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> רק בריאות
נשיא הלשכה בפניה לח"כ
משה גפני" :קדם דיון
מהיר בוועדת הכספים
בנושא משכנתה לחולים
בסרטן" > עמ' 7

אורלי לוי אבקסיס:

"תומכת בשכר טרחה
לסוכני הביטוח .אין הבדל
בינם לבין עו"ד או רו"ח"
בראיון בלעדי שיתפרסם במגזין הכנס הפנסיוני
באילת ,מדברת יו”ר מפלגת "גשר" על תמיכתה
במהלך הלשכה להתחיל חיסכון פנסיוני עוד במהלך
השירות הצבאי ובשכר טרחה לסוכן הביטוח  ‰וגם:
על החשיבות שבחקיקה בתחום הרווחה > עמ’ 3

תשקיעו חכם!

מקום ראשון בתשואות
גם ב 3-וגם ב 5 -השנים האחרונות
בביטוחי מנהלים פוליסות משתתפות ברווחים

לקוחות הפניקס מרוויחים יותר ,תבדקו שיש לכם הפניקס.
ביטוחי מנהלים  -פוליסות משתתפות ברווחים .פוליסות שהונפקו בין השנים  2003-1992קרן י .עפ"י הנתונים ב"ביטוח נט" באתר האוצר ,קרן י'
של הפניקס במקום הראשון בתשואות בממוצע שנתי ב 3 -השנים האחרונות ( )2/16-1/19ובממוצע שנתי ב 5 -השנים האחרונות ( )2/14-1/19מבין
כלל הפוליסות המשתתפות ברווחים המתנהלות בקרן י' של כלל חברות הביטוח .התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול .אין במידע על
התשואות והדירוג שהושגו בעבר בכדי להצביע על התשואות והדירוג שתושגנה בעתיד .המידע לעיל אינו מהווה ייעוץ פנסיוני ,חוות דעת או המלצה.
מספר גוף מוסדי  .520023185קוד אוצר .0011 :הפניקס חברה לביטוח בע"מ.

אורלי לוי אבקסיס" :הממשלה שלנו
חזקה אבל האזרחים חלשים"
בראיון בלעדי שיתפרסם במגזין בכנס הפנסיוני באילת ,מדברת יו"ר מפלגת גשר על החשיבות שיש
בחקיקה חברתית ובתחום הרווחה" :מפחידים את הציבור עם התחום הביטחוני"> רונית מורגנשטרן
אני בעד המהלך של לשכת סוכני ביטוח
להתחיל בחיסכון הפנסיוני בגיל  ,20עוד
במהלך השירות הצבאי  -גם יש לי הצעת חוק
לפיה המדינה תפריש לחיילים לפנסיה עוד בזמן
שירותם הצבאי .צריך לזכור שחיילים משרתים
כשלוש שנים ולאחר השירות הם בטיול בעולם
ואחר כך הולכים ללמוד במוסדות ההשכלה
הגבוהה .אז עד שהם נכנסים לשוק התעסוקה הם
מאבדים מספר שנים הן של עבודה והן של חיסכון
פנסיוני" ,כך אומרת אורלי לוי אבקסיס ,יו"ר
מפלגת גשר בראיון למגזין "ביטוח ופיננסים"
שיתפרסם בכנס הפנסיוני הקרוב באילת.
בימים אלה לוי אבקסיס מתמודדת בבחירות
לכנסת עם מפלגה חדשה שהקימה לפני מספר
חודשים ,מפלגת גשר ,ששמה נבחר כשם
המסמל על גישור הפערים בחברה .בראיון עם
חברת הכנסת עולה ביקורת קשה על התנהלות
הממשלה בנושאי חברה ורווחה .לוי אבקסיס
טוענת ש"עובדים על הציבור" עם סיפורים
מפחידים בתחום הביטחוני ,ולכן גם הציבור
מצביע לפי נושא זה ופחות על נושאים חברתיים,
שהם חשובים לו יותר.

"

פשיטת רגל בתחום הסיעודי

איך את רואה את הטיפול של הממשלה
בקשישים? ובכלל בתחום החברתי וברווחה?
"השאלה הפשוטה היא – איזה טיפול? קצבאות
הזקנה אינן מספיקות למחיה מכובדת ,הזדקנות
האוכלוסייה לא נמצאת על סדר היום .זה פלח
האוכלוסייה שגדל בצורה המשמעותית ביותר .אנחנו
בזמנים בהם אתה מגדל את ילדיך ומטפל בהוריך.
לפי דוח העוני של ביטוח לאומי לשנת  – 2017אחרי
קצבאות ,מיסים ותשלומי העברה – יותר מרבע
מהקשישים בישראל חיים בעוני .אחד מכל ארבעה.
"ותחום הסיעוד? המטפלים לא עוברים הכשרות
וכורעים תחת הנטל והשכר הזעום .מעבר לזה,
התוודענו לכך שהביטוח הסיעודי הקולקטיבי הוא
טוב רק כשאתה צעיר  -כשאתה משלם את הפרמיה
ולא זקוק לשירותים .אבל כשאתה מגיע לגיל זקנה
בו אתה נזקק לשירותים  -פתאום חברת הביטוח לא
יכולה לעמוד בנטל ודורשים ממך פרמיה גבוהה
במאות אחוזים .אז בשביל מה יש ביטוח אם הוא
לא מבטח אותך בשעת הצורך? באין ביטוח סיעודי

ביטוח
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אורלי לוי אבקסיס | צילום :ניר סלקמן

"אני בעד המהלך של לשכת
סוכני ביטוח להתחיל בחיסכון
הפנסיוני בגיל  ,20עוד במהלך
השירות הצבאי"
ממלכתי המציאות הזו לא תשתנה.
"בשורה התחתונה :הממשלה לא באמת מטפלת
בסוגיות האקוטיות האלו ,היא בפשיטת רגל .רק
תכנית לאומית רב שנתית עם יעדים ברורים
ונחישות לקיים אותה תביא לשינוי התמונה הלא
מחמיאה של מצב הקשישים בישראל".

סדרי עדיפויות

באוצר ממשיכים לטעון שאין מספיק כסף כדי
לקדם נושאי חברה ורווחה.
"המדינה שלנו חזקה ,אבל האזרחים חלשים .יש
כסף אבל צריך להכיר לעומק את המערכות כדי
למצוא מקורות מימון:
 .1קיצוץ שומנים ,למשל 300 ,מיליון שקל בשנה

משמשים את משרדי הממשלה לייעוץ אסטרטגי
ועוד לא דיברנו על תקציבי הפרסום המנופחים
ועל סעיפי תקציב נוספים שאינם חשובים
לחייו של האזרח;  .2התייעלות ותכנון נכון של
תשתיות ,לדוגמה ,לא ייתכן שפרויקט הרכבת
הקלה בכל שנה יתפח ויתפח במיליארדי שקלים,
בניגוד למה שתוכנן מלכתחילה .3 .שינוי סדרי
העדיפויות :תקציב המדינה מנוהל ללא יעדים
ארוכי טווח וללא סקירה כוללת בדבר השאלות
איפה אנחנו נמצאים ולאן אנחנו רוצים להגיע.
בהיעדר הנתונים הללו ,אי אפשר להצביע על
שינוי סדרי עדיפויות שיסיט כספים לבריאות
ורווחה על פני תחומים אחרים שנמצאים במקום
מתקדם יותר .ככה זה עובד במדינות מתוקנות -
אין סיבה שזה לא יקרה כאן .אני אתקן את זה".
מדוע אזרחי ישראל מצביעים בקלפי רק לפי
שיקולים ביטחוניים ופוליטיים ,ולא מתייחסים
גם לשיקולי חברה ורווחה שרובם מוטרדים
מהם ביומיום? מה את אומרת להם?
"כי עובדים עליהם .זו האמת .מספרים להם
סיפורים מפחידים על דברים שאין להם שום
יכולת לבדוק אותם ובסוף מסתבר שלא כצעקתה.
אני חלילה לא מזלזלת בסוגיות ביטחוניות
ומדיניות חשובות אך ברור לי שיש הגזמה באופן
שזה מועבר לציבור .הציבור חייב להבין ש־5,000
איש שמתים בשנה מזיהומים בבתי החולים זו
דרמה ענקית ,והדרמה הזו היא טרגדיה אנושית
וגם עולה לנו המון כסף.
האיום הקיומי האמיתי שלנו הוא ההתפוררות
מבפנים של החברה והשירותים החברתיים  -ולכן
הוקמה גשר  -כדי למנוע את זה".
ח"כ לוי אבוקסיס תומכת בתשלום שכר טרחה של
המבוטח לסוכן הביטוח" :חברת הביטוח משלמת
עמלה שמקורה בתשלומי הפרמיות של הלקוח.
לכן ,לא ברור מה ההבדל מבחינת הלקוחות באשר
למי משלם למי וכמה" ,היא טוענת ומוסיפה" :אם
אני משלמת לחברת ביטוח שמשלמת לסוכן – למה
לא לדלג על חברת הביטוח ופשוט לשלם ישר
לסוכן? הרי זה נכון בכל מקצוע חופשי ומכובד אחר.
כשהולכים לעורך דין משלמים לו ישירות וכך גם
במקרה של רואה חשבון או רופא פרטי .אני חייבת
לומר שלא ברור לי למה בביטוח ,שזה מקצוע דומה,
צריך להיות הבדל".

