ביטוח

אין ארוחת חינם
צפריר :אני מתכוון לסלק את ההנחה
על חשבון עמלה מעולם הביטוח.
אם החברות לא
יסכימו לביטול מוחלט
– נקדם הצעת חוק
שתוציא את ההנחה
מחוץ לחוק

ופיננסים
inf.org.il

עמוד 10

גיליון מס'  26 … 658אוקטובר 2017

נשיא הלשכה מסכם קדנציה:

“אין תחושה מספקת יותר מתחושת
השליחות .אני אוהב את הלשכה הזו ,אני
גאה בה ,וניתנה לי הזכות לעמוד בראשה”

סו״ב אריה אברמוביץ נשא נאומו בערב הפתיחה של כנס אלמנטר שהתקיים השבוע “ גיבוי ,עזרה
ושותפות – את כל אלו קיבלתי מכם במנות גדושות – סוכנות וסוכני הביטוח ,פעילי הלשכה״
עמודים 3-2

דוח המבקר

לבטל את
ההפרדה

גפני :ההפרדה בין
משווק למתפעל
בחיסכון פנסיוני
לעובדים,
לא תוכל
להימשך .הרשות
מנסה לאחוז במקל
בשני קצותיו

עמוד 4
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מטיל את האחריות למשבר
הביטוחים הסיעודיים על
המפקח על הביטוח לאורך
 20השנה האחרונות

עמוד 5

נוה נגד סלינגר
בנושא הקמת
מוסד הבוררות
סלינגר“ :המוסד
יעניק ערך אמיתי
למבוטחים
ולחוסכים״  נוה:
“יש המון חורים
במודל המוצע"

עמוד 6

נשיא הלשכה:
"על תרמיל
האחריות שנשאתי
על הגב רקמתי
את צמד המילים
עצמאות הסוכן"
רונית מורגנשטרן

"

זהו כנס האלמנטר האחרון שאני לוקח בו
חלק כנשיא .זה זמן מתאים לחשבון נפש
ולהסתכלות מפוקחת על הקדנציה אותה
אני עתיד לסיים בקרוב" .במילים אלו פתח אריה
אברמוביץ ,נשיא הלשכה את נאום הברכה שלו
בערב הפתיחה של כנס אלמנטר שהתקיים השבוע
באילת ,בהשתתפות  1,700סוכנים ובכירים בענף
הביטוח.
"לכל אחד מאיתנו יש רגע בחיים בו הוא נדרש
לסחוב ולשאת על עצמו את תרמיל האחריות
האישית .זהו תרמיל כבד ,זהו משקל כבד שאנחנו
נושאים אותו במעלה שביל החיים ,בטיפוס האינסופי
אל מול הר האתגרים .כאשר מדובר בחיינו הפרטיים
ובחיי המשפחה ,לעיתים אין מנוס מלקחת על עצמך
את תרמיל האחריות ולשאת אותו .אך לעיתים צריך
לבחור האם אנחנו מוכנים לשאת את תרמיל האתגר
שבתוכו קילוגרמים רבים וכבדים של אחריות עבור
החברה בה אנו חיים ,עבור הקהילה אליה אנחנו
משתייכים ,עבור המקצוע בו בחרנו לעסוק.
"מזה למעלה מעשור אני נושא על הגב את תרמיל
המקצוע ,לא התחלתי לשאת את התרמיל הזה
בכהונתי כנשיא.
"שש שנים קודם לכן נשאתי את התרמיל הזה
כיו"ר מחוז הצפון ובתפקידים שונים בלשכה .תרמיל
האחריות איננו מותאם לכתפיך ,הוא איננו נוח.
במעלה הדרך צועדים בקלילות הציניקנים וחסרי
האחריות ,שתמיד ידעו טוב יותר איך פועלים ,וכמה
בקלות הם היו סוחבים את התרמיל הזה .זהו מבחן
המנהיגות ,מבחן האישיות והאכפתיות.
"גם כשהדרך התארכה והייתה קשה ותלולה ,גם

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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כאשר שילמתי מחירים אישיים ,לרגע לא חשבתי
להסיר מעלי את התרמיל הזה .אני נושא אותו
בגאווה! בכל קילוגרם וקילוגרם של התרמיל הזה יש
סיפוק אדיר.
"אין תחושה מספקת יותר מתחושת השליחות .אני
אוהב את הלשכה הזו ,אני גאה בה ,וניתנה לי הזכות
לעמוד בראשה".
אברמוביץ שיבח את פעילי הלשכה שהלכו עמו,
על תרומתם לקהילה ומעורבותם גם בחברה כולה:
"מגני הילדים בקריית שמונה ועד לשותפות
מרגשת במסעות למחנות ההשמדה בפולין .פעילי
הלשכה והמתנדבים  -אתם פניה היפות של החברה
הישראלית".

מסירים את סימן השאלה
אברמוביץ הוסיף כי "הערב הזה אני רוצה לקבוע
ולהסיר אחת ולתמיד מסדר היום את השאלה האם
יהיו סוכנים בעוד  10שנים בישראל; התשובה לכך
היא כן עם חמישה סימני קריאה.
"אפשר לסלק את השאלה הזו מסדר היום .סוכני
הביטוח כאן בשביל להישאר ,להתפרנס ולהצליח
בענף הזה .אם הביטוח הישיר מצא את הצורך
להיעזר בידע והיכולות השמורות רק לסוכן ,והחל
לעבוד עם סוכנים – אז בהחלט אפשר להסיר את
סימן השאלה האם יהיו סוכנים בעתיד ולהחליף אותו
בסימן קריאה.
"כיתות הסטודנטים לביטוח מלאות ,כמעט 4,000
סטודנטים שניגשים לבחינות – הם סימן הקריאה.
קצב גידול הסטודנטים למקצוע סוכן הביטוח הוא
 - 10%הוא סימן הקריאה.

"גם באירוע הזה באילת אפשר לראות ,כמו
באירועים הקודמים אצלנו ,עשרות סטודנטים
וסוכנים צעירים ,דור ההמשך של הענף משתתפים
בכנסים ובפעילות הלשכה ,מכניסים משב של רוח
טובה אל ביתנו המקצועי ,ודם חדש זורם בעורקי
המקצוע.
"לא ירחק היום שהכנסים האלה יהיו כנסים שמי
שיובילו ויחוללו אותם הם צעירי הענף ,בוגרי
המכללה המפוארת לפיננסים וביטוח ,שבנינו לה
בית לתפארת בלשכת סוכני ביטוח  -הם העדות
למקצוע.

בלתי תלוי
"על תרמיל האחריות שנשאתי על הגב רקמתי
את צמד המילים עצמאות הסוכן .סוכן הביטוח,
עצמאותו הכלכלית ,עתידו כעצמאי אסור שיהיה
תלוי בחברת ביטוח כזו או אחרת .אסור שנישען על
פוליסה בודדת – לא באלמנטר ,לא בבריאות ולא
בפנסיוני .לכן התחלנו תהליך של בניית המקצוע
לעשור הבא:
ראשיתו במוצרים החדשים שפיתחנו:
 מיזם הלוידס ,אשר פותח בפני הסוכנים את
האפשרות לשווק פוליסות בינלאומיות ייחודיות
שלא קיימות בישראל.
 מיזם הפרישה ,אשר מכשיר סוכנים ולקוחותיהם
לניהול ותכנון כספי נכון לקראת פרישה.
 השקת כתב שירות ייחודי לאבחון סרטן בבתי
החולים המובילים בארה"ב.
 הקמת המרכז לתכנון משכנתאות.
 הקמת המערך להלוואות חוץ בנקאיות אשר

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 :גיל אלוני | המו"ל .R&B Media :לתגובות| office@rbmedia.co.il :
לפרסום במגזין :אורלי קורן טל' 5977433־korenly1@gmail.com ,054



משתתפי הכנס עמדו והריעו לאריה אברמוביץ בסיום נאומו


בתוך  3חודשים גייס למעלה מ־ 30מיליון
שקלים.
 הקמת מיזם המרקטפרו המגדיל את סל המוצרים
של הסוכן.

הלשכה היא שם דבר במגזר הכלכלי
"לשאת את תרמיל האחריות אין פירושו להגיע
לקצה ההר ולנוח .בקדנציה אחת אי אפשר להגיע
לקצה ההר ,אבל על מי שנושא את התרמיל מוטלת
המחויבות להעבירו כאשר הוא מוכן ,מלא ,ומצויד
במצפן ותוכנית עבור אלו שיקבלו את הזכות
להוביל את סוכני הביטוח בעתיד .לכן ,ייסדנו
ועדה ציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח; ועדה
חסרת תקדים בהיקפה ובתהודה לה זכתה; גייסנו
אנשי ציבור מעולים מהשורה הראשונה בתחומם.
"מעבר להמלצות האמיצות ,לעבודה המקצועית
והדקדקנית שהוביל גדעון סער ידידי ,מיצבה
הוועדה את הלשכה כגוף מוביל וחשוב בענף ,מקום
אליו מגיעים בכירי הממשל והמשק בכדי לדון
בעתידו של ענף הביטוח .זהו הישג שאל לנו להקל
בו ראש.
"היום לשכת סוכני ביטוח היא שם דבר בענף ,שם
דבר בין הלשכות המקצועיות ,ויעידו על כך חבריי
ראשי הלשכות שמכבדים אותנו הערב בנוכחותם.
הם באו להיות חלק מוועדה ציבורית שבנתה את
עתיד ענף הביטוח ועתיד סוכני הביטוח" ,אמר
אברמוביץ.

"מאמין באופן מקצועי
בפנותו אל הממונה ,דורית סלינגר ,אמר" :אנחנו
 26 | 3אוקטובר 2017

לא רואים עין בעין את מקומו של סוכן הביטוח
בעתיד .אני יכול שלא להסכים עם האג'נדה שלך,
אני יכול שלא לקבל חלק מהקביעות שלך ,אבל
אני מאמין בנכונות כוונותייך .אני יודע שאת רוצה

"גיבוי ,עזרה ושותפות הם מושגים
בחיים הציבוריים שאתה לא
יודע למדוד אותם .זו רוח גבית
שמאפשרת לקיים את האג'נדה
ולהטעין את האנרגיות בכל יום
מחדש .את כל זאת קיבלתי מכם
במנות גדושות  -סוכנות וסוכני
הביטוח ,פעילי הלשכה"
לייצר עולם ביטוח טוב יותר .לכן חשוב לי שתדעי:
למרות שלא פעם נאבקנו ,אני מעריך מאוד את
העובדה שזה נעשה באופן מקצועי ולא אישי".

