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סקר שביעות רצון בתחומי
הבריאות והסיעוד יוצא לדרך
בימים הקרובים יקבלו חברי הלשכה
סקר בנושא שביעות רצון מהטיפול
והשירות של חברות הביטוח | עמוד 6

גיליון מס'  11 … 634במאי 2017

הלשכה בוחנת את פעילותה
כנגד גופי הפנסיה שטרם
הציגו מודל חדש
לתגמול הסוכן

ניפגש
בקלפי
הכירו את המועמדים
לתפקיד נשיא
הלשכה שייבחר
ב 22-בנובמבר

| עמוד 6

סו“ב אורי צפריר ,מ“מ נשיא
הלשכה“ :מדובר בזלזול בסוכנים.
החברות מצפות מהסוכנים
לעבוד ,לשלם הוצאות ,לתת
שירות ,כשהם לא יודעים
מה התגמול שלהם?“
עמוד 3

מגדל מסתייגת
ממתווה סלובנסי 2
ח"כ גפני דורש
מסלינגר להגיע
להסכמות עם
חברי הכנסת
שהסתייגו
מנוסח המתווה
ונציגי מגדל
| עמוד 5
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קמפיין “שוקה”:
הלשכה פנתה
ליועמ"ש
הפנייה במטרה
שהיועץ יתערב
לטובתה בהליך
בעליון  ‰לה"ב הביעה
תמיכה בדרישה
לקיום דיון נוסף
| עמוד 4

חומר
למחשבה
ממה מוטרדים
הלקוחות ואיך
מוכרים
להם כיסוי
ביטוחי
בהתאם
לכך?
| עמוד 9

חדשות הביטוח

ההכרעה בנושא העלאת גיל
הפרישה לנשים מתעכבת

בשלושת החודשים הקרובים ייקבע האם גיל הפרישה לנשים יעלה ל־64
 ‰ח"כ גפני " :מדובר בנושא מורכב עם הרבה השלכות הן על המשק
והן לגבי נשים עובדות ,לרבות נשים במקצועות שוחקים"

רונית מורגנשטרן

ו

עדת הכספים דנה השבוע בסוגיית
גיל הפרישה לנשים ,שצפוי לעלות
ב־ 1באוגוסט  2017באופן מדורג
במשך שנתיים עד לגיל  ,64אלא
שטרם הועברה עמדתו של שר האוצר
בנושא.
בדיון התברר כי מזה כמה חודשים
ביטוח הלאומי שולח לנשים לקראת
גיל פרישה הודעות על דבר דחיית
מועד קבלת הקצבאות ,דבר שעורר
תלונות רבות שהגיעו לידיעת חברי
וחברות הכנסת .יו"ר ועדת הכספים,
ח"כ משה גפני (יהדות התורה) ,הורה
לתקן בנתיים את חוק הביטוח הלאומי
כך שייקח בחשבון את הדחייה בשינוי
חוק גיל הפרישה .בהתאם לכך ,כל
עוד אין החלטה בפועל על העלאת
הגיל ,הביטוח לאומי יאפשר לנשים
שנולדו החל מאוגוסט  1955לקבל
את קצבת הזקנה שלה הן זכאיות.
יש לציין כי העלאת גיל הפרישה
מעבודה לנשים משליכה גם על השוק
הפנסיוני בו עוסקות קרנות הפנסיה,
קופות הגמל וחברות הביטוח.
גפני .הורה לשנות את החוק
הדיון השבוע התקיים לאחר שוועדת
האחרונה נקבע ל־ 1בינואר  .2017שר האוצר
הכספים כבר נדרשה לנושא מספר
פעמים .מדובר בפועל יוצא של תיקון לחוק אמור היה להעביר את עמדתו בעניין לאחר
גיל פרישה שנחקק בשנת  2003ולפיו גיל גיבוש המלצות הוועדה הציבורית שהוא מינה
פרישת נשים היה אמור לעלות החל מ־ ,2011עד לסוף ספטמבר  ,2016וההכרעה בוועדת
אך הדבר נדחה בלחץ ציבורי ופרלמנטרי ובפעם הכספים אמורה הייתה להינתן לפני סוף .2016

המתנה ממושכת במוקד התביעות של מנורה
מזה כמה ימים נתקלים סוכני הביטוח של
מנורה מבטחים בזמני המתנה ארוכים מאוד
במוקד התביעות של הביטוח האלמנטרי של
החברה .הסוכנים מסרו ל"ביטוח ופיננסים"
שהם נאלצו להמתין מעל שעה למענה במוקד.

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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ממנורה נמסר בתגובה כי "עקב עומסים
גדולים מהרגיל במוקד התביעות אכן יש
המתנה ממושכת .הנושא נמצא בטיפול
ותשומת הלב הניהולית והמשאבים הדרושים
מופנים לטובת הנושא".

מכיוון שהשר לא העביר את עמדתו,
הוועדה דחתה עד לסוף חודש יולי
 2017את המועד שבו הגיל אמור
לעלות אוטומטית ,אם לא מתקבלת
החלטה אחרת ,וזאת על מנת לאפשר
דיון והכרעה מסודרים לאחר קבלת
עמדת השר .אלא שעד היום ,השר לא
העביר את עמדתו ואף הביע במכתב
ליו"ר ועדת הכספים בקשה לשמוע
קודם את העמדה הציבורית בעניין,
כפי שתעלה בדיוני ועדת הכספים.

נושא מורכב

"מבחינת החוק הקיים ,היה על שר
האוצר להגיש לוועדת הכספים את
המלצתו ובעקבותיה היה עלינו לקיים
דיון לצורך הכרעה בסוגיה .מדובר
בנושא מורכב עם הרבה השלכות הן
על המשק והן לגבי נשים עובדות,
לרבות נשים במקצועות שוחקים" ,אמר
גפני" .מדובר בבעיה ציבורית ממדרגה
ראשונה ויש להגיע להסכמה רחבה.
נאמר לי שלא יעלה גיל הפרישה
באופן חד צדדי וצריך למצוא פתרון
למסלול בביטוח הלאומי .אם לא נקבל
החלטה נאריך את המועדים בחקיקה".
מנכ"ל האוצר ,שי באב"ד ,הוסיף כי "מכיוון
שהנושא כה מורכב ,השר מעוניין לשמוע קודם
את עמדת הציבור .נעשה את כל המאמצים
לבנות את המודל הטוב ביותר תוך השגת
הסכמה רחבה .נידרש לתת מענה לכל הבעיות
שעלו ולצורך כך יש לנו את שלושת החודשים
הקרובים".
אף שלא הביעו התנגדות עקרונית להעלאת
גיל הפרישה ,חברות הכנסת בוועדה העלו
בעיות שדוחפות אותן להתנגדות למהלך ,בין
השאר נשים במקצועות שוחקים שלא יכולות
לעבוד עד גיל  62ובוודאי שלא מעבר לזה
ונשים שפוטרו או שאינן עובדות מסיבות שונות
כבר מאמצע שנות ה־ 50שלהן.

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

סו”ב אורי צפריר“ :חברות הביטוח היו צריכות להגיע
להסכם תגמול עם הסוכן מראש ולא בדיעבד”
ממלא מקום נשיא הלשכה“ :מדובר בזלזול בסוכנים .החברות מצפות מהסוכנים לעבוד,
לשלם הוצאות ,לתת שירות ,כשהם לא יודעים מה התגמול שלהם?“

רונית מורגנשטרן

ה

חוק האוסר זיקה בין תגמול הסוכן לדמי
הניהול במוצרים הפנסיוניים נכנס לתוקף
ב־ 1באפריל ,כשבמועד זה היו גופי
הפנסיה צריכים להציג לסוכניהן מודל חדש על
פי החוק .ואולם ,עד כה רק שתי חברות ,איילון
והלמן אלדובי ,הציגו מודל התואם לחוק גם
בפנסיה וגם בגמל והשתלמות.
חברות הביטוח האחרות טוענות כי הן מציגות
את המודל החדש לסוכניהן באופן אישי ,ואולם,
מבדיקה של ביטוח ופיננסים עולה כי מעט מאוד
סוכנים קיבלו פניות כאלו והרוב עובדים ללא
ודאות לגבי התגמול שלהם.
“מדובר בזלזול בסוכנים .החברות אומרות לנו
‘נשב עם כל סוכן בנפרד’ אך הן סתם מושכות
זמן .אם הן באמת יושבות עם כל סוכן אז התהליך
יסתיים בעוד חודשים רבים .ומה יהיה עד אז?
החברות מצפות מהסוכנים לעבוד ,לשלם הוצאות
ולתת שירות כשהם לא יודעים מה התגמול
שלהם? גם בחברה אומרים לעובד ‘תעבוד בינתיים

