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רשות שוק ההון והלשכה רואים
עין בעין את שינוי סעיף 19א.
לא נוותר גם על עמלה מהיצרן
כך לדברי נשיא הלשכה בכנס  MDRTשנערך השבוע בירושלים
 השר צחי הנגבי“ :שנת  2019היא שנת הכרעות ביטחוניות 
לישראל צפויים אתגרים ביטחוניים רבים > עמ' 4-2

מדור
חדש

הוזלה בביטוחי החובה

דרכים חדשות

השבוע במפרגנים

בעקבות מסקנות ועדת קמיניץ
 בנוסף  -נפגעי תאונות
הדרכים יקבלו פחות .חברות
הביטוח ירוויחו יותר > עמ’ 5

סו”ב ישראל גרטי עם המדריך
המלא לביטוח אמצעי תחבורה
אלטרנטיביים :אילו פוליסות
קיימות וכמה זה יעלה לכם? > עמ’ 8

סו”ב משה בן פורת על תפקידו
החשוב של המפקח בעבודת
הסוכן ואיך רועי שור עמי מכלל
עושה זאת במצוינות > עמ’ 7

כנס MDRT

"ניתן להכפיל ולשלש את מספר
חברי מועדון  MDRTישראל"

כך אמר נשיא הלשכה בכנס  MDRTבירושלים  אלברט גבאי ,יו"ר המועדון היוקרתי ,קרא
לסוכנים לסייע בהגדלת והצערת הארגון  השר צחי הנגבי סיפר בכנס שישראל מחכה שטראמפ
יקיים הבטחתו להושיב אותה יחד עם הפלסטינים בחדר אחד > רונית מורגנשטרן

י

ום העיון המסורתי של מועדון MDRT
ישראל התקיים השבוע במלון קראון פלאזה
ירושלים ,בהשתתפות של כ־ 125סוכני
וסוכנות המועדון היוקרתי .את הכנס פתח סו’’ב
אלברט גבאי  ,CLUיו”ר  MDRTישראל שאמר:
‘’המרוץ לרדיפת מיליון דולר מתחיל עכשיו.
 MDRTהוא הארגון המקצועי היחיד בעולם שכל
שנה נבדק ונבחן מחדש” .גבאי המליץ לסוכנים
להשתתף בכנסי הארגון הבינלאומי בחו”ל“ :מי
שלא חווה כנס בארצות הברית לא חווה אירוע
מקצועי ומשמעותי .לפי נתונים אפשר לראות
שמי שמגיע לכנסים חווה עליה במכירות’’.
גבאי ,שנכנס לתפקידו לפני מספר חודשים,
פירט את מטרותיו כיו’’ר  MDRTישראל :להגדיל
את מועדון החברים בארגון; להצעיר את הגיל
הממוצע של חברי הארגון; לכבד את הבוגרים;
ולשפר את מקצוענות חברות הביטוח’‘ .אני קורא
לכם ,עזרו לי לקיים את המטרה המשמעותית
שהצבתי לעצמי ולעצמנו – בואו ונגדיל את
מספרי סוכני ה־ MDRTואת מספר המשתתפים
בכנסים – בארץ ובחו’’ל” ,אמר גבאי.

שנת הכרעות ביטחוניות
השר לשיתוף פעולה אזורי ,ח”כ צחי הנגבי,
אמר ש־ 2019היא שנת הכרעות ביטחוניות וסקר
את האתגרים הביטחוניים של המדינה שהם סוריה,
לבנון והפלסטינים“ :בזכות איראן ,חיזבאללה הפך
להיות ארגון הטרור החזק בעולם – מארגון גרילה
הוא הפך להיות צבא של ממש” ,אמר הנגבי והוסיף:
“אפשר היה לראות את זה במלחמה בסוריה – צבא
מסודר עם גדודים .הוא כבר לא ארגון טרור
קלאסי ,הוא צבא בעל  150,000טילים – רובם
לא מדויקים .אנחנו לא יוזמים מהלכים מולם כי
אנחנו בהגדרה לא פועלים למלחמת ברירה .אני
חוזר ואומר :לא תהיה התבססות איראנית בסוריה
– לא משנה מה המחיר .יכולתם לראות את זה
בפעולות שלנו בשנים האחרונות ,ישראל תקפה
אלפי מטרות על ידי כלל מערכי היבשה ,האוויר
והים .יש לנו יכולת מבצעית שאנחנו מתרגמים
לפעילויות מידיות – אנו משמידים ישר בלי
סבלנות”.
בהתייחסו לפלסטינים אמר הנגבי“ :כולנו
בהמתנה לעסקת המאה .אנחנו מחכים שנשיא

ביטוח
ופיננסים
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ליאור רוזנפלד וצחי הנגבי | צילום :גיא קרן

רוזנפלד" :אני אתן לכם את כל הגיבוי שתצטרכו,
ניתן ואפשר להכפיל ולשלש את כל החברים ב־MDRT
עד לסוף הקדנציה של היו”ר הנוכחי”
ארצות הברית ,דונלד טראמפ ,יביא את ישראל
והצד הפלסטיני לחדר הישיבות כפי שהוא הבטיח
ועומל על זה בשנים האחרונות .העולם הערבי הבין
שישראל היא לא האשם בכך שאין הסכם עם הצד
הפלסטיני .העולם הערבי השכיל להבין שהצד
השני הוא הבעיה ולא אנחנו .בנוסף ,מדינות ערב
החלו ביחסים עם ישראל – הן מאחורי הקלעים והן
גם בקדמת הבמה .למשל ,סעודיה הסכימו שנטוס
מעליה ,סודן אירחה את ישראל ולא רחוק היום
שמדינות ערב נוספות ישתפו פעולה עם ישראל
ויחזקו את המעמד הביטחוני ,הכלכלי והמדיני של
מדינת ישראל’’.

הבעיה שבמערכת החינוך
ניר ברקת ,ראש עיריית ירושלים לשעבר ,סיפר
כי שחרור הכותל על ידי הצנחנים הביא אותו
להתגייס ליחידת הצנחנים“ .יצאתי מהצבא עם
ניסיון פיקודי וניהולי רב והלכתי ללמוד מדעי
המחשב .גיליתי כסטודנט באוניברסיטה העברית
את הווירוס הראשון שתקף את האוניברסיטה

– זיהיתי הזדמנות עסקית והקמתי סטארט־אפ
שמכר את האנטיוירוס שמיגר את הווירוס”.
הפכנו מבלי לשים לב לקרן הון סיכון – איתרנו
חברות ואיתרנו הזדמנויות עסקיות ורצנו עליהם.
הפכתי למשקיע במושב האחורי עם ניסיון
מהמושבים הקדמיים .התמחינו בלגרום לחברות
להצליח ,ולאחר כל זה בחרתי להשקיע את מירב
זמני במערכת החינוך בירושלים .השקענו מיליוני
דולרים אני ואשתי בבתי הספר .למדתי שמערכת
החינוך לא יודעת לאתגר את הסובבים אותה
ולמדתי שהעיר מתקדמת לכיוון הלא נכון .מיליוני
דולרים ששמתי לא עזרו ולא שינו כלום והחלטתי
שבזכות הניסיון שצברתי אני יכול לשנות את
הכיוון מהכיסא הראשי של העיר .התלבטתי אם
להמשיך לקדנציה שלישית בירושלים – אבל מה
שלא עושים בעשור ,לא עושים ב־ 15וב־ 20שנה.
אז החלטתי להמשיך לשלב הבא ,לרמה הארצית”.
את ההרצאה המרכזית נש א טוני גורדון מ�ב
ריטניה ,מומחה ומנטור למכירות בתחום הביטוח
והפיננסים ,מי שהיה נשיא ה־ MDRTהעולמי
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וממובילי שירות הביטוח והפיננסים בעולם.
גורדון ריתק את המשתתפים כשדיבר על סודות
המכירה המוצלחת" .הצלחה אינה ענין של מזל,
הצלחה היא ענין של בחירה ורק אנחנו יכולים
לקבוע את מידת ההצלחה שלנו".

חשוב לשתף פעולה
שלומי תמן ,משנה למנכ”ל כלל ביטוח:
“אנחנו רואים בשיתוף פעולה עם
כערך עליון .אני יוצא עם תובנה אחת מהיום
הזה – לדאוג שיהיו עוד סוכני ביטוח שיצטרפו
ל־ .MDRTאני רוצה להבהיר לכם מסר אחד:
השדה מלא והציידים רק צריכים לצאת ולאסוף
מהרצפה את הכסף .לעשות עוד ועוד ועוד
פגישות .בלי הפסקה .תלמדו לשאול את השאלות
הנכונות  -תשאלו את המבוטח על הרצונות שלו
ולא על הצרכים שלו.
“לא הגיוני שיש לאנשים כל כך הרבה כסף
ואתם לא פוגשים אותם .המודל החדש של חברת
כלל ,מודל  2019הוא מודל שבנוי מהנהלה חדשה,
צעירה ורעבה שרוצה להחזיר את החברה לימים
היפים שלה – להיות חברה מובילה בשוק ולחזור
למרכז הבמה .בראש ובראשונה היעד הראשי
שלנו הוא הנתח הפיננסי אנחנו צריכים נתח שוק
גדול יותר .הציבור היום רעב ,רוצה שיפגשו אותו,
הציבור רוצה לדעת איפה הוא חי ולחיות ברווחה
שהוא יפרוש”.
MDRT

ניר ברקת ,טוני גורדון ואלברט גבאי | צילום :גיא קרן

סו"ב בועז בראל ,חבר הנהלת  MDRTישראל
וחבר הוועדה הפנסיונית בלשכה ,דיבר על
הקוד האתי העולמי של ה־ .MDRTהוא התייחס
בין היתר גם למשנה הזהירות שחייבת להינקט
בהמרת פוליסה ותיקה בפוליסה חדשה ,תוך שימת
לב מרבית ודקדקנית לשינוים במצבו הבריאותי
של הלקוח בל יגרם נזק בלתי הפיך ללקוח
שהיקפו ושיעורו יתברר רק בקרות מקרה הביטוח.

