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מצפים לבואו
הממונה החדש ,ד"ר משה
ברקת ,צפוי להגיע לכנס
אלמנטר של הלשכה
… עמ' 2

תמונת מצב

"אנחנו
לשכה
חזקה
ומובילה"
מ"מ נשיא הלשכה,
סו"ב ליאור הורנצ'יק,
בראיון מיוחד לקראת
כנס אלמנטר
"יש חברות שטרם
הפנימו שאנחנו המנוע
העיקרי להצלחתן"
… עמ' 3
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 88%מרוכבי האופניים
החשמליים נוסעים ללא
קסדה  מחקר מיוחד
… עמ' 5

כלי עזר חשוב
סוכנים חברי לשכה יקבלו
חינם את כל פסקי הדין
של אתר "פסק דין"
… עמ' 4

חדשות הביטוח

הממונה החדש ד"ר משה ברקת צפוי
להוביל שינויים נרחבים בעולם הביטוח
ברקת מונה לתפקיד הממונה על רשות שוק ההון על ידי שר האוצר ביום שני
השבוע  ‰נשיא הלשכה מסר את ברכתו" :פנינו לשיתוף פעולה מלא"
רונית מורגנשטרן

ד

"ר משה ברקת ,שנבחר לתפקיד הממונה
על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,צפוי
להשתתף בהופעת בכורה במסגרת כנס
אלמנטר של הלשכה ,שיתקיים בחודש הבא
באילת .הממונה החדש ינאם בערב הפתיחה של
הכנס שיתקיים ב־ 12בנובמבר.
ברקת מונה לתפקיד ביום שני האחרון על ידי
שר האוצר ,משה כחלון .זאת לאחר שוועדת
האיתור בראשות מנכ"ל משרד האוצר ,שי
באב"ד ,סיימה את עבודתה והמליצה על שני
מועמדים ,שלדעתה נמצאו מתאימים וראויים
לכהן בתפקיד .בוועדה היו חברים :המשנה ליועץ
המשפטי לממשלה ,מאיר לוין ,הפרופ' גבריאלה
שלו ,יו"ר הרשות לניירות ערך לשעבר ,הפרופ'
שמואל האוזר ומנהל מנהל הסגל הבכיר בנציבות
שירות המדינה ,אילן רם .הממשלה צפויה לאשר
את מינויו ביום ראשון.
שני המועמדים עליהם המליצה הוועדה ,בני
שיזף ומשה ברקת ,ניחנים בנקודות חוזקה ייחודיות
ושונות זו מזו :הראשון בעל ניסיון רב בניהול
בתחום הביטוח והבנה מעמיקה של ענף החיסכון
ארוך הטווח .מולו ניצב כאמור משה ברקת ,שניהל
חברות גדולות והוא בעל ניסיון ברגולציה ובעבודה
ממשלתית בזכות העובדה ששימש כמנהל מחלקת
התאגידים ברשות לניירות ערך.
שר האוצר בחן את שני המועמדים ואת מכלול
ההיבטים הכרוכים במינוי מנהל רשות שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון ,ולאחר מכן החליט למנות
לתפקיד את ברקת .בהחלטתו נתן שר האוצר
משקל רב ליכולותיו וניסיונו הרב בתחום
הפיננסים על כלל היבטיו ,ובהם חשבונאות,
רגולציה ,ניהול סיכונים ,אשראי והשקעות .זאת
לצד יתרונו המובהק ביכולת להוביל תהליכים
ובניהול עובדים והנעתם.
שר האוצר נתן גם משקל בהחלטתו לאופן
שבו מילא ברקת את תפקידיו האחרונים כיו"ר
"הפניקס החזקות" ו"הפניקס ביטוח" .כמו כן ,לכך
שבעברו שימש גם כדירקטור בחברות "דלק",
"דלק אנרגיה" ו"אלעד אירופה" ,ולפני כן כמנהל
מחלקת תאגידים וכחשבונאי ראשי ברשות
לניירות ערך .כיום משמש ברקת כיועץ בכיר
לגופים פיננסיים בתחום הבנקאות להשקעות.

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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כהן … צילום :אופיר אייבי

ברקת .יוביל שינוי במערכת היחסים בעולם הביטוח? … צילום :אוראל כהן

השר נתן בנוסף משקל לניסיון שצבר ברקת
בהובלת תהליכים אסטרטגיים ובראייה כלכלית
רוחבית .שר האוצר התרשם כי יכולות אלה של
הממונה החדש יאפשרו לו למלא את תפקיד
מנהל רשות שוק ההון בצורה הטובה ביותר,
ובעזרתן הוא יעמוד בפני האתגרים שהרשות
צפויה לעמוד בהם בשנים הקרובות.

"מברכים על הבחירה"
הממונה החדש הוא רואה חשבון מוסמך וד"ר
למנהל עסקים מאוניברסיטת קולומביה שבניו
יורק .כמו כן ,הוא בעל תואר שני מאוניברסיטת
קולומביה ותואר שני נוסף במנהל עסקים עם
התמחויות במימון וביטוח ,ובעל תואר ראשון
בחשבונאות וחקר ביצועים מאוניברסיטת תל אביב.
שר האוצר ,התייחס לבחירתו" :אני מבקש
להודות לחברי ועדת האיתור בראשות מנכ"ל
משרד האוצר ,שי באב"ד ,על עבודה מאומצת,
יסודית ומקצועית .עבודה נטולת פניות שנעשתה
תוך התעלמות מרעשי הרקע שרחשו סביב מינוי

חשוב זה .אני מאחל למר ברקת הצלחה רבה
בתפקיד".
כמו כן ,נשיא לשכת סוכני ביטוח ,סו"ב ליאור
רוזנפלד ,שוחח עם יו״ר רשות שוק ההון הנכנס,
איחל לו הצלחה רבה בתפקיד והוסיף :״אנו
מצפים לשינוי מערכת היחסים בענף הביטוח.
פנינו לשיתוף פעולה מלא .לצורך כך תעמיד
לשכת סוכני ביטוח ליו״ר הרשות את כל הנתונים
והחומר שיידרש״.
מאיגוד חברות הביטוח נמסר" :אנו מברכים
על בחירתו של ד''ר משה ברקת לראש רשות
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,ומאחלים לו בהצלחה
בתפקיד לטובת יציבות הענף וציבור המבוטחים
והחוסכים".
כמו כן ,גורמים בענף הביטוח מעריכים כי
הסגנים הבכירים לממונה לשעבר דורית סלינגר,
אסף מיכאלי ,הראל שרעבי ויואב גפני ,לא
יישארו בתפקידם" .לא צריך לדאוג להם .בטוח
שיש אליהם כבר פניות מחברות הביטוח" ,אמרו
אותם גורמים.
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אחד על אחד

סו"ב ליאור הורנצ'יק" :נפעל בכל האמצעים
נגד חברות שלא יסגרו את הישירים שלהן"
"אין לי ספק שיחד עם הממונה החדש יתוקנו עוולות וטעויות שביצעה הממונה הקודמת"

רונית מורגנשטרן

"

כנס אלמנטר הקרוב יהיה עוצמתי מאוד;
ההרשמה אליו לקראת סגירה בשל הביקוש
הגבוה .התכנים שלו מקצועיים וייחודיים עם
טובי המרצים ויתנו כלים לשימוש יומיומי בעבודת
סוכן הביטוח .חלק מהנושאים יועבר בצורה
יצירתית וחדשנית ולא רק כהרצאה פרונטלית.
המוטו המרכזי שלנו הוא 'סוכן הביטוח בקדמת
הבמה' ,ועליו אנחנו מקפידים בכל פעילות הלשכה
ולאורך כל הדרך".
כך אומר סו"ב ליאור הורנצ'יק ,מ"מ נשיא לשכת
סוכני ביטוח ,בראיון ל"ביטוח ופיננסים" לקראת
כנס אלמנטר הארצי שייפתח ב־ 12בנובמבר
באילת.
הורנצ'יק מדגיש כי "הלשכה היום היא לשכה
חזקה ומובילה ,לשכה של עשייה ,שנמצאת
בשיתוף פעולה מלא ופורה עם היצרנים  -אך ללא
כל פשרות .יש לנו קווים אדומים אותם השמענו
כבר ונקפיד לאורך כל הדרך לשמור על מעמד
הסוכן ,כי ביטוח עושים אך ורק עם סוכן וסוכנת
הביטוח .אנחנו בעלי המקצוע ואנחנו אלה שיכולים
ללוות את המבוטח לאורך כל הדרך וברגע האמת
לתת את הפתרונות הראויים והטובים ביותר.
"לצערי ,יש מספר חברות ספציפיות שטרם
הפנימו שאנחנו המנוע העיקרי להצלחתן .כפי
שציינתי בעבר ,ואלו לא סיסמאות ,אני קורא
לחברות הביטוח לסגור במיידי את הישירים שלהן
למיניהם ,כי הם עושים נזק בלתי הפיך לענף כולו,
לציבור המבוטחים ולסוכני הביטוח .לא נעבור
לסדר היום ונשתמש בכל האמצעים הכשרים
והמשפטיים העומדים לרשותנו כדי למגר תופעה
זו".
מה על שולחן הלשכה בתחום האלמנטרי?
"הוועדה האלמנטרית בראשות חברי ישראל

הורנצ'יק" .הישירים של חברות הביטוח עושות נזק לענף כולו"

גרטי ,הינה ועדה חזקה מאוד ומקצועית .הוועדה
מטפלת בימים אלה במספר בעיות כמו הסדרת
נושא אי חידוש פוליסה למבוטחים עם שתי
תביעות בביטוח רכב; הסדרה ופתרון לנושא
אופניים חשמליים ,נושא חשוב על סדר היום
הציבורי בעקבות האסונות שנגרמים על ידי רוכבי
אופניים חשמליים ,משום שאין הסדרה ברורה,
וחשוב שיימצאו הפתרונות הטובים ביותר כולל
הביטוחיים .הוועדה עוסקת גם בתחום הסדרת
ביטוחי הליסינג ומלווה את קידום הצעות החוק
בשני הנושאים האחרונים ,שמובילה הלשכה".
מהן הצעות החוק אותן מקדמת הלשכה בימים
אלה?
"יש לנו לובי חזק מאוד בכנסת ושיתופי פעולה
מעולים עם חברי כנסת שבאים לידי ביטוי כיום

וגם בעתיד ללא כל פשרות .הלשכה מקדמת היום
מספר הצעות חוק  -חובת רישוי והסדרת הנושא
הביטוחי בחובה לאופניים חשמליים; חובת הנמקה
בסירוב יצרן בהתקשרות עם בעל רישיון; חובת
קיום ביטוח צד ג' לרכבי השכרה וליסינג .כמו כן
נמשך הטיפול בכנסת בסוגיית שתי התביעות.
"מי שמוביל את הטיפול בנושאים אלה הוא
ישראל גרטי ,שזוכה מאתנו לשיתוף פעולה מלא;
אנחנו מקיימים ישיבות עבודה ,בונים אסטרטגיה,
מנתחים מה נכון לציבור המבוטחים והציבור בכלל
בישראל ומובילים למציאת הפתרונות ,גם אם זה
נמשך זמן ארוך יחסית משום שלא הכל תלוי בנו;
יש מקרים בהם אנחנו צריכים להיעזר גם בגורמים
חיצוניים".
מה אתה יכול לומר על הממונה הנבחר החדש
על שוק ההון והביטוח?
"אני מברך את הממונה החדש על שוק ההון,
ביטוח וחיסכון ,ד"ר משה ברקת .יש לציין כי
הממונה החדש הוזמן לכנס אלמנטר של הלשכה
ונענה להזמנה ,לשמחתנו .אני מקווה שנעבוד עם
הממונה החדש בשיתוף פעולה מלא תוך הבנה
הדדית .אני מאחל לו הצלחה רבה בדרכו החדשה.
ד"ר ברקת הוא בעל מקצוע ואיש עשייה ואני מניח
שבעבודה משותפת נוכל לעשות ולהצליח.
"בעבודת הרשות יש תהליכים מבורכים
שאנחנו מחזקים ,אבל יש גם דברים שנקבעו
על ידי הממונה הקודמת דורית סלינגר ,שאינם
מקובלים עלינו וצריך לתקן אותם .אני סומך על
יו"ר הרשות החדש שיידע לעשות סדר בדברים.
אני בטוח שיהיה לנו שיח משותף לטובת ציבור
המבוטחים העומד לנגד עיניו ולנגד עינינו; אין
לי ספק שטעויות ועוולות שנעשו על ידי הממונה
הקודמת יתוקנו".

