ביטוח

חשבון נפש

ופיננסים
inf.org.il

סו״ב יובל ארנון מהרהר על השנה
החולפת לקראת יום כיפור
| עמוד 12

עמוד 6

גיליון מס'  28 … 654ספטמבר 2017

שחקנית חדשה

אוטונומיה מלאה

עלייתו של הרכב האוטונומי על הכביש צפויה להוריד
דרמטית את מספר תאונות הדרכים  אורי אומיד,
מנכ"ל חברת “שלמה ביטוח״ ,מדבר על
השינויים שהשוק חייב לעבור

לאחר עזיבתם את מגדל,
אמיל וינשל וניצן צעיר
הרים מקימים חברת
ביטוח חדשה
שתעסוק בכל
תחומי הביטוח
| עמוד 7

לוחצים על
סלינגר

ההסתדרות מאיימת
בהשבתה אם לא ימצא
פתרון לביטוחים
הסיעודיים
| עמוד 5

עמוד 2

מחסירים פעימה
הלשכה דורשת
לדחות את הפעימה
השלישית
של ממשק
המעסיקים,
כדי לאפשר
למעסיקים
להיערך
לשינוי

עמוד 5
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שירותים משלימים
הלשכה הקימה מרכז תכנון
משכנתאות בשיתוף
פריים ומנטה  סו"ב
יוסי ורסנו" :חברות
ייעוץ המשכנתאות
יפנו את הלקוח חזרה
לסוכן ,לטובת
רכישת ביטוח
המשכנתא"
עמוד 4

מקום בצמרת

תשואות של אלטשולר
שחם ממשיכות
להיות הגבוהות בגמל,
בהשתלמות ובפנסיה
| עמוד 7-6

תמונת מצב

איך ישפיע הרכב האוטונומי
על ענף ביטוח הרכב?

עלייתו של הרכב האוטונומי על הכביש צפויה להוריד דרמטית את מספר תאונות הדרכים • אורי אומיד,
מנכ"ל חברת "שלמה ביטוח" ,מדבר על עתיד הענף ,ומבהיר :הטכנולוגיה לא תחליף את מקומו של הסוכן

רונית מורגנשטרן

"

ב־ 2021יעלו על כבישי אירופה רכבים
אוטונומיים ,ובישראל כמה שנים מאוחר יותר.
זהו השינוי הדרמטי ביותר בעולם הרכב וגם
בעולם הביטוח ב־ 50השנים האחרונות" .כך אומר
אורי אומיד ,מנכ"ל חברת "שלמה ביטוח" ,בראיון
למגזין "ביטוח ופיננסים" שיתפרסם לקראת כנס
אלמנטר  ,2017שיתקיים ב־23־ 26באוקטובר.
אומיד מעריך כי רגולציה בנושא הרכב האוטונומי
תתקבל בעולם בתוך שנתיים.
לדברי אומיד" :בתקופה הראשונה יהיה כאוס,
כשעל הכביש ינועו זו לצד זו מכוניות רגילות
ומכוניות אוטונומיות וחצי אוטונומיות .לכך צריך
משרד התחבורה להיערך .הרכב האוטונומי ישנה
את כל רכיבי הפוליסה המרכזיים .כיום תעריפי
ביטוח הרכב מתבססים על נתוני הרכב ועל נתוני
הנהג – גיל ,עבר ביטוחי ועוד .כל החישובים
האלה משתבשים ברכב אוטונומי :נתוני הנהג
הופכים למיותרים ולא רלבנטיים .בכל שנה
נהרגים בתאונות על הכביש כ־ 130אלף אנשים

כניסת הרכב האוטונומי לשוק תוריד דרמטית את מספר התאונות  צילוםFotolia :

"בכל שנה נהרגים בתאונות על
הכביש כ־ 130אלף אנשים ברחבי
העולם ,כש־ 80%מהן נגרמות על ידי
גורם אנושי .ההערכה היא שכניסת
הרכב האוטונומי לשוק תוריד
דרמטית את מספר התאונות"
"באירופה ינועו רכבים אוטונומיים
ב־ ,2021ובישראל כמה שנים מאוחר
יותר .זהו השינוי הדרמטי ביותר
בעולם הרכב וגם בעולם הביטוח
ב־ 50השנים האחרונות"

אורי אומיד

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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ברחבי העולם ,כש־ 80%מהן נגרמות על ידי גורם
אנושי .ההערכה היא שכניסת הרכב האוטונומי
לשוק תוריד דרמטית את מספר התאונות".
מי יבטח?
"גם לא ברור מי יבטח את הרכב האוטונומי",
אומיד מוסיף" .האם היצרן יקנה ביטוח מרוכז על
מלאי הרכב האוטונומי שהוא מוכר ,או שהאחריות
תוטל על רוכש הרכב באמצעות חברת ביטוח ,כמו
היום?"
למרות המעבר לטכנולוגיות שלא מצריכות
התערבות אנושית ,אומיד לא צופה שסוכני
הביטוח יעלמו מן השטח" :מבחינת השיווק ,גם
אם מדובר ברכב אוטונומי ,הסוכן יהיה זה שמוכר
את הביטוח ,אלא אם הרכב עולה על הכביש עם
חבילת ביטוח שהיצרן מציע .אבל גם במקרה כזה
סוכן הביטוח יהיה שם כדי לתת מענה ללקוחות.
יצרני הרכב יהיו אולי אחראים על הטכנולוגיות,
אבל מה עם גניבה או תאונות צד ג'?"

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

גדולה יותר ,מקיפה יותר ,מקצועית יותר

המכללה לפיננסים וביטוח ממשיכה להתרחב ,הן במספר הקורסים וההשתלמויות ,והן במגוון הנושאים אותם
המכללה מכסה .המכללה הציבה לעצמה למטרה לשמור על רמת המקצועיות של הסוכן על ידי עדכונים שוטפים,
ולאפשר לו לבנות מקורות הכנסה חדשים.

15%

13

השתלמויות לחברי לשכה
נערכו ב־ ,2017לעומת  1בממוצע
שנתי בשנים קודמות ,בהן:
 רענון נהלים רגולטוריים
 תכנון פרישה
 ביטוח לאומי

במספר הקורסים
גידול של
שהעבירה המכללה :ב־ 2017הועברו
קורסים ,לעומת  52ב־2013

60

7

נושאים חדשים נכנסו לתוכנית הלימוד
השנה לעומת  1בממוצע שנתי בשנים
בקודמות ,בהם:
 ניהול מאגרי סייבר
 ניהול זמנים נכון
 תכנון משכנתאות



כיתות הלימוד של המכללה
הושכרו ל־ גופים מסחריים
(לעומת אחד בשנה שעברה)

8

נהגים שיתקינו מערכות בטיחות
ברכבם יזכו בהנחה באגרת הרישוי

משרד התחבורה הקצה עבור ההנחות כ־ 180מיליון שקל  שר התחבורה ישראל כץ" :המערכות
מצילות חיים ויצמצמו באופן משמעותי את מעורבותם של רכבים בתאונות"

