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פרישה מאוחרת

שיתוף פעולה לטווח ארוך
בין הלשכה לסוכנויות
הביטוח הגדולות > עמ' 4

חברי ועדת הטכנולוגיה
מסכמים שנה וחושפים את
הסוכן הדיגיטלי > עמ' 11־12

פורשים בגיל מאוחר? סו"ב
אייל רחוביצקי יעשה לכם סדר
בתהליך תכנון הפרישה > עמ' 19

הלשכה נערכת לבג"צ

נציגי הלשכה השתתפו השבוע בשימוע ברשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
בנושא מכירת ביטוחי נסיעות לחו"ל על ידי סוכני הנסיעות ⋅ נשיא הלשכה:
"אם הפטור לסוכני הנסיעות יוארך עד יולי  ,2019נפנה לבג"צ" > עמ' 2

חדשות הביטוח

נערכים לבג"צ :הלשכה דורשת
לבטל טיוטת הממונה להארכת
הפטור לסוכני הנסיעות
רוזנפלד בפגישה ברשות שוק ההון" :לא
נאפשר ארכה של  8חודשים" •
לדברים בימים הקרובים > רונית מורגנשטרן

רשות שוק ההון תגיב

נ

ציגי הלשכה השתתפו השבוע בשימוע
ברשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון בנושא
מכירת ביטוחי נסיעות לחו"ל על ידי סוכני
הנסיעות .בישיבה השתתפו נשיא הלשכה סו"ב
ליאור רוזנפלד ,נשיא הלשכה לשעבר סו"ב אריה
אברמוביץ ,יו"ר ועדת הבריאות סו"ב איגור מורי,
היועץ המשפטי של הלשכה עו"ד עדי בן אברהם
ויו"ר מחוז הצפון סו"ב מיכה אדוני .את הרשות
ייצג אסף מיכאלי ,סגן בכיר לממונה ,וצוות עוזריו.
בשימוע דרש רוזנפלד לבטל את טיוטת הממונה
ד"ר משה ברקת ,בה הציע להאריך את הפטור
לסוכני הנסיעות מ"חוזר הלידים" (מבהיר בין
היתר שסוכן נסיעות יוכל לבצע מכירת ביטוח
נסיעות באמצעות העברת ליד לסוכן ביטוח .ר.מ,).
שנכנס לתוקף באוקטובר  ,2018עד ה־ 19ביולי
 .2019רוזנפלד הדגיש ,כי במידה לא תהיה ברירה
הלשכה תפנה לאפיקים המשפטים" .לא יתכן
שאדם שאין לו רישיון ימכור ביטוח .רשות שוק
ההון לא יכולה לאפשר דבר כזה ,כפי שאי אפשר
לנהוג ללא רישיון" ,ציין רוזנפלד והבהיר כי לא
יאפשר ארכה של  8חודשים.
סו"ב איגור מורי" :הצגנו עמדה חד משמעית
ובלתי מתפשרת ,שבמדינת חוק אין לאפשר
לאנשים ללא רישיון למכור ביטוח .לסוכני
הנסיעות היו את כל ההארכות וכל האפשרויות
להסדיר את עבודתם באופן חוקי ,ורבים וטובים
מהם עשו זאת בהצלחה מרובה ועומדים בכל
דרישות חוזר הלידים .לדעתנו ,לא סביר להאריך
את הפטור מעמידה בדרישות החוק .הצעת החוק
הוגשה בידי ח"כ רוברט אילטוב מישראל ביתנו,
שאינה בקואליציה יותר ,כך שסיכוייו להעביר את
החוק הזה הם קלושים .אנו מצפים מרשות שוק
ההון לעמוד לצד הציבור ולדרוש באופן מידי
עבודה במסגרת דרישות החוק וחוזר הלידים".
סו"ב אריה אברמוביץ מוסיף" :כנשיא הלשכה
לשעבר ,הייתי שותף להסכמים שנעשו לגבי
חוזר הלידים ,לדיונים של עשרות שעות בנושא
ואיני מבין למה פותחים את הנושא מחדש אחרי
שהגענו להסכמות; גם הפיקוח הוציא חוזר
שמסדיר את העניין ,זה עבר גם את בג"צ ,וזה

ביטוח
ופיננסים
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אריה אברמוביץ'" :כל עוד
החוק לא שונה ,יש לפעול לפי
החוק הקיים .לפי כל הדעות
בפיקוח גם היום וגם בעבר ,רק
בעל רישיון יכול למכור ביטוח,
כפי שבא לידי ביטוי בחוזר
הצירוף שפרסמה הרשות"

החוזר שצריך לפעול לפיו מאוקטובר האחרון.
אם הכנסת תחליט לשנות את החוק ,אז אנחנו
כשומרי חוק כמובן שנפעל לפיו .אבל כל עוד
החוק לא שונה ,אפילו לא התקדם בדיונים יש
לפעול לפי החוק הקיים .לפי כל הדעות בפיקוח
גם היום וגם בעבר ,רק בעל רישיון יכול לשווק
ביטוח ,כפי שגם בא לידי ביטוי בחוזר הצירוף
שפרסמה הרשות".
רשות שוק ההון תשיב על עמדת לשכת סוכני
הביטוח בשבוע הקרוב.
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חדשות הלשכה

"ממונה קבילות" לחברי הלשכה  -פתרון
בעיות לסוכן הבודד מול חברות הביטוח
בקרוב יוכלו הסוכנים להגיש את תלונותיהם ושאלותיהם לממונה קבילות שייבחן את הקובלנה
ובמידת הצורך יפנה לאחד מ־ 40יועצי הלשכה > רונית מורגנשטרן

ב

מסגרת תכנית העבודה לשנת 2019
הוחלט על הקמת צוות המורכב מהנהגת
הלשכה ,לשיפור קשר סוכן־חברה.
לאחרונה נפגשו חברי הצוות ,מ"מ נשיא הלשכה
סו"ב ליאור הורנצ'יק ,סגן הנשיא סו"ב יוסי
אנגלמן ויו"ר הוועדה לביטוח כללי סו"ב ישראל
גרטי יחד עם נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד,
לדיון ראשון על עבודת הצוות מול חברות הביטוח.
הצוות כולל גם את סו"ב צביקה ויינשטיין וסו"ב
שי שדה.
על פי תכנית העבודה שהציג נשיא הלשכה
ואושרה על ידי הוועד המנהל הצוות יעסוק
בבניית מזכר הבנות עם חברות הביטוח שיכלול
מספר סעיפים ובהם איסור מכירה ישירה
ללקוחות הסוכן ,שקיפות לסוכני הביטוח בעניין
העמלות; תוגדר רמת שירות  - SLAתקנים
למהירות תגובה ,טיפול בתביעות ,השבה לפניות
וכדומה; יוסדר נושא ההנחה על חשבון העמלה;
הרתמות חברות הביטוח ללשכה וחיזוק שיתופי
העולה עימן לרבות בפתרון בעיות פרטניות.

ללשכה יש מעל  40יועצים חיצוניים
אחת הסוגיות העולות תדיר בתלונות סוכנים
היא סוגיית תשלום העמלות .מאחר והלשכה אינה
יכולה לדון עם חברות הביטוח על בעיות בנושא
זה ,שנתקל בהן סוכן ספציפי ,הציע אנגלמן
להקים בלשכה גוף שיהיה מעין "ממונה קבילות"
אליו יפנו חברי הלשכה את טענותיהם האישיות,
שיטופלו בידי יועצי הלשכה החיצוניים" .אמרתי
לרוזנפלד והורנצ'יק שחייבים לייצר מעין
נציב קבילות בלשכה לטובת הסוכנים,
דבר שירתיע את חברות הביטוח
מלהתעמר בסוכנים ובמבוטחיהם"
מסביר אנגלמן" .בשלב ראשון
נקצה לטובת העניין את אחת הורנצ'יק
מעובדות הלשכה שתרכז ותטפל
בתלונות ,ובהמשך מישהו חיצוני,

הורנצ'יק" :בעקבות התנהלויות
לא נאותות של מספר חברות מול
מבוטחים וסוכנים ,מצאנו לנכון
לצאת עם מיזם נציב הקבילות,
שירכז תלונות שיציפו הסוכנים"
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אלא גם בפתרון בעיות לסוכן הבודד" ,הוא אומר.
"בזכות כוחה ,הסוכן הבודד יוכל להיעזר בה גם
בטיפול בבעיות מול חברות הביטוח שלא נפתרו
במסגרת יחסיו הפרטניים עם החברה".

התנהלות לא נאותה מצד החברות
נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד מוסיף על
דבריו של אנגלמן ואומר" :החלטנו להקים גוף

רוזנפלד" :אנחנו ננהל מעקב
אחרי הטיפול כשהסוכן יופנה
ליועץ המתאים לנושא תלונתו,
ונקבל התייחסות שלו ושל
היועץ שהנושא טופל"
רוזנפלד | צילום :סטודיו עדיף

של ממונה קבילות עבור חברי הלשכה .התלונות
יועברו לטיפול יועצי הלשכה החיצוניים.
אולי מישהו שעבד בחברות ביטוח .אותו גוף
אנחנו ננהל מעקב אחרי הטיפול
יצטרך לבדוק האם התלונה או הדרישה
כשהסוכן יופנה ליועץ המתאים
של הסוכן צודקת? וכן ,להפנות את
לנושא תלונתו ,ונקבל התייחסות
התלונה הספציפית לאחד מיועצי
שלו ושל היועץ שהנושא טופל.
הלשכה ,לפי נושאי התלונה.
בעמלות לא נטפל כלשכה כי
הטיפול הראשוני של היועץ יהיה
איננו יכולים להתערב בחוזה
חינם ,ואם מדובר בטיפול מתמשך,
בין סוכן לחברה ,אך יועץ חיצוני
הסוכן והיועץ יסגרו ביניהם על
מרשימת היועצים ילווה את הסוכן.
שכר טרחה".
במקרים חריגים בכל נושא אחר,
על איזה נושאים אפשר
נפעיל את כוחנו גם כלשכה".
יהיה להתלונן?
אנגלמן
מ"מ נשיא הלשכה סו"ב ליאור הורנצ'יק:
"מדובר בבעיות בכל תחומי
הביטוח" ,אומר אנגלמן" .למשל "בעקבות התנהלויות לא נאותות של מספר
אם זו תלונה של סוכן שלא קיבל חברות מול מבוטחים וסוכני ביטוח ,מצאנו לנכון
עמלה מחברת ביטוח באופן קבוע ,לצאת עם מיזם ממונה הקבילות ,שירכז תלונות
הוא יופנה ליועץ עמלות שעובד שיציפו סוכנים על התנהלות החברות מולם ומול
עם הלשכה שהבעיה הספציפית מבוטחים שלהם .זאת כדי שהתלונות יטופלו
עברה לטיפולו .אולם לא רק בנושא בידי חברות הביטוח לשביעות רצון הסוכן ו/או
עמלות – עבור כל בעיה שסוכן נתקל המבוטח שלו .הכוונה היא שהצפת הבעיות מול
בה מול חברות הביטוח ,הטיפול הראשוני חברת הביטוח גם תפתור אותן וגם תעלים אותן
יהיה בידי אחד מיועצי הלשכה וזאת ללא תשלום ,בהמשך .התלונות ירוכזו בידי עובדת הלשכה
ומי שיווסת את תנועת התלונות ליועצים השונים ויועברו לטיפול יועצי הלשכה החיצוניים בהתאם
לנושא התלונה".
יהיה אדם שימונה לכך בקרוב".
לדברי הורנצ'יק ואנגלמן תלונות הסוכנים
אנגלמן מדגיש כי זה לא יעלה כסף ללשכה וכן,
גם ליועצים זה טוב כי עבור טיפול מתמשך הם יוכלו להימסר באמצעות אתר הלשכה או בשיחה
יקבלו שכר טרחה מהסוכן" :לשכת סוכני ביטוח טלפונית .פרטים לגבי אופן העברת התלונות
טובה לסוכנים לא רק בהכשרה מקצועית וכנסים ,יימסרו בקרוב.

