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ברשות מעריכים:

בשבוע הבא יפורסמו
המודלים החדשים
לתגמול הסוכן בפנסיה
המודל החדש ,הנתמך על ידי הלשכה ,יהיה דומה בכל
הגופים המוסדיים – עמלת הפצה קבועה לסוכן לפי מוצר ‰
ח"כ מיקי זוהר" :חמור מאוד שאף חברת ביטוח לא הציגה
מודל  -נטיל עליהן סנקציות אם לא יעשו זאת בקרוב"

מינוי אלישקוב
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חדשות הלשכה

ברשות אופטימיים :המודלים החדשים
לתגמול הסוכן בפנסיה יפורסמו בשבוע הבא
המודל יהיה דומה בכל החברות – עמלת הפצה קבועה לפי מוצר ללא זיקה לדמי הניהול ‰
הרשות בוחנת את הצעת הלשכה לקבלת שכר טרחה גם מהמבוטח לסוכן  ‰ח"כ מיקי זוהר:
"חברות הביטוח אינן מכבדות את המחוקקים"

רונית מורגנשטרן

"

ב־ 1באפריל לא יהיו מודלים חדשים לתגמול
הסוכן בחיסכון פנסיוני ,אבל הם יתפרסמו
במשך השבוע הבא" .כך מעריך גורם בכיר
ברשות שוק ההון ,הביטוח והחיסכון .לדבריו,
בעקבות שיחות עם החברות ובתי ההשקעות,
התברר שכולם כבר גיבשו מודל חדש בהתאם
לחוק שהתקבל בכנסת בינואר ,האוסר על זיקה
בין התגמול לדמי הניהול שגובה החברה מהמבוטח,
אך אף אחד לא רוצה להיות ראשון בגלל התחרות
ביניהם ומחשש להגבלים עסקיים .לדברי אותו
גורם בכיר ,המודל יהיה דומה בכל הגופים
המוסדיים ויתבסס על עמלת הפצה קבועה לסוכן,
על הפקדות ועל הצבירה ,וזאת לפי מוצר (קרן
פנסיה ,קופת גמל ,ביטוח מנהלים) .מודל זה נתמך
על ידי לשכת סוכני ביטוח.

ברשות התקבלו הצעות
עוד נודע ,כי בעקבות פרסום נייר ההתייעצות
לציבור בנושא זה ,התקבלו ברשות הצעות רבות,
כולל מסוכני ביטוח ,ולאור ההצעות והמודלים
שמקובלים למדי על הרשות ,הממונה לא תפרסם
בינתיים הנחיות בנושא זה" .בשלב זה איננו חייבים
להתערב ,אבל לאחר שנתכנס למודל מוסכם ,נוציא
הנחיות לחברות ולסוכנים" ,אמר הגורם הבכיר

סלינגר .תאשר הפיכת סוכן הביטוח ליועץ?

ברשות ל"ביטוח ופיננסים" .מהרשות נמסר עוד ,כי
סוכני הביטוח יוכלו לצרף לקוחות לביטוח פנסיוני
גם בהיעדר מודל חדש ,כשברור שהמודל הישן אינו
תקף .הם יתוגמלו לפי המודל החדש לאחר פרסומו
ולאחר חתימת הסכמי התגמול החדשים בינם לבין
חברות הביטוח והגופים המוסדיים האחרים בתחום
הפנסיה.
בנוסף ,נודע כי הממונה על הרשות ,דורית
סלינגר ,בוחנת את הצעת הלשכה לפיה הסוכן
הפנסיוני יקבל שכר טרחה מהמבוטח ,בלי קשר

לעמלה מחברת הביטוח .כפי שפורסם ב"ביטוח
ופיננסים" ,מדובר במהלך שמובילה הלשכה
להפיכת הסוכן ליועץ ,מה שיאפשר לו לקבל
תשלום מהלקוח על שירות וליווי המבוטח לאורך
שנות החיסכון .השינוי במעמד הסוכן ייאלץ כנראה
שינוי חקיקה של ועדת בכר ,ולכן מדובר בסוגיה
מורכבת ,אך אפשרית ,לפי גורמים בלשכה.
לפני שבוע ,בכנס הפנסיוני של הלשכה באילת,
אמר נשיא הלשכה סו"ב אריה אברמוביץ בהקשר
זה ,כי "העיוות כולו הוא ביסוד החלטת ועדת בכר
שהפקיעה את היכולת שלנו להיות יועצים .אני
מכריז היום כי בכוונת הלשכה לשנות בחקיקה את
ועדת בכר ולהביא למציאות בה סוכן יוכל להיות
גם יועץ .נגייס את הלובי הפוליטי הרחב ביותר
הנדרש לעניין ,נקדם חקיקה מקצועית ,יצטרפו
אלינו ארגוני צרכנים ,וגם הציבור יהיה איתנו
במהלך הזה".
ח"כ מיקי זוהר (ליכוד) ,מיוזמי החוק ,מסר
ל"ביטוח ופיננסים" כי "זה נראה חמור מאוד שאף
חברת ביטוח לא הציגה מודל ,כשכניסת החוק
לתוקף היא ב־ 1באפריל .זה מעיד על כך שהחברות
אינן מכבדות את המחוקקים .אם לא יהיו מודלים
חדשים בימים הקרובים ,נחוקק חוק חדש שגם יטיל
עליהן סנקציות".

האם יש כשל שוק בחברות בביטוחי רכב?

הלשכה מבקשת מהממונה לבדוק האם קיים יישור קו בין החברות בתחום ביטוח רכב מקיף
לבעלי תביעות  ‰בינתיים מגבשים בלשכה פתרונות אפשריים לחסמים שהציבו החברות

רונית מורגנשטרן

ב

שנה וחצי האחרונות נתקלים מבוטחים
רבים שיש להם עבר ביטוחי הכולל
תביעות נגד החברה ,בקשיים לחידוש/
רכישת ביטוח רכב מקיף ,כשבחלק מהחברות אף
מסרבים לבטח אותם.
לדברי סו"ב אריאל מונין ,יו”ר הוועדה לביטוח
כללי בלשכת סוכני ביטוח ,למרות שמדובר בשוק
תחרותי ,בתקופה האחרונה רואים יישור קו בין
החברות במקרים של ריבוי תביעות ,או תמחור

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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לנהג ללא עבר ביטוחי .לדבריו ,נוצרה פגיעה
חמורה במבוטחים עם ריבוי תביעות ,שחלקם לא
יכולים בכלל לבטח את הרכב שלהם ,או שמייקרים
להם את הפוליסות באופן בלתי סביר שלא כדאי
להם לבטח את הרכב" .נוצר כשל שוק ,ממנו נהנות
חברות הביטוח הישיר ,שקולטות מבוטחים רבים
שהחברות המסורתיות מסרבות לבטח אותם" ,טוען
מונין.
לדברי מונין ,הלשכה פנתה לממונה על רשות

שוק ההון ,הביטוח והחיסכון ,דורית סלינגר,
בבקשה להתערב בסוגיה .הלשכה מחכה לשמוע
את עמדת הממונה בנושא ,ובמקביל הקימה
הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני ביטוח צוות
לבחינת הנושא ,ומציאת פתרונות שעשויים
לשבור את החסמים שהחברות הציבו בפני
המבוטחים.
ראו מאמר של אריאל מונין בנושא זה בעמוד .11
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למצוא פתרון

חברות הביטוח טמנו ראשן בחול

סוכני הביטוח חייבים את נאמנותם לחברת הביטוח מחד ,ולקהל המבוטחים מאידך • אך
כיצד יש לתגמל את הסוכנים כדי שלעולם לא יתפתו להעדיף את ענייניה של החברה?

