ביטוח

השתתפות
עצמית
השבוע במדור – אילו
חברות החלו בסבבי
מינויים חדשים? ומי
עשה שופינג במדריד?

ופיננסים
inf.org.il
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אחד על אחד

רוזנפלד" :אני עוסק ביחד עם
כל חבריי להנהגה בעשייה
מתמדת  24/7למען ציבור
הסוכנים בישראל"

עו"ד ג'ון גבע ,בראיון
מיוחד ,מדבר על
עתיד סוכן הביטוח
וההתמודדות מול חברות
הביטוח מהדור החדש
עמ' 7

נשיא הלשכה סקר את הצלחות
והישגי הלשכה :סדר יום חדש
מול התקשורת; לובי חזק ללשכה
בקרב כל חברי הכנסת ,ראשי
הסיעות ושרי הממשלה
עמ' 2

העשרה מקצועית

עמ' 3
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עו"ד עדי בן אברהם
מסביר מדוע פסיקות
בית המשפט מלמדות
את סוכן הביטוח כי יש
לבחון כל מקרה לגופו
עמ' 13

עמ' 2

כסא נאשמים

סלינגר לא הופיעה לכינוס
"ועידת הטייקונים"  ‰ח"כ
כבל" :נפעל בחומרה"

עמ' 4

העמקת השת"פ
צילומים :דוברות משרד האוצר ,ויקיפדיה ,אתר כלל

פגישה מוצלחת נערכה בין
ראשי פסגות לראשי הלשכה
 ‰מנכ"ל פסגות" :סוכני
הביטוח מהווים עוגן מרכזי
בממשק מול הלקוח"

כדאי שתדעו

מנכ"ל מגדל בפגישה עם
ראשי הלשכה" :סוכני
הביטוח הם חלק מה־
 DNAשל חברת מגדל"
עמ' 9

חדשות הביטוח

רוזנפלד" :בואו תעזרו לנו לעסוק
בנושאים מהותיים"
יו"ר המועצה דרעי על ישיבת המועצה הסוערת שנערכה לפני כשבוע" :לא יהיו
השתלחויות וצעקות בישיבות המועצה"; ניסיונות להגיע להבנות בלשכה

רונית מורגנשטרן
אני מקווה ומאחל שהצדדים יגיעו להבנות
וזאת לטובת הלשכה וחבריה .אנחנו חייבים
את זה לנו וחייבים את זה לכולם .אין ספק
שלהבא המועצה תתנהל בצמוד להנחיות .בישיבה
האחרונה היה פוטנציאל נפיצות מאוד גבוה;
לשמחתי ,עברנו אותה בשלום ,הנושא הנפיץ לא
עלה ואף החלטנו על מציאת מכנה משותף והגעה
להבנה .אין ספק שהייתה הפרעה ,אומנם של קומץ
קטן שניסה לעשות מהומות ,אך בסופו של דבר לא
הצלחנו להעלות את כל הנושאים שרצינו .מצד
שני ,אני שמח שהבאנו רגיעה וסיכוי להידברות".
כך אמר סו"ב מקסים דרעי ,יו"ר המועצה הארצית,
בעקבות ישיבת המועצה האחרונה שהתקיימה לפני
שבוע .הישיבה הייתה סוערת בגלל מחלוקות בין
הקואליציה והאופוזיציה בלשכה .המחלוקת הפעם
הייתה דרישה של האופוזיציה לבטל ועדות לא
נחוצות ,לדעתה ,בלשכה .בישיבה הוסכם על הקמת
צוות משותף לליבון הנושאים השנויים במחלוקת.
הצוות אומנם לא התכנס ,אבל במפגש פיוס בין
הצדדים ביום ראשון בערב הוחלט על ניסיון אמיתי
להגיע להבנות.
דרעי הוסיף" :אני קורא לדוברים לשמור על שפה
והתנהגות הולמים ,כולל נשיא הלשכה ,שהאשים
בצורה בוטה ומסוכנת 'חברי מועצה בשליחת
חוקרים'  -האשמה חמורה ביותר המטילה כתם
על כל חברי המועצה ללא שום בסיס ועובדות,
חברי מועצה רבים פנו אלי המומים ופגועים
מהנושא .הייתי ממליץ  -באם יש חקירת משטרה
להמתין לתוצאות ואז לפרסם אותן היות והמצב
כיום שעשרות חברי מועצה הוכפשו על לא עוול
בכפם".

"

דרעי" :שמח שהבאנו רגיעה
וסיכוי להידברות"
תוכנית העבודה של הלשכה טרם אושרה מאז
המועצה הקודמת ,מסביר דרעי" :דרשתי שקודם
תאושר בוועד המנהל .אני מקווה שכך יהיה והיא
תאושר בישיבת המועצה הבאה ,ב־ 2בספטמבר.
מאוד חשוב שתוכנית אסטרטגית תאושר ,כי אנחנו
כבר שמונה חודשים בתוך השנה ולא יעלה על הדעת

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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ישיבת מועצה ארצית .מימין :מקסים דרעי ,ליאור רוזנפלד וליאור הורנצ'יק … צילום גיא קרן

שלא תהיה תוכנית אסטרטגית מאורגנת ומאושרת".

שינוי מגמה
בתגובה ,אמר נשיא הלשכה סו"ב ליאור
רוזנפלד" :אני עוסק ביחד עם כל חבריי להנהגה
בשיתוף פעולה מלא בדברים המהותיים ,בעשייה
מתמדת  24/7למען ציבור הסוכנים בישראל,
פרנסתם ומעמדם .אני מחבק ואשתף בעונג גדול
את כל מי שרוצה לתרום ממקום אמיתי ,כנה
ונקי .למען הסוכנים ,הגיע הזמן שאלו המנופפים
בדגל האחדות יישמו זאת הלכה למעשה ולא
רק בדיבורים .הגיע זמן המעשים .בכל מקרה,
אני בהחלט מברך על שינוי המגמה" .עוד הוסיף
נשיא הלשכה בשיחה עם "ביטוח ופיננסים" כי
יש ניסיונות להידברות בין הצדדים וקרא לכולם:
"בואו תעזרו לנו לעסוק בנושאים מהותיים".
נשיא הלשכה המחיש את האווירה העכורה
בלשכה כשסיפר בישיבת המועצה כי "בחודש
האחרון נעשתה פעילות אלימה של חברי מועצה
ששלחו חוקרים כדי לבחון איפה וכמה למדתי ,מה
מצב העסק שלי .התקשרו לבן שלי ,לבדוק ולשאול
שאלות עליי .אני לא עומד פה לבחירה של אף אחד
 נבחרתי ברוב קולות ,אני לא אעבור על כך לסדרהיום והנושא הזה נמצא בחקירת משטרה .לא יקרה
יותר שמהלכים אימים על עובדי הלשכה ,מקללים
אותם ומאיימים לפטרם" ,הדגיש.
נשיא הלשכה סקר את הצלחות והישגי הלשכה
מהשבועות החולפים :״הנושא של הסדר לרבים

הונח על שולחני מהיום הראשון לכניסתי
לתפקיד .ניהלנו עשרות שעות של דיונים
ומשאים ומתנים עם הפיקוח ,ובעקבות דרישות
לא הגיוניות הלכנו לבג״צ שאמר את דברו בצורה
ברורה  -הפיקוח קיבל את עמדתנו והכנסותינו
לא ייפגעו רטרואקטיבית.

רוזנפלד" :שיפרנו את הקשר
עם כל חברות הביטוח ,חברות
שהיו בניתוק מוחלט חזרו
לשתף פעולה באופן מלא".
"הישג נוסף הוא שקבענו סדר יום חדש מול
התקשורת .אין אייטם אחד שבו אנו לא מופיעים
או מגיבים .התקופה בה סוכני הביטוח הפכו לשק
חבטות הסתיימה.
"אנו זוכים ללובי חזק בקרב כל חברי הכנסת,
ראשי הסיעות ושרי הממשלה ומקבלים במה
מכובדת בוועדות הכנסת ובמשרדי הממשלה.
"שיפרנו את הקשר עם כל חברות הביטוח,
חברות שהיו בניתוק מוחלט חזרו לשתף פעולה
באופן מלא .מתחילת הקדנציה צירפנו 300
סוכנים חדשים ללשכה .בנושא סוכני הנסיעות,
אנו פועלים הן בזירת הכנסת והממשל והן בזירה
המשפטית על למנת שלא יוכלו להמשיך ולשווק
באופן בלתי חוקי ביטוח נסיעות לחו״ל".

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 ,050צילומי אילוסטרציהshutterstock :

חדשות הלשכה

ביקור בפסגות … צילום :סו"ב תדהר סאטובי

מנכ"ל בית ההשקעות פסגות אירח
את סוכני הלשכה

סו"ב אביטל" :הסיור הוא במסגרת העשרה מקצועית של הסוכנים בנושא השקעות פיננסיות"

רונית מורגנשטרן

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

מ

נכ"ל בית ההשקעות פסגות ,ברק
סורני ,אירח ביום ראשון את נשיא
לשכת סוכני ביטוח ,סו"ב ליאור
רוזנפלד ,יו"ר ועדת הפיננסים של הלשכה ,סו"ב
אודי אביטל וסוכנים בכירים נוספים .מטרת
המפגש הייתה להגביר את הידע והמודעות של
סוכני הביטוח בישראל לאפשרויות ההשקעה
בשוק ההון .המפגש היה ביוזמת אביטל וסמנכ"ל
סוכנים בפסגות גיל שרם.
סורני אמר בפתיחת המפגש" :אנו שמחים לארח
את נשיא לשכת סוכני ביטוח ובכיריה למפגש
העשרה מקצועי .אנו עובדים באופן צמוד עם
סוכני הביטוח בישראל שמהווים היום עוגן מרכזי
ושותפים לעשייה בממשק מול הלקוח .המוצרים
והפעילויות הרבים שאנו מובילים ,כמו פסגות

 PROופסגות פארטו ,מאפשרים סל מוצרים
רחב למגוון לקוחותינו .כבית ההשקעות הגדול
בישראל נמשיך לפתח את הקשר עם הסוכנים
לטובת ציבור לקוחותינו".
רוזנפלד הוסיף" :לשכת סוכני ביטוח בישראל
הציבה לעצמה מטרה לשים את נושא הפיננסים
בקדמת הבמה ,מתוך הבנה כי הנושא יהיה
ערוץ הכנסה משמעותי בתיק הסוכן בשנים
הבאות .מתוך כך שיתוף הפעולה הפורה עם בית
ההשקעות פסגות הינו חשוב ביותר ונעשה הכל
על מנת להעצים אותו .אנו מודים לפסגות על
קבלת הפנים ועל פתיחת הלב והדלתות".
סוכני הביטוח סיירו בחדר המסחר של בית
ההשקעות והקשיבו להרצאותיהם של בכירי
פסגות .הכלכלן הראשי ,אורי גרינפלד ,דיבר

על מגמות בכלכלה ובשווקים ,בין היתר על
מלחמת הסחר והצפי לעליית ריבית בארה"ב.
מנכ"ל פסגות קרנות נאמנות ,אייל גורן ,דיבר
על הפסיכולוגיה שמאחורי השקעותיהם של
משקיעים בשוק ההון .סמנכ"ל השקעות ,גת
מגידו ,דיברה על האתגר בניהול השקעות
והסבירה על תהליכי ניהול המחקר וההשקעות
בחו"ל של פסגות.
מסכם אביטל" :במסגרת תכנית העבודה של
ועדת הפיננסים החלטתי לעשות סיורים בבתי
השקעות; שהסוכנים יראו מה זה חדר מסחר ,איך
עושים מחקר על כסף ,איך בונים השקעה ומה הם
האמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותם .הסיור
הראשון נקבע בפסגות ,ואליו הזמנתי את חברי
הוועד המנהל בנוסף לחברי ועדת הפיננסים.

