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מחכים לשינוי

שרת המשפטים ,ח“כים ובכירים
1800!ĳōĵłĺĪĬĭŀŁıĨĻĸĺĩ
משתתפים צפויים להגיע לכנס
 120ĩłĴıĨĩĲŀĺıŁבנובמבר … עמ‘ 3

סוכני הביטוח במגזר הערבי
מקווים שחוק חובת הנמקה ישים
קץ לקשיים שחברות הביטוח
מערימות עליהם … עמ‘ 7

דור העתיד

"המטרה היא לקדם את הסוכנים הצעירים
לעתיד כלכלי ומקצועי טוב יותר”
הלשכה יזמה קורסים בתחומי הפיננסים לסוכנים הצעירים כדי להפוך אותם ל""Familly Officers
של הלקוחות " ‰תם עידן סוכן הביטוח הקלאסי9
רונית מורגנשטרן
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צילומים :באדיבות המצולמים

כרסום בהכנסותיו של סוכן הבי!
טוח ”הקלאסי“ ,מחייב רבים מה!
צעירים הנכנסים לתחום להתרחב
לתחומים משיקים ,כשבעיקרם התחום
הפיננסי .המטרה היא שבכך יהפכו הסו!
כנים הצעירים ל“קציני המשפחה“ של
הלקוחות בכל הנוגע לצרכים הכלכליים
שלהם.
זה מה שהוביל את סו“ב אודי אביטל,
יו“ר ועדת הפיננסים בלשכת סוכני
ביטוח ,לבנות יחד עם סו“ב דביר רפ ,יו“ר
אודי אביטל
יוסי אנגלמן
הועדה לסוכנים צעירים והכשרת הסוכן,
תכנית מיוחדת להכשרת הסוכן הצעיר –
“צריך לתת לדור הצעיר אופק -
כשבסופה יהפכו למומחים לכל הצרכים הכלכליים
הוא העתודה של לשכת סוכני
של המשפחה.
במסגרת התכנית ,שנבנתה בשיתוף עם המכללה ביטוח .מה גם שהדור הוותיק יפרוש
הבינלאומית לפיננסים ,שבבעלות משה לרון,
מתישהו ,והדור הצעיר הוא זה
והמכללה לפיננסים וביטוח של הלשכה ,יתקיימו
שיתפוס את מקומו”
קורסים ייעודיים לסוכני הלשכה הצעירים בתחומים
כמו :תכנון פרישה ,מיסוי ,ליווי ובניית תיקי
השקעות ,תכנון פנסיוני ועוד .הקורסים יתקיימו
"אנחנו קוראים לכל הסוכנים
במסגרת המכללה לפיננסים וביטוח של הלשכה” .תם
הפנסיוניים הצעירים להשתתף
עידן סוכן הביטוח הקלאסי“ ,אמר לרון בהתייחסותו
למצב” .סוכן צעיר שנכנס היום למקצוע ולא יתרחב בקורס שיכול לקדם אותם לעתיד
כלכלי ומקצועי טוב יותר”
לתחום הפיננסי של המשפחה ,לא ישרוד“.
הקורס הראשון בתכנית ” -ניהול תיקי לקוחות
ומיסוי“ ,שייפתח בסוף נובמבר ,הושק ביום שלישי התעניינו בו  15סוכנים מתל אביב" .ביחד עם
האחרון בכנס הצעירים שהתקיים במלון הרודס הוועדה הפיננסית ,דאגנו להטבות ייחודיות שאין
בהרצליה .בהשקת הקורס השתתפו סו“ב אודי אביטל לסוכנים ותיקים .זה בשביל שיהיה לצעירים קל
וסו“ב יוסי אנגלמן ,סגן נשיא הלשכה ,וכן סו“ב יותר להירשם לקורס ,קל יותר בפרקטיקה וכן קל
אלקנית עוז  - CFPמומחית בתכנון וליווי לפרישה ,יותר כעצמאים לאחר מכן" ,סיכם רפ.
סו“ב אודי אביטל ,השותף בבניית התכנית ,התייחס
ומרצה בקורס.
גם הוא להכשרה” :אנחנו רוצים לבנות לצעירים
הטבות ייחודיות לצעירים
מסלול של קריירה כך שיהפכו להיות ל‘קציני
"אנחנו קוראים לכל הסוכנים הפנסיוניים משפחה‘ של הלקוחות .במסגרת התכנית אנחנו
הצעירים להשתתף בקורס שיכול לקדם אותם נלמד אותם איך גובים שכר טרחה אמיתי ,ואיך
לעתיד כלכלי ומקצועי טוב יותר“ ,אמר רפ .לעבוד עם כוורת של מומחים כמו עורכי דין ,יועצי
”לצעירים יש הטבות מיוחדות בסבסוד עלות מס ,רואי חשבון וכדומה .הסוכן לא צריך להיות
הקורס .הוא ילווה על ידי יאיר שיינפלד ,מומחה מומחה בפיננסים ,אבל צריך ללמד אותו איך לפעול
למכירות ,שירות לקוחות וניהול ,וישלב במהלכו מקצועית ועסקית לטובת הנושא הזה .כמו כן ,בשביל
ובסופו פרקטיקה שתועבר על ידי מאמנים אישיים ליצור מצב שסוכנים אחרים יפנו אליהם את לקוחות
מטעם מעוף של משרד הכלכלה" .הקורס יועבר גם שלקראת פרישה ,הם יצטרפו למרכז הפרישה של
בתל אביב וגם בחיפה ,וכבר בכנס שנערך השבוע הלשכה .בין היתר ,אנחנו גם מכוונים לשילוב בין
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דורי ,כך שסוכן צעיר יוכל לעבוד על תיק
קיים של סוכן ותיק ולעבות את הפעילות
בו בהיבטים הפיננסיים“.
סו“ב יוסי אנגלמן ,סגן נשיא הלשכה,
שהיה שותף בתכנון התכנית ,אמר כי
”הקורס ילווה בפרקטיקה כך שבסוף
התהליך הסוכנים הצעירים יוכלו להיכנס
באופן חלק לתחום .לשם כך ,יצרנו קשר
באמצעות ארגון להב ומעוף ,שנמצא תחת
משרד הכלכלה והתעשייה ,ונותן ליווי
לעסקים חדשים .המטרה היא שבתום
ההכשרה ,הסוכן יוכל להיות אחד המלווים
מטעם מעוף ולהשתכר יפה מזה .אנחנו רואים פה
הזדמנות לצעירים להשתלב בתחום צומח וחשוב.
כמו כן ,בזכות הקשרים האלו יזכו הסוכנים גם לכך
שלא יצטרכו לחפש לקוחות ,אלא אלו יופנו אליהם.
לחברות הביטוח יש אינטרס לתמוך בסוכנים
שרוצים להתמחות בתחום הפיננסי ותכנון הפרישה,
שכן מדובר בתחום ענק שיש בו הרבה כסף ,מה
שיכול ליצור עתיד בטוח לסוכן הביטוח“ ,הסביר
אנגלמן.
”צריך לתת לדור הצעיר אופק  -הוא העתודה של
לשכת סוכני ביטוח .מה גם שהדור הוותיק יפרוש
מתישהו ,והדור הצעיר הוא זה שיתפוס את מקומו“.

כנס הצעירים
כ! 80סוכנים וסוכנות השתתפו בשלישי האחרון
בכנס הצעירים שנערך במלון הרודס בשיתוף עם
קופל גרופ .במהלך הערב הרצה מיקי קופל בפני
הצעירים על הסדרת כתבי השירות; אחריו דיברו
גם עו“ד ג‘ון גבע ,היועץ משפטי למחוזות תל
אביב והמרכז ,השרון וירושלים ,על תיקון חוזר
הצירוף; נעמה קטן ,חוקרת שיטת המיינדפולנס
מאוניברסיטת חיפה ,הסבירה על השיטה להעלאת
מידת האושר; מני איבון ,מנהל תחום בריאות
וסוכני ביטוח במרכז המומחים של ד“ר אודי
פרישמן ,דיבר על מיצוי פתרונות מהמעגל השני;
ופרופ‘ מנחם מושקוביץ ,בכיר ביחידה למחלות
דרכי העיכול והכבד באיכילוב ,סיפר על דרכי
מניעה וטיפול בסרטן המעי הגס .את הכנס סגר
נשיא הלשכה ,סו“ב ליאור רוזנפלד ,שקיים שיחה
חופשית בה עדכן את הסוכנים הצעירים בפעילויות
הלשכה בימים אלה.
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כנס אלמנטר 2018

שרים ,חברי כנסת ובכירי הענף
בכנס אלמנטר 2018
הכנס ,שיערך באילת ב! 12בנובמבר ,יארח כ! 1,800משתתפים  ‰מלבד שרת המשפטים
יגיע גם השר צחי הנגבי והממונה החדש על שוק ההון שזו הופעתו הציבורית הראשונה
רונית מורגנשטרן
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שמאל למעלה ובכיוון השעון :שקד ,אלוף במיל' אייזנברג ,דוד אמסלם ומשה ברקת

אירועים יעביר עודד צסרקס ,נציג אינטגרו
בישראל; שחר שרצקי ,סמנכ"ל ביטוח באיתוראן
יספר על התאמת ביטוח לפי משתמש.
בכנס ישולבו דרכים חדשות להעברת
אינפורמציה מקצועית בדרך יישומית; כך למשל,
יתקיים משפט מבוים בנושא פריצה לבית עסק
בהשתתפות השופטת אסתר דודקביץ.
ביום השני של הכנס יתקיים רב!שיח בהנחייתה
של העיתונאית סיון כהן ,מגישת תכנית "הכל
כלול" בערוץ  .10בפאנל שיעסוק ב"נושאים
בוערים" בתחום הביטוח ישתתפו חברי הכנסת:
נורית קורן ,עליזה לביא ועודד פורר .כן ישתתפו
אסף מיכאלי ,סגן בכיר לממונה על שוק ההון;
ירון גינדי ,נשיא לשכת יועצי המס; סו"ב ישראל