הדר חורש

ג

ם הוותיקים שבסוכני הביטוח אינם
זוכרים בוקר כמו זה הצפוי להם ביום
ראשון הקרוב :לכאורה עוד יום עבודה
של פגישות עם לקוחות ,שירות ומכירות ,אבל
לאיש אין מושג מה יהיה שכרו על עבודתו,
מי ישלם וכיצד יחושב השכר .דבר אחד ברור:
שיטת התגמול תשתנה :עמלת הסוכן שוב לא
תושפע מגבה דמי הניהול .חברות הביטוח,
המודעות מזה מספר חודשים לשינוי המתחייב
על פי החוק ודרישות המפקחת ,העדיפו
לטמון את ראשן בחול ,אולי בתקווה שהבעיה
תיפתר מעצמה .יתכן שניסו לחסוך מעצמן
פרסום החלטות שייאלץ אותן להתמודד עם
מחאות הסוכנים או חשש מנטישה.
תיקון החוק שנועד לנתק את עמלת
הסוכנים מדמי הניהול ,פתח את הדיון
הישן בסתירה שבין התגמולים שמקבל סוכן
הביטוח לחובת הנאמנות ללקוח .מאז ומתמיד
היו סוכני הביטוח חייבים את נאמנותם מצד
אחד לחברת הביטוח המשלמת להם את שכרם
ועמלתם ,ולקהל המבוטחים שאסור להפר את
אמונם מצד שני .המהפכה הפנסיונית חידדה
את הדילמה ועוררה את המחלוקת שלא נמצא
לה עדיין פתרון :כיצד יש לתגמל את הסוכן
כדי שלא יתפתה לעולם להעדיף את עניינה
של החברה?
שיטת התגמול של הגופים הפנסיוניים
יוצרת לסוכן מוטיבציה כספית שאינה בהכרח
תואמת את זו של הלקוח .התגמול לסוכן
עומד ביחס ישר לדמי הניהול שגובה קרן
הפנסיה ,קופת הגמל או חברת הביטוח אליה
הוא מעביר את המבוטח .המסקנה ברורה -
טובתו האישית של הסוכן תמיד תהיה למכור
ללקוח קרן הגובה דמי ניהול גבוהים .לעתים
קרובות קל לסוכן לשכנע ולהשתכנע שאין
כל סתירה בין עניינו לעניין הלקוח  -קרנות
המרשות לעצמן לדרוש דמי ניהול גבוהים הן
לרוב אלה שהשיגו את התשואות המשופרות,
והרי לנו רווח לכל הצדדים .הלקוח משקיע
בקרן מצליחה עם רקורד מרשים ,הסוכן
מקבל עמלה גבוהה על תיק הלקוח .אבל אם
תארע תקלה והבחירה לא תהיה טובה ,לעולם
יתקשה הסוכן לשכנע את הלקוח המאוכזב
שרק טובתו עמדה לנגד עיניו.
חלקו של הסוכן בדמי הניהול (לרוב כשליש)
אינו מקור ההכנסה היחידה שלו .לרוב הוא גם
מקבל עמלה על גיוס לקוח לקרן ,והדבר יוצר
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בעיית הנאמנות הכפולה נפתרה במקרה של היועצים

החלופה המתגבשת היא
דמי ניהול אחידים שישולמו
על ידי החברה (קופת הגמל,
קרן הפנסיה או חברת הביטוח)
שייקבעו בהתאם לצבירה
בחשבון הלקוח
מוטיבציה מיוחדת להעביר לקוח מהקרן או
ביטוח המנהלים שלו לגוף מוסדי אחר.
בעיית דמי הניהול נפתרה במקרה של
היועצים הפנסיוניים ,המחויבים לעמלה
אחידה מכל הגופים המוסדיים ,אולם גם
היום ,שנתיים לאחר שהמפקחת על הביטוח
התריעה על חוסר החוקיות בתגמול התלוי
בדמי הניהול ,טרם נמצא הפתרון .ביום ראשון
הקרוב ייכנס לתוקפו התיקון לחוק האוסר
במפורש על עמלות התלויות בדמי הניהול,
ולא ברור מה תהיה החלופה.

החלופה לוטה בערפל

חוזר שהפיצה הממונה מבקש מחברות
הביטוח והסוכנים להציע מודלים חליפיים
לתגמול .בין ההצעות שעלו היו מודל תגמול

אחיד וקבוע שאינו תלוי בדמי הניהול .הצעה
אחרת ,הנשמעת הגיונית מאד היא הפסקת
התשלום על ידי חברת הביטוח וחיוב הלקוח
בתשלום .הלקוח ישלם באופן ישיר לסוכן
או שהתשלום ייקבע במו”מ כחלק מדמי
הניהול .סוכני הביטוח דחו על הסף את
ההצעה לתשלום ישיר .הנימוק הרשמי של
הלשכה הוא רצון להקל על הלקוח .אולם
בענף הביטוח אומרים שהסיבה האמתית היא
חשש לתחרות פרועה בין הסוכנים ולחץ של
הלקוחות.
עד כה לא הודיעה אף אחת מהחברות על
פתרון מוסכם .ברור ששיטת התגמול על
פי שיעור דמי הניהול תופסק .החלופה
המתגבשת היא דמי ניהול אחידים שישולמו
על ידי החברה (קופת הגמל ,קרן הפנסיה
או חברת הביטוח) שייקבעו בהתאם לצבירה
בחשבון הלקוח .חברות שישהו את ההחלטה
על אופן התגמול ישלמו לסוכנים מקדמות
עד שיוחלט על אופן התשלום הקבוע.
הפסקת התשלום על פי גובה דמי הניהול
לא תפתור את כל בעיית ניגודי העניינים
בתגמול הסוכנים ,ואגף שוק ההון באוצר צפוי
להמשיך ולטפל בנושא.
הכותב הוא פרשן כלכלי במעריב

חדשות הביטוח

מתעכב מינויה של
אתי אלישקוב לתפקיד
מנכ"לית איילון ביטוח

מסתמן לוי רחמני יתמנה לתפקיד מנכ"ל איילון אחזקות

מערכת ביטוח ופיננסים

בלעדי

מ

ינויה של אתי אלישקוב ,מנכ"לית חברת איילון אחזקות מזה
כחצי שנה ,לתפקיד מנכ"ל איילון ביטוח במקומו של אריק
יוגב ,מתעכב ויידחה למועד מאוחר .כך נודע ל"ביטוח ופיננסים".
העיכוב נובע ,בין היתר ,ממינויו החדש בשבוע שעבר של דוד ישראל ,לשעבר
מנכ"ל כאל ,לתפקיד יו"ר איילון ביטוח ,במקומו של יונל כהן ,שפרש מאיילון ומכר את
אחזקותיו בה ללוי רחמני ,בעלי השליטה באיילון .עם זאת ,ההחלטה על מינוי של אלישקוב
למנכ"ל איילון ביטוח היא החלטה נחושה של רחמני ,והיא תצא לפועל בחודשים הקרובים.
רחמני ,המחלים מפציעה קשה ,שימש עד לאחרונה כיו"ר איילון אחזקות ,תפקיד אותו
פינה לטובת שלמה גרופמן לפני כשבועיים .רחמני ימונה כנראה לתפקיד מנכ"ל איילון
אחזקות במקומה של אלישקוב ,לאחר מינויה לתפקיד מנכ"ל איילון ביטוח.

תהיה מנכ"לית שכירה

יש לציין ,כי אלישקוב תשמש מנכ"לית שכירה של איילון ביטוח ,ונודע כי היא עוסקת
בשבועות האחרונים באיוש תפקידים בכירים בחברה באנשים שיכהנו תחתיה באיילון
ביטוח .בתפקידה כמנכ"לית איילון אחזקות ,אלישקוב אינה משמשת כמנכ"ל שכיר ואין
בינה לבין איילון הסכם העסקה ישירה .ההסכם עם אלישקוב באיילון אחזקות הוא על
קבלת שירותי מנכ"לות והוא נחתם בין איילון לבין חברת אלישקוב ייעוץ והשקעות,
שבבעלותה.
כפי שפורסם בעבר ב"ביטוח ופיננסים",
מינויה של אלישקוב לתפקיד מנכ"לית
איילון ביטוח הובטח עוד במו"מ בינה
לבין רחמני ,שביקש ממנה להצטרף
לאיילון כמנכ"לית קבוצת האחזקות
תוך הבטחה שתנהל את חברת הביטוח
של הקבוצה בהמשך .רחמני הניח,
כפי שהתממש ,שכהן יעזוב את
איילון בעקבות מינויה של
אלישקוב ,ואחריו יעזוב גם
יוגב ,שהובא לאיילון בידי
רחמני ואלישקוב .ביקש ממנה להצטרף להצטרף לאיילון
כהן.
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אתר הלקוחות
החדש