חדשות הביטוח

 25מבעלי הסוכנויות הגדולות בענף הגיעו
למפגש עדכון עם נשיא הלשכה
נושאים דחופים לטיפול שהעלו המשתתפים :ביטוח נסיעות ,דחיית חוזר השירות והפצה ישירה
של חברות הביטוח • מנכ" ל תלפיות" :התפעלנו מעשייה בלתי פוסקת למען הסוכנים" > רונית מורגנשטרן

ע

עדכונים והמשך סיעור מוחות והצעות
שרים וחמישה מבעלי סוכנויות
לדרכי פעולה.
הביטוח הגדולות בענף הגיעו ביום
בין המוזמנים שנכחו בפגישה :מאיר כהן,
ג' השבוע למפגש מקצועי ועדכון
"אופיר"; יוסי בן צבי" ,ד.נ.ר"; שי שפיר,
בעניינים שוטפים של פעילות הלשכה.
"וריטס"; עודד יערי ואלכס צ'רנומורדיק,
המוזמנים היו מנכ"לים ובעלי סוכנויות
"אליפים"; גורי יעקב ועקיבא קליימן,
מהגדולות בענף העוסקים בענפי הביטוח
"תמורה"; אודי כץ" ,אדרת"; שחר פילצר,
השונים ,כמו רכוש ,פנסיוני ובריאות.
"דוידוף"; יובל קציר" ,נפא"; שלומי קוך,
הסוכנויות מפעילות יותר מ־ 1,500סוכנים
"נעים קפלן"; ענר אדרי" ,כרמים"; עודד
עצמאים וסוכנים שכירים ,ומאות עובדים
רחלי" ,כנען"; איציק עוז" ,אגם"; עזרא
מקצועיים בתחום הביטוח בענפים השונים.
גבאי" ,סוכנות גבאי" ירון דוויק ויוסי בצרי,
במפגש ניתנה ,בין היתר ,סקירה על ידי
"קש חתמים"; מנחם קלי" ,קבוצת קלי"; רון
היועץ המשפטי של הלשכה ,עו"ד עדי בן
לנדאו" ,לנדאו יובל"; ראובן טיטואני,
אברהם ,בענייני חוזרים ותקנות רגולציה,
"תלפיות"; ג'קי מושטקל" ,שחם"; יוסי
בדגש על חוזרים מרכזיים שצפויים להיכנס
פגישת בעלי סוכנויות הביטוח עם הנהגת הלשכה | צילום :באדיבות הלשכה אביב וצביקה וינשטיין" ,גל אלמגור"; אבי
לתוקף בטווח הקרוב.
אקהאוס קובי צרפתי ורם מסחרי" ,אגוז";
נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד ,סקר
באופן מקיף את הפעולות שנעשו עד עתה במסגרות עבודה מול הרגולציה .מדובר על מאות שנות ניסיון ישראל גרטי" ,פרימיום"; מי שאישרו הגעתם
השונות של הלשכה .בפגישה נערך סיעור מוחות שנצבר בפורום בתחום המקצועי ובשרות ללקוחות .אך נבצר מהם להגיע ברגע האחרון הם אורן כהן
הפורום קרא להדברות וחיזוק הקשר עם הממונה מ"אורן מזרח" ,שלמה אייזיק מ"יונט" ,אמנון גור
בין המוזמנים לנשיא ולמ"מ הנשיא סו"ב ליאור
הורנצ'יק על האתגרים העומדים בימים אלה על שוק ההון החדש ד״ר משה ברקת ,ובמקביל ורונן ברוך מ"גפן".
נשיא הלשכה סיים את המפגש תוך שהוא
קורא לפעול בלית ברירה גם בצעדים משפטיים
ללשכה מול הרגולציה ומול הגופים המוסדיים.
המשתתפים דיברו על הצורך למיקוד וליכוד במקרה קיצון כמו היתר הפצת ביטוח נסיעות על מודה על הנוכחות המרשימה של המוזמנים ,על
השורות למול האתגרים הרבים .הסוכנים הציעו ידי סוכני נסיעות .המשתתפים החליטו על עריכת הרעיונות שניתנו ושחלקם יבוצעו בהקדם.
ראובן טיטואני מנכ"ל תלפיות הוסיף" :התפעלנו
לנשיא ,שכל אחד בתחומו ,יעניקו את סיועם בצוותי מספר מפגשים בשנה של פורום זה ,שיכללו
מעשייה בלתי פוסקת למען הסוכנים".
מנחם קלי מ"קבוצת קלי"" :מודה לנשיא ולצוותו
על עבודה מקצועית מרובת אתגרים".
עזרא גבאי מ"סוכנות גבאי"" :כולנו מאחורי
נשיא הלשכה באתגרים העומדים בפני ההנהגה".
• איסור הפצת ביטוח נסיעות על ידי סוכני נסיעות
עקיבא קליימן מ"תמורה"" :המפגש מוכיח את
• דחיית חוזר השירות לצורך התאמה בשיח מוסכם
הצורך במפגשים נוספים מעין אלה והצורך של
• הקמת צוות טיפול בניסיון חברות הביטוח לעבוד בהפצה ישירה
כולם למעורבות ותרומה למען עתיד וטובת כל
סוכני הביטוח".

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

הנושאים המרכזיים לטיפול:

חדשות הביטוח

בוטלה ועדת הדירקטוריון במגדל לאחר
הפגישה בין שלמה אליהו למשה ברקת
הוועדה שבוטלה נקבעה עבור הידוק הפיקוח על דירקטוריון החברה במטרה לשפר את ביצועיה •
שלמה אליהו" :לצערי לא הבינו את מטרתה החוקית והלגיטימית של הוועדה" > רונית מורגנשטרן

ב

עקבות המלצת יו"ר דירקטוריון מגדל
אחזקות לבטל את ועדת הדירקטוריון
שהוקמה בתאריך  ,7.11.2018ביטל
הדירקטוריון את הוועדה .בעל השליטה במגדל,
שלמה אליהו ,זומן בתחילת השבוע לשיחת
בירור במשרדו של הממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחסכון ד"ר משה ברקת .הרקע לשיחת הבירור
היה הקמת ועדה בראשות אליהו להידוק הפיקוח
על הדירקטוריון והנהלת מגדל במטרה לשפר
התייעלות החברה וביצועיה .הרשות דרשה לקיים
ישיבת דירקטוריון במגדל ,בה תידון השאלה האם
הדירקטוריון יראה את תוצאות עבודת הוועדה
כמחייבות או כמנחות אותו בשיקוליו במסגרת
פעילותו .הרשות דרשה בנוסף ,שהדירקטוריון
ידון בשאלה האם קיימת בעייתיות אחרת ,לרבות
התייחסות להיבטים משפטיים ,בעצם קיומה של
הועדה ועבודתה.
לטענת ברקת לא נקבעה ישיבה בנושא גם
לאחר זמן רב יחסית ובמכתב ששלח הממונה
לאליהו בשבוע שעבר הוא דרש שיגיע לשיחת
בירור ביום ראשון במשרדי הרשות" :לאחר שחלף
זמן ניכר ולא נקבעה ישיבה בעניין ביקשנו ב־10
בדצמבר כי ייקבע דיון כזה עד  20בדצמבר",
כתב ברקת" .להפתעתנו נענינו כי לא ניתן לכנס
את הדירקטורים בטווח הזמן הסביר ,וכי ישיבת
הדירקטוריון תתקיים רק ב־ 27בדצמבר .מעבר
לכך שהדבר מעיד על הקלת ראש בחשיבות
העניין ובהנחיה היוצאת מהרשות ,אני סבור כי
אתם שוכחים את חובתכם כדירקטוריון החברה
ובוחנים את סבלנותו של הרגולטור לרפיון

מפגש פסגה
בוועידת עדיף
מפגש פסגה בוועידת
עדיף בשבוע שעבר
 אלי אלעזרא ,יו"רהכשרה ביטוח ,דני נוה,
יו"ר כלל ביטוח
וליאור רוזנפלד ,נשיא
לשכת סוכני הביטוח
שוחחו על נושאים
משותפים למקצוע
ועל בעיות מבית
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אליהו ,ברקת | צילומים :סיון פראג' ,אוראל כהן

בהתנהלותכם".
במהלך הפגישה עם ברקת ,הודיע אליהו:
"בהמשך לפרסומים בתקשורת ועקב חוסר הבנה
של מטרת הוועדה – אני ממליץ לדירקטוריון
החברה לבטל את ועדת הדירקטוריון .לצערי לא
הבינו את מטרתה החוקית והלגיטימית".
במגדל מבקשים לציין ,כי מגדל אחזקות ומגדל
ביטוח קיבלו חוות דעת משפטית לפיה אין מניעה

לקיום פעילות הוועדה במתכונת שעליה הוחלט.
בנוסף ,בהודעה לבורסה מיום שלישי טוענת החברה
כי "ועדת הדירקטוריון הוגדרה כוועדה שתפקידה
לגבש המלצות בפני הדירקטוריון בעניינה של מגדל
ביטוח ולא כוועדה בעלת סמכויות אופרטיביות,
כפי שתואר בכלי תקשורת שונים".