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי | עורך ראשי :לירן וייס | כתיבה:
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חדשות הלשכה

הכירו את יועצי הלשכה החדשים
רועי כרמון ,עו"ד דניאל חדש וסא"ל (במיל') אלקה שלם מצטרפים לרשימה הכוללת יותר מ־ 40יועצים
בתחומים שונים לטובת חברי הלשכה  ‰הגישה ליועצים היא באמצעות אתר הלשכה > רונית מורגנשטרן

ל

(במיל') .לאחר שירות של  24שנים בחיל
אחרונה הצטרפו  3מומחים
הטכנולוגיה והאחזקה בהן צברה ניסיון
כיועצים לתחומים שונים
ניהולי רב במערכות מורכבות.
לטובת חברי הלשכה .כיום
אלקה שלם" :אני מבחינה בין סוכנויות
כוללת רשימת היועצים המקצועיים
ביטוח שמעסיקות מעל  10עובדים,
לחברי הלשכה יותר מ־ 40יועצים.
לבין הסוכן העצמאי הבודד .בסוכנויות
הגישה ליועצים היא באמצעות אתר
הגדולות אני יכולה לתרום הרבה גם
הלשכה.
למנהלים וגם לסוכנים ,הן בשיטות ניהול,
שלושת היועצים החדשים הם רועי
ייעול זמנים ,שיווק נכון ,והן בהסתכלות
כרמון ,מומחה בתחום חיסכון ארוך
אחרת על העסק שלהם – איך למקסם
הטווח; עו"ד דניאל חדש ,מומחה
מימין :רועי כרמון ,עו"ד דניאל חדש ואלקה שלם | צילומים :באדיבות המצולמים
את הרווחים במינימום השקעת משאבים.
לדיני עבודה ואלקה שלם ,יועצת
היתרון שלי הוא שניהלתי מערכות גדולות
מזון ,ביטוח ,שירותי רפואה ,הסעות ,הובלה ועוד.
עסקית וארגונית.
עו"ד חדש" :לא הרבה יודעים שבמקרה שעובד ומורכבות בצה"ל כקצינה בכירה ,אז השיטות שלי
ייעוץ לסוכנים פנסיוניים :רועי כרמון מגדיר
את עצמו ארכיטקט פנסיוני .הוא בעל רישיון סוכן התפטר והמעסיק שחרר לו את הכספים ,אבל קצת שונות וכוללות גם עבודת צוות ,מחויבות,
פנסיוני ,מומחה בתחום החיסכון ארוך הטווח ,בעל העובד משך כספים שלא באירוע מזכה ,המעסיק הצבת יעדים אישיים וארגוניים שמביאים את העסק
ניסיון של מעל  20שנים בתחום .כרמון מומחה יכול לדרוש את הכספים האלה בחזרה .אז כשסוכן לקפוץ כמה דרגות קדימה.
כשמדובר בסוכן העצמאי היחיד – לאמן אותו
ביישום חוזרים רגולטורים בתחום חיסכון ארוך ממליץ ללקוח למשוך כספים מהחיסכון הפנסיוני
הטווח ומבצע הדרכות למערכי השיווק והתפעול שלו ,הוא צריך להיות מודע לכך שהעובד חשוף לנהל את העסק כעסק ,שכן הוא יודע ביטוח אבל
אצל היצרנים השונים ואצל בעלי הרישיון .כמו כן ,לדרישה מהמעסיק לקבל את הכסף שנמשך בחזרה ,לא תמיד יודע לנהל עסק .אוכל לייעץ לו במקסום
רווחים ,בהתמקדות לפי פלחי שוק ,בשיטות שיווק
הוא מומחה בתכנון פרישה ובטיפול בבכירים לרבות במקרה שהעובד מתפטר ,והיו תביעות כאלו מצד
חדשניות ועוד".
תכנוני המס המיוחדים עבורם וטיפול בסיומי עבודה .מעסיקים.
סו"ב ליאור הורנצ'יק ,מ"מ נשיא
"סוכנים מעסיקים עובדים במשרדם
רועי כרמון" :לסוכני הביטוח יש הרבה שאלות
הלשכה" :פרויקט היועצים עובר
בתחום חיסכון ארוך הטווח ,ואפשר לראות אותן ויש המון רגולציה ופסיקות בנושא
התייעלות חדשה כאשר המטרות
גם בפורומים ברשתות החברתיות – החל משימוש העסקת עובדים שהסוכנים לא מכירים
העיקריות שלנו הינן להנגיש ולסייע
במסלקה הפנסיונית ,דרך רגולציה ועד טיפול אותן מספיק .כך למשל תלוש משכורת
ככל שניתן לסוכני וסוכנות הביטוח
במבוטח הבודד .שולחים שאלה דרך אתר הלשכה שלא בנוי נכון פותח פתח לכל מיני
חברי הלשכה .חברי הלשכה זכאים ורשאים
תביעות כספיות ,כמו גם מי שמעסיק מעל
ואני עונה דרך האתר בתוך  24שעות".
הורנצ'יק
לפנות לכל אחד ואחת מהיועצים ולקבל
ייעוץ בענייני דיני עבודה :עו"ד דניאל חדש  25עובדים מחויב בתקנון בנושא הטרדה
ממשרד הררי ענבר ארבן ושות' הוא בעל ניסיון של מינית שעותק ממנו יהיה תלוי במשרד ,רבים לא יעוץ והכוונה ראשונית ללא כל עלות .אני מזמין
כל אחד ואחת להכנס דרך אתר הלשכה ולהסתייע
 15שנה בתחום דיני העבודה .בנוסף ,יש לו ניסיון מודעים לכך ,ועוד".
מקסום רווחים ופיתוח העסק :אלקה שלם ,סא"ל ככל שניתן".
רב במתן ייעוץ משפטי למעסיקים בענף התעשייה,

עוד אין לכם כרטיס מועדון
לשכת סוכני הביטוח?

לחצו כאן >>
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מדד שירות

הפניקס במקום הראשון במדד השירות
הפנסיוני ב־2017
רשות שוק ההון :התגברה המודעות הצרכנית של הציבור בתחום החיסכון הפנסיוני > רונית מורגנשטרן

ר

שות שוק ההון פרסמה השבוע את מדד
השירות הפנסיוני לשנת  ,2017המורכב
משלושה מרכיבים :שביעות רצון והמלצת
72
הפניקס פנסיה
לקוחות ,תלונות ציבור וזמני מענה טלפוני.
68
מנורה פנסיה
מהרשות נמסר ,כי המדד מגביר את השקיפות
67
הראל פנסיה
לציבור הרחב ומאפשר לו בחירה מושכלת בין
החברות השונות.
66
פסגות קופות גמל ופנסיה
במדד
מובילה
הפניקס
כי
עולה
מהנתונים
64
כלל ביטוח ופנסיה
השירות לציבור גם בתחום הפנסיה וגם בביטוח
64
מיטב דש
חיים משולב ,שבו היא חולקת את המקום הראשון
63
מגדל מקפת
יחד עם הראל .אלטשולר שחם נמצאת במקום
האחרון בתחום הפנסיה וכלל במקום האחרון
63
הלמן אלדובי
בביטוח חיים משולב.
60
אלטשולר שחם
ילין
מובילה
הגמל
בקופות
את מדד השירות
65
ממוצע שוק
לפידות עם ציון גבוה יחסית של  .85במקום
מקור :רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
האחרון במדד זה נמצאת כלל פנסיה וגמל.
מהרשות נמסר ,כי הנתונים של שנת שביעות רצון והמלצת לקוחות  -תחום הפנסיה  -שנת 2018
 2017מצביעים על הגברת המודעות
פנסיה
הצרכנית של הציבור בתחום זה ,מה
חברה
ציון
שהשפיע על כל מרכיבי המדד .דוגמה
מיטב דש גמל ופנסיה
77
לכך ניתן לראות בעלייה של כ־20%
הפניקס פנסיה
75
בפניות למוקדי השירות בנושאי
כלל פנסיה וגמל
74
הצטרפויות וניוד כספים .הרשות סבורה
כי ניתן לראות בנתון זה שינוי המעיד על
אלטשולר שחם  -פנסיה
73
הגברת מעורבות הציבור בתנאי החיסכון
הראל פנסיה וגמל
73
הפנסיוני שברשותו ולהגברת התחרות
מגדל מקפת
72
בענף.

שיפור בשוק בשביעות
רצון הציבור ב־2018

בנוסף לנתוני מדד השירות לשנת ,2017
מפורסמים גם נתוני מדד שביעות רצון

חברה

מדד שירות
קרנות פנסיה

הלמן אלדובי

72

מנורה מבטחים פנסיה וגמל

69

פסגות קופות גמל ופנסיה

67

ממוצע שביעות רצון לקוחות 2018

72

ממוצע שביעות רצון לקוחות 2017

69

ציון מדד שביעות
רצון והמלצת לקוחות

ציון מדד תלונות
הציבור

ציון מדד מענה
טלפוני

72

68

75

68

71

61

73

72

15

70

72

31

66

69

41

70

61

32

66

70

29

65

61

48

66

61

16

69

67

39

והמלצת לקוחות לשנת  .2018מדד זה
מרכיב  70%ממדד השירות הכולל ומהווה
אינדיקציה למגמת השיפור שחלה בשוק
בציוני המדד בשנת .2018
במדד זה מובילה מיטב דש גמל ופנסיה
עם ציון של  .77פסגות קופות גמל ופנסיה
במקום האחרון עם ציון של .67
הממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון ,ד"ר משה ברקת מסר כי "מדד
השירות מגביר את השקיפות בענף,
ומהווה את אחד מהכלים הקיימים בידי
הציבור לצורך קבלת החלטות מושכלת
לגבי החיסכון הפנסיוני שלהם .אני קורא
לציבור לעשות שימוש במידע המצוי במדד
אותו אנו מפרסמים היום כחלק מתהליך
קבלת ההחלטות הנוגעות לחיסכון ארוך
הטווח שלהם".

סוכן יקר

בחידוש הביטוח בחר

דרכים זגגות

לפרטים073-2007443 :
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מגדל מציגה:

עכשיו יותר מתמיד ,משתלם להיות מבוטח בריאות במגדל
כחברת בריאות גדולה ומובילה ,שרואה קודם כל את טובת מבוטחיה,
חשוב לנו לעזור להם לשמור על בריאותם גם בחיי היום יום ,ולא רק כשקורה להם
אירוע רפואי .לכן ,אנו גאים להעניק למבוטחי הבריאות שלנו ,הטבות ייחודיות
שיעזרו להם לקחת החלטה בריאה לחיים ,ולעשות את הצעד הראשון לקראתה
גמילה מעישונ ,מוכר ופחמימות ממכרות

תכניות גמילה
מעישון והתמכרויות

קבוצת הרזיה
לאורח חיים בריא

חדרי כושר
בפריסה ארצית

פרטים נוספים אצל המפקח שלך ובאתר מגדל
מגדל חברה לביטוח בע״מ
ההטבות הינן למבוטחי הבריאות במגדל ,שיצטרפו כלקוח חדש לבית העסק ,עד  ,31.12.19הטבת  belaעד  .31.8.19בעת הרכישה יש להציג את הקופון עם תעודת מזהה .ההטבה אינה ניתנת להעברה
ולא ניתןלהמירה בכסף או שווה כסף .מגדל רשאית לעדכן את ההטבות מעת לעת או לבטלן (כולן או חלקן) ,ולא תהיה לך כלפי מגדל כל דרישה ,טענה או תביעה בקשר לכך .ככל שתבחר שלא
לעשות שימוש בקופון שהורדת ו/או לעשות שימוש בקופון לאחר תום מועד תוקף ההטבה ,לא תינתן הטבה חלופית ו/או תמורה אחרת ,ולא תהיה לך כל דרישה ,טענה או תביעה בקשר לכך.
התשלום עבור השירותים ו/או המוצרים יעשה על חשבונך ישירות לבית העסק .ההטבות ניתנות על ידי בתי העסק ובאחריותם ומגדל אינה אחראית לטיב השירותים ו /או המוצרים המוצעים במסגרתם.