אפליקציית נסיעות לחו"ל של הראל

ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בבית...
זמין עכשיו בחנות האפליקציה
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חדשות הביטוח

סוכנים חברי לשכה יקבלו חינם את
כל פסקי הדין של אתר "פסק דין"
סו"ב ליאור רוזנפלד" :כלי עבודה חשוב מהמדרגה הראשונה"

רונית מורגנשטרן

ב

פגישה שהתקיימה השבוע
בין עו"ד שחר ולנר יו"ר
דירקטוריון אתר המשפט
"פסק דין" לבין נשיא הלשכה סו"ב
ליאור רוזנפלד ,המנכ"ל רענן שמחי
והיועץ המשפטי עו"ד עדי בן אברהם,
סוכם כי סוכני הלשכה יקבלו את
כל פסקי הדין המתפרסמים באתר
לשימושם האישי והמקצועי חינם.
האתר עוסק בחשיפת דיונים
משפטיים ופסקי דין מכל בתי המשפט
בישראל בכל תחומי החיים ומתמקד
בין היתר בתחום דיני הביטוח
והפנסיה ,שוק ההון ,הפיננסים והגמל
ונחשב מהמובילים בתחומו בישראל.
משמאל :רוזנפלד ,שחר ,שמחי ובן אברהם … צילום :באדיבות הלשכה
רוזנפלד סיפר כי "היה לנו חשוב
להנגיש את הדיונים ופסקי הדין,
במיוחד אלו הקשורים לעבודתו היומיומית של לשכה יקבלו את המידע בחינם".
בן אברהם הוסיף ואמר כי "אני מברך על המהלך
סוכן הביטוח ושיכולים לסייע לו גם לצורך בירור
זכויות עבור המבוטחים ,גם בטרם ביצוע ביטוח ורוצה לחדד ,השופטת רות לבהר שרון ,אמרה
וגם לצרכי משא ומתן מול ספקים שונים .זהו כלי באחד מפסקי הדין שנדון בערכאת ערעור :מסקנתו
עבודה נחוץ מהמדרגה הראשונה וסוכנים חברי של בית משפט כי 'סוכן הביטוח אינו עורך דין ולא

צריכה להיות לו ידיעה בנוגע לסוגיית
ההתיישנות' ,אינה יכולה לעמוד .לא
יעלה על הדעת כי סוכן ביטוח אינו
ער לעובדה שקיימת הבחנה ברורה בין
התיישנות רגילה העומדת על שבע
שנים ,לבין ההתיישנות המיוחדת
לגבי ביטוח ,אשר לפי סעיף  31לחוק
חוזה ביטוח עומדת על שלוש שנים
בלבד .זוהי ידיעה בסיסית שמצופה
מסוכן ביטוח להיות בקיא בה ,ולעדכן
את המבוטח לגביה.
"אין לי כל ספק שבעולם של רגולציה
משתנה סוכן הביטוח המקצועי חייב
להיות מודע מעבר לרגולציה המשתנה,
גם לחקיקה המשתנה ,בין היתר ,חוק
חוזה הביטוח ,חוקי הפיקוח לעניין עולם
הפנסיה והחיסכון ארוך הטווח ,דיני
הגנת הפרטיות ,דיני הלבנת הון ,פקודת הנזיקין
ועוד .אני סמוך ובטוח כי שימוש במאגר המידע
המשפטי ,הינו כלי עזר חשוב בארגז הכלים של סוכן
הביטוח ,שיוכל להכיר את הסביבה המשפטית שבה
הוא פועל ולשפר את יכולותיו".

חברות הביטוח משכו עתירתן לבג"צ נגד
המכרז השני של קרן ברירת מחדל
הפניקס הפתיעה והגישה גם היא הצעה במכרז  ‰הזוכים יפורסמו בימים הקרובים

רונית מורגנשטרן

ב

המלצת שופטי בג"צ משכה התאחדות
חברות הביטוח את העתירה שהגישו נגד
המכרז השני לקרן פנסיה ברירת מחדל
של משרד האוצר .במהלך הדיון שהתקיים אתמול
בבג"צ הביעו השופטים את דעתם כי התכליות
העומדות בבסיס הליך קרנות נבחרות הן ראויות,
וכי הרשות ביצעה את האיזונים הנדרשים ממנה
בהתאם לסמכות הנתונה לה בחוק.
עוד צוין במהלך הדיון ,כי פעולת הרשות
בהליך הנוכחי נעשתה בהתאם לפסק הדין שניתן
בהליך הקודם ,וכי בהליך זה מיישמת הרשות את
תפקידיה לדאוג לציבור החוסכים תוך קידום
התחרותיות וצמצום הריכוזיות בתחום הפנסיה
בישראל .בג"צ אסר על רשות שוק ההון לפרסם
את שמות הזוכים במכרז עד לקיום הדיון אתמול.
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בעקבות הדיון ותוצאותיו ,הודיעה הרשות כי
תפרסם בהקדם את זהות הקרנות הנבחרות.
בתגובה מסר איתי ברדה ,מנכ"ל הלמן־אלדובי
גמל ופנסיה ,כי "מחיקת העתירה של חברות
הביטוח ,בהמלצת בג"צ ,מאפשרת את יציאתה
לדרך של הרפורמה של כחלון בתחום הפנסיה.
מדובר בהחלטה מבורכת ששמה סוף לחגיגה של
חברות הביטוח על גבם של החוסכים לפנסיה.
הניסיון של חברות הביטוח לעכב ולמנוע את
צאתה של הרפורמה לדרך היה לא יותר מזעקתו
של הקוזאק הנגזל" ,אמר ברדה והוסיף" :ממוצע
דמי הניהול של חמש קרנות הפנסיה השייכות
לחברות הביטוח היו ,בשנתיים האחרונות,
גבוהים בעשרות אחוזים מאלו של קרנות ברירת
המחדל ועמדו על  2.49%מההפקדות ו־0.24%

מהצבירה ,כאשר על פי נתוני אגף שוק ההון
כ־ 2.5מיליון ישראלים שילמו את דמי הניהול
המקסימליים .זאת לעומת  1.49%מההפקדות
ו־ 0.001%מהצבירה בהלמן־אלדובי .המשמעות
היא שאלו שהמשיכו לחסוך לפנסיה באמצעות
חברות הביטוח הפסידו עשרות אלפי שקלים
ואף למעלה מכך .אנו רואים ברפורמה מהפיכה
משמעותית וגדולה הרבה יותר ממהפכת
הסלולר" ,ציין ברדה.
נודע כי במסגרת המכרז הוגשו לרשות חמש
מעטפות עם הצעות – ארבע של בתי ההשקעות
מיטב דש ,הלמן אלדובי ,אלטשולר שחם ופסגות,
שאליהם הצטרפה גם חברת הביטוח הפניקס
באופן מפתיע .לא מן הנמנע שכל החמישה יזכו
במכרז.

סדר היום

 88%מרוכבי האופניים החשמליים
נוסעים ללא קסדה

מחקר מיוחד של הרשות לבטיחות בדרכים ממליץ על אכיפה מוגברת ,הסברה והגדלת מסלולי הרכיבה
לאופניים בערים

רונית מורגנשטרן
בתשעת החודשים הראשונים של  2018נהרגו
 16רוכבי אופניים חשמליים .נתון זה מטריד
מאחר שבשנת  2017נהרגו שבעה רוכבים".
כך קובע מחקר חדש שפורסם בימים אלה על ידי
ד"ר יעל הדר ,חוקרת בכירה ברשות הלאומית
לבטיחות בדרכים (רלב"ד) .לדברי עו"ד רחלי טבת
ויזל ,מנכל"ית הרלב"ד ,המחקר עוסק ב"תאונות
אופניים חשמליים ,נתונים ,גורמי סיכון,
התנהגויות ואמצעים להתמודדות עם התופעה".
המחקר מציין כי נתוני הפגיעה בתאונות בהן
מעורבים אופניים חשמליים אינם מלאים .הסיבה
לכך היא העובדה כי לאופניים חשמליים אין רישוי
ולרוכב בהם אין רישיון .על כן ,תאונות רבות אינן
מדווחות .הנתונים שמפרסם המחקר נלקחו משני
מקורות ,שהוצלבו על ידי הלמ"ס :המשטרה ומכון
גרטנר .על פי נתונים אלה ,בשנת  2017נפגעו 2,185
בני אדם כתוצאה מתאונה עם אופניים חשמליים,
בהם שבעה הרוגים ויותר מ־ 100פצועים קשה.
המחקר מביא סקר תצפיות מהמרחב העירוני שבו
התחקו אחר התנהגויות רוכבי אופניים חשמליים
בפרט וכלים ממונעים ללא רישיון בכלל .התצפיות
נערכו ב־ 50צמתים ב־ 11יישובים .רוב הרוכבים
שנצפו היו גברים (.)79%

"

הסיכוי לחצייה באדום גבוה פי
שישה בקרב גברים
על פי סקר התצפיות:
 .1רוב הרוכבים שנצפו ( )88%רכבו ללא קסדה.
 .2מבין הרוכבים על הכביש ,רוב הרוכבים ()61%
נצפו בתנועה רבה של כלי רכב .במחצית מהמקרים,
מהירות הרוכב הייתה איטית יותר לעומת כלי
הרכב .בסך הכל רוב הרוכבים לא שינו את מיקומם
בכביש ,ולא עלו על המדרכה תוך כדי נסיעה.
 .3ב־ 72%מהמקרים נצפה קונפליקט בין הרוכב
וכלי הרכב בזמן הנסיעה.
 .4מבין הרוכבים על מדרכה או שביל אופניים,
ב־ 5%מהמקרים נצפה קונפליקט בין הרוכב
להולך רגל.
 .5כאשר הרוכבים נצפו בקטע רחוב לפני
צומת עם שביל –  75%רכבו על השביל,
 10%על המדרכה ו־ 15%על הכביש.
 .6בקטע דרך לפני צומת ללא שביל:
 46%מהרוכבים רכבו על המדרכה,
ו־ 54%על הכביש.
 .7ב־ 19%מהמקרים הרוכב חצה באדום
במעבר מרומזר.
 .8בקרוב למחצית מהמקרים הרוכב לא
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ה .כמחצית מרוכבי האמצעים
עצר או האט לקראת המעבר.
החלופיים נצפו בכביש ,האחרים על
 .9במחצית מהמקרים בעת חציית
מדרכות ,תוך שימוש גובר בתשתיות
הרוכב היו הולכי רגל במעבר.
הולכי רגל בצמתים .מצב זה נובע
ברוב המקרים הללו ,הרוכב
מהיעדר הסדרים ברורים לנסיעה של
נסע לאט במקביל להולכי הרגל
האמצעים החלופיים.
החוצים .עם זאת ,ב־ 30%ממצבי
ו .בנסיעה בקטע רחוב ,כאשר קיים שביל
האינטראקציה עם הולכי רגל ,הרוכב
עו"ד טבת ויזל
הרלב״ד… אופניים מסודר ,חלק ניכר מרוכבי האופניים
עקף את הולכי הרגל החוצים ,ונסע מהר צילום:
החשמליים בוחרים לנסוע על השביל ,ובכך
יותר מהם.
 .10ב־ 20%מהמקרים ,הרוכב עבר באדום בצומת .מורידים את רמת הסיכון באינטראקציה עם
במודל לניבוי חצייה באדום נמצא כי יש השפעה הולכי הרגל .הסדרת שבילי אופניים ייעודיים
מובהקת למגדר :הסיכוי לחצייה באדום ,גבוה פי הינה הפתרון הרצוי.
שישה בקרב גברים בהשוואה לנשים.
 .11ב־ 10%מהמקרים הרוכב נסע נגד כיוון היתר רכיבה למי שלא מחזיק ברישיון
נהיגה על פי המלצות המחקר:
התנועה בצומת.
 .12ב־ 13%מהמקרים הרוכב עלה על מדרכה תוך  .1שימוש בקסדות – יש לקדם בדחיפות חיוב קסדה
בכל גיל ובכל דרך לכל כלי הרכב הממונעים ללא
כדי חציית צומת.
 .13ב־ 5%מהמקרים נצפה קונפליקט בין הרוכב רישיון רכב.
לבין כלי רכב בשטח הצומת ובנסיעה בכביש נצפה  .2שבילי אופניים – קידום מסיבי של סלילת
שבילי אופניים בתחום העירוני ,תוך שקילת
קונפליקט בין הרוכב לכלי רכב בשיעור של .6%
סנקציה עקיפה לרשויות שלא יממשו תקציבים
מסקנות המחקר בנוגע להתנהגויות
המיועדים לכך.
הן
 .3אכיפה – הרחבת סמכויות האכיפה של הפקחים
א .אמצעי התחבורה החלופיים משמשים לאותם העירוניים מתוקף החוק לייעול האכיפה ,כך
שפקחים עירוניים יבצעו אכיפה ,בין היתר ,בנושא
יעדי נסיעות כמו יתר אמצעי התחבורה בעיר.
ב .כשליש מרוכבי האופניים החשמליים הם בני חבישת קסדה ,גיל הרוכב ואיסור הרכבת אדם
נוער עד גיל  .18מצב זה מחייב טיפול מיוחד של נוסף.
 .4רישום – הרלב"ד תומכת ברישום לאופניים
הרשויות ,באמצעות הדרכה ,הסברה ואכיפה.
ג .רוב משתמשי האמצעים החלופיים נצפו בלי חשמליים בכל דרך שמשרד התחבורה ימצא לנכון,
קסדות .הצעירים עד גיל  18מחויבים לכך בחוק ,לצורך הגברה ואפשור אכיפה על ידי זיהוי בעל
לכן מדובר בתופעה של אי ציות ,אשר דורשת הכלי.
 .5מידע על חוקים והמלצות בטיחות – המידע
טיפול של רשויות האכיפה.
ד .מהירויות הרכיבה באופניים חשמליים גבוהות בדבר רכיבה בטוחה וחוקי התנועה הרלוונטיים
יותר בהשוואה לאופניים רגילים .לא זוהתה יונגש לרוכבים שאינם במסגרת החינוך התעבורתי
תופעה משמעותית של מהירויות נסיעה חריגות בכיתות י'.
 .6לימוד הנושא במסגרת החינוך התעבורתי –
בקרב רוכבי האופניים החשמליים.
במסגרת הרפורמה בחינוך התעבורתי מקדמת
הרלב"ד עם משרד החינוך ומשרד התחבורה
תוכנית לימודים חדשה ,בה ישולב נושא כלי
רכב ממונעים ללא רישוי ,יוקדשו שעות ללימוד
לנושא ,וישולבו שאלות במבחן המסכם.
 .7נשיאת היתר רכיבה – נשיאת היתר רכיבה
למי שלא מחזיק ברישיון נהיגה ,ובו אישור על
מעבר תיאוריה במסגרת משרד הרישוי או
במסגרת החינוך התעבורתי בבתי הספר.
 .8הסברה – קמפיין הסברה נרחב לרוכבים
ולהורים.

