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נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד:

"הממונה רוצה לאיין
את סוכני הביטוח"

"מנכ"ל בנעלי בית"

בפנייתו למבקר המדינה יוסף שפירא וליועמ"ש לממשלה
אביחי מנדלבליט" :יש לעצור את עודף הרגולציה הבלתי סביר
וחסר הרסן של רשות שוק ההון ,המנוגדת להחלטת הממשלה"

בכל שבוע יתארח מנכ"ל מענף
הביטוח ושוק ההון  והפעם
– איתי ברדה מנכ"ל הלמן
אלדובי קופות גמל ופנסיה
עמ' 10

שת"פ ליסוב־איילון
עמ' 3-2

לקראת שינוי

פגיעה בחלשים

החלטות הממונה
על שוק ההון
יידרשו לאישור
ועדת הכספים

"העניים בישראל
משלמים את
דמי הניהול
הגבוהים
ביותר"

עמ' 4
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עמ' 5

כוח הקולקטיב :שיפורים
בפוליסות האחריות
המקצועית של סוכני הלשכה
עמ' 7

מנטורים למען
כוח נשי
הלשכההשנתי
כנס הנשים

הלשכה –
בתולדות
הרביעית,
לראשונהזו השנה
יתקיים,
נבחרת של מנטורים עסקיים
ב־ 24.5בכפר המכביה
תלווה את חברי הלשכה
עמ' 8

חדשות הלשכה

נשיא הלשכה למבקר המדינה
וליועמ"ש" :עצרו את עודף הרגולציה
הבלתי סביר וחסר הרסן"
רוזנפלד למנדלבליט" :נבקש את בדיקתך האם יש מקום להמשיך ולאשר לרשות שוק
ההון לפרסם הוראות ממונה וניירות עמדה ללא כל פיקוח מצד הרשות המחוקקת?"
רונית מורגנשטרן

נ

שיא לשכת סוכני ביטוח סו"ב ליאור
רוזנפלד פנה אל מבקר המדינה יוסף
שפירא ואל היועץ המשפטי לממשלה ד"ר
אביחי מנדלבליט ,בבקשה "להתערב ולעצור
את התנהלותה חסרת הרסן והבלתי סבירה של
רשות שוק ההון ביטוח וחסכון ,ולהורות על
בחינה מחודשת של סבירות היקף ההוראות
הרגולטוריות אשר מפרסמת הרשות לגופים
המפוקחים בשוק ההון".
לדברי רוזנפלד עודף הרגולציה הוא "בניגוד
לאמירה אשר פורסמה בהחלטת הממשלה
להפחתת הרגולציה שמספרה  2118מיום
 22.10.14מטעם הרשות כדלקמן' :הממשלה
רושמת לפניה את הודעת הממונה על שוק
ההון ביטוח וחסכון שלפיה תאמץ באופן ולנטרי
תהליך מקביל ברוח החלטה זו ותדווח לממשלה
על יישומה' .בנוסף ,נאמר בתיקון לחוק הפיקוח
משנת ' :2016בתחום החיסכון הפנסיוני ובתחום
ביטוח הבריאות והסיעוד תפעל הרשות בהתאם
למדיניות הממשלה בהחלטותיה"'.

להוציא את הסוכנים מהשוק
רוזנפלד מדגיש במכתבו" :חרף המצג אשר
דווח לממשלה ,ההיפך הוא הנכון  -הרגולציה
ממשיכה להתפרסם מחודש לחודש תוך הכבדה
על ציבור שלם של עצמאים ,סוכני ביטוח אשר
פועלים להביא פרנסה להם ולעובדיהם ,צופים
בעיניים כלות כיצד מנסים להוציאם מהשוק
והכל בניגוד למדיניות הממשלה לצמצום
הרגולציה .לשכת סוכני ביטוח חרטה על דגלה
לסייע לציבור לקוחותיה ולשמש עבור הציבור
כגורם יעיל ומקצועי אשר יספק לכל לקוח את
הכיסוי הביטוחי המתאים לו ביותר .משכך ,כל
רגולציה שמטרתה לסייע ללקוחות הינה מקובלת
ומבורכת ,אולם חייבת להיות מידתיות בהיקף
הפרסום והשינויים הרגולטוריים ,דבר שאינו
מתקיים בענף".

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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רוזנפלד

לדברי רוזנפלד ,החוק להקמת רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון" ,קובע מפורשות ,כי הרשות
תפעל בהתאם למדיניות הממשלה בהחלטותיה,
והנה הרשות נטלה דרור לעצמה ,לפעול בניגוד
גמור למדיניות הממשלה ,וככל שצריך אף לעקוף
את הכנסת במסגרת החלטות 'עוקפות כנסת'".

הרגולציה התעצמה
עוד טוען נשיא הלשכה" :במהלך השנים
האחרונות שוק הביטוח התאפיין במהלכים
רגולטוריים חסרי תקדים ,אשר הלכו והתעצמו
במסגרת הפיכת אגף שוק ההון במשרד האוצר,
לרשות עצמאית .במהלך תקופה זו פורסמו מאות
חוזרים המחדדים את הדרך בה הגופים המפוקחים
ובעלי הרשיון נדרשים לפעול בדגש פגיעה

מתמשכת בסוכני הביטוח כמו גם בציבור עצמו:
 קופת גמל ברירת מחדל:
רפורמה שלא זכתה להצלחה הואיל וחרף דמי
הניהול הנמוכים ,הציבור בישראל הפנים כי דמי
הניהול אינם חזות הכל.
 האחדת מוצרי ביטוח:
הרשות הובילה מהלכים להפיכת המוצרים
הביטוחיים למוצרים זהים ,כדי למנוע שונות
ולהקל על התחרות אך בפועל היא מנעה
מהציבור את היכולת לבחור לעצמו את המוצרים
המתאימים לו ,ודי אם נזכיר את העובדה
שהפיכת פוליסות ביטוח הבריאות לפוליסה
אחידה לכלל החברות ,פגעה בציבור שלם של
מבוטחים ,והעובדה כי הרשות מאפשרת כעת
לחברות הביטוח לעדכן את הגביה בפוליסה כל
שנתיים וככל והתעריפים יהיו גבוהים ,עלולים
מבוטחים רבים למצוא את עצמם ללא ביטוח.
 קביעת אחידות בביטוח אובדן כושר עבודה:
מהלך שהוביל למצב בו במשך חודשים ארוכים
השוק לא יכול היה למלא את הוראות צו הרחבה
לפנסיית חובה מהטעם שהרשות לא אישרה
לחברות את לשון הפוליסה.
 פגיעה מתמשכת בציבור סוכני הביטוח:
הפגיעה המתמשכת בסוכני הביטוח ,אשר
הרשות שמה לה למטרה לאיין את מעמדם וזאת
באמצעות לא מעט פעולות:
"איסור על סוכני הביטוח לשמש הן כמתפעל
והן כמשווק ,אלא בכפוף למגבלות וקיזוז
התשלום בגין דמי הסליקה מעמלת הסוכן ,מתוך
מטרה לפגוע בכדאיות סוכן הביטוח לשמש הן
כמתפעל והן כמשווק ,דבר שהוביל ליצירת
'מתפעלים'  -גופים לא מפוקחים אשר פועלים
עבור השוק ואיש אינו מפקח עליהם.
 ניסיון לצמצם את עמלות סוכן הביטוח
ולהגבילם במוצרים מסויימים:
הרחבת אחריות של סוכני הביטוח במסגרת
חוזרים אף מעבר לתחום פעילותם .למשל,

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי עורך ראשי :לירן וייס |
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חדשות הלשכה


במסגרת חוזר הצירוף לביטוח בו קבעה הממונה כי
אחריות סוכן הביטוח ליישום החוזר מוטלת עליו
'ביחד ולחוד' חרף העובדה כי לא מעט מההוראות
הינן בשליטתה הבלעדית של חברת הביטוח.
מסמך ההבהרה אשר פורסם על ידי הרשות
בפברואר  ,2018והקובע כי בניגוד לנוהג הקיים
במהלך  10השנים האחרונות ,חברות הביטוח לא
ישלמו לסוכני הביטוח שכר על פעילותם לעריכת
'הסדר לרבים' עבור מבוטחים שלא בחרו לעצמם
הסדר פנסיוני".

מאזנת בצורה מושכלת בין הגנה על האינטרס
הציבורי שביסודה ובין שמירה על מרחב הפעילות
החופשית של אזרחים ועסקים .זו נעשית תוך
יצירת סביבה עסקית תומכת צמיחה ,תוך העדפת
דרכי פעולה שמפחיתות את הנטל הרגולטורי ותוך
לקיחה בחשבון של אינטרסים ציבוריים נוספים.
לשם כך ,ובהתאם להמלצות ה־ OECDעם קבלתה
של ישראל כחברה לארגון ,קיבלה ממשלת ישראל

צמצום הרגולציה ב־ 25%בשנה "חרף המצג אשר דווח לממשלה,
עוד מציין רוזנפלד ,כי "במהלך חודש יוני 2017
ההיפך הוא הנכון ,הרגולציה
פורסם על פנייתו של שר האוצר לרגולטורים
ממשיכה להתפרסם מחודש
השונים שביקש לעצור את רכבת הרגולציה על
לחודש תוך הכבדה על ציבור
מנת להקל על הציבור.
"בתוכניות העבודה לשנת 2017־ 2018שפורסמו שלם של עצמאים אשר פועלים
במרץ  ,2018כתב ראש הממשלה ,בנימין נתניהו:
'רגולציה היא כלי מרכזי לקידום הכלכלה והחברה ,להביא פרנסה להם ולעובדיהם"

וקיומה של מערכת רגולטורית מפותחת הוא
הבסיס למדינה מתקדמת ,המגינה על אינטרסים
ציבוריים ומאפשרת את קיומו של שוק מודרני,
יעיל וצומח .עם זאת ,יש לזכור כי עודף רגולציה
עלול להכביד על המשק ולפגוע בפעילות
הכלכלית ועשוי להשפיע על סוגיות חברתיות,
כמו רמות מחירים ושיעורי תעסוקה .לכן רגולציה
צריכה להיות מיושמת במינון הנכון; מה שמכונה
'רגולציה חכמה' (" )"Smart Regulationאשר
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שורה של החלטות שמטרתן להביא להפחתת הנטל
הרגולטורי הקיים ולטיוב תהליך קבלת ההחלטות
לקביעת רגולציה חדשה'".
בתכנית הלאומית להפחתת הרגולציה נקבע
בהתאם להחלטת הממשלה ,כי משרדי הממשלה
והרגולטורים הממשלתיים הרלוונטיים מחוייבים
בהפחתה שנתית של  25%בממוצע מהנטל
הרגולטורי בתחומים הנבחנים".

