ביטוח

חציון משתלם

חברות הביטוח
הגדולות רשמו בחציון
הראשון רווח כולל של
 1.7מיליארד שקל

ופיננסים
inf.org.il

עמוד 7

גיליון מס'  7 … 651בספטמבר 2017

סו”ב אריה אברמוביץ בוועידת כלכליסט:

“שילוב הדיגיטציה בעבודת הסוכנים תרחיב
את פעילותם ותביא לעתיד ורוד עבורם”

השבוע בפאנל “ביטוח ופנסיה בעולם משתנה" של ועידת כלכליסט דנו בין
היתר בעתידו של סוכן הביטוח ובדיגיטציה המתפתחת בעולם הביטוח

סער מזהיר

לא חוסכת
במילים

גלית אבישי ,יו"ר “אמון
הציבור" תוקפת
את סלינגר
ועובדי הרשות:
“התשובות
מגיעות לאט מדי
ואינן מספקות"
עמוד 2
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השר לשעבר גדעון סער
בוועידת כלכליסט בנוגע
למשבר הפנסיה:
“צריך לחזור
לתת רשת
ביטחון
למוצרי
הפנסיה"
עמוד 4

עמוד 3

מי יהיה סוכן
השנה?
באירוע מיוחד בנובמבר
ייבחרו סוכן השנה וסוכנות
השנה של ועידת
עדיף 
הגשת
המועמדות
עד ל14.9-
עמוד 5

חדשות הביטוח

"אין פרטנר לצרכנים בפיקוח על הביטוח"
יו"ר "אמון הציבור" גלית אבישי תוקפת את סלינגר ועובדי הרשות ,ומחזקת את כוחם של הסוכנים:
"אשמח לשלם לסוכן הביטוח בזכות המומחיות שלו וכדי שייצג אותי מול חברות הביטוח"

רונית מורגנשטרן
הסיוע של הפיקוח על הביטוח
לצרכן הוא בשוליים .גם אנחנו
באמון הציבור פונים פעמים
רבות לממונה ,אבל מרגישים שאין
שם פרטנר אמיתי – התשובות
מגיעות לאט מדי ,הן לא מעמיקות
ולא פותרות את הבעיות .חברות
הביטוח לא מפרטות את הנתונים שהן
מספקות לגבי דחיית תביעות; אנחנו
דרשנו מהן וגם מהמפקחת להציג
נתונים אמיתיים ולא סטטיסטיקה,
הרי המפקחת הייתה יכולה להורות
לחברות הביטוח להציג את הנתונים
על דחיית תביעות ,אבל כנראה שהיא
לא מספיק רוצה בכך" ,כך טוענת גלית
אבישי ,יו"ר ארגון "אמון הציבור"
העוסק בהגנה על הצרכן ,בראיון
למגזין "ביטוח ופיננסים" שיתפרסם
לקראת כנס אלמנטר באילת.
לדברי אבישי ,הפיקוח על הביטוח
בישראל עוסק מאז ומעולם בדאגה
ליציבות חברות הביטוח" :למה
הפיקוח לא מתערב בנושא ה־Loss
אבישי" .חברות הביטוח לא רואות את האדם שמאחורי התיק"
 ?Ratioכי הם לא ששים לעסוק בזה
ובכך להקשות על חברות הביטוח .בכל העולם לבין הדאגה להגנת צרכני שירותים אלה .לכן,
יש חובה של חברות הביטוח לפרסם את ה־ Lossיש לעשות הפרדה בין שני התפקודים האלה
 Ratioשלהן ,זהו מדד מקובל בכל העולם ולהקים לטובתם שתי רשויות נפרדות – רשות
לבדיקת איכות עסקי הביטוח (שיעור התביעות פיננסית להגנה על המערכת הפיננסית ורשות
מתוך הפרמיות.ר.מ ;).בישראל מעמיסות חברות שתגן על צרכני המערכת .זו גם אחת ממסקנות
הביטוח על מדד זה כל מיני רכיבים שבעולם הוועדה הציבורית שפורסמו לאחרונה".
ליו"ר אמון הציבור טענות קשות גם נגד
לא מעמיסים ,וכך הן מציגות רווחיות נמוכה
יותר; בביטוח סיעוד בישראל אפילו אין  Lossחברות הביטוח ,ולדבריה התלונות של צרכנים
נגד חברות הביטוח מהוות חלק משמעותי
."Ratio
ועוצמתי מכלל התלונות שמגיעות לארגון:

"

סכיזופרניה בין התפקודים

יו"ר אמון הציבור הייתה חברה בוועדה
הציבורית בראשות השר לשעבר גדעון סער,
שהקימה לשכת סוכני ביטוח לבחינת עתיד ענף
הביטוח בישראל .חלק מהמלצות הוועדה עסקו
גם בהיבט הצרכני של הענף בזכות אבישי.
אבישי אומרת כי "היה לי מאוד חשוב להיות
חברה בוועדה ,מפני שענף הביטוח בהיבט
הצרכני שלו צריך ניעור ממשי והסתכלות שונה.
אני סבורה שיש מתח מובנה ,ממש סכיזופרניה,
בין שני התפקודים של הממונה על הביטוח ,כמו
גם של המפקחת על הבנקים ,בין הדאגה ליציבות
הגופים הפיננסיים – הבנקים וחברות הביטוח,

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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"הנושא הכי כואב והכי מתסכל הוא
גרירת הרגליים של חברות בזמן
תביעה של המבוטח ,כמו גם העובדה
שחלק גדול מהתביעות פשוט נדחה
בידי החברות" ,היא טוענת ומדגישה
כי "בשביל חברות הביטוח המבוטח
הוא מספר תיק ולא יותר – הן לא
רואות את האדם שמאחוריו".

צריך להחליף דיסקט
גם מסוכני הביטוח לא חוסכת
אבישי ביקורת וטוענת כי "גם סוכני
הביטוח זקוקים לניעור .אני חושבת
שסוכני הביטוח חטאו לאחריות
שלהם כלפי הצרכנים ולמעשה
לתפקידם .אם הם היו רואים את
תפקידם כמי שמייצגים ופועלים
לטובת המבוטח שלהם ,שהיה שמח
לשלם להם על זה ,מעמדם היה שונה
וגם ההגנה על המבוטחים הייתה
נראית אחרת .הבעיה היא שסוכני
הביטוח מקבלים את העמלה מחברות
הביטוח והעמלות הן על מכירת
ביטוח .לכן האינטרס המרכזי של
הסוכן הוא למכור כמה שיותר ,ולא בטוח איזה
אינטרס יש לו להילחם נגד חברת הביטוח ממנה
הוא מתפרנס .בסוף זו ההחלטה שלהם – סוכני
הביטוח נמצאים בנקודה קריטית וצריכים
להחליף דיסקט .בלי שהם ימציאו את עצמם
מחדש ,אין להם סיכוי להתקיים בעתיד.
כצרכנית ביטוח אני אשמח לשלם לסוכן
הביטוח בזכות המומחיות שלו וכדי שייצג אותי
מול חברת הביטוח .המצב צריך להיות כזה
שהלקוח ישלם לסוכן ולא חברות הביטוח".

