ביטוח

מבט מקרוב

ופיננסים
inf.org.il

השבוע נכיר
מקרוב את יו“ר
מחוז חיפה
והצפון – סו“ב
מיכה אדוני

עמוד 9

גיליון מס'  15 … 674בפברואר 2018

נשיא לשכת סוכני ביטוח:
"יש להעניק תקופת הערכות
לנייר העמדה של הממונה
בנושא הליך השיווק הפנסיוני"
הממונה" :נייר העמדה
קובע את אופן קבלת
עמלות ההפצה כחלק
מהליך של שיווק פנסיוני"

פרישת השבוע
מבעוד מועד :מה
כדאי לבדוק
לקראת גיל
הפרישה?
עמוד 11

מפגש וירטואלי
הרעיון החדשני
שיאפשר לסוכנים
מרחבי הארץ להמשיך
להשפיע גם מרחוק
עמוד 7

עמוד 2

שת”פ בין הלשכה
ומשרד הקליטה
המחסור בסוכני
ביטוח דוברי
רוסית יעלה לדיון
בועדת הכנסת
בשבוע הבא
עמוד 3
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מפגש פסגה

בכירי הלשכה בפאנל
בכנס עדיף :נחזק את
תדמית הסוכן ואת
הקשר עם היצרנים

עמוד 6

כנס עדיף
מגן הוקרה הוענק
לשאול פסטרנק ,נשיא
הלשכה לשעבר
עמוד 4

חדשות הביטוח

רוזנפלד לסלינגר :מי ייתן שירות
למאות אלפי מבוטחים מחר בבוקר?
נשיא לשכת סוכני ביטוח פנה לממונה בבקשה להעניק תקופת הערכות של שנה
לנייר העמדה העוסק בהליך שיווק פנסיוני בעת צירוף למוצר פנסיוני
רונית מורגנשטרן

נ

שיא לשכת סוכני הביטוח ליאור רוזנפלד,
פנה לממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
דורית סלינגר בבקשה להעניק תקופת
הערכות של שנה לנייר העמדה העוסק בהליך
שיווק פנסיוני בעת צירוף למוצר פנסיוני.
מדובר בהבהרה שפרסמה סלינגר בשבוע שעבר
בנושא הליך שיווק פנסיוני בעת צירוף למוצר
פנסיוני ולפיה" :סוכן ביטוח פנסיוני שמבצע
עסקה לגבי מוצר פנסיוני עבור לקוח ,בין היתר
צירוף למוצר פנסיוני ,מחויב בביצוע הליך שיווק
פנסיוני כפי שנקבע בהוראות החוק .כחלק מהליך
השיווק הפנסיוני עליו לברר את צרכיו של הלקוח
ולבחור עבורו את סוג המוצר הפנסיוני ,את
המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי המתאימים
לו ביותר וכן לנמק בכתב את המלצתו" .עוד
מבהירה הממונה כי "גוף מוסדי רשאי לשלם
עמלת הפצה רק במקרה שבו ביצע סוכן ביטוח
פנסיוני 'עסקה' כחלק מהליך של שיווק פנסיוני.
ככל שלא מבוצע הליך שיווק פנסיוני ,גוף מוסדי
אינו רשאי לשלם עמלת הפצה".
עם זאת ,סלינגר מציינת כי "בנסיבות העניין,
ובהתחשב ,בין השאר ,בהיקפה של הפרקטיקה
הקיימת ,אין בכוונתי להפעיל את סמכויות
האכיפה הנתונות לי בכל הקשור לפעולת
הגופים המוסדיים וסוכני הביטוח הפנסיוני
ביחס לעמלת הפצה ששולמה לסוכן ביטוח
פנסיוני לפני פרסום ההבהרה בשל ביצוע עסקה
ללא הליך שיווק פנסיוני".

רוזנפלד וסלינגר .סוכנים לא יוכלו לספק שירות כנדרש

"לא יעלה על הדעת שנושא כה מהותי ,המשפיע באופן כה נרחב על
כלל הציבור במשק ,בדגש על האוכלוסיות המוחלשות ,על מעסיקים וכן
על סוכני הביטוח ,יועבר בדרך של הודעת הבהרה קצרה ולאקונית"

השפעה על כלל הציבור
"לא יעלה על הדעת ,לא סביר ולא מידתי
הדבר ,שנושא כה מהותי ,המשפיע באופן
כה נרחב על כלל הציבור במשק ,בדגש על
האוכלוסיות המוחלשות ,על מעסיקים וכן על
סוכני הביטוח ,יועבר בדרך של הודעת הבהרה
קצרה ולאקונית ,ללא מתן תקופת הערכות תוך
לגיטימציה לביטוח הסכמים רטרואקטיבית,
וזאת חרף נוהג שהתקיים מעל עשור" ,הדגיש

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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רוזנפלד במכתבו לסלינגר.
במכתבו לממונה טוען רוזנפלד עוד כי
"המשמעות של ההבהרה הינה כי סוכנים
שכרתו הסכמי צירוף לרבים ,כבר למעלה
מעשור במסגרת הסכמי התקשרות עם גופים
מוסדיים ,לא יקבלו ממועד ההבהרה תשלומים
על הסכמים שכבר נחתמו  -והכל ללא תקופת
הערכות וללא כל הודעה מוקדמת" .עוד טוען

נשיא הלשכה בפני סלינגר" :ההבהרה ואופן
פרסומה עלולה להוביל למצב בו סוכנים לא
יוכלו לספק לציבור העובדים והמעסיקים את
השירות כנדרש .גם הגופים המוסדיים לא
ערוכים בעת הזו לשרת ציבור של מאות אלפי
לקוחות שנותרים ללא סוכן ביטוח .מי ייתן
שירות למאות אלפי המבוטחים ולמעסיקים
כבר מחר בבוקר?"

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל'  | 0306396676מנכ"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' korenly1@gmail.com ,05405977433

חדשות הביטוח

הלשכה יוזמת שת"פ עם משרד העלייה
והקליטה להסבת עולים מרוסיה לסוכני ביטוח
אניה לוין" :יש מחסור גדול בסוכנים דוברי רוסית"
רונית מורגנשטרן

ב

עקבות פנייה של נשיא הלשכה סו"ב
ליאור רוזנפלד אל חה"כ קסניה
סבטלובה )המחנה הציוני( ,החברה
בוועדת העלייה ,קליטה ותפוצות בכנסת,
תקיים הוועדה דיון ביוזמת הלשכה כפי שפורטה
במכתבו של רוזנפלד.
המכתב עוסק בסיוע בשילוב עולים חדשים
ברכישת מקצוע סוכן הביטוח ושילובם בשוק
העבודה.
לדברי רוזנפלד" :בעקבות פעילות של סו"ב אניה
לוין יו"ר סניף חיפה בלשכת סוכני ביטוח ,הריני
מתכבד לפנות אל כבודה בבקשה לקיים פגישה
בנושא סיוע בשילוב עולים חדשים ברכישת
מקצוע הביטוח ושילובם כסוכני ביטוח בישראל".
"מטרת הפגישה הינה לבחון אפשרות לקדם
בשיתוף עם משרד העלייה והקליטה סל של
הקלות לעולם החדשים הצעירים ,בכדי שיהיה
בידם להשיג רישיון סוכן ביטוח .כך למשל נודע
לח"מ כי עולים חדשים מקבלים מענק ללימודים
ויכולים ללמוד ביטוח על חשבון משרד העלייה
והקליטה ,אולם דבר זה לא פורסם בשום אמצעי של
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משרד הקליטה והעליה ועולים חדשים רבים אינם
מודעים לאפשרות זו .יתרה מכך ,עולים חדשים
רבים מגיעים לארץ עם תואר ראשון בכלכלה,
ראיית חשבון ,בנקאות ועוד .תארים אשר הינם
רלוונטיים למקצוע הביטוח ואשר יכולים לאפשר
להם לקבל פטורים מחלק ממבחני היסוד לקורס
לימודי הביטוח ,אולם גם במקרה דנא ,רוב העולים
החדשים אינם מודעים לזכות זו ולא ידועים איך
ואם ניתן לקבל את הפטור ובאלו מקצועות.
אשר על כן ,וכאמור לעיל ,ברצוני לקיים פגישה
בהשתתפות כבודה ובהשתתפות סו"ב אניה לוין
והח"מ ,יחד עם נציגי משרד העלייה והקליטה ,כדי
שנוכל לבחון יחדיו שיתוף פעולה לקידום מיזם
מיוחד של העמקת הידע לקבלת רישיון סוכן ביטוח
בקרב העולים החדשים ונבחן אפשרויות כיצד ניתן
לסייע לעולה החדש לרכוש מקצוע זה ,כולל כיצד
ניתן לסייע לו לאחר קבלת הרישיון להיקלט
במקומות עבודה מתאימים ולהתמחות בסוכנויות
ביטוח בפריסה ארצית לפי אזור המגורים".
סו"ב אניה לוין ,אף היא עולה חדשה )בארץ
 18שנה( מסבירה ל"ביטוח ופינננסים"" :יש