תביעה נגד מגדל
עוד נכתב בדיווח של מגדל" :ביום  13בדצמבר
 2018הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב־יפו
תובענה על דרך של המרצת פתיחה כנגד החברה
וכנגד מגדל ביטוח ושלושת הדירקטורים שמונו
להיות חברי ועדת הדירקטוריון ,בה נטען כי
אין להתיר הקמת ועדת הדירקטוריון ,והתבקשו
סעדים הצהרתיים לפיהם:
 .1אין כל תוקף משפטי ו/או תאגידי להקמת
ועדת הדירקטוריון;
 .2ועדת הדירקטוריון אינה רשאית להורות ו/
או להנחות נושאי משרה במגדל ביטוח ,ובהתאם
כי נושאי המשרה במגדל אינם רשאים לפעול
בהתאם להוראותיה ו/או להנחיותיה .החברה
חולקת על הטענות הנטענות בתביעה ,עובדתית
ומשפטית כאחת ,אולם מכל מקום ,לנוכח החלטת
הדירקטוריון על ביטול הוועדה ,ובהתאם לסעדים
המבוקשים בתביעה כאמור לעיל ,לדעת החברה
התביעה התייתרה".

חדשות הביטוח

הסכם שכר קיבוצי ראשון בקבוצת הביטוח איילון
שכר המינימום לבעלי וותק של  24חודשים ומעלה יעמוד על  5,800שקל • עלות ההסכם הכוללת:
כ־ 32מיליון שקל > רונית מורגנשטרן

ב

החשובה הזו בין העובדים
מעמד יו"ר איילון
להנהלה".
חברה לביטוח ,מוקי
יו"ר ההסתדרות הלאומית,
ויו"ר
אברמוביץ
יואב שמחי ,ציין כי" :זהו
ההסתדרות הלאומית ,יואב
הסכם קיבוצי ראשון שחותמת
שמחי ,חתמו בשבוע שעבר
ההסתדרות הלאומית בענף
מנכ"ל איילון ,אריק יוגב,
הביטוח" והדגיש ,כי שיתוף
ויושבת ראש ועד עובדי איילון,
הפעולה בין הנהלות לעובדים
מאיה אגו ,על הסכם קיבוצי
הוא תנאי הכרחי להצלחתן
ראשון בקבוצת איילון ,לאחר
של חברות" .שמחתי להיווכח
מו"מ שארך חודשים רבים.
שבאיילון אכן יש הנהלה נהדרת
העלות הכוללת של ההסכם
וועד עובדים נהדר ואין לי ספק
החדש ,שנחתם ל־ 4שנים,
שהרוח המיוחדת הזאת תבטיח
מוערכת בכ־ 32מיליון שקל.
יישום מוצלח של ההסכם
ההסכם מבטיח לעובדים
הקיבוצי הראשון".
המשתכרים עד  6,500שקל,
מנכ"ל איילון ,אריק יוגב ,מסר:
שיעור תוספת שכר של עד
"מדובר בהסכם קיבוצי שנועד
 - 3.25%יותר מכפול משיעור מימין לשמאל :מאיה אגו ,אריק יוגב ,יואב שמחי ומוקי אברמוביץ | צילום :אייל גוזיאל ,יח''צ
להשתית את יחסי העבודה
התוספת לבכירים שמשתכרים
מעל  17,000שקל בחודש – הם יהנו מתוספת של התנהגות בעבודה ,הודעה מוקדמת והליכי סיום בחברה על עקרונות של הוגנות תעסוקתית,
העצמת עובדים ושקיפות מלאה .העובדים הם
 1.5%בלבד .זאת ועוד ,שכר המינימום לבעלי ותק העסקתם של עובדים.
שותפים אסטרטגיים חיוניים להצלחת כל ארגון
של  24חודשים ומעלה יעמוד על  5,800שקל.
חשובה
ברית
והשתתת מערכת יחסי העבודה על הסכם קיבוצי
עובדי איילון חברת הביטוח והסוכנויות
יו"ר איילון ביטוח ,מוקי אברמוביץ ,ציין כי היא כלי ניהולי חשוב בעיני לא פחות מאשר הוא
"נאמנים" ו"הכי בריא" יזכו לתוספות שכר ב־4
פעימות ,מענק חתימה ,ביטוח בריאות משודרג" ,חתימת ההסכם ההיסטורי התאפשרה הודות חיוני לעובדים .גיבשנו הסכם הגון ,שקול ואחראי.
קרן השתלמות בתנאים מועדפים ,הארכת שעת לעובדה שהן נציגי ההנהלה בראשות המנכ"ל כמנכ"ל יש לי ולהנהלה אחריות לתוצאות
הורות ועוד .עוד מגדיר ההסכם את ההסדרים אריק יוגב ,והן נציגי העובדים בראשות מאיה אגו ,העסקיות של החברה ,לעמידה בדרישות ההון
לעניין קבלת עובדים ,תקופת ניסיון והענקת הם 'שחקני נשמה' בעלי מחויבות עמוקה לחברה והרגולציה ,לשמירה על ממשל תאגידי תקין –
קביעות ,איוש משרות ,ניוד עובדים ,ביטוח ולרווחת העובדים בה .הגישה האחראית של שני אבל לא פחות מכך ,אני חש אחריות גם לשמירה
פנסיוני וזכויות סוציאליות ונלוות ,חופשה הצדדים היא שאפשרה להתגבר על כל המכשולים על הביטחון הכלכלי ,היציבות התעסוקתית
והבראה ,סדרי שעות עבודה ,נהלים וכללי בהידברות ובלי עיצומים ,ולהגיע לכריתת הברית ושביעות הרצון של  1,065עובדי איילון".
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חדשות הלשכה

משתלמים בתחום הפיננסים במחוז ירושלים
את התכנים בסדנא העבירו חברי ועדת הפיננסים של הלשכה וכן מרצים מבלנדר השקעות
> רונית מורגנשטרן

כ

־ 40סוכנים וסוכנות ממחוז ירושלים של הלשכה,
השתתפו בסדנת הפיננסים שנערכה בשבוע שעבר
במרכז חיבה בירושלים.
מי שהיה אחראי על ארגון הסדנא ותכניה היה סו"ב חיים
גולדיס ,חבר ועד מחוז ירושלים ,בסיוע יו"ר המחוז סו"ב
שמואל אשורי ויו"ר סניף ירושלים סו"ב טליה נוימן.
את התכנים העבירו חברי ועדת הפיננסים בלשכה בראשות
סו"ב אודי אביטל ,שאשורי ציין אותו לשבח על מאמציו
לעלות עם הצוות שלו לירושלים ולהביא לסוכנים סדנת
פיננסים ברמה גבוהה ,בדגש על מוצרים אלטרנטיביים
שהסוכן יכול לשווק ללקוחותיו.
סו"ב עודד טוביה ,חבר ועדת פיננסים סקר את המסים
החלים במסגרת "מיסוי פרט" .סו"ב יפית תמיר ,חברת
הוועדה ,הרצתה על המוצר הפיננסי האלטרנטיבי "משכנתא
הפוכה" .גל אביב וסתיו בלוך מ"בלנדר השקעות" הרצו על
"הלוואות אלטרנטיביות שלא תלויות בשוק ההון".
סו"ב אודי אביטל ,יו"ר ועדת הפיננסים ,סיכם את הסדנא
עם "טיפים לסוף שנה ואיך מרוויחים מזה" .אשורי“ :התגובות
של הסוכנים היו נלהבות ונקיים עוד סדנאות פיננסים במחוז
בשנה הקרובה”.
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סדנת פיננסים בירושלים
| צילום :שמואל אשורי

תתפלאו ,אבל אפשר לחדש

בביטוח
סיעודי
בלעדי למגדל! נספח הבטחה למחר

רובד נוסף בהגנה על איכות ואריכות
החיים של המבוטח ומשפחתו
נספח ייחודי למגדל המעניק פיצוי גם במקרה סיעודי וגם במקרה שהמבוטח נפטר
מבלי לממש את הכיסוי הסיעודי או הספיק לקבל רק חלק מהפיצוי הסיעודי.
לבירור זכאות לקוחותיך להצטרפות ללא הצהרת בריאות עד ל 21.12.18 -
פנה עוד היום למפקח שלך במגדל

גם בביטוח בריאות ,טוב שיש מגדל מאחוריך
מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
האמור כפוף לתנאי הפוליסה המלאים .הפיצוי ישולם במקרה של מות המבוטח עד גיל 80

פורטל המסלקה

חדש במסלקה :אפשרות להגיש פניה
לחברה המנהלת על איכות המידע שהתקבל
> רונית מורגנשטרן

מעבר ל"מתיחת הפנים" העיצובית שעבר פורטל המסלקה ,נוספו בגרסה האחרונה של המערכת עוד מספר שירותים חדשים ,וכן תוספות לשירותים קיימים.

פניות איכות מידע

אחד מהחידושים העיקריים שעלו
בגרסה הנוכחית הינה האפשרות
להגיש "פניית איכות מידע" .לא
התקבל מענה? חסר דיווח על לקוח
או על מוצר? חסרים נתונים במוצר?
דווחו נתונים שגויים? דווחו נתונים
שלא לפי הפורמט המחייב?
מהיום יכול הסוכן להגיש מתוך
פורטל המסלקה פניה לחברה מנהלת
על בעיית איכות בה נתקל תוך פירוט
מקרים נוספים בהם היא מתרחשת
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במידה וקיימים .החברות המנהלות
נדרשות להחזיר תוך  3ימים תשובה
מנומקת בדבר קבלת/דחיית התלונה,
ולשלוח תוך שבוע נוסף מידע מתוקן
או מידע המשלים את החסר.

"פורטל מוסדיים"

במקביל לאפשרות להגיש פניית
איכות ,השיקה המסלקה "פורטל
מוסדיים" – מערכת ייעודית עבור
הגופים המנהלים ,אשר באמצעותה
הם מחויבים לענות למשתמשים
לגבי בעיות האיכות שנשלחו אליהם.
בנוסף ישמש פורטל זה את הגופים
לשיקוף סטטוס המענה שלהם בכל
רגע נתון ,ויאפשר להם לזהות
באופן מהיר וקל בקשות שטרם
נענו .בגרסה הנוכחית עלתה תצוגת
תמונת מצב עבור מענה לבקשות

"פרודוקציה" ,כאשר תמונות מצב
נוספות יעלו במהלך שנת .2019

חידושים בבקשת מידע
על פיצויים

שני חידושים ושיפורים שנוספו
בבקשת מידע על פיצויים .החל
מגרסה זו ניתן לקבל את המידע באופן
שוטף על פי תדירות שתוגדר מראש:
חודשית ,רבעונית או חצי שנתית.
בנוסף ,ניתן להגיש בקשה בו זמנית
על כמה מעסיקים קשורים .שירות
מידע על פיצויים מאפשר לסוכן
לקבל מידע בדבר יתרות הפיצויים
של כלל עובדי מעסיק בחברה מנהלת.

