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מכת חשמל

הוועדה
הפנסיונית בשטח

מתנדבים
למען הילדים

הוועדה תקיים מפגשים
מקצועיים ממוקדים
לקבוצות קטנות של
סוכנים … עמ' 5

חברי הלשכה ישפצו את בית
הילדים "כפר אפל"  סו"ב
שטרק" :קורא לכל חברי
הלשכה לבוא ולתת יד" … עמ' 12

 16אנשים נהרגו השנה
כתוצאה מרכיבה על
אופניים חשמליים
הלשכה יוזמת ביטוח
חובה לרוכבים … עמ' 4



מי יהיה הממונה החדש?
המתמודדים הסופיים :ד"ר משה ברקת (מימין) ,יו"ר הפניקס לשעבר
ובני שיזף ,המשנה למנכ"ל הפניקס לשעבר בימים הקרובים השר כחלון
יבחר מי יהיה הממונה החדש של רשות שוק ההון … עמ' 2
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ראש בראש

משה ברקת או בני שיזף?

כחלון יקבע בימים הקרובים מי מהם יהיה הממונה הבא על שוק ההון • בענף הביטוח סבורים
שהבחירה בשני המועמדים הסופיים האלה מבשרת שינוי לטובה ברגולציה לעומת תקופת סלינגר

רונית מורגנשטרן

ו

עדת האיתור לבחירת הממונה
על רשות שוק ההון בראשות
מנכ"ל משרד האוצר ,שי
באב"ד ,הודיעה כי בחרה פה אחד
בשני המועמדים שנמצאו על ידה
המתאימים ביותר לכהן בתפקיד
הממונה על רשות שוק ההון:
ד"ר משה ברקת ,ששימש בעבר,
בין היתר ,יו"ר חברת הביטוח
הפניקס ובני שיזף ,המשמש משנה
למנכ"ל בקבוצת הפניקס (הודיע
לאחרונה שהוא פורש מהקבוצה.
ר.מ .).המועמדים ירואיינו על ידי
שר האוצר ,משה כחלון ,שיבחר
מבין שניהם את הממונה על רשות
שוק ההון הבא ויביא את מינויו
לאישור הממשלה .ההערכה היא,
שכחלון יבחר במועמד הסופי בימים
הקרובים ,לאור העובדה שהרשות
מתפקדת ללא ממונה כבר למעלה
מחודש ,מאז שדורית סלינגר פרשה
מהתפקיד ב־ 31באוגוסט.
 11מועמדים במהלך ארבעה
מפגשים ,רואיינו על ידי הוועדה
שבה חברים המשנה ליועץ המשפטי
לממשלה מאיר לוין ,הפרופ'
במי יבחר השר כחלון?
גבריאלה שלו ,יו"ר רשות ניירות
ערך לשעבר ,הפרופ' שמואל האוזר
ומנהל מינהל הסגל הבכיר בנציבות
שירות המדינה אילן רם.

לי על העליהום התקשורתי שפגע
בעבודת הוועדה ואולי אף מנע
פוטנציאליים
ממועמדים
נוספים להגיש את מועמדותם.
"עליהום תקשורתי"
כולי תקווה שבפעם הבאה
תנהג התקשורת ביתר
מנכ"ל משרד האוצר ,באב"ד
זהירות כלפי ההליך ותשמור
מסר" :בפני הוועדה הופיעו
על כבודם של המועמדים".
 11מועמדים ראויים וטובים
ח"כ מיכל בירן (המחנ"צ,
שהרשימו כל אחד בכישוריו
חברת ועדת הכספים) שיגרה
ובניסיונו הוא את הוועדה .עם
מכתב חריף לשר האוצר כחלון,
זאת ,שני המועמדים שנבחרו בלטו
בין כלל המועמדים ועל כן הוחלט ח"כ בירן" :סלינגר הייתה לקראת ההכרעה על זהותו של
להמליץ עליהם בפני השר .מדובר חלשה מול הטייקונים הממונה החדש על רשות שוק ההון,
המתריע בפני חזרה על הטעויות
בתפקיד משמעותי למשק ולכלכלה
שעשתה סלינגר במהלך כהונתה" :סלינגר
בישראל ואין לי ספק שמי שייבחר ימלא את
הייתה חזקה מול הכנסת ,אבל חלשה מול
התפקיד בצורה הטובה ביותר .עם זאת ,צר

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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הטייקונים ובעלי האינטרסים.
התנהלות עוקפת חקיקה ראשית,
רשלנות בפיתוח ויישום תקנות
והתקפלות בפני בעלי אינטרסים
 אסור שיישנו בכהונה הבאה.יש למנות אדם שידע להילחם
בטייקונים ,ולשתף פעולה עם
הכנסת .הגיע הזמן לבנות מחדש
את האמון בין נבחרי הציבור בכנסת
לבין הממונה על הרשות ,ובבואך
להכריע בזהות הממונה החדש ,כולי
תקווה כי תיקח זאת בחשבון".
עוד הוסיפה בירן כי" :בחמש
השנים שבהן כיהנה סלינגר
בתפקיד ,היא הצליחה ליצור רושם
של אחת שנאבקת למען הציבור.
המציאות ,למרבה הצער ,הייתה
שונה לחלוטין .במקום להיאבק
בטייקונים ולהילחם למען הציבור
נגד האינטרסים של קרנות הפנסיה,
סלינגר התכופפה שוב ושוב ונכנעה
להן .סלינגר הכריזה על הצורך
להוריד את דמי הניהול על הוצאות
נוספות (שעיקרן השקעות בחו"ל)
מ־ 25ל־ 15אחוז ,אבל נבהלה מלחץ
קרנות הפנסיה ,ואפשרה למצב
להמשיך בדיוק כפי שהיה .מחיר
ההתקפלות הזאת היה כ־ 31אלף
שקלים לחוסך הממוצע".
בענף הביטוח מרוצים מהבחירה של שני
המועמדים הסופיים ,משום ששני המועמדים באים
מתוך הענף" .האמת שהייתי בטוח שימליצו על
מועמדים אחרים ,ואני מרוצה מהבחירה שלדעתי
תביא לשינוי לטובה ברגולציה ,כי שניהם
אנשים 'מהשטח'" ,אמר בכיר בענף .על שביעות
הרצון בחברות הביטוח העידה השבוע העלייה
החדה במניות חברות הביטוח המסורתיות ,לאחר
הודעת ועדת האיתור.
יש לציין ,כי שני המועמדים קשורים לחברת
הפניקס ולקבוצת דלק שבבעלות יצחק תשובה,
ולא ברור אם יוגבלו בעבודתם מול חברה זו
שעומדת בפני מכירת השליטה בה .סלינגר,
למשל ,פסלה את החברות הסיניות שגילו עניין
ברכישתה.