מחסור גדול גם בסוכני ביטוח וגם ברפרנטיות
בסוכנויות ובחברות הביטוח ,שהן דוברות רוסית.
המבוטח הרוסי ,שלרוב הוא בעל השכלה ודורש
העמקה בכל דבר ,מעדיף לקבל אותה ממישהו
דובר רוסית כדי להבין טוב יותר את הסוגיות
המרכבות בביטוח" ,טוענת לוין.
לדבריה ,הלשכה תהיה מוכנה לסייע לסוכנים
העולים בתחום המקצועי; אני לא דור המשך,
ולמדתי הכל לבד בעצמי ,אבל בכל פעם שהיה
לי קושי פניתי ליועצים בלשכה ,ונעזרתי בהם
המון .לכן צריך את שיתוף הפעולה בין הלשכה
שתהיה הכתובת המקצועית שלהם לבין משרד
הקליטה שיציע ברשימת המקצועות לעולים
החדשים גם את מקצוע סוכן הביטוח ותמריצים.
לאחר שהם ילמדו לא תהיה בעיה לקלוט אותם,
כי יש מחסור גדול בסוכני ביטוח דוברי רוסית",
סיכמה לוין.
הנושא היה אמור לעלות אתמול )יום רביעי(
בועדת העליה והקליטה בכנסת ,שבראשות ח"כ
אברהם נגוסה ,אך הדיון נדחה לבסוף ל<21
בפברואר.

חדשות הביטוח

רוזנפלד :אין גוף טכנולוגי שיוכל לתת את השירות
והמידע ברמה שמעניקים הסוכנים למבוטחים
כנס אלמנטר ה< 12של עדיף עסק בהזדמנויות העסקיות בעולם הביטוח אך הנושא המרכזי היה
עתיד ענף הביטוח בכלל ותפקידו של סוכן הביטוח בפרט • מגן הוקרה הוענק לשאול פסטרנק
רונית מורגנשטרן

"

אם כל כך הרבה שחקנים רוצים להקים חברת
ביטוח כנראה שיש עתיד לענף הביטוח ואפילו
עתיד ורוד .אפילו בעולם שבו רשויות המדינה,
כמו במדינות אחרות ,לא מספקות אפס קצהו של
הצורך הביטוחי ,בעולם שבו תרבות הצריכה הולכת
ומתעצמת ,בעולם שבו שלושה גופים מקימים חברות
ביטוח ,שניים מהם הבטיחו שיעבדו עם סוכנים,
כנראה שענף הביטוח צריך להיות פה .הוא יהיה פה
עם סוכני הביטוח ,כי הם הערוץ העיקרי המקצועי
שאותו המבוטח מבקש".
כך אמר נשיא לשכת סוכני הביטוח סו"ב ליאור
רוזנפלד בכנס אלמנטר ה< 12של "עדיף" שהתקיים
ביום שלישי השבוע ועסק בהזדמנויות העסקיות
בעולם המתחדש של הביטוח.
רוזנפלד הוסיף כי" :המבוטח מחפש דמות מקצועית,
אוטוריטה שתיתן שירות ,אנחנו יודעים שהעולם
משתנה ואנחנו נתאים את עצמנו באמצעות
הטכנולוגיה .לשכת סוכני ביטוח עובדת על כך
שסוכני הביטוח יהיו שם עם הדיגיטציה ולשם נוביל.
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אנחנו יודעים שסוכן הביטוח נדרש לתת שירות
 .24/7באמצעות הדיגיטציה ,המבוטח יוכל להגיע
לסוכן הביטוח שלו ,לקבל ממנו שירות ,לא אצל
גופים אחרים ולא במקום הסוכן .הוא יוכל להשתלב
יחד עם דיגיטציה ולתת שירות ונגישות גם לא
בשעות עבודה מקובלות .היתרון שטוענים לו גופים
דיגיטליים  -לא יהיה קיים".

פיתוח מוצרים חדשים
רוזנפלד התייחס בדבריו גם לצורך בהתפתחותו של
סוכן הביטוח והשתלבותו בעולם המתחדש" :אנחנו
יודעים שצריך לתכנן מוצרים חדשים ונתכנן .אנחנו
יודעים שהתפתחות טכנולוגית תדרוש מאתנו סוכני
הביטוח לבטח דברים אחרים .כולנו נחשפנו לרכב
האוטונומי .האם הוא יהיה מבוטח כמו בביטוח רכב
רגיל? האם ברכב ללא נהג הפרמיה תהיה זהה? הכיסוי
הביטוחי? לא .אנחנו נתאים את עצמנו לחידושים וגם
אנו סוכני הביטוח נהיה שם בפיתוח מוצרים חדשים".
לסיכום אמר נשיא הלשכה" :סוכני הביטוח ייתנו

שירות ומידע למבוטחים ומידע ברמה שגוף טכנולוגי
לא יוכל לתת ולכן נערך בהתאם .יש עתיד לענף
הביטוח .אנו בלשכת סוכני הביטוח עובדים בימים
אלה בנוסף לפיתוח כלים טכנולוגיים בשיתוף
היצרנים ,ואנו קוראים להם מכאן לשתף פעולה,
לערב אותנו בתהליכים ולהכנס אתנו ביחד למערכות
פיתוח כלים לסוכן ,כדי שאותו סוכן יוכל למכור את
המוצרים וגם לעבוד בצורה עצמאית לטובת המבוטח.
היינו כאן ,אנו נמצאים כאן ונהיה כאן גם בעתיד".

מגן הוקרה לשאול פסטרנק
במהלך הכנס קיבל נשיא לשכת סוכני הביטוח
לשעבר סו"ב שאול פסטרנק מגן הוקרה מידי עופר
נוריאל ,מייסד עדיף והעורך הראשי לשעבר שלו.
נוריאל כינה את פסטרנק בטקס המרגש" :מיחידי
הסגולה שנולדו לענף הביטוח".
פסטרנק" :העסק לא השתנה .אין דבר שנגדנו שלא
פועל לטובתנו" ,אמר והוסיף "תודה על הכבוד
שהענקתם לי".
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חדשות הביטוח

מ"מ נשיא לשכת סוכני ביטוח" :המטרה המרכזית
לשנה הקרובה היא חיזוק הקשר עם היצרנים"
בכירי הלשכה השתתפו בשולחן עגול שנערך בכנס עדיף השבוע • בין הנושאים שעלו:
תדמית סוכן הביטוח וחיזוק הקשרים עם הגופים הרגולטוריים

רונית מורגנשטרן

"

לבטח את עצמו ,אמנם בפרמיה יותר גבוה ,אבל
לא יימצא אדם בישראל ללא שהוא יכול לרכוש
כיסוי ביטוחי חובה לנזקי גוף".

בניגוד לגילוי הדעת של הממונה על ההגבלים
העסקיים".