חדשות הביטוח

לוי רחמני ,נשיא קבוצת איילון ,הודיע על
פרישתו מתפקידיו הפעילים בקבוצה
רחמני נשאר בעל השליטה ונשיא הקבוצה " ‰אמשיך ליהנות מתוצאות ופעילויות הקבוצה"
רונית מורגנשטרן

ל

אחר כהונה של ארבעה עשורים,
הודיע השבוע לוי רחמני ( ,)87בעל
השליטה בקבוצת איילון ,על פרישתו
גם מתפקידיו כדירקטור ב"איילון אחזקות"
וב"איילון חברה לביטוח" .התפטרותו תיכנס
לתוקף החל מ־ .1.1.2019לפני כחודשיים הודיע
גם על פרישתו מתפקיד מנכ"ל איילון אחזקות.
בהודעה ליו"ר דירקטוריון איילון אחזקות
שלמה גרופמן ,וליו"ר דירקטוריון איילון
ביטוח מוקי אברמוביץ ,כתב רחמני כי "אני
מאחל לקבוצת הביטוח וקבוצת איילון כולה,
המשך הצלחה ושגשוג וכבעל המניות העיקרי,
בעל השליטה ונשיא הקבוצה ,אמשיך ליהנות
מתוצאות החברות ומפעילותיהן המבורכות".
דירקטוריון איילון אחזקות בראשות של
גרופמן ,מסר כי "איילון אחזקות היא מפעל
החיים של לוי רחמני ואין מילים לתאר את
תרומתו הגדולה .אני מצר על סיום תפקידו
כמנכ"ל וכדירקטור בחברה ,אך אני סמוך
ובטוח כי נמשיך להצעיד את החברה קדימה
בדרך אותה התווה רחמני וכי הוא ימשיך לתרום
לחברה מניסיונו העשיר והמבורך".
בשנה האחרונה מוביל דירקטוריון איילון
אחזקות שבראשו היו"ר גרופמן ,תכנית
אסטרטגית שמטרתה להתרכז בפעילות הליבה
של הקבוצה .במסגרת התכנית מכרה החברה
בתחילת השנה את אחזקותיה ( )50%ב"איילון
בית ההשקעות" לנועם ברורמן .בעקבות
המכירה החברה רשמה בדוחות הכספיים רווח
של כ־ 7.2מיליון שקל .בחודשים מרץ – אפריל
 2018ביצעה החברה הנפקה של אגרות חוב
בסל של כ־ 68מיליון שקל בריבית שקלית של

 11 | 6אוקטובר 2018

רחמני … צילום :יח"צ

 3.55%והנפקת מניות בסך של כ־ 99מיליון
שקל ,במטרה לגייס הון לרכישת נכסים מניבים,
השקעות וביטוח אשר יגדילו את רווחי החברה,
וכצעד ראשון בכיוונים אלו רכשה איילון
אחזקות לפני כחודש  80%מ"בית דרום אפריקה"
במתחם הבורסה ברמת גן תמורת  45.5מיליון
שקל ,בהכנסה שנתית של שכ"ד בהיקף של כ־3
מיליון שקל.

מפעל חיים
מנכ"ל איילון ביטוח ,אריק יוגב ,ציין כי
"איילון  -מפעל חייו של לוי רחמני ,היוותה
אך נדבך אחד בתרומתו החשובה של רחמני

להתפתחות עולם הביטוח הישראלי" .בשנתיים
האחרונות מוביל יוגב בתמיכת דירקטוריון
חברת הביטוח ודירקטוריון החברה האם בראשות
גרופמן ,תכנית אסטרטגית נרחבת לשיפור
הרווחיות ,התשתית הטכנולוגית והשירות.
במסגרת זו ,השלימה איילון ביטוח את רכישת
חברת הביטוח של פסגות וכן מיזגה את עסקי
הפנסיה ,הגמל וההשתלמות שלה עם מיטב דש
וכיום היא בעלת  20%מהחברה הממוזגת.
היקף מאזנה של איילון ביטוח ,הפועלת בכל
תחומי הביטוח ,הינו כ־ 11.5מיליארד שקל ,היקף
הפרמיות שלה מגיע לכדי יותר מ־ 3מיליארד
שקל והיא מעסיקה כ־ 1,000עובדים".
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חדשות הביטוח

מושב ייעודי עבור סוכני הביטוח
בכנס הבריאות של עדיף
בכנס ישתתפו גם מנהלי בתי חולים בכירים וראשי אגפי הבריאות בחברות הביטוח
רונית מורגנשטרן

ע

למעלה :מיכאלי (מימין) ורוזנפלד .למטה :פרופ' הלוי |(מימין) ומורי … צילום :יוסי אלוני ,יח"צ ,ויקיפדיה

הרפואי שערי צדק ,וד”ר יצחק ברלוביץ’ ,לשעבר
מנכ”ל בית החולים ולפסון ומשנה למנכ”ל משרד
הבריאות.
בחלקו השני ינתחו ראשות אגפי הבריאות בחברות
הביטוח את השפעות רפורמת פוליסת הבריאות
האחידה ,לקראת חלון ההזדמנויות העומד בפתח
לעדכון הכיסויים הביטוחים ,וירחיבו אודות החשיבות
והיתרונות של רכישת ביטוח פרטי .בפאנל יקחו חלק
ד”ר נאוה ניב־סרודיו ,סמנכ”לית בכירה ,מנהלת
אגף בריאות באיילון חברה לביטוח; אורית קרמר,
משנה למנכ”ל ,מנהלת תחום ביטוח בריאות במנורה

מבטחים ביטוח ,ועו”ד שרונה תושייה־פישר,
סמנכ”ל ,מנהלת ביטוח בריאות במגדל.
בכנס ישתתפו גם מנהלים בכירים ביותר בבתי
החולים .ראשי בתי החולים הפרטיים ,פרופ’ יהושע
(שוקי) שמר ,יו”ר מועצת המנהלים באסותא מרכזים
רפואיים ודני אנגל ,מנכ”ל מדיקל סנטר ,יגיעו לפרוס
את משנתם ויתמודדו עם השאלות הקשות בראיונות
‘אחד על אחד' מיוחדים; פרופ’ עידו וולף ,מנהל
המערך האונקולוגי במרכז הרפואי תל אביב ע”ש
סוראסקי (איכילוב) ,ירצה אודות בדיקות ותרופות
חדשניות בעידן רפואה מותאמת אישית באונקולוגיה.

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

ולם ביטוחי הבריאות משתנה ללא הרף,
ושינויים אלו משפיעים על כלל השחקנים
בשוק ,בהם כמובן גם סוכני הביטוח.
על מנת לסייע להם להתמודד עם שינויים אלו
ולהבין את המשמעות המלאה שלהם ,תקיים עדיף
בכנס ביטוחי הבריאות שייערך בשבוע הבא מושב
מיוחד עבור הסוכנים ,תחת הכותרת "מהתאוריה
לפרקטיקה – כלים לניהול תיק הלקוח בביטוחי
הבריאות" .הכנס יתקיים ביום ב' הבא ,ה־,15.10
במתחם אווניו ,קרית שדה התעופה.
חני שפיס ,יועצת לניהול סיכוני בריאות וסיעוד
ועו"ד עדי בן אברהם ,היועץ המשפטי של לשכת
סוכני ביטוח ,יסייעו בהגדרת תפקידו של סוכן הביטוח
בעולם הבריאות החדש .בנוסף ,הם יסבירו מה מותר
ומה אסור לסוכני הביטוח בעקבות החלפת פוליסות
טרום רפורמת הפוליסה האחידה בפוליסות החדשות
וכן בשימוש בהר הביטוח ובהשפעתו על הסוכנים.
במהלך המושב הייעודי יוענקו טיפים למכירת
ביטוחי בריאות בעידן החדש וכן ידונו פוליסות
הבריאות בראי חוזר הצירוף ועמדת בתי המשפט
הרלוונטית .בתום המושב יתקיים דיון פתוח
לשאלות ותשובות עם עו"ד בן אברהם ושפיס.
במהלך הכנס ינאמו נשיא לשכת סוכני ביטוח,
סו"ב ליאור רוזנפלד ,שיעסוק בסוכן הביטוח בעולם
הבריאות החדש ,וכן יו"ר ועדת הבריאות של הלשכה,
סו"ב איגור מורי ,שידבר על "בעיית הביטוח הסיעודי
בעשור הקרוב :מקריסת המיתוסים לדרכי פעולה
חדשות".
במהלך הכנס ייערך פאנל רב משתתפים אשר יציג
תמונת מצב עדכנית וישווה בין מערכת הבריאות
הציבורית והפרטית .בחלקו הראשון ,תחת הכותרת
מערכת הבריאות והרגולציה על שולחן הניתוחים,
ישתתפו אסף מיכאלי ,סגן בכיר לממונה על שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון; פרופ’ יונתן הלוי ,מנכ”ל המרכז

מהתאוריה
לפרקטיקה

לחהברינ
חכתה
לש

סו
כני הביטוח
ב ₪ 350
מ
קום ₪ 400

כלים לניהול תיק הלקוח בביטוחי הבריאות

סוכני ביטוח  -מושב חובה שלא כדאי לפספס
תפקידו של סוכן הביטוח בעולם הבריאות החדש
החלפת פוליסות טרום רפורמה – מה מותר ומה אסור?
'הר הביטוח'  -כלים בסיסיים לניתוח תיק לקוח באופן מקצועי ויעיל
טיפים למכירת ביטוחי בריאות בעידן החדש
פוליסות הבריאות בראי חוזר הצירוף ועמדת בתי המשפט
דיון פתוח לשאלות ותשובות

מרצים:
חני שפיס ,יועצת לניהול סיכוני בריאות וסיעוד
עו"ד עדי בן אברהם ,היועץ המשפטי
של לשכת סוכני הביטוח
שעות המושב15:00-13:45 :

לפרטים ולהרשמה

 11 | 9אוקטובר 2018

ביטוחי הבריאות של המחר

15.10.18
יום ב’ ,אווניו ,קרית שדה התעופה
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חדשות הביטוח

קרן הנדל"ן של הראל פיננסים יוצאת לדרך
הקרן מגייסת  180מיליון שקל שיושקעו בנכסים מניבים בניו יורק
רונית מורגנשטרן

ה

ראל פיננסים ,זרוע הפיננסים של קבוצת בעשור האחרון – הובילה ליצירת מנגנון ייחודי בנכסי  ,value addכאשר המטרה היא רכישה
של נכסים מניבים אשר סובלים מתפוסה
הראל ביטוח ופיננסים ,פתחה בימים אלה בקרן של הראל פיננסים .בין השאר ,מאפשרת
חלקית או ניתנים לשדרוג ,בעיקר
את סבב הגיוס הראשון לקרן ההשקעות הקרן החדשה גידור של העלאת הריבית,
בתחום הדיור .מדובר בהשקעות
החדשה למשקיעים מסווגים" :הראל פיננסים אופציית  PUTלמכירת הנכסים
בודדות שניתן להשקיע בהן הון
השקעות בנדל"ן"  -קרן המתמחה בהשקעה בתשואת מינימום אטרקטיבית בעת
של 2־ 10מיליון דולר בעסקה.
בנכסים מניבים בארה"ב ,עם דגש לבנייני מגורים משבר ,בטוחות ועוד.
לרוב ,אסטרטגיית ההשקעה
הקרן החדשה מנוהלת על ידי
להשכרה באזורים מרכזיים ()Prime Location
כוללת תוכניות שיפוץ ,שיפור
בניו יורק .היקף הגיוס הראשוני המתוכנן הוא השותף הכללי "הראל פיננסים
בשיעורי תפוסה ,החלפת חוזי
כ־ 180מיליון שקל ,כאשר חלק מהכסף יגויס אלטרנטיב נדל"ן בע"מ" ,חברה
השכירות והעלאת שכר הדירה
מלקוחות מוסדיים ,שכבר הביעו את רצונם בת בבעלות מלאה של הראל
לרמה הדומה לנהוג בשוק .המבנה
להשקיע בקרן ,בהם הכשרה חברה לביטוח .הסכום פיננסים .לקרן הוקמה ועדת השקעות
ייעודית שכוללת חברים בעלי התמחות קדם … צילום :מיה המשפטי של הקרן החדשה הינו REIT
מינימלי להשקעה לכל לקוח עומד על כ־ 360אלף
כרמי דרור
אמריקאי לא סחיר (קרן השקעות
וניסיון רב שנים בתחום הנדל"ן,
שקל.
כמו דוד לב (לבקו) ,ששימש בעבר בנדל"ן הנהנית מתנאי מיסוי מיוחדים).
הראל חברה לביטוח ,המנהלת
תקופת חיי הקרן היא שש שנים עם אפשרות
יועץ מיוחד לקבוצת הראל ביטוח
נכסים בשווי של כ־ 184מיליארד
בהשקעות בנדל"ן בארץ ובחו"ל לעד שתי הארכות של שנה כל אחת .לראשונה
שקל ,הינה חברה אחות להראל
וכיהן במשך שנים כמנכ"ל בישראל ,לקרן יש מספר ני"ע בורסאי ,שמאפשר
פיננסים המנהלת נכסים בסך
חברות נדל"ן שונות בהן אזורים לכל משקיע לבדוק את ביצועיה באופן שוטף
של כ־ 49מיליארד שקל .החברה
ובמשך כל תקופת ההשקעה – מה שמספק פתרון
ונכסים ובניין.
הינה מהמשקיעים המוסדיים
המנכ"ל הנבחר של קרן הנדל"ן אטרקטיבי לאחד החסרונות הגדולים של השקעה
הראשונים בישראל ,אשר פיתחה
הוא רו"ח גבי מושייב ,אשר עמד בקרנות השקעה פרטיות.
התמחות בהשקעות בנדל"ן בעולם.
טל קדם ,מנכ"ל הראל פיננסים ,מסר" :כחלק
להראל ביטוח ניסיון של למעלה מ־ 20מושייב … צילום :יח"צ בראש צוות החשיבה וההקמה בשנה
האחרונה בהראל פיננסים .מושייב בעל מאסטרטגיה של הצבת הלקוח במרכז ,מצוינות
שנה בנדל"ן בארץ ובעולם והיא מנהלת
פורטפוליו נדל"ן של כ־ 15מיליארד שקל במונחי ניסיון של למעלה מ־ 10שנים כרו"ח ובשנתיים בהשקעות וחדשנות במוצרים ,מצאנו בהראל
שווי .יודגש ,כי השקעותיה של קרן הנדל"ן החדשה האחרונות ,במסגרת תהליך הקמת "הראל פיננסים פיננסים כי הקרן עונה על שלושת הערכים
של הראל פיננסים מנוהלות בנפרד מהשקעותיה השקעות בנדל"ן" ,צבר ידע רב בתחום ועבד בצמוד ומספקת מוצר השקעה מעניין וייחודי ללקוחות
של הראל חברה לביטוח ,זאת בהתאם למדיניות למנהלי מחלקת הנדל"ן של הראל חברה לביטוח .הקיימים והפוטנציאליים .בעולם של ריביות
בשבע השנים האחרונות מושייב הינו שותף בניהול נמוכות ,אנו ממשיכים להשקיע מאמצים בלתי
השקעות נפרדת וצוות ניהול השקעות נפרד.
מהחברה נמסר ,כי עיתוי הקמת הקרן החדשה אינו המדיניות החשבונאית והפיננסית השוטפת של מתפשרים במטרה לשדרג את התשואה ללקוח
ולשפר את תיק ההשקעות שלו" .קדם הוסיף כי
מקרי .תקופה שבה מצד אחד משקיעים מוסדיים הראל פיננסים.
"להשקעות בנדל"ן קהל פוטנציאלי רב – מוסדי
ממשיכים להגדיל חשיפה להשקעות אלטרנטיביות
על חשבון מניות ואג"ח ,אך מצד שני מחירי שדרוג נכסים
ופרטי ולכן היה לנו חשוב לפתח מוצר שונה,
המודל העסקי של הקרן מבוסס על השקעה ייחודי ונגיש ללקוחותינו".
הנדל"ן בארה"ב נמצאים ברמה הגבוהה ביותר