הרוח הפכה לסופה
אברמוביץ פנה אל מנכ"לי חברות הביטוח ואמר
כי "עשינו שינוי גדול ביחסי הסוכנים־חברות,
ובכל זאת נשארנו שותפים למקצוע .אין לכן זרוע
מקצועית ושיווקית טובה יותר מסוכני הביטוח ,ואין
מי שיגן טוב יותר על המבוטח מסוכני הביטוח".
בפנותו אל הסוכנים חברי הלשכה סיכם נשיא
הלשכה את נאומו ואמר" :גיבוי ,עזרה ושותפות

הם מושגים בחיים הציבוריים שאתה לא יודע
למדוד אותם .אתה לא פוגש אותם בכניסה לחדר
הישיבות .זו רוח גבית שמאפשרת לך לקיים את
האג'נדה ולהטעין את האנרגיות בכל יום מחדש.
את כל זאת קיבלתי מכם במנות גדושות  -סוכנות
וסוכני הביטוח ,פעילי הלשכה.
"אין רוח חזקה יותר מרוח ההתנדבות .בקדנציה
הזו הפכנו את הרוח לסופה! כל כך הרבה אנשים
שבוחרים לוותר על סדר יומם האישי ,על זמנם
הפרטי ,בכדי להיות מעורבים בנושאים מקצועיים,
בתרומה לקהילה ובחיי הלשכה עצמה .זאת תעודת
כבוד ללשכת סוכני ביטוח בישראל ,ואני גאה
שהייתה לי הזכות להיות הנשיא שלכם  -תודה
רבה".
אברמוביץ הודה לסו"ב אריאל מונין וסו"ב אריק
ורדי שארגנו והרימו את הכנס; הוא המשיך והודה
לסגניו סו"ב שוש כהן ,אותה כינה "מנהיגה אמיצה
ופורצת דרך" ,ועל סו"ב אורי צפריר אמר" :אורי,
סגני וממלא מקומי ,אתה איש מקצוע ,מנהיג ,וחבר
אמת".
בנוסף הודה אברמוביץ לוועדות ,לראשי
הסניפים והמחוזות של הלשכה" :אתם הרוח החיה
מאחורי הפעילות המקצועית והחברתית שנעשתה
בלשכה .אני חייב לכם תודה גדולה" .הוא הודה
גם למנכ"ל הלשכה רענן שמחי וצוות העובדים
המסור שלה" :אתם נכס עבור סוכני הביטוח
בישראל" ,ציין.
לבסוף ,כשהתרגשותו גוברת ,הודה אברמוביץ
למשפחתו ובעיקר לרעייתו רונית ,שעמדו לצדו
כל הדרך.

ח"כ גפני" :למרות ההתנגדות של סלינגר
 תבוטל ההפרדה בין משווק למתפעל"יו"ר ועדת הכספים הודיע" :אם לא יגיעו לסיכומים בימים הקרובים ,אכנס דיון
בעוד שבועיים ובו תקודם הצעת החוק של ח"כ מיקי זוהר לביטול ההפרדה"
רונית מורגנשטרן
התנהלות רשות שוק ההון בנושא ביטול
ההפרדה בין משווק למתפעל בחיסכון פנסיוני
לעובדים ,לא תוכל להימשך .דורית סלינגר
נוהגת בניגוד לסיכום ביני לבין הרשות ,שיישבו
עם לשכת סוכני ביטוח ויגיעו להסכמה .אם לא
יגיעו לסיכומים בימים הקרובים ,אכנס דיון בעוד
שבועיים ובו תקודם הצעת החוק של ח"כ מיקי זוהר
לביטול ההפרדה".
כך הודיע יו"ר ועדת הכספים בכנסת ח"כ משה
גפני (יהדות התורה) .עוד אמר" :מדובר בביטול פרק
בחוק ההסדרים ,וזה לא פשוט .אזמין את סלינגר
לדיון .הרשות תעמוד על הרגליים האחוריות שלה
כדי שזה לא יעבור בוועדה ויהיה מאבק קשה בינינו.
אבל אי אפשר לאחוז במקל בשתי קצותיו – היה
סיכום עם הרשות ,והוא לא כובד".

"

גפני" .אי אפשר לאחוז במקל בשתי קצותיו"

ח"כ דוד ביטן אמר ל"ביטוח ופיננסים" ,כי כיו"ר
הקואליציה הוא ידאג לכך ,שהצעות החוק הפרטיות
בנושא של ח"כ זוהר ,יתקבלו על ידי ועדת השרים
לענייני חקיקה" :אני אסייע לסוכנים שההצעה
תעבור" ,אמר.

גפני שיבח את עבודת סוכני הביטוח ואמר" :סוכני
הביטוח עוברים שנים קשות ,ואני דואג להם ,כי הם
אנשים נפלאים ,ונוכחתי בכך גם ברמה האישית .אם
אנשים פרטיים יצטרכו להתמודד לבד מול חברות
הביטוח ,הסיכוי שלהם לקבל מהחברות כסף ,הוא
קטן .סוכן הביטוח מסייע לאזרח הקטן גם במידע
וגם בשירות כשהוא מייצג אותו באופן מקצועי מול
חברות הביטוח" ,אמר יו"ר ועדת הכספים.
לדברי גפני ,הוא היה מעדיף שרשות שוק ההון
תשנה את עמדתה מיוזמתה" :אני קורא לסלינגר
ואנשיה – שבו עם סוכני הביטוח .חקיקה זה לא דבר
טוב; עדיפה הסדרה בהסכמה .תתנהגו כבני תרבות.
יש סקטור שתורם לציבור ,ואלה סוכני הביטוח ,שהם
חלק חשוב של המערכת הכלכלית בישראל – תגיעו
להסכמות" ,הוסיף גפני.

ח"כ ביטן" :סלינגר מודדת את הצלחתה
לפי כמות החוזרים שהיא מוציאה"
רונית מורגנשטרן
אם לא נדאג לסוכני הביטוח הם
יהיו עולם נעלם; אני מסייע לקדם
שתי הצעות חוק לטובת הסוכנים
יחד עם לשכת סוכני ביטוח; קודם
שתהיה לסוכנים פרנסה ,ואחר כך נדאג
לתחרות".
כך אמר יו"ר הקואליציה בכנסת
ח"כ דוד ביטן (ליכוד) ,בפאנל שעסק
בתחרות בענף הביטוח .את הפאנל
הנחה הפרשן הכלכלי של מעריב
יהודה שרוני ,והשתתפו בו גם יו"ר
עזריה
ועדת הרפורמות ח"כ רחל
שרוני ,קורן ,ביטן ,עזריה ,וינשל ושורר
(כולנו) ,ח"כ נורית קורן (ליכוד) ,אמיל
וינשל (לשעבר המשנה למנכ"ל מגדל,
ובימים אלה מקים חברת ביטוח חדשה) ורו"ח דורון
גם ח"כ קורן תקפה את הממונה ואמרה" :ניתן
שורר ,לשעבר המפקח על הביטוח וחבר הוועדה לסלינגר יותר מדי כוח .היא לא סופרת את חברי
הציבורית לבדיקת עתיד ענף הביטוח.
הכנסת בהחלטותיה ופוגעת בציבור כמו שעשתה
ביטן תקף את דורית סלינגר ,הממונה על רשות בביטוח הבריאות החדש ובכתבי השירות .היא
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ואמר" :כנראה שסלינגר לא ענתה למכתבים ששלחתי לה ולא הגיעה
מודדת את הצלחתה לפי כמות החוזרים שהיא לדיונים".
מוציאה; היא עוקפת את ההחלטות שלנו ואת
ח"כ עזריה טענה ,שהדור החדש מוותר על
הצעות החוק בכנסת באמצעותם".
מתווכים בתחומים רבים ומחפש לעבוד ישירות

"
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מול הגורם המספק את המוצר:
"עם זאת ,הדור הזה חי באי ודאות
גדולה ומרגיש חשוף ,ולסוכני
הביטוח יהיה תפקיד קריטי בשירות
המבוטחים בעיקר בעת תביעה מול
חברות הביטוח".
וינשל הדגיש את העובדה שתמיד
החברות הקטנות מקבלות את
הציונים הגבוהים ביותר בשירות
שלהן" :הן רעבות ולכן מקפידות
לא לאבד לקוחות" .לדבריו ,החברה
החדשה שיקים תהיה דיגיטלית
אמנם ,אך היא תשלב את סוכני
הביטוח בעיקר בבעיות חריגות:
"אצלי סוכני הביטוח ירוויחו יותר" ,הבטיח וינשל.
רו"ח שורר תקף את חברי הכנסת ואמר" :מזה 30
שנה שחברי הכנסת מסירים בעקביות את אחריות
המדינה על רווחת הפרט ומעבירים אותה לאזרח,
שהוא היום צריך לנהל בעצמו את הסיכונים .סוכן
הביטוח צריך להיות מנהל הסיכונים של הפרט
במדינה ,וזה האתגר הגדול של לשכת סוכני
ביטוח".

חדשות הביטוח

מבקר המדינה :הפיקוח על הביטוח התעלם לאורך
שנים ממשבר ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים
המבקר על סלינגר :החלטתה שלא להפעיל את המתווה שפרסם המפקח הקודם הגבירה
את חוסר הוודאות בשוק
רונית מורגנשטרן

מ

בקר המדינה יוסף שפירא פרסם השבוע
דו"ח במרכזו עומד הדו"ח החמור עומד
הכשל המהותי והמתמשך שהתגלה בכל
הנוגע להסדרת שוק הביטוח הקבוצתי המסחרי.
המשבר השפיע על הזכויות של חלק ניכר מהציבור
והוא מתמשך על פני  19שנים ,תקופה שבה כיהנו
חמישה מפקחים על הביטוח – ציפי סמט ,אייל בן
שלוש ,ידין ענתבי ,פרופ' עודד שריג ודורית
סלינגר ,שמחזיקה בתפקיד כיום.
הדו"ח ,שחובר כחוות דעת לבקשת ועדת הביקורת
בכנסת ,מציין כי בשנים 1998־ 2011גדל מספר
המבוטחים בביטוחים הקבוצתיים המסחריים מ־30
אלף ל־ 1.1מיליון מבוטחים" .אי־חידושן של פוליסות
קבוצתיות ,בעיקר משנת  2010ואילך ,הביא לפגיעה
בחלק מהמבוטחים בפוליסות אלו ",קובע הדו"ח.
מבקר המדינה מטיל את האחריות על הכשל
למשבר בתחום הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים על
שני גורמים עיקריים :המפקחים על הביטוח ,אשר
אפשרו את המשך שיווק הביטוחים ,ובעלי הפוליסות
הקבוצתיות והיועצים ,אשר הפרו את חובתם החוקית
לדאוג לטובת המבוטחים ,בכך שהמליצו למבוטחים
להצטרף לתוכנית זו.