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 השער :אוראל כהן ,פאביאן קולדורף | צילומי אילוסטרציהshutterstock :

חדשות הביטוח

יו"ר פורום החוסכים לפנסיה :להעלות את גיל
הפרישה לנשים בקרנות הפנסיה הוותיקות
העלאת גיל הפרישה תימנע קיצוץ של  1.5%בפנסיה של כלל החוסכים
רונית מורגנשטרן

ר

ועי מימרן ,יו"ר פורום החוסכים לפנסיה,
שלח לשר האוצר משה כחלון ,הצעה
לפתרון שימנע קיצוץ של  1.5%בפנסיה
של עמיתי הקרנות :להשאיר את גיל הפרישה
לנשים לצורך קצבת ביטוח לאומי בגיל  62אבל
להעלות את גיל הפרישה שלהן לפנסיה בקרנות
הוותיקות.
במכתב ששלח השבוע מסביר מימרן" :לפי מה
שפורסם' ,עמיתים'  -הגוף המנהל את קרנות
הפנסיה הוותיקות – אמור לשלוח מיד אחרי חג
הסוכות מכתב למאות אלפי עמיתי קרנות הפנסיה
הוותיקות (הקרנות שקלטו חוסכים לפנסיה לפני
 - )1995שרובם הגדול כבר נמצאים בפנסיה
– לפיו בקרוב יתבצע קיצוץ של בין  1%ל־2%
בפנסיה של עמיתי הקרנות ,לצורך הבטחת האיזון
האקטוארי של הקרנות" ,כתב מימרן לכחלון,
"מדובר בקיצוץ פוגעני ומקומם במקור הכנסתם
של מאות אלפי אנשים שעבדו וחסכו כל חייהם.
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מצד שני ,אנו מבינים את הצורך בשמירה על (חובות) הקרנות להמשיך לגדול .כיוון שכך,
האיזון האקטוארי .כך או כך ,יש בידינו פתרון נאלצת רשות שוק ההון לבצע איזון ולהפחית את
הקצבה לכלל העמיתים ,גברים ונשים ואחד .נוצר
שלא הוצע עד כה ושיכול למנוע את הקיצוץ.
מצב שכדי לשמור על גיל הפרישה הנמוך של
"לפני כשנה החליטה ועדת הכספים
הנשים ,הגברים יקבלו פנסיה קטנה יותר.
של הכנסת להקפיא את העלאת גיל
"אני מציע כאן להפריד בין גיל
הפרישה לנשים מ־ 62ל־ 64ובהמשך
הפרישה לקצבאות הזקנה מהביטוח
ל־ – 67כדי למנוע פגיעה בנשים
הלאומי ,לגיל הפרישה הקובע בקרנות
ממצב כלכלי קשה ,שנפלטו ממעגל
הפנסיה הוותיקות .את גיל הפרשה לנשים
העבודה ונשים במקצועות שוחקים,
שיתקשו להתמודד עם העלאת גיל מימרן …צילום :בקרנות הפנסיה הוותיקות יש להעלות
הפרישה" ,כתה מימרן" ,החלטת ועדת אריאל שפיצר מיד כדי למנוע את קיצוץ הזכויות לכלל
העמיתים .חשוב לציין :העלאת גיל הפרישה
הכספים להקפיא את העלאת גיל הפרישה
חלה במקור על גיל הפרישה לצורך קצבת הזקנה בביטוח הלאומי הוקפאה ,בצדק ,כדי למנוע
של הביטוח הלאומי .ואולם ,בעקבות החלטת ועדת פגיעה בנשים חלשות ,שגם כך נמצאות במצב
הכספים התקבלה החלטה נוספת בוועדת העבודה קשה בשוק העבודה .ואולם ,האוכלוסייה שחסכה
והרווחה של הכנסת אשר הקפיאה בהתאם גם את בקרנות הוותיקות מבוססת ומסודרת יותר ומצבה
טוב יותר .כך ניתן למנוע את הפגיעה הצפויה
העלאת גיל הפרישה בקרנות הפנסיה הוותיקות.
"ביטול העלאת גיל הפרישה גרם להתחייבויות בפנסיונרים בקרנות הפנסיה הוותיקות".

חדשות הביטוח

ביטוח חובה
לרוכבי אופניים
חשמליים
ביוזמת הלשכה
רוזנפלד :הפתרון שמציע שר התחבורה
הוא חלקי מאוד; אין בו פיצוי לנפגעים

רונית מורגנשטרן

ל

שכת סוכני ביטוח החלה לקדם הצעת
חוק שתחייב רכישת ביטוח חובה לרוכבי
אופניים חשמליים ,שתוגש במהלך מושב
החורף של הכנסת אשר ייפתח בימים הקרובים.
על ההצעה יהיו חתומים חברי הכנסת נאוה בוקר
ומיקי זוהר (ליכוד); איציק שמולי ואיתן כבל
(המחנ"צ ,יו"ר ועדת הכלכלה) וד"ר יפעת שאשא
ביטון (כולנו).

לדברי יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי סו"ב
ישראל גרטי" :הלשכה שוקדת בימים אלו על
הפתרון הטוב ביותר לציבור בישראל ,תוך
התייעצות והבנה כי הנושא רגיש ודורש הסדרה
כלל מערכתית .הלשכה תשמח לשבת ואף
להיות מובילה בפורומים הרלוונטיים ,ובשבועות
הקרובים ,עת חזרת הכנסת מפגרה ,צפויים
התרחשויות של מקבלי ההחלטות בנדון".

שר התחבורה מתנגד לביטוח

גרטי … צילום:
באדיבות הלשכה
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שר התחבורה ,ישראל כץ ,מתנגד לביטוח חובה
לרוכבי אופניים חשמליים כמו גם להליך רישוי
מיוחד .לדבריו ,כפי שכתב בדף הפייסבוק שלו:
אין לחייב את הרוכבים בהליך רישוי מיוחד
וכפועל יוצא מכך ,לא לחייב את כלל הרוכבים
בתשלום ביטוח של אלפי שקלים לשנה ,שיבטלו
לחלוטין את הייחודיות והיתרון של השימוש
באופניים החשמליים ,על פני קטנוע ,או כל כלי
דו גלגלי אחר ,בבחינת אופניים לעשירים בלבד",
כתב השר והוסיף" :הפתרון שקידמנו ,ביחד עם
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ,הוא שילוב
נושא האופניים החשמליים וכללי ההתנהגות
והרכיבה הנכונה ,בלימודי החינוך התעבורתי
בבתי הספר התיכוניים ,בליווי פעילות הסברה
נרחבת .ניתן בהחלט לשקול התניה של השימוש
באופנים חשמליים לבני 16־( 17או עד הוצאת
רישיון נהיגה לרכב) בקבלת אישור על השתתפות
וסיום הקורס" .במשרד התחבורה הוחלט גם על
החמרת אכיפה וענישה בקרב רוכבי האופניים

החשמליים .תכנית ההסברה והאכיפה ייכנסו
בתוקף ב־ 1בינואר .2019
בתגובה לדבריו של שר התחבורה אמר נשיא
הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד" :הפתרון שמציע
השר כ"ץ הוא חלקי מאוד; אין בו התייחסות לפיצוי
הנפגעים ולשם אנחנו מכוונים בהצעת החוק".

נושא חם
יש לציין ,כי העיסוק הנרחב בממשלה ,בכנסת
ובגופים ציבוריים אחרים ,בנושא האופניים
החשמליים ,בא בעקבות מותו של הנער ארי נשר
ז"ל (בנו של הבמאי אבי נשר) נהרג לאחר שנפגע
בעת שרכב עם חברו על אופניים חשמליים בתל
אביב .על פי נתוני הרשות הלאומית לבטיחות
בדרכים ,מתחילת  2018נהרגו  16רוכבי אופניים
חשמליים ועשרות אחרים נפצעו מפגיעה של
אופניים חשמליים.
בנוסף ,התראיין השבוע נשיא הלשכה לכלי
תקשורת רבים ,ראיונות שזכו לתמיכה ולמחמאות
מחברי כנסת רבים ומובילי דעה שונים.
כיום מציעה רק חברת שומרה פוליסה מאושרת
הנותנת מענה לביטוח צד ג' רכוש וגוף להולכי
הרגל .מגדל הודיעה בחודש שעבר על ביטוח
לכיסוי נזק פיזי לאופניים (במקרה של תאונה),
כיסוי לחבות הרוכב בגין נזקי גוף ורכוש לצד
שלישי ,וכן כיסוי לנזקי מוות או נכות של
הרוכב בעלות של פחות מאלף שקלים בשנה.
שיווק הפוליסה יחל לאחר אישור רשות שוק
ההון.