רונית מורגנשטרן

ב

שורה טובה לנהגים :שר התחבורה
והמודיעין ,ישראל כץ ,חתם על תקנה
חדשה שתעניק הנחה בגובה  1,500שקל
באגרת הרישוי השנתית לכלי רכב שיותקנו בהם
מערכות בטיחות מצילות חיים.
ההנחה תינתן לכלי רכב פרטיים ומסחריים עד
 3.5טון ,משנת ייצור  2000ומעלה שנרשמו בארץ
עד ל־ 1במאי  ,2017ונמצאים בבעלות פרטית או
ליסינג פרטי.
על פי התקנה החדשה ,נהג שיתקין ברכבו את
שתי המערכות ,מערכת בקרת סטייה מנתיב
ומערכת שמירת מרחק מלפנים ,יהנה מהנחה של
עד  1,500שקלים באגרות רישוי הרכב ,שתתפרס
על פני שלוש שנים .בשנתיים הראשונות יקבל
בעל הרכב הנחה בגובה של עד  700שקל באגרות
הרישוי ,בכל שנה ,ובשנה השלישית יקבל הנחה
בגובה  100שקלים נוספים.
שלוש החברות שקיבלו עד כה הרשאה להתקנת
המערכות נדרשו להתחייב על מחיר מירבי שלא
יעלה על  2,100שקל .בנוסף ,יצוין כי חלק מחברות
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הביטוח מעניקות כיום הנחות בביטוח לבעלי רכב
שהתקינו מערכות בטיחות ברכבם ,כך שלהערכת
משרד התחבורה ,בעל הרכב יוכל לקבל למעשה את
מלוא ההחזר עבור התקנת המערכות.
הממשלה הקצתה למשרד התחבורה סכום של 180
מיליון שקל שיאפשר הענקת הנחות בגין התקנת
מערכות בטיחות עבור  120אלף כלי רכב משומשים.
השר כץ הודיע כי בכוונתו לבקש ממשרד האוצר
תקציב נוסף ,שיאפשר להגדיל את מספר כלי הרכב
שבהם יותקנו מערכות בטיחות מצילות חיים.
ממשרד התחבורה נמסר ,כי על מנת ליהנות
מההטבה על בעל הרכב להתקין מערכת בטיחות
מאושרת באמצעות מתקין מורשה .המתקין ידווח
למשרד התחבורה על התקנת המערכת ,וההטבה
תופחת אוטומטית מדמי אגרת רישוי הרכב.
נהגים שיתקינו את המערכות בתקופה של  60יום
לפחות ממועד חידוש הרישיון יקבלו את ההחזר
הראשון כבר באגרת הרישוי הקרובה .יצוין כי
ההטבה ניתנת לרכב ולא לבעל הרכב ,ותישאר
בתוקף גם לאחר מכירתו.

השר כץ מסר" :מדובר במערכות חדישות התורמות
לבטיחות בדרכים ומאפשרות לצמצם באופן
משמעותי את מעורבותם של כלי הרכב בתאונות
הדרכים .רבות מהתאונות נגרמות כתוצאה מהסחת
דעת של הנהגים ,ולמערכות מצילות חיים יש
יכולת למנוע את מרביתן של תאונות אלה".
החל מ־ 1בינואר  2018יחויב כל רכב חדש המיובא
לישראל להצטייד במערכות בטיחות מצילות חיים.
כיום מותקנות המערכות בכ־ 60%מכלי הרכב
הפרטיים המיובאים לארץ .בעקבות תקנה חדשה
שנחתמה על ידי השר כץ ,החל מ־ 1בנובמבר 2016
מחויבים בהתקנת מערכות הבטיחות ,מערכת בקרת
סטייה מנתיב ומערכת שמירת מרחק מלפנים ,גם
אוטובוסים ומשאיות משנת ייצור  2012ואילך.
סו״ב אריאל מונין ,יו״ר הוועדה לביטוח כללי
בלשכה הדגיש :״אנו רואים חשיבות רבה בהתגייסות
סוכני הביטוח כזרוע הסברתית ושיווקית למוצרי
מניעה .בכנס אלמנטר באילת נשיק את מערכת
המרקטפרו שתאפשר לסוכן את הכלי הנכון לשווק
דרכו מגוון מוצרי מניעה כדוגמת מוצר זה״.

חדשות הביטוח

הוקם מרכז המשכנתאות של הלשכה
המרכז יפעל בשיתוף עם חברות הייעוץ פריים ומנטה ,ויעניק ייעוץ ללקוחות  סו"ב יוסי ורסנו:
"חברות ייעוץ המשכנתאות יפנו את הלקוח חזרה לסוכן ,לטובת רכישת ביטוח המשכנתא"
רונית מורגנשטרן

מ

שסוכן הביטוח יתפקד כאינטגרטור,
רכז תכנון המשכנתאות
מתאם בכל הצמתים החשובים
של לשכת סוכני הביטוח
בחיי המבוטחים שלו .רכישת דירה
נחנך בימים אלו ,עם
ולקיחת הלוואת משכנתא היא צומת
חתימת הסכם שיתופי פעולה עם
מאוד קריטי ,שבו הלקוח מתנהל מול
חברות הייעוץ למשכנתא ״פריים״
גופים פיננסיים ללא מידע מספק.
ו־״מנטה״.
כך למשל ,יש לקוחות שכדי לממן
סו"ב יוסי ורסנו ,יו״ר תת הועדה
את ההון הראשוני לטובת רכישת
לפיננסים ,ציין :״במסגרת המטרות
הדירה ,פודים קרנות השתלמות וגם
שהציבה תת הוועדה לפיננסים,
חיסכון פנסיוני .סוכן הביטוח צריך
ובעידודו של יו"ר הוועדה לביטוח
לכוון את הלקוח שלו אל פתרונות
פנסיוני יובל ארנון והנשיא אריה
נוספים באמצעות ייעוץ משכנתא".
אברמוביץ ,הקמנו צוות עבודה
הפעילות בתחום תכנון המשכנתא
שלמד את האופן בו מתנהל תחום
מצטרפת לפעילות שכבר החלה
ייעוץ המשכנתאות החוץ בנקאי.
בתחום הלוואות חוץ בנקאיות,
זיהינו שסיוע מקצועי בתחום זה,
מאפשר למשפחות להבטיח את אייל בילו ,מנכ"ל מנטה מרכז משכנתאות ושחר כרמון מנכל משותף בפריים מרכז משכנתאות בשיתוף עם חברת "טריא" .לדברי
ורסנו" :מדובר בחלק מהאסטרטגיה
עתידן הכלכלי ואף לשמור על
הסוכנים תגמול על הפניית מבוטחים שלהם של הנהגת הלשכה ,להקצאת כלים מקצועיים
החיסכון הפנסיוני.
"בחרנו לעבוד עם שתיים מהחברות המובילות לחברות אלו" :סוכני הביטוח יפנו מבוטחים נוספים לרשות סוכני הביטוח ,אשר ישמשו
בתחום ייעוץ המשכנתאות החוץ בנקאי :מנטה המעוניינים בכך לחברות הייעוץ ,בהתאם כמנוע צמיחה ,לצד מתן ערך מוסף ללקוחותיהם.
– המעניקה שירות ללא מפגש פרונטלי ,ובעלת להעדפתם .סוכן הביטוח לא מהווה יועץ מרכז תכנון המשכנתאות יספק ללקוחות חברי
ניסיון מוכח בעבודה מול גופי עובדים גדולים ,משכנתאות ,אלא רק מפנה לייעוץ ,והלקוח הלשכה פתרונות שלא יפגעו בחיסכון הפנסיוני,
ופריים – אשר מעניקה שירות בפורמט מסורתי בוחר מה שמתאים לו .הסוכן יקבל תגמול על ויאפשר תגמול לסוכני הביטוח מעבר לעריכת
ולה ניסיון של שיתופי פעולה עם מנהלי רכישת שירותי הייעוץ בחברה אליו הוא הפנה ביטוחי המשכנתאות בהם הסוכנים עוסקים באופן
הסדרים" .את המו"מ מול החברות ליוו עו"ד ג'ון את הלקוח" ,מדגיש ורסנו" .בנוסף ,חברות ייעוץ מסורתי".
אחרי סוכות יתקיים יום עיון פיננסי במכללה
גבע ועו"ד ירון זמר ממשרדו ,שורסנו שיבח את המשכנתאות מתחייבות שהלקוח שהופנה אליהם
יחזור לסוכן שלו לטובת רכישת ביטוח המשכנתא .לפיננסים וביטוח בתל־אביב ובו יהיו הרצאות
עבודתם המקצועית.
מדובר בשירות שהוא ערך מוסף ללקוח והכנסה מקיפות של נציגי ״מנטה״ ו־״פריים״ לצד
ערך מוסף ללקוח
״טריא״ ,וגם של חברי תת הוועדה לפיננסים –
נוספת לסוכן.
"הרציונל שעומד מאחורי הפעילות הזאת הוא אודי חברוני וסו"ב יגאל הררי.
לדברי ורסנו ,במסגרת שיתוף הפעולה יקבלו