חדשות הביטוח

סלינגר החרימה את ועדת הטייקונים כי רצו
להושיבה ב"כסא נאשמים" כמו בסנאט
ח"כ כבל" :אם סלינגר חושבת שהיא יכולה לשים עלינו פס – היא טועה"  ‰הוועדה דורשת מיו"ר
הכנסת להפעיל נגד הממונה את האמצעים החמורים"  ‰יו״ר הכנסת:״אני רואה את האירוע בחומרה״
רונית מורגנשטרן

ו

עדת החקירה לחקר מתן אשראי לטייקונים
בראשות ח"כ איתן כבל ,התכנסה ביום שלישי
לישיבה ראשונה בה הייתה אמורה הממונה
על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון דורית סלינגר ,לתת
עדות על חלקה של הרשות במתן האשראי ללווים
גדולים שקיבלו תספורת לחובם .למרות שרוב כובד
המשקל בדיוני הוועדה יהיה על הבנקים ,כבל כבר
הודיע כי יש לו ביקורת על האופן שבו רשות שוק
ההון הגיבה למשבר הפיננסי שהכניס את הפנסיות
של הציבור להסדרי חוב מול בעלי הון ,מה שאילץ
את מנהלי גופי הפנסיה למחוק עשרות אחוזים
מחובות החברות שבשליטת אותם טייקונים.
ואולם ,למרות שהגיעה לכנסת ,הודיעה סלינגר
ברגע האחרון שלא תסכים להיכנס ולתת עדות
כיוון שחדר הוועדה סודר עם מקום לנחקר כפי
שיש בשימוע בסנאט האמריקאי.
יו״ר ועדת החקירה כבל ,הגיב בזעם בתחילת
הישיבה ואמר" :הוזמנה לכאן הגברת דורית סלינגר
הממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון .היא
… צילום :דוברות הכנסת ,נועם ריבקין פנטון
הראשונה שהייתה אמורה להתחיל את ישיבות
החקירה .לצערי ,היא הודיעה לנו עתה שהיא לא סדרי הישיבה בכנסת .זה לא תפקידה .לא נהיה
מתכוונת להגיע לדיון ,ואינה מוכנה לשבת מולנו ועדת קישוט .הכיסא הריק הוא אנלוגיה לכל
כאן בשולחן ,וזה לא עניין סמנטי .אנחנו מגדירים מה שקרה פה .נצטרך להוביל מהלך שיתקן את
כאן היום ,ואני אומר זאת בצמרמורת ,את מערכת ההתנהלות הזו".
ח"כ דב חנין אמר" :אני מצר על עמדתה של
היחסים בין הרשות המפקחת לרשות המבצעת",
דורית סלינגר ,הממונה על שוק ההון ,שסירבה
אמר כבל.
להתייצב היום בפני ועדת החקירה .העדות
הוא הוסיף כי "כבר זמן רב אנחנו יודעים
שלה היא קריטית .היא מפקחת על
שיש לא מעט אנשים ברשות המבצעת
טריליון וחצי שקל של כספי ציבור -
שהתבלבלו והם אלה שקובעים לרשות
הפנסיות והביטוחים של כולנו .מבנה
המפקחת איך להתנהל .זה לא יקרה .זו
הדיון איננו שרירותי אלא מבטא את
ועדת חקירה שהכנסת הקימה פה אחד.
מהות העניין .עדות אישית שהיא
נעשית פה עבודת נמלים אתייחס
נדרשת לתת .אנחנו לא מתכוונים
וישנם גורמים שעושים הכל כדי לא
לוותר עד שנקבל דין וחשבון אמיתי למען
נצליח לעשות את עבודתנו נאמנה .אני
אדלשטיין …
מודה לחברי הכנסת על הגיבוי המלא צילום :אתר הכנסת האינטרס של הציבור".
ח"כ רועי פולקמן ציין ,כי החלטת הממונה על
שאתם נותנים לנו .כבודה של הכנסת מונח על
כף המאזניים .גם כך כל אחד מרשה לעצמו שוק ההון להימנע מהופעה בפני הוועדה היא
ליידות בבית הזה אבנים .יש כאן אנשים מכל מעשה שלא ייעשה ופוגע בכבוד הכנסת" :אם
סיעות הבית שעושים עבודתם נאמנה .אני מתכוון הרגולטור לא מגיע להציג את עמדתו בפני חברי
לפתוח בנאום שהתכוונתי לשאת ואאפשר לכל הכנסת ,מה יגידו נציגי המגזר העסקי אשר יוזמנו
אחד מחברי הכנסת להגיד כמה מילים ונפזר את להופיע בפני הוועדה?".
בתגובה נמסר מרשות שוק ההון" :הממונה על שוק
הישיבה .אם סלינגר חושבת שהיא יכולה לשים
עלינו ,בלשון העם ,פס – אז היא טועה" ,אמר כבל .ההון הוזמנה לפתוח את דיוני הוועדה שאמנם נועדה
לבחון מתן אשראי על ידי המערכת הבנקאית
פגיעה בכבוד הכנסת
לטייקונים ,אך הביעה הסכמתה לפתוח את הדיון
ח"כ יואב קיש הוסיף" :סלינגר לא תקבע את הראשון .הממונה וצוותה נפגשו עם יועצי הוועדה
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ושיתפו פעולה בכל מה שנדרש בתהליך.
"הממונה הגיעה לדיון על מנת להעביר מצגת
ולענות על שאלות חברי הוועדה ,אך להפתעתה
נדרשה לשבת במרכז האולם על כיסא נאשמים
ולא בנוהל הרגיל הנדרש כאשר כל הצוות
המקצועי יושב עמה .לאור סירוב הוועדה להושיב
אותה באופן מכובד ,סירבה לקיים את הדיון.
הרשות נכונה לענות על כל שאלה ולהעביר כל
מידע שיש בסמכותה בהליך מוסדר ומכבד".
בעקבות הימנעותה של סלינגר מהתייצבות
בוועדה ,פנו חברי הוועדה ,בראשות היו"ר איתן
כבל ,ליו"ר הכנסת וליועץ המשפטי לממשלה,
בדרישה "להבהיר לסלינגר את חובותיה כעובדת
מדינה ולהנחות אותה להתנצל בפני הוועדה
ולתאם במיידי מועד נוסף להופעתה" .מיו"ר
הכנסת דרשו "להפעיל את הנוהל בעניין הפרת
חובת התייצבות בפני ועדות הכנסת ונקיטה
באמצעים החמורים ביותר ,על מנת למנוע הישנות
התנהגות מבישה כזאת בעתיד".
אתמול הודיע יו"ר הכנסת ח"כ יולי אדלשטיין
לח"כ כבל" :אני רואה את האירוע בחומרה רבה".
הוא הודיע כי יזמן את סלינגר לבירור והוסיף:
"לדעתי ,עולה החשד כי בעוד הכנסת עושה כל
מאמץ לשפר את תפקודה ולחזק את נציגיה ,נציגי
הממשלה ממשיכים להפטיר כדאשתקד ולהתייחס
לכנסת כאסקופה נדרסת".

חדשות הביטוח

מנכ"ל כלל ביטוח החדש מבצע שינוי
מבנה ארגוני בקבוצת כלל ביטוח
במסגרת השינויים :מיזוג חטיבות ,הקמת חטיבה ומערך חדשים ושינויים פרסונליים

רונית מורגנשטרן

י

ורם נוה ,מנכ"ל כלל ביטוח הנכנס ,הודיע
על שינוי ארגוני בקבוצה .השינוי אושר על
ידי דירקטוריון החברה.
במסגרת השינויים ,ימוזגו חטיבות ביטוח חיים
ופנסיה וגמל לחטיבת חסכון ארוך טווח ,בראשה
יעמוד משה ארנסט ,משנה למנכ"ל .ארנסט,
אשר יחליף את ירון שמאי ואת אבי רוזנבאום,
כיהן בחמש השנים האחרונות כמשנה למנכ"ל
כלל ביטוח ,מנהל חטיבת המטה בקבוצת כלל
ביטוח שכללה את אגף המחשוב (כללביט) ,אגף
הכספים ,אגף אקטואריה ,אגף ניהול סיכונים
והאגף המשפטי .קודם לכן ,כיהן בחברה במשך
כשש שנים כיועץ המשפטי ומזכיר החברה.
בנוסף ,תוקם חטיבה חדשה ,חטיבת לקוחות והפצה
אשר תמזג את מערך הלקוחות עם מערך העסקים,
בניהולו של שמאי ,שבשנתיים האחרונות כיהן
כמשנה למנכ"ל ומנהל חטיבת ביטוח חיים .בתפקידיו
הקודמים כיהן בין השאר כסמנכ"ל התפעול בכלל
ביטוח ומנכ"ל תמורה .חטיבת הלקוחות וההפצה
החדשה בנויה מערוץ סוכנים ,בניהולו של שלומי
תמן ,אשר מונה למשנה למנכ"ל ,ומערוץ לקוחות
ישירים  -בניהולם של ליאור דיטמן (מנכ"ל כלל
הראשון) וניר עובדיה (מנהל אגף המעסיקים
הישירים של הקבוצה) .במסגרת התפקיד ,ימונה
שמאי גם ליו"ר סוכנות הביטוח תמורה.
בנוסף ,יוקם מערך חדש של שירות ותפעול,
אשר בראשו תעמוד ליאת שטראוס ,סמנכ"לית
בכירה ,המכהנת כיום כמנהלת תחום השירות
בחברה .שטראוס הינה בעלת ניסיון ניהולי רב
בתחום השירות וכיהנה בחמש השנים האחרונות
כמנהלת תחום שירות בחברה.
חטיבת המטה תבוטל ואגפי המטה יוכפפו
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נוה" .ההנהלה החדשה מלאת מוטיבציה להוביל יחד
להצלחה" … צילום :סיון פרג'