חדשות הביטוח

מנגישים את הוועדה הפנסיונית לסוכנים בשטח
הוועדה תקיים מפגשים מקצועיים ממוקדים במחוזות לקבוצות סוכנים
רונית מורגנשטרן

ב

יוזמת יו"ר הוועדה הפנסיונית סו"ב
מיכאל נוימן ,והממונה על ההדרכה
בוועדה סו"ב מיכל שילה ,החלה הוועדה
בייזום מפגשים מקצועיים מול קהל סוכנים
מצומצם ברחבי הארץ.
לדברי סו"ב שילה ,בכל מפגש ישתתפו 20־30
סוכנים בהרשמה מראש ,ליום עיון מקצועי ממוקד
בנושא הפנסיוני שיימשך כשלוש שעות ובו
ירצו בפני הסוכנים חברי הוועדה הפנסיונית על
הנושאים הבוערים ברגולציה ובעבודה.
שילה" :החלטנו על קבוצות קטנות כי שמנו לב
שבכנסים מחוזיים/ארציים בהם עומד מולם מרצה
במשך כחצי שעה ,הסוכן לא ממצה את הנושא.
הוא שומע והולך הביתה ,אבל מה הוא עושה עם
זה למחרת בבוקר? אנחנו ניתן להם מידע פרקטי
על עבודה בנושאים שיעלו ונענה לשאלות
שמטרידות אותם".
ימי העיון המקצועיים יתקיימו במשרדי
המכללה לפיננסים וביטוח בכל המחוזות" .בבאר

שבע למשל ,המפגש יתקיים בחדר הישיבות של
לשכת המסחר; ב־ 22באוקטובר כבר נקבע מפגש
עם חברי סניף חיפה בראשות סו"ב אניה לוין והוא
יתקיים בכיתת המכללה; ב־ 19בנובמבר יתקיים

להלן הנושאים אשר יועברו
על ידי חברי הוועדה
במפגשים עם הסוכנים:
 .1חוזר הצרוף – הכר את הלקוח והר
הביטוח
 .2מסמך ההנמקה החדש
 .3חוזר השרות  -תקנון אחיד – קרנות
הפנסיה
 .4אובדן כושר עבודה בגילוי הנאות
 .5סעיף  – 21שחרור פיצויים לעובד

מפגש בראש פינה אותו מארגנת סו"ב יעל לוי
במשרדי שחם; ב־ 26בנובמבר יתקיים מפגש
לסניף רמת־גן־גבעתיים בראשות סו"ב זהבה
פורת בחדרי המכללה בתל אביב",
מפרטת שילה ומוסיפה כי טרם
נקבעו תאריכים נוספים וכן
כי בהתאם להנחיית הוועד
המנהל ,הוחלט על שיתוף
פעולה עם הוועדה להכשרת
הסוכן וסוכנים צעירים
בראשות סו"ב דביר רפ ,שאמור שילה … צילום:
באדיבות הלשכה
לארגן מפגשים נוספים".
שילה מדגישה ,כי פרויקט
ההנגשה הוא כרגע פיילוט לרבעון הזה" ,ואם זה
יצליח נעשה תכנית מפורטת לשנה הבאה .עכשיו
אנחנו מתמקדים בנושאים האקוטיים שעל הפרק.
בכל מפגש יהיו שתיים־שלוש הרצאות וכמובן,
אם סוכן יעלה בעיה וצורך לפתרון ,יסייעו לו
במסגרת המפגש" ,היא מוסיפה.

הביטוח האוטונומי הראשון בעולם
מטעינים את הכרטיס ולא מוציאים כסף מהכיס
הטענה עצמית של כרטיס ה PassportCard-שברשותכם:
• לתשלום מידי במקום ,במקרים רפואיים בחו"ל.
• למשיכת מזומן במקום ,מכל כספומט בעולם
במקרה של עיכוב בהגעת הכבודה.

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי ( )2014בע״מ | החברה המבטחת  -הפניקס חברה לביטוח בע״מ | בכפוף לתנאי הפוליסה ,חריגיה
וסייגיה | בכפוף לחיתום רפואי | ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות השימוש בכרטיס ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס.
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זרקור אישי

ביטוח סייבר – הכיסויים המוצעים
לקראת כנס אלמנטר  ,2018נערוך ראיונות עם חברי ועדת הביטוח הכללי  השבוע :סו"ב גיל סופר

מ

זה תקופה ארוכה אנו עדים
להתפשטות מתקפות הסייבר על
ארגונים ,חברות ומדינות.
חדירת גורמים עוינים למערכות המידע
למטרות ריגול ,כופר או סתם לשם גרימת
נזק בזדון נעשה דבר שבשגרה ולא עובר יום
שגוף או אדם כלשהו לא נפגע מהתופעה.
אחד הדברים שמאפיינים את התופעה
הינו שהרבה פעמים הגופים שנפגעים לא
מדברים על כך על מנת למנוע פגיעה
בשמם הטוב ובמוניטין המקצועי שלהם.
חשוב לזכור ,שככל שאנו מתבססים על
הטכנולוגיה בחיינו הפרטיים והעסקיים
כך החשיפה לנזקים במרחב הסייבר הולכת
ועולה וצריך להפנים את העובדה שביטוח
סייבר צריך להיות חלק בלתי נפרד ממערך
ביטוחי העסק של המבוטח כשם שמבטחים
אותו כנגד סיכוני רכוש ו/או חבויות
רגילים.
היות שהחשיפה קיימת אצל כל אדם או
גוף שמשתמש במערכות מידע יצאו בשנים
סופר
האחרונות חלק מחברות הביטוח בתוכניות
ביטוח מיוחדות ובתעריפים סבירים יחסית,
שנועדו לתת מענה לחשיפות הקיימות בתחום  .2חבות בגין אירוע סייבר אצל המבוטח ואשר
זה וחשוב להציע את הביטוח הנ"ל למבוטחים .גרם נזק לצד ג’
להלן עיקרי הכיסויים המוצעים על ידי
חברות הביטוח השונות – כמובן ,שנוסח
הפוליסה של כל חברה וחברה הוא הקובע .ביטוח סייבר צד ראשון
כיסוי בגין גניבת סייבר ,סחיטת סייבר
הפוליסה מקנה כיסוי לשני סוגי סיכוני סייבר
והוצאות שיקום הרשת של המבוטח.
מרכזיים:
כמו כן ,כיסוי לאובדן תוצאתי עקב אירוע
סייבר שפגע במערכות המחשוב של המבוטח,
 .1נזק למבוטח עצמו (צד ראשון)

וכן "הוצאות תפעול סבירות נוספות",
אשר נגרמו למבוטח במהלך תקופת
השיקום ,עקב אירוע הסייבר.
בחלק מהתוכניות ניתן לרכוש הרחבה
בדבר הוצאות סבירות הכרחיות שהוציא
המבוטח והנדרשת על פי דין ,בקשר עם
הודעה לצד ג' (נפגע) בדבר אירוע הסייבר.

