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"מנכ"ל בנעלי בית"

בכל שבוע יתארח מנכ"ל מענף
הביטוח ושוק ההון  ‰והפעם – רונן
טוב ,משנה למנכ"ל מיטב דש השקעות
ויו"ר מיטב דש גמל ופנסיה
עמ' 11

גיליון מס'  7 … 690ביוני 2018

הסאגה נמשכת -

ח"כ גפני מאיים:
"נשקול חקיקה בנושא
צירוף ברבים"
יו"ר ועדת הכספים קרא
לצדדים לשוב ולדון
בסוגיה  ח"כ מיכל
בירן" :אני רואה את
ההתנהלות השיטתית
שלכם ברשות שוק ההון.
אתם מוצאים כל מיני
פתרונות עם נזק משני"
עמ' 2

תמיכה מלאה
מנכ״ל מגדל :״הכפשת
סוכני הביטוח על ידי
דה־מרקר  -מעשה
בלתי ראוי״
עמ' 10

הצילה חיים

סו"ב הדר קופלביץ בראיון
מיוחד על תרומת הכליה
שהצילה חייו של צעיר
עמ' 15

בניגוד לחוק

עו"ד יוסף בנקל במאמר
מיוחד על הדו־פרצופיות
של הפיקוח על הביטוח
עמ' 16

כנס בריאות
הכנס של הלשכה
יתקיים ב־17
ביולי  סו"ב
מורי" :הכנס
נועד לתת כלים
מקצועיים
נטו"

המרוץ לפסגה
שי באב"ד יעמוד בראש
הוועדה לאיתור מחליף
לממונה על שוק ההון
עמ' 5

עמ' 10
 7 | 1ביוני 2018

עמ' 4

חדשות הביטוח

יו"ר ועדת הכספים הורה לרשות
שוק ההון להתפשר עוד השבוע עם
הלשכה בנושא "צירוף ברבים"

ח"כ בירן לנציגי הרשות" :אם אתם רוצים להעלים את הסוכנים ,אז תגידו את זה"  ח"כ גפני" :אנחנו
לא סומכים על חברות הביטוח ולכן אנחנו צריכים את הסוכנים – את האדם שנמצא אצלי בשכונה"

רונית מורגנשטרן

ו

עדת הכספים קיימה ביום שני דיון מעקב
סוער בעניין 'הבהרת רשות שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון לגבי הסדר צירוף ברבים' ,וזאת
בעקבות חוסר ההסכמות בפגישת נציגי הרשות
והלשכה בנושא .בדיון הקודם בנושא מלפני
כחודש ,הורה יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני
לרשות שוק ההון להגיע להסכמות בעניין עם
לשכת סוכני ביטוח.
נציגי רשות שוק ההון ונציגי הלשכה האשימו
במהלך הדיון את הצד השני על כי הוא מתבצר
בעמדתו .ח"כ גפני וח"כ מיכל בירן מתחו ביקורת
נוקבת על הרשות והביעו חשש כי ללא הסכמות
ייוותרו מאות אלפי מבוטחים ללא ליווי פנסיוני
וללא דאגה לצרכיהם .יו"ר הוועדה קרא בתום
הדיון לצדדים לשוב ולדון בסוגיה וציין כי ללא
הסכמות תשקול הוועדה חקיקה בנושא.
הראל שרעבי ,סגן הממונה על שוק ההון ציין
בפתח הדיון כי" :כפי שביקש היו"ר בדיון הקודם,
נפגשו נציגי הרשות עם נציגי הלשכה .זה היה
דיון מיותר .הם הפליגו בדרישות שלהם יותר
מהדיונים הקודמים ויותר מהבקשה שלהם בבג"צ.
חשנו שהדיון לא רציני ,וכעת הנושא נמצא
בעתירה לבג"צ".

מצוקת המבוטחים
סו"ב ליאור רוזנפלד ,נשיא לשכת סוכני ביטוח,
אמר בדיון" :הגענו לפגישה בכוונות טהורות לפתור
את הבעיה ,גם כעת מחוץ לאולם ניסינו להגיע
למעין פשרה .רשות שוק ההון מדברת על איך
אנחנו הגענו אבל הם בעצמם לא הציעו שום הצעת
פשרה אחרת בפגישה .הם התבצרו בעמדותיהם
ודיברו על אותה תקופה שלא נוכל להחיל אותה.
בספטמבר  2018ייפלטו מאות אלפי מבוטחים לשוק
ללא שירות ,ללא פתרון ,אף אחד לא יטפל בהם.
הדרישה שלנו ידועה ,אין לאוצר שום כוונה ללכת
לקראתנו ולפתור את מצוקת המבוטחים".
ח"כ גפני" :אנחנו מדשדשים סביב עצמנו ,אני
לא אוהב את זה .אי אפשר להשאיר את המצב
כפי שהוא ,אי אפשר לשבת בלי לנסות להתפשר.

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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ח"כ גפני" .אנחנו צריכים את הסוכנים"

האנשים האלה לא יסכימו לפעול בלי להתפרנס,
גם עובדים ילכו הביתה ורבים לא יקבלו את
השירות שלהם .אפשר לחשוב על פשרה שיקבלו
פחות עמלה בביטוח ברבים ,אבל אי אפשר ללכת
בכיוון כזה של לא כלום ולפגוע במבוטחים".
ח"כ מיכל בירן" :אני רואה את ההתנהלות
השיטתית שלכם ברשות שוק ההון .המטרה היא
אכן שחוסכים לא יבזבזו כסף ,אבל לפתרונות
אלגנטיים אתם מתנגדים ומוצאים כל מיני
פתרונות עם נזק משני .אנשים רבים רוצים שיהיה
אדם בעת הצורך לפנות אליו לטיפול בתיק
שלהם ,אם אתם רוצים להעלים את זה תגידו .אני
אמרתי לסוכני הביטוח שזה צריך להיות מידתי
והגיוני כלפי החוסכים ,אם זו המטרה גם שלכם
אז למה אתם לא מתפשרים איתם?".
ח"כ גפני" :אנחנו לא סומכים על חברות הביטוח
ולכן אנחנו צריכים את הסוכנים – את האדם
שנמצא אצלי בשכונה ,לידי ,שאני מתייעץ איתו.
אתם לא יכולים להתעלם מהעניין הזה ,אתם באים
עם רעיונות נכונים אבל הם צריכים להיות בדרך
שמסתדרת עם המציאות".

הסכמים של שנים
שרעבי" :אין לנו שום כוונה להוציא את הסוכנים
מהשוק ,יש לנו מטרה אחת – לוודא שהסוכן בצד
שלך ולא בצד של סוכנות הביטוח .זה לא המצב
בשוק כפי שאנחנו רואים אותו בהמון מקומות

ואנחנו מעוניינים בטובת החוסכים .הדיון על מי
שהפר את החוק בעבר ורוצה לקבל תגמול הוא
דיון אבל אנחנו רוצים שהם יהיו בצד של הלקוח.
הנתונים הם שהם לא נותנים ללקוחות שירות
ולא פוגשים אותם מעולם בהרבה מקרים".
סו"ב מיכאל נוימן ,יו"ר הוועדה הפנסיונית
בלשכת סוכני ביטוח" :הצענו ללכת לחקיקה
מהירה והם לא היו מוכנים ,ואף התנו זאת בעוד
דברים .ההסכמים האלה נעשו במשך שנים באישור
רשות שוק ההון ובעידודה".
מ״מ נשיא הלשכה ,סו"ב ליאור הורנצ׳יק אמר
בדיון :״לא יכולה להיות סיטואציה שהפיקוח מבין
שדרכו שגויה ולא נכונה ובמקביל ממשיך להתרכז
בעצמו ללא כל רצון אמיתי להגיע להבנות
אמיתיות ומהירות .הרצון לקשור דבר בדבר רק
מסביר לנו את האמת ,שהם מבינים את דרכנו
ומסכימים איתה אך מקשים לריק וללא כל הסבר
הגיוני ונורמלי .ציבור סוכני הביטוח הוא זה שיודע
לטפל בכל העמיתים ולקוחות הקצה וממחר ,אם
לא יוכלו לתת טיפול הולם ,לקוח הקצה ייפגע
ובגדול .לא בגללנו אלא בגלל מהלכים שגויים של
הפיקוח״.
בסכמו את הדיון אמר ח"כ גפני" :יש שני
נושאים – הראשון ,האם ניתן בכלל לאפשר
תשלום בגין צירוף ברבים? והשני ,לגבי הגבייה
שנעשתה לאחור ,כמה שנים .אני מציע שתשבו
שוב בשבוע הקרוב .בתום הישיבה שלכם אני
מבקש לקבל בכתב מה היה בסיכומה .אם תגיעו
לסיכום אבקש לדעת רק מה הוא היה ,ואבקש
מסוכני הביטוח שיורידו את הבג"צ; אם אין
סיכום אני מבקש לדעת מה היה מהלך הדברים.
בנוסף ,אם לא תגיעו להסכמות נבקש מהייעוץ
המשפטי לבדוק חקיקה בעניין .לא ניתן למצב
לקרוס כי יש כוונות טובות; עם כוונות טובות
של הרשות זה עלול להגיע למצב שלא אתם ולא
אנחנו רוצים בו ,לכן תפקידנו לפקח על עבודת
הממשלה בעניין הזה".
נקבעה פגישה לתחילת שבוע הבא בין הלשכה
לבין רשות שוק ההון.

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־גולד | מפיק :יאיר ילין | המו"ל .R&B Media :לתגובות| office@rbmedia.co.il :
לפרסום במגזין :שי שמש ,טל' 7116554־shivuk@insurance.org.il ,050

חדשות הביטוח

נשיא הלשכה קיים "שולחן עגול"
עם בעלי הסוכנויות הגדולות

נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד" :בפגישה הועלו רעיונות מצוינים שאת חלקם נפעל ליישם"

רונית מורגנשטרן

נ

שיא לשכת סוכני ביטוח סו"ב ליאור
רוזנפלד ,קיים בשבוע שעבר "שולחן
עגול" עם בעלי חלק מסוכנויות הביטוח
הגדולות בישראל .מטרת המפגש הייתה לדון
בדרכי פעולה ורעיונות למול האיומים בענף
הביטוח והפנסיה בישראל .בפגישה השתתפו גם
סגן הנשיא סו"ב יוסי אנגלמן וראשי הסוכנויות:
אורן כהן מסוכנות "אורן מזרח" ,אלכס
צ'רנומורצ'יק מ"אליפים" ,רונן ברוך מ"גפן",
ראובן טיטואני מ"תלפיות" ,צביקה ויינשטיין
מ"גל אלמגור" וישראל גרטי מ"פורום".
בין היתר נידונו במפגש הנושאים הבאים:
תגמול הסוכן בתחום הפנסיוני ,חדירת המכירות
הדיגיטליות ,השיווק הישיר של חברות הביטוח,
הצעות חוק שבכוונת הלשכה להגיש ונושאי
רגולציה.