נוה" :המבנה הארגוני החדש
תומך במשימות ובאתגרים
העומדים בפני החברה במטרה
להמשיך לצמוח ולהוביל את
ענף הביטוח בישראל"

ישירות למנכ"ל.
דיויד ארנון ,ימונה למנהל חטיבת הבריאות
בדרגת משנה למנכ"ל .ארנון כיהן ב־ 11השנים
האחרונות בתפקידי ניהול ומכירה בחברת הראל,
ובחמש השנים האחרונות כיהן כמנכ"ל סוכנות
סטנדרד ביטוחים של קבוצת הראל.
במסגרת השינויים יסיימו את תפקידם :דניאל
כהן ,משנה למנכ"ל ,מנהל חטיבת הבריאות
ומערך הלקוחות ,שעובר להפניקס במקומו של
בני שיזף; אבי רוזנבאום ,משנה למנכ"ל ,מנהל
חטיבת פנסיה וגמל; יעקב זכריה (צ'יקו) ,משנה
למנכ"ל ,מנהל מערך העסקים; לפני שבועיים
התפטרה לימור דנש ,מנהלת השקעות כספי
העמיתים ,לאחר שלא מונתה למנהלת ההשקעות
הראשית של כלל ביטוח ,ובמקומה ימונה ברק
בנסקי שחוזר לכלל לאחר שעזב לפני חמש שנים
למיטב דש; מנהלת ההשקעות הראשית הקודמת,
ענת לוין ,התפטרה לפני חודש וחצי לאחר
שהפסידה בהתמודדות על משרת המנכ"ל לטובת
נוה .יוסי דורי מונה במקומה.
לדברי נוה ,מנכ"ל כלל ביטוח" :המבנה הארגוני
החדש של כלל ביטוח תומך במשימות ובאתגרים
העומדים בפני החברה ,במטרה להמשיך לצמוח
ולהוביל את ענף הביטוח בישראל ,תוך מתן
שירות מקצועי ואיכותי לסוכנינו ולקוחותינו .אני
סמוך ובטוח שההנהלה החדשה מלאת מוטיבציה
להוביל יחד את החברה להצלחה ,לטובת שותפיה
העסקיים ובעלי העניין שלה  -הלקוחות,
העובדים ,הסוכנים ובעלי המניות .אני מבקש
להודות ליעקב זכריה (צ'יקו) ,אבי רוזנבאום
ודניאל כהן ,על תרומתם המשמעותית לחברה
ולאחל להם הצלחה רבה בדרכם החדשה".

חדשות הביטוח

 30מילדי שדרות זכו
לאירוח הלשכה במלון
ליאונרדו באשקלון
שיפור השירות :הנפקת
סיסמה למסלקה הפנסיונית
בסניפי דואר ישראל

יו"ר המועצה הארצית ,סו"ב דרעי" :ישיבת
המועצה הארצית הועברה למלון ליאונרדו
באשקלון לאות הזדהות עם תושבי
הדרום וחיילי צה"ל
רונית מורגנשטרן

רונית מורגנשטרן

ה

חל מהתאריך  08.08.2018תבוטל האפשרות לקבלת סיסמה
ראשונית לאתר המסלקה הפנסיונית באמצעות דואר רשום .כך
נמסר מהמסלקה הפנסיונית.
לפני כשנה נכנסה האפשרות לאסוף את הסיסמה הראשונית בכל אחד
מסניפי דואר ישראל ,תוך הזדהות בפני פקיד הדואר בסניף .במסלקה אומרים
שרבים מהסוכנים והמשתמשים האחרים הביעו בפניהם את חוסר הנוחות
בקבלת סיסמה בדואר רשום ,כמו גם על חוסר היכולת לקבל סיסמה ולהגיש
בקשת מידע על אזרח זר או על קטין.
הפתרון שיזמה המסלקה ,והוא כבר מיושם ,הוא שכל לקוח אשר יהיה
מעוניין בכך יוכל לקבל את הסיסמה בכל אחד מסניפי דואר ישראל ,ללא
צורך בשליחה בדואר רשום.
איך זה יתבצע?
הלקוח יזמין את הסיסמה בפורטל המסלקה ויבחר באפשרות "איסוף בכל
סניף של דואר ישראל לפי בחירתי" או באפשרות "אני הורה המבקש לאסוף
את הסיסמה עם ייפוי הכוח עבור ילדיי".
החל מ־ 48שעות לאחר מכן ולמשך  60יום ,יוכל החוסך לגשת לכל אחד
מסניפי הדואר ולקבל את הסיסמה ,תוך הזדהות בפני פקיד הדואר על ידי:
אזרח ישראלי – ת.ז או רישיון נהיגה; אזרח או עובד זר – דרכון זר; הורה
בשמו של קטין – ת.ז של ההורה  +ספח ת.ז בה מופיעים נתוני הקטין.
פקיד הדואר יספק ללקוח מסמך מודפס עם הסיסמה של החוסך.
השירות הניתן על ידי דואר ישראל כרוך בעלות של  10שקל .המסלקה
הפנסיונית תעניק לכם הנחה בסכום זהה בעת הגשת הבקשה לקבלת מידע.
שירות קבלת קוד באופן מיידי באמצעות כרטיס אשראי נותר ללא שינוי.

ילדי שדרות … צילום :באדיבות לשכת סוכני ביטוח

י

שיבת המועצה הארצית הועברה למלון ליאונרדו באשקלון לאות
הזדהות עם תושבי הדרום וחיילי צה"ל .בפתח הישיבה אמר סו"ב
מקסים דרעי ,יו"ר המועצה הארצית ,כי הלשכה מזדהה עם כאב
משפחת החייל אביב לוי ז"ל ,ואיחל החלמה לפצועים.
"חשבנו על אירוח ילדים משדרות; פניתי לסוכן הביטוח דודי בן
ציון משדרות ,שבעזרת העובדת שלו אילנה ,אירגן קבוצה של כ־30
ילדים מהעיר .אני מודה לשי שמש על הסיוע ,לרענן שמחי שנתן
תקציבים ,וכמובן לאלי שטרק יו"ר וועדת הרווחה ,שקשר את הקצוות
וארגן את הדברים; אוטובוס שהביא את הילדים עם מלווים ליום כיף
במלון ליאונרדו ,חולצות וכובעים ,קרטיבים ,ארוחת צהריים ,יום כיף
בבריכת המלון ושקט מהמאורעות שהם עוברים .אני מודה גם למנהל
המלון דן מגד ,שנרתם לעניין ותרם חלק מהעלויות לאירוח הילדים".
סו"ב שטרק" :הבאנו את ילדי שדרות למלון ליאונרדו באשקלון
ליום שלם של פעילויות שכללו :הפעלות של ליצנים ומאפרות,
משחקי בריכה ,וחלוקת מתנות .לאחר הפעילות הם אכלו ארוחת
צהריים בבריכה ובסוף היום חזרו לביתם שמחים ונרגשים".

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

אחד על אחד

עו"ד ג'ון גבע" :אני לא רואה סיטואציה
של שיווק מוצרי ביטוח ללא סוכן ביטוח"
עם זאת ,הסוכן כן צריך להיערך  -בתחום הדיגיטלי ,במקצועיות ,בשירותיות ,בשקיפות
ובהיעדר ניגוד עניינים

רונית מורגנשטרן
סוכן הביטוח חייב לשלוט בחומר המקצועי
ולהתעדכן הרבה יותר ממה שהיה בעבר .ידע
זה כוח ויותר ידע זה יותר כוח .הסוכן כיום
חייב לאמץ לפחות ארבע מנטרות – מקצועיות,
שירותיות ,שקיפות/גילוי נאות והיעדר ניגוד
עניינים .כך הוא יהיה ערוך טוב יותר למה שמצפה
לו בשנים הקרובות".
כך אומר עו"ד ג'ון גבע ,המלווה את לשכת
סוכני ביטוח ואת חברי הלשכה כבר עשרות שנים,
וכיום הוא היועץ המשפטי במחוזות מרכז ,השרון
וירושלים ,בראיון ל"ביטוח ופיננסים" בנושא
סוכן הביטוח –  .2018עו"ד גבע זכה לאחרונה
במגן הוקרה שהוענק לו בוועידת עדיף .בין היתר
נכתב על מגן ההוקרה ,כי הוא ניתן" :על תרומתך
לעולם הביטוח ופנסיה ,על היותך מורה נבוכים
ומחנך דורות רבים של סוכני ביטוח".
למי שלא יודע ,ג'ון גבע נמשך באופן טבעי
לתחום הביטוח מינקות ,כי אמו אגנס לסלו ,הייתה
סוכנת ביטוח עוד כעולה חדשה מהונגריה .הוא
אף נבחר זו השנה ה־ 11ברציפות ברשימת עורכי
הדין המובילים בתחום הביטוח והנזיקין על פי
דירוג  Dun's 100ועיתון גלובס לשנת .2018
ומה מצפה לסוכן בשנים הקרובות?
"א .השוק מתרחב עם הקמתן של שלוש חברות
ביטוח חדשות; שתי חברות כבר הושקו (ליברה
ואינשורטק) והשלישית בדרך לקבלת רישיון.
כולן בבעלות ובניהול אנשי ביטוח בכירים
ומקצועיים .החברות המסורתיות נערכות
להתמודדות מול החברות הדיגיטליות ,בין היתר
בהצטיידות במערכות מתקדמות וחדשניות.
"אני לא רואה סיטואציה של שיווק מוצרי

הסיכונים המשפחתי ,אבל הוא גם יכול להיות
מנהל הסיכונים העסקי של המשפחה ,אחרי
רפורמת בכר נפתח שוק הפיננסים בפני סוכני
הביטוח ומי שזיהה את הפוטנציאל ,פועל גם
בתחומים אלה .הסוכן חייב להרחיב את סל
המוצרים שהוא משווק כדי להיות פחות תלוי
בעמלות חברות הביטוח ,שהולכות ונשחקות".

"

רשת ביטחון לסוכן

גבע … צילום :שלומי דעי

מסוימים .הלשכה נוקטת במהלכים שונים ,כולל
חקיקה ,כדי למנוע מכירת מוצרי ביטוח על ידי מי
שאינם מחזיקים ברישיון סוכן ביטוח".