מניעת נזקי מים
בבתי מגורים ובעסקים
סוכנים יקרים ,גילוי מוקדם של הצפה או
דליפה יסייע בחסכון משאבים ועגמת נפש
מנעו תביעות ביטוח בלתי רצויות באמצעות
מערכת "ליק-טק" המובילה בעולם
לפרטים ולהזמנותsales@leak-tech.co.il 073-2007443 :
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מערכות חכמות למניעת נזקי מים

חדשות הלשכה

הלשכה מבקשת לצמצם את
חובת הפגישה עם המבוטחים

בכנס של מחוז תל אביב והמרכז ,אמר נשיא הלשכה כי בכוונת הלשכה לצמצם את הפגישות עם
הלקוחות לפעם בארבע שנים  ‰עקל" :אלחם בכל האמצעים למען אחדות ,אחווה ופרנסת הסוכן"

רונית מורגנשטרן

ב

כנס של מחוז תל אביב והמרכז ,שהתקיים
ביום שלישי האחרון בכפר המכביה ,התייחס
נשיא לשכת סוכני ביטוח ,סו''ב ליאור
רוזנפלד ,למינויו של המפקח החדש על הביטוח,
ד''ר משה ברקת" :אנחנו מצפים לשיתוף פעולה
ולא למבול של חוזרים וכוחניות" .רוזנפלד הדגיש,
כי הרשות צריכה לקיים את ההחלטה להקטין
את הרגולציה .לדבריו ,הממונה הקודמת ,דורית
סלינגר ,אמרה שתקטין את העומס הרגולטורי ,אך
בפועל עשתה אחרת" .אנחנו מצפים לפתוח דף חדש
עם רשות שוק ההון" ,ציין רוזנפלד.
במסגרת הכנס הציג רוזנפלד את פעילות
הלשכה בראשותו" .קיימת החלטת ממשלה
מ־ 2014להקטנת העומס הרגולטורי בישראל,
שאינו כולל את ענף הביטוח ,אך הייתה קיימת
התחייבות של סלינגר להקטנה על בסיס וולנטרי,
מה שלא התקיים בפועל .בנוסף ,בכל מה שקשור
לחובת פגישת השירות על ידי סוכן ביטוח ,רשות
שוק ההון הנחתה את סוכני הביטוח להיפגש עם
מבוטח פעם בשנה .בעקבות פעולה של הלשכה,
הצלחנו לרווח את לוח הזמנים והפגישה תערך
פעם בשנתיים ,ואנו מתכוונים לדרוש מרשות שוק
ההון לרווח את לוח הזמנים כך שפגישת השירות
תערך פעם בארבע שנים.
"לגבי חובת הסוכן לשימוש באתר 'הר הביטוח'
בכל מכירה של ביטוח דירה ,אנחנו פועלים מול
רשות שוק ההון לשנות את ההחלטה הזאת מכיוון
שבביטוחי דירה ,במרבית המקרים ,לא זיהינו כפל
ביטוח" .עוד אמר כי עם כניסת חוזר כתבי השירות
המתוקן לתוקף ,חברות הביטוח לא יוכלו לחייב את
הסוכנים למכור את כתבי השירות שלהם.

תמצית ההתנדבות
בכנס השתתפו כ־ 300סוכנים ממחוז תל אביב
והמרכז ,שמילאו את האולם עד אפס מקום .מי
שהייתה אמונה על ארגון הכנס ובניית תכניו
היא סו"ב זהבה פורת  ,CLUיו"ר סניף רמת גן־
גבעתיים ,בשיתוף עם יו"ר מחוז תל אביב והמרכז,
סו''ב נוגה עקל .לדברי פורת" ,הפעילות במסגרת
לשכת סוכני ביטוח היא תמצית של התנדבות
בקהילה עסקית ,שכן כולה נעשית בתוך ולמען
קהילה שהמשותף לה הוא העיסוק בביטוח .התמורה
בפעילות ההתנדבותית אמנם לא כספית ,אולם
היא באה לידי ביטוי בסיפוק שבקידום רעיונות,
ביכולת להוציא דברים לפועל ,בעבודת הצוות
ועוד".
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סו''ב עקל (מימין) וסו''ב פורת … צילומים :גיא קרן

עוד הוסיפה פורת כי "הכותרת של הכנס הייתה
'יצירתיות  -יוצרים חלומות בביטוח' ,ולכן הזמנתי
את יובל אברמוביץ  -סופר ,מרצה בינלאומי,
שחקן ויזם ,שהרצה על ייצור רשימת חלומות,
על היכולת לגרום להם להתממש ,וכן נתן טיפים
להצלחה .בנוסף לכך ,הכנס כלל גם נושאים
מקצועיים שמטרתם הייתה לעדכן את הסוכנים.
בין הנושאים בלטה הרצאתו של עו''ד עדי בן
אברהם ,היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח,
שכותרתה הייתה 'טיפים מעשיים לשירות וצירוף
ביטוח'".
משתתפים נוספים בכנס היו עו"ד ג'ון גבע,
היועץ המשפטי של מחוזות תל אביב והמרכז,
ירושלים והשרון ,שהרצה תחת הכותרת "יוצרים
הלכות בביטוח"; סו"ב מאיר רוטברג ,יו"ר ועדת
רווחה ,שסיפר על מועדון ההטבות החדש של
הלשכה; סו"ב עוזי ארגמן ,יו"ר "ליסוב" סוכנות
לביטוח שפרס את העדכונים והחידושים בפוליסות
של סוכנות ליסוב .כמו כן ,השתתפו שחר שירצקי,
המשנה למנכ"ל איתוראן וסו"ב מיקי נוימן ,יו"ר
הוועדה הפנסיונית ,שהרצה על הנושאים בהם
עוסקת הוועדה והביא גם עדכוני רגולציה.
הכנס הסתיים בפאנל מרתק של סוכנים ממחוז

תל אביב והמרכז ,שסיפרו על הדרך שלהם
להצליח ולהרוויח כסף בעולם המשתנה .בפאנל
השתתפו סוכני הביטוח שלמה אייזיק ,מיכל שילה,
דורון הורנפלד ,שמוליק אבוטבול ומירב ג'והן.
הפאנל נערך בהנחיית אורי לביא־פלג ,סגן עורך
עיתון "פוליסה" .במסגרת הפאנל הציגו סוכני
הביטוח את סיפורי ההצלחה שלהם ושיתפו את
הקהל בהחלטות העסקיות שקיבלו ושהובילו אותם
להצלחה.
סו"ב עקל ,יו״ר מחוז תל אביב והמרכז ,שהייתה
כאמור שותפה בבניית התכנים ,סיכמה גם
היא את הכנס :״מחוז תל אביב והמרכז תמיד
היה מחוז אחד ויישאר כך  -כולנו פועלים אחד
למען השני ,זו המדיניות שלי ואני אלחם בכל
האמצעים למען אחדות ,אחווה ופרנסת הסוכן.
שמחתי לפגוש עשרות סוכנים צעירים בכנס,
ובתוכם רבים שהצטרפו לאחרונה ללשכה .זה גרם
לי גאווה עצומה לראות את השילוב של צעירות
וצעירים בכנס ובאופן כללי בפעילות המחוז .אני
אמשיך לפעול ולתת לסוכנות ולסוכני המחוז
כלים מקצועיים להצלחה .סוכני הביטוח היו ויהיו
לעד! שכן ,אין תחליף לידע ולמגע בלתי אמצעי
ואנושי״.
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זרקור אישי

עתיד הביטוח :הלקוח יקנה את הפוליסה
מסוכן עם מחיר של חברה אינטרנטית
סו"ב שלמה אפלר

ב

חמש השנים האחרונות אני משמש כחבר
הוועדה האלמנטרית ובמסגרת זו אני
אחראי על חיבור השאלות לחידון הידע
לסוכנים בכנס אלמנטר .אני מאוד מאמין בידע
מקצועי.
ברקע שלי אני איש חברת ביטוח – עבדתי 32
שנה באיילון והייתי סמנכ"ל ומנהל מחוז בחברה.
לפני שמונה שנים פרשתי והקמתי יחידה בתוך
סוכנות אליפים בשם "אליפים אפלר" ,אני מנהל
אותה ושותף בה ב־ ,50%כשמתחתיי כ־ 45סוכנים.
את הידע שלי מתוך התנהלות חברת ביטוח אני
מנסה להעביר גם לסוכנים באמצעות הוועדה
האלמנטרית.
אחד הדברים שקבענו לעצמנו כיעד לארבע השנים
הקרובות בוועדה האלמנטרית זה לבדוק איפה יש
חוסרי ידע אצל הסוכנים ,גם על בסיס התשובות
לשאלות החידון .אני מנתח את התשובות לחידון חמש
שנים אחורה (כולל את אלה שיהיו בכנס הקרוב) ,ואז
נקבע שניים או שלושה נושאים שבהם נתמקד וננסה
להעשיר ולהכשיר את הסוכנים באמצעות סדנאות.
הכוונה היא לערוך השתלמויות וסדנאות בשיתוף
המכללה לפיננסים וביטוח בתוך הלשכה4 .־ 5מפגשים
בכל תחום ,עם מרצים מובילים בנושאים השונים.

מדובר בנושאים רגולטוריים כמו חוזר החידושים וחוזר שיפוצים – קבלן שיפוצים עושה עבודה בבית במשך
הצירוף .עו"ד עדי בן אברהם ,היועץ המשפטי של מספר חודשים ללא ביטוח ,אם אין לו ביטוח פרטי.
בנוסף לידע המקצועי ,הוועדה עוסקת גם בהעמקת
הלשכה ,בנה מורה נבוכים בנושא .היום סוכנים רבים
לא יודעים ולא מודעים לכל הפרטים בחוזר וחושבים הידע הטכנולוגי והחדשנות הטכנולוגית .לצערי,
שהם עושים הכל נכון ,אבל אני חושש שחלקם יקבלו יש עדיין סוכנים שחיים בעידן החושך .יש היום
סוכנויות עם מערכות ממוחשבות משוכללות,
קנסות על אי מילוי הטפסים כנדרש.
שהסוכנים שלהן ,מכל מקום בעולם ,יכולים
העמקת הידע
בתוך דקה באמצעות הסמארטפון ,לתת
הצעת מחיר אטרקטיבית .התגובה של
נושא נוסף הוא אובדן רווחים בתחום
הסוכנים בעידן הדיגיטלי חייבת להיות
הביטוח העסקי ,שלגביו קיים חוסר
מהירה אף יותר מזו של כל החברות
בידע מקצועי .נושא אחר הוא הסייבר
האינטרנטיות שמוקמות בימים אלה.
שכולם מייחסים אותו לעולם העסקי,
היתרון של סוכן העל פני חברות אלו,
אבל הסייבר הוא איום גם על לקוחות
שהלקוח מדבר עם בן אדם .המטרה היא
פרטיים – אין בית שלא חשוף לאיומי
שהלקוח יקנה את הפוליסה מהסוכן עם
הסייבר ,וגם להם יכולים להיגרם נזקים
כבדים ישירים ועקיפים .אני מאמין שיש אפלר …
צילום :המחיר של החברה האינטרנטית .אני עדיין
איתי אפלר
חושב שלקוח רוצה לדבר עם מישהו; ואם
מקום למכירת ביטוח סייבר ללקוחות פרטיים
ולא רק לגופים עסקיים .כדי לעשות את זה הסוכנים לסוכן יהיו את המערכות הטכנולוגיות ,שהן קיימות
חייבים להעמיק את הידע שלהם בתחום .סדנא נוספת בשוק אבל לא כל הסוכנים מודעים להן ,יהיה לו
שנבנה על פי התשובות שקיבלנו בחידונים ,היא יתרון גדול על פני החברות הישירות.
בנושא ביטוחי קבלנים וציוד מכני הנדסי .בנושא זה
יש להעמיק את הבקיאות של הסוכנים; כך למשל ,הכותב הינו חבר הוועדה האלמנטרית בלשכת
ההבדל בין ביטוח קבלנים רגיל לבין ביטוח קבלני סוכני ביטוח