סיעור מוחות יעיל

טיטואני" .מפגשים מסוג זה יכולים לעשות רק טוב"

חושבים שראיתם הכל?
כנס הסוכנים השנתי של
 PassportCardוDavidShield-
יום ג' ,3/7/18 ,בשעה ,8:30
במתחם האירועים  ,LAGOראשון לציון.

להרשמה פנו
למוקד הסוכנים

1-800-800-930
agentservice@passportcard.co.il

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי ( )2014בע”מ
החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע”מ בכפוף לתנאי הפוליסה,
חריגיה וסייגיה | בכפוף לחיתום רפואי | בכפוף למגבלות השימוש בכרטיס
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בעקבות המפגש אמר רוזנפלד" :סיעור מוחות
שכזה מספק לנו כהנהגה כלים להמשך העשייה.
בפגישה הועלו רעיונות מצוינים שאת חלקם
נפעל ליישם .מדובר ב'שולחן עגול' עם בעלי
סוכנויות המייצגים כל אחד עשרות ומאות
סוכנים ,והם מהווים מאגר ידע המכיל פרטים על
מצוקות הסוכנים ,הפתרונות וההזדמנויות".
טיטואני מנכ"ל תלפיות ,הוסיף מצדו" :מפגשים
שכאלו עם מנהלי הסוכנויות הגדולות הם מפגשים
חשובים .העדכון מהנשיא על פעילות הלשכה,
כמו גם הבעת העמדה שלנו יכולה להביא רק טוב
והיה מפגש מצוין".
בזמן הקרוב יקיים נשיא הלשכה סבב נוסף עם
מנהלי סוכנויות גדולות נוספות.

חדשות הלשכה

כנס הבריאות ייתן כלים מעשיים לסוכנים
כנס הבריאות השנתי של הלשכה יתקיים ב־ 17ביולי בראשון לציון  סו"ב איגור מורי" :זהו
כנס שבו סוכנים פעילים בתחום הבריאות ,יקבלו כלים מקצועיים מעשיים

רונית מורגנשטרן

כ

נס הבריאות השנתי של לשכת סוני ביטוח
יתקיים ב־ 17ביולי במרכז האירועים לאגו
בראשון לציון.
לדברי סו״ב איגור מורי ,יו״ר הוועדה לביטוחי
בריאות וסיעוד בלשכה ,הכנס השנה לא יהיה כנס
״להרחבת אופקים״ אלא כנס שבו סוכנים פעילים
בתחום הבריאות ,יקבלו כלים מקצועיים מעשיים.
״זה לא עוד כנס של ארוחת בוקר ,ארוחת צהריים,
מינגלינג ורופא שמספר על הליך כירורגי חדשני
שלו במשך שעה וחצי .מה הרצאה כזאת תורמת
לסוכן הביטוח? הפעם נציג בית חולים יסביר על
האופציה של ניתוחים בחו״ל; איך משתמשים
בכיסוי של ניתוחים בחו״ל בפוליסת הבריאות?
נציג בית חולים יספר על טכנולוגיות חדשות
שסוכן ביטוח שילמד עליהן יוכל להסביר אותן
ללקוח שלו״.
זו הסיבה ,אגב ,שסו״ב מורי יוותר על הרצאות
של חברי כנסת ,או רופאים ,למשל ,שידברו על
העשייה שלהם“ :זהו כנס מקצועי .אם יהיו בכירים
מהממשל ,הם יבואו רק כדי לשאת דברי ברכה",
הדגיש מורי.
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סו"ב מורי" .אני רוצה כנס מקצועי"

נושאים נוספים שיעלו בהבלטה בכנס הם איסור
על המלצות סוכנים על רופאים ,וכתבי שירות.
מורי :״כשסוכן ביטוח ממליץ ללקוח שלו על
רופא ואומר עליו שהוא הכי טוב בארץ ,הוא עובר
עבירה שיכולה לגרור קנס של מאות אלפי שקל,
וזה לא מכוסה בביטוח אחריות מקצועיות .בנושא
איסור הפניות של סוכנים לרופאים ,לקראת הכנס
ערכנו שיתוף פעולה עם מגזין פורבס ישראל.

לפורבס יש שיטה מעולה לדירוג רופאים .מדובר
בסקר אמיתי .תהיה הרצאה קצרה על שיטת
הדירוג .סוכן הביטוח יוכל לומר ללקוח שלו –
אני לא ממליץ על אף אחד אבל יכול לשלוח לך
את הדרוג של פורבס ממנו תוכל לבחור״.
בנושא זה תהיה גם הרצאה של עו״ד עדי בן
אברהם ,היועץ המשפטי של הלשכה ,שינחה
את הסוכנים לגבי האיסור על הפניות והמלצות
על רופאים .בן אברהם ידבר גם על נושא כתבי
השירות שהוא פרוץ מאוד ,לדברי איגור מורי.
עוד נושא שייסקר הוא החידושים בביטוח
נסיעות ,עליו ירצה סו״ב יואל זיו (יו״ר הוועדה
הקודם) .בנוסף ,יתקיים פאנל בתחום הסיעוד
שיעסוק בהתקדמות החקיקה (אם תהיה) שהלשכה
מובילה בנושא הטבות מס לחוסכים לביטוח
סיעודי ,או נושא אחר בתחום הסיעוד.
״הכנס נועד לתת כלים מקצועיים נטו לסוכנים
פעילים שעוסקים בזה יום יום ,לא למנהלים
ובעלי סוכנויות גדולות שבאים להרחיב אופקים.
גם בתחום המכירות ירצה מומחה בתחום מכירות
ביטוח בריאות" ,מסכם מורי.

חדשות הביטוח

המכרז השני לקרנות פנסיה ברירת
מחדל יוצא לדרך

נקבעו דמי ניהול מינימליים כדי להגדיל את מספר הזוכים  הקרנות שייבחרו יתחייבו
לדמי הניהול הנמוכים גם לפורשים לגמלאות ולא רק לחוסכים

רונית מורגנשטרן

ש

נה וחצי לאחר שיצאו לדרך שתי
קרנות הפנסיה ברירת מחדל ,מודיעים
שר האוצר משה כחלון ,והממונה על
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון דורית סלינגר ,על יציאה
למכרז השני במטרה שהקרנות שייבחרו יתחילו
לפעול בסוף .2018
במכרז הקודם נבחרו מיטב דש והלמן אלדובי
לאחר שהציעו את דמי הניהול הנמוכים ביותר
לניהול חיסכון כספי הפנסיה לציבור הרחב.
באוצר וברשות שוק ההון מציינים כי פעילות
קרנות ברירת המחדל "הגבירה את התחרות בשוק,
גרמה לירידה בדמי הניהול המשולמים בקרנות
הפנסיה ,והעניקה פתרון זול ליותר מ־ 100אלף
איש שבחרו להצטרף עד כה לקרנות המוזלות
ובכך הגדילו את החיסכון שלהם".
במכרז החדש יש כמה שינויים :לראשונה ,המכרז
יחייב כי דמי הניהול המוצעים לחוסכים יוצעו גם

לעמיתים שפורשים מהקרנות ,עם תום תקופת
החיסכון ,ולא רק לחוסכים .הפעם המכרז הינו
לבחירת זוכים לשלוש שנים ולא לשנתיים ,וזאת
במטרה להגדיל את הסיכויים לבחירתן של יותר
משתי קרנות .בנוסף ,במכרז החדש ייקבעו דמי ניהול
מינימליים הגבוהים מאלה שכיום בשתי קרנות
ברירת המחדל הקיימות .הם יעמדו לכל הפחות על
 0.1%מהצבירה ו־ 1.5%מההפקדות השוטפות.
עוד נמסר מהאוצר ,כי "ההליך החדש ממשיך את
הרפורמה שמטרתה להנגיש מוצר חיסכון פנסיוני
איכותי ובמחיר הוגן לכלל הציבור בישראל בכלל
ולציבור העובדים הבלתי מאוגדים והפורשים
לפנסיה בפרט .עובדים המצטרפים לקרנות יהיו
זכאים להטבה משמעותית בדמי ניהול למשך
תקופה של עשר שנים ממועד הצטרפותם .במטרה
להמשיך בהגברת התחרותיות בשוק שעדיין נשלט
על ידי חמש קרנות בלבד ,יינתן בהליך יתרון

לגופים המנהלים קרנות פנסיה אשר נתח השוק
שלהן קטן מ־5%״.
שר האוצר מסר" :כפי שהבטחנו ,אנו ממשיכים
במהלכים להורדת דמי הניהול והגברת התחרות
בשוק הפנסיוני .בשנה וחצי האחרונות דמי
הניהול המשיכו לרדת והתחרות בשוק גברה.
נמשיך לפעול כדי להגדיל את החיסכון הפנסיוני
לעובדים בישראל ולהוזיל את העלויות למאות
אלפי פנסיונרים נוספים״.
סלינגר מסרה" :אנו ממשיכים לקדם את הרפורמה
שמיועדת לעובדים אשר לא עומד לרשותם כוח
המיקוח הדרוש לצורך הוזלת דמי הניהול .למעלה
מ־ 100אלף איש כבר הצטרפו לקרנות המוזלות
עד כה ונהנים מהנחה משמעותית בדמי הניהול.
ההליך החדש מביא עימו בשורה גם לעמיתים
הפורשים לפנסיה ,ויאפשר גם להם ליהנות מהנחה
משמעותית בדמי הניהול שישלמו".

