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סיכום  2018בענף
הביטוח ושוק ההון
מישל סיבוני

תוצאות הדו״חות השנתיים של
חברות הביטוח :ירידה של כ־60%
ברווחים והפסדים של עשרות
מיליונים לחלק מהחברות  ‰וגם:
״ביטוח ופיננסים״ מדרג  -מי הוא
שיאן השכר של הענף? > עמ' 10,4

יורם נוה

אריק יוגב

לעשירים בלבד?

לצד הסוכנים

בית לסוכנים

שיעור משקי הבית המחזיקים
בביטוח בריאות פרטי בעשירון
העליון  ;83% -בעשירון התחתון
רק  12%מחזיקים בביטוח
בריאות פרטי > עמ’ 6

גלעד אלפר,
מקום  3במפלגת
זהות" :סוכן
הביטוח נחוץ
ללקוח"  ‰ראיון מיוחד > עמ’ 7

סוכני דלתא מצטרפים
ללשכה  ‰קרן מלאך" :מדובר
בסוכנות מאוד איכותית ואני
שמחה על הצטרפותם"
> עמ’ 2

חדשות הלשכה

רוזנפלד ומלאך עם אנשי דלתא | צילום באדיבות הלשכה

סוכני דלתא מצטרפים ללשכה

במרץ הצטרפו עוד  40סוכנים חדשים ומספר חברי הלשכה נושק כבר ל־ ‰ 4,900רוזנפלד:
"שמח שסוכנים צעירים ,דעתנים ומקצועיים מכירים בערך המוסף שנותנת הלשכה" > רונית מורגנשטרן

ב

עקבות פגישה עם נשיא הלשכה סו"ב
ליאור רוזנפלד וקרן מלאך ,מנהלת
הפיתוח העסקי בלשכה ,הודיעו כל סוכני
"דלתא  -בית לתכנון פיננסי" על הצטרפותם
ללשכה.
את דלתא מנהלים במשותף סוכני הביטוח
אייל שוורץ וליאור לוזון ,שהינם בעלי ניסיון
של עשרות שנים בשוק ההון והביטוח בישראל.
לאחר שסיימו את תפקידם האחרון באקסלנס
נשואה ,ייסדו אייל וליאור את דלתא – בית
לתכנון פיננסי ,במטרה ליישם את שיטות העבודה
המתקדמות והמתודולוגיות שפיתחו בתקופת
עבודתם באקסלנס ,תוך מתן אפשרות ללקוח
לקבל את הפתרונות המתאימים לו ביותר.

יצאו מחוזקים
לדברי רוזנפלד" :אני שמח שסוכנים צעירים,
דעתנים ומקצועיים מכירים בערך המוסף שנותנת
לשכת סוכני ביטוח ומצטרפים להצלחה .שמחתי
להגיע ולפגוש את דור העתיד של הענף והוא
בהחלט איכותי".
על צירוף סוכני דלתא עמלה ויזמה קרן מלאך,

ביטוח
ופיננסים
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שאמרה" :מדובר בסוכנים צעירים ואיכותיים,
שלא היו חברי לשכה ,למעט ראשי הסוכנות.
מאוד נהנינו מהמפגש; אירחו אותנו ברוחב
יד בכיבוד עשיר ואווירה נהדרת .ישבנו עם
הסוכנים בשולחן עגול במשרדי החברה במשך
כשלוש שעות .נשיא הלשכה ריתק אותם בשיחה

מספר חברי הלשכה כבר ל־.4,900
ליאור לוזון ,מנכ"ל משותף של דלתא – בית
לתכנון פיננסי ,אמר ל"ביטוח ופיננסים" ,כי "לפני
המפגש עם נשיא הלשכה ,היינו די סקפטיים.
ליאור רוזנפלד הסביר על פעילויות הלשכה,
את המאבקים מול החברות ומול רשות שוק ההון