תוספי תזונה
ומוצרי טבע

חדשות הביטוח

רוזנפלד בפנייה דחופה לח”כ גפני :קדם דיון
מהיר בוועדת הכספים בנושא סירוב חברות
ביטוח לבטח לקוחות עם מוגבלות מקצרת חיים
נשיא הלשכה פנה במכתב דחוף אל יו"ר ועדת הכספים בשל כך שאין יישום לחוק ביטוח חיים
במשכנתא למבוטחים עם רקע של מחלות קשות > רונית מורגנשטרן

נ

שיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד,
פנה במכתב דחוף אל יו"ר ועדת
הכספים ח"כ משה גפני לקדם דיון
מהיר שבו יזומנו חברות הביטוח ויבהירו
כיצד הם פעלו במהלך חצי השנה שחלפה
ליישום הנחיות החוק לעניין ביטוח חיים
למבוטחים עם מוגבלות מקצרת חיים,
ולטובת הציבור .זאת על רקע דיווחים
בתקשורת שמבוטחים עם רקע של מחלות
קשות ממשיכים להיות מסורבים על ידי
חברות הביטוח.
במכתבו סוקר רוזנפלד את החקיקה
בנושא לפיה חודש יולי  2018נכנס
תיקון  18לחוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות ובו התווסף פרק ה" :2הלוואה
לדיור לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים".
על פי התיקון" ,אדם עם מוגבלות מקצרת
חיים" הינו אדם עם מוגבלות שאקטואר
ממונה הכיר במוגבלות שיש לו ,ככזאת
שעלולה לקצר את תוחלת חייו לעומת
תוחלת חיים ממוצעת בתקופה העולה
על שלוש שנים ,ובלבד שהאקטואר
מימין :ח"כ גפני ורוזנפלד | צילומים :מתוך אתר הכנסת ,יוסי אלוני
הממונה קבע שתוחלת החיים של האדם עם
המוגבלות עולה על חמש שנים.
בהתאם לתיקון ,גוף פיננסי שנותן הלוואות אקטואר ממונה בהתאם לנתונים שנמסרו לו.
עוד קובע התיקון לחוק ,כי סירוב מבטח לבטח
לדיור לא יסרב לתת הלוואה לאדם עם מוגבלות
מקצרת חיים בכפוף לתנאים שנקבעו .במקביל ,אדם עם מוגבלות מקצרת חיים תחייב מכתב
נקבע כי מבטח שמוכר ביטוחי חיים לצורך הסבר אשר יכלול בין היתר את הפרטים הבאים:
משכנתה לא יסרב למכור ביטוח חיים לאדם עם הסיבות שלא לבטח את האדם עם המוגבלות
מוגבלות מקצרת חיים ,אלא בכפוף להוראות או הסיבות למתן היחס השונה ,פירוט תמצית
החוק .כך למשל ,החלטת המבטח תתבסס על הנתונים או תמצית המידע עליו התבסס המבטח

"לשכת סוכני ביטוח חרטה על דגלה את ערך השוויון
לציבור .סוכני הביטוח פועלים ללא לאות לפעול לטובת
כלל הציבור ,ללא קשר למצבם הרפואי ולהנגיש עבורם
את הכיסויים הביטוחיים הדרושים להם"
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בהחלטת הסירוב ,ציון העובדה שהמועמד רשאי
לפנות לממונה על רשות שוק ההון.
הפרה של הוראות החוק עקב סירוב לבטח
אדם עם מוגבלות או סירוב למכור פוליסת
ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים
עלולה לגרור עיצומים כספיים.
כאמור ,לאור ממצאים שפורסמו על חברות
שמסרבות לכאורה לבטח בביטוח חיים
למשכנתה ,בעלי רקע של מחלות קשות,
מבקשת הלשכה דיון דחוף בנושא בוועדת
הכספים של הכנסת.
"לשכת סוכני ביטוח חרטה על דגלה את ערך
השוויון לציבור .סוכני הביטוח פועלים ללא
לאות לפעול לטובת כלל הציבור ,ללא קשר
למצבם הרפואי ולהנגיש עבורם את הכיסויים
הביטוחים הדרושים להם" ,מדגיש נשיא
הלשכה בסיום מכתבו לגפני.

ע״פ חוזר הפיקוח על הביטוח

סוכני הביטוח רשאים לשווק
כתבי שירות
גרירה ושירותי דרך | כיסוי לשבר שמשות
רכב חליפי | אספקת דלק | החלפת גלגל

ללא מעורבות חברת ביטוח

*5676
www.kopellgroup.co.il

ט.ל.ח .סטארט שירותי רכב בע״מ ח.פ 514317585 .העמידה ערבות בנקאית לטובת מנוייה בבנק מזרחי טפחות.
* בכפוף לתנאי חוזר הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם

לא רק כנסים מקצועיים :בכנס אילת
יועברו גם שיעורי כושר

סו"ב משה דיין יעביר בכנס הפנסיוני שבאילת שיעורי כושר גופני לסוכנים  ‰הוא מספר כיצד הריצה
בבוקר שיפרה את כוח הרצון שלו ,את המשמעת העצמית ואת ההתמודדות עם קשיים > רונית מורגנשטרן

ס

ו"ב משה דיין מתחיל את היום שלו
בשעה מוקדמת מאוד ויוצא לריצה ,גם
בגשם וגם בשרב .דיין התחיל לרוץ לפני
כשלוש שנים ,כשהיה בן  ,44כשעד אז התקשה
להתעורר בבוקר ועייפות ליוותה את יום העבודה.
היום הוא מרתוניסט והריצה היא דרך חיים עבורו.
ביוזמת נשיא הלשכה ,סו"ב ליאור רוזנפלד,
בימים שלישי ורביעי בכנס הפנסיוני הקרוב
באילת ,ייצאו הסוכנים בשבע בבוקר להליכה
בטיילת באילת עם סו"ב דיין ,כשלפני כן יתרגלו
איתו תרגילי חימום ושחרור.
דיין ( )47הוא בעלי סוכנות משה דיין ניו אייג'נט
בראשון לציון .יש לו תואר  BAבביטוח .בעבר
שימש כמפקח בחברות כלל והראל ,ומ־ 2012הוא
סוכן ביטוח עצמאי.
מה נותנת לך הריצה בבוקר?
"היא נותנת המון .התחלתי מאפס – התקשיתי
לרוץ אפילו אחרי הבת התינוקת שלי ובתוך
שנתיים-שלוש הגעתי למקום הכי גבוה שזה
מרתון – בשנה שעברה רצתי את מרתון טבריה,
והשנה את מרתון תל אביב".
דיין מוסיף כי "סוכן הביטוח עובד קשה כל

סו"ב משה דיין | צילום :באדיבות המצולם

השנה  -אף אחד לא רואה את ההתמודדות הקשה
היומיומית שלו שזה להביא לקוחות ,להפנות
ולטפל במבוטחים – הוא עובד קשה ,לפעמים תוך
כדי תסכול וזה משליך על החיים בכלל.
אני מקביל את הדרך שאתה עובר בריצה לחיים;
זו התמודדות עם קשיים ,אתה קם בבוקר כשכולם
ישנים ואתה מסתובב ברחובות רטוב מגשם; אני
הסתכלתי בעבר על אנשים כאלה בתמיהה ושאלתי
את עצמי – משעמם לו בחיים? אבל זה נותן המון".

איך זה משפיע על העבודה שלך?
"קודם כל בשיפור הביטחון עצמי – שאתה מסוגל
להתגבר על קשיים שבחיים לא חלמת עליהם;
משמעת ,כוח רצון ,התמדה ,נחישות ,להיצמד
לתוכנית .זה בהחלט משפיע על עבודתי כסוכן
– כי יש תקופות קשות שסוכן יושב במשרד ולא
יודע מה לעשות .לא קל לגייס לקוחות ,להתמודד
עם החברות – כן שילמו תביעה ,לא שילמו ,כן
שילמו עמלה לא שילמו .ויש גם כאלה שמרימים
ידיים בגלל הקשיים האלה באמצע הדרך".
אתה יכול להמחיש את התחושה כשאתה
חוזר מריצה?
"אתה חוזר מהריצה אתה עף על עצמך .קשה
להעביר את המסר במשפט או שניים .אתה מתחיל
את היום אחרת – עם עוצמה ,התמודדת עם משהו
בהצלחה; פעם הייתי שם שעון לשבע וקם בתשע;
היום אני קם בחמש בבוקר ,ואני ער כבר  20דקות
קודם ומחכה שהשעון יצלצל ,ואני עף מהמיטה
תוך שנייה .ממש קל לי היום להתעורר בבוקר וזה
כיף .ואחר כל היום מלווה בתחושה הטובה שלך
שהחלה בבוקר; הגוף שלך מתחזק ,הביטחון שלך
והאנרגיות מטורפות".

גבירותי ורבותיי

מהפח
מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר
אתכם לאורך כל הדרך

סניפי הרשת :ירושלים | תל אביב | חיפה | נתניה | רעננה | פתח תקווה | אשדוד | חולון
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הקו הישיר להפניית תאונות073-2288250 :

שגריר אתכם לאורך כל הדרך

אנו מזמינים אתכם להעלות קצב

הסוכנים בהראל
מתקדמים להפקה דיגיטלית
אופטימום

sms 2010

אלמגור

הקמה מיידית של ההצעה במערכות הראל
הפקה מיידית של הצעות "ירוקות"
עדיפות בתהליך החיתום
חתימה דיגיטלית מתקדמת online
חסכון בזמן וייעול תהליך השיווק
סטודיוהראל b24171/24722

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

חדשות הביטוח

"התערבות פסולה בניהול ענייני החברה"

סערה באיילון – במכתב חריף לבעל השליטה בחברה ,טוענים חברי הדירקטוריון ללחצים ואיומים שמפעיל
בעל השליטה על נושאי המשרה בחברה  ‰רחמני נקרא לשימוע ברשות שוק ההון > רונית מורגנשטרן