לגבי תחום הרגולציה בשוק ההון ,נקבע סייג כי
הממונה תפעל לצמצם רגולציה באופן עצמאי:
"הממשלה רושמת לפניה את הודעת הממונה על
שוק ההון ,ביטוח וחסכון שלפיה תאמץ באופן
ולנטרי תהליך מקביל ברוח החלטה זו ותדווח
לממשלה על יישומה".

הוראות הממונה באישור
הכנסת בלבד

"בפועל" ,טוען נשיא הלשכה בפנייתו לשפירא
ומנדלבליט" ,די אם נביט באתר הרשות ביחס
לרגולציה וחקיקה ונבין כי על אף אמירת הממונה
על אימוץ ולנטרי של החלטת הממשלה ,נבין כי
המרחק בין האמירה לבין היישום בפועל ,רחוק
כמרחק מזרח ממערב .בנוסף ,די אם נתייחס
לאמירות שרת המשפטים ,במהלך דיון הממשלה
ב־ 2במאי  2018על הקטנת נטל הרגולציה ,לפיה
הרגולטורים ,בדגש על הממונה על הרשות ,לא
פועלים על פי ההנחיה ,חרף האמירה המפורשת.
"למול החלטת הממשלה להקטנת נטל
הרגולציה ,מצריך את מעורבות משרד מבקר
המדינה והיועץ המשפטי לממשלה על מנת
לבחון את ההתנהלות האמורה .נבקש את בדיקתך
האם יש מקום להמשיך ולאשר לרשות שוק ההון
לפרסם הוראות ממונה וניירות עמדה ללא כל
פיקוח מצד הרשות המחוקקת ,ובניגוד להוראות
הדין ,עד למועד סיום בדיקתכם" ,מסכם רוזנפלד
את פנייתו.

חדשות הביטוח

הוגשה הצעת חוק לקיצוץ סמכויות
הממונה על שוק ההון
הצעתה של ח"כ נורית קורן קובעת כי כל רפורמה ,הוראה או הנחיה של הממונה,
תפורסם רק לאחר אישור ועדת הכספים בכנסת
רונית מורגנשטרן

ח

"כ נורית קורן (הליכוד) הניחה על
שולחן הכנסת הצעת חוק שתקצץ
בסמכויות הממונה על שוק ההון,
ביטוח וחיסכון ותכפיף חלק מהם לוועדת
הכספים.
על פי ההצעה ,כל רפורמה ,הוראה או הנחיה
היוצאות מהממונה ,יתפרסמו באישור ועדת
הכספים של הכנסת" .בכך ,תינתן במה ראויה
לכלל הגורמים המקצועיים ,ולכל מי שעוסק
בתחום להשמיע את דבריו" ,נאמר בהצעה.
בהסבר להצעת החוק נכתב כי "חוק הפיקוח
על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,מקנה לממונה
על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,את הסמכות
לתת הוראות הנוגעות לדרכי פעולתם
וניהולם של מבטחים ושל סוכני ביטוח,
של נושאי משרה בהם ושל כל מי שמועסק
על ידם ,וזאת לאחר התייעצות עם הוועדה
קורן .לקצץ בסמכויות הממונה
המייעצת כהגדרתה בחוק".
"ואולם" ,מוסבר בהצעה" ,פרצה זו בחוק
מאפשרת לממונה על שוק ההון לגבש רפורמות לשנת  ,2015ועדת הכספים של הכנסת החליטה
ולפרסם חוזרים שהם בעלי משמעות מכרעת להוציא מחוק ההסדרים הצעת חוק אשר עסקה
עבור כל ענף הביטוח ושוק ההון ,ללא שום פיקוח בקרן ברירת מחדל בתחום הפנסיוני וזאת מכיוון
שהדבר צריך להיעשות בחקיקה רגילה .ואולם,
מטעם הכנסת".
הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון עקפה את
ח"כ קורן מציגה בהצעתה כמה דוגמאות לכך:
 .1בעיצומו של הליך החקיקה בחוק ההסדרים החלטת הוועדה והוציאה חוזר בעניין זה ואף
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החילה אותו בצורה רטרואקטיבית ,ובכך
למעשה ייתרה את הליך החקיקה הסדור
בנושא.
 .2בחודש יוני  ,2016הממונה הובילה
רפורמה שביטלה את מערך כתבי השירות ,ואף
הפכה את פוליסת הבריאות הפרטית למעין
"קולקטיב" ,כך שכל שנתיים מחיר הפוליסה
משתנה ,ובכך נוצרת אי ודאות בקרב הציבור.
כמו כן ,לאחרונה ,הממונה ניסתה להעביר
חקיקה נוספת שמחייבת בוררות חובה בתחום
הביטוח ,וזאת במסגרת חוק ההסדרים ,ולא
בחקיקה רגילה .בכך ,ניסתה לפגוע בזכויות
המבוטחים לייצוג הולם מטעם עורכי הדין.
לשכת סוכני ביטוח תומכת בהצעת החוק
של ח"כ קורן ,הדומה לזו של ח"כ הכנסת יואב
קיש מהליכוד ,שהגיש אותה עצמאית לוועדת
השרים לענייני חקיקה .ההצעה דיברה על כך
שכל ניירות ההבהרה של רשות שוק ההון או
של הממונה לא ייחשבו כמסמך מחייב.
בישיבת המועצה הארצית בשבוע שעבר ,אמר
נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד" :לצערנו ההצעה
של ח"כ קיש לא עברה את ועדת השרים לענייני
חקיקה .בקרוב ,באמצעות חבר כנסת אחר
מטעמנו ,אנחנו מתכוונים להגיש הצעה דומה
בצורה קצת אחרת ואני מקווה שהיא תקודם".

חדשות הביטוח

 72%מציבור המשלמים דמי ניהול מקסימליים
בקרנות הפנסיה -מרוויחים פחות משכר המינימום
יו"ר ועדת הכספים בכנסת" :אם לא תוכח מגמת שינוי  -תקודם
הצעת החוק להורדת גובה עמלת המקסימום"

רונית מורגנשטרן

מ

תוך קבוצת העמיתים שבמדרגת דמי
הניהול המקסימלית 72% ,משתכרים
פחות משכר מינימום ו־45%
משתכרים אף פחות מ־ 2,700שקל בחודש.
נתונים אלו הוצגו בדיון בוועדת הכספים
בנושא 'דיווח לעניין גובה שיעורי דמי הניהול
בקרנות הפנסיה לשנת  .'2017הדיון עסק בגובה
דמי הניהול בקרנות הפנסיה בישראל ובגביית
דמי המקסימום דווקא מאוכלוסיות מוחלשות
ובאפשרות להוריד את גובה עמלות קרנות
הפנסיה המקסימליות המותרות בחוק.
במהלך הדיון הוצגו נתונים לפיהם ממוצע
גובה העמלות ירד משמעותית במהלך השנים
האחרונות אך דווקא האוכלוסייה המוחלשת
מוצאת עצמה במרבית המקרים משלמת את
דמי הניהול המקסימליים .על רקע הדברים
טענה נציגת רשות שוק ההון כי אחוזים גבוהים
מהמצטרפים למסלולי המקסימום עושים זאת גפני
במסגרת קרנות ברירות מחדל של המעסיקים
וכי ביטול אפשרות זו לפני כחודשיים צפויה אלא אם יוכיחו שההשקעה מניבה פירות  -חברה
שתוכיח שהתשואות שלה גבוהות ב־ 20%לפחות
להביא שינוי במגמה.
יו"ר הוועדה ,ח"כ משה גפני (יהדות התורה) ,מגובה התשואה הממוצעת במשק ,תוכל לגבות
הודיע על רקע הדברים כי היה והשינוי לא יחול דמי ניהול נוספים עד לגובה של  0.1%בסוף שנת
בתקופה הקרובה תקודם הצעת החוק של ח"כ מיכל המס.
"ההתנגדות הלא ברורה של דורית סלינגר
בירן להורדת גובה עמלת המקסימום המותרת.
לקידום הצעת חוק שמחד מיטיב עם הציבור
האינטרסים של סלינגר
ומאידך מתמרץ את חברות הביטוח ומתגמל
ח"כ בירן אמרה בדיון" :אני טוענת כבר שנים בהתאם ,מלמדת בדיוק מהם האינטרסים של
שהעניים משלמים את דמי הניהול הכי גבוהים ,הממונה .מצער".
ש־ 1מתוך  5אנשים משלמים את דמי הניהול
המקסימליים .התגובה הרשמית הייתה שהנתונים האוכלוסייה החלשה  -טרף קל
מיכל היימן ,מנהלת מחלקת פנסיה ברשות שוק
שלי מוטעים ושגויים" ,אמרה בירן והוסיפה" :לא
הרבה יודעים ,אבל חוץ מדמי הניהול שעמית ההון" :בנובמבר  2016נכנסו לתוקף קרנות ברירת
מפריש בכל חודש לקרן הפנסיה ,הוא נדרש לשלם המחדל .לפי הנתונים ,הרפורמה אכן משפיעה על
לחברת הביטוח עמלה גם על ביצוע השקעות ,כל השוק .יש מגמה של ירידה ,ולדעתנו היא

ח"כ מיכל בירן" :העניים משלמים את דמי הניהול הגבוהים ביותר.
חברות הביטוח מפעילות לחץ על סלינגר שלא תפעל בנושא"
בעיקר בחו"ל .העמלה הזו לא מפוקחת וחברות
הביטוח ,שנכנסו לפאניקה ,מפעילות לחץ על
סלינגר כדי שלא תפריע להם לעשות רווחים על
חשבון הכיס שלנו.
"הצעת החוק שלי בנושא נועדה כדי להפסיק
את החזירות של חברות הביטוח והיא תגביל את
תקרת דמי הניהול בשם הוצאות ישירות ל־,0.15%
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תימשך וביתר שאת .כ־ 70%מהמצטרפים לעמלת
המקסימום הם בברירת מחדל של המעסיק ,השינוי
שהכנסנו בסוף מרץ ,שמבטל את ברירת המחדל
המקסימלית במקומות העבודה ,יביא לשינוי גם
בקרב עובדים חלשים ומוחלשים  -הם מצטרפים
בעל כורחם לכל מוצר ,ומי שמצרף אותם זה
היועצים או המעסיק שלהם .להערכתנו ברגע