שירות חדש לחוסכים בלבד

חידוש גם בגזרת השירות לחוסכים
– שירות חדש יאפשר לחוסכים

לקבל את המידע המלא שלהם
באופן שוטף ובתדירות קבועה.
השירות נועד בכדי לספק לחוסכים
יכולת לעקוב אחר תמונת הפנסיה
המלאה שלהם ,תוך קבלת המידע
העדכני אחת לתקופה מוגדרת.
קבלת המידע מחייבת את רישום
החוסך במסלקה ושליחת בקשה
למידע מכלל הגופים על ידי החוסך
עצמו תוך סימון אם מדובר בבקשה
למידע מתמשך .על החוסך להגדיר
את התדירות המבוקשת לקבלת
המידע :חודשית ,רבעונית או חצי
שנתית .המידע יישלח באופן יזום על
ידי החברה המנהלת ויוצג בפורטל
המסלקה בתדירות שהוגדרה על
ידי החוסך מבלי צורך לבצע פעולה
יזומה נוספת מצדו .סוכן אינו רשאי
להגיש בקשה מסוג זה.

עולם המחר

"חברות טכנולוגיה רבות מפתחות מוצרים
עבור סוכני הביטוח"
שנה חלפה וחברי ועדת הטכנולוגיה מסבירים את חשיבותה וכיצד תשפיע על עבודת
הסוכן בעתיד > רונית מורגנשטרן
סו"ב עמוס גואטה ,יו"ר
הוועדה:

אני מתבונן בסיפוק על שנת
הפעילות הראשונה של ועדת
הטכנולוגיה .הקדנציה הזאת
הייתה קדנציה של סיעור מוחות בין חברי
הוועדה ,בחינה ואפיון צרכי הסוכן והמבוטח.
בחינת פתרונות קיימים בשוק ופתרונות בהליכי
פיתוח ברמות התקדמות שונות.
קיימנו בלשכה שישה מפגשים ראשיים של
הוועדה אחת לחודשיים ועוד רבים אחרים
בצוותים קטנים יותר והופתענו כל פעם מחדש
מכמות היישומים הקיימים בשוק בשלבי פיתוח
שונים למען ציבור סוכני הביטוח.
מסתבר שענף הביטוח והסוכנים בפרט מהווים
אתגר מרתק עבור חברות טכנולוגיה רבות
שמשקיעות משאבים רבים כדי לפתח מוצרים
חדשניים שיעמידו את הסוכן בחזית הטכנולוגיה.

סו"ב מוטי הרשקו
בעלים ומנכ"ל משותף של
סוכנות נמר ביטוח (נ.מ.ר-.זיבצקי)
וסגן יו"ר ועדת הטכנולוגיה של
לשכת סוכני ביטוח .הסוכנות,
בבעלות סו"ב מוטי הרשקו וסו"ב רן כהן עוסקת
בכל תחומי הביטוח ,הפנסיה ,החיסכון וההשקעות
עבור לקוחות פרטיים ועסקיים.
"בשנים האחרונות אנחנו מובילים בסוכנות
מהלך רב־שנתי של מהפכה טכנולוגית בתפעול,
בשירות ללקוח ובשיווק".
"סוכנות נמר ביטוח הינה מן המתקדמות
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בישראל בנושא 'הסוכן הדיגיטלי' עם ממשקים
אוטומטיים לחברות הביטוח ,מערכות להנגשת
מידע לצוות וללקוח ,אינטגרציה של מערכות
 ,CRMטפסים אוטומטיים ורובוטים דיגיטליים
תומכי שיווק ומכירות .חלק ניכר מן הפתרונות
המיושמים בסוכנות הם פרי פיתוח עצמי".
"במסגרת תפקידי בוועדת הטכנולוגיה אני מביא
את הניסיון הטכנולוגי המעשי הנצבר בסוכנות
שבניהולי לטובת כלל הסוכנים בישראל".

סו"ב יונתן לווייב
בעלים של סוכנות על שמו בבאר
שבע ,מתמחה בתחום הפנסיוני
והפיננסי ,מלווה חברות ויחידים
בתחום הפנסיוני והפיננסי.
על חשיבות הוועדה:
חשיבות הוועדה היא בהנגשת הטכנולוגיות
החדישות לחברי הלשכה לאחר שבוצעה על ידנו
בחינה מעמיקה ויסודית .לעודד ולסייע לשחקנים
חדשים שמעוניינים להיכנס לשוק על מנת ליצור
תחרות משוכללת ,ליצור דיאלוג עם השחקנים
הקיימים במטרה לשיפור מתמיד במוצריהם,
ליצור דיאלוג עם היצרנים בפתיחת ממשקים.
טכנולוגיה אצל חברי הלשכה ,היום ובסוף
הקדנציה:
יש שינוי חיובי בקרב הסוכנים מבחינה
טכנולוגית ודיגיטלית .קיים שימוש הולך ונרחב
בתוכנות חדישות שמטרתם לייעל תהליכי
עבודה ולהוזיל עלויות כח אדם .אני סבור שחיבור
טכנולוגיה לסביבת עבודה של סוכני הביטוח
יבטיח התפתחות ללא גבולות.

באופן אישי לקחתי על עצמי אחריות גדולה
במסגרת הוועדה בפיתוח שוק תוכנות CRM
לסוכני הביטוח .מטרתנו היא לפתוח את השוק
לשחקנים חדשים ולבוא בדיאלוג עם התוכנות
הקיימות על מנת שיבצעו התאמות לשוק
המשתנה.
לאחרונה אנו עדים לחברות סטארט־אפ
שמפתחות מוצרים חדשניים ומעניינים בתחומנו.
זה מעיד על כך שישנו צורך וההיצע רק ילך ויגדל.
בשנים הקרובות כל סוכנות תהפוך לסוג של חברת
היי טק שעוסקת בתחומי הביטוח ,פיננסים והמימון.
אנו נשמש עבור לקוחותינו שיבקשו סופרמרקט
מקוון ,שיאפשר רכישה של פתרונות בתחומים אלו
עם ערך מוסף באמצעים טכנולוגים .במקביל נמשיך
ללוות לקוחות בתהליכי ייעוץ פרונטלי ואישי
במקרים מורכבים שדורשים ידע מיוחד.
בסוף הקדנציה אני מאמין שיכנסו לשוק חברות
נוספות שיציעו תוכנות  CRMואפליקציות שלא
ראינו עד כה ואילו התוכנות הקיימות יבצעו
שינויים לצרכי השוק המשתנים.

סו"ב אייל שוורץ
סוכנות אינווסט פתרונות פיננסים
בפ"ת; תחומי התמחות – פיננסים,
ביטוח ותכנון פרישה ומיסוי.
על חשיבות הוועדה:
קידום כלים דיגיטליים במשרד הסוכן ,מקסום
האפשריות הטכנולוגיות שיכולות לעזור לו לשימוש
יום יומי בתוך המשרד והגדלת קבל הלקוחות שלו.
טכנולוגיה אצל חברי הלשכה ,היום ובסוף
הקדנציה:

…

עולם המחר

…

השינוי בהחלט מורגש אצל הסוכנים ובכלל
בענף כולו ,השינוי שאני מרגיש הוא שהסוכנים
לא מתנגדים לטכנולוגיות החדשות ומאוד
פתוחים לקבל את החידושים בענף.
בתום הקדנציה ,לחברי הלשכה יהיו הרבה יותר
כלים דיגיטליים על מנת שיוכלו להיעזר בהם
לייעול המשרד והעבודה השוטפת ,ובכך יוכלו
לשמור ולהגדיל את תיק הלקוחות שלהם.

סו"ב עופר צינורי
בן  ,58חבר חדש בוועדה ,ותק
של  28שנים כסוכן ,עוסק בכל
הענפים עם התמחות בביטוח
פנסיוני .בעל סוכנות אגוז בפ"ת.
על חשיבות הטכנולוגיה לסוכן וחשיבות
הוועדה:
לדעתי הטכנולוגיה תפקידה אחד  -לסייע
לסוכן לייעל את עבודתו ולהפוך אותה לקלה,
רווחית יותר ועל הדרך – גם מהנה .תפקיד
הוועדה לבדוק ולמצוא כלים להגשים את החזון
הזה ,לבדוק את התאמתם לעבודת סוכן הביטוח
ואת מידת הסיוע שהם יכולים להעניק לו.

סו"ב אלון גלסנר
בעל סוכנות
ניהול הסדרים פנסיוניים בחיפה.
מתמחה בביטוח פנסיוני וחיים.
על חשיבות הוועדה:
להתקדמות הטכנולוגית של כלי העבודה
המשרתים את הסוכנים חשיבות רבה בתפקידו
ובעמידותו של הסוכן בשוק המשתנה של היום;
תפקידנו לזהות אפשרויות וכשלים ולהנגיש
לסוכן את האפשרויות הקיימות בשוק תוך מתן
עזרה ליזמים ולבתי תוכנה ,להבין ולתת מענה
יותר טוב לצרכים של הסוכנים.
טכנולוגיה אצל חברי הלשכה ,היום ובתום
הקדנציה:
בשוק קיימת התקדמות גדולה; דור חדש של

תוכנות מגיע וגם החברות הוותיקות יותר עושות
צעדי ענק בעקבות הרגולציה הרבה שקיימת
בתחום שלנו.
בתום הקדנציה ,אני מקווה שנראה כלים חדשים
שיוזילו עלויות תפעול ויתנו לסוכן אפשרות
לעמוד בקצב השינויים.

סו"ב יצחק חסידים
 ,CFPבעל סוכנות חסידים יצחק
בירושלים .תחומי התמחות -
תכנון פיננסי ,השקעות ,ביטוח
פנסיוני וביטוחי פרט.
על חשיבות הוועדה:
בחינת טכנולוגיות חדשות מההיבט של הסוכן ,הן
הקטן והן הגדול; יצירת שת"פים עם חברות בעלות
טכנולוגיות חדשות לטובת הסוכנים ,תוך ניצול
היתרון לגודל והפריסה הרחבה בין סוכני הביטוח.
טכנולוגיה אצל חברי הלשכה ,היום ובתום
הקדנציה:
קיים שינוי בוודאות .לדעתי גם אין הרבה
ברירות אלא להשתמש בדיגיטציה על מנת לקצר
תהליכים ,לחסוך בזמן ולמנוע טעויות.
בתום הקדנציה  -אני מאוד מקווה ומאמין שרוב
הסוכנים יאמצו טכנולוגיות חדשות ומשרדי
הסוכן ישתמשו בכלים יותר דיגיטליים.

GLASSNER

סו"ב יצחק ירום
סוכן ביטוח משנת  ,1998בעל
סוכנות בפתח תקווה; מתמחה
בתחום הפנסיוני ,בעבר עבד
בתחום מערכות מידע ומחשוב
בחברת כלל ביטוח ומלם־תים.
על חשיבות הוועדה:
בעולם של הורדת עמלות והגברת התחרות אין
אפשרות לסוכן לעבוד בלי טכנולוגיה ולהמשיך
להרוויח כראוי .הוועדה הטכנולוגית היא החשובה
ביותר לסוכני הביטוח ותפקידה להביא פתרונות
טכנולוגיים לסוכנים.