ביטוח חבות סייבר כלפי צד ג'
הגדרת החבות המכוסה הינה רחבה
וכוללת ,בין היתר ,חשיפת מידע ,הפרת
פרטיות ,החדרת וירוס ,הפרת זכויות
יוצרים או הוצאת דיבה כלפי צד ג'
עקב אובדן או נזק לנתונים של האחרים
השמורים אצל המבוטח .ניתן לרכוש
הרחבות נוספות בהתאם לתוכניות הביטוח
של כל חברה וחברה.
יש לציין ,כי ניתן לרכוש את הכיסוי
כהרחבה לפוליסת בית העסק של המבוטח
או כפוליסה עצמאית מפני סיכוני סייבר
– הדבר תלוי בתחום פעילותו ובהיקף
פעילותו של העסק.
לסיכום ,גם אם מדובר בביטוח חדש ופחות
מוכר עלינו הסוכנים להרים את הכפפה
ולהציע ללקוחותינו את הביטוח הנ"ל.
בהזדמנות זו ברצוני להוסיף כי בכנס
האלמנטרי הקרוב באילת נקדיש מספר
הרצאות לסיכוני הסייבר כאמור.
הכותב הוא סמנכ"ל לידור סוכנות לביטוח,
חבר הוועדה לביטוח אלמנטרי בלשכה

אפליקציית נסיעות לחו"ל של הראל

ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בבית...
זמין עכשיו בחנות האפליקציה
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כשה"שמיים פתוחים" – צריך
לחשב מסלול מחדש

יש שיעדיפו לטוס ב" ,"LOW COSTלשלם פחות ולקבל פחות; אך מבוטח שירצה לקבל שרות
של "מחלקת עסקים" או "מחלקה ראשונה" ,ייאלץ לשלם תשלום נוסף לנותן השרות

סו"ב עמנואל ישראלי CLU CFP

ה

מושג " "LOW COSTהינו מילה נרדפת
בימינו ל"טיסה זולה" או במילים אחרות:
תשלום מינימלי עבור תמורה מקסימלית.
אך האם גם בעולם שבו כלכלה חופשית ותחרות
עסקית ,הדבר הינו ערובה להצלחה? או שמא קיים
מרכיב נוסף שיש לקחת בחשבון כאשר בודקים
את היחס בין עלות לתועלת?
בעולם התעופה ,המטרה העיקרית של הנוסע הינה
להגיע מנקודה  Xלנקודה  .Yאם הכיסא במטוס
יהיה יותר נוח או פחות נוח ,אם מספר הארוחות
וטיב הארוחות יהיו טובות יותר או פחות מזינות
וטעימות ,באם כמות המטען שיוכל הנוסע לקחת
עימו או באם יוכל לשבת במקום המועדף עליו ,כל
אלו ,ככל שהינם חשובים ,לא ימנעו את הגעתו של
הנוסע ליעדו ,ומהווים רק מטרה משנית.
בכדי להגיע לנקודה  ,Yכל אשר יצטרך לעשות,
הוא לשלם כרטיס בעלות בסיסית ,ולהתראות
ביעד .אך באם ירצה לשדרג את תנאי הטיסה
(לשבת במקום נוח יותר ,לקבל שרות אדיב יותר
מהדיילים ולקחת עימו מטען גדול יותר ועוד),
יצטרך לשלם יותר בעבור כרטיס הטיסה .משמע,
שרות עולה כסף .וכל זאת ,לאחר שכבר דילגנו
מזמן על שירותו/תיווכו של "סוכן הנסיעות
הקלאסי" .מישהו זוכר אותו?
בעולם הכלכלה המודרנית של היום ,למושג
" ,"CUT THE MIDDLEMANישנה משמעות
כספית .ככל שפחות גורמים מעורבים בקשר בין
היצרן לצרכן הסופי ,מחיר המוצר – ירד .ומה קורה
בענף הביטוח? בעולם המתפתח של היום ,שבו
כמעט כל מוצר צרכני ,ניתן להשיג באמצעות
האינטרנט ,ענף הביטוח אינו יוצא דופן .ישנם
כאלו האומרים שאנו נמצאים בעידן של שינויים
יום־יומיים.
פרופ' יהודה כהנא (מומחה בעל שם עולמי
בענף הביטוח) היטיב לתאר זאת כשינוי של עידן.
ענף הביטוח כמו ענפים רבים אחרים ,עבר ועודנו
עובר שינוי מהותי .קוראים לזה – חדשנות .ומי
שלא עולה על "רכבת החדשנות" ,דינו שהרכבת
תדרוס אותו .ולמרות שחדשנות הינה הכרחית
לצורך צמיחה ,הרי היא בעייתית ,מעטים מאד
מאמצים אותה ,כאשר הסיבה העיקרית לכך הינה
– פחד.
אך כדי להתגבר על הפחד ,יש לבצע דבר מאד
פשוט ,לבטל את הפחד ,בכך שנשתמש בו לצורך
דחף( .אותן אותיות ,רק בסדר הפוך).

 4 | 9אוקטובר 2018

הימים בהם סוכן נתן שרות בחינם  -תמו

וכיצד עושים זאת ,אם לא באמצעות ערך מוסף
שאנו מביאים לצרכן? וכיצד המושג "LOW
 "COSTמתקשר לענף הביטוח? הרי ,את כל מוצרי
הביטוח הבסיסיים ,ניתן להשיג היום בתצורת
" :"LOW COSTביטוח רכב ,דירה ,בריאות ,חיים,
אובדן כושר עבודה ,תנאים סוציאליים ועוד.
באמצעות גלישה באינטרנט ניתן להשיג כמעט
כל כיסוי ביטוחי (תוך דילוג על הסוכן המתווך).
חברות הביטוח אף הקימו (כל אחת בצורה
כזו או אחרת) ערוצי הפצה ישירים לצרכנים
שבאמצעותם ,כל אחד יכול לגלוש ולרכוש לעצמו
את הביטוח אשר "לדעתו ולמיטב ידיעתו והבנתו",
הינו הטוב לו ביותר" .מוקדים טלפוניים" קיימים
בשפע ,ומציעים לצרכן כל מוצר ביטוחי אפשרי
(אך בעיקר מוצר שאין בו צורך ,ויותר גרוע – מוצר
שאינו מתאים).
רק לאחרונה הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל
אביב תובענה ייצוגית כנגד סוכנות ביטוח על
מכירה ושיווק כיסויים ביטוחים באמצעות אנשי
מוקד שאינם בעלי רישיון סוכן ביטוח מורשה כדין.
אז בשביל מה צריך את "סוכן הביטוח"? גם כאן ,יש
מקום לשינוי תפיסה ומחשבה ,מצד כל העוסקים
בענף ,ולא פחות – גם מצד הצרכן.
האם לצרכן הממוצע ,יש מספיק מ"דעתו ולמיטב

ידיעתו והבנתו" בכדי לרכוש את המוצר המתאים
לו ,ולא את המוצר שהינו הכי זול ("הטוב לו")? ואם
נחזור לדוגמא שצוינה בתחילה ,האם הנזק המרבי
שיכול להיווצר עקב רכישת כרטיס טיסה בסיסי
לעומת כרטיס במחלקה משודרגת ,יכול להשפיע
על חייו של הנוסע? ודאי שלא .לכל היותר זה
ישפיע על הרגשתו במשך הטיסה בלבד .אך רכישת
מוצר ביטוחי/פנסיוני לא מתאים ,עשוי ו/או עלול
להשפיע על ה"נוסע" ובני משפחתו לכל ימי חייו.
וכאן ,צריך להיכנס "סוכן הנסיעות" ,המקצועי
והמיומן שיתאים את המוצר המתאים ביותר.