ישנן לא מעט מטרות שהצבנו לעצמנו לשנה
הקרובה ,בלשון המעטה ,אבל התחייבנו ואני
מניח שנעמוד בכולן ,לאט-לאט ובזהירות" ,כך
סביבה דיגיטלית
אמר אתמול )ד'( מ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח,
בסוכן"
פגיעה
תיתכן
"לא
ליאור הורנצ'יק ,בשולחן עגול עם בכירי הלשכה,
נושא מרכזי נוסף שעלה בכנס עסק במערכות
שנערך בכנס האלמנטר של עדיף.
נושא נוסף שעלה לדיון הוא רווחיות הסוכן .השונות שיכולות להקל על סוכני הביטוח ,בעיקר
הורנצ'יק הסביר כי מטרה ראשית הינה חיזוק אין ספק שיש פגיעה ברווחיות הסוכן וגם בזו בתפעול היומיומי ובשיווק .מערכות העולות מיליוני
הקשר עם היצרנים ועבודה משותפת יחד ,תוך הבנה של חברות הביטוח .אחד הפתרונות לירידה שקלים .יו"ר ועדת הטכנולוגיה ,סו"ב עמוס גואטה,
שבקדמת הבמה תמיד יהיה סוכן הביטוח .שנית ,ברווחיות היא גביית שכר טרחה מהמבוטח .התייחס לכך ואמר כי "אחת הבעיות זה שמצד אחד
חיזוק הקשרים תוך הבנה של עבודה משותפת
עם הרגולציה ,והמטרה השלישית והעיקרית היא
תדמית סוכן הביטוח והחזרתו לקדמת הבמה.
מנחה השולחן העגול ,העורך הראשי של עדיף,
רועי ויינברגר ,ציין כי ניתן היה לראות בחודשיים
מאז נכנסה לתפקידה הנהגת הלשכה החדשה בליץ
תקשורתי ,כך שנציגיה של לשכת סוכני ביטוח
הופיעו כמעט כל יום וערב בתקשורת ,ושאל איך
זה מקדם את תדמית הסוכן.
"זה מקדם ,ללא כל ספק .כשאתה אומר בליץ
תקשורתי חשוב לציין שאנו בהתחלה של ההתחלה.
ליאור רוזנפלד ,הנשיא המכהן ,הכתיב שנהיה
בקדמת הבמה וכך היה מיום היבחרו ויהיה עד סוף
הקדנציה .השאיפות המרכזיות שלנו הן שכל בית
במדינת ישראל יידע שצריך לעבוד בליווי צמוד
של סוכן הביטוח ואני קורא לזה .ALL AROUND
הוא נאמן המשפחה וצריך ללוות אותה לאורך כל
בכירי הלשכה בכנס עדיף
השנים" ,השיב הורנצ'יק.
לדברי סו"ב ישראל גרטי ,יו"ר ועדת אלמנטר" ,אין איסור למעט חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני סוכנויות ביטוח נדרשות להמון אפליקציות ותוכנות
אחד הנושאים הדחופים שבכוונת הוועדה לטפל והתיקון בחוק מנובמבר בחוק ההסדרים ,סעיף שונות כדי לתפקד בסביבה שנעשית יותר דיגיטלית.
בהם הוא הסירוב של חברות ביטוח לבטח בביטוח 19א' המפורסם שבא ואסר לגבות שכר או הוצאות אנו צריכים ליצור קשר עם חברות ביטוח כדי להיעזר
מקיף נהג שהגיש בשלוש השנים האחרונות שתי מהלקוח אם הוא מקבל עמלה מהגוף המוסדי ,כלומר בהן במצבים שונים .חלק מחברות הביטוח נותנות
תביעות" .אין לנו מידע על היקף התופעה וגם לא אפשר לגבות מהלקוח ,אבל אם הסוכן מקבל עמלה תוכנות לסוכנים ,ואם המגמה הזו תימשך עם מספר
לפיקוח .זו תופעה שאני נתקל בה כשסוכנים פונים – נאסר עליו לגבות כסף מהלקוח" ,מסביר גבע .חברות גדול יותר ,ניתן יהיה לצמצם עלויות".
סו"ב יעקב סוויסה ציין כי עשה מחקר לגבי כל
אליי בבעיות כאלה ואחרות של שתי תביעות .יש ליאור הורנצ'יק הוסיף כי "אנו חושבים שנכון
עוד דבר שעלה בוועדת הכלכלה ,של מבוטחים לגבות כסף .מקצוע הסוכן הוא מקצוע יוקרתי התוכנות הפעילות בשוק ,גם בתחום בדיקת העמלות.
מעל  26שמסרבים לבטח כי אין להם עבר ביטוחי .ומחייב ולא סתם למדנו ימים ולילות .להיפגש "ישנו כשל שוק חמור בעולם הסימולטורים .סוכן
שני הדברים האלה נידונים מול הפיקוח ,והפיקוח עם סוכן ביטוח עולה כסף ואנו מעודדים ומחזקים ביטוח עובד באלמנטרי עם תוכנת באפי ,בפנסיוני
קיבל מוועדת הכספים  30יום וביקש ארכה להציג לגבות כסף ,איפה שניתן על פי חוק ,חד משמעית" עם אלמגור ,בחתימות עם תוכנה אחרת .המצב יצר
את התוכנית שלו ,שתאפשר למרות הכל לבטח עם
מ"מ נשיא לשכת להב ,טוביה צוק ,ביקש גם כשל שוק אדיר שגורם לסוכני הביטוח להוציא יותר
שתי תביעות ולא להשאיר אדם חשוף בלי ביטוח" .הוא להתייחס לנושא "יש גילוי דעת של הממונה מדי כסף על מערכות ניהול משרד .אם מחברים את
לדברי עו"ד ג'ון גבע "המגבלה לדעתי מסחרית על ההגבלים העסקיים ,שקבע כי אם הסוכנים לא כל העלויות זה מצב קטסטרופלי המסתכם בהוצאה
ולא בחוק .הואיל ומדובר בביטוח רשות ,אז לא ילכו בדרך שקבעה הממונה ,הם יזכו לתגובתה .של  3,000-4,000שקל על מערכות טכנולוגיות ,זה
ניתנו הכלים להתמודד עם זה .בביטוח חובה ,שהוא יש לרגולטור הזה מעמד של שופט .הוא יכול לא צריך להיות ככה".
גרטי הוסיף כי חלק גדול מתהליך הדיגיטציה
חובה כשמו ,כשחברת ביטוח מסרבת לבטח ,מקרה לעצור לחקירה .אני לא הייתי מייעץ לאף
של נזקי גוף של אדם מועד לפורענות ,הוא חייב הנהגה ובוודאי לא לנשיא הלשכה הנוכחי ללכת הוא לראות איך מורידים את הוצאות הסוכן.
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חדשות הביטוח

הוועדה לבריאות וסיעוד תקיים ישיבות
וירטואליות לטובת הסוכנים הרחוקים מהמרכז
יו"ר הוועדה איגור מורי" :נאפשר לסוכנים הנמצאים בצפון או בדרום לקחת חלק פעיל בישיבה
מבלי להגיע לאזור המרכז"
רונית מורגנשטרן