צילומים ניר סלקמן ,אוראל כהן וויקיפדיה

נס אלמנטר הארצי ה! 32של לשכת
סוכני ביטוח ייפתח באילת ב! 12בנובמבר
 2018וילווה בסלוגן "מקצוענות בעולם
דיגיטלי" .לכנס יגיעו כ! 1,800משתתפים.
בערב הפתיחה יתארחו שרת המשפטים איילת
שקד ,השר הממונה על שיתוף פעולה אזורי צחי
הנגבי ,מנכ"ל איגוד חברות הביטוח ד"ר גיא
רוטקופף ,נשיא להב עו"ד רועי כהן ,נשיאת לשכת
רו"ח איריס שטרק ,וכמובן נשיא הלשכה סו"ב
ליאור רוזנפלד ויו"ר הוועדה האלמנטרית סו"ב
ישראל גרטי .כולם יישאו דברים במהלך הכנס.
שגריר גיאורגיה בישראל ,פאטה קלאנדזה ,יקיים
הרצאה ,בה ישווה בין כלכלת ישראל לכלכלת
גיאורגיה .את אירוע הפתיחה ,כמו גם את אירועי
הכנס כולו ,ינחה העיתונאי קובי אריאלי .הממונה
החדש על שוק ההון ד"ר משה ברקת יישא דברים
בבוקר יום שלישי.
בכנס ישתתפו לא פחות מ! 13חברי כנסת :נורית
קורן ,עליזה לביא ,עודד פורר ,מיכל בירן ,יעקב
אשר ,לאה פדידה ,יו"ר ועדת הכנסת מיקי זוהר,
מרב מיכאלי ,איתן ברושי ,יו"ר הקואליציה דוד
אמסלם ,עיסאווי פריג' וסאלח סעד .תשעת חברי
הכנסת האחרונים ברשימה ישתתפו ברב!שיח
מרובה משתתפים שינעל את הכנס ב! 15בנובמבר,
ויעסוק בנושא "רגולציה – טוב או רע למבוטח".
את הפאנל ינחה הפרשן הכלכלי של מעריב יהודה
שרוני ,וישתתפו בו גם יו"ר לשכת שמאי מקרקעין
חיים מסילתי ,יועצת נשיא לשכת סוכני ביטוח
לענייני רגולציה סו"ב נאוה ויקלמן ,ומ"מ נשיא
הלשכה ליאור הורנצ'יק.
סו"ב ישראל גרטי ינחה פאנל בנושא הבוער
של "נזקי צנרת" .בפאנל ישתתפו אלעד אלקובי
מרשות שוק ההון ,חיים עידו ,מנכ"ל נץ ,זיו קידרי
מהראל ביטוח ,יוסי סודרי ממנורה ואפרת פוזן,
מקבוצת מילגם; הכתב הפרלמנטרי של חדשות ,10
עקיבא נוביק ,יקיים שיחה אחד על אחד עם נשיא
הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד.
הכנס יתמקד בנושאים מקצועיים כמו דיגיטציה,
סייבר ,רעידות אדמה ,נושא שיסוקר בידי אלוף
במיל' אייל אייזנברג ,מפקד פיקוד העורף לשעבר;
יעל יריב ,סמנכ"לית בכירה באיילון ,תדבר על
חשיבות סכום נוסף בביטוח רעידת אדמה; תא"ל
במיל' ירון רוזן ,לשעבר ראש מטה הסייבר בצה"ל,
ירצה בנושא חשיבות עולם הסייבר.
פאנל נוסף יתקיים בנושאים :ביטוח קבלנים,
חבויות של בתי עסק ,אחריות מקצועית של סוכני
ביטוח .הרצאה מסקרנת בנושא ביטוח ביטול

גרטי ,יו"ר הוועדה האלמנטרית בלשכה וסו"ב רחל
כבודי ,ראש מערך קשרי חוץ ויח"צ בלשכה; ביום
ה' ,עו"ד ג'ון גבע ירצה בנושא גניבת רכב מחניון.
מושבים ייחודיים ופעילויות מיוחדות ייועדו
לצעירי הלשכה ,כשעל התכנים )ראה ידיעה
נפרדת בעמוד  (4אחראית הוועדה לסוכנים
צעירים והכשרת הסוכן בראשות סו"ב דביר רפ.
במהלך הכנס יערכו הופעות של יהודה קיסר,
שלום חנוך שיארח את קרולינה ,יוני רועה שיארח
את אפרת רותם ,רוני דלומי ,חיים משה וטריפונס.
כמו כן תתקיים הופעה של הסטנדאפיסט בן בן
ברוך.
וכמובן – חידון הסוכנים ,סקר שביעות רצון
מחברות הביטוח ופעילויות חברתיות ובידור בשפע.

אחד על אחד

עד גיל  :40מה מצפה לסוכנים
הצעירים בכנס אלמנטר?
תכנים ופעילויות מיוחדות לסוכני הלשכה הצעירים  ‰סו"ב דביר
רפ בראיון מיוחד לקראת כנס אלמנטר 2018

עו"ד רועי כהן נבחר
לקדנציה נוספת
כנשיא להב
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קראת כנס אלמנטר ,אליו גם יגיעו
עשרות רבות של סוכנים צעירים
וסוכנות צעירות ,שאלנו את סו"ב דביר
רפ ,יו"ר הוועדה לסוכנים צעירים והעשרת
הסוכן ,מה התכנים והפעילויות המיועדות לדם
הצעיר בלשכה.
"כמיטב המסורת גם לכנס אלמנטר 2018
נביא תכנים מיוחדים לסוכנים הצעירים ,תכנים
מקצועיים שהוועדה חשבה שיסייעו לעבודתו
היומיומית של הסוכן הצעיר" ,מספר רפ.
לדבריו" ,אחת הפעילויות הכיפיות שיחוו
הסוכנים הצעירים  -במקום 'בר ביטוח' ,מסיבה
בהפלגה על ספינה במפרץ אילת רק לצעירים
עד גיל  ,40יחד עם בני/בנות הזוג".
לגבי התכנים המקצועיים" :הזמנו את עו"ד ג'ון
גבע ,יועץ משפטי למחוזות תל אביב והמרכז,
השרון וירושלים ,לדבר על דגשים בעריכת
הסכם ביטוח בהתייחסות לחוזים ואישורי ביטוח;
איילה סולסי<טרטמן ,הבעלים של 'איילה
שיווק' ,תיתן טיפים לשיווק באינטרנט.
"בפאנל עם אסף מיכאלי ,סגן בכיר לממונה
על שוק ההון ,ועם עו"ד עדי בן אברהם ,היועץ
המשפטי של הלשכה ,יסקרו שינויים ברגולציה.
"ביום השלישי לכנס )יום רביעי( תערך
הרצאה מרתקת על הונאות בביטוח ,אותה
יעביר שרון גולן ,מנהל מחלקת חקירות הונאה
ובקרת נזקים בכלל חברה לביטוח .לאחר מכן
תתקיים סדנה קצרה עם עו"ד ארז קדם ,יועץ
ביטוח ,בנושא 'כלים מעשיים לבניית ביטוח –
עסק קטן כגדול'".

דור ההמשך
התכנית לצעירים תסתיים בפאנל ביום האחרון
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מימין :רוזנפלד ,צוק וכהן … צילום :באדיבות להב

ע
רפ … צילום :באדיבות הלשכה

לכנס בנושא 'דורות בעולם הביטוח' בהנחיית
רפ .את הפאנל תקדים הרצאה של סו"ב אריה
אברמוביץ ,נשיא הלשכה לשעבר ,שיספר על
סוכן העתיד בעקבות מסקנות הוועדה לבחינת
סוכן העתיד בראשות השר לשעבר גדעון סער.
בפאנל שיתקיים מיד לאחר הרצאתו של
אברמוביץ ,ישתתפו סו"ב ליאור הורנצ'יק,
מ"מ נשיא הלשכה ,שהוא דור המשך; סו"ב יוסי
אנגלמן ,סגן נשיא הלשכה ,שגם הוא דור שני,
ויש לו דור שלישי אליו העביר את העסק; סו"ב
אורטל שמש ברקי ,ללא דור קודם במקצוע,
חברת הוועדה לסוכנים צעירים והכשרת הסוכן;
סו"ב רמי שדה ובנו גיא שדה ,דור המשך
המתמחה בביטוח.
ההרשמה לכנס טרם הסתיימה" ,אני מקווה
שעוד צעירים יירשמו לכנס .עם זאת ,ההרשמה
למלון ספורט ,בעלות מיוחדת שהייתה פתוחה
לזמן מוגבל ,נסגרה .עדיין אפשר להירשם
למלון המלך שלמה בעלות מוזלת יחסית
למלונות האחרים" ,מסכם רפ.

