ביטוח

השתתפות עצמית

ופיננסים
inf.org.il

השבוע במדור החדש – מי חזרה למגדל?
אילו סוכנים פתחו משרד חדש? ומה
קרה בפסטיבל האור בירושלים?
עמ׳ 10

גיליון מס'  5 … 694ביולי 2018

ביוזמת הלשכה  -הצעת
חוק לפיה חברות ביטוח
יחויבו להסביר מדוע
דחו התקשרות עם סוכן

לקראת כנס
הבריאות

כ־ 700סוכנים ישתתפו בכנס 
סו"ב איגור מורי" :שמנו דגש על
הנושאים שיסייעו לסוכן להעניק
ללקוח את הידע המקצועי"
עמ' 8

הוגשה הצעת חוק על ידי ח"כ
מיקי זוהר למניעת אפליה בחוזה
ביטוח בשל מוצא ,עיסוק או מקום
מגורים  סו"ב ישראל גרטי" :סוכני
המגזר הערבי סובלים כבר שנים
מאפליה קשה בחברות הביטוח"

חדש על המדף

פספורטקארד השיקה ביטוח
אוטונומי לנסיעות לחו"ל
 מנכ"ל החברה" :סוכן
הביטוח חשוב בתהליך מכירת
ביטוחי נסיעות לחו"ל"

עמ' 2

עמ' 7

חדשים בלשכה

 38סוכני
"צמרות"
יצטרפו ללשכה
כחברים 
מנכ"ל "צמרות":
"הסוכנים שלנו
יצאו בתחושה
של ביטחון שיש
על מי לסמוך"
עמ' 3
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"חשיבות עליונה"
דיון סוער בנושא העלאת
גיל הפרישה
לנשים  ח"כ
גפני"" :אני
קורא למשרד
האוצר להפסיק
להיות מרובע"
עמ' 4

לתקן את העוול
הפניקס יצאו בפרסום שפוגע
בסוכני הביטוח  בעקבות
פניית הלשכה הפרסום הוסר
עמ' 8

חדשות הלשכה

ביוזמת הלשכה  -הצעת חוק לפיה
חברות ביטוח יחויבו להסביר מדוע
דחו התקשרות עם סוכן

גובשה הצעת חוק למניעת אפליה בחוזה ביטוח בשל מוצא ,עיסוק או מקום מגורים
 ‰המבטח יצטרך לנמק בכתב סירוב להתקשרות עם סוכן מהמגזר

רונית מורגנשטרן

ב

ימים אלה גובשה הצעת חוק חדשה
שיזמה לשכת סוכני ביטוח ,במאמץ
לפתור את הבעיה הקשה של סוכני
הביטוח במגזר הערבי המופלים לרעה בחברות
הביטוח בכל הקשור להפקת פוליסות ביטוח
רכב חובה .הצעת החוק הוגשה בידי ח"כ מיקי
מכלוף זוהר (ליכוד).
הצעת החוק ממליצה לתקן את חוק הפיקוח
על שירות פיננסיים (ביטוח) התשמ"א־,1981
ולהוסיף לה שני סעיפים:
 .1מבטח לא יפלה בעל רישיון המבקש
להתקשר עמו בהסכם ,בשל מוצאו ,מקום
עיסוקו או מקום מגוריו.
 .2חברת ביטוח אשר דחתה בקשה של בעל
רישיון המבקש לבוא עמה בהסכם ,תנמק במסמך
בכתב את העילות בעטיין סירבה להתקשר עם
בעל הרישיון.

"למנוע אפליה"

נשיא הלשכה ,סו"ב ליאור רוזנפלד ,מסביר:
"הצעת החוק באה למנוע אפליה בכל חוזה
עם יצרן בכל הקשור לדת ,גזע ומין ,וזה ייתן
פתרון חלקי לסוכני המגזר הערבי .לא יכול
להיות שחברת ביטוח מקבלת שם של סוכן
מהמגזר הערבי ומודיעה לו שהיא לא עובדת
איתו ,מבלי לבדוק את הרווחיות שלו ,או את
היושר שלו".
סו"ב ישראל גרטי ,יו"ר הוועדה לביטוח
כללי בלשכה ,שעומל על הפתרון החקיקתי
מתחילת הקדנציה ,מסביר" :סוכני המגזר
הערבי סובלים כבר שנים מאפליה קשה
בחברות הביטוח בכל הקשור לרכישת ביטוח
חובה עבור לקוחותיהם מהמגזר .אחרי פגישות
מול חברות הביטוח ,פתרון חלקי מאוד
באמצעות ה'פול' ,ופגישות שלי עם הפיקוח,
הבנתי שהדרך היחידה היא לפתור את הבעיה
באמצעות חקיקה .ברשות שוק ההון הסבירו לי
שהם דואגים למבוטחים ,ולכן אם בסופו של
תהליך ,מבוטח מהמגזר שלא הצליח לקבל
פוליסת ביטוח חובה מהסוכן שלו במגזר ,אבל

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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ח"כ מכלוף זוהר וסו"ב גרטי" .הפתרון הוא חקיקה"

הצליח לקבל את הפוליסה מסוכן בתל אביב,
הרי שזה מספק אותם .אז אולי למבוטחים יש
פתרון ,אבל סוכני המגזר עצמם מופלים לרעה
ופרנסתם נפגעת משמעותית; סוכני המגזר הם
סוכנים כמו כולם ,ולא ייתכן שבגלל שהוא
עובד בנצרת ,חברות ביטוח לא יבטחו את
הלקוחות שלו בביטוח חובה.

"סוכני המגזר הם סוכנים כמו
כולם ,ולא ייתכן שבגלל שהוא
עובד בנצרת ,חברות ביטוח
לא יבטחו את הלקוחות שלו
בביטוח חובה"

"אני מניח שאם חברות הביטוח יחויבו ,על
פי הצעת החוק ,לנמק בכתב למה הן מסרבות
להתקשר עם סוכן מסוים מהמגזר ,הן יתקשו
יותר לדחות אותם".
היועץ המשפטי ללשכה ,עו"ד עדי בן אברהם:
"הלשכה פועלת למען כלל סוכני הביטוח,
ולמנוע כל אפליה .התנהלות שמפלה בין סוכני
ביטוח ,מכל סיבה ,איננה מקובלת ,וקיים צורך
אמיתי לתיקון המצב המתנהל כיום .משכך ,לא
נחדל ממאמצינו הן מול רשות שוק ההון והן מול
הרשות המחוקקת על מנת לסייע לקידום הצעת
החוק וזאת עד להסדרת הסוגיה".
יש לציין ,כי בדיונים בסוגיה בוועדות הכנסת,
ציינו חברות הביטוח כי לא מדובר באפליה על
רקע מוצאו של הסוכן ,אלא בשיקולים מסחריים,
משום שבמגזר יש הרבה יותר תביעות בגין
תאונות דרכים לעומת הממוצע הארצי בכלל.

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 הלשכה

 38סוכני "צמרות" יצטרפו ללשכה כחברים
סו"ב אשר דורון ,מנכ"ל "צמרות"" :הסוכנים שלנו יצאו בתחושה של ביטחון שיש על מי לסמוך"

רונית מורגנשטרן

ביקור סוכני "צמרות" בלשכה

נשיא הלשכה" :סוכנויות
נוספות מעוניינות להגיע
למפגש כזה עם הנהגת הלשכה,
ואנחנו נשמח לארח את כולם -
זהו חלק ממהותה של הלשכה"
על מי לסמוך ,וזה אמיתי ולא מן הפה אל החוץ.
נחשפנו לפעילויות של הלשכה ולנתונים שלא

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

כ

־ 15סוכני "צמרות" סוכנות לביטוח הגיעו
לביקור בלשכת סוכני ביטוח ,במהלכו
נפגשו עם נשיא הלשכה סו"ב ליאור
רוזנפלד ,המנכ"ל רענן שמחי ,והיועץ המשפטי
עו"ד עדי בן אברהם .במהלך הביקור ,קיבלו
הסוכנים סקירה מקיפה על מבנה הלשכה וכן
פירוט על דרכי הפעולה למול הסכנות והאתגרים
העומדים לפתחם של סוכני הביטוח.
בסיום המפגש הודיע סו"ב אשר דורון ,בעלים
ומנכ"ל סוכנות "צמרות" ,כי כל  38סוכניה
העצמאיים ,שעובדים תחת הסוכנות הממוקמת
בראשון לציון ,יצורפו ללשכת סוכני ביטוח
כחברים בה .לדבריו ,חלק מהסוכנים ,שכולם
עצמאיים ,כבר חברים בלשכה והוא יפעל לצרוף

כל ה־.38
סו"ב דורון" :הביקור בלשכה היה מרתק;
הסוכנים שלנו יצאו בתחושה של ביטחון שיש

הכרנו קודם .אנחנו סוכנות צעירה יחסית ,שהוקמה
לפני ארבע וחצי שנים ,וגם רוב הסוכנים שעובדים
אתנו הם צעירים .למפגש הגיעו סוכנים בכירים
וסוכנים צעירים הנמנים על 'צמרת הצמרות' –
קבוצה שאליה משתייכים על פי תקנון החברה ,מי
שעברו רף מסוים של מכירות בתחום החיים ולפי
ותק בסוכנות".
נשיא הלשכה סו"ב רוזנפלד מסר בעקבות
הביקור" :שמחנו לארח את סוכני צמרות ,לשמוע
ולהשמיע וגם לקבל מחמאות על פעילותינו.
דיווחתי כי סוכנויות נוספות מעוניינות להגיע
למפגש כזה עם הנהגת הלשכה ונשמח לארח
את כולן  -זהו חלק ממהותה של הלשכה" ,אמר
רוזנפלד.