בדיקה
מקצועית
ואמינה מול
כל חברות
הביטוח!

דרך מוצא
בקרת תגמול לסוכני ביטוח

בדיקת רטרו
וריטיינר
חודשית

ליווי מקצועי
לכל אורך
הדרך עד
לקבלת ההחזר
הכספי

כי אם תשתוק ולא תבדוק ,לא תוכל לצחוק ...בדרך אל הבנק!

שושנת העמקים  41צורן ת.ד 1565 .טל054-4231093 .
פקס | 09-8320917 .דוא"לhagit2265@gmail.com :
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סו
כן ,מתי
ל
אחרונה
בד
ע קת א ת
מלותיך?

חדשות הביטוח

הלשכה דורשת לדחות את הפעימה
השלישית של ממשק המעסיקים

הפעימה השלישית ,הנוגעת לעסקים קטנים ,אמורה להיכנס לתוקף בינואר  ,2018אך בלשכה
טוענים שרשות ההון מתעלמת מהבקשות לדחייה ,שתאפשר לשוק הפנסיוני להיערך כראוי

רונית מורגנשטרן

ל

שכת סוכני הביטוח פנתה אל רשות
שוק ההון ,הביטוח והחיסכון בדרישה
לדחות את הפעימה השלישית של ממשק
המעסיקים ,שאמורה להיכנס לתוקף בינואר .2018
במכתב ששלח סו"ב יובל ארנון ,יו"ר הוועדה
לביטוח פנסיוני בלשכה ,אל רו"ח הראל שרעבי,
סגן בכיר לממונה על הרשות ,כותב ארנון" :טרם
טרחת להגיב לבקשתנו לדחות את הפעימה
הקרובה בנושא ממשק המעסיקים ,והכאוס הולך
וגובר .אנו חוזרים ודורשים לדחות את הפעימה
השלישית".
עד כה נכנסו לתוקף שתי פעימות ,המסדירות
דיגיטלית את אופן הדיווח של מעסיקים על
הפקדות תשלומים לחיסכון הפנסיוני של
עובדיהם .הפעימות שנכנסו לתוקף רלוונטיות

למעסיקים מעל  50עובדים .הפעימה השלישית
והאחרונה מתייחסת למעסיקים הקטנים.

מאות מיליוני שקלים אינם
משויכים כראוי לחוסכים

לטענת ארנון ,נכון להיום כספים בהיקף של
מאות מיליוני שקלים אינם משויכים כראוי
לציבור החוסכים לאור שתי הפעימות הקודמות.
"התרענו מפני כאוס זה עוד קודם לכניסת הפעימה
הראשונה ,במפגשים רבים עם הממונה על שוק ההון
ביטוח וחיסכון ,דורית סלינגר ,בדיונים איתך ,וגם
בישיבות בוועדת הכספים" ,כותב ארנון לשרעבי
ומוסיף" :כניסת הפעימה השלישית בינואר רק
תעצים את הכאוס .בפרט כאשר מדובר במעסיקים
קטנים אשר רובם מנותקים מהטכנולוגיה הבסיסית

למעסיקים אין זמן להתארגן לקראת השינוי  צילוםFotolia :

הנדרשת לעמידה בתנאי הממשק .יש לדחות את
הפעימה השלישית עד שנת  ,2019כדי לאפשר
לכל היצרנים והשחקנים בשוק הפנסיוני ליישר
קו כראוי וכנדרש ,ורק לאחר מכן להגיע לפעימה
השלישית".

בעקבות המחלוקת בביטוחים הסיעודיים:
ההסתדרות מאיימת בהשבתת המשק
מחירי הביטוחים הסיעודיים עלולים לזנק במאות אחוזים ,אם לא יוארכו ל־  2018ההסתדרות:
"אי אפשר להמשיך ולדחוק את החלשים בחברה הישראלית כאילו היו שקופים"

רונית מורגנשטרן

י

ו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן מאיים להכריז על
סכסוך עבודה כללי במשק ,אם לא יימצא פתרון
לביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים ,שתוקפם יפוג
עד סוף השנה.
בשנה שעברה הכריזה ההסתדרות על סכסוך עבודה
בנושא זה ,בסופו האריכה דורית סלינגר ,הממונה על
שוק ההון ,הביטוח וההסתדרות ,את תוקף הביטוחים
עד ה־ 31בדצמבר .2017
עמדתה של סלינגר נתמכת בידי מבקר המדינה
יוסף שפירא ,שטען לאחרונה כי אין להאריך את
הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים במתכונת הקיימת.
לפי נתוני האוצר ,ל־ 750אלף עובדים במשק ,רובם
מהוועדים הגדולים ,יש ביטוח סיעודי קבוצתי,
וכ־ 300אלף מהם יותרו ללא ביטוח בסוף השנה ,אלא
אם ירכשו ביטוח יקר בהרבה.
בשנה האחרונה הציעה סלינגר פתרון חלופי,
שבמסגרתו חברת הביטוח תתחייב בביטוח הקבוצתי
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לביטוח לכל החיים ,אך תהיה לה אפשרות תקופתית
להעלות מחירים בשיעורים מפוקחים ומוגבלים.
כיום משלמים עובדי הארגונים האלה כ־ 20שקלים
בממוצע על הביטוח הקולקטיבי ,והעלות שלו צפויה
לזנק במאות אחוזים.
מההסתדרות נמסר" :לא נהסס להשבית את המשק
אם לא ימצא פתרון .אי אפשר להמשיך ולדחוק את
החלשים בחברה הישראלית כאילו היו שקופים".
ההערכה היא ששר האוצר ,משה כחלון ,יידרש
לפתרון המחלוקת בין סלינגר להסתדרות ,אם כי
ברשות שוק ההון מביעים עמדה תקיפה כי תוקף
הביטוחים הקיימים לא יוארך .בתגובה מסר סו"ב
יואל זיו ,יו"ר הוועדה לבריאות וסיעוד בלשכת
סוכני ביטוח" :בתחילת השנה ,כאשר היה ידוע כי
ביטוחי הסיעוד הקולקטיבים ,במתכונתם הנוכחית,
לא יחודשו ומאות אלפי מבוטחים ימצאו את עצמם
ללא ביטוח סיעודי לאחר תשלומי פרמיה של