סלינגר מקלה על חלוקת דיבידנדים בחברות הביטוח
הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון דורית סלינגר ,פרסמה ביום שני השבוע טיוטת "מכתב
דיבידנד" ובו היא מקלה על חברות הביטוח לחלק דיבידנדים.
על פי הטיוטה ,חברות הביטוח יהיו רשאיות לחלק דיבידנד בתנאי שלאחר ביצוע החלוקה יהיה
לחברה יחס כושר פירעון (יחס הון עצמי מוכר להון עצמי נדרש) ,בשיעור של לפחות  100%לפי חוזר
סולבנסי ,וזאת לעומת  130%בהוראה הקודמת שלה.
יש לציין ,כי למעט חברת מגדל שבשליטת שלמה אליהו ,הצליחו כל החברות האחרות לעמוד
בהוראות הקודמות ולחלק דיבידנד לבעלי המניות שלהם .חברת מגדל ביקשה הקלות מסלינגר
בנושא ,וכנראה שהלחץ פעל .כאמור ,אליהו לא מצליח לחלק דיבידנדים מחברת מגדל שבשליטתו,
וההקלה הנ"ל תסייע לנזילות שלו כדי לעמוד בחובותיו לבנקים.
רונית מורגנשטרן

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

נשיא הלשכה" :בידול הסוכן העצמאי
יהפוך אותו לשקוף ואובייקטיבי ללקוח"
בפאנל "ביטוח ופנסיה בעולם משתנה" של ועידת כלכליסט דנו בדיגיטציה של עולם הביטוח,
פתיחת השוק לתחרות ועתידו של סוכן הביטוח

רונית מורגנשטרן

מימין :אלי שמעוני ,אריה אברמוביץ ,אורי אלדובי ולוי רחמני .משמאל :רענן שמחי ולוי רחמני … צילום :אוראל כהן ועמית שעל ,כלכליסט

"

אנחנו רוצים ליצור עולם שבו סוכן הביטוח
יהיה שקוף ואובייקטיבי ללקוחות" ,כך אמר
השבוע נשיא לשכת סוכני ביטוח ,סו"ב אריה
אברמוביץ ,בוועידה הכלכלית הלאומית  2017של
כלכליסט" .אחת ההמלצות של הוועדה הציבורית
לבחינת ענף הביטוח ,היא לבדל בין סוכן שעובד
עם חברה מסוימת לבין סוכן עצמאי שיכול לעבוד
עם כל חברות הביטוח .אנחנו סבורים שבידול כזה
ייתן יותר שקיפות גם למבוטחים וגם לטובת השיח
הציבורי ,שכפי שאנחנו מזהים אותו מדבר על כך
שסוכן הביטוח הוא לא מספיק אובייקטיבי".
הדברים נאמרו בפאנל "ביטוח ופנסיה בעולם
משתנה" בהנחיית אלי שמעוני מכלכליסט.
בפאנל השתתפו גם אורי אלדובי ,יו"ר ומייסד
הלמן אלדובי השקעות ולוי רחמני ,בעלי השליטה
באיילון ביטוח .בהתייחסו לנושא האובייקטיביות
של סוכני הביטוח ,אמר אלדובי כי "הוועדה
הציבורית עשתה עבודה מצוינת ונגעה בהרבה

עסק
בקליק

עתיד ורוד
בתשובה לשאלת מנחה הפאנל לגבי התעניינות
גופים מסין ברכישת חברות ביטוח מקומיות,
אמר רחמני כי "תחרות הייתה ותחרות תהיה .יש
התעניינות רבה מכל קצוות עולם בנוגע לרכישות
בשוק הישראלי ,לאו דווקא מסין" .לדבריו ,לקח

מענקית
(מחלות קשות)
בקליק
בעלי
מקצוע
בקליק

תמונת
סוכן
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תאונות
אישיות
בקליק

דירה
בקליק

תמונת
מעסיק

ריסק
בקליק

תמונת
עמלות

תמונת
לקוח

המכלול שלי

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

b17396/18143

אתר
הלקוחות
החדש

מאוד נושאים ולעומק .הם לא טיפלו בנושא
המהותי מאוד של תחרות :כמות קטנה של
חברות שולטת כיום בשוק .התוצאה הסופית
של התהליך הזה היא שהתחרות מאוד נמוכה
 והבעיות מגיעות משם .אם הדבר לא ישתנהבמהרה ,והמחיר של חברות הביטוח לא ישתנה,
עבור חברות רבות החורף יגיע" .אברמוביץ השיב
בתגובה כי "דבריך אינם מדויקים .אחת ההמלצות
העיקריות של הוועדה היא פתיחת הענף לתחרות
והורדת החסמים הרגולטוריים בפני חברות ביטוח
זרות שמעוניינות להיכנס לפעילות בישראל".

זמן אך יש גם התעניינות בשוק המקומי" :אני
רואה גורמים ששואלים ומתייעצים בנושא .לא
עובר כמעט שבוע בלי שמגיעות פניות .היום ישנה
נטייה של גורמים מישראל להגיע עם קבוצות
מחו"ל לאחר שהתעניינו קודם כל בעצמם ,אך
זו אותה גברת בשינוי אדרת  -הם למדו שניתן
לארגן קבוצה מחו"ל ולהביאה".
בהתייחסו לסוגיית הדיגיטציה בעולם הביטוח,
ואיך היא משפיעה על סוכני הביטוח ,אמר אלדובי:
"בפנסיית ברירת המחדל שלנו ,ההצטרפות תהיה
דיגיטלית ,אבל עדיין יישארו סוכנים .הרעיון הוא
שהטכנולוגיה תביא להתייעלות תפעולית".
אברמוביץ הוסיף כי "אנחנו כסוכני ביטוח
מעודדים את הדיגיטציה .אנחנו חושבים שסוכן
הביטוח יעסוק בעתיד יותר בייעוץ ,יהיה מנהל
סיכונים של המשפחה ,יעסוק גם באגרות חוב
ובמשכנתאות ,כך שלסוכן הביטוח צפוי עתיד
ורוד".

חדשות הביטוח

"הצעירים של היום הם הקשישים העניים של מחר"
השר לשעבר גדעון סער ,שעמד בראש הוועדה לבחינת עתיד ענף הביטוח ,מזהיר מפני משבר
הפנסיה" :אם לא יינקטו צעדים מרחיקי לכת  -תהיה קטסטרופה"
רונית מורגנשטרן

"

המטרה שלנו הייתה לקיים דיון על עתיד
הענף ותרומתו לרווחת הציבור .הדו"ח בן
 60העמודים כולל שתי נקודות חשובות
ביותר .הביטוח הסעודי ובחינה לעומק של הזכות
והיכולת להזדקן בכבוד ,שני נושאים שקשורים
בטבור לענף הביטוח" .כך אמר השבוע בועידה
הכלכלית הלאומית של כלכליסט ,השר לשעבר
גדעון סער ,ומי שעמד בראש הועדה הציבורית
של ענף הביטוח שהקימה לשכת סוכני הביטוח,
לבחינת עתיד ענף הביטוח.
לדברי סער ,נושאי הפנסיה והביטוח הסיעודי
חשובים לציבור ,ושני התחומים לוקים בחסר.
"המשבר הפנסיוני מתקרב ,מדי פעם אנחנו
שומעים הבזקים בנושא .יש תהליך משמעותי
של עליית תוחלת החיים והזדקנות האוכלוסייה
בישראל ,לצד ריבית אפסית בכל העולם
שמקרבים אותנו למשבר כלכלי חברתי קשה שבו
הפנסיה לא תספיק לחיים בכבוד בגיל הפרישה",
אמר סער והוסיף" :יש שכבה של צעירים שיהיו
הקשישים העניים של המחר .אם לא יינקטו
צעדים מרחיקי לכת כמו לחזור לתת רשת
ביטחון למוצרי הפנסיה ,בעיקר באמצעות אגרות
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גדעון סער … צילום :אוראל כהן ועמית שעל ,כלכליסט

חוב ייעודיות בהיקף של 50%־ 60%מהפנסיה –
תהיה קטסטרופה".

להזדקן בכבוד
סער טען כי אפשרות נוספת להתמודדות עם
הנושא היא העלאת קצבאות הזקנה" .יש שחיקה
גדולה ,והעלאה של הקצבאות תבלום אותה.
בקצבאות הזקנה אנחנו מדורגים בחצי מממוצע
מדינות ה־ ,OECDואנחנו צריכים לתת יותר .לא
משנה איך להעלות – מדורג או בפעם אחת ,העיקר
להעלות כדי שנוכל להזדקן בכבוד" ,אמר סער.