שיפחיתו את התקרה האוכלוסייה החלשה תהיה
טרף קל".
על פי נתוני רשות שוק ההון ,דמי הניהול
הממוצעים למצטרפים חדשים נכון לסוף הרבעון
הראשון לשנת  2018עמדו על דמי ניהול
מנכסים בגובה  0.2%ודמי ניהול מהפקדה בגובה
 ,2.51%כאשר נרשמה מגמת ירידה בקרב מעגל
המצטרפים החדשים מאז נכנסה לתוקף רפורמת
קרן ברירת מחדל .ומאז הרבעון האחרון של
 2016ירד ממוצע דמי הניהול מהפקדה ביותר
ממחצית האחוז ודמי הניהול מהפקדה ב־.0.06%
בנוסף הוצג כי מגמת ירידת דמי הניהול
ניכרת גם לגבי כלל העמיתים הפעילים
בקרנות הפנסיה בישראל ודמי הניהול בגין
כלל החשבונות הפעילים עמדו נכון לסוף שנת
 2017בממוצע על דמי ניהול מנכסים בגובה -
 - 0.21%ירידה של  0.06%לעומת שנת 2013
ודמי ניהול מהפקדה בגובה  - 2.56% -ירידה
של למעלה מאחוז מאז שנת .2013
עוד הוצג כי בשנת  2017בוצעו סך הכל
 612,351הצטרפויות לקרנות .מתוכם104,158 ,
המהווים  17%מההצטרפויות ,בוצעו במדרגת דמי
ניהול מקסימלית (5%־ 6%מהפקדה0.4% ,־0.5%
מהצבירה) וכי בהשוואה לשנת  2016חלה ירידה
בשיעור של  5%בשיעור המצטרפים במדרגת דמי
ניהול מקסימלית מתוך כלל המצטרפים.
 69%מתוך סך הצטרפויות בדמי ניהול
מקסימליים נעשו באמצעות הסכמי ברירת מחדל
קיימים עם מעסיקים ,בעוד שרק  31%נעשו בדרך
של הצטרפות ישירה.
ח"כ איציק שמולי (המחנה הציוני)" :הממוצע
שירד לא רלוונטי לקבוצה החלשה שמשלמת את
המקסימום".
ח"כ נורית קורן (הליכוד)" :הממונה על שוק
ההון עומדת בדברים האלה על ראש הציבור,
אפילו שהם מתנגדים הם צריכים לראות שאנחנו
לא מוותרים".
ח"כ גפני לנציגי רשות שוק ההון" :הנתונים
שלכם אמנם מראים על ירידה כללית בממוצע
אך גם מצביעים על מציאות במסגרתה גם אם
תמשך המגמה של הפחתת דמי הניהול ,עדיין
אלה שמשתכרים שכר נמוך ישלמו אחוזים הרבה
יותר גבוהים על דמי הניהול מאשר הקבוצות
המבוססות .יש שתי ברירות – להסכים לתמוך
בהצעת החוק של מיכל בירן או שתציעו הצעה
כתחליף ,לא נותיר זאת במצב זה".

חדשות הביטוח

ח"כ סאלח סעד בכנס מחוז
חיפה והצפון" :נסייע ללשכה
למצוא פתרון לסוכני המגזר"

מחברת ביטוח
לסוכנות
ביטוח :אפי כהן
מ'הכשרה' חובר
לקבוצת 'יונט'

רונית מורגנשטרן
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שבוע שעבר נערך כנס מקצועי מרשים
של מחוז חיפה והצפון בנצרת עילית
בשיתוף עם חברת פוינטר שמרבה
להיות שותפה בכנסי הלשכה .לכנס הגיעו כ־150
סוכנים שנהנו מהרצאות מקצועיות אשר נוגעות
בעבודתם השוטפת.
יו"ר סניף טבריה גליל והעמקים סו"ב מוחמד
חטיב ,שהיה המארח של הכנס ,אמר" :דאגנו בכנס
הזה להביא את טובי המרצים שיתנו לנו כלים
איך להתאים את עצמנו למשתנים המהירים .אנו
עם הפנים לקהילה ונדאג לחיזוק הקשר איתה".
עוד הוסיף חטיב" :אני עד למאמצים שמשקיעה
הלשכה בעניין בעיות ביטוח החובה במגזר הערבי
והייתי נוכח בחלק מהישיבות מול חברי הכנסת
ומול הפיקוח על הביטוח".
ח"כ סאלח סעד (המחנה הציוני) ,שהשתתף
בכנס ,אמר לנוכחים" :אני מבוטח על
ידי סוכן ביטוח שיושב כאן בקהל;
אני מבטיח לעמוד לרשות לשכת
סוכני ביטוח ככל שיידרש".
בהתייחסו לבעיית ביטוח החובה
במגזר הערבי אמר ח"כ סעד:
"נסייע בכנסת ללשכה למצוא
סעד
פתרון לסוכני המגזר".
אורח חשוב נוסף בכנס היה ראש העיר
נצרת עילית רונן פלוט ,שבירך את המשתתפים
ואמר להם" :כבוד הוא לנו שלשכת סוכני ביטוח
בחרה לקיים את הכנס בנצרת עילית".
יו"ר סניף חיפה סו"ב אניה לוין ,בירכה אף
היא את באי הכנס ואמרה" :האתגרים והמציאות
החדשה מחייבים אותנו להיערך לקראתם .על
כן אנו נגביר את ההשתלמויות המקצועיות כדי
להרחיב את הידע של סוכני הביטוח לצורך יצירת
מקורות הכנסה נוספים"" .ידע זה כוח" ,הדגישה.
יו"ר מחוז חיפה והצפון סו"ב מיכה אדוני בירך
בחום רב את באי הכנס והבטיח להמשיך ולהביא
את הלשכה לשטח ולפריפריות .לדברי אדוני:
"ענף הביטוח משנה פניו במהירות .מקצוע סוכן
הביטוח מיוחד ומצריך ידע נרחב בכל תחומי
החיים .הרגולציה של שוק ההון עשתה דברים
טובים לצד הכבדה בלתי מוסברת על העוסקים
בענף; חוזרים מוזרים מקטינים מאוד את הכנסות
סוכני הביטוח שהם נותני השירות ,ומגדילים
את הכנסות חברות הביטוח ולא תורמים דבר
לציבור שלא יוכל לקבל שירות ראוי .תפקידה
של הרגולציה היא לבצע הסדרה הגיונית בענף.
במקום זאת מנסה רשות שוק ההון לייתר את
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אפי כהן ,מנהל מחוז אקספרס־מרכז
בהכשרה חברה לביטוח ,ינהל החל
מיום  1.6.2018את מערך האלמנטרי
המתפתח בקבוצת יונט.
כהן בעל ניסיון ניהולי רב,
אשר פרש לאחר 14
שנות עבודה בחברת
הכשרה בהן מילא
מגוון תפקידים בתחום
השירות והמכירות.
כהן
שלמה אייזיק ,הבעלים של
קבוצת יונט ,אשר בן היתר ניהל באופן
אישי במהלך שלוש השנים האחרונות
את המערך האלמנטרי ימשיך בפעילותו
בפיתוח האסטרטגיה של קבוצת יונט
על מגוון פעילויותיה וימשיך בניהול
הקבוצה.
לדברי אייזיק" ,הגעתו של אפי כהן
לקבוצה תהווה 'מנוע' חיובי להמשך
צמיחתה והתפתחותה של קבוצת יונט
בתחום הביטוח והפיננסים".

חטיב ,לוין ,אדוני ורוזנפלד

סוכני הביטוח .זה לא יעשה טוב לציבור המבוטחים.
למרות זאת ,סוכן הביטוח לא הולך להיעלם והוא
יישאר לעוד הרבה שנים" ,סיכם אדוני.
נשיא לשכת סוכני ביטוח סו"ב ליאור רוזנפלד
התקבל במגרש הביתי שלו בחום רב .הנשיא שיבח
את הנהגת מחוז חיפה והצפון על פעילותו הענפה
למען סוכני הביטוח .רוזנפלד עדכן את באי הכנס
על פעילות הלשכה ,על חיזוק הלובי הפוליטי ועל
הבג"צ שהוגש כנגד רשות שוק ההון בנושא הסדר
לרבים" .אנו עם הדיגיטציה ולא במקומה" ,הוסיף
רוזנפלד" :אנו נעצים ,נקדם ונעודד חברות מוטות
סוכנים כגון מגדל ,שלמה חברה לביטוח וכל חברה
שתעבוד ביחד עם הסוכן ולא תיפגע בעמלתו".

)

"
"

,
.

,
,

(".
,

,

,

,

,

450 :

,

,

"

" .

.
" .

" 400

:

,gita@polisa.news ,03-5407884

03-5477324

"

,

_________:

)

,

___________:

(.

______________:

________________________________
'____________________.
____________________.
" _____________________
"
28 ,

___________
"
.2014

|
_____________________
'
" __________________________

|

|

.
|

______________________
_____________________ .

_____________

חדשות הביטוח

כוח הקולקטיב מאפשר קבלת הטבות כנס השפלה בסימן כלים
משמעותיות בביטוח אחריות מקצועית דיגיטליים לשירות הסוכן
רונית מורגנשטרן
 3,385סוכני הלשכה רכשו באמצעות ליסוב
את פוליסת ביטוח האחריות המקצועית של
איילון ביטוח.
לדברי סו"ב עוזי ארגמן ,יו"ר ליסוב ,סוכנות
הביטוח שליד לשכת סוכני ביטוח" :אנחנו
עושים הכל לטובת הסוכנים שלנו ועובדים
כול הזמן על שיפורים של הפוליסות".
מעבר לדברים הבסיסיים שיש בכל
פוליסות הביטוח לאחריות מקצועית כמו
כיסוי על אובדן מסמכים ,הוצאת דיבה וכד',
יש בפוליסה של ליסוב הטבות וכיסויים
ייחודיים שאין בפוליסות אחרות.
דוגמאות להטבות הייחודיות של פוליסת
אחריות מקצועית באיילון באמצעות ליסוב:
• ביטול השתתפות עצמית במקרה שתביעת
לקוח נדחית .עוזי ארגמן" :אם לקוח תובע
את הסוכן בבית משפט ,איילון מעמידה
לרשותו את הייעוץ המשפטי ,ובמידה
והסוכן זוכה והתביעה נדחתה ,הוא לא ישלם
השתתפות עצמית שיכולה להגיע לסכומים
משמעותיים".
• כיסוי רטרואקטיבי מהמועד שלסוכן
יש רישיון בר תוקף – סוכן שרוכש את
הפוליסה היום ,ויש לו רישיון כבר שנתיים־
שלוש ,יקבל כיסוי על תביעות ממועד קבלת
הרישיון.
• תקופת גילוי של  6חודשים.
•  – Run Offכיסוי לתקופה שלאחר
הפסקת הפעילות של הסוכן למשך שבע
שנים נוספות ללא תשלום פרמיה.
• הרחבת כיסוי למוות כתוצאה מתאונה עד
 750אלף שקל ללא תשלום נוסף.
• כיסוי מטריה משלים (ביטוח רובד שני)
עד לכיסוי של  10מיליון שקל" .זה כיסוי
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ייחודי ובלעדי ללשכת סוכני ביטוח" ,מסביר
ארגמן.
• ועדה פריטטית משותפת ללשכה ואיילון,
שדנה במקרים בהם נדחתה תביעת הסוכן
לכיסוי של אחריות מקצועית.
• כיסוי ל־ 3סוכנים ראשונים במשרד ללא
תוספת פרמיה.
• הנחה בשיעור של  40%מהפרמיה לסוכן
בשנת פעילותו הראשונה כעצמאי ,ולאחר
מכן הנחת היעדר תביעות בכול שנה.
• סכומי ביטוח גבוהים  -מ־ 1.140מיליון
שקל ועד  6.840מיליון שקל.
ארגמן" :הסוכנים צריכים להבין שיש כוח
לקולקטיב .כשסוכן מנהל מו"מ כיחיד מול
חברה ,הוא לא יקבל את אותם תנאים ואת
אותו שירות מחברת הביטוח ,כפי שמקבל
קולקטיב שבו כ־ 3,600פוליסות .אנחנו
משיגים לחברי הלשכה המון הטבות ,אנחנו
משמשים כתובת לסוכני הלשכה בכל בעיה
שעולה מול איילון ופותרים אותה בדרך כלל
בתוך שעות ספורות
"אני מציע לסוכני הביטוח – אל תסתכלו
על הצעות מפתות שאתם מקבלים נכון
להרגע; תסתכלו גם על ההמשך ,על העתיד".