טכנולוגיה אצל חברי הלשכה ,היום ובתום
הקדנציה:
אנחנו עובדים במשרדינו בכלים טכנולוגיים
מתקדמים ביותר בתחום הביטוח .יש מגמה בשנים
האחרונות ליותר דיגיטציה במשרדי הסוכנים ,אך
לצערי לא אצל כולם .הדיגיטציה תכנס לחיינו
באם רוצים או לא ,אך רצוי שהפתרונות יהיו
יעילים וזולים ,על זה אנו עובדים בוועדה.

שי בלייך
בן  ,33מנהל מערכות מידע
ודיגיטל בלשכת סוכני ביטוח מזה
שנתיים וחצי ועובד כשמונה שנים
במערכות מידע בענף הביטוח.
על חשיבות הטכנולוגיה והוועדה:
העולם משתנה מבחינה טכנולוגית בצעדי
ענק; המהפכות והתמורות שמתחוללות בשנים
האחרונות בתחום השיווק דיגיטלי ,תחום הסייבר
והבינה העסקית  -כל אלו משפיעות גם באופן
פרטני על עולם הביטוח ,וסוכני הביטוח.
מטרת הוועדה היא לקדם ולתת קרש קפיצה
לסוכנים הקטנים שאין להם ידע וכלים להתנהלות
במציאות הדיגיטלית ,לגשר על הפערים בין
סוכני העתיד לסוכנים הוותיקים ,להעלות לדיון
את האתגרים אתם מתמודד הסוכן בעבודתו היום
יומית ולבחון ולהציע את הפתרונות הטכנולוגים
האפשריים.
סגן נשיא הלשכה ,סו"ב יוסי אנגלמן ,מוסיף:
"לעמוס יש צוות מקצועי בוועדה .הוועדה
מטפלת בכמה נושאים מרכזיים שיקלו על
תהליך הדיגיטציה של חברי הלשכה כך שעד
סוף הקדנציה הם יקודמו לעולם המחר .עמוס
איש חרוץ ,רוצה ויודע לעבוד .הוא רואה בתחום
הטכנולוגיה את הנושא החשוב ביותר לטובת
סוכני הלשכה .הוא מדווח לי על כל פעילות
והחלטה של הוועדה ,ואני בודק איך זה מקדם את
טובת חברי הלשכה .בעתיד הקרוב עמוס יודיע
על כלים טכנולוגיים שיחזקו את עבודת הסוכן.
הוועדה עושה עבודה מצוינת עבור הסוכנים".

חדש ובלעדי! באמצעות What sApp

₪88

ביטוח לנהג נוסף
ל 4-ימים
בכל דרך שנוחה לכם!

למספר 055-7002220

גם באמצעות  SMSלמספר055-7002220 :
גם באתר הראל בכל עמודי התוכן של תחום הרכב
גם בטלגרם "הוספת נהג ל 4-ימים"

ההרחבה מתאפשרת בענפים  27 ,17ו .30-לפוליסות קיימות בהראל ששולמו בכרטיס אשראי ולרכבים שערכם עד  .₪ 300,000התנאים המלאים
והמחייבים הינם התנאים המופיעים בפוליסת הביטוח.
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משולחנו של היועמ"ש

"המצג שיצר סוכן הביטוח כלפי התובע
מהווה מצג שחורג מהיקף שליחותו"
סוכן ביטוח הבטיח ללקוח כי יקבל החזר הוצאות רפואיות לאחר ששבר את רגלו בחו"ל ⋅ חברת
הביטוח דחתה את הדרישה משום שהפוליסה אינה מכסה הוצאות אלו > עו"ד עדי בן אברהם

ה

שבוע ,סוכנות וסוכנים יקרים ,אני מבקש
לשוב ולהזכיר לכולנו כמה חשוב שנבחן
כל מקרה ביטוח לפני שאנו מספקים מענה
ללקוחותינו בדבר קיום או העדר כיסוי לתביעה
בעטייה הם פנו אלינו.
מדובר על תביעה לפיצויים עקב ניתוח והוצאות
רפואיות בחו"ל .המבוטח ,חבר ילדות של סוכן
הביטוח ,רכש אצלו פוליסת ביטוח בתחומים שונים
כולל בריאות ותאונות אישיות .התובע נפגע בעת
ששהה בחו"ל ,במשחק כדורגל .הוא קיבל טיפול
רפואי ואובחן כסובל משבר ואף נאלץ לעבור ניתוח.
דרישות התובע להחזר בגין הוצאותיו הרפואיות
נדחו על ידי חברת הביטוח ,משום שפוליסת ביטוח
הבריאות לא מכסה הוצאות אלו ,אלא אם היתה
קיימת הפניה מראש של רופא מישראל .התובע
תבע את סוכן הביטוח ואת חברת הביטוח על סך
של  70אלף שקל.

רק רצה להרגיע

התובע טען כי סוכן הביטוח יצר לו מצג לפיו
בפוליסות שברשותו יש כיסוי לכל ההוצאות
הרפואיות שהוציא ויוציא בחו"ל בגין התאונה.
התובע טען נגד חברת הביטוח כי עליה לפצותו כי
מדובר על ניתוח חירום וכן טען כי סוכן הביטוח הינו
שלוח של חברת הביטוח ולכן פעולותיו מחייבות את
חברת הביטוח.
סוכן הביטוח טען כי הוא הסביר לחברו ,כי
הפוליסה אינה מעניקה כיסוי בחו"ל ,למעט פוליסת
התאונות האישיות ,ולכן הוא המליץ לתובע לרכוש
כיסוי עבור הוצאות רפואיות בחו"ל .לאחר שסוכן
הביטוח קיבל את ההודעה ,הוא בדק אם ניתן לבצע
את הניתוח בארץ ,אך התובע השיב כי הדבר לא
אפשרי .הוא לא הבטיח לתובע כיסוי על הניתוח
בחו"ל ולא הבטיח החזר כספי מחברת הביטוח .הוא
אכן הבטיח לו החזר הוצאות בגין השבר אך לא את
החזר הוצאות הניתוח .בנוסף ,הוסיף סוכן הביטוח,
כי כל הודעותיו היו מתוך מטרה להרגיע את
חברו ולא היה בכך כדי להעניק התחייבות לכיסוי
ביטוחי על פי הפוליסה .התביעה בגין התאונות
האישיות אושרה ושולמה לתובע.
חברת הביטוח טענה כי בנסיבות האירוע ,סוכן
הביטוח לא שימש כשלוחה והמצג שיצר סוכן
הביטוח כלפי התובע על כיסוי הניתוח ,מהווה מצג
שחורג מהיקף השליחות ולכן אין בדבריו כדי לחייב
את חברת הביטוח .בנוסף ,לא מדובר על ניתוח
חירום כלל.

"העיקר שירשום שבר"

וזו התכתובת שנוהלה בין התובע לסוכן הביטוח:
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לטענת החברה לא מדובר על ניתוח חירום כלל

הסוכן" :אתה רוצה לעבור ניתוח בחו"ל?" התובע:
"אני כבר פה .מה הפרוצדורה? זה יקר רצח" .הסוכן:
"אם אתה רוצה לעבור ניתוח שלח לי הפנייה של
המנתח שאתה רוצה ו[נסדר] לך הכל".
התובע שואל" :כמה זמן כל התהליך הזה עד
שהכסף נכנס"? והסוכן משיב" :הכי מהר שאפשר
אחי...רק שלח לי צילום ת.ז .וצילום צ'ק או אישור
חשבון והטפסים ואני מתקתק לך" .ועוד כתב סוכן
הביטוח" :אלא אם מדובר בניתוח ואז הכל מכוסה:

בית המשפט קובע כי חילופי
ההודעות מלמדים כי סוכן
הביטוח הבטיח לתובע כיסוי
ביטוחי והחזר כספי של
הוצאותיו בגין הניתוח
גם האורטופד ,בית החולים ,האשפוז והכל" .וכן:
"ואם אתה תצטרך ניתוח הכל יכוסה" .עוד הוסיף
הסוכן" :אתה יכול ללכת לכל אורטופד שאתה
רוצה אחי...העיקר שירשום שבר ,את העלות שלו
נוציא ביחד עם השבר אח שלי".
בית המשפט קובע כי חילופי ההודעות מלמדים
כי סוכן הביטוח הבטיח לתובע כיסוי ביטוחי והחזר
כספי של הוצאותיו בגין הניתוח .ניתן אף ללמוד
שהתובע מסתמך על המצגים של סוכן הביטוח.
טענות סוכן הביטוח כי הוא לא התחייב כלפי התובע,
נסתרות בהודעות ששלח הסוכן שבהן כתב" :תקבל

החזר"; "נסגור לך הכל"; "וכל קבלה ששילמת ואני
דואג לך להכל אחי"; "אני מתקתק לך".
מדובר בייעוץ שגוי של סוכן הביטוח לפיו
התובע יקבל החזר כספי ובכך הוא הפר את חובתו
כסוכן ביטוח לפעול במקצועיות ,ולכן הוא אחראי
על המצג הרשלני.
בית המשפט דוחה את דרישת התובע להחזר הוצאות
בגין הפניה למיון שהרי נזק זה לא היה נמנע אלמלא
התרשל סוכן הביטוח ,שהרי התובע היה במיון לפני
ששוחח עם סוכן הביטוח שלו ולכן דרישת התובע
לסך של  8,302דולר נידחת .בית המשפט מחייב את
סוכן הביטוח לשאת בעלות הניתוח  7,750דולר.
לגבי חברת הביטוח קובע בית המשפט כי אמנם
הסוכן הוא שלוח של חברת הביטוח ויראו את הסוכן
כשלוח של חברת הביטוח ,אך במקרה דנן מדובר על
מצג מטעה שהציג הסוכן ואין מקום להטיל אחריות
לחברת הביטוח על מצגים שגויים אלו .ואף אם היה
מקום להטיל אחריות שילוחית ,הרי שהתנהלות זו
של סוכן הביטוח מהווה חריגה מהרשאה שהרי הוא
אינו רשאי להבטיח כיסוי שאינו קיים .לכן דוחה
בית המשפט את התביעה כלפי חברת הביטוח
ומחייב את התובע בהוצאותיה.
על פסק הדין הגיש הסוכן ערעור לבית המשפט
המחוזי.
ואנו צריכים ללמוד מכך שיש להשמר ולבחון
את הפוליסה הקונקרטית של הלקוח בטרם ניתן
תשובה מוסמכת.
הכותב הינו היועץ המשפטי של הלשכה

עתיד סוכן הביטוח

עתיד סוכן הביטוח – קשר ליצרן
אחד או ברוקר עצמאי?
השינויים שעוברים על ענף הביטוח ועל סוכן הביטוח מורגשים בכל פינה .במקומות שונים בעולם
נערכים למודלי הפצה החדשים • איזה מודל עדיף ,הסוכן הקשור או העצמאי? > יובל ארנון

ר

לראשונה בישראל ועדה ציבורית במטרה לדון
בעתיד ענף הביטוח .בראש הוועדה עמד השר
לשעבר גדעון סער .לאחר עבודה של כשנה
וחצי ,כולל פגישות עם אנשי ביטוח מכל הגוונים
והדרגים ,וכולל אורחים מחו"ל שהגיעו לוועדה
זו ,פורסמו מסקנותיה בכל התחומים בהם עסקה,
ביניהם עתידו של סוכן הביטוח .בין היתר סביב
השאלות :איזה צינורות הפצה יהיו ,מה היתרונות
והחסרונות שלהם ,מי ישלם להם ועוד.