חדשות הביטוח

מחיר עיכוב העלאת גיל הפרישה לנשים
– הפחתה של  1.2%מקצבת החוסכים
בפנסיות הוותיקות
ח"כ שמולי לסלינגר" :זה אקדח טעון שאת מותירה כמתנת פרידה לאוצר"  ‰ח"כ גפני:
"אני קורא למשרד האוצר להפסיק להיות מרובע"

רונית מורגנשטרן

ב

מהלך דיון סוער סביב סוגיית העלאת
גיל הפרישה לנשים קראו פה אחד
ח"כים מהקואליציה והאופוזיציה
למשרד האוצר לעמוד בהתחייבותו ולהעביר
בקריאה טרומית את נוסח החוק שקידמה ועדת
הכספים ,המעגן פרישה ראויה גם לקבוצות
נשים מוחלשות .ח"כ משה גפני" :לא נעביר
את החוק בלי הסכמה ,כל צד יצטרך להתפשר
אך הדיון צריך להיות פומבי" .מנגד טענו נציגי
אקדח טעון כמתנת פרידה
האוצר כי המתווה מבטל את יתרונות העלאת
ח"כ איציק שמולי" :גם מי שמעל קו העוני
גיל הפרישה וכי עדיף שלא לקדמו כלל.
עלולים לטבוע אליו בכל רגע נתון .זה אקדח
הדיון עסק בהחלטת הממונה על שוק ההון,
טעון שאת מותירה כמתנת פרידה לאוצר.
ביטוח וחיסכון דורית סלינגר ,שאף השתתפה
היה נכון לדבר עם שר האוצר על מכלול
בדיון ,לאשר איזון אקטוארי בקרנות הפנסיה
ח"כ יחימוביץ'" .מדובר בשיח חירשים"
הבקשות ,ואולי לדחוף למתווה מוסכם .כל מה
הוותיקות מחודש יוני  2019בשל אי העלאת
שהממשלה הוסיפה בשנה האחרונה היה שישה
גיל הפרישה לנשים .בפתח הדיון התקיימה
"נשים נפלטו מגיל פרישה בגיל  58שקלים לאוכלוסייה הוותיקה".
פרידה מסלינגר לקראת סיום תפקידה.
ח"כ נחמן שי" :העיקרון של העלאת גיל
סלינגר הסבירה כי החוק מחייב את הרשות ואין להן סיכוי למצוא עבודה ,ומה
הפרישה נכון גם לנשים וגם לגברים אבל זה
בצעד וכי היא מקווה שחוק להעלאת גיל
הפרישה לנשים יקודם במהרה וימנע את את עושה? את גוזרת עליהן עוד
לא מסביר את זה שכופים סולידריות חברתית
בכוח על קבוצה אחת של גמלאים כדי לדאוג
הגזרה .חברי כנסת תקפו את הוראת הממונה שנתיים בלי שכר ,בלי קצבת זקנה,
לקבוצה אחרת .הגמלאים זקוקים לכסף הזה".
וציינו כי לא יתנו יד לפגיעה בקרנות
בלי פנסיה ,פשוט בחרפת רעב"
כפיר בטט ,ממשרד האוצר" :יש שני יתרונות
הוותיקות .יו"ר הוועדה ,ח"כ גפני קרא
בהעלאת גיל הפרישה – האיזון האקטוארי של
לאוצר לאשר את החוק המוצע בקריאה
טרומית ולהתכנס סביב שולחן ועדת הכספים על כמובן אם יש גרעון בין נכסים להתחייבויות צריך הביטוח הלאומי ,היכולת שלו לשלם קצבאות בעתיד
הוא במצב מאוד רגיש ,לכן ההעלאה תמתן את
מנת להגיע למתווה מוסכם ,שקוף ופומבי תוך לאזן זאת כדי לא להגיע שוב לקטסטרופה.
"יש מצב מאוד מוגדר בחוק שאם יש גידול המצב .היתרון השני ,גידול בשיעורי תעסוקה של
התחייבות שלא לקדם את החוק ללא הסכמות
והתריע כי דחיית הנושא רק תביא לדרישות בהתחייבויות מעבר ל־ 0.65דרוש איזון ,ביולי נשים כפי שהיה בעבר באחוזים גדולים .זה קריטי
 2017הגענו לטווח הזה .לפגוע בקצבה של לקרנות הפנסיה החדשות .לגבי ההצעה של ועדת
קיצוניות יותר בעתיד.
אנשים זה מעשה כואב ,יש לזה משמעויות ואנחנו הכספים ,טענתי גם אז וגם היום שהיא מאיינת את
פגיעה ב־ 9%מקצבת נשים
מתייחסים לזה בזהירות ושיקול דעת ,יחד עם כל התועלות של הצעד ולכן עדיף כבר לא לעשות.
עוד אמרה סלינגר כי "נשים שפורשות בגיל זה קיים גם החוק .לכן הורנו על איזון עתידי כי ניתן לקיים דיון בנושא גם בלי להעביר חוק".
יו"ר הוועדה סיכם את הדיון" :אני קורא בפעם
צעיר פוגעות פעמיים בעצמן – בפעם הראשונה ,אנחנו מקיימים את החוק כהווייתו .המשמעות של
כשתוחלת החיים שלהן גבוהה משל גברים וכך איזון היא פגיעה בקצבה בשיעור של  1.2%בחודש .המי יודע כמה ,היות שיש חשיבות עליונה
הקצבה שלהן נמוכה יותר ,ובפעם השנייה ,יש לצד כך החלטנו לדחות את הביצוע בפועל בשנה ,להעלות את גיל הפרישה ,אני קורא למשרד
את השנים האבודות שאישה יכולה להמשיך ואני מקווה שהצעת החוק תקודם .אי התאמת גיל האוצר להפסיק להיות מרובע ,אנחנו רוצים את
הדיון ,יודעים שלא יתקבלו כל הבקשות שלנו וגם
לעבוד ולחסוך ,אבל זה לא קורה .לכן כרשות הפרישה לנשים פוגעת בהן".
ח"כ שלי יחימוביץ'" :אני בת  ,58אין לי שום האוצר לא ,אבל מנהיגות הכלכלית במדינה צריכה
שאחראית לקצבה ראויה בוודאי שאנחנו חושבים
שנכון לדחות את גיל הפרישה .כל שנה של קיצור כוונה להפסיק לעבוד בגיל  62וגם לא  .64אני לקיים דיון מוסדר וכדי לעשות זאת החוק צריך
תקופה פוגע ב־ 9%בקצבה של נשים ,זה ב'כובע' מרגישה שזה שיח חירשים כי זה הדבר שאני לעבור בקריאה טרומית אז נהייה בדרך המלך ,לא
של רגולטורים לפנסיה .אבל יש לנו עוד כובע – אומרת כבר שמונה שנים  -נשים רוצות לעבוד נעביר את החוק ללא הסכמה .אנחנו מתכוונים לזה
כאחראים על הניהול התקין של קרנות הוותיקות אחרי גיל  ,62הן מעוניינות בקצבה גדולה יותר שיושבים ליד שולחן ממלכתי של המדינה בוועדת
של עמיתים ,קבענו כי אם יש גידול בהתחייבויות בעתיד ,אבל אנחנו מדברות על שתי קבוצות הכספים ,יחד עם האוצר ורשות שוק ההון ,אם זה
של הקרנות צריך לעשות הפחתה או איזון או ספציפיות שברגע שאת מעלה את גיל הפנסיה את לא קורה אז אתם מעכבים את העניין".
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משליכה אותן לרחוב ומפקירה אותן .הנתונים
האקטוארים נועדו לשרת בני אדם ,אם את
מתייחסת אליהן ככה ופוגעת באוכלוסייה הכי
חלשה כתוצאה מהעלאת גיל פרישה לא עשינו
שום דבר .נשים נפלטו מגיל פרישה בגיל 58
ואין להן סיכוי למצוא עבודה ,ומה את עושה?
את גוזרת עליהן עוד שנתיים בלי שכר ,בלי
קצבת זקנה ,בלי פנסיה ,פשוט בחרפת רעב".
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חדשות הביטוח

אושר סופית :בנק לא יוכל לסרב לנכה
לקבל הלוואת משכנתא לרכישת דירה

חברות הביטוח יחויבו לבטח בביטוח חיים לווים אלה על מחצית מסכום ההלוואה שתוגבל
למיליון שקל  ‰המדינה תשתתף ב־ 300שקל לחודש מהחזר ההלוואה

רונית מורגנשטרן

נ

פתרה בעיה ארוכת שנים של נכים,
במרכזה בנקים למשכנתאות סירבו
להעניק להם הלוואת משכנתא לרכישת
דירה ,משום שלא הצליחו לרכוש ביטוח חיים
מחברות הביטוח .מליאת הכנסת אישרה השבוע
ברוב של  56חברי כנסת ,ללא מתנגדים,
בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' ,)18
התשע"ח־ 2018של ח"כ קארין אלהרר (יש
עתיד) וקבוצת חברי כנסת.
החוק שעבר קובע שבנק לא יוכל לסרב
להעניק משכנתא מסיבה של היעדר ביטוח
חיים לאדם בעל מוגבלות ,שאקטואר יקבע
שתוחלת חייו צפויה להיות מעל חמש שנים.
חברות הביטוח יפנו אותו למסלול של ביטוח
ללא הצהרת בריאות .הסכום מקסימלי בו יבוטח
אדם זה יעמוד על חצי מיליון שקל והמשכנתא
תעמוד על עד פי שניים מהסכום הזה – מיליון
שקלים .תקופת המשכנתא תעמוד על  15שנה
אלא אם הגיע האדם להסכמה עם הבנק על
תקופה ארוכה יותר.
במסגרת החוק החדש ,המדינה תשתתף
במימון בהיקף של  300שקל מעלות המשכנתא
החודשית ,הבנקים ייספגו תקופת הכשרה של
שנתיים וחצי וחברות הביטוח יחויבו לבטח את
המשכנתא של נכים ,להם תוחלת חיים הגבוהה
מחמש שנים .הבנקים ייקחו על עצמם סיכון
של תקופת הכשרה ארוכה בת שנתיים וחצי,
שבה למשכנתא לא יהיה ביטוח .חברות הביטוח
יחויבו לבטח בביטוח חיים כל נכה שאקטואר
יקבע שתוחלת החיים שלו גבוהה מחמש שנים.