לקבוצות החלשות ביותר בחברה" :ההגנה
אחריות חברות הביטוח
על זכויות האדם בישראל ,ובראשן
הדו"ח תוקף גם את חברות הביטוח
השמירה על כבודו ,מחייבת את כל
שיכלו לפעול באופן אקטיבי יותר
רשויות השלטון בישראל לדאוג
על מנת למנוע את המשבר בתחום
לקשישים אלו ,וראוי כי יפעלו
הביטוח הסיעודי הקבוצתי.
מתוך ראייה לעתיד".
המשך הנפקת הפוליסות במשך
מרשות שוק ההון נמסר
שנים תרם להמשך קיומו של
בתגובה" :ממצאי הדו"ח תומכים
משבר זה.
שפירא מבקר גם את סלינגר,
בעמדת רשות שוק ההון ,ביטוח
שנכנסה לתפקידה בספטמבר :2013
וחיסכון לפיה על המעסיקים הגדולים
"היא החליטה שלא להפעיל את המתווה
במשק וחברות הביטוח לאמץ את הפתרון
שפירא
שפרסם המפקח הקודם אלא לבחון חלופות
החדש שיזמה ,ולאפשר רק את שיווקם של
אחרות ,אולם היא לא פרסמה הודעה רשמית בנושא ביטוחים סיעודיים קבוצתיים ארוכי טווח .ביטוחים
ובכך הגבירה את חוסר הוודאות בשוק" .יש לציין ,אלה מבטיחים כיסוי למבוטחים לכל ימי חייהם
כי לפני מספר חודשים פרסמה סלינגר מתווה חדש ,ובמחיר קבוע .בנוסף ,מדגיש המבקר את החובה
בו פוליסות קבוצתיות קיימות לא יחודשו .על פי לפעול לטובת המבוטחים ולהפסיק את שיווקן של
המתווה ,החל מחודש ינואר הקרוב ייאסר חידוש פוליסות קצרות טווח שעומדות בניגוד לטובת
הפוליסות הללו באופן גורף ,וחברות הביטוח יערכו המבוטחים .בשנים האחרונות פעלה הרשות למתן
פוליסות חדשות ומעודכנות בפרמיות גבוהות יותר מענה למבוטחים מבוגרים שלא חודש להם הביטוח
בעשרות אחוזים.
הסיעודי הקבוצתי .פעולות הרשות סייעו לאלפי
עוד נכתב בחוות הדעת כי חלק מהנזקקים מבוטחים מבוגרים שנקלטו כבר בקופות החולים,
הסיעודיים ,ובמיוחד הקשישים שבהם ,שייכים ללא בדיקה רפואית מקדימה".

שר העבודה והרווחה" :ביטול הביטוח
הקבוצתי ללא חלופה הוגנת הוא שערורייה"
רונית מורגנשטרן

ל

אור ההחלטה של הממונה על שוק ההון,
ביטוח וחיסכון דורית סלינגר ,לבטל את
הביטוח הסיעודי הקבוצתי הקיים ,פנה שר
העבודה והרווחה חיים כץ ,לראש הממשלה
בנימין נתניהו ,בבקשה להקמת צוות
שיגבש חוק סיעוד ממלכתי תוך מספר
חודשים.
לדברי השר כץ" :ביטול הביטוח
הסיעודי הקבוצתי מבלי לגבש חלופה
הוגנת הוא מחדל שערורייתי שמחייב
כץ
את הממשלה למצוא פתרון חלופי מידי".
עוד הוסיף השר" :לרשות שוק ההון ניתן פסק
זמן ארוך כדי לגבש ביטוח סיעודי לאזרחי ישראל,
וכעת כמיליון אזרחים מוצאים עצמם בפני שוקת
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שבורה .על חברות הביטוח להחזיר את כל הרווחים
שהפיקו מהביטוח הקבוצתי הפיקטיבי הזה במשך
עשרות שנים למבוטחים או לחילופין להעביר
רווחים אלה לטובת הפתרון החלופי שיגובש
בנושא זה .הגיעה העת שניצוק תוכן
אמיתי לאחד מאבני היסוד של היהדות
– אל תשליכני לעת זקנה וככלות כוחי
אל תעזבני".
הביטוח הסיעודי הממלכתי המוצע על
ידי השר כץ יתבסס על הביטוח הקבוצתי
הקיים כיום בקופות החולים ,תוך הטלת חובת
ביטוח על כל אזרח ותוך הקמת פול כדוגמת הפול
הקיים בביטוח רכב חובה אשר יבטח תושבים
שחברות הביטוח מסרבות לבטח אותם במסגרת

ביטוח הסיעוד הקבוצתי הקיים כיום בקופות
החולים.
הפסדי הפול ימומנו בחלקם מהרווחים שחברות
הביטוח צברו מהביטוח הקבוצתי הפיקטיבי
והיתרה תחולק בין חברות הביטוח באופן יחסי
בדומה לקיים בביטוח רכב חובה.
עוד מציע השר חיים כץ שתושבים חסרי הכנסה
או ששכרם נמוך ,יהיו פטורים מתשלום פרמיית
הביטוח עבורם ועבור משפחתם ועלות ביטוחם
תועמס על פרמיית הביטוח לאוכלוסיות החזקות,
או על ידי העלאה קטנה של מס הבריאות.
הביטוח הסיעודי המוצע יהווה חלק נוסף לזכויות
המוקנות היום לאזרחי ישראל על פי חוק הביטוח
הלאומי ועל פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

"הביטוחים הסיעודיים קצרי הטווח
מסבים נזק למבוטחים"

בנושא ביטוחי סיעוד קבוצתי הדגישה הממונה" :אני לא מוכנה שיהיו עוד קשישים
שבוטחו בביטוח קבוצתי וברגע האמת יישארו ללא ביטוח"

רונית מורגנשטרן

"

בחודשים האחרונים אנו מקיימים דיונים על שינוי
משמעותי בשוק ביטוחי הרכב ובממשק בין חברות
הביטוח ,שמאים ומוסכים .כוונתנו היא להביא
לכך שתביעת ביטוח תתנהל בהליך הוגן ,יעיל ,שקוף
ומקצועי לטובת מיצוי זכויותיו של המבוטח או צד ג'.
אנו נקבע עקרונות שיחייבו את כל הצדדים לנהוג
בהגינות ובשקיפות .העקרונות מאזנים בין האינטרס
של חברת הביטוח לזה של המוסך ,ויסייעו לזרז את
הליך התיקון ,לגבות מחיר הוגן ולעמוד באמות מידה
סבירות לאישור תשלומים .בנוסף ,כדי לאפשר לכל
מבוטח לקבל החלטה מושכלת לגבי זהות המוסך,
החברות ידרגו את המוסכים בהתאם לשביעות רצונם
של הלקוחות .הדירוג יאפשר שקיפות מלאה לציבור
ויסייע לשפר את רמת השירות על ידי חברות הביטוח
ועל ידי המוסכים" ,כך גילתה דורית סלינגר ,הממונה
על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,בנאומה בערב הפתיחה
של כנס אלמנטר של הלשכה באילת.
בהתייחסה לסיום הקדנציה של אריה אברמוביץ
כנשיא הלשכה ,אמרה סלינגר" :אריה ,עסקנו בנושאים
רבים בתקופת כהונתנו .לא תמיד ראינו עין בעין את
הדברים ,אך הדיון והמפגשים תמיד התנהלנו בענייניות
ומתוך כבוד הדדי .אני מאחלת לך קודם כל לנוח קצת
– מגיע לך .ולאחר מכן הצלחה רבה בכל מעשיך".

ערך אמיתי
"המשמעות של הענקת ערך אמיתי למבוטחים
וחוסכים היא בנקודה בה נדרשת פעולה ,אם בתחום
הביטוחי או הפנסיוני .הענקת הערך משמעותה מתן
שירות ראוי ומקיף ,ומענה מקצועי ונגיש לבעיות

ושאלות שעשויות להיווצר ללקוח" ,אמרה
הטווח מסבים נזק למבוטחים .גם מבקר
הממונה והוסיפה" :ולמה אנו מתכוונים
המדינה ,יוסף שפירא ,קרא להפסיק
בהגברת הערך ללקוח? דוגמה מצוינת
את שיווקם של הפוליסות במתכונתם
לכך היא הר הביטוח ,הממשק שיזמנו
הישנה קצרת הטווח ,ולאפשר רק את
במטרה למפות בפשטות ,במהירות ובחינם
שיווקם של ביטוחים סיעודיים קבוצתיים
את התיק הביטוחי של כל מבוטח בישראל.
המעניקים פתרונות ארוכי טווח.
מאז שהשקנו את הר הביטוח ,לפני כחצי סלינגר" .המודל ארוך
"מדוע אני מתעקשת שלא לאפשר את
שנה ,נכנסו לאתר קרוב למיליון מבקרים התווך הוא הטוב ביותר" שיווקם של הביטוחים קצרי הטווח? לפני
שבדקו את מוצרי הביטוח שרכשו .סוכנים רבים נעזרים כשלוש שנים ניגשו אלי זוג קשישים באחד הכנסים
בהר הביטוח ומפנים אליו את לקוחותיהם מדי יום וכך בהם השתתפתי .בעיניים דומעות ובקול רועד סיפרו
מייעלים את עבודתם ,חוסכים ללקוח כסף רב וזמן ,לי כי אחרי כ־ 20שנה בהן היו מבוטחים בביטוח
משפרים את התיק הביטוחי ,ומעניקים ערך אמיתי".
סיעודי קבוצתי ,הודיעה להם חברת הביטוח על
סלינגר התייחסה להתפתחות הטכנולוגית ובירכה הפסקתו ,והם ,בעשור התשיעי לחייהם ,נשארו ללא
עליה" :חברות וחברים ,אני מאמינה שהתפתחויות ביטוח סיעודי.
דיגיטליות הן בלתי נמנעות והן מזמנות הזדמנויות
"הם שאלו אותי 'מה לעשות?' ואני זוכרת שעמדתי
ואפשרויות חדשות לכל העוסקים בתחום .הטכנולוגיה אז לפניהם בלב דואב .שניהם ,כמו רבים אחרים נכנסו
מהווה אתגר לכלל השחקנים בשוק :רגולטור ,חברות לליבי ,ליוו אותי ברוחם תקופה ארוכה .גם הם עומדים
הביטוח והסוכנים .את האתגר הזה ניתן למנף ליעילות מאחורי ההחלטה שלא להמשיך את הביטוחים האלה.
תפעולית ,להנגשת המוצרים והשירותים ללקוחות אני לא מוכנה שיהיו עוד קשישים כאלה שבוטחו
ולהוזלת מחירים".
בביטוח קבוצתי וברגע האמת יישארו ללא ביטוח
הממונה הזכירה את מוסד הבוררות שמקימה הרשות סיעודי .לכן יצרנו את המודל ארוך הטווח ,וגם את
בליווי שר האוצר משה כחלון ,בתחום הביטוח והחיסכון האפשרות להצטרף לקופת החולים ללא חיתום .כל
הפנסיוני" .מוסד שכזה יעניק ערך אמיתי למבוטחים הארכה בביטוחים הקבוצתיים קצרי טווח הנוכחיים
וחוסכים ,במיוחד לאור העומס המוטל על בתי המשפט ,תחשוף מספר הולך וגדל של מבוגרים ללא כיסוי
ויאפשר לאזן בין פערי הכוחות שבין המבוטח הבודד סיעודי במועד שהם הכי נזקקים לו.
לחברת הביטוח ,ביעילות ומהירות".
"מעל במה זו אני חוזרת שוב על חובתן של חברות
לבסוף התייחסה הממונה לנושא ביטוחי הסיעוד הביטוח לנהוג בתום לב ולבוא במשא ומתן עם בעלי
הקבוצתיים והדגישה ,כי המודל ארוך הטווח שפרסמה הפוליסות בביטוח סיעודי קבוצתי מתוך אחריות
הוא המודל הטוב ביותר" :הביטוחים הסיעודיים קצרי ציבורית ,ובהתאם למתכונת החדשה".