ב

ישיבתה הראשונה של הוועדה
לבריאות וסיעוד בלשכה ,הודיע
יו"ר הוועדה סו"ב איגור מורי
בדברי הפתיחה שלו על הרעיון החדשני
לפיו הוועדה תקיים ישיבות וירטואליות:
"זה יאפשר למי שנמצא בצפון או בדרום
להשתתף בישיבה מבלי להצטרך להגיע
למרכז .כולם יצורפו למערכת ,אשלח
מייל לכולם איך עושים את זה .זו ישיבה
לכל דבר ,רק קצרה יותר ,מתומצתת יותר
ולא מחייבת נסיעה".
בנוסף ,אמר מורי ,כי בקדנציה הנוכחית
יתקיימו חלק מהישיבות במחוזות אחרים
ובסניפים “.יו"ר הסניף צריך לדאוג למקום
אם הוא רוצה לארח אותנו ,וגם סוכני הסניף איגור מורי ויואל זיו
יוזמנו לישיבה .אני בטוח שיש להם הרבה
רעיונות ,שאלות ,בעיות .לא נסתגר בוועדה".
מוסף לסוכן הביטוח ,לתת אוזן קשבת  24שעות
לדבריו ,הוועדה תעסוק כהחלטה אסטרטגית לכל סוכן ביטוח בכל בעיה .אני מצפה וגם איגור,
רק בכל מה שקשור לסוכן" :ללקוחות שלנו יש שבאמת תתרמו מעצמכם .אין ספק שלכל אחד
ארגונים ,ויש לוביסטים ויש תנועות ציבוריות ,מכם יש ערך מוסף".
כולם דואגים ללקוח .מבחינתנו ,הדבר הכי חשוב
בשלב זה הציגו חברי הוועדה שהשתתפו בישיבה
זה לדאוג לסוכן ,אם במקורות פרנסה חדשים ,את עצמם ואת הפרוייקטים אותם הובילו במסגרת
בייצוג מול הרגולציה ,וכל מה שחשוב לאינטרס הוועדה:
של הסוכן וטובתו" ,הדגיש מורי.
סו"ב חגי לנצט ממשגב שבגליל התחתון:
סו"ב יוסי אנגלמן ,סגן נשיא הלשכה ,שהצטרף "לקחתי על עצמי להוביל פרויקט של רענון של
לישיבה ,בירך בשם הנשיא את הוועדה ואמר :פרויקט שכבר נעשה בעבר במגזינים של הלשכה,
"אני מכיר את איגור הרבה שנים אני בטוח שיש של מורה נבוכים ,אורים ותומים של כל נבכי
פה גם צוות שאשמח להכיר את כולם .אני מאוד ביטוח הבריאות .מדריך לפי קטגוריות בצורה
מקווה שהוועדה הזו תעמוד עד סוף הקדנציה נושאית מול כל חברות הביטוח“.
במטרות שתציב לעצמה“.
בפרויקט המדריך ישתתף גם סו"ב עופר חורש:
"אני ממושב טל<שחר .למעלה מ< 30שנה בענף.
נרתמים למשימה
רוב השנים עבדתי כמפקח בחברות ביטוח .לפני
מורי בירך את סו"ב יואל זיו ,יו"ר הוועדה  7שנים הצטרפתי ליונט ויש לי יחידת סוכנים.
בקדנציה הקודמת ,שהוזמן לישיבה ואמר" :חלק בשנים האחרונות פניתי לכיוון בריאות וסיעוד“.
סו"ב אולג זרוצקי" :אני גר בבית שמש .בענף
מהדברים שיש היום לסוכנים ,בטח בתחום ביטוח
נסיעות לחו"ל ,זה הישג כמעט בלעדי של יואל למעלה מ< 20שנה .המשימה שלי היא לבנות את
ואי  -אפשר להמשיך בעבודה בלי להוקיר את ההשוואה המעודכנת בין תכניות המחלות הקשות
וגם להראות שינוי שחל בתכניות אלה במשך
פעילותו במשך השנים האלה".
יואל זיו סקר את פעילות הועדה בתקופתו :הזמן .באמצעות מחלות קשות ניתן למנף עסקים
”ועדת בריאות היא אחת הוועדות החשובות ,אחרים ולהלביש מוצרים נוספים".
סו"ב רבקה גרבר" :אני גרה ברעננה .בענף 28
עובדה שיושב ראש שלה הוא בוועד המנהל .היא
באמת מובילה דרך לסוכני ביטוח .אין ספק שהיא שנים ,בבריאות  26שנים .רוב המבוטחים שלי הם
אחד הנושאים החשובים או הענפים המתקדמים בבריאות וסיעוד וגם בביטוחי חיים .לפני  3שנים
הוא בריאות .במהלך  4השנים האחרונות שהיינו הכנסתי את בתי לעסק והיא אחראית על ביטוחי
בקדנציה ,זה מה שניסינו לעשות  -לתת ערך חיים וחיסכון .אני מובילה בוועדה את הנושא של
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טכנולוגיות המתקדמות .ככל שהרפואה
מתקדמת הפוליסה שלנו צריכה לצעוד
בעקבות ההתפתחות".
סו"ב יאן קוגן" :אני מרחובות ,הגעתי
מתחום הפיננסים מחברת פרופיט .אני הולך
לרכז בקדנציה הזו את תחום הניתוחים בחו"ל.
ענף זה במשך השנים נחבא אל הכלים ולא
התעמקו בחשיבותו .בתקופה הקרובה לאור
הרגולציה החונקת וההתקדמות הרפואית,
אפשרות לבצע ניתוח בחו"ל תהפוך
לאופציה שימושית לציבור המבוטחים.
אפשר לראות זאת בדוגמה של באימיס,
בית<חולים מתמחה בקפריסין בתחום ניתוחי
עמוד שדרה ומפרקים".
סו"ב בן שרעבי" :אני מרחובות ,דור שני
בענף .מתעסקים בביטוחי בריאות וסיעוד
ובביטוחי חיים .בוועדה אתמקד בנושא של ביטוח
פרטי מול שב"ן בניתוחים בישראל ובטכנולוגיות
מתקדמות .השב"נים והיחס אליהם משתנה כיום
ובמדריך הבריאות שתוציא הוועדה נשים דגש על
ההבדלים והחוסרים".
סו"ב אורי פרלשטיין מראשון לציון" :אני עוסק
בכל התחומים .אתמקד בארגון מטעם הוועדה של
מערך של שיעורי ביטוחי בריאות ,כדי שסוכן
שיראה פוליסה ידע על מה מדובר ,ידע לקרוא את
הפוליסות הישנות והחדשות .זה יעשה בשיתוף
פעולה עם אנשי המכללה ,רונן דניאלי וחוה
פרידמן ועם ועדת הכשרת הסוכן והצעירים של
דביר רפ".
סו"ב כאמל אבו אל היג'א" :אני מטמרה
מהצפון .במקצוע מ< .2004יש סוכנים שהם חברי
לשכה שלא מוכרים ביטוחי בריאות וחיים בכלל,
ועוסקים רק במכוניות וביטוח חובה .צריך להביא
אותם ללשכה ולהכניס אותם לענף .תפקידי יהיה
רוחבי בהנגשת תוצרי הוועדה לסוכני המגזר.
מעבר לכך אדאג לארגן מספר סיורים בבתי
חולים להרחבת הידע והבנה מקצועית של סוכני
הביטוח".
סו"ב אבינועם אקווה מראשון לציון 25" :שנה
בתחום .אני משווק בעיקר בריאות וריסקים .אני
במקצועי מגשר מטעם בתי משפט ומשפטן .חשבתי
על רעיון  -לעשות מרכז גישור בין סוכנים ובין
סוכנים למבוטחים .מעבר לכך המשימה המרכזית
תהיה להנגיש לסוכנים את כתיבת חוות הדעת
המקצועיות".

סוכן/ת יקר/ה
שלמה ביטוח מודה לך על השתתפותך באירוע
בזכותך חגגנו אירוע של פעם בעשור!

תודה!

עשור של
הצלחות
מ
ש
ו
תפו

שלמהביטוח

ת

שלמהביטוח

יו"ר הוועדות

הכירו את יושבי ראש המחוזות
בשבועות הקרובים נכיר מקרוב את יושבי ראש המחוזות – מי הם ,קצת על חייהם הפרטיים וגם תובנות
שלהם על הענף בכלל וסוכני הביטוח בפרט • והפעם – יו"ר מחוז חיפה והצפון – סו"ב מיכה אדוני
רונית מורגנשטרן

סו"ב מיכה אדוני ,יו"ר מחוז
חיפה והצפון

ס

ו"ב מיכה אדוני אוהב ויודע
לכתוב; כך למשל הוא כותב
בכל שבוע טור מקצועי בתחום
הביטוח ,שמתפרסם לא אחת גם בעיתו<
נים הארציים .הוא מרואיין תדיר ברדיו,
מעביר הרצאות מקצועיות במכללות מה
שהופך אותו לבעל סמכא וידען בתחום
הביטוח .מיכה הוא חבר לשכה ותיק )37
שנה( ומשמש בנוסף לתפקידו כיו"ר מחוז
חיפה והצפון של לשכת סוכני ביטוח ,גם
כחבר הוועד המנהל וחבר המועצה האר<
צית ב< 12השנים האחרונות .יש לו דור
המשך – בנו ,שעובד אתו בסוכנות.
מיכה אדוני ,נשוי לחגית ואב לארבעה
 רן ,מור ,הילה ושלום .הוא מתגוררבטבריה ובבעלותו סוכנות הביטוח "מיכה
סו"ב אדוני .יחסי סוכני הביטוח וחברות הביטוח אינם כבעבר
אדוני" שהוקמה ב< 1980ויש לה מוניטין
רב בעיר.
מיכה אדוני" :אני רואה גם
"מצ
שבבעלותו
הביטוח
סוכנות
אדוני,
לדברי
<
טיינת באמינותה ומעניקה רמת שירות גבוהה חשיבות רבה לטיפוח הקשר עם
ומקצועית .סוכנות הביטוח מייצגת את רוב
המגזר והפיכתו לשותף פעיל
חברות הביטוח ,זאת כדי לתת למבוטחים את
בלשכה .יש לנו במחוז הצפון
ההצעה המשתלמת ביותר .משרדיה נמצאים בט<
בריה והיא פועלת ברוב ענפי הביטוח .העובדים יו"ר נבחר של סניף טבריה ,גליל
נבחרים בקפידה רבה  -בדגש על מקצועיות,
והעמקים ,ואני אתן לו גיבוי
מצוינות ,הגינות ,זמן תגובה מהיר -ורמת שרות
ותמיכה לקידום שני המגזרים"
גבוהה".
ואת רווחיהם" ,טוען אדוני ומוסיף כי "הכיוון
מעבר מעמלה לשכר טרחה
המסתמן של הפיקוח הוא מעבר מעמלה לשכר
בתשובה לשאלה איך הוא רואה את יחסי סוכני טרחה ,וזו לטעמי תהיה רעידת אדמה לסוכני
הביטוח .זה קרה במדינות מסוימות ורוב סוכני
הביטוח וחברות הביטוח אומר אדוני:
"יחסי סוכני הביטוח וחברות הביטוח אינם כתמול הביטוח התאדו .פגיעתן של חברות הביטוח
שלשום .הן שכחו מנין כל הכסף הרב הגיע בסוכנים גדולה יותר אף מהרגולציה .הן רוצות
אליהם ,ופוגעות כל העת בעמלתו של הסוכן; הן יותר כסף".
עובדות גם עם סוכן וגם מפעילות 'ישירים' מעל
ראשי הסוכנים .בנוסף ,חברות הביטוח שותקות חיזוק הקשר עם הפריפריה
כאשר הם עדות לפגיעה מתמשכת בסוכן הביטוח
מה תכניותיך במחוז לקדנציה הנוכחית?
מצד כל גורמים שונים" ,הוא מדגיש.
"מחוז חיפה והצפון נחשב למחוז מוביל ומודל
לדבריו ,מה שמטריד כיום את סוכן הביטוח לחיקוי בלשכת סוכני הביטוח .אני מתכוון לבצע
היא הירידה המתמדת בהכנסתו מול עליה סיעור מוחות ביחד עם חברי ולבדוק מדוע רק
בהוצאות "וכל זאת במקביל למאמץ היתר כ< 20%מהסוכנים מגיעים לכנסי הלשכה .זה
שעושה הרגולציה ביחד עם התקשורת ,לייתר לא נכון ולא יכול להמשך .צריך חישוב מסלול
את סוכני הביטוח ,להקטין את נתח השוק שלהם מחדש .לי אישית יש תכניות בנדון .עם היבחרי
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לקדנציה נוספת אצדיק את האמון שניתן
לי וליו"ר סניף חיפה סו"ב אניה לוין.
אנו נדאג לשלב סוכנים בעשיה תוך
כדי חיזוק הקשר עם הפריפריה; נדבר
ונפגוש את סוכן הקצה ,נהווה אוזן קשבת
ונעביר את מסר הלשכה וחשיבותה הרבה
לסוכן ולחיזוק מעמדו  -כוחנו בגודלנו
ובאחדותנו .זהו צו השעה .צירוף סוכנים
צעירים ואחרים כחברי לשכה ,הטמעת
מודל הסניורים ,מתן כלים מקצועיים
ביחד עם המכללה בסניף חיפה והצפון.
"אני רואה גם חשיבות רבה לטיפוח
הקשר הטוב עם מנהלי חברות הביטוח.
דגש נוסף יינתן לחיזוק הקשר עם המגזר
והפיכתו לשותף פעיל בלשכה .יש לנו
במחוז הצפון יו"ר נבחר של סניף טבריה
גליל והעמקים ,סו"ב מוחמד חטיב,
ואני אתן לו גיבוי ותמיכה לקידום שני
המגזרים".
יש לך מסר לסוכני הביטוח ,לסוכני
המחוז?
"אני צופה שיהיו לנו ארבע שנים קשות
ומאתגרות בענף הביטוח בכלל ולסוכן הביטוח
בפרט .יש הרבה איומים על עתידו של סוכן
הביטוח ומעמדו .אני מבקש שתחזקו את הבית
 הלשכה שהיא החותם המקצועי שלנו והגוףהיחיד שיכול להגן עלינו .אמנם הלשכה אינה
כל יכול אך ככל שתהיה גדולה וחזקה יותר ,היא
תוכל לעשות יותר .לכן ,חשוב להגיע לכנסים,
להתמקצע ,לבצע שילוב בינדורי ,דיגיטציה,
להטמיע נושא תכנון פרישה ,לגבות שכר טרחה
בהתאם למותר .מה שהיה לא יהיה יותר ,וכל
הנ"ל הם אשר יהפכו אותנו נחושים ומאמינים
יותר בעצמנו .לכן מותר לכם גם לשאול מדי
פעם את עצמכם" :מה אני עושה למען הלשכה?".
ליצירת קשר עם סו"ב מיכה אדוני:
050-5252283
michaa_adoni@walla.co.il