ח"כ אלהרר" .אפליה חסרת בסיס"

"זו אפליה שאין לה בסיס
וסיבה אמיתית .היא מנעה
מרבים שיש להם הון עצמי
לרכוש דירה .אני כולי תקווה
שכל מי שחווה עד היום קושי
לקנות בית רק בגלל המוגבלות,
יוכל היום לקבל מענה"

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב" :גוף
פיננסי הנותן הלוואות לדיור ,דוגמת בנק,
מבטח או חברה מנהלת ,נוהג להבטיח את החזר
ההלוואה באמצעות רישום משכנתה על דירת
הלווה לזכות המלווה או דרישה שהלווה ירכוש
ביטוח חיים שיבטיח את תשלום המשכנתא אם
הלווה נפטר.
"בשנים האחרונות גופים פיננסיים נוהגים
לדרוש ,כתנאי למתן ההלוואה ,את שתי
החלופות האמורות גם יחד ,כך שמימוש
המשכנתא ייעשה אם הלווה אינו עומד בהחזר
התשלומים ,ובמקרה של פטירת הלווה החזר
ההלוואה ייעשה מתוך כספי ביטוח החיים
שלו .בעקבות שינוי זה ,אנשים עם מוגבלות
מוצאים את עצמם ללא אפשרות לקבל הלוואה
לדיור גם אם יש בידיהם את ההון המזערי
הדרוש כדי להגיש בקשה להלוואה לדיור .זאת
משום שמבטחים מסרבים לבטח אותם בביטוח
חיים בשל הסיכונים הנובעים ממוגבלותם ,או
לחלופין מאפשרים להם לרכוש רק ביטוח חיים
ללא חיתום ,המוגבל בסכום שבין  300אלף
לחצי מיליון שקלים ותקופת אכשרה של שלוש
שנים ,על פי רוב ,שבמהלכה הפוליסה מכסה
מקרי מוות מתאונה בלבד".
ח"כ אלהרר" :את ההצעה הנחתי ממש
בתחילת הקדנציה ,כשהבנתי את גודל האפליה.
זו אפליה שאין לה בסיס וסיבה אמיתית .היא
מנעה מרבים שיש להם הון עצמי לרכוש דירה.
אני כולי תקווה שכל מי שחווה עד היום קושי
לקנות בית רק בגלל המוגבלות ,יוכל היום
לקבל מענה".

המכלול שלי התחדש!

מתקדם יותר ,יעיל יותר ומותאם עבורך

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה
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חדש! אפליקציה המאפשרת הזדהות מהירה
באמצעות קוד מקוצר או טביעת אצבע

חדשות הביטוח

פספורטקארד השיקה ביטוח אוטונומי
לנסיעות לחו"ל
המוצר מאפשר הטענה עצמית וקבלת הכסף  ‰למעלה מ־ 60%מביטוחי הנסיעות לחו"ל
נמכרים היום בידי סוכני ביטוח

רונית מורגנשטרן

כ

אלף סוכני ביטוח השתתפו בכנס
הסוכנים השנתי של ,PassportCard
שנערך לראשונה במתכונת משותפת עם
החברה האם  .Davidshieldבכנס חשפה החברה
פלטפורמה חדשנית בשם PassportCard
 - Pocketפלטפורמה אוטונומית שמאפשרת
הטענה עצמית של כרטיס ה־PassportCard
ללא צורך לפנות למוקד השירות .זאת בנוסף
למערכת יעוץ טלפוני מול רופא ישראלי ,צ'אט
מול נציג  24/7ומערכת ניווט ואיתור בתי חולים,
רופאים רלוונטיים ומרפאות.
את הכנס פתח נשיא לשכת סוכני הביטוח
סו"ב ליאור רוזנפלד ,שאמר ,כי אינו מתפלא על
מספר המשתתפים העצום של סוכני ביטוח בכנס:
"פספורטקארד יצרה יש מאין בענף .אין להתעלם
מסדר היום הציבורי בתחום ביטוחי הנסיעות
שהחברה הזו יצרה .עד לפני מספר שנים ,נחשפנו
לתופעה שסוכני ביטוח לא מוכרים ביטוח נסיעות
כי הוא לא רווחי ,כי מרוויחים ממנו מעט ,כי זה
ביטוח פחות חשוב .והנה ,הגיעה פספורטקארד
ויצרה סדר יום ציבורי ,ולא רק בקרב סוכני
הביטוח".
רוזנפלד מתח ביקורת על הצעת החוק שאושרה
בוועדת השרים פני כחודשיים ,המבקשת לאפשר
לכל סוכן נסיעות לשווק ללקוחותיו גם ביטוח

של סוכן הביטוח בתהליך מכירת ביטוחי נסיעות
לחו"ל".
גם הוא התייחס להצעת החוק המאפשרת לסוכני
נסיעות למכור ביטוחי נסיעות לחו"ל ואמר:
"רק לפני כשש שנים כמעט לא נמכרו פוליסות
ביטוח לחו"ל על ידי סוכני ביטוח ,והיום למעלה
מ־ 60%פוליסות הביטוח בשנה נמכרות על ידי
סוכני ביטוח .זו מהפכה .היום ,יותר מתמיד ,אנחנו
תומכים ומחזקים אתכם במאבקכם ,וביחד עם
לשכת סוכני ביטוח אנחנו לא רק מלווים ,אלא
עושים ונמשיך לעשות רבות יחד אתכם בכל
המהלך הזה שמתגבש על מנת למנוע מהחוק הזה
לעבור בכנסת .ביטוח נסיעות לחו"ל הוא לא מוצר
מדף; זה ביטוח שדורש ידע ומיומנות מקצועית.
אלה נמצאים אצל ציבור סוכני הביטוח ולא בשום
מקום אחר" ,הדגיש אמיר.
אמיר" .הידע והמיומנות נמצאים אצל סוכני הביטוח"

נסיעות לחו"ל וסיפר על פעילות הלשכה למניעת
החקיקה.
מנכ"ל פספורטקארד יואל אמיר ,הדגיש בפני
הנוכחים בכנס את החשיבות של סוכני הביטוח
בעולם
ביטוחי הנסיעות לחו"ל" :כבר מתחילת דרכה
של פספורטקארד הדגשנו את החשיבות הרבה

אירועי הלשכה
… יום עיון מחוז חיפה והצפון – יתקיים ב־10.7
ביס פלאנט ,שדרות ההסתדרות  ,55חיפה ,בין
השעות .09:00-14:00 :יום העיון נערך בשיתוף
איתוראן ,סנקס ,קופל גרופ וסמרטי.

סוכן יקר,
נזקי מים הם הגורם מספר 1
לתביעות ביטוח דירה בישראל
מנע תביעות מים מיותרות בעזרת המערכת
המתקדמת בעולם למניעת נזקי מים
מאושר על ידי
חברות הביטוח

למחירים מיוחדים התקשרו072-2211370 :
או כנסו לאתרwww.tripleplus.co.il :
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לקראת הכנס

בשבועות הקרובים תוגש הצעת חוק להכרה
ברכישת ביטוח סיעודי כהוצאה לזיכוי מס
רונית מורגנשטרן
מתחילת הקדנציה אנחנו מתכננים להפוך את
הביטוח הסיעודי להוצאה מוכרת לזיכוי ממס.
לצורך כך ,נגיש כבר בשבועות הקרובים הצעת
חוק באמצעות ח"כ עודד פורר ,לפיה כל מבוטח
שמשלם פרמיה עבור סיעוד ,אותה פרמיה תוכר לו
לזיכוי ממס".
כך מבשר נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד בראיון
למגזין הבריאות של "ביטוח ופיננסים" ,שיתפרסם
לקראת כנס הבריאות הארצי של הלשכה שיתקיים
ב־ 17ביולי במרכז האירועים  Lagoבראשון לציון.
"הצעת החוק הזאת טובה לכל הצדדים" ,מסביר
רוזנפלד ומוסיף כי "למדינת ישראל ,כי זה יעודד
אנשים לרכוש ביטוח סיעוד ולא יפלו כנטל על
המדינה; לסוכני הביטוח – הם יוכלו למכור יותר;
למבוטח – הוא מזוכה וזה יוזיל לו את העלויות.
ההצעה תוגש בשבועות הקרובים והיא כוללת חוות
דעת מקצועית של פרופ' דב צ'רניחובסקי ,פרופ'
למדיניות וכלכלת הבריאות באוניברסיטת בן גוריון
ויועץ לבנק העולמי ,שחוברה עבור לשכת סוכני
ביטוח".

"

להכיר את העולם
בכנס הקרוב ישתתפו כ־ 700סוכני ביטוח מתחום
הבריאות והסיעוד .לראשונה ,יצביעו ויבחרו כל
חברי הלשכה (לא רק סוכנים בתחום הבריאות) את
החברה הטובה ביותר בעיניהם בתחום הבריאות.
בימים אלה מופץ לכולם שאלון תחת הכותרת
"מצביעים – משפיעים" ,בו הם צריכים לענות על
שלוש שאלות .1 :איפה היית קונה ביטוח בריאות

סו"ב מורי" .נדרשות התעדכנות והתמקצעות בתחום הבריאות"

למשפחה?  .2אם היית צריך לעבוד עם חברה אחת
בתחום הבריאות ,עם מי היית עובד?  .3איפה היית
עושה ביטוח נסיעות לחו"ל? התוצאות ייחשפו בכנס.
סו"ב איגור מורי ,יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד
בלשכה ,מבהיר" :זה לא סקר ,זו הצבעה .זה שינוי
שפה ,כמו בתהליך בחירות".
לגבי הכנס מספר סו"ב מורי" :בכנס שמנו דגש
על הנושאים שיסייעו לסוכן להעניק ללקוח שלו
את הידע המקצועי והשירות שלו ולא להיות רק
איש מכירות .תחום הבריאות והסיעוד במיוחד,
הוא תחום בו נדרשת התמקצעות והתעדכנות;
ההמלצה של סוכן הביטוח משפיעה לא רק בבועה
של מכירת הפוליסה ,אלא גם בשימוש בידע שלו
על כול עולם של הבריאות והסיעוד; לכן נדרשת
מקצועיות  -לא רק הכרת פוליסה כזאת או אחרת,
אלא הכרת העולם שמסביב וזאת ברמה מקצועית
גבוהה ,כדי לסייע ללקוח הספציפי ולהתאים לו

את מה שהוא בדיוק צריך.
"הקשר של סוכן ביטוח עם לקוח בתחום הבריאות
והסיעוד גם לא מסתיים עם הצלחת התביעה; אם
מדובר בחולה סופני ,יש עמותות וגופים שיכולים
לסייע לו בהמשך הדרך .על הסוכן להכיר את כולן,
להיות אתן בקשר ולכוון את המבוטח למקום הטוב
ביותר עבורו .נושא זה יסוקר בכנס בידי סו"ב גדי
ארגמן" ,אומר מורי.
לדבריו" ,ב־ 1בינואר נגמר עידן הביטוח
הקולקטיבי ,והתקווה לרפורמה רצינית בתחום
הביטוח הסיעודי הממלכתי נגוזה ,לשנים הקרובות
לפחות .נשאלת השאלה איך ממשיכים מכאן? לשם
כך חיברנו לפאנל מיוחד נציג חברת ביטוח – דניאל
כהן מכלל ,נציג בית בית חולים גריאטרי ,שי
בריל ,כלכלן בריאות ,ד"ר דב צ'רניחבסקי וסוכן
ביטוח ,דב ברומר .הפאנל מיוחד ייתן את התשובה
המקצועית והאסטרטגית לשאלה הזאת".
על כתבי השירות שבוטלו והקושי ברכישת
"הנספחים" התחליפיים ,תדבר בכנס סו"ב ורדה
לבקוביץ שמתמחת בנושא.
עוד ישתתפו בכנס – ח"כ אלי אלאלוף ,יו"ר ועדת
עבודה ,רווחה ובריאות; ד"ר אודי פרישמן (תביעות
בטכנולוגיות חדשות); עו"ד עדי בן אברהם,
היועץ המשפטי של הלשכה (רפורמת כתבי שירות,
כתבי שירות ללא מבטח); ד"ר נועם אסנה ,מנהל
המערך האונקולוגי בבי"ח ברזילי ואיתי אשכנזי,
מנכ"ל סוכנות גיל ורדי לביטוח ,שידברו על
בדיקות ותרופות בעידן רפואה מותאמת אישית
באונקולוגיה.