השתתפות עצמית
גיא מני מונה למנהל השקעות ראשי האלטרנטיביות במיטב דש.
ברקוביץ נמצא בחברה למעלה
במיטב דש גמל ופנסיה
מיטב דש הודיעה על מינויים חדשים בניהול השקעות מ־ 12שנים בהן הקים ופיתח
נציגי הברוקר הלונדוני הגדול אינטגרו
בחברת הגמל והפנסיה שמנהלת מעל ל־ 50מיליארד במקצועיות רבה את תחום
ברוקרס מבקרים בישראל לסבב שירות
האשראי וההשקעות הלא
שקל .גיא מני מונה לתפקיד מנהל השקעות ראשי
עסקיות בישראל כחלק משיתוף
סחירות במיטב דש.
במיטב דש גמל ופנסיה (ויחליף את ברק בנסקי,
הפעולה והעבודה עם השוק המקומי.
שכיהן בתפקיד בארבע השנים האחרונות) .מני (,)41
במהלך ביקורם נערך מפגש עמם בנושא
רועי שקד יעמוד
נשוי ,2+בעל תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול
מיזם הלויד'ס של לשכת סוכני ביטוח,
ותואר שני במנהל עסקים ומימון .הוא החל לעבוד
בראש חטיבה עסקית
שהברוקר הוא הגוף אתו עובד המיזם
במיטב דש בשנת  2006וכיהן במגוון תפקידים.
שקד … צילום :מיה ומאתר את הכיסויים בלויד'ס עבורו.
בהראל
חדשה
כרמי־דרור
בתפקידו האחרון ניהל את
במפגש השתתפו מנהל העסקים של אינטגרו
הראל ביטוח מקימה חטיבה
הפנסיה
ההשקעות של קרן
לונדון אנדרו פארק ,ונציג חברת הביטוח ליברטי
עסקית חדשה – חטיבת דקלה ,תביעות
שימש
כן
במיטב דש ,ולפני
סטיוארט סטרלנד .את הנציגים מלונדון מארח
סיעוד ,חיים ותאונות אישיות .בראש
כמנהל השקעות בתחום
החטיבה שתחל לפעול ב־ 1בנובמבר יעמוד עודד צסרקס ,נציג אינטגרו בישראל ,השותף במיזם
החיסכון ארוך הטווח וניהל
רועי שקד אשר ימונה למשנה למנכ"ל הראל לוידס של הלשכה יחד עם אסף חגאי פריי.
תיקי השקעות וקרנות
לאור שיתוף הפעולה הנרחב של הלשכה באמצעות
ביטוח .כך דיווחה החברה לבורסה .עוד
נאמנות.
מיזם "מנגישים את לוידס" עם גורמים אילו נערכה
מציינת החברה בהודעתה לבורסה" :לאחר
עוד הודיעה החברה על
ארוחת צהריים משותפת בהשתתפות בכירים
 20שנות פעילות משותפות זכתה הראל
מינויו של אבי ברקוביץ
מהלשכה – סו"ב גיל סופר מהוועדה האלמנטרית;
בהבעת אמון מחודשת של שירותי בריאות
לתפקיד משנה למנהל
עו"ד עדי בן אברהם ,היועץ המשפטי של הלשכה,
כללית וזכתה במכרז לתקופה נוספת של
השקעות ראשי במסגרתו
5־ 8שנים .המכרז מקיף למעלה משני מיליון סו"ב צביקה וינשטיין ,יו"ר ליסוב ורענן שמחי ,מנכ"ל
יוביל את תחום ההשקעות
הלשכה.
מבוטחים".

מפגש עם נציגי הברוקר
הלונדוני אינטגרו

מני … צילום :יח"צ

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

מכירה ורכישה של תיקי ביטוח –
המדריך המלא לביצוע העסקה
עו"ד ניצן הראל

ע

ולמם של סוכני הביטוח הוא דינמי,
משתנה וטומן בחובו הלכות ,חובות ואף
שינויים והזדמנויות .מהי הדרך הנכונה
לביצוע עסקאות ,תוך שמירה על ערכו של הנכס
הכלכלי החשוב של הסוכן ,שהינו תיק הביטוח?
סוכני הביטוח נדרשים פעמים רבות לא רק
למקצועיות בתחומם ,אלא לדריכות וחריפות
עסקית על מנת לקדם את מעמדם ,יעילותם
והיקף פעילותם המקצועית .לאור זאת ,מתרחשות
עסקאות רבות בין סוכני וסוכנויות הביטוח,
שכוללות מגוון רחב של פעילויות ,לרבות הקמת
תאגידים ,הקמת שותפויות או יצירת פעילויות
משותפות בין סוכנים ,העברות ומכירות תיקי
ביטוח ,הסכמים לשירותי תפעול ועוד.
בכתבה זו נעסוק בעסקאות מכר ורכישת תיקי
ביטוח ובעתיד נדון בסוגי עסקאות נוספים.
אחת העסקאות הנפוצות בקרב סוכני הביטוח
הינה מכירת/העברת תיק הביטוח .במקרים אלו,
יש ליתן תשומת לב והתייחסות לשורה ארוכה של
נושאים הרלוונטים לעסקה ,שהם בעל השלכות
על התנהלות הצדדים בעתיד ,ולהלן נציג את
העיקריים שבהם:
מהו הממכר? אמנם מדובר בתיק ביטוח,
אולם למונח זה עשויות להיות הגדרות שונות
ואפשרויות שונות למימוש זכויות המכר או
הרכישה בגינו.
כך לדוגמה ,במקרה בו תיק ביטוח נמצא בבעלות
סוכנות ביטוח תאגיד ,ניתן לבצע עסקה במניות
התאגיד ולאו דווקא רכישה של התיק עצמו.
במסגרת עסקה כזו ,נותר תיק הביטוח בבעלות
התאגיד וכך גם הלקוחות ,המוניטין ,מאגרי
המידע ועוד .סוג עסקה שכזה טומן בחובו יתרונות
וחסרונות .למשל :עסקת מניות תייתר מחד את
הצורך להחתים לקוחות על ייפוי כוח לצורך
עמידה בדרישות הרגולטוריות בעניין ,ומאידך
יש לבחון היטב את מצבו המשפטי והכלכלי של
התאגיד הנרכש ,לרבות התחייבויותיו ,מוניטין
תלונות או תביעות עבר ,באם התקיימו והיבטי
מיסוי רלוונטיים.
אפשרות שנייה ,היא לרכוש את תיק הביטוח
עצמו ,כך שלקוחותיו יהפכו ללקוחות רוכש התיק.
במקרה זה ,יש לתת את הדעת במסגרת העסקה
לגורמים רבים המשפיעים על התנהלות הרוכש
והלקוחות ,לרבות דרישות ביורוקרטיות שונות
של היצרנים להעברת תיק הביטוח ,החתמת ייפוי
הכוח של הלקוחות אשר ניתנו לסוכן הביטוח
המוכר ,שימוש בשם הסוכן ובמוניטין והרשימה
עוד ארוכה וחשובה.
אפשרות נוספת ,היא כאשר סוכן או תאגיד,
מבקשים למכור תיק ביטוח חלקי בלבד .כך
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לדוגמא ,סוכן המנהל תיק ביטוח חיים ואלמנטרי
ומעוניין למכור תיק אלמנטרי בלבד .במקרה כזה,
פרט לנקודות הרלוונטיות לכל עסקת רכישה
אחרת ,עולות שאלות כגון רשימת הלקוחות,
התייחסות מתאימה לנושא אי תחרות ואפילו
שאלות תפעול טכני מול מערכת ניהול הלקוחות
וביצוע הפרדה תקין.
לאחר שמגדירים מהו הממכר ,יש לתת את
הדעת ולהגיע להסכמה לגבי נקודות רלוונטיות
נוספות ,וביניהן:
תקופת ליווי – כאשר תיק הביטוח נרכש מסוכן
או תאגיד ותיק ,שלקוחותיו מכירים אותו ו/
או את עובדיו ,יש משמעות רבה לתקופת ליווי
של הסוכן המוכר ,עד להעברת מלוא הטיפול
ככל הניתן באופן חלק לסוכן הרוכש .ליווי התיק
משמעותי עוד יותר ,כאשר מדובר ברכישת תיק
אלמנטרי .נושא זה חייב לקבל התייחסות רחבה
ומפורטת במסגרת ההסכם ,על מנת שיהיה ברור
לשני הצדדים מהן התחייבויותיו של המוכר,
לרבות תקופת הליווי המדוייקת ,תחומי אחריותו
במהלך הליווי וכן התמורה בגינה.
כוח אדם – לעתים מעסיק הסוכן המוכר עובדים
ו/או פקידי ביטוח לאורך שנים רבות ולקוחות
התיק באים איתם במגע שוטף ,תוך יצירת קשרי
עבודה והיכרות .במקרים אלו ,ניתן לשקול ולהוסיף
לתנאי העסקה עצמה במסגרת ההסכם את העסקת
העובדים על ידי הקונה ,וזאת כמובן בהסכמתם
של העובדים .מאידך ,ככל שהרוכש אינו מעוניין
בהעסקת העובדים ,יש לתת את הדעת בהסכם
לסיום העסקתם אצל המוכר באופן שלא יגרור
השלכות על פעילות תיק הביטוח ועל הרוכש.
תמורה – לכל עסקה ועסקה התמורה הרלוונטית
לפי מאפייניה השונים ,בין היתר ,סוגי הביטוחים,
זהות היצרנים ,ותק הסוכן ועוד .בעניין זה חשוב
גם לבחון מהו המנגנון לחישוב התמורה המתאים
וקיימות אפשרויות מגוונות לכך .כמו כן ,כפי
שהוסבר לעיל ,יש משמעות לעניין האפשרות
לליווי של הסוכן המוכר.
היבטי מיסוי – נושא התמורה קשור באופן
ישיר להיבטי המס השונים החלים או אמורים
לחול על העסקה .לגבי כל צד לעסקה קיימות
השלכות מיסוי ,אותן על הצדדים לבחון ,בטרם
ביצוע וחתימת העסקה ,על מנת לקבוע במסגרת
ההסכם את מנגנון העסקה המיטיב ביותר עם כל
אחד מהם .את היבטי המס יש לבחון בהתייעצות
עם רו"ח שילווה לאחר מכן את המוכר/הרוכש
מול רשויות המס.
ביטחונות – כאשר נקבע מנגנון תמורה מתמשך,
קרי בתשלומים עתידיים ,אזי למעשה נוצר מצב בו
תיק הביטוח עובר לבעלות הרוכש ,בעוד שהמוכר

טרם קיבל את מלוא התמורה .במקרים אלו ,יש
לתת את הדעת ולקבוע מראש מנגנונים ובטוחות
כלפי המוכר לשמירה על קניינו .בטוחות נדרשות
גם במצב דברים הפוך ,קרי כאשר מועברת תמורה
טרם השלמת העברת הממכר.
ביטול הסכם – לאחר שהגיעו הצדדים להבנות
ונחתם ההסכם הסופי ,עלולות להתעורר בעיות
ותקלות העשויות להביא לביטול ההסכם ,בין
היתר בכל הקשור לביצוע תשלומים וחובות
מיידים של הצדדים .חשוב מאוד לקבוע בהסכם
מנגנונים ואפשרויות מתאימות לביטול ההסכם
וכן ליישוב סכסוכים ,במקרה הצורך.
מצבי פטירה ואכ"ע – לזהות הצדדים יש
כאמור חשיבות רבה לעסקה (יחיד/ים או תאגיד)
וכאשר מדובר ביחיד שהופך ללא זמין ,כמו
במקרים של אובדן כושר עבודה לטווח ארוך או
מוות ,על הצדדים לקבוע מנגנון להמשכיות.
סודיות ואי תחרות – בעסקאות מכר ,מדובר
בשניים או יותר צדדים ,אשר לכל אחד מהם מידע
סודי משלו ,הכולל ,בין היתר ,רשימות לקוחות,
אסטרטגיות מכירה ,תנאי תשלום ,עמלות ועוד.
לנושא זה חשיבות רבה ומכרעת לעסקה ועל
הצדדים להתחייב באופן ברור ומוסכם לגבי
"מותר ואסור" בשימוש במידע שייחשף בפניהם
במסגרת העסקה ואף המשא ומתן עצמו.
אז מה עושים? לשם ביצוע עסקת מכר/
רכישת תיק ביטוח באופן אחראי ויעיל ,מומלץ
לקבל ייעוץ וייצוג משפטי מטעם משרד עורכי
דין ותיק ובעל ידע מקיף וניסיון רב בסוגי
העסקאות הללו בתחום הביטוח בפרט ,אשר
ייתן התייחסות ומשמעות למלוא מאפייני וצרכי
העסקה והצדדים.
חשוב לזכור :לרוב אנחנו יודעים ומבינים איך
מתחילים את התהליך ,אך אין דרך לדעת כיצד
תתקדם ותסתיים העסקה ,וכאן בדיוק טמונה
החשיבות של הסכם מותאם לעסקה ולצדדים.
מסמך זה אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו מחליף
אותו.
הכותב הינו שותף במשרד עורכי הדין קן ־דרור
הראל ושות'

אירועי לשכה
… יום עיון מחוז ירושלים יתקיים ב־ 18.10בין
השעות 08:30־ 14:00במלון דן ,ירושלים.
… יום עיון מחוז השפלה יתקיים ב־ 24.10בין
השעות 08:30־ 14:00במלון לאונרדו פלאזה,
שדרות הים התיכון ,אשדוד.