ונודיע לך עוד כמה חודשים כמה
רוצים לעדכן או להרחיב
תשתכר?’ הרי זה לא עולה על
את הביטוח הפנסיוני של
הדעת” ,טוען סו”ב אורי צפריר,
עובדיהם ,אנחנו לא יכולים
מ”מ נשיא לשכת סוכני ביטוח.
לדחות את הפניות שלהם.
כל החברות הגדולות נוהגות
הרשות עוקבת אך לא
אותו דבר כשהן טוענות
שהן יושבות עם כל סוכן על
מתערבת
התגמול שלו .מה המשמעות
יש להדגיש כי הממונה על
שהחברות הגדולות מחזיקות
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון,
ברוב השוק בדרך זהה .הן
דורית סלינגר ,אינה מתערבת
צפריר" .מצב בלתי נסבל"
היו צריכות להגיע להסכם
בסוגיה זו משום שמדובר
תגמול עם הסוכן מראש ולא
בהסכמים מסחריים בין החברות
לסוכניהן .עם זאת ,גורמים ברשות מסרו בדיעבד” ,אומר צפריר.
ל”ביטוח ופיננסים” כי הם עוקבים אחרי הנעשה
לשכת סוכני ביטוח בוחנת בימים אלה צעדים
בתחום זה ,וכי לכל החברות יש כבר מודלים משפטיים נגד החברות וגופי הפנסיה האחרים.
חדשים.
“תפקידה הוא לדאוג לאינטרסים של הסוכנים
לדברי צפריר ,כתוצאה מהמצב הלא ברור סוכני וגם של לקוחותיהם ,אותם הם משרתים .הלשכה
הביטוח לא יוזמים מכירת ביטוחים פנסיוניים תעשה כל שביכולתה כדי להביא לתיקון המצב
חדשים“ .אבל אם יש עסקים שהם לקוחות והם הבלתי נסבל” ,אומר צפריר.

מרכזי השירות של שגריר  -הכתובת שלך לטיפול בנזקי פחחות וצבע

מטפלים ומלווים בתביעות צד ג'
הסדרים עם רוב חברות הביטוח
רכב חלופי מהיום הראשון

בהסדר
עם:
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מפתח תמורת מפתח
איסוף והחזרת הרכב מבית הלקוח
מוסכי הסדר של מספר חברות השכרה

חדשות הביטוח

הלשכה פנתה ליועץ המשפטי לממשלה
על מנת שיתערב לטובתה בהליך בעליון
להב הצטרפה לבקשת הלשכה לקבל הארכה למועד הגשת
הבקשה לדיון נוסף בעניין הקמפיין

רונית מורגנשטרן

ל

שכת סוכני ביטוח פועלת בבית המשפט
העליון במטרה לקיים דיון נוסף בהרכב
מורחב בערעור של ביטוח ישיר ,אותו
קיבל בית המשפט בשבוע שעבר .להב ,לשכת
העצמאים בישראל ,הביעה תמיכה בבקשת
הלשכה לקבל הארכה למועד הגשת הבקשה
לדיון נוסף .במקביל פנתה הלשכה אל היועץ
המשפטי לממשלה על מנת שזה יתערב לטובתה
בהליך בעליון.
בתחילת החודש קיבל בית המשפט העליון
את ערעורה של חברת ביטוח ישיר ( 9מיליון)
והפך את החלטת בית המשפט המחוזי מאפריל

 ,2016כשפסל לשידור את קמפיין הפרסום
וטען שיש בו לשון הרע .פסיקת בית המשפט
העליון ,בהרכב של שלושה שופטים ,התירה
את המשך שידורי הקמפיין .לפני שנה פסל
בית המשפט המחוזי את הקמפיין לאחר שקבע
שיש בו פגיעת לשון הרע בסוכני הביטוח,
וכי הוא כולל מסרים מטעים וכוזבים לגבי
תפקידם .בפסק הדין בעליון השבוע נקבע
כי "לא זו בלבד שאין מדובר במצב עובדתי,
אלא שמדובר במצג פארודי הנעשה על דרך
ההגזמה ,כך שאין ולו חשש שהצרכן הסביר
יתייחס לדברים ברצינות“.

אושרה הצעת חוק לפיה חברות הביטוח יוכלו להגיש
תביעה נגד צד שלישי רק לאחר ששלחו לו התראה
ההצעה שאושרה לקריאה ראשונה נועדה להקל על מערכת המשפט על ידי
הפחתת היקפי התביעות ולמנוע הוצאות מיותרות מאזרחים

רונית מורגנשטרן

ו

צילום :אתר הכנסת

עדת הכספים אישרה פה אחד לקריאה לאחר שתבע את חברת הביטוח ,ואותו צד ג'
ראשונה את הצעת החוק לפיה חברת ביטוח שאשם באופן חלקי או מלא בתאונה נתבע על
תוכל להגיש תביעה נגד צד שלישי (תביעת ידי החברה באופן מיידי לאחר קבלת פרטיו
שיבוב) רק לאחר ששלחה לו התראה על כוונתה מהנפגע ,מבלי שנעשתה כל פנייה אליו".
ההצעה נועדה גם להקל על מערכת המשפט
להגיש תביעה ,ובחלוף  30יום ממועד שליחת
התראה זו .תקופת זמן זו נועדה לאפשר לחברת על ידי הפחתת היקפי התביעות וכן לאפשר
הביטוח ולאדם השלישי להסדיר את סוגיית הגעה להסדרים מחוץ לכותלי בית המשפט
ולמנוע הוצאות מיותרות מאזרחים" .יתכן
הפיצוי או השיפוי מחוץ לכותלי בית המשפט.
שבמקרים רבים אנשים היו
במקרה שהתביעה הגיעה
מודים באשמה ומביעים
לבירור בפני בית המשפט
נכונות להגיע להבנות מיד
ומתברר כי חברת הביטוח לא
בדרך הקלה ללא פנייה לבית
שלחה לאדם השלישי התראה
המשפט" ,הוסיף מקלב" .מצד
כאמור ,מוצע כי בית המשפט
אחד ,יש את חברת הביטוח
יוכל להטיל עליה הוצאות
שמעוניינת להשלים את
בסכום שימצא לנכון.
ההליך כמה שיותר מהר ומצד
יוזם הצעת החוק ,ח"כ אורי
שני את האזרח שמקבל תביעה
מקלב (יהדות התורה) ,אמר
משפטית ונאלץ לשכור עו"ד
בדיון כי החליט להגיש את
שייצג אותו ולעתים גם
ההצעה "לאחר קבלת פניות
צריך לשאת בהוצאות בית
רבות מצד הציבור בעקבות
מקלב" .יתכן שבמקרים רבים
אנשים היו מביעים נכונות להגיע
המשפט ותשלום הנזק .אנחנו
תביעות ביטוחיות נגד צד
להבנות ללא פנייה לבית המשפט"
מבקשים שהתהליך הראשוני
ג' ,שבהן הנפגע מפוצה
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שיהיה בעקבות אירוע ביטוחי הוא כזה שבו
חברת הביטוח תשלח אל אותו צד ג' את מהות
הפגיעה ,מכתב עם תיאור המקרה ואפשרות
למשא ומתן לפני פנייה לבית המשפט .בנוסף,
שתהיה סנקציה כנגדה שבמידה שלא תעשה כן
יהיה עליה לשאת בהוצאות המשפט".
סמנכ"ל רגולציה באיגוד חברות הביטוח ,גיל
סלומון ,אמר בדיון כי "הרציונל של הצעת
החוק ברור .היא מנסה לפתור סכסוכים מחוץ
לכותלי בית משפט ,להקל על המערכת ולצמצם
הוצאות למעורבים .אך צריך לפעול כאן עקרון
ההדדיות .אם רוצים לחייב את חברות הביטוח
לפנות קודם לצד ג' ,אזי שגם אזרחים לא יגישו
תביעות ללא פנייה לצד ג' או לחברות אותן הם
תובעים".
נציגת משרד המשפטים הילה דוידוביץ',
הביעה התנגדות להתניית האפשרות לפנות
לבית המשפט ואמרה כי "דלתות בית המשפט
פתוחות בפני כל מי שרוצה לפנות ,מדובר בזכות
חוקתית וכששופט יטיל הוצאות על אותו מבטח
וזה פוגע בתמריץ של אותו מבטח לפנות לבית
המשפט כשהוא רואה לנכון לעשות זאת".