מהירות ומקצועיות
אז מה צריך לעשות כדי להיערך?
"הסוכן ייבחן בשירותיות ,במהירות ובמקצועיות
מול האפליקציות והחדשנות; אסור לו להיתפס
לשאננות .הלקוחות מעריכים בעיקר שירות

"הסוכן ייבחן בשירותיות ,במהירות ובמקצועיות מול
האפליקציות והחדשנות; אסור לו להיתפס לשאננות .הלקוחות
מעריכים בעיקר שירות מהיר ומקצועי"
ביטוח ללא סוכן ביטוח ,אבל סוכן הביטוח יצטרך
להתאים את עצמו לעולם טכנולוגי וחדשני .הוא
צריך להיערך ,כי כל הזמן מפתחים טכנולוגיות
לרכישת ביטוחים ללא תיווך ,יש אפליקציות
מדהימות בעולם ובארץ בתחום הפיננסים
והביטוח.
ב .תחרות "מחוץ לבית" כמו למשל סוכני
הנסיעות ,לגביהם הוגשה הצעת חוק שתאפשר
להם למכור ביטוח נסיעות לחו"ל ,בכפוף לתנאים
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מהיר ומקצועי .מה זו מקצועיות? הבנת הרגולציה
לעומק ושליטה בכל רכיבי המוצר הביטוחי
המשווק על ידי הסוכן.
"אנחנו מפתחים היום במשרדנו העמקה
מקצועית ומשפטית בתחום הסייבר ,ביטוחי
הסייבר ולימוד מעמיק של כל ההשלכות בתחום
זה ההולך ומתפתח במהירות".
איך אתה רואה את סוכן הביטוח העתידי?
"אני רואה בסוכן הביטוח קודם כל כמנהל

סוכן הביטוח של ימינו צריך עו"ד צמוד?
"לצערי ,היום יש הרבה יותר תביעות נגד סוכני
ביטוח; פעם זה היה דבר נדיר ,כי המבוטחים היו
תובעים בבתי המשפט את חברות הביטוח וכמעט
ולא את הסוכן.
"לכן חשובות רשתות ביטחון כמו ביטוח
אחריות מקצועית ,שהיא לא חובה בחוק ,אבל
הלשכה השכילה לזהות כבר לפני שנים רבות את
הצורך בפוליסה זו ובנתה ,לטעמי ,את פוליסת
ביטוח האחריות המקצועית הטובה ביותר בארץ
לסוכן הביטוח שנותנת מענה לצרכים המשתנים
והמתפתחים שלו".
מה דעתך על סיכויי החקיקה של שכר טרחה
מהלקוח בנוסף לעמלה?
"סעיף 19א בחוק השיווק והייעוץ הפנסיוני
מהווה אמירה ברורה של המחוקק שמצדיקה
ומאפשרת לסוכן הביטוח הפנסיוני לגבות שכר
מהלקוח ,אם הוא לא מקבל גם עמלה מהגוף
המוסדי .החוק לא אוסר על הסוכן לקבל גם עמלה
וגם כסף מהלקוח במוצר שאינו פנסיוני.
"החוק מאפשר כיום ליועץ הפנסיוני לגבות גם
עמלה וגם כסף מהלקוח ,ולכן הוא מפלה את סוכן
הביטוח .עוד בעיה שקיימת בחוק שמצריכה תיקון;
המחוקק לא קבע כמה עמלה מקבל הסוכן מחברת
הביטוח מול כמה הוא יכול לגבות מהלקוח; יש
לקבוע מדרג בחוק  -עד סכום כזה וכזה עמלה
מחברת הביטוח  -יכול הסוכן לגבות כך וכך
מהלקוח ולהגדיר את התשלום האם הוא חד פעמי,
ריטיינר וכד'.
"מדובר בשוק חופשי ובמשק תחרותי .אנחנו
במצב אנומאלי שבו הלקוח רוצה ומוכן לשלם כסף
לסוכן הביטוח הפנסיוני במוצר פנסיוני והסוכן
הפנסיוני לא רשאי לקבל כספים מהלקוח אם הוא
מקבל עמלה כלשהי מחברת הביטוח בגין המוצר
הפנסיוני .אני מאמין שמצב זה ישתנה והשוק יהיה
תחרותי וחופשי גם בתחום זה של קבלת כספים
מהלקוחות ללא מגבלות".
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חדשות הביטוח

מנכ"ל מגדל" :סוכני
הביטוח הם חלק
מה־ DNAשל החברה"
"הסוכנים הינם המשאב העיקרי שלנו
ולא נוותר עליהם .זאת הנחייה שאני
אישית קיבלתי מבעל החברה שלמה
אליהו וזאת גם המדיניות שלי"

ב

פגישת היכרות שהתקיימה בימים האחרונים
בין המנכ"ל החדש של חברת מגדל ,דורון
ספיר ,לבין הנהגת הלשכה הוחלט בין היתר
על העמקת שיתוף הפעולה בין שני הגופים.
עוד סוכם כי מגדל תיקח חלק אקטיבי בכנסי
הלשכה ואף תערוך תחרות מכירות בין סוכני
החברה ומי שיעמדו ביעדים יזכו להשתתפות
בכנס הלשכה האלמנטרי שיתקיים בנובמבר

רביב ,ויינשטיין ,רוזנפלד ,ספיר ,ויקלמן והורנצ'יק … צילום :באדיבות הלשכה

באילת .עוד סוכם כי סוכני החברה ישולבו
בתהליכים דיגיטליים עתידיים.
בנוסף למנכ"ל החברה השתתף בפגישה גם
ליאור רביב ,המשנה למנכ"ל מגדל .מצד הלשכה
השתתפו במפגש – נשיא הלשכה סו"ב ליאור
רוזנפלד ,ממלא מקומו סו"ב ליאור הורנצ'יק;
סו"ב נאוה ויקלמן ,יועצת הנשיא וסו"ב צביקה
ויינשטיין יו"ר ליסוב.

המנכ"ל ספיר אמר כי "הסוכנים הינם המשאב
העיקרי שלנו ולא נוותר עליהם .זאת הנחייה
שאני אישית קיבלתי מבעל החברה שלמה אליהו
וזאת גם המדיניות שלי .סוכני הביטוח הם חלק
מה־ DNAשל חברת מגדל" ,הדגיש מנכ"ל החברה.
סו"ב הורנצ'יק אמר" :שיתוף הפעולה עם מגדל
מתעמק ומעצים ואנחנו זוכים כאן לדלת פתוחה,
מה שמאפשר פתרון בעיות סוכנים באון ליין".

איך נערכים לשנים הקרובות?
סו"ב יובל ארנון

ב

כתבה זו החלטתי לרכז עבורכם ,סוכני
הביטוח ,נקודות מרכזיות שיסייעו
לכם להערך לשנים הבאות ולהמשיך
להתפרנס בכבוד .סביבנו מתרחשים ארועים
רבים ,גם ברמה העולמית וגם ברמה המדינית,
ולהם אנו צריכים לשים לב.
נתחיל בישראל ונבחן מספר נקודות שצריכות
לעניין אותנו:
 .1מתן רישיונות לחברות נוספות למכירה ישירה
כצינור ההפצה העיקרי ,הוזלת עלות הרשיונות,
טכנולוגיות מפותחות ומנהלים בעלי ניסיון בליווי
משקיעים ,כל אלו כנראה יביאו לעוד חברות מהסוג
הזה.
 .2הגדלת והגברת צינורות ההפצה הישירים של
היצרנים הקיימים במקביל לערוץ הסוכנים.
 .3פיתוח טכנולוגיות מתקדמות לביטוח מוצרי
"יסוד" כגון רכב ללא מגע סוכן ,או כמעט ללא
מגע סוכן ,כאשר הפועל היוצא מכך היא עמלה
נמוכה ביותר לסוכן.
 .4טכנולוגיות פתוחות לציבור גם בהשוואת
מוצרים וגם בקבלת מידעים – מחוללים ,מסלקה,
הר הביטוח והכסף ,מדדי שרות ועוד.
 .5תחום פנסיוני שעובר להיות אחיד גם בתוכן
וגם בתגמול.
 .6מגמה להאחדת מוצרים כגון מוצרי הבריאות,

 2 | 9באוגוסט 2018

ולמעשה הבידול יהיה בשרות בלבד.
 .7טשטוש ההבדלים בין יועץ לסוכן בתחום
המקצועי.
 .8כיוונים אשר מרמזים על אפשרות כניסת
הבנקים לתחומי ביטוח.
" .9שורת הרווח" עבור היצרנים היא הבסיס לכל
דבר במערכת היחסים וניתוח צינורות ההפצה
השונים.
 .10העלאת רף השרות הנדרש מסוכן הביטוח
להעניק ללקוחותיו .
 .11חשיפת מעסיקים הולכת וגדלה לעבודה
ישירות מול היצרנים דרך אפיקים טכנולוגים
כגון מסלקה או פורטלים מתקדמים.
 .12רף כניסה להוצאת רישיון לסוכן ביטוח לא
קל ,מנגד מחסור בדור המשך אצל רוב הסוכנים
המבוגרים.
 .13מודעות שהולכת ומתפתחת ,אמנם בקצב
איטי מידי ,לחשיבות תכנון הפרישה מבעוד מועד.
 .14ריכוזיות מדאיגה מאוד המונעת תחרות בריאה.
בעולם מתרחשים מספר תהליכים מעבר למצב
קיים של צינורות הפצה על ידי סוכנים קשורים או
ברוקרים ובנקים ,עיקר השינויים הם בתחום מבנה
התגמול למערך ההפצה ,מתגמול על ידי יצרן
לכיוון תגמול על ידי לקוח ,בניית יעוץ ממשלתי
לציבור שאינו מסוגל לשלם ,והכנסת טכנולוגיות

מתקדמות עם אלוגריתמים משוכללים המאפשרים
הקמת חברות ביטוח או ערוצי הפצה דיגיטליים ללא
כל מעורבות סוכנים ,תוך הצגת מחיר נמוך ,שרות
ברמה גבוהה ביותר ,ופתרונות יחודיים לצרכים
ידועים של הצרכנים הפרטיים והעסקיים.
אם נוסיף לכל המשתנים הללו גם מודעות
צרכנית הולכת וגדלה ,מלחמה ביוקר המחיה תוך
החלת רפורמות בנושא ,הקמת גופים חברתיים
אשר שמים למטרה לדאוג לרווחת הפרט על
חשבון רווחי הטייקונים וגלובליצזיה מתקדמת,
הרי ברור לכולם כי יש להערך נכון לשנים הבאות.
"ועדת סער" שהוקמה על ידי לשכת סוכני
ביטוח לפני מספר שנים ,דנה בנקודות אלו
ובאחרות ופרסמה את מסקנותיה ,כיום חובה על
כל השחקנים במשק ,יצרנים ,סוכנים ,יועצים,
רגולטורים ,אקטוארים ,בעלי מקצוע מתחום
העתידנות ,פסיכולוגים ,נציגי ציבור ומעסיקים
ואחרים ,לשבת בצוותי עבודה ולחשוב ביחד איך
יראה עתיד תחום הביטוח בישראל בשנים הבאות,
איך מיישמים את המלצות "ועדת סער" ,כיצד
צריך להתאים עצמו סוכן הביטוח לשינויים וכיצד
כל הסובבים אותו במישור המקצועי עושים.
הכותב הינו מנכ"ל משותף בחברת "ארנון את
וינשטוק"

חדשות הביטוח

על רפורמות במסגרת חוק ההסדרים
גם – האם להקטין חשיפה עקב עליית הריבית בארה"ב?