ו"ד רועי כהן נבחר השבוע פה אחד לקדנציה
נוספת של שלוש שנים כנשיא להב  -לשכת
ארגוני העצמאים והעסקים בישראל.
לדברי כהן "מדובר בהבעת אמון אדירה של הארגונים
החברים בלהב ,שבחרו בי שוב פה אחד לכהונה שנייה כנשיא
להב .ההישגים היו רבים בקדנציה הקודמת ,וגם בקדנציה
החדשה אמשיך לפעול ולשרת נאמנה את המגזר החשוב
ביותר במדינת ישראל  -העצמאים והעסקים הקטנים".
עו"ד כהן העניק מגן הוקרה לנציג לשכת סוכני ביטוח
בלהב ומ"מ נשיא להב ב! 4השנים האחרונות ,סו"ב טוביה
צוק ,שמסר" :להב הוא ארגון מאוד חשוב לעצמאים בכלל
ובתוכם סוכני הביטוח .הקשרים בין להב ללשכה התהדקו
מאוד תחת ראשותו של רועי כהן ,הארגון לקח חלק פעיל
במאבקי הלשכה במסגרת חוק ההסדרים ,ובמהלכי רגולציה
שנועדו לפגוע בסוכני הביטוח.
"במהלך הקדנציה הייתי שותף פעיל מאוד בכל הנושא של
פנסיה לעצמאים ובמכרז בין חברות הביטוח לתכנית הפנסיה
שלהב תציע לעצמאים.
"בנוסף ,עסקתי בנושאי רגולציה לעצמאים מול רשות
ההגבלים העסקיים .בתקופה זו להב הצליחה להשיג הישגים
משמעותיים נוספים ,כמו השוואת תנאי יולדת עצמאית ליולדת
שכירה ,הוספת פיצוי לעצמאים המשרתים במילואים ,ועוד.
"הייתה תקופה מרתקת ואני מאחל לרועי כהן שימשיך
להוביל את להב לכיוונים מעניינים נוספים".
בחירתו של מוטי דהרי לסגן נשיא להב אושרה השבוע.

חדשות הביטוח – בלעדי ל"ביטוח ופיננסים"

שנה לרפורמה ב"נזקי צנרת"
החברות הכפילו את הפרמיה וההשתתפות העצמית – הרשות בודקת
רונית מורגנשטרן

ח

ברות הביטוח ניצלו את הרפורמה
בתחום נזקי הצנרת בביטוחי דירות,
והכפילו את הפרמיה וגם את ההשתתפות
העצמית .לדברי סו"ב שלמה אפלר ,חבר הוועדה
האלמנטרית בלשכת סוכני הביטוח" :יש חברות
שההשתתפות העצמית אצלן הוכפלה מכ!450
שקל ל! 900!800שקל .הפרמיה ברוב החברות
הוכפלה אף היא מ! 400ל! 800שקל לשנה .גובה
הפרמיה תלוי היום בגודל הדירה ,כך שבית גדול
יכול לשלם פי כמה מדירה רגילה ,אומר אפלר
בראיון למגזין "ביטוח ופיננסים" שיושק בכנס
אלמנטר .2018
אפלר גילה ,כי הוועדה בראשות סו"ב ישראל
גרטי ,פנתה לרשות שוק ההון לבדוק אם העלאות
המחירים הללו לגיטימיות ,כשעוד אין ניסיון
לחברות עם המודל החדש כך שהן לא יכלו כבר
לדעת שהרפורמה דורשת הכפלת המחירים.
אפלר" :רשות שוק ההון מסרה לנו שמספר
התלונות מצד מבוטחים ירד משמעותית,
אך לאור הממצאים שהעלינו בפניה
"תגובות קשות על מוקדי חברות הביטוח"
הוחלט לבדוק את הרווחיות של חברות
מקבל את הכסף מחברת הביטוח
הביטוח מנזקי צנרת תחת המודל החדש.
רק לאחר התיקון ולא מראש
ממידע שיש לנו כרגע ,נדרשו כבר שתי
חברות ביטוח גדולות להעביר נתונים בנושא אלפר … צילום :כבעבר .זה משמעותי ,כי חברות הניהול
באדיבות המצולם )חברות השרברבים .ר.מ (.מחויבות
לפיקוח" ,הוא מוסיף.
לתת בכל אזור מספר מסוים של אינסטלטורים,
הכשלים ברפורמה הם ביישום
כשכל אינסטלטור מדורג בהתאם לציון שנתנו
לדברי אפלר ,ההסדרה במהותה ,שנכנסה לתוקף לו לקוחות קודמים .מטבע הדברים הלקוח יזמין
בספטמבר אשתקד ,אכן טיפלה בכל הנושאים את האינסטלטור עם הדירוג הגבוה ביותר .גם
הבעייתיים שהיו במצב הקודם ,המבוטחים לחברות הניהול יש אינטרס שלשרברבים שלהן
מפנימים את התהליך ,אך התוצאות בשטח יהיו דירוגים כמה שיותר גבוהים ,כי כך יזמינו
רחוקות מלספק את המטרות לטובתן היא גובשה .את העובדים שלהן ולא של המתחרות .לכן
"בעבר היו השרברבים ,בחלקם ,גובים את דמי השינוי הוא מבורך.
עוד מסר אפלר" :מהממצאים שלנו בעקבות
ההשתתפות העצמית מהמבוטח .כיום אין מגע
כסף בין המבוטח לשרברב ,וההשתתפות העצמית תלונות של סוכני ביטוח ,יש תגובות קשות על
מועברת מהמבוטח לחברת הביטוח .האינסטלטור התנהלות מוקדי החברות; האינסטלטורים הטובים
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יותר פחות זמינים לעבודה ולתת שירות ולכן
צריך לעבות את הרשימה ולעקוב ולעדכן אותה;
עדיין יש תופעה של אינסטלטורים שמעניקים
שירות לא מספק".
כדי לשפר את הכשלים שקיימים עדיין בתחום
נזקי הצנרת הקימה הוועדה האלמנטרית מוקד
מקוון  tzaneret@insurance.org.ilובו שני
חברי הוועדה האלמנטרית דני גל ומאור כהן,
אשר יקבלו ויטפלו בתלונות הסוכנים בנושא נזקי
צנרת" .אנחנו גם נעביר את התלונות לרשות
שוק ההון ,שביקשה להתרשם מהן גם היא" ,מוסיף
אפלר.
הראיון המלא יפורסם במגזין מיוחד של "ביטוח
ופיננסים" לכנס אלמנטר
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זרקור אישי

סוכנים במגזר הערבי נתקלים בקשיים
אל מול חברות הביטוח
הצעת חוק חדשה מנסה לפתור את הבעיה והנהגת הלשכה פועלת לשלב בתחום יותר
סוכני ביטוח מהמגזר הערבי
סו"ב עאטף עדוי

ה

בעיות המרכזיות איתן מתמודד סוכן
הביטוח במגזר הערבי קשורות לרוב
בהפקת תעודת ביטוח חובה במשרד הסוכן
מול חברות הביטוח .החברות מערימות קשיים על
סוכני הביטוח מהמגזר הערבי בטענה של שכיחות
תביעות ביטוח בשיעור גבוה במגזר ולהפסדים
בענף ביטוח החובה.
על פי החוק ,כל בעל רכב מנועי מחויב בביטוח
חובה לרכבו .הלקוח יכול לעשות את הביטוח
באותה החברה גם אצל סוכן אחר ,מחוץ למגזר,
דבר שמבליט אפליה בוטה של סוכני המגזר הערבי.
הבעיה אינה באשמתם ובמקום להעניש את הלקוח
ההפסדי ,הענישה חלה על הסוכן בעצמו שנפגע
ישירות בפרנסתו ,למרות שלרוב מדובר בבחירה
מושכלת של הסוכן והוא בעל רישיון לעבוד מול
חברות הביטוח המגוונות.
לצערנו ,למספר רב של סוכנים אין יכולת לעבוד
מול חברות הביטוח ,כי הן מקשות על הסוכנים
באמצעות חסימה או מניעת נגישות למערכות
החברה .כך מתקשה הסוכן להפיק תעודת ביטוח
חובה ללקוח שלו במשרדו ושוב נפגעת פרנסתו של
הסוכן .לעומת זאת ,לסוכנים מחוץ למגזר קל יותר
בפתיחת מספרי סוכן בחברות ביטוח שונות בארץ.
אנו עדים לתופעה שהסוכן במגזר הערבי נאלץ
לעבוד באמצעות סוכנויות מחוץ למגזר בכדי
לשמור על פרנסתו וכדי לשחרר את הלקוח שלו
– דבר בלתי נסבל.
בנוסף ,לסוכן ביטוח חדש או צעיר מהמגזר הערבי
אין הרשאה לפתוח מספר סוכן ובכך נמנעת ממנו
הרשאה לכניסה למערכת חברת ביטוח כלשהי .זאת
למרות שאין שום סיבה המונעת את זכות קיומו
בענף הביטוחי .עובדה זו חוסמת בפני הדור החדש
את האפשרות לעבוד בתחום.

משנים תפיסה
למרות מאבקינו ומאבק הלשכה ,אני לא רואה שינוי
או שיפור ביחס חברות הביטוח לסוכני המגזר הערבי.
בהיותי סגן יו"ר הוועדה האלמנטרית ואחראי על
בעיות המגזר הערבי בלשכה ,ניסינו לתקן ולשנות
את תפיסת חברות הביטוח כלפי סוכני המגזר .יזמנו
בלשכה פגישות רבות עם חברות ביטוח שונות
בהשתתפות ועדת ביטוח כללי בראשות סו"ב ישראל
גרטי .כל זאת בניסיון לתקן את העוול ולשלב יותר
את סוכני המגזר הערבי בעבודה מול חברות הביטוח.
על אף הפגישות הרבות בהן דנו בבעיות סוכני
המגזר ,חברות הביטוח התחמקו ואין שינוי כלשהו
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עאטף עדוי … צילום :עיד עדוי

בקליטת הסוכנים .לצערי ,לא הועילו המאמצים הן
מטעם נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד ,והן מטעם
הוועדה האלמנטרית שאני חלק בלתי נפרד ממנה.
בנוסף לכך ,נפגשנו עם מספר חברי כנסת על
מנת שיתמכו במאבק שלנו מול חברות הביטוח
ומול משרד הממונה על הביטוח.