שמיים פתוחים
בימים עברו ,חברות התעופה (ה"יצרנים") ,תגמלו
את סוכני הנסיעות (סוכני הביטוח) על פי כמות
ומחירי כרטיסי הטיסה (מספר פוליסות וסוגיהן).
אך בעידן הנוכחי של משק חופשי" ,שמים פתוחים",
תחרות בריאה ,התגמול הנ"ל ,הפך להיות זניח,
ואילץ את כל ענף סוכני הנסיעות "לחשב מסלול
מחדש".
ומה בענף הביטוח? שינויים והנחיות רגולטוריות,
גרמו לענף הביטוח כולו לעשות "חישוב מסלול
מחדש" .הצורך בהתייעלות אצל הגופים המוסדיים,
אילץ ומאלץ לקצץ בעלויות תפעול ,מה שגורם
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בסופו של דבר ,ירידה באיכות השרות המוענק
לציבור (מבוטחים וסוכנים) ,הפחתת התגמול
לסוכנים ,מה שגורם לחוסר כדאיות כלכלית לטיפול
ב"נוסע" .אז מה? תם עידן "סוכן הביטוח"? כן – ולא.
ב־ ,1994ביל גייטס אמר ש"בנקאות הינה הכרחית,
אבל הבנקים אינם הכרחיים .אם אני לא הכרחי
אבל העשייה שלי הכרחית ,סימן שצריך לבחון
את הדברים מחדש" .בעיני רבים ,המילה "ביטוח"
נקשרת רק לדברים שליליים" .לא משלמים",
"לוקחים כסף מאנשים"" ,מתעשרים על חשבוננו".
אך האם מישהו יכול להעלות בדעתו את העולם
המודרני ללא ענף הביטוח? מישהו יכול להעלות
בדעתו את הכלכלה המודרנית ללא ענף הביטוח?
על כל סיפור שלילי כזה או אחר הקשור לענף
הביטוח (ואכן ישנם כאלה) ,יש אין סוף סיפורים
שמוכיחים את ההיפך ,אך אותם לא שומעים ,ולא
רואים .זה פשוט "לא מעניין".
ישנם אנשים השונאים את חברות הביטוח וסוכני
הביטוח ,אך עדיין מחפשים את הביטחון ,האמון
והמקצועיות של סוכן הביטוח .אז אם הכוונה הינה
ל"סוכן הביטוח הקלאסי" שמכר את מוצרי חברות
הביטוח הרגילים בצורה הרגילה כפי שהוכתב לו על
ידי חברות הביטוח ,אז כן ,תם עידן סוכן הביטוח.
אבל אם הכוונה ל"סוכן הביטוח" אשר יתאים
עצמו לרוח התקופה ,יתמקצע ,ילמד ,יהיה מעודכן
כל הזמן ויתאים לצרכן את מה שמתאים לו ,ולא
את מה שטוב לו ,אז לא.
אז אם הכוונה לאותו סוכן ביטוח המעוניין למכור
לך כל מוצר ביטוחי ולהיות בעצם "זבן ביטוח",
שמעוניין למכור כמה שיותר מהמוצר עצמו בכדי
לקבל פרס כזה או אחר מחברת הביטוח – אז כן.

ימיו של סוכן ביטוח כזה – תמו ,ומי שעדיין חי
ונושם ,מדובר ב"פרפורי גסיסה" ,וצועד בגאון
ובגאווה לקראת "מותו העסקי".
אך אם מדובר באותו סוכן ,אותו אחד שעולה כסף,
אך שווה זהב – אז לא .כי רק סוכן טוב הינו גדול
מספיק להודות בטעות ,חכם מספיק להפיק ממנה
תועלת וחזק מספיק בכדי לתקן אותה .ואת זה ,רק
"סוכן נאמן לקוח" יוכל לספק.
לתפישתי ,על סוכן הביטוח יהיה להיות "נאמן
לקוח" ולא "נאמן חברה" וזה יהיה סוכן הביטוח
העתידי .ומה תפקידו של ה"נוסע" (צרכן)? בכל
הסיפור? הצרכן צריך להבין ששרות עולה כסף.
אמר מי שאמר ש"שרות שווה כסף ,אך טיפשות
עולה יותר" .הצרכן צריך להבין שכדי לקבל את
השרות המתאים לו ביותר – הוא צריך לשלם עבורו.
הוא צריך להבין שביטוח זה העסק שלי ולא תחביב,
וכבעל עסק שמנהל עסק בתחום הביטוח ,פיננסים
והייעוץ האישי ,מטרתי הינה להניב לצרכן רווח
מקסימלי תוך מתן שרות מקסימלי ובכדי שהדבר
הנ"ל יתקיים ,הצרכן צריך לשלם.
צריך לזכור ש"סוכן ביטוח" ,זה רק שם של
הרישיון מטעם משרד האוצר המתיר לי לעסוק
בתחום .הצרכן צריך להבין שכדי שסוכן הביטוח
שלו יהיה "מקצוען ,עדכני ,מצויד טכנולוגית",
הדבר כרוך בעלויות כספיות .גבינה חינם יש רק
במלכודת עכברים ,ואוכל חינם יש בבתי הכלא.
הימים שבהם מבוטח רכש פוליסת ביטוח כזו או
אחרת ,ובשל כך חשב שמהיום והלאה – כל מה
שיצטרך ,הסוכן יטפל בחינם – תמו.
הצרכן צריך להבין שאת עבודות ההתנדבות
של הסוכן שלו ,הסוכן יעשה בהתאם לשיקוליו

הפרטיים ,בזמנו החופשי וללא כל קשר לעיסוקו.
לא מכיר שום סוכן ביטוח אשר הכריז על עצמו
כמלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח).
האם להרוויח זו בושה? נכון ,אני מבטיח ש"סוכני
החינם" ,יישארו בשטח וינסו לזנב ולקבל "לקוחות
פוטנציאלים" .זו המילה הבעייתית.
עד כמה שזכור לי ,בפעם האחרונה שהלכתי
למכולת וביקשתי לשלם עם שטר של "פוטנציאל",
זרקו אותי בבושת פנים .פשוט ,רצו כסף .אני מוכן
אישית לתת לכל לקוח שלי פתרון לבעיותיו
הביטוחיות ,שלא יעלו לו כסף ,אך שלא יתפלא
באם ביום פקודה ייווכח לדעת שהינו "לקוח יתום".
לכל אותם אלה המזכירים לנו שאנו מקבלים עמלה,
אז העמלה אותה מקבל הסוכן מחברת הביטוח ,הינה
אך ורק תמורת התיווך שנעשה בין היצרן לצרכן.
פוליסה שלא דרשה שום טיפול ,תשלם את אותה
עמלה כפי שפוליסה זהה אחרת ,דרשה טיפול במשך
הזמן .העמלה אינה משקפת ומשקללת שום תגמול
בגין שרות שוטף לאורך כל חיי הפוליסה.
לכן ,באם עדיין ה"נוסע" בחר לטוס ב"LOW
 ,"COSTהרי במידה וירצה לשנות/לטפל/לקבל
תשובות כאלו או אחרות – יצטרך לפנות למחלקות
"שרות הלקוחות" של "חברת התעופה" ויטופל
בצורה כזו או אחרת ,ולא ישלם דבר.
מי שירצה לקבל שרות של "מחלקת עסקים"
או "מחלקה ראשונה" ,ייאלץ לשלם תשלום נוסף
לנותן השרות.
ועכשיו ,כל מה שהנוסע/ת צריכים להחליט –
באיזו מחלקה לטוס?
הכותב הוא מתכנן פיננסי מוסמך