סו"ב תדהר סאטובי

כ

ולנו שומעים מעת לעת את המשפט:
"הרפורמה הזאת היא חלק מחוק
ההסדרים" ,אך לא כולנו מכירים את
תולדות החוק.
בשנת  1985יצא שר האוצר עם תכנית חירום
בשם "חוק ההסדרים" לשם צמצום כלכלי בכל
ענפי החברה הישראלית והונהג מטבע חדש בשם:
שקל.
חוק ההסדרים שיצא לדרך לאחר חקיקה ,שינה
בין היתר את פני החיסכון הפנסיוני של כל
אזרחי ישראל .מאז בכל שנה מתווספים לחוק
סעיפים נוספים על מנת לשמור על יציבות ותוך
כדי התאמה לחוקים בינלאומיים ,היות שמדינת
ישראל חברה בארגון המדינות המתועשות.
בשנת  ,2004במסגרת ועדת בכר ,הוחלט על
שורה של שינויים בשוק הפנסיוני ובשנת 2008
הונהגה פנסיית החובה לשכירים שהכניסה כ־900
אלף עובדים שהיו ללא זכויות פנסיוניות תחת
תכניות פנסיה שהגנו על זכויותיהם .המבצע
התבצע בסיוע סוכני הביטוח שדאגו לצרפם
לתכניות אלו.
סוכני הביטוח הינם המתווך הכמעט יחידי
בין החברות לבין החוסכים ומסייעים ליישום
התכנית ,שלא פעם מטילה עליהם חוקים

נוספים ורפורמות מכבידות .יחד עם זאת ,כולנו
בתפקיד ומחויבים לסייע לצמיחת הכלכלה,
היות וכספם של החוסכים מושקע ישירות בכל
החברות הנסחרות בשוק ומאפשר את פעילותם
הכלכלית .במקביל ,אנחנו תורמים להגנת
עתידו של הציבור וליציבות הכלכלה וזאת הינה
שליחות מאין כמוה.
לשכת סוכני ביטוח רואה עין בעין עם האוצר
את חשיבות "חוק ההסדרים" ופועלת לשנות
רפורמות המפריעות להצלחת התהליך ,מבלי
להכביד על המבוטח או הסוכן ומתוך ראיה כי כל
אזרחי ישראל רשאים להנות מתנאים סוציאליים
הוגנים ולחיות בבטחה.

עליית הריבית בארה"ב
ולנושא אחר  -המסחר בשווקים נע בין היצע
לביקוש לאחר שנים בהן הונהגה מדיניות
מוניטרית של ריבית נמוכה; הבנק המרכזי רצה
להגדיל את ההשקעות בשווקים ולפיכך הוריד את
הריבית במטרה לעודד משקיעים לשים את כספם
באפיקים מסוכנים יותר כדוגמת מחקר ופיתוח,
הקמת עסקים ועוד.
אך מה קורה למעשה כאשר הריבית מתחילה
לעלות? אגרות החוב הממשלתיות שהן אמצעי

גיוס כספים על ידי המדינה  -מציעות ריביות של
מעל לשלושה אחוזים לטווח ארוך .העלאה נוספת
תציע תשואה גבוהה אף יותר וזאת מבלי להזכיר
אג"ח של החברות המושפע אף הוא מהעלאת
הריבית ,שכן חברה ציבורית הרוצה לגייס כספים
צריכה להציע ריבית גבוהה יותר על מנת להיות
אפקטיבית ועדיין  -שני אפיקי השקעה אלו
נחשבים סולידיים או בסיכון נמוך לפי ההגדרה.
הפועל היוצא מהמשוואה הינו  -האם הכסף
החכם יעבור מהאפיק המנייתי אל אפיק האג"ח
וכן היכן שוכנת נקודת הכדאיות מבחינת המשקיע
שהמעבר ממנה יגרום ליציאה מאסיבית ולשינוי
בשווקים עד רמה של מפולת?
להקטין חשיפה? ללא ספק יש לתת על כך את
הדעת ,במיוחד כאשר הנגיד בארה"ב מודיע כי
יתכנו שתי העלאות ריבית נוספות עד סוף השנה.
משנה זהירות מתבקש מאתנו סוכני הביטוח,
כשומרי הסף של כספי הציבור; הכסף החכם כבר
עושה דרכו אל חוף מבטחים והשווקים מתקשים
ליצור שיא חדש ,ולכן נשאלת השאלה  -האם זה
הזמן להקטין חשיפה?
הכותב הינו חבר ועדת פיננסים בלשכת סוכני
ביטוח

השתתפות עצמית
… דרך חדשה
אריק יוגב ,מנכ"ל איילון חברה לביטוח,
עדכן השבוע את סוכני החברה כי רינת
חממה ,מנהלת מחוז מרכז ,הביעה
בפניו את רצונה לצאת לדרך מקצועית
חדשה ,זאת לאחר  18שנות פעילות
באיילון.
רינת החלה את דרכה באיילון כחתמת
מקצועית והתקדמה לתפקיד ראש
חממה

צוות ,סגנית מנהל מחוז ובשנתיים
האחרונות ניהלה והובילה את מחוז
מרכז.
נודע כי חממה עוברת לשלמה ביטוח
שם תמונה לתפקיד מנהלת מחוז יהלום,
ותחליף בתפקידה את נאווה וייס .וייס
עצמה עברה (חזרה) לאחרונה למגדל
ומונתה לסמנכ״ל ומנהלת מכירות
ארצית בתחום ביטוח כללי בחטיבת
הלקוחות וערוצי ההפצה במגדל.

… שיפור השירות

צילומים :פביאן קולדורף ,לשכת סוכני ביטוח

איילון ממשיכה בפעילויות ההעשרה
המקצועית לסוכני החברה ואנשי
הצוות המקצועי במשרדם .בשבוע
החולף הקדישו באיילון יום עיון
מיוחד למנהלות המשרדים ,החתמות
והעוזרות המקצועיות של סוכני איילון
ממחוזות מרכז ,תל אביב ונתניה.
בכנס הוצגו מגוון הפעולות שמבצעת

צפון לפני  13שנה ,כמפקח ,ולאחר מכן
כמנהל יחידת המכירות באשכול.
אשכול צפון בהנהגתו זכה במקומות
הראשונים בענף ,בסקרי שביעות
הרצון של לשכת סוכני ביטוח .אוחיון
מחליף את ליאת גולץ ,מנהלת אשכול
מרכז ,אשר יוצאת לדרך חדשה ,לאחר
 20שנות פעילות בקבוצת הפניקס.
אוחיון

איילון לשדרוג השירות לסוכן
וללקוח וכן הוצגה פעילות ביטוח
הדירות והרכב באיילון ,לרבות
היתרונות הייחודיים והכלים השונים
להמשך צמיחה בתחום.

… חילופי תפקידים
אייל אוחיון ,שכיהן כמנהל אשכול
צפון בהפניקס במהלך ארבע השנים
האחרונות ,מונה למנהל אשכול מרכז.
אוחיון ,47 ,נשוי ואב לשלושה ,בעל
ניסיון רב בניהול ובמכירות .הוא החל
את עבודתו בקבוצת הפניקס ובאשכול

… שופינג במדריד
ועדת הרווחה בראשות סו"ב מאיר
רוטברג ,ממשיכה לחשוב מחוץ
למסגרת – שופינג במדריד עם מדריכה
מקצועית לסוכנות ונשות הסוכנים.
מדובר בסיור "מלכת העולם במדריד"
שיתקיים ב־17־ 20לינואר 2019
במדריד ,בהנחות מיוחדות ובאירוח
של חצי פנסיון .רוטברג מבטיח גם
תיירות וגם קניות במרכזים זולים כולל
אופנה של זארה וברשקה" :הבטחנו
נגיעה בכל תחומי החיים .שופינג זה
חלק מכך ,כמו מבצע מכוני הכושר
והבריכות לקיץ" ,מסביר רוטברג.

מדור השתתפות עצמית מחכה לסיפורים שלכם ,לסקופים ולאירועים מיוחדים .כתבו לנוInf@rbmedia.co.il :
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פרישת השבוע

איך בעזרת תכנון פרישה מדויק נהפוך
את הלימון ללימונדה?
סו"ב אייל רחוביצקי

ה

שבוע בחרתי לכתוב על תיק שרק
סיימתי לטפל בו .הסיבה שבחרתי בו
היא משום שזה אחד התיקים שבהם אני
יודע ששיניתי ללקוחה את העתיד הכלכלי שלה.
שיחת הטלפון הראשונית הייתה דומה לשיחות
רבות" :קיבלתי את הטלפון שלך מסוכנות...
אני בת  63וממשיכה לעבוד ,אני יודעת שיש
לי הרבה בעיות בפנסיה בשנים האחרונות ואני
רוצה לדעת מה אפשר לעשות" .בנוסף סיפרה
שבעלה כבר לא עובד למרות שעוד לא הגיע
לגיל הפרישה ושבטח אין לו כמעט כלום כי
הייתה לו פשיטת רגל ונאלץ לממש את רוב
הנכסים שהיו לו.
בפגישה התמונה התחילה להתבהר .ראיתי
פוליסה ותיקה מסוג "עדיף" שממשיכה עם כיסויי
ריסק ואכ"ע לא מעודכנים ומאוד יקרים .כ־67%
מהפרמיה בשנים האחרונות מימנה את רכיבי
הסיכון ,ולכן הצבירה לא קידמה אותה מספיק
בשנים האחרונות ,וזאת למרות הבטחת התשואה.
כבר סיפרה שלא חושבת שתוכל לפרוש ,וביקשה
שאקח את התיק ואעזור לה ולבעלה להוציא את
המקסימום .כבר היום הם נאלצים לחיות מהכנסות
שאינן מגיעות לעשרת אלפים שקל בחודש ,והם
חוסכים כי חוששים שלא יוכלו להסתדר בעתיד.

