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מגדל מציעה אפליקציה
לטסים לחו"ל לאיתור
רופא והחזר כספי מיידי

עמוד 13

גיליון מס'  27 … 645ביולי 2017

חומר למחשבה

סו"ב יובל ארנון:

רשות שוק ההון
מנטרלת את זכות
הבחירה של
המבוטחים

מה־ 1באוגוסט תשונה פוליסת אובדן
כושר עבודה וטרם התקבלו תוכניות
מאושרות מחברות הביטוח בנושא
 סו"ב ארנון פנה לרשות שוק
ההון בבקשה לקבל הבהרות

ביום ראשון יוצגו מסקנות
הוועדה הציבורית

עמוד 2
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| עמוד 12

קרנות הפנסיה
רשמו הפסדים
של 0.1%

בחודש יוני רשמו שוקי
הגמל וההשתלמות
תשואות שליליות
בשיעור של 0.6%

עמוד 2

עתיד ענף הביטוח

שתי קרנות ברירת
המחדל אשר זכו במכרז
של המדינה כבר מציגות
תשואה
דמוגרפית
שלילית .מה
המשמעות בכך
וכיצד לפעול?

בדרך לפרישה?

כהונתו של איזי כהן בתפקיד
מנכ"ל כלל ביטוח
צפויה להסתיים
בסוף חודש
אוקטובר,
וטרם הוחלט
אם ימשיך
בתפקידו
עמוד 4

| עמודים 7-8

מבט מקרוב
מה ניתן ללמוד
מדו"ח הממונה
לשנת 2016
וכיצד זה
משפיע על
עבודת הסוכן?
| עמוד 11

חדשות הביטוח

רשות שוק ההון החליטה סופית:

מה־ 1באוגוסט לא ישווקו הפוליסות
הישנות של ביטוח אובדן כושר עבודה

עמדת הרשות יוצרת משבר בשוק כי אין עדיין פוליסות חדשות שאושרו לשיווק והלקוחות
נפגעים • סו"ב יובל ארנון פנה לרשות שוק ההון בבקשה לקבל הבהרות בנושא

רונית מורגנשטרן

ה

שערורייה שפוגעת בלקוחות

חל מה־ 1באוגוסט 2017
יופסק שיווק הפוליסות
הקיימות של ביטוח אובדן
כושר עבודה (אכ"ע) ,כשאז ייכנס
לתוקפו חוזר "קווים מנחים לעניין
תכנית לביטוח מפני אבדן כושר
עבודה" של הממונה על רשות שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון ,דורית סלינגר.
ואולם ,עד כה לא אישרה הרשות
פוליסות חדשות כלשהן שהציעו
חברות הביטוח ,ולכן ייווצר מצב בו
סוכני הביטוח והחברות לא יוכלו
לשווק את המוצר ,אלא במסגרת
קרן פנסיה ,בה הוא מובנה .המוצר
שצפוי להיפגע מהיעדר פוליסות
אובדן כושר עבודה מאושרות הוא
בעיקר ביטוחי המנהלים .יש לציין,
כי הרקע לשינויים היה שהמוצר ארנון" .מנטרלים את זכות הבחירה של המבוטחים"
הקיים הוא בעייתי ,ההגדרות בו אינן
עבודה "לרבות שחרור מתשלום פרמיה,
ברורות והכיסויים חלקיים ,עובדה
שהביאה לסכסוכים רבים בין המבוטחים לשכירים/עצמאיים ופרט ",נכתב בהודעת
לחברות הביטוח ,שחלקם אף הגיעו להכרעה מגדל לסוכנים .עוד נכתב בהודעת מגדל כי
בבתי משפט .מדובר במוצר שקיבל ציון של "החל מ־ 1באוגוסט אין לסמן בטפסי ההצעה
 65בלבד במדד השירות של חברות הביטוח הקיימים תכניות לביטוח מפני אובדן כושר
אשתקד .לאור הבעיות במוצר ,פעלה לשכת עבודה ישנות ,גם אם הן מופיעות עדיין
סוכני ביטוח מול הרשות כבר לפני כ־ 3שנים בטפסים .הצעות אשר יתבקשו בהן כיסויים
אלו יוחזרו ,ולא יופקו" .הודעות דומות נשלחו
לשינוי ולשדרוג המוצר.
בעקבות ההנחיות החדשות ,ביקשו חברות כאמור בידי החברות האחרות.
הביטוח לייקר משמעותית (בכ־ )30%את
הפרמיות לפוליסות החדשות ,בטענה שהוראות
הממונה מייקרות מאוד את העלויות של דוח הוועדה לבחינת עתיד ענף הביטוח יוצג ביום ראשון
החברות .ואולם ,התעריפים היקרים נדחו בידי
מסקנות הוועדה הציבורית לבחינת עתיד הביטוח יוצגו במסיבת עיתונאים שתתקיים ביום
הרשות שדרשה מהחברות למתן אותה .מנגד,
ראשון הקרוב ,בשעה  11:30בבית סוקולוב.
חברות הביטוח ביקשו לדחות את החלת ההוראות
הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח הוקמה לפני כשנה .בראשה עומד השר
החדשות ,אך הרשות לא הסכימה .מרשות שוק
לשעבר ,גדעון סער ,וחבריה הם שמואל סלבין ,לשעבר מנכ"ל משרדי האוצר ,העבודה
ההון נמסר ל"ביטוח ופיננסים" כי "רשות שוק
והרווחה ,רו"ח דורון שורר ,לשעבר המפקח על הביטוח ומנכ"ל משרד התחבורה; סו"ב אריה
ההון פרסמה לפני כשנה הוראות חדשות לעניין
אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני ביטוח וגלית אבישי ,מייסדת ומנכ"לית "אמון הציבור".
פוליסות אובדן כושר עבודה .ההוראות ייכנסו
מטרות הוועדה הציבורית לבחינת ענף הביטוח היו לבחון את עתיד הענף בראייה צרכנית,
לתוקף בתאריך  1באוגוסט ."2017
ומתוך כך לגזור תפישה מקצועית עדכנית של סוכן הביטוח העתידי .הוועדה למדה על
לאור החלטתה הסופית של הרשות ,הודיעו
מודלים רבים מהעולם ,זימנה מומחים רבים מתחומים מגוונים ,והייתה שקופה ופתוחה
חברות הביטוח בהן מגדל ,כלל הראל ומנורה
לציבור הרחב.
לסוכנים עמן הם עובדות ,שאין לשווק מה־1
באוגוסט את התוכנית הקיימות לאובדן כושר שידור חי של מסיבת העיתונאים יועבר בעמוד הפייסבוק של הלשכה

לנוכח המשבר המתקרב באופן מוחשי ,פנה
בתחילת השבוע סו"ב יובל ארנון ,יו"ר הוועדה
לביטוח פנסיוני בלשכה ,אל הראל שרעבי ,סגן
בכיר לממונה על רשות ההון ,ביטוח וחיסכון,
עם העתק לממונה עצמה ובה ביקש הבהרות
מהרשות כיצד לנהוג" .חברות ביטוח החלו
להודיע לסוכנים שלא יקבלו הצעות מה־1
באוגוסט עם האכ"ע הישן ,שלא לדבר שכבר
תקופה ארוכה אין אפשרות לשווק ביטוח אכ"ע
על בסיס "כל עיסוק" ולמעשה מנטרלים את
זכות הבחירה של מבוטחים אלו כאשר הפתרון
היחידי עבורם הוא רק קרן פנסיה" ,כתב ארנון.
"אנחנו מבקשים לקבל הבהרה כדי שנוכל
להנחות את סוכני הלשכה כיצד לנהוג ולהיערך,
לצערי מהיצרנים התשובות שמקבלים אינן
ברורות והמסר שמועבר שכנראה המוצר החדש
לא ימכר מ־ 1באוגוסט בשלב זה".
בעקבות תשובת הרשות שההוראות ייכנסו
לתוקף ב־ 1באוגוסט ,אמר ארנון כי "זו
פשוט שערורייה .מונעים מהציבור הרחב את
האפשרות לבחור בעצמו ועבור עצמו אבדן
כושר עבודה טוב יותר .הייתי מצפה שגם אם
לא הגיעו בינתיים להסכמות באשר לפוליסות
החדשות ,יאריכו את האפשרות לשווק את
הפוליסות הקודמות ולא ישאירו אנשים חשופים
בצריח ,רק בגלל שיש קרב הורדת ידיים בין
הפיקוח לחברות הביטוח".