הממונה החדש
וחשיבות הסוכן
סו”ב ליאור רוזנפלד ,נשיא לשכת סוכני ביטוח:
“הנהלת רשות שוק ההון הישנה דאגה יותר לדמי
הניהול ופחות לתשואות – הם דאגו שיהיו שחקנים
שיראו שורה בסוף השנה של דמי ניהול נמוכים
ולא דאגו לסוכני הביטוח  -הם לא דאגו

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

בהתאם לתנאי השירות

לקבלת פרטים נוספים ,קו חם לסוכני ביטוח03-5578822 :
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לציבור בישראל .רשות שוק ההון בראשותו
של ד”ר משה ברקת בהחלט רואה את חשיבות
סוכן הביטוח .הם רואים בחשיבות סוכן הביטוח
כערך ראשון למען הציבור בישראל ,למען ציבור
החוסכים .אנחנו נמצאים איתם בממשק עבודה
חיובי ויומיומי – והתשואה מוכיחה את עצמה.
כך ,למשל הוחלט לקבל את בקשתנו לריווח הזמן
של הדיבור עם המבוטח משנה לשנתיים ,והמטרה
שלנו היא להגיע לתקופה של  3שנים ,כדי שסוכן
הביטוח לא יצטרך לעמוד עם סטופר בשביל לדעת
מתי דיבר עם המבוטח.
“כל פעם עולה השאלה  -האם מותר לסוכן הביטוח
לקבל שכר טרחה מהלקוח בתחום הפנסיוני? אנחנו
מעודדים את זה בלשכת סוכני ביטוח וגם בהיבט
החוקי של סעיף 19א .רשות שוק ההון החדשה
רואה איתנו עין בעין את שינוי הסעיף .כמובן,
תשונה גם צורת התגמול כפי שהיא היום ולא
נוותר גם על עמלה מהיצרן .שכר הטרחה לא יהיה
במקום העמלה מהיצרנים ואנחנו נעמוד על זה.
“מועדון  MDRTחשוב לי ,אבל המועדון צריך
להמציא את עצמו מחדש .הוא צריך להצעיר
ולעבות את האנשים שיושבים בו .ללשכת סוכני
ביטוח יש קרוב ל־ 5000חברים ,אני אתן לכם
את כל הגיבוי שתצטרכו ,ניתן ואפשר להכפיל
ולשלש את כל החברים ב־ MDRTעד לסוף
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הקדנציה של היו”ר הנוכחי – כי חשוב שהסוכנים
יקבלו את המודעות של מועדון  ,”MDRTהדגיש
רוזנפלד.
בהתייחסו לכנס הפנסיוני באילת במרץ הקרוב,
אמר נשיא הלשכה“ :אני ממליץ ,מבקש ומזכיר

"רשות שוק ההון
בראשותו של ד”ר משה ברקת
בהחלט רואה את חשיבות
סוכן הביטוח .הם רואים
בחשיבות סוכן הביטוח כערך
ראשון למען הציבור בישראל,
למען ציבור החוסכים”
– אני רוצה לראות את כל הפורום המכובד בכנס
באילת .קצב הרישום הוא משביע רצון ,החדרים
נחטפים ואתם מוזמנים להירשם”.
רוזנפלד סיפר על חברה נוספת שהסכימה
לבקשת הלשכה להעביר את עמלות הסוכנים
עד ה־ 10בחודש ,וכן כי “בתקופה הקרובה אתם
תחשפו לקמפיין פרסומי של לשכת סוכני ביטוח –
קמפיין שימתג את חשיבות סוכן הביטוח בישראל.
הקמפיין יהווה סימן קריאה אחד גדול וישים

במרכז את חשיבות סוכן הביטוח בכל מכירה של
פיננסים .הקמפיין יהיה מאוד איכותי ובעל סלוגן
קולע ,ויזכיר לציבור למה אנחנו נחוצים”.
לדבריו ,לשכת סוכני ביטוח אינה מתערבת
בבחירות לכנסת“ .אנחנו מקושרים בזכות הלובי
החזק שלנו 40 ,חברי כנסת יודעים ומודעים
לחשיבות ענף הביטוח ומכירים את הפעילות
הענפה של לשכת סוכני ביטוח .אנחנו מתכוונים
לעבות ולחזק את הלובי – לשכה שחפצה חיים
ולשכה שרואה אופק לענף הזה חייבת להיות
חברה חזקה בכנסת ולא להביע דעה”.

הורים שכולים צריכים סוכני
ביטוח מיוחדים

מרים פרץ ,אשת חינוך ששכלה שני בנים
בצה”ל ,אמרה“ :הורים שכולים הם פלח שחייב
סוכני ביטוח מיוחדים – אחרי מה שהם עוברים
יש להם המון בעיות בריאותיות ועוד – הם פלח
שחייבים רגישות ואמפתיה – וצריכים סוכני ביטוח
מיוחדים .כל השרים עולים אליי לרגל ,קיבלתי
המון הצעות להצטרף למפלגות ולפריימריז ואני
אומרת מעל במה זו – אני לא מתכוונת להיכנס
לפוליטיקה ,לא עכשיו ולא בעתיד – אני אשת
חינוך וככה אני אמשיך להיות”.

חדשות הביטוח

בעקבות מסקנות ועדת קמיניץ :ציפיה
להורדת תעריפי ביטוח חובה לרכב

הוועדה המליצה להחזיר את ריבית ההיוון ל־  3%נפגעי תאונות הדרכים יקבלו פחות כסף ,חברות
הביטוח ייהנו מתוספת הכנסה  הבשורה  -מחירי ביטוח החובה יוזלו לכולם > רונית מורגנשטרן

ה

וועדה לבחינת ריבית ההיוון של
להשקיע את הכסף ולקבל עבורו ריבית
הפיצויים בשל נזק לגוף בנזיקין,
(דבר שלא היה יכול לעשות לו היה מקבל
בראשות ארז קמיניץ ,המשנה
את התשלום בקצבה חודשית) .על מנת
ליועץ המשפטי לממשלה ,פרסמה
למנוע מצב שכזה ,נקבעה ריבית היוון
בתחילת השבוע את מסקנותיה .בוועדה
אותה מקטינים מסכום הפיצוי החד
חברים גם פרופ' דניאל גוטליב ,סמנכ"ל
פעמי באופן שמתחשב בריבית הצפויה
מחקר ותכנון במוסד לביטוח לאומי,
מהשקעת הכסף למשל באג"ח ממשלתי.
בעקבות פרסום מסקנות הוועדה ,אמר הממונה על
ד''ר שמואל אברמזון ,ראש אגף מחקר גרטי" .לאזן בין הפגיעה ככל שריבית ההיוון נמוכה יותר ,חברות
שוק ההון לשעבר ,מאיר שביט ,ל"ביטוח ופיננסים",
במועצה הלאומית לכלכלה ,גיל כהן ,סגן בניזוקים לבין ההטבה הביטוח מפסידות מכך ולהיפך.
לכלל המבוטחים" |
לכן ,להחזרת ריבית ההיוון ל־ 3%תהיה כי לדעתו תעריפי ביטוח החובה ירדו" :העלאת
בכיר לחשכ"ל ,אלון מסר ,סגן הממונה
צילום :שלומי דעי
השפעה משמעותית על תוצאות חברות הריבית בשליש היא דרמטית ולכן בטוח שרשות שוק
על התקציבים באוצר ,ואסף מיכאלי,
סגן בכיר לממונה על שוק ההון .המסקנות פורסמו הביטוח ,שבשנתיים האחרונות הפרישו מאות ההון שקובעת את תעריפי תאגיד ה'פול' ,תוריד את
להערות הציבור למשך שלושה שבועות שלאחריהם מיליוני שקלים להגדלת העתודות ,מה שהקטין התעריפים בו בהתאם".
עוד ציין שביט ,כי המלצות ועדת קמיניץ
הן יהפכו לתקנות.
את רווחיהן .אם יהפכו המלצות ועדת קמיניץ
חיוביות מאוד לחברות עצמן" :זה יעשה
במרכז המסקנות הצעה דרמטית של הוועדה לתקנות מחייבות ,יוכלו חברות הביטוח
טוב לחברות הביטוח שיחסכו הרבה כסף
להחזיר לקדמותו את מנגנון החישוב של פיצויי לשחרר את העתודות שצברו ולהנות
וגם למניות שלהן .קביעת הוועדה על
הנזיקין לנפגעים בביטוחי החבויות (ביטוח רכב חובה (בעיקר החברות הגדולות) מרווחים של
מנגנון קבוע של עדכון ריבית ההיוון
ונפגעי תאונות עבודה) ,כך שריבית ההיוון בעת מאות מיליוני שקלים .מאידך ,הנפגעים
היא קביעה חשובה והמלצתה לקבוע
מתן פיצויים בשל נזקי גוף תעמוד שוב על  ,3%ולא יקבלו פחות כסף כפיצוי על הנזקים
את הריבית לפי שוק ההון ,בניגוד לאג"ח
על  2%בעקבות תקנות ביטוח לאומי שאימצו את הגופניים שלהם.
ממשלתי עד כה ,היא חדשנית.
המלצות ועדת וינוגרד ב־ .2016אז הובילה הורדת
חברי הוועדה העדיפו את שיטת ריבית
שביט" .העלאת
סו"ב ישראל גרטי ,יו"ר הוועדה לביטוח
הריבית לייקור של  15%בביטוחי הרכב חובה ,דבר ההיוון האחידה ,לפי תשואה המתקבלת
הריבית היא דרמטית" |
אשר הגדיל את תשלומי הציבור עבור ביטוחי הרכב מהשקעה באג"ח קונצרני המדורג  .AAצילום :סטודיו עדיף כללי בלשכת סוכני ביטוח ,אמר בתגובה
בנוסף ,סוכם שיש לקבוע מנגנון קשיח
להמלצות ועדת קמיניץ" :מצד אחד מדובר
חובה בכ־ 800מיליון שקל רק ב־.2017
לעדכון ריבית ההיוון אחת לשנתיים ,בהתאם בהמלצה שעלולה לפגוע במבוטחים ,כי היקף תגמולי
לרצועת ניוד.
הפיצוי שיקבלו מבוטחים שיפגעו בתאונת דרכים,
בנזקי גוף ,המבוטח מקבל את כספי הפיצויים
הוועדה העדיפה שיטת היוון אחיד ודחתה את ירדו עקב הפחתת הריבית .מצד שני ,צריך לזכור
באופן חד פעמי גם ביחס לנזקים שייגרמו בעתיד .האפשרות לחייב תשלום פיצויים לניזוק באופן עיתי שמהלך שכזה יכול להוביל להורדת התעריפים
ריבית ההיוון היא ריבית שמחשבת תשלומים של (קצבאות) ולא כסכום חד פעמי ,משום שבין היתר ,בביטוחי החובה לטובת כלל המבוטחים.
"אנו רואים חשיבות לכך שהוועדה תמצא
קצבה לכל החיים לתשלום חד פעמי יחיד היום .שיטה זו תותיר קשר ארוך שנים בין הניזוק למזיק.
כמו כן ,הוועדה בוחנת אפשרות לעודד הקמת פתרון ,שתהיה דרך המלך להסדיר בין שני
הרעיון שמאחורי ריבית ההיוון הוא שכשנפגע
מקבל את סכום הפיצוי כולו בבת אחת הוא יכול קרנות אשר באמצעותן תתאפשר השקעה משותפת הקצוות" ,אמר גרטי.

של כספי פיצויים ,למי שירצה בכך ,ואשר תוכל
אף לשלם לניזוק שהשקיע בה את כספי הפיצויים
תשלומי אנונה ,או תשלומים למשיכה לפי בחירה.
“הוועדה תשלים את המלצתה בעניין לאחר קבלת
הצעות מהציבור" ,נמסר בדו"ח.