לדבריו ,סיבה נוספת לבעיה בתחום הפנסיה
היא יציאה מאוחרת לשוק העבודה ,כפי שהעלו
מסקנות הועדה הציבורית לענף הביטוח" :במדינת
ישראל בגלל השירות הצבאי ,הטיול הגדול
ולימודי התואר – הרבה צעירים יוצאים לשוק
העבודה רק בגיל  .30בהשוואה לעולם המערבי זו
נקודת פתיחה לא טובה ,ציין סער" .צריך לחשוב
על שיובילו ליציאה מוקדמת יותר לעבודה –
בין אם זה באמצעות חינוך ,כמו לימודי תואר
כבר בתיכון ,מעבר ל־ 11שנות לימוד וקיצור
החופשות או קיצור השירות הצבאי .כל מהלך
אסטרטגי ליציאה מוקדמת הוא חשוב" ,הדגיש.
עוד אמר כי כל המדינות המערביות מתמודדות
עם סוגיית העלאת גיל הפרישה וההתנגדות
החברתית והפוליטית למהלך" :פה בישראל
ראינו את זה בעיקר בהעלאת גיל הפרישה
לנשים שעלה מ־ 60ל־ .62יש המון סוגי ומקומות
עבודה שניתן להעלות בהם את גיל הפרישה .גם
חינוך פנסיוני הוא חשוב" ,אמר.
בהתייחסו לסוגיית המשבר בביטוח הסיעודי אמר
סער" :צריך לעשות מאמצים כדי לחוקק חוק ביטוח
סיעודי חינמי ברובד הבסיסי לכל האזרחים".

חדשות הביטוח

מי יהיו סוכני הביטוח וסוכנויות השנה לשנת
 2017של ועידת עדיף?
הליך בחירת הגופים ,המפיצים ,המוצרים והמהלכים הבולטים של  2017יוצא לדרך ,ועדיף מזמינה
את הפעילים להגיש מועמדות • הזוכים ייחשפו בערב ועידת עדיף ה ,17-שיתקיים ב 26-בנובמבר,
אווניו ,קרית שדה התעופה

רונית מורגנשטרן
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ליך בחירת נבחרי השנה של עדיף
ועיתונאי הביטוח לשנת  2017נפתח
השבוע באופן רשמי ,כאשר סוכני
הביטוח והסוכנויות מוזמנים להגיש מועמדות
לאחת או יותר מהקטגוריות העומדות לבחירה.
כמיטב המסורת ,נבחרי השנה בתחום הביטוח
והפנסיה של עדיף יוכרזו בטקס חגיגי בערב
ועידת עדיף ה־ 26 ,17בנובמבר ,שיתקיים באווניו,
קרית שדה התעופה.
אנחנו מתכבדים להזמינכם לקחת חלק בהליך
באמצעות הגשת מועמדות לתואר סוכן/ת השנה,
שיוענק בשיתוף עם לשכת סוכני ביטוח ,בכל אחד
מהענפים המרכיבים את עולם הביטוח  -חיסכון
ארוך טווח ,אלמנטר ובריאות .המועמדים לתואר
זה חייבים להיות חברים בלשכת סוכני ביטוח.
ראשי המחוזות בלשכה רשאים להמליץ על סוכן/ת
מצטיין/ת מבין סוכני המחוז ,אשר יתמודדו בכל
אחד מהענפים – סוכן חיסכון ארוך טווח ,סוכן
אלמנטר וסוכן הבריאות והסיעוד .בסך הכל יעבירו
כל ראשי המחוזות יחד עד  18שמות מועמדים.

לכל סוכן שירצה להתמודד על תואר סוכן השנה
יועבר שאלון בו הוא יסביר את פועלו במהלך השנה
האחרונה .השאלונים ,לאחר אימותם ,יועברו לחברי
הוועדה המקצועית הרלוונטית בלשכת סוכני ביטוח
לשם הצבעה .כך ,למשל ,חברי ועדת הבריאות יצביעו
עבור הסוכן המצטיין בענף ביטוחי הבריאות והסיעוד.
משקל הצבעת חברי הוועדה יעמוד על .75%
סוכני ביטוח (חברי לשכת סוכני ביטוח בלבד),
המעוניינים להגיש מועמדות לתואר סוכן השנה
בכל אחד מענפי הביטוח ,מוזמנים לפנות ליו”ר
המחוז שלהם.
במקביל ,באתר האינטרנט של עדיף ובערוצים
נוספים יתפרסם פרופיל מלא של הסוכן ,בהתאם
לשאלון אותו מילא המועמד ,לטובת הצבעת הקהל
הרחב .משקל הצבעת הקהל הרחב יהיה .25%

המועד האחרון להעברת שמות שלושת
המועמדים מטעם המחוז :יום ג’.14.9.17 ,
סוכנויות ביטוח מוזמנות להגיש מועמדות בכל
אחד משלושת הענפים המרכיבים את עולם
הביטוח – חיסכון ארוך טווח ,ביטוח כללי
ובריאות .בנוסף הן יכולות להגיש מועמדות
לתואר מהלך השנה ולתואר חדשנות בביטוח בכל
אחד מהענפים הנ”ל.
הליך הבחירה מורכב משקלול נתונים כמותיים
ואיכותניים ,והינו שונה בין קטגוריה לקטגוריה.
הדירוג הכמותי לתואר סוכנות השנה יבוצע
בשיתוף יועץ מקצועי  -מאיר סלייטר ,מנהל
המחקר ,בנק ירושלים .הציון האיכותני וכן הבחירה
בתוארי מהלך השנה והחדשנות בביטוח יתבססו
על סקר בקרב עיתונאי הביטוח והפיננסים ,ועדות
מקצועיות שתקים עדיף והקהל הרחב .הציון הסופי
יורכב משקלול הנתונים והכמותיים והאיכותניים.
יובהר כי עדיף רשאית לשנות מעת לעת את
רשימת הקטגוריות ובכלל זה להפחית ,להוסיף או
לשנות את מספר הקטגוריות לבחירה.

מבוטחים בסוכנות "יונט" יגישו בג"צ
נגד סלינגר בנושא ביטוח אכ"ע

בלעדי

רונית מורגנשטרן
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צילום :שני צדיקריו

מבוטחים של הסוכנות הגדולה
"יונט" ,המאגדת כ־ 200סוכנויות
ביטוח תחתיה ,יגישו בג"צ נגד
הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון דורית
סלינגר ,בגין החלטתה להאריך עד ה־1
בנובמבר את הביטוחים הקבוצתיים הקיימים
בביטוח אבדן כושר עבודה (אכ"ע) ,אך לא
את הפרטיים .כך נודע ל"ביטוח ופיננסים".
שלמה אייזיק ,מנכ"ל יונט ,אמר כי הוא בודק
להצטרף לבג"צ .בשלב זה מדובר בארבעה
מבוטחים שניזוקים אישית מהחלטת סלינגר,
אך הוא סבור שעוד מבוטחים יצטרפו לבג"צ.
"האבחנה בין שני סוגי אוכלוסיות מבוטחים
היוצרת פגיעה דווקא באוכלוסיות החלשות
יותר אשר אינן מאוגדות ,ואינן בעלות
יכולת ליהנות מתנאי פוליסות קבוצתיות,
מהווה אפליה אסורה ופוגעת בזכויות היסוד
של מבוטחיה לרבות הזכות להגן על קניינן
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וכבודן" ,טוען אייזיק .יש לציין ,כי אייזיק לבטח עצמם בכיסוי של פוליסת ביטוח
לא היסס גם בעבר להגיש בג"צ נגד הממונה ,ולהסתפק רק במענה החלקי של כיסוי ביטוחי
למשל על רקע הרפורמה בביטוחי הבריאות.
במקרה של נכות במסגרת קרן הפנסיה ,אשר
היום שלח אייזיק מכתב לסלינגר באמצעות
הינו נחות באופן משמעותי כלפי ביטוח
עו"ד עדו מלין ועו"ד ישי זילברברג
אבדן כושר עבודה במסגרת פוליסת
ממשרד זילברברג מלין ,ובו נטען
ביטוח".
כי החלטת הממונה גורמת -
אייזיק דורש מהממונה לתקן
א .נזק ליכולת הביטוח של
את החוזר כך שיתאפשר
המבוטחים .ב .אפליה אסורה
לשווק פוליסות שאושרו
בין מבוטחים .ג .פעולה בחוסר
לפני מועד התחולה גם
סמכות בהתערבות בתעריפי
ליתר אוכלוסיית המבוטחים
הביטוח בניגוד לדין .ד.
ובכלל זאת ,העצמאים,
פגיעה בכבוד האדם וחירותו
שכירים שאינם מבוטחים
בהותרת אוכלוסיה רחבה ללא
או שטרם בוטחו בביטוח
אייזיק" .התיקון המוצע
אפשרות ביטוח לפרנסתם.
קבוצתי ,או לתת ארכה נוספת
אינו נותן מענה"
גם לביטוחים הלא קבוצתיים .סלינגר
עוד נטען במכתב כי "אי מתן המענה
לאוכלוסייה זו מהווה פגיעה אנושה באפשרות נדרשת לבצע את התיקון בתוך  7ימים ,ולא -
של לקוחות אלו ,הנמנים על לקוחות יונט ,יגישו מבוטחי יונט בג"צ נגדה.