תמונת
לקוח

עסק
בקליק

דירה
בקליק

ב

בעקבות מו"מ ארוך בין ועד עובדי כלל
ביטוח להנהלת החברה בליל יום ראשון,
הגיעו שני הצדדים להסכמות ,בעקבותיהן
הודיעו בבוקר יום שני יורם נוה ,משנה למנכ"ל ,ורוני
רז ,יו"ר ועד העובדים ,כי "הצדדים השכילו להגיע
למכלול של הסכמות אשר ייטיבו עם החברה ועם
עובדיה והביאו גם לביטול המשך השביתה" .השביתה
פרצה ביום ראשון ,כשכל  4,000עובדי החברה נעדרו
מעבודתם ,בעקבות סכסוך עבודה ממושך.
בין ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים העלאת שכר
המינימום לעובדי החברה החודשיים ל־6,000
שקל לחודש ,והעלאת שכר עובדי המוקדים בשנה
הראשונה לעבודתם ל־ 30שקל לשעה
ובתוספת עמלות בסך של כ־ 500שקל
בממוצע לעובד .לאחר ותק של שנה
עובדי המוקד יעברו להיות מועסקים
במשכורת חודשית בסך  6,000שקל
בתוספת עמלות בסך של כ־ 600שקל
בממוצע לעובד .עוד הסכימו הצדדים
רוני רז
על העלאת שכר מינימום לעובדים ותיקים,
כך ששכר המינימום לעובדים בוותק של 10־ 20שנה
יעמוד על  7,000שקל ,שכרם של עובדים בוותק של
20־ 30שנה יעמוד על  8,000שקל ושל עובדים בוותק
של  30שנה ומעלה על  8,500שקלים .כל העדכונים
ייכנסו לתוקף ב־ 1באפריל .2017
העובדים וההנהלה הסכימו ,בין היתר ,לדחות את
מועד הקביעות לעובדים חדשים ולבצע שינויים
בהליכי שיפור ביצועים .ועד העובדים הבטיח לשמור
על שקט תעשייתי עד ל־ 15ביוני  ,2017כל עוד
יימשך המו"מ באופן אינטנסיבי במטרה להגיע להסכם
קיבוצי כולל בהקדם .עוד הוסכם ,כי עובדים שנעדרו
מעבודתם ביום השביתה ,יוכלו להורות לחברה על
ניכוי שעות/יום השביתה מימי החופשה ולא משכרם.
מלבד זאת ,יוחזר במלואו לעובדים הכסף על ימי
העיצומים טרם השביתה.

המכלול שלי

רונית מורגנשטרן

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

b13627/16573

תמונת
עמלות

ריסק

בקליק

תמונת
סוכן

תמונת
מעסיק

הסתיימה שביתת
עובדי כלל ביטוח

הראל מקום ראשון בשירות לסוכנים

סוכנים יקרים ,תודה!

סטודיוהראל

תודה מקרב לב על הבעת האמון.
נמשיך לעשות הכל כדי לתת לכם את השירות הטוב ביותר.

b17966/18061

מתוך סקר שביעות רצון  2017של הסוכנים הפנסיוניים
מחברות הביטוח שבוצע ע״י לשכת סוכני הביטוח.
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חדשות הביטוח

אנליסט ממשיכה להוביל
את תשואות ענף הגמל

בית ההשקעות מתברג גם בצמרת ענף ההשתלמות  ‰מיטב דש והראל מראות
עלייה יפה בתשואות הפנסיה ,אך הפניקס עדיין שולטת בהן בטווח הארוך

יובל הירשהורן

תשואות ענף ההשתלמות ,פברואר 2017
שם הקופה

יתרת הנכסים
נכון ל־02/17

תשואה לחודש
פברואר 17

תשואה מצטברת
מתחילת השנה

תשואה מצטברת
ל־ 12החודשים
המסתיימים
ב־02/17

(באלפי שקלים)

תשואה מצטברת תשואה מצטברת
ל־ 5שנים
ל־ 3שנים
המסתיימות
המסתיימות
ב־02/17
ב־02/17

אלטשולר שחם השתלמות כללי

13,676,900

0.98%

1.20%

8.26%

13.48%

39.34%

מגדל  -השתלמות כללי

11,015,963

0.52%

1.01%

6.95%

8.59%

28.66%

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי 10,290,700

0.58%

0.98%

8.19%

16.53%

42.67%

פסגות שיא השתלמות כללי

9,601,500

0.62%

0.99%

5.78%

11.19%

34.37%

מיטב דש השתלמות עד  6שנות וותק

9,077,397

0.44%

0.95%

6.49%

10.28%

32.66%

כלל השתלמות כללי

6,333,350

0.59%

0.85%

5.01%

8.57%

30.93%

אקסלנס השתלמות כללי

5,311,795

0.46%

0.66%

6.40%

11.96%

33.96%

הראל השתלמות מסלול כללי

4,205,317

0.66%

1.06%

7.16%

11.51%

34.97%

מנורה מבטחים השתלמות להבה כללי

3,002,718

0.52%

0.78%

6.52%

10.82%

32.52%

אנליסט השתלמות כללי

2,690,400

1.12%

2.13%

10.20%

14.48%

42.68%

הלמן אלדובי השתלמות כללי

2,614,700

0.50%

1.09%

4.55%

8.75%

30.95%

הפניקס השתלמות כללי

1,183,870

0.48%

1.16%

8.03%

13.30%

36.93%

אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול כללי

679,709

0.78%

1.17%

6.05%

10.86%

33.60%

ג

ם בחודשה השני של  ,2017ממשיכה
לבלוט בטבלת התשואות בשוק הגמל
אותה המגמה שמלווה אותה כבר חודשים
ארוכים ,כשבראש הענף ממשיך לצעוד בפער
ניכר מסלול גמל ישראל של בית ההשקעות
אנליסט .המסלול הניב לחוסכים בו תשואה
חודשית של  1.72%בפברואר החולף ,מה שמציב
אותו עם תשואה נצברת של  3.26%מאז תחילת
השנה – נתון גבוה בהרבה מיתר התשואות
שנצברו עד כה ב־ .2017אחריו ניתן לציין את
המסלול לבני  50ומטה לתגמולים ופיצויים של
הפניקס ואת מסלול בר יציב ישראל של הלמן
אלדובי ,שצברו כל אחד תשואה של 1.12%
מתחילת השנה .ב־ 12החודשים האחרונים צבר
המסלול של אנליסט תשואה של .15.03%
מבין החברות המנהלות קופות גמל בשווי
נכסים גבוה ממיליארד שקל ,ניתן לציין את
מסלול האג"ח עד  25%מניות של ילין לפידות,
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שתשואתו הנצברת היא הגבוהה ביותר
לתקופות הארוכות של שלוש שנים ()13.13%
ולחמש שנים ( ,)37%ואת מסלול הגמל הכללי
של מיטב דש ,שבשנה האחרונה השיא תשואה
מצטברת נאה של  7.07%ו־ 1.03%מאז תחילת
.2017

מהפך בקרנות ההשתלמות

שלא כמו בענף הגמל ,שוק קרנות ההשתלמות
השלים החודש סוג של מהפך בראש טבלת
התשואות ,כשהמסלול הכללי של ילין לפידות
נותר המשתלם ביותר רק לתקופה של  3שנים
מצטברות ( )16.53%והפסיד את הבכורה – כמו
בענף הגמל – למסלול ההשתלמות הכללי של
אנליסט ,שמוביל בכל יתר התקופות .המסלול
היה היחיד להשיא בפברואר תשואה גבוהה
מאחוז ( ,)1.12%מאז תחילת השנה מדובר כבר

ב־ ,2.13%וב־ 10.2%ב־ 12החודשים האחרונים.
גם מסלול ההשתלמות הכללי של אלטשולר
שחם ראוי לציון ,כשהתשואה שלו בחודש
פברואר היא השנייה בגובהה ( .)0.98%גם
בתקופות הארוכות בולט המסלול ,שלישי
בביצועיו לאלו של אנליסט וילין לפידות.
את התשואה החודשית הנמוכה בענף ()0.44%
רשמו במיטב דש ,במסלול ההשתלמות עד
שש שנות וותק .אקסלנס השתלמות כללי
הוא בעל התשואה המצטברת הנמוכה ביותר
ב־.)0.66%( 2017

תצוגה גמישה בענף הפנסיה

ענף הפנסיה מספק החודש תצוגה גמישה
למדי .על אף שיתרונו הגדול של מסלול
הפנסיה המקיפה של הפניקס לבני
 50ומטה נשמר בכל הנוגע לתשואות 

חדשות הביטוח


תשואות ענף הפנסיה ,פברואר 2017
שם הקופה

יתרת הנכסים
נכון ל־02/17

תשואה לחודש
פברואר 17

תשואה מצטברת
מתחילת השנה

תשואה מצטברת
ל־ 12החודשים
המסתיימים
ב־02/17

(באלפי שקלים)

תשואה מצטברת תשואה מצטברת
ל־ 5שנים
ל־ 3שנים
המסתיימות
המסתיימות
ב־02/17
ב־02/17

מנורה מבטחים החדשה מסלול כללי א'

70,242,125

0.58%

0.69%

7.77%

7.77%

39.18%

מגדל מקפת אישית  -מסלול כללי

47,678,371

0.65%

1.06%

7.97%

7.97%

33.91%

"כלל פנסיה" מקיפה

44,439,677

0.73%

1.14%

7.11%

7.11%

38.79%

הראל פנסיה  -גילעד כללי

35,057,750

0.81%

1.29%

9.10%

9.10%

41.05%

הפניקס פנסיה מקיפה לבני  50ומטה

9,925,779

0.55%

1.19%

9.19%

9.19%

42.22%

מיטב דש פנסיה מקיפה

6,275,700

0.69%

1.21%

9.20%

9.20%

35.83%

הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה

380,100

0.64%

0.97%

7.12%

10.18%

28.59%

מצטברות בטווחים הארוכים ( 17.06%ב־3
שנים ו־ 42.22%ב־ 5שנים) ,בטווח הבינוני
נראה כי מסלול הפנסיה המקיפה של מיטב דש
– מסלול ברירת המחדל שממילא "עדיף" בכל
הנוגע לעלות דמי הניהול – הולך ומתבסס
כמסלול עדיף גם בנוגע לתשואות .התשואה
המצטברת בו ב־ 12החודשים האחרונים עמדה
על ( 9.2%קרוב מאוד לאלו של הפניקס,