עשרות שנים ,יזמה לשכת סוכני הביטוח באמצעות
ועדת הבריאות והסיעוד של הלשכה ,מתווה שפותח
ע"י האקטואר דר' בועז ים .על פי המתווה ימשיכו
עשרות אלפי מבטחים בני  75ומעלה להיות מבוטחים
בביטוח סיעודי קבוצתי תוך כדי תשלומי פרמיה כפי
שהיו נהוגים עד פרוץ המשבר ואת האיזון האקטוארי
המתבקש יממנו באופן שווה המדינה וחברות הביטוח,
על פני עשר שנים .סוכני הביטוח הסכימו לתרום
את חלקם והתנדבו לשווק את הפוליסות ללא תמורה.
המתווה הונח על שולחנם של הגורמים הרלוונטיים
ויישום שלו ימנע עוול לאוכלוסייה הבוגרת".
יש לציין ,כי גם הוועדה הציבורית בראשות גדעון
סער שהוקמה על ידי לשכת סוכני ביטוח ,התייחסה
באריכות לנושא הסיעוד ,ובין פתרונותיה :פיתוח
מוצר חדש במחיר בר השגה ,שיספק למבוטח כיסוי
מעבר לביטוח הממלכתי ,ומתן הטבת מס על רכישת
פוליסת סיעוד ,כדי לעודד רכישה על ידי המבוטחים.

חדשות הביטוח

אוגוסט  :2017התשואות של אלטשולר שחם
הן הגבוהות בגמל ,בהשתלמות ובפנסיה
בית ההשקעות אנליסט בולט בטווחים הארוכים ,לשלוש ולחמש שנים ,בגמל ובהשתלמות  שני
מסלולי ברירת המחדל בענף הפנסיה הם היחידים שהציגו תשואה חודשית שלילית באוגוסט

יובל הירשהורן

תשואות הגמל ,אוגוסט 2017
שם הקופה

יתרת הנכסים
נכון ל־08/17
(באלפי ש"ח)

תשואה לחודש תשואה מצטברת
אוגוסט 2017
מתחילת השנה

תשואה מצטברת
ל־ 12החודשים
המסתיימים
ב־08/17

תשואה מצטברת
ל־ 3שנים
המסתיימות
ב־08/17

תשואה מצטברת
ל־ 5שנים
המסתיימות
ב־08/17

כלל תמר כללי

11,909,400

0.31%

5.00%

5.41%

9.57%

36.36%

הראל גמל מסלול אג"ח עד  25%מניות

11,527,227

0.35%

4.09%

4.42%

10.29%

34.57%

ילין לפידות גמל מסלול אג"ח עד  25%מניות

5,984,200

0.32%

3.35%

3.49%

11.66%

36.68%

מיטב דש גמל כללי

4,562,290

-0.09%

3.93%

4.96%

9.62%

35.54%

אקסלנס גמל לבני  50ומטה

3,991,800

0.16%

4.36%

4.87%

פסגות גדיש אגח עד  10%מניות

3,166,100

0.42%

2.74%

2.43%

הלמן אלדובי בר יציב ישראל

3,159,100

0.08%

4.36%

4.46%

אלטשולר שחם גמל לבני  50ומטה

2,072,757

0.99%

7.78%

מגדל לתגמולים כללי

1,232,285

0.20%

4.32%

9.74%

המסלול טרם רשם פעילות בטווחים אלו
20.70%
6.39%
33.37%
8.02%
המסלול טרם רשם פעילות בטווחים אלו
30.65%

5.14%

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח עד
 10%מניות
אנליסט גמל ישראל

9.09%

1,140,652

0.65%

2.89%

2.66%

6.76%

23.58%

880,000

0.52%

7.75%

7.91%

18.61%

59.45%

הפניקס תגמולים ופיצויים מסלול לבני  50ומטה

410,000

0.22%

4.92%

5.92%

אי.בי.אי קופה לתגמולים ופיצויים מסלול אג"ח
ללא מניות

198,807

0.69%

3.25%

2.53%

המסלול טרם רשם פעילות בטווחים אלו
6.58%

20.77%

*על פי נתוני החברות ואתר גמל-נט של משרד האוצר; http://gemelnet.cma.gov.il

ל

אחר שתשואות חודש יולי בענף הגמל
אותתו לחוסכים על פתיחה רווחית של
החציון השני לשנת  ,2017עם תשואה
ענפית ממוצעת של כ־ ,1.15%נראה כי גובה
הלהבות יורד עם סיכום הביצועים לחודש אוגוסט,
כשהתשואה הממוצעת בענף יורדת לכ־ .0.37%כמו
בחודש שעבר ,גם באוגוסט נראה כי הדומיננטיות
בענף נשמרת לבתי ההשקעות אלטשולר שחם
ואנליסט ,שיחד מציגים את התשואות הגבוהות
ביותר בטווחי הזמן שנבדקו .את אוגוסט סיים
מסלול הגמל לבני  50ומטה של אלטשולר שחם עם
תשואה בת  ,0.99%היחיד שנושק לרף האחוז השלם.
מתחילת  2017צבר המסלול תשואה של ,7.78%
וב־ 12החודשים האחרונים מדובר בנתון מצטבר של
.9.74%
בעוד שהמסלול של אלטשולר שחם צעיר מדי
מכדי להציג תשואות נצברות לתקופות ארוכות
יותר ,מסלול גמל ישראל של בית ההשקעות
אנליסט ,מהמסלולים הקטנים בענף (המנהל כ־410
מיליון שקל) ומהבולטים בו בשנה האחרונה בביצועי
התשואות ,ממשיך לבלוט בטווחי הזמן הארוכים:
בשלוש השנים האחרונות הוא השיא לחוסכים
 18.61%תשואה נצברת ,ובחמש השנים האחרונות
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מדובר ב־ .59.45%גם בטווחים הקצרים יותר
אנליסט בולט ,כשהמסלול שלו הוא היחיד שקרוב
לביצועים של אלטשולר שחם ( 7.75%מתחילת
השנה ו־ 7.91%בשנה האחרונה).
מסלול הגמל הכללי של מיטב דש השיא החודש
את התשואה הנמוכה בענף ,והיחידה שירדה אל הרף
השלילי ( ,)-0.09%ובכל יתר הטווחים מסלול גדיש
אג"ח עד  10%מניות של בית ההשקעות פסגות הוא
שחותם את טבלת התשואות החודשית – 2.74%
מתחילת השנה 2.43% ,ב־ 12החודשים האחרונים,
 6.39%מאז ספטמבר  2014ו־ 20.7%בלבד בחמש
השנים שהסתיימו עתה.

השתלמות
הדומיננטיות של שני בתי ההשקעות – אנליסט
ואלטשולר שחם – נשמרת גם בקרנות ההשתלמות.
מסלול ההשתלמות הכללי של אלטשולר שחם,
הגדול בישראל (כ־ 16.2מיליארד שקל) ,השיא
לחוסכים תשואה של  0.89%באוגוסט האחרון6.75% ,
מאז תחילת שנת  2017ו־ 8.12%ב־ 12החודשים
האחרונים .שניה לקרן זו בתוצאותיה בטווחי הזמן
הללו היא רק קרן ההשתלמות הכללית של בית
ההשקעות אנליסט 5.86% ,0.55% :ו־ 6.73%בהתאמה.