משפרים תנאים
לדברי יו"ר ליסוב ,הוועדה שוקדת גם
על שיפורים נקודתיים בפוליסה" :אנחנו
מנהלים כיום מו"מ מול איילון על מספר
נקודות לשיפור הפוליסה .כך למשל ,אנחנו
מבקשים להקטין את גובה ההשתתפות
העצמית שכיום יקרה מאוד בסכומי הביטוח
הגבוהים .אני מקווה שאיילון תיענה לכך",
מסכם ארגמן.

כ־ 120סוכנים וסוכנות של מחוז השפלה של הלשכה גדשו
את מרכז התרבות "בית הפנאי" בנס-ציונה והקשיבו להרצאות
מרתקות בתחום הטכנולוגיות המתקדמות והדיגיטציה ,ואיך הן
יכולות לעזור להם בניהול העסק והמשרד.
סו"ב ג'ינה פלד ,יו"ר מחוז השפלה ,התייחסה בדברי הפתיחה
שלה לנושא העצמת הנשים בלשכה .היא הזמינה את כל הסוכנות,
עובדות המשרדים ונשות הסוכנים להשתתף בכנס הנשים של
הלשכה שיתקיים בשבוע הבא ,ב־ 24במאי בכפר המכביה.
ד"ר אודי פרישמן ,מומחה בביטוח רפואי ,הרצה
על "טכנולוגיות רפואיות מתקדמות בביטוח
בריאות" .פרישמן ציין כי יש בעיית נגישות
לרפואה המצוינת והמתקדמת טכנולוגית
בישראל ,ומכאן החשיבות של ביטוח בריאות
פרטי; הוא התייחס גם לתרופות חכמות
במלחמתה
שמחזקות את המערכת החיסונית
פלד
נגד מחלת הסרטן וטען כי בעוד עשור נוכל לטפל
בסרטן כבמחלה כרונית רגילה.
אבי פרדס ,מנכ"ל ובעלי חברת  smsדיבר על "הדרך הקלה
לעבודה יעילה" והציג כלים דיגיטליים חשובים לסוכן לניהול
המשרד חינם .בין היתר ,הציע קישור של חברתו לקבלת
נתונים על מבוטח לפנסיה ללא עלות ,במקום להשתמש
במסלקה תמורת תשלום.
טל רוזן ,מנהלת מכירות תחום בריאות מ"קבוצת מגדל",
סיפרה על טכנולוגיות מתקדמות וכיסויים חדשים שמוצעים
במגדל ,כמו תא לחץ ,הקפאת ביציות וזרע ,רשימת רופאים
בלתי מוגבלת ועוד.
נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד ,ניהל שיחה חופשית עם
באי הכנס; הוא עדכן אותם בפעילויות האחרונות של הלשכה
וענה לשאלותיהם.
מורן זיסר ,מנכ"לית בי־קום פתרונות תוכנה (באפי) ,דיברה
על "כלים דיגיטלים שיעבדו בשבילכם" .זיסר הציגה בפני
הסוכנים מוצרים דיגיטליים חלקם חינם וחלקם בתשלום
להתייעלות העבודה וליישום החל ממחר בבוקר".
פלד" :הסוכנים היו מרותקים להרצאות ולא עזבו עד לסיום
הכנס .הם הודו לי על יום העיון שהיה לדבריהם ברמה גבוהה
וציינו שקיבלו כלים יישומיים להטמעה במשרד".

חדשות הביטוח

הוועדה לפיננסים
בלשכה תאתר
ספקים עבור
המרקטפרו
"
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כנס הנשים השנתי יתקיים ,זו השנה הרביעית ,ב־24.5.18
בכפר המכביה ברמת גן

רונית מורגנשטרן

ז

ו השנה הרביעית בה מתקיים כנס הנשים השנתי
של לשכת סוכני ביטוח .הכנס יערך השנה ב־24.5
בכפר המכבייה שברמת גן .מסורת זו החלה לפני
כ־ 4שנים על ידי סו"ב מיכל וינצר ,המשמשת כיום כיו"ר
הוועדה להעצמת נשים בלשכה ,וביוזמת סו"ב שוש כהן
גנון ,סגנית הנשיא בקדנציה הקודמת.
וינצר מספרת כי "השנה הוחלט שהכנס יובל על ידי
הוועדה להעצמה נשית שאני עומדת בראשותה .כותרת
הכנס השנה' :הסוכנות בקדמת הבמה'.
"ברצוננו להעביר מסר זה ,אשר ימשיך ללוות אותנו
במהלך השנה הקרובה .בכנס ייקחו חלק סוכנות ביטוח
מכל רחבי הארץ ,עצמאיות ,שכירות ,בעלות משרדים או
כאלו בתחילת דרכן".
את הכנס ינחו סו"ב יעל דרוקמן עירון וסו"ב יולן סויסה.
כמו כן ,יהיו הרצאות בסגנון  .TEDסו"ב עופרה פלד וסו"ב
מעיין ישראל ,לצד ח"כ מירב בן ארי וח"כ רויטל סויד,
וינצר
ישתפו בסיפורן האישי המעורר השראה .בכנס יישאו
דברים גם ח"כ נורית קורן ,אריק יוגב ,מנכ"ל איילון ביטוח ,וכמובן נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד.
וינצר מוסיפה" :הסטייליסטית יהודית שטרן תיתן לנו טיפים בנושא לבוש להצלחה; אלון גל ילמד
אותנו איך למקד אנרגיה במה שמקדם אותנו; אסנת שיר וישינסקי תספר לנו סיפורים שמאחורי
הקלעים בהרצאה מבדרת מרגשת ומעצימה.
"בכנס אספר על פרויקט חדש שהוועדה מקדמת ,בנושא הקמת מעגלי נשים ברחבי הארץ .פרויקט זה
יהיה חוליה ראשונה בשרשרת נשים גדולה ועוצמתית.
"בהזדמנות זאת אני רוצה להודות לצוות שלצדי ,חברות הוועדה שבראשותי .אלו נשים עוצמתיות,
מעוררות השראה ,שעבדו קשה מאחורי הקלעים בתכנון הכנס במסירות ,בחריצות ועם נשמה ענקית:
שוש כהן גנון ,יפית תמיר ,מירה פרחי ,מירב ג'והן ,רויטל כהן ,יולן סויסה ,גני פישר ,חמדה נגרי
מנדלאוי ,דינה אוביצקי ונהאד חסנא".

b17966/22106

יש הרבה ספקים שלא יודעים לעבוד עם
סוכנים וצריך למצוא דרך לאפשר להם
למקסם את שיתוף הפעולה ביניהם בעולם
הפיננסי ,אני רוצה לשלב את אותם ספקים
במרקטפרו כי זהו הפתרון המתאים והטוב
עבור הסוכנים ,הלשכה וגם עבור הספקים",
כך אמר אודי אביטל ,יו"ר הוועדה לפיננסים
בלשכת סוכני ביטוח ,בתום ישיבה של הוועדה
שהתקיימה השבוע.
לישיבה זומנו נציגי המרקטפרו ,הפלטפורמה
הדיגיטלית לשיווק מוצרים
ושירותים על ידי סוכני
הביטוח ,ולמעשה הושק
בה סוכן המרקטפרו
הפיננסי .לצדם הגיעו
גם נציגי המיזמים
המתעתדים להצטרף
לפלטפורמת המכירה ,ואלו
אביטל
הציגו בפני המשתתפים את
מהות המיזם ואת יכולתו לתרום לשורת הרווח
של הסוכנים.
בין המיזמים שהוצגו בפגישה ניתן למצוא את:
השקעות נדלן בגרמניה Remco -
international
השקעה בהלוואות ( P2 Pחבר לחבר) Value -
השקעה בהלוואות ( P2Pחבר לחבר) Tarya -
ייעוץ משכנתאות Prime -
מנטה  -ייעוץ משכנתאות
לאחר מכן הציג אביטל את עמדת הוועדה
ואמר כי כל המיזמים בנושא שיובאו ללשכה,
ייעשו אך ורק באמצעות המרקטפרו .עוד
נקבע בישיבה כי תחילה יאושרו המיזמים
המתאימים על ידי צוות משותף של הוועדה
לפיננסים והמרקטפרו ,בפגישות שיתקיימו
בישיבות הוועדה לפיננסים ,ולאחר מכן הם
יועברו להמשך טיפול במרקטפרו והטמעתם
במערכת.
"השילוב עם המרקטפרו הוא הפתרון
האולטימטיבי וגם פתרון שיווקי טוב" ,הסביר
אביטל" ,כך נצא לדרך שונה מזו שהייתה עד
היום ,ונוודא כי לא רק התחום האלמנטרי
נמצא במשחק החדש אלא גם הפיננסי.
המטרה שלי היא שהסוכן יוכל למכור בדיגיטל
ולא רק חברות הביטוח ,אשר 'עובדות מהבית
שלהן לתוך הבית שלהן' ולא החוצה לסוכנים.
המטרה היא לעשות שיתוף פעולה כמה
שיותר גדול" ,הסביר אביטל.

"הסוכנות בקדמת הבמה"

גם השנה,
הראל במקום הראשון בשירות לסוכן*
סוכנות וסוכנים יקרים,

תודה על הבעת האמון.

נמשיך לעשות הכל כדי לתת לכם את השירות
הטוב ביותר.