ד

צילומים :יח"צ

נזק לבעלי מניותיה ,לנושיה ולמבוטחי
החברה ולקבוע את זהות נושאי המשרה
חברת הבת שלה ,במיוחד לאור העובדה
בה  -מנוגדים לעקרונות יסוד בממשל
שכ־ 32.7%מבעלי מניות החברה הינם
תאגידי תקין ,ויש בהם כדי להפריע
משקיעים מוסדיים ואחרים ,שאך לפני
לנושאי המשרה של החברה (ובראשם
פחות משנה הביעו אמון בחברה ,בדרכה
יו"ר הדירקטוריון) לשקול ולקבל את
ובנושאי המשרה שלה ,בהנפקה שבה גויסו
החלטותיהם מתוך ראיית טובתה של החברה
לוי רחמני
(במניות ובאג"ח) כ־ 167מיליון שקלים".
והאינטרסים של החברה בלבד ,לטובת כלל
החברה הוסיפה בדיווחה כי "חברי הדירקטוריון
בעלי מניותיה (כולל בעל השליטה) ,מחזיקי האג"ח
מביעים אמון מלא ביו"ר הדירקטוריון ,ובדרך
שלה ,מנהליה ,עובדיה ,ספקיה וסוכניה".
עוד מוסבר בדיווח החברה כי "חברי הדירקטוריון הניהולית שאותה הוא מוביל ,וכן מביעים אמון מלא
הודיעו כי כפי שנהגו עד עתה והקפידו על חובתם בעמידתו הנחושה של היו"ר מול ניסיונות אלו של
ונאמנותם כלפי החברה וכלל בעלי מניותיה ,לא בעל השליטה ,בכל הנוגע להקפדה על הדין ועל
יוכלו ואין בכוונתם להשלים עם מהלכים אלו של כללי ממשל תאגידי תקין ,מול מערכת לחצים קשה".
יש לציין ,כי רחמני פרש מתפקידיו כדירקטור
בעל השליטה ,אשר מבקש להצר את צעדי
יו"ר הדירקטוריון ויתר חברי הדירקטוריון באיילון אחזקות ובאיילון חברה לביטוח ב־ 1בינואר
ולפגוע בסמכויות ההנהלה ,והם עומדים  ,2019כשחודשיים קודם לכן פרש מתפקידו
על כך שבעל השליטה יחדל לאלתר כמנכ"ל איילון אחזקות .מקורבים לאיילון אחזקות
מניסיונות ההתערבות הפסולה שלו טענו אז ,כי רחמני בן ה־ 87שהקים ועמד בראש
בניהול ענייני החברה ,אשר עלולים החברה כ־ 40שנה ,אולץ בעצם להתפטר על ידי
לפגוע ביציבות הניהולית שלה ,ולהסב הדירקטוריון ,ומאז טעונים היחסים ביניהם.

ירקטוריון איילון אחזקות שלח בתחילת
השבוע מכתב חריף ללוי רחמני ,בעל
השליטה בחברה ,בו הוא מאשים אותו
בהתערבות יתר והפעלת לחצים פסולים וקורא
לו להפסיק זאת לאלתר .מכתב הדירקטוריון,
שבראשות שלמה גרופמן ,נשלח לרחמני בתגובה
למכתב שהוגש לדירקטוריון על ידי בא כוחו של
רחמני .הדירקטוריון מדגיש במכתבו כי בנושא
מעורבת גם רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון.
נודע ,כי מכתב התגובה הוא על רקע דרישה של
רחמני מגרופמן לפרוש מתפקיד יו"ר הדירקטוריון,
לאחר שרחמני גילה כי להעביר את השליטה
בחברה מבעלי גרעין השליטה למנהלים.
רחמני נקרא היום לשימוע ברשות שוק
ההון ,לאור הטענות על התנהלותו מול
דירקטוריון החברה.
על פי דיווח החברה לבורסה ,מתריעים
חברי הדירקטוריון כי "התנהלות בעל
השליטה – לרבות הלחצים והאיומים
שהוא מפעיל במטרה להשפיע על התנהלות

שלמה גרופמן
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חדשות הביטוח

הכשרה ביטוח נכנסת לתחום ביטוח
סייבר לעסקים

החברה משווקת מוצר המיועד לעסקים קטנים ובינוניים  ‰הביטוח מכסה ,בין השאר ,הגנה על מוניטין
והוצאות חקירת רשויות רגולטוריות > רונית מורגנשטרן

ה

כשרה חברה לביטוח החלה לשווק ביטוח
סייבר לעסקים .מהחברה נמסר כי המוצר
החדש ,ששיווקו החל בתחילת פברואר
השנה ,מיועד לעסקים בינוניים וקטנים שונים
ומגוונים.
אניה שלזינגר ,מנהלת תחום העסקים בהכשרה,
מסרה" :בשנים האחרונות מגמת מתקפות הסייבר
על גופים שונים בארץ ובעולם תופסת תאוצה,
וקיים צורך אמיתי לפתרונות הגנתיים עבור בעלי
העסקים".
"במקרה של פגיעה במערכות הטכנולוגיות
בעסק" ,אומרת שלזינגר "עלולים להיגרם נזקים
אשר ישפיעו על יכולתו להמשיך ולקיים את
הפעילות העסקית שלו וכמובן פגיעה בהכנסות
וחשיפה לתביעות פוטנציאליות מגורמים
שונים".
מטרת הפוליסה ,שתשווק בסל המוצרים של
הכשרה חברה לביטוח כמוצר נפרד וייחודי ,היא
לכסות לא רק את הנזקים הפיננסיים הישירים

שלזינגר" .קיים צורך אמיתי לפתרונות הגנתיים" | צילום :יח"צ

שנגרמו כתוצאה מנזקי אירוע הסייבר למבוטח
עצמו ,אלא גם לסייע לטפל בנזקים שנגרמו
לצד שלישי .ניתן לרכוש את הפוליסה במסגרת

מטריית כיסויים בפוליסת עסק ,או כפוליסה
נפרדת.
הכיסויים העיקריים הינם :נזק כספי ישיר שנגרם
למבוטח עקב אירוע סייבר ,שיפוי בגין אבדן
הכנסה ,שיפוי עקב סחיטה/כופר ,נזק כספי ישיר
שנגרם עקב אירוע סייבר כלפי צד שלישי ,הגנה
על מוניטין והוצאות חקירת רשויות רגולטוריות.
ערן אופיר ,סמנכ"ל וראש אגף ביטוח אלמנטרי
ותביעות" :מתקפות סייבר והממשק לעולם
הביטוחי הינה מגמה שהולכת ומתגברת בשנים
האחרונות כתוצאה מהחידושים והאתגרים
שהתחום חושף אותנו כל פעם מחדש .הבשורה
העיקרית והמשמעותית שאנו מביאים בתחום
הסייבר היא הצורך האמיתי של בעלי העסקים
לפוליסה ברורה בתחום .אני סבור ובטוח כי
הפשטות במבנה והפקת הפוליסה ,תהליכי חיתום
קלים ,אפקטיביים ויעילים למשתמש  -יתרמו
למכירות המוצר ויציבו אותנו כשחקן משפיע
בתחום".

שירות באמצעות ה־WhatsApp
ללקוחות כלל ביטוח ופיננסים
החברה מדגישה כי היא הראשונה לתת שירות כזה בענף הביטוח .גלי שבד ,סמנכ"לית בכירה" :שירות זה
הוא רק סנונית ראשונה ובקרוב יתווספו אליו עוד יכולות חדשניות" > רונית מורגנשטרן

כ

לל ביטוח ופיננסים מעניקה שירות
מלא בכל התחומים ללקוחותיה גם ב־
 .WhatsAppהחברה מדגישה כי
היא הראשונה לתת שירות כזה בענף הביטוח.
עוד נמסר כי כלל ביטוח שהייתה מהחברות
הראשונות בישראל להטמיע את טכנולוגיה של
 ,BumpYardהעוסקת בתשתית אחידה למדיה
החברתית ולמערכות הארגוניות .הטכנולוגיה של
 BumpYardתשמש את החברה גם בשירות זה
ותאפשר חיבור למערכות ה־ CRMשל החברה.
בנוסף ,החברה תשלב בקרוב בשירות ה־
 WhatsAppבוט שיאפשר ללקוחות החברה
לקבל שירות  ,24/7מעבר לשעות הפעילות של
המוקדים.
המספר של ה־ WhatsAppללקוחות הוא
.054-8600068
גלי שבד ,סמנכ"לית בכירה ,מנהלת אגף
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שיווק ואסטרטגיה בכלל ביטוח ופיננסים,
ציינה" :כלל ביטוח ממשיכה להוביל את
החדשנות הטכנולוגית בענף הביטוח
בישראל .החברה עברה טרנספורמציה
דיגיטלית מלאה במהלך השנים האחרונות
וממשיכה להטמיע כלים מתקדמים בכל
תחומי העשייה שלה .השירות החדש
מאפשר למשתמשי ה־ WhatsAppלקבל
שירות בזירות בהם נמצאים וחשים בנוח.
שירות זה הוא רק סנונית ראשונה ובקרוב
יתווספו אליו עוד יכולות חדשניות,
מענה  ,24/7מימין :גלי שבד ,ליאת שטראוס | צילומים :סיון פרג'
שיאפשרו בין היתר גם
באמצעות בוט מתקדם".
ליאת שטראוס ,סמנכ"לית בכירה ,מנהלת והאיכותי ביותר ללקוחותינו ולסוכנינו ,בכל
מערך השירות והתפעול בכלל ביטוח ופיננסים ,הפלטפורמות .השירות החדשני יאפשר ללקוחות
ציינה" :כחברה הרואה בשירות ערך מרכזי ,החברה לפנות אלינו ובקלות לקבל שירות מהיר,
אנו פועלים כל העת למתן השירות המקצועי ללא צורך להתקשר למוקד".

כנס מחוז תל אביב

שנת המיתוג של הסוכן הוכרזה בכנס מחוז
תל אביב והמרכז
בכנס השתתפו כ־ 300סוכנים ,אשר שמעו הרצאות במגוון נושאים מבכירים בלשכה ובענף .סו"ב נגה
עקל ,יו"ר המחוז" :צריכים להתאחד בתקופה זו ולעמוד כגוש אחד מאחורי הלשכה" > רונית מורגנשטרן

כ

־ 300סוכנות וסוכנים השתתפו ביום העיון
המקצועי של מחוז תל אביב והמרכז,
שהתקיים בשבוע שעבר בגני התערוכה
בתל אביב .הכנס נערך בהנחיית נטלי רותם,
מגישת רדיו וטלוויזיה ,ובשיתוף החברות :שומרה,
קופל גרופ ,בלנדר ,אוטו גלס ורואטו.
את הכנס פתחה סו"ב נגה עקל ,יו"ר המחוז,
שעודדה את הסוכנים בתקופה מורכבת זו בענף
ואמרה" :אני גאה לפתוח כנס נוסף של מחוז תל
אביב והמרכז .אני גאה להיות סוכנת ביטוח ,אני