בשני טווחי הזמן הארוכים יותר – שלוש וחמש
השנים האחרונות – רשמה הקרן של אנליסט
תשואה מצטברת של  14.19%ו־ 49.72%בהתאמה.
שניות לה בביצועיהן בטווחי הזמן האלו הן הקרן
של אלטשולר שחם ( 14.04%ו־ 42.41%בהתאמה)
וקרן ההשתלמות הכללית של בית ההשקעות ילין
לפידות ( 13.9%ו־ 42.74%בהתאמה).
כמו בענף הגמל ,בית ההשקעות מיטב דש היה
היחיד שהמסלול המוביל שלו רשם תשואה שלילית
גם בענף ההשתלמות ( .)-0.1%לחוסכים בו נצברה
התשואה הנמוכה ביותר מאז תחילת .)3.91%( 2017
קרן ההשתלמות הכללית של הלמן אלדובי השיאה
לחוסכים רק  4.15%ב־ 12החודשים האחרונים
וב־ 3השנים האחרונות מדובר ב־ - 7.48%הנתונים
הנמוכים בענף בטווחי הזמן האלו .קרן ההשתלמות
השלישית בגודלה בענף – המסלול הכללי של
מגדל (כ־ 11מיליארד שקל) – מציגה החודש את
התשואה המצטברת הנמוכה ביותר בחמש השנים
האחרונות – .30.22%

פנסיה
שתי קרנות פנסיה ,מבין הקרנות שנבדקו ,רשמו
תשואה שלילית בחודש אוגוסט האחרון –



חדשות הביטוח

תשואות הפנסיה ,אוגוסט 2017
שם הקופה

יתרת הנכסים
נכון ל־08/17
(באלפי ש"ח)

תשואה לחודש
אוגוסט 2017

תשואה מצטברת
מתחילת השנה

תשואה מצטברת תשואה מצטברת תשואה מצטברת
ל־ 3שנים
ל־ 12החודשים
ל־ 5שנים
המסתיימות
המסתיימים
המסתיימות
ב־08/17
ב־08/17
ב־08/17

מנורה מבטחים החדשה מסלול כללי א'

73,361,221

0.58%

4.54%

6.66%

14.32%

41.15%

מגדל מקפת אישית  -מסלול כללי

49,675,092

0.17%

4.71%

6.13%

12.81%

35.75%

כלל פנסיה מקיפה

47,620,814

0.34%

5.26%

6.70%

13.28%

41.16%

הראל פנסיה  -גילעד כללי

37,616,671

0.25%

5.41%

6.89%

15.57%

42.60%

הפניקס פנסיה מקיפה

17,747,500

0.17%

4.44%

4.67%

12.91%

37.57%

מיטב דש פנסיה מקיפה

6,917,200

-0.06%

4.26%

5.70%

13.02%

35.59%

אלטשולר שחם קרן פנסיה מקיפה

1,529,400

0.96%

7.43%

9.76%

18.31%

46.40%

הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה

472,300

-0.23%

3.61%

4.75%

9.72%

31.49%

*על פי נתוני החברות ואתר פנסיה־נט של משרד האוצר; http://pensyanet.cma.gov.il

שתי הקרנות שהפכו לפני שנה לקרנות ברירת
המחדל בשוק הפנסיה הישראלי לאחר מכרז של
משרד האוצר המתמקד בדמי הניהול .הפנסיה
המקיפה של מיטב דש סיכמה את החודש עם
 -0.06%ואילו קרן הפנסיה המקיפה של הלמן־
אלדובי רשמה תשואה חודשית של ,-0.23%
הנמוכה בענף .הקרן של הלמן אלדובי ,שממוקמת
ברבעון התחתון של טבלת התשואות שלנו כבר
מזה מספר חודשים ,חותמת אותה כמעט בכל
יתר טווחי הזמן –  3.61%מתחילת השנה9.72% ,
ב־ 3השנים האחרונות ו־ 31.49%בחמש השנים
האחרונות .ב־ 12החודשים האחרונים קרן הפנסיה

של הפניקס היא שרשמה את התשואה המצטברת
הנמוכה ביותר – .4.67%
קרן הפנסיה המקיפה של בית ההשקעות
אלטשולר שחם ,המנהלת כ־ 1.5מיליארד שקל,
מובילה את הענף בתשואותיה בכל הטווחים,
ובפערים ניכרים 0.96% :בחודש אוגוסט7.43% ,
מאז תחילת השנה 9.76% ,בשנה שנסתיימה
החודש 18.31% ,הצטברו בשלוש השנים האחרונות
ו־ 46.4%תשואה נאגרו בקרן בתוך  5שנים.
מבין חמש חברות הביטוח הגדולות ,שעדיין
מנהלות את רוב נכסי הפנסיה בישראל ,מסלול
גלעד כללי של הראל פנסיה הוא המוביל בכל

טווחי הזמן ( 5.41%מאז תחילת שנת 6.89% ,2017
ב־ 12החודשים האחרונים 15.57% ,ב־ 36החודשים
האחרונים ו־ 42.6%ב־ 60החודשים האחרונים).
התשואה לחודש אוגוסט במסלול כללי א' של
מנורה מבטחים החדשה (המסלול הגדול בענף,
המנהל כ־ 73מיליארד שקל) ,היא הגבוהה מבין
תשואותיהן של חמש החברות הגדולות – .0.58%
* המסלולים שנבחרו לבדיקה הם אלו המנהלים
את סך הנכסים הגדול ביותר של כל חברה בכל
ענף ,תוך הימנעות ,ככל האפשר ,ממסלולים
המגבילים הצטרפות (כמו למשל על סמך גיל).

אמיל וינשל וניצן צעיר הרים
מקימים חברת ביטוח חדשה
החברה תעסוק בכל תחומי הביטוח – אלמנטרי ,חיים ובריאות ,ותהווה אלטרנטיבה נוספת לסוכנים בשוק
רונית מורגנשטרן

ר

ו"ח אמיל וינשל ,מנכ"ל איילון ביטוח
בעבר ,שפרש לאחרונה מתפקידו
כמשנה למנכ"ל ומנהל מגדל חברה
לביטוח ,וניצן צעיר הרים ,סמנכ"ל ומנהל
תחום ביטוח כללי במגדל ,שפרש יחד עם
וינשל ,מקימים חברת ביטוח חדשה.
וינשל וצעיר הרים רכשו את הפעילות של
סוכן הביטוח אודי דגן לצורך הקמת חברת
ביטוח חדשה בתחום האלמנטרי ובעיקר
ביטוח רכב .דגן ,שהחל בפעילות ההקמה
וינשל וצעיר הרים
בתחילת  ,2017עצר את התהליך לפני
מספר חודשים בטרם קבלת אישורים מהממונה ופיננסים" ,כי התוכנית העסקית של החברה
החדשה טרם הושלמה ,אך הכוונה היא להקים
על הביטוח דורית סלינגר.
מקורבים לוינשל וצעיר הרים אמרו ל"ביטוח חברה שתעסוק בכל תחומי הביטוח העיקריים –
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אלמנטרי ,חיים ובריאות.
עוד אמרו המקורבים ,כי וינשל וצעיר
הרים ימשיכו את תהליך קבלת רישיון
מבטח מול הממונה על רשות שוק ההון ,וכי
הם מעריכים שהחברה תקום במהלך הרבעון
הראשון של .2018
וינשל נודע ביחסיו הקרובים עם לשכת
סוכני הביטוח עוד מתקופת איילון ביטוח
ואחר כך במגדל .מקורביו ביקשו להרגיע את
סוכני הביטוח והם מדגישים" :החברה אומנם
תפעל על תשתית דיגיטלית אך באמצעות
סוכני הביטוח .לדעתי לשכת סוכני הביטוח
תשמח שתהיה עוד אלטרנטיבה לסוכנים בשוק
הביטוח".