ושל הראל) .בטווח הקצר יותר ,הראל פנסיה
במסלול גלעד כללי מסיימת את חודש
פברואר עם התשואה הגבוהה בשוק – ,0.81%
כשהפניקס היא השיאנית השלילית דווקא
( – )0.55%והיא המובילה בתשואותיה גם מאז
תחילת  ,)1.29%( 2017וצמודה לצמרת כאמור
גם ב־ 12החודשים האחרונים.
קרן הפנסיה המקיפה של הלמן אלדובי,

מסלול ברירת המחדל השני ,חותמת את
הטבלה בתשואות לטווחים הארוכים (10.18%
ב־ 3השנים האחרונות ו־ 28.59%ב־ 5השנים
האחרונות) .כלל פנסיה מקיפה מציגה את
התשואה הנמוכה ביותר בשנה האחרונה
( )7.11%ואילו מנורה מבטחים החדשה במסלול
כללי א' צברה את הסכום הנמוך ביותר
בתשואותיה מאז תחילת .0.69% – 2017

לצערי ,נאלצנו להשתמש בביטוח שלכם פעמיים בטיולנו
האחרון לספרד.
ברצוני להודות לכם על הטיפול המסור ,המקצועי והנדיר
שלו זכינו במצבים קשים איתם התמודדנו בחו"ל .זכינו
ליחס אישי ,מקצועי ,אדיב ,מרגיע ויעיל.
העובדים שלכם היו לנו לאוזן קשבת – מקצועיים ונכונים
לעזור בכל שעות היממה.
הייתם לנו משענת תומכת בכל רגע!!!
שלא נזדקק לכם אך טוב שאתם קיימים
ושוב תודה רבה לכל הצוות.
המבוטחים :לאה וישראל שפירא
ישוב :רמת גן

משתמשים בכרטיס ,בלי להוציא כסף מהכיס!

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי ( )2014בע״מ | החברה המבטחת  -הפניקס חברה לביטוח בע״מ | בכפוף לתנאי הפוליסה,
חריגיה וסייגיה | בכפוף למגבלות השימוש בכרטיס.
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דוח ה־ OECDקובע :הסיוע
הציבורי לקשישים סיעודיים
בישראל – מהנמוכים בעולם

זאת למרות ששיעור הקשישים הסיעודיים בישראל הוא מהגבוהים בעולם • השר יעקב
ליצמן" :הדו"ח מעיד על הצורך ביישום מידי של הרפורמה לסיעוד ממלכתי"

רונית מורגנשטרן

ה

סיוע של מדינת ישראל לקשישים
הסיעודיים הוא מהנמוכים בעולם,
למרות ששיעור הקשישים הסיעודיים
בישראל הוא מהגבוהים בעולם ( 23%לעומת
ממוצע של  13%במדינות ה־ .)OECDכך
עולה מדוח שפרסם השבוע ארגון המדינות
המתועשות ,ה־.OECD
על פי ממצאי המחקר ,שנערך בקרב 14
מדינות ,ישראל היא בין המדינות שלא
מעניקות כלל סיוע לקשישים עם צרכים
ברמת תלות נמוכה במסגרת הקהילה ,לצד
ארצות הברית ,צ'כיה וקרואטיה .עוד נמצא,
כי קשישים סיעודיים ברמת תלות בינונית
זוכים בישראל לכיסוי ציבורי בהיקף המספק
כ־ 45%מצרכיהם – נתון הנחשב גם הוא בין
הנמוכים במדינות המפותחות .קשישים ברמת
תלות גבוהה ,הזקוקים לעזרה צמודה במשך כל
היום ,זוכים אף הם לתמיכה בשיעור של - 45%
נמוך מאוד לעומת מרבית המדינות ב־.OECD
לשם השוואה ,מדינות כמו הולנד ,איסלנד
ושבדיה מספקות כיסוי של יותר מ־ 95%מצרכי
הקשישים הסיעודיים ברמת תלות בינונית.
קשישים ברמות התלות האחרות זוכים במדינות
אלה לתמיכה בשיעור דומה של לפחות .93%
ביחס לכיסוי בתחום האשפוז ,הדוח מצא כי

האשפוז הסיעודי הציבורי בישראל הוא בין המקיפים במדינות ה־OECD

מקרב הקשישים הקרובים לקו העוני נדרשים
לממן באופן עצמאי את צרכיהם הסיעודיים
 מקום ראשון מקרב  14המדינות שהשתתפובמחקר .אחרי ישראל נמצאות ברשימה זו

מנכ"ל משרד הבריאות" :הציבור הישראלי מצפה מאתנו למערכת
בריאות וסיעוד טובה יותר שתחסוך לו הרבה הוצאות פרטיות  -וזה
דורש העלאה מתונה של דמי ביטוח הבריאות"
האשפוז הסיעודי הציבורי בישראל הוא בין
המקיפים במדינות ה־ OECDומממן כמעט
 80%מעלות האשפוז הסיעודי .יחד עם זאת,
ב־ OECDמציינים כי מבחני ההכנסה באשפוז
הסיעודי הם בין המחמירים במדינות הארגון,
ולוקחים בחשבון את נכסי הקשיש הסיעודי ובני
משפחתו.
עוד עולה מהדוח ,כי שיעור ההוצאה הפרטית
לצרכי סיעוד בקרב האוכלוסיות החלשות
בישראל הוא הגבוה ביותר ב־ .OECDכ־80%
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קרואטיה וצרפת ,ובתחתיתה ישנן מדינות כמו
איסלנד ,שבדיה ובלגיה ,עם שיעור הוצאה
פרטית של  0%בקרב אוכלוסיות חלשות.

"זו העת לרפורמה"
שר הבריאות ,יעקב ליצמן ,מסר בתגובה לדוח
כי "נתוני ה־ OECDמצביעים גם הם על הצורך
ביישום מידי של הרפורמה לסיעוד ממלכתי
אותה גיבשנו במשרד הבריאות .זהו צו השעה
לשינוי מערכתי ביחס המדינה לאוכלוסייה

המתבגרת בישראל .מחובתנו להביא תיקון
חברתי כלפי הדור הקודם ,שנדרש לשירותי
סיעוד וכיום אינו מקבל מענה מיטבי בסבך
הבירוקרטיה .חוסר היערכות המדינה להזדקנות
האוכלוסייה הופך לפצצת זמן מתקתקת וזו העת
לרפורמה בסיעוד .אני קורא לראש הממשלה
ולשר האוצר להשלים את הדיונים בנושא
ולהביא ליישום מידי של הרפורמה לטובת
אזרחי ישראל".
מנכ"ל משרד הבריאות ,משה בר סימן טוב,
מסר כי "הנתונים מראים שרק פתרון מערכתי
עם הזרמה כספית גדולה והוספת כוח אדם
איכותי למערכת ייתן מענה .הציבור הישראלי
מצפה מאתנו למערכת בריאות וסיעוד טובה
יותר שתחסוך לו הרבה הוצאות פרטיות  -וזה
דורש העלאה מתונה של דמי ביטוח הבריאות.
האוכלוסייה בישראל מתבגרת בצעדי ענק
ואנחנו לא ערוכים לזה מבחינה לאומית .רק
רפורמה משמעותית תוכל לשים אותנו במקום
הנכון .הוועדה שהוקמה בראשות הממונה
על התקציבים באוצר ,אמיר לוי ,ובראשותי,
מחויבת לתת מענה לצרכים הללו".

כנס אילת

היכן כדאי יותר לחסוך לפנסיה -
בקרן פנסיה או ביטוח מנהלים?