אירועי הלשכה
…  – 19.2.2018יום עיון מחוז ירושלים יתקיים
ביס פלאנט ,נעמי  , 4ירושלים בין השעות
 .9:00–14:00יום העיון בשיתוף "איתוראן".

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

סוכן צעיר

"אני מסייע לאנשים במצבים
שבדרך כלל הכי קשים להם"

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו והשבוע :אמיר טנצר,
מנהל סוכנות בן עמי ביטוחים
גיל32 :
מצב משפחתי :נשוי 1 +
השכלה :תואר ראשון בביטוח מהמכללה האקדמית
נתניה
ותק בביטוח 9 :שנים
רישיון :אלמנטרי וחיים
סוכן שכיר (דור המשך) ,מנהל משרד “בן עמי ביטוחים”
ברחובות.
איך הגעת להיות סוכן ביטוח?
“אני דור המשך לאבי בן עמי טנצר ,שהוא סוכן
ביטוח ותיק ברחובות .הגעתי לענף הביטוח במסלול
ישיר אחרי הצבא ,פשוט נמשכתי לענף כי זה עניין
אותי .בשנת  2008הצטרפתי לאבא שלי בסוכנות.
בשנת  2009התחלתי ללמוד לתואר בביטוח במכללה
האקדמית נתניה .ב־ 2012התחלתי להוציא רישיונות
בפועל .קבלתי את רישיון סוכן חיים ב־ 2014ורישיון
אלמנטארי ב־ .2017כיום אני גם חבר הוועדה לגיוס

אמיר טנצר

סוכנים בלשכת סוכני ביטוח".
מה אתה אוהב במקצוע?
אני אוהב את העובדה שאני מסייע לאנשים במצבים
שבדרך כלל הכי קשים להם או באירועים מסובכים
שמשבשים להם את שגרת החיים.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
בעוד עשר שנים אני רואה את עצמי ממשיך בענף
הביטוח ,להתפתח ולגדול.
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
אני רואה את עתיד סוכן הביטוח כמובטח ,כזה שתמיד
יהיה בו צורך למרות העידן הדיגיטלי ויחד אתו.
איזה טיפים תוכל לתת לסוכנים מתחילים?
להיות מקצועי כל הזמן כי הענף משתנה במהירות
וכדי להדביק את הקצב צריך כל הזמן ללמוד
ולהתעדכן .בנוסף ,להיות ישר והגון  -בסוף זה משתלם
כפליים.

פרישת השבוע

רון קשת עם סיפור מיוחד הבוחן מקרוב את מכלול
האפשרויות שכדאי לבדוק לקראת גיל הפרישה

נ

רון קשת

כנסו אלי למשרד ,בני זוג באמצע שנות ה<60
לחייהם .מאופקים מאוד בלבוש סולידי" .במה
אני יכול לעזור לכם חברים?" ,שאלתי.
"קיבלנו כמה מכתבים מחברות הביטוח המודיעים
שהפוליסות שלנו מסתיימות בגיל  65ובשיחה עם
סוכן הביטוח שלנו הוא המליץ לנו להגיע אליך
להתייעצות לקראת הפרישה.
"גם רואה החשבון שלנו שמלווה אותנו שנים
רבות טוען שאנחנו בבעיה גדולה מאוד עם נושא
הפרישה שלנו ואנחנו כאן על מנת לקבל תמונת
מצב עדכנית".
מתוך סקרנות שאלתי" ,מדוע רואה החשבון חושב
שאתם בבעיה?"" ,האם הוא ביצע עבורכם בדיקה
של התוכניות הפנסיוניות או משהו דומה?".
לא ,השיב הבעל" ,יש לנו חברה שפתחתי יחד
עם עוד שותף לפני כ< 30שנה .השותף עצמו נפטר
והבן שלו נכנס במקומו .גם הבן שלי עובד כשכיר
בעסק".
"לדברי רואה החשבון בגלל שאני שכיר בעל
מניות )בעל שליטה( במשך שנים רבות התשלום
לפוליסת ביטוח המנהלים שלי היה נמוך לפי
התקרה של בעלי שליטה ולכן לא הצטברו לי
סכומים מספקים".
אתה מבין ,אמרה אשתו ,שעד לאותו הרגע לא
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שמעתי את קולה" .אני כבר שנים חיה בצמצום
ומנסה לחסוך ובעיקר להתרגל לחיות בצמצום כפי
שכנראה נחיה לעת זקנה".
אתה לא מבין רון ,המשיך הבעל" ,יש לנו עסק
טוב וגדול והמשכורת יפה אבל אני לא נהנה
מהחיים בגלל החשש מהעתיד והחסכנות הכמעט
אובסיבית שלה .כבר  5שנים שלא היינו בחו"ל.
כשהגעתי לגיל  60החרדות שלה התגברו".
ביקשתי להסתכל על תלוש המשכורת שלו ,אכן
שכר של כ< 30,000שקל לחודש .חייכתי את החיוך
הכי מרגיע שלי ואמרתי להם" :חברים ,מנסיוני
ועוד לפני שאני מתחיל לבדוק כנראה שהמצב טוב
יותר ממה שאתם חוששים".
ביקשתי לקבל מהם את הנתון של רמת
ההוצאות שלהם כיום והוצאות חד פעמיות נוספות
מתוכננות.
מסתבר שהם בהחלט חיים בצמצום ,ההוצאות
שלהם לא עלו על  13,000שקל לחודש נטו
ובשכלול של ההוצאות התקופתיות  17,000שקל.
יתרה מזאת הם הצליחו לחסוך סכום ניכר
שהושקע בתבונה והצטבר למעל  770,000שקל.
גם תמונת המצב הפנסיונית המשולבת של שני
בני הזוג הייתה פחות גרועה ממה שהם תארו.
שלא לציין שרבע מהתקציב שלהם יגיע מתשלומי