בנוסף ,סיפרו כי יש להם כחצי מיליון שקל בתיק
ניירות ערך.
לאחר הפגישה וניתוח התיק הפנסיוני שלהם
זימנתי אותם לפגישה ,בה הנחתי בפניהם מספר
צעדים שיכולים ליצור שינוי מהותי במצבם
הכלכלי :הפסקת ההפקדות לפוליסת "עדיף"
ותחילת קבלת קצבה של כ־ 3,200שקל ,הליך
קיבוע זכויות שיפטור את הקצבה ממס ,תחילת
הפקדות לקרן פנסיה (עם עלויות ביטוח נמוכות
משמעותית) ,הפקדת הקצבה החודשית לחסכון
בקופת גמל להשקעה ,העברת תיק ניירות הערך
לפוליסה שבעתיד תוכל למשוך ממנה אנונה
חודשית ,הקטנה שולית של אחוז המשרה לרמה
שתפתח את האפשרות שלה לקבל קצבת ביטוח
לאומי (בשל רמת ההכנסה הנמוכה של הבעל זה
אפשרי) ,תביעה של קצבת ביטוח לאומי שלה
ושל בעלה ,ותביעה של פוליסות הפנסיוניות של
בעלה כך שיקבל קצבה של  1,200שקל ורכיבי
ההון ירוכזו בפוליסת הביטוח.
יצרנו מצב בו הזוג מקבל תוספת הכנסה
חודשית של  8,600שקל למשך ארבע השנים
בהן האישה מתכוונת להמשיך לעבוד .מתוך
הסכומים ההוניים שלה ושל בעלה ,התיק המנוהל
וההפקדות החודשיות ,שיעמדו על יותר מ־5,000

שקל לחודש ,יצרנו בסיס כלכלי של מעל למיליון
שקל ,אשר בעוד ארבע שנים יוכל להניב לפחות
 5,000שקל לחודש כאנונה או כקצבה נוספת.
הזוג שלנו עבר ממצב בו חיים מ־ 9,000שקל
לחודש וחוששים מאוד לעתידם הכלכלי למצב
בו ההכנסה העתידית שלהם בעת הפרישה תעמוד
על  13,500שקל נטו ,שזה הרבה מעבר לרמת
ההכנסה הנוכחית שלהם .עד לשנת הפרישה
ימשיכו ליהנות מהכנסה גבוהה יותר ,חסכון גבוה
יותר ,לחיות בביטחון כלכלי ,ובסוף יוכלו לצאת
לפרישה מעושרת.

תיק פיננסי חדש
כשסיימתי לבנות את התיק ,הדבר הראשון
שעשיתי הוא להכניס את הסוכן לתמונה .כרגע
הוא צריך לבצע הרבה שינויים בתיק הפיננסי,
בקופות הגמל ובמוצרים לגמלה ,ולצאת עם תיק
פיננסי חדש של כמיליון שקל במצטבר בשנים
הקרובות .לא בכל תיק אני יכול לבצע שינויים
מסוג זה ,אבל בשביל הלקוחה שלי ,הלימונדה
הצוננת הזו בשיא הקיץ הייתה ממש במקום.
הכותב הינו מומחה בתכנון פרישה ,חבר ועדת
הפיננסים בלשכת סוכני ביטוח

כל מה שאתם ,ובעיקר סוכנים
פנסיונים ,צריכים לדעת על טופס 161
סו"ב עודד טוביה

צילומים :ערן ירדני ,יעל ,עובדת סוכנות גנוסר

ה

טופס הזה מסתמן כאחד הטפסים שליוו
אותי לאורך כל חיי עבודתי בתחום,
החל משנת  1987ואילך ,כאשר התחלתי
לעבוד כמנהל חשבונות ,חשב שכר ,יועץ מס ,ואף
כמרצה להנהלת חשבונות ומרצה לחשבי שכר.
תפקידו של הטופס מלכתחילה הוא הודעה
של מעסיק לפקיד השומה על סיום עבודתו
של עובד ,כולל פירוט של תחילת העבודה,
סיומה וחישוב המענק .כמו כן ,בטופס הזה
המעסיק מחשב את המס ,מנכה אותו ,אם צריך,
ומעביר לפקיד השומה; על מנת לחשב זאת,
רושם המעסיק את תקופות העבודה (רציפה
ולא רציפה) ואת המשכורת החודשית .הטופס
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כלל גם פרוט סכומי צבירת הפיצויים בקופות
השונות וגם אם יש זכויות לקצבה.
בהמשך נולד טופס 161א ,כשבטופס זה העובד
מצהיר על ההטבות שמגיעות לו ורושם על
פטורים שניתנו בעבר ,היוון קצבאות ,בקשת
פטורים ואף מצהיר מה ברצונו לעשות בכספי
הפיצויים.
טופס 161ג שבא אחר כך ,מתייחס לנושא של
חזרה מרצף פיצויים או קצבה ,ובקשה לפטור
נוסף אם מגיע.
טופס 161ד הוא החשוב מכולם לגבי גיל
פרישה ,קיבוע זכויות או נכות יציבה; בטופס
זה גם בוחר העובד כיצד לנצל את סכום הפטור

אשר מוקצב לו ממס הכנסה ,פטור על הפנסיה,
מענק פרישה או היוון קצבה.
לסיכום ,לכל סעיף בטופס זה ולכל מושג
שהוזכר כאן יש סעיפי חוק משלו ,תרגולים
משלו ,ולטעמי מומלץ שכל סוכן ידע וילמד -
בעיקר אם הוא סוכן פנסיוני .ברבות השנים קמו
מרצים רבים שמלמדים את הטופס ומתרגלים
אותו .ההמלצה שלי היא להירשם ללימודים
שנפתחים דרך הלשכה על מנת לחזק את
מעמדנו ואת המקצועיות בתחום.
הכותב הינו יועץ מס מייצג ,חבר ועדת פיננסים
בלשכת סוכני ביטוח
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רגע משפטי

על נהיגה ללא רשיון ,נזקים
לרכב ,ואובדן כושר עבודה
עו"ד עדי בן אברהם

ב

על רכב המבוטח והנהג ברכב המבוטח
הגישו תביעה כנגד חברת הביטוח וכנגד
סוכנות הביטוח ,בגין אי תשלום תגמולי
ביטוח (נזקי רכוש) ,עקב תאונת דרכים.
חברת הביטוח אשר בחנה את התביעה ,הודיעה
למבוטח כי היא נאלצת לדחות את תביעתו הואיל
ורישיון הנהיגה של הנהג ברכב לא היה בתוקף
במשך חמש שנים .הנהג ,השיב כי רישיון הנהיגה
שלו לא בוטל מעולם ,ולכן יחד עם המבוטח הם
הגישו תביעה קטנה לפיצוי – הן כנגד חברת
הביטוח והן כנגד סוכנות הביטוח ,אולם התביעה
נדחתה ,ועל כך הוגשה בקשת רשות ערעור לבית
המשפט המחוזי.
הנהג טען בבקשת הערעור כי צו ההוצאה לפועל
בגינו דחתה חברת הביטוח את התביעה ,לא מנע
ממנו להחזיק ברישיון נהיגה ,ויתרה מכך הוא כלל
לא ידע על צו ההוצאה לפועל ,רישיון הנהיגה
שלו היה בתוקף במועד התאונה וכן טען כי בית
משפט הסתמך רק על תעודת עובד ציבור ולא על
נוסח הצו של רשם ההוצאה לפועל.
בית המשפט המחוזי אשר לרוב אינו מתערב
בהחלטות בית המשפט לתביעות קטנות החליט
לקבל את בקשת רשות הערעור ,וקיבל את
הערעור מהטעמים הבאים:
עקב סכסוך על תשלום בין הנהג לבין זוגתו
לשעבר ,ניתן צו בהוצאה לפועל לפיו "בקשת
הזוכה בעניין סעד :הגבלת חייב בתיק מלקבל/
לחדש רישיון נהיגה .הוחלט :מאושר" .סעיף

הנהג טען כי צו ההוצאה לפועל לא מנע ממנו להחזיק ברישיון

המחוזי ,ניתן ללמוד כי ראש ההוצאה לפועל יכול
לבחור אחת או יותר מההגבלות האמורות בסעיף,
אולם בצו המקורי של בית המשפט המחוזי לא
נאמרה המילה "מלהחזיק" ולא היה מקום לפיו
בתעודת עובד הציבור יתווספו הגבלות מעבר
לצו המקורי.
בנוסף אין חולק כי רישיון הנהיגה של נהג הרכב
היה בתוקף במועד התאונה ,ולטענת הנהג הוא גם
כלל לא ידע על ההגבלות אשר הוטלו על רישיונו

קיימת גישה המרחיבה בפסיקה את הסייג הקבוע בחוק הפיצויים
לנפגעי תאונות דרכים גם לכיסויי רכוש ,ומשכך אין לשלול באופן
אוטומטי זכאות לתגמולי ביטוח

צילום :גיא קרן

66א( )6לחוק ההוצאה לפועל קובע כדלקמן:
"הגבלת החייב מלקבל ,מלהחזיק או מלחדש
רישיון נהיגה; הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע רשם
ההוצאה לפועל כי הפעלתה עלולה לפגוע פגיעה
ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם את
החוב או שרישיון הנהיגה חיוני לחייב ,עקב נכותו
או עקב נכות בן משפחה התלוי בו; לעניין זה יראו
את מי שהוטלה עליו הגבלה מלהחזיק ברישיון
נהיגה כמי שרישיון הנהיגה שלו פקע מחמת אי
תשלום אגרה".
מהלשון התחבירית של הסעיף קובע בית המשפט
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בעקבות הסכסוך עם זוגתו לשעבר .בית המשפט
המחוזי אף מחדד ומדגיש כי קיימת גישה המרחיבה
בפסיקה את הסייג הקבוע בחוק הפיצויים לנפגעי
תאונות דרכים גם לכיסויי רכוש ,ומשכך אין
לשלול באופן אוטומטי זכאות לתגמולי ביטוח
עקב הגבלה על פי סעיף  66לחוק ההוצאה לפועל,
קל וחומר ,כאשר מדובר על הגבלה טכנית בלבד
שאין בה כדי להשפיע על כשירות הנהיגה של
הנהג ברכב .בית המשפט המחוזי מוסיף כי תקנה
172א לתקנות התעבורה ,לפיה לא יחודש רישיון
נהיגה שלא היה לו תוקף מעל שנה ,אלא אם עמד