רגע משפטי

צירוף לביטוח – מה עושים כאשר
המבוטח קורא רק ערבית ,רוסית ואנגלית?
עו"ד עדי בן אברהם

ב
צילום :גיא קרן

כנס מחוז ת"א והמרכז דיברתי על כללים
שיש ליישם בחוזר הצירוף ,בין היתר
אמרתי שחשוב להסביר ללקוח בשפה
ברורה את מהות הכיסוי שהוא רוכש ,לפרט בפניו
את מהות הכיסויים שהוא רוכש ולוודא שהוא אכן
הבין ומעוניין בכיסויים שהצעתם לו.
השבוע אבקש לספר על תביעה קטנה שנדונה
בחודש שעבר בבית המשפט כנגד סוכנת ביטוח
וכנגד חברת הביטוח על הליך הצירוף .המבוטח טען
כי יש לחייב את הנתבעות בגין תשלומים ששילם
לצורך רכישת תוכנית חיסכון לאחר שהתברר לו,
לאחר מספר שנים ,כי בעצם במקום חיסכון וביטוח
סיעודי ,הוא משלם עבור ביטוח סיעודי בלבד.
התשתית העובדתית כפי שעולה מפסק הדין
מלמדת כי המבוטח רכש בשנת  ,2012באמצעות
סוכנת הביטוח שלו ,פוליסת ביטוח בסך של 245
שקל לחודש ,כאשר לטענתו  100שקל היו לביטוח
סיעודי ו־ 145היו מיועדים לקופת חסכון ,כך לפחות
הוא הבין .לאחר מספר שנים ,כאשר ביקש למשוך את
החיסכון התברר ,לתדהמתו ,כי אין כלל חיסכון וכל

הכסף ששילם יועד לכיסוי סיעודי .המבוטח ביקש
לקבל את הקלטת השיחה שבה סוכמו תנאי הפוליסה,
אך לטענתו הסוכנת שלחה לו רק חלק מההקלטה
ולא את המקטע בשיחה בה סוכמו תנאי הפוליסה.
בתביעתו הלין המבוטח שלא הוכח שמסמכי הפוליסה
נשלחו אליו ולחילופין אם נשלחו הרי שהמסמכים
הם בכלל בעברית והוא קורא רק ערבית ,אנגלית
ורוסית ולכן הוא דרש את סכום החיסכון ,עלות עו"ד
ועוגמת נפש.
סוכנת הביטוח לא הגיעה לדיון .חברת הביטוח
התייצבה לדיון ,הציגה את הפוליסה ואת דף פרטי
הביטוח והבהירה כי הפוליסה כוללת כיסוי ביטוחי
למצב סיעודי בלבד .עוד הובהר כי בפוליסה שרכש
המבוטח קיימים ערכי סילוק (סכום הביטוח שבתוקף
לאחר הפסקת תשלומי הפרמיה) ,וגם ערכי הסילוק
פורטו בדף פרטי הביטוח .חברת הביטוח דחתה את
טענת המבוטח שהוא אינו קורא ומבין עברית ,הואיל
והוא יכול היה להסתייע בצד שלישי שיסייע לו בהבנת
הכיסוי שרכש.
בית המשפט קבע ,כי אכן הפוליסה שרכש התובע

היא פוליסה סיעודית שאינה כוללת מרכיב חיסכון.
עוד נקבע כי לא ניתן לקבל טענה לפיה מבוטח
משלם במשך חמש שנים פרמיות ,אך לא יודע במה
מדובר ,הואיל ומצופה כי המבוטח יעקוב אחרי פרטי
הפוליסה וסכומי הביטוח הנגבים ממנו .אין מקום
לקבל את טענת המבוטח שאינו קורא עברית ,שהרי
הוא יכל להסתייע בצד ג' ,קל וחומר ,כאשר הוא
עורך חוזה בעברית.
משכך ומכל הנימוקים ,בית המשפט דוחה את
הטענות כנגד חברת הביטוח .עם זאת ,לאור העדרה
של הסוכנת מהדיון ,בית המשפט מחייב אותה בפסק
דין בהעדר התייצבות ביחס לסך החיסכון  -המבוטח
סבר שהוא חוסך  145שקל כפול  5שנים ( 8,700שקל).
בית המשפט לא אישר את יתר הרכיבים שנתבעו.
כמובן שהסוכנת יכולה לפנות בבקשה לביטול פסק
הדין שניתן ,בהעדר התייצבות ,תוך  30ימים .לא
ידוע עד למועד כתיבת מאמר זה אם הוגשה ו/או
תוגש בקשה שכזו מטעם הסוכנת.
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח

איילון משיקה פוליסת ביטוח צד ג'
לאופניים חשמליים
החברה תגביל את תוקף הפוליסה הייעודית רק למי שנוהג על פי חוק
רונית מורגנשטרן

א

יילון חברה לביטוח השיקה פוליסת ביטוח
חדשה לרוכבי אופניים חשמליים" ,בשביל
האופניים" ,התקפה רק במקרה שהרוכב
נהג באופניים על פי חוק.
מהחברה נמסר כי מתחילת השנה  18רוכבי אופניים
חשמליים איבדו את חייהם ומאות אחרים נפצעו
כתוצאה מתאונות .בחלק לא מבוטל מהמקרים ,נקבע
כי האשם העיקרי בתאונה הוא רוכב האופניים .מעבר
לאובדן החיים והפציעות הקשות ,ישנה גם הסוגיה
הקשה של פיצוי קורבנות הנסיעה הלא אחראית.
ראשי אגפי הביטוח הכללי באיילון – פרט ועסקי,
יעל יריב וגדעון רוזוליו ,ציינו בכנס הדרכה
מקצועית שערכה החברה לסוכניה ,כי הפוליסה
החדשה קיבלה את אישור רשות הפיקוח על שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון .על מנת שלא לעודד בני נוער
לרכוב על הכלי המסוכן ,הפוליסה החדשה תוגבל
לשיווק לרוכבי אופניים חשמליים מעל גיל 18
בלבד .הפרמיה השנתית של הביטוח החדש – החל
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שוק ולשווק את הביטוח רק למי שרוכב
מ־ 620שקל לבני  21שנים ויותר ואילו
באחריות וכדין".
רוכבים בגילאי  18עד  21ישלמו
יוגב ,יריב ורוזוליו חשפו את
פרמיה שנתית של  775שקל.
הפוליסה החדשה בסדרת כנסים
מדובר על ביטוח אחריות כלפי
הנערכים בימים אלה למאות סוכני
צד שלישי לרוכב על אופניים
החברה במחוזות תל אביב ,ירושלים
חשמליים  -כלומר ,הכיסוי הינו
וחיפה .יוגב הדגיש כי הפוליסה
לאדם שייפגע חלילה מהרוכב (בעל
החדשה היא אך דוגמה למגוון
הפוליסה או בני משפחתו מדרגה
פתרונות ביטוח חדשים יצירתיים
ראשונה) שישופה בסכום של עד 500
יוגב …צילום :נוספים שתשווק איילון כבר בתקופה הקרובה
אלף שקל.
אייל לגזיאל
במגוון תחומים".
מנכ"ל איילון ,אריק יוגב ,אומר עם השקת
עוד השתתפו בכנסים :עודד צסרקס ואסף חגי פרי
הפוליסה החדשה" :לצערנו ,תאונות הדרכים בהן
מעורבים אופניים חשמליים הפכו למכת מדינה והן שסיפרו על מיזם לוידס החדשני לסוכני איילון; מני
גובות מחיר דמים נורא ואיום .מעבר לאסון הנורא ברזילי ,מומחה בינלאומי בתחום הסייבר ומנכ"ל
שבאיבוד חיים ופציעות ,נוכחנו שרבים מהנפגעים  Forty Twoהעשיר את הסוכנים בהתפתחויות
נותרים ללא מענה ביטוחי ראוי .עם זאת היה לנו העדכניות בתחום ,ופרשן חדשות ערוץ  ,2עמית
מאוד חשוב לעודד את הרוכבים לנהוג באחריות סגל ,חשף טפח מאחורי הקלעים של הפוליטיקה
ובהתאם לחוק .לפיכך החלטנו לוותר במודע על פלח הישראלית.
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חשוב שתדעו

כך תעשו זאת נכון – הערכת שווי
תיק סוכן וסוכנות ביטוח
דוד בכר,

CLU, CFP, CFV

כללי

ענף הביטוח עובר בשנים האחרונות טלטלה
המשפיעה באופן משמעותי וישיר על הערכת שווי
תיק סוכן וסוכנות ביטוח ,זאת ,בין היתר ,עקב:
 .1כניסת חברות הביטוח להפצה ישירה.
 .2יחסי אמון סוכן/לקוח ,שאינם ניתנים "למכירה".
 .3רגולציה במקורות הכנסה מסורתיים.
 .4רכישת מוצרי ביטוח בערוצים דיגיטליים.
כל אלה ועוד הביאו לירידה בערך שווי תיקי ביטוח
ובתורם למכפילי שווי נמוכים יותר ,כאשר אחד
הפתרונות המקובלים ניתן בדרך מכירת תיק באופן
מדורג וממושך .יש לציין כי הערכת שווי אמורה
לשקף הגינות מרבית ,זמן נתון ובסיס מידע ,והכל
בכפוף להנחות יסוד ותחזיות.
תיק סוכן ביטוח הינו בבחינת נכס לכל דבר
ועניין ,ממוכר מרצון לקונה מרצון .על פי רוב
ערכו של תיק סוכן ו/או סוכנות ביטוח ,נמדד בתיק
הלקוחות ,המהווה נכס מוחשי ומוניטין כנכס בלתי
מוחשי.
קיימות שיטות שונות לביצוע הערכות שווי.
המקובלת ביותר לסוכן/סוכנות ביטוח הינה שיטת
המכפיל ,שיטה העושה שימוש בדוחות הכספיים
במכפלת מקדם מסוים .על פי התקינה החשבונאית
הבינלאומית ( )IRFSקשרי לקוחות קיימים כאשר
מתקיימים התנאים הבאים:
 ‰לסוכן/סוכנות הביטוח יש מידע על הלקוח וכן
יש להם קשר שוטף עימו.
 ‰ללקוח יש את היכולת ליצור קשר ישיר עם
סוכן/סוכנות הביטוח.
משמעות רבת ערך קיימת לתיק בעל שימור
גבוה .בביטוח אלמנטרי שבו הכיסוי מוגבל לרוב
לפרק זמן של  12חודשים ,שימור התיק נמוך מזה
של תיק ביטוח חיים ,בריאות וסיעוד ,שבו נרכש
הכיסוי לרוב לכל החיים ומכאן ששימור התיק
גבוה יותר.

הערכות שווי – מתודולוגיה

לצורך ביצוע הערכות שווי מבחינים בין מספר
שיטות ,כאשר הערכת השווי עשויה להשתנות
לגבי כל בעל עניין בנפרד ,עם תוצאה שונה.
על מנת לקבוע באיזה מכפיל לקבוע ערך השווי
עלינו לבדוק:
 .1את מידת יעילותו של תיק הביטוח.
 .2סוגי הכיסויים הקיימים בתיק.
 .3תיקי הלקוחות מהיבט גילם ,משקלם בתיק
הכולל ,מספר הלקוחות (פיזור)
 .4האם התיק מבוסס חברה אחת או מספר חברות
והאם העמלות אטרקטיביות.
 .5מספר הפוליסות פר לקוח והפוטנציאל למכירת
מוצרים נוספים.
 .6שיעור ביטולים.
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בנוסף ,יש לקחת בחשבון גורמים משפיעים
נוספים לעניין שווי תיק ביטוח כגון :ביקוש והיצע
ביחס רמת הסיכון של ענף הביטוח ,תקופת הליווי
ורמת איכותו.

שיטות מקובלות להערכת שווי
מכפיל נפרעים

כאשר אני מתבקש לאמוד את שוויו של תיק
ביטוח מסוכן מסוים ושילובו בסוכנות קיימת,
כשעובדתית אין כל גידול משמעותי בהיקף
ההוצאות ,על פי רוב אני בוחר לנקוט בשיטת
"מכפיל הנפרעים" ,שהינו מקדם עמלות הנפרעים
של אותה סוכנות ביטוח.
יחד עם זאת ,יש לקחת בחשבון כי השינויים
בענף הביטוח הפכו את ענף ביטוח החיים והבריאות
לפחות יציב מבעבר ומכפילי הנפרעים בענף זה
ירדו בהתאם .כיום ,נסגרות עסקאות בתיקי ביטוח
חיים במכפילי נפרעים הנעים בין  1.5ל־ 2.5ובתיקי
אלמנטרי במכפילי נפרעים הנעים בין  1ל־.1.5

מכפיל

EBIT

חישוב מקובל נוסף בהערכת שווי תיק סוכן/
סוכנות ביטוח הינו שימוש במכפיל ה־,EBIT
דהיינו הרווח התפעולי לפני הוצאות מימון ומיסים.
מכפילי ה־ EBITבתיקי ביטוח חיים נעים בין  3ל־5
בעוד שבתיקים אלמנטריים הם נעים בין  2ל־.3
כאשר מדובר ברכישת יחידת רווח כוללת של
סוכנות ביטוח שבבעלותה תיק ביטוח משמעותי,
אני נוהג להשתמש בשיטת מכפיל הרווח הנקי
ואלו נעים בין  8ל־ 10לגבי תיק ביטוח חיים ובין 7
ל־ 8בתיק ביטוח אלמנטרי.

גישת תזרים המזומנים

השיטה המועדפת ,בדרך כלל ,להערכת שווי
סוכנות ביטוח (ולא תיק) הינה שיטת היוון תזרימי
המזומנים.DCF – Discounted Cash Flows ,
בשיטה זו מחושב שווי סוכנות הביטוח על פי
תזרימי המזומנים הצפויים להתקבל ממנה ,לאחר
היוונם ליום ההערכה .בצורה זו מוערכת הפעילות
העסקית של הסוכנות כמכלול אחד ,הכולל הן את
הנכסים המוחשיים והן את הנכסים הלא מוחשיים
(מוניטין) של הסוכנות .בשיטה זו יש לערוך תחזית
לגבי מרכיבי ההכנסות וההוצאות של הסוכנות,
השקעותיה ברכוש קבוע ובהון חוזר ,הערכת
פוטנציאל הצמיחה ,הערכת סביבת הסיכון שבו
היא פועלת ,והערכת שווי פעילות הסוכנות בתום
תקופת התחזית (.)Exit Value
מודל ה־ DCFמבוסס על ניסיון לחזות את העתיד.
מקום שישנו קושי באומדן מרכיבי תזרים עתידי של
הסוכנות כאמור ,בפרט כאשר אין נגישות להנהלת
החברה ,נתוניה הפנימיים ותכניותיה לעתיד ,ניתן
להשתמש בשיטות מקורבות ,כגון מודל הצמיחה

הקבועה של גורדון ,מודל מכפיל הרווח (P/E
 )ratioהנגזר ממנו וכיו"ב .קביעת המכפילים
המתאימים לפעילות הסוכנות המוערכת נעשית
על בסיס נתוני עסקאות רכישת סוכנויות ביטוח
דומות ,או אומדן עלות ההון והצמיחה העתידית
של הסוכנות המוערכת בנפרד (שילוב של שני
הפרמטרים קובע את המכפיל הרווח על פי מודל
גורדון).
נוסחת מכפיל הרווח הינה  ,)PE=1/(k-gכאשר
=kמחיר ההון ו־=gמקדם הצמיחה לטווח הארוך.
מכיוון שהמכפיל מגלם שני פרמטרים כלכליים
סימולטנית (מחיר הון וצמיחה) ,מכפיל רווח
קבוע מייצג פרופילים רבים של סיכון-סיכוי.
עבור מכפיל רווח קבוע ,ככל שמחיר ההון יורד,
שיעור הצמיחה הנגזר יורד ,ולהיפך .לדוגמה:
עבור סוכנות ביטוח בפרופיל סיכון-סיכוי גבוה,
עבור מחיר הון  30%-g)12(/1= ,30%נקבל ש־
 ,g=21.7%ואילו עבור סוכנות ביטוח בפרופיל
סיכון-סיכוי נמוך ,כאשר מחיר ההון ,נניח ,10%
נקבל ש־.g=1.7%

מיסוי במכירת תיק ביטוח
לשיקול מכירת תיק ביטוח ,יש לקחת בחשבון את
היבטי המס החלים על המכירה.
גישת רשות המיסים נוטה לראות עסקאות
שכאלה כמכירת תיק ביטוח ,שעלול להגיע לכדי
שיעור של  40%ולא מכירת מוניטין שבו שיעור
המיסוי מגיע לכדי  25%או  ,30%כאשר הוצאות
הרכישה של הקונה נפרסות על פני  10שנים
ממועד העסקה.
ההנחה של רשות המיסים בישראל הינה שמכירת
קשרי לקוחות מחושבת לפי שיעורי מס רווח הון
ממועד הקמת העסק ועד מועד המכירה בשיטה
לינארית ,על פיה ,ככל שהסוכנות החלה פעילותה
לפני שנים רבות ,יחול מס שולי עד  ,51%כולל
"מס יסף" עד  31.12.2002ועל התקופה שלאחר
מכן  20%עד  ,30%כך שהשיעור המשוקלל עלול
להגיע לכדי .40%
מאידך ,על מכירת מוניטין יחול על המוכר מס
בשיעור  25%והקונה יהנה מהוצאת הרכישה על
השקעתו על פני  10שנים.
חשוב לומר כי גישתה המחמירה של רשות
המיסים בישראל ,סותרת פסקי דין רבים.
הערכת שווי מקצועית ,תוך התייחסות ליתרונות
שנצברו לסוכנות בשל התכונות הספציפיות
הכוללים :שם טוב של הסוכן ,הדימוי שלו בחברות
הביטוח ,איכות התיקים ושירותיו הטובים ,יש בהם
כדי להעניק משנה תוקף שזוהי עסקה למכירת
מוניטין ,להבדיל ממכירת תיק ביטוח על כל
המשתמע מכך.



