סו"ב אריה אברמוביץ ,נשיא הלשכה,
ניהל שיחה חופשית עם הסוכנים ועדכן אותם
בפעילויות הלשכה והישגיה .בנוסף ,הוא הרחיב
בנושא המיזם הבין־דורי לשילוב עסקיהם של
סוכנים צעירים ומבוגרים .סו”ב אריאל מונין,
יו”ר הוועדה לביטוח כללי בלשכה ,הסביר
לסוכנים הצעירים על חשיבות ביטוח הדירה.

אסף חגי פריי מרצה בכנס

אסף חגי פריי מוביל בשיתוף פעולה עם
הלשכה את “מיזם לויד’ס” ,סיפר על המיזם
ואיך הוא יכול לסייע לסוכני הביטוח .בכנס
הרצו גם יובל שיבר ,מחברת שגריר ,שדיבר
על שיתוף הפעולה בין החברה ללשכת סוכני
ביטוח ועל הכלים השונים שמעמידה החברה
לטובת הסוכנים ומבוטחיהם ,עו”ד ליאת
הרטוב ,יועצת בכירה בביטוח ,שהרצתה בנושא

ביטוחי הסייבר בישראל ,אביתר עמירא,
מנהל פיתוח עסקי בהראל ביטוח ,הסביר על
מוצרי הביטוח העסקיים הייחודיים של הראל,
אורי חרותי ,מומחה לשיווק ,הרצה על “איך
לעשות את זה נכון עם הלקוחות” ועו”ד ג’ון
גבע ,יועץ משפטי ללשכה במחוז תל אביב
והמרכז ,דיבר על ההשלכות הרגולטוריות
בביטוח האלמנטרי.

עם הפנים לצעירים

כנס אילת שיתקיים בחודש מרץ פונה השנה לקהל הסוכנים הצעירים בלשכה  מלבד מסלול מוזל,
מתוכננים גם אירועים מיוחדים ותכנים ייעודיים לקהל הצעיר

רונית מורגנשטרן

ל
צילום :עידו קליר

ראשונה בכנס אילת יוקדשו מושבים,
נושאים ואטרקציות לסוכנים הצעירים
של לשכת סוכני ביטוח .על התכנון
שוקדים סו”ב דביר רפ ,יו”ר הוועדה לסוכנים
צעירים בלשכה ולצדו הסוכנת הצעירה סו”ב
לילך מיטרני ,ש”ירשה” רק לפני חודשיים את
במיוחד לסוכנים אלה – שני לילות במלון
ניהול סוכנות הביטוח “מיטרני” בראשון
המלך שלמה”.
לציון מידי אמה ,רחל.
כמו כן ,גיבשו רפ ומיטרני מושבים
“יחד עם סו"ב יובל ארנון ,יו”ר
מיוחדים בכנס לצעירים העוסקים
הוועדה הפנסיונית בלשכה ,בנינו
ושיווק
ודיגיטציה,
ברגולציה
סקר לחברי הלשכה עד גיל כדי
ומכירות .שני המושבים יתקיימו
לדעת מה התכנים שמעניינים
בימים שלישי ורביעי בשעות אחר
אותם לקראת הכנס הפנסיוני
הצהריים .פעילות ייחודית נוספת בלילה
באילת ,והחסמים שמונעים מהם
קומון
האחרון של הכנס תהיה מסיבת ריקודים אל
להגיע לכנס” ,אמר רפ“ .בין היתר
עלה מהסקר שחלק מהסוכנים הצעירים תוך הלילה המיועדת רק לסוכנים הצעירים.
"השנה ייערך מפגש לסוכנים צעירים עם
סבורים שעלות הכנס גבוהה מדי עבורם וכי
הכנס ארוך מדי .לכן גיבשנו מסלול קצר וזול מומחה הכלכלה ד"ר אלכס קומן .מדובר
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במפגש אישי שיערך בפאב של מלון המלך
שלמה ובו תיערך הרצאה ושיחה חופשית בין
הסוכנים לד"ר קומן" ,הוסיף רפ.
“הלשכה זו משפחה ,קהילה מחברת ואני רואה
בהשתתפות בפעילויותיה ערך עליון .חלק
מכך זה הכנסים באילת ,מדובר בפוטנציאל
לצעירים שצריך לממש ולכן ביקשתי לקחת
חלק בגיבוש הפעילויות לצעירים בכנס הקרוב
במרץ” ,מסבירה מיטרני“ .אני קוראת לסוכנים
הצעירים – תגיעו לכנס באילת .כל עולם
הביטוח יהיה שם וזה מקום מעולה ליצירת
קשרים .תזכו להכיר סוכנים גדולים ותוכלו
להתמקצע בזכות התכנים המקצועיים בכנס.
אני התחברתי לאנשים רבים בכנסים באילת
והיום הם חברים מקצועיים ועסקיים .זה מדהים
מבחינתי”.
להרשמה לכנס