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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חדשות הביטוח

זעזועים במגדל :אמיל וינשל
פורש במפתיע מתפקידו

המשנה למנכ"ל מגדל הודיע על פרישתו שנה וחצי בלבד מאז נכנס לתפקיד • גם ניצן
צעיר הרים ,סמנכ"ל ומנהל תחום ביטוח כללי במגדל ,הודיע על פרישתו

רונית מורגנשטרן

ר

ו"ח אמיל וינשל ,משנה למנכ"ל ומנהל
חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה במגדל
חברה לביטוח ,הודיע על רצונו לפרוש
מתפקידו ,וזאת שנה וחצי בלבד מאז הגיע
למגדל ,לאחר שכיהן כמנכ"ל איילון ביטוח.
נודע כי התפקיד הוצע לאתי אלישקוב,
שפרשה לאחרונה מתפקידה כמנכ"ל איילון
אחזקות ,אך מקורבים לה טוענים כי לא תיקח
את התפקיד.
גם ניצן צעיר הרים ,סמנכ"ל ומנהל תחום
ביטוח כללי במגדל ,הודיע על רצונו לפרוש
מתפקידו .השניים מסרו שהם רוצים לצאת
לדרך חדשה .צעיר הרים הגיע עמו למגדל
בתחילת  ,2016ועזיבתו יחד עם וינשל אינה
מפתיעה .ההערכות הן שפרישתם נובעת
מחילוקי דעות עם המנכ"ל ,עופר אליהו.
וינשל הגיע לקבוצת מגדל לאחר שמילא
מגוון רחב של תפקידים בכירים בתחום
הביטוח .במגדל ניהל בהצלחה את חטיבת
הלקוחות וערוצי ההפצה שלה ,וקידם את

וינשל .פורש לאחר שנה וחצי בתפקיד

מכירות הקבוצה במכלול התחומים ,הן בתחומי
חיסכון ארוך טווח ובריאות והן בתחומי הביטוח
הכללי ,והעמיק את קשריה עם ערוצי ההפצה
שלה.
צעיר הרים ,שמילא שורה של תפקידים

בכירים בתעשייה ובעל ניסיון רב שנים בתחום
הביטוח ,הוביל את תחום הביטוח הכללי במגדל
ותרם רבות להישגי הקבוצה וקידומה בתחום
זה.
"אני רוצה להודות למר עופר אליהו וכל יתר
מנהלי ועובדי הקבוצה על ההזדמנות שנתנו לי
להיות חלק מקבוצת מגדל ולהוביל יחד איתם
את קידום הצד העסקי של הקבוצה בתקופה
מאתגרת ,הן מבחינה עסקית והן מבחינה
רגולטורית" ,מסר וינשל" .אין לי ספק כי
מגדל ,כקבוצה שמובילה את תעשיית הביטוח
והפיננסים בישראל ,הינה בעלת כוח ההפצה
החזק והמשמעותי ביותר בתעשייה בארץ".
אליהו ,מנכ"ל מגדל ,הודה לשניים על
תרומתם הניכרת בתקופת העבודה משותפת
שלהם במגדל .לדבריו" ,מדובר בשני מנהלים
מנוסים ומקצוענים שסייעו למגדל בתקופת
עבודתם להשגת היעדים שהוצבו להם בתחומי
אחריותם ואני מאחל להם הצלחה רבה בדרכם
החדשה".

קרן אור TOP

פוליסת מחלות קשות במנורה
בהיקף הביטוח הרחב ביותר!
מספר מחלות מינימלי הגורמות לביטול הפוליסה
אין הפחתת סכום ביטוח עד תום תקופת הביטוח
ניתן לתבוע יותר מ  2מקרי ביטוח במרבית המחלות
תגמולי ביטוח נוספים ( Carcinoma in Situבשד ,ביצוע ניתוח לטיפול
בסרטן הערמונית עד לרמה של  )Gleason 6בשיעור גבוה מהממוצע בשוק
 100%תגמולי ביטוח בגין סרטן שני (בחלוף תקופת האכשרה)
כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה ולסייגיה ,ט.ל.ח.
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
אלנבי  ,115תל-אביב6100802 ,
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חדשות הביטוח

כלל ביטוח והפניקס ירכשו
אחזקות בביטוח ישיר

תמורת  480מיליון שקל ירכשו לאומי פרטנרס ,כלל ,הפניקס ואיש העסקים,
מורי ארקין ,כ־ 33%מאחזקות חברת ביטוח ישיר

רונית מורגנשטרן

ל

אומי פרטנרס מצרפת את חברות
הביטוח "המסורתיות" כלל ביטוח
והפניקס ,וכן את איש העסקים ,מורי
ארקין ,להצעתה לרכוש כ־ 33%מחברת ביטוח
ישיר שבבעלות משפחת שניידמן ,תמורת
כ– 480מיליון שקל .חלקה של כלל ביטוח יהיה
כנראה  10%וחלקה של הפניקס  .7%לאומי
פרטנרס תחזיק ב־ 10%והיתרה בידי ארקין.
בתחילת מאי האחרון דיווחה ביטוח ישיר
( )IDIכי 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 .הכסף שיגויס יוזרם
לתוך ביטוח ישיר וישמש אותה לצורך הקטנת
התחייבויותיה ,וכן לצורך רכישת מניות הציבור
(כ־ ,)24%כך שהחברה תימחק מהבורסה ותהפוך
לפרטית .כל זאת במסגרת הדרישות של החוק
לצמצום הריכוזיות במשק בכל הקשור לקיפול
שכבות בחברות פירמידה.
כיום מחזיקה "ביטוח ישיר השקעות פיננסיות"
ב־ 48.47%ממניות ביטוח ישיר .בעלת השליטה

ארקין .בין הרוכשים  צילום :יח"צ

בה היא קבוצת צור שמיר ,שבבעלות משפחת
שניידמן ,המחזיקה ב־ 76.6%ממניותיה .על
צור שמיר לצמצם עד לסוף  2019את שלוש
השכבות הנוכחיות לשתיים.
חתימת הסכם ההשקעה מחייב גיוס משקיעים,
השלמת בדיקת נאותות של המשקיעים בחברה

וקבלת האישורים הדרושים.
עוד מחייב ההסכם קבלת האישורים הנדרשים
על פי דין ,ובכלל זה האישורים הרגולטוריים
הנדרשים ,ככל שיידרשו ,לרבות אישור הממונה
על שוק ההון ,ביטוח וחסכון ,בית המשפט
האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

האם מנכ"ל כלל ביטוח יפרוש בסוף אוקטובר?
איזי כהן מתנה את המשך כהונתו בהארכת תוקף האופציות שבידיו
רונית מורגנשטרן

ח

ברת כלל ביטוח דיווחה בתחילת
השבוע כי היא מנהלת מגעים
מקדמיים עם המנכ"ל ,איזי כהן,
לגבי המשך העסקתו בחברה .החוזה של כהן,
שהחל לכהן כמנכ"ל בסוף  ,2012מסתיים בסוף
אוקטובר .2017
כהן מתנה את הארכת כהונתו כמנכ"ל,
ככל הנראה בשנתיים נוספות ,בדחיית תוקף
האופציות שבידיו ,שאמור לפוג בפברואר
 .2018הרקע לכך הוא הדרישות של חוק שכר
בכירים בתאגידים פיננסיים ,שבו נקבע כי
ניתן להעניק למנהלים אופציות לשלוש שנים
לפחות .במקרה של כהן יידרש תמחור והענקה
מחדש של האופציות ,ולכך כהן מתנגד.
כהן היה בשנים האחרונות ,עד להחלת חוק
שכר בכירים ,המשתכר הגבוה ביותר בענף
הביטוח ,ועלות העסקתו בשנים 2013 – 2016
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כהן .בתפקיד מסוף   2012צילום :תמר מצפי יח"צ

הסתכמה ב־ 40מיליון שקל .בנוסף ,כהן קיבל
קיבל כ־ 600אלף אופציות ,הניתנות להמרה
למניות של כלל ביטוח בשלוש מנות .בעת
הענקת האופציות שוויין הכלכלי הוערך ב־11
מיליון שקל ,אך מאז עלה שווי המניות של כלל
ביטוח (רק ב־ 2016הן עלו בכ־ .)16%כלל ביטוח
מיועדת למכירה ונראה שכהן סבור ששווי
מניותיה יגדל עם העברת השליטה בה.
ההחלטה על הארכת תוקף האופציות אינה
בידי כלל ביטוח עצמה ,אלא בידי דירקטריון
החברה ,בראשות דני נווה ,שאחראים על
המהלכים המבוצעים ,ומשה טרי ,הנאמן מטעם
רשות שוק ההון על מניות השליטה בכלל
ביטוח .ההחלטה נתונה לשיקולי הממונה על
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,דורית סלינגר .עוד
נודע כי כהן שכר את שירותיו של עו"ד שרון
חנס שייצג אותו בדיונים מול הממונה.