בטוח שהתעריפים יירדו

מנגנון קשיח

דרכים מודה לכל חברות
וסוכני הביטוח שבחרו בנו ב2018-
גם בשנת  2019בוחרים דרכים.
שנה פורייה ומלאה בהצלחות!
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מפרגנים

ציון לשבח

סוכנים מציינים לשבח אנשי חברות
הביטוח מולם הם עובדים
והפעם – סו"ב משה בן פורת ,יו"ר סניף השרון
בלשכת סוכני ביטוח ,מציין לשבח את
רועי שור עמי – מנהל פיתוח עסקי ,מרחב
מרכז ,מערך העסקים בכלל ביטוח

ב

ן פורת" :רועי שור עמי מחברת כלל
הוא אחד המפקחים הטובים ביותר אותם
פגשתי בעבודתי ־ב־ 25השנים האחר�ו
נות .אדם רציני ומקצוען שיודע לשים קודם כל
את הסוכן בראש מעייניו על מנת שהוא יהיה
מסופק ומרוצה.
"רועי מגיע לפגישות שבועיות ויושב עם הסוכן
ועם צוותו; הוא מדריך אותם על תוכניות חדשות
ובודק הפקות .לאחר שהוא יוצא ממשרדי הסוכן
הוא נפגש עם האגפים השונים בחברה לבדוק את
סוגיות הגביה ,חיתום ,הפקה ואפילו תביעות.
"המפקח הוא אחד האנשים החשובים ביותר בע־
בודתו של סוכן ביטוח מול חברת הביטוח .למע־

שה ,תפקידו העיקרי של המפקח זה להיות מפקח
רכישה ,כי התפקיד שלו זה לעודד את הרכישה
של המוצרים של אותה חברה בה הוא עובד.
"יחד עם זאת ,מפקח טוב הוא אחד שיודע לטפל
בבעיות של הסוכן שלא קשורות רק לעניין הר־
כישה וזה מה שמבדיל בין מפקח שעושה את עבו־
דתו בצורה טובה לבין מפקח שעושה אותה בצורה
מצוינת .אשרי החברה המעסיקה את רועי שור
עמי ואשרי הסוכנים שמטופלים על ידיו".
שור עמי" :סוכני הביטוח של כלל הם הכוח
המוביל של החברה .תפקידי כמפקח הוא ללוות
אותם ולדאוג שהממשק שלהם עם החברה יהיה
הטוב ביותר  -מדויק ,מקצועי ואיכותי.

שור עמי .הסוכן בראש מעייניו | צילום :באדיבות המצולם

החשיבות שאנו רואים בתפקיד הסוכנות
והסוכנים תמשיך לבוא לידי ביטוי באיכות
השירות שהם מקבלים מחברי לעבודה וממני".
קיבלתם שרות מיוחד מרפרנט או עובד
חברת ביטוח ואתם רוצים לפרגן? שלחו
אלינו למיילronitrmx1@gmail.com :

מ
ב

חדש בהראל!

סוכני הראל מתקדמים

להפקה דיגיטלית
במוצרי בריאות וסיכונים
ממערכת
סטודיוהראל
b24171/24200
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חדשות הביטוח

ביטוח אופניים חשמליים :האופציות מתרחבות

סו”ב ישראל גרטי עושה סדר בביטוחי האופניים החשמליים

כ

יום יש  2חברות ביטוח שהוציאו ביטוח
ייעודי לאופניים חשמליים ,איילון ומגדל.
כמו כן ,חברת שומרה מאפשרת לבטח
אופניים חשמליים כהרחבה בתוך הפוליסה ,וחברת
הכשרה פרסמה שהחל מחודש הבא תאפשר להרחיב
את הפוליסה גם לכיסויי צד שלישי לאופניים
וקורקינטים חשמליים.
שומרה :החברה הראשונה שנכנסה לתחום ביטוח
אופניים חשמליים ,והיא מציעה כיסוי צד שלישי;
ניתן לרכוש רק בביטוח דירה (לא כפוליסה בפני
עצמה); גבולות אחריות  250אלף שקל למקרה ועד
 500אלף שקל לתקופה .השתתפות עצמית :נזקי
רכוש  -אלף שקל ,נזקי גוף  2,500 -שקל .פרמיה
לתשלום –  480שקל.
מגדל :כיסוי לנזק פיזי לאופניים חשמליים עד
לסכום ביטוח של  20אלף שקל; כיסוי לחבות הרוכב
בגין נזקי גוף ורכוש לצד שלישי בגבול אחריות של
מליון שקלים למקרה ולתקופה ,או  2מליון שקלים
למקרה ולתקופה; כיסוי תאונות אישיות  -כיסוי
למוות או נכות לרוכב כתוצאה מתאונת דרכים עד
לסכום ביטוח של  250אלף שקל; הפוליסה מיועדת
לרוכבי אופניים חשמליים לצרכיהם הפרטיים

בלבד ,מיועדת לכל אדם מעל גיל  ,16בהתאם
לדין; הפוליסה אינה מיועדת לכלי ממונע שאינו
אופניים חשמליים ,לרבות ,אך לא רק לקורקינט
חשמלי ,סגווי ,סקייטבורד ממונע ,הורבורד; פרמיה
לתשלום 915 :ש”ח לגבול אחריות של מליון
שקלים 1,070 .שקלים לגבול אחריות של  2מליון
ש”ח .הנ”ל לנהג נקוב בודד.
איילון :הכיסוי כלפי צד שלישי לרוכבים על
אופניים חשמליים; גבולות אחריות  500אלף שקל;
גיל הרוכב –  18ומעלה; פרמיה שנתית :באם גיל
הרוכבים מ־ 21שנים ומעלה  620שקל ,מגיל 18
ומעלה  775שקל; הפוליסה מיועדת לרכיבה למטרות
פרטיות בלבד.
חשוב לזכור שהכיסוי הוא לרכיבה על אופניים
שכח המנוע שלהם אינו עולה על  25קמ”ש .כמו
כן ,בחברת מגדל אין כיסוי לרכיבה בדרך עפר או
שטחים חקלאים .באיילון קיימת חובה לוודא כי
באופניים מותקנים צופר או פעמון ,פנס קדמי ,פנס
אחורי ומחזיר אור בהתאם לתקנון התעבורה.
הכשרה :ביטוח לאופניים וקורקינטים חשמליים
בהכשרה החל מה־ :1.2.19הביטוח הינו הרחבה
בביטוח הדירה ,זאת אומרת שחייבים לבטח את

כיסוי גם כלפי צד שלישי | צילוםShutterstock :

הדירה בהכשרה; נזק תאונתי מקרי לאופניים ו/או
קורקינט עד לסך של  5,000שקל; ביטוח כלפי צד
שלישי עד  1.2מליון שקל; ביטוח תאונות אישיות
עד לסך מקסימלי של  500אלף שקל לנפגע בגין
תאונה; פרמיה 530 :שקל לשנה .עדיין לא פורסמו
תנאי הפוליסה והחריגים שבה .יתרון בולט :נותנים
כיסוי גם לקורקינט חשמלי שמוחרג בשאר החברות.
שומרה הייתה אמנם הראשונה להיכנס לנושא
ביטוח אופניים חשמליים ,אך אין ספק שהפוליסות
החדשות שיצאו השנה כוללות כיסויים גבוהים
וטובים יותר.
הכותב הוא יו”ר הוועדה לביטוח

זוכת הפרס לחדשנות
טכנולוגית ב"ועידת עדיף"
על השקת הביטוח האוטונומי
הראשון בעולם.

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי ( )2014בע״מ | החברה המבטחת  -הפניקס חברה לביטוח בע״מ | בכפוף לתנאי הפוליסה ,חריגיה וסייגיה | בכפוף לחיתום רפואי |
ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל .בכפוף למגבלות השימוש בכרטיס ,עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים .השימוש ב Pocket-מיועד ללקוחות
מעל גיל  18המחזיקים פוליסת  PassportCardבתוקף.
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עוד ביטוח חכם
של הפניקס

פי
4

בכפיפות לאמור בחוזר אלמנטרי  2/2019מה 7-בינואר
לקוחות הפניקס מרוויחים יותר ,תבדקו שיש לכם הפניקס.

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

Mesh Branding

הרחבנו את אפשרות רכישת
'סכום ביטוח נוסף' (ערך קרקע)
עד פי מסכום ביטוח המבנה

חדשות הביטוח

אורן אל און פורש מהפניקס

חטיבת הלקוחות אותה ניהל תתמקד בקידום ופיתוח המכירה מול סוכני הביטוח  יחליף אותו
בתפקיד אייל אוחיון שמנהל כיום את אשכול המרכז > רונית מורגנשטרן

א

ורן אל און ,משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת "להביא לשיפור ביעילות התפעולית ובאיכות
הלקוחות של הפניקס ,פורש מתפקידו השירות לסוכן ולחזק את פעילויות המכירה".
לאחר  9שנים.
את חטיבת התפעול והשירות ,לצד מערך
אל און הצטרף להפניקס בשנת  2009ומונה התביעות ,תנהל קרן גרניט שמונתה למשנה
לתפקיד מנהל החטיבה בינואר  .2010מהחברה למנכ"ל.
נמסר ,כי במהלך השנים הגדיל משמעותית את
גרניט ( )50עובדת  19שנים בהפניקס ,במהלך
פעילות החטיבה בתחומי הביטוח והפיננסים ,בנה השנים הללו מילאה מגוון תפקידים ניהוליים
והעצים את אשכולות צפון וירושלים ושיפר
במספר תחומים :במערכות מידע ,בתחום
משמעותית את איכות השירות לציבור
הביטוח הכללי ,מנהלת תביעות ביטוח
הסוכנים והמבוטחים .בשנים אלה הפכה
כללי והחל ממחצית  2017כמנהלת
הפניקס למובילת השוק וחטיבת
מערך התביעות.
אוחיון ( )48עובד  14שנים
הלקוחות תרמה לכך באופן מהותי.
בהפניקס ,החל עבודתו כמפקח
בימים אלה ,ביקש לסיים את תפקידו.
באשכול צפון ולאחר מכן כמנהל
אייל לפידות ,מנכ"ל הפניקס ,ברך
יחידת המכירות באשכול ,כיהן ארבע
את אורן על שנים רבות של עשייה
שנים כמנהל אשכול צפון ,בהן העצים
ותרומה משמעותית להצלחת הפניקס
אייל אוחיון |
את פעילות האשכול והוביל לשיפור
ולחיזוק הקשר של הפניקס עם ציבור
צילום פביאן
באיכות השירות באשכול ובשנה האחרונה
הסוכנים .את חטיבת הלקוחות ינהל אייל
קולדורף
ניהל בהצלחה את אשכול מרכז.
אוחיון המכהן כיום כמנהל אשכול מרכז.
לפידות איחל הצלחה רבה לגרניט ולאוחיון
הפניקס מבצעת שינויים ארגוניים בחברה
במסגרתם תפוצל פעילות התפעול והשירות וציין את הזכות לקדם מנהלים מוכשרים שצמחו
מחטיבת הלקוחות ותנוהל תחת חטיבת תפעול בהפניקס לתפקידים בכירים ,בצוות העסקי.
מרכזית בראשות מנהל בדרג משנה למנכ"ל .במקביל ,הודיעה הפניקס גם על מינוי נאור צמח
חטיבת הלקוחות תתמקד בקידום ופיתוח פעילויות כמנהל אשכול צפון.
נאור ( )47הצטרף להפניקס לפני כתשע שנים
המכירה מול הסוכנים .נמסר כי מטרת השינוי –

אורן אל און | צילום :הפניקס

לאשכול צפון ,כמפקח ובארבע השנים האחרונות
כמנהל יחידת המכירות באשכול .הוא בעל תואר
ראשון בסטטיסטיקה ותואר שני בכלכלה ומנהל
עסקים.