חדשות הביטוח

מגדל מסתייגת ממתווה
משטר ההון החדש

יו“ר ועדת הכספים דורש מסלינגר להגיע לפשרות עם מגדל לגבי תקופת
המעבר בנושא הסולבנסי  ‰הוועדה נוטה לקבל את עמדת מגדל

רונית מורגנשטרן

ב

תום דיון סוער ולאחר שמיעת
הסתייגויות חברי הכנסת ממתווה משטר
ההון החדש של חברות הביטוח (סולבני
 )2בתחום ביטוחי החיים ,שאמור להבטיח את
כושר הפירעון ועמידה בהתחייבות של חברות
הביטוח למימוש הכיסויים הביטוחיים על ידי
הציבור ,צפויה הוועדה להתכנס שוב לצורך
הכרעה בנושא בשבועות הקרובים .יו"ר ועדת
הכספים ,ח"כ משה גפני (יהדות התורה) דרש
מרשות שוק ההון ביטוח וחיסכון שבראשות
דורית סלינגר ,להגיע להסכמות עם חברי
הכנסת שהסתייגו מנוסח המתווה כפי שהוא,
ועם נציגי חברת מגדל ,בעיקר בנוגע למשך
תקופת המעבר עד להשגת כל ההון הנדרש
מהחברה .גפני אמר כי "מצד אחד יש כאן
אינטרס ציבורי להבטיח את יכולת העמידה של
חברות הביטוח בהתחייבויות למבוטחים ,ומצד
שני ,את יכולתן של החברות לעמוד בדרישות
ההון ולמנוע עלייה במחירי הביטוחים".

פריסה לשש שנים

תקנות סולבנסי  2הן תקנות חדשות ,הבאות
להתאים את ההון הנדרש של חברות הביטוח
לסיכונים העסקיים של חברות הביטוח .איגוד
חברות הביטוח הגיע להסכמות עם סלינגר
בתחילת פברואר לפריסת היישום לשש שנים,
במקום שנתיים בחוזר המקורי .מגדל היא
היחידה שלא הסכימה לכך ,וזה היווה את הרקע
לפרישתה מאיגוד והתאחדות חברות הביטוח.

מגדל שבשליטת שלמה אליהו,
מבקשת לפרוס את תקופת היישום
של דרישות ההון העצמי למשך 16
שנה על מנת להקל עליה ,משום
שהיא הגדולה בתחום ביטוחי החיים,
(שחלק מרכזי בו בנוי על תיקים
ישנים) והיא תידרש להעביר הון
עתק לטובת הסולבנסי  .2יש לציין,
כי יש לתקנות השפעה גם על
יכולת החברות לחלק דיבידנדים
שכן עליהן להבטיח קודם כל את
יכולת הפירעון במצבי קיצון.
פריסה ארוכה יותר גם עשויה
לאפשר למגדל לחלק דיבידנד ,מה
שיקל על המצוקה התזרימית של
דנינו“ :מה שיחול על כל הענף יחול על מגדל"
בעלי השליטה בחברה.
בדיון בוועדת הכספים אמר יו"ר
מגדל יוחנן דנינו ,כי "איגוד חברות הביטוח ,ביום בהיר אחד לדרוש להביא את הכסף" .עוד
ממנו פרשנו בגלל הסולבנסי ,היה במו"מ מול אמר דנינו" ,מגדל בעד סולבנסי  .2מגדל לא
הפיקוח ,והיתה לו רשימה של דרישות שחלקן רוצה טובות והנחות בעניין הדיבידנד  -מה
התקבלו וחלקן לא .מה שלא התקבל מהותי שיחול על כל הענף יחול על מגדל .בעניין
למגדל ,שכן החברה מייצגת שליש מביטוח התוכן – חברת מגדל מתכוננת לעניין הזה
החיים במדינה .יש לנו  2.1מיליון מבוטחים .ברצינות הרבה ביותר .כל ההנפקות האחרונות
צריך להבין שכחברה הגדולה ביותר של שעשינו היו לטובת הסולבנסי ."2
בדיון דרשו חברי כנסת לפרוס את משך
ביטוח חיים ,מגדל צריכה להגיע להבנות עם
הפיקוח כי אחרת ניכנס למהפכה גדולה .אם התקופה להשגת ההון הנדרש עד ל־ ,2031ולא
היום דרישות ההון ממגדל הן  4מיליארד שקל ,עד  2021כפי שדורשים ברשות שוק ההון .חברי
ביום אחד צריך להגיע ל־ 11מיליארד בגלל הכנסת של הקואליציה תמכו ברובם בעמדת
הדרישות החדשות  -וכל זה בן לילה .אי אפשר מגדל ,וחברי האופוזיציה בעמדת הרשות.

הברוקר הלונדוני אינטגרו ברוקרס בביקור בישראל

ב

חודש שעבר ביקרו בארץ נציגי
הברוקר הלונדוני הגדול אינטגרו ברוקרס
בישראל .במהלך ביקורם נערך מפגש עמם
בנושא מיזם הלויד'ס של לשכת סוכני ביטוח,
שהברוקר הוא הגוף אתו עובד המיזם ומאתר
את הכיסויים בלויד'ס עבורו.
במפגש סקר סו"ב אריאל מונין ,יו״ר הוועדה
לביטוח כללי את פעילות הלשכה ,הוועדה
וצורת העבודה של הסוכנים בישראל.
אנדרו פארק ,מנהל תחום החבויות ,הסביר
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בחברה כי מיזם הלויד'ס של הלשכה מהווה
פעילות ייחודית ומעניינת וכי הפרויקט קורם
עור וגידים כמתוכנן .הוא ציין שמדובר בפעילות
משלימה ולא מתחרה לחברות המקומיות.
עודד צסרקס ואסף חגאי פרי ,מייסדי המיזם,
הסבירו "שככל שאנחנו לומדים את הפרויקט
אנחנו מבינים עד כמה קיים הצורך בפתרון
מחוץ לקופסא ,לעסקים קטנים ובינוניים בעלי
מאפיינים הגורמים לסירוב מצד המבטחות
המקומיות".

חדשות הביטוח

סוכני ביטוח שהם חברי
קיבוץ יוכלו לקבל עמלות
רונית מורגנשטרן

ב

בחירות לנשיא לשכת סוכני ביטוח
יתקיימו ב־ 22בנובמבר  .2017השבוע
הודיע רשמית סו"ב אורי צפריר ,משנה
לנשיא וסגן נשיא הלשכה ,כי הוא מתמודד על
התפקיד .לפני כן הודיעו על מועמדותם גם סו"ב
עוזי ארגמן ,יו"ר ועדת הרווחה בלשכה ,סו"ב
ליאור רוזנפלד ,יו"ר סניף חיפה בלשכה וסו"ב
מוטי דהרי ,חבר המועצה הארצית בלשכה.
לתפקיד יו"ר ועדת הבחירות נבחר עו"ד איתן
הברמן ,שניהל בעבר את הבחירות בליכוד
ורשימה רבה של גופים נוספים .הוועדה תקבע
את המועד הסופי להגשת המועמדות ואת נהלי
הליך ההתמודדות והבחירות.
מערכת הבחירות לנשיאות הלשכה טרם
נפתחה רשמית וצפויה להיפתח בסוף מאי ,ואולם
המועמדים כבר החלו לפרסם את עמדותיהם
לגבי תפקיד נשיא הלשכה במטרה לצבור קולות
בקרב סוכני הלשכה.
הנשיא המכהן ,סו"ב אריה אברמוביץ ,הנחה
את עובדי הלשכה שלא להתעסק בנושא
הבחירות ואמר בישיבת המועצה הארצית
האחרונה כי "אני בטוח שמערכת הבחירות תהיה
מוצלחת ונקייה מכל רבב".