מוקי אברמוביץ מונה ליו"ר איילון ביטוח
יו"ר איילון אחזקות ומנכ"ל איילון ביטוח ,ברכו את אברמוביץ על בחירתו לראשות הדירקטוריון
וציינו ,כי ניסיונו הניהולי העשיר הוא נכס אסטרטגי ותוספת כוח משמעותיים וחשובים לאיילון

רונית מורגנשטרן

ק

בוצת איילון ביטוח ,בהמלצת
דירקטוריון חברת האם איילון
אחזקות ,בחרה באיש הביטוח הוותיק
משה (מוקי) אברמוביץ לכהונת יושב ראש
הדירקטוריון של איילון ביטוח ,במקומו של
ישראל דוד ,שהודיע בחודש יוני השנה על
רצונו לסיים את תפקידו.
אברמוביץ ,מאושיות ענף הביטוח בישראל,
כיהן במשך שנים רבות במגוון תפקידים בכירים
בשוקי הביטוח והפיננסים ,ובהם ,בין השאר,
כמנכ"ל משותף בהראל חברה לביטוח ,כמשנה
למנכ"ל הראל השקעות בביטוח ופיננסים,
כמנכ"ל הכשרת הישוב ביטוח ,וכדירקטור
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החברה האם של איילון ביטוח
בשורת חברות מתחומי הביטוח
שהמליץ בפני הדירקטוריון על
והפיננסים .עד למינויו כיו"ר
המינוי ,ואריק יוגב מנכ"ל איילון
איילון ביטוח כיהן אברמוביץ
ביטוח ,ברכו את אברמוביץ על
כדירקטור חיצוני בחברת
בחירתו לראשות הדירקטוריון
הביטוח "הפניקס".
וציינו ,כי ניסיונו הניהולי העשיר
אברמוביץ ,שהינו בוגר
בכלל ובענף הביטוח בפרט הוא נכס
האוניברסיטה העברית בראיית
חשבון ,מעורב גם בפעילות ציבורית אברמוביץ … צילום :אסטרטגי ותוספת כוח משמעותיים
בהתנדבות; כיהן כמשנה לראש העיר עיריית רמת גן וחשובים לאיילון .יוגב הודה במעמד
רמת גן ויו"ר החברה הכלכלית רמת גן ,ועד הבחירה באברמוביץ גם ליושב הראש היוצא,
הבחירות הקרובות לרשויות המקומיות מכהן ישראל דוד ,שסייע רבות בייצובה של איילון
והתוויית האסטרטגיה העסקית העדכנית של
כחבר מועצה וחבר הנהלת העיר רמת גן.
שלמה גרופמן ,יושב ראש איילון אחזקות ,החברה.
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רגע משפטי

מוטבים למול צוואה

עו"ד עדי בן אברהם מחדד  -המבוטח הוא שקובע מיהם המוטבים
ולכן אם החליט לשנותם יש לקיים את בקשתו המאוחרת

עו"ד עדי בן אברהם

ב

מאמרי לפני מספר שבועות ,הערתי כי
היום אין ודאות לעניין מוטבים למול
נהנים על פי צוואה ,למול מעקלים,
למול משעבדים ,למול מלווים ועוד .לאחר פרסום
המאמר ,קיבלתי לא מעט פניות של סוכני ביטוח
ויועצי ביטוח בכירים אשר שאלו אותי "האמנם?
הרי תמיד אנו רושמים את המוטבים כי זה מה
שקובע".
לכן ,השבוע היה לי חשוב לחזור לנושא
ולחדד ,שאכן המוטבים זה מה שקובע ,אבל
עם סייג אחד משמעותי  -המוטבים הם אמנם
אותם אנשים אשר המבוטח בחר לקבוע אותם
כמי שיהיו זכאים לכספים ,אך כפי שכתבתי,
המבוטח הוא שכתב וקבע את זהותם בהצעה
ולכן אם הוא החליט לאחר מכן לתקן במסגרת
צוואה את המוטבים ולציין באופן מפורש נהנים
(מוטבים) חדשים ,הרי המטרה היא לקיים את
בקשתו המאוחרת .כך פועלים חלק מבתי
המשפט ,לאחרונה ,כדי לקיים ולכבד את רצון
המת (המבוטח/ת).
כך למשל ,ניתן לראות כי החודש ניתן פסק דין
של בית המשפט ,שעניינו מחלוקת בין מוטב לבין
הקופה.
לטענת המוטב ,הקופה עיכבה את כספי העזבון
של אמו המנוחה ,והתנתה אותם בקבלת הצוואה
המאושרת מהרשם לענייני ירושה .המוטב (בנה

של המבוטחת המנוחה) קבל על דרישות הקופה
וטען כי זכויותיו מכוח היותו "מוטב" גוברות ואין
מקום להמתין לצוואה ולכן התנהלותה של הקופה
אשר עיכבה את הכספים הינה התנהגות בחוסר
תום לב ובשיהוי ניכר ,תוך שהיא נאחזת בדרישה
לקבל את הצוואה של המנוחה בטרם תעביר את
הכספים.

הקופה טענה כי אכן המוטב הוא אחד המוטבים
הרשומים במסמכי המוטבים המצויים במשרדי
הקופה אך היא ביקשה לקבל את הצוואה על מנת
לוודא שאין שוני בין רצון המנוחה בהצעה למול
הצוואה .המוטב השיב כי קיימים פסקי דין ,לרבות
של בית המשפט העליון ,לפיהם אין לעכב כספים

של מוטב הנקוב בשם ,שהרי סעיף  147לחוק
הירושה התשכ"ה  ,1965קובע כי כספי הקופה
אינם חלק מהעזבון .ואולם הקופה השיבה כי מאז
ניתנו פסקי דין סותרים.
לאחר שבחן את הנתונים קבע בית המשפט
כי אכן במהלך השנים האחרונות ,ניתנה פסיקה
מאוחרת בערכאות נמוכות לפיהן יש מקום לכבד
את רצון הנפטר בצוואתו .אף הממונה על רשות
שוק ההון הביע דעתו במסגרת התקנון התקני
לקופת גמל לא משלמת לקצבה ,לפיה ניתן
להתבסס על צוואה מאוחרת (בהתקיים שלושת
התנאים האמורים בתקנון ,אשר אחד מהם הינו
שהצוואה מאוחרת למועד מתן הוראת המוטבים
לחברה המנהלת).
משכך ,קובע בית המשפט כי הקופה פעלה
בדין כאשר ביקשה להמתין לקבלת הצוואה
המאושרת ובית המשפט אף מחדד וקובע כי אין
די בהמצאת עותק הצוואה לקופה ,שהרי יתכן
וישנן מספר צוואות ,ולכן יש להמתין לצוואה
המאושרת על ידי הרשם לענייני ירושה ,שאם
לא כן ,עלולה הקופה להימצא בחשיפה משפטית.
עד שלב פרסום המאמר לא ידוע אם יוגש ערעור
על פסק הדין.
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני
ביטוח