בפאנל שנערך בכנס הפנסיוני בשבוע שעבר ,התעמתו שני סוכני ביטוח בנושא
החיסכון הפנסיוני אך הסכימו" :רפורמת האג"ח הייעודי  -מבורכת"

רונית מורגנשטרן

א

יפה כדאי יותר לחסוך לפנסיה -
בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים?
בנושא זה התעמתו בשבוע שעבר
בכנס הפנסיוני באילת סו”ב צבי לב וסו”ב יעל
לוי ,שניהם חברי הוועדה הפנסיונית בלשכה,
ברב־שיח אותו הנחה סו”ב אבי אקהאוס ,סגן
יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה .לוי סינגרה
על קרן פנסיה ולב על ביטוח מנהלים.
“במשך  40שנות פעילותי כסוכן ביטוח,
לא מכרתי ולו תכנית פנסיה אחת” ,גילה
סו”ב לב“ ,כל מי שמכרתי לו ביטוח מנהלים
ומגיע לגיל פרישה מברך אותי ומעריך את
התוצאות שיש להם בפרישה .אני משתדל
ככל שאני יכול ,לרכוש תמיד תכנית שבה
הרכיבים ברי השינוי הם מועטים”.
סו”ב לוי הגיבה ואמרה כי “מוצר הפנסיה
הוא הכול כלול – גם ביטוח שארים ,גם אובדן
כושר עבודה וגם קצבה .רוב משקי הבית לא
יכולים לעמוד כיום בעלויות ביטוח מנהלים,
וקרן הפנסיה היא הפתרון הטוב ביותר שמספק
מקסימום הגנות במינימום עלויות”.
סו”ב אקהאוס :הרגולטור מכוון בשנים
האחרונות למוצר פנסיוני אחד – קרן
הפנסיה .האם נדרשים מוצרים נוספים
בעידן המשתנה?
סו”ב לוי“ :כשאני יושבת עם לקוחותיי על
הצרכים שלהם ,אני תמיד בודקת מה נדרש
עוד ברמת המשפחה .קצבת הפנסיה מכסה
את נושא השכר של החוסך ,אבל אם רוצים
להבטיח את עתיד ילדיו ,או שיש לו חובות
אחרים ,נדרשות השלמות לאובדן כושר
עבודה (אכ”ע) מלא פלוס חיסכון בקופת גמל
להשקעה”.
סו”ב לב“ :אני לא צריך מוצרים נוספים,
כי ביטוח מנהלים הוא כיסוי מטריה לאכ”ע,
חיסכון ופנסיה .החוכמה היא ליצור את
השילוב הנכון וגם להתאים את הפוליסה
לשינויים במצב הלקוח ,על ציר הזמן של
החיסכון הפנסיוני”.

ירייה ברגל

בהתייחסה לקרנות ברירת המחדל ,הבהירה
לוי כי היא מודאגת מכך “שהחברות המנהלות
של הקרנות האלו לא יוכלו לעמוד בהתחייבות
לשירות ולתשואה” .לב הציע לחכות ולא
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סו"ב אקהאוס סו"ב לוי וסו"ב לב

סו"ב צבי לב :החוכמה היא ליצור את השילוב הנכון וגם להתאים את הפוליסה
לשינויים במצב הלקוח ,על ציר הזמן של החיסכון הפנסיוני"
למהר להצטרף“ .לגבי שינוי ההקצאה
באג”ח ייעודי – אנחנו עלולים לחזור לימים
שהצעירים מסבסדים את המבוגרים ,וזה
מה שהביא לקריסת הקרנות הוותיקות .אני
צופה שהצעירים יימנעו מלהצטרף לקרנות
ויעדיפו מוצרים אחרים ,כשבגיל מבוגר הם
יצטרפו לקרן פנסיה וייהנו מהאג”ח הייעודי.
מהבחינה הזאת ,קרנות הפנסיה ירו לעצמם
ברגל” ,אמר לב.
לוי ציינה כי “השינוי באג”ח הייעודי של
הקצאת  60%לגילאי  60פלוס הוא שינוי
מבורך ולא איום על קרנות הפנסיה ,שנותן
שקט נפשי בפרישה ,עם הצמדה למדד בכל
שנה לעומת הצמדה של  100%להשקעות

בביטוח מנהלים ,ואנחנו זוכרים מה קרה
ב־ .2008לצעירים יש הקצאה של  10%אג”ח
ייעודי ,מה שאין להם בביטוח מנהלים”.
לב צידד בעמדת לוי לגבי רפורמת האג”ח
הייעודי .הוא הוסיף ,כי חברות הביטוח עדיין
לא מפנימות את השינוי שישפיע עליהן
משמעותית.
בתשובה לשאלת המנחה – לאן הולך שוק
הפנסיה בטווח הקרוב  -ענתה לוי כי “תהיה
יותר תנודתיות במעבר לקרן פנסיה בגילאים
הבוגרים .אני מאמינה שבתוך כמה שנים
נראה מכרזים של קרנות הפנסיה שיריבו
ביניהן על הלקוח .קרן ברירת מחדל תהפוך
למוצר מדף ללא ייעוץ וליווי נכון ,לצערי”.
לב השיב כי “פוליסות הביטוח לחיסכון
פנסיוני יתבססו על עוגן של ריסק – מוות
ואכ”ע ,כשאת החיסכון ננייד למוצר שבו
יבחר הלקוח בהתאם לצרכיו ,כולל לקופות
הגמל ,שהפכו לשחקן משמעותי .בגילאים
 60עד  67נשריין למבוטח מקדם גבוה ככל
שניתן איפה שניתן”.

כנס אילת

פוליסת חיסכון או קופת גמל להשקעה?
שני מסלולי חיסכון פנסיוני הושוו במסגרת פאנל בכנס הפנסיוני  -פוליסת החיסכון
הוותיקה ,לעומת קופת גמל להשקעה שהושקה בשנה האחרונה • מה עדיף ולמי?

מערכת ביטוח ופיננסים

ב

מסגרת רב־שיח שהתקיים בכנס
הפנסיוני באילת ,הושוו שני מסלולי
חיסכון פנסיוני – פוליסת חיסכון
לעומת קופת גמל להשקעה ,מוצר חדש
שהושק בשנה האחרונה.
את הפאנל הנחה עו”ד אליעזר פני גיל,
והתעמתו בו סו”ב יגאל הררי ,שתמך בקופת
גמל להשקעה ,וסו”ב דרור שפיר ,חבר תת
הוועדה לפיננסים ,שתמך בפוליסת החיסכון
הוותיקה.
“קופת גמל להשקעה היא מוצר נוח ,נזיל,
גמיש – ניתן לנייד אותו בין קשת רחבה
של מקומות השקעה ,לעומת פוליסת חיסכון
שניתן לחסוך רק בחברת ביטוח” ,הסביר סו”ב
הררי את עמדתו“ .קופת גמל להשקעה ניתן
לפתוח בכל גיל ,כולל בגיל מאוחר ,אין צורך
במוטבים ,ואין מס רווחי הון למי שמושך
את הכסף בגיל הפנסיה .המוצר אידיאלי גם
להפקדות שוטפות .דמי הניהול זולים יותר,
לפחות כיום ,מאשר בפוליסות חיסכון .שיעור
התחלופה לעומת השכר לפני הפנסיה ,טוב
יותר מאשר בקרנות הפנסיה”.
סו”ב שפיר אמר בתגובה“ ,אני מסכים שיש
לקוחות שקופת גמל להשקעה מתאימה להם
יותר .אבל אני סוכן ביטוח ,ואני נפגש עם
הלקוחות שלי כדי להתאים להם את המוצר
הטוב ביותר עבורם .בפגישה אני נוהג
להשוות את מוצרי הפנסיה בשוק באמצעות
הנתונים המפורסמים באתר האוצר על כל
מוצר .אני זהיר לגבי כספי ובוודאי כשמדובר
בכספי לקוחותיי .בכל מכשיר פנסיוני אני
בודק תשואה ממוצעת לטווח ארוך ,דמי
ניהול ,גודל הקופה ,מגמה בשנה האחרונה
ומידת התנודתיות שלה .כל הכלים האלו
חסרים בקופות גמל להשקעה”.
“יש לזכור ,שקופת גמל להשקעה היא
מוצר חדש ,ואני מעדיף לחכות כמה שנים
כדי לראות איך הוא יתפתח ויצליח .בנוסף,
אני נוהג להמליץ ללקוחותיי גם כיסויים
ביטוחיים ,כמו פיצוי במקרה של מוות או
שחרור מפרמיה במקרה של אובדן כושר
עבודה .את זה אין בקופת גמל להשקעה”.
עו”ד פני גיל :איך אתם מתייחסים להגבלת
ההשקעה לתקרה של  70אלף שקל בשנה
לחוסך בקופת גמל להשקעה?
סו”ב שפיר“ :אני מסתכל על הלקוחות שלי
בצורה הוליסטית ,ומכוון אותם כיצד להשקיע
את כל הכספים הפנויים שלהם .ללקוחות שלי
יש בדרך כלל כספים פנויים בסכומים גבוהים
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בהרבה מ־ 70אלף שקל .בפוליסת חיסכון אין
הגבלה לגובה ההשקעה ,והם יכולים להשקיע
סכומים הרבה יותר גבוהים ,כאשר אז גם דמי
הניהול יורדים .גם אין צורך במסמך הנמקה,
מה שכן נדרש בקופת גמל להשקעה ,בעת
משיכה”.
סו”ב הררי“ :אני עוזר ללקוח שלי לבחור את
בית ההשקעות או חברת הביטוח .אני גם יכול
לבדוק את הביצועים שלו לפי תוצאות בעבר.