בות מדובר על עתיד ענף הביטוח בכלל,
ועתיד סוכן הביטוח בפרט .השינויים אותם
אנו חווים סביבנו מהירים מאוד ומחייבים
מחשבה והכנה לקראת העתיד ,יש שיגידו כי
בעצם מדובר בהווה .לכל אלו שעדיין מספרים על
"הגבינה שזזה" ,אני טוען שלא רק שהגבינה זזה,
אלא המחלבה כבר שינתה כתובת מזמן.
אנחנו עדים לשינויים בכל העולם ,בין אם מדובר
באירופה בשינוי הוראות הפצת הביטוח מתחילת
 2018במסגרת ה־ ,IDDוהן בשאר העולם שם
עוברים ונערכים לשינויים בכל הקשור למודלים
של הפצה  -איך תהיה ההפצה ,מה יהיה חלקם
של סוכני הביטוח בתהליך ,מאיפה תבוא הכנסתם
ועוד שאלות רבות ,אשר לרובן עדיין אין תשובות
ברורות .מה שברור לכל זה שללא תכנון ובניית

בהמלצות הוועדה נקבע כי בעתיד יהיו למעשה
שני סוגי סוכני ביטוח" :סוכן קשור" ()Tied Agent
וסוכן עצמאי ( .)Brokerבעולם נהוג ש"סוכן קשור"
הינו סוכן בבעלות חברת הביטוח .ישנם מודלים

מודלים עתידיים יהיה קשה מאוד לתפקד בעתיד
מבחינת נקודת המבט של סוכן הביטוח.
בארץ לאחרונה אנחנו רואים "שיטפון" של יוזמות
לפתיחת חברות הבנויות על דיגיטציה מתקדמת
מאוד ,כאשר צינור ההפצה הינו ישיר מול הלקוח
וחלקן מדלג בכלל על צינורות ההפצה של הסוכנים.
ימים יגידו איך יתפתחו חברות אלו ,אבל מה שברור
זה שאי אפשר להתעלם מהמגמה ,ואם נוסיף לכך
את פיתוח צינורות ההפצה הישירים של היצרנים
הקיימים ,שרק הולכים וגדלים ,כשהתעבורה בהן
הולכת ומתעצמת ,הרי זה רק מגדיל ביתר שאת את
הצורך בתכנון וההערכות נכונה לעתיד.
בזמן כהונתו של הנשיא אריה אברמוביץ
בקדנציה הקודמת ,הקימה לשכת סוכני ביטוח

שונים בהם התיק עובר לבעלות הסוכן לאחר מספר
שנים של עבודה (בדרך כלל מספר רב של שנים),
והסוכן הוא שכיר לכל עניין ודבר .כמובן שנאמנותו
היא לחברה אשר משלמת לו את משכורתו והוא
משווק אך ורק את מוצריה.
במודל זה הלקוחות יודעים כי לפניהם סוכן
בבעלות חברה והמוצרים המוצעים להם הינם
אך ורק של חברה זו .כמו כן ,הסוכן מקבל את
שכרו מהחברה אשר בה הינו עובד ולא מהלקוח.
וכן ,התאמת הפתרון הביטוחי באה אך ורק מתוך
סל המוצרים שעומד לרשותו במסגרת ייצוגו את
החברה אשר בה הינה שכיר.
אין אני שולל מודל של "סוכן קשור" שהינו
עצמאי אך עובד אך ורק עם יצרן אחד .הדבר יעוגן

סוכן קשור וסוכן עצמאי

בסוג רישיון מיוחד אשר יונפק לסוכן זה ,ולאור
האחדת המוצרים אשר חלקה כבר מתרחש היום,
מודל זה יכול להתאים לסוכנים רבים.
בעניין מודל הסוכן העצמאי .להבדיל ממודלים
בחו"ל ,בארץ כיום כל סוכן הינו למעשה "ברוקר",
כלומר מייצג מספר יצרנים ,כבוד אשר במודלים
בחו"ל שמור אך ורק לגופים גדולים מאוד .במודל
החדש סוכן שיבחר להיות "ברוקר" כמובן שיוגדר
כעצמאי ויהיה חייב לייצג את כל היצרנים בשוק
בכל המוצרים הפנסיוניים הקיימים.
במודל הזה הלקוחות יודעים כי לפניהם סוכן
עצמאי המייצג את כל היצרנים במשק .כמו כן,
הסוכן נאמן אך ורק ללקוח ,ומקבל את תגמולו
מהלקוח ,הן על בסיס חד פעמי או על בסיס
רטיינר .בנוסף ,התאמת הפתרון הביטוחי במצב
הזה תעשה מתוך שלל המוצרים אשר נמצאים
ברשותו ,וזה ייעשה על בסיס בחירה של הלקוח
מתוך מה שיוצג לו.

משמעויות המודלים החדשים
ושינוי נורמות קיימות
 .1ביטול ההפרדה בין "סוכן" לבין

"יועץ"  -למעשה אין צורך בסעיף  19א' הקיים
כיום וזאת לאור ההפרדה שתהיה בין שני סוגי
ההפצה" :סוכן קשור" או "ברוקר".
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 .2האחדת מוצרים והאחדת עמלות –
כפי שכבר כיום יש תקנונים זהים לקרנות הפנסיה,
פוליסות בריאות אחידות ,הצהרות בריאות
אחידות ,בעתיד כל המוצרים יהיו זהים .למעשה
המשחק יהיה על שירות ותשואות ,וגם התגמול של
היצרנים יהיה זהה בגין כל מוצר ומוצר.
 .3ביטול הצורך בהנמקה – כל הסרבול
הקיים כיום (שעוד הולך וגובר בתיקון לחוזר אשר
ייצא בתחילת חודש יולי  )2018ייעלם הן במקרה
של "סוכן קשור" והן במקרה של ה"ברוקר",
ומתייתרת לדעתי חובת ההנמקה לחלוטין ,כך
שהמכירה וכל התהליך המשיק לה כיום ייהפך
למשהו הרבה יותר פשוט ,נגיש ,מהיר וכמובן
דיגיטלי שיחובר ישירות ליצרן בזמן אמת.

 .4חינוך הציבור למודל של שני סוגי
סוכנים  -הציבור ידע שיש סוכנים שמייצגים
יצרן אחד בלבד והם יכולים להיות גם
שכירים שלו ,ומצד שני שיש

סוכנים …

עתיד סוכן הביטוח

…
שלמעשה עצמאיים המייצגים את כל השוק .מצד
אחד סוכנים אשר מקבלים את שכרם מהיצרן והם
מוגבלים בהיצע שלהם ,ומצד שני סוכנים אשר
נאמנים רק ללקוח ומקבלים ממנו את תגמולם,
וברשותם היצע יותר גדול ומקיף וכנראה גם
יכולות מקצועיות יותר גדולות .חינוך הציבור
הוא שלב קריטי בכל התהליך ובלעדיו לא יצליח
שום מודל.

 .5מהלך מתמשך בקרב קהילת
הסוכנים הקיימים כיום למעבר של
"נקיטת עמדה" באיזה מודל הם
רואים עצמם בעתיד  -סוכן המייצג

יצרן אחד ומקבל ממנו עמלה או ברוקר שמקבל
תגמול אך ורק מהלקוח .מהלך כזה מחייב בניית
אבני דרך למעבר הדרגתי ומושכל ,אשר תחילתו
באפשרות של הסוכן כיום לגבות גם וגם ,ולאחר
תקופת מעבר שתוגדר קבלת החלטה באיזה צד
לבחור מתוך השניים.
 .6שינוי בחקיקה בסוגי הרישיונות -
כאמור ביטול ההפרדה המלאכותית הקיימת כיום
בין סוכן ויועץ ולמעשה בין שני סוגי רישיונות
בתחום הפנסיוני – "סוכן קשור" או סוכן "ברוקר".

 .7שינוי כל מערך הקשרים בין
היצרנים לסוכנים  -למעשה השליטה
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של היצרנים תהיה אך ורק במקומות בהם ינהלו
סוכנים קשורים ,ואילו על הברוקרים לא תהיה
שליטה למעשה וה"קרב" יהיה על שירות,
תשואות ,דיגיטציה מתקדמת ,כך שלמרות זהות
המוצר תיווצר שונות בשאר הרכיבים אשר אולי
יקדמו את מוצריהן לראש התור ולא לסופו.
כל הנאמר מתייחס כמובן אך ורק לתחום
הפנסיוני ,אך נשאלת השאלה מה יהיה גורל
תחום הביטוח הכללי ,איך הוא ישתלב במודלים

בארץ לאחרונה אנחנו רואים
"שיטפון" של יוזמות לפתיחת
חברות הבנויות על דיגיטציה
מתקדמת מאוד ,כאשר צינור
ההפצה הינו ישיר מול הלקוח
וחלקן מדלג בכלל על צינורות
ההפצה של הסוכנים
החדשים ,האם ניתן בקבלת ההחלטות בתחום
הפנסיוני לבודד את התחום הכללי .זאת בעיה
לא פשוטה אשר מחייבת מחשבה מעמיקה ומתווה
נכון וצודק.
התמחות סוכנים בתחומים שונים ורק בהם,

לדוגמה ברוקרים בתחום הבריאות בלבד ,אשר
יעסקו אך ורק במוצרי הבריאות ,מחייבת חשיבה
חדשה בכל הקשור לרישוי הסוכן ,סוגי בחינות על
בסיס סוג ההתמחות לדוגמה ועוד.
כמו כן ,תהיה חובת התמקצעות כנהוג בתחומים
נוספים .הקריטריונים יהיו שונים בין שני סוגי
הרישיון ,אין ספק שחובת הידע המוטלת על
הברוקרים היא הרבה יותר גדולה לאור עבודתם
עם כלל השוק ,וזאת ביחס ל"סוכן קשור" אשר
סל המוצרים אותו הוא משווק הרבה יותר מצומצם
ומוגבל.
אלו רק חלק מהנקודות אותן צריך לבחון במודל
החדש של פעילות הסוכנים בעתיד ,ברור שמהלך
זה יוכל להצליח אך ורק תוך שיתוף פעולה של
הציבור ,לשכת סוכני ביטוח ,שוק ההון ביטוח
וחיסכון ,כל היצרנים במשק .לימוד מעמיק של
המודלים הקיימים כיום בחו"ל תוך קבלת עזרה
מלשכות סוכני ביטוח באירופה ,למידה מאנשי
מקצוע ,יישום המלצות "ועדת סער" ועוד.
מדובר במהלך דרסטי ,ולא פשוט ,אך מתבקש,
ולכן בניגוד למהלכים אחרים שקודמו על ידי
גוף זה או אחר בשיטת ה"זבנג וגמרנו" ,פה
מדובר בתהליך של מספר שנים לפחות שרק
בנייה בצורה נכונה יכולה לשרת בהצלחה את
המטרה.
הכותב הוא מנכ"ל משותף "ארנון את וינשטוק"