חדשות הלשכה

בלעדי עבור סוכני הלשכה :מערכת
להפקת חשבונית ומסמכים באינטרנט
רונית מורגנשטרן

ה

וועדה הטכנולוגית של לשכת
מעמידה
ביטוח
סוכני
לרשות חברי הלשכה עוד
כלי טכנולוגי שיקל וייעל את
עבודתם  -מערכת להפקת חשבונית
ומסמכים באינטרנט" .אנחנו בוועדה
הטכנולוגית חושבים כל הזמן על
שיפור וייעול עבודת הסוכן באמצעות
כלים טכנולוגיים שיקלו עליו ,ויחסכו לו זמן
ועלויות" ,אמר סו"ב ראובן רפ ,יו"ר הוועדה.
"דאגנו גם למחיר זול וקלות בתפעול המערכת
לטובת הסוכן".
המערכת פותחה על ידי חברת 'סמארטבי'
עבור הלשכה" .ניתן להוציא חשבוניות במחשב,
בטאבלט ומהפלאפון דרך האפליקציה שלנו,
ולשכוח מהנייר והבלבול .מהיום תוכלו לדעת
בכל רגע כמה הכנסה הייתה לכם ולהשוות
לשנים אחורה .בנוסף ,ניתן לייצא לרואה
החשבון את כל ההוצאות בדוח מרוכז הכולל
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את החשבוניות והצילומים שהועלו
למערכת".
לדברי רפ ,המצטרפים ייהנו
ממחיר נמוך ומארבעה חודשים
ראשונים ללא תשלום" .בנוסף
למחיר הנמוך של המערכת
והבטחת מחיר זה לשלוש שנים ,יש
רפ
למערכת זאת יתרון גדול במיוחד למי
שכבר גובה מלקוחות שכר טירחה באמצעות
ויזה כ.א.ל פוס .אפשר להפיק חשבוניות מס
וקבלות ישירות מתוך מערכת ויזה מבלי לצאת
למערכת 'סמארטבי'”.
לאחר  4חודשים חינם תעלה המערכת 9
שקלים בחודש למשך שלוש שנים .המסמכים
חתומים דיגיטלית ומאושרים על ידי מס
הכנסה .למשתמשי מודול ההוצאות ,תינתן חצי
שנה ללא תשלום ,כשבתום החצי שנה המחיר
למודול ההוצאות בלבד יעלה  20שקלים
לחודש למשתמש.