חדשות הביטוח

הרפורמה בביטוח נסיעות לחו"ל -
תעריפי המקסימום התייקרו
בפועל ,החברות יגבו כנראה פחות – לפחות עד אחרי החגים • סו"ב יואל זיו" :ממליץ
שלא להתרשם מתעריפי המקסימום שפרסמה הממונה ולבצע סקר שוק"
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הוראות החדשות בביטוח נסיעות לחו"ל
נכנסו ב־ 3בספטמבר לתוקף .במטרה
להקל על הציבור בבחירת הביטוח
המתאים לו ביותר ,פרסמה הממונה על שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון ,דורית סלינגר ,את המחירים
החדשים של כל החברות בשוק .על פי תעריפים
אלה שהם תעריפי מקסימום ,כאמור ,הרפורמה
הביאה להתייקרות ,אך בפועל חברות הביטוח לא
משתמשות בתעריפי המקסימום וגובות פחות בגלל
התחרות ביניהן" :המשמעות של תעריפי מקסימום
היא ,שחברת ביטוח שאושר לה התעריף בידי
הממונה יכולה לגבות אותו .רוב החברות לא גובות
את תעריפי המקסימום ,אבל מי שתראה שהתעריף
שהיא גובה בפועל מביא לה להפסדים ,יכולה
להעלות אותו לתעריף המקסימלי שאושר לה",
מסביר סו"ב יואל זיו ,יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד
בלשכת סוכני ביטוח .זיו מוסיף כי "לדעתי ,מי
שקונה בימים אלה ביטוח נסיעות לחו"ל ,לא ישלם
יותר ממה ששילם קודם לכן .רוב החברות לא יעלו
את התעריפים ,וחלקן אף נותנות כיסויים מהרובד
השני חינם ,לפחות עד אחרי החגים".
מרשות שוק ההון נמסר ,כי המחירים השונים
באותה חברה מושפעים מגיל המבוטח ,יעד
הנסיעה והערכות המבטח לגבי הסיכון הביטוחי.
מבוטח יוכל לחסוך סכומי כסף משמעותיים על
ידי ביצוע השוואה מהירה וקבלת הצעת מחיר
ממספר חברות ביטוח ,בין היתר באמצעות מדד
השירות שמפרסמת הרשות.
עוד נמסר ,כי ההוראות החדשות ,שנכתבו לאחר
ניתוח פניות ציבור שהצביעו על ליקויים במוצר
הישן ,משפרות את הליך רכישת הביטוח כך
שיתאים לצרכי המבוטח .כניסת ההוראות לתוקף
מחייבת מספר דגשים למבוטח:
 .1הפוליסה של כל חברות הביטוח כוללת רובד
ראשון בסיסי עם כיסוי ביטוחי אחיד ,ועליו ניתן
יהיה לרכוש הרחבות שונות.
 .2הרובד הבסיסי יכלול את הכיסויים של
ההוצאות הבאות :הוצאות רפואיות בעת אשפוז
ושלא בעת אשפוז ,פינוי ממקום האירוע הביטוחי
לבית חולים ,הטסה רפואית לישראל ,תרופות
וטיפול חירום בשיניים ,הטסת מלווה למקום
אשפוזו של מבוטח בחו"ל ,הארכת שהות בחו"ל
מעבר לתקופת הביטוח בעקבות מקרה ביטוח,
הטסה של גופה וכיסוי הכולל היריון עד שבוע 12
שאובחן לראשונה בחו"ל.
 .3הרובד הבסיסי כולל עוד שני כיסויים אותם
המבוטח יכול לבקש להסיר בתמורה להוזלת עלות
הביטוח והם :חבות כלפי צד שלישי וכיסוי לאיתור
וחילוץ.
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להלן תעריפי המקסימום למקרים נבחרים (המחירים הם בדולרים):

מחיר ליום עבור נוסעת לארה"ב בת  30ובהריון
כיסוי

תכנית בסיס

מצב רפואי קודם

סכ"ה

הראל

15.43

15.43

19.91

כלל

7.50

7.50

10.40

כלל -עבור
קופות החולים

7.00

7.00

8.85

הפניקס

6.00

6.00

8.70

AIG

5.10

5.10

8.40

פספורט

6.00

6.00

8.30

מגדל

4.20

4.20

7.50

מנורה

4.40

4.40

7.30

שירביט

4.00

4.00

5.96

הכשרה

1.50

1.50

5.65

ישיר

2.55

2.55

5.25

מחיר ליום עבור בן  ,70שנוסע לאירופה ,עם מצב רפואי קודם
כיסוי

תכנית בסיס

מצב רפואי קודם

סה"כ

מנורה

5.16

21.50

26.67

כלל

8.29

11.20

19.49

הראל

7.18

9.57

16.75

ישיר

2.90

11.15

14.05

מגדל

8.20

3.50

11.70

כלל -עבור
קופות החולים

7.09

3.50

10.59

הכשרה

3.25

6.75

10.00

הפניקס

3.70

6.00

9.70

שירביט

2.26

6.60

8.86

פספורט

3.80

5.00

8.80

AIG

2.73

2.04

4.77

 .4מבוטח רשאי להוסיף על הרובד הבסיסי ולרכוש
הרחבות למקרה של ביטול או קיצור נסיעה ,חופשה
שכוללת ספורט אתגרי או ספורט חורף ,ביטוח כבודה
או ביטוח מחשב נייד ,כיסוי למקרה של החמרה של
מצב רפואי קיים או במקרה של הריון או כל הרחבה

אחרת שאושרה על ידי רשות שוק ההון.
בכל מקרה ,יואל זיו ממליץ שלא להתרשם
מתעריפי המקסימום שפרסמה הממונה ולבצע
סקר שוק והשוואה של המחירים בפועל בין
החברות השונות.

חדשות הביטוח

חציון ראשון רווחי לחברות הביטוח
–  1.7מיליארד שקל

חמש חברות הביטוח הגדולות בענף רשמו כולן רווחים בחציון הראשון וברבעון השני של  2017
הפניקס עם הרווח החציוני הגבוה ביותר –  491מיליון שקל  הראל ומנורה חילקו דיבידנד
למרות תקנות סולבנסי  2הנוקשות

יובל הירשהורן

נכסים ליום 30/06/17
שם החברה

נכסי החברה

נכסי מנוהלים

רווח/הפסד כולל לתקופה
חציון 2017 ,1

חציון 2016 ,1

אחוז שינוי

(לאחר מס)