נשיא לשכת עורכי הדין נגד סלינגר" :נתנגד בכל הכוח
להקמת מוסד הבוררות על ידי רשות שוק ההון"
רונית מורגנשטרן

"

לא נסכים ליוזמת ההקמה של מוסד
בוררות לתביעות נגד חברות ביטוח.
יש המון חורים במודל המוצע –
צריך לשבת עם לשכת עורכי הדין כדי
לבנות מודל מוסכם ויעיל .המוסד המוצע
לבוררות לא יעזור למבוטחים ולא יקל עליהם,
ולכן לא ניתן לזה לעבור" ,כך אמר עו"ד אפי
נוה ,נשיא לשכת עורכי הדין לממונה על רשות
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון דורית סלינגר ,בערב
הפתיחה של כנס אלמנטר של הלשכה שהתקיים
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השבוע באילת .בכך הגיב עו"ד נוה על
דבריה של סלינגר ,שהציגה את מוסד
הבוררות שיוזמת הרשות בתחום הביטוח
הפנסיוני ,שמטרתו לייתר לדבריה
נוה
במקרים רבים את הצורך להגיע לבירור
בין המבוטח לחברת הביטוח בבית המשפט.
עו"ד נוה בירך על שיתוף הפעולה בין לשכתו
לבין לשכת סוכני ביטוח גם במסגרת ארגון להב,
וגילה כי בימים אלה שוקדים הצדדים לצרף את
הלשכה למועדון הצרכנות של לשכת עורכי הדין,

מה שייצור כוח קנייה גדול יותר ותנאים טובים
יותר לצרכנים.
עו"ד נוה מתח ביקורת על הביטוח הישיר:
"מדברים עם 'תקליט' או עם פקיד ללא ידע מקצועי
שאינו יודע כיצד להתנהל מול מבוטח ,ולכן מהר
מאוד מגיע המבוטח לעו"ד ולבית המשפט .קיומו
של סוכן הביטוח כמתווך בין המבוטח לחברת
הביטוח ,חוסך את הצורך בהליכים משפטיים.
כשאין סוכן ביטוח בדרך ,המהירות להליך משפטי
היא גבוהה בהרבה" ,סיפר עו"ד נוה.

הסוכנים מצביעים :איך נראו חברות
הביטוח השנה בקרב הסוכנים?
נמשכת הירידה ברמת שירות החברות בתחום הביטוח האלמנטרי " שומרה"
זכתה במקום הראשון עם ציון  7.6במדד השירות ,מנורה דורגה אחרונה עם
ציון   5.6הפניקס היא הפוגעת ביותר בסוכנים בפעילות הישירה

רונית מורגנשטרן

ל

שכת סוכני ביטוח ערכה בחודש אוגוסט סקר
שירות מקיף בקרב  1,003סוכנים ,במטרה
לדרג את רמת השירות של חברות הביטוח
בתחומי הביטוח האלמנטרי .הסקר ,שבוצע על ידי
מכון שריד ,דירג את רמת השירות של החברות על
פי שביעות רצון הסוכנים העובדים עמם .הסקר הוצג
לראשונה בכנס הלשכה שהתקיים השבוע באילת,
בהשתתפות למעלה מ־ 1,700אנשי ביטוח ופיננסים.
הסקר בדק  15קריטריונים של שירות :מהירות
הטיפול בתביעות; הוגנות החברה בקבלת החלטות
בנושא תשלום תביעות; הנכונות של החברה לתשלום
לפנים משורת הדין; ידת פגיעה מהורדת שיעור עמלה
בגין הנחה ללקוח; תעריפי החברה; גמישות החיתום;
מקצועיות העובדים; זמינות וקלות השגה של עובדי
החברה; יחס לסוכן; קבלת החלטות של מנהל המרחב;
שביעות רצון מההדרכות במרחב; שביעות רצון
מהכלים שהחברה מעמידה לרשות הסוכן לבדיקת
העמלות; פעילות ישירה (כללית) של חברות הביטוח;
פעילות ישירה (ללקוחות הסוכן) של חברות הביטוח;
סיוע טכנולוגי.

שומרה במקום הראשון בשירות
שומרה היא חברת הביטוח המובילה ( ,)7.6אחריה
ממוקמת הכשרה ( )7.3ובמקום השלישי איילון (.)6.7
בתחתית הדירוג ממוקמת אחרונה חברת מנורה (,)5.6
שירדה מציון של  6.8בשנת  ,2016וכלל ( ,)6.4שירדה
מציון של  6.8בשנת  .2016יש לציין כי כמעט וכל
החברות הידרדרו בציון שניתן להן ביחס לאשתקד,
פרט לשומרה שנותרה באותו מקום ואיילון שעלתה
מ־ 6.6ל־ 6.7השנה.
הפניקס דורגה במקום הראשון כחברה שהכי פוגעת
בסוכנים בפעילותה הישירה ( ,)5.5זאת כאשר אשתקד
היא דורגה באותה קטגוריה עם ציון של  .6.8בנוסף,
הפניקס דורגה במקום הראשון גם בפעילות ישירה
מכוונת לקוחות של סוכני הביטוח ( .)5.2בנוסף ,החברה
דורגה אחרונה במדד שביעות רצון מהכלים שהחברה
מעמידה לרשות הסוכן לבדיקת העמלות עם ציון (.)4.8
הכשרה דורגה כחברה שהכי פחות פוגעת בסוכנים
על ידי פנייה ישירות ללקוחותיהם
מנורה ,אשר במרבית המדדים ירדה משמעותית
ביחס לשנה שעברה ,דורגה במקום האחרון ב־ 8מדדי
שביעות רצון :מהירות הטיפול בתביעות עם ציון של
 ,4.6כשאשתקד קיבלה  .6.3הוגנות החברה בקבלת
החלטות בנושא תשלום תביעות עם  ,5.4כששנה
שעברה קיבלה  .6.9נכונות החברה לתשלום לפנים
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משורת הדין ( – )4.6קריטריון בו צנחה ביחס לאשתקד
מציון  .6.0כמו כן ,בקריטריון גמישות החיתום ירדה
מציון  6.8ל־ 5.5השנה .מבחינת מקצועיות העובדים
ירדה מנורה מ־ 7.5לציון של  .6.6בקריטריון זמינות
וקלות השגת עובדי החברה ,ירדה מנורה מ־ 6.7ל־.5.7
בנוסף ,ביחס לסוכן הידרדרה החברה מציון  7.3ל־,5.7
ומבחינת קבלת ההחלטות על ידי מנהל המרחב ירדה
החברה מ 7.1ל־.6.0
שלמה חברה לביטוח דורגה אחרונה בקריטריון
שביעות רצון מהדרכות המרחב ( ,)4.2כאשר אשתקד
דורגה באותה קטגוריה עם ציון .5.3
איילון רשמה עלייה בשביעות רצון הסוכנים בקבלת
החלטות של מנהל המרחב ( 7.3אשתקד לעומת 7.8
השנה) ,וכלל שלא הובילה בשום מדד גילתה ירידה
במרבית הקריטריונים מבחינת שביעות רצון הסוכנים.
הראל מובילה במדד הלא מחמיא כחברה הפוגענית
ביותר בסוכנים מבחינת הורדת שיעור עמלה בגין
הנחה ללקוח ( .)6.6במדד תעריפי החברה ,הראל
מוקמה אחרונה ( .)6.1מבחינת הפעילות הישירה ,היא
מוקמה במקום השני עם ציון .4.8
מגדל דורגה במקום השני בקטגוריית סיוע החברות
מבחינה טכנולוגית לסוכנים ( .)7.2מבחינת נכונות
החברה לתשלום לפנים משורת הדין הגיעה למקום
הלפני אחרון (ירידה מציון  6.3ל־.)5.3
בהשוואה לאשתקד ,נרשמה ירידה בכל החברות
בשביעות הרצון במדדי המקצועיות והזמינות ,פרט
לשומרה ששמרה על יציבות.

מה יקרה בשנה הבאה?
הסקר בדק עם אילו חברות הסוכנים יגדילו את

מגיבים לסקר

פעילותם בשנה הבאה ,ועם אילו חברות הסוכנים
יקטינו את פעילותם.
מתוצאות מאזן הגדלת או הקטנת פעילות בשנה
הקרובה עולה כי החברות איתן השיעור הגדול ביותר
של סוכנים שיגדילו עמן פעילות הן :הראל (,)+10%
שומרה ( ,)+8%הפניקס ( ,)+7%ומגדל (.)+6%
החברות עם שיעור הסוכנים הגדול ביותר עימן
יקטינו פעילות הן :מנורה (21%־) ,וכלל (5%־).
מתוצאות הסקר עולה כי ההנחה המוענקת ללקוח
על חשבון עמלת הסוכן הוא הקריטריון המטריד ביותר
את הסוכנים ( .)28%לאחר מכן היקף הרגולציה (,)19%
ובמקום השלישי השיווק הישיר של החברות (.)17%

דירוג מחוזות
להלן דירוג המחוזות המצטיינים בכל חברה ,בנוגע
לשירות לסוכנים וללקוחותיהם בביטוח אלמנטרי:
שומרה – מחוז ירושלים ( ;)8.7הכשרה – מחוז צפון
( ;)8.3איילון – מחוז נתניה ( ;)8.4הראל – מרכז המשמר
( ;)7.4הפניקס – אשכול צפון ( ;)7.2מגדל – מחוז מרכז
( ;)6.8כלל – ירושלים והדרום ( ;)7.2מנורה מבטחים –
ירושלים (.)6.5
בתגובה לתוצאות הסקר אמר אריה אברמוביץ ,נשיא
לשכת סוכני ביטוח בישראל" :על אף הירידה ברמת
השירות שחברות הביטוח מעניקות לסוכן הביטוח,
הסוכן ממשיך לתת את השירות המיטבי והמקצועי
ללקוחותיו .חברות הביטוח חייבות להפיק לקחים
ולשפר את מדדיהן ,במטרה לסייע לסוכנים להמשיך
לתת שירות מצוין לקהל המבוטחים .בסופו של דבר,
אין תחליף לשירות האישי של סוכן הביטוח ולמאמצים
הרבים שהוא משקיע להבטחת עתיד לקוחותיו".