פרשו מכלל ומקימים בית סוכן

אבי רוזנבאום ,צ'יקו זכריה וניר עובדיה ,חברו לאשת העסקים טלי חיים
לטובת העסק החדש > רונית מורגנשטרן

ש

לושה בכירים לשעבר מכלל ביטוח -
אבי רוזנבאום ,יעקב (צ'יקו) זכריה
(שניהם משנה למנכ"ל כלל לשעבר)
וניר עובדיה (סמנכ"ל בכיר בכלל לשעבר)
מקימים יחדיו בית סוכן חדש ,בשותפות עם אשת
העסקים טלי חיים .האחרונה היא בעלת מניות
בברק בית השקעות.
בית הסוכן יעסוק בתחילת דרכו בתחומי
החיסכון ארוך הטווח ,החיים והבריאות ,לצד ייעוץ
לבכירים ושירותים פיננסיים וטיפול בפרישה
לגמלאות .בהמשך עתיד בית הסוכן להתרחב גם
לתחום האלמנטר .קבוצת השותפים הציבה לעצמה
שתי מטרות עיקריות לתחילת דרכו של בית הסוכן.
הראשונה היא גיוס סוכנים והכשרתם לכניסה
לתוך הענף .זאת בנוסף ליצירת תשתית תפעולית
ושימוש במערכות טכנולוגיות ,מתן מקום ישיבה
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בית הסוכן יעסוק בתחילת
דרכו בתחומי החיסכון ארוך
הטווח ,החיים והבריאות,
לצד ייעוץ לבכירים ושירותים
פיננסיים וטיפול בפרישה
לגמלאות .בהמשך עתיד
בית הסוכן להתרחב גם
לתחום האלמנטר
קבוע לסוכנים ,תיאומי פגישות עבורם והדרכות
לסוכן המתחיל .המטרה הנוספת של בית הסוכן היא
רכישת חלק מהכנסות תיקים קיימים של סוכנויות
קיימות לטובת בית הסוכן.

ארבעת השותפים מכוונים לגיוס סוכנים חדשים
והכשרתם במקביל לרכישת נתחים מתיקי ביטוח
קיימים של סוכנים שימשיכו לעבוד בשותפות עם
בית הסוכן .בית הסוכן החדש יתמקד בתחילת הדרך
בתחומי ביטוח וחיסכון ארוך טווח וביטוחי הבריאות.
צ'יקו זכריה ,ראש מערך העסקים והמשנה
למנכ"ל כלל ביטוח לשעבר ,ורוזנבאום ,ראש
חטיבת החיסכון ארוך הטווח ,שגם הוא היה משנה
למנכ"ל כלל ,פרשו כמעט יחד מחברת הביטוח.
ניר עובדיה ,שהיה בתפקידו האחרון סמנכ"ל
בכיר ומנהל הישירים בכלל ביטוח ובעבר ניהל
את הישירים בהפניקס ,משלים את שלישיית
היוצאים מאותה חברת הביטוח .הם חוברים כאמור
לאשת העסקים טלי חיים ,בעלת מניות בברק בית
השקעות ,העוסקת גם בפעילויות רבות נוספות ,בין
היתר גם בתחום הביטוח.

העשרת הסוכנים

עו”ד קדם“ :רק סוכן מקצועי יוכל
לשרוד בשוק תחרותי זה”

סדנאות חדשות של המכללה לפיננסים וביטוח יארחו את עו”ד ארז קדם ,המתמחה
בניהול סיכוני ביטוח אלמנטרי  קדם יצייד את סוכני הביטוח בכלים מעשיים
שיסייעו למכור ביטוחים בצורה מקצועית יותר > רונית מורגנשטרן

ל

שכת סוכני ביטוח והמכללה לפיננסים
וביטוח ,פנתה לעו”ד ארז קדם לצורך מיזם
חדש בהעשרת סוכני הביטוח בתחום רכוש
וחבויות ,ובכך לצייד את סוכני הביטוח במספר כלים
פרקטיים ,ולהעביר את הידע המקצועי שלהם במ־
טרה למכור ביטוחים בצורה מקצועית ולהגדיל את
הכנסת הסוכן.
עו”ד קדם ,מתמחה בניהול סיכוני ביטוח בתחום
אלמנטרי מזה כ־ 20שנים .בשנים האחרונות עו”ד
קדם מקדם ברחבי הארץ הרצאות לסוכני ביטוח ואף
ייסד לפני כשנתיים קורסים בתחום הרכוש והחבויות
בלימודים מעשיים בתחום ביטוח עסקי .לאחרונה אף
יצר קורס דיגיטאלי בתחום הרכוש והחבויות.
לדברי רונן דניאלי ,מנכ”ל המכללה ,הפנייה
נעשתה לקדם לאחר פניות רבות ללשכה לקדם קורס
פרקטי בתחום זה בשיתוף המכללה לביטוח .לקראת
פתיחת הסדנאות ,קיימנו ראיון קצר עם קדם.
כמה שנים אתה בענף הביטוח?
“אני בענף הביטוח מזה כעשרים שנים ,התחלתי
את דרכי כמנהל תיק לקוחות בסוכנות “אמינים”
דאז ,בבעלות אפרים קריאל ומשם המשכתי למספר
תפקידי ניהול בתחום ביטוח האלמנטרי במספר

קדם .הצליח לשדרג את פוליסות הביטוח של לקוחותיו |
צילום :באדיבות המצולם

"הבנתי כי כדי להישאר מחובר לעולם הביטוח,
תיקי ביטוח מורכבים יכולים להתנהל עם יועצי ביטוח
מקצועיים בשיתוף עם סוכני ביטוח"
סוכנויות ביטוח מובילות” ,אומר קדם.
הוא מוסיף “לאחר מספר אירועי ביטוח שטיפלתי
בשיתוף סוכני ביטוח ומאחר ואני לא סוכן ביטוח,
הבנתי כי כדי להישאר מחובר לענף הביטוח המרתק,
תיקי ביטוח מורכבים יכולים להתנהל עם יועצי
ביטוח מקצועיים בשיתוף עם סוכני ביטוח”.
למה חשוב לך לשדרג את הידע המקצועי של
סוכני הביטוח?
“מחשבה זו נבעה מתוך שליחות של הרבה
שנים בהם הצלחתי לשדרג את פוליסות הביטוח
הסטנדרטיות ללקוחות שלי .חשוב להציב רף גבוה
מאוד של מקצועיות אשר מובילה ברוב המקרים
לתשלום תביעות ביטוח ביתר קלות ,זאת לעומת
מכירת פוליסות סטנדרטיות אשר מונפקות ללא
דיוקים הכרחיים שאמורים להיעשות לה טרם
הנפקתה ללקוחות”.
מה ה”אני מאמין” שלך?
“לעשות כל מה שאדם בוחר בדרך הנכונה והיעילה

כדי להפיק הנאה וערך מוסף לסובבים אותך .אני
מאמין כי רק סוכן מקצועי אשר לומד ומשדרג את
הערך והידע שלו יוכל לשרוד בשוק תחרותי זה.
מכאן נבעה לי המחשבה לפני כשנתיים להקים את
האקדמיה הפרקטית לביטוח ובכך להעביר את הידע
הרב שצברתי ושאני צובר ביום יום לסוכני הביטוח,
לשדרג את רמתם המקצועית ,בכדי למכור פוליסות
נכונות ללקוחותיהם ולהגדיל את מכירת הפוליסה
ברמה של מתן ערך מוסך ולא בהכרח ברמה של
הפרמיה”.
“אני מודה ללשכת סוכני ביטוח ולמכללה אשר
גייסה אותי להמשיך בשליחותי זו ולתרום מהידע
הרב שצברתי בעף הביטוח בתחום הרכוש וחבויות
במטרה לשדרג את הידע של סוכני הביטוח כדי שהם
יוכלו להיות חוד החנית המקצועית במכירת פוליסות
ביטוח ללקוחות הקצה שלהם עם הרבה ערך אנושי
ובמיוחד מקצועי .אני מאחל לכולנו בהצלחה ושנת
 2019פוריה”.

לפרטים ,סלבוס והרשמה לקורס שיפתח בתאריך  19.2.19במכללה בתל אביב לחץ כאן .הקורס יפתח בחיפה ובירושלים בהתאם ביקושים
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סוכן צעיר

"לרתום את הטכנולוגיה לטובת
שירות טוב ונגיש יותר"

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע
בעיניו  והשבוע  -סו"ב רועי לקר ,סוכן עצמאי בבית הסוכן "ברק פיננסים"
שם :רועי לקר
גיל31 :
מצב משפחתי :נשוי
סוג רישיון :ביטוח חיים ופנסיוני
השכלה :בעל תואר ראשון במנהל עסקים ,בנקאות
ושוק ההון
ותק בתחום 5 :שנים
מה עשית לפני שהיית סוכן ביטוח?
"במהלך לימודי התואר ראשון שלי בבנקאות ושוק
ההון ,עבדתי בבית השקעות אינפינטי .עם סיום
הלימודים השתלבתי בסוכנות ביטוח מובילה באזור
הצפון והחל משנת  2016אני חלק מקבוצת 'ברק
פיננסים' כסוכן עצמאי".
למה בחרת בתחום? מה אתה אוהב בו?
"היה חשוב לי להיות שליח שיעביר ללקוחות את
המידע בצורה ברורה יותר ,כי בסופו של דבר רוב
הציבור ניזון משמועות וכתבות ,שאינן מדויקות
במקרה הטוב וחוטאות לאמת במקרה הרע ,אני בסופו
של יום ,איש של אנשים ואוהב את הפגישות האישיות
והליווי האישי שהוא חלק עיקרי מאוד בעבודת הסוכן
ואכן השילוב של המקצועיות והאנושיות במקצוע
שלנו ,היא שדחפה אותי להיות סוכן".
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נתקלת בקשיים בתחילת הדרך?
להם אירוע ביטוחי .יכולתי להיות שם בשבילם
"ישנו פער גדול בין הלימודים האקדמאיים
על מנת להשיג עבורם את הטיפול הטוב
ומבחני רשות שוק ההון לבין הפרקטיקה
ביותר ולדאוג שיקבלו את תגמולי הביטוח,
בשטח ,וכמו בהרבה תחומי עיסוק אין
זה הדלק האמיתי להמשך העשייה שלי
תחליף לוותק ולניסיון .לכן בתחילת
בעולם הביטוח".
הדרך דאגתי להיות מלווה בסוכנים
אלו טיפים תוכל לתת לסוכנים הצעירים?
ותיקים ו'ברק פיננסים' הייתה ועדיין בית
"הייתי ממליץ לסוכן צעיר שמתחיל את
חם בנושא זה".
דרכו בתחום לחבור לבית סוכן ,בדיוק כמו
איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים צעירים?
לקר" .הקשר עם שאני עשיתי ,בית סוכן שהוא סומך עליו,
"הייתי שמח לקבל ליווי של הלשכה
הלקוחות חשוב מתאים לצרכים שלו ,שילווה אותו בצעדים
לי" | צילום:
באמצעות עדכונים וימי עיון בנושא חוזרים
הראלאופיר הראשונים בעולם מורכב ולא פשוט ויספק לו
של רשות שוק ההון ודרישות הרגולציה
את הכלים והמפתחות להצלחה".
המשתנות חדשות לבקרים".
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
הביטוח?
"אני רוצה לראות את עצמי עוד עשר שנים מלווה את
"סוכני הביטוח ילכו ויהפכו מקצועיים יותר ועל פני
לקוחותיי הוותיקים ואת בני משפחותיהם שיצטרפו
התמחויות רבות יותר – ביטוח ,פיננסים ,תכנון פרישה
במהלך השנים .כפי שציינתי ,הקשר עם הלקוחות הינו
וכיו"ב .יחד עם זאת על הסוכנים להבין שהעולם
אחת הסיבות שנכנסתי לעולם הביטוח ולצד הצלחתי
מתקדם לכיוון טכנולוגיה ודיגיטל והם חייבים להיות
העסקית .חשוב לי לשמור על הקשר עם הלקוחות".
חלק מהמשוואה ,לא במובן שהטכנולוגיה תחליף
תן דוגמה להצלחה אישית במסגרת עבודתך.
את סוכן הביטוח אלא שעל סוכן הביטוח לרתום
"היו לי מספר לקוחות ,שבמהלך הפגישה התעקשתי
את הטכנולוגיה לטובת שירות טוב יותר ונגיש יותר
איתם על רכישת כיסוי ביטוחי ובמרוצת השנים קרה
ללקוחותיו".