חדשות הביטוח

בקשה לתביעה ייצוגית נגד איילון :מפחיתה
פיצוי צד ג' בתאונה שהתרחשה בצומת
מתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בלוד עולה כי במסגרת פוליסות צד שלישי מפחיתה
חברת הביטוח את תגמולי הביטוח להם זכאי צד שלישי במקרה בו התאונה אירעה בצומת
רונית מורגנשטרן

מ

תברר שלמקום בו נפגעתם בתאונה
יש השפעה על הפיצוי שתקבלו
מחברת הביטוח .כך עולה מתביעה
שהוגשה נגד איילון ביטוח לבית המשפט
המחוזי מרכז בלוד ,ובקשה להכירה כתביעה
ייצוגית .איילון דיווחה על התביעה בהודעה
לבורסה.
מהבקשה עולה כי במסגרת פוליסות צד
שלישי לרכב פרטי ומסחרי ,במקרים בהם
מתרחשת תאונת דרכים בצומת ,מפחיתה
איילון ,לכאורה באופן אוטומטי ,שיעור מסוים
מתגמולי הביטוח להם זכאי צד שלישי ,מאחר
שהתאונה אירעה בצומת .לטענת המבקשת,
שיעור ההפחתה נקבע באופן שרירותי מבלי
לבדוק את הנסיבות של כל מקרה לגופו.
הקבוצה אותה התובעת מבקשת לייצג הינה
כל אדם שקיבל מאיילון פיצוי כצד שלישי
בגין תאונה שהתרחשה בצומת דרכים ,וסכום
הפיצוי שלו הופחת בגין רשלנות תורמת,
בלי שהוצגה הנמקה המתארת את הרשלנות
התורמת ומציינת שיעור אשם תורם בהתאם
לרשלנות זו ,ובכלל כל מי שחברת הביטוח
השיבה לו כי מדובר בתאונה בצומת ובגין
כך היא הפחיתה מסכום הפיצוי .כל זאת החל
משבע שנים לפני הגשת בקשה זו ועד הגשת
התביעה הייצוגית לאחר אישורה.

היקף התביעה מוערך
בכעשרות מיליוני שקלים

הנזק האישי לו טוענת המבקשת הינו 2,738
שקל .המבקשת טוענת כי אין בידיה נתונים לשם
ביצוע הערכה מדויקת של הנזק הכולל של חברי
הקבוצה ,אך היא מעריכה כי "מדובר בעשרות
מיליוני שקלים חדשים ,ואף יותר מכך".

המבקשת טוענת כי נגרם לה נזק בסך  2,738שקל  צילוםfotolia :

הסעדים העיקריים המבוקשים מבית המשפט
הם :מינוי בעל תפקיד אשר יפקח על ביצוע
פסק הדין ,חיוב איילון לשלם לחברי הקבוצה
את הסכומים שהופחתו מתשלום הפיצוי שהם
קיבלו בגין רשלנות תורמת ובשל העובדה
שהתאונה אירעה בצומת דרכים ,והטלת
איסור להפחית בעתיד את הפיצוי לצדדים
שלישיים ,בטענה כי התאונה אירעה בצומת,

אלא אם איילון מנמקת את ההחלטה ,כולל
תיאור מפורט של הרשלנות התורמת ,וקובעת
את שיעור האשם התורם בהתאם להנמקה
הקונקרטית.
חברת איילון מסרה בתגובה כי "הנהלת
החברה טרם למדה את התובענה ,ולפיכך,
בשלב זה ,לא ניתן להעריך את סיכוייה ואת
הסיכויים לאישורה כתובענה ייצוגית".

לסוכנות הביטוח המובילה בישראל "מבטח סימון"

דרושים סוכני/ות ביטוח פנסיוני

הצטרפו למשפחה גדולה ואיכותית ,עם אפשרויות צמיחה ,קידום קריירה והתפתחות אישית ומקצועית!

סוכני מבטח נהנים מחבילות שירותים נלווים אשר ייחודיות
למבטח סימון:
• מתאמת פגישות אישית • רכזת שירות סוכנים • מענה
למבוטחים ע״י מוקד שירות לקוחות • שולחן עבודה מתקדם
• ליווי צמוד ומנטורינג של מנהלי היחידות

אז מה צריך בשביל זה?
• רישיון סוכן/ת ביטוח – חובה • ניסיון של שנה ומעלה כסוכן/ת
פנסיוני – חובה • אוריינטציה מכירתית • אסרטיביות ויכולת ביטוי
ברמה גבוהה

ואם זה לא מספיק....אז יש גם:
• תעריפי עמלות גבוהים • ארוחות מסובסדות
• ימי כיף וטיסות לחו״ל

קורות חיים יש לשלוח לjobs@mvs.co.il :
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המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

חדשות הביטוח

"בביטוח נסיעות – אל תתפשרו"

למעלה מ 300-נופשים ישראליים באי קוס הוחזרו בידי חברות הביטוח לישראל
בעקבות רעידת האדמה • עמית לביאון ,שהיה בין הנופשים" :ליוונים אין
שירותי הצלה ולא היה עם מי לדבר ,היה חשש אמיתי לחיינו"

רונית מורגנשטרן

ל

צילומים :באדיבות הראל ופספורט קארד

מעלה מ־ 300ישראלים שנפשו
באי היווני קוס שנפגע לפני
שבוע מרעידת אדמה בעוצמה
של  6.7בסולם ריכטר ,הוחזרו בתוך
יומיים לארץ בידי חברות הביטוח.
הישראלים ביקשו לחזור בהקדם מחשש
לרעשי משנה.
פספורט־קארד היתה החברה הראשונה
שהוציאה מטוס חירום מיוחד עם חברת
הביטוח הראל ,כבר ביום שישי ,שהביאה
 145ישראלים אשר רצו לחזור לישראל.
גם במטוס זה היו ישראלים שלאו דווקא
היו מבוטחים בחברות אלו .יואל אמיר ,פספורט־קארד היו הראשונים לשלוח משלחת
מנכ״ל פספורט־קארד עצמו התלווה
גם הפניקס ,באמצעות פספורט־קארד העלתה
לטיסה ,והראל שלחה את יוחאי ליאור ,מפקד
צוות החילוץ שלה .אמיר סיפר כי "עם היוודע לטיסות היוצאות מהאי כל מבוטח שלה שהיה
על דבר האסון הבנו שאנחנו צריכים להחזיר מעוניין בכך ,על חשבונה.
אמיר ואלון אלירז מהראל מסרו כי ״אנחנו
את הישראלים שנמצאים בקוס לישראל במהרה
ובשלום .בשיא עונת התיירות ,תוך פחות מ־ 12שמחים שהקלנו על לקוחותינו שהביעו חשש
שעות ,הצלחנו לארגן מטוס ולהחזיר הביתה להישאר באי ובאנו להביא אותם חזרה לארץ.
סייענו גם לישראלים שאינם לקוחותינו לחזור.
כ־ 150ישראלים ,מבוטחינו וגם כאלה שלא״.
חברת כלל ביטוח הוציאה לקוס מטוס והחזירה לאורך כל הטיסה ועם הגיענו לארץ הטיסה
 180נופשים ,בהם גם מבוטחים מחברות אחרות .שמענו את המבוטחים ,וגם אלו שלא ,מספרים
מבוטחי החברה קיבלו הודעת סמס כיצד להגיע מה עבר עליהם זה מרגש מאוד .לראות
למטוס של כלל ,ובחברה הוקם חדר מצב וסוכני את האנשים ,לשמוע את הסיפורים
החברה סייעו בעדכון פרטי הנופשים ובהיענות שלהם ועד כמה שהוקל להם מחזק
את המחשבה שהייתה לנו בתחילת
לפניותיהם.
מגדל פנתה מיידית לסוכניה וביקשה כי מהם היום ,שצריך וראוי לשלוח מטוס
להפעיל את מוקד החירום במידה ונפגעו .בתוך ולהחזירם הביתה״.
כך ,נערכה מגדל במתכונת חירום .לדברי אלי
הרוש ,מנהל ביטוחים קבוצתיים ונסיעות לחו"ל "חשש אמיתי לחיינו"
למשלחת החילוץ של שתי
במגדל" ,כל מבוטחי החברה שפנו למוקד החירום
שלנו קיבלו מענה מיידי ,לרבות החזרתם ארצה החברות הצטרפו כדי לעזור
באמצעות שריון מקומות עבור המעוניינים בכך ככל הניתן ולהחזיר את כולם
בטיסות שכר ,שמגדל שילמה עבור כרטיסי ארצה בבטחה ,יוחאי לליאור,
מפקד צוות החילוץ של חברת יואל אמיר
הטיסה שלהם".