מחברת שומרה נמסר בתגובה" :אנו גאים על תוצאות סקר לשכת סוכני ביטוח בו שומרה זכתה במקום הראשון זו
השנה השישית ברציפות .התוצאות המחמיאות מצביעות על עבודתם המסורה והמקצועית של עובדי שומרה ,על רמת
השירות הגבוהה שמאפיינת את החברה ועל שיתוף הפעולה המוצלח בין עובדי שומרה לסוכניה".
דן יצחקי ,מנכ"ל שומרה ,מסר גם הוא את תודתו והערכתו העמוקה לעובדי שומרה אשר השכילו לשמור על רמת
שירות גבוהה בשנה מאתגרת כל כך ,והודה לסוכנים שיודעים להעריך את העבודה הקשה והמסורה.
שמעון מירון ,מנכ"ל הכשרה ,מסר בתגובה" :אנו שמחים לבשר כי החברה הגיעה בסקר השירות התפעולי ויחס אישי
של סוכני הביטוח למקום השני ,בהפרש של אחוזים בודדים מהמקום הראשון”.
ממנורה מבטחים נמסר בתגובה“ :במחצית הראשונה של השנה ,ובייחוד בחודשים אפריל עד יוני ,הצטברו עומסים
כבדים של פניות במוקד שירות הלקוחות ובתחום תביעות אלמנטרי בחברה .לאור כך ביצעה החברה מספר מהלכים
ממוקדים לשיפור השירות וזמני המענה ,ייעול ופישוט תהליכי עבודה בתחום התביעות ופתיחת מוקד שירות נוסף
באזור הדרום ,שפועל כשלוחה מתגברת של מוקד שירות הלקוחות בחברה .מהלכים אלו הביאו לשיפור משמעותי ויציב
במדדי השירות בפעילות הביטוח האלמנטרי ,בדגש של שיפור בזמני המענה במוקד השירות וכן קיצור זמן הטיפול
והיישוב של תביעות מבוטחים וצדדים שלישיים".

סו"ב אריאל מונין" :השינוי בענף מוכתב על ידי
לקוחות שרוצים פתרונות זריזים ויעילים"
יו"ר ועדת ביטוח אלמנטרי בלשכה מספר על העשייה הרבה בשנה החולפת:
"שיתופי הפעולה שלנו עם עצמנו הם המפתח להצלחה של כולנו"

רונית מורגנשטרן
הוועדה שבראשותי לא רק מסכמת שנת פעילות,
אלא קדנציה שלמה גדושה בעשייה מאומצת
לאור השינויים שחלו בענף" .כך אמר סו"ב
אריאל מונין ,יו"ר ועדת ביטוח אלמנטרי בלשכה,
בפתיחת כנס אלמנטר ביום שני בערב ,והוסיף:
"לצד טיפול הדוק אל מול רשות שוק ההון בחוזרים
רבים (חוזר החידושים ,הצירוף ,כתבי השירות ,חוזר
השרברבים ,מחוללי האוצר ,ומדדי השירות) ,נדרשנו
לטפל גם באתגרים שהגיעו מהשטח עצמו :השריפה
הגדולה בכרמל והסיכון שצץ מהופעתם של האופניים
החשמליים .טיפלנו אף בנושאים שצצו מהשטח אצל
הסוכנים :בעיית סוכני המגזר שעדין לא באה לידי
פתרון מיטבי ,והצורך בעריכת ביטוחים מורכבים
שמצאו פיתרון באמצעות מיזם הנגשת הלוידס .עשינו
הרבה עבודה עם לא מעט הצלחות ואנו גאים על כך".
מונין הדגיש כי "השינוי שמתרחש היום בענף הוא לא
תולדה של רגולציה מוגברת ,או שינוי מחשבה של
חברות הביטוח .השינוי שחל בענף הוא שינוי שנובע
קודם כל משינוי התנהגות הלקוחות עצמם .הלקוחות
רוצים היום את המוצרים שלנו בצורה מהירה ,יעילה,

"

וזולה ולעשות הכל עם הנייד אשר נמצא
ומקצועית ,נוכל להמשיך להתפרנס
בכל כיס .אם אנו שואפים להמשיך
מהענף הזה בכבוד.
"החשוב הוא לזכור שעל כולנו
לשרת את הלקוחות שלנו לאורך
לשים את הלקוח במרכז .ברגע
שנים רבות ,עלינו להסתכל לעתיד,
שנהיה כולנו קשובים לציבור
ללמוד אותו ,ולהתחיל לפעול כבר
הלקוחות נצליח להיות שם עבורו.
בהווה ולשנות את המקצוע שלנו".
עוד אמר כי "מקצוע המתווך נמצא
עלינו לזכור שיש לנו הרבה יותר
מונין" .עלינו להסתכל
אותו" מהמשותף מאשר המפריד ,שאנחנו
בזכוכית מגדלת כבר כמה וכמה שנים ,על העציד וללמוד
והשאלה שלקוחות שואלים ,האם יש
עוסקים באותו מקצוע שיש בו שליחות
למתווך בכלל ערך מוסף להעניק להם? אנחנו לא גדולה ללקוחות ,ושיתופי הפעולה שלנו עם עצמנו
רק מוכרים מוצרים ,אלא מוכרים גם את הידע הרחב הם המפתח להצלחה של כולנו ,וכאן באה לידי ביטוי
והמקצועיות הרבה שלנו בכל תחומי החיים החשובים מקומה של הלשכה.
"ה'ביחד' זה נכון גם לגבי חברות הביטוח ,שאזכיר
ללקוח .לצד מכירת השירות שלנו למבוטחים,
בעיקר בהתאמת הפוליסה הנכונה ובליווי בעת מקרה כמו תמיד למנהלים היושבים בשורות הראשונות כי
כל האולם מלא באנשי מקצוע שליוו את החברות
הביטוח.
"אנחנו אלה שנמצאים עם הלקוח ברגעים בו הוא האלה שנים ,שהלכו מבית לבית והביאו את הלקוחות
הכי צריך אותנו ומעניקים לו בפועל את השקט ששמו אתכם איפה שאתם היום.
רק אם נדע כולנו להבין את המשמעות של ה'ביחד',
הנפשי שהוא זקוק לו .עלינו לזכור כי העולם משתנה
 רק אם נדע להביא את הערך המוסף שלנו לציבור ,כולנו לטובת הלקוח שנמצא במרכז ,נדע לעשות אתונדע לעשות את העבודה שלנו בצורה שקופה ,יעילה הענף שלנו טוב ונכון יותר" ,סיכם מונין.

קופל גרופ
מודה לסוכני הביטוח בישראל
על בחירתם בחברת סטארט שירותי רכב

למקום הראשון
בסקר לשכת סוכני הביטוח בכנס אלמנטר 2017

כתב שירות מחוץ לפוליסה

"

"

האם את/ה משווק כתבי שירות מחוץ לפוליסה?
במידה וכן ציין מי ספק השירות המרכזי שלך?

30%

24%
17%

לא משווק
כתבי שירות
מחוץ לפוליסה

3%

3%

נתי

זברה

מחקר שמביא תוצאות
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6%
אחר

7%
ממסי

9%

דרכים

שלמה

סטארט-קופל

יאיר המבורגר" :הסוכנים בונים את העוצמה
של עולם הביטוח"
"הרגולציה דואגת ללקוח בלבד ולא רואה שבמשולש יש עוד שני צדדים"
רונית מורגנשטרן

"

אנחנו תעשייה שמגלגלת  55מיליארד שקלים.
נצברו פה עתודות וכספים של למעלה מחצי
טריליון שקלים –  250מיליארד בחיסכון ארוך
טווח וסכום דומה בפנסיה .שלא יהיה ספיקות ,לי אין
ספק שהרבה מהעוצמה הגדולה  -אתם ,סוכני הביטוח
עשיתם .ואני יכול להודות לכם בשם חברות הביטוח.
בלעדיכם שוק הביטוח לא היה נראה במספרים
המדהימים האלה” .כך אמר יאיר המבורגר ,יו"ר
איגוד חברות הביטוח ויו"ר התאחדות החברות לביטוח
חיים ,בערב הפתיחה של כנס אלמנטר שהתקיים
השבוע באילת .לדבריו" :עידן סוכן הביטוח לא תם,
אלא להיפך" .המבורגר ,שכיום מכהן גם כיו"ר קבוצת
הראל ,הזכיר שאת דרכו החל כסוכן ביטוח ,ולכן מבין
ללבם של הסוכנים.
עוד ציין המבורגר ,כי התקופה האחרונה אינה
קלה לניהול עסקים" .הכנסות חברות הביטוח
מושפעות משוק ההון ומהפרמיות ,ושניהם במצוקה
מסוימת .חברות הביטוח חייבות לקחת סיכונים
גדולים יותר על מנת להביא תשואה גבוהה יותר.

בנושא הפרמיות ,יש לנו תקרת זכוכית
צדדים .גם את איתנות חברות הביטוח וגם
ובמקביל המרווחים נשחקים ,כאשר
את מעמדו של סוכן הביטוח יש לשמר
בו בזמן אנחנו נדרשים להגדיל את
מתוך דאגה לאינטרס הציבורי .גם
ההון בהתאם להוראות הסולבנסי .זה
אנחנו חושבים שצריך לעשות הכל
מאזן לא קל" ,אמר המבורגר.
לטובתו של הלקוח ,אבל מבקשים
מהרגולציה לא לשכוח את המשולש.
השילוש הקדוש
אי אפשר בלי סוכני הביטוח ובלי
אמר
הרגולציה
בהתייחסו לנושא
חברות הביטוח .זה לא יוריד מכבודכם אם
המבורגר לממונה דורית סלינגר ,שנכחה המבורגר" .כולנו תתייחסו אלינו בהבנה.
באולם" :אני חסיד גדול של רגולציה .אני צריכים רגולטור" "אני מאמין גדול במדינה שלנו" ,הוסיף
מאמין גדול שכולנו צריכים רגולטור שיעמוד בינינו המבורגר" .זוהי המדינה עם האינפלציה הכי נמוכה
לבין הלקוח ,ויבטיח ללקוח שיש לנו מטרה אחת ב־ ,OECDויש לנו הייטק נפלא .זו מדינה עם הייטק
משותפת – להיטיב עמו .יש לנו היום ,יחד עם מנכ"ל נפלא .אין לי ספק שבתעשייה הגדולה הזו ,בלי
האיגוד וההתאחדות ,גיא רוטקופף מערכת יחסים סוכנים וחברות לא יהיו עסקים .ולכן אני מאמין
מאוד טובה עם הרשות ,אך המדינה שלנו סובלת שהסוכנים ימשיכו ואנחנו נמשיך לעבוד איתם".
המבורגר בירך את אריה אברמוביץ לקראת סיום
מעודף רגולציה ובירוקרטיה וזה מפריע למהלך
העסקים התקין .עד היום חיינו במשולש סוכן־חברות־ תפקידו כנשיא הלשכה ואמר“ :על אף שלא ראינו
לקוח .המשולש הזה יצר את העוצמה .היום הרגולציה תמיד עין בעין ,אני חושב שאתה ראוי עכשיו לקצת
דואגת ללקוח בלבד ולא רואה שבמשולש יש עוד שני שקט .עבדת קשה מאוד”.