השתתפות עצמית

חילופים בצמרת :מנחם קלי מפנה
מקומו לרן קלי כיו"ר הקבוצה
אבי מור מונה לתפקיד מנכ"ל קבוצת קלי  מנחם קלי
ישמש כנשיא הקבוצה
קבוצת קלי ,ברוקר החיסכון הפנסיוני
וההשקעות הפרטי הגדול בישראל ,הודיעה היום
על סבב מינויים בצמרת בקבוצה .מנחם קלי,
יו"ר הקבוצה ומייסדה ,ישמש נשיא הקבוצה.
לתפקיד יו"ר הקבוצה מונה רן קלי ,אשר כיהן
בחמש השנים האחרונות כמנכ"ל הקבוצה .אבי
מור ,ששימש מנכ"ל קבוצת הלקוחות העסקיים
בקבוצה ,ימונה למנכ"ל הקבוצה במקומו של רן
קלי.
מנחם קלי אמר" :ייסדתי את קבוצת קלי בשתי
ידיי לפני כ־ 50שנה ואני זוכה ללוות במסע
מרתק את הקבוצה ואת התפתחותה .הקבוצה,
שהחלה את דרכה כסוכנות ביטוח ,הפכה עם
השנים למנהלת ההסדרים הפנסיוניים הפרטית

הגדולה במשק ובהמשך גם לברוקר מוביל
בתחום הפיננסים ,הבריאות והסיעוד.
"בשנים האחרונות ,בהובלתו של רן קלי
כמנכ"ל הקבוצה ,הרחבנו את מגוון השירותים
ללקוחות הפרטיים ,מתוך תפיסה של ניהול
סיכונים משפחתי ,המחייבת הסתכלות
הוליסטית על מכלול הנכסים הפיננסיים
והביטוחיים של הלקוח .במקביל ,המשכנו
בפיתוח השירותים לתאגידים ,בין היתר
בתחום ניהול השקעות ההון העצמי .שני
תחומים אלה צפויים להמשיך ולהתפתח
בשנים הקרובות".
רן קלי ,היו"ר הנכנס ,הוסיף" :חילופי
הדורות בקבוצה ומינויו של אבי מור ,אשר

מנחם קלי | צילום :יח"צ

צמח בקבוצה במגוון תפקידים ,מבטיחים
רציפות והמשכיות באסטרטגיה העסקית של
קבוצת קלי .בכוונתנו לשמר את הייחודיות
שלנו כגוף בלתי תלוי ואובייקטיבי ,המציע
ללקוחותיו פתרונות מיטביים של מגוון
חברות ביטוח ובתי השקעות ,מלווה אותם
בצמתי החיים ,ומתכנן קדימה עבורם".

מנורה מבטחים ערכה כנס מקצועי יוקרתי
לסוכני מועדון Top Agent
כ־ 100מסוכני המועדון נכחו בכנס שהתקיים בשבוע שעבר בחיפה ונהנו מהרצאות אנשי תקשורת
ומנהלים בכירים בחברה
מנורה מבטחים ביטוח ערכה בשבוע שעבר כנס מקצועי יוקרתי
לסוכני מועדון  .Top Agentהכנס בן היומיים ( )7-8/1/2019התקיים
במלון דן כרמל בחיפה בנוכחות ארי קלמן ,יו"ר מנורה מבטחים ביטוח,
ויהודה בן אסאייג ,מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח וכ־ 100מסוכני
המועדון ומנהלים בכירים.
עמוס רוקח ,מנהל אגף מכירות סוכנים ומשנה למנכ"ל מנורה
מבטחים ביטוח ,ברך את הסוכנים ,הודה להם על פעילותם ב־2018
וסקר את האתגרים המגוונים שיעמדו בפניהם בשנת .2019
בין המרצים בכנס היו :עמית סגל ,הכתב הפוליטי של חברת החדשות,
שהאיר פינות חבויות בסיקור הפוליטי בישראל; בכיר לשעבר במשרד
ראש הממשלה סיפר על לוחמי הצללים במערכת הביטחון; חילי טרופר,
איש חינוך ,קישר בין האתגרים בחינוך לניהול והובלת אנשים; השף אסף
גרניט פרש את משנתו הסדורה על הקמת והרחבת עסקים בארץ ובעולם.
גיא זוהר ערך סקירה על הפער שנוצר בין ציפיות הצופים ברשתות
הטלוויזיה לבין מהדורות החדשות המשודרות בפועל ,ואשת התקשורת
לוסי אהריש תיארה את התמודדותה כאשה עצמאית מוסלמית־
ישראלית מדימונה לצד הגשמתה המקצועית כעיתונאית ואשת
תקשורת בארץ.
בחלק האומנותי נהנו הסוכנים מהופעתו הסוחפת של הזמר שמעון
בוסקילה.

כמאה מסוכני המועדון ומנהלים בכירים | צילום :באדיבות מנורה

קבוצת מנורה מבטחים מתמחה בעיקר בניהול עסקי ביטוח ופנסיה.
הקבוצה מנהלת נכסים בהיקף של כ־ 188מיליארד שקל ומציעה מגוון
פתרונות בתחומי ביטוח חיים ,ביטוח בריאות ,ביטוח כללי ,קרנות
פנסיה חדשות וקופות גמל .מנורה מבטחים מחזיקה במלוא הבעלות
על קרן הפנסיה הגדולה בישראל ,מבטחים החדשה ,המנהלת נכסים
בהיקף של למעלה מ־ 116מיליארד שקל .בשנות פעילותה ,מאז שנת
 ,1935ביססה מנורה מבטחים שם של חברה אמינה ,יציבה ויצירתית,
המעניקה ללקוחותיה שירות מקצועי ,אמין ,יעיל ותשואות מהגבוהות
בענף הביטוח והחיסכון ארוך הטווח.

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

בכירי עולם ההשקעות יגיעו לכנס
ההשקעות האלטרנטיביות של עדיף
בכנס המקצועי יופיעו בין השאר פרופ' עמנואל ברלוצי ,קית' בלאק ,דן דוברי,
עו"ד רועי כהן ואודי אביטל  כמו כן ,יתקיים סמינר משקיעים בו יארחו
סוכנים ומתכננים פיננסים את לקוחותיהם > רונית מורגנשטרן
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צילוםShutterstock :

ב

יום רביעי הקרוב תערוך "עדיף" בשיתוף
לשכת סוכני ביטוח Platvest ,ואלעד
תכנון פיננסי ,כנס ראשון מסוגו תחת
הכותרת "המצפן להשקעות אלטרנטיביות" .הכנס
יתקיים במרכז אירועים "קסיופאה" שבהרצליה
ויחולק לשני חלקים .החלק הראשון מיועד לאנשי
מקצוע שכבר נכנסו לתחום (או למי שרוצה
להיכנס אליו) ויורכב מהדרכות ,הרצאות ורבי
שיח .בחלקו השני של הכנס ,שייערך החל מהשעה
 ,16:00יכולים הסוכנים והמתכננים להזמין את
לקוחותיהם לסדרת מפגשים עם גופי ההשקעות.
סמינר המשקיעים יתקיים בשני "ספרינטים"
שירכזו את ההרצאות ,במסגרתם ייחשפו לקוחות
הקצה למגוון האפשרויות הרחב.
בכנס ישתתפו שורת נציגים מחברות השקעה
מאירופה ומארצות הברית וכן פרופ' עמנואל
ברלוצי ,יו"ר ארגון המתכננים הפיננסים האירופי
ופרופ' קית' בלאק ,מנהל תכנית לימודים ובחינות

בארגון הבינלאומי  ,CAIAשהחל לפעול בישראל.
לצד הנציגים מחו"ל ישתתפו נציגי גופי ההשקעה
הישראליים המובילים ,אשר יציגו את מוצרי
ההשקעה שלהם – בעולם הנדל"ן על כל נגזרותיו,
עולם האשראי הצרכני והעסקי ,ובהזדמנויות
פיננסיות נוספות.
בין המשתתפים הישראלים :דן דוברי ,מייסד
איגוד המתכננים הפיננסים בישראל ומנכ"ל
חברת אלעד תכנון פיננסי ,שבנוסף להרצאתו
גם ינחה פאנל שיעסוק במדיניות והסדרת התחום
האלטרנטיבי בישראל ,בו ישתתפו עו"ד רועי
כהן ,נשיא להב; אודי אביטל ,יו"ר ועדת פיננסים
בלשכת סוכני ביטוח; מתיו סולטר ,יו"ר CFA
ארגון האנליסטים הפיננסים; וירון גינדי ,נשיא
לשכת יועצי המס.
כמו כן ,ישתתפו עומר רבינוביץ ( ,)CFPמייסד
ומנכ"ל אינווסטור  ;360אילן בויקו ,בעלים
ומנכ"ל  ;INTEGO INHouseדנה סנדר ,מנכ"לית

ומייסדת ארנו קפיטל; אלון כץ ,מייסד ומנכ"ל
 BTBBישראל; יאיר בן דוד ,מנהל תחום תאג�י
דים וסוכנויות בטריא; ד"ר גל אביב ,מנכ"ל
 ;blenderירון קנדלקר מ־ ;Realife-Groupגיא
קרן ,מנכ"ל  WEALTHSTONEנדל"ן; ואיציק
נוי ,מנכ"ל קרן וואליו.

בשבוע הבא

רק לחברי לשכת סוכני הביטוח

מחיר מיוחד

 120שקלים

ביטוח | פנסיה | פיננסים
מובילים לאלטרנטיבה בהשקעות

המצפן להשקעות אלטרנטיביות
יום ד'| 23/1/19 ,

קסיופאה קניון ארנה ,רחוב השונית  ,2הרצליה

בעולם הפיננסי הלא יציב חייבים לדעת איך לפזר את ההשקעות
מעוניינים להכיר את האנשים העומדים מאחורי ההזדמנויות ולהשקיע בתחום
הצומח והמתפתח? הכנס הזה נועד לכם!