רבעון  2017 ,2רבעון 2016 ,2

מגדל

140,549

235,000

450

-475

–

141

כלל

101,806

182,000

208

-540

–

67

הראל

101,674

169,000

437

42

934.8%

184

הפניקס

106,333

165,000

491

160

207.6%

218

מנורה מבטחים

49,954

157,000

143

-14

–

85

אחוז שינוי

20

611.1%

-291

–

28

558.3%

138

57.9%

15

470.5%

*כל הנתונים במיליוני שקלים

מ

חציון ראשון מוצלח נרשם בענף
הביטוח ,כשעם סיום עונת הדוחות
מתבררים רווחיהן של חמש החברות
הגדולות .מגדל ,כלל ,הפניקס ,הראל ומנורה
מבטחים רשמו יחד רווח כולל (לאחר מס) של
 1.73מיליארד שקל במחצית הראשונה של
 ,2017בהשוואה להפסד כולל של  827מיליון
שקלים בתקופה המקבילה אשתקד .הרווח
הכולל לאחר מס ברבעון השני עומד על סכום
מצרפי של  695מיליון שקלים ,כשברבעון
המקביל ב־ 2016הפסידו יחד חמש החברות 91
מיליון שקלים.
הפניקס ,המנהלת את תיק הנכסים הרביעי
בגודלו בענף ,היא שרשמה את הרווח הכולל
הגבוה ביותר בשתי התקופות –  218מיליון
שקל ברבעון השני ו־ 491מיליון שקל בחציון
כולו .בהשוואה בין הרבעון השני של השנה
למקבילו אשתקד ,מגדל היא החברה שרשמה
את שיעור הצמיחה הגדול ביותר ברווחיה
– כ־ .611%גם כשמדובר בחציון הראשון,
שיעור השינוי שמציגה מגדל ברווחיה
מרשים :הפסד של  475מיליון שקל בחציון
הראשון של  2016הפך לרווח של  450מיליון
שקל במחצית הראשונה של  .2017מגדל
מנהלת את תיק הנכסים הגדול בענף ,כ־235
מיליארד שקלים.
כלל ,שהפסידה סך כולל של  291מיליון
שקל ברבעון השני של  ,2016עברה גם היא
לרווחים ב־ ,2017כשברבעון השני של השנה
מדובר ב־ 67מיליון שקל .הראל רשמה זינוק
של כ־ 935%ברווחיה החציוניים – מ־42
מיליון שקל ב־ 2016ל־ 437מיליון שקל
השנה.
בדיווחי רוב החברות הסיבות מאחורי
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השיפור במצבן נעוצות בשינויים שחלו
בסביבת הריבית במהלך תקופת הדיווח,
והשיפור במצב החיתומים בתחומי הפעילות
החזקים שלהן.
הראל הכניסה בחציון הראשון של השנה את
הסכום הגבוה ביותר מפרמיות (ברוטו)11.1 ,
מיליארד שקל ,שיפור של  14.5%בהשוואה
למחצית הראשונה של  .2016גם מגדל הציגה
הכנסות גבוהות מפרמיות בחציון הראשון של
השנה 10.6 ,מיליארד שקל (עליה של 14.6%
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד) .מנורה
הציגה את הסכום השלישי בגובהו (10.2
מיליארד שקל) ,אך הנמוך בשיעור השיפור
שלו בהשוואה לשנה שעברה – .9.7%

לגעת בדיבידנד

מודל הסולבנסי  ,2שעתיד להיטמע ברחבי
אירופה ,דרש מהחברות להחזיק בעודף הון
של  115%בטרם תוכלנה לחלק דיבידנד
לבעלי המניות .על אף המגבלה הנוקשה
למדי שהציבה המפקחת על הביטוח ,דורית
סלינגר ,שתיים בכל זאת הצליחו לחלק
דיבידנדים יפים ב־ .2017הראל השקעות,
בעלת השליטה בחברת הביטוח ,הנשלטת
בעצמה על ידי משפחת המבורגר ,הודיעה
השבוע על חלוקת דיבידנד בגובה  204מיליון
שקל ,לאחר שבדוחותיה דיווחה על חלוקה
של  257מיליון בחציון הראשון .הראל ביטוח
עצמה חילקה באותה תקופה דיבידנד של
 250מיליון שקל .על פי חישובי החברה ,היא
מחזיקה בכושר פירעון של .206%
מנורה מבטחים ,שעודף ההון שלה עומד
על כ־ ,126%הודיעה על חלוקת דיבידנד
שני השנה לאחר פרסום דוחותיה ,בגובה 50

מיליון שקל ,ובכך השלימה חלוקה של 100
מיליון שקל מאז תחילת .2017
הפניקס אמנם לא חילקה ב־ 2017דיבידנד
לבעלי המניות שלה ,בשל התקנות
הרגולטוריות שנגזרו מהטמעת מודל
הסולבנסי  ,2אך בעלת השליטה בה –
קבוצת דלק – דווקא נהנתה בחציון האחרון
מהדיבידנדים שחילקו החברות הבנות שלה:
כ־ 900מיליון שקל הוזרמו אליה מדלק
אנרגיה מאז תחילת השנה ( 353מיליון במאי
ו־ 530מיליון נוספים באוגוסט) ,שבעצמה
נהנתה מדיבידנד של כ־ 162מיליון שקל
שחילקה לאחרונה דלק קידוחים.
מגדל ,שמציגה ברבעונים האחרונים
עלייה ביחס כושר הפירעון שלה ,חסרה על
פי חישוביה כ־ 0.9מיליארד שקל על מנת
לעבור את הסף הנדרש במסגרת התקנות
החדשות ,למרות שעל פי דיווחיה היא סיימה
את החציון הראשון עם עודף הון משמעותי
של כ־ 4מיליארד שקל .הודעתה של סלינגר
מהשבוע האחרון על הכוונה להוריד בחזרה
את הדרישה ל־ 100%עודפי הון עשויה אולי
לעודד את בעלי החברה ,בראשם שלמה
אליהו.
גם בכלל ביטוח התמונה דומה ,כשעודפי
ההון שלה ,בשיעור של  ,111%לא מאפשרים
לה חלוקת דיבידנד .השבוע הודיעה קבוצת
אי.די.בי על חתימת מזכר הבנות למכירת
החברה להואבנג פייננשל הסינית ,אך אל
חשש – אם העסקה תצא אל הפועל ,סכום
התמורה יותאם לסך ההון של כלל ,ולאירועים
הוניים שיתרחשו בה ,לרבות חלוקת דיבידנד,
כפי שיוצג בדוחות הכספיים האחרונים
שיפורסמו לפני סגירתה.

חדשות הביטוח

מנכ"ל חדש במנורה מבטחים

את יהודה בן אסאייג יחליף גיא קריגר ,שהצטרף למנורה בשנת  2004וכיהן כמשנה למנכ"ל

רונית מורגנשטרן

ג

יא קריגר ימונה למנכ"ל מנורה מבטחים
פנסיה וגמל המנהלת את קרן הפנסיה
הגדולה בישראל "מבטחים החדשה",
ויחליף בתפקידו את יהודה בן אסאייג אשר
מונה למנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח החל מ־1
בספטמבר  .2017בן אסאייג מונה לתפקיד
בעקבות פרישת המנכ"ל הקודם ,מוטי רוזן.
מינויו של קריגר יכנס לתוקף בכפוף לאישור
רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.
קריגר ,יליד  ,1971נשוי פלוס  ,3הצטרף
למנורה מבטחים פנסיה בשנת  2004וכיהן
במגוון תפקידים בחברה ,ומכהן החל משנת
 2009כמשנה למנכ"ל .הוא בעל תואר
ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים
עם התמחות במימון ,שניהם מהאוניברסיטה
העברית בירושלים ובעל ניסיון רב וידע
מקצועי רחב בעולם הפנסיה והביטוח.
מנורה מבטחים פנסיה וגמל מנהלת את קרן
הפנסיה הגדולה בישראל "מבטחים החדשה"
עם היקף נכסים מנוהל של כ־ 97מיליארד
שקל .בנוסף ,החברה מנהלת קופות גמל
וקרנות השתלמות כך שסך הנכסים המנוהל
על ידי החברה מסתכם בכ־ 120מיליארד שקל.
קבוצת מנורה מבטחים מתמחה בניהול עסקי

קבוצת מנורה מנהלת נכסים בהיקף של כ 157-מיליארד שקל  צילוםfotolia :

ביטוח ,פנסיה ופיננסים .הקבוצה מנהלת
נכסים בהיקף של כ־ 157מיליארד שקל.
מנורה מבטחים מציעה מגוון פתרונות בתחומי
חיסכון ארוך טווח (ביטוח חיים ,קרנות פנסיה
חדשות וקופות גמל) ,ביטוח בריאות וביטוח

כללי .בשנות פעילותה ,מאז שנת ,1935
ביססה מנורה מבטחים שם של חברה אמינה,
יציבה ויצירתית ,המעניקה ללקוחותיה שירות
מקצועי ,אמין ויעיל ותשואות מהגבוהות
בענף הביטוח והחיסכון ארוך הטווח.