הצעת חוק

הצעת החוק ערכנו בלשכה בהשתתפות היועץ
המשפטי של הלשכה ,נשיא הלשכה ושאר החברים
בוועדה האלמנטרית.
חבר הכנסת מיקי זוהר הגיש הצעת חוק המכונה
"חוק חובת ההנמקה" .החוק נועד לאסור אפליה
בהתקשרות עם סוכן .
אני סבור שלאחר מספר שינויים בחוק ,וכן
לאחר התייעצויות נוספות בין כל הגורמים
)משרד האוצר ,חברות הביטוח ,הכנסת ולשכת
סוכני ביטוח( ,קיים סיכוי גדול מאוד שהצעת
החוק תעבור .בעקבותיה יחויבו חברות הביטוח
לעבוד בהתאם להצעת החוק ובאמצעות הוראות
מפורטות מרשות שוק ההון.
בנוסף לכך ,יזמתי מפגש בסוכנות הביטוח שלי
בטורעאן יחד עם נשיא הלשכה ויו"ר הוועדה
האלמנטרית ,ועם מספר חברי כנסת בהם סאלח
סעד ,עבד אל<חכים חאג' יחיא ,עאידה תומא
סלימאן ואחרים ,שהביעו את תמיכתם ודאגתם
למצב הקיים .בפגישה הוחלט לעבות את הצעת
החוק עם שינויים שנדונו בפגישה וכן לחייב את
חברות הביטוח לבדוק את דוחות הסוכן במכלול
ענפי הביטוח ולא רק בענף החובה.
בפגישה עלו בעיות נוספות המעסיקות את סוכני
המגזר ,לרבות קידום דור המשך צעיר ושילובם
בענף הביטוח.

שיתוף הפעולה התהדק

לאחר מספר התייעצויות הגענו למסקנה שהפתרון
בשלב זה הוא הצעת חוק שתציל את המצב .את מתחילת הקדנציה הנוכחית של ליאור רוזנפלד
וצוותו החדש ,אנו עדים לשינוי משמעותי בתפיסתו
של נשיא הלשכה ושיתוף הפעולה התהדק .אנו
התקשורת עם סוכן -
מקיימים פגישות לשילוב סוכני המגזר בעבודת
סעיפי חוק חובת ההנמקה
הלשכה ,תוך כדי ניסיון למצוא פתרונות לקידום
מעמדם של סוכני המגזר שהינם נחשבים כחלק
מבטח לא יפלה סוכן המבקש
בלתי נפרד וחשוב בלשכה.
להתקשר בהסכם בין סוכן למבטח
אני מקווה שנפעל ביחד בלשכה לקידום מעמד
בשל ,מקום מגוריו ,מקום עסקו או
הסוכן באופן כללי ,לחזק אותו בכל הכלים
מוצאו.
הדיגיטליים וגם בנושאים מקצועיים ,תוך כדי
מבטח לא יסרב להתקשר עם סוכן
הדגשת העדכונים בכל הנושאים החשובים .בנוסף
סוכן
המבקש להתקשר בהסכם בין
לכך ,עלינו לפעול על מנת לתת מענה לסוכני
עסקו
למבטח בשל מקום מגוריו ,מקום
הביטוח מול חברת ביטוח ישיר ושחברות הביטוח
או מוצאו.
שעובדות עם סוכנים יחדלו משיווק ישיר ללקוחות
ללא התערבות סוכן .עלינו לדאוג גם לשיפור
סרב מבטח להתקשר עם סוכן
עמלת הסוכן ולדאוג לפרנסה בכבוד.
המבקש להתקשר עמו בהסכם בין
סוכן למבטח ,ימסור לסוכן הודעת סירוב
הכותב הוא סגן יו"ר הועדה לביטוח כללי בלשכת
מנומקת בכתב.

1

2

3

סוכני ביטוח

חדשות הלשכה

בסימן בריאות :יום עיון מוצלח במיוחד
נערך במחוז ירושלים
מנהלות תחומי הבריאות בחברות הביטוח השתתפו בפאנל במסגרת הכנס
רונית מורגנשטרן

ל

מעלה מ! 130סוכני מחוז ירושלים ,מספר
שיא ,הגיעו ליום העיון המחוזי שהתקיים
בנושא ביטוחי הבריאות בשבוע שעבר
במלון דן בירושלים.
"בריאות היא עושר אמיתי ולא חתיכות של כסף
וזהב" ,האמירה של מוהנדס גנדי ,ליוותה את הכנס
כסלוגן .הכנס נערך בשיתוף עם חברת מגדל ,אילן
גלאס ומיקי קופל.
הכנס נפתח בצורה לא שגרתית עם הסרטון
"מי ראה את הגורילה" ,כדי להמחיש בצורה
הומוריסטית שלהתמקצעות יש גם מחיר מדי פעם.
בדברי הפתיחה שלו הודה יו"ר המחוז סו"ב
שמואל אשורי לחברי ועד המחוז שארגנו את יום
העיון המקצועי ,ובראשם סו"ב טליה נוימן וסו"ב
עופר חורש ,חבר הוועד ,על התכנים המעולים.
לדבריו" ,העובדה שהגיעו כשליש מכל חברי
המחוז – זה הישג אדיר".
טליה נוימן ,יו"ר סניף ירושלים ,בירכה גם
היא את המשתתפים הרבים וציינה את חשיבות
ההתמקצעות של סוכן הביטוח בתחומים השונים,
כשהפעם נבחר נושא הבריאות.
בכנס הרצו  -חני שפיס ,מנכ"לית מרכז שפיס
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צילום:
הביטוח …ביום
נוימן ואשורי
סוכני

היימן ,יועצת לניהול סיכוני בריאות וסיעוד
בנושא
"שנתיים לאחר הרפורמה – הלכה למעשה כיצד
מנהלים מערך סיכוני בריאות ליחיד ולמשפחה";
סו"ב מאיר רוטברג ,יו"ר ועדת הרווחה ,עדכן על
פעילויות הועדה לטובת הסוכנים.
בהמשך הרצה ד"ר נבו מרגלית ,מנהל המחלקה
הנוירוכירורגית במרכז הרפואי שערי צדק ,על
"חידושים בגידולי מוח ממאירים ושפירים"; עו"ד
אמנון פיראן ,מומחה לענייני ביטוח ,הרצה על
"כיסוי למחלות קשות בראי הפסיקה"; סו"ב עוזי
ארגמן ,יו"ר "ליסוב סוכנות לביטוח" ,סיפר על

פוליסות הביטוח לחברי לשכה; פנינית אברך
חברוני ,מנהלת מכירות בריאות מרחב ירושלים
בקבוצת מגדל סיפרה על פעילות מגדל בתחום
הבריאות; סו"ב ליאור רוזנפלד ,נשיא לשכת סוכני
ביטוח ,עדכן את הנוכחים בפעילות הלשכה בתקופה
זו.
יום העיון הסתיים ברב!שיח בהנחיית עופר
חורש בנושא "הבריאות בחברות -לאן צועדת?"
למרות שמדובר בכנס ברמה מחוזית ,השתתפו
בפאנל בכירי החברות בתחום הבריאות:
אורית קרמר ,מנהלת תחום הבריאות במנורה;
נאוה ניב סירודיו ,סמנכ"לית בכירה מנהלת אגף
בריאות באיילון; שרונה תושייה פישר ,מנהלת
תחום הבריאות במגדל; דפנה שפירא ,מנהלת תחום
הבריאות בפניקס; שרון דונסקי ,סמנכ"ל ומנהלת
מחלקת מו"פ בהראל; ערן סלע ,סמנכ"ל מחלקת
בריאות וסיעוד בכלל; סו"ב איגור מורי ,יו"ר ועדת
בריאות וסיעוד ,ייצג את הלשכה בפאנל.
לסיכום הכנס אמרה סו"ב נוימן" :אני קוראת
לסוכנים להמשיך ולהגיע לימי העיון המקצועיים,
שנותנים כלים מעשיים ,העשרה וידע לשיפור
מקצועיותם".

“הסוכנים קיבלו כלים מעשיים שיסייעו
להם בשיפור ההכנסות”
יותר מ! 150סוכנים וסוכנות השתתפו בכנס מחוז השפלה

מ

על  150סוכנים וסוכנות ממחוז השפלה
השתתפו בכנס שנערך אתמול במלון
לאונרדו באשדוד.
על תכני הכנס ,שנערך בשיתוף חברות הביטוח
מגדל ושלמה ביטוח ,טרחו במשותף  -סו"ב ג'ינה
פלד ,יו"ר מחוז השפלה; סו"ב אבי שבי ,יו"ר סניף
אשדוד-אשקלון; סו"ב משה לבהר ,יו"ר סניף ראשון
לציון ,וסו"ב ישראל דיאמנט ,יו"ר סניף רחובות-נס
ציונה.
את יום העיון פתח סו“ב לבהר ,שהתכבד במעמד
משום שחגג יום הולדת .הוא אף קיבל עוגת יום
הולדת מבכירי הלשכה.
גלית יאיר ,מנהלת מחוז ספיר בשלמה חברה
לביטוח ,דיברה על "המדריך להזזת הרים"; מקסים
בוזגלו ,יו"ר יועצי המשכנתאות מטעם ההתאגדות
לעסקים קטנים ,מרצה באקדמיה ומנכ"ל קבוצת
מפנה יעוץ ומימון ,הרצה על שיתופי הפעולה בין
סוכן הביטוח ויועץ המשכנתאות; יאיר ארונסי,
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מנהל מכירות חא"ט ופיננסים סיפר על הפתרונות
הפיננסיים בעולם החדש; אילנה טנא ,מייסדת
ובעלים "תלתן החזקות ופרוייקטים" הציעה כלים
לאיך למנף את ההכנסות של סוכן הביטוח;
החלק השני היה החלק המקצועי ובו סו"ב עוזי
ארגמן ,יו"ר "ליסוב סוכנות לביטוח" סיפר על
פוליסות הביטוח לחברי לשכה; סו"ב איגור מורי,
יו"ר ועדת בריאות וסיעוד ,דיבר על "נסיעות לחו"ל
 -אותה נסיעה הכנסה נוספת"; סו"ב ליאור הורנצ'יק,

מ"מ נשיא הלשכה ,עדכן את הנוכחים בפעילות
השוטפת של הלשכה בימים אלה; סו"ב ישראל גרטי,
יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי ,סיפר על פעילות
הוועדה תחת הכותרת "משולחנה של הוועדה".
את הכנס סיים בהרצאה מרתקת יובל אברמוביץ –
סופר ,מרצה בינלאומי ויזם ,על הנעת אנשים לייצר
ולממש חלומות.
סו"ב לבהר" :יום העיון יוחד להרחבת האפשרויות
להגדלת הכנסותיו של הסוכן .הכנס היה מוצלח
ביותר עם השתתפות יוצאת דופן של הסוכנים במחוז
שהתאמצו ובאו עד אשדוד".
סו“ב שבי נשא דברים בסיום הכנס” :אנחנו מודים
לכל סוכני השפלה שהשתתפו ונהנו מערך מוסף
וגם מתכנים מקצועיים .כולנו – יו“ר הסניפים ויו“ר
המחוז – נמצאים ופועלים כל ימות השנה למען
סוכני הלשכה .אנחנו נמשיך להפיק לקחים ולשפר
את הכנסים הבאים של מחוז השפלה“ .שנותנים כלים
מעשיים ,העשרה וידע לשיפור מקצועיותם".