רגע טכנולוגי

כך תנגישו את אתרכם לבעלי צרכים מיוחדים
המידע שמופץ ברשת בדבר חוק הנגשת האתרים ,שיכנס לתוקף בסוף אוקטובר ,לוקה
באי דיוקים רבים  אסף לוי ,מנכ"ל חברת אלמנט ישראל ,עושה סדר בדברים

אסף לוי

ח

וק בניית האתר הנגיש ,המחייב
אתרים להתאים את עצמם
לגולשים בעלי מוגבלויות ,יכנס
לתוקף ב־ 25לאוקטובר .החוק מחייב כל
בעל עסק ,פרט לעסקים קטנים בעלי
מחזור של עד  500אלף שקל בשלוש
שנים .מנתונים שפרסם בתחילת השנה
איגוד האינטרנט ,עולה שרק 30%
מהאתרים השלימו את תהליך ההנגשה,
שמאפשר ,בין היתר ,לגלול ללא עכבר
או לגלוש באמצעות תוכנה המקריאה את
תוכן האתר.

עלויות הנגשת אתר

הנגשת אתר לא תכביד בהכרח על הכיס  צילום:

הנגשת אתר היא נושא פשוט בהרבה ממה
שנהוג לחשוב .איגוד האינטרנט מעריך
שהנגשת אתר קיים עשויה לעלות 11,600
שקל ,בעוד שהנגשת אתר חדש עומדת על
 13,500שקלים ,אך בפועל העלות עשויה
להיות נמוכה בהרבה .כל זה תלוי ,כמובן,
בתשתית האתר הקיימת ובשינויים הנדרשים,
שאת חלקם תוכלו לבצע באופן עצמאי.
אי עמידה מדויקת בחוק עלולה לעלות לכם
בקנסות עתק בגובה של עד  150אלף שקל.
עם זאת ,לפני מתן הקנס תינתן לבעל האתר
הזדמנות לתקן את הליקויים ,על מנת לא
להעניש בעלי אתרים שטעו בתום לב.
הרבה אתרים מקשטים את עצמם לאחרונה
בתוסף נגישות המופיע בראש האתר .רובם
רכשו אותו בכסף וחלקם משתמשים בתוסף
חינמי .נושא זה לא מעוגן באף תקנה ,ותוספים
אלו לא נחוצים ,מכיוון שתוכנות העזר שבהן
משתמשים בעלי מוגבלויות מייתרות אותם.
בנוסף ,ראוי לציין שהתוספים לא עומדים באף

עסק
בקליק

תמונת
סוכן
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אירועי הלשכה
… ב־ 2.10בשעה  14:45תיערך השתלמות לסוכנים צעירים בנושא ביטוח פנסיוני .בהשתתפות סו״ב
דביר רפ וסו״ב יובל ארנון ושלמה אייזיק .ההשתלמות תיערך במכללה לפיננסים וביטוח ,המסגר 42
ת"א .במקום חנייה מסובסדת.
… ב־ 18.10בשעה  17:00יתקיים לראשונה בתולדות הלשכה כנס ללקוחות הסוכנים .מחוז ת"א
והמרכז ומיזם הפרישה יקיימו כנס ללקוחות לקראת יציאה לגמלאות ,בו יתקיימו הרצאות בנושאי
פנסיה .הכנס יערך במכללה לפיננסים וביטוח ,המסגר  42ת"א.

מענקית
(מחלות קשות)
בקליק
בעלי
מקצוע
בקליק

תאונות
אישיות
בקליק

הכותב הוא מומחה לאתרי אינטרנט ומנכ"ל חברת
אלמנט ישראל ,המקימה אתרי אינטרנט עבור חברי
לשכת סוכני הביטוח .לפרטים נוספים על הנגשת
האתר או בניית אתר חדשwww.eisrael.co.il :
.1-800-077-107
הכותב אינו משפטן ,וכל הנאמר בכתבה הוא פרשנותו
האישית לחוק בלבד .אין לראות באמור תחליף לייעוץ
משפטי פרטני

דירה
בקליק

תמונת
מעסיק

ריסק
בקליק

תמונת
עמלות

תמונת
לקוח

המכלול שלי

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

b17396/18143

אתר
הלקוחות
החדש

אחת מדרישות תקן ישראלי ( 5568המתייחס
להנגשת אתרים).
למרות מה שטוענות חלק מחברות ההנגשה,
לנגישות האתר אין השפעה על תוצאות
החיפוש של גוגל .עם זאת ,ישנם גורמים
אחרים שמשפיעים על מיקומך בגוגל ,ביניהם
תקינות קוד האתר .אם בקוד מופיעות שגיאות,
הדבר ישפיע לרעה על מיקומך בגוגל ללא
שום קשר לנגישות .מכיוון שאחת הדרישות
בתקן להנגשת האתר מתייחסת לקוד תקין,
חברות להנגשת אתרים הפיצו את השמועה
שאתר נגיש הוא אתר מקודם .הבסיס לטענה
הוא שגוי ,מכיוון שקוד שנכתב על ידי אנשי

מקצוע ראוי שיהיה תקין .הרי שאם קוד
האתר שלי תקין ,יתר הדרישות להנגשת
האתר לא ישפיעו כלל על מיקומי בגוגל.
דרישה נוספת שעליכם למלא היא
הצהרת הנגישות ,שנועדה לאפשר
לגולשים עם מוגבלויות להכיר את
ההיבטים החשובים של הדרך בה האתר
הונגש ,ולפרט כיצד הם יכולים לייעל
את חווית השימוש שלהם באתר.
ההצהרה צריכה להכיל:
 .1מהו אתר נגיש
 .2מהן הפעולות שבוצעו באתר לצורך
הנגשת האתר
 .3מה לא נגיש באתר
 .4הנחיות לבעלי מוגבליות במקרים מיוחדים
 .5פרטים ליצירת קשר למקרה שנמצאו
ליקויים באתר

הכר את עובד הלשכה

“זו גאווה גדולה לראות את בוגרי
המכללה מצליחים בעולם הביטוח”

הכירו את עובדי לשכת סוכני ביטוח שפועלים מאחורי הקלעים ודואגים לתפקוד השוטף של הלשכה ‰

והשבוע :ג'ולי בללי ,רכזת ההדרכה והקורסים ואחראית על הניהול הפדגוגי של המכללה לפיננסים וביטוח

ותק בעבודה 10 :שנים
מצב משפחתי :רווקה
תארי את תפקידך .איך ניראה יום העבודה שלך?
“במסגרת תפקידי אני עוסקת בליווי ובהכוונת
סטודנטים ,בתכנון קורסים ,בשיווק ובפרסום.
בתחום ליווי הסטודנטים ,אני מייעצת ובונה מסלול
לימודים מותאם לכל מועמד המתעניין בלימודים.
הייעוץ כולל הסבר מעמיק לגבי מהלך ההכשרה
והקורסים במגמות הלימוד השונות .בהמשך אני
נותנת מענה לכל בעיה שנוצרת במהלך הלימודים,
בין היתר ,הרשמה לקורסי המשך ,ליווי הסטודנטים
ברישום לבחינות משרד האוצר ותמיכה טכנית
באתרי התרגול לבחינות המפקח.
בתחום תכנון הקורסים ,אני אחראית על בניית
הסילבוס של כל הקורסים ,קביעת לוח הזמנים
של ההרצאות בהתאם למועדי בחינות משרד
האוצר וכן הכנת חומרי הלימוד ועדכונם בהתאם
לשינויים בענף הביטוח.
בתחום השיווק והפרסום ,אני אחראית על