תוקם ועדת איתור למחליף לממונה
על שוק ההון דורית סלינגר

בראש הוועדה יעמוד שי באב"ד מנכ"ל משרד האוצר  ענת לוין מכלל מועמדת לתפקיד

רונית מורגנשטרן

ה

יועץ המשפטי לממשלה ,אביחי
מנדלבליט ,שלח השבוע בקשה לשר
האוצר משה כחלון ,להקים ועדת איתור
כדי לבחור מחליף לממונה על שוק ההון דורית
סלינגר ,שתפרוש מתפקידה בסוף אוגוסט.
מנדלבליט המליץ להקים את הוועדה ללא דיחוי,
וכן לכלול בה נציגים של נציבות שירות המדינה,
כנראה כדי למנוע השפעה גדולה מדי של משרד
האוצר בהליך המינוי .ממשרד האוצר נמסר ,כי
תוקם ועדת איתור בקרוב מאוד בראשה יעמוד
מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד .עוד לא נקבעו
חברי הוועדה.
יש לציין ,כי על פי החלטת ממשלה מ־ 1999לא
נדרשה ועדת איתור למינוי המפקח על הביטוח,
שהיה אגף בתוך משרד האוצר .ואולם לאור
הפיכת הפיקוח לרשות עצמאית ,סבור היועץ
המשפטי לממשלה כנראה ,כי יש מקום לוועדת
איתור לממונה על הרשות ,כפי שנהוג לגבי רשות
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ההשקעות ,שהודיעה אתמול כי היא
ההגבלים העסקיים ,רשות החברות
עוזבת את תפקידה .הרקע לעזיבתה
וכד' ,על פי אותה החלטת ממשלה.
הוא התמודדות על תפקיד מנכ"ל כלל
את בורסת השמות למחליף של
ביטוח בעקבות פרישתו של איזי כהן,
סלינגר הובילה עד כה עו"ד מיה
אך אם לא תזכה בתפקיד ,היא עשויה
ליקוורניק ,לשעבר שותפה בכירה
להתמודד על תפקיד הממונה .שמות נוספים
באחד ממשרדי עורכי הדין המובילים
מנדלבליט
שמוזכרים כמועמדים אפשריים לתפקיד
הארץ ,מיתר־ליקוורניק .עו"ד ליקוורניק
הייתה אחת המתמודדות על תפקיד מנהל רשות הממונה על שוק ההון הם יואב בן־אור ,מנהל
החברות באוגוסט אשתקד והייתה אחת משלושה עמיתים ,הגוף המנהל של שמונה קרנות הפנסיה
מועמדים שעליהם המליצה ועדת האיתור .כחלון הוותיקות שבהסדר ,ורמי דיין ,מנכ"ל משותף של
בחר לבסוף את עו"ד יעקב קווינט ,אך מקורבים אגם לידרים.
יש לציין ,כי ועדת האיתור אמורה להמליץ לשר
לשר האוצר אומרים ,כי עו"ד ליקוורניק מאוד
הרשימה אותו וכי הוא רוצה לראות אותה באחד כחלון על שלושה מועמדים לתפקיד הממונה על
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,מהם כחלון יבחר את
התפקידים הבכירים בתחום הרגולציה.
הממונה הבא .הועדה אמורה להוציא קול קורא או
איתור לחוץ בזמן
לפנות למועמדים ראויים בעיניה בעצמה ,לראיין
שם בולט נוסף כמועמדת לתפקיד הוא ענת אותם ולהחליט על שלושת המועמדים הסופיים.
לוין ,המשנה למנכ"ל כלל ביטוח וראש חטיבת בדרך כלל מדובר בתהליך שאורך מספר חדשים.

 7 | 6ביוני 2018

חדשות הביטוח

אושר לקריאה שנייה ושלישית :תוך  4חודשים
יהיו זכאים עובדים למשוך את פיצויי הפיטורין
החוק יאפשר משיכת "כספי פיצויים כלואים" בסך  7.5מיליארד שקל של כחצי
מיליון עובדים שבשל בירוקרטיה לא יכלו למשוך הכספים
רונית מורגנשטרן

ו

עדת הכספים אישרה לקריאה שנייה
ושלישית את הצעת חוק הפיקוח על
שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון –
אופן משיכת כספים ממרכיב הפיצויים בסיום
יחסי העבודה) ,התשע"ח־ 2018שהוביל שר
האוצר בשיתוף רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון.
בהתאם להצעת החוק שהוביל שר האוצר
בשיתוף רשות שוק ההון וארגוני העובדים
והמעסיקים ,עובדים יוכלו למשוך את כספי
הפיצויים בתוך ארבעה חודשים ממועד תחילת
החוק או סיום העבודה ,ובלבד שהמעסיק
לא הוכיח לקופת הגמל בתוך אותה תקופה
כי העובד אינו זכאי לכספים .הצעת החוק
צפויה להגדיל את הוודאות של העובד לכספי
הפיצויים בחיסכון הפנסיוני ,ולאפשר ליותר
מחצי מיליון חוסכים לממש את כספי הפיצויים
השייכים להם.
מרשות שוק ההון נמסר ,כי בהתאם לנתונים
שבידיה ,בקופות הגמל הצטברו מאות אלפי
חשבונות בהם הזכאות לכספי פיצויים אינה
ידועה .בעיה זו נוצרה במהלך השנים כאשר
מעסיקים לא דרשו את כספי הפיצויים ולא
הודיעו לחברות המנהלות של קופות הגמל על
זכאות העובד לכספי הפיצויים .כתוצאה מכך,

אישור כזה היא מורכבת ,שכן יחסי העבודה
הסתיימו לפני תקופה ארוכה ולא תמיד ניתן
לאתר את המעסיק או לקבל ממנו תשובות.
הדבר הוביל לכך שעובדים רבים לא יכולים
לממש את זכאותם לכספי פיצויים ,והכספים
נותרים בקופת הגמל.

לא יהיה מיסוי כפול
יש לציין ,כי במסגרת המתווה שהובילה ועדת
הכספים גם נמנעת אפשרות מיסוי כפול של
כספי הפיצויים לעומת ההסדר שהציע האוצר
במקור בחוק ההסדרים ,וכן קוצרה תקופת
השחרור במקרי עבר משנתיים לארבעה חודשים.

נדרשים העובדים בבואם לבצע משיכה של
כספי הפיצויים להשיג ממעסיקיהם הקודמים
אישור על זכאותם לכספים .לעיתים השגת
b17966/22106

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.
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שר האוצר" :אחרי שנים
של בירוקרטיה מסורבלת ומיותרת
שפגעה בעובדים וביכולת שלהם
לממש כסף ששייך להם ,הצעת
החוק צפויה להקל משמעותית
על ציבור העובדים"
יו"ר הוועדה ח"כ משה גפני" :פתרנו את נושא
הכספים התקועים תוך מניעת אפשרות של מיסוי
כפול .במידה והאוצר מעוניין בשינוי כולל בדיני
העבודה עליו להביא זאת בחקיקה מוסדרת".
שר האוצר משה כחלון מסר בעקבות האישור
בוועדת הכספים" :ביצענו מהלך נוסף שיאפשר
ליותר מחצי מיליון חוסכים לממש את זכותם
לכספי פיצויים בסך  7.5מיליארד שקל .אחרי
שנים של בירוקרטיה מסורבלת ומיותרת שפגעה
בעובדים וביכולת שלהם לממש כסף ששייך
להם ,הצעת החוק שאושרה היום בוועדת כספים
צפויה להקל משמעותית על ציבור העובדים".
הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון דורית
סלינגר מסרה" :אני מברכת על אישור הצעת
החוק שתאפשר לחוסכים למצות את זכויותיהם
לכספי פיצויים מול הגופים המוסדיים
והמעסיקים .הצעת החוק היא צעד נוסף של
הרשות לצמצום תופעת הכספים האבודים
במטרה לאפשר לחוסכים לממש את זכותם
לכספי החיסכון הפנסיוני שלהם .ההצעה צפויה
לשחרר כ־ 7.5מיליארד שקל שהיו כלואים
בקופות הגמל ולהעביר אותם לידי ציבור
החוסכים".

אחד על אחד

"רכישת ידע וכלים בתחום המיסוי יחסכו כסף
ללקוחות שלכם ויוסיפו לכם הכנסות"
לקראת קורס מיסוי לשכירים ועצמאים במכללה לפיננסים וביטוח – סו"ב אודי אביטל בראיון עם
המנחה ליאת ארמי ,יועצת מס

סו"ב אודי אביטל

מ

רבית העובדים במשק הינם שכירים.
שלא כמו העצמאים ,להם יש יועצי
מס ורואי חשבון האחראים על מכלול
ההיבטים המיסויים ,ללקוחותיכם השכירים אין
איש מקצוע שמטפל בהם במכלול היבטי המס,
דואג לאופטימיזצית המיסוי שלהם בכל הקשור
להוצאות מוכרות ,פטורים ,קיזוזי הפסדים בבורסה,
נקודות זיכוי ועוד.
כמה פעמים פנו אליכם לקוחות בשאלה בתחום
מיסוי ,והפניתם אותם למי שחשבתם שהוא מומחה
בתחום? היום לשכת סוכני ביטוח ,באמצעות
המכללה לפיננסים וביטוח ,מציעה לך להשאיר
את הכסף בבית ,כלומר אצלכם הסוכנים.
סוכני הביטוח חייבים בכל ייעוץ לקחת בחשבון
את זוויות המיסוי ואסור להם להישאר ללא מענה
מול הלקוח; רכישת ידע וכלים בתחומי המיסוי
תגדיל את סל המוצרים שלכם וההכנסות ותחסוך
ללקוחות שלכם הרבה כסף.
לשם כך ,הוועדה הפיננסית בשיתוף המכללה
לפיננסים וביטוח הרימה את הכפפה ופתחה מסלול
הכשרה ייחודי העוסק באופן מקיף במיסוי לעובדים
שכירים ועצמאים .את הקורס תוביל יועצת המס
ליאת ארמי ,מרצה מובילה באוניברסיטאות ומכללות
רבות ,המתמחה במיסוי יחיד ומיסוי פרישה.
לקראת פתיחת הקורס ביום שני ה־ 25ביוני,
קיימנו איתה ראיון:
מהם התחומים והנושאים שנלמדים בקורס
מיסוי לשכירים ועצמאים?
"במהלך הקורס נלמד כיצד מגיעים מהכנסה
ברוטו למס הכנסה לתשלום ,כאשר בחישוב לוקחים
בחשבון הוצאות מוכרות ,פטורים ,קיזוזי הפסדים,
חישובי מס ,נקודות זיכוי וזיכויים אחרים .מעבר
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ארמי

למבנה הדוח נלמד תכנוני מס ,חוקיים כמובן,
שיקטינו את חבות המס ללקוחות שלנו".
למי מיועד הקורס?
"לסוכני הביטוח ,מתכננים פיננסיים ,יועצים
פיננסיים ,יועצים פנסיונים ,ואנשי כספים .בכל
פעולה פיננסית שאנו מבצעים ,שיקול המס הינו
אחד השיקולים העיקרים".