בעקבות פניית הלשכה :הפניקס הסירה
פרסום פוגעני נגד סוכני הביטוח
רונית מורגנשטרן

ל

אחרונה יצאה חברת הפניקס בפרסום למוצר
דיגיטלי חדש שלה בביטוח הרכב תחת המותג
הפניקס " :onlineביטוח רכב זה הפניקס –  5%אחוז
הנחה נוספים לרוכשים באתר .שירות ויחס אישי,
מחיר תחרותי במיוחד".
קדמו לנוסח זה פרסומים חמורים בהרבה כמו" :מחיר
בלי עמלות תיווך מיותרות"; "ליהנות משירות של
ויחס אישי כמו אצל הסוכן"; "עד  33%הנחה בלחיצה
אחת".
בלשכת סוכני ביטוח התקבל הפרסום בזעם רב.
נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד ,פנה אל מנכ"ל
הפניקס אייל לפידות במכתב נזעם בו כתב" :קיבלתי
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פועלים יומם וליל לשווק את מוצרי
בתדהמה את הפרסום אשר הועבר
הפניקס ,והרצון כלשונכם 'לחסוך
אלינו מצד סוכני ביטוח רבים
את עמלות התיווך המיותרות' (של
בדבר 'הפניקס ישיר' .כמנכ"ל
הסוכן) מציבות את הפניקס בשורה
חברת ביטוח אשר פועלת
אחת עם חברות הביטוח הישיר .אני
בשיתוף באמצעות סוכני הביטוח,
מצפה כי תסירו את הפרסום המבזה
אין לנו אלא להצר על התנהלות
הנ"ל לאלתר".
שכזו ,ככל שכך בחרתם לפעול.
מחברת הפניקס נמסר בתגובה:
מצופה מחברה אשר הצהירה כי
"לפני כשבועיים החלה הפניקס
היא פועלת יחד עם סוכני הביטוח ,כי
רוזנפלד
בפעילות ניסיונית בממשק דיגיטלי חדש.
תתמוך ותעודד את סוכניה אשר משווקים
מטבע הדברים בתקופה זו נערכות בדיקות ותיקוני
את מוצרי הפניקס ולא תעקוף אותם .התנהלות
שכזו אינה מכבדת את ציבור סוכני הביטוח אשר טעויות".

מפינתו של היועץ

כמה זמן יכול גוף מוסדי לנהל הליכי בירור
עד לקבלת החלטה לגבי תביעה?
עו”ד עדי בן אברהם

ח

וזר יישוב תביעות שנכנס לתוקף במהלך
 ,2011שינה את פני עולם תביעות
הביטוח .מדובר באחד החוזרים החשובים
ביותר ,אשר הוציאה תחת ידה רשות שוק ההון
ביטוח וחיסכון.
חשיבותו של החוזר ,נובעת מהעובדה שכיום
ניתנת למבוטח ,בשלב התביעה ,שקיפות מלאה
בדבר האופן הראוי בו ינוהל הליך בירור התביעה
שלו .בין יתר ההוראות קובע החוזר כי על הגוף
המוסדי למסור את תגובתו תוך  30ימים ממועד
קבלת כל המסמכים הדרושים לבירור התביעה .עם
זאת ,על פי החוזר ,אם סבר הגוף המוסדי כי דרוש לו
זמן נוסף לשם בירור התביעה ,עליו למסור לתובע
הודעה בכתב שבה יפורטו הסיבות בגינן נדרש
לו זמן נוסף לבירור התביעה ,ולציין כל מידע או
מסמך נוסף הנדרש מהתובע לשם בירור התביעה.
ועל אף כל זאת עולה וצצה שאלה גדולה :כמה זמן
גוף מוסדי יכול לנהל את הליך הבירור עד לקבלת
החלטה אם לאשר או לדחות את התביעה?
במקרה שנדון לאחרונה בבית הדין לעבודה,
נדונה תביעה של עמית כנגד קרן הפנסיה לקבלת
תשלומי פנסיית נכות .לטענת העמית משך
התנהלות קרן הפנסיה בבירור התביעה היה בלתי
סביר וללא כל הצדקה .הטיפול נמשך לטענתו
שמונה חודשים ,וללא כל טעם ממשי והגיוני
להימשכות הטיפול .קרן הפנסיה מאידך ,לא הבינה
על מה מלין העמית (אשר אזכיר כי הוא מצוי
באובדן כושר עבודה ,ממתין בצפייה לתגמולי
הקרן על מנת לתמוך בו ובקרוביו וכל יום במצב

התובע טען שמשך התנהלות הקרן  -בלתי נסבל … צילוםshutterstock :

זה נראה כנצח בהעדר משענת כלכלית).
לטענת הקרן ,המסמכים החסרים הוגשו במאי
 2017והקרן סיימה לאסוף חומר רפואי בנובמבר
 .2017בסך הכל חצי שנה מאוחר יותר .אגב ,הוסיפה
הקרן ,בעקבות סיום איסוף החומר התכנסה בעניינך
ועדה רפואית במהירות ואישרה לך את הזכאות
לפנסיית נכות .יתרה מכך ,הקרן לא הבינה את
התלונה בנוגע למשך זמן האיסוף  -הרי הבעיה היא
לא שלנו ,אלא של המוסדות הרפואיים שצריכים
למסור לנו את החומר ולקרן אין שליטה בעניין ,לכן
בהתבסס על כל הנימוקים לעיל ,אין מקום לפצות
את העמית על משך הטיפול בבירור התביעה ,בטח
ובטח לאחר שתביעתו אושרה לתשלום.

בית הדין ,אשר ישב על המדוכה ,לאחר ששקל
את התנהלותה של קרן הפנסיה הגיע למסקנה
כי שישה חודשים לשם איסוף מלוא המסמכים
הנדרשים על מנת לברר את זכאותו של עמית
לתגמולי נכות למול מצבו הרפואי אינו סביר .קרן
הפנסיה נדרשת אמנם לפנות לבתי חולים וקופות
חולים ולבקש מהם את החומרים הרפואיים המצויים
אצלם ואולם ,חרף כל זאת ,הקרן לא הציגה כל
תיעוד המלמד מתי היא פנתה למוסדות השונים
ומתי התקבל אצלה החומר הרפואי המבוקש ,כך
שלא ניתנה לבית הדין ההזדמנות לאמוד האם
היה שיהוי סביר .בנוסף ,בית הדין בחן את סוגית
היקף החומר הרפואי שנאסף וקבע כי הקרן לא
הציגה את היקף המסמכים הרפואיים שהתקבלו
אצלה במסגרת האיסוף חומר ,כך שאין לדעת
האם היה מדובר במקרה חריג עם כמות מסמכים
רבה במיוחד ,שהצריכה את ההמתנה הארוכה כל
כך ואף לא ידוע מכמה מוסדות רפואיים התקבלו
בסופו של יום המסמכים.
לבסוף ,קרן הפנסיה לא צירפה לטענות ההגנה
מטעמה כל אינדיקציה המלמדת על אופן איסוף
החומר ,משך הזמן ,פעולותיה לזרז את ההליך,
היקף החומר שנאסף ,מאין הוא נאסף או כל הסבר
שהוא לתהליך הממושך.
משכך ,מחייב בית הדין את הקרן בתשלום
הוצאות בסך  2,000שקל בגין משך הזמן הארוך
לבירור התביעה.
הכותב הוא היועץ המשפטי ללשכת סוכני ביטוח

סוכן ביטוח  -האם זהו באמת הייעוד
שלך בחיים?
סו"ב יובל ארנון

מ

הי באמת מהות העבודה של סוכן הביטוח?
מבין כל הפעולות שאנו עושים ביום־יום,
בסוף ישנם הלקוחות שלנו .לקוחות אלו
נמצאים באחריות של כל סוכן וסוכן ,הם סומכים
על הסוכן ,הם בטוחים שאם יקרה משהו הם מוגנים.
חלקם חיים בהכחשה עצמית וחושבים לעצמם" :אצלי
הכל בסדר" ,אבל האחריות עליהם נמצאת רק אצל
אדם אחד – הסוכן ,ואין לאחריות זו עוד שותפים.
האם אתה מגדיר את עצמך כסוכן אחראי או סוכן
שיודע לתת פתרונות לבקשות של לקוחות בלבד?
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מחיר זול? זירוז תביעה? שליחת לוח שנה? האם אתה
יוזם פניה ללקוחות או רק מגיב לפניות שלהם אליך?
מבחן עצמי ופשוט לכל אחד ,יבדוק האם אתה
אחראי ללקוחות שלך ,האם אתה בכיוון של לקיחת
אחריות ,או האם אתה פשוט מזלזל בלקוחותיך ולא
לוקח אחריות.
פתח את יומן הפעילות השבועי שלך ,ובדוק את
עצמך:
אם יש לך בין 5־ 8פגישות שירות עם לקוחות
קיימים  -אתה אחראי ללקוחותיך.

אם יש לך בין 2־ 5פגישות שירות עם לקוחות
קיימים  -אתה בכיוון של לקיחת אחריות ,אבל עוד
לא שם.
אם יש לך בין 0־ 2פגישות שירות עם לקוחות
קיימים  -אתה מזלזל בלקוחותיך ומשאיר אותם
חשופים בצריח.
אז מה אתה?
שמור את התשובה לעצמך ,זהו חומר למחשבה
מה באמת הייעוד שלך בחיים.
בהצלחה.