*מתוך סקר שביעות רצון  2017של הסוכנים הפנסיוניים מחברות הביטוח שבוצע ע״י לשכת סוכני הביטוח.

את מובילה!

גם ביום האישה ,איילון חברה לביטוח
מאחלת לך להמשיך להוביל ,לנהל ,להנהיג ולפרוח.
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להתראות בכנס הנשים של לשכת סוכני הביטוח בישראל
שיתקיים ביום חמישי הבא ,24.5.18 ,בשיתוף איילון חברה לביטוח

מנכ"ל בנעלי בית

“הגישה תוביל אותך הרבה
יותר רחוק מהיכולת”

במדור החדש' ,מנכ"ל בנעלי בית' ,יתראיין כל פעם בכיר אחר בענף הביטוח ושוק ההון  והפעם
 -איתי ברדה ,מנכ"ל הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה ,סבור שעתיד סוכן הביטוח  -ורוד

ברדה

מנהל שלי ואנחנו מדברים על תוצאות ,2011
הוא לא זוכר אם היה  90%מעל או 130%
מעל ,אבל אם עזרתי לשפר אותו כבן אדם
או כמנהל ,את זה הוא לא ישכח לעולם”.

אל תחפשו מתחת לפנס...
שגריר אתכם לאורך הדרך ״פנסים ומראות צד״
שרות החלפת פנסים ומראות במקרה שבר.
ללא הגבלת מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי.

תו תקן לכל הפנסים ומראות הצד.
באמצעות חברות הביטוח :כלל ,מגדל ,שומרה ,איילון ,ביטוח חקלאי

לקבלת פרטים נוספים ,קו חם לסוכני ביטוח03-5578822 :
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בהתאם לתנאי השירות

גיל38 :
מצב משפחתי :נשוי ללאה ,ואב לשלושה –
אייל בן  ,9פאר בת  7ואיתן בן חודש בלבד.
מקום מגורים :שוהם.
השכלה :תואר ראשון בכלכלה ומנהל
עסקים ,מכללת עמק יזרעאל ,ותואר שני
מהאוניברסיטה העברית.
וותק בתפקיד 3.5 :שנים
מה התחביב המועדף עליך?
“ספורט משולב – תריאטלון ,רכיבה על
אופניים ,ריצה .בקרוב אשתתף בתחרות איש
הברזל באיטליה”.
האם אתה מנהל ריכוזי או מנהל מבזר
סמכויות?
“שיטת הניהול שלי היא סלקטיבית; אין לי
גישה אחת ספציפית .אני יכול להיות מאוד
ריכוזי ואני יכול להיות מאוד מבוזר .אני יכול
בתחום אחד לרדת לפרטים ובתחום אחר
כמעט ולא לנהל אותו ,בתקופות מסוימות;
הכול תחת העיקרון של הניהול הסלקטיבי.
מנהל צריך לדעת להתאים את עצמו בצורה
ורסטילית ולהיות במקומות שבו הוא יכול
לתת את הערך הגדול ביותר שלו”.
מה אתה עושה למען עובדי החברה?
“בנושא זה יש לי גם מוטו – אנשים בסוף
יזכרו מה שיפרת בהם כאנשים ולא מה
שיפרת להם בביצועים .גם היום כשאני רואה

מי עושה את הקניות בבית?
“אני .בכלל אני עושה את רוב הדברים בבית,
כולל בישול .אשתי עוזרת לי מדי פעם.”...
ספר/סרט/תכנית טלוויזיה שהותירו עליך
רושם מיוחד?
“ספר שאני מאוד אוהב זה ‘לא רציונאלי ולא
במקרה’ של דן אריאלי .בכלל אני מאוד אוהב
ספרים שעוסקים בהיבטים של רציונאליות
וקבלת החלטות .כל ספר שאני קורא בתחום
הזה מלמד אותי ומשפיע עלי גם בצורת
העבודה שלי”.
יש לך יעד מועדף לנסיעה לחו”ל?
“אני אוהב הכי הרבה לטייל בארץ ישראל.
אני לא מרבה לטוס לחו”ל .אני טס בעיקר
לתחרויות או לטיול משפחתי שנתי
בחו”ל בקיץ ,ואין יעד ספציפי שאני אוהב
במיוחד”.
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן
הביטוח?
“אני סבור שעתיד סוכן הביטוח לא היה
ורוד יותר מאשר עכשיו .יש רבים שרואים
לנגד עיניהם רק את האיומים והסיכונים,
אבל ככל שהענף נהיה יותר מורכב ומסובך,
הערך של סוכן הביטוח עולה והתלות בו
גוברת .יש שינויים בענף ויש התפתחות,
והסוכנים צריכים להתאים את עצמם כמו
שהגופים המוסדיים עושים”.
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נקודה למחשבה

כך פוגע עודף הרגולציה בצרכנים
סו"ב אופיר ברעם

א

ני מחשיב את עצמי חלק מדור חדש
של סוכנים .עברנו מבחני סינון לא
פשוטים ואני חושב שראוי לסנן סוכנים
איכותיים לענף .אנחנו עובדים קשה בשביל
הלקוח כדי להעניק לו ליווי פיננסי מקיף ,בתקופה
בה המודעות הפיננסית עולה ואיתה הדרישה של
הלקוחות לקבל שירות זמין ומקצועי .העבודה
שלנו היא משרת אמון מתוקף העיסוק בהיבטים
הכי רגישים של הניהול הכלכלי של משקי הבית
והעסקים.
תמיד התייחסתי ללקוחותיי בכבוד ואף פעם לא
זלזלתי בתבונתם .הרגולטור ,דרך שורה ארוכה
של חוזרים וטיוטות ,מביע עמדה לפיה ללקוח אין
היכולת להחליט מה טוב עבורו .דווקא הצרכנים
עליהם מבקשים להגן ולשמור הם אלה שנפגעים.
ניתן להצביע בשנים האחרונות על מהלכים
חשובים ומתבקשים של הרגולטור אולם יחד עם
זאת נעשים כל העת צעדים שבמקום לשפר את
ההבנה הפיננסית של הצרכנים גורמים לבלבול
ולהפיכת היוצרות בבחינת מה תפל ומה עיקר:
א .מסמך ההנמקה ארוך ומסורבל וקשה להבנה,
ההתייחסות לדירוג עמלות הסוכנים קטנונית
וחוטאת לעיקר.
ב .ריבוי טפסים מגדיל הבלבול ותחושת חוסר
האונים של הלקוח.
ג .אנחנו עדים לשיח אגרסיבי מצד הרגולטור
בגיבוי התקשורת בנוגע להוזלת עלויות אולם
נדמה ששיווי המשקל נסדק וכבר מרגישים את
הפגיעה העכשווית בלקוחות .אני סבור שאנו
ניצבים בצומת מסוכן ,אם נמשיך בנתיב הנוכחי
ולא ניקח את הפנייה הנחוצה ניתקל בעתיד
מעורפל בו חוסכים לא יוכלו לצאת לפרישה.
אנחנו נמצאים בעידן בו העובד המודרני מחליף
הרבה יותר מעסיקים מחד ,ומנגד חשוף להרבה
יותר גירויים וחי ברמת חיים גבוהה יותר .השילוב
הזה גורם לו לחיות כאן ועכשיו על חשבון עתיד

הפרישה שלו ועל חשבון עתיד ילדיו .לתוך
המציאות הזו כל הזמן מסבירים לאותו עובד שהוא
משלם הרבה דמי ניהול והמסר שמחלחל הוא
שהעלות היא חזות הכל ומלבד זה הייעוץ ,השירות
וכל מה שנלווה אליהם לא חשוב.
אותו עובד שמבקש לעצמו דמי ניהול נמוכים
עשוי להימצא בקרן בהתקשרות ישירה מול חברת
הביטוח או דרך סוכן הסדר והוא למעשה מהווה
מספר זהות על גבי מסך מחשב ותו לא.
אף משווק לא ייצור עמו קשר לפגישת שירות
בה תימסר לו תחזית פרישה ,בחינה של מסלול
ההשקעות והביטוח שלו .כל התקשורת נעשית
באמצעות מכתבים יבשים ובעידן הדיגיטלי
במסרים ממוחשבים .הלקוח דורש שירות ומענה
וכך קורה שהוא חווה אכזבה מרה ואנו נתקלים בזה
כל העת .מה לעשות שאנשים ,גופים וחברות לא
עובדים בחינם ,כל ייעוץ איכותי עולה כסף.
בעבודת הסוכן ,דרך ליווי שוטף ומתמשך ,אנו
שואפים להסתכל באופן רחב ,ולא דרך חור של
קשית ,על כלל אפיקי הפרישה וההגנות הנדרשות
וכן עוסקים בניהול הכסף הפנוי .לצערי רוב
החוסכים כיום לא יגיעו ליחס תחלופה ראוי .נזכיר
שאנחנו חיים בעידן בו תוחלת החיים ואיכות
הרפואה גדלים כל העת ,וצריך לשקוד על מציאת
מקורות שיאפשרו מחייה מכובדת בפרישה וגם
קצת פנאי פרישה .הדור הנוכחי הרי מסבסד את
עלויות הפנסיה של הורינו וטוב שכך אולם מה
יהיה עלינו בעתיד לבוא?
עם ירידת המרווחים והעמלות הפך מכשיר
הפנסיה המרכזי – קרנות הפנסיה החדשות ללא
רווחי להפצה וציבור הסוכנים נאלץ להתאים
עצמו למצב ולבחור בין שתי חלופות:
א .השירות בפנסיה הפסדי למשרד הסוכן ומסובסד
אם יש ללקוח תיק פיננסים וביטוח.
ב .גביית שכר טרחה על כל פעולה בה מבקש
הלקוח ייעוץ .גביית שכר טרחה מתאפשרת

במקרים בהם אין עמלה ממוצר פנסיוני.
בבואי לנתח את המצב אני מסתכל על הנעשה
בשוק הפיננסי המתקדם בעולם  -אנגליה ,אותו
ישראל מחקה באיחור של  10שנים .אותו רגולטור
שלומד מהנעשה בשוק זה ראוי שגם יהיה עד
לתופעה החמורה שארעה שם בעשור האחרון.
באנגליה נותר מספר קטן של סוכני ביטוח
פנסיוני/מתכננים פיננסיים לאחר שכולם נדרשו
עבור מבחנים מצד הרשויות ,במקביל נאסרה
קבלת עמלה מצד יצרנים ובכך נסללה הדרך
לגביית שכר טרחה מלא מהלקוח במכשירים
פנסיוניים ופיננסיים .קומץ הסוכנים שנותר נתן
שירות לבעלי המאה בלבד.
לכל שאר הצרכנים לא נותר אף גורם שדואג
לעתידם הפיננסי .המצב החמיר עד כדי פצצת
פנסיה מתקתקת והרגולטור ,שהבין את גודל
הבעיה ,פתח שירותי תכנון פיננסי מולאמים.
האם אנחנו רוצים להיות במצב שבו רק לקוח
שידו תהיה משגת יזכה לייעוץ ולליווי שכל כך
נחוצים? כיצד ניתן לצפות שמשימה כה מורכבת
תיעשה בידי הגופים הישירים? כיצד נממש נכונה
את אחריותנו העצומה בהבטחת עתידם הפיננסי
של לקוחותינו?
הכותב הינו בעלים משותפים של חברת "השיא
פתרונות פיננסיים" (סניף רחובות) ,בעל רישיון
פנסיוני ומתכנן פיננסי CFP

אירועי הלשכה
… יום עיון מחוז השרון – יתקיים בתאריך ה ,6.6.18-יום רביעי,
בין השעות  14:00-20:00מיקום – סינמה סיטי ,המחקר ,3
נתניה .יום העיון נערך בשיתוף שלמה חברה לביטוח.
… יום עיון מחוז תל אביב – יתקיים בתאריך ה ,14.6.18-יום
חמישי ,בין השעות  09:00-14:00מיקום – קמילו ,ג'ורג' וויז
 ,24תל אביב .יום העיון נערך בשיתוף שלמה חברה לביטוח.