חדשות הלשכה

שאלת מיליון הדולר :מדוע כדאי להצטרף
למועדון ?MDRT
המועדון המקצועי של המצטיינים בסוכני ביטוח החיים מונה עשרות אלפי חברים
בכל העולם  ‰אלה היתרונות בהצטרפות למועדון
סו"ב נאוה ויקלמן

ש

מיטב הייעוץ האפשרי; לוודא מסירת מידע מלא
והולם של כל הנתונים ללקוחות וזאת על מנת
לאפשר להם להגיע לידי החלטות נבונות; ולמנוע
החלפת פוליסות קיימות בחדשות כדי למנוע נזק
והפסד ללקוחות".
מתוך ידע מקצועי יוצא דופן ,התנהגות אתית
קפדנית ושירות לקוחות מעולה ,מעניק המועדון
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ואלים אותי מעת לעת מהם הערכים
המוספים שמעניק מועדון MDRT
לסוכנים העומדים בקריטריונים
המתאימים להצטרפות אליו .בטרם נצלול פנימה
ונמחיש ערכים אלה ,כדאי שנכיר יותר לעומק את
המועדון ,מתחילת דרכו ועד היום.
מועדון  ,Million Dollar Round Tableאו
בשמו המקוצר  ,MDRTהוקם בארה"ב על ידי
 32סוכנים העוסקים בביטוח חיים כבר בעשור
השני של המאה הקודמת .המכנה המשותף של
מייסדיו :סוכני ביטוח שמכרו פוליסות ביטוחי
חיים בלפחות מיליון דולר.
מאז גדל והתרחב המועדון אשר מונה כיום
יותר מ! 66אלף סוכני ביטוח חיים ,המובילים
בעולם בתחום השירותים הפיננסיים ,מלמעלה
מ! 72מדינות ,ביניהן ישראל ,שבה מכהן כיושב
ראש המועדון סו"ב אלברט גבאי.CLU ,
עוצמתו הנוכחית של  MDRTקיבלה ביטוי
מימין :אבן חן ,ורדי ,ויקלמן ,רוזנפלד ובת זוגו ופרידמן
רק לפני חודשים ספורים בכנס המועדון
העולמי שנערך בלוס אנג'לס שבארה"ב .אל הכנס לחבריו את ערך המצוינות בעסקי ביטוח החיים
הגיעו מכל רחבי הגלובוס ,כולל משלחת ישראלית והפיננסים .כמו כן ,החברות במועדון מוכרת
בעולם ופותחת אפיקים רחבים לחבריו :בשיפור
מכובדת.
מתמיד של המקצועיות ,בהפריה הדדית של
מצוינות ומוטיבציה
ידע ,יכולות ומיומנויות ,באפשרות להרחיב את
למרות שהקוד האתי של המועדון נכתב לפני ההזדמנויות והקשרים העסקיים וכן היא מסייעת
עשרות רבות של שנים ,נדמה כי הוא אקטואלי במישור התדמיתי מול הלקוחות.
ערך מהותי נוסף אשר חשוב לתת עליו את הדעת
יותר מתמיד עבור חבריו .הנה דוגמא לחלק מהקוד
האתי של המועדון" :להציב תמיד את אינטרס – המוטיבציה .בכל כנס ובכל מפגש ,בישראל
הלקוח לפני האינטרס של הסוכן; לשפר ולשמר ובמקומות שונים בעולם ,ההשראה שאליה נחשפים
את הסטנדרטים הגבוהים של היכולת המקצועית חברי המועדון סוחפת אותם להישגים עסקיים כל
ואת המיומנות כדי לתת לציבור הלקוחות את פעם מחדש .הדגש על הנעה לפעולה באמצעות

הרצאות מרתקות ,מפי המרצים ואנשי המקצוע
הבכירים בתחומם ,ממלא באנרגיה את החברים
ומטעין את המצברים האנושיים.
במקצוע כמו שלנו ,זהו אתגר לא מבוטל .שהרי
מעטים הלקוחות ,אם בכלל ,הקמים בבוקר ופונים
מיוזמתם אל סוכן הביטוח האישי בבקשה לרכישת
ביטוח חיים או אחר .ברובם המכריע של המקרים
הדחיפה לרכישת ביטוח החיים מגיעה מאיתנו.
וכדי שלנו יהיה כל הזמן את הכוח לדחוף
למען הביטחון הכללי של המשפחות ,גם אנחנו
צריכים דחיפה ,מוטיבציה – וזו ניתנת בכמויות
גדושות על!ידי מועדון .MDRT
"האם הורה יכול לכתוב מכתב אהבה יותר
אמיתי לילדיו מאשר פוליסת ביטוח חיים?",
הוא אחד ממשפטי העוצמה של המועדון .גם
המשפט "זה לא קל להיות אדם זקן או להיות
אדם עני ,אבל זה נורא להיות גם זקן וגם עני",
מאפיין רבות את המועדון שמטמיע בחבריו
מוטיבציה ואמונה בתחום .הנוסחה המנצחת,
על פי המועדון היא ששילוב מצוינות יחד עם
מוטיבציה מביא להצלחה בעסקים.
באתר הלשכה קיימות טבלאות המפרטות את
תנאי הסף לחברות במועדון בשנת  .2018הסכומים
המצויינים שם הם בדולר ומתייחסים לפעילות
המועמד בשנת  .2017כמו כן ,בתחתית העמוד
ניתן למלא טופס הצטרפות.
לקישור לטבלאות
הכותבת היא יועצת נשיא לשכת סוכני ביטוח
בישראל לתהליכי רגולציה וכנסת וחברת הנהלת
מועדון  MDRTישראל וחברת TOT

אפליקציית נסיעות לחו"ל של הראל
ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בבית...
זמין עכשיו בחנות האפליקציה
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“הסוכנים הצעירים מובילים את השינויים במקצוע”
סוכן צעיר

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו
והשבוע סו9ב מאור אליאסי ,סוכן עצמאי ,שותף בכברי סוכנות לביטוח ,קיבוץ כברי

גיל31 :
מצב משפחתי :נשוי 1+
השכלה :בעל תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות
במימון ובנקאות
רישיון :פנסיוני
ותק במקצוע 4 :שנים
מה עשית לפני שהגעת לתחום?

“לפני עבודתי בתחום הביטוח שרתתי כאיש קבע בחיל
האוויר כמפקד מקצוע בתחום חשמל מסוקים”.
למה בחרת להיות סוכן ביטוח? מה אתה אוהב בתחום?

“תחום הביטוח והפיננסים הינו תחום מרתק ובעל מגוון
רחב של אפשרויות כעיסוק ,וזו הסיבה שבחרתי את
התחום ונמשכתי אליו .התחלתי את דרכי בסוכנות
‘תדהר יפעת’ ,אצל ארז גוטמן ז”ל שהיה המנטור
והמאמן שלי”.
אלו מכשולים היו בדרכך?

“כמו כל סוכן בתחילת דרכו ,המכשולים היו בעיקר
איתור לקוחות ,הבנת המקצוע והתמצאות במוצרים
הפנסיוניים ומוצרי הפרט .לאחר שצולחים את הלימוד
של המוצרים השונים ,הליך ההיכרות עם עולם הביטוח
הופך למובן וברור יותר”.

האם ישנם קשיים בהם הלשכה יכולה לסייע כיום?

“תפקיד הלשכה והעומד בראשה הוא לעזור
לסוכנים בשינוי תדמיתם ,יצירת כלים
דיגיטליים לשיווק הסוכן ושינוי תודעתי
בקרב הציבור על מעמדו ותפקידו של
הסוכן”.

המוצרים נשתמש באפיקים הטכנולוגיים
והאנושיים הטובים ביותר ,ובכך נעניק
ללקוח מעטפת שלמה לכל הצרכים
המשפחתיים שלו”.
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן
הביטוח?