מודול ההוצאות מאפשר לכם לאסוף את
ההוצאות בקלות ולהכיר את העסק שלכם
מקרוב ,כולל דוחות מע"מ ורווח והפסד
שניתנים לצפייה בכל רגע .אין הגבלה על
כמות המסמכים או סוג המסמכים המוזנים
למערכת .הלקוח מקבל את המסמך במייל
וניתן גם להדפיסו .כל החומר שלכם מגובה
בענן ומאובטח ברמה הגבוהה ביותר.בסוף
החודש שולחים לרואה חשבון את דוח ההכנסות
במייל ומקלים עליו ברישום ועליכם במשלוח.
 למעוניינים להצטרף למערכת ניתן
לפנות למספר  053-8500042או במייל
support@smartbee.co.il
 להורדת האפליקציה –
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.smartbee.wat
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סוכן צעיר

“סוכן הביטוח יהיה מרכז התכנון
הכלכלי של המבוטח”

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,על השתלבותו במקצוע ועל עתיד המקצוע בעיניו
 ‰השבוע :סו״ב רועי שחורי ,סוכן עצמאי במשרד קשת רון בראשון לציון
גיל – 33
מצב משפחתי – נשוי  +ילדה
ותק במקצוע – בעל רישיון פנסיוני מזה  4שנים
במה עסקת לפני שהיית סוכן ביטוח?
“עבדתי במקצועות שעסקו בהתאמת מוצרים
ללקוחות ,למשל כמנהל נסיעות מבחן בצ’מפיון
מוטורס”.
איך הגעת לתחום הביטוח ולמה בחרת בו?
“הגעתי לתחום לפני  7שנים לאחר שהכרתי את שני,
אשתי ,שהיא בתו של סו”ב רון קשת ,מנהל מרכז
הפרישה של הלשכה .רון הכיר לי את עולם הביטוח
הפנסיוני ועודד אותי ללמוד ,להשתלם ולהוציא
רישיון בתחום .בהתחלה עסקתי בתיאום פגישות
עבור רון וסידור תיקי הלקוחות .ככה למדתי על
התכניות השונות בתחום ולאחר שהוצאתי רישיון
בביטוח פנסיוני התחלתי גם להצטרף לפגישות עם
רון .נדהמתי לראות עד כמה גדול חוסר ההבנה של
אנשים ,שעוסקים למשל בהשקעות בבורסה או
בנדל”ן אבל אין להם מושג בתחום הביטוח הפנסיוני
והפיננסים ,לא בחוקים ולא ביתרונות שהם יכולים
לקבל .אחרי ההסברים שהם קיבלו והיתרונות שהם
גילו ראיתי איך הם מתחברים אלינו ולתחום .זה מה

רועי שחורי
שגרם לי לאהוב את התחום הזה”.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
“השאיפה שלי היא להיות סוכן מוביל בתחום התכנון
הכלכלי ובניית מודלים לתכנון ארוך טווח למשפחות”.
מה אתה חושב על עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
“סוכן הביטוח העתידי ייתפס כמומחה בידי
הלקוחות ,וככזה שיפעל לטובתו מול חברות הביטוח,
שלא תמיד מעוניינות לשלם למבוטחים .לכן ,טובת
הלקוח יותר מכל דבר אחר היא שתעמוד לנגד עיניו

של הסוכן .סוכן הביטוח יהיה מרכז התכנון הכלכלי
של הלקוח ,לכל אורך חייו והתחנות שבהן ,תוך תכנון
והתאמה של יעדי ותכניות הלקוח לפי השינויים
בחייו ,בניית אסטרטגיה של תכניות השקעה של
כספי הלקוח ,התאמת הביצוע ובדיקת הכדאיות
של הביטוחים השונים .הסוכן לא יתמקד ב”למכור
ולהתראות” ,אלא ילווה את הלקוח מרגע הצטרפותו
לסוכן ולאורך כל חייו ,ובכל המוצרים הביטוחיים
והפיננסיים”.
איזה טיפים תרצה לתת לסוכנים צעירים כמוך?
“אני הגעתי לתחום הזה ללא רקע קודם ולמזלי
היה לי מורה מבין המובילים בתחום .אני ממליץ
לסוכנים הצעירים לעבוד בתחילת הדרך עם גוף
מתקדם בתחום ,גם על חשבון השכר .אחר כך תצאו
לעצמאות ותבנו מודל עסקי ומקצועי המתאים
להשקפותיכם .תרחיבו את סל המוצרים שלכם
גם לפיננסים .חשוב שהסוכנים הצעירים יכניסו
טכנולוגיות חדשות לעסק שלהם .בפגישה עם לקוח,
הלקוח אמנם מקבל מידע רב ,אבל ברוב המקרים
המידע נשכח ולכן חשוב שסוכן יוכל להנגיש ולשמר
את המידע ללקוח גם באמצעות תוכנות מיוחדות .זה
גם יעודד את הלקוח לבצע תהליכים”.