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

סוכן צעיר

“לשקף יותר את פעילות ועשיית
הלשכה לסוכנים הצעירים”

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו
סו”ב יאיר חלפון ,סוכן ביטוח ביאיר פתרונות פיננסים
שם :יאיר חלפון
גיל35 :
מצב משפחתי :נשוי 2 +
מקום עבודה :יאיר פתרונות פיננסיים
סוג רישיון :ביטוח חיים ופנסיוני
ותק בתחום :מעל  10שנים
מה עשית לפני שהיית סוכן ביטוח?
"עבדתי בבית השקעות במשך ארבע שנים ,לאחר
מכן בסוכנות הסדר גדולה כסוכן ביטוח/מנהל תיק
במשך שלוש שנים ובעל מיזם במשך שלוש שנים
נוספות".
למה בחרת במקצוע זה? מה אתה אוהב בו?
"בתחום הביטוח בחרתי בגלל מטרה אחת –
שליחות .אני מרגיש שיש לי זכות לעבוד בתחום
בו אני יכול להשפיע על הגנת המשפחה מפני
סיכונים עתידיים ותכנון כלכלי נכון".
האם נתקלת בקשיים בתחילת דרכך המקצועית?
"נדרשת סבלנות ,התמדה ונחישות בהתחלה כדי
לבנות את העסק .פגישה אחר פגישה ,הסקת
מסקנות ולימוד יביאו לשיפור מתמיד וצמיחה
עקבית ואיכותית של העסק".

נכון מבחינת יעדים אישיים ותמיד
איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים
הצעירים?
לראות את טובת הלקוח מול
"כסוכן עצמאי צעיר הייתי
העיניים".
איך אתה רואה את עתיד
מעוניין שתהיה הדרכה
מקצוע סוכן הביטוח?
להתנהלות עסקית נכונה
"בעל רישיון יהפוך ליועץ
בתחילת הדרך ,קורסים
מקצועי ולאוטוריטה ללקוח
מקצועיים ,שירות ,מכירות.
בכל תחומי ההגנות והפיננסים
אלו פרמטרים חשובים מאוד
שלו .תהליך הליווי יהיה מאדם
בתחילת הדרך".
צעיר ועד לאחר פרישה והעברה
איפה אתה רואה את עצמך בעוד
בין דורית .החשיבות של בעל רישיון
 10שנים?
חלפון ׀ צילום :עומר שפירא תגדל עם השנים בעקבות התפתחות
"כסוכנות הסדר המטפלת בכל צרכי
המודעות הציבורית והן התפתחות
הלקוח ,ושמקצועיות יהיה שם נרדף
טכנולוגית בעולמות הביטוח".
לחברה".
יש לך הצעה ,בקשה מהלשכה ,מוועדותיה?
תן דוגמה להצלחה אישית במסגרת עבודתך.
"להשתמש בחוכמת ההמונים והקמת פורום
"אני חושב שאין אסמכתה יותר טובה מכך
(מערכת לניהול ידע) הכשרות עסקיות – מכירות,
שלקוחות מגיעים אליי מהכרויות בתחום ומפנים
שיווק ,גיוס לקוחות ,שכר טרחה דיגיטלי – טיפים
אליי עסקים ,בני משפחה וחברים".
איזה טיפים תוכל לתת לסוכנים צעירים כמוך?
דיגיטליים פרקטיים באתר הלשכה  -שת"פ עם
"המקצוע שלנו דורש מחוייבות אישית ,יצירתיות,
המרצים בתחום – סדנאות מסובסדות ,שיקוף
סבלנות ,עבודה אפקטיבית ברמה יומית ,להתנהל
פעילות הלשכה לסוכנים צעירים".

זוכה במהלך השנה בענף הביטוח הכללי
מהפכת כתבי השירות
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והשבוע -

ספק שירות מרכזי
בהפקת כתבי שירות מחוץ לפוליסה

תכנון הפרישה

פרישה מאוחרת :כל מה שאתם
צריכים לדעת על שימור הון והורשה
סו"ב אייל רחוביצקי מסביר את חשיבות הפרמטרים הכלכליים לעומת הפנסיונים
ומדוע תכנון הפרישה הטוב ביותר עבור הפורש הוא למעשה תכנון ההורשה

כ

צילום :ערן ירדני

שפורש מגיע לגיל הפרישה וממשיך
לעבוד ,פעמים רבות יבחר שלא למשוך
את הפנסיות שצבר כקצבה בגיל
הפרישה ,אלא ידחה את שלב קבלת ההחלטה
עד לסיום העבודה.
לכן במקרים רבים הפורש שמגיע אלי נמצא
בשנות ה־ 60המאוחרות .במקרים כאלו ,לרוב,
השיקולים המנחים מתמקדים במציאת השילוב
הנכון בין הון לקצבה עם דגש על שימור רמת
החיים והורשה מרבית.
אבל כשהפורש כבר עבר את גיל הפרישה
וממשיך לעבוד עד גיל  ?79פורש כזה הגיע
לטיפולי ,והסוגיות המעסיקות אותו שונות
מהותית מרוב תהליכי הפרישה שביצעתי.
לפורש שלנו ,חשוב לציין ,יש אפשרות להמשיך
ולעבוד ,מכיוון שבתפקידו הנוכחי אין לו תחליף.
הקשרים שיצר עם חברות אחרות במשק הפכו
אותו לבעל ערך ,ולא משנה עד לאיזה גיל יבחר
להמשיך לעבוד.
בשלב הנוכחי הוא ירד לחצי משרה ונהנה
מעבודתו .בנוסף ,לפורש בת זוג עם קצבאות
מקרן פנסיה ותיקה ,קצבת זקנה וכן קצבת נכות.
לפורש עצמו קצבת נכה צה"ל וכן קצבת זקנה
מביטוח לאומי.
בחישוב הקצבאות הקיימות הגענו כבר בשלב
זה להכנסות נטו של כ־ 22אלף שקל .לזוג יש
גם נכסי חסכון בפוליסות ביטוח פרט ,וכן תיק
השקעות מנוהל וחסכונות בנקאיים אחרים
העולים יחד על מיליון שקל .בבדיקת ההוצאות
שלהם גילינו שהם חיים ברמת חיים דומה לרמת
הכנסה מהקצבאות המתקבלות ,ובנוסף מצליחים
לחסוך לחסכון חודשי בחברת הביטוח ולתמוך
חודשית בילדים ,כך שלמעשה רמת החיים של
הזוג שלנו עומדת על כ־ 16,000שקל לחודש,
וכל שאר ההכנסות מופנות לחסכון ולתמיכה
בילדים.
בשלב הזה באתי לבחון את הרכב התיק הפנסיוני.
לפורש פוליסות ותיקות בחברות הביטוח ,חלקן
מבטיחות תשואה וחלקן משתתפות ברווחים,
מתוכן רכיב פיצויים משמעותי של כ־ 300אלף
שקל בפיצויים פטורים לאחר התחשבנות ,וסכום
של כ־ 400אלף שקל לטיפול כעת.
כשחישבנו את הזכאות שלו ממקום העבודה
הנוכחי ,אפשר לראות כי ניתן להוציא פטור על
כל צבירות הפיצויים בשל ותק העבודה הארוך
שלו ,והשאלה העיקרית שלי בשלב זה הייתה
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השילוב הנכון בין הון לקצבה

האם אני פועל לקידום הליך קיבוע זכויות
והוצאת קצבה נוספת או שאני פועל לשחרור
כספי הפיצויים הנוספים ממס ,ומטפל ביתרות
התגמולים לקצבה או להורשה.
זוג הפורשים שלנו בשלב זה אמר שאינו מעוניין
בקצבה נוספת ,וניתן להבין מדוע .לכן הכנתי
להם דו"ח מסודר המסביר ומפרש עבור כל מוצר

בתיקי פרישה מאוחרת
המטרות והגישה שלנו אל
תכנון הפרישה חייבות
להיות יותר קשובות לצרכים
ולרצונות של הפורשים
פנסיוני מה התהליך במקרה שרוצים לממשו
כעת ומה יקרה במקרה של הורשה .מכיוון שניתן
כבר היום לסיים את כל התחשבנות הפיצויים,
נוכל להותיר את הסכום הזה פטור לעתיד או
לשימוש בשנים הקרובות .את יתרות התגמולים
בפוליסות ביטוח ניתן לסדר ,לייעל דמי ניהול

ולאחד בחברה אחת ,כדי שיוכלו למשוך בקלות
במידת הצורך וכן לדאוג למינוי מוטבים מדויק
התואם את מטרות הזוג .באופן כזה נוכל
בקרוב מאוד לייצר הפיכה של כל הרכיבים
הפנסיוניים להון פטור ממס במקרה של הורשה,
וזה למעשה מה שהפורש שלנו מבקש בשלב זה.
אם בעתיד ישנה את רמת ההוצאות שלו ,יוכל
להנות בקלות מיתרות של מעל שני מיליון
שקל בחסכון פנסיוני ,חסכון פרט ותיק מנוהל
בבנק ,למשוך הכנסה נוספת של מעל ל־5,000
שקל בלי לפגוע בחסינות הפיננסית שלו ,אבל
בינתיים מכיוון שממשיך לעבוד ,זה לא צפוי.
לסיכום :בתיקי פרישה מאוחרת המטרות
והגישה שלנו אל תכנון הפרישה חייבות
להיות יותר קשובות לצרכים ולרצונות
של הפורשים ,וכן להתאים אותם לכל
הפרמטרים הכלכליים ולא רק הפנסיוניים.
לעיתים נגלה שתכנון הפרישה הטוב ביותר
עבור הפורש הוא למעשה תכנון ההורשה.
הכותב הינו מומחה לתכנון פרישה בסיריוס תכנון
פרישה ,חבר ועדת הפיננסים בלשכת סוכני ביטוח,
סוכן השנה לשנת  2018בענף הפיננסים.