עסק
בקליק

תמונת
סוכן
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בעלי
מקצוע
בקליק

תאונות
אישיות
בקליק

תמונת
מעסיק

ריסק
בקליק

תמונת
עמלות

תמונת
לקוח

המכלול שלי

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

b17396/18143

אתר
הלקוחות
החדש

מענקית
(מחלות קשות)
בקליק

דירה
בקליק

הראל ,ואמיר ,מנכ״ל פספורט־קארד.
מספר מבוטחים שחזרו לישראל
שיתפו בתחושותיהם .עמית זלינגר
מתל אביב שנפש בקוס בעת האירוע
סיפר כי ״בשעה אחת וחצי בלילה
התעוררתי מצעקה של אשתי ,פתחתי
את העיניים וכל החדר זז מצד לצד.
מהר יצאנו מהמיטה ,כל המשפחה (8
נפשות) וירדנו במדרגות  6קומות עד
לחצר המלון .כולם ישנו תחת כיפת
השמיים .במשך חמש־שש שעות היו
רעשי משנה והמלון נראה כמו אזור
אסון .חברים מהארץ אמרו לנו שחברות
הביטוח מוציאות טיסה ומיד התקשרנו
לוודא שיהיה לנו מקומות על הטיסה .אנחנו
מודים לחברות הביטוח ששלחו לנו מטוס מיוחד
בערב שישי להחזיר אותנו לארץ״.
עמית לביאון מבית יהושע סיפר כי ״הרעידה
הייתה ממש חזקה ,כל החדר זז והכל נפל .מהר
יצאנו החוצה לחצר ופשוט ישנו על הדשא בחצר,
על מיטות השיזוף .ליוונים אין שירותי הצלה ,לא
היה עם מי לדבר ,היה חשש אמיתי לחיינו .מהרגע
שזה קרה לא הייתה אופציה להישאר שם וחיפשנו
כל דרך לחזור לישראל .אבא שלי התקשר
לחברת הביטוח והם עדכנו אותו שמוציאים
מטוס מיוחד להחזיר את כולם לארץ .העברנו
את השמועה בקרב כל הישראלים שהיו במלון
ורבים מאיתנו ,גם כאלה שלא היו מבוטחים
של החברה ,עלו על המטוס לארץ״.
ואיציק סוויסה ,אשר חזר עם משפחתו
במטוס של הראל ופספורט־קארד כתב
בפייסבוק כי "יש לי דבר חשוב
לומר לכם  -תחשבו טוב טוב
איפה לעשות ביטוח נסיעות,
אחרי מה שאנחנו חווינו אל
תתפשרו".

חדשות הביטוח

לראשונה ב־ :2017ממוצע שלילי
בתשואה החודשית של ענפי
הגמל ,ההשתלמות והפנסיה

על רקע ירידות השערים בבורסות העולם ובישראל בחודש יוני  ,2017שוקי הגמל וההשתלמות רשמו
בממוצע תשואות שליליות בשיעור של  ,0.6%וקרנות הפנסיה רשמו בממוצע הפסדים של -0.1%

יובל הירשהורן

תשואות ענף ההשתלמות ,יוני 2017
שם הקופה

יתרת הנכסים
נכון ל־06/17
(באלפי ש"ח)

תשואה לחודש
יוני 2017

תשואה מצטברת
מתחילת השנה

תשואה מצטברת תשואה מצטברת תשואה מצטברת
ל־ 3שנים
ל־ 12החודשים
ל־ 5שנים
המסתיימות
המסתיימים
המסתיימות
ב־06/17
ב־06/17
ב־06/17

אלטשולר שחם השתלמות כללי

15,168,096

-0.35%

4.27%

8.17%

12.43%

44.80%

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

12,625,000

-1.02%

2.53%

5.71%

14.47%

44.16%

מגדל  -השתלמות כללי

10,935,778

-0.53%

2.94%

5.97%

8.73%

32.56%

פסגות שיא השתלמות כללי

9,569,400

-0.63%

מיטב דש השתלמות כללי

3.05%

5.99%

11.82%

37.45%

7,581,970

-0.55%

2.76%

6.30%

10.03%

36.81%

כלל השתלמות כללי

6,396,500

-0.47%

2.87%

5.20%

8.79%

35.55%

אקסלנס השתלמות כללי

5,349,800

-0.51%

2.66%

5.82%

11.24%

37.40%

הראל השתלמות מסלול כללי

4,610,329

-0.36%

3.29%

6.67%

11.49%

38.93%

מנורה מבטחים השתלמות כללי

3,295,971

-0.49%

2.64%

6.00%

10.47%

36.67%

אנליסט השתלמות כללי

2,909,400

-1.16%

4.29%

8.53%

14.48%

48.35%

הלמן אלדובי השתלמות כללי

2,519,600

-0.38%

2.60%

4.08%

7.39%

32.88%

הפניקס השתלמות כללי

1,311,300

-0.55%

3.31%

7.17%

13.68%

41.99%

אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול כללי

681,453

-0.75%

3.13%

5.81%

10.45%

37.35%

ש

וק הגמל רשם בחודש יוני תשואה
ממוצעת שלילית ,בשיעור של
כ־ ,0.56%זאת לראשונה מאז החלה
 ,2017שהתאפיינה עד כה בתשואות חיוביות.
כמדי חודש ,השווינו בין המסלולים הגדולים
ביותר של כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות
(כלומר ,אלו שמנהלים את סך הנכסים הגבוה
ביותר) ,שאינם מוגבלים לקבוצות גיל קטנות
או לוותק .למרות הירידות בחודש יוני ,מאז
תחילת שנת  2017צברו המסלולים שנבדקו
תשואה ממוצעת של  .2.88%מסלול האג"ח עד
 10%מניות של מנורה מבטחים צבר עד כה
ב־ 2017את התשואה הנמוכה ביותר – .1.24%
בין הסיבות לירידות שנרשמו בחודש יוני
ניתן להצביע על ירידות השערים בשוקי
המניות בארה"ב ובאירופה ,כמו גם במדדים
המשניים ובאג"ח הקונצרני והממשלתי
בישראל .גם להיחלשות הדולר הייתה
השפעה שלילית.
התשואות של מסלול האג"ח עד  25%מניות
של הראל ושל מסלול האג"ח ללא מניות
של אי.בי.אי פגעו בחוסכים בשיעור הנמוך
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ביותר החודש -0.3% ,בלבד .אנליסט גמל
ישראל ,המסלול המוביל בשנה האחרונה
כמעט בכל פרמטר בשוק הגמל ,רשם את
התשואה החודשית הנמוכה ביותר.-1.39% :
בטווחים המצטברים התמונה מתהפכת:
בית ההשקעות אנליסט ממשיך לשלוט
בענף ,כשמתחילת השנה נצברה במסלול
המוביל שלו תשואה בשיעור של כ־.5.52%
ב־ 12החודשים האחרונים נצברו ,11.45%
בשלוש השנים האחרונות מדובר ב־,19.38%
ו־ 58.58%היא התשואה שנצברה במסלול
ב־ 5השנים האחרונות .באותם טווחים ,דווקא

התשואה הממוצעת לחודש
יוני בשוק הפנסיה היא הגבוהה
ביותר מבין שלושת הענפים,
אך גם היא שלילית – - 0.1%

המסלול המצטיין של חודש יוני ,זה של
אי.בי.אי ,הוא שרשם את התשואות הנמוכות
ביותר .בנטרול המסלולים שלא מנהלים
סך גבוה ממיליארד שקלים ,מובילת הענף
בטווחים הארוכים (ל־ 3ול־ 5שנים) היא ילין
לפידות ,במסלול אג"ח עד  25%מניות.