השתתפות עצמית
… נאוה וייס עוזבת את שלמה ביטוח
וחוזרת למגדל ,היא תמונה לסמנכ״ל
ותשמש בתפקיד מנהלת מכירות
ארצית בתחום ביטוח כללי בחטיבת
הלקוחות וערוצי ההפצה במגדל.
ליאור רביב ,מנהל חטיבת לקוחות
וערוצי הפצה במגדל ציין :״מינויה של
נאוה הוא חיזוק משמעותי לתחום
הביטוח הכללי .זהו צעד אחד מרבים
בעשייה הגדלה במגדל לצורך הרחבת
פעילות בתחום האלמנטר״.
… הוועדה לקידום רווחת הסוכן בלשכת
סוכני הביטוח ,בראשות סו"ב מאיר
רוטברג ,חתמה בימים האחרונים עם
וייס

פסטיבל האור

סאטובי ,רחוביצקי ולנצט

קבוצת שלמה על עסקת ליסינג
תפעולי מלא עבור סוכני הביטוח.
במסגרת העסקה יוכלו סוכני ביטוח
חברי הלשכה להצטרף לליסינג
התפעולי ולקבל רכבים שונים מדגמי
 ,2014בהם אופל אסטרה סטיישן
ופורד פוקוס סטיישן ,תמורת 1,500
שקל לחודש .רוטברג" :לא חייבים
רכב  2019ולשרוף כסף .תמיד יש זמן
לחסוך ועכשיו זה הזמן".
… כמאה חברי לשכה ועובדות לשכה
מכל הארץ הגיעו עם בני משפחותיהם

לחגוג עם מחוז ירושלים בראשות
סו"ב שמואל אשורי ,את פסטיבל האור
בירושלים .לכבוד הפסטיבל חיברו
"מי
חברי המחוז את הסיסמא הנ"לִ :
עֹולם ֹלא יֵ ֵלְך
ש ֵּיׁש לֹו אֹור ִּב ְפנִ ים ְל ָ
ֶׁ
ֹשְך".
ְל ִאּבּוד ַּבח ֶ ׁ
… סוכנים צעירים מהצפון ,חברי לשכה
פעילים ,התאגדו ופתחו משרד משותף
תחת השם "סאל" בקיבוץ יגור ,באווירה
ירוקה ורגועה .מדובר בסוכני הביטוח
 תדהר סאטובי חבר ועדת פיננסיםוחבר ועד בסניף חיפה; אייל רחוביצקי

יועץ פרישה וחבר ועדת פיננסים; חגי
לנצט חבר ועדת בריאות; טל לאופר
חבר לשכה ורפי דיאמנט חבר לשכה.
סאטובי" :בקבוצה גם מתמחה
חדש בשם שלומי הרוש ומתמחה
בשם סיון טורגמן .החלטנו להתאגד
כקבוצה שווה שפועלת ישירות מול
החברות; אנחנו מפרים אחד את
רעהו איש איש בתחומו מתוך הבנה
שאין החכמה נמצאת במקום אחד
ולקבוצה כוח משלה .כולנו פליטי
סוכנויות ביטוח שמאסו בשיטה של
סוכן משנה" .הוא מבטיח גם סדנאות
והרצאות לסוכנים ללא תשלום.

מדור חדש בעיתון הלשכה מחכה לסיפורים שלכם מהמשרד ,מהבית ומהשטח – עברתם משרד? חגגתם אירוע? קרה לכם משהו מעניין? יש לכם המלצה טובה? כתבו לנוInf@rbmedia.co.il :

על גביית שכר טרחה והשקעות אלטרנטיביות

הוועידה של עדיף תעסוק ב"מגרש החדש"  -ההשקעות האלטרנטיביות כמנוע צמיחה והגדלת הרווח 

כאלף סוכני ביטוח ,מתכננים פיננסיים ויועצים ישתתפו בוועידה
מערכת "ביטוח ופיננסים"

ת

חום ההשקעות האלטרנטיביות כמעט
והכפיל עצמו בשנה האחרונה ,ויעמוד
במוקד ועידת "המגרש החדש" של עדיף,
שתתקיים ביום ב' הקרוב ,9.7.2018 ,באווניו ,קרית
שדה התעופה.
בוועידה ידברו על הנושא שורה של מומחים,
בהם מנכ"ל בית ההשקעות הלמן־אלדובי רמי
דרור; ירון פיטארו ,מנכ”ל ומנהל השקעות ראשי
בוולת’סטון אחזקות; יאיר בן דוד ,מנהל תחום
תאגידים וסוכנויות בטריא; אלון כץ ורועי חתוקה
מ־ BTBישראל ודן דוברי ,מנכ”ל אלעד.
גילעד אלטשולר ,בעלים ומנכ”ל משותף
באלטשולר שחם ,יציג את מצב השווקים הקיים
בשוק ההון.
נושא נוסף בוועידה ידון במעבר למודל גביית
שכר טרחה מהלקוח לסוכן הביטוח; יוסי מנור ,יו”ר
 MDRTאירופה ונשיא לשכת סוכני ביטוח לשעבר,
שכבר גובה שכר טרחה ,יסביר איך עושים זאת
נכון ,ועורכי הדין ג'ון גבע וליאור קן־דרור ינתחו
מבחינה משפטית מה מותר ומה אסור .עו"ד גבע
יקבל במהלך הכנס מגן הוקרה על תרומתו רבת
השנים לענף הביטוח .השלושה ידברו בפאנל אותו
ינחה רועי ויינברגר ,העורך הראשי של עדיף.
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עו"ד גבע .יקבל מגן הוקרה בוועידה

גם נושא החדשנות בביטוח יעלה בוועידה :סו"ב
אריה אברמוביץ ,לשעבר נשיא לשכת סוכני
ביטוח ,ירצה על דמותו ופעילותו של סוכן הביטוח
העתידי; אלעד שלף ,משנה למנכ"ל ומנהל אגף
עסקים במנורה מבטחים ביטוח ,ירצה אודות
המהפכה הדיגיטלית בתחום הסייבר; עו"ד שרונה
תושייה־פישר ,מנהלת ביטוח בריאות במגדל,
תסביר כיצד מייצרים שינוי בעולם של אחידות

בביטוח בריאות; סגן שר האוצר ,ח"כ יצחק כהן,
צפוי להתייחס גם הוא לנושא.
מלבד המליאה המרכזית ,יתקיימו שדרות מציגים
בסגנון  ,Hyde-Parkבהן יוענקו לסוכני הביטוח
טיפים בנושא התנהלות עסקית נכונה ,דיגיטציה
ומנהיגות .כן ייערך פאנל בהשתתפות מנהלי
ההסדרים הגדולים במשק ומנכ"לי בתי סוכן
מובילים.
הכנס ייחתם במרתון מוטיבציה ,בו ייקחו חלק
ארבעה מהמנטורים המובילים – עופר ברייר ,אלי
שחף ,עופר מלמד וניר דובדבני ,שידרבנו את
הסוכנים להגדיל את היקף המכירות ויעניקו להם
כלים ראויים לעשות זאת.
עוד יופיעו בוועידה :אורי אומיד ,מנכ"ל שלמה
חברה לביטוח; ירון שמאי ,משנה למנכ”ל ,מנהל
חטיבת ביטוח חיים ,כלל ביטוח; בני שיזף ,משנה
למנכ”ל; אריק אלמגור ,אלמגור ייעוץ פנסיוני;
גיל ארזי ,מייסד ומנהל כללי  ;FinTLVמירה
בר ,מנהלת תחום הגיל השלישי ותכנון פרישה,
מנורה מבטחים ביטוח; עמיר טל ,מנכ"ל המסלקה
הפנסיונית מבית .Swiftness
להרשמה לכנס

אחד על אחד

לסגור מעגל
לקראת המסע לפולין ,סו"ב מירה פרחי בראיון אישי עם המדריך ברוך קופל ,מי שליווה
את המסעות לפולין בתקופת ילדותה וילווה את מסע הלשכה לפולין
סו"ב מירה פרחי

ע

בורי ,ברוך קופל היה ויהיה המנהל
המיתולוגי של שלושת ילדי בתיכון מו"ר
מכבים רעות ,ושל דורות רבים של בני

נוער.
השנה אני רואה זאת כפרויקט אישי שלי ,כחברת
הוועדה לרווחה בראשות סו"ב מאיר רוטברג וכיו"ר
תת הוועדה לרווחת הסוכן ומשפחתו ,לסייע בארגון
המסע לפולין ,לצאת אליו עם ברוך קופל יחד עם
סוכני הלשכה ,הצעירים והבוגרים ולסגור מעגל.
אני רואה זאת כשליחות ,כחובתנו כגוף לעבור את
המסע.
המסע השנה יקבל פנים שונות ותוכן שונה משני
המסעות הקודמים .אני ממליצה לכל אחת ואחד
מאיתנו להצטרף לחוות את הריגוש ואת הביחד
המייחד שנעבור .אני נרגשת ,למרות שלפני שנתיים
עברתי את המסע ,אבל המסע הזה אינו דומה לקודמיו.
לקראת המסע ,קיימתי שיחה של "אחד על אחד"
עם ברוך קופל.
ספר לקוראים מי אתה.
"אני תושב שוהם ,נשוי ,אב לארבעה וסב לשישה
נכדים .שירתי בצה"ל בתקופת מלחמת ההתשה בסיני
כאיש מודיעין בחטיבת שריון .שירתי במילואים
שנים רבות מעבר לגיל הנדרש והשתחררתי בדרגת
סגן אלוף .אני אדם שהחינוך זורם בעורקיו .פנסיונר
מערכת החינוך לאחר  40שנה בהן הייתי מורה ,מחנך
ומנהל בתי ספר .לשמחתי עבודתי הייתה עם מגוון
אוכלוסיות ילדי החינוך המיוחד ,נוער מנותק וכמובן
נוער מצטיין .בין בתי הספר שניהלתי ,תיכון מכבים
רעות שהייתה לי הזכות להקימו ,קריית החינוך
פרקאוף באור יהודה ותיכון מקיף יהוד.
"זכות גדולה הייתה לי להקים ולנהל בית ספר
לנוער מנותק בשכונת התקווה (אורט מרכז יהושע).
בתפקידי זה זכיתי לתואר מנהל מצטיין של רשת
אורט".
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ברוך קופל לקראת המסע לפולין