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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03-7107777

03-7107788

* 2000

www.menoramivt.co.il

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

משפחת קושנר בדקה
גיוס מימון מחברות ביטוח
ובנקים ישראלים

מ

שפחתו של ג’ארד קושנר ,חתנו של נשיא ארה”ב דונלד
טראמפ ויועצו ,מחפשת מימון של  500מיליון דולר כדי
לעמוד בהחזר המשכנתא על מגדל משרדים בניו־יורק .לפי דיווחי
התקשורת האמריקאית ,נציגי המשפחה בדקו גיוס הלוואות
מחברות ביטוח ובנקים ישראלים ,בנוסף לקרנות השקעה בקטאר,
חברות ביטוח סיניות וחברות השקעה אמריקאיות.
קושנר ,הנשוי לאיוונקה טראמפ ,בתו של הנשיא ,עמד בראש
חברת ההשקעות של משפחתו ,עד שהתמנה להיות יועצו האישי
של הנשיא .ב־ ,2007ערב המשבר הפיננסי ,רכש קושנר מגדל
משרדים בשדרה החמישית  666בניו־יורק בסכום שיא של 1.8
מיליארד דולר .בניין  666היה אמור להיות פרויקט הדגל של
החברה ,אך התזמון עיכב את מימוש התוכנית להריסת המגדל
והקמת מגדל מודרני גבוה .הם נאבקים עם דלדול במספרם של
השוכרים ואי יכולת לבצע שיקום של המגדל.
החברה עומדת בפני פרעון חלק גדול מהמשכנתא בשנת 2018
ולכן מחפשים בני המשפחה ,בראשם האב צ’ראלי,
לגייס משקיעים .המשא ומתן על צירוף
חברת הביטוח הסינית אנבנג נכשל ,ועתה
נציגי החברה בודקים גיוס הכסף הדרוש
מחברות ביטוח סיניות ,קרנות השקעה
קאטריות ומחברות ביטוח ובנקים
ישראלים .כך על פי דיווח בבלומברג.
בעבר ,משפחת קושנר רצתה לרכוש את
השליטה בחברת הפניקס ,אך לא קיבלו
את אישור הפיקוח על הביטוח באוצר.

נזקי הוריקן הארווי  צילומיםfotolia :

המבטחים יפסידו  40מיליארד
דולר בעקבות הוריקן הארווי

ב

נק ההשקעות האמריקאי מורגן סטנלי גיבש אומדן מתוקן
ביחס להפסדים שיגרמו לחברות ביטוח משנה בהוריקן הארווי,
שפקד את טקסס ,ומעריך שהם יסתכמו בכ־ 40מיליארד דולר.
הנזקים הכוללים מההוריקן יגיעו לכ־ 180מיליארד דולר.
על פי אומדן זה ,מבטחי המשנה יכסו הפסדים של  25מיליארד
דולר ,ואילו תוכנית ביטוח השיטפונות תכסה נזקים בסכום של
 15מיליארד דולר ,שחלקם הגדול יגולגל למבטחי המשנה .על פי
שבועון בארונ’ס ,שתי המבטחות שייפגעו מכיסוי ביטוחי הרכב
לבעלי המכוניות שנשטפו בסופת ההוריקן הן אליסטייט וברקשייר
האת'וואי.
אומדן התפלגות הנזקים לפי ענפי ביטוח:
2 ־ 4מיליארד דולר נזקי סופות הרוח.
3 ־ 6מיליארד דולר הפסדי ביטוחי רכב.
5 ־ 15מיליארד דולר שטפונות במבנים מסחריים.
5 ־ 15מיליארד דולר קרן הביטוח הלאומית בפני שטפונות.

קושנר .המשבר הכלכלי עיכב את פרויקט הדגל  צילוםALAMY AGNJXE :

אובר מציעה ביטוחי תאונות לנהגים המצטרפים בהודו

ח

ברת אובר עושה מאמצים לגייס נהגים לאפליקציה שלה
בהודו .כחלק מהמטרה שהציבה לעצמה החברה ,לגייס מאות
אלפי נהגים ,היא מציעה למצטרפים חדשים תוכנית ביטוח תאונות
ללא תשלום.
אובר חברה לחברת הביטוח ההודית הגדולה ,ICICI LOMBARD
המובילה בביטוח אלמנטרי ,ומציעה פוליסת ביטוח לנהגים שהצטרפו
לאובר .פוליסת הביטוח נותנת כיסוי לתאונות המסתיימות במוות,
בנכות ,לאישפוז וטיפול רפואי .אובר מתמודדת על פלח השוק מול
החברה ההודית  OLAהמציעה אפליקציה דומה.
לאחרונה נהגים בשתי החברות הכריזו על שביתה ,והורידו את
המוניות מהרחובות בניו דלהי ,באנגלור וערים נוספות .הנהגים
תובעים ביטוח תאונות ,תמריצים גבוהים יותר ושעות עבודה
מצומצמות יותר OLA .שיפרה תנאי הנהגים וההטבות ,ובכלל זה
בדיקות רפואיות ללא תשלום וביטוח תאונות בפרמיות נמוכות.
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אובר מתחרה על השוק ההודי

הכר את עובד הלשכה

"כמו שאפנה לבעל מקצוע מומחה בכל
תחום ,כך אפנה לסוכן ביטוח"

הכירו את עובדי לשכת סוכני ביטוח שפועלים מאחורי הקלעים ודואגים לתפקוד השוטף של
הלשכה  ‰והשבוע :שי בלייך ,מנהל מערכות מידע של לשכת סוכני ביטוח
ותק בלשכה :שנה וחצי
ותק במקצוע :עוסק בתחום מערכות מידע בעולם
הביטוח מ־ ,2010עבדתי במנורה ,בעתיד הנדסת תכנה
השכלה :תואר ראשון במדעי החיים מהאוניברסיטה
הפתוחה ,שפת  SQLבמכללת נאיה ,וקורסים
מקצועיים בג'ון ברייס
תאר את התפקיד שלך בלשכה ואת מהלך יום העבודה
שלך.
"מכניסתי לתפקיד התחלתי לנהל שלושה פרויקטים
מורכבים וגדולים :הטמעת מערכת  CRMחדשה
עבור הלשכה ,הטמעת מערכת  CRMחדשה למכללה,
ובניית אתר חדש ללשכה אותו אנחנו צפויים להשיק
לאחר תקופת החגים .פרט לאלו אנו שוקדים על
דיגיטציה של תהליכי הצטרפות ,גביה והפקת כרטיסי
חבר חכמים.
מידי יום אני עסוק בהטמעה של פתרונות המחשוב
השונים בארגון ,תמיכה ופתרון תקלות ,בדיקה ובקרה
על ציוד המחשוב ,התקשורת ,וההגברה בלשכה
ובכיתות הלימוד של המכללה .בנוסף ,גם הפקת
כרטיסי חבר ,הפקת דוחות סטטיסטיים שונים ,וביצוע
טיוב נתונים".
העבודה מאתגרת? אתה אוהב אותה?
"החלק המורכב והמאתגר ביותר הוא סנכרון מידע

בלייך" .ההתפתחות הטכנולוגית היא הזדמנות לייעול"

בין המערכות השונות; לא פעם מערכות משיקות
שצריכות לעבוד בצורה מסונכרנת ומתואמת לא
מצליחות להשלים את פעולתן האוטומטית ולכן צריך
להשקיע הרבה שעות עבודה של התערבות ידנית
בממשקים.
בנוסף ,מדי חודשיים אני לוקח חלק בוועדה
הטכנולוגית בראשות ראובן רפ ,שבה אנחנו מקדמים
יוזמות ומציעים פתרונות שונים העונים על צרכי סוכני
הביטוח".

האם העבודה בלשכה שינתה או תרמה לדעה שלך על
סוכני הביטוח? מה אתה חושב עליהם?
“אני מבוטח כבר שנים אצל חבר יקר סוכן הביטוח
איגור מורי ,שנאמן לי ומתאים לי את הפתרונות להם
אני זקוק .כמו שאפנה לבעל מקצוע מומחה בכל תחום
כך גם אני פונה לסוכן ביטוח.
מבחינה טכנולוגית לסוכנים כמו בכל תחום אחר כדאי
מאד לעמוד בקצב ההתפתחות והשינויים ,אפילו כדי
להישאר במקום חייבים לרוץ במהירות מרבית.
הדרישה של הלקוחות לזמינות גבוהה ודיגיטציה
לא צריכה להפחיד את הסוכנים ,הם צריכים ללמוד
להשתמש בכלים החדשים שמתפתחים ,להתקדם ולא
לפחד מהטכנולוגיה.
צריך תמיד לראות את ההתפתחות הטכנולוגית
כהזדמנות לייעול ,חדשנות ,כרוח במפרשים ולא
כאיום".
מה הבילוי האהוב עליך?
“פרט לעבודתי בלשכה אני מאמן כושר מוסמך מטעם
בית הספר למקצועות הספורט ,יש לי קבוצת ריצה
שנפגשת פעמיים בשבוע לריצה מעולה לגוף ולנפש ,ואני
משתתף מידי שנה במרוצים שמתקיימים בתל אביב.
כמו כן ,אני מיקסולוג חובב  -מאד אוהב להכין ולשתות
קוקטיילים”.