תואר נשיא כבוד של הלשכה הוענק לסו"ב יוסי מנור
מנור הודה על הכבוד הרב לו זכה ,והאיץ בממונה על הביטוח" :הגיע הזמן להעניק לסוכני הביטוח
את ההערכה המגיעה להם

רונית מורגנשטרן

ב

טקס מרגש העניק נשיא הלשכה אריה
אברמוביץ ,תואר נשיא כבוד של לשכת
סוכני ביטוח לסו"ב יוסי מנור .מנור ,כיום
יו"ר  MDRTאירופה ,היה בעבר נשיא לשכת סוכני
הביטוח ויו"ר  MDRTישראל ,והוא מהוותיקים
בענף ומהבולטים בפעילי בלשכה.
"אני חש התרגשות רבה לעמוד כאן" ,אמר מנור.
"הלכתי דרך ארוכה ומפותלת כדי להגיע ליום הזה,
אבל הטקס הוא לא רק שלי .אני חושב שלפני הכל,
הטקס מעיד על הקשר המיוחד שיצרנו בלשכה
שלנו בינינו לבין עצמנו – הסוכנים והסוכנות.
מדובר בערכים ותרבות ארגונית שיצרו נשיאי
הלשכה בעבר ובהווה ,ערכים ותרבות שמתבססים
על חשיבה לטווח ארוך ,ועל הסתכלות חברתית
לשכתית כוללת".
בפנותו הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
דורית סלינגר ,אמר מנור" :אנחנו נמצאים תחת
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רגולציה מחמירה מזו הנהוגה במערב אירופה,
ארצות הברית וקנדה .לפני שאת ממריאה לתפקיד
המאתגר הבא ,אני פונה אלייך ,כי הגיע הזמן
להעניק לסוכני הביטוח את ההערכה המגיעה
להם".
מנור אף פנה למנכ"לי חברות הביטוח ואמר:
"השינויים בענף מחייבים אתכם להעמיד את כל
הכלים הטכנולוגיים לרשות הסוכנים ולא רק
לערוצי ההפצה .רק סוכני הביטוח יעניקו לכל
המשפחות בישראל מטריית ביטוחים נאותה".
מנור הודה לאברמוביץ ולחברי הוועד המנהל של
הלשכה על החלטתם להעניק לו את התואר.
הוא הודה גם לחברי  MDRTישראל על שיתוף
הפעולה והפירגון להם זכה ,כמו גם למנכ"לי
הלשכה מולם עבד לאורך השנים .תודה מיוחדת
הקדיש ליועץ המשפטי עו"ד ג'ון גבע על אין
ספור שעות עבודה משותפות.

לבסוף הודה מנור לבני משפחתו – ילדיו
וממשיכי דרכו ,שי ,קרן ועדי ,ולרעייתו זיוה
מזה  48שנה שאפשרה לו לעסוק בפעילות
ציבורית.
מנור" .בלשכה נוצר
קשר מיוחד שלנו
בינינו לבין עצמנו"

גדעון סער" :צריך להעלות
את קצבאות הזקנה"
כשהפנסיה נשחקת ,בגלל עליית תוחלת החיים ויציאה מאוחרת
לעבודה ,וקצבאות הזקנה נמוכות (מחצית מהנהוג במדינות ה־,)OECD
הפורשים מעבודה נשארים בלי רשת ביטחון לעת זקנה .משבר הפנסיה
בפתח ,ורוב הציבור אפילו לא מודע לכך .צריך להעלות את קצבאות
הזקנה" ,כך אמר השר לשעבר גדעון סער ,מי שעמד בראש הוועדה
הציבורית של הלשכה לבדיקת עתיד ענף הביטוח.
סער הדגיש ,כי הדו"ח שהמלצותיו פורסמו לפני כחודשיים הוא יסודי
ורציני ועסק בשני נושאים ציבוריים ענקיים – פנסיה וסיעוד .לדבריו,
הממשלה נרתמה להצלת האוניברסיטה העברית ,כשהציבור ישלם
 700מיליון שקל על פני עשור ,שרובם לצורך הפנסיה התקציבית של
האוניברסיטה" :בפנסיה התקציבית ,שהיא רבע מתקציב האוניברסיטה,
לא נגעו; הצילו קבוצה קטנה של פנסיונרים שנהנים מזכויות שרוב
הפנסיונרים לא נהנים ממנה".
עוד אמר סער ,כי החיסכון לפנסיה בישראל מתחיל בגיל מאוחר יחסית,
קרוב ל־ ,30כשאז מתחילים בעבודה מסודרת ,ועל המדינה לחשוב איך
יוצאים לשוק העבודה מוקדם יותר.

"

רונית מורגנשטרן

אברמוביץ וסער מציגים את דוח הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח

חלוקת תעודות הוקרה
לראשי הוועדות,
המחוזות והסניפים
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צפריר :נבטל את ההגבל
העסקי על התאגדות
סוכנים מול החברות

מ

"מ נשיא הלשכה אורי צפריר הצהיר בכנס באילת" :הדבר
הראשון שאני מתכוון להגיד לחברות ולשחקנים האחרים בענף:
הסתיימו ארוחות החינם .אני מתכוון לסלק את המושג הנחה על
חשבון עמלה מעולם הביטוח .אם בתוך  60יום החברות לא יסכימו
לביטול מוחלט – נקדם הצעת חוק שתוציא את ההנחה על חשבון
העמלה מחוץ לחוק".
עוד ציין צפריר" :בכוונתי לבטל את
ההגבל העסקי על התאגדות סוכני ביטוח
מול החברות .זה מהלך חדשני ופורץ
דרך שקיים היום בשני סקטורים במשק
– חקלאות ומלונאות .התייעצתי על
כך עם עורכי הדין המובילים בתחום,
הם חושבים שיש לנו עילה לדרוש
זאת .אם יהיו חברות ביטוח שינצלו
אותנו הסוכנים ,אנחנו כלשכה נעמוד
מולם כפטורים מהגבל עסקי ונגיד –
אתכם לא עובדים".
צפריר
עוד הדגיש צפריר" :אני מתכוון בחודש
הראשון שלי בתפקידי לפתוח קרן להשקעה במשרד הסוכן .בכוונתי
לדרוש כתנאי לכל שיתוף פעולה עם חברות הביטוח – השקעה של
 40מיליון שקל להשקעה במשרד הסוכן .הקרן הזאת תשקיע ברכישת
ציוד טכנולוגי וידע דיגיטלי .זאת תהיה השקעה ממשית במשרד
הסוכן ,בניהול סדר היום ובכלים שיש לו .כלים האלו יכולים להגדיל
משמעותית את פרנסת הסוכן ,וזה תפקידנו כלשכה".
בשבוע הבא תתפרסם סקירה מקיפה של נאומי הבחירות של
המועמדים לנשיאות הלשכה ,אורי צפריר וליאור רוזנפלד.

חוויות
מהכנס
דני סנדרסון
ועידן עמדי

והיה גם
זמן לחגוג

אברמוביץ
מת
רגש בטקס
הפרידה

אריה ואביב
אברמוביץ
מתקלטים

ירון גינדי
ורענן שמחי

ווקה פיפל

יעקב בן
שלוש ואנה
קריימן
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מאות סוכנים הצטרפו בכנס אלמנטר
לפלטפורמת מרקטפרו
רונית מורגנשטרן
אין אדם במדינת ישראל שסוכני הביטוח לא
נגישים אליו .אתם יודעים לדבר עם הבעל
או האישה ,עם איש הכספים והמנכ"ל .אתם
יודעים הכל על הלקוחות שלכם .גוגל הוא כסף
קטן לעומת הידע שיש לכם על הלקוחות .אתם גם
מובילי דעה .אבל כדי שלא תאבדו את הלקוחות
האלה וכדי שעדיין תהיו רלוונטיים ,אתם חייבים
להגדיר את עצמכם מחדש".
כך אמר עופר נוריאל ,הבעלים של המרקטפרו,
פלטפורמה דיגיטלית באמצעותה יכולים סוכני
הביטוח להציע ולמכור מוצרים עם ערך מניעתי
ללקוחותיהם ,בכנס אלמנטר שהתקיים באילת.
לדבריו ,במהלך הכנס הצטרפו מאות סוכנים
לפלטפורמה.
מוצרים למניעת תאונות דרכים ,מניעת שכחת
ילדים ברכב ומניעת האפשרות לשלוח הודעות
טקסט תוך כדי נהיגה ,הן רק חלק מהמוצרים
והשירותים שישווקו הסוכנים שיצטרפו למרקטפרו.
כל אלו יביאו להגדלת ההכנסות לסוכנים ,כך שגם
אם לקוח יגיד לסוכן כי הוא בחר לעשות את ביטוח
הרכב במקום אחר ,ניתן יהיה להציע לו מוצרים
נוספים.

"

הגיל השלישי ותכנון פרישה
במנורה מבטחים

הסוכן הוא הנכס שלנו

נוריאל" .אין אדם בישראל שסוכני הביטוח לא נגישים אליו"

"הפלטפורמה הזו היא שקופה וידידותית .כשגייסנו
ספקים אמרנו להם שתפקיד הסוכן משתנה והם
חייבים להציע גם מוצרי מניעה .לכן ,דאגנו
לכך שעמלות הסוכן אף פעם לא יהיו על חשבון
ההטבות ללקוחות שלכם .המחירים יהיו הטובים
ביותר שאפשר והספקים דואגים להטבות המרביות
ללקוחות .דאגנו גם להקים מחלקה ייעודית
הדואגת להביא ספקים נוספים למערכת" ,ציין
נוריאל והדגיש ,כי העמלות בגין שיווק המוצרים
והשירותים הן קבועות ואחידות לכלל הסוכנים.