מדוע אתה מתמקד במסעות פולין?
"את הרצח הגדול ביצעו הגרמנים .עיקר פעולת
הרצח הייתה על אדמת פולין .בלתי ניתן להבין את
האירוע ההיסטורי הזה שנקרא שואה מבלי לבקר
בארץ זו ,להכיר ולנסות ללמוד מי חי שם ,איך חיו,
מה היו תפיסותיהם הפוליטיות ,תנועות הנוער ,זרמי
היהדות שהיו שם .ואולי כמדריך  -לגרום למודרכים,
נערים ומבוגרים ,לשאול שאלות ולא להיכנס
לתהליך שיפוטי .להוביל בני נוער ואזרחים ישראלים
שם על אדמת פולין זו הזכות הגדולה".
מהו סגנון ההדרכה שלך?
"כולנו מדברים על שישה מיליון הנרצחים .האם
אנחנו מבינים את המספר? האם אנחנו יכולים
להזדהות איתו? לדעתי לא.
"זוהי אמירה בלבד .בהדרכה ,המטרה לרדת לרמת
הפרט ,לספר את הסיפור האישי של האדם במחנה.
לנסות להבין את שקרה מנקודת המבט של היחיד בין
אם הוא היסטוריון ,לוחם או 'רק' אב או אם .לחשוב
על הדילמות העומדות בפני הפרט במצב שבו היה".
אילו חוויות אתה לוקח איתך מהדרכה?
"לפגוש אנשים שהיו שם ומספרים את סיפורם.
לעמוד ליד בלוק  10באושוויץ ולפגוש את פפיצ'ק

שהיה הילד (אחד משני תאומים) הצעיר ביותר בבלוק
הניסויים ולשמוע את סיפורו.
"לפגוש את יעקב ברוך בנו של עובדיה ברוך ז"ל
(דמויות עליהן ארחיב בהדרכה) ולשמוע את הסיפור
על עובדיה ועליזה.
"ב־ 1993הייתה נסיעתי הראשונה לפולין כמנהל
תיכון מכבים רעות הלכתי לראות את הסרט החדש
'רשימת שינדלר' .בסוף הסרט כשהתנגן השיר 'אלי
אלי' קמנו והתחלנו לשיר ומאות צופי הקולנוע
הקיפו אותנו בעיניים דומעות והחלו לחבק אותנו
מכל עבר".
מדוע לדעתך צריכים סוכני ביטוח צעירים לצאת
ומה צפוי למבוגרים יותר?
"לדעתי ,חובתו של כל אזרח במדינת ישראל ושל
כל יהודי לבקר באתרים האלו .חובה לנסות ולהבין
מה היה ואולי יותר מכל לחשוב איך לעשות הכל
שדבר כזה לא יחזור.
"לנסות להבין את מה שהיה כדי שנוכל לכבד
להעריך ולתת את היחס המגיע לשורדי השואה בין
אם הם חיים או נפטרו .חשוב לדון ולעסוק במושג
גבורה ולחשוב מיהו גיבור בתקופה זו .לחשוב על
המורדים בגטאות או להיות אבא או אימא בשואה".
איזו הכנה נוכל לעשות ברמה האישית לקראת
המסע?
"לקרוא על התקופה ,יומני אנשים שהיו שם ובעיקר
לעסוק במושגי יסוד של התקופה .בדרך כלל יוצאים
למסע כדי לקבל תשובות וחוזרים עם הרבה יותר
שאלות".
לפרטים על המסע ניתן לפנות אלי באופן ישיר
גם בנייד וגם באמצעות הוואטסאפ והמייל ,ודרך
הלשכה .חשוב להקדים ולהירשם למסע .לי חשוב
אישית לפגוש כל אחת ואחד מכם לדבר ולהסביר.
מייל ,mira@farhi4life.com :נייד050-8857831 :

מידע לסוכן

כיצד נראית המציאות של בני הגיל
השלישי בעת רכישות ביטוח לחו"ל?

אוכלוסיית הגיל השלישי וכלל האוכלוסייה הלא בריאה בישראל זקוקה לפתרונות
רפואיים מיוחדים בעת רכישת ביטוח לחו"ל  -רק הסוכנים יוכלו לעזור להם

סו"ב אלי ארליך

ד

ווקא בימים אלו ,כאשר על המדוכה
נמצאת סוגיה שלא נגמרת ,אשר מושכים
אותה כוחות כלכליים תחת מסווה של
דאגה לציבור המבוטחים ,זה הזמן להאיר במעט את
המציאות היומיומית ומאפייניה בטיפול בביטוחי
חו"ל לבני הגיל השלישי וכלל האוכלוסייה הלא
בריאה בכל גיל.
רק לצורך סיבור האוזן והעין ,באופן גס אני
יכול לקבוע ,שמדובר באוכלוסייה של מעל מיליון
וחצי תושבי מדינת ישראל אשר זקוקה לפתרונות
רפואיים מיוחדים – הן עקב גיל והן עקב מצב
בריאות  -בעת הגיעם לרכוש ביטוח
נסיעה לחו"ל.
טעות גדולה היא לחשוב,
שצעירים יכולים לרכוש ביטוח חו"ל
באינטרנט או אצל פקידת נסיעות
כי הם בריאים .שהרי ידוע שמחלות
קשות בכל הגילאים הן עובדה
קיימת ,אין להן גבולות של גיל.
כמו שסיעוד איננו נחלת זקנים
בלבד ,כך גם הצורך לטפל בנוסעים
חולים איננו מאפיין של גיל
צעיר בלבד .בנוסף ,ניתן גם לומר
שממוצע הימים של שהות בחו"ל של
האוכלוסייה המבוגרת ,ארוך יותר
מהממוצע של נוסעים צעירים (וכאן
הצורך לטפל לא רק בחיתום הרפואי ביטוח קונים רק אצל סוכן ביטוח … צילוםshutterstock :
אלא גם במשך ימי השהות בחו"ל).
מישהו מכם צפה פעם בעבודת פקידה במשרד
זאת ועוד ,בעוד שצעירים נוטים להזמין נסיעות
וטיולים לחו"ל באופן ספונטני לתקופות קצרות נסיעות שממהרת לסגור עסקת נסיעה לחו"ל,
וקרובות ,בני הגיל השלישי נוהגים להזמין נסיעות וצריכה היום להתמודד עם שאלון בריאות ארוך
ומייגע? נראה למישהו שאותה פקידה מסוגלת
ארוכות לטווחים ארוכים ובעלויות כבדות יותר.
אז מה היה לנו? גיל ,מצב בריאות ,אורך שהות ,להיות יסודית בהסבריה ושאלותיה בלי לטעות
כיסוי לביטול למצבי בריאות ,כיסוי לקיצור ולסכן את המבוטח בביטוח שגוי?
אני אישית מקבל בסוכנות שלי דוחות יומיים
למצבי בריאות ,ביטול מכל סיבה ,ועדיין אנו
רוצים לישון בלילה בשקט תוך שווידאנו שביצענו ממחלקת ההפקה והטלפוניה שלי ויכול לומר לכם
הגנה היקפית ללקוחותינו .זה בערך כמו הרגשה שמשך הפקת פוליסה בריאותית ,החיתום ,והוויכוח
של רופא מומחה שרואה כל יום עשרות פציינטים ,על המחיר וכל מה שמתלווה לכך ,לוקח לנו היום
נותן חוות דעתו המקצועית ,והולך הביתה במחשבה לפחות פי שתיים זמן ממה שהיה לנו עד ספטמבר
.2017
שעשה את המקסימום.
כלומר ,אצלנו ,בעלי המקצוע ,כדי למכור באותם
ועם המצב המיוחד והמורכב הנ"ל מישהו עדיין
חושב שפקידה במשרד נסיעות ,מוכשרת ככל היקפים של אשתקד אותה כמות פוליסות ,צריך
שתהיה ,מסוגלת להתמודד? שלא לדבר על לטפל כפליים זמן או כפליים כוח אדם .משרדי נסיעות
לא ערוכים לכך כי זו לא התמחותם ,אפילו כיסוי
ולפתור?
אתם זוכרים מה קרה לנו בספטמבר  ?2017מה פשוט של "ספורט אתגרי" שנראה על פניו כאילו
אמרה אז המפקחת לכל חברות הביטוח? לא תוכלו אירוע טריוויאלי קל לביטוח,
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יותר לדחות תביעות בריאות מחו"ל אם לא תבררו
מראש את מצב הבריאות ותערכו חיתום הולם
ברמה שתחליטו.
באותו יום קרו שני דברים בכל החברות :מחירי
הבסיס עלו ,ועליהם התווספו עלויות חיתום בגין
מצבי בריאות שונים באופן שניתן לומר בוודאות
שמאז ועד היום הפרמיות הוכפלו וחלקן אף שולשו.
הפיקוח חושב שאולי עשה חסד עם ישראל
בכך שצמצם את יכולת דחיית התביעות על ידי
המבטחים ,אבל ייקור הפרמיה גרם למבוטחים
לסוג של הלם שעד היום הם לא מתאוששים ממנו.

גם הוא מוגבל בדברים כמו גיל כניסה (לא יותר
מ־ 70או  ,)75מי שחולה או נכה תפקודית מנוע
מביטוח כזה בחברות שונות .גם לגבי ההגדרה של
ספורט אתגרי יש ויכוח  -האם נסיעה בג'יפ על
כביש היא ספורט אתגרי ,או רק נסיעה באותו ג'יפ
בדרך שאינה סלולה בהרים?
ומי מבחין בין מבטח שנותן כיסוי מינימום
להחמרה של  50אלף דולר ,לבין מבטח שנותן
מינימום  100אלף דולר? וכשטסים לארה"ב,
לאוסטרליה או למזרח ,הפער הזה מהותי ביותר
ליכולת היקף הטיפול וההטסה הרפואית .ואיזו
פקידה ערה להיקף הכיסוי כשלקוח
שואל אם יש לו ביטול או קיצור
נסיעה? כאשר בחברה אחת היקף
ההחזר הוא עד  4,000דולר ובאחרת
עד  ,6,000והלקוח שואל "האם יש
לי כיסוי לביטול?" ומסתפק ב"כן"
מצדם ,מבלי שאומרים לו על כמה.
עד כמה יודעים במשרד נסיעות
לתת תשובה נכונה למבוגרים
הורים
בישראל
שמשאירים
מבוגרים? האם הכיסוי לביטול כולל
את ההורים האלו? שהרי יש בחלק
מהחברות פסילה אוטומטית למצב
קודם של הורים כאלו ,כלומר,
לא יהיה פיצוי במקרה ביטול או
קיצור ויש חברות שהחריג הזה לא
קיים לחלוטין .אין לכם מושג איזו
משמעות אדירה יש לסעיף אחד קטן וחשוב זה
בכיסוי.
לסיכום ,אני יכול לומר בוודאות :הפיקוח גרם
בהנחיותיו להחמרת תנאי הקבלה הרפואיים
לביטוחי חו"ל ולייקור התעריפים .המבטחים,
לצערי ,הקשיחו עמדותיהם החיתומיות ומחיריהם
לאוכלוסייה המיוחדת ,שכה זקוקה לכיסוי הביטוחי
ההולם בנסיעותיה.
במצב דברים זה לבוא ולטעון שאם פקידי
סוכנות הנסיעות לא יימכרו ביטוח חו"ל ,אז רבע
מהאוכלוסייה תצא לחו"ל בלי ביטוח ,וזו פשוט
אחיזת עיניים .לעיתים עדיף לצאת בלי ביטוח מאשר
לרכוש ביטוח שגוי ולהיות בלי כיסוי ברגע האמת.
וכמו תמיד נחזור לבייסיק  -ביטוח קונים רק
אצל סוכן ביטוח.
הכותב הוא מומחה לביטוחי חול בריאות וסיעוד
לגיל השלישי