אפשר להיות

רגועים

עם כיסוי מקיף בשגריר הכולל שירות כיסוי לפנסים ומראות צד ברכב
שגריר דואגת לך לאורך כל הדרך עם שירות ״פנסים ומראות צד ״
החלפה של פנס קדמי/אחורי .מראת צד חיצונית בחדש במקרה שבר כל הפנסים ומראות הצד שיוחלפו הם בעלי תו תקן השירות
ניתן ללא הגבלה של מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי את השירות ניתן לרכוש באמצעות החברות :כלל ,מגדל ושומרה

לקבלת פרטים נוספים ,קו חם לסוכני ביטוח03-5578822 :

*בהתאם לתנאי כתב השירות  * .מותנה ברכישת הכיסוי לפנסים ומראות הצד
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מידע לסוכן

הגיעו מים עד נפש

מה עושים במקרה של נזק לרכוש כתוצאה מבעיה בצנרת של השכן ועל מי מוטלת
האחריות לטפל בבעיה?

סו"ב מאור כהן

ה

צילום אילוסטרציהfotolia :

סיפור שלנו מתחיל לפני כחודשיים.
כשבחוץ ימים של גשם ורוחות פנה
אליי מבוטח ובישר על נזילת מים
מהתקרה שבביתו .המבוטח גר בקומת ביניים
ויש לו ביטוח מבנה למשכנתא פשוט ביותר עם
נזקי מים וצד ג’ ,לפי הפוליסה התקנית החדשה
לדירה.
תחילה חשבנו שמדובר בגשם ובנזק שמקורו
באיטום לקוי של הקירות או שהחלק החיצוני
של הקיר ניזוק מהסערה וגרם לטפטוף המים.
אך משפסק הגשם בחוץ והגשם בתוך הבית
המשיך ואף התחזק ,הבין המבוטח שלא מדובר
בתפילותיו לגשם שקרעו את הקירות אלא בנזק
שמקורו בצנרת של השכן מלמעלה .הצעתי
למבוטח לפנות לשכן ולבקש ממנו שיפנה
לחברת הביטוח שלו לטפל בנזק הצנרת ,אך
לאחר מספר ימים ללא שיתוף פעולה מצד השכן
הנזק החמיר.
ברגע זה ביתו של המבוטח כבר היה מוצף
מים כמעט בכל חדרים .פניתי לחברת הביטוח
ולחברת נזקי הצנרת ואלו אמרו לנו לפנות
לשכן ,שכן מדובר בנזק מהצנרת שלו .הסברנו
כי אין עם מי לדבר וכי הפוליסה התקנית
החדשה מאפשרת לתבוע את הנזק ,גם אם מקורו
בצד ג’ ,מחברת הביטוח עצמה .תחילה חברת
הביטוח ניסתה לשלוח אותנו שוב לחברת נזקי
הצנרת .והתעלמה באלגנטיות מהטענה שלי ,אך
הודות לחברי לוועדה האלמנטרית בלשכה ,סו”ב
אריאל מונין ,שעזר לי לאתר את הנוסח המדויק
של הכיסוי ובאיזו צורה לפנות לחברת הביטוח,
העניינים התחילו לזוז.
על פי הנוסח של כיסוי נזקי מים בפוליסה
התקנית החדשה שנכנסה לתוקף ביולי :2015
“אובדן או נזק שהתגלו לראשונה במהלך תקופת
הביטוח ושנגרמו לדירה כתוצאה מהימלטות או
דליפה של מים או כל נוזל אחר מתוך מתקני
האינסטלציה וההסקה של הדירה ,או של נכס
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תמונת
סוכן