תמיד חשבתם "לעבוד ביחד"?
להיות שותפים שווים?

אנחנו עושים זאת כבר  10שנים!
בואו תצטרפו לקואופרטיב בביטוח!
כי "יחד זה כוח ואנחנו עובדה"
עובדה סוכנות לביטוח ( )2010בע"מ
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ליצירת קשר  -אריק ורדי | 050-5274660 :זאב פרלשטיין054-2545465 :

תוכנית פרישה

צוברים לפנסיה :דמי ניהול מול תשואות

יובל ארנון מסביר מה המחיר של הפרש בתשואה מול הפרש בדמי ניהול ומה
המשמעות בסופו של יום לחוסך לפנסיה?

סו"ב יובל ארנון

דמי ניהול
משוטף/צבירה

צבירה לגיל 67

דמי ניהול
שוטף/צבירה

תשואה ממוצעת

צבירה לגיל 67

הפרש נובע
מדמי ניהול

1.31/0.01

4%

1000000

6/0.5

4%

852000

148000

1.31/0.01

4%

1000000

6/0.5

4.5%

953000

47000

1.31/0.01

4%

1000000

6/0.5

5%

1070000

1.31/0.01

4%

1000000

4/0.25

4%

920000

1.31/0.01

4%

1000000

4/0.25

4.5%

1030000

30000

1.31/0.01

4%

1000000

4/0.25

5%

1160000

160000

1.31/0.01

4%

1000000

3/0.2

4%

940000

1.31/0.01

4%

1000000

3/0.2

4.5%

1050000

50000

1.31/0.01

4%

1000000

3/0.2

5%

1180000

180000

ב

תשואה ממוצעת

שנים האחרונות עולה בשיח הציבורי
נושא דמי הניהול בתוכניות הפנסיוניות
כאחד מהגורמים המשמעותיים ביותר
המשפיעים על החסכון לטווח ארוך קרי ,הצבירה
לפנסיה של אזרחי מדינת ישראל.
ואכן לדמי הניהול יש השפעה ,אך השפעה נוספת
ולא פחות חשובה ואולי אפילו יותר משמעותית
יש לתשואות אשר נוצרות באותן אפיקים של
חסכון ארוך טווח.
גם נושא דמי הניהול וגם נושא התשואות ראוי
שייבדק בטווחים ארוכים ולא בקצרים ,כי השפעת
פקטורים אלו אינה רלוונטית בטווחים הקצרים
ובאה לידי ביטוי בטווחים ארוכים בלבד.
גם המדינה הפנתה את כל הזרקורים לנושא
דמי הניהול ,והראיה במכרז לבחירת קרן ברירת
המחדל של המדינה ,בה הפקטור היחיד שנבדק
היו דמי הניהול בלבד ,כלומר גם המדינה מצליחה
להטעות את אזרחיה בכך שהיא ממקדת את עיקר
הבעיה אך ורק בדמי הניהול ללא כל התייחסות
לתשואות ,ובוודאי שלא לדבר על שרות לאזרח
(מימוש ,תביעה).
כדי להראות את השפעת התשואות מול דמי
הניהול התייחסתי למספר נתוני יסוד על בסיסם
ערכתי את ההשוואות השונות:
גיל תחילת הפקדה30 :
גיל סיום הפקדה67 :
גובה הפקדה חודשית 1,000 :שקל
בטבלה המופיעה בהמשך הצבתי דמי ניהול שונים
ותשואות שונות וזאת כדי להמחיש מה המחיר של
הפרש בתשואה מול הפרש בדמי ניהול על ציר הזמן
ומה המשמעות בסופו של יום לחוסך לפנסיה.
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מלימוד הנתונים המופיעים בטבלה לעיל ,עולה
כי לא תמיד דמי הניהול הם חזות הכל ,אנו יכולים
לראות שאף במצב שהחוסך משלם את דמי הניהול
המקסימליים המותרים כיום  6%מהשוטף ועוד
 ,0.5%והקרן שלו השיגה תשואה עודפת של 1%
לאורך השנים ,עדיין הוא יקבל יותר כסף בצבירה
עם דמי הניהול המקסימליים ,לעומת חוסך עם דמי
ניהול של קרן ברירת מחדל.
אין כמובן לזלזל בנושא דמי הניהול ,אך קביעת
פרמטר יחיד על בסיסו ממליצה המדינה לצרף
אלפי עובדים לקרנות ברירת המחדל זו טעות
גדולה ,אם לא לומר הטעיה מכוונת .המדינה
חייבת לשנות את הפרמטרים לנושא קרן ברירת
מחדל בדיוק כפי עשתה כאשר מדובר במכרזים

הפרש נובע
מתשואה

70000
80000

60000

של מעסיקים שם נמדדים פרמטרים נוספים של
תשואה ושרות.
כאשר מצטרף חוסך לקרן פנסיה ,הוא צועד על
ציר הפנסיה לאורך עשרות שנים ,על ציר זה הוא
חווה שינויים רבים במצבו המשפחתי ,בשכרו,
מעבר בין מעסיקים ,תביעות ,אבטלה ועוד.
הסתמכות אך ורק על דמי ניהול ולא על שאר
המשתנים כולל סוכן ביטוח מקצועי המלווה אותו,
משולה לשליחת אדם למדבר עם מימיה ,ללא
מצפן ,ביגוד מתאים וידע בסיסי בהישרדות .רחוק
הוא לא יגיע...חומר למחשבה.
הכותב הינו מנכ"ל משותף בסוכנות הביטוח "ארנון
את וינשטוק"

היענות עצומה לסיור הלימודי בהרצליה מדיקל סנטר
ביום שני השבוע ,נערך סיור לימודי במרכז הרפואי
הרצליה מדיקל סנטר ביוזמת ועדת הבריאות והסיעוד
של לשכת סוכני ביטוח .הסיור אורגן וקודם על ידי חבר
הועדה סו"ב אבינועם אקוה .ההיענות הייתה עצומה
וכ־ 60סוכנים גדשו את אולם קבלת הפנים במלון השרון
ואת המחלקות בהן עבר הסיור.
לדברי סו”ב איגור מורי ,יו”ר ועדת הבריאות והסיעוד,
היענות הסוכנים לסיור הלימודי היתה מפתיעה וכי
מדובר באחד הסיורים הגדולים ביותר של סוכני הלשכה הסיור הלימודי במדיקל סנטר הרצליה
בשנים האחרונות.
הסיור נפתח בהרצאה של נציגי המרכז הרפואי על השירותים שלו .בין היתר התבשרו הסוכנים
כי המרכז מפתח כתבי שירות לסוכני ביטוח ולקוחותיהם באופן ישיר ,ללא חברת ביטוח.

נקודה למחשבה

מה בין תכנון למכירה?
חנוך הירשקוביץ על עודף המידע שהטכנולוגיה מביאה עמה וכיצד
נתכנן את עתידו הכלכלי של הלקוח בדרך הנכונה עבורו
סו"ב חנוך הירשוביץ

ל

פני שנים ערכתי את הכנסים הראשונים
של סוכנות הביטוח שלנו .הנושא שעמד
על הפרק היה התנהלות נכונה בעידן של
שקיפות ובקרה.
הכנס היה מיועד לעמותות שהחלו לחוש את
הדרישות הרגולטוריות שהלכו והתעצמו ודרשו
מהן התנהלות שקופה ,מידתית ונקייה .תפקידו
של הכנס היה להדריך את המנהלים והחשבים
בסבך הדרישות הרגולטוריות ,והארת הנקודות
שעליהן שם דגש רשם העמותות.
כבר באותה העת האמנו שככל שניתן ללקוחות
פוטנציאליים ערך מוסף ,מקצועי ונדרש אשר
אינו מצוי תחת ידם ,תחלחל התובנה והם ימצאו
במשרדינו את המקום המקצועי והראוי לשרת
אותם גם בתחומי הביטוח והפיננסים.
תוך כדי התאספות הנרשמים והמינגלינג
שנערך טרם תחילת הכנס ,פנו אלי בזה אחר זה
מנהלים וחשבים על מנת לנסות ולהבין ,האם אני

באמת מתכוון לעמוד בתוכן הכנס שפורסם? הם
התקשו להאמין ,כי באמת ובתמים אנו נשאיר את
הכנס ,כבמה מקצועית גרידא .התפיסה שכנס =
מכירות ,שלטה באותה תקופה.
מסתבר שלא טעינו  -לאורך השנים נתן הכנס
את שכרו בצידו .הטמענו את העובדה כי מקצועיות
היא שם המשחק ורבים מהמשתתפים הגיעו בעצמם
למשרדינו ,הפכו ללקוחות והמליצו לאחרים.
בישיבת סיכום שנערכה לאחר הכנסים עם
מנהלים בכירים בחברת הביטוח שעזרה במימונם
נשמעו קולות רמים וטונים צורמים וכעוסים על
אלה שאישרו את המהלך מבלי שנהיה מוכנים
להתחייב למכירות  -ולתוצאות מיידיות.
אולם כעבור זמן הודו גם המקטרגים כי המהלך
היה נכון .הוא הביא למיתוג מקצועי ופירות
עסקיים רבים.
בראיה ארוכת טווח התמקדות במכירות ,כנראה
שלא תפעל לטובתנו .הרכישות בעולם הדיגיטלי,