איש הכספים
למה סוכן ביטוח צריך ללמוד מיסוי?
"סוכן הביטוח הוא איש הכספים בעיני הלקוח,
והלקוח נותן בו אמון בקבלת החלטות משמעותיות.
בכל קבלת החלטה יש לקחת בחשבון את כל
ההיבטים ,כגון :הפיננסים ,פנסיונים ומיסויים .אין
פה דרישה לשלוט בכל סעיפי החוק שבפקודת מס
הכנסה ,אלא רק בסעיפי חוק הרלוונטיים לעבודתו
של סוכן הביטוח ,ולעיתים רק ברמת הידיעה לגבי
סיכונים ויתרונות ,ולא ברמת הביצוע .זהו הערך
המוסף שהופך אותך למקצועי יותר".
לא פשוט יותר להעביר את הפניה של הלקוח
ליועץ מס או לרואה חשבון?
"רוב הלקוחות של סוכני הביטוח הם שכירים

שאינם פוגשים יועץ מס או רואה חשבון ,ומבחינתם
סוכן הביטוח הוא איש הכספים היחיד".
מהם הנושאים שתמליצי לסוכן הביטוח ללמוד?
"בכל הנושאים בקורס יש נגיעה ישירה או עקיפה
לעיסוק היום יומי של סוכן הביטוח ,לדוגמה :הכנת
קובץ הקוביות החדש עם החלוקה לקצבה מוכרת
ומזכה ,מיסוי פרישה ועזיבת עבודה  -תיקון ,190
פטורים לנכה ,הטבות במס למי שהפקיד לקופות
גמל ,אובדן כושר עבודה וקרן השתלמות לעצמאים,
מסלולי מיסוי בשכר דירה למגורים ,ייחוס הכנסות
בין בני הזוג ,קיזוזי הפסדים בבורסה ועוד".
"תחום המיסוי הינו דינמי  -מה שיילמד בקורס
היום אולי לא יהיה רלוונטי מחר.
"המכללה פותחת בפני הבוגרים ימי השתלמות
לעדכוני חקיקה ופסיקה ,ובכוונתנו ליצור תוכנית
פרקטיקום לאחר סיום הקורס וזאת כדי להבטיח
שבוגרי הקורס תמיד יהיו מעודכנים".
האם סוכן הביטוח יכול להרוויח כסף מהידע
במיסוי?
"בכל פעולה שבה ישנו חסכון במס ניתן לדרוש
אחוזים מהחיסכון או מחיר קבוע .אסכם ואומר,
שלסוכנים יש הזדמנות לרכוש ידע רלוונטי שיכול
לתת ללקוחות שלהם ערך מוסף משמעותי של
חיסכון או החזר כספי גבוה ,ומעל הכל למצב את
סוכן הביטוח כאיש אמון שמעניק ללקוח שירותים
גם בתחום המיסוי ומאפשר לו גביית שכר טרחה
משמעותי .לשם כך צריך לרכוש ידע מקצועי
מקיף בתחום המיסוי ואני חושבת שבנינו תוכנית
לימודית פורצת דרך עם המרצים הטובים ביותר
שקיימים בשוק".
הכותב הינו יו"ר ועדת הפיננסים בלשכת סוכני
ביטוח
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נקודה למחשבה

מנכ"ל מגדל במכתב לסוכנים" :הניסיונות לייצר דה
לגיטימציה של עבודתכם המקצועית – הם בלתי ראויים"
רונית מורגנשטרן

ד

ורון ספיר ,המנכ"ל החדש של חברת
מגדל ביטוח ,שלח מכתב תמיכה לסוכני
החברה בעקבות כתבה בעיתון דה־מרקר,
שפורסמה ביום שני השבוע תחת הכותרת "סוכני
הביטוח ,מלכי הג'ונגל :דוחפים ביטוח מנהלים גם
לעוזרת גננת".
במכתב ששלח ספיר לסוכנים ,עליו חתום גם ליאור
רביב ,המשנה למנכ"ל ומנהל חטיבת הלקוחות
וערוצי ההפצה במגדל ,נכתב" :כמוכם ,הופתענו
הבוקר לקרוא את הכתבה המקוממת בעיתון דה־
מרקר המכפישה את פעילותכם ,סוכני הביטוח ,כמי

שמתנהלים כמלכי הג'ונגל .הניסיונות
לייצר דה־לגיטימציה אודות עבודתכם
המקצועית וההכללה לפיה סוכני
הביטוח הם גוף אחד שפועל להגדיל
מכירות מבלי להתחשב בלקוחות – הם
ספיר
בלתי ראויים".
עוד ציינו ספיר ורביב במכתבם כי "מגדל חרטה
על דגלה להיות חברת סוכנים ולטפל במבוטחיה
באמצעות אלפי סוכני ביטוח מקצועיים ומנוסים
הפרוסים מדן ועד אילת .אנחנו פוגשים אתכם
מדי יום ורואים מקרוב כיצד אתם מעניקים שירות

מלא ללקוחותיכם ,כיצד אתם חושבים
על טובתם כעל האתגר המקצועי שלכם
וכיצד אתם מתאימים עבור לקוחותיכם
את הכיסויים הביטוחיים המתאימים להם
ביותר".
בסיום מכתבם מדגישים ראשי מגדל את
השותפות עם סוכני הביטוח וכותבים" :סוכנים
יקרים ,אנו מתמודדים עם אתגרים משותפים,
ולעינינו מטרה אחת ,והיא לדאוג לעתידם
הבטוח והאיתן של לקוחותינו .המשיכו בדרככם
המקצועית ,מגדל תמשיך לעמוד מאחוריכם".

הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
או הממונה על שוק החוזרים?
עו"ד וסו"ב איתן שלר

ח

ז"ל בחכמתם ורגישותם קבעו" :אין גוזרין
גזרה על הציבור אלא אם כן רובו יכול
לעמוד בה" .לצערנו ,דומה שבמשרד
הממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד
האוצר לא מכירים או לא מיישמים את הכלל .מידי
שבוע מתפרסמים חוזרים ,טיוטות ,סעיפים ותתי
סעיפים .ישנה תחושה קשה של זלזול עמוק וחוסר
הבנה מלא של עבודת סוכן הביטוח .ישנן הוראות
שרוב ציבור סוכני הביטוח אינו יכול לקיים .דוגמה
לכך היא הדרישה לפגוש בפגישות שירות אלפי
לקוחות בחצי שנה או שנה .האם "הממונה" מבינה
שיש לקחת בחשבון הזמנים את זמני הכנת החומר
לפני הפגישה ,נסיעות ,זמן הפגישה עצמה ,תרגום
ויישום תוצאות הפגישה לטפסים ,ניהול מעקב מול
היצרן עד להפקת התהליך? מדובר בשעות רבות
למבוטח בודד.
כיצד קורה שתהליכים מורכבים ורגישים מועברים
לביצוע מידי ללא כל תכנון מדויק מראש? ראו
תוצאות המהלך של ביטול פוליסות הסיעוד
הקולקטיביים  -יצירת משבר ביטוחי הסיעוד
לכמיליון מבוטחים שבהם חולים וקשישים .למי
הועילה רפורמת ביטול כתבי השירות למעט לספקי
השירות? ,מחדל פנסיית ברירת מחדל ,ירידת דמי
הניהול היא מבורכת אולם מדוע ללכת סחור סחור
ולא לקבוע במסגרת הסמכות תחומי דמי ניהול
סבירים? בזירת ענקי המבטחים פתאום נזכרים
בחשיבות שוק חופשי? מסורבי ביטוח רבים נוהרים
לקרנות ברירת המחדל מתוקף הכניסה הבלתי
מבוקרת ללא הצהרת בריאות עד לפיצוץ הבועה כמו
ב"סיעודי" ,אלו שיעברו את משוכת האכשרה יהוו
משקולת על חבריהם העמיתים בעתיד.
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ציבור סוכני הביטוח הוכיח את נאמנותו
למבוטחים פעם אחר פעם מעבר לכל ספק .אם
לא כן המבוטחים היו נוטשים בהמוניהם לטובת
הביטוחים הישירים מכל המינים והסוגים.
מחלקות התביעות בחברות הביטוח אינן רואות
בעיניהם אדם המצוי בצרה ,אלא תובע ,סעיף הוצאה,
מספר תביעה ,דרישה לתשלום שאותה עליהם
לצמצם .לעומתם ,לעיני רוב הסוכנים עומדים
המבוטח ובני משפחתו .הסוכן במרבית המקרים יעשה
הכל בכדי לא לאכזב את המבוטח ומשפחתו.
שלא נטעה ,מוסד "הממונה" הינו מוסד חשוב
לעין ערוך .תרומתו לשמירת הציבור אינה מוטלת
בספק ,אנו מברכים על פתיחת התחרות ואפשרויות
הטכנולוגיה המתקדמת באיתור נתונים כדוגמת
המסלקה והר הביטוח (למרות שעדיין יש להם בעיות
התפתחות) ובאפשרויות גילוי השקיפות המלאה.
תפקידי הרשות לפי הגדרת החוק מבורכים,
רצויים ,סבירים ונחוצים:
 .1הגנה ושמירה על עניינם של המבוטחים,
העמיתים ולקוחות הגופים המפוקחים.
 .2הבטחת היציבות והניהול התקין של הגופים
המפוקחים
 .3קידום התחרות במערכת הפיננסית ובמיוחד
בשוק ההון ,הביטוח והחיסכון.
 .4עידוד חדשנות טכנולוגית ועסקית בפעילותם
של הגופים המפוקחים.
ל"ממונה" כוח חסר תקדים בהפעלת סמכויותיה
לשם מילוי תפקידיה .לצערנו כגודל הסמכות גודל
השימוש בו .אם בעבר טענו מומחים ובצדק כנגד
הפועלים בשוק הביטוח שהשוק פרוץ ויש לגדור
בו גדרות ולסתום פרצות הרי שהיום ישנה ביקורת