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

"אם אתה בטוח בידע ובמקצוענות שלך –
השינויים התכופים לא יהוו איום עבורך"

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו  והשבוע:
סו"ב מור גרבר ,סוכנת עצמאית
גיל35 :
מצב משפחתי :נשואה 2 +
השכלה :תואר ראשון במנהל עסקים מהמרכז הבינתחומי
בהתמחות מימון וניהול סיכונים ,תעודת CFP
רישיון :רישיון פנסיוני משנת  ;2010בתחום החיסכון,
הפנסיה והביטוח משנת 2006
למה בחרת לעסוק במקצוע?
“מטבע הדברים התחברתי לתחום בעקבות אמי .הייתי
שכירה בחברת כלל ,התחלתי ב־ ,back officeועם
הוצאת הרישיון עברתי למחלקת השימור ואז לקבלת
קהל ,שם נתתי ייעוץ ללקוחות החברה ולעובדי החברה
בתחום הפנסיוני.
"ב־ 2014עזבתי את כלל והפכתי להיות עצמאית במשרד
עם אמי רבקה .תוך כדי לימודי בבינתחומי מאוד
התחברתי לקורסים הקשורים לתחום החיסכון לטווח
הארוך וניהול הסיכונים ,וככה למעשה מצאתי את עצמי
עושה בזה התמחות והתאהבתי בתחום".
נתקלת במכשולים בדרך?
"כמו בכל מקצוע ,גם בתחום הביטוח ישנם לא מעט
קשיים ואני מוצאת את עצמי לפעמים בסיטואציות
שאני שואלת את עצמי 'למה אני צריכה את זה' ו'לא
בגלל זה נכנסתי למקצוע' ,ויש הרבה מקרים של תסכול,
אך איתם גם מגיעים הרבה מקרים שאתה מוצא בהם
סיפוק.
"ישנו קושי נוסף שמגיע מכיוון הרגולציה והתחרות

"ההתמדה והעשייה חשובות יותר מהתכנונים לטווח הארוך"

"החידושים הדיגיטליים מקלים עליי"

הקיימת בענף אבל אם אתה בטוח בעצמך אין סיבה
שהם יהוו איום עבורך ,צריך לראות כל שינוי כהזדמנות
ולדעת לזרום עם השינויים .החידושים הדיגיטליים
שהמתרחשים בענף לאחרונה רק עוזרים לי ומקלים עליי

כאשת מקצוע ,בזכות החידושים אני מתעסקת בדברים
שחשובים באמת".
מה דעתך על עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"כחברה בוועדה הפנסיונית לפעמים אני רואה את
עתיד מקצוע סוכן הביטוח בסכנה ,אך כשאני בעבודה
היומיומית ונפגשת עם אנשים ,אני מבינה כמה הם
זקוקים לאיש המקצוע ,שיידע לכוון ,לייעץ ולומר את
המילה הנכונה .ישנם הרבה מקרים מורכבים בחיים בהם
אנשים זקוקים לאיש אמון שמבין את המטריה ויודע
לכוון את הלקוח".
איזה טיפים יש לך לסוכנים צעירים?
"לכו ללמוד מה שמעניין ומלהיב אתכם ,תאהבו את מה
שאתם עושים קודם כל וזה יתבטא בתשוקה למקצוע
ובאמון שיש בתחום וכך כמות הלקוחות תלך ותגדל.
שיתופי פעולה הם מאוד חשובים בענף ,ואני ממליצה
להתמקצע בתחום שהכי מושך אתכם ולהיות הכי טובים
בו ולשתף פעולה לגבי תחומים אחרים".
ספרי על ניסיון מוצלח שלך בעבודה.
"לאחרונה מבוטחת שלי חלתה במחלת פרקים ממושכת,
בחורה צעירה עם ילדים קטנים בבית .היא נזקקת
לתרופה שנמצאת בסל הבריאות אך המינון שאותו היא
צריכה לא מכוסה במסגרת הסל .עלות התרופה 6,000
שקל בכל שבועיים ,כאשר המבוטחת בעצם נמצאת באי
כושר עבודה .חברת הביטוח אישרה את מימון התרופה
למבוטחת ומשולם לה מדי חודש ביטוח אכ"ע מפוליסת

עולמו של סוכן הביטוח

מרשמיו של סו"ב צח עובד ,חבר  MDRTישראל ,על כנסי הארגון העולמי

סו"ב צח עובד

ל

כל אבא ואמא יש משפחה עם ילד או שניים
שהם שדואגים להם עד גיל  24בערך,
ואילו לנו סוכני הביטוח יש מאות ואלפי
מבוטחים שאנו מחויבים ומצווים לדאוג להם למשך
כל החיים.
להלן קומץ קטן של משפטי עוצמה שליקטתי
ותרגמתי במהלך הכנסים של ארגון ה־ ,MDRTכדי
ליישמם במשך השנים לקהל הלקוחות המבוטחים:
 ‰ללקוח לא באמת אכפת עד כמה אני יודע בקשר
לתכנית זו או אחרת ,אלא עד כמה אכפת לי ממנו.
 ‰שיעור התשואה של ביטוח חיים הוא חד משמעית
לא באחוזים ,אלא כאשר קורה מקרה ביטוח ואנחנו
משלמים ובגדול.
 ‰לא משנה עד כמה אנו מצליחים ,או עד כמה אנו
עשירים ,מה שחשוב זה עד כמה ואיך המשפחה
שלנו מרגישה.
 ‰הרגשות מוכרים את הביטוח ,המציאות משלמת
אותם.
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סו"ב עובד בכנס  MDRTהאחרון בלוס אנג'לס

שילוב מנצח פרושו לשלב בין דברים ,כמו למשל
כנס ביטוח  MDRTשנערך מידי שנה בארה״ב ובכל
שנה במדינה אחרת בארה"ב .יש בארה״ב לא מעט
מדינות שיש בהן אולם כנסים שיכול להכיל משהו

כמו 15־ 20אלף סוכני ביטוח מכ־ 80מדינות שונות
תחת קורת גג אחת.
ומה עושים שם בכנסים אלה? מקשיבים להרצאות
מפי טובי המרצים בעולם ,מחליפים דעות ,רעיונות,
מקבלים כוחות חדשים ודרייב להמשך ,מברכים
ומכבדים האחד את השני ,וכולם מאריכים את השהות
ליומיים לפני ושבים יומיים אחרי ,בהם רואים עולם,
לוקחים פסק זמן כל אחד ממה ומאיפה שהוא בא.
לכל מדינה יש את הסלינגר שלה ,שמסכסכת בין
סוכני הביטוח לחברות הביטוח ,במקום לאחד ולחבר
יוצרת קרע ושבר ,וחובטת בכל כוחה בענף שבו
חברות וסוכני הביטוח הם כמו גוף ונשמה ,שאין
ולא יהיה ניתן לנתק ביניהם .לשמחתנו ,הגוף הזה
של סוכני הביטוח צמח לממדי ענק וכל מטרתו היא
לתמוך ולעזור לכלל הציבור בישראל  -מתינוק
שזה עתה נולד ועד איש זקן שהלך לעולמו .אנו
סוכני הביטוח אחראים לעתידו ,בריאותו ,רכושו
וחייו של כל אדם בישראל ,וכך נמשיך.

מידע לסוכן

פרישה בכבוד :איך פסיק קטן יכול היה
לעלות ללקוח שלי  108אלף שקל
סו"ב אייל רחוביצקי
מתוך הטופס:

א

ומרים ש"אלוהים נמצא בפרטים הקטנים" .בעת
פרישה מעבודה ,כל פסיק יכול להיות ההבדל
בין פורש מעושר ומאושר לבין לקוח מתוסכל
וממורמר.
סיפור שהיה כך היה :לפני שנה הגיע אלי פורש שרק
לפני כמה חודשים סיים לעבוד באחת החברות הגדולות
בתעשייה הביטחונית .הוא שמע שניתן למשוך כספים
המיועדים לקצבה בקופות גמל ורצה את הסיוע שלי
בעניין.
לאחר בדיקה של מסמכי הפרישה ,גיליתי פסיק קטן
שחסם לו את האפשרות להיוון .בטופס  161שמו פסיק
אחד ,וזה נגמר .אין לו אפשרות להוון כספים בהליך קיבוע
זכויות ,וכל הזכאות מומשה לטובת קצבה פטורה ממס.
שאלתי אותו" :האם מישהו שאל אותך או הסביר לך
מה המשמעות?" כמובן שהתשובה הייתה שלילית .אם לא
שאלו אותו ,ברור שלא הקדישו מספיק זמן למחשבה או
להבנה של הנושא.
בסוף התהליך דחינו את פדיון הכספים ,מכיוון שלא
רצה לשלם למעלה מ־ 100אלף שקל למס הכנסה .ללקוח
מצאתי פתרונות אחרים שעזרו לו בשלב זה ,ולמזלו היו לו
מספיק מקורות נוספים זמינים למשיכה .לפורשים רבים,
ברוב המקרים ,אין עוד  350אלף שקל שלא תכננו עליהם