חברי הלשכה ישפצו את כפר הילדים
"בית אפל"
סו"ב שטרק" :נצבע ונסדר כל מה שצריך; אני קורא לכל חברי הלשכה לבוא ולתת יד"
רונית מורגנשטרן

ב

שבוע הבא ,ב־10־ 11באוקטובר ,תקיים
הוועדה לקשרי קהילה בראשות סו"ב אלי
שטרק פעילות התנדבותית של חברי
הלשכה בשיתוף עם איתוראן בבית אפל שבגן יבנה.
בית אפל הוא כפר ילדים ונוער ,פנימייה שיקומית
בבעלות רשת משען ,הקולטת ילדים ובני נוער
המופנים על ידי שירותי הרווחה ,לאחר שנמצא כי
אינם יכולים להישאר בבתיהם והם זכאים לסידור
חוץ ביתי .בפנימייה כ־ 200חניכים בגילאי  3עד .18
לדברי סו"ב שטרק" :סיירנו במקום פעמיים עם
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נציגי איתוראן ,ראינו עזובה בין הביתנים בהם
החניכים מתגוררים .החלטנו להביא טרקטור שיישר
את השטח וינקה אותו ,ולאחר מכן נביא אדמה
ונשתול שם דשא וצמחייה .בנוסף ,נקים פרגולה
גדולה בין הביתנים ומתחתיה שולחנות ומושבים
כדי ליצור מעין מועדון לילדים .נצבע ונסדר כל
מה שצריך .אני קורא לכל חברי הלשכה לבוא ולתת
יד; הפרויקט יימשך יומיים .לא חייבים לבוא לכל
היומיים .כל אחד שיגיע לכמה זמן שהוא רוצה
ויעזור".

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

“הפתרונות ידועים – היישום שלהם הוא האתגר”
סוכן צעיר

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו
 והשבוע :סו"ב אביב גוטמן ,סוכן עצמאי בבית סוכן “ברק פיננסים״ ,פתח תקווה

גיל31 :
מצב משפחתי :נשוי1+
השכלה :תואר ראשון בכלכלה מהאקדמית ת”א-יפו
רישיון :פנסיוני
ותק 4 :שנים
מה עשית לפני כן? למה בחרת להיות סוכן
ביטוח?
“אני סוכן ביטוח כארבע שנים ,שנתיים
כשכיר בהפניקס ושנתיים כעצמאי ,לפני
כן עבדתי באבטחה תוך כדי לימודי התואר,
ולפני כן הייתי קצין חי”ר בקבע .הגעתי
לתחום במקרה ,חבר מהתואר אמר שמדובר
בתחום מעניין עם אופק כלכלי ומקצועי.
סיימתי את התואר ,התחלתי ללמוד יסודות
ובו בזמן הגשתי קורות חיים להפניקס  -והנה
אני כאן כיום כבר כעצמאי בתחום”.
מה אתה אוהב במקצוע?
“אני אוהב את היכולת להנגיש ידע מורכב בצורה
פשוטה ללקוח ולתת לו פתרון כולל לכלל הבעיות/
אותיות קטנות או חוסר הבנה שיש לו (ולכולם
בתחום) .כשיצאתי לעצמאות ,רציתי להיות אותו
‘חבר שמבין’ ונותן את העצות הנכונות בתחום ,לא
מתוך כוונה להפוך את הלקוחות לסוכני ביטוח ,אלא
מתוך כוונה לתת להם שקט בנושא שהם לא יכולים
או לא מעוניינים להבין בו”.
אילו מכשולים היו בדרכך?
“הקושי הראשון היה מחסום ה’אגו’; התחלתי
כשכיר בבית ספר מעולה ,שנתן לי צ’אנס להתחיל
וגם לטעות על חשבונם .היה מאוד קשה לייצר
את העבודה  -המקצוע הזה דורש שעות ,מיקוד,
אכפתיות ומענה ללקוחות .בדומה מאוד לשירות
הצבאי ,אתה צריך להיות זמין  ,24/7להיות סבלני,
חסר אגו ומקצועי .הקושי הגדול האמיתי היה לייצר
עבודה בעצמך .אני זוכר את הימים הראשונים של

:

בשאראת

גוטמן“ :הלשכה היא הבית המקצועי
של הסוכן" … צילום :חיים בכר

לחפש לקוחות ביד  2ומתגאה בכך שצלחתי אותם
ושאני נמצא איפה שאני היום”.
האם ישנם קשיים שהלשכה יכולה לעזור לך בהם?

“אני רואה את המעמד של הלשכה כבית מקצועי
וכעזר לעבודת הסוכן ,עם השינויים שקיימים בשוק
ועם הדרישות ההולכות וגוברות מחד והעמלות
המקוצצות מאידך .אני חושב שהאתגר של הלשכה
בקדנציה הזאת הוא כמעט בלתי אפשרי .אנחנו
צריכים להפסיק את מלחמת המאסף ,ולהתחיל
לחשוב איך לעבור אבולוציה בתחום ,תוך שימור
הידע וההבנה ,שאין תחליף לאיש המקצוע.
הלשכה יכולה לעזור בהכוונה ,בחוזים ,ובהגנה

על הסוכן הצעיר .אני חושב שזה והפעולות למול
הרגולטור הם שני התפקידים החשובים ביותר של
הלשכה”.
תן דוגמא לתרומתך ולהצלחתך במקצוע.
“צ’ק ללקוחה שאיבדה את היקר מכל ,התביעות
בסוף הם הפרי של ההצלחה שלנו בתור
סוכנים ,רגע האמת שבו אתה מראה את
הערך המוסף שלך – כמישהו שדובר את
השפה בבליל של ביורוקרטיה.
יצא לי בארבע השנים האחרונות לטפל
במספר לא מבוטל של תביעות ,זה גוזל
זמן היסטרי ,אבל זה המרכיב הכי חשוב
בעבודתנו”.
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן
הביטוח?
“אני חושב שלא תהיה לו ברירה אלא לעבור
אבולוציה ,זה חייב לעבור בכפיפה עם הרגולטור
ועם היצרנים ,אחרת – יהיה כאוס; לתפיסתי ,תמיד
‘יהרגו’ את הסוכן .אני זוכר שראיתי כתבות ב2002-
על ‘מותו של הסוכן’ בעיתונים הכלכליים ,והנה,
התחום חי ובועט”.
יש טיפים שאתה יכול לתת לסוכנים צעירים?
“לכו לבית סוכן שייתן לכם מעטפת אמיתית
(פגישות!) .התיק נבנה עקב בצד אגודל ,העמלות
מקסימום מפתות  -אך הן משאירות אותך לבד
במערכה .בשנים הראשונות בתור עצמאי ,כדאי
מאוד שיהיה ליווי ומעטפת מצד בית סוכן .אני
עשיתי את המהלך בדרך הזאת ואני חושב שזה נכון
מאוד לסוכן המתחיל”.
יש לך בקשה מהלשכה או מוועדותיה?
“אני חושב שהקברניטים של הספינה מכוונים אותה
למקומות הנדרשים; אין פה סודות או מהלכים שאף
אחד לא מכיר ,התשובות והפתרונות בעיניי ידועים -
היישום שלהם ,זה האתגר האמיתי”.

תמיד חשבתם "לעבוד ביחד"? להיות שותפים שווים?