מידע לסוכן


זאת אף זאת ,מכירת תיק הביטוח כ"עסק חי",
שמלווה בניתוק מוחלט של הסוכן המוכר מעיסוקו
בתחום הביטוח ,בוודאי תיחשב לדעתי כמכירת
מוניטין ,כלומר ויתור על נכס הוני וסיווגו כרווח
הון.
דוגמה  -סוכן ביטוח משנה בסוכנות ביטוח
גדולה ,מוכר תיק ביטוח

פרטי העסקה:

 ‰מחזור עמלות שנתי 450 :אלף שקל.
 ‰תשלום לסוכנות .30%
 ‰בסיום פעילות משותפת ,עובר התיק לידי הסוכן.
 ‰מקדם תמורה של  300%מסך כל העמלות לשנה
שקדמה ליום העברת תיק הביטוח (1,350,000
שקל).
 ‰פריסה ל־ 3שנים.
 ‰סוכנות האם (שדרכה עבד הסוכן) "גוזרת" את
חלקה על פי ההסכם בינה לבין הסוכן  405אלף
שקל = (.)X 300% X 30% 450,000
נקבע בהסכם בין הסוכן (המוכר) והסוכנות
(הרוכשת) אופן חלוקת שווי התיק:
מוניטין 405,000 30%שקל
קשרי לקוחות 337,50025%שקל
 3שנות ליווי 472,50035%שקל
אי תחרות 135,00010%שקל
 ‰תמורה שנקבעה כמקדמה ,כולל מע"מ  135אלף
שקל.
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 ‰תשלום חודשי –  33,750שקל ,בתוספת מע"מ
למשך  3שנים.
()33,750=36 / )472,500 + 337,500 + 405.000
לסוכן הביטוח בעיית תזרים מזומנים עליה הוא
צריך לתת את הדעת:
מרכיב הוני גבוה מחייב אותו בתשלום מס רווח
הון ומע"מ בגובה של  ,25%לכדי  219,375שקל
[ (מוניטין  + 405,000קשרי לקוחות + 337,500
אי תחרות ( )25% X 135,00ועוד מע"מ בסך של
 149,175שקל ובסך הכל  368,550שקל ,תוך 30
יום מתאריך החתימה על הסכם המכירה.
הסוכן מקבל מקדמה  135,000 -שקל
תשלום ראשון ( 13,125 )472,500/3שקל
סה"כ  148,125שקל
מכאן ,לסוכן תזרים שלילי  220,425שקל (מיסים
 368,550שקל – תקבול  148,125שקל).
למרות התזרים השלילי ,נכון היה להגדיר
במכירה את המרכיבים לעיל ,כי להם יתרונות מס
משמעותיים ,רווח הון  25%לעומת רווח פירותי עד
 .50%לקונה לעומת זאת תותר ההוצאה כהפחתה
על פני  10שנים.
פתרון :תשלום לסוכן הביטוח ,במזומן ,לפחות
בגובה המיסים הצפויים.
בעקבות פסק דין (ע"א  5118/13משה בנימין נ'
פ"ש גוש דן) ,נקבע כי סוכן ביטוח ,המוכר את עסקי
הביטוח ,לרבות מוניטין ,וממשיך לשרת את אותה

סוכנות (מכירות פוליסות) ,לא נפרד מהמוניטין,
כלומר ,לא בוצעה מכירה.
לכן מומלץ לערוך הסכם נפרד לתקופת הליווי
והמכירות שיתבצעו בתקופה זו ויהיו חלק מהנכס
הנמכר והעמלות יהיו בבחינת שימור תיק וגמר
חשבון.
מאמר זה ,נוגע ולו במעט במורכבות מכירת תיק
סוכן ביטוח ,התקשרות הטומנת בתוכה סוגיות
רבות הראויות לבחינה מקיפה ומדוקדקת.
*האמור לעיל אינו מהווה המלצה או ייעוץ ואינו
מהווה תחליף לייעוץ מהיבט חשבונאי ומשפטי,
בכפוף ובהתאם ,על כל המשתמע מכך.
הכותב הינו מתכנן פיננסי מוסמך  ,CFPמעריך
שווי מימון תאגידי  ,CFVאחראי תחום תכנון
פיננסי בלשכת מעריכי השווי והאקטוארים
הפיננסיים בישראל ( ,)IAVFAעוסק
בחשבונאות חקירתית ,ייעוץ מס ,ניתוחים
כלכליים ,ייעוץ פנסיוני וחוות מקצועיות לעניין
אובדן רווחים ,אחריות מקצועית והערכות שווי
חברות .יועץ מומחה לנזקי רכוש אלמנטרי
ואובדן רווחים בלשכת סוכני ביטוח בישראל.
בעל תואר חתם מורשה בביטוח חיים ,CLU
שמאי רכוש וחקלאות ,בורר ומגשר מוסמך ,חבר
בוועדת הפיננסים בלשכת סוכני ביטוח.

מידע לסוכן

משולחנה של המפקחת על הביטוח
עו"ד שלמה ברמץ

ה

פיקוח על הביטוח מפרסם מעת לעת תלונות
המתקבלות אצלו כנגד היצרנים או סוכני
ויועצי הביטוח ואופן הטיפול בהן .היחס
במספר התלונות המוצדקות הוא לרעת היצרנים
בהשוואה לסוכני הביטוח .הפיקוח נמנע מלפרסם
את הצעדים שהוא נוקט (אם בכלל) למניעת הישנות
מיקרים אלו .במאמר זה צרפתי מספר תלונות כפי
שהתפרסמו בשלוש השנים האחרונות ,לשיפוטכם.
גביית שכר מהלקוח בגין טיפול בתביעה מכוח
פוליסה פנסיונית :במסגרת תלונה ,הלין הפונה על
כך שסוכן הביטוח גבה ממנו דמי טיפול לאחר שהגיש
תביעה לחברת הביטוח בשמו .הפונה טען כי בחודש
ינואר  2017ביקש מסוכן הביטוח שלו להגיש בשמו
תביעת אובדן כושר עבודה ,וכי הסוכן גבה ממנו
 300שקל בעבור השירות ,למרות שהוא מקבל עמלה
שוטפת מחברת הביטוח .מהבירור שערכה הרשות
עלה ,כי מדובר בפוליסה פנסיונית שסוכן הביטוח
מקבל בגינה עמלה שוטפת מחברת הביטוח ולכן אינו
רשאי לגבות במקביל שכר והחזר הוצאות מהלקוח,
והרשות הורתה לסוכן להשיב לפונה את דמי הטיפול
שגבה ממנו ,וכן הבהירה לו כי אין לגבות דמי טיפול
עבור טיפול בתביעה מכוח פוליסה פנסיונית.
הערה של החתום מטה :ישנה מחלוקת בעניין
גביית עמלת שרות מהלקוח .על פי סעיפים 33־35
לחוק חוזה הביטוח ,תשמ"א  ,1981סוכן הביטוח
הוא שלוחו של המבוטח לעניין ניהול משא ומתן
לקראת חוזה הביטוח ,עניין חובת הגילוי בכריתת
חוזה הביטוח ,עניין קבלת דמי הביטוח ,לעניין מתן
הודעות של המבוטח ושל המוטב למבטח .בעניינים
אלו ,גביית עמלה מהלקוח במקביל לקבלת עמלה
מהיצרנים עומד בניגוד ענייניים .למצער עניין זה
(גביית עמלת שרות מהלקוח בעניינים שהסוכן אינו
שלוח) טרם הוכרע על ידי בית המשפט או לשכת
סוכני ביטוח .העובדה שהלקוח חש "נבגד" על
תשלום עמלה בגין שרות רק אצל סוכן הביטוח -
פוגעת במעמדו של סוכן הביטוח.
ביטוח חיים אגב משכנתא  -כפל ביטוחי
 חובת הסוכן להתאים את הביטוח לצורכיהמבוטח :בפנייה שהתקבלה ברשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון הלין הפונה על כך ששילם "כפל
ביטוח" בגין שתי פוליסות ביטוח אגב משכנתא,
במשך למעלה משנה .לטענתו ,סוכנות הביטוח
הציעה לו לעבור לביטוח בחברה אחרת כדי להוזיל
עלויות ,אך לא ביטלה את פוליסת הביטוח הראשונה
שהייתה ברשותו .במסגרת בירור הפנייה ,התברר כי
הבנק ,שנתן את המשכנתא לא אישר את הפוליסה
החדשה ,ולכן לא ניתן היה לבטל את הפוליסה
הישנה .זאת ,מאחר שמועד תום הביטוח בפוליסה
החדשה נקבע למועד המוקדם ממועד סיום החזר
המשכנתא .בעקבות בירור הפנייה ,הרשות הורתה
לסוכנות הביטוח לפעול להשבת הפרמיה שנגבתה
ביתר מהמבוטחים בגין כפל הביטוח ,מאחר שהיה
על הסוכנות ,בנסיבות העניין ,לוודא כי הפוליסה
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שהופקה באמצעותה עונה על צרכי הלקוח ,ובמקרה
זה ,תואמת את דרישות הבנק.
התעלמות מבקשת מבוטח בניגוד למוצג על
ידי סוכנות הביטוח :בפנייה שהתקבלה ברשות
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,התלונן הפונה כי סוכנות
הביטוח צרפה אותו לביטוח חיים אגב משכנתא ,אך
לא ביטלה פוליסה קיימת בחברה אחרת .זאת ,למרות
שהובטח לו על ידי הסוכנות ,כי הפוליסה הקודמת
תבוטל .תלונת הפונה הייתה בגין תשלום כפל
ביטוחים .לאחר בירור פרטי המקרה ,הרשות הודיעה
לסוכנות הביטוח כי היא מבצעת הפרה של חובתה
האתית למתן שירות יעיל ומקצועי ללקוחותיה ,בכך
שלא העבירה את בקשת הביטול לחברת הביטוח בתוך
זמן סביר ,כאשר עניין זה עומד בניגוד להוראות חוזר
סוכנים ויועצים "שירות ללקוחות סוכנים ויועצים".
בעקבות בירור הפנייה ,סוכנות הביטוח השיבה

מצב רפואי קודם .הרשות הורתה לחברת הביטוח
לשלם לפונה את מלוא תביעתו כיוון שלא היה גילוי
נאות טרם הצטרפותו לביטוח.
ביטול כיסויים ביטוחיים במוצר פנסיוני :סוכן
צירף לקוח לתוכנית פנסיונית הכוללת ביטוח
מנהלים וקרן פנסיה .הלקוח טען כי בתחילת
ההתקשרות שלו עם סוכן הביטוח ,אמר לסוכן
מפורשות כי אינו מעוניין בכיסוי ביטוחי (הלקוח
היה מעוניין בחיסכון בלבד) .בדיעבד התברר לו
שהוא משלם עבור כיסויים ביטוחים ,שהסוכן לא
ביטל .במסגרת בירור שערך אגף שוק ההון ,עלה
כי לא נערך ללקוח הליך של שיווק פנסיוני פרטני
הכולל בירור צרכים וכן הוא לא קיבל מסמך הנמקה.
כמו כן ,עלה כי על אף שהלקוח צורף בהסכם רבים
(הסכם ברירת מחדל שאליו מצרף המעסיק את
עובדיו ,במידה ולא בחרו במלול אחר) ,במשך קרוב

היחס במספר התלונות המוצדקות לרעת היצרנים בהשוואה לסוכנים

למבוטח את דמי הביטוח ששילם עבור הפוליסה
הקודמת במהלך התקופה בה בוצע כפל תשלומים.
גילוי נאות בעת צירוף לביטוח :בפנייה
שהתקבלה ברשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,התלונן
פונה כי נדחתה תביעתו בגין אובדן כושר עבודה,
אחרי ניתוח בכתף ,על ידי חברת הביטוח .לטענת
הפונה ,לאחר שהצטרף לפוליסת הביטוח בהסדר
מיוחד הקיים אצל מעסיקו ,הציע לו הסוכן צירוף
להסדר הביטוח ללא מילוי הצהרת בריאות וללא
החרגה של מצב רפואי קודם .הפונה טען כי חברת
הביטוח דחתה את התביעה מאחר שזו נובעת ממצב
רפואי קודם .עוד טען כי לעמדת חברת הביטוח
אין בהסדר המיטיב של המעסיק כדי למנוע ממנה
להסתמך על תקנות מצב רפואי .בעקבות בירור
הפנייה ,עלה כי סוכן הביטוח לא ציין בפני הפונה כי
בשנה הראשונה ניתן יהיה לדחות תביעות על בסיס