אליאסי … צילום “סוכן הביטוח ,בדגש על החבר'ה הצעירים
יש לך דוגמה לתרומה שלך ,הצלחה אישית בענף?
שהם עתיד הענף ,ככל שהטכנולוגיה תתקדם
“סוכן ביטוח הינו איש הקשר בשעה קשה של
קדוש צלמים
והמוצרים יהפכו לסבוכים יותר כך יצטרכו
המבוטח ונמדד במצב זה .הצלחה מבחינתי
המבוטחים איש אמון שיתמוך ,יסביר וילווה לאורך הזמן
בענף הביטוח היא לעזור לאלפי המבוטחים שבטיפול
את התא המשפחתי .כמובן שסוכן הביטוח עצמו משנה
הסוכנות על בסיס יומי ,הן בתביעותיהם והן בהליכים
את פניו בשנים האחרונות כפועל יוצא של הרגולציה
מול החברות ,וכל זאת ביושרה מלאה .בכך אנו יוצרים
וההתפתחות של עולם הדיגיטל ,ומתאים עצמו לדור
שם שונה לעולם הביטוח ומשנים את פני הענף שנתפס
חדש של מבוטחים שבודקים ומעוניינים בהתאמה
כעולם סבוך וקשה”.
אישית לכלל המוצרים שהם רוכשים”.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
איזה טיפים אתה יכול לתת לסוכנים צעירים?
“ממשיך בעיסוקיי בסוכנות ,מגייס לקוחות וממשיך
“הטיפ הטוב ביותר הוא התמדה; ככל שיתמידו בלימוד
בפיתוח האישי שלי ובפיתוח הסוכנות.
התחום ,בהתמקצעות ובפגישות עם לקוחות יוכלו
כחלק מהתפתחות הסוכנות וההתפתחות הטבעית
לגדול ולהתפתח בצורה הטובה ביותר .סוכנים צעירים
של התחום ,החזון שלי זה מקום אחד שבו המשפחה
הם עתיד הענף והם שיובילו ומובילים את השינויים
תקבל את מכלול השירותים הכלכליים ,החל מליווי
כיום”.
כלכלי ,יעוץ משכנתה ,החזרי מס ,השקעות וביטוח .בכל

סו"ב חוה פרידמן" :עושים הכל כדי להנגיש
את המכללה לחברים"
את הדברים אמרה יו"ר המכללה לפיננסים וביטוח ,ביום עיון שנערך השבוע
בתל אביב בקרוב יתקיימו ימי עיון דומים גם בירושלים ובחיפה
אלעד בלובשטיין

"

הסוכן כמרכז ידע מקצועי – אחריות
והתנהלות מול לקוחות" ,זוהי כותרתו של
יום העיון שנערך השבוע במכללה לפיננסים
וביטוח בתל אביב בפני כ! 80משתתפים.
שמוליק מיוני ,סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברת
"מגדל מקפת" ,סיפר למשתתפי הכנס על קרנות
הפנסיה החדשות שהוקמו בשנת  ,1995על הגדרות
הביטוח החדשות לאלמנים וידועים בציבור ועל
התייקרות התעריפים בביטוח שארים ונכות.
יועץ המס והמשפטן קובי יתח שפך אור על
חשיבות פרק המיסוי בתהליך היעוץ ללקוח והסביר
כיצד לתכנן את הפרישה מהעבודה בצורה מושכלת.
"אחריות מקצועית קונים ,אחריות מוסרית
מרוויחים" ,אמר סו"ב יובל ארנון ,לשעבר יו"ר
הוועדה הפנסיונית בלשכה ,בהרצאתו על אחריות
הסוכן להתנהלות מול לקוחותיו .ארנון ציין עד
כמה חשובה היא האחריות המוסרית שמוטלת על
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"המכללה נועדה להכשיר אותנו ,סוכני
כתפי הסוכן וכיצד היא יכולה לשפר את
הביטוח ,בידע מקצועי" ,אמר לאחר
השירות הניתן ללקוחות.
הכנס אחד המשתתפים" .אז אכן כן,
עו"ד שלמה ברמץ דיבר על קצבאות
ידע מקצועי והעשרה קיבלתי וקיבלנו
הביטוח הלאומי והשפעתן על אובדן
היום .סוללת מרצים מן השורה הראשונה
כושר עבודה .בהרצאתו הסביר ברמץ
מהי תאונת עבודה ,והבהיר מושגים כמו פרידמן …צילום :העבירו ידע רחב ביותר .ידע שווה כוח",
באדיבות הלשכה הוסיף.
מחלות מקצוע ומיקרוטראומה.
סו"ב חוה פרידמן ,יו"ר המכללה לפיננסים
וביטוח סיפרה כי הצליחה להשיג הסכמה מהמרצים
לערוך את יום העיון גם בירושלים ובחיפה" .אנו
עושים הכל כדי להנגיש את המכללה לחברים
ופותחים קורסים והשתלמויות במגוון תחומים",
אמרה פרידמן והוסיפה" :זה היה יום מוצלח ביותר
בו הצלחנו להעביר את המסרים שרצינו להעביר.
אני רוצה להודות לרונן דניאלי ,מנהל המכללה,
ולצוות :מירי ,מרים ,שני ודבי שבלעדיהם זה לא
יובל ארנון מרצה … צילום :חוה פרידמן וינרב
היה קורה".
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חדשות הביטוח

רוזנפלד :״לבטל את גזירת ממשק
המעסיקים הקטנים״
גינדי9 :בישראל יש דיקטטורה של האליטה השכירה9 9תנו לעצמאים  10%ממה שנותנים לשכירים9
רונית מורגנשטרן

"

עודף החקיקה הוא טוב כשמחוקקים
לטובת רווחת הציבור .כל העיוותים
שנעשו לפחות בחמש השנים האחרונות
הגיעו מכיוון הרגולציה – הממונה על שוק
ההון הקודמת הוציאה חוזרים מדי שבוע
פאנל מיסים | צילום :דוד חיים צלמים
ולפעמים מדי יום.
=אחד מהעיוותים הוא ממשק מעסיקים ,שהשלב תנו לעצמאיים  10%ממה שנותנים לשכירים ותראו
הבא שלו אמור להתחיל בפברואר  ,2019ויחייב כל איך המדינה תצמח ותפרח".
מעסיק מעל חמישה עובדים לשדר את המשכורות
שלהם לצורך ההפרשות הפנסיוניות .אותם מעסיקים חוק מעוות דורש תיקון
מרב מיכאלי" :נוח להגיד שיש עודף חקיקה ,אבל זה
הם גננות עם סייעות ,פיצריות עם כמה שליחים
במשכורות נמוכות – הם לא מסוגלים לבצע את לא נכון .אלה רק תיקוני חוק .חקיקה היא כלי שקובע
אותו ממשק ולדווח בצורה ממוחשבת את המשכורות .את הנורמות בחברה שלנו ,באמצעותו אנו מחלקות
אנחנו מבקשים לפעול יחד עם הלשכות המקצועיות בינינו את המשאבים ואת הכוח .ואיפה שהחוק מעוות
ומייצג נורמה מעוותת ,צריך לייצר חקיקה שתתקן
האחרות כדי לבטל את הגזירה הזאת".
כך אמר סו"ב ליאור רוזנפלד ,נשיא לשכת סוכני את העיוותים".
מיקי זוהר" :אנחנו רוצים להיטיב אבל לא תמיד
ביטוח ,בפאנל שנערך בנושא אסטרטגיית המיסים
של ישראל בכנס השנתי של לשכת יועצי המס זה פשוט ואפשרי .לגבי ריבוי החקיקה  -אין צל
שהתקיים השבוע באילת .בפאנל השתתפו ח"כ מיקי של ספק שיש עומס רגולטורי על מדינת ישראל
זוהר ,יו"ר ועדת הכנסת; ח"כ מרב מיכאלי ,חברה מה שגורם ליוקר מחייה ,כי בסוף ,העלויות שאנחנו
בוועדת חוקה ,חוק ומשפט; ח"כ עודד פורר חבר מטילים על בעלי העסקים מתגלגלות לציבור.
=אחד החסמים להבאת משקיעים מרחבי העולם,
בוועדת הכספים; עו"ד רועי כהן ,נשיא להב; רו"ח
איריס שטרק ,נשיאת לשכת רואי חשבון וירון גינדי ,שלא רוצים לבוא לישראל ,הוא החשש מעומס
רגולציה=.
נשיא לשכת יועצי המס.
עודד פורר= :אנחנו צריכים כמה שפחות להפריע
ירון גינדי טען כי "במדינת ישראלי יש דיקטטורה
של האליטה השכירה השולטת .בואו נעשה חוק אחד :לעסקים .ואני לא חושב שאנחנו עומדים ביעד הזה.

=לגבי חוקים שאנחנו מעבירים ,כמו דמי לידה
וחופש לידה לאבות ,חוק שבכותרת מצוין אבל
יחייב עוד חוק .עשינו עוול על עוול ויצרנו
חקיקה שמיועדת לשכירים בלבד".
ח"כ מרב מיכאלי הוסיפה בנושא" :העליון הכיר
בעבר בהוצאות טיפול בילדים כהוצאה לייצור
הכנסה ,והכנסת בהליך חקיקת בזק מדהים שינתה
בתוך שבועיים את החוק וקבעה ,שהוצאות טיפול
בילדים הן לא הוצאה לצורך הכנסה .צריך להעניק
שיוויון זכויות סוציאליות ולתקן את החוק .לא
מספיק לדבר על זה .הממשלה יודעת לספר רק >כמה
יעלה> ולא יודעים לספור כמה כסף זה יכניס לקופת
המדינה".

נטו דיבורים
עו"ד רועי כהן" :דרשנו התחייבות בהחלטת
ממשלה  -תוך פרק זמן להביא את תכנית נטו עסקים
ליישום ולשלב גם את לשכת יועצי המס והלשכות
המקצועיות .שר האוצר התחייב על סכום של
למעלה מחצי מיליארד ועד מיליארד שקל לצורך
התכנית .נטו עסקים זה בינתיים נטו דיבורים .אבל
כשזה מגיע למאני טיים  -שוכחים מאתנו".
רו"ח איריס שטרק= :לאור השינויים בעולם
המודרני ,נצטרך שתחוקקו בהקדם חוק שיעסוק
בהכרה נרחבת של הוצאות לייצור הכנסה .חייבים
את זה כדי להתפרנס=.