מינויים חדשים במנורה
רונית מורגנשטרן

מ
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רונית מורגנשטרן

ה

עקבות פנייתו של חבר הכנסת איתן
ברושי ,מהמחנה הציוני ,לוועדות
הכנסת וממונה על רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון ,דורית סלינגר ,הוחלט כי
חברות הביטוח יוכלו לשלם עמלות סוכן
ביטוח גם לסוכן שהוא חבר קיבוץ.
עד עתה ,בגלל תקנות המאפשרות לחברות
הביטוח לשלם עמלות רק למי שהוא סוכן
ביטוח ,התקשו סוכני ביטוח שהם חברי קיבוץ
לקבל את העמלות להם הם זכאים .בעקבות
הפנייה של ח"כ ברושי לממונה על שוק ההון,
הסכימה סלינגר לאפשר את העברת העמלות
לקיבוץ עצמו ולא לסוכן ישירות ,וזאת לאחר
אישור הממונה .הובהר על ידי הממונה כי
העברות כאלה יוכלו להתבצע רק באישור
הממונה ולאחר שייבחן שאין השלכות מיסוי
ושההעברות לא נעשות משיקולים אלה.
"אני תקווה כי סיכום זה ימומש בקרוב
וסוכני ביטוח שהם גם חברי קיבוץ לא יופלו
עוד לרעה" ,אמר ח"כ ברושי" .רצינו להגיש
הצעת חוק בנושא אך בעקבות שיתוף הפעולה
של הממונים לא נאלץ להיכנס להליך חקיקה
והדבר ייפתר גם בלעדיו".

שה מורגנשטרן ,משנה למנכ"ל ומנהל
אגף ביטוח חיים במנורה מבטחים ,מונה
לתפקיד מנהל אגף מערכות מידע בחברה,
במקומו של רון גריסר ,שביקש לפרוש מעבודתו
בחברה לטובת מינויו לתפקיד בכיר במערכת
הבנקאית .תחום מטה ומחשוב ותחום הסכמים
ותגמול ,הנכללים כיום באגף ביטוח חיים ,יועברו
לאגף מערכות מידע תחת מורגנשטרן.
במכתב לעובדי החברה כתב מנכ"ל מנורה
מבטחים מוטי רוזן כי "מורגנשטרן עובד בחברה
משנת  ,2003ומתחילת שנת  2011כיהן כמנהל
אגף ביטוח חיים .בתפקיד זה הוביל שינויים
ארגוניים ותפעוליים רבים אשר הובילו את אגף
ביטוח החיים בחברה להישגים משמעותיים ,ביניהם
שיפור משמעותי בשביעות רצון סוכני החברה
ולקוחותיה מהשירות הניתן להם ,פיתוח עסקים
חדשים ,גידול בנתח השוק ועליה ברווחיות".
רוזן הודיע על מינוי בכיר נוסף יואב הורביץ
המכהן בשלוש השנים האחרונות כסמנכ"ל

המירוץ
לנשיאות

וכמנהל תחום מערכות חיסכון ארוך טווח
באגף מערכות מידע ,ימונה למנהל אגף ביטוח
חיים ,יהיה חבר בהנהלת החברה ויישא בתואר
סמנכ"ל בכיר" .הורביץ עובד בקבוצה משנת
 2009ומביא עמו ניסיון רלוונטי רב ממגוון
תפקידים שביצע בהצלחה רבה בקבוצה ,בין
היתר ,כמנהל אגף תפעול במנורה מבטחים
פנסיה וגמל" ,ציין רוזן.
גיל שלסקי ,המכהן כמנהל תחום עסקים ומוצרים
באגף ביטוח חיים ,ימשיך לכהן בתפקידו ויישא
בתואר סמנכ"ל בכיר.
במסגרת השינויים ,יתבצע שינוי מהותי במבנה
אגף ביטוח חיים במנורה ,והוא יכלול את התחומים:
תחום שירות ותפעול ,התחום המקצועי ,מחלקת
הגבייה ותשלומי מעסיקים ומחלקת שימור
לקוחות .כמו כן ,תחום עסקים ומוצרים בביטוח
חיים יופרד מאגף ביטוח חיים ,ויכלול בנוסף
למחלקות הקיימות בתחום ,גם את מחלקת
תביעות ביטוח חיים.

סקר שביעות רצון
בימים הקרובים תקיים לשכת
סוכני ביטוח ,בהובלת ועדת
הבריאות והסיעוד שבראשות סו"ב
יואל זיו ,סקר בין חברי הלשכה
על איכות השירות שהם מקבלים
מחברות הביטוח בתחומי
הבריאות והסיעוד .הסקר כולל
שאלות שיכוונו לשביעות רצון
הסוכנים מהטיפול והשירות שהם
מקבלים בתחומים שונים בביטוחי
בריאות והסיעוד מהחברות .הסקר
הוא דיגיטלי והשאלות יועברו אל
חברי הלשכה באמצעות הדואר
האלקטרוני .השאלון הוא אישי
ואינו ניתן להעברה.
הלשכה מבקשת את שיתוף
הפעולה של חברי הלשכה כדי
להביא לתיקון תקלות ובעיות
בתחום זה.

חדשות הביטוח

 30%ממניות ביטוח ישיר יועברו
ללאומי פרטנרס

בנק לאומי ירכוש עם קבוצת משקיעים כ־ 30%תמורת  480מיליון שקל מביטוח ישיר
השקעות פיננסיות שתימחק מהבורסה

רונית מורגנשטרן

ח

ברת ביטוח ישיר שבשליטת
משפחת שניידמן ,דיווחה
בתחילת השבוע כי חתמה
על מזכר הבנות עם לאומי פרטנרס.
לפי המזכר ,ירכשו "לאומי פרטנרס,
זרוע ההשקעות של בנק לאומי",
ומשקיעים נוספים אותם לאומי
פרטנרס יגייס ,כ־ 30%ממניות
"ביטוח ישיר השקעות פיננסיות"
תמורת כ־ 480מיליון שקל.
ההבנות כפופות למחיקת ביטוח
ישיר מהבורסה ,והשלמת הפיכתה
לחברה פרטית על מנת לעמוד
בהוראות סעיף  21לחוק לקידום
התחרות ולצמצום הריכוזיות .החוק
אוסר על חברות ציבוריות לשלוט

בחברות באמצעות יותר משלוש
שכבות ומעלה.
"ביטוח ישיר השקעות פיננסיות"
מחזיקה ב־ 48.47%ממניות ביטוח
ישיר .בעלת השליטה ב"ביטוח
ישיר השקעות פיננסיות" היא
קבוצת צור שמיר ,שבבעלות
משפחת שניידמן ,המחזיקה
ב־ 76.6%ממניותיה .על צור
שמיר לצמצם עד לסוף  2019את
שלוש השכבות הנוכחיות לשתיים,
בהתאם לחוק הריכוזיות.
חלקו של לאומי פרטנרס,
שבניהולו של ירון בלוך ,יהיה עד
 10%תמורת כ־ 150מיליון שקל,
בהתאם לחוקי הבנקאות האוסרים

על בנק להחזיק ביותר מ־ 10%מהון
המניות של חברת ביטוח.
ההשקעה תתבצע לפי שווי של
 1.42מיליארד שקל ל"ביטוח ישיר
השקעות פיננסיות" .מדובר בהנחה
משמעותית של כ־ 20%לעומת שווי
השוק הנוכחי בו נסחרת החברה,
העומד על כ־ 1.74מיליארד שקל.
השווי האמור הותאם לדיבידנדים
ולתנועות הון בחברה לאחר ה־31
במרץ  2017ועד למועד ההקצאה.
הרכישה תתבצע בדרך של הקצאת
מניות ,שישמשו בהמשך לרכישת
חלקם של בעלי המניות מקרב
הציבור ( )23.4%ולמחיקת החברה
מהמסחר בבורסה .לאומי פרטנרס

תהיה זכאית לעמלה כמקובל עבור
שיווק המניות המוקצות.
חתימת הסכם השקעה מחייב
כפופה לגיוס המשקיעים ,השלמת
בדיקת נאותות של המשקיעים
בחברה ,וקבלת אישור שהארגונים
המוסמכים של החברה ושל
המשקיעים.
עוד מחייב ההסכם קבלת
האישורים הנדרשים על פי דין,
ובכלל זה האישורים הרגולטוריים
הנדרשים על פי דין ,כלל
שיידרשו ,לרבות אישור הממונה
על שוק ההון ,ביטוח וחסכון ,בית
המשפט האסיפה הכללית של
בעלי המניות של החברה.