גיא לוי עזר ונגה עקל

גאה לעמוד פה מולכם ולומר שאנו שמים בצד את
האגו ,את המחלוקות הפנימיות ומתאחדים כולנו
למען המטרה האחת והיחידה  -לעבור את התקופה
המאתגרת ביותר שחווה הענף בהצלחה מרובה"
עוד הוסיפה עקל" :זה לא סוד שאנו נמצאים
בתקופה מאד מאתגרת ורבת פעלים ,כיו"ר המחוז
וכפעילה בלשכה אני מבטיחה להמשיך ולעמוד
לרשות החברים לכל שאלה ואו בקשה .בהסתכלות
זו קדימה אני מכריזה במחוז שלנו על שנה זו
כשנת המיתוג .אני דואגת ואף אמשיך לדאוג ביחד
עם יו"ר הסניפים לתת לכם מענה וכלים מקצועיים
לעתיד ,כלים שיתנו לכם למצוא את המיוחד שבכל
אחת ואחד מכם להמשיך לפרוח ולשגשג .מלחמתם
של חברות הביטוח באמצעות הישירים תעבור מן
העולם אם רק נפעל נכון.
"לשכת סוכני ביטוח חזקה מתמיד אל מול
היצרנים והפיקוח ,אני סומכת ידי עליהם ובטוחה
שכולנו צריכים להתאחד בתקופה זו ולעמוד כגוש
אחד מאחוריהם .יש בידיהם את סוללת היועצים
הבכירים ביותר ,משפטית ,מקצועית ,אסטרטגית
ופוליטית .אני רוצה להודות לראשי הסניפים
מיכל ,זהבה ,גיא וחיים .אתם מודל להערכה
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והערצה על היותכם מנטורים למאות ואלפי
סוכנות וסוכנים בישראל"

"להרחיב את פעילות הסוכנים"
עו"ד עדי בן אברהם ,היועץ המשפטי של לשכת
סוכני ביטוח ,ערך הדרכה ממוקדת בנושא טופס
בירור הצרכים למול הלקוח ,לאור חוזר הצירוף
לביטוח .במסגרת ההדרכה הסביר עו"ד בן אברהם
באריכות על אופן ניסוח הטופס והחשיבות של
בירור הצרכים של הלקוח בטרם עריכת פוליסות

מיקי קופל ,מנכ"ל קופל גרופ ,הרצה בנושא
"רפורמת כתבי השירות – הפער בין רגולציה
לשטח" והתייחס למכתב שפרסם לאחרונה הממונה
ד"ר משה ברקת ,האוסר על הסוכנים למכור ביטוח
שאינו משווק על ידי חברת ביטוח" .אנו רואים
חשיבות רבה בפנייה של רשות שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון ואף הזדמנות לדיון מעמיק ויסודי ,שיחדד
את הצורך להרחיב את פעילות סוכני הביטוח
בשוק חופשי ותחרותי ,מול גופים שמתעלמים ולא
מיישמים את ההנחיות וחוזרי הרשות ופוגעים גם

חיים אורגל וזהבת פורת | צילומים :שרי עקל

"גאה לעמוד פה מולכם ולומר
שאנו שמים בצד את האגו,
את המחלוקות הפנימיות
ומתאחדים כולנו למען המטרה
האחת והיחידה  -לעבור את
התקופה המאתגרת ביותר
שחווה הענף בהצלחה מרובה"
ביטוח .במקביל הדגיש עו"ד בן אברהם את
חשיבות הבקרה ותיעוד תהליך בירור הצרכים על
מנת לצמצם טענות בדבר אי הבנה של הלקוח.
אייל טולדנו ,סמנכ"ל תחום פרט ב"שומרה",
דיבר על היות שומרה "חברה של סוכנים בעידן
דיגיטלי".
אסף נגל ,מנכ"ל אנלוגי הדרכה מומחה בהתנהגות
ארגונית ,יועץ בכיר לחברות ישראליות ורב
לאומיות ,דיבר על איך הופכים "מסוכן ביטוח
למנהל סוכנות".

בתחרות הוגנת וגם במבוטחים" ,אמר .קופל המשיך
וציין כי" :ברור לכולם כי לכאורה מי שעומד
מאחורי כל המהלך הזה אלו חברות הביטוח שטבעי
שירצו שימכרו את המוצרים דרכם".
מתי אלפר ,מנכ"ל "כלים שיווקיים" ,מומחה
לניהול אסטרטגיה שיווקית וארגונית ,הסביר על
חשיבות המיתוג בהצלחת העסק.
סו"ב ישראל גרטי ,יו"ר הוועדה האלמנטרית,
נשא דברים תחת הכותרת "בחירות - 2019
בוחרים לגדול".
קובי יהודה ,מנכ"ל חברת "האופטימום שבך",
הרצאות במכירות וליווי לעסקים וחברות ,דיבר
על "איש המכירות שבך".
סו"ב דורון הורנפלד ,מנכ"ל ובעלים "פרימיום
סוכנות לביטוח" וסו"ב רון קשת ,חבר הוועדה
לביטוח פנסיוני הפתיעו בהרצאה שחלק ממנה היה
קטע סטנד אפ ולאחר מכן הבהירו את האופן שבו הם
רואים את נושא המיתוג של סוכני הביטוח בעולם
החדש.
נשיא הלשכה ,סו"ב ליאור רוזנפלד ,עדכן את
הנוכחים בפעילות הלשכה בתקופה המאתגרת
האחרונה במסגרת "שיחה חופשית עם נשיא הלשכה" .

חדשות הביטוח

מגדל משיקה מועדון לקוחות בתחום הבריאות

מ

הקרובה נרחיב את המהלכים ואנו מאמינים כי
חדשנותה של מגדל והראיה הצרכנית שלנו תקדם
את ערך הבריאות ותהיה סמן קדמי לתחום זה
במגזר הפיננסי והביטוחי בישראל".
מהחברה נמסר עוד ,כי המהלך כולל שיתוף
פעולה של מגדל עם גדולי היזמים בעולם אורח

מגדל .המידע והדיוור ללקוחות ייעשה באמצעות
סוכני הביטוח.

גדל השיקה את מגדל  - Activeתכנית
לקידום אורח חיים בריא והקמת מועדון
צרכני ללקוחות הבריאות שלה .מדובר
כרבע מהנשאלים מעשנים
במהלך חדשני לקידום ביטוחי הבריאות ובו
מחקר מגדל שנעשה בעת בניית המהלך חושף:
שורת הטבות משמעותיות ללקוחות שישמרו על
מחצית מהאוכלוסייה לא נוהגת לקיים פעילות
תזונה נכונה ,על כושר גופני וגמילה מעישון.
גופנית באופן קבוע ובתדירות של
בהשקה שהתקיימה במעמד מנכ"ל החברה
לפחות פעם בשבוע; גברים עושים
דורון ספיר ,חלי ממן ,גלעד אברהמסון
יותר פעילות גופנית מנשים; 40%
ושותפים אסטרטגיים נוספים חשפה מגדל
מצהירים כי לא נוהגים להקפיד
את ממדי הצמיחה בבריאות :קרוב למיליון
על תזונה בריאה; רוב גורף של
מבוטחים.
האוכלוסייה בישראל ( ,)!90%מסכים
עמיתי מגדל ייהנו לראשונה מהנחות
כי היה רוצה לעשות יותר פעילות
והטבות משמעותיות ובלעדיות על
גופנית .תחושה המשותפת גם לאלה
קידום אורח חיים בריא .מועדון הצרכנות
העוסקים בפעילות גופנית וגם לאלה
ללקוחות הבריאות של מגדל כולל חיזוק
שכלל לא.
משמעותי לשני הצדדים :קהילת מבוטחי
עוד עולה מהמחקר כי 60%
בריאות שתהנה מהפחתה בעלויות
מהאוכלוסייה מצהירים שהם מקפידים
הביטוח וכן הקטנת התביעות והפחתת
על תזונה בריאה ומאוזנת ,כמעט כולם
הסיכון לחברת הביטוח.
מימין :מארק כרמי ,רוקח ראשי באתר בלה ,יובל ליבלינג בעלי פרופיט ,חלי ממן,
מקפידים בצורה לא מאוד מחייבת.
מנכ"ל החברה דורון ספיר" :חשפנו את דורון ספיר וגלעד איבגי מהבעלים של אברהמסון | צילום :איתן שלו
לפי הנתונים ,כרבע מהנשאלים
השלב הראשון בתכנית לקידום אורח
החיים הבריא של מגדל ,במסגרתו אנו משיקים החיים הבריא בישראל; בשלב זה ,במסגרת המהלך נוהגים לעשן .הרוב הגדול מבין המעשנים (,)86%
את מועדון לקוחות הבריאות שלנו שיעניק ינתנו ללקוחות מגדל הטבות משמעותיות בחלי היה מעוניין להפסיק לעשן .החסם העיקרי
הטבות והנחות משמעותיות למקפידים על אורח ממן ,באברהמסון ,פרופיט ונוספים – וזאת על מנת להפסקת העישון הוא הרגל שקשה להם לשנות.
מגדל תתמקד בשלושה מעגלים :גמילה מעישון,
לעודד את השינוי באורחות החיים.
החיים הבריא".
מימוש ההטבות ייעשה בהליך דיגיטלי מלא ,עידוד הרזיה ופעילות גופנית .ההטבות יינתנו
"מגדל דואגת ללקוחותיה לאורך הדרך ומעודדת
את החיים הבריאים" ,אומר ספיר" .במהלך השנה לקוחות יוכלו לממש את ההטבות באפליקציית במכון אברהמסון ,בחלי ממן ,באתר בלה ובפרופיט.

חדשות הביטוח

מערכת חדשה בהראל תפיק פוליסות נסיעות
חו"ל וביטוחי בריאות לעובדים זרים
המערכת תשרת את הסוכנים ,המבוטחים ואת עובדי החברה  ‰מנכ"ל החברה המפתחת" :המערכת
מספקת תגובה מהירה לצרכי השוק המשתנים" > רונית מורגנשטרן

ק

ומטק מקבוצת מלם תים השלימה הטמעת
מערכת חדשה להפקת פוליסות ביטוחי
נסיעות לחו"ל ופוליסות ביטוח בריאות
לעובדים זרים בחברת הביטוח הראל .מערכת
ה־ )TIS( - Total Insurance Systemsשל
קומטק ,תשרת הן את המבוטחים ,הן את הסוכנים
והן את עובדי הראל .הפלטפורמה האחידה
החדשה תאפשר הפקת כמות גדולה של פוליסות
בקלות ,ללא מגבלה של כמות המשתמשים וכמות
הפוליסות המופקות .היא גם תחליף מערכת
ייעודית ותיקה שפעלה בהראל ,אשר טיפלה
בהפקת פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל ופוליסת
ביטוח בריאות לעובדים זרים.
 TISמאפשרת הקטנת היקף הסיכונים
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אמר" :המערכת מאפשרת ללקוחות
הטכנולוגיים .התחזוקה השוטפת של
הראל ,כמו גם לעובדי הראל וסוכני
המערכת ניתנת לביצוע על־ידי
הביטוח ,פשטות בהפקת פוליסות
מיישמי תוכנה של הראל ללא צורך
והפעלת המערכת ,גמישות ומתן
בתכנות וללא תלות בגורם חיצוני.
תגובה מהירה לצרכי השוק
בנוסף ,המערכת מאפשרת שיטת
המשתנים".
עבודה אחידה בהפקת פוליסות
מלם תים היא קבוצת שירותי IT
בכל תחום ביטוחי הבריאות
המספקת מגוון פתרונות מיחשוב
בהראל ,תוך שיפור היכולת לבצע
מקצה לקצה בתחום טכנולוגיות
שינויים עסקיים.
מילנר
המידע .לקבוצה ניסיון מוכח של עשרות
הפתרון פותח תוך שימוש במחוללים
שנים בהקמה ,ביישום ובאינטגרציה של
המובנים במערכת  TISהפועלת בכל
תחומי הביטוח האלמנטרי באמצעות רכיבי תוכנה מערכות מידע ,והיא מעסיקה למעלה מ־3,100
מומחים במגוון טכנולוגיות המידע ,הפרוסים
חדשים.
נדב מילנר ,מנכ"ל קומטק מבית מלם תים ,באתרי החברה והלקוחות ברחבי הארץ.