קשה מכל צדי הקשת  -שרים ,ח"כים ,בכירי המשק,
לשכת עורכי הדין  -כנגד עודף רגולציה ושימוש
בלתי סביר בנשק החוזרים.
המצב הגיע עד לכדי כך ששרת המשפטים איילת
שקד יצאה בביקורת חריפה על "הממונה" על כך
שבעל תפקיד אחד הפך למחוקק יחיד ,ללא כל
אופוזיציה ,בדילוג מעל ועדות הכנסת ,בעל יכולת
של "חקיקת מחטף" וללא כל ביקורת של הייעוץ
המשפטי במשרד המשפטים .ביכולתה של "הממונה"
לחולל מהפכות ורפורמות מרחיקות לכת על דעת
עצמה.
האם הותרת ענף הביטוח ללא סוכני ביטוח תועיל
למבוטח? האם המבוטח הסביר ידע להתמודד עם
מוסדות הביטוח ובתי ההשקעות לבדו? האם המבוטח
הסביר ידע לדרוש את כל המגיע לו בעת אירוע
ביטוח? האם המבוטח הסביר יודע מה הם זכויותיו?
מעולם לא נתקלתי במבוטח שידע להגיד לי
בדיוק איזה ביטוחי חיים או בריאות הוא צריך.
מעולם לא קיבלתי ממבוטח "רשימת קניות"
דוגמת :תן לי שני ביטוח חיים ,ארבעה ביטוחים
נגד מחלות קשות" ,סלסלת בריאות".
לעומת זאת ,פעמים רבות נתקלתי במבוטחים
שקולים ששילמו מאות שקלים לביטוחים הישירים
וחשבו שהם מוגנים מהכל אבל סך הכל היה להם
מספר ביטוחי תאונות אישיות.
לסיכום אנו מבקשים ,תנו לנו להגן על המבוטחים,
להתפרנס בכבוד ,להתנהל בהוגנות ,הגינות תוך
הסדרת חוקית והגיונית של הכללים עליהם אנו
מקפידים לשמור.
הכותב הינו חבר ועדות יח״צ וקשרי חוץ ופיננסיים

מנכ"ל בנעלי בית

"מקצוע סוכן הביטוח יהיה
מוערך יותר ונדרש יותר"

במדור החדש' ,מנכ"ל בנעלי בית' ,יתראיין בכל פעם בכיר אחר בענף הביטוח ושוק ההון
 והפעם רונן טוב ,משנה למנכ"ל מיטב דש השקעות ויו"ר מיטב דש גמל ופנסיה

רונית מורגנשטרן
גיל54 :
מצב משפחתי :גרוש  .3 +כיום בזוגיות.
מקום מגורים :רמת פולג ,נתניה.
השכלה :תואר ראשון במנהל עסקים ותואר שני במימון
מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
מוטו בחיים :מאמין שמה שיעשה את חיינו שלמים זה
משפחה ,אהבה ושמחת חיים.
האם יש לך תחביבים?
“אני אוהב ספורט .אני רץ שלוש פעמים בשבוע ריצות
ארוכות של  5-10קילומטרים ומתאמן במכון כושר.
בנוסף ,אני אוהד שרוף של מכבי נתניה בכדורגל; אני
כמעט  40שנה איתם ,חבר דירקטוריון ,ספונסר ,הולך
טוב" .למרות הנבואות השחורות  -צפוי לסוכן עתיד טוב יותר"
למשחקים שלהם כל שבוע ,גם עם הילדים ועם אבא
לסביבת עבודה יעילה יותר ,טובה יותר ונעימה יותר”.
שלי”.
מה אתה עושה למען עובדי החברה?
האם אתה מנהל מבזר סמכויות או ריכוזי?
“נותן להם את חופש הביטוי ,נותן להם כלים
“מאוד מבזר ומאציל סמכויות ,כי אני מאמין שכשאתה
מקצועיים וניהוליים להתקדמות והצלחה ,ובעיקר
נותן לאנשים להוציא את מה שיש בהם ונותן בהם אמון,
מנסה לתת להם סיבה לחייך הרבה בעבודה; עובד עם
אתה מקבל מהם בחזרה .מנהל מוכשר ככל שיהיה,
חיוך על הפנים – היום שלו יותר טוב והיום של העסק
שמחזיק אצלו את כל הסמכויות ,זו לא נוסחה להצלחה
יותר טוב”.
בעיניי .צריך לתת למנהלים תחתיך להתבטא וגם לשמוע
מי עושה את הקניות בבית?
דעות שונות משלך .תמיד הקפדתי שיהיו סביבי מנהלים
“מי שמגיע הביתה יותר מוקדם .גם זוגתי עובדת ,ולכן
טובים ומקצועיים שאני סומך עליהם ,מה שמביא

הקניות נעשות בדרך כלל בערב”.
ספר/סרט/תכנית טלוויזיה שהותירו עליך רושם?
“הסרט האיטלקי ‘זרים מושלמים’ שראיתי לאחרונה;
סרט קטן דל תקציב על קבוצה של זוגות בגילאי
30־ ,40שמתקבצת סביב שולחן והם משחקים
מעין משחק של ‘אמת או חובה’ ,כשהם שמים את
הפלאפונים על השולחן וחייבים לקרוא כל הודעת
טקסט בפני כולם או לענות לשיחות בספיקר .ואז
יוצאים סודות החוצה ,רואים כמה החברים לא ממש
יודעים הכל אחד על השני .נהניתי מאוד גם מהסדרה
הספרדית ‘בית הנייר’ בנטפליקס ,אותה סיימתי לראות
השבוע”.
יעד מועדף לנסיעה לחו”ל?
“תאילנד .כי החופים ,השלווה ,האוכל ,המסז’ים ,וכל מה
שיש לתאילנד להציע ,הופכים את החופשה בתאילנד
להכי טובה”.
מה אתה חושב על עתידו של מקצוע סוכן הביטוח?
“למרות כל הנבואות השחורות והניסיונות להעלמת
סוכן הביטוח ,אני חושב שדווקא צפוי לו עתיד טוב יותר
מאשר קודם .ככל שסוכן הביטוח יהיה יותר דיגיטלי,
יקפיד על שקיפות וייתן מידע מקצועי רב ללקוח ,הערך
שלו יעלה והמקצוע הזה יהיה יותר מוערך ויותר נדרש”.

המסורת נמשכת" :ערב מהסרטים" ב־21
ביוני לצעירים והצעירות בלשכה
רונית מורגנשטרן

ה

מסורת של "ערב מהסרטים"  -כנס
סוכנים צעירים ובני/ות הזוג עם ארוחת
ערב וסרט ,בסינמה סיטי בגלילות -
נמשכת; ב־ 21ביוני יתקיים האירוע הבא במסגרת
ערב מהסרטים .לדברי סו"ב דביר רפ ,יו"ר
הוועדה לסוכנים צעירים והכשרת הסוכן ,המארגן
את האירוע" ,גם ערב זה ייערך בשיתוף פעולה
מלא עם חברת הביטוח איילון אשר במשך שנים
רבות משתפת עמנו פעולה כמעט בכל פעילות
הקשורה לסוכנים צעירים ,בתחילת הערב יוצגו
מוצרי הביטוח הייחודיים הנמכרים לחברי הלשכה
באמצעות סוכנות הביטוח של הלשכה ויהיה ניתן
להצטרף לכל מוצר".
בערב יתארחו גם חברי כנסת צעירים .לדברי
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ובעלים תות תקשורת ותוצאות,
שימחיש לסוכנים ולסוכנות איך
ייראו ויעבדו "סוכני הדור הבא".
הערב יסתיים בצפייה בסרט
טרום בכורה "אושן  ,"8כולל
פופקורן ושתייה לכל אחד ואחת.
עלות עבור סוכן/ת חבר/ת לשכה
ובן/ת הזוג  50 -שקל; עלות עבור
סוכן/ת חבר/ת לשכה יחיד 30 -

דביר רפ" :השנה בניגוד לשנים
קודמות החלטתי כי על מנת לחזק
את הקשר עם חברי הכנסת הצעירים
 אזמין אותם לאירוע" .עד כהאישרו אות בואן חברות הכנסת מיכל
בירן ושרן השכל.
הערב ייפתח בשעה  19.30בארוחת
ערב עשירה בסגנון איטלקי .לאחר רפ .״חיזוק הקשר עם הצעירים״
הארוחה יברך את הנוכחים סו"ב
דביר רפ .אחריו יעלה וידבר דורון שבתאי ,ראש שקל.
רפ" :מספר המקומות מוגבל ,ההרשמה לקראת
חטיבת מכירות ב"איילון חברה לביטוח".
סו"ב ליאור רוזנפלד ,נשיא לשכת סוכני ביטוח ,סגירתה ,אז מהרו להירשם".
יברך גם הוא את המשתתפים וישוחח איתם;
להרשמה לחץ כאן
ההרצאה המרכזית בערב תהיה של אלון גל ,מנכ"ל

המגרש
החדש
ביטוח | פנסיה | פיננסים

ועידה כזו לא הייתה מעולם
יום
ב
'
|
8
1
0
2
/
 | 17:00-08:00 | 09/07אווניו ,קרית

שדה התעופה

במגרש החדש אתה
שולט בתגמול שלך

גביית שכר טרחה מהלקוח
מה מותר ,מה אסור
ואיך עושים זאת נכון?

מחיר מיוחד לחברי לשכת סוכני הביטוח

 ₪ 40במקום ₪ 140

(לא כולל מע"מ)

לפרטים ולהזנת קוד קופון
ביטוח | פנסיה | פיננסים
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לקבלת ההנחה הזן את קוד הקופון lishka2018

מידע לסוכן

היעזרו ביועצי הלשכה המקצועיים לפני
שאתם מוותרים על תביעות של לקוחותיכם
סו"ב דוד בכר

מ

ובא בפניכם מקרה ביטוח בנושא "סחורות
בהעברה" שיש בו להמחיש חשיבותו של
מערך מקצועי ,אשר סייע לסוכן ביטוח
ולקוחו ,בפתרון בעיה קרדינלית.
בחודש אפריל  2017פנה אלי סוכן הביטוח ,בזו
הלשון" :יש לי אירוע ביטוחי של סחורה בהעברה.
הסחורה נשרפה בזמן חניית לילה .חברת הביטוח
דחתה את התביעה בטענה שזה מוחרג בתנאי
הפוליסה".
לאחר שהוצגו לבקשתי ,מסמכים רלוונטיים,
מסרתי לסוכן כי על פי שיקול דעתי המקצועית,
אין שחר לדחיית הנזק וכי חברת הביטוח מתחמקת
מלשלם את המגיע על פי תנאי הפוליסה.
החברה טענה כי הכיסוי למטען הינו "בעת
העברתו בלבד" ,כאשר למעשה לא צוין בפוליסה
שום סייג או חריג הקובע זאת .בפועל ,חניה או
חניית ביניים לא מוזכרות ברשימת הפוליסה או
בהגדרה שצוטטה ,כאסמכתא יחידה של חברת
הביטוח לדחייה.
לבקשת הסוכן והלקוח פניתי בכתב ,בשם הלקוח,
לחברת הביטוח ,כחודש לאחר מכן ,בדרישה
לתשלום הנזק הישיר ובנוסף עקב אי תשלום
במועד ,לפצות את המבוטח בנזק עקיף כאובדן
רווחים .במכתב טענתי בין היתר כי" :המונח
'מעבר' לעניין פוליסה זו ,משמעו החל ממועד
הרמת הרכוש המבוטח ,לצורך טעינתו על גבי
הכלי המוביל ,העברתו על גבי הכלי המוביל,
עד וכולל פריקה והצבתו לאחר הפריקה מהכלי

המוביל כאמור (לרבות חניית ביניים בין ביום ובין
בלילה)" .זאת ועוד ,הפניתי את חברת הביטוח אל
הכלל שלפיו ,בפירוש הפוליסה יש לשאוף לכיבוד
ציפיותיו הסבירות של המבוטח ,ובמקרה של ספק
יש להעדיף את הפירוש התומך בזכאותו של
המבוטח וכן מקום שבו הנוסח ,אינו בהיר וברור די
צרכו ,יש לפרשו נגד מנסחה.
חברת הביטוח המשיכה בסירובה ושבה על עמדתה
לפיה דין התביעה להידחות מאחר שאירוע השריפה
אינו מהווה מקרה ביטוח ובהודעת הדחייה שלה
רשמה" :יובהר כי הכיסוי למטענים הינו בעת
העברתם בלבד ובהתאם לסיכונים המפורטים
לעיל".