מגדל משיקה כיסוי ביטוחי בקרן ההשתלמות
הכיסוי הביטוחי מיועד לבעלי יתרת צבירה בקרן ההשתלמות של לפחות  5,000שקל ‰
אמיל וינשל" :חלק ממערך הכלים והמוצרים שאנו מעמידים לרשות סוכני הביטוח"

רונית מורגנשטרן

ח

ברת הביטוח מגדל מציגה מוצר חיסכון
משולב חדש בשם "מגדל השתלמות
לחיים" ,הכולל חסכון בקרן השתלמות תוך
שילוב כיסוי ביטוחי למקרה מוות .שילוב ביטוח
החיים למקרה מוות בתכנית "מגדל השתלמות
לחיים" מקנה סכום ביטוח קבוע של  150אלף שקל
למוטבי העמית במקרה של פטירתו.
אמיל וינשל ,מנהל חטיבת הלקוחות וערוצי
ההפצה במגדל ,מסביר כי "החידוש במגדל
השתלמות נובע מהתפיסה לפיה יש לראות בכספי
קרן ההשתלמות כספים משלימים לביטחון הכלכלי
של המשפחה לאורך זמן .משכך ,ניתנת מעתה
לעמית האפשרות לחזק עוד יותר את הביטחון
הכלכלי של משפחתו ,במקרה של מוות חלילה,
מתוך ראיה לטווח ארוך וכחלק ממערך הכלים
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וינשל.

והמוצרים שאנו מעמידים לרשות סוכני הביטוח,
הוספת הכיסוי תבטיח למשפחתו של העמית מקור
כספי נוסף".
וינשל מדגיש כי "עלות רכישת כיסוי הריסק
כחלק ממגדל השתלמות הינה נמוכה משמעותית
אל מול כל מוצר ריסק אחר .בנוסף ,הפרמיה עבור
הכיסוי הביטוחי משולמת ממרכיב החיסכון".
הכיסוי הביטוחי מיועד לבעלי יתרת צבירה
בקרן ההשתלמות של לפחות  5,000שקל או
הפקדה חודשית שוטפת של לפחות  250שקל.
ההצטרפות ניתנת לעמיתים בגילאי ,18-60
כאשר עלות הפרמיה הנגבית מהצבירה מחולקת
על פי שלוש קבוצות גיל 18 :עד  40 ,40עד ,55
 55עד  ,67ו־ 67עד תום תקופת הביטוח.

כנס סוכנים

 79%מהסוכנים פעילים
רבות בתחום הפנסיוני

מסקר משוב על כנס ביטוח חיים ופנסיוני עולה כי רוב הסוכנים שהשתתפו
בסקר מעוניינים להעמיק בלימודי תכנון פרישה ותכנון פיננסי למשפחה

רונית מורגנשטרן

%

 35מסוכני הביטוח הפנסיוניים מעוניינים
להעמיק בלימודי תכנון פרישה25% ,
מעוניינים להעמיק בתכנון פיננסי
למשפחה 23% ,בתכנון משכנתאות ו־ 17%במוצרי
חיסכון .כך עולה מסקר משוב לשביעות רצון
הסוכנים שהשתתפו בכנס הפנסיוני האחרון
שהתקיים בחודש מרץ באילת .הסקר בוצע בקרב
 130ממשתתפי הכנס באמצעות שאלון שנשלח
אליהם בסמס.
לדברי סו”ב יובל ארנון ,זו הפעם הראשונה
שהסקר נערך בצורה זו ולאור ממצאיו תפתח
הלשכה השתלמויות מקצועיות לטובת הסוכנים
בנושאים אלו .עוד עולה מהכנס כי 79%
מהנשאלים פעילים במידה רבה בתחום הפנסיוני,
 13%במידה מסוימת  5%במידה מועטה ,ו־ 3%אינם
פעילים כלל בתחום .בנוסף 16% ,מהנשאלים הם
חברי .MDRT

האם הנך מעוניין בלימודי עומק באחד מנושאי הכנס?
שיווק מוצרי חיסכון
תכנון משכנתאות

17%
35%

תכנון פיננסי משפחתי
(כלכלת משפחה)
תכנון פרישה

23%
25%

 39%סברו שההרצאות המקצועיות
בכנס והדו־שיח תרמו להם רבות
מבחינה מקצועית
בהתייחס לכנס עולה כי  81%מהסוכנים חשבו
שהכנס תרם להם באופן כללי 39% ,סברו שהכנס
תרם להם רבות ו־ 42%במידה מסוימת17% .
סברו שהכנס תרם להם במידה מועטה ו־ 2%חשבו
שהכנס לא תרם להם.
בהתייחס להרצאות 39% ,סברו שההרצאות
המקצועיות בכנס והדו־שיח תרמו להם רבות
מבחינה מקצועית ,ו־ 41%במידה מסויימת18% .
במידה מועטה ו־ 2%סברו שהכנס לא תרם להם
מקצועית.
בהתייחס לשאלה האם הכנס הוסיף לידע
הסוכנים בתחום הפנסיה ,השיבו  30%מהסוכנים כי
במידה רבה - 48% ,במידה מסויימת 18% ,במידה
מועטה ו־ 4%ענו כי לא הוסיף כלל.
הסקר התייחס גם לתכניות הבידור במהלך
הכנס ,ומהתוצאות עולה כי  37%נהנו במידה
רבה מהתכניות 36% ,במידה מסוימת 19% ,במידה
מועטה ו־ 8%לא נהנו כלל.
השאלה האחרונה התייחסה לבני ובנות הזוג
ועד כמה היו מרוצים מהפעילויות בכנס36% .
היו מרוצים במידה רבה 35% ,במידה מסוימת,
 19%במידה מועטה ו־ 9%לא היו מרוצים בכלל.
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האם ההרצאות המקצועיות והדו־שיח שהיו בכנס
תרמו לך מבחינה מקצועית?
במידה מועטה
במידה מסויימת
לא תרמו כלל

18%

תרמו במידה רבה

39%
41%
2%

עבודת הסוכן

מה מטריד את הלקוחות ואיך
מתאימים להם פתרונות?
צורכי הלקוחות ורצונם משתנים בהתאם למאפיינים שונים ולכן חשוב
לזהותם ולהתאים את הכיסוי הביטוח בהתאם לכך

סו"ב יובל ארנון

ע

בודת סוכן הביטוח עוסקת במתן
פתרונות ביטוחיים בהתאם לצרכים
ורצון הלקוח .אם להתעלם מצורכי
המעסיקים ,כאשר יושבים עם לקוח ומנהלים
איתו שיחה על צרכים ורצונות יש חשיבות
למועד הפגישה .למשל ,כאשר יושבים עם
לקוח רווק ,רצונותיו וצרכיו שונים מלקוח
צעיר שהוא נשוי עם ילדים ,וכאשר יושבים
עם לקוח בגיל מתבגר יש שוני בתפיסת עולמו
לעומת לקוח צעיר יותר .מעבר לפקטורים של
גיל ,מצב משפחתי וסטטוס תעסוקתי יש לקחת
בחשבון גם את תפיסת העולם של הלקוח ,איך
הוא תופס את החיים ,מה עמדתו לשאיריו ,איך
מנהל ביום יום את ענייניו הכספיים וכדומה.
כל לקוח הוא עולם שלם בפני עצמו ,ואין דומה
האחד לשני.
למרות ההבדלים ,מסתבר שיש מספר נושאים
שמטרידים את הלקוחות ,והם חוזרים על עצמם
בעוצמות שונות אצל כל לקוח ולקוח:
•איך תסתדר המשפחה אם אמות בפתאומיות?
•איך אוכל להתמודד עם מחלה קשה מבחינה
כספית?
•מה יקרה לי ולמשפחתי במקרה שאאבד את
כושר העבודה או תוטל בי נכות?
•האם אוכל להבטיח לילדיי חינוך ,השכלה
גבוהה ותמיכה לתחילת דרכם?
•האם אוכל לחיות בכבוד כשאפרוש לפנסיה?
•איך תתמודד המשפחה שלי אם אהפוך
למקרה סיעודי ואהיה עליה לנטל?
נקודות אלו חוזרות על עצמן כאשר אנו
מנהלים שיחה רצינית עם לקוחות .רובן עוסקות
במקרי קיצון של קטסטרופות שונות ,ובדרך
כלל רק מספר קטן בלבד עוסק גם בתרחישים
שאינם משקפים קטסטרופות בהכרח ,אלא דאגה
מהיכולת לבנות קרנות הון שונות עבור הילדים
כאשר הם יתבגרו ,ואיך מבטיחים את עתידם
לאור המציאות הכלכלית הלא פשוטה שמחכה
להם.
תפקידו העיקרי של סוכן הביטוח הוא
להיפגש עם לקוחותיו ולבחון יחד איתם מה
הצרכים והרצונות שלהם .ניתן אף להציג
בפניהם נקודות אילו ולבקש מהם לדרג למה
מבחינתם הכי חשוב לתת פתרון מידי ומה
פחות ,וכך ללמוד בדרך נוספת מה באמת
מטריד את הלקוח ועל מה הוא יהיה מוכן
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כל לקוח הוא עולם שלם בפניי עצמו