חדשות הביטוח

כתבי השירות :בלשכה ממתינים להבהרות הממונה
נכון וראוי כי במקום להוציא מכתב בנושא כתבי השירות שמכניס את ענף הביטוח לסחרור ,תוך איומים
לא ברורים ,תפעל הרשות להוצאת חוזר מפורש שיבהיר את כוונותיה > עו"ד עדי בן אברהם

ב

עקבות פרסום המכתב של רשות שוק ההון
פנתה הלשכה לרשות בבקשה להבהרות,
אולם נכון למועד כתיבת שורות אלו,
רשות שוק ההון ממלאה פיה מים וטרם השיבה
לשאלות ולתהיות בדבר פשר מכתבה מיום 17.2.19
העוסק בכתבי השירות.
נזכיר כי ביום  ,17.2.19שלחה רשות שוק ההון
לכלל סוכני הביטוח בישראל ,ללשכת סוכני ביטוח
ולמנכ"לי חברות הביטוח הודעה אשר כללה בין
היתר את האמירה לפיה הגיע לידיה מידע ממנו
עולה כי ישנם סוכני ביטוח אשר לוקחים חלק בשיווק
מוצרים הנחזים כמוצרי ביטוח מטעם גורמים שאינם
אוחזים ברישיון מבטח .בין הכיסויים המשווקים
נמצאו ביטוח בגין "תאונות קטנות" ,ביטוח בגין
נזק ל"פנסים ומראות צד" ו"ביטוח לכיסוי תשלום
השתתפות עצמית" על פי הפוליסה שבידי המבוטח.
המכתב אף מפנה להוראות החוק בדבר האיסור
למכור ביטוח למי שאינו מבטח וכלשון הסעיף
ולסנקציות אשר יוטלו על אותו גורם שמוכר ביטוח
ללא רישיון מבטח כהגדרתו בחוק .בנוסף ,נאמר שם

מפרגנים

כי סוכני ביטוח שימכרו ביטוח שאינו של מבטח יהיו
חשופים לביטול או התליית רישיון הסוכן.
חשוב להדגיש כי שיווק של מוצר ביטוח שלא
מטעם חברת הביטוח הרשומה והמפוקחת על
ידי רשות שוק ההון הינה עבירה חמורה והלשכה
מתנגדת לכל מקרה בו סוכן ביטוח ימכור ביטוח
שלא משוייך לחברת ביטוח מפוקחת ובעלת רישיון
כדין.
עם זאת ,חשוב לזכור כי רשות שוק ההון קבעה
בחוזר כתבי שירות כללים לשיווק של כתבי שירות
בשני מסלולים :באמצעות חברת ביטוח ובאמצעות
גופים שאינם חברות ביטוח.
כתבי שירות שאינם דרך חברות ביטוח חייבים
לעמוד בדרישות של חוזר כתבי השירות.
יתרה מכך ,הרשות אף ציינה מפורשות מבחנים
לכתבי השירות:
א .שירות מכוח כתב שירות יינתן בשל מקרה
ביטוח המצוין בתכנית הביטוח.
מבחן זה לא יחול לגבי כתבי השירות הבאים:
( )1כתב שירות המעניק שירותי דרך לרכב ,שירות

רכב חלופי או שירות תיקון שמשות;
( )2כתב שירות המעניק ייעוץ וליווי רפואי במרכז
רפואי לצורך אבחון מצב רפואי או ייעוץ וליווי
רפואי לאחר גילוי מחלה קשה או ייעוץ וליווי רפואי
לאחר קביעת צורך בניתוח או ייעוץ וליווי רפואי
במהלך אשפוז.
ב .מתקיים קשר ישיר בין השירות שניתן מכוח
כתב השירות לבין תכנית הביטוח.
ג .כתב שירות לא יעניק שירות תחזוקה ,שירות
תקופתי ,טיפול מניעה או תיקון מוצרים.
כאשר ביקשה הרשות להחריג שירותים היא ידעה
לציין זאת באופן מפורש בחוזר .ניתן לראות כי בענף
הרכב מבחן הקשר הוחרג ביחס לשירותי דרך לרכב,
שירותי רכב חלופי או שירות תיקון שמשות.
לכן ,נכון וראוי כי במקום להוציא מכתב שמכניס
את ענף הביטוח לסחרור ,תוך איומים לא ברורים,
תפעל הרשות להוצאת חוזר מפורש שיבהיר את
כוונותיה.

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח

ציון לשבח

סוכנים מציינים לשבח עובדי חברות
ביטוח מולם הם עובדים
והפעם סו"ב טל למפרט ,מפרגן לשני רפרנטים מולם הוא עובד בחברת מגדל > רונית מורגנשטרן

צילומים :באדיבות המצולמים

סו"ב טל למפרט" :אני מפרגן מאוד
לנאטליה גולדשטיין .היא מנהלת התיק
שלי במגדל .נאטליה תמיד נמצאת שם
לטובתי כסוכן ,עוזרת כשצריך ,מזרזת
תהליכים ופותרת בעיות בצורה טובה ,מהירה
ומקצועית.
"בנוסף אני רוצה לפרגן למפקח שלי במגדל,
ראובן סולומון .התעקשתי שהוא יהיה
המפקח שלי ולא אף אחד אחר .הוא מפקח
מקצועי ,שיודע לתת תשובות מקצועיות .הוא
גם יודע לומר כשהוא לא יודע או לא בטוח
ולבדוק כדי לקבל את התשובה הנכונה .הוא
תמיד רואה את הלקוח ואת הסוכן מולו ולא
שום דבר אחר .זה מפקח אמיתי".
בתגובה ,מוסרת ז'קלין גבאי ,מנהלת

נאטליה גולדשטיין וראובן סולומון

שירות סוכנים חא"ט ובריאות ,חטיבת
הלקוחות וערוצי הפצה במגדל" :נאטליה
גולדשטיין היא מהעובדות הוותיקות בחברה.
עובדת מקצועית ,שנותנת שרות ללא
פשרות .נאטליה רואה את השרות לפני הכל
– אצלה שירות הוא מקצוע .נאטליה יודעת
לתת חווית שרות מיוחדת לסוכן  -שרות
מכל הלב והנשמה .
"ראובן מפקח ותיק עובד כ־ 12שנה כמפקח
חדור מטרה ,מניע ומפעיל .הוא איש אמון של
החברה וגם של הסוכנים בעל ערכים גבוהים,
אתיקה ,יושרה והגינות .הוא משרה אווירה
נעימה סביבו ויוצר יחסים מצוינים עם מנהלי
התיק והסוכנים .טובת הסוכן עומדת תמיד
לנגד עיניו".

קיבלתם שרות מיוחד מרפרנט או עובד חברת ביטוח ואתם רוצים לפרגן? שלחו אלינו למיילronitrmx1@gmail.com :
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משולחנו של היועמ"ש

על חשיבות התיעוד :מדוע דחה ביהמ"ש
תביעה כנגד סוכן ביטוח?

מוטבת בפוליסת ריסק פנתה לקבלת תגמולי הביטוח אך נדחתה בטענה שהכיסוי הביטוחי אינו בתוקף ‰
תכתובות שנמצאו בידי הסוכן הראו כי בעמדת חברת הביטוח היו "חורים ראייתיים" > עו”ד עדי בן אברהם

ה

צילום :גיא קרן

שבוע נערך כנס ראשון לסוכני ביטוח
חדשים שהצטרפו ללשכת סוכני ביטוח
והיתה לי הזכות לערוך עימם שיחה
רגולטורית אינטימית על ההזדמנויות והאיומים
מפאת שלל הוראות הרגולציה שחלות על סוכנות
וסוכני הביטוח בישראל .בין היתר ,הדגשתי את
פער הציפיות של המבוטח ברכישת הכיסוי
הביטוחי וחשיבות תיעוד המסמכים ,על ידי סוכן
הביטוח .על חשיבות יתרה זו אתייחס בסיפור
השבועי שלי הפעם.
המבוטח ,חולה סרטן ,הלך לעולמו לאחר תקופה
בה שהה באובדן כושר עבודה .למבוטח היתה
פוליסת ביטוח חיים שהתובעת היתה המוטבת
היחידה בה.
הסוכן הקים את הפוליסה ,בשנת  .2004בשנת
 2010עבר המבוטח אירוע לבבי ואיבד את כושר
עבודתו .בינואר  2013הגיש המבוטח תביעת אכ"ע
לבית המשפט אשר סולקה בפשרה בין הצדדים
במהלך אוגוסט  .2013במסגרת הפשרה סוכם כי
הכיסוי לאכ"ע יבוטל ויוותרו בתוקף הכיסויים
לנכות מתאונה וביטוח חיים.
בחודש פברואר  ,2014חתם המבוטח על בקשה
לפדיון ,ומספר חודשים לאחר מכן הוא נפטר.
התובעת פנתה לקבלת תגמולי הביטוח אך נדחתה
בטענה שהכיסוי הביטוחי אינו בתוקף ממרץ
 ,2014לאחר הפדיון.
יובהר כי בתחילה הוגשה התביעה כנגד חברת
הביטוח ,אשר הגישה הודעת צד שלישי כנגד סוכן

הביטוח ,ובהמשך לטענות חברת הביטוח תוקנה
התביעה והסוכן התווסף כנתבע ישיר נוסף.