קרנות ההשתלמות

גם שוק ההשתלמות רשם תשואה שלילית
בחודש יוני ,בשיעור ממוצע של  .0.6%בית
ההשקעות אלטשולר שחם ניצב בראש הטווח,
עם התשואה הגבוהה ביותר ( ,)-0.35%ואילו
בית ההשקעות אנליסט הציג את התשואה
החודשית הנמוכה ביותר גם כאן (,)-1.16%
מבין המסלולים שנבדקו.
כמו בשוק הגמל ,מסלול ההשתלמות הכללי
של אנליסט ממשיך להוביל את הענף ביתר
טווחי הזמן .מאז תחילת שנת  2017נרשמה
בו תשואה מצטברת בשיעור של  ,4.29%ואילו
מסלול ההשתלמות הכללי של ילין לפידות
הציג את התשואה הנמוכה ביותר באותו
פרק זמן( 2.53% ,לעומת ממוצע ענפי 

חדשות הביטוח

תשואות ענף הפנסיה ,יוני 2017
שם הקופה

יתרת הנכסים
נכון ל־06/17
(באלפי ש"ח)

תשואה לחודש
יוני 2017

תשואה מצטברת
מתחילת השנה

תשואה מצטברת תשואה מצטברת תשואה מצטברת
ל־ 3שנים
ל־ 12החודשים
ל־ 5שנים
המסתיימות
המסתיימים
המסתיימות
ב־06/17
ב־06/17
ב־06/17

מנורה מבטחים החדשה מסלול כללי א'

72,252,510

0.14%

2.98%

7.54%

14.85%

42.08%

מגדל מקפת אישית  -מסלול כללי

49,372,426

-0.09%

3.41%

7.25%

12.98%

36.96%

כלל פנסיה מקיפה

46,631,458

0.09%

3.72%

7.54%

13.31%

43.05%

הראל פנסיה  -גילעד כללי

36,742,954

-0.06%

4.00%

8.64%

15.90%

44.14%

הפניקס פנסיה מקיפה

16,981,100

-0.19%

3.45%

6.96%

14.54%

40.39%

מיטב דש פנסיה מקיפה

6,523,100

-0.35%

3.23%

8.25%

13.78%

38.13%

אלטשולר שחם קרן פנסיה מקיפה

1,271,337

0.08%

5.37%

11.42%

17.14%

48.18%

של  8.53% .)3.1%תשואה נרשמו במסלול של
אנליסט ב־ 12החודשים האחרונים ו־14.48%
בשלוש השנים האחרונות (תשואות המסלול
הכללי של הלמן אלדובי הן הנמוכות ביותר
בתקופות אלו 4.08% ,ו־ 7.39%בהתאמה).
התשואה המצטברת בגובה  48.35%של
אנליסט היא הגבוהה ביותר גם בחמש השנים
האחרונות ,כשמסלול ההשתלמות הכללי של
חברת הביטוח מגדל הוא הנמוך ביותר בטווח
– עם  32.56%מצטברים.

שוק הפנסיה

התשואה הממוצעת לחודש יוני בשוק
הפנסיה היא הגבוהה ביותר מבין שלושת
הענפים ,אך גם היא שלילית –  .-0.1%מסלול
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כללי א' של מנורה מבטחים החדשה ,קרן
הפנסיה הגדולה ביותר מבין הקרנות שנבדקו
המנהלת למעלה מ־ 72מיליארד שקלים,
רשמה את התשואה הגבוהה בענף החודש –
 .0.14%לעומת זאת ,קרן הפנסיה המקיפה
של הלמן־אלדובי ,אחת משתי קרנות ברירת
המחדל בשוק ,השיאה לחוסכים את התשואה
הנמוכה ביותר ביוני .0.38% ,2017
מתוך  5חברות הביטוח הגדולות ,ששולטות
עדיין במרבית השוק ,מסלול הפנסיה גילעד
כללי של חברת הביטוח הראל השיא לחוסכים
את התשואות הגבוהות ביותר בתקופות
הארוכות (מאז תחילת  ,2017ב־ 36 ,12ו־60
החודשים האחרונים) .בהכללת יתר השחקנים
הבולטים בענף ,קרן הפנסיה המקיפה של

אלטשולר שחם היא שהשיאה את התשואות
הגבוהות ביותר בענף בטווחי זמן אלו ,ואילו
מסלול הפנסיה המקיפה של הלמן־אלדובי הוא
שהשיא את התשואות הנמוכות ביותר.
מאז תחילת  2017נצברו בקרן של אלטשולר
שחם  5.37%תשואה 4% ,אצל הראל ובהלמן־
אלדובי  2.8%בלבד .ב־ 12החודשים האחרונים
מדובר ב־ 8.64% ,11.42%ו־ ;6.51%ב־3
השנים האחרונות  15.9% ,17.14%ו־;10.29%
ב־ 5השנים האחרונות נצברו במסלולים אלו
 44.14% ,48.18%ו־ 32.3%בהתאמה .מסלול
ברירת המחדל השני בענף ,הפנסיה המקיפה
של מיטב דש ,רשם בכל הטווחים תשואות
נמוכות מעט מהממוצע בענף .בחודש יוני
תשואתו שלילית ועומדת על .-0.35%

הכר את עובד הלשכה

"העבודה בלשכה חיזקה את דעתי
החיובית על סוכני הביטוח"

הכירו את עובדי לשכת סוכני ביטוח שפועלים מאחורי הקלעים ודואגים לתפקוד השוטף של
הלשכה  ‰והשבוע :רחל שרעבי ,מנהלת כספים וחשבונות בלשכה מזה  32שנה
תפקיד  -מנהלת כספים וחשבונות
בלשכת סוכני ביטוח בישראל ,חברת
ליסוב בע"מ (חברת בת של הלשכה) ,ו־
ליסוב סוכנות לביטוח בע"מ (חברת בת
של ליסוב בע"מ )
ותק במקצוע  35 -שנים
השכלה  -תיכון עיוני  +לימודי הנהלת
חשבונות וייעוץ מס
מצב משפחתי  -נשואה 3 +
איך ניראה יום עבודה רגיל שלך בלשכה?
"מדי יום אני מבצעת מעקב על ספרי
הנהלת החשבונות של שלוש החברות,
תנועות בבנק ,מכינה פקודות יומן,
תשלומים לספקים למוסדות ,מכינה
ומפיצה דוחות לוועדת כספים ,ועדת
השקעות ולבעלי תפקידים .בנוסף ,אני
מבצעת עדכון שוטף למנכ"ל הלשכה
על סעיפי התקציב ,מפיקה דו"חות
רווח והפסד לפרויקטים מיוחדים
וגם משתתפת בישיבות לצורך מענה
לסוגיות כספיות.

רחל שרעבי

מה את אוהבת בעבודה שלך?
"אני אוהבת את העובדה שהיא מעניינת
ומאתגרת ואת העובדה שאני מקושרת
עם כל העובדים וכל הוועדות בלשכה
עקב תפקידי כמנהלת חשבונות וכספים.
מה שאני לא אוהבת זה ביקורי פתע של

אפשר להיות

רגועים
דופרולט .שינוי מדיניות

מס הכנסה .השבוע הייתה ביקורת כזאת,
ולשמחתי הכול עבר בשלום”.
האם העבודה בלשכה שינתה או תרמה
לדעה שלך על סוכני הביטוח? מה את
חושבת עליהם?
"העבודה בלשכה תרמה לכך מאוד.
אמנם תמיד ידעתי שהעבודה של סוכן
ביטוח חשובה ללקוחות ,אך כעובדת
בלשכה ולאור היכרותי האישית עם
הסוכנים התחזקה דעתי החיובית
עליהם".
מי מבצע את הקניות בבית?
"אני ובן זוגי היקר".
מה הבילוי האהוב עלייך?
"טיולים ,הצגות וארוחות עם משפחה
וחברים".
איך את מבלה את סופי השבוע בדרך
כלל?
“ בסופי השבוע אני מארחת את
משפחתי ונכדיי שממלאים אותי
באנרגיה".