תמונת
מעסיק

אתר הלקוחות
החדש

תמונת
לקוח

עסק
בקליק

דירה
בקליק

הכותב הוא חבר הוועדה לביטוח כללי בלשכת
סוכני ביטוח

המכלול שלי

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

b13627/16573

תמונת
עמלות

ריסק

בקליק

אחר בבית המשותף ,לרבות התבקעות ,סתימה
או עלייה על גדותיהם של דוודים וצנרת...
מובהר בזאת כי לעניין נזק שמקורו בנכס אחר
בבית המשותף ,חבות המבטח מוגבלת לאירוע
אחד בכל תקופת הביטוח”.
בדומה לפוליסת המקיף של הרכב ,בה למבוטח
הזכות לתבוע את חברת הביטוח שלו ,וזו תיכנס
לנעליו ותתבע את צד ג’ האשם בתאונה ,גם כאן
מתוקף חוזה הביטוח וללא כל קשר אם לשכן יש
ביטוח נזקי מים או לא ,למבוטח יש זכות לתבוע
את נזקו מחברת הביטוח שלו ושזו תשבור את
הראש עם צד ג’ .הפוליסה התקנית מגבילה
מקרה סבוך מעין זה לפעם אחת בתקופת הביטוח.
השינוי בפוליסה בא לתת פתרון למקרים בהם
לשכן אין ביטוח בכלל או אין לו את פרק צד
ג’ כי עשה ביטוח בבנק .חברת הביטוח חייבת
לתקן את הנזק לרבות הנזק לצנרת של השכן.
כשהצגתי לחברת הביטוח את הנוסח היא
הבינה שהיא חייבת לשלוח שמאי .בעקבות זאת
ביקר שמאי בשתי הדירות ובקרוב יחל הליך
של ייבוש רצפתי ותיקון הנזק .בסופו של יום

התברר שהשכן מבוטח באותה חברת ביטוח דרך
הבנק ,וזו תכסה לו את הנזק צנרת והייבוש אך
לא את הנזק למבוטח שלנו שיתבע על ידי חברת
הביטוח וזו תדרוש אותו בתביעה מהשכן.
מהמקרה המדובר למדנו שידע זה כח .תשתמשו
בו ,תקראו את הפוליסות ותדרשו את זכויות
מבוטחיכם מחברת הביטוח .לחברת הביטוח אין
ולא יהיה מנוס מלשלם למבוטח את מה שמגיע לו.
השכן למד שביטוח מבנה למשכנתא לא עושים
בבנק כמו שמשכנתא לא לוקחים מסוכן הביטוח,
והוא למד על בשרו וייאלץ לשלם מכיסו לא
מעט על הנזק שנגרם למבוטחנו.
למדנו שהפוליסה התקנית החדשה התחילה
ליישם את עצמה בשטח ומקרה כזה לפני שנה
וחצי היה הופך לנטל על המבוטח עצמו .היום
המבוטח יודע שביטוח עושים רק אצל סוכן
ביטוח שדואג לזכויותיו ולא אצל המוקדן
בישיר.

רגע משפטי

האם סוכנות הביטוח שלא הודיעה
למבוטח על חידוש הפוליסה התרשלה?
בבית המשפט נידונה תביעה של נהג מונית שפנה לסוכנות הביטוח שלו בבקשה
לקבל פיצויים על נזק שנגרם לרכבו אך התברר כי הפוליסה שלו אינה בתוקף  ‰האם
סוכנות הביטוח התרשלה או שבאחריות המבוטח לדאוג לכיסוי ביטוחי תקף?