מצג שווא רשלני
התובעת טענה ,בין היתר ,כי הסוכן הציג בפני
המבוטח מצג שווא רשלני ולפיו משיכת הכספים לא
תבטל את הפוליסה .בעשותו כאמור ,התרשל הסוכן
והפר את חובת האימון שהוא חב כלפי המבוטח
כסוכן ביטוח סביר ומיומן .בנוסף ,פעל סוכן הביטוח
בניגוד להוראות והנחיות חברת הביטוח בכל הקשור
לפדיון הפוליסה והמידע שעליו למסור למבוטח
בטרם החתמתו על הבקשה למשיכת כספים.
חברת הביטוח טענה כנגד הסוכן כי הסוכן אינו
שלוח שלה ולכן מעשיו או מחדליו אינם מחייבים
אותה .לחלופין ,הוא נהג ברשלנות ובניגוד
להנחיות והוראות מפורשות שקיבל ממנה ,חרג
מהרשאה שניתנה לו ,היפר חובת הנאמנות שלו
כלפיה והציג בפני המבוטח מצג העומד בסתירה
לאמור בפוליסה או בבקשה ביודעו כי לאחר פדיון
מלא של הפוליסה היא תהיה מבוטלת.
כפי שניתן לראות הסוכן היה בעמדת מגננה מול
שתי חזיתות .סוכן הביטוח השיב כי אמנם הפוליסה
נפדתה אך זאת רק לאחר שחברת הביטוח הבהירה
שהיא תפיק פוליסה חדשה ואכן הסוכן שלח הצעה
חדשה אלא שההצעה החדשה לא הופקה על ידי
חברת הביטוח .הסוכן הוסיף כי הוא פעל תמיד על
פי הנחיות חברת הביטוח ומעולם לא יצר מצגים
שגוים כלפי הלקוח ,ויתרה מכך הוסיף כי חברת

הביטוח אף שינתה גרסאות לדחיית התביעה בין
אם מחמת חוב בפוליסה או עקב פדיון הפוליסה,
והדבר שומט את הקרקע מטענת הרשלנות כלפיו.
חשוב להדגיש כי בית המשפט מחדד כי בעמדת
חברת הביטוח נמצאו "חורים ראייתיים" ובתצהירו
של סוכן הביטוח נמצאו ראיות לתכתובות מאוחרות
יותר המלמדות כי על חברת הביטוח היה להקים
את הפוליסה החדשה ,לאחר שנמסרה לה הצעה
לביטוח ואמצעי תשלום בתוקף ,ואסכם בדברי
בית המשפט" :חובת תום הלב ,לצד הסתמכותו
של המבוטח על הגורם המקצועי ששימש לו לעזר
בסוגיית הפוליסה ,מקימים חובת זהירות מוגברת
והנתבעת אינה יכולה להתנער מאחריות זו עקב
פעולות שבוצעו ע"י סוכן הביטוח וע"י סוכנות
החיתום בנושא הפוליסה והקמתה מחדש".
בית המשפט קובע כי בעת הפטירה ,ביטוח
החיים של המבוטח היה בתוקף ולכן הוא דוחה
את התביעה כנגד סוכן הביטוח וכן דוחה את
הודעת הצד השלישי של חברת הביטוח כנגד סוכן
הביטוח ,תוך שהוא מחייב אותה בהוצאות סוכן
הביטוח מהטעם שהסיבה לצירופו כנתבע ישיר
בתיק ,נבע מהטענות שהעלתה חברת הביטוח.
לכן ,המלצתי היא להקפיד לתעד את כל
המסמכים בתיק הלקוח ולזכור" :סוכן מקצוען הוא
סוכן שלומד כל הזמן"!
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח

סוכנים/ות יקרים/ות!
מבית רשת מוסכי ההסדר הארצית
אנו גאים להציג עבורכם הסוכנים את פורטל המידע
און-ליין לתביעות צד ג‘  -מערכת מצג

מצג
מבית ד“ר פח וצבע

רשת מוסכי הסדר בפריסה ארצית  /הסדרי צד ג‘ )חיבוקים( מול חברות ליסינג וציי רכב  /מנהל אירוע אישי צמוד /
שירות שינוע ורכב חליפי לבית הלקוח  /אחריות לכל החיים על פחחות וצבע
חפשו אותנו ברשת www.dr-pach.co.il -
לפרטים נוספים ולתיאום פגישת התנעה לשת"פ עסקי  050-650-7123 :ארז בנחייל ,סמנכ"ל מכירות
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תכנון ופרישה

מה תרצה לעשות כשתהיה גדול?

הפרישה יכולה להיות המקפצה הכלכלית לחלום וזה בדיוק הזמן לממש אותו  ‰תכנון הפרישה
נותן בהירות וביטחון  ‰אספר את סיפורו של ג' שהצליח להגשים לא חלום אחד ,אלא שניים > סו"ב אייל רחוביצקי

כ

שהיינו ילדים שאלו אותנו את השאלה הזו
פעמים רבות .היום אני מוצא את עצמי
שואל את הלקוחות שלי בדיוק את אותה
השאלה .הפרישה יכולה להיות המקפצה הכלכלית
לחלום וזה בדיוק הזמן לממש אותו .היום אני
מתכוון לספר לכם על חולם כזה.
אנשים יכולים לקבל החלטות חכמות כאשר
המידע הרלוונטי מונגש אליהם בצורה ברורה
ונהירה .היום רוב הציבור עדיין נאבק בהררי
מכתבים מחברות הביטוח ,קרנות הפנסיה ,בתי
ההשקעות והבנקים .ואם נוסיף חטא על פשע,
בעבר לפחות היו מתייקים את כל המכתבים
בקלסר או ששמים בקופסה ,ואילו היום רוב
הדיווחים דיגיטאליים ואובדים בשטף המיילים תוך
ימים ספורים.
פורשים רבים מרגישים די אבודים .חוסר שליטה
גורר לחץ רב וכך קשה לקבל החלטות נכונות.
תכנון הפ רישה נותן בהירות ,ביטחון ומאפשר
קבלת החלטות נכונות .זו הסיבה בגללה סוכנים
רבים מפנים היום את לקוחותיהם לתכנון פרישה.
הלקוח מקבל ביטחון ובהירות כלכלית ,ויחד עם
חסכון במיסוי יכול לצאת לדרך חדשה .הסוכן
מקבל בחזרה לקוח מרוצה שיודע מה המהלכים
הנכונים .באופן זה הוא יכול לבנות מחדש את
התיק הפיננסי של הלקוח ,טוב יותר וחכם יותר.
ג' הגיע אלי בעקבות המלצה של סוכן .בדיוק חגג
יום הולדת  67והתחיל לשאול שאלות מורכבות
יותר  -האם כדאי לי לפרוש היום? מה יקרה
בדחיית הפרישה בכמה שנים? מה יקרה לבת זוגי
היקרה אם חס וחלילה יקרה לי משהו? ועוד.
בפגישה עם הלקוח דנו בסוגיות ובמטרות
הכלכליות שלו ויצאנו לדרך אחרי שמילאנו

שאלון כלכלי והחלנו לאסוף את כל המידע
הפיננסי והפנסיוני הרלוונטי .כבר בפגישה הזו
יכולתי בקלות לערוך הערכה ראשונית עם הלקוח
ולהרגיע אותו שיוכל לעמוד בפרישה לפי המטרות
שלו בצורה מכובדת ובביטחון כלכלי .העניין היה
בעיקר איך לעשות את זה בצורה הנכונה ביותר.
הפגישה השנייה כבר הייתה מעניינת הרבה יותר.
ג' סיפר על כמה סטארט־אפים שהוא בקשר איתם
וחושב להתחיל לעבוד באחד או שניים מהם כיועץ
ולקבל מניות .השאלה היא איך והאם זה ניתן
לביצוע .בנוסף סיפר שבדיוק בשבוע החולף ויתר
על הצעת עבודה דומה בגלל שהשכר המובטח היה
נמוך מדי.
אחת הסוגיות הפשוטות ,אך לא בענייני ג' ,היא
האם הייתה יכול להרשות לעצמו לתמוך בבת
שלו בכרבע מיליון שקלים לצורך רכישת דירה.
מכיוון שהיה לו מזומן בחשבון וכן תיק ניירות
ערך בבנק ניתן היה בקלות להסביר את התיעדוף
מבחינת המשיכה הן בהביטי מיסוי רווחים ,הן
בהיבט התשואות הצפויות והן מבחינת הזמן הנכון
לביצוע המהלך .מהר מאוד הוא הבין שהוא יכול
להקצות את ההון הנדרש ,ועכשיו מה שנותר היה
לראות מה ההשפעה על הביטחון הכלכלי שלו ועל
האפשרויות שלו לביטחון כלכלי בפרישה.

פרישה חלקית

התחלנו לעבור על כל התכניות הפנסיוניות ,על
שינויים אפשריים ,שינויים במוצרים כדי להתאים
את התיק לפרישה במיסוי מינימאלי ,ובמקביל
חשבנו כיצד לייצר את הביטחון הכלכלי החשוב כל
כך גם לבת הזוג .לבסוף אחרי שהבנו מה ההבדלים
והגענו למספרים שרצינו המשכנו לעבוד ולבחון

אפשרויות נוספות.
אחת האפשרויות המעניינות מאוד מבחינת ג'
הייתה לעשות פרישה חלקית ,לבנות את החלום
בסטארט־אפ חדש ולקחת פנסיה פטורה ממס
(בעזרת קיבוע הזכויות) .באופן כזה הוא שומר על
רמות ההכנסה הגבוהות אליהן היה רגיל ,ובנוסף
משמר לעצמו פנסיות עתידיות שרק ילכו ויגדלו
עם הדחיה בתחילת קבלתן .במקביל ניתן היה
להקצות רכיבי ברירה פנסיוניים לטובת שימוש
כהון .באופן זה הוא חוסך מס מהקצבאות ושומר
הון משמעותי לטובת המשפחה.
ככל שבחנו יותר אפשרויות כך קיבלנו תגובות
יותר טובות מג' .הוא הבין כי עומדות בפניו
אפשרויות רבות וכי יוכל להגשים שני חלומות:
גם להבטיח את העתיד הכלכלי וגם לעבוד
בסטארט־אפ ,ואפילו אם לא מושך שכר כלל (או
מסתפק בשכר סמלי) .מהפגישה הזו ג' יצא מאוד
אופטימי ,ואני בטוח שבפעם הבאה יבוא עם עוד
רעיונות והצעות עסקיות ,ואולי אפילו כבר יבחר
את המקום הבא שלו לפיתוח עצמי ועסקי .הדבר
החשוב ביותר הוא שעכשיו הכל פתוח בפניו ,והוא
יכול לבחור נכון ובביטחון.
הסוכן היה אתנו בפגישה ,מכאן יוכל לקחת את
התיק של הלקוח לצעד הבא .הוא יוכל ליישם את
ההמלצות לשיפור ההון ושימור חלקים גדולים
מהתיק הפיננסי לאורך זמן ,מה שמותיר לסוכן
תיק מכובד לטיפול ,ונותן לג' אפשרות להורשה
מכובדת.
הכותב הינו מומחה תכנון פרישה בסיריוס תכנון פרישה,
חבר ועדת הפיננסים בלשכת סוכני ביטוח ,סוכן השנה
לשנת  2018בענף הפיננסים