עולם חדש של
הזדמנויות לסוכנים

רועי שטאנג ,נציג מובילאי ,שהצטרף לבמה
לצדו של נוריאל ,יחד עם סו"ב אריאל מונין ,יו"ר
הוועדה האלמנטרית בלשכת סוכני ביטוח ,הסביר
למה החליטה החברה לשווק את מוצריה באמצעות
מרקטפרו“ .עקבנו אחר השינויים בעולם סוכני
הביטוח וזיהינו שינוי שצריך לקרות .הלקוחות הם
הנכס של הסוכן – ומבחינתנו ,הסוכן הוא הנכס כדי
להגיע ללקוחות".
עוד הוסיף שטאנג כי "המבוטח שיקנה את המוצר
יקבל  1,500שקלים הנחה באגרת הרישיון והנחה
מסוימת בביטוח .סוכן הביטוח מרוויח תיק נקי
יותר ,וכמובן הכנסה נוספת מעמלות .בנוסף אנחנו
מכניסים את הנושא של המניעה לתפקידו של סוכן
הביטוח .ההמלצה על כלי מניעתי עושה פלאים".
לדברי מונין "הבנו שכדי להשתנות חייבים מערכת
טכנולוגית .הלשכה רצתה להרים את המערכת
בעצמה ,אך לא היו לה המשאבים הנדרשים לכך.
אני שמח שהשותפים שלנו עשו את זה ויצרנו לנו
אפשרות להגדיל מקורות הכנסה ולעשות יותר טוב
לענף בלחיצת כפתור".

הצטרפו גם אתם למהפיכת הגיל השלישי:

 üמערך מומחי פרישה העומדים לרשותך לצורך פגישות עם לקוחותייך
 üשירות אישי וליווי מקצועי לרבות טיפול בהיבטי מס
 üפריסה ארצית של מרכזי תכנון פרישה (ת"א ,חיפה וירושלים)
לתיאום פגישה ניתן לפנות למחלקת גיל שלישי ותכנון פרישה :כתובת דוא"ל | gil3@menora.co.il :טלפון( 072-3838188 :א-ה )8:00-16:00

*השירות מיועד לכלל האוכלוסייה מגיל  50ומעלה וניתן ללא עלות
מנורה מבטחים ביטוח בע״מ אלנבי  ,115תל-אביב6100802 ,
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072-3838188

www.menoramivt.co.il gil3@menora.co.il

רשות שוק ההון תוסיף למדד השירות
קריטריון של תשלום תביעות חלקי
שאלות נוקבות לסגן הבכיר לממונה על רשות שוק ההון במושב הצעירים  אסף מיכאלי:
"נדרוש מהחברות לפרט בגין כל רכיב שנדחה מהתביעה ,מדוע הוא נדחה"
רונית מורגנשטרן
"אנחנו מודאגים מהתשלומים החלקיים של
חברות ביטוח על תביעות של מבוטחים; יש
חברות שמשלמות רק  80%מהפיצוי המובטח
ויש אפילו שמשלמות רק  ;60%לכן החלטנו
ברשות להוסיף למדד השירות של חברות הביטוח
שמפרסמת הרשות ,גם קריטריון של תשלום
תביעות חלקי .כמו כן ,נדרוש מהחברות לפרט
בגין כל רכיב שנדחה מהתביעה ,מדוע הוא
נדחה".
כך גילה אסף מיכאלי ,סגן בכיר לממונה על מיכאלי ושי שדה
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,בפאנל ייחודי
הביטוח לפי ענפים שונים" :החברות בהחלט
לסוכנים צעירים .לדבריו ,בנושא תשלום
תביעות חלקיות בא לידי ביטוי במלוא העוצמה לוקחות את הסקרים שלנו לתשומת לבן ומנסות
תפקידו של סוכן הביטוח המייצג את המבוטח מול להשתפר" ,אמר שדה .הוא שאל את מיכאלי מדוע
במכרזי המדינה לביטוח רכב לא חלה על החשב
החברה.
סו"ב שי שדה ,אמר בשיחה כי גם לשכת סוכני הכללי החובה להתבסס על מדד השירות של
ביטוח מפרסמת מדד שירות משלה של חברות רשות שוק ההון ,וזאת לאור העובדה שמי שזכתה

"
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ב־ 3%בלבד במכרז היא חברת שירביט ,שנחשבת
לחברה מובילה במדד השירות בביטוח רכב.
סו"ב מאור כהן שאל את מיכאלי מדוע רשות
שוק ההון מתעלמת מכך שחברות הביטוח
מעסיקות מוקדנים ללא הכשרה מתאימה
במכירת ביטוח .בתגובה אמר מיכאלי ,שיש
מקום לבחון השוואת הדרישות הרגולטוריות
מסוכני הביטוח לדרישות מנציגי המכירות של
החברות .מיכאלי רמז לכך ,ש"חוזר המוכרנים"
עשוי לתת לכך מענה ,ואמר כי באופן כללי על
חברת הביטוח מוטלת החובה לפעול במקצועיות,
ולהכשיר את נציגי השירות שלה.
בהתייחסו לטענה שהועלתה בידי הסוכנים
הצעירים ,לפיה חברת ביטוח ישיר אינה מעבירה
לסוכנים מידע בעת פנייה בהתאם לחוזר הצירוף,
אמר מיכאלי כי הנושא יטופל מול כל חברת
ביטוח שתפר את ההוראות.

אסף מיכאלי" :המבוטח צריך את
הסוכן המקצועי בעת תביעה"
רונית מורגנשטרן
בשנה האחרונה קיבלנו כ־ 12אלף פניות
ממבוטחים שהיו חסרי אונים מול חברות
הביטוח בעת שתבעו את הפוליסה שלהם.
הנזק למבוטח הוא גדול ואקוטי .וכאן נשאלת
השאלה – האם זה מקומם של סוכני הביטוח,
לפעול למען המבוטח מול חברות הביטוח?
אנחנו ברשות בודקים היום מודלים שונים
שבהם סוכן הביטוח יהיה איש המקצוע שייצג
את הלקוח מול חברת הביטוח .המבוטח צריך
את הסוכן המקצועי בעת שרעה חולה נופלת
עליו" ,כך אמר אסף מיכאלי ,סגן בכיר אלישקוב ,מיכאלי ולביא
לממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,בפאנל
שנערך
בנושא תפקיד הרגולציה בענף הביטוח,
לו"ז יישום בלתי מתקבל על הדעת" :הייתי מוצאת
במסגרת כנס אלמנטר באילת.
את עצמי מתמודדת עם מבול של חוזרים רגולטוריים
את הפאנל הנחה ד"ר גיא רוטקופף ,מנכ"ל איגוד במקום להתמקד בפיתוח עסקי של החברה .אצל
חברות הביטוח ,והשתתפו בו גם ח"כ ד"ר עליזה לביא ,הסוכנים זה דומה למדי .עם זאת ,הרגולציה מדרבנת
לשעבר יו"ר הוועדה למעמד האישה ואתי אלישקוב ,אותנו לבצע דברים שאחרת היינו מורחים וממסמסים.
לשעבר מנכ"לית הכשרה ביטוח ובתפקידה האחרון ,על הרגולטור לזכור ,שגם אם המבוטח הוא החשוב,
מנכ"לית איילון אחזקות.
לא ייתכן שחברות הביטוח או הסוכנים יהיו בעדיפות
לדברי אלישקוב ,הרגולציה המאסיבית גורמת לכך נמוכה יותר" ,הטעימה אלישקוב.
שלמנכ"ל חברת ביטוח (כפי שהיא חוותה בעצמה) יש
עוד לדבריה ,תדמית הרגולציה בעיני הציבור היא

"

חיובית לעומת תדמית חברות הביטוח" :זו
אחת הסיבות שיש חברות ביטוח על המדף,
אבל אין בעלי הון ישראליים שמעוניינים
לרכוש אותן – גם בגלל התדמית וגם בגלל
הרגולציה הקפדנית".
בתשובה לשאלת המנחה לגבי הממשלה מול
הרגולציה ,אמר מיכאלי ,שהרשות עצמאית
בסמכויותיה ובראש מעייניה הגנה על חוסכים
ומבוטחים תוך כדי דאגה ליציבות הענף" :יש
גמישות לממשלה שבמסגרת הצעות מחליטים
היא קובעת מדיניות ,והרשות פועלת בהתאם.
זה יותר איזון – ביום יום הרשות היא עצמאית,
ובצמתים של מדיניות ארוכה טווח היא כפופה וקשובה
להחלטת הממשלה" ,אמר מיכאלי.
ח"כ ד"ר עליזה לביא הדגישה כי חשיבות הרגולציה
בישראל חשובה במיוחד לאור העובדה שמתחלפות
ממשלות בכל שנתיים .לדבריה יש מתח טבעי בין
ח"כים לבין שרים בכל הקשור לחקיקה ורגולציה" :זו
אג'נדה שונה וזה מתכתב עם המציאות הישראלית
שאין יציבות שלטונית .הממשלה הנוכחית החלישה
את הכנסת הזאת" ,אמרה לביא.

מרכזי השירות של שגריר  -הכתובת שלך לטיפול בנזקי פחחות וצבע

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

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

מסתמן :סוכני ביטוח לא יוכרזו כחברות ארנק
רונית מורגנשטרן

מ

סתמן הישג נוסף של לשכת סוכני
הביטוח .בעקבות פעילותו של מ"מ נשיא
להב ,טוביה צוק ,רשות המיסים צפויה
לקבוע כי סוכני הביטוח לא יוכרזו כחברות ענק.
"יש כרגע כיוון לפיו מבוטחי סוכן הביטוח יחשבו
כלקוחותיו ולא חברת הביטוח ממנה הוא מקבל את
עמלתו ,ולכן הם לא יוכרזו כחברות ארנק".
כך בישרה מירי סביון ,המשנה למנהל רשות
המיסים ברב שיח בנושא מיסוי שהתקיים בכנס
אלמנטר באילת .ההגדרה של חברת ארנק לפי
החקיקה החדשה היא מי שמקבל לפחות 70%
מהכנסותיו מלקוח אחד ברצף של  30חודשים.
אצל סוכני הביטוח מדובר בבעיה במקרים בהם
סוכן עובד מול חברה אחת בעיקר ,וכמעט כל
הכנסותיו מעמלות באות ממנה .נוצר מצב שסוכן
ביטוח כזה הוא כביכול חברת ארנק ,שעליה

קנה ,גינדי וסביון

מוטלות הגבלות על לקיחת הלוואה של הבעלים
מהחברה ומיסוי דיבידנד.
סביון בישרה גם כי רשות המיסים מכירה
בבעייתיות בנושא הסעיפים  45ו־ 47לחוק פקודת

המסים; מדובר בחישובי מס בעקבות הפקדות
לחיסכון פנסיוני .לדברי ירון גינדי ,נשיא לשכת
יועצי המס ורו"ח יזהר קנה ,נשיא לשכת רואי
החשבון בישראל ,שהשתתפו ברב השיח מדובר
בסעיפים בלתי מובנים ומסובכים .ועדה של
נציגי לשכות עצמאים ,שבה שותף גם סו"ב יובל
ארנון ,יו"ר הוועדה לחיסכון פנסיוני בלשכה,
תנהל מו"מ בנושא זה מול רשות המסים.
נושא אחר שנדון בפאנל היה המס בגין שווי
רכב" :המדינה גובה יותר מדי מס בשווי רכב",
טען רו"ח קנה" .צריך להבין שמרבית האנשים
מדווחים מס אמת ,ואי אפשר להטיל על כולם מס
גבוה בגלל כמה שסורחים".
בנושא זה לא היתה סביון אשת בשורות ,וטענה
כי החקיקה פשוטה וברורה ,ולמרות שאין צדק
בגבייה עם כולם ,היא נכונה ברמה הממוצעת.