הרמת כוסית חגיגית במחוז חיפה והצפון
מערכת "ביטוח ופיננסים"

ב

יום חמישי הבא בתאריך  14.9יקיים
מחוז חיפה והצפון של לשכת סוכני
ביטוח הרמת כוסית משותפת וחגיגית
עם חברות הביטוח לקראת ראש השנה.
האירוע יתקיים ביס פלאנט בקניון לב המפרץ
חיפה בין השעות 10:00־.14:00
יו"ר מחוז חיפה והצפון סו"ב מיכה אדוני
סיפר כי "צפויים להגיע ליום זה כ־ 300סוכנים.
לא מדובר בעוד אירוע ,כיוון שזו תהיה הרמת
הכוסית המשותפת האחרונה בקדנציה זו ,והיא

גורמת להתרגשות רבה".
באירוע תשתתף חברת הכנסת מיכל בירן,
חברה בוועדת הכספים ,וחברת הכנסת נאוה
בוקר ,סגנית יו"ר הכנסת .באירוע תתקיים
הרצאה של אל"מ במיל' דוד חכם ,יועץ בכיר
לשרי הביטחון .ההרצאה תעסוק בסכסוך
הישראלי־פלסטיני ובשאלה האם יש סיכוי
לשלום במזרח התיכון.
מתוכננת להגיע גם הנהגת הלשכה בראשות
סו"ב אריה אברמוביץ ,ומנכ"ל הלשכה רענן

שמחי ,שירצה על פעילות הלשכה ויספר על
הפריצה הגדולה שנעשתה בקדנציה זו ועל
ההישגים ,כמו טיוב המערכות הדיגיטליות,
פריחתה של המכללה ועוד.
אדוני יעניק אותות הערכה ותודה לחברות
הביטוח ולמנהלים שנענים מידית ונכונים
לעבודה המשותפת עם סוכני הביטוח.
"השותפות והביחד במחוז הצפון חשובה במיוחד
בימים אלה וזה מחמם הלב .זה גם מה שהופך את
מחוז זה למצטיין ולמושא לחיקוי" ,מסכם אדוני.

אירועי הלשכה
…  13.9בין השעות  9:00-13:00יום עיון והרמת כוסית לחברי מחוז תל
אביב ,בשיתוף קבוצת שגריר ושלמה חברה לביטוח .מתחם הכנסים
"יד חרוצים  "11בתל אביב .חניה חינם בחניון שבח הסמוך
צילוםfotolia :

…  14.9בין השעות  10:00-14:00הרמת כוסית לחברי מחוז חיפה
והצפון ,בשיתוף "איילון חברה לביטוח"" ,הראל חברה לביטוח",
"מנורה מבטחים" ו־"כלל חברה לביטוח" .יס פלאנט קניון סינמול,
ההסתדרות  55חיפה חניה חינם באזור המתחם והקניון
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…  18.9בין השעות  9:00-12:00במעמד שר הביטחון לשעבר משה
(בוגי) יעלון תתקיים הרמת כוסית לחברי מחוז השרון ,בשיתוף
"איילון חברה לביטוח" .מלון רמדה ,עובד בן עמי  ,41נתניה .חניה
חינם באזור המלון
…  17.9בין השעות  16:30-17:45תתקיים הרמת כוסית לחברי
מחוז באר שבע והדרום ב-״קפה קפה״ דרך חברון  133מתחם וואן
באר שבע .הרמת הכוסית תהיה בשיתוף "כלל חברה לביטוח"

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

"רבים שניסו את הביטוחים הישירים
חוזרים לסוכן האישי"

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו
 ‰והשבוע :דניאל בכר ,מסוכנות מירי בכר סוכנות לביטוח באשדוד
גיל – 23
מצב משפחתי – רווק
ותק  3 -שנים בענף הביטוח ,בעל רישיון ביטוח
חיים ופנסיוני
איך הגעת להיות סוכן ביטוח?
"מילדות אני סופג את נושא הביטוח בבית.
אמי ,מירי ,היא סוכנת ביטוח כבר  17שנה .גם
אחי ואשתו עובדים בביטוח וגם אחותי עובדת
בסוכנות של אמי .עוד כשהייתי תלמיד תיכון,
הייתי מגיע כמעט כל יום לסוכנות ועוזר,
ואפילו מחליף את אמא כשהייתה נוסעת
לחו"ל .ידעתי מגיל צעיר שאהיה דור ממשיך
בסוכנות של אמי .כבר בשירות הצבאי התחלתי
ללמוד לרישיון לביטוח ,ולאחר שהשתחררתי,
בסוף שנת  ,2014התחלתי לעבוד .השלמתי את
הלימודים וקיבלתי רישיון ביטוח חיים ופנסיוני
במאי האחרון .בדיוק הייתי בחופשה בתאילנד
כשקיבלתי הודעה שאני סוכן ביטוח מורשה,
וזה היה מאוד משמח .לא פתחתי תיק במס
הכנסה ולכן אני עובד כיום כשכיר בסוכנות של
אמא שלי .אני מתכוון בהמשך להוציא רישיון
גם בביטוח אלמנטרי".
במה אתה עוסק בסוכנות?
"אני עובד בעיקר על התיק של אמא שלי ,אבל
מגייס גם לקוחות משלי ,ולמעשה גם שותף

דניאל בכר

בניהול הסוכנות".
מה אתה אוהב במקצוע?
"אני אוהב את הקשר האישי עם הלקוחות,
לבדוק איך אפשר לעזור להם ,להסביר להם
את מה שהם לא מבינים ,כי מדובר בתחום
מאוד מקצועי שהניסוחים שלו לא תמיד
מובנים לאדם הממוצע.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
"אני מאמין שבעוד  10שנים אמי כבר תצא
לפנסיה ואני והאחים שלי ננהל את העסק
ונהפוך אותו לעסק משפחתי גדול ומשגשג".
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?

"אני סבור שיחס אישי ושירות למבוטח הם
הדבר החשוב ביותר ,ולכן תמיד יהיו סוכני
ביטוח .מוקדנים של ביטוחים ישירים לא
יכולים להחליף את הסוכן האישי שמלווה
את הלקוח כל חייו .אני רואה הרבה מבוטחים
שניסו את הביטוחים הישירים ,חוזרים לבסוף
אל סוכן הביטוח שנותן להם יחס אישי וזמין
להם כל הזמן".
אתה מאוד צעיר גם בקרב צעירי המדור .אתה
יכול כבר לתת טיפים לסוכנים צעירים כמוך?
"כשהתחלתי ללמוד לרישיון ביטוח ,הייתי
הכי צעיר בכיתה .היו שאמרו לי שאני צעיר
מדי ושקודם אעשה קצת חיים .אבל בסיועה
ועידודה של אמי ,המשכתי ללמוד למרות
שהיה די קשה ,עברתי בהצלחה את המבחנים
והיום אני סוכן מורשה .לצעירים אני אומר:
אל תתייאשו גם אם החומר המקצועי קשה.
שבו ותלמדו ותצליחו ,גם בהתמחות – תמשיכו
ללמוד כדי להבין את כול הנושאים .ביטוח הוא
מקצוע מורכב וצריך כל הזמן ללמוד ולהתעדכן
כדי להצליח .לדעתי גם חשוב שיותר ויותר
צעירים ייכנסו לענף הביטוח ,משום שהם יותר
טכנולוגיים ,והיום זה מה שדורשות חברות
הביטוח שהפכו לדיגיטליות כמו גם רוב ציבור
הלקוחות".