נוסחת הקיזוז

תיקון  :190מקטינים את המס על הפנסיה

צילומים :ערן ירדני ,באדיבות הלשכה

ע

סו"ב מלכיאל רחמים מסביר על תיקון  190לפקודת מס הכנסה וכיצד ניתן לחשב את נוסחת
הקיזוז באמצעות טופס 161ד'

ד סוף שנת  2011ניתן היה למשוך
תגמולים והיווני קצבה לפי המס השולי
האישי של המושך בשנת המשיכה .לפני
תיקון  ,190ניתן היה להקטין את המס על קצבאות
מזכות החייבות במס לפי נוסחת השילוב הישנה.
הסכום להקטנת הקצבאות המזכות במס היה מוגבל
בתקרה של  35%מהקצבה המזכה או מהקצבה בפועל
לפי הנמוך ביניהם.
מראשית  ,2012בכפוף לתיקון  190לפקודת מס
הכנסה ,ניתן להקטין את המס על הקצבאות ו/או
למשוך תגמולים לקצבה (היוון קצבאות) בפטור ממס.
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אנשים שהגיעו ל"גיל הזכאות" (גיל  67או  ,62גבר או
אישה ,בהתאמה) ,או הגיל שבו החל יחיד לקבל קצבה
מזכה ,לפי המאוחר ,מקבלים פנסיה מגיל הפרישה
ומשלמים עליה מס – עבורם חשוב התיקון לפקודה,
במיוחד לאלה שגם ממשיכים לעבוד ולהרוויח
כעצמאים ו/או כשכירים ומשלמים מס הכנסה על
הפנסיות וההכנסות החייבות שלהם.
טופס 161ד' מאפשר להקטין את המס על הפנסיה
של אנשים שהגיעו ל"גיל הזכאות" וכתוצאה מכך
להקטין את המס הכולל על הפנסיה וההכנסות
החייבות שלהם.

יש להדגיש ,שפטור ממס בגין פדיון תגמולים ו/
או היוון קצבאות החייבות במס ,מתאפשר לבעלי
פנסיות מגיל הזכאות ובתנאי שהפנסיה מעל 4,500
שקל ברוטו לחודש (קצבת המינימום).
כמו כן ,טופס 161ד' יכול לעזור לאנשים שקצבתם
נמוכה מ־ 4,500שקל אך הכנסתם מעבודה כשכיר
או עצמאי גורמת לתשלום מס על ההכנסה הכוללת
שלהם.
הכותב הינו סגן יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה

קישור לטופס 161ד'

חדשות הביטוח

דלק חתמה על מזכר הבנות
למכירת אחזקותיה בחברת
הפניקס
קבלת הפנים לסוכנים חדשים בלשכה צילום | באדיבות הלשכה

מסורת חדשה בלשכה – קבלת
פנים לחברי לשכה חדשים

ה

שבוע התקיימה קבלת פנים מיוחדת לסוכנים החדשים שהצטרפו
ללשכה .לדברי מנכ"ל הלשכה ,רענן שמחי ,מדובר באירוע ראשון
מסוגו שיהפוך למסורת .בנוסף למנכ"ל ,השתתפו במפגש גם נשיא הלש־
כה ,סו"ב ליאור רוזנפלד ,שבירך את המצטרפים; מ"מ הנשיא ,סו"ב ליאור
הורנצ'יק ,והיועץ המשפטי של הלשכה ,עו"ד עדי בן אברהם.
מי שיזמה את המפגש היית ה קרן מלאך ,מנהלת הפיתוח העסקי של הל�ש
כה ,שהיא גם אשת הקשר מול הסוכנים .מלאך פרסה בפני הסוכנים החדשים
את היתרונות של חברי הלשכה ,הדגישה את העובדה שהלשכה הינה הבית
של סוכני הביטוח בישראל ,ואמרה למצטרפים שהם מוזמנים לפנות אליה
בכל שאלה ובעיה" .אני גאה על הוצאתו לפועל של כנס ברוכים הבאים,
מדובר על אירוע מיוחד וחשוב מאין כמוהו שמציג את עוצמתה של לשכת
סוכני ביטוח .מאחלת להם בהצלחה".

ק

בוצת דלק ,בשליטת יצחק תשובה ,דיווחה אתמול
כי חתמה על מזכר הבנות בלתי מחייב עם קרנות
ההשקעה הבינלאומיות  Gallatin Point Capital LLCו־
 ,Centerbridge Partners LPלמכירת אחזקותיה ב"הפניקס"
( ,)30%בתמורה לכ־ 1.6מיליארד שקל .בנוסף ,דלק
התחיבה להסדיר אפשרות רכישה לקרנות לרכוש
 2.5%נוספים עד סוף השנה תמורת  132מיליון
שקל.
בהודעתה מדגישה קבוצת דלק ,כי אין כל
ודאות כי תתגבש עסקה וכל עסקה תהיה כפופה
לכל האישורים הנדרשים על פי דין ולהשלמת
ברטפלד | צילום :יח"צ
בדיקת הנאותות.
אסי ברטפלד ,מנכ"ל קבוצת דלק ,מסר
אתמול" :אנו מברכים על ההסכמות בין הצדדים ומאמינים
שעסקה זו תאושר על ידי הרגולטורים ,לאור זהות הרוכשים,
איכותם ונסיונם .עם השלמת העסקה הקבוצה תהנה מתזרים
מזומנים גדול ,ומכירת גרעין השליטה בהפניקס תאפשר לנו
להתמקד בתחומי האנרגיה בארץ ובעולם".

רונית מורגנשטרן

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים
לסוכנות ביטוח גדולה בדרום דרוש/ה חתמת אלמנטרית
קורות חיים ניתן לשלוח למיילrozit@ikeshet.co.il :
סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש תיק ביטוח
חיים ו/או אלמנטארי בתגמול הוגן ובמגוון רחב של
אפשרויות יצירתיים ,כולל אפשרות העסקה לטווח ארוך
 dudi@gamafinansim.co.ilנייד050-5368629 :
לבית סוכן בחיפה דרושים  :סוכן/ת ביטוח פנסיוני ו/או
אלמנטארי בעלי רישיון ,תינתן אפשרות לסטאג'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.ilאו לנייד050-5368629 :
לסוכנות ביטוח ותיקה בהוד השרון דרושה פקידת
ביטוח מנוסה ברכב (ניסיון בדירות יתרון) קו"ח לווצאפ
 0522603972או duby@s-sapir.co.il
לסוכנות הביטוח מישורים באשדוד דרוש בעל רישיון
פנסיוני המעוניין להתפתח ,לצמוח ולבנות תיק עצמאי
עם היקפים ונפרעים לשנים רבות .תנאים מצויינים
למתאימים - :עמלות גבוהות,שירותי משרד ,תיאום
פגישותקו"ח למיילofir@mishorim-ins.co.il :
לסוכנות חיתום אלמנטרית גדולה מהמרכז ,איש/ת
שטח בעל יכולות שיווק וידע בעסקי פרט קו"ח למייל
eyalw1999@gmail.com
לסוכנות ביטוח גדולה בדרום דרוש/ה חתמת אלמנטרית
קורות חיים ניתן לשלוח למיילrozit@ikeshet.co.il :
דרוש/ה פקיד/ה למשרה בתחום התביעות /ביטוחי
דירות תל אביב ,פתח תקווה ,בקעת אונו וג .שמואל ,חולון
ובת ים ,רמת גן וגבעתיים
לסוכנות ביטוח ותיקה בפתח תקווה ,דרוש/ה פקיד/ה
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בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

לתחום התביעות/ביטוחי דירות .עבודה טלפונית
ופרונטלית מול לקוחות וחברות הביטוח  .שעות עבודה
מ  08:30ועד  * 16:30עבודה לטווח ארוך ,תנאים טובים
למתאים/ה ,ללא ימי שישי ,מתאים גם לאמהות! דרישות -
דרוש ניסיון בתחום הביטוח,מתן שרות ברמה גבוהה ,הכרת
 .officeכושר ביטוי גבוה .כולת שליטה במערכות המחשב
ברמה גבוהה .ידיעת השפה העברית על בוריה* .המשרה
מיועדת לנשים וגברים כאחד .טלפון  ,03-9347778שליחת
קורות חיים למיילmoti@edenins.co.il :
סוכנות ביטוח ברמת גן ותיקה ומבוססת מעוניינת להעניק
בית חם לסוכן ביטוח צעיר נא לפנות למייל
nahum@shir-ins.com
ליועץ ביטוח נדרש/ת לעבודת בק-אופיס עד שעתיים
ביום ( עם אופציה להגדלה) .העבודה מהבית  .נדרש
ידע בוורד וביטוח אלמנטרי .שמעון 050-5492619
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
מיילrafim.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
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

שכירות משנה
חדר/ים להשכרה גדולים מרווחים ומוארים (אפשרות
לקבל מרוהט ) .להשכרה כדייר משנה ,בסוכנות לביטוח.
המחיר פיקס = כולל כל המיסים .עלות חודשית וללא
התחייבות המשרד ממוקם בראשון לציון ,ליד קניון הזהב
 /סינמה סיטי .גישה לתחבורה ציבורית ,חניה חופשית.
לפרטים – שלמה shlomo@ks-ins.co.il .052-2944888
להשכרה כדייר משנה ,בסוכנות לביטוח .ולכל מטרה.
חדר/ים להשכרה גדולים מרווחים ומוארים ( אפשרות
לקבל מרוהט) .המחיר פיקס = כולל כל המיסים .עלות
חודשית וללא התחייבות
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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח\
סוכן חיים ואלמנטרי בעל ותק וניסיון מעונין ברכישת תיק
אלמנטר .צניעות ,יחס אישי ודיסקרטיות מובטחים.גמיש
במודל הקניה bgol601@gmail.com
סוכן חיים ואלמנטרי בעל ותק וניסיון מעונין ברכישת
תיק אלמנטר .צניעות ,יחס אישי ודיסקרטיות
מובטחים .גמיש במודל הקניה bgol601@gmail.com
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
סוכן ביטוח בתחום הפנסיה בריאות וסיכונים מעוניין
בשיתוף פעולה עם סוכן אלמנטרי ,לעבודה משותפת
על תיקי הלקוחות .לפרטים ,052-4287086:מייל:
shahar@shahar-ins.co.il
דרוש סוכן/ת צעיר/ה מנתניה להשתלבות בתיק ביטוח
עם אפשרות לשותפות054-4884220 .
חיים ואו בריאות ואו ביטוח כללי .סודיות מובטחת.
לפרטים נוספים afikf.gabi@gmail.com :טלפון גבי:
05-29770368
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
למיילShaulb8@walla.com :