ויכולים לעזור לבן לרכוש דירה .לכולנו ברור מה רמת
התסכול שיכולה להיווצר במקרה כזה.
מה המסקנה?
יש להתייעץ במומחה ולבדוק כל פסיק במסמכים
המוגשים למס הכנסה ,כי לתקן טעויות יכול להיות בלתי
אפשרי.
איך הוספנו עוד  278אלף שקל לאחות חדר ניתוח
שפרשה?
ועוד סיפור :לפני כמה חודשים הגיעה אלי הפניה
של ר' ,אחות מבית חולים בצפון .ר .גרה בנהריה,
ויש לה הטבת מס ,כך שהיא משלמת מס מופחת.
בנוסף ,ר .כבר פנתה למס הכנסה ,וקיבלה פטור מלא
מהפיצויים ,ולכן התעקשה שאינני יכול לעזור לה.
לבסוף ,היא הסכימה להיפגש .בבדיקה מהירה של
המסמכים גילינו שבאמת קיבלה פטור ממס על הפיצויים,
ונכון שהיא גם מקבלת הטבת מס בגין עיר המגורים ,אך
בזה לא נגמר הסיפור .כמו פורשים רבים שמסיימים את

העבודה ומקבלים פטור מכספי הפיצויים ,גם לה מגיעות
הטבות מס נוספות במסגרת הליך "קיבוע זכויות".
לאחר שבנינו לה תכנית פרישה ,מיפינו את הכספים,
חישבנו אילו כספים מיועדים להיוון ומה יועד לפטור
ממס על הקצבה ,הגענו להפחתת מס חודשית המתחילה
ב־ 1,000שקל לחודש ועולה בשנים הקרובות ל־1,250
שקל לחודש.
סה"כ תוספת של  278אלף שקל .בנוסף ,הפניתי אותה
להגשת בקשה להחזרי מס בגין שנת  ,2017כך שהיא
מקבלת החזר חד פעמי בגין  2018ו־ 2017של פי כמה
משכר הטרחה שנגבה ממנה ,כבר באופן מיידי.
סוכן הביטוח שהפנה אותה כבר מטפל בתכנון הרכיבים
הפיננסים הנוספים ,וביצע התאמות של התיק .אני בטוח
כי הלקוחה מאוד מודה לו גם על השירות המתמשך וגם
על ההמלצה הטובה.
הכותב הינו מומחה בתכנון פרישה ,חבר ועדת הפיננסים
בלשכת סוכני ביטוח

פרישת השבוע

כיצד עובד תחום הפרישה במקומות אחרים בעולם?

ה

סו"ב רון קשת

פרק השבועי יעסוק במשהו שמסקרן אותי
מאוד וזה האופן שעניין הפרישה והיציאה
לגמלאות מטופל במקומות אחרים בעולם.
אומרים שאין מקריות בחיים וזה כנראה נכון.
לפני כשבועיים שיתפתי את חברי הפייסבוק שלי
בכתבה שדיברה על העלאת גיל הפרישה ברוסיה.
הציבור ברוסיה זעם על ההחלטה להעלות את גיל
הפרישה לגברים מגיל  60לגיל  ,65מה עוד שתוחלת
החיים שהפתיעה אותי היא גיל  ,64שזה אומר שלמעשה,
בממוצע ,אנשים ימותו ולא יקבלו את הפנסיה שלהם.
בשבוע האחרון ,אני נמצא במוסקבה לשני משחקי
כדורגל ,ובאחת מההתכתבויות בפייסבוק שוחחתי
עם אדם ,שציין בפני שיש לו חבר מתכנן פיננסי
מקומי שהיה מנכ”ל חברת ביטוח מקומית ואם מעניין
אותי לפגוש אותו .תשובתי הייתה מהירה וחיובית.
הגעתי למשרדו ,המזכירה קיבלה אותי יפה והציעה
כוס קפה .מאחר שזאת הייתה הפגישה הראשונה של
אותו השבוע ,כמנהגי הקדמתי והוא הגיע בדיוק בזמן.
המנכ”ל היה בסביבות גיל ה־ ,40איש חייכן
ונחמד ,שחי שנים בישראל והעברית שבפיו ממש
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מצוינת .בשנים האחרונות הקים חברה לתכנון
פיננסי במוסקבה .בין השאר הוא מטפל בלקוחותיו
באמצעות המתודה של התכנון הפיננסי כמקובל
במקומות אחרים בעולם.
הודיתי לו שהסכים לקבל אותי בהתראה קצרה,
וסיפרתי לו מעט על עצמי והפעילות שלי בתחום
הפרישה .הוא קיבל בפליאה את המידע על מרכז
הפרישה של הלשכה.
קיבלתי ממנו סקירה מעניינת על מצב הפנסיה
ברוסיה .מתוך  37%מס שמשלם המעסיק ישנה
הפרשה לפנסיה אולם הם מקבלים סכום נמוך,
ודי דומה לסכומים שמתקבלים בישראל מקצבת
הזקנה .בעניין הביטוח הרפואי ,גם ברוסיה ,במסגרת
המסים שהאזרח משלם ניתן לקבל טיפולים ,אולם
הם בסיסיים ביותר ולא מכסים טיפולים בקליניקות
פרטיות שלא להזכיר ניתוחים ותרופות.
מניח שזה תורם לא מעט לתוחלת החיים הנמוכה.
אבל איך בכל אופן מטפלים בסיטואציה הזאת?
הפתרונות שונים משכבת אוכלוסייה אחת לאחרת.
העשירונים התחתונים אינם יכולים להרשות לעצמם

לחסוך באופן נפרד ,ועל כן בזמן שיפרשו יאלצו
להצטמצם ואף לעבוד בעבודה נוספת ככל שתהיה להם
היכולת הגופנית .בשכבת העשירים ,קיימים אנשים
שאינם מוכנים להיכנס לתהליכי תכנון ,מאחר שזה כולל
גילוי מלא של הנכסים וזה לא משהו שמקובל עליהם.
האתגר האמיתי הוא שכבת הביניים ,שמונה כמה
מאות אלפים במוסקבה .כאן מייצרים עבורם פתרונות
פיננסיים מגוונים כמו גם תוכניות ביטוח חיים
שמיובאות ממקומות שונים בעולם ,בהם ביטוח חיים
שמכסה עד גיל  100ובמחיר קבוע וזול במיוחד;
חסכונות באמצעות מה שמקובל לכנות השקעות
אלטרנטיביות; חסכונות באפיקים רבים ועוד.
מסתבר שישנן הזדמנויות רבות גם למשווקים
וגם לציבור שנחשף בימים אלו ברוסיה לפתרונות
שיטיבו את מצבו לעת פרישה.
אכן פגישה מרתקת בחלק של העולם שלא הכרתי.
כמידי שבוע נסיים בברכה הרגילה שלנו  -שלעולם
לא תצעדו לבד.
הכותב הוא מנהל מיזם הפרישה בלשכת סוכני
ביטוח

חדשות הביטוח

איילון השלימה רכישת תיק ביטוח החיים
והחיסכון של פסגות תמורת  30מיליון שקל
רונית מורגנשטרן

א

יילון אחזקות ,החברה האם של איילון
ביטוח ,דיווחה בתחילת השבוע לבורסה
כי חברת הבת איילון ביטוח ,השלימה
את רכישת תיק ביטוחי החיים והחיסכון של
פסגות חברה לביטוח .איילון תשלם לפסגות כ־30
מיליון שקל ותקבל לבעלותה בתמורה את עסקי
ביטוחי החיים ,נספחים לפוליסות לכיסויים בתחום
הבריאות ,פוליסות אובדן כושר עבודה ופוליסות
חיסכון ,ובכלל זה את הזכויות וההתחייבויות
כלפי מבוטחים ,סוכני ביטוח ומבטחי משנה עמם
התקשרה פסגות ביטוח .איילון קיבלה כבר את
אישור רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ואישור
הממונה על ההגבלים העסקיים ,לעסקה .מדובר
בפעילות של כ־ 700מיליון שקל בפוליסות חיסכון
פרט ועוד ביטוח חיים פרט וקבוצתי ,ביטוח חיים
למשכנתא ,בהיקף של כ־ 20מיליון שקל פרמיות
לשנה .נמסר כי במסגרת העסקה קלטה איילון
עשרה מעובדי פסגות.

יו"ר איילון אחזקות ,שלמה גרופמן ,מסר כי ייצוב המערכת ,חיזוק עודף ההון ובניית שדירת
הניהול הראויה ,אנו בוחנים עתה כיווני צמיחה
קליטת תיק הביטוח של פסגות צפויה להשיא
נוספים ומאתרים הזדמנויות עסקיות
ערך רב לבעלי המניות של החברה,
סינרגטיות".
כאשר הגדלת היקפי הפעילות
יוגב ,מנכ"ל איילון חברה
נעשית תוך מיצוי התשתיות
לביטוח ,מסר כי "רכישת התיק
הקיימות של החברה" ,השלמת
של פסגות מהווה מהלך חשוב
העסקה משפרת את איתנותה
נוסף ביישום האסטרטגיה שלנו
הפיננסית של איילון ,מגדילה
להתמקד בצמיחה מוכוונת
את עודף ההון ויש לה תרומה
רווחיות והגדלת נתח השוק
חיובית מאד לכושר הפירעון של
בענפי ביטוח החיים והבריאות.
החברה".
ברבעון האחרון של  2017השקנו
יו"ר איילון ביטוח ,ישראל דוד,
יוגב
מהלך מתמשך ,חוצה ארגון ,לשדרוג רמת
ציין כי הנהלת איילון ביטוח נערכה
באופן מקצועי ביותר לקלוט את תיק הביטוח של השירות בכל תחומי הפעילות השונים של החברה
פסגות ולהבטיח שירות איכותי ללקוחות הקיימים ובסוף השבוע האחרון קיימנו כנס welcome
והמצטרפים" .במקביל להשלמת המהלכים לסוכני פסגות המצטרפים אלינו והשלמנו
הפנים ארגוניים הנדרשים ולאחר שהנהלת הטמעתם במערכי השירות ,התפעול וההפצה של
החברה ,בראשותו של אריק יוגב ,השלימה את איילון – לתועלת הלקוחות והסוכנים".

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 :
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לא בשבת
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 טל050- :
 2558705מאוריסיו
סוכן ביטוח ירושלמי  +עובד ,מחפש משרד להשכרה
בירושלים( .יכול להיות במשרד קיים) פקס:
 ,026735580נייד ,0504355888 :מייל:
ron@rz-ins.com

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

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

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה
מתי לוי בפטירת אחותו

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה
ארמון רוזן בפטירת אימו

לאה רגב

סוזט (סוזן) חזן

שלא תדע עוד צער

שלא תדע עוד צער

ז"ל

ז"ל