הביטוח הלאומי.
חשפתי בפניהם את האפשרות לקבלת "פנסיה
תקציבית" ממקורות החברה לאחר שיפרוש בסכום
חודשי של למעלה מ< 10,000שקל לחודש.
הנתונים הראו שהם נמצאים בפלוס משמעותי
של הנכסים לעומת ההוצאות.
כאשר הנתונים והתיק נמסרו להם ראיתי אותה
מורידה את הראש משעינה את המצח על כף היד,
נושמת עמוקות ומנענעת בראשה.
הייתה שתיקה בחדר משך דקה ארוכה .הראשון
שהתאושש היה הבעל .תגיד רון אתה בטח לא
יכול לענות לי על זה .למה לא הגענו אליך לפני
שנים.
לזה ידידי אין לי תשובה אישית ,אני רק שמח
שיכולתי לעזור ובעיקר עלייך גבירתי אני פוקד
 לכי לעשות לעצמך קניות של מה שאת רוצהואוהבת ותשתחררי מתחושת המחנק הלא נכונה.
לכם קוראים שלי ,אם אתם או מישהו שאתם
מכירים יכול לדעתכם לקבל ערך ממה שאתם
קוראים כאן אשמח לעמוד לרשותכם .מאחל לכם
סופשבוע נעים ושלעולם לא תצעדו לבד.
הכותב הוא מנהל מיזם הפרישה
בלשכת סוכני ביטוח

אסטרטגיה עסקית

שיקולים בחבירה לשותף אסטרטגי
בתיק הביטוח ,והדרך חזרה
עו"ד שלמה ברמץ מסביר כיצד לחבור לשותף אסטרטגי בדרך הטובה ביותר ואיך
זה יזניק את הסוכנות שלכם למעלה

ב

עו"ד שלמה ברמץ

ימים אלו כשעולם הביטוח מלא
בהחלטות רגולטוריות הדורשות מסוכן
הביטוח שינוי התנהלות במהלך כריתת
חוזה הביטוח ,והכנסת טכנולוגיה חדשה למשרד,
השיקול של הכנסת שותף אסטרטגי לתיק הביטוח
בהחלט עשויה להשתלם עסקית.
מהלך של שותפות בתיק הביטוח ,שונה במהותו
מהצטרפות לסוכנות ביטוח במעמד של סוכן
משנה .היתרון הבולט הוא בהעצמה כלכלית של
סוכן הביטוח.
יישום ההחלטה לבצע שינוי ולשלב שותף
אסטרטגי עשויה להיות פריצת דרך
של סוכן הרוצה לגדול ולצמוח.
מהם השיקולים בדרך להכנסת
שותף אסטרטגי?
א .היכולת הטובה שלך כסוכן
להתמקד במכירות ,מול היכולת
הפחות טובה בהתנהלות מול
הרגולציה.
ב .דור ההמשך שלך פנה או יפנה
לדרך אחרת שאינה ביטוח.
ג .חשיפה לטכנולוגיה חדשה
וחיסכון משמעותי ברכישתה.
ד .נסיגה ברכישת לקוחות חדשים,
שותפות שעשויה להשתלם עסקית
נטישת לקוחות קיימים ,קיטון
בעמלות.
דוגמה לאופציה הראשונה הנגדית :במידה
ה .תיק הביטוח שלך הינו עם פוטנציאל גדילה והמוכר )סוכן הביטוח( לא מימש את האופציה
שיכול להתממש באמצעות שותפות זו.
שעמדה לזכותו ,וחלפו להם מנין הימים בו
השאלה המרכזית שעולה טרם ביצוע מהלך התאפשר לו לפרק ו/או להשיב לעצמו את
מסוג זה של הכנסת שותף היא האם יש דרך המניות או את תיק הביטוח ,ניתנת לקונה )לשותף
חזרה במידה והצפיות העסקיות מהשותפות לא האסטרטגי( האפשרות לצאת מהעסקה ע"י פירוק
התממשו.
השותפות ,או השבת המניות )לסוכן הביטוח(.
המהלך האפשרי הוא למכור חלק מתיק הביטוח
הקונה )השותף האסטרטגי( ,על פי שיקול דעתו
באמצעות הסכם שותפות או באמצעות מכירת הבלעדי ,ימכור לסוכן הביטוח את המניות שרכש
חלק ממניות תאגיד הביטוח ,כל אחד על פי מצבו ממנו ,נניח  -החל מתום  24חודשים מיום חתימת
המשפטי.
ההסכם )ולמשך תקופה קצובה המוגדרת מראש(
מהלך מסוג זה מלווה בחששות של שני הצדדים .במחיר שנקבע מראש בהסכם .במצב זה חוזרים
ברור לכולם איך יראה "טקס החתונה"
שוב לנקודת ההתחלה.
אך החשש הוא מההתנהלות המשותפת .לשם
בחלוף הזמן ,אם שני הצדדים מפיקים רווחים
כך תעוגן בהסכם אפשרות ליציאה בדמות מהשותפות ,וניהול השותפות נעשה בשיתוף
"אופציה" .אופציה זו תאפשר לצדדים דרך חזרה והסכמה מלאים ,קיימת אפשרות לצדדים להשלים
לנקודת ההתחלה.
את העסקה באופן שהשותף האסטרטגי ירכוש את
האופציות כפי שתוארה להלן תאפשר לשני מלוא הזכויות של סוכן הביטוח באופן הבא:
הצדדים בזמנים קבועים מראש ,במחיר המוסכם
דוגמה לאופציה השניה :בתנאי שאף לא אחד
מראש ,לחזור בהם ולבטל את השותפות או להשיב מהצדדים מימש את האופציה שעמדה לרשותו
את המניות שנמכרו .
עד כה .המוכר )סוכן הביטוח( מעניק לשותף
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דוגמה לאופציה הראשונה :הקונה )השותף
האסטרטגי( נותן הסכמתו מראש לסוכן )המוכר(
לחזור בו ולפרק את השותפות .כאשר למוכר
)הסוכן( יש שיקול דעת בלעדי.
אופציה זו תחל מתום  18חודשים מיום
חתימת ההסכם ,ולמשך  90ימים )תקופת מימוש
האופציה( ,במחיר שנקבע מראש בהסכם.
אם תמומש האופציה ,יפקיד המוכר )הסוכן( בידי
הקונה )השותף האסטרטגי( את הסכום שנקבע
בהסכם )שאינו חייב להיות זהה לסכום המקורי(.
במצב זה תיק הביטוח חוזר לסוכן המוכר.

האסטרטגי אפשרות לרכוש חלק נוסף )מחצית
התיק הנותר( מתיק הביטוח או ממניותיו של
התאגיד שבבעלות סוכן הביטוח.
אופציה זו )תינתן להחלטתו הבלעדית של השותף
האסטרטגי( ותמומש לאחר כ< 48חודשים מיום
חתימת ההסכם ,במחיר שנקבע מראש בהסכם
המקורי ,או בנוסחה שהוגדרה מראש בהסכם
המקורי .הנוסחה תיקח בחשבון את הגידול בעמלות
לדוגמה.
דוגמה לאופציה השניה הנגדית:
היה והשותף האסטרטגי לא מימש האת האופציה
שעמדה לרשותו.
לסוכן הביטוח קיימת האופציה
למכור לו )לשותף האסטרטגי() ,על
פי שיקול דעתו הבלעדי של הסוכן(
את כל החלק הנותר מתיק הביטוח
שבידי סוכן הביטוח ,או את כל
המניות שנותרו בבעלותו.
אופציה זו יכול שתמומש החל מ<60
חודשים מיום חתימת ההסכם ,במחיר
קבוע מראש.
הערות:
מחיר המניות או התיק הנמכר,
בכל אופציה ,יכול שיתומחר שונה
מהמחיר ההתחלתי.
יש לקחת בחשבון כי בחלוף הזמן השותפות
תשביח את התיק.
בכל מימוש אופציה )במידה ומדובר בתאגיד(
יש לחזור ולבקש את אישור המפקח על הביטוח.
במכירת מניות אין חיוב מע"מ.
בכל הליך המכירה חשוב ,להשתמש בשרותי
רו"ח שתחום התמחותו ספציפי לעסקה ,שכן הוא
זה שייצג אותך מול רשויות המס.
ככל שבתיק ביטוח המועמד למכירה ,קיים
קולקטיב "גדול" עם ניידות עובדים  -עזיבות
עבודה ,ניתן לבודד אותו .יקבע לו מחיר ,השונה
ממחיר התיק הנמכר ,על ידי נוסחה שתביא בחשבון
את עזיבות העבודה לאורך תקופה המוגדרת מראש.
במונח אופציה הכוונה כי לצד המחזיק בה
היא בגדר אפשרות בחירה אם לממשה בתנאיה
שהוגדרו מראש .אך אם החליט לממשה ,לצד
האחר היא בגדר חובה לביצוע.
אין בכתיבת מאמר זה המלצה לביצוע .כל
העושה שימוש בנאמר במאמר זה ,עושה זאת
על אחריותו הבלעדית.