שיעור הפורשים מעבודה בעשרות השנים הקרובות יוכפל

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

סוכן צעיר

"להיות אישה זה פחות שכיח היום
בקרב סוכני הביטוח העצמאיים"

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו ‰
והשבוע :סו"ב נטלי איטח ,בעלת סוכנות הביטוח " NIביטוח ופיננסים" בחיפה

גיל – 31
מצב משפחתי – נשואה 2 +
ותק 10 :שנים בענף 3 .שנים רישיון סוכן
בפנסיוני ואלמנטרי
איך הגעת דווקא לענף הביטוח?
"לאחר שהשתחררתי מהצבא התלבטתי מה
ללמוד .במהלך חופשה בארץ נפגשתי באופן
מקרי עם סוכן ביטוח וכשחזרתי מהחופשה
התחלתי לעבוד אצלו .התאהבתי בתחום וגם
החלטתי ללמוד ביטוח ולהתקדם בענף .אני
עוסקת בתחום הביטוח כבר  10שנים ,מגיל
 21עבדתי בסוכנויות ביטוח וחברת ביטוח .אני
עצמאית כמעט  3שנים ויש לי רישיון פנסיוני
ואלמנטרי ,אבל ההתמחות שלי היא בעיקר
בתחום הפנסיוני ,בריאות חיים וכדומה".
איפה את רואה את עצמך בעוד  10שנים?
"בעזרת השם ,בעוד  10שנים אני מאחלת
לעצמי להגדיל את המשרד ,את היקף הלקוחות
שלי ,לצבור עוד ידע ,להעביר אותו לאנשים
חדשים בתחום ולנסות לשמש מודל לדוגמא
לסוכנים צעירים שיגיעו לתחום .זאת כדי לתת
להם כלים איך להשתלב בתחום ולמקצע אותם,
כמו שאני מאחלת לעצמי להמשיך ולהתמקצע
כל פעם מחדש".
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איטח" .מי שמאמין בעצמו ודואג להתמקצע מצליח"

איך את רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"אני לא דואגת לו כלל וכלל .מניסיוני בשטח,
מכירות שנעשות על ידי פעילות ישירה או
חברות הביטוח הישירות ,אינן מחזיקות מעמד
זמן רב .לסוכן ביטוח אמין ומקצועי אין תחרות,
ובסופו של דבר אצל רוב הלקוחות ,כאשר הם
נזקקים לטיפול מסור ,הם חוזרים לזרועותיו
של הסוכן .זה קורה בדרך כלל לאחר ניסיון של
הלקוח לטפל לעצמו בתביעה ,או סתם בהליך
פורמלי של טפסים ,או אפילו זמן המתנה ארוך

בטלפון ,ואז הוא מתחיל להבין את הערך המוסף
של סוכן הביטוח .אלו דברים שאני רואה על
בסיס יומיומי ופונים אלינו לא מעט מבוטחים
שפשוט מעוניינים בסוכן ביטוח אמין".
איזה טיפים היית מציעה לסוכנים צעירים?
“אני בעצמי סוכנת יחסית צעירה ,אבל אם אני
צריכה לבחון שלוש שנים אחורה ולתת טיפים
לחדשים ממני ,הייתי מדגישה קודם כל ,שתמיד
יש מה ללמוד ותחום הביטוח מאוד דינמי .מי
שלא ידאג להישאר בעניינים ,ימצא את עצמו
מחוץ למשחק .שנית ,השוק מאוד תחרותי ולכן
את חייבת להישאר נאמנה לעצמך ולהאמין
שמי שבאמת רוצה – מצליח .גם לי לא היה קל
ועדיין לא קל ,אני אמא לשני ילדים קטנים
מאוד ,ומחזיקה משרד עצמאי ,ואני אישה,
שזה פחות שכיח היום בקרב סוכני הביטוח
העצמאיים ,ואני גם לא דור המשך ,ולמרות הכול,
יש לי אהבה למקצוע ואני כן מאמינה בדרך
שלי .אז למרות שקשה ולמרות שאין הרבה זמן
פנוי ,אני מסופקת מכל רגע ואני בטוחה שמי
שמספיק בטוח בעצמו מצליח .מי שהוא עצמו
לקוח בהמון מקומות ,ידע לכבד את הלקוח
בשירות .בקיצור ,עקביות ,נחישות ,שירותיות
ומעל הכול מקצועיות".

דו"ח הממונה

העיוות שמופיע בנתוני הדו"ח
הכמותי של ביטוח הרכב

מדו"ח הממונה על שוק ההון עולה כי קולקטיב הרכב של עובדי המדינה
זוכה ל"ייצוג" כפול • עלייה במכירת ביטוחי משכנתא

סו"ב אריאל מונין

מ

ידי שנה מוציאה רשות שוק ההון את
דו"ח הממונה לשנה הקודמת.
הדו"ח מסכם הן את פעילות
הרשות מול המפוקחים על ידיה (קרי הסוכנים
וחברות הביטוח) ,וכן נתונים כמותיים על השוק
אשר נאספים מהדוחות של חברות הביטוח.
משלל הנתונים שבדו"ח הכמותי בענף
האלמנטרי עולים מספר נתונים מעניינים.
ראשית ,בנתוני  2016קיים עיוות בנתונים
כתוצאה "מהתרגיל" אשר עשה אגף התקציבים
בכל הקשור לקולקטיב הרכב של עובדי
המדינה .קולקטיב זה מהווה את הקולקטיב
הגדול בענף ,ומשפיע בצורה רחבה על מחירי
השוק .בחידוש האחרון ,במטרה לחסוך את
איסוף נתוני הנהגים ולהרוויח את תעריפי
 ,2016הקדימו את חידוש  2017ל־,31.12.16
כך שנוצר מצב בו בדוחות התקבל "ייצוג"
כפול של קולקטיב זה.
כמו כן ,אנו צופים כי בדו"ח  2017שיתפרסם
בעוד שנה יחזור העיוות ,כתוצאה מכך שנתוני
עובדי המדינה לא ייוצגו בו.
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 35%מהמבנים אינם מבוטחים

נתון שחוזר על עצמו בכל שנה בדו"ח הוא שיש
כ־ 800,000מבנים בארץ שלא מבוטחים בביטוח,
כלומר ,כ־ 35%מהמבנים אינם מבוטחים ,וזאת
בניגוד ל־ 15%בלבד ברכבים הרשומים בארץ.
זה אומר שאנו ,סוכני אלמנטר ,חייבים לזכור
כי מוצר ביטוחי הדירה ,בניגוד לביטוח רכב,
אינו מוצר שהציבור נוהר לעשותו ועלינו
להשקיע בשיווק המוצר בצורה פעילה ולא
לחכות שיתקשרו אלינו לבצע זאת.
בנוסף ,מהדו"ח עולה כי לאחר שנים בהן נראה
כי הבנקים מוכרים פחות ביטוחי משכנתא,
הרי שב־ 2016המגמה לא רק שנבלמה ,אלא
שכמות המכירות החלה לגדול .זה נובע ,קודם
כול ,מכמות שיא של משכנתאות שנלקחו
ב־ 2016עקב ריבוי קניית דירות למגורים
ודירות להשקעה ,ויתכן אף כי חלה ירידה
בכמות המוקדים אשר מתקשרים ללקוחות
לביצוע השוואת ביטוחי משכנתא .יש לזכור כי
הפוליסות לביטוח דירה הנמכרות למבוטחים
רחבות יותר וכוללות גם סעיף חשוב כצד ג',

אשר חסר בפוליסות המוגבלות של הבנקים.

פחות תביעות בענף רכב
להפתעתנו נראה כי דווקא במגמת התביעות
יש בשורה מעודדת ,וב־ 2016היו פחות תביעות
–  379אלף ב־ ,2016לעומת  391אלף ב־.2015
האם זה קשור לכניסתן של מערכות ההתרעה
מפני תאונה ברכבים החדשים? נאלץ לחכות
ולראות את המגמה בשנים הבאות.
( loss ratioיחס פרמיה התביעה) דווקא
נמצא במגמת עליה ,וזה בעצם מלמד שהירידה
בפרמיה בשנים האחרונות מצד אחד נבלמה,
אבל עדיין עלות התביעה גדלה ביחס גבוה יותר
לפרמיה שמתחילה לשוב ולעלות.
מעבר לכך ,עדיין ניתן להגיד כי שוק ביטוחי הרכב
צומח .יש לזכור כי השוק צומח גם צמיחה טבעית
בשל גידול האוכלוסייה ,וגידול במספר כלי הרכב
מ־ 3.09מיליון ב־ 2015ל־ 3.24מיליון ב־.2016
הכותב הוא יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכת
סוכני ביטוח

דו"ח הממונה

קרנות ברירת המחדל שזכו במכרז של
המדינה מציגות תשואה דמוגרפית שלילית
מדו"ח הממונה על שוק ההון לשנת  2016עולה כי כל הקרנות הגדולות הציגו תשואה
דמוגרפית שלילית • מהי תשואה דמוגרפית וכיצד לבחור את קרן החיסכון?
סו"ב יובל ארנון