תפקידו העיקרי של סוכן הביטוח
הוא להיפגש עם לקוחותיו ולבחון
יחד איתם מה הצרכים והרצונות
שלהם .ניתן אף להציג בפניהם
נקודות אילו ולבקש מהם לדרג
למה מבחינתם הכי חשוב לתת
פתרון מידי ומה פחות
לשלם כדי לקנות לעצמו שקט נפשי לשנים
הקרובות.
סוכן ביטוח לא מוכר ביטוח ריסק ,אובדן

כושר עבודה או פוליסת פרט לחסכון ,סוכן
ביטוח מוכר ללקוחותיו תחושה והרגשה של
ביטחון ושקט נפשי ,וכאשר הוא מוכר זאת
ללקוחותיו הוא גם קונה לעצמו שקט נפשי,
תחושת שליחות ומצפון נקי ,כך ששני הצדדים
יוצאים מרווחים.
פגישות שרות הן מעין פגישות תחזוקה ,אלו
לא פגישות טכניות בלבד אשר עוסקות בבדיקת
מצב קיים לעומת מצב קודם ,פגישות שרות
הן פגישות אשר מטרתן אחת בלבד – שמירה
על תחושת הביטחון והשקט הנפשי של הלקוח,
ומפה חשיבותן הרבה על ציר הזמן.
הכותב הוא יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכת
סוכני ביטוח

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

סוכן צעיר

“כל אזרחי מדינת ישראל הם
לקוחות פוטנציאליים”

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו  ‰השבוע:
סו"ב ישי דוד ,מנכ”ל משותף בסוכנות ישי ורמי דוד סוכנות לביטוח בע”מ בעפולה

"כל יום מביא אתו אתגרים
חדשים ,עניין חדש ,מפגשים עם
אנשים שזה משהו שאני מאוד
אוהב וטיולים בכול רחבי הארץ
אצל לקוחות”

גיל30 :
מצב משפחתי :רווק
ותק 9 :שנים בתחום .סוכן פנסיוני ,סוכן כללי,
לקראת סיום רישיון בייעוץ וניהול השקעות.
למה בחרת לעסוק בביטוח ישר אחרי
השירות הצבאי?
“אבי הוא סוכן ביטוח ותיק אך למרות זאת
מעולם לא העליתי על דעתי לעסוק בביטוח.
הייתי גולנצ’יק שרצה לעשות כסף כדי לטייל
בחו”ל .אבי הציע לי להצטרף אליו למשרד
שכדאי לי ,שיש לי שם את כל התשתיות
והסיוע המקצועי .השתכנעתי ,נשאבתי
למקצוע ומהר מאוד התאהבתי בו .אני
מתמחה בכל סוגי הביטוחים ובעיקר במתן
פתרונות לנישות מורכבות.

מצב שאם לא נתמקצע לא נהיה רלוונטיים.
כאנשי מקצוע ששולטים ברגולציה אנחנו
יכולים לתת ערך מוסף ללקוחות שלנו.
"ההשמצות" רק מכניסות לציבור את
המודעות שאולי במוצרים פשוטים יוכלו
לקבל מענה כלשהו בביטוחים הישירים ,אבל
מוצרים מורכבים ומוצרים שעד היום לא
חשבו עליהם – אותם הם ימצאו אצל סוכני
הביטוח".

מה אתה אוהב במקצוע?
“את האתגר .כל יום מביא אתו אתגרים
חדשים ,עניין חדש ,מפגשים עם אנשים שזה
משהו שאני מאוד אוהב וטיולים בכול רחבי
הארץ אצל לקוחות”.

איזה טיפים אתה יכול לתת
לסוכנים צעירים כמוך?
“להתמקצע כל הזמן ,לשלוט במערכות של
העסק ובמוטו של הסוכנות .לסוכן צעיר
שנכנס לסוכנות יש קושי של חוסר התמצאות
וערפל מסוים .תבנו לעצמכם את הדרך
שלכם ,ואל תחששו או תוותרו ,כי אתם יכולים
להצליח ובגדול – כל אזרחי מדינת ישראל הם
לקוחות פוטנציאליים שלכם.

איפה אתה רואה את עצמך ואת העסק
בעוד  10שנים?
“בעוד  10שנים העסק יהיה התאגיד הביטוחי
הגדול בארץ .אנחנו בעיצומו של תהליך
הפיכת הסוכנות לתאגיד ומתרחבים לעוד
נישות כמו התחום הפיננסי ,אותו אני לומד
כיום לקראת סיום הלימודים לרישיון בייעוץ
וניהול השקעות .אנחנו נהיה סופרמרקט לכל
תחומי הפיננסים ללקוחות פרטיים ועסקיים”.

סו"ב ישי דוד

איך אתה רואה את עתיד מקצוע
סוכן הביטוח?
“לעניות דעתי ,כל רפורמה ושינוי בענף רק

עושה טוב לענף ומחזק את מעמדו של סוכן
הביטוח .הרפורמות הרגולטוריות יוצרות
הזדמנויות נהדרות לסוכנים .בנוסף ,הן יוצרות
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אתר הלקוחות
החדש

תמונת
לקוח

עסק
בקליק

דירה
בקליק

… מחוז השרון יערוך יום עיון ב 18.5-בין
השעות  ,12:00-17:00בשיתוף שגריר ופוינטר.
סינמה סיטי ,המחקר  ,3נתניה.

המכלול שלי

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

b13627/16573

תמונת
עמלות

ריסק

בקליק

תמונת
סוכן

תמונת
מעסיק

אירועי הלשכה

רגע משפטי

החוק ,המשפט וסוכן הביטוח

מקצוע סוכן הביטוח מחייב הבנה של תחום המשפט מעצם היותו החוליה המקשרת
בין המבוטח לחברת הביטוח  ‰הבנה בתחום המשפט תסייע לסוכני הביטוח להתמודד בצורה
טובה יותר עם תביעות המבוטחים

סו"ב איציק אורן

ב

עשרות רבות של פסקי דין שנידונו בבתי
משפט בערכאות שונות ,נמצא קשר הדוק
לענף הביטוח בכלל וסוכני הביטוח בפרט.
החל מבית המשפט לתביעות קטנות דרך בתי
המשפט לעבודה ,משפחה ,תעבורה ,המחוזי ועד
לעליון .דיני הביטוח נושקים בין היתר לדיני
נזיקין ,ירושה ,עבודה ,גמלאות ותעבורה .לעתים
הם במתח עם הדין האחר ולעיתים מסונכרנים
איתו.
לא בכדי ,בשנים האחרונות רווחת תופעה
של סוכני ביטוח שפונים ללימודי משפטים
ומסיימים את לימודיהם כמשפטנים ועורכי
דין מן השורה ,בין אם כעיסוק עיקרי ובין אם
כעיסוק משני.
מאז ומעולם חייב מקצוע סוכן הביטוח את
העוסקים בו להיות “קצת” מכל סוג של מקצוע
חופשי .כולנו מנהלי הסיכונים של לקוחותינו
ומתוקף עובדה זו אנחנו מטפלים בכספים
שלהם ,לטווח קצר ולטווח ארוך ,בסיכוני החיים,
הבריאות ,הרכוש והחבויות שלהם .נתון זה
הופך את כולנו ברבות השנים לסוג של מנהלי
חשבונות ,כלכלנים ועורכי דין .עד כאן בצד
החומרי.
בצד הרוחני ,הפכנו להיות מעין פסיכולוגים
עבור הלקוחות שלנו ,אלו שאליהם הם פונים
לראשונה בשעת צרה בכדי לבדוק מה אפשר
לקבל ,כמה ואיך .ואם לא ,אז מה אפשר לעשות
הכי נכון והכי מהר.
פרק ל”ג לחוק חוזה הביטוח דן בסוכן הביטוח.
בסעיפים  32-36לחוק ישנה התייחסות למעמדו
של סוכן הביטוח .הסוכן הוא החוליה המקשרת
בין הצדדים העיקריים לחוזה ,וסעיפים אלו
מסדירים את מערכת היחסים המשולשת שבין
המבטח ,המבוטח וסוכן הביטוח .אמנם החוק
העיקרי המסדיר את יחסי חברת הביטוח עם
הסוכן הוא חוק הפיקוח ,אך את מערכת היחסים
במשולש העסקי  -מבטח ,מבוטח סוכן ,קובע
חוק חוזה הביטוח.
העת הזו מחייבת את כל העוסקים בענף הביטוח
(כמו בכל ענפי השירותים האחרים) להתייעל,
להתמקצע ,להתקדם טכנולוגית ולפעול
במערכות דיגיטליות .אנחנו ,סוכני הביטוח,
מחויבים לעבור שינויים רדיקליים עקב רגולציה
נוקשה ורודנית ,ויש יאמרו כזו שממררת לנו את
החיים .לאור כל אלו ,עלינו להיות טובים יותר
בכל תחום ורק כך נצליח לשמור ולשמר את
העסקים שלנו.
הבנה בתחום המשפט היא דרך להבנת החיים,
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הבנה בתחום המשפט היא דרך להבנת החיים

המינהל ,הסדר הציבורי והצדק החברתי.
בעבודתנו היום יומית ,היא תאפשר לנו להתמודד
עם אנשי תביעות בחברות הביטוח ,מה שימנע
מהן לדחות תביעה על כל צעד ותקל עלינו את
המאבקים הבלתי פוסקים עמן.