עמותת "גיבורים קטנים" באירוע מרגש לקראת הגיוס לצה"ל

ב

עמותת "גיבורים קטנים" נוסדה
לפני  18שנה על ידי סו''ב מיכל
וינצר ,יו"ר סניף תל אביב של
לשכת סוכני ביטוח ,ובעלה ,ד"ר יריב
וינצר .העמותה מאמצת לחיקה ילדים
בעלי מוגבלות שכלית מ! 44בתי ספר
שונים בארץ ,ומעניקה להם שלל פעילויות
חווייתיות לאורך כל השנה .בין הפעילויות
יש טיולי ג'יפים ,אירועי בר מצווה ,מרוצים,
משטים והרשימה עוד ארוכה.
האירוע שהתקיים ביום חמישי האחרון היה
טקס גיוס … צילום :נעמי גרשקוביץ
אירוע גיוס לצה"ל ,אליו הגיעו כ!2,000
משתתפים ,שנהנו מהפנינג ענק בו לקחו חלק סוכני ביטוח עמדת איפור וקעקועים לילדים.
שיאו של הערב ,שהיה כאמור מכוון לקראת
מתנדבים מלשכת סוכני ביטוח ,צה"ל ,המשטרה
וגופים נוספים .במסגרת ההפנינג העמידה לשכת התנדבותם של ילדי העמותה לצבא ,היה טקס
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חיול שארגנו למשתתפים .במהלך הטקס
צעדו הילדים אל רחבת הגיוסים לצלילי
תזמורת צה"ל .ברחבה קיבלו את פניהם
של הילדים סגן שר הביטחון ,הרב אלי בן
דהן ,והאלוף איציק תורג'מן ,ראש אגף
טכנולוגיה ולוגיסטיקה בצה"ל .בטקס
השתתפו גם בכירים מהנהגת הלשכה ובהם
נשיא הלשכה ומנכ=ל הלשכה.
"חשוב לציין כי לשכת סוכני ביטוח
שולחת מתנדבים רבים לעמותה לאורך כל
השנה" ,אמרה וינצר ,שמלבד כובעה כיו"ר
סניף תל אביב של הלשכה ,היא גם יו"ר
הוועדה להעצמה נשית" .נוצר קשר יפה בין הילדים
לסוכנים .היה מרגש לראות בהפנינג את הילדות
שחיכו לסוכנות שהיו בשנה שעברה" ,סיכמה.

פורשים חכם

פרישה בגיל  :81מתכנון נכון כולם מרוויחים
שכיר מבוגר ,בעל שליטה בחברה ,החליט להפחית באחוזי המשרה שלו .כך תוכנן
תיק הפרישה שלו

ל

סו"ב אייל רחוביצקי

צילומים :ערן ירדני ,גיא קרן

אחרונה הכנתי תיק פרישה לשכיר ,בעל
שליטה בחברה ,שהיום הוא בן  81וממשיך
לעבוד במשרה מלאה .בעוד כשנה הוא
מתכונן להוריד הילוך מסיבות אישיות ולהמשיך
לעבוד ב! 60%משרה .הוא ואשתו ,הנמצאת בערך
באותו הגיל ,צברו תכניות פנסיוניות משמעותיות
לאורך השנים ולא משכו קצבאות עד היום.
בשלב איסוף המידע התהליך נראה מאוד שגרתי.
אין מטרות כלכליות מורכבות ,הילדים מן הסתם כבר
גדולים ולא צריך לממן לאף אחד לימודים או רכישת
דירה .לעומת זאת ,שאר הנתונים התחילו להיות
מורכבים יותר.
במקרה שלנו ,הפורש לעתיד טרם פרש ,אך צבר
כבר מעל  40שנה של צבירות לפיצויים ,ויש לו חבות
פיצויים מהחברה בסכום שעולה על  1.5מיליון שקל.
בנוסף ,רכיבים של פוליסות ביטוח עדיף מבטיחות
תשואה ,מספר פוליסות מעורב ,וכן קופות גמל
לתגמולים ופיצויים.
הפורש ואשתו חיים באורח חיים צנוע ,המשכורת
ממשיכה ובכלל ,בשל מבנה ההון של הפורש ובשל
העובדה שהם כבר מקבלים את קצבאות הביטוח
הלאומי  -אין הרבה צרכי קצבה לטווח הקרוב .יותר
מזה ,למעשה אם יממש רכיבים קטנים של תיק
ההשקעות שלו לא יזדקק למשיכות כלל .כתוצאה

מכך ,התכנון התמקד בשאלה כיצד להשאיר כמה
שיותר כסף לירושה ולחסוך כמה שיותר מס הכנסה
מהפיצויים.

שלושה שינויים
אחד הדברים הראשונים שאנו דואגים לשנות הוא
שבעת פרישה יוכל הפורש לקבל קצבה מתוך רכיבי
הפיצויים ולא למשוך אותם בסכום חד פעמי .כך
יוכל להקטין את המס שהיה צפוי לשלם על כמיליון
שקל פיצויים הוניים .למען האמת ,בשלב הזה אמרתי
לפורש שמבחינתי אנחנו יכולים לעצור בנקודה הזו
והוא כבר החזיר פי  50את שכר הטרחה שגביתי .בכל
זאת המשכנו.
בשלב השני טיפלנו בניתוק הרכיבים ההוניים
בפוליסות והגדרה ברורה של הכספים גם בפוליסה
מבטיחת התשואה .כך יידע הפורש בדיוק אלו רכיבים
פטורים ממס במשיכה חד פעמית .השינוי הזה בחשיבה
השאיר לטובתנו עוד סכום הוני מכובד הפטור ממס.
השינוי השלישי היה הכנת התשתית להיוון רכיבי
קצבה משלמת וקצבה לא משלמת במוצרים הקיימים
ומימוש הפטור במסגרת תיקון  190בעת שיפרוש.
אחרי שסיימנו לסדר ולהגדיר את כל הכספים
בצורה נכונה וחסכנו מאות אלפי שקלים במס שייגבה
בעתיד ,נותרו כמה דברים קטנים כמו שינוי מסלולי

השקעה ושינויים בדמי ניהול קרנות ההשתלמות.
עד היום אני מופתע בכל פעם מחדש כשאני פוגש
לקוחות שיש להם צבירות של מיליון שקל ומעלה
בקרן השתלמות ועדיין משלמים סביב  1%דמי
הניהול ,ממש ללא הצדקה.
הסתכלות על התיק ועל הפורש העתידי הבהירה
לי שלתכנון פרישה אין גיל .גם כשעוברים את
גיל הפרישה ,בין אם ממשיכים לעבוד או מסיימים,
תמיד יש מה לעשות ויש מה לשפר .אם עד היום
חשבתי שרק בפרישה בגיל צעיר נוכל לבצע שינויים
שמשמעותם מעל חצי מיליון שקל לפורש בטווח של
כמה שנים ,התבדיתי.
הסוכן המפנה כבר בקיא בכל הפרטים ומתחיל את
הטיפול המורכב בשינויים שבוצעו בתיק הלקוח.
מעצם הטיפול הוא צפוי לזכות בפעילות פיננסים של
מעל  2מיליון שקל ,שחלק גדול ממנה לא היה קורה
ללא תכנון הפרישה.
בתיק הזה כולם הרוויחו ,וזו המהות האמיתית של
תכנון פרישה חכם .הלקוח משפר את מצבו ,לעיתים
באופן דרמטי ,הסוכן מקבל לידיו תיק מוכן לעשורים
הבאים ,מתכנן הפרישה מקבל את שכרו ועוד סוכן
ולקוח מרוצים כממליצים.
הכותב הוא מומחה בתכנון פרישה ,סו"ב וחבר ועדת
הפיננסים בלשכה

משולחנו של היועמ״ש

הריבית המיוחדת – הסנקציה
המוטלת על חברות הביטוח
עו"ד עדי בן אברהם

א

חת הסנקציות בחוק חוזה ביטוח ,שמו!
טלות על חברות הביטוח ,הינה ריבית
מיוחדת .משנת  ,2016סעיף הריבית
המיוחדת השתנה כבר פעמיים ,והסנקציות על
חברות הביטוח הוחמרו ביחס לדחיית תביעות של
מבוטחים במקרים שאינם שנויים במחלוקת ובתום
לב.
על פי הסעיף המדובר ,בית המשפט יהיה חייב
להשית ריבית מיוחדת בשיעור שלא יעלה על פי
 20מהריבית הקבועה .כמו כן ,בתביעת סיעוד ,במ!
סגרת שיקול הדעת ,לא תפחת הריבית המיוחדת
מפי  10מהריבית הקבועה.
החודש )אוקטובר  (2018ניתן פסק דין בבית
המשפט בסוגיית נזק תאונתי שנגרם לכלי רכב.
המשפט נערך בשל כך שחברת הביטוח אילצה את
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המבוטח להגיע בתואנה שמדובר במרמה .המבוטח
מנגד טען שהוא נהג ברכב ובנו ישב לצדו ,כשלפ!
תע היה לו תקר בגלגל ,הרכב התהפך ונגרם לו נזק.
חוקרת פרטית של חברת הביטוח ביקשה לקבל
את נתוני השיחות של הטלפונים הניידים של
התובע ובנו .משאלו לא הועברו אליה ,המליצה
לא לשלם את תגמולי הביטוח ,מתוך חשד כי בנו
של המבוטח ,שאינו מכוסה בביטוח הרכב ,הוא זה
שנהג בפועל .בבית המשפט העיד התובע כי הוא
זה שנהג ברכב ,ולא הייתה לו כל כוונה למסור את
פרטי הניידים מפאת צנעת הפרט .מצד שני ,חברת
הביטוח הודיעה שלא תזמן את החוקרת לתת עדות,
ונותרה ללא עדים כלל.
בית המשפט ראה בחומרה רבה את העובדה לפיה
חברת הביטוח ,שהסתמכה על עדות חקירה ,בחרה