בסיס לכתב התביעה
בעקבות עמדת החברה הנ"ל ,ערכתי לבקשת
המבוטח/הלקוח חוות דעת מקצועית ,שנשלחה
לחברת הביטוח .חוות הדעת היוותה בסיס להגשת
תביעה משפטית ,לתגמולי ביטוח ,כספית ,נזיקית,
לבית המשפט השלום בתל אביב ,נגד חברת
הביטוח ,באמצעות ב"כ הלקוח עו"ד יקיר קול,
המתמחה בביטוח ובייצוג מבוטחים.
בכתב ההגנה טענה חברת הביטוח" :מדובר
בתביעה שכל כולה אינו אלא ניסיון להיבנות
מטעות סופר שנפלה ברשימת הפוליסה בה נכתבה
המילה 'סחורות' במקום המילה 'מטענים'".
זאת וגם זאת ,חברת הביטוח שבה וחזרה על גרסתה
הבלתי מבוססת וכן טענה גם בין היתר באמצעות

עורכי דינה ,כי השימוש שעשיתי (ד.ב ).לשמירת
זכויותיו של הלקוח "מהווה הפרה של זכויות
יוצרים" .מדובר בטענה שאין בה אחיזה כלשהי,
שכל מטרתה להלך אימים על המבוטח ולמנוע כיסוי
האירוע הביטוחי כמתחייב ,על פי תנאי הפוליסה.
למרות זאת ,לאור הטענות המשפטיות והביטוחיות
המעמיקות והמפורטות בכתב התביעה שהתבסס
על חוות דעתי המקצועית ,העדיפה לבסוף חברת
הביטוח ללכת לגישור .בגישור הסכימה חברת
הביטוח לחזור בה מטענותיה ולכסות כמעט את
מלוא הנזק הישיר ,על כל המשתמע מכך ,ובנוסף
לתשלום הוצאות שהיו למבוטח עקב תביעתו; זאת,
לעניות דעתי ,מחשש לעימות כואב עם הפיקוח
על הביטוח תוך הטלת סנקציות קשות מצדו וכן
פסק דין לא מחמיא ופרסומו ברבים.
המסקנה היא כי על כל דחייה בתגמולי ביטוח,
רצוי וגם חובה ,לבדוק באופן מעמיק וממצה ,טרם
שוויתרתם על תביעתכם ,וכאן אני לרשותכם
בייעוץ ראשוני חינם.
לשכת סוכני ביטוח בחרה ביועצים מקצועיים
לשירות חבריה ,שייענו בפנייה בכתב וטלפונית
לייעוץ ראשוני בתחום הביטוח .הייעוץ הראשוני
הוא ללא תשלום והמשך הטיפול ,על פי שיקול
הדעת של הסוכן בהתאם לנסיבות .אחד התחומים
הוא נזקי רכוש ואובדן רווחים בטיפולו של סו"ב
דוד בכר  ,CLU CFP CFVשמביא דוגמה לייעוץ
שסייע לסוכן ולקוחו.

הישג מרשים למחוז השרון
בהשתתפות שיא של סוכנים בכנס

כ

־ 200משתתפים גדשו את האולם בסינמה
סיטי בנתניה ,בכנס השנתי השני של מחוז
השרון .את הכנס המחוזי שהתקיים אתמול,
אירח הפעם סניף נתניה בראשות סו"ב שי שדה.
את הכנס פתח יו"ר המחוז סו"ב דני קסלמן שסקר
את פעילות המחוז .אחריו נשאו דברי ברכה קצרים
יו"ר הסניפים  -סו"ב שי שדה ,יו"ר סניף נתניה,
סו"ב רותי דרורי ,יו"ר סניף חדרה ,סו"ב מושיק
בן פורת ,יו"ר סניף השרון וסו"ב איילת דן ,יו"ר
סניף פתח תקווה.
אורי אומיד ,מנכ"ל "שלמה חברה לביטוח" דיבר
על סיפור ההצלחה של שלמה בשנים האחרונות,
שיתוף הפעולה ההדוק עם סוכני הביטוח והכניסה
לביטוח לעסקים בהרצאה בשם "עם הסוכן נזיז
הרים" .אומיד נענה לבקשת קסלמן להוריד את רף
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הכניסה לסוכנים שיעבדו עם שלמה ביטוח .טובי
שמלצר ,סמנכ"ל בשלמה ביטוח ,נכח גם הוא.
שחר שירצקי ,סמנכ"ל איתוראן סיפר על איתור
ותפיסות רכבים שנגנבו ,בשיתוף עם כוחות
הביטחון; דן לוינסון ,מ"פורס מאז'ור" הרצה על
הגנה ממתקפות סייבר וחקירות סייבר; נשיא
הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד סקר את הנושאים
בהם עוסקת הלשכה כרגע בדגש על צירוף לרבים
וביטוח נסיעות לחו"ל; ואלון גל ,מנכ"ל ובעלים
"תות תקשורת ותוצאות" ,נתן טיפים להגדלת
המכירות בהרצאתו "סוכני הדור הבא".
לאחר ההצראות התקיים רב שיח בנושא "סוגיות
מיסוי בעולם הביטוח והחסכון" בהשתתפות :ירון
גינדי ,נשיא לשכת יועצי המס בישראל ,עו"ד
רו"ח משה כדר ,מומחה מיסוי ,וסו"ב שי שדה .את

כנס השרון

הפאנל הנחה סו"ב מושיק בן פורת.
רו"ח מיטל אדלר ,יועצת עסקית ,דיברה על "10
הטעויות בניהול עסק בעולם הביטוח"; גיא פלג,
הכתב לענייני משפט בחדשות ערוץ  ,2ריתק לסיום
את המשתתפים בסיפוריו על "הפרשיות שהסעירו
את הציבור ופתחו את מהדורות החדשות".
סו"ב קסלמן מסכם" :מספר המשתתפים הוא
הישג מרשים למחוז השרון; אנשים עמדו כי לא
היה מספיק מקום לישיבה .קיבלתי רשמים מעולים
על תכני הכנס מהסוכנים שהשתתפו".

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

"סוכן ביטוח חייב לחיות את המקצוע
ולא להפסיק ללמוד לרגע"

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו
 והשבוע :סו"ב מנחם פולק ,סוכן עצמאי בסוכנות "גוונים" בתל אביב
גיל28 :
מצב משפחתי :נשוי 3 +
השכלה :המכללה לפיננסים וביטוח
ותק 7 :שנים בביטוח 4 ,שנים כסוכן עצמאי
רישיון :פנסיוני ואלמנטרי
איך הגעת לתחום הביטוח? מה אתה אוהב במקצוע?
"לפני שהתחלתי לעסוק בביטוח עסקתי בתחום העזרה
הראשונה .הגעתי לתחום הביטוח במקרה ,לאחר שחבר
המליץ לי על משרה בתחום .מאז נשאבתי לתחום
והתאהבתי בו .תחום הביטוח הינו תחום מאתגר ודינמי
המשתנה ומתחדש כל הזמן .סוכן ביטוח חייב לחיות את
המקצוע ולא להפסיק ללמוד לרגע .כמו כן ,כל מהות
הביטוח לפי השקפת עולמי זה עזרה וסיוע ,כך שאני חש
שליחות וסיפוק בכל פעם שאני מצליח לעזור ולסייע".
נתקלת במכשולים בדרכך?
"לא היו מכשולים כלל .מידי פעם ישנם אתגרים ,אך הם
משמשים מבחינתי כמקפצה מבחינה מקצועית".
יש קשיים/נושאים שהלשכה יכולה לסייע לך
בהתמודדות עמם?
"הלשכה מתמודדת עם כמות עצומה של משימות בו
זמנית וכולן משימות גדולות ומורכבות המאיימות על
עתידנו .הנושא המכעיס אותי ביותר הוא שיווק ישיר

פולק" .אתגרים הם מקפצה מקצועית"

של חברות הביטוח במחירים זולים שאנו כסוכנים
לא יכולים לתת באותה חברה (מניסיוני ,ניתן למצוא
פתרונות בחברות אחרות) .אני רואה זאת כ'תקיעת סכין
בגב' .כסוכן צעיר וחדש יחסית אני משתדל להגדיל את
הפעילות מול החברות שאינן מוכרות באופן ישיר ואינן
פוגעות בנו ,סוכני הביטוח .מנגד אני מקטין פעילותי מול
החברות שפוגעות בנו .לעניות דעתי האישית ראוי שכל

סוכני הביטוח ינהגו כך".
האם תוכל לתת דוגמא על הצלחה שלך בענף?
"לשמחתי ישנן הצלחות רבות .בכל פעם שמבוטח מקבל
משהו ,שלולא עזרתי לא היה מקבל זאת ,אני חש סיפוק
עצום".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
"בעל סוכנות ביטוח גדולה ששמה הולך לפניה באמינות
ומקצועיות ,וכל הלקוחות מכירים אותי אישית ורואים בי
את הכתובת לכל שאלה ביטוחית ופיננסית".
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"סוכני הביטוח יתמקצעו יותר וילמדו לתת ערך מוסף
ללקוחות מול חברות הביטוח .הנאמנות ללקוח תלך
ותגדל ,ומנגד הנאמנות לחברות תלך ותקטן".
טיפים שאתה יכול לתת לסוכנים צעירים?
"תאמינו בעצמכם ,תשדרו ביטחון ,מקצועיות ואמינות.
תלמדו את השוק לעומק .חייבים להכיר את כל סוגיות
הביטוח על בוריין מבחינה משפטית והרבה יותר חשוב
מבחינה פרקטית .אנו כסוכני ביטוח חייבים לתת ללקוח
ערך מוסף שהוא ידע ופרקטיקה .בנוסף ,חשוב לשאול
וללמוד מהוותיקים בתחום .ישנם אנשי מקצוע רבים
מאד ששמחים לעזור בכל שאלה בצורה מעוררת
התפעלות".