לארבע שנים מעולם לא נפגש עימו הסוכן לצורך
ייעוץ ,התאמה ועדכון של התוכניות הפנסיוניות
שלו ,הגם שהלקוח הציג אסמכתאות לפיו פנה
לסוכן מספר פעמים לצורך בירור מהות הכיסויים
ועלותם .מאחר שנתקבלה אסמכתא לפיה הלקוח
ביקש באופן ברור מהסוכן לבטל כל כיסוי ביטוחי
לאלתר ,ואסמכתאות שפנה בכתב לסוכן בעניין זה
אך ללא קבלת מענה הולם ,הורינו לסוכן על השבת
פרמיות ביטוחי החיים ,כיסוי השארים ואובדן כושר
העבודה מהמועד בו ביקש הלקוח לבטל כיסויים אלו
לראשונה ועד ליום בו בוטלו בפועל.
כיסוי תביעה לשחזור וגיבוי מידע בביטוח עסק
סטודיו מעצבים בוטח במסגרת פוליסה למשרדים:
איתרע מזלו של הסטודיו ,והמחשב ,לרבות אמצעי
הגיבוי ,שהתקלקלו כך שלא ניתן היה להשתמש
במידע .הסטודיו המבוטח הגיש תביעה לחברת הביטוח



מידע לסוכן
לשחזור מדיה דיגיטלית .החברה דחתה את התביעה,
וטענה שהביטוח לא כולל כיסוי לציוד אלקטרוני עם
הרחבה לשיחזור מידע .במסגרת בירור הפנייה על
ידי הרשות ,התברר שסוכן הביטוח הציע למבוטח
כיסוי של "שחזור מידע דיגיטלי" ,בנוסף להרחבות
נוספות ללא תוספת פרמיה ,וכי הכיסוי האמור הופיע
גם בדף פרטי הביטוח .לנוכח תוצאות הבירור ,הורתה
הרשות לחברת הביטוח לשלם את התביעה במלואה,
וזאת בין היתר ,מאחר שלא סביר שמבוטח יוותר על
כיסוי הקשור מהותית לליבת העסקים שלו.
קיזוז מתגמולי הביטוח בטענה של אי גילוי:
למנוח היה ביטוח חיים אגב משכנתא בחברת
הביטוח .כאשר פנתה אלמנתו לקבל את תגמולי
הביטוח ,חברת הביטוח טענה שהמנוח הפר את
חובת הגילוי המוטלת עליו כאשר מילא את שאלון
הבריאות בטרם הצטרף לביטוח .בעקבות זאת קבעה
החברה תוספת רפואית של  ,50%ובהתאם קיזזה
מתגמולי הביטוח שהועברו לאלמנה .בפנייתה,
התלוננה הפונה (האלמנה) כי לא היה מקום לטעון
אי גילוי כנגד המנוח .במסגרת בירור הפנייה,
ולאחר התייעצות עם מומחה רפואי ,קבעה רשות
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון כי לא היה לחברה בסיס
לטעון אי גילוי מצד המנוח בשאלון הבריאות,
והורתה לחברת הביטוח לשלם לאלמנה את הכספים
שקוזזו מתגמולי הביטוח בגין התוספת הרפואית.
תמצית פניית ציבור בעניין היותו של מזגן חלק
ממבנה הדירה בביתו של הפונה ,בו התרחשה

שריפה ,וניזוק מזגן המחובר לקיר המבנה :פוליסת
ביטוח הדירה שרכש הפונה כללה כיסוי למבנה
הדירה ,ללא כיסוי לתכולה .חברת הביטוח טענה כי
המזגן מהווה חלק מתכולת הדירה שאינה מכוסה על
ידי הפוליסה .במסגרת בירור פנייתו של הפונה ,נמצא
כי יש להתייחס למזגן המחובר למבנה הדירה כאל
חלק ממבנה הדירה ,וזאת לאור ההגדרות בפוליסה
התקנית לביטוח דירה .בעקבות זאת ,שילמה חברת
הביטוח תגמולי ביטוח בגין המזגן שניזוק.
דחיית תביעת צד ג' בשל היעדר רישיון נהיגה
בתוקף ,בניגוד להוראות הדין :בפנייה שהתקבלה
ברשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,התלונן הפונה
כי חברת הביטוח דחתה את תביעת צד ג' שהגיש.
החברה טענה כי דחתה את תביעתו מאחר שנהג
הרכב הפוגע נהג ללא רישיון בתוקף .חברת הביטוח
ביססה את דחיית התביעה על סמך תדפיס של
רשות הרישוי .הפונה טען כי הנהג הציג בפניו
מסמכים לפיהם רישיונו עדיין בתוקף .במסגרת
בירור הפנייה ,הודיעה הרשות לחברה כי בהתאם
לפסיקה ,חברת הביטוח נדרשת להוכיח שהנהג ידע
שרישיונו נשלל ,ולא ניתן להסתמך רק על תדפיס
רשות הרישוי .לאחר בירור הפנייה ,החברה הודיעה
כי תשלם את תביעת צד ג' כיוון שהיא לא ערכה
בדיקות כדי לבחון האם הפונה ידע על היעדר רישיון
בתוקף .בנוסף ,הורתה הרשות לחברת הביטוח לשלם
לפונה גם את ההוצאות שנגרמו לו עקב דחיית
התביעה ולמנוע הישנות מקרים מעין אלו.

ביטול ביטוח תאונות אישיות על סמך טענת אי
גילוי מצב רפואי :למרות מתן גילוי מלא על ידי
המבוטח ,לקוח התלונן על כך שחברת ביטוח ביטלה
לו פוליסת ביטוח תאונות אישיות ,בטענה שהוא
רימה אותה בעת צירופו לביטוח .לטענת החברה,
הלקוח לא גילה לה מידע מהותי המצוי ברשותו
בקשר לנכות ממנה סבל ,ואשר בגינה הוא הוכר כנכה
מטעם המוסד לביטוח לאומי .לטענת הלקוח ,במהלך
שיחת הצירוף לפוליסת תאונות אישיות שאל אותו
הנציג הטלפוני מטעם חברת הביטוח שאלות לגבי
מצבו הרפואי .לטענתו ,שאל הנציג האם הוא סובל
ממחלות מסוימות והלקוח השיב בשלילה .מיד לאחר
הצגת השאלות ביחס למחלות המסוימות ,שאל הנציג
את הלקוח האם נקבעה לו נכות מסוימת .הלקוח
השיב כי נקבעה לו נכות בביטוח הלאומי .בהמשך
לשאלה זו ,שאל הנציג את הלקוח האם הנכות קשורה
באופן ישיר לאחת מהמחלות שהלקוח נשאל לגביהן
קודם לכן .הלקוח השיב בשלילה (מאחר שלא היה
קשר בין הנכות למחלות עליהן נשאל הלקוח).
למרות שהלקוח הצהיר על הנכות ,הנציג לא שאל
שאלות נוספות בנושא .בבירור הפנייה שערכנו,
האזנו לשיחת הצירוף ,ולאחר התערבותנו ,חברת
הביטוח החזירה את הלקוח לפוליסה באותם תנאים
בהם צורף לראשונה.
הכותב שימש כמנהל "יוניט" בהפניקס וכיום הינו
עו"ד ומייצג בענייני ביטוח

פרישת השבוע

האם גם לפורשי פנסיה תקציבית יש צורך
בתכנון פרישה?

סו"ב אייל רחוביצקי

ש

צילום :ערו ירדני

לום חברים ,השבוע בחרתי להתייחס
לקבוצת עובדי המדינה המקבלים
פנסיה תקציבית ,וזאת משום שכל
חודש אני שומע לפחות פעם אחת את המשפט
המרמז על כך שלפורש פנסיה תקציבית אין צורך
בתכנון פרישה .זו טעות.
פורשים רבים יוצאים עם התפיסה שהם יודעים
מה לעשות לבד ,שמקום העבודה שטיפל בהם עד
היום יסדיר את עניין הפרישה ,ושהם יכולים לישון
בשקט .לרוב זה לא המצב .פורש מהמדינה מקבל
פעמים רבות שני טפסי  161המשלימים אחד את
השני ,ולעיתים רבות אינם מכילים בפועל את כל
הפיצויים המופיעים לזכותו בקופות הגמל ובקרנות
הפנסיה .בנוסף ,הוא יקבל מענקי שנים עודפות
ופיצוי בגין ימי המחלה והחופשה שלא ניצל.
במקרים רבים עבד במקום נוסף ,ולעיתים גם שם
יש פנסיה תקציבית ,ואז הדברים הופכים מורכבים.
אספר על פורשת שרצתה שנעזור לה עם
הפיצויים שקיבלה מהעבודה .מ .הייתה אחות
בבית חולים במשך שנים רבות ,זכאית לפנסיה
תקציבית ומענק שנים עודפות והשלמות פיצויים.
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הסיבה שהגיעה אלי היא כי בית החולים לא
הסכים לשחרר לה את הפיצויים בלי שתמלא
טופס 161א ותקבל אישור ממס הכנסה .היה לה
חשוב לעשות הכל בהקדם מכיוון שהיתה צפויה
לה טיסה לחו"ל .גם אני הייתי נלחץ אם ברגע
האחרון במקום לקבל  360אלף שקל פיצויים,
הייתי נאלץ להשאיר  170אלף שקל במס הכנסה.
מכיוון שמיהרה ,הסברתי לה הכל וטיפלנו
במסמכים למס הכנסה ,קיבלנו אישורים לפטור
מלא כפי שזכאית ושחררתי אותה לנסיעתה
לחו"ל .הסברתי לה שכאשר תחזור יש לנו עוד
תהליכים להשלים ,ונוכל לעזור לה לעשות סדר
בתיק הפנסיוני.
כאשר חזרה התקשרתי אליה וקבענו
פגישה .הסברתי לה שלא סיימנו את
התהליך ויש עוד הרבה זכויות המגיעות לה.
בפגישה השנייה טיפלנו בתכנון המיסוי וקיבוע
הזכויות .הסברתי לה מה האפשרויות שלה בהיוון
קופות גמל ,בהן יתרות לקצבה לא משלמת,
וכך לחסוך מיסוי של  35%על קופות הגמל .זה
חסך לה עוד כמה עשרות אלפי שקלים .בנוסף

טיפלנו ביצירת רכיב גמלה חודשית פטורה ממס
שחוסכת לה עוד כמה מאות שקלים כל חודש.
השורה התחתונה היא שלאחר כל התהליכים היא
כמעט הכפילה את החיסכון שלה במיסוי הפרישה.
מ .היא פורשת אחת מתוך רבות המסיימות לאחר
שנים רבות של עבודה במסגרת משרד החינוך,
בתי חולים ,מועצות מקומיות ועוד ,אשר אינה
יודעת מה נכון לעשות .במקרה הטוב תקבל קורס
תכנון פרישה של כמה ימים בבית מלון.
מ .לא יכולה להסתדר לבד מול מס הכנסה כי
היא לא מבינה ולא רוצה לקחת סיכון .רבים אחרים
חושבים שהם מבינים ,ולכן מפסידים עשרות
ולעיתים מאות אלפי שקלים .חשוב שתזכרו,
שכשאתם פוגשים פורשים עם פנסיה תקציבית,
יש לשלוח אותם לתכנון פרישה .חלק גדול
מהם יוכלו לשפר את מצבם משמעותית ,ותכנון
הפרישה בפני עצמו יכול להיות ליצור הזדמנויות
רבות בתחום החיסכון הפיננסי והפנסיוני.
הכותב הינו מומחה בתכנון פרישה ,חבר ועדת
הפיננסים בלשכת סוכני ביטוח
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חדשות הלשכה

חברי הלשכה שיפצו את כפר הילדים "בית אפל"
השיפוץ נערך בשיתוף איתוראן  ‰שטרק" :נעשתה עבודה נהדרת למען ילדי הפנימייה"
רונית מורגנשטרן

ב

ביומיים האחרונים עמלים כ־ 17מסוכני
וסוכנות הלשכה ,יחד עם רבים מעובדי
חברת איתוראן ,על שיפוץ כפר הילדים
"בית אפל" שבגן יבנה.
הפעילות היא ביוזמת הוועדה לקשרי קהילה
בראשות סו"ב אלי שטרק בשיתוף עם איתוראן.
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 שטרק" :יישרנו את המקום בו אנו
מתמקדים ,בין המגורונים ,עם טרקטור ,ניקינו
אותו ושתלנו עצים ופרחים .בנינו פרגולה
עם פינת ישיבה ,צבענו את המגורונים מבחוץ
ומבפנים ,החלפנו נורות ותיקנו את כל מה שדרש
תיקון .נעשתה עבודה נהדרת" ,הוא סיכם.

סוכני הלשכה
ועובדי איתוראן
בפעולה בבית
אפל … צילומים
באדיבות הלשכה

לוח הביטוח

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

דרושים
לסוכנות ביטוח וותיקה ואיכותית בירושלים
דרוש/ה פקיד/ת ביטוח לתחום ביטוח החיים/
אלמנטרי .משרה מלאה ,בימים א-ה בין השעות
 ,08:00-16:00יום בשבוע עד השעה  18:00וימי
שישי לסירוגין .לטווח רחוק ,מעוניין/ת ללמוד
את תחום הביטוח מהיסוד.דרישות התפקיד:
אחריות אישית ,ראש גדול ,עבודה תחת לחץ,
שרות לקוחות ברמה הגבוהה ביותר .ומעוניין/ת
להשתלב במשרד מקצועי ומשפחתי .עדיפות
לבעלי/ות ניסיון בתחום.יש לשלוח קורות חיים
למיילdikla@slonim.co.il :
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
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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:
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 .

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
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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש
תיק ביטוח חיים ו/או אלמנטארי במגוון רחב
של אפשרויות יצירתיים נייד050-5368629 :
dudi@gamafinansim.co.il
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
ועוד .נא לפנות למייל:
dudi@gamafinansim.co.il
או לנייד050-5368629 :
הכשרת מתמחה פנסיוני על ידי סוכן ביטוח
בעל וותק רב ,תנאים טובים למתאים .לפרטים
– יורם 0544351804 -
סוכן 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