ייעשו בנגישות ,במהירות ,בפשטות ובמחירים
תחרותיים.
לא יקח זמן רב ואנו נחוש ונראה כי השוואת
מחירים בכל הענפים ורכישה מקוונת ימצאו מקום
תחת כל עץ רענן.
יחד עם זאת ככל שהעולם הדיגיטלי מתפתח
הוא מביא בכנפיו עודף מידע עצום שקשה מאוד
לכמת אותו ,להשוות אותו ולהשתלט עליו.
גם את צוות המשרד עלינו לאמן ,בשפה חדשה
ומסבירה ברוח מסרים אלו .עליהם להתמקד
בהסברה ללקוח ,להקדיש זמן ומחשבה לתכנון
עתידו הכלכלי.
הטכנולוגיה אמנם יכולה ,להביא אתכם
במהירות לכל מקום .דבר אחד היא לא יכולה,
להחליט בשבילכם ,לאן אתם צריכים לנווט!
הכותב הינו חבר ועדת יח"צ וקשרי חוץ בלשכת
סוכני ביטוח

שלוחת חיפה המחודשת  -גם לסוכנים הוותיקים
השבוע נפתחה במכללה לפיננסים וביטוח בחיפה השתלמות ראשונה לסוכני ביטוח חברי הלשכה

רונית מורגנשטרן

ה

המכללה
החלה
שבוע
לפיננסים וביטוח בסדרת
בשלוחתה
השתלמויות
החדשה שבחיפה .לפני מספר חודשים,
החלה השלוחה בלימודי ההכשרה
לבחינות משרד האוצר לקבלת רישיון
סוכן ביטוח .הלימודים החלו בהצלחה
רבה והשלוחה הייתה בתפוסה מלאה.
בהשתלמות שולבו הרצאות במגוון
נושאים בתחום הפנסיה ,והרצו בה
מיטב המרצים :חני שפיס ,מנכ"ל
ובעלים של "מרכז שפיס" הרצתה
על שילוב מכירת סיכונים בפגישת
פנסיה; עו"ד ליאור קן-דרור ,יועץ
משפטי לסוכני הלשכה ,הרצה על שלוחת חיפה
ההיבטים המשפטיים של יורשים,
צוואות ,מוטבים ,כספים מעוקלים ,זכויות אלמן; מדויק להשתלמויות בתל אביב .המטרה המוצהרת
רו"ח זיו ריקלין ,מנכ"ל חברת  ,Pay-itסקר הינה להביא להרחבת המכללה לכל הארץ ,ולספק
הכללים לתפעול וסליקה למעסיקים מרגולציה הכשרות מקצועיות לחברי הלשכה בכל מחוז
ומחוז.
לפרקטיקה.
רונן דניאלי ,מנהל המכללה לפיננסים וביטוח,
ההשתלמות הנ"ל ,והבאות אחריה ,יהוו תעתיק
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ציין כי מדובר בציון דרך למכללה
וללשכה ,והודה בדברי הפתיחה
למספר אנשים שבלעדיהם כל
ההיסטוריה הזאת לא הייתה
מתרחשת" :בראש ובראשונה לרענן
שמחי ,מנכ"ל הלשכה ,שהרים את
פרויקט שיפוץ הלשכה בצפון בזמן
קצר ובתוצאה מפוארת ,מרשימה,
ובדומה לכיתות הלימוד במכללה
בתל אביב.
"בנוסף ,סו"ב חוה פרידמן־וינרב,
יו"ר המכללה ,שאמונה על הצד
המקצועי ,יזמה את ההשתלמות,
ואיגדה לצורך כך את טובי המרצים.
וסו"ב אניה לוין ,מנהלת סניף חיפה
בלשכה ,שלקחה על אחריותה את כל
נושא השיווק וההפצה של המכללה בצפון בקרב
חברי הלשכה".
נשיא הלשכה ,ליאור רוזנפלד ,תמך לאורך כל
הדרך ביוזמת הרחבת פעילות המכללה לאזור
הצפון ,ולאזורים נוספים ,כבר בימים אלה.

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

"לא לוותר על אף הקשיים –
לבסוף ההצלחה תגיע"

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו  והשבוע :סו"ב שניר רבה,
סוכן עצמאי ,בעלי "רבה סוכנות לביטוח" בנתניה
גיל33 :
מצב משפחתי :נשוי 1 +
השכלה :המכללה לפיננסים וביטוח ת''א
ותק 8 :שנים סוכן ביטוח 10 ,שנים בתחום (דור
המשך)
רישיון :אלמנטרי ופנסיוני
איך הגעת לתחום?
"הנני דור המשך לסוכנות ביטוח של אמי' ,מלי רבה
סוכנות לביטוח' .לאחר שרותי הצבאי התחלתי לעבוד
במשרדה ובמקביל התחלתי את לימודיי במכללה
לפיננסים וביטוח .לאחר סיום לימודיי פתחתי סוכנות
עצמאית על שמי".
למה בחרת לעסוק בתחום? מה אתה אוהב במקצוע?
"התחום היה מוכר לי ומאוד עניין אותי ,בעיקר הסיוע
לאנשים; אני אוהב את תחושת האחריות שיש לסוכן
הביטוח ,לדעת שבמקרה ביטוח אני אשיג ללקוח
את הפיצוי המגיע לו .אין הרגשה טובה מלהתקשר
ללקוח ולהודיע לו שקיבל את התשלום עבור
התביעה ולדעת שעזרת לו ולמשפחתו".

רבה" .הלקוחות רוצים את הקשר האישי"

נתקלת במכשולים בדרכך?
"המכשולים העיקריים בתחילת הדרך הם בגיוס
לקוחות חדשים".
האם ישנם עדיין קשיים שהלשכה יכולה לעזור לך
להתמודד איתם?

"חלק מתפקיד הלשכה הוא לתת סיוע הגנה לסוכני
הביטוח בנושא הרגולציה והחברות שמוכרות באופן
ישיר .לאחרונה היא החלה לעשות זאת יותר ואני
מקווה שתמשיך כך".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עוד עשר שנים?
"אני רואה את עצמי ממשיך באותה הדרך כבעל
סוכנות ביטוח גדולה עם צוות עובדים מקצועי
ומגובש".
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"ציבור הלקוחות רוצה את הקשר האישי; הוא לא
מעוניין לדבר עם אפליקציה ,רובוט או מוקדן .לכן
מקצוע סוכן הביטוח יישאר תמיד במרכז העניינים
של הענף".
איזה טיפים תוכל לתת לסוכנים צעירים כמוך?
"חשוב לחבור לסוכנות ביטוח גדולה או לסוכן ותיק
שיהוו עבורכם מנטור וגב מקצועי; תמיד להמשיך
קדימה ולא לוותר על אף הקשיים ,ולבסוף ההצלחה
תגיע".

מנורה חנכה את משכנה החדש במתחם
הבורסה ברמת גן
רונית מורגנשטרן

ק

בוצת מנורה מבטחים חנכה שלשום את
משכנה החדש במתחם הבורסה ברמת גן:
בית מנורה מבטחים .במסגרת האירוע
נשאו דברים :יו"ר קבוצת מנורה מבטחים ערן
גריפל; ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט; שר
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים חיים כץ
וראש עיריית רמת גן ישראל זינגר.
עוד השתתפו באירוע :ארי קלמן ,מנכ"ל קבוצת
מנורה מבטחים; יהודה בן אסאייג ,מנכ"ל מנורה
מבטחים ביטוח; השר לשיתוף פעולה אזורי צחי הנגבי;
הממונה על שוק ההון דורית סלינגר; יו"ר הראל ויו"ר
איגוד והתאחדות חברות הביטוח יאיר המבורגר; בעל
השליטה במגדל שלמה אליהו; מנכ"ל מגדל היוצא
עופר אליהו; ד"ר גיא רוטקופף ,מנכ"ל איגוד חברות
הביטוח; מנכ"ל הפניקס אייל לפידות; דני נווה ,יו"ר
כלל; אפי נוה ,יו"ר לשכת עורכי הדין; סו"ב ליאור
רוזנפלד ,נשיא לשכת סוכני ביטוח; עו"ד רם כספי;
יצחק וחיה תשובה; סילבן שלום; עו"ד פיני רובין;
פיני כהן; מאיר שמיר; דב קוטלר; רוני מילוא; שלומי
פוגל; גילעד אלטשולר ,הבעלים של בית ההשקעות
אלטשולר שחם; מוקי שניידמן מבעלי ביטוח ישיר;
משה טרי וצביקה בארינבוים מבעלי .BGI
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באירוע נכחו בני משפחתו של מנחם גורביץ' ז"ל
בעל השליטה והיו"ר לשעבר של הקבוצה שלזכרו
הוקם והוצג מיצג מרשים ,מרגש וייחודי בלובי בית
מנורה מבטחים.
גריפל ,יו"ר קבוצת מנורה מבטחים ,אמר" :היום הזה
כולו בסימן של הגשמת חלום .זכות גדולה ניתנה לי
ולכל מנהלי ועובדי קבוצת מנורה מבטחים3,200 ,
במספר ,לממש את חזונו של מנחם גורביץ' ,איש
החלום ,החזון והמעש שחלם את הקמת בית מנורה
מבטחים ולא זכה לראותו במלוא תפארתו .אבל מנחם
זכה לראות את מנורה הקטנה משגשגת והופכת
למנורה מבטחים ,רוכשת את שומרה והופכת לחברה
הגדולה בישראל בתחום האלמנטרי והפנסיוני.
האחריות שלנו היא לשני מיליון לקוחותינו" .עוד
ציין גריפל" :תמיד הנחתה אותנו טובת החברה
ולקוחותיה תוך ראייה לטווח ארוך ,כמי שרואים בענף
הזה את עיקר עיסוקם .ואני שואל את עצמי מדוע יש
המבקשים למנוע מבעלי החברות מעורבות והובלת
הנכס המרכזי שבבעלותם? ספק אם מנורה הייתה
קבוצת מנורה מבטחים ,וספק אם היינו חונכים היום
את משכנה החדש של הקבוצה במודל בו אין מקום
לחזון ולהובלה וההכוונה של הבעלים".