אפשר להיות

רגועים

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

פעם נוספת :סינים מעוניינים לרכוש את
חברת כלל ביטוח
רונית מורגנשטרן

ח

ברת אי.די.בי שבשליטת אדוארדו
אדלשטיין ,דיווחה הבוקר (ג') כי חתמה
על מזכר הבנות למכירת אחזקותיה
בכלל ביטוח ( )9.44%לחברת Huabang
 ,Finencial Holdings Limitedהמאוגדת
באיי קיימן ואשר ניירות הערך שלה רשומים
למסחר בבורסה לניירות ערך בהונג-קונג.
אי.די.בי מסרה כי המשא ומתן מתנהל לפי שווי
של  9.4מיליארד שקל לכלל ביטוח .מדובר
בשווי הגבוה ב 36%-מהשווי שבו היא נסחרת
בבורסה .שווי העסקה על פי מזכר ההבנות,
עבור אחזקות אי.די.בי בכלל ביטוח יהיה כ2.2-
מיליארד שקל.
יש לציין כי משא ומתן למכירת השליטה
בכלל ביטוח לפני כשנתיים לגוף סיני אחר,
"מקרולניק" ,נכשלה בעקבות הערמת קשיים
מצד הממונה דורית סלינגר .גם משא ומתן
למכירת הפניקס לגורמים מסין נכשל בעקבות
דרישות סלינגר מהרוכשים.
בדיווח מציינת החברה עוד כי "ההתקשרות
בעסקה כפופה לביצוע הליך בדיקת נאותות
על ידי הקונה במשך תקופה של  60ימים החל

שווי העסקה יעמוד על  2.2מיליארד שקל  צילוםfotolia :

ממועד חתימת מזכר ההבנות ,אשר הארכתה
כפופה להסכמת הצדדים להשלמת המשא ומתן
ולחתימה על הסכם מחייב" .כמו כן ,אי.די.בי
מתחייבת כי במהלך תקופת בדיקת הנאותות
היא לא תתקשר או תחתום על כל הסכם
למכירת המניות הנמכרות ,כולן או חלקן ,לצד

ג’.
השלמת העסקה כפופה להתקיימות מספר
תנאים מתלים ,הכוללים אישורים רגולטוריים,
לרבות אישור הממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון וכן אישורי צדדים שלישיים ,ככל
שהדבר יידרש.

לוח הביטוח

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

דרושים
"לסוכנות ביטוח ותיקה ברמת-גן ,דרושה פקידה
לחצי משרה ומעלה ,עם נסיון בתחום האלמנטרי
או החיים ,קו"ח יש לשלוח למייל
ofershay17@gmail.com:

סוכן ביטוח בירושלים ,מחפש עוזרת מקצועית
עם ניסיון בתחום ביטוח החיים קו"ח לשלוח ל:
nechamab@shaham.co.il

לסוכנות ביטוח בפ"ת דרוש רפרנט/ית ביטוח
טיפול שוטף מול לקוחות קיימים ולקוחות
חדשים ,העברת הצעות מחיר והפקת פוליסות
ביטוח ,עריכת שינויים ועדכונים בפוליסות
קיימות ,משרה מלאה/חלקית תנאים טובים
למתאימים קו"ח למיילgilsh08@gmail.com :
לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש/ה חתם/ת רכב,
דירה ,עסקים ,עם ניסיון בעבודה בחברת ביטוח
או סוכנות ביטוח לפחות שנתיים תנאים טובים
למתאימים לתפקיד .מיילtzachi@alfa-l.co.il :
לסוכנות ביטוח ותיקה ברחובות  ,דרושה פקידה
לחצי משרה .רצוי נסיון בתחום האלמנטרי .ראז
גדול עם יכולת לתת שרות לציבור המבוטחים.
קורות חיים לפקס  089461896או למייל:
info@aminut-cop.co.il

דרוש/ה חתמ/ת רכב ,דירות ועסקים עם ניסיון
עבודה מול חברות הביטוח ,בנוסף בעל\ת
אוריינטציה שיווקית לסוכנות ביטוח גדולה
באשדוד .טלפון – 08-8635103מייל:
tzachi@alfa-l.co.il
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לסוכנות ביטוח ותיקה דרוש/ה מנהל/ת אגף
סוכנים בביטוח אלמנטרי ,לניהול צוות חתמים
ויכולות פיתוח ושיווק israelac@012.co.il
לאפיקי הון דרוש/ה פקיד/ת ביטוח וגביה
למשרד בצ'ק פוסט בחיפה  .קו"ח ל:
eyal@afikeyhon.co.il

לסוכנות ביטוח ברמת גן  -דרוש סוכן עם רישיון
או לקראת רישיון בענף ביטוח חיים לצורך
עבודה משותפת ,אפשרות לפגישות ותמיכה
חודשית .לפנות לאסי  054-2929200 -או למייל:
wbgreen6@gmail.com

לסוכנות ביטוח ותיקה בחיפה דרושה פקידת
חיתום אלמנטרית ,עם ידע מוכח ברכב ובדירות,
ידע בענפים נוספים יתרון! יש לשלוח קורות
חיים במייל בלבדoffice@menczel.co.il :
לסוכנות ביטוח ותיקה בחיפה דרושה רפרנטית
ביטוח חיים ,עם ידע מוכח ,וניסיון בלבד! יש לשלוח
קורות חיים במייל בלבדoffice@menczel.co.il :

שכירות משנה
סוכנות ביטוח באזור ר"ג מציעה חדר בסוכנות ללא
עלות 0505238954
 2משרדים בגודל  17מטר ברוטו כל משרד בבניין
וי-טאוור המפואר .עלות שכירות לחודש 3,600
 ₪ברוטו ,תשלום חודשי .התשלום כולל :ארנונה,
חשמל ,דמי ניהול ,אינטרנט ,מרכזיה טלפונית ,ניקיון.
וריהוט חלקי(במידה וצריך) .לפניות -0544353580
הואלי או . 03-7521521

למסירה :משרד לביטוח בגודל  44מ”ר ,מרוהט,
ברחוב נורדאו  8בחיפה ,ב  18,000שקלים .דמי
שכירות  450ש”ח לחודש (שכירות מוגנת) .לפרטים
נא לפנות לטלפון 0528780707
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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סו"ב מחזיק ברשיון בכל הענפים,לאחר העברת
משרדו פנוי להצעות לשת"פ כמנהל מקצועי או
כל רעיון אחר .לפנות לdrusim@gmail.com :
סוכנות ביטוח פעילה מעוניינת לקנות תיק
ביטוח חיים  /אלמנטרי  -פתוחים לכל הצרכים
שיעלו במו"מ ע"י המוכר .לפנות לאסי 054- -
 2929200או למיילwbgreen6@gmail.com :
סוכנות ביטוח פעילה מעוניינת לקנות תיק ביטוח
חיים  /אלמנטרי  -פתוחים לכל הצרכים שיעלו
במו"מ ע"י המוכר .לפנות לאסי 054-2929200 -
או למיילwbgreen6@gmail.com :
סוכנות פרוגרס בקרית אריה מעוניינת בשיתוף
פעולה עם סוכנים ותיקים .לפרוגרס מוקד
מקצועי עם ניסיון והצלחה יחס המרה מטורף!
ניתן לפנות לשרגא לידור  054-6655736או
למייל shragalidor@gmail.com
סוכן ביטוח פנסיוני מקצוען ובעל ידע רב מאזור
המרכז מעוניין בשיתוף פעולה עם סוכן/סוכנות

אלמנטרי ו/או חיים למכירות ללקוחות קיימים
ניתן לפנות למיילInt_101@walla.co.il :
בי פור יו סוכנות לביטוח בע"מ מעוניין לרכוש
תיקי ביטוח .חיים ואלמנטרי .פתוח לשותפות
כולל משרדים .סודיות מובטחת052-8741331 .
michaele@b4-u.co.il

סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש
תיק ביטוח אלמנטארי ו/או חיים באופן מלא או
חלקי ,במגוון רחב של אפשרויות כולל אפשרות
של העסקה לטווח ארוך .נייד050-5368629 :
dudi@gamafinansim.co.il

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

עורכי הדין

עמית יוסף רון ויניב גל

מציעים לסוכנים,
 ריכוז סוגיות רגולציה
במשרדי הסוכן

 יישום חוזרי הממונה

 מזעור סיכונים מפני עיצומים
כספיים וביטולי רישיון
 בדיקת מסמכים
לתאום בדיקה כללית וקבלת דו"ח מרכז
טלפון  03-6099983או 052-4441447
ובמייל amitoffice2@gmail.com