נושאים בוערים :כיצד יראה עתידן
של פוליסות ביטוחי הדירה?

אוהד מעודי" :תיקון מוצרי חשמל זה לא מוצר ביטוח"  עו"ד ניצן הראל" :סוכן
הביטוח יכול להפנות לידים לספקים חיצוניים בנושא מוצרי חשמל"

רונית מורגנשטרן
תיקון מוצרי חשמל זה לא מוצר ביטוח .קיבלנו
הרבה פניות מלקוחות שלא היו מרוצים מהשירות
שהיה במסגרת תיקון מוצרי חשמל ,ולכן אסרנו
על המשך שיווקו .אנחנו רוצים שהלקוח יקבל ערך
מוסף כשהוא קונה כתב שירות".
כך אמר אוהד מעודי ,מנהל מחלקת ביטוחי רכוש
ברשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,ברב שיח אותו
הנחה סו"ב אריאל מונין ,יו"ר הוועדה לביטוח כללי
בלשכה .הפאנל שהתקיים במסגרת כנס אלמנטר
באילת עסק ב"נושאים בוערים בענף האלמנטר".
בדבריו השיב מעודי למונין ,שטען כי לאור האיסור
החל על סוכני הביטוח לשווק תיקון מוצרי חשמל
כתוספת לביטוח דירה ,נוצר מצב שבו נכנסו חברות
חיצוניות שמוכרות את הכיסוי בתעריף גבוה ואין
סוכן שיגן על הלקוחות.
בפאנל השתתפו גם חגי שפירא ,יועץ לפרויקטים
ביטוחיים ,קרן גרניט ,מנהלת מערך התביעות בחברת
הפניקס ועו"ד ניצן הראל ,יועץ משפטי לחברי מחוז
חיפה והצפון.
חגי שפירא אמר כי "אחד הדברים שנתן ממשות
לביטוח הדירה היה תיקון מוצרי חשמל ,ובהיעדרו ,זה
מוריד את המוטיבציה לרכישת ביטוח דירה".
עו"ד הראל טען ,כי סוכן הביטוח יכול להפנות
לידים לספקים חיצוניים בנושא מוצרי חשמל,
בנצלם את מאגר המידע על לקוחותיהם .מונין העיר

"
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ניצן הראל חגי שפירא אוהד מעודי קרן גרניט אריאל מונין

על כך ,שבמקרה של הפניית לידים כאלה ,כדאי
שסוכן הביטוח יתייעץ עם עו"ד.
בנושא חוזר השרברבים ,טען מעודי ,כי אין
בעיית "ראן אוף" ,שבה מי שמחזיק פוליסה ישנה
לא יכול ליהנות מהשיפורים שבפוליסה החדשה:
"אנחנו ברשות לא מוטרדים מכך; ביטלנו את הקנס
על ביטול פוליסת דירה ,וכל אחד יכול לבטל את
הפוליסה הישנה ולקנות את החדשה".
לדברי גרניט ,בינתיים יש מעט פוליסות חדשות
ומעט תביעות ,מה שמאפשר ללמוד את הנושא.
לדבריה ,התמחור של כתב השירות נעשה ברמה
גבוהה של אי וודאות ,אבל לאורך זמן המצב ישתפר.

בהתייחסם לעתיד מקצוע
הסוכן אמרו המשתתפים
בפאנל את הדברים הבאים:
גרניט" :בכל הסקרים
של חברת הפניקס ,אנחנו
רואים שהמבוטח לא יודע
בדרך כלל באיזו חברה
הוא מבוטח ,אבל הוא כן
מכיר את הסוכן שלו .סוכני
הביטוח יעשו שינוי ,אבל
מצבם יהיה אף יותר טוב
מזה של היום".
מעודי" :הערך המוסף של
הסוכן ימשיך להיות מרכזי בעת תביעה".
שפירא" :אחרי  20שנה של פעילות חברות ביטוח
ישיר ,עדיין למעלה מ־ 80%מהביטוחים מבוצעים
בידי סוכני הביטוח וכנראה שהם עושים עבודה
טובה והציבור נותן בהם אמון .צריך עם זאת להיערך
לקראת החברות הדיגיטליות :להתייעל ,להתמקד
ולבצע שת"פים בין סוכנויות".
עו"ד הראל" :מכירות ישירות לא יחליפו לעולם
סוכן שמתאים חליפה מדויקת ללקוח שלו .כמי
שמייצג תובעים נגד חברות ביטוח ,אני נוכח לראות
שכשיש סוכן ביטוח ,התביעות לא מגיעות ברוב
המקרים לבתי המשפט".

חדשות הביטוח

כנס  MDRT DAYיתקיים בסימן
מקצועיות וחדשנות
באי הכנס יהנו מהרצאות בתחומי טכנולוגיה ,תקשורת ומוצרים  אלון אבן חן ,יו״ר
“ :MDRTרכישת כלים מקצועיים תבדל את הסוכן מהמתחרים"
רונית מורגנשטרן
 MDRT DAYייערך ב־ 1.11.17במלון הרודס
בהרצליה ויעסוק בשילוב שבין מקצועיות
וחדשנות .בפתיחה יסקור יו”ר מועדון MDRT
ישראל ,אלון אבן חן  CLUאת הישגי הנהגת
המועדון במחצית הראשונה של הקדנציה שלו
ויציב את היעדים שאליהם הוא מכוון בחלקה
השני.
לדברי אבן חן MDRT ,ישראל משוכנע כי
“לסוכני הביטוח יש עוגן ויתרון בולט בסחרור
של מציאות משתנה שבה הם נמצאים ,והוא
האיכות המקצועית שלהם .הדרך עבור חברי
המועדון וסוכנים אחרים לצלוח את התהפוכות
ולשגשג היא על ידי רכישת כלים ואמצעים אשר

ויהודה בן אסאייג ,מנכ”ל מנורה
יעצימו את המקצועיות שלהם ,יחזקו
מבטחים ביטוח ,ירצה על חדשנות
את הקשר שלהם ללקוח ,יבליטו את
טכנולוגית לטובת הסוכן והלקוח
הבידול שלהם ממתחרים ויאפשרו להם
בעולם משתנה.
להעניק את המענה האיכותי והמתאים
חני שפיס ,מנכ”לית מרכז שפיס
בזמן הנכון”.
אבן חן
היימן ,תציג טכניקות חדשניות לשיווק
ביום זה ייהנו משתתפי הכנס מהרצאות
מרתקות ,מחדשות ומועילות בתחומי הטכנולוגיה ,מוצרי סיכוני פרט ורו”ח זיו ריקלין ,מנכ”ל Pay־
התקשורת והמוצרים; ד”ר דן הרמן ,מנכ”ל  ,Itיחשוף את נושא האוצר ודילמת המעסיק־
“סיירת מנכ”ל” ,ירצה על כלים להצלחה בעולם תפעול .2018
סו”ב דרור שפיר ,חבר  MDRTישראל ,ישתף
משתנה; טל קדם ,מנכ”ל הראל פיננסים ,ידבר על
את החברים בשימוש שלו במוצרים חדשים כמנוע
חידושים בהשקעות ופיננסים.
ורד חורי ,מנכ”לית משרד הפרסום  ,EWISEלצמיחה .שי רדלר יחתום את היום בסיפורו
תדגיש את יתרונות המיתוג האישי באינטרנט המרגש מהתהום בנפאל ועד כיבוש פסגות החיים.

לוח הביטוח

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

דרושים
לסוכנות ביטוח בצפת דרוש/הרפרנט/ית ביטוח
חיים שרות לקוחות ,גבייה ,טיפול בפדיונות
ושינויים ,טיפול בתביעות ביטוח חיים ובריאות
יציאה לבנקים ולדואר ,העבודה מתבצעת בצפת,
שעות עבודה  08:00-16:00ידע וניסיון בתחום
ביטוח חיים והפנסיה-חובה ,שליטה טובה
ביישומי אופיס בדגש על שליטה מוחלטת ב־
 EXCELקו”ח לשלוח לsilyael@gmail.com :
לסוכנות ביטוח ותיקה בפתח תקוה דרוש/ה
מנהל/ת תיקי לקוחות בביטוח חיים בעל/ת ניסיון
ורישיון .תנאים מצוינים למתאימים!
קו"ח לשלוח לHadar@avivit.co.il :
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
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

עסק
בקליק

בעלי
מקצוע
בקליק

תמונת
סוכן
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תאונות
אישיות
בקליק

תמונת
מעסיק

ריסק
בקליק

תמונת
עמלות

תמונת
לקוח

info@aminut-cop.co.il

שכירות משנה
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח פנסיוני
באזור הבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות
התפעוליות הנדרשות מתאים גם למתמחה או
לסוכן פנסיוני הנמצא בראשית דרכו והזקוק
לתמיכה/הדרכה מקיפה 050-5293836
להשכרה משרד כולל ריהוט בתוך משרד ביטוח
פעיל וותיק מאד בבנין יוניטרייד באשדוד -ניתן
לשלב עם שרותי משרד ושת”פ 050-8366429 .
רינתrinat.maroml@gmail.com /
סוכנות ביטוח באזור ר"ג מציעה חדר בסוכנות
ללא עלות 0505238954

המכלול שלי

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
 - 0526604304יוסי

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

b17396/18143

אתר
הלקוחות
החדש

מענקית
(מחלות קשות)
בקליק

דירה
בקליק

לחצי משרה .רצוי נסיון בתחום האלמנטרי .ראז
גדול עם יכולת לתת שרות לציבור המבוטחים.
קורות חיים לפקס  089461896או למייל:

 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