ב

עו"ד ג'ון גבע

ית משפט השלום בתל אביב נדונה תביעתו
של יעקב לוי ,שיוצג על ידי עו"ד טל
ביבר ,כנגד סוכנות ביטוח וכנגד הכשרה
חברה לביטוח בע"מ ,שיוצגו יחדיו על ידי עו"ד דביר
דמנד .באחד הימים הסיע התובע שני נוסעים במונית
שבבעלותו .בסוף הנסיעה נשדד התובע ,כאשר
במהלך השוד הוא נפצע והמונית נגנבה .בעקבות
האירוע הוא אושפז בבית חולים ובשלב מאוחר
המונית נמצאה על ידי המשטרה כשנגרם לה נזק רב.
לאחר האירוע התקשר התובע לסוכנות וסיפר
על שאירע לו .לתדהמתו נמסר לו כי אין לו כיסוי
ביטוחי ,חובה ומקיף מזה שלושה חודשים .התובע
טען כי במשך השנים הוא בוטח באמצעות הסוכנות
וחידושי הפוליסות התבצעו באופן שוטף וללא כל
בעיות .לטענתו ,על הסוכנות חלה החובה ליידע
אותו בדבר סיום הפוליסות ואי חידושן .משלא פעלה
כאמור ,הרי שהסוכנות הפרה את חובתה והתרשלה
כלפיו .לפיכך ,התובע זכאי לפיצוי מהסוכנות בגין
נזקיו .חשוב להדגיש כי התובע זנח את תביעתו כנגד
חברת הביטוח.
הסוכנות טענה להגנתה כי אין כל חובה בדין לפיה
עליה ליידע את המבוטח בדבר סיום הפוליסות ואי
האפשרות לחדש אותן .הסוכנות עבדה עם שתי
חברות ביטוח ולאור ריבוי תביעות מצד התובע לא
ניתן היה לחדש לו את הפוליסות אצל אותן המבטחות.
הסוכנות הוסיפה כי למרות שלא חלה עליה כל חובה
היא ביצעה מספר ניסיונות להתקשר לתובע ,אשר
לא צלחו ,והוא מצידו לא טרח לחזור אליה .לבסוף
נטען כי התובע פעל ברשלנות ובנסיבות המקרה
מדובר באשם תורם בשיעור מירבי.
האם הסוכנות התרשלה כלפי התובע עקב כך שלא
יידעה אותו בדבר חידוש הפוליסות? ככל שכן ,האם
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גם לתובע קיימת תרומה מסוימת להיעדר הכיסוי
הביטוחי?
תחילה נדגיש ,כי בין התובע לבין הסוכנות לא
עלתה כל מחלוקת לגבי התרחשות האירוע .פסק הדין
ניתן בינואר  2017מפי כבוד השופט אלי ספיר .בית
המשפט ציין כי התובע ביטח את המונית באמצעות
הסוכנות החל משנת  ,2004כאשר הסוכנות פעלה
שבע פעמים לחידוש ועריכת הפוליסות .כאשר הגיעו
הפוליסות למועד סיומן ,כשלושה חודשים לפני
האירוע ,לא חודשו הפוליסות עקב חסימת האפשרות
לבטח אצל שתי המבטחות עימן עובדת הסוכנות.
לתובע לא הייתה כל אפשרות לדעת כי הסוכנות
עובדת רק עם שתי מבטחות ,וברור שלא היה מודע
למדיניות הביטוחית שלהן .האם בנסיבות דנן חבה
הסוכנות חייבת ליידע את התובע על כך שהיא אינה
יכולה לחדש לו את הפוליסות?
בית המשפט ציין כי בין סוכנות ביטוח לבין מבוטח
קיימים יחסים מיוחדים ,אשר יוצרים חובות המוטלות
הן על הלקוח והן על הסוכן .על פי גישתו של ד"ר
שחר ולר ,מערכת זו יוצרת ציפייה אצל הלקוח
הטיפוסי לקבל שירותים מסוימים מהסוכן ולעמידתו
בסטנדרטים ראויים של אמון ,זהירות והשתדלות.
בית המשפט הוסיף כי כמו כל בעל מקצוע ,סוכן
הביטוח חב בחובת זהירות כלפי אדם הנזקק לשירותיו
המקצועיים .חובה זו נובעת עקב פער במידע שבין
הלקוח לבין הסוכן .הלקוח פונה אל הסוכן וסומך על
עצותיו ועל התנהלותו ,ולכן אין לאמץ את גרסת
הסוכנות לפיה היא לא חייבת למסור לתובע הודעה
בדבר פקיעת הפוליסות ואי חידושן" .חובה זו אינה
נגזרת רק מתוקף היחסים המקצועיים שבין סוכן
הביטוח ובין המבוטח ,אלא גם מחובת האמון אותה חב
סוכן הביטוח כלפי לקוחו" ,נכתב בפסק הדין.