חדשות הביטוח

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים:
“תרבות הנהיגה בישראל היא הגורם
האחראי לתאונות הדרכים הקטלניות”
שלושת הגורמים המרכזיים לתאונות הדרכים בארץ – תשתיות ,אכיפה ותרבות
נהיגה • כמות ההרוגים בתוך העיר עלתה משמעותית
רונית מורגנשטרן

"

 70%מההורים יודעים שאופניים חשמליים והובר<בורד מותרים לנסיעה
רק החל מגיל  ,16ובכל זאת קונים לילדיהם הקטינים את כלי הרכב
האלה והתוצאה – קטלנית“ .כך אמרה מנכ“לית הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים רחל טבת ויזל ,בהתבססה על סקר שביצעה הרשות
לאחרונה ושממצאיו הוצגו במסגרת כנס אלמנטר ה< 12של עדיף.
טבת ויזל הוסיפה ואמרה” :אני גרה בשוהם ,ורואה בכל יום ’להקות‘ של
ילדים על הובר<בורד ,כלי שמותר לשימוש רק מעל גיל  .16מכירים ילד
מעל גיל  16שנוסע בהובר<בורד? כולם מתחת לגיל  16ונוסעים בלי קסדות.
מי קנה להם את ההובר<בורדים? לא הילדים עצמם .ילד בן  12או בן 10

שליש מההרוגים הם מהחברה הערבית

צילוםfotolia :

לא יכול לקנות לעצמו .מישהו קנה לו .מישהו גם קנה אופניים חשמליים
לנערים מתחת לגיל  .16רק מתחילת השנה נהרגו שני רוכבי אופניים
חשמליים .ההורים יודעים שזה אסור ובכל זאת קונים .מה זה אומר עלינו
כהורים וכחברה? מאוד מטריד“ ,אמרה טבת ויזל וציינה עוד כי ”חשוב להבין,
ביחס לרוב העולם ,מצבנו לא מזהיר .המצב בארה“ב גרוע בהרבה ,אבל מהם
אי אפשר ללמוד כלום בעניין הזה .יש במדינות אירופה תוכנית שנקראת
 VISION ZEROששואפת לאפס תאונות .זה נשמע יומרני אבל זו תפיסה
מעניינת של לחשוב על האפס ולא מעבר“.

 364הרוגים בשנה
על פי נתוני הרשות ,מספר הרוגי תאונות הדרכים בשנת  2017זהים לאלו
של  364 - 2016הרוגים .כשליש מההרוגים הם מהחברה הערבית 70 .הרוגים
הם רוכבי אופנועים וחלק בלתי מבוטל הוא בתאונות דרכים עצמיות .גם
לאוטובוסים ומשאיות חלק גדול בתאונות הדרכים.
”שליש מההרוגים הם מהחברה הערבית“ ,אמרה טבת ויזל” :זה נתון מזעזע.
ישנה תכנית למאבק בתאונות דרכים בחברה הערבית ,הכוללת אסטרטגיה
ופרסום .גם בקרב הולכי רגל מבוגרים הבעיה חמורה .בני  65ומעלה מעורבים
בכמות תאונות הדרכים הרבה ביותר בקרב הולכי הרגל .הם גם מעורבים
עיקריים כפוגעים בתאונות דרכים“ ,ציינה מנכ“לית הרשות ,והוסיפה:
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”בשבוע שעבר נהרגו  10אנשים בתאונות דרכים .במודיעין עילית חצה ילד
את הכביש במקום שאין בו מעבר חצייה ונפגע .בטובא זנגרייה נהרג ילד בן
 15בהתהפכות טרקטורון .ובכביש  ,89התאונה המדוברת ,הנהג הפוגע הוא
בן  17ללא רישיון נהיגה .כל אלה מקרים שאירעו לאחרונה ,ולא פרטתי
הכל“ ,הדגישה.

רבע מההרוגים  -במעבר החציה
לדבריה ,מבין שלושת המרכיבים של תאונות דרכים :תשתיות ,אכיפה,
ותרבות נהיגה ,השלישי הוא המכריע ואחראי לכמות התאונות הגדולה ביותר:
”לאכיפה קפדנית וריבוי ניידות בכבישים ישנה השפעה על תרבות הנהיגה
ועל תאונות הדרכים” .אכיפה תמיד עוזרת אבל לא תהיה ניידת בכל מקום.
בתוך הערים יש כמות הרוגים גדולה בצורה דרמטית .רבע מההרוגים נהרגו
על מעבר חציה כי לא נתנו זכות קדימה .לא תהיה ניידת בכל מעבר חציה“,
אמרה וקראה לציבור הישראלי :יש לפעול לשינוי תרבות הנהיגה בישראל.
על סוכני הביטוח וכל העוסקים בענף ללמוד את הנתונים השוטפים ואת
הסטטיסטיקה ולפעול לחיזוק נקודות התורפה המובילות לריבוי תאונות“.

חדשות הביטוח

מפקדים ומפקדות בצה"ל התארחו
בלשכה בתל אביב

מנכ"ל הלשכה" :אנו רואים בשת"פ עם צה"ל חלק נכבד בפעילות הלשכה בקהילה"

רונית מורגנשטרן

ב

יום ראשון אירחה לשכת סוכני
ביטוח את שדרת הפיקוד של
בית הספר למפקדים של מערך
מג"ל )מערך גיבוי לחימה( האחראי על
ליווי הטירונים והכשרה מ"כים/יות.
קציני וקצינות הפיקוד התארחו
בלשכה בתל אביב וקיבלו הרצאות
בתחומים השונים .נשיא הלשכה
סו"ב ליאור רוזנפלד ,נכנס לברך את
הקצינים והקצינות ואמר שהלשכה
גאה לארח תחת קורתה את מטה בית
הספר למפקדים ורואה חשיבות עליונה
בחיבור בין לשכת סוכני הביטוח
לצה"ל .מפקדת בית הספר סא"ל
א ,.הודתה לנשיא ולמנכ"ל הלשכה
על האירוח המחבק והמפרגן ואמרה

מפגש בין בכירי הלשכה למפקדי מערך מג"ל

שהדבר אינו ברור מאליו.
לדברי רענן שמחי ,אירוח המפקדים
והמפקדות היה בעקבות פנייה של המערך
אל הלשכה" :נענינו ברצון .חיבקנו את
היחידה .הם עברו סדנת גיבוש עם מרצים
שלהם".
לסיום הרצה מנכ"ל הלשכה בפני
המפקדים והמפקדות על פעילות הלשכה
ועל ההבדלים בין מטה מקצועי בלשכה לבין
מטה מקצועי בצה"ל .רענן הציע ליחידה
לבוא ולעבור השתלמות בתחום הפנסיה,
ומפקדת היחידה נענתה בהתלהבות.
"אנחנו רואים בשיתוף הפעולה עם
יחידות צה"ל חלק בלתי נפרד מהפעילות
של הלשכה בקהילה ,שהצבא הוא חלק
חשוב ממנה" ,סיכם שמחי.

שלמה ביטוח חגגה  10שנים להיווסדה

ח

ברת שלמה ביטוח חגגה בשני בערב 10
שנים להקמתה בהשתתפות  2,500איש,
מתוכם כ< 1000סוכנים.
האירוע בהנחייתו של אייל קיציס התקיים בהיכל
שלמה בתל-אביב )הקרוי על שם מייסד החברה
שלמה שמלצר ז“ל(.
אורי אומיד מנכ“ל שלמה ביטוח” :החברה ידעה
גם שנים קשות ,אבל לפני ארבע שנים אמרתי
שזאת תהיה חברה גדולה ,והיום אנחנו חברה גדולה
וריווחית .הקולגות שלנו שואלים אותי איך ניתן
להרוויח ולקיים מחזורים כאלו עם כל כך מעט
עובדים? אפשר עם סוכנים טובים ונאמנים“.
ליאור רוזנפלד נשיא הלשכה אמר על הבמה:
”שלמה עובדת רק עם סוכני ביטוח .אני אוחז בידי
הבטחה מאורי אומיד שזאת תהיה המגמה גם בשנים
הבאות .יום הולדת  10זאת חגיגה של חברה שהיא
כבר לא ילדה וגם כבר לא קטנה“.
טובי שמלצר המשנה למנכ“ל שלמה” :אנחנו
חברה של סוכנים ובקרוב נפתח מוצרים חדשים“.
את הערב חתמו עברי לידר ומשה פרץ בהופעה
משותפת.
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רוזנפלד

שמלצר ואומיד

חדש באיילון!