מבקש הרישיון בבחינות מחודשות ,בוטלה במהלך
פברואר  ,2017ולכן שגה בית המשפט בהסתמכו
על תקנה זו אשר כאמור בוטלה ,עובר למתן פסק
הדין .מכל הנימוקים הללו מחייב בית המשפט
המחוזי את חברת הביטוח ואת סוכנות הביטוח,
ביחד ולחוד ,לשאת בעלויות הנזקים שנגרמו
למבוטח ,וכן בהוצאות.
כמצוות הפרקליטים אומר כי עלינו לבחון
כל מקרה לגופו ,ואין במקרה אחד להשליך על
האחר ולא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.
אך יחד עם זאת ,חדי העין מבין הקוראים יבחינו
כי הניתוח התחבירי אשר בוצע לעיל על ידי
בית המשפט ,יזכיר להם את הניתוח אשר ערכה
רשות שוק ההון בפרשת "מועלם כנגד מנורה",
עת ציין בית הדין את עמדת הרשות לפיה" :בעוד
שבפוליסות של חברות הביטוח אדם מוגדר
כ'נכה' אם אינו מסוגל לעבוד בכל עבודה אחרת
המתאימה לו לפי השכלתו ,הכשרתו וניסיונו,
כאשר שלושת התנאים מצטברים ,הרי שבתקנון
קרנות הפנסיה המילה "או" מחליפה את ו' החיבור,
כך ששלושת התנאים  -התאמת עבודה האחרת
להשכלתו ,הכשרתו וניסיונו של העמית  -הם
חלופיים .דהיינו ,עמית בקרן פנסיה ייחשב לנכה
אם לא מצא עבודה המתאימה לו לפי השכלתו או
הכשרתו או ניסיונו".
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני
ביטוח

חדשות הלשכה

סוכני הלשכה ישווקו ללקוחותיהם את מוצרי
קרן ההשקעות האלטרנטיביות Value
מדובר בהשקעה סולידית עם ריבית קבועה ושוטפת מגובה בבטוחות נדל"ניות חזקות
רונית מורגנשטרן
מתוך תפישה שלסוכן הביטוח צריכים להיות מגוון
של מוצרים אותם הוא יכול לשווק ללקוחותיו ,כולל
מוצרי השקעה אלטרנטיביים ,מחוץ לשוק ההון,
סיכמה לאחרונה הוועדה הפיננסית בלשכת סוכני
ביטוח בראשות היו"ר סו"ב אודי אביטל ,על שיתוף
פעולה עם קרן ההשקעות האלטרנטיביות ,Value
לשיווק מוצרי הקרן ללקוחותיהם של סוכני הלשכה.
תחום ההשקעות האלטרנטיביות הולך וצומח
בשנים האחרונות על רקע סביבת הריבית הנמוכה
וחוסר היציבות בשוק ההון .גיוון תיק ההשקעות
המסורתי במוצרי השקעה אלטרנטיביים יוצר תיק
השקעות איכותי יותר ,מפוזר יותר ויציב יותר.
לדברי יוסי חכמון ,מבעלי הקרן" :הקרן מתאימה
למי שמחפש השקעה סולידית ,בעלת סיכון נמוך
ובטחונות איתנים ,כמו גם ריבית שוטפת ,קבועה
ויציבה לאורך זמן .ההשקעה בקרן מהווה דרך
להעלאת הערך שמניב תיק ההשקעות ללא הגדלה
של הסיכון".
קרן ואליו הוקמה על ידי יוסי חכמון ואירית
פרנקו .חכמון מנהל ומייסד של עמיתים ניהול
הסדרים פנסיוניים ויש לו ניסיון של מעל עשור
בניהול הון של משקיעים ובשוק ההון .פרנקו
היא רו"ח מוסמכת ,בעלת ניסיון של יותר מ־20
שנה בתחום הפיננסים ויותר מ־ 11שנה בתפקידי
סמנכ"ל כספים בחברות גלובאליות וציבוריות.
השניים הבינו כי גם הלקוחות הפרטיים ,כמו
המוסדיים ,יכולים ליהנות מהפוטנציאל הגלום
במוצרי השקעה אלטרנטיביים ,מחוץ לשוק ההון,
שיכולים להניב תשואה קבועה וחיובית לאורך זמן,
וזאת מבלי להיפגע מהתנודתיות המאפיינת את
ההשקעה בשוק ההון ומבלי להגדיל את הסיכון.
לקרן ואליו שותפים אסטרטגיים – "אובליגו" ו"נץ
גרופ" המתמחים בחיתום ,אשראי ונדל"ן.

עיקרון פעולה פשוט

צילום :באדיבותלשכת סוכני ביטוח

ואליו פועלת בשוק האשראי החוץ בנקאי .העיקרון
שעל פיו היא עובדת די פשוט :ואליו מעמידה
ללווים הלוואות גישור לזמן קצר ,כאשר מנגד
מעמיד הלווה כבטוחה שעבוד מדרגה ראשונה על
נכס נדל"ן למגורים בישראל שברשותו ,ואשר ערכו
הוא לפחות כפול מסכום ההלוואה שהוא מבקש
לקחת" .אנחנו בעצם מעמידים ללווה משכנתה
לזמן קצר ,עד שנה .היתרון במוצר למשקיע הוא
בבטוחות הנדל"ן החזקות ,אשר מפחיתות את גורם
הסיכון למשקיעים ,פיזור שמפחית אף הוא את גורם
הסיכון ,ותזרים קבוע ויציב" ,מסביר חכמון.
מדובר בהשקעה סולידית עם ריבית שוטפת,
קבועה וחיובית לאורך זמן ,שאינה מושפעת
מהתנודתיות המאפיינת את ההשקעה בשוק ההון;
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מימין:לידור לבקוביץ סגן יו"ר הוועדה הפיננסית ,איציק נוי ,אירית פרנקו ,אודי אביטל יו"ר הוועדה ויוסי חכמון

הצעה של מוצרי השקעה אלטרנטיביים ללקוחותיו
של הסוכן היא אפיק חשוב הן מנקודת מבטו של
הלקוח והן מנקודת מבטו של הסוכן .הלקוח נחשף
למוצרי השקעה נוספים וכתוצאה מכך ,יחסי הלקוח־
סוכן מתהדקים ויכולת השימור של הלקוח גדלה.

חיזוק הקשר עם הלקוח
איך יתבצע השת"פ עם סוכני הלשכה?
"הברוקר שלי הוא סוכן הביטוח ,והמוצר של ואליו
מהווה אלטרנטיבה טובה עבורו ברכיב הסולידי
שבתיק הלקוח שלו .יש השקעות אלטרנטיביות
אחרות ,אבל ההבדל שמייחד את ואליו הוא בטוחות
הנדל"ן והיקפן (כפול מסכום ההלוואות).
"ככל שלסוכן הביטוח יהיו יותר כלים ומוצרים
להציע ללקוחותיו ,כך מתחזק הקשר שלו עימם.
זה מצב של win־ .winעולמם של סוכני הביטוח
השתנה רבות בשנים האחרונות ומשתנה גם בימים
אלה .נכון לסוכן להתקדם ולהרחיב את המוצרים
אותם הוא משווק ובד בבד לגוון את מקורות ההכנסה
שלו בעולם של פרמיות שהולכות ונשחקות .יתרון
נוסף לסוכן הוא בהעמקת הממשק עם הלקוח וחיזוק
הקשר עמו".
חכמון מדגיש" :אנחנו מדברים את שפת סוכן
הביטוח; ואליו לא מתייחסת אל סוכן הביטוח
בתפיסה הארכאית של מכירת ביטוחים; כל סוכן
בעינינו ,אם זה בית סוכן או סוכן עצמאי קטן ,הוא
יחידה עסקית בפני עצמה – השילוש הזה של ואליו־
סוכן־לקוח ,לעולם יתחזק".
וממה ייהנה הלקוח? במה עדיפה הקרן שלכם על

השקעות סולידיות אחרות?
"האג"ח של ואליו מגובה בשעבוד ראשון על נכס
נדל"ן ,כאשר ערך הנדל"ן כפול מהיקף ההלוואות
שהועמדו .בנוסף ,קיים פיזור של לווים ,גורם
המפחית גם הוא את הסיכון .מלבד הבטוחה החזקה
ופיזור הסיכון ,המשקיע נהנה מקדימות בקבלת
הריבית" .עוד יתרון שמציין חכמון הוא היציבות
והפחתת הסיכון שמקנה העובדה ש־ 20%מסכום
הכסף בכל השקעה מגיעים במישרין משיתוף
הפעולה בין ואליו לאובליגו" .בכך נוצרת זהות
אינטרסים עם המשקיע" ,הוא מסביר.
לדברי חכמון ,תיק השקעות במסלול כללי
המסורתי והמקובל ,מורכב מ־ 70%רכיבים סולידיים
(אג"ח) ו־ 30%מניות" .אנחנו נותנים פתרון לרכיב
הסולידי עם פוטנציאל של העלאה של הערך שמניב
תיק ההשקעות ללא הגדלה של גורם הסיכון" ,הוא
מציין.
"באופן מסורתי הלקוח משקיע בשוק ההון או
בנדל"ן .לרוב המטרה של הלקוח שרוכש דירה היא
תשואה שוטפת וקבועה לאורך זמן .לאור המחירים
הגבוהים של הנדל"ן בעת הזו ,התשואה שמניבים
דמי השכירות נמוכה יחסית ,וזאת עוד לפני
ההוצאות השוטפות הנדרשות מהאחזקה השוטפת
של הנכס .בנוסף הלקוח לא נהנה מפיזור סיכון היות
ומדובר בהשקעה בנכס בודד .ואליו מהווה ללקוח
חלופה סולידית לא רק לשוק ההון אלא גם לרכישת
נדל"ן .ואליו מהווה חלופה טובה מול שוק ההון ,בטח
ובטח מול האפיקים הסולידיים של שוק ההון וגם מול
הנדל"ן" ,מסכם חכמון.