“סוכן ביטוח הוא יועץ כלכלי לכל דבר” .ג’ולי בללי

תחזוקת האתר של המכללה ,שיעלה בקרוב
לאוויר .כמו כן ,אני מייצגת את המכללה בכנסים
ועוסקת בפרסום המכללה בערוצים השונים”.
מה את אוהבת בעבודתך?
“זו גאווה גדולה לראות את בוגרי המכללה
מסיימים את לימודיהם ,משתלבים בענף הביטוח,
מתקדמים ומצליחים בתפקידם כסוכני ביטוח
וכעובדים בחברות ובסוכנויות”.
האם העבודה בלשכה שינתה את דעתך על סוכני
הביטוח? מה את חושבת עליהם?
“בהחלט שינתה .אני מאמינה שסוכן בימינו הוא
יועץ כלכלי לכל דבר ועניין .תחומי הפעילות שלו
נרחבים והוא בעל ידע רב ומומחיות בתחומים
מגוונים .אין תחליף לסוכן הביטוח המקצועי
והמיומן המעניק יחס אישי לכל מבוטח”.
מה את עושה בדרך כלל בסופי שבוע?
“בסופי שבוע אני אוהבת להיות עם המשפחה
בארוחת שישי ולהיפגש עם חברים להליכה,
לסרט או להצגה טובה”.

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

סוכן צעיר

"זמינות ,שירות ומקצועיות הם הסוד
לסוכן טוב"

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע
בעיניו  והשבוע :אלרם נפוסי מסוכנות ביטוח “גל אלמגור״
גיל32 :
מצב משפחתי :נשוי 2 +
התמחות :ביטוחי פרט ופיננסים ,ובתחום של
אובדן כושר עבודה
איך הגעת לתחום הביטוח?
"הייתי חשוף למקרה של בת משפחה קרובה,
אם חד הורית שמפרנסת לבד את ילדיה,
אשר ביום בהיר אחד ללא שום סימני אזהרה
נקלעה למצב גופני שלא אפשר לה לעבוד.
מהר מאוד היא הבינה שכל הביטוחים
ששילמה עליהם כל השנים לא יועילו לה,
ושבעצם לא היה לה מושג מדויק לגבי סוג
הכיסויים שהיו לה ,שהסתבר כי לא הותאמו
לצרכיה כלל .מתברר שבמהלך השנים היא
הוציאה כספים רבים על כיסויים שלא באמת
הייתה צריכה ,וברגע האמת הכיסוי היחיד
שיכול היה לעזור לה ,לא היה ברשותה .הבנתי
אז את חשיבותה של הסברה נכונה ומקצועית
ללקוח .מאותו רגע התחלתי לחקור וללמוד
את התחום על כל הדקויות שבו .והיום אני
רואה את המקצוע כשליחות".

המודעות לחשיבותו של הסוכן עולה .אלרם נפוסי

מה עשית לפני כן?
"עד לפני שלוש שנים עבדתי כמנהל צוות
גדול בחברה מאוד מובילה בתחומה".
מה אתה אוהב בעבודתך כסוכן ביטוח?

"מה שאני הכי אוהב בעבודה שלי זאת
ההרגשה שאני עוזר לאנשים ,מקטין עבורם
סיכונים ,מסביר להם על מה בדיוק הם
מבוטחים ותורם לתחושת השקט הנפשי".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
"בעוד עשר שנים אתמקצע בתחומים נוספים,
ובכך ארחיב את קשת הפעילות שלי .אני אוהב
ללמוד ולהתעדכן בכל החידושים .העולם
שלנו ,עולם הביטוח ,נע בקצב מטורף ואני
תמיד דואג להתאים את עצמי לשינויים".
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן
הביטוח?
"סוכן הביטוח ילווה את לקוחותיו בתחומים
מגוונים ,וייתן להם קשת רחבה של פתרונות
פיננסיים וביטוחיים .כבר היום ניתן לומר
שהמודעות בשוק לגבי החשיבות והכוח
שמעניק סוכן מקצועי גדלה".
איזה טיפ אתה יכול לתת לסוכנים צעירים כמוך?
“תראה בלקוחות שלך בני משפחה וכך תמיד
תהיה במיטבך .זמינות ,שירות ומקצועיות הם
הסוד לסוכן טוב".

ה TOP-ביותר
בשביל הילדים

 50%הנחה בביטוח נסיעות לחו"ל
לילדים עד גיל !18

המבצע בתוקף החל מיום 18.09.2017

ניתן לרכוש את הביטוח באמצעות אתר האינטרנט
של החברה או באמצעות סוכן הביטוח או מוקד
השירות בטלפון072-3838100 :
בנסיעה משפחתית בליווי הורה אחד לפחות .המבצע בתוקף עד  .30.11.2017ט.ל.ח.
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
אלנבי  ,115תל-אביב6100802 ,
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03-7107777

03-7107788

www.menoramivt.co.il * 2000

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

מחקר :הרובוטים יוכלו
להשתלב בסוכנויות הביטוח

מ

מחקר חדש קובע ,כי אין ביסוס לחשש שרובוטים יחליפו את
העובדים האנושיים בענף הביטוח ,ואף ניתן לשלב אותם בעבודה
לצידם.
המחקר שנעשה על ידי פירמת עורכי הדין הבינלאומית של DAC
 BEACHROFTקובע כי "הרובוטים מגיעים גם לביטוח .אולם
אין לתת לשינוי זה לגרום לפחד בקרב עובדי סוכנויות ביטוח
וברוקרים" .בפירמת עורכי הדין מציינים ,כי הסוכנויות שידעו לשלב
את הרובוטים יפרחו וישגשגו.
קיים פוטנציאל רם באינטליגנציה מלאכותית בתחומי אקטואריה,
חתמות ,תימחור ותביעות .הצפי הוא שיווצר דור חדש של מדעני
מידע ,שיהיו בעלי כישורים בתחומי האקטואריה והחתמות,
וישתלבו בסוכנויות הביטוח.

הרובוטים לא יחליפו
את המגע האנושי

נזק כלכלי של עד  30מיליארד דולר  צילומיםFotolia :

קרדיט סוויס :סופות ההוריקן
פוגעות בבסיס ההוני של
מבטחי משנה וחברות ביטוח

ה

האנליסטים של הבנק השוויצרי קרדיט סוויס מזהירים שסופת הוריקן
נוספת תפגע בבסיס ההוני של מבטחי משנה וחברות ביטוח .הם
מציינים שסופות ההוריקן שהתרחשו בחודשים האחרונים כבר גרמו לקיטון
ההון של המבטחים ,והסופה הבאה תפגע ביציבות של מאזני המבטחים.
האנליסטים מזהירים ,כי סופת הוריקן נוספת תתבטא גם בירידה
במחירי המניות .גם המבטחים לא יוכלו לתת הנחות על הפרמיות שנתנו
בחוזים עם חברות ביטוח.
סופת ההוריקן אירמה פגעה קשה בפלורידה .המבטחים כבר קיבלו חצי
מיליון תביעות בסכום של  3מיליארד דולר .ההערכה שתזרים התביעות
יגבר בשבוע הקרוב.
הנזק הכלכלי של סופת אירמה יגיע ל־ 25עד  30מיליארד דולר
בארה"ב .לסכום הזה יתווספו הנזקים באיים הקריביים שיסתכמו ,על פי
הערכות ,בין  10ל־ 20מיליארד דולר.