סו"ב הדר קופלביץ תרמה כליה והצילה
חייו של צעיר שלא הכירה
גם אחיה ,דורון ,תרם לפני חצי שנה כליה ביוזמתו  שיחה עם הדר המחלימה בביתה לאחר הוצאת הכליה
רונית מורגנשטרן

ס

ו"ב הדר קופלביץ ( ,)40בתו של סוכן
הביטוח הוותיק מתי הירשפלד ,היא אם
ל־ 5ילדים .בשבוע שעבר היא תרמה
מרצונה כליה לצעיר שלא הכירה קודם והצילה
את חייו.
בשיחה עם הדר היא מספרת שהחלום שלה היה
בעצם להיות אם פונדקאית" :כשהגעתי לזוג מסוים
הסתבר שאיני עונה על הקריטריונים של הגבלת
האם הפנדקאית לשלוש לידות קודם לכן .אני הייתי
לאחר ארבע לידות ,ונאלצתי לוותר" ,מספרת
הדר :״באותה תקופה החל אחי דורון בהליכים של
תרומת כליה וזה סיקרן ומשך את תשומת לבי.
בנובמבר האחרון הוא תרם כליה וכשראיתי את
ההתרגשות והתגובות של מי שקיבל את הכליה,
ולא רק הוא עצמו אלא כל משפחתו ,איך זה שינה
את איכות החיים של הנתרם שפתאום יכול לחשוב
על נסיעה לחו"ל ,שלרובנו זה טריוויאלי ,אמרתי
לעצמי שאני מוציאה את המחשבה מהכוח אל
הפועל .ברגע שאני מחליטה על משהו אני נכנסת
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הדר קופלוביץ עם אחיה בבית החולים

אליו כל כולי .התחלתי בבדיקות ,ואז נתקלתי
בפוסט בפייסבוק של מישהי שכתבה על אחיה
בן ה־ 27שזקוק לתרומת כליה .כתבתי לה בפרטי
שאני בתחילת התהליך .היא ביקשה לבדוק אם יש
התאמה ביני לבין אחיה; נמצאנו מתאימים ,וביום
שלישי האחרון בוצעה התרומה״.
ולא חששת לסכן את עצמך בניתוח ובהשלכות
שלו?
“מכל הכיוונים הזהירו אותי מהסיכונים גם בניתוח

עצמו וגם על ההשלכות של חיים עם כליה אחת; זה
תהליך ארוך שבו מנסים להניא אותך מההחלטה.
כשמגיעים לוועדה של משרד הבריאות צריך
לשכנע אותה שאני מודעת לסיכונים.
״הניתוח עבר בשלום ,ואין צורך לקחת תרופות
בהמשך .הדבר היחיד שאני צריכה לעשות זה
לשתות הרבה בשנה הראשונה כדי להגדיל את
נפח הכליה הבודדה .כיום הכליה עובדת על 60%
מתפוקת שתי כיליות והשתייה המרובה אמורה
ולהעלות את הפוטנציאל שלה ל־.”80%
איך התייחסה המשפחה להחלטה שלך?
“אבי מתי התנגד באופן טבעי כהורה ,אבל בדיעבד
ההורים שלי גאים בי ומאושרים .בן הזוג שלי
תומר תמך בי מההתחלה לאורך כל הדרך .גם הוא
רצה לתרום אבל נמצא כלא מתאים עקב יתר לחץ
דם .הוא לא עזב אותי לשנייה מאז הניתוח .הילדים
מתייחסים לזה בשלווה .הם גדלו לתוך בית שכל
היום הוא בנתינה והתנדבויות ,וזה עוד חלק מזה.
אני שמחה לחנך את הילדים שלי לנתינה”.
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נקודה למחשבה

כיצד מפר הפיקוח על הביטוח את
החוק בעניין סוכני הנסיעות?
עו"ד יוסף בנקל

מ

זה שנים מנהל הפיקוח על הביטוח,
בראשותם של דורית סלינגר וקודמיה,
מאבק על רישוי סוכני הביטוח ומחייבם
בלימוד והכשרה ,תוך שהם מצויים בפיקוח מתמיד
וכפופים לדין משמעתי וסנקציות .הכל ,כך נאמר
לציבור ,כדי להבטיח שמי שעוסק בתחום הביטוח
יהיה כשיר "לתפור" לכל מבוטח את חבילת הביטוח
שהוא זקוק לה באמת ,על פי מידותיו וצרכיו.
לאחרונה ,בניגוד להוראות החוק ,לפסיקת בתי
המשפט ולחוזרי המפקחת על הביטוח והדעות
שהובעו על ידה ועל ידי קודמיה עד כה ,היא
החליטה לפתוח את התחום לכל דיכפין.
בימים האחרונים התבשרנו על שינוי החוק האוסר
על מכירת ביטוח על ידי מי שאין לו רישיון מתאים,
באופן שיאפשר לסוכני נסיעות להמשיך ולמכור
לציבור הרחב ביטוח ,זאת לאחר שהם הצליחו
לקדם ,בעזרת הכנסת ,הצעת חוק שתאפשר זאת.
עוד התבשרנו כי עד להשלמת החקיקה ,משרד
האוצר התחייב להאריך את המועד המאפשר
לסוכני נסיעות למכור ביטוח .וזאת ,לא רק בניגוד
לחוק הקיים ,אלא אף בניגוד לפסק דינו של בית
המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
שניתן במסגרת עתירה ,שהגישו משרדי הנסיעות
ויועצי התיירות בישראל (בג"ץ  )8973/14על בסיס
העמדה הנחרצת שהציג בפניו הפיקוח על הביטוח
בעניין זה.
במסגרת העמדה הנחרצת שהוגשה מטעם הפיקוח
על הביטוח במענה לעתירה שהגישו משרדי
נסיעות ויועצי התיירות נטען באופן חד־משמעי כי
כל פעולותיהם של משרדי נסיעות ויועצי התיירות
שניסו ,כך לשיטת הפיקוח ,לצבוע אותן כפעולה
טכניות ,פשוטות וכאלה שאינן דורשות הפעלת

שיקול דעת משמעותי" ,מהוות ללא כל ספק תיווך
אסור בביטוח" ומכאן שהן בניגוד לחוק.
עוד הובהר מטעם הפיקוח כי "עיסוק של גוף
שאינו מפוקח בתיווך בביטוח עלול להוביל
לפגיעה חמורה בזכויותיהם של המבוטחים .אם
לקוחותיהם של העותרים משיבים ,לדוגמא,
תשובה שאינה מלאה או אינה מדויקת לשאלון
הביטוח ,הם עלולים למצוא עצמם מול שוקת
שבורה אם ח"ו יקרה מקרה ביטוח" וכן כי משרדי
הנסיעות ויועצי התיירות העותרים "שאינם סוכני
ביטוח ואינם מחזיקים ברישיון לעסוק בתיווך
בביטוח ,אינם מוכשרים לסייע ללקוחותיהם
במילוי שאלון הביטוח ולענות על שאלות .מובן
שעיסוקם של העותרים בתיווך בביטוח בלא
רישיון עלול לפגוע בלקוחותיהם והמפקח פעל
איפוא למנוע פגיעה זו".
הפיקוח על הביטוח הצביע על פגיעה נוספת
הנגרמת מעיסוקם של העותרים בגביית דמי
הביטוח והעברתם לחברת הביטוח בניגוד לחוק
הקובע כי סוכן ביטוח נחשב ,לעניין קבלת דמי
הביטוח" ,כשלוחו של המבטח" ,תוך שצוין כי
הוראה זו נועדה להגן על זכויות המבוטח והיא
משקפת את המומחיות הנדרשת מסוכני הביטוח.
בנוסף על כל אלה ,הצביע הפיקוח על הביטוח
על כך שמעבר לעובדה כי משרדי הנסיעות
ויועצי התיירות העותרים עוסקים בתיווך בביטוח
מבלי להיות מפוקחים בפועל על ידי המפקח,
עיסוקם בתיווך בביטוח "גם יוצר מצג שווא כלפי
לקוחותיהם כאילו הם מוסמכים לעסוק בכך".
להמחשת עמדת הפיקוח הוא הפנה את בית
המשפט העליון לפסק דין במסגרתו נדונה תביעתו
של מבוטח אשר נקשר בעסקת ביטוח מול סוכנות

נסיעות כאשר במסגרת הליך רכישת הפוליסה,
הציעה סוכנת הנסיעות ללקוח פוליסה שאינה
מתאימה לצרכיו הסובייקטיביים .בסופו של דבר,
ונוכח עמדתו הנחרצת של הפיקוח על הביטוח,
הבהיר בית המשפט העליון לעותרים ,במסגרת
הדיון שהתקיים בפניו ביום  ,29.5.2017כי הם
"צריכים לפעול במסגרת החוק וזאת נקודת המוצא".
בימים האחרונים נודע לציבור כי בניגוד להוראות
החוק ,לפסיקת בתי המשפט ולחוזרי המפקחת על
הביטוח והדעות שהובעו על ידה ועל ידי קודמיה
עד כה ,שנועדו להבטיח את טובת המבוטחים
לשיטת הפיקוח עצמו ,החליטה הגב' סלינגר,
בתפקידה כמפקחת על הביטוח ,לפתוח את התחום
לכל דיכפין בלא כל בסיס או הסבר ,תוך ריקונם
מכל תוכן של הוראות החוק ,פסקי־הדין ,חוזריה
ועמדת הפיקוח הנחרצת לפעול בהתאם להם ,משל
טובתם של המבוטחים כבר אינה מחייבת כי ביטוח
יימכר רק על ידי מי שקיבל לכך רישיון.
הכותב הינו שותף בשבלת עם ראב"ד ,מגריזו,
בנקל ושות' וייצג את לשכת סוכני ביטוח בבקשה
להצטרף כמשיבה לעתירה בבג"ץ 8973/14

אירועי הלשכה
… 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.
… יום עיון מחוז ירושלים  -מתקיים ב 19.6-בין השעות
 13:45-19:15במוזיאון ארצות המקרא ,רחוב שמואל
סטפן וויז  ,21ירושלים .יום העיון יערך בשיתוף פעולה
עם החברות “דרכים” ו”פספורטכארד”.