שר האוצר משה כחלון הנמצא בגרמניה ,בירך
את מנורה בברכה מוקלטת ואמר" :אני רוצה לאחל
לחברת מנורה מבטחים בהצלחה ומזל טוב לרגל
המעבר למשכן החדש שיהווה בית ל־ 3,200עובדי
החברה ,שהיא מובילה ומשמעותית בשוק הביטוח
והפנסיה .והכי חשוב ,אותו אדם יקר שאותו מנציחים
 את מנחם גורביץ' שהיה ידיד אישי ,חבר ,חד באופןיוצא דופן ,מאנצ' אמיתי ואין ראוי ממנו להנצחה הזו".
ראש הממשלה לשעבר ,אולמרט ,נשא גם הוא
מילים חמות על מנחם גורביץ' ואיחל הצלחה למנורה
מבטחים במשכנה החדש .אולמרט התייחס להעברת
השגרירות האמריקאית לירושלים וציין" :כאזרח
ישראלי וכמי שעמד בראש העיר ירושלים ,אשמח
להביע את שמחתי וגאוותי על כך שבירת ישראל
מקבלת בתודעה הבינלאומית את ההכרה שהגיעה
לה מאז שקמה מדינת ישראל ומאז שהוכרזה כבירת
מדינת ישראל .ירושלים שלנו .בתוך כל הרגעים
המטלטלים והקשים שאנחנו צריכים להתמודד עמם
כאזרחים במדינתנו ,ויש לא מעטים כאלה ,יש גם
כמה רגעי חסד .אחד מהם היה אתמול כשהמעצמה
הגדולה בעולם עשתה את מה שהייתה צריכה
לעשות לפני שבעים שנה".

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

לויד'ס דורשת פרמיה של
מיליוני שקל לביטוח המשחק
של נבחרת ארגנטינה בירושלים

ת

צילומיםshutterstock :

אגיד לויד'ס דורש פרמיית ביטוח של מיליוני שקל לביטוח
המשחק של נבחרת ארגנטינה מול נבחרת ישראל בירושלים
ב־ 9ביוני .במשרדי הממשלה מתנהלים דיונים ביחס למימון פרמיית
הביטוח הגבוהה.
במשחק זה ישתתף שחקן הכדורגל מהטובים
עולם  -מסי ,שישחק בנבחרת ארגנטינה.
התכנון המקורי היה שהמשחק יתקיים
באיצטדיון עופר בחיפה ,כאשר פרמיית
הביטוח היא נמוכה בהרבה .אולם הממשלה
לוחצת שהמשחק יתקיים בירושלים .אבל
אז החתמים של לויד'ס הציגו דרישה שגובה
פרמיית הביטוח גבוהה פי  4מאשר בחיפה בשל
הסיכונים הביטחוניים.
התאחדות הכדורגל הבהירה למשרדי הממשלה כי לא תוכל לממן
פרמיית ביטוח של מיליוני שקל .במשרדי הממשלה מתקיימות
התייעצויות ביחס למימון פרמיית הביטוח.

הקריסה הגדולה :טייקון ביטוח
סיני נידון ל־ 18שנות מאסר

ט

ייקון הביטוח הסיני וו שיוואויי שעמד בראש קבוצת הביטוח
הסינית  ,ANBANGנידון ל־ 18שנות מאסר .הוא נמצא אשם
במעשה מרמה והונאה בעשרות מיליוני דולר .בית המשפט הסיני פסק
גם על החרמת נכסיו של וו ששווים נאמד בכ־ 1.65מיליארד דולר.
יו”ר אנבנג לשעבר התפרסם במסע רכש עולמי של חברות ביטוח,
מלונות ונכסי נדל”ן .בין היתר,
הוא התעניין ברכישת חברת ביטוח
ישראלית .החקירה בסין העלתה כי
הוא נקט במרמה כדי למכור פוליסות
ביטוח המבטיחות רווח מהיר כדי
לגייס את ההון הדרוש לרכישות
הנכסים בסין ,בארה”ב ובאירופה.
השתלטו
השלטונות הסינים
וולדורף אסטוריה .בין הנכסים שימכרו
על קבוצת הביטוח והזרימו 9.66
מיליארד דולר כדי להצילה מקריסה פיננסית .הם מינו בכירים
מהפיקוח על הביטוח כדי לנהל את הקבוצה .בכוונתם למכור את
נכסיה ,הכוללים גם את מלון היוקרה המפורסם  -וולדרף אסטוריה
ניו־יורק.

לוח הביטוח

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

דרושים
לסוכנות ביטוח בתל אביב,
דרוש סוכנ/ת ביטוח
תחילת תפקיד – מיידית
תנאי תפקיד:
רישיון סוכן ביטוח פנסיוני  -חובה • רישיון
סוכן ביטוח אלמנטרי -חובה
דרישות התפקיד:
יכולת עבודה עצמאית • רמת שירות
ואדיבות גבוהה מאוד • תואר ראשון -יתרון
• עבודה בתנאי לחץ • אוריינטציה למכירה
 ניסיון במכירת פוליסות ביטוח • יכולתביטוי גבוהה • יוזמה
שעות נוחות:
 8:30-17:00ימים א'  -ה'  ,ללא ימי שישי.
שכר מצוין כולל תנאים סוציאליים מלאים.
המודעה פונה לגברים ונשים כאחד.
קו"ח יש לשלוח לכתובת מייל:
421106k@gmail.com
לסוכנות בוטיק באשדוד דרושים בעלי רישיון פנסיוני
למשרת ניהול תיקי לקוחות .מתאים לסוכנים בצמיחה
או בתחילת הדרך ,המעוניינים לבנות תיק עצמאי
ולהתפתח .שכר גבוה למתאימים .קו"ח –
.alexg@dorot-ins.co.il
לסוכנות ביטוח ברמת גן ,דרושה פקידה עם ניסיון
בביטוח אלמנטרי בלבד .שעות העבודה  8:30עד 16:00
ימי שישי לסירוגין .קורות חיים לcochi@shir-ins.com :
לסוכנות ביטוח באזור ראש העין דרוש/ה פקיד
אפשרי ללא ניסיון קורות חיים לשלוח למייל
silvi999999@gmail.com
דרוש/ה מזכיר/ה לסוכנות ביטוח באזור תל אביב.
כניסה לתפקיד החל מה 1.6.18לפרטים טל:
 050-2558705מאוריסיו
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סוכן ביטוח ירושלמי  +עובד ,מחפש משרד להשכרה
בירושלים( .יכול להיות במשרד קיים) פקס,026735580 :
נייד ,0504355888 :מיילron@rz-ins.com :
דרושים פקידים גם ללא ניסיון בביטוח המוכנים
ורוצים לעבוד במשרד ביטוח ברחובות .נא להעביר
קורות חיים למייל avi@aminut-cop.co.il :המשרה
מיועדת לגברים ונשים כאחד.
לסוכנות ביטוח ברמת גן (קרוב לבני ברק) דרושה
רפרנטית לביטוח חיים ,ניסיון בתחום  -חובה .ניסיון
בחברת ביטוח  -יתרון .המשרה כוללת :תפעול ,הפקה
ופדיונות בביטוח חיים .שכר נאה וסביבת עבודה
נעימה ,משרה מלאה/חלקית .קורות חיים נא לשלוח
למיילhaimk@bp-ins.co.il :
לסוכנות ביטוח באזור רחובות גדרה דרוש/ה
פקיד אפשרי ללא ניסיון קורות חיים לשלוח למייל
silvi999999@gmail.com

לסוכנות ביטוח מובילה בירושלים דרוש/ה פקיד/ה
ביטוח אלמנטרי +מנהל/ת משרד קו"ח
 u@6313000.co.ilפקס026313001 :
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

 45מטר נטו) .אפשרות לשת"פ ,אפשרות לקבל גם
מרוהט .אפשרות להפעיל גם מוקד מכירות .מוכן עם
כל התשתיות ,עמדות מכירה ,הקלטת שיחות .המחיר
כולל כל המיסים .חודש בחודשו .המשרד ממוקם
בראשון לציון ,ליד קניון הזהב  /סינמה סיטי .גישה
לתחבורה ציבורית ,חניה חופשית .לפרטים – שלמה
shlomo@ks-ins.co.il .052-2944888
סוכנות ביטוח ותיקה העוסקת בביטוח אלמנטארי וחיים
מעוניינת לשכור משרד בשיתוף סוכן נוסף בסביבת
הישוב שוהם ,יהוד ,איירפורט סיטי עם אפשרות
לשיתוף פקידות ועוד .לפרטים:
meir@dolfin-ins.co.il
התפנו  1-3חדרים גדולים מרווחים ומוארים (אפשרות
לקבל מרוהט).להשכרה כדייר משנה ,בסוכנות לביטוח.
המחיר פיקס = כולל כל המיסים .עלות חודשית וללא
התחייבות המשרד ממוקם בראשון לציון ,ליד קניון
הזהב  /סינמה סיטי .גישה לתחבורה ציבורית ,חניה
חופשית.לפרטים – שלמה 052-2944888
shlomo@ks-ins.co.il
מתפנים להשכרה  3חדרים במשרד פעיל בצפון הישן
בתל אביב( .ניתן להשכיר גם חדר בודד) .דמי השכירות
כוללים בתוכם את כל העלויות הנלוות (מסי עיריה,
חשמל) .נא ליצור קשר עם יהודה 0544-258216
yehuda@zurim.co.il

משרד להשכרה ,המשרד ממוזג ,בגודל  50מ”ר ,נמצא
בקומה  2מתוך ( 4יש מעליות ) בבית קורקס – רעננה
(בניין מהודר ומיוחד ) .מעוצב מ 3-חללים :חדר מבוא
 2 +חדרי עבודה  +מקום למטבחון ,רצפת פרקט,
מרוהט חלקי  ,פונה לכיוון דרום עם חלונות נפתחים.
חניה רחבה מקורה צמודה למעלית .כניסה מידית .
מחיר 3300 :ש”ח .נא לפנות ל אילן  052 – 3561156או
09 - 7446955
משרד/ים להשכרה כדייר משנה ,בסוכנות לביטוח
גדולים מרווחים ומוארים ( .אפשרות לקבל מרוהט).
בעלות חודשית וללא התחייבות ,המחיר פיקס =
כולל כל המיסים .המשרד ממוקם בראשון לציון ,ליד
קניון הזהב  /סינמה סיטי .גישה לתחבורה ציבורית,
חניה חופשית .לפרטים – שלמה טל.052-2944888 :
shlomo@ks-ins.co.il
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

שכירות משנה
חדר גדול להשכרה מתאים לסוכן/ת ביטוח במשרד
מפואר במרכז ראשון לציון לכניסה מידית כולל חניה
נא ליצור קשר עם שמעון/רעות בטלפון משרד –
 0775302290נייד 0505302202
באזור התעשייה המתפתח של "אזור" במגדל משרדים
החדש "אפרידר סנטר" .בקומה  13להשכרה משרד 40
מ"ר נטו .להתקשר לציפי 0544-297685
להשכרה כדייר משנה ,בסוכנות לביטוח .התפנו 1-3
חדרים גדולים ,מרווחים ומוארים (מ־  11מטר ועד

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערה של משפחת טולדו,
על פטירתו של חבר הלשכה,

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה
אלימלך לדרמן על פטירת אימו,

חיים טולדו ז"ל

יהודית לדרמן ז"ל

שלא תדעו עוד צער

שלא תדע עוד צער