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

סוכן צעיר

“רציתי להיות בחזית – זו שמתאימה
את הביטוחים לצרכי הלקוח”

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו  והשבוע:
סו"ב לינוי הרוש ,מסוכנות “אופטימל -ביטוח ופיננסים״ וסוכנת משנה ב״רקיע  -ביטוחים ופיננסים״
גיל27 :
מצב משפחתי :בזוגיות
השכלה :בעלת תואר ראשון במנהל עסקים;
התמחות במימון בנקאות
רישיון :בעלת רישיון פנסיוני מתחילת 2018
ועכשיו בתהליך להוצאת רישיון אלמנטרי
למה בחרת להיות סוכנת ביטוח?
“צעדיי הראשונים בעולם הביטוח היו לפני
שנתיים .התחלתי את דרכי בתחום כרפרנטית
ביטוח פנסיוני .תחום זה עניין אותי במיוחד
והחלטתי להרחיב את הידע המקצועי שלי
ולהכיר את העולם הזה מצדדיו השונים ,על כן
פניתי ללימודי הרישיון הפנסיוני.
“עם תהליך הלימודים הבנתי שאני רוצה להיות
זאת שבחזית .זו שיכולה להשפיע על התאמת
הביטוחים עבור הלקוח והצרכים השונים של
הלקוחות”.
מה את אוהבת במקצוע?
“אני אוהבת את היכולת להתאים עבור הלקוח
מוצרים שנכונים ומתאימים עבורו ,ובעת הצורך
לראות איך מסייע הביטוח ללקוח במצבים לא
פשוטים ונותן לו פתרונות ותמיכה כלכלית

הרוש … צילום :ענבל הרוש

משמעותית”.
נתקלת במכשולים בסלילת דרכך כסוכנת ביטוח
חדשה?
“המכשולים היו כמו בכל מקצוע  -הסנכרון בין

התאוריה מהלימודים ומהמקום של התביעות
למעבר לעולם המעשי של הפוליסות”.
באילו קשיים יכולה הלשכה לסייע?
“הקשיים שהלשכה יכולה לעזור להתמודד
איתם הם בעיקר ריסון הפעילות האגרסיבית של
הרגולטור מול הסוכנים והמבוטחים”.
איפה את רואה את עצמת בעוד  10שנים?
“אני רואה עצמי סוכנת עצמאית ובעלת סוכנות
משלי”.
איך את רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
“עתיד סוכני הביטוח יהיה טוב והוא יתפתח
ויתקדם; מרבית האנשים יבינו כי ההתמודדות
מול חברות הביטוח הינה לא פשוטה ומסועפת
לרוב ,ועל כן יצטרכו את הסוכן כדי להתאם
ביטוחים נכונים ולהיעזר בסוכן להגשת התביעה
ולהתמודדות מול חברות הביטוח”.
איזה טיפים יש לך לטובת סוכנים צעירים כמוך?
“להתאים ללקוח את הביטוחים הטובים
והנכונים ביותר עבורו תוך בדיקה מקיפה של
התיק ממבט על; בנוסף ,להיות שירותי ולעזור
ללקוחות ככל האפשר בהתמודדות שלהם מול
חברות הביטוח”.

משנים אסטרטגיה :מנורה מקימה
מרכז חיתום לעסקים בינוניים
רונית מורגנשטרן

מ

נורה מבטחים ביטוח הודיעה בתחילת
השבוע בחוזר לסוכנים על הקמת מרכז
מתמחה בחיתום עסקים .המרכז יהיה
אחראי על כל תהליך החיתום והשירות לעסקים
בינוניים מתוך מטרה לספק לעסקים האלו פתרון
הוליסטי שישלב רמת חיתום ושירות גבוהה ,וזאת
כדי לתת לסוכני החברה פתרון של one stop
 shopמהיר וממוקד לעסקים האלו .המרכז יפעל
כחלק ממחלקת החיתום הראשי באגף עסקים.
אלעד שלף ,משנה למנכ"ל ומנהל אגף עסקים,
מסר כי הסיכונים אליהם חשופים עסקים
בינוניים ,וכנגזרת מכך רמת החיתום והשירות
הביטוחי אליהם הם נדרשים נמצאת במגמת
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עלייה מתמדת.
לדבריו ,הקמת המרכז היא חלק מהאסטרטגיה
של מנורה מבטחים לתת את המוצר הביטוחי
המקיף והטוב ביותר לעסקים הללו באמצעות
יצירת יחידה ייעודית שתתמחה ותתמקד
בעסקים האלו .עוד מסר כי "הקמת המרכז
ממשיכה את המיקוד של מנורה מבטחים בייעול
ושיפור תהליכי יצירת ערך לסוכני החברה
באמצעות תהליך עבודה חדש שמשדרג את רמת
שירות והחיתום .המטרה היא ליצור מומחיות
ומקצועיות על ידי מיקוד בפלח עסקים מסוים
שעד היום לא זכה לפתרון ייעודי מתמחה בענף".
קבוצת מנורה מבטחים מתמחה בניהול עסקי

ביטוח ,פנסיה ופיננסים .הקבוצה מנהלת נכסים
בהיקף של כ־ 180מיליארד שקל .מנורה מבטחים
מציעה מגוון פתרונות בתחומי חסכון ארוך טווח
(ביטוח חיים ,קרנות פנסיה חדשות וקופות
גמל) ,ביטוח בריאות וביטוח כללי .מהחברה
מחזיקה במלוא הבעלות על קרן הפנסיה הגדולה
בישראל ,המנהלת נכסים בהיקף של למעלה
מ־ 100מיליארד שקל .בשנות פעילותה ,מאז
 ,1935ביססה מנורה מבטחים שם של חברה
אמינה ,יציבה ויצירתית ,המעניקה ללקוחותיה
שירות מקצועי ,אמין ויעיל ותשואות מהגבוהות
בענף הביטוח והחיסכון ארוך הטווח ,וזאת לאורך
שנים.

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

קרן ההשקעות ורבורג פינקוס
מעוניינת בעסקות ביטוח

ק

צילומיםshutterstock :

רן ההשקעות האמריקאית ורבורג פינקוס ,שרכשה חברת
כרטיסי האשראי לאומי קארד ,מעוניינת בעסקות ביטוח
ולא בקבלת רישיון לבנק .באחרונה הקרן ביצעה כמה עסקות
של רכישת נתחים של חברות ביטוח ברחבי העולם.
הקרן האמריקאית כבר יצרה קשרים עסקיים עם חברת הראל
השקעות .החברה ,בראשותו של יאיר המבורגר ,תעמיד אשראי
של כ־ 800מיליון שקל למימון חלק מהעסקה לרכישת לאומי
קארד .העסקה הזו תוביל לשיתופי פעולה בין לאומי קארד
להראל בשיווק ביטוחים לבעלי כרטיסי האשראי של לאומי
קארד.
ורבורג פינקוס ,באמצעות  17קרנות אקויטי פרטיות מושקעת
ב־ 780חברות בכ־ 40מדינות .הקרן השקיעה בשנה שעברה
בחברת הביטוח הקנדית SCM Insurance Services
החולשת על קבוצת חברות המשווקות ביטוחים .השנה השקיעה
הקרן בחברת הביטוח ההודית Indiafirst Life Insurance
המשווקת פוליסות ביטוחי חיים בעיקר ללקוחות שני בנקים
גדולים בהודו .גם לורבורג פינקוס יש השקעות במאות חברות
בסקטורים של שירותים פיננסיים ,אנרגיה ,ביטוח בריאות,
נדל"ן ,טכנולוגיה וטלקום.

נערכים לגידול באסונות טבע:
המבטחים רוכשים כיסוי ביטוחי
גדול יותר

מ

בטחי המשנה הגדולים
בעולם מפיקים לקחים
מהעליה באסונות הטבע בשנת
 ,2017שהסבו להם הפסדים
גדולים .לפי סקר של ,P&S
כמחצית מחברות ביטוח
המשנה הגלובליות הפיקו
לקחים ורכשו השנה כיסוי
ביטוח משנה גדול יותר כדי
להתמודד לקראת אסונות
טבע.
הזינוק עומד על פי  3בגודל ההפסדים של מבטחי המשנה בשנה שעברה,
לעומת השנים הקודמות ,פגיעה ברווחי המבטחים ,שכמה מהם נקלעו
לגרעונות בהון מתחת לנדרש .במיוחד נפגעו מבטחי המשנה המבטחים
נדל"ן בארה"ב שהתמודדו עם עליה בהיקף הפיצויים למבוטחים.
סוכנות דירוג האשראי מזהירה ,שאם גם השנה יתמודדו מבטחי המשנה
עם גל תביעות של פיצויים ,עלולים כמה ממבטחי המשנה להיקלע למצבים
קשים .הדבר יחייב אותם להעלות את פרמיות הביטוח.

לוח הביטוח

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

דרושים
פנסיונית בדימוס בעלת ידע עשיר ומקצועי מחפשת
עבודה משרה חלקית באזור השרון עד פ"ת .לפרטים:
כרמלה 052-3872182
לחצי משרה בשעות הבוקר בסוכנות ביטוח ברמת
גן ,דרושה פקידה לתחום חיים ,פנסיה ובריאות .נסיון
חובה .עבודה מול לקוחות בתפעול ,שינוים ,הפקות,
פדיונות ,תביעות .יש לשלוח קורות חיים ל:
calvos@bezeqint.net
למשרד ביטוח ותיק במתחם הבורסה ,ברמת גן דרושה
עובדת דוברת רוסית בתחום אלמנטרי למשרה מלאה,
רצוי עם נסיון .נא לשלוח קורות חיים -
valar2905@gmail.com
לסוכנות ביטוח ותיקה באשדוד דרושה רפרנטית/
עוזרת מקצועית למשרה מלאה או חלקית
ashbit22@walla.co.il
לסוכנות ביטוח באשדוד דרושה פקידת ביטוח
אלמנטרי מנוסה במיוחד בביטוח רכב .קורות חיים
למיילsharlitz66@gmail.com :
דרושים לסוכנות ביטון בצפון :מנהל תיק\שיווק
פנסיוני בעל רישיון ,מנהל שיווק סוכנים ופקידת שיווק
למחלקת טלמרקטינג.קו"חshay@klauzner.co.il :
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
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
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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

שכירות משנה
להשכרה בפתח תקווה על ציר ז'בוטינסקי ,במקום
נגיש ,חדרים (מ־ 10עד  30מ"ר) משרד/ים מרוהט/
ים ,עם כל הציוד והשירותים הנלווים הנדרשים לסוכן
ביטוח( .אינטרנט ,מרכזיה ,חדר ישיבות ועוד)במחיר
החל מ־ 645ש"ח+מע"מ לחודש( ,כולל חשמל ,ארנונה,
מים ,ניקיון) .אפשרות לשכירת חניה פרטית בבנין
עצמו .לפרטים :זיו 0522998888
בנתניה ,להשכרה כדיירי משנה בסוכנות ביטוח .מקום
מרווח ומוכן עם כל התשתיות .מחיר מדהים ,לפרטים
נוספים dani@gsr.co.il
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

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח וותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש
תיק ביטוח חיים ו/או תיק ביטוח אלמנטרי ,סודיות
מובטחתydubin@bezeqint.net .
מפגש הכנה למכירת תיק ביטוח .סוגים של מתווה
עסקה והצד הפסיכולוגי .גשר מיזוגים ורכישות בביטוח
dani@gsr.co.il
סוכנות מובילה רוכשת תיקי ביטוח בכל הענפים ,בכל
הארץ מכפילים גבוהים במיוחד טל052-8033305 :

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה ומ"מ נשיא
הלשכה לשעבר ,רוני שטרן
במות אחיו

רפי שטרן ז"ל
שלא תדע עוד צער