ליאור לוזון" :הבנו שככל שיצטרפו יותר סוכנים ללשכה ,ככה
תהיה לשכה חזקה יותר שתשיג יותר הישגים עבור חבריה"
חופשית בנושאים שונים בהם מטפלת הלשכה.
הנשיא ענה לשאלות הסוכנים והרחיב בנושאים
שעניינו אותם .בעקבות המפגש הם יצאו מאוד
מחוזקים וכולם החליטו להצטרף ,כשחלקם כבר
הצטרפו באופן מעשי במהלך הימים האחרונים.
מדובר בסוכנות מאוד איכותית ואני מאוד שמחה
שסוכניה הצטרפו ללשכה".
לדברי קרן מלאך ,בחודש מרץ האחרון הצטרפו
עוד כ־ 40סוכנים ,ויחד עם סוכני דלתא נושק

והתרשמנו שמדובר במנהיג אמיתי .בעקבות
המפגש החליטו כל הסוכנים פה אחד להצטרף
ללשכת סוכני ביטוח; הם הבינו שהם לעולם לא
יוכלו להשיג כסוכנים בודדים את מה שהלשכה
יכולה להשיג עבורם ,כארגון מקצועי מייצג
שיש לו מעמד חשוב מול חברות הביטוח ומול
הרגולציה והממשל .הבנו שככל שיצטרפו יותר
סוכנים ללשכה ,ככה תהיה לשכה חזקה יותר
שתשיג יותר הישגים עבור חבריה".

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי | עורך ראשי :לירן וייס | כתיבה:
רונית מורגנשטרן | מפיק :יאיר ילין | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין :שי שמש ,טל'
7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילום השער | shutterstock :צילומי אילוסטרציהshutterstock :

גר קרוב
לעבודה?

נוסע בעיקר
בקורקינט?

נוסעים בעיקר
לרכבת וחזרה?

נוסעת בעיקר
בעיר?

תפסת חניה טובה
והרכב כמעט לא זז?

מהפכה בעולם ביטוח הרכב!

נסעתם מעט? שילמתם מעט!
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סטודיוהראל

הראל סוויץ׳

חדשות הביטוח

מישל סיבוני הוא שיאן השכר של ענף הביטוח
חברות הביטוח פרסמו את תוצאות הדו"חות השנתיים
לשנה שחלפה וחשפו ,בין יתר ,את שכר המנכ"לים ‰
במקום הראשון מנכ"ל הראל ביטוח עם שכר של 4.3
מיליון שקל ב־ > 2018רונית מורגנשטרן

ח

ברות הביטוח המסורתיות
פרסמו את הדו"חות השנתיים
בהם הן חושפות את שכר
המנכ"לים שלהן בשנה שחלפה.
החל מ־ ,2017התגמול למנכ"לי
חברות הביטוח מוגבל ל־ 2.5מיליון
שקל (חוק שכר בכירים) ,צמוד למדד
שהיה ידוע ביום  12באוקטובר ,2016
או לפי מכפלה ב־ 35של התגמול הנמוך
ביותר למשרה מלאה בחברה.
במקום הראשון נמצא מישל סיבוני,
מנכ"ל הראל ביטוח ,עם עלות שכר
בסך  4.27מיליון שקל לשנה ,כולל
מענקים בסך של כמיליון שקל; במקום
השני נמצא יורם נוה ,מנכ"ל כלל
ביטוח ,שנכנס לתפקידו ביולי ,2018
עם עלות שכר שנתית בסך של כ־3.86
מיליון שקל; במקום השלישי אייל
לפידות ,מנכ"ל הפניקס ,שדורגה
לאחרונה במקום הראשון בשווי שוק
חברות ביטוח נסחרות ,עם עלות שכר
בסך  3.65מיליון שקל בשנה .לפידות
עשוי לעזוב בקרוב את הפניקס לטובת
ניהול חברת שיכון ובינוי.
בדהמשך הרשימה :אריק יוגב ,מנכ"ל
איילון ביטוח ,עם עלות שכר של 3.1
מיליון שקל בשנה; יהודה בן אסייאג,

מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח ,עם
 2.86מיליון שקל לשנה (כולל מענק
בסך  123אלף שקל); אורי אומיד,
מנכ"ל שלמה ביטוח ,עם  2.78מיליון
שקל בשנה שחלפה; דן יצחקי ,מנכ"ל
שומרה ,קיבל בשנת  2018שכר כולל
בסך  2.77מיליון שקל ,מתוכו כ־550
אלף שקל מענקים.
בחברת איי די איי (ביטוח ישיר)
התחלפו מנכ"לים בשנה החולפת .על
פי דיווח החברה קיבל רביב צולר סכום
של  169אלף שקל בחודש ברוטו בששת
החודשים הראשונים של השנה; המנכ"ל
הנוכחי קובי הבר ,שנכנס לתפקידו ב־4
ביולי  ,2018קיבל שכר של  187אלף
שקל ברוטו לחודש עד סוף .2018
מורלי דורי ,שהייתה מנכ"לית ביטוח
חקלאי ב־ 2018והוחלפה ב־ 1בינואר
 2019בידי אלעד שלף ,קיבלה שכר של
 2.05מיליון שקל במהלך השנה ,כולל
מענק בסך  423אלף שקל; דורון ספיר,
מנכ"ל מגדל ,עם שכר בסך  1.7מיליון
שקל לשנה; שמעון מירון ,מנכ"ל
הכשרה ביטוח ,עם עלות שכר של
כ־ 2.3מיליון שקל; וסוגר את הרשימה
גיל ספיר ,מנכ"ל שירביט ,עם כ־1.4
מיליון שקל בשנת .2018

עוד אין לכם כרטיס מועדון
לשכת סוכני הביטוח?

לחצו כאן >>
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שכר המנכ"לים בחברות הביטוח
(במיליוני שקלים)

מישל סיבוני

הראל

4.27

יורם נוה

כלל ביטוח

3.8

אריק יוגב

איילון

3.1

יהודה בן אסייג

מנורה מבטחים

2.86

אייל לפידות

הפניקס

2.82

אורי אומיד

שלמה ביטוח

2.78

דן יצחקי

שומרה

2.72

שמעון מירון

הכשרה

2.3

מורלי דורי

ביטוח חקלאי

2.72

דורון ספיר

מגדל

1.7

גיל ספיר

שירביט

1.4

קובי הבר

ביטוח ישיר

1.1

(*לפי הערכה של "ביטוח ופיננסים")

צילומים :סיון פרג ,ורדי כהנא ,פביאן קולדורף ,באדיבות שלמה
ביטוח ,מנורה ,אלטשולר ,הכשרה ,אייל גוזיאל ,אתר כאל ,יח"צ

חדשות הביטוח

רק  4.2%מהעשירון התחתון מקבלים פנסיה
בסכום ממוצע של כ־ 815שקל בחודש
עם זאת ,על פי דו"ח מרכז אדוה העוסק בחקר החברה הישראלית ,נרשם גידול בהפרשות לפנסיה
בעשירונים הנמוכים > רונית מורגנשטרן
פערי ההכנסות והשכר הופכים להיות בעייתיים
במיוחד לאחר פרישה משוק העבודה ,כאשר
את מקום השכר תופסת הפנסיה – אם היא
קיימת" ,כך קובע דו"ח המצב החברתי לשנת 2017
של מרכז אדוה שפורסם השבוע .הדו"ח שפרסם
המרכז העוסק בחקר החברה הישראלית מצא ,בין
היתר ,כי בעשירון התחתון שיעור מקבלי הפנסיה
הוא  4.2%בלבד שמקבלים בממוצע כ־ 815שקל
בחודש .שיעור מקבלי קצבת פנסיה בקרב שלושת
העשירונים העליונים הוא כ־ 80%והם מקבלים בין
 7,150שקל ל־ 14.5אלף שקל בחודש.
עוד עולה מהדו"ח ,כי בשנים האחרונות עלה
שיעור משקי הבית המפרישים לפנסיה ,ובמיוחד
בעשירונים הנמוכים ,בין השאר הודות לחוק
פנסיית חובה" .עם זאת ,החוק לא פתר את בעיית
ההפרשה לפנסיה של עובדים המועסקים בצורה
פוגענית ובהם עובדי קבלן ,עובדים שעתיים
ופרילנסרים; החוק גם לא נותן מענה לבעיית
הרציפות ,דהיינו הפרשה לפנסיה בעת הפסקות
בתעסוקה" ,קובע הדו"ח.
על פי מרכז אדוה ,דברים אלה משתקפים בעובדה
שבקרב העשירון הראשון והשני שיעורי ההפרשה
נמוכים –  28.4%בעשירון התחתון ,ו־54.5%
בעשירון שמעליו; בשלושת העשירונים הגבוהים,
שיעור משקי הבית שהפרישו לחסכון פנסיוני עמד
על כ־.85%