פוליסת חיסכון להשקעה בוודאי עדיפה על
פני בנקים ,קרנות נאמנות וכדומה ,אם כי גם
הבנקים הם שחקן בקופות הגמל להשקעה”.

יד מכוונת

עו”ד פני גיל שאל את משתתפי הפאנל האם
לגיל החוסך יש משמעות בהכרעה בין שני
המוצרים .לדברי סו”ב הררי“ ,אנחנו אומנם
לא יועצי השקעות ,אבל כשיש לך פחות

סו״ב יגאל הררי וסו”ב דרור שפיר

היתרון של קופת גמל להשקעה מול פוליסת
חיסכון ,הוא שאפשר לנייד אותה ,ואם עשיתי
טעות ,אנייד אותה לבית השקעות אחר ,מה
גם שהסכומים בהם מדובר אינם גבוהים,
ואם יש הפסד הוא לא גדול ובטח לא בטווח
הארוך”.

“מי שיש לו  2מיליון שקל פנויים ,קופת גמל
להשקעה לא תעניק לו פתרון לטווח קצר.
לטווח ארוך ,אם משקיעים  70אלף שקל לכל
בן משפחה ,זה הרבה יותר כדאי .בכל מקרה,

כסף להשקיע ,ויש לך טווח ארוך להשקעה,
אז אתה יכול יותר לסכן את הכסף ואולי
להרוויח יותר”.
סו”ב שפיר ציין ,כי “במקרה של פירוד
בין בני זוג ,בקופת גמל להשקעה יש צורך
בפיצול הכספים בין בני הזוג והילדים ,וזה
יוצר בעיות שלא קיימות בפוליסות חיסכון,
שם יש מוטבים ,וכל אחד יודע למי ומתי
הולך הכסף .בקופת גמל להשקעה ,עלול בן
זוג אחד להיות במצב בו הכסף הולך לאנשים
שלא רצו בטובתו”.
השלושה דנו גם במקרים של שינויים
בסטטוס המשפחתי .סו”ב הררי הזכיר כי
במסמך ההנמקה כתוב שעל החוסך לדווח על
כל שינוי .סו”ב שפיר הדגיש“ ,אנחנו צריכים
להסב את תשומת לבו של החוסך לדווח על
כל שינוי במצבו – זו בדיוק השליחות שלנו,
להיות שם ולתת יד מכוונת”.

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

סוכן צעיר

“לא לפחד להעז – המעז מנצח”

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע
בעיניו  ‰השבוע :סו״ב קובי סוויסה ,סוכן עצמאי במשרד דר מדנס צפון בחיפה

גיל – 30
מצב משפחתי – נשוי פלוס 2
ותק במקצוע –  6.5שנים .בעל רישיון פנסיוני
איך הגעת להיות סוכן ביטוח?
“לאחר שסיימתי את הלימודים באוניברסיטה,
חיפשתי עבודה ככלכלן ,כמו בוגרים אחרים .ההיצע
היה דל והמשכורות ההתחלתיות שהוצעו היו מאוד
נמוכות .התחברתי לתחום הביטוח ,כי אני אדם
שאוהב אנשים ,אוהב לעזור וגם אוהב למכור .בדקתי
איזה ענף הכי מתאים לי ומצאתי שזה הפנסיוני ,שגם
בו יש מספרים ,נוסחאות וחישובים כמו שאני אוהב.
התחלתי כאיש מכירות בחברת דקלה כדי להרגיש
את הענף ולאחר שהוצאתי רישיון סוכן פנסיוני,
עברתי ב־ 2012למדנס .היום אני עצמאי תחת מדנס”.
איפה תראה את עצמך בעוד עשר שנים?
“מדנס היא משפחה יקרה ,מעבר לכסף שאני מרוויח.
אני מאוד אוהב את המערכת שלה ,שהיא מדהימה,
מקצועית ואיכותית .איזהו עשיר? השמח בחלקו .ואני
שמח בחלקי ורואה את עתידי אצל מדנס”.
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
“סוכני הביטוח הם אנשים טובים ומקצועיים,
ששליחות חייהם היא לסייע לאנשים  -אם זה
בפנסיה ראויה ,תרופה מצילת חיים ,או ניתוח מורכב
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סו"ב קובי סוויסה
בחו”ל .לקוח שלי חלה במחלה קשה לפני מספר
חודשים ,ובזכות הקצבה שקיבל ,בזכות העובדה
שישבתי אצלם בבית ובניתי להם את הפוליסה
המתאימה  -המשפחה לא קרסה כלכלית .אני לא
רואה את זה משתנה ,הלקוחות תמיד יצטרכו את
סוכן הביטוח ,זה שיישב לו על הראש ויאמר לו – אתה
חייב את הביטוח הזה והזה ,אל תעשה כך ותעשה
אחרת ,כמובן ביושר ובהגינות .גם בפנסיה אני לא
רואה את הסוכנים מחוץ לתמונה ,למרות המאמצים

להוציא אותם .הלקוחות תמיד ירצו שירות טוב וזמין,
וירצו גם לשלם על זה.
“הבעיה היא לא בציבור הרחב ,אלא אצל גורמים שלא
מעריכים אותנו מספיק ,כמו האוצר והרגולטור ,וגם
כמה פוליטיקאים ,שלא חושבים שאנחנו נחוצים
ופועלים כדי למזער את כוחנו .אני יכול להרגיע אותם
– אנחנו כאן ונישאר כאן ,ואם יסגרו לנו את הדלת
נבוא מהחלון .אנחנו תמיד נשרוד וזאת בזכות הידע
שלנו ,שהוא הערך המוסף לצד השירות – אין שירות
טוב בלי ידע מקצועי.
“אני רואה את הדור הצעיר של הסוכנים בגילי,
חכמים ,פיקחים ומאוד טכנולוגיים  -מדובר באליטה
של הציבור הישראלי והם העתיד של הענף”.
אילו טיפים תוכל לתת לסוכנים צעירים כמוך?
“לא לפחד להעז – המעז מנצח .לעשות ,כי אם לא
עושים  -לא מנצחים .לא לפחד להתקשר ללקוחות,
להציע ,להציג מצגות והדרכות לעובדים במקומות
עבודה ,והעיקר להתמקצע וללמוד כל הזמן .אני אומר
לסוכנים הצעירים שגם מתשובה שלילית אפשר
ללמוד .אל תפחדו מ’לא’ ,ושהוא לא יחליש אתכם.
כשאני שומע ‘לא’ ,אני עוד יותר נלחם כדי להשיג
את ה’כן’ .תבינו למה נעניתם בשלילה ותלמדו מזה,
תפנימו כדי להמשיך הלאה ולהשיג את ה’כן’".

כשל שוק

לשים קץ ליישור הקו בין חברות
הביטוח בביטוחי רכב

לאחרונה נראה כי חברות הביטוח מקשות על קבלת לקוחות לביטוח רכב מקיף  ‰עליהן
להסיר את החסמים האוטומטיים למכירה או לחידוש ביטוח רכב לבעלי תביעות בעבר

אריאל מונין

ב

יטוח החובה הוא ביטוח שכשמו כן
הוא – מחויב על פי חוק ,ולכן חברות
הביטוח משווקות אותו בהתאם
להוראות משרד האוצר ,ומתמחרות אותו לפי
פרמטרים קבועים.
לעומת זאת ,ביטוח מקיף הוא וולונטרי ,וכל
חברת ביטוח מבצעת את החיתום בעצמה .כלומר,
מדובר בשוק תחרותי ,שבו לא אמור להיות הסדר
כזה או אחר ,או התנהגות שמתפרשת ככזו,
של יישור קו בין החברות .ואולם ,בשנה וחצי
האחרונות רואים יישור קו בין החברות במקרים
של ריבוי תביעות ,או תמחור לנהג ללא עבר
ביטוחי .במקרים אלה נראה כי חברות הביטוח,
משיקוליהן המסחריים ,מעדיפות להקשות
על קבלת הלקוח ,או להקשות מבחינת תמחור
ולייקר את התעריף ,או אף מעבר לכך – מנחות
שלא לבצע את הפוליסה.
בואו ניזכר מה היה בעבר .בעבר נקבע מנגנון
בונוס מאלוס ,שבא להיטיב עם נהגים טובים
ללא עבר ביטוחי ,ולהחמיר עם נהגים מרובי
תביעות או ללא עבר ביטוחי .הדבר התבטא
באחוז ההנחות אשר ניתנו בכל אחד משני
המקרים .מובן לכולנו כי כיום הכל פרוץ,
וחברות הביטוח ,אולי בשיטת מצליח ,מנסות
לדחות מעליהן מבוטחים בעלי תביעות בעבר.
השאלות הן  -האם אכן יש קשר בין המחיר
שהם מבקשות כיום למחיר אקטוארי? האם יש
התחשבנות בחומרת התאונות ולא רק במספרן?
אין הבדל בין שתי תביעות של מבוטח על
טוטאל לוס לבין שתי תביעות על פגיעה
בחניה? האם באמת יש הנחיות בחברות הביטוח
האוסרות על חתמים לבצע את הפוליסה ,או
שכל מחוז פועל לפי נסיבות עסקיות משלו?
האם נהגים ללא עבר ביטוחי  -לאו דווקאנהגים
חדשים ,אלא כאלה שבכלל לא היה להם רכב
על שמם  -אמורים "להיקנס"?