 - 13:45-08:00כנס ייעודי לאנשי מקצוע
מתמקצעים בעולם ההשקעות האלטרנטיביות:

לומדים כיצד לעזור ללקוחות לצאת מאזור הנוחות שלהם ולשלב אפיקים אלטרנטיביים בתיק ההשקעות שלהם

נחשפים למגוון אפיקי השקעה חדשים:

קרן חוב נדל"ני במסלול פנסיוני קרן השקעה בטיפול סיעודי בבריטניה
השקעות נדל"ן במתחמי מגורים בארה"ב מימון פרויקטים בהתחדשות עירונית הלוואות בין אנשים ועוד

נטוורקינג עם ראשי חברות ההשקעות האלטרנטיביות

ארוחת צהריים ומפגשי אחד אל אחד להיכרות אישית ומעמיקה

 19:30-16:00סמינר משקיעים לקהל הרחב
אנשי המקצוע מארחים את לקוחותיהם ואת ציבור המשקיעים הרחב להיכרות עם הפרויקטים והזדמנויות
ההשקעה באפיקים אלטרנטיביים.
סדרת מפגשים מיוחדת ,בשפה פשוטה ובאווירה נינוחה ,עם בכירי עולם ההשקעות החדש
בין המשתתפים:
פרופ' קית' בלק ( ,)Keith Blackמנהל תכנית לימודים ובחינות לארגון הבינלאומי  ;CAIAפרופ' עמנואל ברלוצי ,יו"ר  – EFPAארגון המתכננים הפיננסים
האירופאי; עומר רבינוביץ ( ,)CFPמייסד ומנכ"ל  ;INVESTOR 360מתיו סולטר ,יו"ר  CFAארגון האנליסטים הפיננסים; עו"ד רועי כהן ,נשיא להב – לשכת ארגוני
העצמאים והעסקים; אודי אביטל ,יו"ר ועדת פיננסים ,לשכת סוכני הביטוח; ירון גינדי ,נשיא לשכת יועצי המס; אילן בויקו ,בעלים ומנכ"ל ;INTEGO INHouse
אנדרו סטונס ,מנהל מכירות אירופה ;MONTREUX ,דניאל מקונגל ,Sellar Property Group )Daniel McGonigle( ,מיוזמי בניין השארד ,לונדון; יאיר בן דוד,
מנהל תחום תאגידים וסוכנויות ,טריא; ירון קנדלקר ;Realife-Group ,גיא קרן ,מנכ"ל  WEALTHSTONEנדל"ן; שלומית יהב ,מנהלת מכללת עדיף; איציק נוי,
מנכ"ל קרן ואליו; דנה סנדר ,מנכ"לית ומייסדת ארנו קפיטל; אלון כץ ,מייסד ומנכ"ל  BTBישראל; ד"ר גל אביב ,מנכ"ל blender

לפרטים ולהרשמה
ההשתתפות בכנס ובסמינר המשקיעים תקנה  1נקודה  CPDלמתכננים פיננסים בכ"א מהמפגשים
בשיתוף

Robo Advisor

נקודה למחשבה

צילום :פרג'

סוכן הביטוח הוותיק בעידן הטכנולוגי
> סו”ב מאיר רוטברג

"

משהו הזיז לנו את הגבינה” – אין ספק
שהקדמה וההתפתחות הדיגיטלית משרתת
אותנו במישורי חיים שונים .אולם נשאלת
השאלה האם אמנם היא משרתת את כולם?
ככל שמדובר בדור הצעיר“ ,דור ה־ ,”Yהיכולת
שלהם לנצל את הקדמה לטובת ההתפתחות
המקצועית-עסקית שלהם ברורה .זהו דור שיש לו
יכולת חשיבה מהירה ,גישה לרזי הטכנולוגיה ,דור
שצמח וגדל עם העידן והמהפכה הדיגיטלית.
אולם כשאנחנו מדברים על סוכני ביטוח ותיקים,
אנחנו עדים לבעיה קשה ביותר אשר משאירה אותם
הרחק מאחור בכל הקשור לקדמה הדיגיטלית .וכך
נוצר מצב של  .No fair playנתוני הפתיחה
שלהם בתחרות על שוק הביטוח הם מהרגע הראשון
נחותים.
אשמח לצטט לכם את היועץ העסקי שלי ,רוני
קרמר ,אשר מלווה סוכנויות ביטוח בפרויקטים
של העברה בין דורית .לאחרונה סיפר לי שעמל
קשות לשכנע סוכנות ביטוח ותיקה להפסיק לשלוח
פוליסות ביטוח בדואר ישראל ולהתחיל לשלוח
את הפוליסות בדואר האלקטרוני כפי שאושר כבר
מזמן על ידי הפיקוח.

האתגר הדיגיטלי

סוכנים רבים לא מעזים להתמודד עם אתגרי
הדיגיטציה ומשלמים על כך מחירים כבדים .גם

בהיבטים של התייעלות ארגונית ,מהירות תגובה
וכנגזרת מכך והגרוע מכל  -הפסדים כספיים.
סוכנים ותיקים מתקשים בהטמעת השימוש בכלים
הדיגיטליים וההשלכה העיקרית היא חוסר יכולת
להטמיע את דרישות הרגולציה ,דבר אשר אף
מעמיד אותם בפני סיכונים של עבירות על כללי
הרגולציה ואף חושף אותם לסיכונים של קנסות.
פעולות פשוטות כגון גישה להר הביטוח,
למסלקה הפנסיונית ,שלא נדבר על שיגור ישיר
של הצעות לביטוח ומסמכי הנמקה .כל אלו הופכים
להיות אתגר טכנולוגי־דיגיטלי שלסוכנים ותיקים
קושי רב להתמודד איתו .אנחנו מכירים מקרים
רבים שסוכני ביטוח ותיקים מרימים ידיים ובשל
כך נמנעים מלהמשיך למכור והתיק הביטוחי שלהם
הולך ומצטמצם.
התובנות הללו אינן זרות לאיש מאתנו ,אולם מאז
היותי פעיל בלשכה והחשיפה הרבה שאני מקבל
בקרב ציבור הסוכנים ,הפגישה אותי עם הבעיה.
סוכנים ותיקים פונים אלי לעזרה ואני מקבל
טלפונים רבים ובקשות לסיוע .אותם סוכנים שהיו
עבורי מושא הערצה על היכולות והעוצמה האישית
שלהם  -היום אני שמח לגמול להם ולעזור להם.
דור הסוכנים הוותיק ,זה שייסד את הענף ,זקוק
לנו על מנת לשרוד ולהמשיך להתקיים בכבוד.
חובה עלינו למצוא פתרון ולסייע לדור הסוכנים
הוותיק בענף ברוח “אל תשליכני לעת זקנה” .בל

טכנולוגיה .לא רק לצעירים | צילוםShutterstock :

נשכח שיום אחד גם אנו נחשב ל”דור הוותיק”.
ניתן לשקול ליישם את פרוייקט “סוכן מלווה”
גם בתמונת המראה – הפעם סוכן צעיר שילווה
סוכן וותיק .כמו כן ,חשוב לבנות תכניות הכשרה
יעודיות במכללה שמטרתן להנגיש את הטכנולוגיה
החדשנית לדור הוותיק.
הכותב הינו יו”ר ועדת הרווחה בלשכה

צילום :באדיבות הלשכה

"דראקליזציה ולא דיגיטליזציה"

> סו"ב ישראל אליוביץ

ה

יה היה סוכן ביטוח שהיה נאמן לחברות
הביטוח ,הוא ״פיטם״ אותם בפוליסות ולאט
לאט הם ״התרחבו״ לגובה ולרוחב .ניסו
לשכנע את הסוכן לעבוד עם חברה מתחרה ,הוא סרב
בעדינות ונשאר נאמן לחברת הביטוח ,שהונה העצמי
הלך וגדל עם השנים הודות לו ולחבריו למקצוע.
מעת לעת התחלפו בחברה מנהלים ,עובדים,
ושומרים בכניסה לבניין .מי לא התחלף? סוכן
הביטוח הנאמן לחברה .כאן המקום לומר את
האמת ,שהסוכן לא עבד בהתנדבות וקיבל עמלה
עבור עבודתו בימים ובלילות ,למען לקוחותיו.
הסוכן ידע ״שהפרה נותנת חלב״ ולאחר
התפתחות ״הדיגיטליזציה״ ואמצעי התקשורת
האישית לכל בית בישראל ,התברר לו שאין צורך
בשרותי הסוכן והאינטרנט יכול להחליף אותו
ולהעשיר את קופת החברה .עוד התברר לסוכן
שההנחה שלו מוטעית ,הפרה לא נותנת חלב.
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ברגע האמת הסוכן הריח את נותני העמלות
וחש בכספו ובנפשו ש״הסוס עשה את שלו" .את
האמת אפשר לומר ,הכל נובע לא משנאת הסוכן
אלא מאהבת הממון .לכם ,סוכן יקר ,אמור מהיום
״דראקליזציה״ ולא ״דיגיטליזציה״.
והמשל :״איכר אחד החליט לחסוך בהוצאות וכל
יום הוא הקטין את מנת האוכל של החמור ,כך
שהחמור רזה ,ולא הוציא מילה מפיו ,אולם ,איך
שהחמור התרגל למצב ,לפתע הוא מת״.
מסקנה חשובה לסוכנים :לא להשאר חמור היכן
שבעל הבית מקצץ במזון ,אלא לעבור לבעל בית
שחושב עליך.
כתבה זו נכתבה בעקבות פרסום של חברות
הביטוח המציג את האפשרות לדלג על הסוכן
ולעשות ביטוח דרך באינטרנט.
הכותב הינו אב בית הדין של לשכת סוכני ביטוח

מהיום דראקליזציה ולא דיגיטליזציה | צילוםShutterstock :

משולחנו של היועמ"ש

נהג הגרר נעלם עם המשאית –
ביהמ”ש אישר את מכתב הדחיה
צילום :גיא קרן

נהג מתחזה התקבל לעבודה בחברת שירותי גרירה ,גנב את משאית הגרר עם שני
הרכבים שהיו עליה – ונעלם  המעסיק התבשר שפוליסת הביטוח שרכש
אינה מכסה מקרה שכזה > עו”ד עדי בן אברהם

ל

פלוני יש חברה העוסקת בגרירת רכבים.
אלמוני ,שהינו נהג משאית במשקל  15טון,
מבקש להתקבל לעבודה אצל פלוני .אלמוני
מציג ת.ז ,.רשיון נהיגה ותעודת יושר מהמשטרה.
פלוני ,בוחן את המסמכים הנחזים להיות אותנטיים
ומקבל את אלמוני לעבודה ,כנהג משאית גרר.
אלמוני מתחיל בעבודתו כנהג גרר ,ולמחרת נעלם
עם משאית הגרר אשר עליה  2רכבים .חברת האיתור
העוקבת אחר משאית הגרר ,פנתה אל פלוני ושאלה
אותו למיקום המשאית ,אך כל נסיונות ההתקשרות
לאלמוני עלו בתוהו והוא נעלם .בדיעבד התברר כי
המסמכים שהוצגו לפלוני היו מזוייפים ואלמוני הינו
מתחזה.
לשמחתו של פלוני ,הוא רכש פוליסת ביטוח והוא
פנה למבטח וביקש לקבל את תגמולי הביטוח.
המבטח ,לאחר שעיין בנסיבות המקרה ,הודיע
לפלוני כי התביעה תדחה מהטעם שהפוליסה לא
מכסה גניבה על ידי עובד המבוטח או מורשה מטעמו.
פלוני הגיש תביעה כנגד המבטח וכן כנגד
סוכנות הביטוח והסוכן שטיפל בענייני התובע
מטעם הסוכנות בטענה כי לא הציגו לפניו את כל
האפשרויות הביטוחיות על מנת להגן עליו מכל
מעשה גניבה ,לרבות בידי עובד או מורשה ,אם
קיימת תוספת ביטוחית כזו.