"

פערים גדולים

בנושא הכנסות מפנסיה מצא הדו"ח פערים גדולים
במיוחד בקרב בני  67ומעלה" .משקי בית רבים
אינם מפרישים לפנסיה .הצד השני של המטבע הוא
ששכרם הנמוך של חלק גדול מן העובדות והעובדים
אינו מאפשר הפרשה גדולה דיה כדי שתאפשר

אליפים
7.4.2019
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משקי בית בעלי הכנסה מפנסיה ,לפי עשירון
והכנסה חודשית ממוצעת מפנסיה2017 ,
הכנסה ממוצעת מפנסיה (בש"ח)

עשירון הכנסה

שיעורי משק הבית מקבלים פנסיה

1

4.2%

815

1

14.0%

1,787

3

28.2%

1,906

4

41.4%

2,818

5

60.0%

3,893

6

69.6%

4,989

7

76.1%

6,560

8

80.0%

7,151

9

79.9%

10,027

10

81.7%

14,517

מקור :מרכז אדוה

פנסיה מכובדת לאחר פרישה .התוצאה היא שבגיל
פרישה ,פערי ההכנסות בין משקי בית גבוהים מן
הפערים בשנות העבודה" ,נטען בדו"ח.
כך נמצא ,כי ב־ 2017ההכנסה הממוצעת מפנסיה
של העשירון העליון של משקי הבית שבראשם בני
 67ומעלה ,עמדה על  14,517שקל ,הייתה גבוהה

פי  8לערך מזו של משקי בית בעשירון השני
והשלישי ,פי חמש מהעשירון הרביעי ופי ארבע
מהעשירון החמישי" .זאת ועוד ,שיעור משקי הבית
שבראשם בני  67ומעלה המקבלים רק קצבת זקנה
ללא פנסיה כלשהי עמד בשנת  2017על — 38.1%
רובם המוחלט מצויים בעשירונים הנמוכים".

 -יוצרים עולם חדש

 ,Lagoראשל"צ

אליפים סוכנות לביטוח

חדשות הביטוח

כ־ 40%ממשקי הבית מחזיקים ביטוח בריאות פרטי
בעשירון העליון –  71%מחזיקים בביטוח בריאות פרטי ו־ 97%בביטוח משלים  ‰בסך הכל השקיעו
הישראלים ב־ 2017כ־ 14מיליארד שקל בביטוחים המשלימים והפרטיים > רונית מורגנשטרן

ה

הוצאה על בריאות הולכת וגדלה :ב־2017
הוציאו הישראלים כ־ 14מיליארד
שקל בביטוחים משלימים של קופות
החולים ובביטוחי בריאות פרטיים  -פי שלושה
מההוצאה בשנת  ,2000שעמדה אז על  4.6מיליון
שקל .מדובר בהוצאה נוספת להוצאה של 23
מיליארד שקל של אזרחי ישראל על מס הבריאות
שבמסגרת דמי הביטוח הלאומי .כך עולה בדו"ח
"תמונת מצב חברתית" לשנת  2017של מרכז
אדוה לחקר החברה הישראלית.
על הפי הדו"ח ,הפערים הכלכליים בין משקי
הבית באים לידי ביטוי גם בטיב השירות הרפואי
שהם מקבלים" :הנתונים מראים כי ככל שעולים
בסולם העשירונים כך גדלה ההוצאה של משקי
בית על ביטוחי בריאות משלימים ופרטיים.
התוצאה היא שהביטוח הרפואי של משפחות
מבוססות גבוה משמעותית מזה של משפחות
מעוטות משאבים  -דבר המתבטא בסופו של דבר
בטיב השירות הרפואי שהן מקבלות" ,קובעים
חוקרי מרכז אדוה.