בעבר נקבע מנגנון בונוס מאלוס ,ואילו כיום הכל פרוץ

לדרוש מחירים הוגנים
ביקשנו את התערבות רשות שוק ההון,
הביטוח והחיסכון בנושא .אבל לא ברור אם
לאוצר יש יכולת לחייב גוף עסקי פרטי לקבל
לביטוח מבוטחים כאלה ,או אפילו לחייבם
להציג מחיר מסוים .האם בחברות הביטוח
הישיר ,שכן קולטות את המבוטחים האלה,
רואים אחרת מבחינה אקטוארית את הסיכון?
כי הרי ידוע לנו שמבוטחים אשר לרוע מזלם
נפגעו בתאונות ,וחברת הביטוח המסורתית
מערימה עליהם קשיים ,מתקבלים באורח פלא
על ידי חברות הביטוח הישיר בזרועות פתוחות
במחירים הוגנים .האם הם רק רואים זאת
כהזדמנות להרחיב את מעגל הביטוחים?
הרבה שאלות פתוחות נותרות באוויר ,והגיע
הזמן לדרוש תשובות ,חברת ביטוח צריכה
להבהיר את מדיניות החיתום שלה ,האוצר
צריך לזהות אם יש כאן כשל שוק או חלילה

יועצת משפטית חדשה למחוז ירושלים
צילוםfotolia :

במסגרת שירותי הייעוץ שנתנים לחברי הלשכה ,עו"ד מיקה בנקי ,אשר עסקה במתן יעוץ משפטי
לחברי הלשכה במחוז ירושלים ,מונתה לתפקיד שופטת בבית משפט השלום המחוזי" .בהזדמנות זו
אנחנו רוצים להודות לה על שיתוף הפעולה ולאחל לה הצלחה בהמשך הדרך" ,נמסר מהלשכה.
עו"ד שלומית זיידמן-בן אברהם תחליף אותה בתפקידה כיועצת המשפטית של מחוז ירושלים.
את הפניות ניתן להעביר באמצעות טופס פניה באתר הלשכה.
לטופס הפניה לחצו כאן
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מגמה של השוואת תנאים בין חברות.
עלינו ,הסוכנים ,להמשיך לדרוש מחברות
הביטוח ,להגיע למחירים שהם אולי יותר
גבוהים עבור מבוטחים שמחדשים את הביטוח,
אך הוגנים .כמובן שניתן גם להעלות את
ההשתתפות העצמית ,אך חשוב שהיא תהיה
בפרופורציה אקטוארית למחיר.
יש מצבים אחרים ,בהם למשל מבוטח שנגרם
לרכב שלו נזק מצד ג' ,ומשיקולים שונים בוחר
לתבוע את חברת הביטוח שלו ו"מלכלך" את
תיק הביטוח שלו .חברת הביטוח יכולה לקבל
בתביעת שיבוב את הכיסוי לנזק מחברת
הביטוח של הפוגע ,וכך היא גם לא ניזוקה וגם
עדיין מחשיבה את התביעה למבוטח שלה ככזו
שמרעה את תנאי הביטוח שלו.
אנו מצפים שהחברות יסירו את החסמים
האוטומטים ויאשרו למבוטחים לרכוש ביטוח
 לשם כך הן קיבלו רישיון .הסיכון אמורלהיות מתומחר נכון .אנו מצפים גם שהן ימצאו
מנגנונים חדשניים ,כדוגמת הוצאת פרמיה
יקרה יותר ,אשר תוזל בסוף שנה במידה ולא
הוגשה תביעה נוספת וכדומה.
הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני ביטוח
נדרשה לסוגיה הזו .היא הקימה צוות לבחינת
הנושא ולמציאת מספר רעיונות ,אשר עשויים
לשבור את החסמים שהחברות הציבו בפני
המבוטחים שלנו.
הכותב הוא יו"ר הוועדה לביטוח כללי
בלשכת סוכני ביטוח

רגע משפטי

הצומת  -מסלול המראה או מסלול נחיתה?
מהי המהירות המותרת כאשר נכנסים לתוך צומת ומה עושים במקרה שלא
נהגתם ברכב בזמן שהוא צולם נוסע במהירות? ד"ר יריב וינצר
עם כל מה שצריך לדעת על נסיעה בצמתים
ד"ר עו"ד יריב וינצר

ב

מהלך הכנס האחרון באילת פנו
אליי סוכנים רבים בשאלה מסקרנת,
שרבים טענו שעלתה להם ולנהגים
המוכרים להם בכסף ובנקודות  -מהי המהירות
המותרת כאשר נכנסים לתוך צומת ,ובעיקר
לתוך צומת מצולמת?
יש המתייחסים לצומת כמסלול המראה
ומגבירים את המהירות ,העיקר לא לחצות
באור אדום ,ואילו אחרים מתייחסים לצומת
כמסלול נחיתה ועושים הכל כדי להאט עד
כדי עצירה ,לעיתים תוך סיכון משתמשים
אחרים בדרך.
כאשר מגיעים לסביבה מרומזרת ,לצומת,
יש לשים לב למופע הרמזורים אך גם לשילוט
המוצב לפניו.
המהירות המותרת בצומת היא המהירות
המותרת בקטע הכביש שבו ממוקמת הצומת.
כלומר ,אם נסענו בכביש שהמהירות המותרת
בו היא  90קמ"ש ,ולפני הצומת אין הוראה
אחרת ,את הצומת ניתן לחצות במהירות של
 90קמ"ש.
מצלמות התנועה החדשות שהוצבו ברחבי
הארץ בזמן האחרון יובילו לקבלה של דו"ח
משטרה במידה והצומת נחצתה במהירות שמעל
המותר .בהתחשב בתיקונים החדשים של גודל
הקנס ,הקנס יהיה גבוה וכואב לכל כיס.
בתקנות התעבורה ישנם מספר סעיפים
הנוגעים למהירות מותרת בכביש .לדוגמא,
תקנה  52קובעת כי אין חובה להאט בכניסה
לצומת ,אלא אם כן ,למשל ,יש מעבר
חצייה ,הדרך לא פנויה ,הראות מוגבלת,
הצומת נמצאת בקרבת ילדים ואף נמצאים
בה בעלי חיים .בתקנה זו ישנה רשימה של
סיכונים צפויים המחייבים האטה .כלומר ,אין
התייחסות בתקנות להאטה רק בשל הימצאות
רמזור ,אך הופעת מעברי חצייה בצמתים היא
שכיחה ולכן יש להאט.
חשוב לציין גם את תקנה  ,53שקובעת איסור
לבלימת פתע של רכב .בלימה פתאומית
מותרת רק אם היא הכרחית כדי למנוע תאונה.