זאת ועוד ,בית המשפט קבע כי למרות שהסוכנות
ביצעה מספר ניסיונות להתקשר לתובע ,היה עליה
לשלוח מכתב רשום מבעוד מועד המפרט את הסיבות
שבגינן לא ניתן לחדש לו את הפוליסות .בתוך כך,
התובע יכול היה לעבור לסוכן אחר ולרכוש כיסוי
ביטוחי מתאים .לפיכך נקבע כי הסוכנות התרשלה
כלפי התובע.
בית המשפט הוסיף כי הפוליסות במקרה דנן פקעו
כשלושה חודשים לפני האירוע .למרות שמבוטח סביר
סומך על המבטחת ועל סוכנות הביטוח יש להידרש
לקו הגבול בדבר החובה החלה עליו .בתוך כך צוין כי
אם היה מדובר בתקופה של שבוע או אפילו מספר
שבועות ניתן היה לייחס את כל האחריות לסוכנות
אך במקרה דנן מדובר על תקופה של כשלושה
חודשים ללא כיסוי ביטוחי .בשל כך ,התובע היה
צריך לדאוג לכיסוי ביטוחי תקף כשם שהוא דואג
לרישיון רכב תקף וכשם שהוא דואג לכך שיהיה לו
דלק במונית .משלא פעל כאמור ,הרי שהתובע כשל.
בית המשפט קבע כי הסוכנות התרשלה כלפי התובע
ולפיכך עליה לפצות אותו בגין נזקיו ,וזאת בכפוף
לקביעת רשלנות תורמת של התובע בשיעור של .30%
* עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש
ערעור לבית המשפט המחוזי.
הכותב הוא יועץ משפטי לחברי הלשכה מחוז
תל אביב והמרכז

אירועי הלשכה
… מחוז השרון יערוך יום עיון ב־ 7.3בין השעות
 ,12:00 – 17:00בשיתוף "איתוראן".
"גלובוס מקס" ,זאב ז'בוטינסקי  ,2הקניון הגדול,
פתח תקווה.

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

דו”ח דלויט :חברות ביטוח
חוששות שביטוחי סייבר
יגרמו להפסדים

הפסד של 3.04
מיליארד דולר ברבעון
הרביעי של 2016

אמיל וינשל

ס

קר של מרכז השירותים הפיננסיים של חברת רואי החשבון
דלוייט בניו־יורק ,הגיע למסקנה כי חברות ביטוח רבות
חוששות משיווק ביטוחים כנגד מתקפות סייבר .זאת בשל חוסר
מידע ,היעדר יכולת להעריך סיכונים והפחד מפני קטסטרופה.
אחת הבעיות של ביטוחי סייבר היא חוסר מידע היסטורי .החברות
מתקשות להעריך את הסיכונים של המבוטחים ואין מידע זמין על
היקף הנזקים של מתקפות סייבר מהשנים האחרונות .יתר על כן,
מבטחים מפחדים מהסיכון של הפסדים גדולים באירועי התקפות
סייבר .לכן המבטחים מתקשים לקבוע את גובה הפרמיה בביטוחי
סייבר.
הדו”ח של דלויט מציין כי גם למבטחים הגדולים והקטנים קשה
לקבוע את גודל הסיכון שהם נוטלים בביטוחי סייבר .לאור מצב זה,
ההערכה היא שבזמן הקרוב פוליסות הביטוח כנגד מתקפות סייבר
לא תהיינה סטנדרטיות כל עוד לא יירכש ניסיון ויהיה ריכוז של
מידע ולקחים ממתקפות סייבר על מפעלים ,בנקים ,חברות ביטוח
ועסקים.