מתחזה לא נחשב עובד

בית המשפט השלום בירושלים ,נדרש לשבת על
המדוכה בסוגיה זו .כנגד חברת הביטוח טען המעסיק
כי התביעה מבוססת על פוליסת ביטוח כלי רכב מעל
 3.5טון ,וכן לתשלום מתקן ההרמה ואובדן הכנסות.
ביהמ”ש קובע כי מלשון הפוליסה ניתן ללמוד כי
חריגיה נועדו למנוע כיסוי ביטוחי בכל מקרה של
גניבת הרכב בזדון על ידי מי מעובדי המבוטח או כל
אדם אחר בשירות המבוטח .המעסיק מבקש לראות
בעובד רמאי ומתחזה ומשכך הוא לא יכול להחשב
כ”עובד” לעניין לשון הפוליסה.
אלא שביהמ”ש לא מקבל את האבחנה שעורך
המעסיק ,וקובע כי הדבר אינו מתיישב עם הגיונו
של חוזה הביטוח ו/או תכליתו ,שהרי חברת הביטוח
מבהירה שהיא אינה מבטחת את מי שקיבל לידיו את
כל אמצעי ההגנה של משאית הגרר .היגיון זה אף
עולה מרשימת האנשים עליהם חלים החריגים הללו,
הכוללים את המבוטח ,העובדים ,בני משפחה וכל
אדם הנמצא בשירות המבוטח .לכן ,התכלית הינה
שאין מקום לבצע הבחנה בין מסירת אמצעי ההגנה
לפלוני או לאלמוני.
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הפוליסה לא מכסה גניבה על ידי עובד המבוטח | צילוםshutterstock :

יתכן שנפלה רשלנות מצד
המעסיק שבחר להפקיד בידי
המתחזה ,לאחר יום וחצי של
חפיפה ,את השליטה על משאית
שעליה שני רכבים בשווי לא
מבוטל ,וזאת חרף העובדה
שהתמונה שהוצגה לו בת.ז .לא
תואמת לאדם שניצב מולו והוא
לא טרח לשוחח עם המעביד
הקודם של המתחזה
ביהמ”ש אף מציין כי הוא אינו משוכנע שלא
נפלה רשלנות מצד המעסיק שבחר להפקיד בידי
המתחזה ,לאחר יום וחצי של חפיפה את השליטה על
משאית שעליה שני רכבים בשווי לא מבוטל וזאת
חרף העובדה שהתמונה שהוצגה לו בת.ז .לא תואמת
לאדם שניצב מולו ,לא טרח לשוחח עם המעביד
הקודם של המתחזה וזאת על אף שהמעסיק כבר נפל
קורבן לגניבה על ידי עובד בעבר.
משכך ,קובע בית המשפט כי התקיים החריג
בפוליסה ויש לדחות את התביעה כנגד המבטח.
התביעה נגד מבטחת האחריות המקצועית של

המעסיק נדחתה אף היא מהטעם שהחבות המקצועית
שהורחבה הוגבלה אך לכזו שמקורה ברשלנות או
בטעות בקשר עם מתן השירותים על ידי המבוטח או
הבא מטעמו ,ופשיטא כי גניבה מכוונת של המשאית
והרכבים עליה על ידי מורשה מטעם המבוטח אינה
באה בכלל זאת.

התביעה כנגד סוכני הביטוח

המעסיק טען כי הסוכנים התרשלו בכך שלא יידעו
אותו על אפשרות רכישת פוליסה הכוללת הרחבה
לגניבה בידי עובד או מורשה .בעדותו טען המעסיק
כי הסוכן הסביר לו שאין כיסוי כנגד גניבה על ידי
עובד ,וכך גם העיד סוכן הביטוח אשר הוסיף “ככל
שידוע לי לא ניתן היה כלל להשיג כיסוי ביטוחי
מעין זה לתובעת” .יתרה מכך ,המעסיק היה מודע
לסיכון זה ואף פנה לסוכן מעת לעת לאורך השנים
ושאל אם יש חדש ביחס לרכישת תוספת כיסוי
למקרה שכזה ונענה בשלילה.
לכן ,בנסיבות אלו ,קובע ביהמ”ש כי לא נפל
פגם בהתנהלות סוכן הביטוח והמעסיק היה מודע
לסיכונים הקיימים בפוליסה .בשלב זה לא ידוע אם
יוגש ערעור לביהמ”ש המחוזי על פסק הדין.

הכותב הינו היועץ המשפטי
של לשכת סוכני ביטוח

תכנון פרישה

צילום :ערן ירדני

בדקה ה־ :90רב חובל הגיע רגע
לפני הפרישה והציל מטביעה
עשרות אלפי שקלים

סו”ב אייל רחוביצקי מסביר מדוע יש לבצע תכנון פרישה רק עם
מומחה בתחום וכיצד נבצע זאת במקרי פרישה מורכבים

ה

שבוע הגיע אלי פורש בדקה ה־ ,90ועדיין
זה עושה את כל ההבדל .הפנה אותו אלי
רואה חשבון ,שאמר לי רק שזה לקוח חשוב
שלו ושאטפל בו כמו שצריך ,ויותר מזה לא הייתי
צריך לדעת .כיוון שהפורש שלנו היה חובל במשך
יותר מארבעים שנה אקרא לו “קפטן” לצורך הפשטות.
קפטן שוחח איתי טלפונית ,והפצרתי בו שיבוא כמה
שיותר מהר .מהניסיון שלי ,אם גיליתי טעויות או
אפשרויות לשינוי לפני שמנפיקים את טפסי - 161
החיים הרבה יותר פשוטים.
קפטן הגיע עם  48שנות עבודה במקום אחד ועם
שכר מבוטח מכובד .יש לו קרן פנסיה ותיקה עם
צבירות גבוהות וקצבה חזויה של כ־ 15,000שקל
בחודש .בתשאול הבנתי שלמרות שהוא בחופש כבר
מספר חודשים ,הצבירה הנותרת אמורה לשלשל
לכיסו כ־ 200אלף שקל ברוטו ,השלמות פיצויים
מהסכם העסקה יוסיף עוד  300אלף שקל .פיצויים
העומדים לזכותו בצבירות בקופות גמל עומדים
על  400אלף שקל וימי מחלה אמורים להעלות
את הסכומים בעוד  200אלף שקל .כל זאת מעבר
לצבירת הפיצויים בקרן הפנסיה הוותיקה שהיא
כמובן נותרת לקצבה.
מיד הזמנתי קבצי מסלקה עדכניים ,וכשהגיעו
ממש לא הופתעתי לראות שכל הפיצויים בקופות
הגמל הוניים .הקפטן שלנו עמד לפרוש עם מענקים
חייבים במס של כ־ 1.1מיליון שקל ,רובם כפיצויים.
אחרי שהטבעתי אותו בשלל מונחים מקצועיים
הוא התחיל להבין שמזל שלא חיכה לרגע האחרון.
כאשר אנו בודקים תיק כזה חשוב לזכור ,שאיך
שלא נסובב את זה ,התקרות שמס הכנסה מאפשר
הן מוגבלות ,וגם אם ננצל את המקסימום נגיע
לכ־ 590אלף שקל .לכן עומדות בפנינו שתי
אופציות מעניינות לפעולה .אפשרות אחת היא
שגרתית ,פריסת יתרת הפיצויים החייבים למספר
שנים קדימה והפחתה ממס מרבי לרמות של סביב
ה־ .30%אפשרות שניה היא לשנות את כללי
המשחק ,להפוך את הפיצויים הנותרים לקצבתיים,
ולתת לו לקבל קצבה נוספת ,או אולי בעתיד להוון
את היתרות .לאחר שניתן לו לבחור ,נבין כי בכל
אחת מהאפשרויות הללו נחסוך סכומים גבוהים,
והבחירה הסופית היא בידי הקפטן שלנו .את
היתרות שיישארו לו בסל הפטור במסגרת קיבוע
הזכויות נקצה לטובת פתרון המיסוי לקצבה או
להיוון .לפי מה שיחליט.
עוד נקודה מעניינת היא כמות ימי החופשה שצבר.
 17 | 20בינואר 2019

חיסכון של עשרות אלפי שקלים בזכות תכנון פרישה נכון | צילוםshutterstock :

הקפטן שלנו עמד לפרוש עם מענקים חייבים במס של כ־1.1
מיליון שקל ,רובם כפיצויים .אחרי שהטבעתי אותו בשלל מונחים
מקצועיים הוא התחיל להבין שמזל שלא חיכה לרגע האחרון
במידה ולא נעשה איתם כלום הוא יגיע לשיעור מס
גבוה מאוד השנה ,וחלק משמעותי יכנס למיסוי של
 .47%לכן יהיה צורך בפריסה של מענק ימי החופשה.
ואחרי שדיברנו והכברנו מילים נגיע לבונוס.
הקפטן משקיע כבר  48שנים בקרן פנסיה ותיקה,
כלומר מצפים לנו עוד מענקים חייבים במס של
קרוב ל־ 300אלף שקל נוספים .וגם לזה יש פתרונות.
כעת יש צורך לפנות לפקיד השומה ולבקש כחלק
מהליך קיבוע הזכויות להתיר את הסכום הנוסף
כמענק פטור ממס שאינו על חשבון יתרת ההון
הפטור.
לסיכום ,תכנון הפרישה שלו חסך לו מאות אלפי
שקלים .וחשוב לציין כי המקרה הזה אחד היחידים
בהם יש צורך בפריסות פיצויים קדימה וגם אחורה.
מימוש כספי פיצויים הוניים מירביים לפי התקרות
הפטורות ,פריסות ימי חופשה ,היוון תגמולים

ופיצויים קצבתיים וכן שינויים בצבירת הפיצויים
מהוניים לקצבתיים ,והכל תחת לוח זמנים קצר
מאוד.
אני שמח שהפורש הגיע אלי ולא לרואה חשבון
או עורך דין ,שכן אין הם היו יכולים לבצע חלק
מהתהליכים אותם פירטתי .וגם אתם ,זכרו
שכאשר יש לנו מקרי פרישה מורכבים ,מתכנני
פרישה בעלי רישיון בתחום הפנסיוני חשוב
שיובילו את התהליך ולא בעל מקצוע אחר.
לסיום ,הקפטן שלנו יצא לפרישה מעושרת ובקרוב
גם חבריו הימאים יבואו לבקר .עליהם ועל הפרישה
המעושרת שלהם אספר בהמשך.
הכותב הינו מומחה תכנון פרישה בסיריוס תכנון
פרישה ,חבר ועדת הפיננסים בלשכת סוכני
ביטוח ,סוכן השנה לשנת  2018בענף הפיננסים

נקודה למחשבה

לקראת סיום הסכמי ברירת המחדל:
כך נתנהל מול המעסיקים והעובדים
בעוד כחודש וחצי יסתיים עידן “ההסכמים ברבים” הישנים אליהם צורפו לקוחות ללא
הליך של שיווק פנסיוני  עדכון המעסיק ,ליווי העובד וביצוע שיווק פנסיוני בצורה
יזומה – הן חלק מהאפשרויות העומדות בפני הסוכנים > סו”ב יובל ארנון

ב

חודש מרץ  2019תיכנס לתוקפה הפעימה
השנייה של סיום הסכמי ברירת המחדל
הקיימים ,או מה שכונה “הסכמים ברבים”
אשר אליהם צורפו עובדים בעבר ,כאשר לפני שנה
הוקדמו והסתיימו כל ההסכמים מסוג זה בהם היו
דמי ניהול מקסימליים .6/0.5
למעשה ,במרץ הקרוב תם עידן ההסכמים הישנים
בהם כאמור צורפו לקוחות ברשימות בלבד וללא
כל הליך של שיווק פנסיוני ,ולאור המצב החדש
כדאי לכל סוכן שבתיקו יש הסכמים כאלו להתארגן
בהתאם ולשקול את צעדיו כיצד להמשיך להתנהל
מול המעסיק והעובדים.
אם נוסיף לכך גם את המציאות החדשה ,בה נאסר
על גוף מוסדי לשלם עמלה בגין צרוף עובד שלא
דרך שיווק פנסיוני כמקובל ,הרי זאת סיבה נוספת
להיערך לקראת חודש מרץ בהתאם ולקבל החלטות.
מחודש מרץ הקרוב ,חייב כל מעסיק אשר קולט
עובד חדש לשורותיו לצרף אותו לאחת מ־4
הקרנות אשר זכו במכרז האחרון (פסגות ,מיטב
ד”ש ,אלטשולר שחם והלמן אלדובי) .התנאי לכך
הוא שהעובד לא הנחה את המעסיק להצטרף לקרן
או תוכנית בה בחר על בסיס החלטה אישית שלו,
או עבר הליך של שיווק פנסיוני ע”י בעל רישיון
ובחר בתוכנית מסויימת .רק במצב כזה ,של אדישות
מבחינת העובד לחסכון הפנסיוני שלו ,יכול המעסיק
לצרפו לאחת מאותן הקרנות ולמעשה יצא ידי
חובתו על כל המשתמע מכך.
דרך אגב ,למעסיק יש עוד אפשרות והיא לגשת
למכרז ולא להסתמך על המכרז של המדינה ,לפנות
לכל הגופים במשק העוסקים בתחום הפנסיוני
ולקבל מהן הצעות על בסיס  3רכיבים ,כאשר
דמי הניהול מהווים לפחות  50%בשקלול הסופי.
להערכת אנשי מקצוע בתחום זה ,הסבירות לראות
מעסיקים מבזבזים זמן ואנרגיה וכסף במכרזים מסוג
זה הן נמוכות ביותר.