אנחנו עושים זאת כבר  10שנים!
בואו תצטרפו לקואופרטיב בביטוח!
כי "יחד זה כוח ואנחנו עובדה"

עובדה סוכנות לביטוח ( )2010בע"מ
ליצירת קשר  -אריק ורדי | 050-5274660 :זאב פרלשטיין054-2545465 :
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ביטוח בעולם

דוד ליפקין

סוכני הביטוח והברוקרים עדיין ממלאים תפקיד
בביטוחי המשנה

ס

וכני הביטוח והברוקרים עדיין
ממלאים תפקיד חשוב בעסקאות
ביטוחי משנה .הם חלק מהצנרת
של ביצוע העסקה  -זו העמדה שהוצגה בכנס
השנתי של מבטחי המשנה שהתקיים במונטה
קרלו ,צרפת.
 ,ANDY MARCELLממנהלי חברת הברוקרים
 ,AONציין שמבטחי המשנה מספקים מספר
גדול של שירותים דומים ,אבל סוכני הביטוח
והברוקרים עדיין ממלאים תפקיד משמעותי
ברשת העסקאות .עדיין יש חשיבות ללקוחות
הוותיקים שעסקיהם מתבצעים באמצעות
ברוקרים ,ציין הבכיר מ־.AON
ואילו  ,MOSES OJEISEKHOBAמנכ”ל
ביטוח המשנה בסוויס רי ,היה קצת פחות
אופטימי .הוא ציין ,שכ־ 50%מעסקי ביטוחי
הרכוש ותאונות מגיעים באמצעות ברוקרים,
סוכני ביטוח ועוד ,בעוד ש־ 95%מביטוחי חיים
ובריאות מגיעים ישירות לחברה .הוא הוסיף ,כי

עמדת החברה היא שהלקוח
מחליט באיזה צורה הוא
רוצה להתקשר עם מבטח
המשנה .מעולם לא הדרכנו
את הלקוחות להעדיף דרך
מסוימת ,הדגיש ,אלא
אומרים ללקוחות להעדיף
את הדרך הרצויה להם
לבצע את העסקה .לכן ,הקלה על היצואנים בביטוח הסחורה … צילוםshutterstock :
איננו פוסלים את ביצוע
משנה שיסדיר מתן ביטוחים ליצואנים ,אשר
העסקה באמצעות ברוקר וסוכן ביטוח.
נתקלים בקשיים ברכישת כיסוי ביטוחי
טורקיה למען היצואנים:
לעסקאות הייצוא .הפול יאפשר ליצואנים
משנה
מקימה פול של מבטחי
לרכוש גישה קלה וזולה לשוק הביטוח ,הודות
המשבר הכלכלי בטורקיה פוגע גם ביצואני לערבות שיעניק להם.
הפול ינוהל על ידי הסוכנות הממשלתית
הטקסטיל והכימיה שאינם מצליחים להשיג
ביטוחי משנה .ממשלת טורקיה החליטה לביטוח אסונות טבע .הדבר מבטיח שעל הנושא
יופקד צוות עם ניסיון עשיר וידע ביטוחי נרחב
להירתם ולסייע להם.
משרד האוצר הטורקי מקים פול של מבטחי בתחום ביטוחי המשנה.

לוח הביטוח

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

דרושים
מחפשים מתמחה לענף חיים בסוכנות ביטוח
בירושלים .איש קשר :נטלי 0528196304
לחברה מובילה בתחום הביטוח בהוד השרון,
מחפשים אתכם למשרות מובילות בתחום.
שעות עבודה נוחות וגמישות ,תנאים ושכר
מצוינים למתאימים! ק''וח רלוונטים:
hr@myexperts.co.il
דרוש פקיד/ת תביעות ,ניסיון חובה ,כולל ידע
באלמנטרי  /עסקי ,סביבה תומכת ומסייעת.
רון שירותי ביטוח בחיפה ,הר הכרמל .פעילות
מגוונת ואפשרות למשרה חלקית .קו"ח למייל:
tsipi@ron־ins.com
לסוכנות ביטוח מובילה בכפר סבא דרוש/ה
רפרנט/ית עם ניסיון של שנתיים לפחות בתחום
הביטוח אלמנטרי ו/או חיים יש לשלוח קורות
חיים למיילsuzy@br:־ ins.co.ilלפרטים –
073־7062800
ליעדים סוכנות לביטוח בפתח דרוש סוכני חיים
צעירים מתמחים בריסקים  ,לעבודה על תיק
משותף  .תנאים מצויינים למתאימים קורות
חיים למייל:
jobs@yeadim־bit.co.il
לסוכנות ביטוח ותיקה ,באוירה משפחתית,
ברמת־גן ,דרושה פקידה עם נסיון בתחום
האלמנטרי ,קו”ח לשלוח למייל:
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meraveba@gmail.com
ליועץ ביטוח אלמנטרי דרוש/ה עובד/ת
לשעתיים (כל יום)  .עבודה מהבית  .דרישות:
ידע מעמיק בביטוח אלמנטרי ,עבודה עם וורד.
שמעון 0505492619
סוכנות ביטוח עם צוות צעיר ודינאמי מעוניינת
לרכוש סוכן /סוכנות בתחום אלמנטארי ו/או
חיים  .ניתן גם ליישם מודל של שיתוף פעולה או
אופציות אחרותYaniv@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 :

שכירות משנה
להשכרה חדר עם כניסה נפרדת במשרד של
סוכן ביטוח .התשלום כולל :ארנונה ,חשמל ,דמי
ניהול ,אינטרנט ,ניקיון .המיקום מרכזי ביותר
בירושלים .איש קשר :נטלי 0528196304
משרדים מפוארים בהרצליה פיתוח 144
מטר 5 ,חדרים ,חדר ישיבות פנוי .גמישות
במחיר ־יש אופציה לשוכר משנה .דודו –
0544649668\0525348721

להשכרה־ חדר עם כניסה נפרדת במשרד של
סוכן ביטוח .התשלום כולל :ארנונה ,חשמל ,דמי
ניהול ,אינטרנט ,ניקיון .המיקום מרכזי ביותר
בירושלים.
איש קשר :נטלי0528196304 ,
להשכרה בחיפה בבניין ברוש משרדים
מפוארים ומרוהטים .מחיר פיקס כולל שכ"ד,
ארנונה חשמל ,מים ,ניקיון ותקשורת על בסיס
חודשי/שנתי .אטרקטיבי לסוכנים(אפשרות
לתפעול חיים ואלמנטארי) שי־ 052־8033305
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־ .297685מייל:
ziperen@walla.com

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
הכשרת מתמחה פנסיוני על ידי סוכן ביטוח בעל
וותק רב ,תנאים טובים למתאים .לפרטים – יורם
 0544351804סוכן ביטוח חיים ,אלמנטר מעונין לקנות
תיקי ביטוח  ,המימד הבין אישי הוא הקובע .
 Bgol601@gmail.comאבי.
סו”ב עם רישיון פנסיוני פנוי להצעות לשת”פ
כמנהל מקצועי/עסקי .לפרטים ־
talmenashetamir@gmail.com
מעוניינים ברכישת תיק ביטוח אלמנטרי או
חיים.תיק מאזור הצפון .רצוי קטן .לפנות
בבקשה למיילomri@mishor :־ins.co.il
סו”ב עם רשיון פנסיוני פנוי להצעות לשת”פ
כמנהל מקצועי/עסקי.
talmenashetamir@gmail.com
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