השוויצרים הצביעו נגד
רפורמה בפנסיה

ב

משאל עם שהתקיים ביום ראשון ,דחו רוב השוויצרים את הצעת
הממשלה לבצע רפורמה במערכת הפנסיה וגם להעלות את מס
המכירות כדי לממן את הרפורמה הזו.
ברוב של  52.7%מהשוויצרים נדחו הצעות הרפורמה במערכת
הפנסיה .הרפורמה כללה העלאת גיל הפרישה של נשים ל־ 70שנה
והגדלת תשלומי הפנסיה ב־ 70פרנקים שוויצריים בחודש.
מתנגדי הרפורמה ,בכללם מפלגת הצעירים וארגון המעסיקים
התנגדו לרפורמה .הם טענו כי היא תחריף את גרעונות התקציב
ותטיל מעמסה בלתי מוצדקת על כתפי הצעירים.

היקף ההתחייבויות זינק ב־.30%

הריבית הנמוכה הגדילה
ההתחייבויות הפנסיוניות
בבריטניה ב־ 1.8טריליון ליש"ט

מ
הרפורמה נדחתה ברוב צר
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סתבר שהיקף ההתחייבויות הפנסיוניות של פקידי הממשלה בבריטניה,
המורים והצבא גדלו בשיעור ניכר בשנה שעברה .היקף ההתחייבויות
זינק ב־ 30%בשנה החולפת עקב הריבית הנמוכה.
הסכום של  1.8טריליון ליש"ט יצטרך הציבור הבריטי לממן במשך
השנים הבאות .מומחי פנסיה האשימו את שרי הממשלה שהם מעבירים
את ההתחייבויות הפנסיוניות לדור הבא.

חדשות הביטוח

"ימים אלו הם הזדמנות אדירה לחשבון נפש"
סו"ב יובל ארנון

א

נו נמצאים בתקופה שבה חובתנו לעשות
חשבון נפש על מעשינו ופועלינו בשנה
החולפת .חשבון הנפש הוא למעשה
הזדמנות מעולה להכיר בטעויות שעשינו וללמוד
מהן לגבי העתיד.
גם אני ,כבכל שנה ,עורך לעצמי חשבון נפש אשר
עוסק בכל התחומים  -התחום המקצועי ,התחום
החברתי ,התחום הבינאישי ועוד .אני בודק היכן
נכשלתי ,היכן טעיתי ,מה ניתן היה לעשות יותר
טוב או אחרת ,והכי חשוב מה אני לומד מכך לגבי
העתיד ולגבי השנה החדשה.
אין שנה שבה אני עורך סקירה זו לעצמי ולא
מוצא טעויות שעשיתי ,חלקן במודע וחלקן מתוך
כוונה טובה שנשתבשה .מסתבר שמי שעושה גם
טועה ,וככל שהעשייה היא רבה יותר כנראה שגם
הטעויות מתרבות .לא תמיד הן קריטיות ,אבל
בדיעבד היה ניתן לעשות דברים אחרת.
חשבון הנפש הוא דבר שנדרש מכל אדם ,ללא קשר

למידת אמונתו ,ללא קשר למינו ,גילו ,השכלתו ,או
מקצועו .תקופת חגי תשרי פשוט מזמנת לנו את
ההזדמנות והאפשרות ומזכירה לנו את חשיבות
תהליך זה.
אני ממליץ לכל אדם ,ובוודאי לחבריי סוכני
הביטוח חברי הלשכה ,לשבת עם עצמם ולעשות
חשבון נפש  -האם עשיתי את המיטב בעבודתי
מול הלקוחות? האם הבאתי לידי ביטוי כראוי את
שליחותי בתוקף מקצועי כסוכן ביטוח? היכן הייתי
יכול לעשות הרבה יותר גם עבור לקוחותיי וגם
עבור משפחתי? האם באמת הבאתי למקסום את
יכולותיי המקצועיות בעבודתי בשנה החולפת,
או אולי נגררתי לשגרה מנוונת במידה כלשהי,
אשר איתה לא התפתחתי? השאלות הן רבות ,ואני
עוסק רק במישור המקצועי ולא בשאר התחומים.
החשובים לא פחות .אבל עצם לקיחת הפאוזה לזמן
קצר ,ישיבה עם עצמך והעברת השנה האחרונה מול
עיניך ,זו כבר ההתקדמות הגדולה לקראת השנה

הקרובה.
כאחד אשר נמצא בתחום הביטוח מעל לשלושים
שנה ומלווה סוכנים בכל מיני דרכים ,אני יכול
להגיד שאחד הדברים שעליו סוכנים רבים
מתחרטים קשור למערך היחסים עם הלקוחות .ימים
אלו ,שהם הזמן לחשבון נפש ,הינם הזדמנות אדירה
וגדולה לכל אחד ואחת להכיר בטעויות שנעשו
ומהן להמשיך הלאה לקראת שנה טובה יותר.
אני מנצל הזדמנות זו גם לבקש סליחה :אם במהלך
השנה האחרונה פגעתי במישהו ,התעלמתי ,זלזלתי,
או לא עניתי על הציפיות .אני בטוח שתמיד ניתן
לעשות חלק מהדברים יותר טוב ,יותר נכון ,יותר
מקצועי ,ואת זה אקח עמי לשנה הקרובה.

גמר חתימה טובה!
יובל ארנון הוא יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני
בלשכת סוכני הביטוח

לוח הביטוח

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

דרושים
לסוכנות ביטוח ותיקה בפתח תקוה דרוש/ה
מנהל/ת תיקי לקוחות בביטוח חיים בעל/ת ניסיון
ורישיון .תנאים מצוינים למתאימים! @Hadar
 avivit.co.ilקו"ח לשלוח ל:
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 למייל gilsh08@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 דרוש/ה מנהל/ת אגף
סוכנים בביטוח אלמנטרי ,לניהול צוות חתמים

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר השלכה
דן דוברי במות אימו

קיטי דוברי ז"ל
יהי זכרה ברוך
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ויכולות פיתוח ושיווק israelac@012.co.il
"לסוכנות ביטוח ותיקה ברמת-גן ,דרושה פקידה
לחצי משרה ומעלה ,עם נסיון בתחום האלמנטרי
או החיים ,קו"ח יש לשלוח למייל :
ofershay17@gmail.com

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

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

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
 -0544353580הואלי 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
להשכרה  2חדרים במשרד ביטוח ותיק באשדוד .
אפשרות לשיתוף פעולה
rinat.maroml@gmail.com

בפיינרמן סוכנות לביטוח -להשכרה משרד בגודל 7
מטר נטו עם כניסה נפרדת .התשלום כולל :ארנונה,
חשמל ,דמי ניהול ,אינטרנט ,ניקיון וריהוט .אפשרות
לשיתוף פעולה .לפניות  - 0528196304נטלי או

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערה של משפחת וינשוק
על פטירתו של חבר הלשכה

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערה של משפחת שחם
על פטירתו של חבר הלשכה

גבי וינשוק ז"ל

יעקב שחם ז"ל

יהי זכרו ברוך

יהי זכרו ברוך

 - 0526604304יוסי
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 7521521 03
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

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  054-2929200 -או
למיילwbgreen6@gmail.com :
תפעול פלוס בע"מ פותחת שעריה לשיתוף
פעולה :תפעול תיקי ביטוח פנסיוני (מפעלי
ועסקים) ופרט לרבות תפעול ממשקי מעסיקים
עפ"י תקנות הרגולציה אפשרות לרכישה חלקית
או מלאה לתיקי פנסיה ופרט אפשרות לרכישת
תיק אלמנטארי במכפילים גבוהים .פרטים
נוספים :שי052-8033305 -
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