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

יעמדו בזה :המבטחים הגדולים
באירופה עברו בהצלחה את
מבחני הלחץ התקופתיים

42

המבטחים הגדולים במדינות האיחוד האירופי עמדו במבחני הלחץ.
הם יכולים להתמודד בהצלחה עם קטסטרופות העשויות לפקוד את
אירופה בעתיד ,כך קבע הרגולטור האירופי (.)EIOPA
מבחני הלחץ לחברות הביטוח באירופה נערכים אחת לשנתיים מאז המשבר
הפיננסי של  2008וכוללים בחינה של שלושה תרחישים.
הראשון ,כולל ההתמודדות עם תרחישים של אסונות טבע כסערות,
שיטפונות ורעידות אדמה.
התוצאה הראתה כי הקטסטרופות האלה לא יערערו את יציבות חברות
הביטוח ,וכי הפגיעה תסתכם בקיטון מינימלי של נכסים כנגד התחייבויות.
התרחיש השני שנבדק כלל התמודדות עם עליה פתאומית של הריבית,
שיגרור ירידה של שליש בשיווי הנכסים .אירוע כזה יפגע קשה בשש חברות
ביטוח מובילות.
התרחיש השלישי שנבדק כלל שיעורי ריבית נמוכים למשך תקופה
ממושכת .מצב זה מקשה על חברות הביטוח לכסות פדיון פוליסות .מסתבר,
ששבע חברות ביטוח באירופה יפגעו מאוד במצב זה.

לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש איש
מכירות בעל רישיון או מתמחה למכירות בריאות
ריסק ופנסיוני ללקוחות הסוכנות 050-5293836
Shaulb8@walla.com
ל"משגב" סוכנות ביטוח ,בסניף פ"ת ,דרוש/ה :חתם/ת
עסקים מנוסה וסוכן ביטוח עם ניסיון בתחום הפיננסי
קו"ח למייל Hr@misgav.co.il -
ל"משגב" סוכנות ביטוח ,בסניף ירושלים ,דרוש/ה
משווק פנסיוני בעל ניסיון .קו"ח למייל -
Hr@misgav.co.il
דרושה ברחובות חתמת עסקים ברמה גבוהה .ניסיון
חובה טלפון  054-6638902מייל – israel@di-ins.co.il
דרושה פקידה עם ניסיון בתחום האלמנטרי ,לסוכנות
ביטוח ותיקה ברמת-גן ,נא לשלוח קו"ח למייל:
ofershay17@gmail.com
למשרד בנס ציונה דרוש/ה חתמת רכב  +דירות בעלת
ניסיון .משרה מלאה רצוי ניסיון וידע בשווק ביטוחי
פרט ( אלמנטרי ) מייל israel@di-ins.co.il :טלפון –
054-4260833
לסוכנות ביטוח דרוש/ה רפרנט ביטוח חיים ,בריאות
ופנסיה .המשרה מיועדת לבעל/ת יוזמה ורצון להצליח.
דרישות :ניסיון בביטוח חב"ת  5שנים לפחות ,הכרת
ממשקי העבודה של הפניקס ,כלל ,הפניקס ,מגדל
והראל.יתרון :רישיון סוכן .יחסי אנוש ־ מעולים ,תודעת
שירות .למתאימים מובטחת עבודה בסביבה טובה
תנאי שכר מצויינים ובונוסים קורות חיים למייל:
jobs@avivit.co.il
לסוכנות ביטוח בקריית גת דרוש/דרושה פקידת
ביטוח מנוסה בתחום אלמנטרי ,למשרה מלאה .קורות
חיים למיילshmuely.lital@gmail.com :
לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש איש
מכירות בעל רישיון או מתמחה למכירות בריאות ריסק
ופנסיוני ללקוחות הסוכנות 050־5293836
 20 | 20בדצמבר 2018

ס

וכני ביטוח וברוקרים המציגים עצמם כמומחי סייבר או
כמומחי קנביס עשויים להצטער על כך .בסמינר בנושא
אחריות משפטית של סוכני ביטוח וברוקרים ,שהתקיים לאחרונה
בניו יורק ,טענו הדוברים
כי רגולציה חדשה
ומשתנה ,עשויה להוביל
לתביעות משפטיות בשל
ייעוץ שגוי.
עורך הדין הניו־יורקי
פטריק קרלי צופה עליה
בתביעות נגד סוכני
ביטוח וברוקרים בשל
ייעוץ מוטעה בנושא הסייבר .לדבריו ,סוכני הביטוח חייבים להיות
זהירים בייעוץ בתחום זה.
במהלך הסמינר ,הזהיר מומחה סייבר שסוכן הביטוח ימצא עצמו
בבעיה כאשר לקוח שנפגע ממתקפת סייבר יתלונן על כך שהסוכן
לא הציע לו לרכוש מוצר אחר כדי להתגונן בפני מתקפות.

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים

סכנת התביעות
בייעוץ סייבר

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

Shaulb8@walla.com
סוכנות ביטוח מובילה מתרחבת ומגייסת סוכני ביטוח
לעבודה מול כל החברות בכל ענפי הביטוח.לפרטים:
שי ־ 052־( 80333055חיפה) או לקלרה שני –
054־( 9006666מרכז)
סוכנות ביטוח מובילה רוכשת תיקי ביטוח בכל
הענפים באופן מלא או חלקי ־ מכפילי שוק גבוהים
לפרטים :שי ־ 052־( 80333055חיפה) או לקלרה שני –
054־( 9006666מרכז)
ועצת פנסיונית בדימוס בעלת ידע עשיר ומקצועי
מחפשת עבודה משרה חלקית באזור השרון עד פ"ת
לפרטים כרמלה 052־3872182
פנסיונית בדימוס בעלת ידע עשיר ומקצועי
מחפשת עבודה משרה חלקית באזור השרון עד פ"ת.
לפרטים :כרמלה 052־3872182
לחצי משרה בשעות הבוקר בסוכנות ביטוח ברמת
גן ,דרושה פקידה לתחום חיים ,פנסיה ובריאות .נסיון
חובה .עבודה מול לקוחות בתפעול ,שינוים ,הפקות,
פדיונות ,תביעות .יש לשלוח קורות חיים ל:
calvos@bezeqint.net
למשרד ביטוח ותיק במתחם הבורסה ,ברמת גן דרושה
עובדת דוברת רוסית בתחום אלמנטרי למשרה מלאה,
רצוי עם נסיון .נא לשלוח קורות חיים ־
valar2905@gmail.com
לסוכנות ביטוח באשדוד דרושה פקידת ביטוח
אלמנטרי מנוסה במיוחד בביטוח רכב .קורות חיים
למיילsharlitz66@gmail.com :
דרושים לסוכנות ביטון בצפון :מנהל תיק\שיווק
פנסיוני בעל רישיון ,מנהל שיווק סוכנים ופקידת שיווק
למחלקת טלמרקטינג.קו"חshay@klauzner.co.il :
סוכנות ביטוח עם צוות צעיר ודינאמי מעוניינת לרכוש
סוכן /סוכנות בתחום אלמנטארי ו/או חיים  .ניתן גם
ליישם מודל של שיתוף פעולה או אופציות אחרות.
Yaniv@ikeshet.co.il

שכירות משנה
להשכרה משרדים בבניין  umiראשל"צ בגדלים שונים
מ 60־  450מר  +חניות ריהוט חלקי ומלא זמינות מיידית
מחיר  60ש"ח למר  ₪ 18 +דמי ניהול 052־6882202
להשכרה  /מכירה במגדל בסר  ,4ברחוב מצדה 7
בני ברק 418 ,מ״ר ,קומה  ,22לצפון ,גמר מפואר ,פרקט
עץ ,שטוף אור ,שירותים/מקלחת באגף הנהלה2 ,
חדרי ישיבות ,נוף מהמם  8 +חניות  2 +מחסנים.
 13חדרים .אפשרות לעוד  13עמדות עבודה .חדש
לחלוטין מהקבלן .נבנה וחולק לפי צורכי סוכנות ביטוח.
לפנות 050 :־ 5212228שקד
להשכרה בפתח תקווה על ציר ז'בוטינסקי,
במקום נגיש ,חדרים (מ־ 10עד  30מ"ר) משרד/ים
מרוהט/ים ,עם כל הציוד והשירותים הנלווים
הנדרשים לסוכן ביטוח( .אינטרנט ,מרכזיה ,חדר
ישיבות ועוד)במחיר החל מ־ 645ש"ח+מע"מ לחודש,
(כולל חשמל ,ארנונה ,מים ,ניקיון) .אפשרות לשכירת
חניה פרטית בבנין עצמו .לפרטים :זיו 0522998888
בנתניה ,להשכרה כדיירי משנה בסוכנות ביטוח .מקום
מרווח ומוכן עם כל התשתיות .מחיר מדהים ,לפרטים
נוספים dani@gsr.co.il
באזור התעשייה המתפתח של העיר אזור במיגדל
"אפרידר סנטר" קומה  13משרד חדש ברמת גימור
גבוהה  40מ"ר נטו .המיקום נהנה מתחבורה ציבורית
ונגישות נוחה לצירי תנועה מרכזיים לפנות לציפי
0544־ .297685מיילziperen@walla.com :

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
מעוניין ברכישת תאגיד ביטוחי קיים בתחום הפנסיוני
או ברכישת תיקי ביטוחי פנסיוני כולל שת''פ עסקי.
סודיות מובטחת פרטים למיילShaulb8@walla.com :
מעוניין ברכישת תיק ביטוח ,אפשרות להשתלב
כשותף בתיק קיים .אפשרות להקמת מחלקה משלימה
בתחום חיים ואו בריאות ואו ביטוח כללי .סודיות

מובטחת .לפרטים נוספיםafikf.gabi@gmail.com :
טלפון גבי05-29770368 :
סוכן איכותי מעוניין לרכוש תיק ביטוח כללי בעל
מחזור הכנסות של עד  ₪ 600,000בשנה .שמוליק
adifim@adifim.co.il ,054-4946290
סוכן ביטוח ,בעל רשיון בביטוח פנסיוני מעוניין
בשיתוף פעולה בתור מנהל מקצועי/עסקי .ליצירת
קשר talmenashetamir@gmail.com :תמיר ־
0526023136
מעוניין ברכישת תאגיד ביטוחי קיים בתחום
הפנסיוני או ברכישת תיקי ביטוחי פנסיוני כולל שיתוף
פעולה עיסקי סודיות מובטחת פרטים
למייל Shaulb8@walla.com
מעוניין ברכישת תאגיד ביטוחי קיים בתחום הפנסיוני
או ברכישת תיקי ביטוחי פנסיוני כולל שיתוף פעולה
עיסקיסודיות מובטחת פרטים למייל:
Shaulb8@walla.com
סוכנות ביטוח וותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש תיק
ביטוח חיים ו/או תיק ביטוח אלמנטרי ,סודיות מובטחת.
ydubin@bezeqint.net
מפגש הכנה למכירת תיק ביטוח .סוגים של מתווה
עסקה והצד הפסיכולוגי .גשר מיזוגים ורכישות בביטוח
dani@gsr.co.il

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצערו של
חבר הלשכה

עוז שער

על פטירת אחיו

אברהם שער ז"ל
שלא תדע עוד צער