כ

אשר מדברים על קרן פנסיה
מתייחסים לדמי הניהול ,התשואות
והשירות .אך יש עוד פקטור שאיש
אינו יכול לחזות כיצד הוא יתנהג ויש לו
השפעה על החיסכון הנצבר אצל כל חוסך
וחוסך בעתיד  -תשואה דמוגרפית .למעשה,
ככל שהתשואה הדמוגרפית גבוהה יותר,
יש תיגבור לחסכון הנצבר .מאידך ,כאשר
התשואה הדמוגרפית שלילית ,כפי שמסתמן
בשנים האחרונות ,ברוב הקרנות יש גריעה
מהחיסכון הנצבר.
בקרן פנסיה אשר עובדת על בסיס הדדיות,
שבה למעשה כל עמית בקרן ערב לשני,
בין אם ירצה בכך ובין אם לא ,הקרן מניחה
הנחה אקטוארית לגבי רמת התביעות הצפויה
בתחום השאירים והנכות .המנגנון הוא
למעשה חודשי מבחינת הבדיקה שלו .אבל,
במונחים שנתיים ,אם הקרן שגתה בהנחות
שלה ,והיו יותר תביעות שאירים או נכות
באותה שנה ממה שהונח ,אזי בסוף השנה הקרן
נמצאת למעשה בגירעון אקטוארי ,ואותו יש
לגבות מחברי הקרן .זאת משום שהקרן חייבת
לשאוף לאיזון אקטוארי והמימון לכך מגיע
מכיסי החוסכים .לעומת זאת ,במצב של עודף
אקטוארי ,מחולק העודף בין חברי הקרן על
אותו בסיס של שאיפה לאיזון אקטוארי.
מה עדיף ,קרן גדולה או קטנה?
אם זה המנגנון וההסבר הכללי למונח של
תשואה דמוגרפית ,בוודאי מסקרן איפה
יותר כדאי להיות חבר ,בקרן גדולה או בקרן
קטנה? כאשר יש עודף אקטוארי בקרן קטנה,
הוא יתפזר על פחות נכסים ולמעשה כל
עמית ייהנה יותר מאשר אם זה היה קורה
בקרן גדולה .לעומת זאת ,כאשר יש גרעון
אקטוארי ,ההפסד בקרן גדולה יתחלק על
יותר נכסים ,ולמעשה כל חבר בקרן זו יפגע
פחות מחבר בקרן קטנה.
כיוון שהחיתום הרפואי בשנים האחרונות
בקרנות הוא די נזיל ,לאור קבלת מסות של
חברים בהסכמים רבים ,החיתום למעשה נשמר
בעיקר על בסיס תקופת ההכשרה בעיקר,
ולכן לניהול התביעות יש חשיבות רבה כיום,
אולי יותר מתמיד .בנוסף ,יש עדיין משקל
לסוג העיסוק של החברים בקרן  -ככל שיותר
חברים עוסקים במקצועות "צווארון כחול" ,יש
יותר סבירות לרמת תביעות גבוהה בתחום
אובדן כושר עבודה ושאירים מאשר בקרן
שבה רוב העמיתים נוטים יותר למקצועות של
"צווארון לבן" .אך גם תחומים אלו מטשטשים
לאט לאט בהרכב הקרנות בניגוד לקרנות
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בחירת קרן פנסיה ומעקב אחרי המתרחש בה הם לא משחק ילדים  צילוםfotolia :

כאשר יש עודף אקטוארי בקרן
קטנה ,הוא יתפזר על פחות
נכסים ולמעשה כל עמית ייהנה
יותר מאשר אם זה היה קורה
בקרן גדולה
הוותיקות ,שהיו הרבה יותר סקטוריאליות.

תשואה דמוגרפית שלילית

על פי דו"ח הממונה לשנת  ,2016חלק גדול
מהקרנות הציגו נתון של גרעון אקטוארי,
דבר שהקטין את התשואות שלה במידה
מסוימת .כל הקרנות הגדולות הציגו תשואה
דמוגרפית שלילית ,מגמה שנמשכת בשלוש
השנים האחרונות .פסגות ואלטשולר הציגו
תשואה דמוגרפית חיובית ,אך מה שמפליא,
ואולי מספק חומר למחשבה ודאגה ,היא
העובדה ששתי קרנות ברירת המחדל אשר
זכו במכרז של המדינה כבר מציגות תשואה
דמוגרפית שלילית .גם הלמן אלדובי עם
 3,240עמיתים פעילים ומיטב ד"ש (כולל
המיזוג עם "איילון") עם  30,869פעילים,
מציגות בגין שנת  2016תשואה דמוגרפית
שלילית ,והשאלה היא אם זה בכלל מעניין
את המדינה אשר בחרה בהן? הדבר מחייב
בדיקה לאור היותן "המומלצות" של המדינה.
כל קרן מנהלת מחויבת בדוחות לעמיתים

להתייחס לנושא מנגנון האיזון ,ולהמחיש
במספרים לעמית כמה כסף נגרע או התווסף
לחסכון שלו בקרן לאור הפעלת מנגנון האיזון
האקטוארי.
בחירת קרן פנסיה ומעקב אחרי המתרחש בה
הם לא משחק ילדים ,ורק איש מקצוע כסוכן
ביטוח מורשה יכול לעזור ללקוחות לבחור
לאורך "ציר הפנסיה" את המסלול המתאים,
הקרן המתאימה ,ולהכווין כיצד להתנהל בכל
האירועים המתרחשים על ציר הפנסיה.
הכותב הוא יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני
בלשכת סוכני ביטוח ביטוח

אירועי הלשכה
… ב־  3.8בין השעות  23:00 – 19:00יערך "ערב
מהסרטים לסוכנים צעירים" ,בשיתוף איילון
חברה לביטוח .סינמה סיטי גלילות ,הכניסה
ברישום מראש בלבד דרך המייל שנשלח
מהלשכה.
… ב־  7.8מחוז באר שבע יארח את מחוז
ירושלים ליום עיון מקצועי בין השעות
8:30־ ,15:00בשיתוף כלל וקבוצת שגריר .מלון
קראון פלאזה ים המלח .הסעות יצאו ממרכז
ביג באר שבע ואצטדיון טדי ירושלים .הכניסה
לכנס בהרשמה מראש בלבד.
… ב־  8.8בין השעות 12:30־ 17:00יתקיים
יום עיון עבור חברי מחוז השרון בשיתוף
שלמה ביטוח בבית חיל האוויר הרצליה

חדשות הביטוח

מגדל משיקה אפליקציה המאפשרת איתור רופא
מומלץ בחו"ל וקבלת החזר כספי בתוך שעות
רונית מורגנשטרן

ב

שנת  2015נרשמו בין  5.5ל־6
מיליון יציאות של ישראליים לחו"ל
והמספרים בשנים האחרונות במגמת
עלייה מתמדת .מרבית הנוסעים סומכים על
ביטוח הנסיעות לחו"ל שיעניק להם טיפול
ושירות רחוק מהבית בעת מקרה חירום .ואולם,
כאשר אנו נזקקים לשירות רפואי פשוט אנו
צריכים למצוא בעצמנו רופא או מרפאה ,וזאת
כשאנחנו נמצאים בסביבה זרה
ולא מוכרת.
על צורך זה עונה שיתוף פעולה
בין חברת הביטוח מגדל לבין חברת
 IMAהישראלית ,אשר מתמחה
במתן סיוע רפואי אישי לישראלים
המטיילים בחו"ל ופיתחה את
האפליקציה.
באמצעות  MedPayניתן להגיש
תביעה ולצרף את מסמכי התביעה
בעקבות מקרה הביטוח בחו"ל,
וההחזר הכספי יתקבל בתוך שעות
ספורות לכרטיס האשראי של
המבוטח.

ההחזר הכספי הוא ללא השתתפות עצמית,
ללא טופסולוגיה וללא צורך באישור מראש
דרך מוקד מענה כזה או אחר ,כאשר כל תהליך
ניהול ותשלום התביעות עומד בדרישות האבטחה
הגבוהות והמחמירות ביותר.

חוכמת ההמונים

בנוסף ,ולראשונה בעולם ביטוחי הנסיעות לחו"ל
נעשה בעזרת עיקרון "חוכמת
ההמונים" .המבוטח יכול לאתר
מגוון
באמצעות האפליקציה
של שירותים רפואיים מומלצים
וסמוכים למיקומו בחו"ל ,בדומה
להמלצות  trip advisorאו
 ,booking.comלרבות אפשרות
לנווט בקלות לרופא או למרפאה
(חיבור ישיר ל־ WAZEאו ל־
 .)Google Mapsהמבוטחים
מתבקשים לדרג רופאים ומרפאות
שהיו בהם (לפי דירוג כוכבים) ,כך
שהמאגר של  MedPayנשאר
רלוונטי ומתעדכן כל הזמן.