חוק צרכני
יפה עשתה לשכת סוכני ביטוח שהפכה את
חבריה למנויים ב”פסקדין” (ניוזלטר לאנשי
משפט) ,קובץ של תמצית פסקי דין בתחומי
המשפט הרלוונטיים לכל אחד על פי תחומי
העניין שלו .זאת כמובן בנוסף לעובדה שלכל
מחוז בלשכה יש יועץ משפטי מומחה בתחום
הביטוח לכל שאלה ובעיה .העיתונות המקצועית
תורמת גם היא את חלקה בפרסומי פסקי דין
רלוונטיים לענף הביטוח ,מתוך כוונה להעשיר
את ציבור העוסקים בענף.
בספרו של עו”ד דוד אור־חן נכתב כי “חוק
חוזה הביטוח נתפש ,וכך ראוי לו ,כחוק צרכני
מובהק :החוק נמנה עם החוקים שבהם מדינת
סעד מודרנית באה לעזרת האיש הקטן ,מעין
חוק להגנת הצרכן בין שאר החוקים בעלי מגמה
זו ....מגמתו הכללית של החוק היא לשמור על
המבוטח בפני הכוח העדיף של המבטח ובפני
הפעלה וניצול של עמדתו העדיפה .בלשון אחר:
החוק בא לתקן ,ולו במעט את חוסר השוויון
בין הצדדים לחוזה הביטוח .מגמה זו מתבטאת
בהוראות השונות של החוק והיא משמשת נר
מאיר לאופן פרשנותו” .כל אי בהירות בפוליסה

וכל פרשנות שלה תהיה לרעת המנסח (המבטח)
ותמיד לטובת הלקוח (המבוטח).
תפקידנו כסוכני הביטוח הוא להבין שמגמתו
הכללית של חוק חוזה הביטוח אכן צרכני,
שהאחריות המוטלת על המבטח גדולה מזו
המוטלת על המבוטח שאנו מייצגים ,מתוקף
העובדה שהוא הצד החלש והפגיע יותר .במקרה
של כשל ביטוחי ,חשוב שלא נמצא את עצמנו
לכודים בין האינטרסים המנוגדים של הצדדים
לחוזה הביטוח ,קרי המבטח מול המבוטח.
שאלת הכשל הביטוחי עלולה להגיע לפתחנו
ולפיכך יש לוודא שאנו פועלים בדיוק על פי
לשון החוק ומסבירים למבוטח את כל העובדות
העלולות לפגוע בו בשעת מבחן .עלינו להבהיר
ולמנוע כל עמימות בחוזה הביטוח ,להחתים
אותו על כל הסכמה או אי הסכמה ולוודא שהוא
מבצע כל מה שבידו כדי להפחית סיכונים .אחרי
כל אלו עלינו לתעד את כל האמור ,בין אם
בהקלטה או בכתב ,ובחתימת הלקוח.
סוכני הביטוח מקבלים בימי העיון של לשכת
סוכני ביטוח הדרכות רבות עם היועצים
המשפטיים של הלשכה בתחומים השונים,
בעיקר אלו הנאכפים על ידי הרגולציה בעקבות
התקנות והחוזרים הרבים “הנופלים” עלינו
חדשות לבקרים ובכמויות אדירות .במאמר זה
השתדלתי לחזור למחויבות הבסיסית שלנו
לענף הביטוח ,למקצוע סוכן הביטוח ובראש
וראשונה לציבור המבוטחים שעליו פרנסתנו.
הכותב הוא בעל תואר שני בלימודי משפט

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

וורן באפט דיווח על הפסדים בביטוחי
משנה שפגעו בריווחיות ברקשייר האתווי

מבטחת הרכב הגדולה בארה”ב סוגרת
משרדים עקב הפסדים גדולים

מיליארדר וורן באפט דיווח
שהקונצרן שלו ,ברקשייר
האתווי ,רשם ברבעון הראשון של
השנה קיטון ברווח הנקי .בשיעור
של  .27%הקיטון ברווח נבע
מהפסדים בעסקי ביטוחי המשנה.
לפי הדיווח של ברקשייר ,היה
הפסד של  267מיליון דולר בעסקי
הביטוח של הקונצרן ברבעון
הראשון של השנה ,לעומת רווח של
 213מיליון דולר ברבעון המקביל
ב־ .2016הגורמים לכך הם גידול
בהפסדים מאסונות טבע ,כולל
סופת הציקלון שהיתה באוסטרליה
בחודש מרץ .הפסדים גדולים יותר
מסופות הוריקן ורעידות אדמה
בשנת  ,2016דרשו הפרשות נוספות
ותוצאות חלשות בחברת ביטוחי
הרכב .GEICO
מצד שני ,היו לברקשייר רווחים
מהסכם עם  AIGבכיסוי סיכונים

ה

ה

ברת הביטוח האמריקאית  ,State Farmהגדולה בביטוחי רכב ורכוש,
סוגרת משרדים ומפטרת אלפי עובדים .היא נוקטת בצעד זה עקב
הפסדים של  7מיליארד דולר בביטוחי רכב.
החברה מצמצמת את הפרישה ברחבי ארה”ב ,ותרכז את הטיפול במבוטחים
במשרדה הראשי ובסניפיה בדאלאס ,אטלנטה ופניקס .מה גורם להפסדים
הגדולים? החברה מסבירה כי התביעות זינקו עקב ריבוי תאונות רכב
קטלניות בעיקר בשל הסתמכות על אמצעים אלקטרוניים בנהיגה .הוצאות
התיקונים של מכוניות גדלו גם הן ,משום שהמכוניות נוסעות למרחקים
גדולים יותר .לכן ,המבטחות מעלות את תעריפי ביטוחי הרכב ומחפשות
דרכים להקטין את ההוצאות.

הפסד של  267מיליון דולר
בעסקי הביטוח

בביטוחי רכוש ותאונות .באפט הגן
על ההסכם הזה במהלך האסיפה
הכללית של ברקשייר שהתקיימה
בתחילת השבוע.

חברת ביטוח סינית גדולה הקימה קרן
של מיליארד דולר לטכנולוגיות
חדשניות בביטוח

ק

בוצת הביטוח הסינית  ,Ping Anהגדולה בסין מבחינה שיווי הנכסים,
מקימה קרן גדולה להשקעות בטכנולוגיות חדשניות בתחום הביטוח,
כולל בביטוח בריאות ובפיננסים .הקרן החדשה תפעל מהונג־קונג ותהיה
בהיקף של כמיליארד דולר.
הסינים גייסו לניהול הקרן את ג'ונתן לארסן ,בכיר מהבנק האמריקאי סיטי.
הוא יכהן גם כמנכ”ל בכיר לחדשות של קבוצת הביטוח הסינית.
הקמת הקרן להשקעות בטכנולוגיות היא בהמשך למהלך של חברות סיניות
גדולות ,כולל חברות ביטוח ,להשקיע מיליארדי דולר ברכישת חברות ונכסי
נדל”ן מחוץ לסין .הדבר נעשה כדי להקטין את התלות בכלכלה הסינית עקב
ההאטה המסתמנת וחולשת היואן.
ההשקעות של הקרן החדשה יהיו בסטארט־אפים בשלבים ראשוניים במהלך
 3-4השנים הקרובות .היא תתבסס גם על ניסיון הקבוצה הסינית בתחום
ביטוח בריאות וביטוח רכוש ,כמו גם בניהול נכסים פיננסיים.
הקבוצה הסינית רוצה להשקיע עד  10%מנכסיה מחוץ לסין .כיום ,היקף
ההשקעות שלה מחוץ לסין מסתכמות בכ־ 5%מתיק הנכסים .רגולטור הביטוח
הסיני מתיר לחברות הביטוח הגדולות להשקיע עד  15%מהנכסים מחוץ לסין.