TRACKER

שירות המאפשר לכם להתעדכן בכל זמן ומכל מקום בסטטוס התביעה
בביטוח רכב ודירה .בקלות ,במהירות וביעילות.
הת עה פתחה

פול

ל רת ו

ה פול ה ת

פרטים נוספים במערכת תביעות נט בפורטל סוכני איילון,
במסרונים בנייד ובאתרwww.ayalon-ins.co.il :
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ביטוח בעולם

דוד ליפקין
צילומיםshutterstock :

ביטוחי משנה בפני מתקפות סייבר

תחזית פול רי :צפויות יותר
מתקפות טרור השנה בבריטניה

פ

ול רי ) (POOL REפרסמה תחזית הקובעת כי בשנת  2018צפויות
יותר מתקפות טרור בבריטניה ,במיוחד במקומות ציבוריים .מטרת
מבצעי מתקפות הטרור יהיה לפגוע בתחבורה ,באנשי צבא ,בשוטרים וכן
בפולטיקאים.
פול רי ,המעניקה ביטוחי משנה לכיסוי ביטוחי למתקפות טרור מטעם
ממשלת בריטניה ,מציינת כי במהלך  2017היו חמש מתקפות טרור שגרמו
ל< 36הרוגים ויותר מ< 300פצועים .הדו“ח מציין ,שהסכנה מטרור בינלאומי
בבריטניה גבוהה הרבה יותר מטרור אירי.
הדו“ח מוסיף כי בעתיד הטרור הבינלאומי יגדל ,כאשר אנשי האסלאם
הקיצוני הם המנוע העיקרי .יגבר השימוש באמצעים טכנולוגיים לביצוע
פיגועים וגם ישתמשו בפצצות תוצרת בית.
פול רי תעניק ביטוחי משנה גם לביטוחים בפני מתקפות סייבר .היא
נערכת למתן ביטוח המשנה הזה מ< 1באפריל.

פוליסה חדשה בבריטניה:
ביטוח נכסים לזמן קצר

ב

רוקר הביטוח האנגלי  TEMPCOVERMהחל בשיווק פוליסת ביטוח
חדשה  -ביטוח נכסים לזמן קצר ,המותאמת לשינויים בביטוחי נכסים.
הפוליסה החדשה מותאמת לצרכים של בעלי נכסים .ניתן לרכוש ביטוח
לזמן קצר – החל משבוע ימים ועד  28יום .הברוקר מבטיח שתעריפי
הביטוח לפוליסה החדשה יינתנו באינטרנט וכל מהלך הנפקת הפוליסה
תמשך מספר דקות.
דפי הפוליסה יישלחו לבעל הנכסים באינטרנט והוא יוכל להחליט אם
הפוליסה תיכנס לתוקף באופן מיידי או תוך חודש ימים.
בחודש שעבר ברוקר אחר בבריטניה הוציא פוליסת ביטוח למשכירי
חדרים ודירות במסגרת  .AIRBNBהיא נועדה לתת מענה לגל הגדל של
משכירי חדרים ודירות לתיירים.

ביטוח ל< 28יום

לוח הביטוח

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

דרושים
לקבוצת קמפוליסה במשרדים הראשיים בטבריה,
דרושים/ות :חתמים/ים בתחום האלמנטרי – פרט
ועסקי:
• זמינות מידית – יתרון משמעותי.
• אמינות ,מקצועיות ,חריצות ודיוק.
למתאימים נא להפנות קורות חיים לכתובת מייל :
office@campolisa.co.il
לסוכנות ביטוח ברעננה ,דרושה חתמת פרט (רכב/
דירה) למשרה מלאה .תנאים מצויינים ,עדיפות לידיעת
אנגלית ברמה טובה.
קו"ח למיילavi@rosental.co.il :
לסוכנות ביטוח מצליחה וצעירה בחיפה  ,דרוש/ה
חתם/ת אלמנטר ,דובר/ת רוסית  ,בעל/ת ניסיון
בתפקיד  .מתאים גם למשרת אם  -חלקית או מלאה.
למשלוח קו”ח למייל danny@yeda-cfp.co.il
לסוכנות ביטוח ברעננה ,דרושה חתמת פרט  +רכב/
דירה) למשרה מלאה תנאים מצויינים ,עדיפות לידיעת
אנגלית ברמה טובה .קו"ח למייל:
avi@rosental.co.il
ביטוח גדולה באזור המרכז /שפלה ,דרוש/ה סוכן/ת
עם רשיון בתוקף בתחום הפנסיוני  -לסגירה בשטח
של פגישות מתואמות (אכותיות מאד!!) בתחום
הסיכונים בלבד! התחייבות למינימום  3פגישות ביום!
אפשרות לעבודה כשכירים/עצמאים! תגמול גבוה,
סביבת עבודה מאתגרת ,מובטח שידרוג מכל הכנסה
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שהייתה עד עתה ,למתאימים! ניתן ליצור קשר ל:
 054-7000072חגי.
סוכנות ביטוח מצליחה ואמינה ברחובות ,מציעה
משרדים מפוארים  +פגישות מתואמות (איכותיות
מאד!!) בתחום הסיכונים  +שירותי משרד ,לסוכני
משנה עצמאיים  .למתאימים בלבד ,תגמול גבוה!
סביבת עבודה מאתגרת ,אימון ליווי והדרכה( ,מוגבל
לקליטת שני סוכנים ,המתאימים ביותר!! ) ניתן לשלוח
קורות חיים ל migdalor35@gmail.com :או לפקס:
.03-5518982

שכירות משנה
להשכרה משרד משופץ בבניין כלל ירושלים בבניין
שבו ממוקם חברת כלל ,מתאים לסוכן ביטוח ,מזגן
.ריהוט חלקי .חזית לרכבת הקלה .מיידי.
פרטים052-6614880 052-2674820 :
להשכרה חדרים לסוכני ביטוח +עמדת מזכירה +חניה
בפתח תקוה במקום מרכזי עם גישה לעורקי תחבורה
ראשיים בדבר פרטים נוספים נא לפנות ליגאל בטלפון
054-4999954
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח חיים במגדל משה
אביב בבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות התפעוליות
הנדרשות אפשרות להתמחות 050-5293836
להשכרה בבניין משרדים חדש ומפואר אפרידר
ביזנס סנטר ב"אזור" קומה  40 13מ"ר נטו צמוד
למשרד ביטוח וותיק ,אפשרות לשיתוף פעולה

לפרטים 0544-297685:

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
בי .פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז,
וירושלים ,מעוניין לרכוש תיק ביטוח חיים ואו
אלמנטארי כולל מודלים גמישים ארוכי טווח ,כולל
משרדיםMichaele@b4-u.co.il 0528741331 .
סודיות מובטחת.
סוכן ביטוח ,בעל רשיון בביטוח פנסיוני מעוניין בשיתוף
פעולה בתור מנהל מקצועי/עסקי .ליצירת קשר :
talmenashetamir@gmail.com
אתר פרישה למכירה – טל'1599-500-570 -
()www.prisha.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
לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה סוכן/ת ביטוח
חיים ,פנסיה ופיננסים ו/או אלמנטארי להגדלת
תיק ביטוח קיים ופיתוח תיק חדש ,למעוניין/ת,
תינתן האפשרות לבניית תיק ביטוח עצמאי
קורות חיים נייד 050-5368629 :למיילdudi@ :
gamafinansim.co.il
למי שמעוניין להסיר מסדר יומו את האדמינסטרציה

והתפעול בתחום הפנסיוני/חיים וגם לא רוצה למכור
את תיק הביטוח -מודל שת"פ מעניין לתפעול התיק
על ידי סוכנות ביטוח ותיקה ומקצועית שתשמר,
תתפעל ותגדיל הכנסותיך שאול־050-5293836
למכירה תיק בטוח משולב אלמנטרי-חיים-גמל
לסוכני נתניה והשרון בלבד עמי 0522562670
לסוכנות ביטוח מובילה בנס ציונה דרוש/ה עובד/ת
למחלקת ביטוח חיים עם ניסיון בגביה יתרון .טלפון
 054-4260833ישראל קורות חיים לשלוח למייל:
israel@di-ins.co.il
סוכנים מכל הארץ המעוניינים להצטרף לקבוצת
פיקוח  -ולקבל תנאים טובים ושירות מהיר מקצועי
ואמין מוזמנים לפנות במייל:
 int_101@walla.co.ilסודיות מובטחת

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה,
אלברט גבאי ,בפטירת בתו,

דניאל גבאי ז"ל
שלא תדעו עוד צער