ברגע הקובע שלא להביא את החוקרת להעיד .בשל
כך ,קיבל את חוות הדעת של השמאי מטעם התובע.
ביחס לריבית המיוחדת אותה ביקש התובע ,קבע
בית המשפט כי חברת הביטוח נהגה שלא בתום לב,
שהרי אין חובה בדין או בחוזה ,המחייבת את המ!
בוטח לחשוף את שיחות הטלפון שלו ,דבר שעלול
לפגוע בפרטיותו.
על פי דברים אלו ,ולאחר שסקר את התנהלות
התביעה על ידי חברת הביטוח ,קבע בית המשפט
כי הוא משית עליה ריבית מיוחדת בגובה של פי
 5מן הריבית הקבועה .בשלב פרסום מאמר זה לא
ידוע אם הוגש ערעור על פסק הדין לבית המשפט
המחוזי.
הכותב הינו היועץ המשפטי
של לשכת סוכני ביטוח

נקודה למחשבה

"אינך יכול להקליד? לך תעסיק קלדנית!"
תביעה כנגד חברת ביטוח ישיר לתגמולי אובדן כושר עבודה נדחתה מהנימוק שבאפשרות התובע
להעסיק קלדנית כעת הגיע המקרה לפתחו של בית המשפט

ר

עו"ד רפאל אלמוג

צילום :יח"צ

צה הגורל ומבוטחה של ביטוח ישיר
בפוליסה הכוללת כיסוי למקרה של אובדן
כושר עבודה ,אשר הינו עו"ד במקצועו,
חלה במחלת פרקים קשה ואינו יכול להקליד יותר.
בשל מצבו האמור פנה לחברת הביטוח וביקש את
תגמולי הביטוח .ואולם ,זו סירבה לשלם לו את
התגמולים ,ונימקה זאת בין היתר בכך שהוא יכול
להעסיק קלדנית שתבצע הקלדות במקומו.
נימוקה של ביטוח ישיר מקומם .לא זו בלבד
שפוליסת הביטוח אינה כוללת הוראה המחייבת
את המבוטח להעסיק אדם אחר ,כתנאי לתשלום
התגמולים ,הרי שבפועל ,הדבר אף מנוגד
למציאות החיים והפרקטיקה הנוהגת.
המבוטח סירב להשלים עם רוע הגזירה ,והחליט
להגיש תביעה לבית משפט השלום בת"א נגד
ביטוח ישיר.
בתביעה נטען כי מצבו הבריאותי הלקוי של
המבוטח מונע ממנו מלהמשיך ולעבוד בעיסוקו,
וכי עצם העלאת הטענה התיאורטית בדבר
אפשרותו של המבוטח להעסיק קלדנית ,אינה
רלבנטית לזכאותו הביטוחית ,ובנוסף ,אין בה
בכדי לשלול ממנו את הזכאות לתגמולי אובדן
כושר עבודה.

פרקטיקה נהוגה
על פי רוב ,עבודתם של עורכי דין הינה ,כידוע,
עבודה תובענית ,המחייבת כתיבת טקסטים
ארוכים בתדירות יומיומית או קרוב לכך ,וכך גם
במקרה של המבוטח במקרה הנדון .כפי שמפורט
בכתב התביעה ,מדובר בעורך דין עצמאי שעבודתו
דורשת שעות רבות של כתיבה והקלדה במחשב,
אך כיום הוא אינו מסוגל לבצע את עבודתו ,לנוכח
מחלת פרקים שלקה בה וכן לנוכח מצבו הנפשי
הירוד ו"טנטון" שממנו הוא סובל באחת מאוזניו.
למעשה ,ביטוח ישיר לא חלקה במקרה הנדון
על כך שהמבוטח מוגבל ביכולת ההקלדה שלו,
אך טענה כי "לא הוכח אובדן כושר עבודה מעבר
לתקופת ההמתנה" .לעמדתה ,כפי שהוצגה במכתב
הדחייה ,המבוטח מסוגל היה להמשיך ולעבוד
בעיסוקו לאחר תקופת ההמתנה ,וממילא יכול היה
"להעסיק קלדנית ולעבוד לסירוגין בעיון מסמכים,
קיום פגישות מצד אחד והקלדות מצד שני ,כך שלא
מתקיים רצף הקלדה לאורך יום עבודה מלא".
לכתב התביעה צורפו הערכות של מומחים
רפואיים ,בהן חוות דעת של רופא תעסוקתי ,אשר
קבע ,כי בשל מצבו הבריאותי ,אין המבוטח מסוגל

לעסוק בהקלדה ולהשתמש ב"עכבר" המחשב.
עוד הוסיף וציין כי כל עבודה הכרוכה בהקלדה
ממושכת ,תביא להידרדרות בבריאותו וכי הטנטון
באוזנו של המבוטח ומצבו הנפשי יחמירו אם
ימשיך בעיסוקו הנוכחי.
באשר לטענת ביטוח ישיר בדבר האפשרות
להעסקת קלדנית ,הובהר ,כי מדובר בדרישה
בלתי סבירה בעליל ,אשר מנוגדת למציאות החיים
ולתנאי הפוליסה .לא זו בלבד שאין לדרישה זו זכר
בפוליסת הביטוח ,אשר מתייחסת אך ורק לכושרו
של המבוטח לבצע את עבודתו בעצמו ,אלא היא
גם אינה מתיישבת עם הנורמות המקובלות בקרב
עורכי דין בימינו .כפי שציינו בתביעה" ,העסקת
קלדנית איננה פרקטיקה נהוגה ,לא כיום ולא
בעשורים האחרונים".
בתביעה הובהר כי התנערותה של ביטוח ישיר
מתשלום התגמולים הינה ללא הצדקה ובנימוקים
נעדרי אחיזה משפטית ,בעוד שבפועל ,זכאי
המבוטח לתגמולים מלאים בעבור אובדן כושר
עבודה ,על פי תנאי הפוליסה.
הכותב הינו עורך דין ושותף במשרד עוה"ד
אלמוג־שפירא

ביום שלישי הסתיים הקורס הראשון במכללה לפיננסים וביטוח בנושא ביטוח ובניית תיק פנסיוני .בקורס
השתתפו כ! 40סוכנים וסוכנות .הקורס ,שנערך ביוזמת ועדת הפיננסים בראשות סו9ב אודי אביטל ,התקיים
בשיתוף עם המכללה הבינלאומית לפיננסים.
בתמונה :אביטל עם הסוכנים שסיימו את הקורס | צילום :סו9ב יפית תמיר
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ביטוח בעולם

דוד ליפקין

דו”ח על נזקי הטרור :סקטור הביטוח נדרש למצוא פתרונות

ה

גידול בנזקים הכלכליים מאירועי
הטרור בעולם מחייב את סקטור
הביטוח למצוא פתרונות מהירים בשל
בתפקיד החשוב אותו הוא ממלא .כך קובע דו“ח
של חברת הברוקרים לביטוחי משנה GUY
.CARPENTER
פיגועי הטרור בעולם גורמים נזקים כבדים
לכלכלת העולם .לפי האומדנים שמציג הדו“ח,
פיגועי הטרור בארה“ב עלו לכלכלת ארה“ב 43
מיליארד אירו בין השנים  2004ל! ,2016ואילו
לכלכלת האיחוד האירופי עלה באותה תקופה
כ! 180מיליארד אירו .לכן גוברת החשיבות
שסקטור הביטוח יצא עם מוצרי ביטוח העונים
על צרכי המבוטחים בעידן שהטרור גובר,
בניסיון להקטין את הנזק לכלכלות.
הדו“ח של חברת הברוקרים הידועה מציין
שחל שינוי באופי מתקפות הטרור מהאירוע
של מגה פיגוע במגדלי התאומים בניו יורק
בספטמבר  2001למתקפות טרור נקודתיים
קטנים יותר במקומות רבים ,כולל אוסטרליה,
בלגיה ,צרפת ,גרמניה ,אינדונזיה ,ספרד,
בריטניה וארה“ב .אופי אירועי הטרור ישתנו

ויתאימו עצמם לטכנולוגיות והזדמנויות
חדשות כפי שיחשפו לארגוני הטרור.
יותר מאשר בעבר ,קובע הדו“ח ,סוכני
הביטוח ,הברוקרים וחתמים של ביטוחי משנה
יצטרכו להשתמש בניסיון שצברו וביכולת
למצוא פתרונות למבוטחים .זהו אתגר הניצב
בפני תעשיית הביטוח בשנים הקרובות ,מדגיש
הדו“ח.

המפקח על השווקים
בבריטניה בודק תעריפי
ביטוחי רכב ובתים
הרגולטור הבריטי המופקד על ההתנהלות של
השווקים הפיננסיים פתח בחקירה כדי לבדוק
כיצד המבטחים קובעים את תעריפי ביטוח
הרכב והבתים .המהלך נעשה בשל דאגות
שמבוטחים ותיקים משלמים פרמיות יותר
גבוהות מאשר מבוטחים חדשים.
בהודעה של הרגולטור הבריטי נכתב כי
המטרה של הבדיקה היא לבחון את הסוגיות
שאיתרו בשוק הביטוח .אנשי הרגולטור מצאו

השפעה על הכלכלה העולמית

שיש מצב שמבוטחים ותיקים משלמים פרמיות
יותר גבוהות עבור ביטוחים דומים שמבוטחים
חדשים רוכשים .כלומר ,המבוטחים הוותיקים
משלמים פרמיות גבוהות יותר עבור נאמנותם
לחברות הביטוח.
התאחדות החברות הבריטית הסכימה לעריכת
הבדיקה והוסיפה כי חברות הביטוח מחויבות
לבדוק את גובה הפרמיות ששילמו המבוטחים
שלהם במשך חמש השנים האחרונות ,בהשוואה
למבוטחים חדשים .הממצאים יוגשו תוך
שנתיים לרגולטור על ההתנהלות של השווקים
הפיננסיים.

לוח הביטוח

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

דרושים
לחברה מובילה בתחום הביטוח ,מחפשים
אתכם למשרות מובילות בתחום.
מיקום המשרה :הוד השרון
שעות עבודה נוחות וגמישות
תנאים ושכר מצוינים למתאימים!
קו"ח רלוונטיים למיילhr@myexperts.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
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
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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
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