הקנסות הוגדלו

כדאי להזכיר כי המהירות המותרת בדרך
עירונית היא  50קמ"ש ובדרך שאינה עירונית
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סוף מעשה במחשבה תחילה

המהירות היא  90קמ"ש ,למעט במקרים של
שילוט הקובע מהירות אחרת .בדרך מהירה
המהירות המותרת יכולה להגיע ל־ 110קמ"ש.
מהירויות אלו מתייחסות למרבית הרכבים
המשמשים אותנו ביומיום ,אך המהירות אינה
זהה לאוטובוסים ,לרכבים מסחריים שמשקלם
עולה על  12,000ק"ג ,טרקטורים ,מכונות
ניידות ורכבים איטיים.
אגב ,לאחרונה סוגיית הקנסות עברה
רפורמה ,והחל מה־ 23במרץ  2017הקנסות
הוגדלו וחלקם אף הוכפל לכדי אלפי שקלים
בגין עבירות מהירות.
אחתום בסוגיה נוספת שהועלתה בכנס והיא
שאלת זהות הנהג – "לא אני נהגתי ברכב
בזמן שהוא צולם נוסע במהירות" .במקרה זה,
בטענה כי אני ,בעל הרכב ,לא נהגתי ,קיימת
אפשרות לבקש הסבה של הדו"ח ,לנהג שנהג
בפועל.
לא מספיק להגיד ולהצהיר בבית המשפט
"לא אני נהגתי" ,אלא שזו פעולה בעלת
השלכות ולכן מומלץ לבצע אותה באמצעות
עו"ד .הסבה ניתן לבצע עד  90ימים מקבלת
הדו"ח ,על ידי משלוח דואר רשום למשטרת

ישראל ,בצירוף הודעה מיהו הנהג בפועל,
העתק צילום רישיון הנהיגה שלו ותצהיר
חתום על ידו ,בו הוא מודיע כי הוא זה שאחז
בהגה בתאריך האמור.
בכל מקרה ,על בעל הרכב מוטל הנטל
להוכיח מי נהג ברכב בעת שתועדה העבירה.
במקרים אלה מומלץ להסתייע בעו"ד המתמחה
בדיני תעבורה.
ועל כך נאמר" :סוף מעשה במחשבה תחילה
 כל מה שנעשה ,מחושב ומתוכנן מראש ,איןמקריות ,מראש מקדם נסוכה".
הכותב הוא יועץ הלשכה לדיני תעבורה

אירועי הלשכה
… מחוז באר שבע והדרום יערוך הרמת כוסית
ב 3.4-בין השעות  ,10:30-13:30בשיתוף “איילון
חברה לביטוח” ,במרכז המבקרים “באר אברהם”.
… מחוז חיפה והצפון יערוך הרמת כוסית ב5.4-
בין השעות  ,10:00-14:00בשיתוף “שומרה חברה
לביטוח”“ ,איילון חברה לביטוח"“ ,כלל חברה
לביטוח” ו”מנורה מבטחים”.

חדשות הלשכה

שומרה סיימה את  2016עם גידול
של כ־ 6.8%במחזור המכירות
מערכת ביטוח ופיננסים

ח

ברת הביטוח שומרה ,מבית מנורה
מבטחים ,ממשיכה להציג גידולים
בפרמיות ומסיימת את שנת 2016
עם גידול של כ־ 6.8%במחזור המכירות,
אשר הסתכם בכ־ 1,002מיליארד שקל ברוטו
לעומת  936.6מיליון שקל בתקופה המקבילה
אשתקד .כך עולה מדוחות הרבעון הרביעי
של  2016שפרסמה החברה.
ההפסד הכולל נטו הסתכם בתקופת הדוח
בכ־ 14.4מיליון שקל לעומת רווח כולל
נטו בסך של כ־ 45.7מיליון שקל בתקופה
המקבילה אשתקד .מנתוני הדוח עולה כי
עיקר הקיטון ברווח נובע כתוצאה מתיקון
תקנות הביטוח הלאומי (היוון) ,התשל"ח
 ,1978בעקבות ועדת וינוגרד אשר הגדילה

את ההתחייבויות הביטוחיות בענף רכב חובה
וענפי החבויות בסך של כ־ 96מיליון שקל
בשייר.

מאזן של  2,489מיליון שקל
בתחום רכב חובה ,ההפסד הכולל לפני מס
בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ־ 37.2מיליון
שקל לעומת רווח כולל של כ־ 56.6מיליון שקל
בתקופה המקבילה אשתקד .הקיטון המשמעותי
ברווח הכולל נובע בעיקר מהפרשה בסך של
כ־ 91.7מיליון שקל בשייר בעקבות תיקון
התקנות כאמור לעיל.
בתחום רכב רכוש ,הרווח הכולל לפני מס
בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ־ 5.5מיליון

שקל לעומת הפסד כולל בסך של כ־ 3.2מיליון
שקל בתקופה המקבילה אשתקד .עיקר השינוי
ברווחיות נובע מנזקי הטבע החריגים שאירעו
אשתקד.
ביתר ענפי הרכוש והחבויות ,הרווח הכולל
לפני מס הסתכם לסך של כ־ 8מיליון שקל
לעומת סך של כ־ 12.7מיליון שקל בתקופה
המקבילה אשתקד.
היקף המאזן של שומרה גדל והסתכם
בכ־ 2,489מיליון שקל לעומת סך של כ־2,263
מיליון שקל בסוף .2015
ההון העצמי של שומרה הסתכם בכ־359
מיליון שקל .לחברה קיים עודף הון בסך של
כ־ 49.9מיליון שקל מעל ההון העצמי הנדרש
על פי תקנות המפקח.

לוח הביטוח

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

דרושים
למיזם ייחודי בתחום הפיננסים והפרט דרוש/ה
סוכן ביטוח פנסיוני עצמאי עם או בלי ניסיון.
למעוניינים נא לפנות אל:
sochen.project@gmail.com

לשקל סוכנות לביטוח מהמובילות והוותיקות
במשק ,דרושים מנהלי תיק פנסיוני .דרישות :בעל
/ת רישיון סוכן ביטוח/משווק פנסיוני -חובה.
ניסיון במכירות שטח  -חובה .ניתן לשלוח קורות
חיים לכתובתliatei@shekelgroup.co.il :
לסוכנות ביטוח בכפר סבא ,דרושה פקידה
אלמנטריסטית בעלת נסיון ,ידע בחיים יתרון
shlomy@sureinsure.co.il 054-4590024
לסוכנות ביטוח בהוד השרון דרושה פקידת
אלמנטרי עם ידע מוכח ברכב ודירות ,ידע בענפים
נוספים יתרון קורות חיים לduby@s-sapir.co.il :

מתפנה מנהלת
משאבי אנוש וגיוס

עתירת ניסיון וידע בענף
הביטוח ושוק ההון.
ביצועיסטית ובעלת ראיה
אסטרטגית כלל אירגונית
יחסי אנוש מעולים.
מחפשת את האתגר
במשרה הבאה.
אשמח לקבל הצעות לטלפון:

054 - 3336803
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לסוכנות ביטוח בצ'ק-פוסט חיפה דרושים סוכני
ביטוח חיים/אלמנטארי עצמאיים תנאים מעולים
לרבות הסכמי עבודה ללא התחייבות לפרטים:
שי052-8033305 -
מעוניין לפרסם משרות דרושים כדלקמן-:
למשרד ביטוח ברחובות דרושים עובדים
למשרות חלקיות .עבודה מול קהל .רצוי ניסיון
קודם במשרד ביטוח .העבודה  5ימים בשבוע.
ניתן להעביר קורות חיים במייל ו/או בפקס
 avi@aminut-cop.co.il.פקס .089461896
המשרות מיועדות לנשים וגברים כאחד.
למשרד ביטוח בעל מוניטין באזור חיפה דרושה
לחצי משרה אלמנטריסטית איכותית ובעלת
ניסיון כולל שיווק .דיסקרטיות מוחלטת .נא
לשלוח קורות חיים והמלצות לת.ד 25155
חיפה 3125101
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־16:00
או 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
למשרד ביטוח באיזור פתח תקווה דרושה
רפרנטית ביטוח חיים ,ניסיון  3שנים ,שליטה
מלאה בכול המערכות 5 ,ימי עבודה,
.Tene-ins@bezeqint.net

שכירות משנה
להשכרה משרדים בצ'ק-פוסט בחיפה בתוך
סוכנות חיתום ביטוח חיים ולאלמנטארי,
אפשרות לתפעול פנסיוני/אלמנטארי לפרטים
נוספים :שי052-8033305 :
להשכרה בשכירות משנה משרדים בצ'ק פוסט
לסוכני ביטוח אפשרות לתפעול אלמנטארי/
חיים בכל החברות .חנייה בשפע ,לפרטים
נוספים :שי052-8033305 -
 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  350שקל לחודש וחדר במחיר של 800
שקל 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 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 מנוסה מעוניין לקנות תיק ביטוח חיים
קטן  /בינוני באזור המרכז והדרום .אביחי
050-9114142
בסוכנות לביטוח להשכרה כדייר משנה ,בעלות
חודשית וללא התחייבות חדר ניפרד ,ו/או פינת
עבודה “אופן ספייס “ .המחיר פיקס = כולל כל
המיסים  +אפשרות למערכת הקלטת שיחות ,
ורבידי תוכנה.
המשרד ממוקם בא-ת החדש של ראשון לציון,
ליד קניון הזהב  /סינמה סיטי .גישה לתחבורה
ציבורית ,חניה חופשית .לפרטים – שלמה
shlomo@ks-ins.co.il .052-2944888
שאול פסטרנק מעוניין לקנות תיק ביטוח
אלמנטרי באזור תל-אביב 050-5332148 -
סוכנות ביטוח בצ'ק פוסט בחיפה פותחת דלת
למיזמים משותפים עם סוכני ביטוח עצמאיים
באלמנטארי/חיים
לרבות שרותי תפעול פנסיוניים לעסקים לפרטים:
שי052-8033305 -