האפשרויות העומדות בפני
הסוכנים

אלו אפשרויות עומדות בפני סוכנים אשר נמצאים
כיום אצל מעסיקים עם הסכמים ישנים? לפני שאדון
באפשרויות ,אציין רק כי בכל מקום בו צורפו
עובדים ברשימות ,הסוכן למעשה “שקוף” מבחינת
העובדים ,הם אינם מכירים אותו ,הוא חסום להיכנס
למידעים של העובדים כי הוא לא מופיע כסוכן
שלהם בשום מקום ,אצל חלק מהסוכנים יש הסכם
סוכן–מתפעל אשר מאפשר לו להיכנס למידעים
 17 | 21בינואר 2019

יובל ארנון | צילום :ערן ירדני

מחודש מרץ הקרוב,
חייב כל מעסיק אשר קולט
עובד חדש לשורותיו לצרף
אותו לאחת מ־ 4הקרנות
אשר זכו במכרז האחרון .זאת
בתנאי שהעובד לא הנחה
את המעסיק להצטרף לקרן
או תוכנית בה בחר על בסיס
החלטה אישית שלו
הקשורים למעסיק כגון יתרות פיצויים ועוד .זה
המצב השכיח ברוב המקומות ומפה צריך לקבל
החלטות לפעולה בטווח המיידי ,ולא להמתין למועד
פקיעת ההסכמים הקיימים.
ניתן להגיע למעסיק ,לעדכן אותו בתהליך
החדש ,ולבקש להיפגש עם כל עובד חדש כדי
לערוך לו הליך של שיווק פנסיוני מסודר ,אשר
בסופו יבחר העובד את המוצר והיצרן ,ומנגד
הסוכן גם יוכל לקבל עמלה מהגוף המוסדי בגין
עובד זה .מעבר לעדכון המעסיק ,ניתן להמשיך
מכאן והלאה ללוות את העובד על ציר הפנסיה
לאורך כל שנות עבודתו.
יש לא מעט משתנים אשר יכולים להשפיע על

הסוכן לבצע פעולות אלו ,בין אם מדובר בשכר
הממוצע ,תחלופה אצל המעסיק ,פוטנציאל להגדלת
הכיסוי הביטוחי ע”י מוצרים נוספים ועוד .אפשר גם
לתמצת זאת בכדאיות הגלומה במהלכים אלו עבור
הסוכן.
חשוב גם לזכור ,כי למעשה פעולות כאלו גם
מחזקות את המעסיק אשר מספק לעובדיו הליך
שיווק פנסיוני ע”י בעל רישיון מקצועי ולמעשה
נותן ערך מוסף לעובדיו בכל הקשור לתנ”ס שלהם.
אפשרות נוספת ,לוותר על העבודה עם המעסיק
הקיים בכל הקשור לקליטת עובדים חדשים ,להנחות
את המעסיק מה לעשות ואיך לצרף עובדים דרך אחת
מ־ 4קרנות ברירת המחדל ,ולזוז הצידה מכל הקשור
לעריכת התנ”ס של העובדים החדשים .גם פה עדיין
עומדת לרשות הסוכן האופציה לפנות בצורה יזומה
לעובדים קיימים אשר יבחר לפי קריטריונים שונים
ולבצע עבורם הליך שיווק פנסיוני.
יש כמובן אופציות נוספות כולל פיתוח מנגנונים
בגין העברת לידים ותגמול חד פעמי בגינן ,פגישות
לפני המועד הקובע עם המעסיקים יחד עם הגופים
המוסדיים במטרה לשדרג הסכמים קיימים ועוד ,אך
כל אופציה מסוג זה צריכה להיבדק לגופו של עניין
הן ע”י הסוכן והן ע”י הגוף המוסדי.

יחד עם המבוטח

סוכן שחפץ לשמר מבוטח קיים משום שרואה בזה
חשיבות ויכולת גם להתפתח עם הלקוח בכיוונים
נוספים ובכך להפוך את הלקוח למרכז רווח  -ראוי
לו שיקבע פגישה מסודרת ,יציג את שרותיו השונים,
יבצע הליך מסודר של שיווק פנסיוני ומפה יצעד
ביחד עם המבוטח שנים רבות קדימה .ולהיפך ,היכן
שאין רצון להיפגש עם המבוטח מהסיבות ההפוכות
שמניתי לעיל ,צריך לקחת בחשבון שמדובר
במבוטח על זמן שאול אשר יכול להיגרע כל יום
בעתיד ,והפסד כזה ראוי לגדר כבר היום.
מרץ  2019עומד כבר בפתח ,כל סוכן יכול לדרוש
מהקרן איתה עבד לקבל לידיו את הרשימות של
“הסכמי ברבים” שעשה בעבר ועל בסיס רשימות
אלו והכרת המעסיקים ,כולל משתנים שצויינו כגון
רמות שכר ,תחלופה ,פוטנציאל גלום ועוד  -לקבל
החלטה מה לעשות .מה שבטוח שחייבים לנהוג
על בסיס הפתגם “סוף מעשה במחשבה תחילה”
וככל שזה יהיה מוקדם יותר כך ייטב לכולם .חומר
למחשבה.

הכותב הוא מנכ”ל משותף "ארנון את וינשטוק”

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

ג

דל מספר חברות הביטוח האמריקאיות המשנות את מודל הפעי־
לות עם סוכני הביטוח .החברות עוברות יותר ויותר לעבוד עם
מודל של סוכני ביטוח עצמאיים ,במקום הסוכנים הביתיים.
חברת הביטוח האמריקאי ת  ,The Columbusהפועלת מבס�י
סה באוהיו ,החליטה ליישם את המודל של סוכני הביטוח העצמאיים.
היישום של המעבר למודל זה יושלם בשנת  .2020החברה משווקת
פוליסות ביטוח בשורה של ענפי הביטוח כביטוחי רכב ,ביטוח דירות
ובתים ,ביטוח נכסים מסחריים וביטוחי חיים .עד עתה ,החברה שיווקה
את מוצרי הביטוח גם באמצעות סוכני הבית וגם סוכנים עצמאיים.
יש כבר עשרת אלפים סוכני
ביטוח עצמאיים ברחבי ארה”ב
העובדים גם עם החברה.
לפי נתוני החברה ,יש לה כא־
לפיים סוכנים ביתיים .הם יוכ־
לו להיקלט במערך סוכני הבי־
טוח העצמאיים .בדרך זו רוצה
חברת הביטוח מאוהיו להתייעל
ולהשתחרר מהאחזקה של אלפי
סוכני הביטוח הביתיים.
עוברות לסוכנים עצמאיים

לסוכנות ביטוח ותיקה בפ"ת דרושים פקידת ביטוח מנוסה
בתחום אלמנטרי סוכן מתמחה או עם רישיון פנסיוני
לניהול תיקים נציגי מכירות טלמרקטינג עם ניסיון
במכירת מוצרי ביטוח .קו"ח לווצאפ  050-2421995או
מייל rafim.ins@gmail.com
לסוכנות ביטוח ותיקה בפ"ת דרושים פקידת ביטוח מנוסה
בתחום אלמנטרי סוכן מתמחה או עם רישיון פנסיוני
לניהול תיקים נציגי מכירות טלמרקטינג עם ניסיון
במכירת מוצרי ביטוח .קו"ח לווצאפ  050-2421995או
מייל rafim.ins@gmail.com
ל"משגב" סוכנות ביטוח ,בסניף פ"ת ,דרוש/ה חתם/ת
עסקים מנוסה .קו"ח למיילhr@misgav.co.il :
ל"משגב" סוכנות ביטוח ,בסניף פ"ת ,דרוש/ה סוכן
ביטוח עם ניסיון בתחום הפיננסי .קו"ח למיילhr@ :
misgav.co.il
ל"משגב" סוכנות ביטוח ,בסניף פ"ת ,דרוש/ה מתאם/ת
פגישות לסוכנים .קו"ח למיילhr@misgav.co.il :
ל"משגב" סוכנות ביטוח ,בסניף ירושלים ,דרוש/ה משווק
פנסיוני בעל ניסיון .קו"ח למיילhr@misgav.co.il :
לבית סוכן בחיפה דרושים  :סוכן/ת ביטוח פנסיוני ו/
או אלמנטארי בעלי רישיון ,תינתן אפשרות לסטאז'ר/
ית המעוניין/ת לבנות תיק עצמאי .המתאים/ה
ייהנו משירותי תפעול ותמיכה מקצועיים ,סביבת
עבודה מתקדמת וטכנולוגית ותגמול ראוי והוגן ,נא
לפנות למייל  dudi@gamafinansim.co.il :או
לנייד 050-5368629 :
לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש איש
מכירות בעל רישיון או מתמחה למכירות בריאות
ריסק ופנסיוני ללקוחות הסוכנות 050-5293836
Shaulb8@walla.com
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בוצת הביטוח של קונצרן הענק האמריקאי ברקשר האתוואי,
שבבעלות המיליארד ר וורן באפט ,השיקה פוליסת ביטוח ח�ד
שה .היא מיועדת למספר הגדול של המפליגים בסיורי הנופש באניות
המפוארות .הפוליסה  Wave Careנועדה לספק את צרכי הנופשים.
פוליסת הביטוח החדשה כוללת :כיסוי עד  750אלף דולר להוצאות
פינוי רפואי; כיסוי של עד  75,000דולר למימון טיפול רפואי; תשלום
פיצוי של  500דולר לשיבושים בהפלגה באם המבוטח תקוע יותר מ־5
שעות; פיצוי על ביטול ההפלגה ,איחור בהגעה לטיסת המשך ופיצוי
על אובדן מזוודה (סעיף זה מותנה בכך שהפוליסה נרכשה לפחות 15
יום ממועד ההפלגה); מתן סיוע גלובלי למבוטחים  24שעות ביממה.

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים

עד  750אלף דולר
להוצאות פינוי רפואי

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

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
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
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)

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
“יזרעאלים  -מיזם הפרישה לסוכני ביטוח  +רכישת
תיקי ביטוח  -בצפון ,צ'וקי טל' 0506501909
שת״פ עם מקצוען בתחום הניודים ,התמודדות
מול השימור מינוף בעזרת הלוואות בלון ,לווי
ותכנון פרישה ,פירוק קפ״צים ,פוליסות פיננסיות
ותיקון  .190כל מה שחלמתם להפיק מהתיק ולא
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