שנה של הפסדים ל־AIG

ע

נקית הביטוח  AIGסיימה את שנת  2016בהפסדים .החברה
דיווחה על הפסד של  849מיליון דולר לשנת  ,2016לעומת
רווח של  2.19מיליארד דולר בשנת  .2015מנכ”ל החברה פיטר
האנקוק דיווח על שורה של צעדים שהחברה נקטה כדי לקצץ
בהוצאות ולשפר את רווחיותה בעתיד.
ברבעון הרביעי של  2016היה ל־ AIGהפסד של  3.04מיליארד
דולר ,לעומת הפסד של  1.84מיליארד דולר ברבעון המקביל
בשנת  .2015ההפסד נטו לאחר מס ברבעון הרביעי של השנה
שעברה היה  2.78מיליארד דולר ,לעומת הפסד של  1.31מיליארד
דולר ברבעון המקביל ב־. 2015

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :
.Tene-ins@bezeqint.net

דרושים
לחברת "לב-ארי סוכנות לביטוח" הממוקמת
ברעננה דרוש /ה מסלק /ת בעל /ת ניסיון.
העבודה כוללת סילוק תביעות רכב ,דירה.
משרה מלאה בימים א'-ה' בין השעות
08:00־ 16:00או 08:30־ .16:30תנאים טובים
למתאים/ה .שכר  7500שקל  +נסיעות ותנאים
סוציאליים המקובלים דרישות :ניסיון של לפחות
שנתיים בתחום סילוק תביעות חובה .היכרות
תוכנת בוסנובה /תוכנות הביטוח השונות יתרון.
אחריות ,אסרטיביות ,ראש גדול ,תודעת שירות
גבוהה .נכונות לעבודה ברעננה .המשרה מיועדת
לנשים וגברים כאחד לפרטים וקו"ח :יובל
uv.levari@gmail.com 054-7771578
דרושה פקידה לחצי משרה בטבעון 5 .ימים
בשבוע עם ידע במחשב .ליצירת קשר טל:
.050-5406635
למשרד ביטוח באיזור פתח תקווה דרושה
רפרנטית ביטוח חיים ,ניסיון  3שנים ,שליטה
מלאה בכול המערכות 5 ,ימי עבודה,

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
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 בצער משפחת גוטליב
על פטירתו של נשיא לשכת סוכני הביטוח לשעבר

גוטליב גדעון ז"ל
שלא תדעו עוד צער
 2 | 15במרץ 2017

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
 379מ"ר משרדים מפוארים משלבים חדרים
סגורים ואופן ספייס .שני חדרי ישיבות ,חדר
שרתים ארכיב ועוד קרית אריה פ"ת שני רכובות
מתחנת הרכבת .לפרטים משה  054-8101150או
moshe@etgarins.com

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  800שקל
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  /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 -

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכן וותיק עם דור המשך מעוניינים לרכוש תיק
ביטוח אלמנטר באזור המרכז לפרטים אשר -
 , 0504414419איתי,0507888741 -
itay@edry-ins.co.il

סוכן ביטוח ירושלמי מעונין להשתתף עם סוכן/ת
ביטוח בהוצאות משרד שכוללים עובד/ת
אפשרי גם לשיתוף פעולה עסקי המשרד יכול
להיות גם במרכז הארץ טל 0504355888