החברה תשקיע עד  10%מנכסיה מחוץ לסין
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ריבוי תאונות עקב שימוש באמצעים אלקטרוניים בנהיגה

ה־ OECDממליץ :אל תשלמו קצבאות זיקנה
לעשירים כדי להגדיל הקצבאות לנזקקים
 ,OECDארגון המדינות המתועשות בו ישראל חברה ,ממליץ בפני כמה
מהמדינות להפסיק תשלום קצבאות זיקנה לעשירים ,כדי לשחרר כספים
שיגדילו את הקצבאות לנזקקים .המהלך הזה ישחרר מקורות כספיים לביטוח
לאומי שנקלע לגרעון בחלק ניכר ממדינות הארגון.
מארק פירסון ,סגן מנהל מחלקת התעסוקה ,העבודה והרווחה ,כבר המליץ
לממשלת בריטניה להפסיק את תשלום קיצבאות הזיקנה לשכבת העשירים
באיים הבריטיים .ביטול הקצבאות לכ־ 10%מהקשישים בבריטניה יעמיד
מקורות כספיים להגדלת הקיצבאות לשכבת הביניים ולשכבות הנמוכות.
פירסון הוסיף כי הברירה העומדת בפני הממשלה הבריטית היא לבקש
מהאנשים בגילאי העבודה לדחות את הפרישה לגימלאות או לשלם יותר
לביטוח לאומי .הוא מטיל ספק אם הממשלה תרצה ללכת בדרך זו .לכן,
עדיף מבחינתה להפסיק לשלם קיצבאות לגימלאים העשירים שאינם זקוקים
לכסף הזה למחייתם.
לפי ההערכות ,כי הנושא הזה ייבחן על ידי ממשלת בריטניה לאחר
הבחירות הכלליות במדינה.

מהלך שישחרר מקורות כספיים לביטוח לאומי

חדשות הביטוח

ח”כ מיקי לוי“ :אסייע לסוכני הביטוח
שהם שליחי ציבור חשובים”
סגן שר האוצר לשעבר השתתף בכנס עצמאים ועסקים קטנים והתייחס להשפעות
הרגולציה על סוכני הביטוח “ ‰סוכני הביטוח נמצאים תחת מטר רגולציה בלתי אפשרי”

רונית מורגנשטרן

ב

כנס עצמאים ועסקים קטנים שנערך
ביום שלישי בקרית ביאליק ,בהשתתפות
כ־ 120בעלי עסקים אמר סגן שר האוצר
לשעבר ,ח”כ מיקי לוי” ,כי “הכרתי את לשכת
סוכני ביטוח בשלהי הקדנציה שלי במשרד
האוצר וכבר אז אמרתי שכמות הרגולציה למול
הסוכנים בלתי הגיונית ,הם נמצאים תחת מטר
בלתי אפשרי .אני משוכנע שאם אהיה בעמדת
השפעה כלכלית בכנסת ובממשלה הבאה ,אסייע
לסוכני הביטוח שהם שליחי ציבור חשובים.
התארחתי בכנס הלשכה בעכו שם ציינתי את
אותם דברים ואני מאמין בכנות שסוכני הביטוח
שרובם בעלי עסקים קטנים יכולים לקרוס תחת

עול הרגולציה”.
סו”ב ליאור רוזנפלד ,יו”ר סניף חיפה ,שייצג
את הלשכה בכנס קרא לציבור העצמאים
להסתייע בכל הקשור לביטוח ולפנסיה בסוכני
הביטוח שלהם“ .הפנסיות הישירות והביטוחים
הישירים הם לא התשובה לעצמאים .עליכם
לפנות רק לסוכני הביטוח שלכם כי מהם תקבלו
את המידע ,הליווי והטיפול ולבצע באמצעותם
את כל סוגי הביטוח” ,אמר רוזנפלד והוסיף כי
“אני מודה לח”כ לוי ומשוכנע שנשתף פעולה
בעתיד כיוון שהוא מכיר היטב את שוק ההון
ורואה עימנו עין בעין פעולות רבות שיש לבצע
למען הציבור”.

ח"כ לוי

לוח הביטוח

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

דרושים
לסוכנות בטוח ותיקה בירושלים דרושה עובדת
בתחום ביטוחי הרכב ..עדיפות לבעלת ניסיון ,
תנאים טובים למתאימים .קורות חיים למייל:
roni5s@netvision.net.il

לסוכנות ביטוח ותיקה ברחובות דרוש סוכן  /ת
ביטוח בעל/ת רשיון לפחות בתחום הפנסיוני
צעיר /ה ונמרץ /ת ,לניהול המשרד ,תנאים
טובים למתאים/הלהגשת מועמדות במייל בלבד:
itsik@newafikim.co.il

לסוכנות ביטוח בפתח תקווה דרושה פקידת
אלמנטרי עם ידע מוכח ברכב ודירות ,ידע
בענפים נוספים יתרון .ניתן לשלוח קורות חיים
info.ins78@gmail.com

שי052-8033305 -
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

שכירות משנה

לב פתח תקווה  -בבניין משרדים משרד מרוהט
למיזם ייחודי בתחום הפיננסים והפרט דרוש/ה
לגמרי  17מ"ר כולל חדר ישיבות .המחיר הוא
סוכן ביטוח פנסיוני עצמאי עם או בלי ניסיון.
על בסיס יומי בסך של  175ש"ח בהתאמה
למעוניינים נא לפנות אל:
אישית לשוכר  -וכולל מעמ ארנונה דמי ניהול
sochen.project@gmail.com
חשמל מים אינטרנט ומדפסת/פקס תינתן
לשקל סוכנות לביטוח מהמובילות והוותיקות
אפשרות להשכיר על בסיס חודשי ב 2200
במשק ,דרושים מנהלי תיק פנסיוני .דרישות :בעל להשכרה –חדר סוכן מאובזר +עמדת מזכירה
+משרד מותאם למוקד טלפוני בתוך סוכנות
/ת רישיון סוכן ביטוח/משווק פנסיוני -חובה.
ביטוח בפ"ת – המוקד מאובזר בשולחנות וכסאות
ניסיון במכירות שטח  -חובה .ניתן לשלוח קורות
וכולל עמדת מנהל משמרת וחדר צמוד למנהל
חיים לכתובתliatei@shekelgroup.co.il :
המוקד  .כמו כן אפשר להשכיר גם למשרדי
לסוכנות ביטוח בכפר סבא ,דרושה פקידה
סוכן כולל שירותי משרד .לפרטים לפנות למאיר
אלמנטריסטית בעלת נסיון ,ידע בחיים יתרון
0522248252
shlomy@sureinsure.co.il 054-4590024
להשכרה משרדים בצ'ק-פוסט בחיפה בתוך
פקידת
לסוכנות ביטוח בהוד השרון דרושה
סוכנות חיתום ביטוח חיים ולאלמנטארי,
אלמנטרי עם ידע מוכח ברכב ודירות ,ידע בענפים אפשרות לתפעול פנסיוני/אלמנטארי לפרטים
נוספים יתרון קורות חיים ל duby@s-sapir.co.il :נוספים :שי052-8033305 :
לסוכנות ביטוח בצ'ק-פוסט חיפה דרושים סוכני להשכרה בשכירות משנה משרדים בצ'ק פוסט
ביטוח חיים/אלמנטארי עצמאיים תנאים מעולים לסוכני ביטוח אפשרות לתפעול אלמנטארי/
חיים בכל החברות .חנייה בשפע ,לפרטים
לרבות הסכמי עבודה ללא התחייבות לפרטים:
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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 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
סוכנות ביטוח ותיקה המנהלות ע"י דור
המשך מעוניינים לרכוש תיק ביטוח חיים או
אלמנטרי באופן מלא או חלקי או שותפות נייד:
nitai@kokia-ins.co.il 0505686868
למכירה תיק אלמנטרי בחיפה
ameirr48@gmail.com

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 -
להשכרה משרדי ביטוח צמודים לסוכנות חיתום
חיים ואלמנטארי בחיפה ניתן לקבל שירותי
תפעול לרבות מזכירות ,עו"ד לטיפול משפטי,
רו"ח לתפעול ממשקים פנסיוניים וחיתום
אלמנטארי לפרטים :שי052-8033305-
סוכן וותיק עם דור המשך מעוניינים לרכוש תיק
ביטוח אלמנטר באזור המרכז לפרטים אשר -
 , 0504414419איתי,0507888741 -
itay@edry-ins.co.il