אפליקציית MedPay

בשורה התחתונה ,השירות הדיגיטלי מבטיח
מענה מהיר למבוטח ,רפואי וכספי גם יחד,
באמצעות הטלפון הנייד בלבד.
לדברי גיא כרמון ,מנכ"ל חברת  IMAוממפתחי
האפליקציה" ,אנחנו מכירים מקרוב את החוסר
הקיים היום בכל פוליסות ביטוחי חו"ל  -חוסר
האונים במציאת רופא מקומי ,דווקא במקרים
פשוטים ,ובנוסף הפגיעה במסגרת האשראי של
המבוטח ,שנדרש לשלם לרופא בחו"ל ולקבל
החזר לאחר שובו לישראל ,לעיתים הרבה אחרי.
את כל אלה פתרנו באמצעות האפליקציה שאנו
מעמידים היום לשירות המבוטחים ,ללא עלות
נוספת וללא ייקור דמי ביטוח הנסיעות ,ועם
אבטחת מידע מרבית".
אלי הרוש ,מנהל ביטוחים קבוצתיים ונסיעות
לחו"ל במגדל ,מוסיף כי "טרם השקת השירות
ערכה מגדל פיילוט מקיף בקרב לקוחות שרכשו
בתקופה האחרונה פוליסת ביטוח נסיעות של
החברה .חיברנו אותם לאפליקציית MedPay
וכבר שילמנו עשרות תביעות דרכה .הפניות
טופלו באופן מיידי ותוך שעות בודדות בוצע זיכוי
כספי מלא בכרטיס האשראי של המבוטחים".

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :
חוזרי הממונה ,מזעור סיכונים מפני עיצומים
דרושים
כספיים וביטולי רשיון ,בדיקת מסמכים ועריכת
ריכוז סוגיות .ליצירת קשר וקבלת ריכוז סוגיות
משרד ביטוח בראשל”צ מחפש פקידת ביטוח
בכתב amitoffice2@gmail.com ,ובטלפון
אלמנטרי לחצי משרה ,יש לשלוח קורות
 03-6099983או  , 052-4441447עוה"ד עמית
חיים למייל  toli@toli.co.ilהתחלת עבודה
יוסף רון ויניב גל
מידית.לסוכנות ביטוח ,דרושה פקידה לחצי
לסוכנות ביטוח וותיקה ,גדולה ,ומצליחה דרושים
משרהומעלה ,עם נסיון בתחום האלמנטרי או
בסניף חדש ומפואר ברחובות .1 :מתאמי
חיים,קו"ח יש לשלוח למייל:
פגישות .2 .סוכני/ות ביטוח עם רישיון בתוקף )
ofershay17@gmail.com
אפשרות גם להתמחות(  .3מזכירה עם ניסיון
לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה סוכן/ת
במכירות ביטוח חיים ובריאות ,בעלת שליטה
ביטוחחיים ,פנסיה ופיננסים ו/או אלמנטארי
במחשב ,ייצוגיות ,נאמנות ,ורצון לגדול ולהצליח
להגדלתתיק ביטוח קיים ופיתוח תיק חדש,
ביחד במקום חדש .תנאים מצוינים ,הכשרה,
למעוניין/ת,תינתן האפשרות לבניית תיק ביטוח
סביבת עבודה נעימה ועם אנשים טובים!
עצמאי.קורות חיים למייל:
 dudi@gamafinansim.co.ilנייד  050-5368629 :לפרטים054-7000072 :
לסוכנות בתל אביב דרושים אנשי מכירות בעלי
ריכוז סוגיות רגולציה לסוכנויות ביטוח לקבלת
היכרות עם עולם ביטוחי הפרט ,ניסיון מוכח
בדיקה כללית במשרדי הסוכן ,הכוללת יישום
במכירות ,יחסי אנוש מעולים .תנאים מצוינים
למתאימים ודרכי הגעה נוחים .נא לשלוח קו"ח
למייל info@hilsains.co.il
לסוכנות ביטוח באזור המרכז דרוש\ה חתם
דרוש/ה פקיד/ת ביטוח
אלמנטרי .דרוש ניסיון .תנאים טובים למתאימים.
עם זיקה לתחום הרכב
קורות חיים לשלוח לפקס  03-910221לסוכנות
 ניסיון במוקד תביעות רכב  -יתרון
בוטיק באשדוד דרושים בעלי רישיון פנסיוני
 ניסיון בסוכנויות ביטוח רכב  -יתרון
למשרת ניהול תיקי לקוחות .מתאים לסוכנים
 שליטה מלאה באופיס
בצמיחה או בתחילת הדרך ,המעוניינים לבנות
 שירותיות ויכולת עבודה בצוות
תיק עצמאי ולהתפתח .שכר גבוה למתאימים.
 המשרה ממוקמת בפתח תקווה
קו"ח למיילjennyl@dorot-ins.co.il :
דרושה רפרנטית ביטוח חיים ובריאות ,להפקה
קליטה ישירה לחברה!
עבודה לטווח ארוך!
תביעות וניהול שוטף של התיק כולל שיווק
תנאים סוציאליים מלאים!
ללקוחות קיימים .קורות חיים למייל:

ayalah@shapir.co.il
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liran@yeadim-bit.co.il

לסוכנות ביטוח מובילה בירושלים דרוש/ה

רפרנט/ית ביטוח רכב .דרישות התפקיד :ניסיון
וידע בתחום הביטוח – חובה ,יחסי אנוש ושירות
מעולים ,ראש גדול וקליטה מהירה ,זמינות
מידית .המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
תנאים מעולים למתאימים! לפרטים נוספים
ושליחת קו"ח penina@ins-group.co.il :
לסוכנות ביטוח ברחובות דרושים עובדים
למשרות חלקיות .רצוי ניסיון בעבודת שרות
מול קהל בענף האלמנטרי כולל ידע בתביעות.
מועמדים רציניים מתבקשים להעביר קורות
חיים מפורטים למיילavi@aminut-cop.co.il :
לסוכנות ביטוח ב נתניה ,דרושה רפרנטית ביטוח
חיים אחראית וחרוצה ,ניסיון לא חובה תנאים
מצוינים ,נא לשלוח קו"ח למייל:

הפנסיוני בכל החברות .לפרטים:
שרון 054-6614801
להשכרה עד  3חדרים בסוכנות ביטוח ברמת גן
משרדים מפוארים כולל ארנונה חשמל ניקיון
ומטבח .לפרטים נוספים  054-4240666 :בית חם
לסוכן הביטוח ,משרדים  +שרותים שונים
במתחם חלונות הסיטי בבניין ברוש במרכז
העניינים של חיפה .אפשרות לרכישת תיק או
שת"פ ,לפרטים מילשטיין בע"מ 054-5270964
לב פתח תקווה  -בבניין משרדים משרד מרוהט
לגמרי  17מ"ר כולל חדר ישיבות.המחיר הוא על
בסיס יומי בסך של  175ש"ח בהתאמה אישית
לשוכר  -וכולל מעמ ארנונה דמי ניהול חשמל
מים אינטרנט ומדפסת/פקס תינתן אפשרות
להשכיר על בסיס חודשי ב־ 2200

שכירות משנה

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

להשכרה בסוכנות ביטוח וותיקה ,גדולה,
ומצליחה ,שפתחה סניף חדש ומפואר ברחובות:
חדרים מרוהטים כולל עמדות טלפנים ,מתאים
לסוכנים/סוכנויות משנה ,בתנאים מצוינים!!!
אפשרויות לשת"פ 054-7000072
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
סוכנות ביטוח (בית סוכן) בצמיחה המנהלת
קבוצת סוכנים באזור הצפון מציעה להשכרה
בשכירות משנה משרדים מפוארים באיזור
הקריות ,על בסיס חודשי ,ללא התחייבות.
אפשרות לשירותי משרד ושירות בתחום

סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש
תיק ביטוח אלמנטארי ו/או חיים באופן מלא
אוחלקי ,במגוון רחב של אפשרויות כולל
אפשרות של העסקה לטווח ארוך .נייד:
dudi@gamafinansim.co.il 050-5368629
רכישת תיק ואו השתלבות בתיק ביטוח בתנאים
שאסור לספר .אם אתה שוקל למכור את התיק
כדאי להתקשר ולבררgmail.com@7305550 :טלפון 03-7305550 :גבי .סוכן ביטוח פנסיוני
מקצוען ובעל ידע רב מאזור המרכז מעוניין
בשיתוף פעולה עם סוכן/סוכנות אלמנטרי ו/
או חיים למכירות ללקוחות קיימים שלהם .ניתן
לפנות למיילInt_101@walla.co.il :
סוכנות ביטוח באשדוד מעוניינת ברכישת תיקים
באזור השפלה והדרום alexg@dorot-ins.co.il .

jaclineborov@gmail.com