אחה"צ משפטי – הדרכה אינטנסיבית
בסוגיות משפטיות לסוכני הלשכה

ב

יום שני השבוע התקיים במכללה
לפיננסים וביטוח מפגש יועצים
משפטיים של הלשכה .מעל ל־100
סוכנים השתתפו במפגש על מנת להעשיר את
ידיעותיהם בתחום הרגולציה ונושאים נוספים.
המפגש הופק על ידי סו"ב דביר רפ ,חבר הוועד
המנהל ויו"ר הוועדה לצעירים ולהכשרת הסוכן,
יחד עם היועץ המשפטי של הלשכה עו"ד עדי בן
אברהם ,אשר היה אמון על התכנים המקצועיים.
במסגרת המפגש ,הציג עו"ד בן אברהם את
הדגשים בנוגע לחוזר שירות הלקוחות החדש,
תוך התייחסות לנושא אמנת השירות; חובת
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מינוי מנהל שירות בסוכנות ביטוח עם עשרה
עובדים ומעלה; הצורך ליזום פגישת שירות
ללקוחות בענף הפנסיוני ,וכן על אופן כתיבת
הסכם שכר טרחה מול לקוחות .בנוסף ,ניתן
דגש על אופן ניהול שיחת מכירה בהתאם
לחוזר הצירוף ,והתייחסות לפרמטרים אליהם
יש להתייחס בעת המכירה מול הלקוח .לאורך
כל המפגש ,הודגשה החשיבות בדבר תיעוד
ובקרה על תהליכי המכירה והאינטראקציה עם
הלקוחות.
עו"ד ג'ון גבע ,היועץ המשפטי למחוזות המרכז
וירושלים ,הציג בפני הסוכנים את הדגשים

החשובים לעניין גביית שכר טרחה מלקוחות ,הן
בענפים הפנסיוניים והן בענפים אחרים.
עו"ד ניצן הראל ,היועץ המשפטי למחוזות
הצפון והדרום ,הסביר לסוכנים על הדגשים
בבואם לחתום על הסכם התקשרות עם חברת
ביטוח ,תוך ניתוח הסעיפים הקטנים ומתן
המלצות חשובות בטרם חתימה על ההסכם עם
חברת הביטוח.
לאחר ההדרכות ניתן זמן לשאלות מהקהל,
והמפגש הסתיים באווירה טובה עם טעם של
עוד .על המפגש ניצח סו"ב שחר שמאי מוועדת
הצעירים והכשרת הסוכן.

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

האיחוד האירופאי מבצע רפורמה
בביטוח רכב

נ

צילוםshutterstock :

ציבות האיחוד האירופאי מציעה שורה של רפורמות במטרה לחזק את
חוקי ביטוח הרכב במדינות אירופה .בין הרפורמות המשמעותיות  -תקנה
שתקבע כי נפגעי תאונות דרכים יפוצו גם במקרה שהמבטח פשט את הרגל.
רפורמה נוספת בחוקי ביטוח הרכב נועדה להבטיח שאלה שיש להם
היסטוריה בהגשת תביעות פיצוי במדינה אחרת באיחוד האירופי ,יזכו ליחס
דומה למבוטחים מקומיים במדינה אחרת
של האיחוד .הדבר נועד למנוע אפליה
בין מבוטחים ונפגעים בתאונות דרכים.
הרפורמה גם תקל על המאבק של
השלטונות בנהגים הנוסעים ללא ביטוח.
המטרה היא שהקנסות שיוטלו על הנהגים
ללא כיסוי ביטוחי יהיו בסכומים דומים
האחדת הכיסוי הביטוחי
בכל מדינות האיחוד האירופי.
רפורמה נוספת היא האחדה של הכיסוי הביטוחי לנהגים במדינות האיחוד
האירופי .תיקבע רמת פיצוי מינימלי לנפגעים בתאונות דרכים ולנזק שנגרם
לרכב בתאונות .כיום יש פערים בסכומי הפיצוי המינימליים לנפגעים
בתאונות דרכים.

טייקון הביטוח הסיני מערער על
עונשו הכבד

ט

ייקון הביטוח הסיני וו שיאוהוי ,היו”ר המודח של ענקית
הביטוח הסינית ‘אנבנג’ ,מערער על עונשו הכבד של 18
שנות מאסר בפועל בבית המשפט העליון הסיני .הערעור הוא
חסר תקדים בהתנהלות בתי המשפט בסין.
מקורבי וו גייסו עורכי דין ידועים לניהול הערעור אשר יטענו,
בין היתר ,כי הוא אינו אשם בהונאה ובמעילה בקבוצת הביטוח
שלו ,כפי שטענה התביעה .בבית המשפט העליון בשנגחאי כבר
נערכים למשפט.
בפסק הדין שניתן ב־ 13במאי ,נמצא וו בהונאת ביטוח שהכניסה
לחברתו כ־ 115.2מיליארד דולר בעקבות מכירת מוצרי השקעה
לא חוקיים ,זאת כדי לממן את פעילות חברת הביטוח ברכישת
נכסים ברחבי העולם ,כולל רכישת המלון היוקרתי וולדורף
אסטוריה בניו־יורק .בעקבות חשיפת הפעילות הלא חוקית,
ממשלת סין השתלטה על חברת הביטוח הגדולה והעבירה לידי
נציגי רגולטור הביטוח את הניהול של החברה .היא עתה נערכת
למכירה הדרגתית של הנכסים בחו”ל ,כולל ההשקעות בחברות
ביטוח ונדל”ן.

לוח הביטוח

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

דרושים
דרושה רפרנטית ביטוח חיים ובריאות למשרה חלקית
 ,להפקה תביעות וניהול שוטף של התיק כולל תיאום
פגישות ושיווק ללקוחות קיימים קורות חיים למייל
jobs@yeadim-bit.co.il
למשרד סוכן באזור השרון דרוש/ה פקיד/ת אלמנטרי
למשרה מלאה אווירה משפחתית  +תנאים טובים.
לפרטים יש לפנות לאבי בן חורין
Avi377@bezeqint.net
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
לבית סוכן בחיפה דרושים :סוכני ביטוח פנסיוני ו/או
אלמנטארי בעלי רישיון,תינתן אפשרות לסטאג'רים
המעוניינים לבנות תיק עצמאי המתאימים ייהנו
מעמדת עבודה והגדלת הרווחיות ,תוכנת ניהול
לקוחות מתקדמת ,שירותי תפעול ותמיכה מקצועית.
dudi@gamafinansim.co.il 050-5368629
סוכנות ביטוח עם צוות צעיר ודינאמי מעוניינת לרכוש
סוכן /סוכנות בתחום אלמנטארי ו/או חיים  .ניתן גם
ליישם מודל של שיתוף פעולה או אופציות אחרות.
Yaniv@ikeshet.co.il
רוצים גם לעבוד בשעות הנוחות שלכם ? גם להרוויח
אחלה כסף? וגם להתחיל לעבוד במקצוע? אנחנו
מחפשים מתאם/ת פגישות לחברה פיננסית בפתח
תקווה .ידע בפיננסים ובביטוח יתרון .שעות עבודה
מאוד גמישות ,אפשרות עבודה (חלקית) גם מהבית.
שכר בסיס  +בונוסים לפרטים054-9192174 :
סוכנות ביטוח אלמנטרית גדולה מעוניינת לרכוש תיקי
ביטוח אלמנטרי באזור אשקלון  ,אשדוד והסביבה
לפרטים :אבי ,050-5238954 :ברכה052-3503601 :
לא בשבת
לסוכנות ביטוח באזור ראש העין דרוש/ה פקיד
אפשרי ללא ניסיון קורות חיים לשלוח למייל
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silvi999999@gmail.com
דרוש/ה מזכיר/ה לסוכנות ביטוח באזור תל אביב.
כניסה לתפקיד החל מה 1.6.18לפרטים טל050- :
 2558705מאוריסיו
סוכן ביטוח ירושלמי  +עובד ,מחפש משרד להשכרה
בירושלים( .יכול להיות במשרד קיים) פקס:
 ,026735580נייד ,0504355888 :מייל:
ron@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 :

שכירות משנה
באזור התעשייה המתפתח של העיר אזור במיגדל
"אפרידר סנטר" קומה  13משרד חדש ברמת גימור
גבוהה  40מ"ר נטו .המיקום נהנה מתחבורה ציבורית
ונגישות נוחה לצירי תנועה מרכזיים לפנות לציפי
 .0544-297685מיילziperen@walla.com :
להשכרה משרד מסודר קומפלט בבניין משרדים
מפואר בראשון לציון הרצל  91מס' החדרים.3 :
בנוסף חניה צמודה ומקורה .סה"כ גודל 40 :מ"ר
למשרד קיים במשרד מיזוג מרכזי ,מערכת אזעקה,
מצלמות ,רהוט חדיש חיבור רשת מחשבים .מועד
כניסה אפשרי החל מחודש יוני .הערה – קיימת אופציה
לפצל את המשרד ל  2חדרים  +חדר בודד .לפרטים
נוספים אורי052-2496104 :
להשכרה כדייר משנה ,בסוכנות לביטוח .התפנו 1-3
חדרים גדולים ,מרווחים ומוארים (מ־  11מטר ועד
 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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות מאזור השרון מעוניינים לקנות תיק חיים
ואלמנטרי ,טל .0504835656 :הצעות לשלוח ל:
,klinair24@gmail.com
סוכן ביטוח מעונין לרכוש תיקי ביטוח אלמנטרי וביטוח
חיים פתוח לכל סוגי המודלים .מייל – @bgol601
 gmail.comנייד 0528741321
סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש
תיק ביטוח חיים ו/או אלמנטארי במגוון רחב של
אפשרויות יצירתייםdudi@gamafinansim.co.il .
050-5368629
סוכנות ביטוח צעירה אנרגטית ומצליחה מעוניינת
ברכישת תיק ביטוח חיים בעלי ניסיון בתחום סודיות
מובטחת טל'  054-6780806מייל:
kobe@pro-gress .co.il
סוכנות ביטוח מאזור המרכז מעונינים לרכוש תיק
ביטוח חיים ואו אלמנאטרי כולל מודלים גמישים ארוכי
טווח לשלוח הצעות למיילsilvi999999@gmail.com :
סוכנות ביטוח באזור השפלה מעוניין לרכוש תיק
ביטוח חיים/אלמנטארי /גמל טלפון 0524297816
 agins51@gmail.comסודיות מובטחת

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה
שמחוני כרפיס במות אביו

מאיר מנשה כרפיס
ז"ל

שלא תדע עוד צער