פגיעה באוניברסליות

לטענת החוקרים ,הביטוחים המשלימים
והפרטיים הפכו לעסק פיננסי אדיר ממדים עבור
קופות החולים וחברות הביטוח :בשנת ,2000
ההוצאה של משקי בית על ביטוחים משלימים
ופרטיים ועל השתתפות עבור תרופות וטיפולים
עמדה על  4.6מיליארד שקל ,וב־ 2017היא גדלה
עד כדי  13.9מיליארד שקל.
"בניגוד לדמי הבריאות ,הביטוחים הנוספים
גורמים למספר פגיעות ועיוותים ,כדלהלן :ראשית,
הם פוגעים במידת הציבוריות והאוניברסליות של
מערכת הבריאות .בעלי ביטוחים אלה מקבלים

קדימות בניתוח וטיפולים  -על חשבון ישראלים
שאין להם ביטוחים נוספים" ,נכתב בדו"ח" .שנית,
הם גורמים לכך שרופאים בכירים נוטשים את
בתי החולים בשעות אחר הצהריים כדי לבצע
ניתוחים פרטיים המכוסים על ידי הביטוחים
הנוספים .מצב זה גורם להיווצרות תורים לניתוח
ותורים להתייעצות עם רופאים מומחים במערכת
הציבורית .למרבה הצער ,אין בנמצא סקר על
נגישות לשירותי בריאות של אזרחים לפי חלוקה
לעשירונים ,אולם סביר מאוד להניח כי פערי
הנגישות הם גבוהים ביותר".

תוחלת חיים גבוהה

שיעור משקי הבית הרוכשים ביטוח בריאות
משלים של קופות החולים הגיע בשנת 2017
לכ־ 83%בממוצע; כמעט כל משקי הבית בעשירון
העליון 97% ,מהם ליתר דיוק ,החזיקו בביטוח
בריאות משלים .בעשירונים חמש עד שש -
השיעור עומד על כ .90%-גם בשני העשירונים
הנמוכים ,מ־ 49%ועד  67%בהתאמה ,רכשו ביטוח
משלים של קופות החולים.
ביטוח בריאות פרטי רווח במיוחד במשפחות
בעלות הכנסה גבוהה :ב־ ,2017שיעור משקי
הבית בעשירון העליון שהחזיקו בביטוח בריאות
פרטי עמד על  71%ועל  67%בעשירון התשיעי.
בעשירונים הנמוכים ,השיעור היה נמוך מאוד
  8%בלבד בעשירון התחתון ו־ 12%בעשירוןשמעליו.
הדברים באים לידי ביטוי גם בנתוני הוצאה
חודשית של משקי בית על ביטוחי בריאות
משלימים ופרטיים .בשנת  ,2017העשירון העליון
הוציא בממוצע סך של  617שקל בחודש על
ביטוחים נוספים 283 :שקל על ביטוחים משלימים

לא רק בבחירות

בוחרים

דרכים זגגות רכב
לפייסבוק <<

ęĕė

Ĥď

đĎĎĒ
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סוכן\ת יקר\ה ,למבוטחיך
מגיע הטוב ביותר ,בחר\י דרכים
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של קופות החולים ו־ 334שקל על ביטוחים
פרטיים .בעשירון התחתון מוציאים בממוצע 80
שקל על ביטוח משלים ו־ 17שקל על ביטוח פרטי.
על פי נתוני הדו"ח שמתבסס על נתוני הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,תוחלת החיים של הגבר
היהודי בישראל ב־ 2017הייתה  81.4שנים בממוצע
לעומת  79.4ב־ ;2007תוחלת החיים של האישה
היהודייה ב־ 2017הייתה  85בממוצע לעומת 82.8
ב־ .2007בקרב האוכלוסייה הערבית  -תוחלת החיים
הממוצעת של גבר היא  77.5לעומת  75.2ב־,2007
ושל אישה –  82לעומת  78.8עשר שנים קודם לכן.
סו״ב איגור מורי ,יו״ר ועדת הבריאות והסיעוד
בלשכה :״נתוני המחקר מייצגים דווקא מצב מאוזן
בו אזרחים סומכים על עצמם הרבה יותר מאשר
על המדינה ופקידיה .כל מי שעיניו בראשו מבין
כי למרות שמערכת הבריאות של ישראל היא
מהטובות בעולם הרי שהנגישות אליה באופן
שוטף בעייתית מאוד .אלה שיכולים להרשות זאת
לעצמם הולכים על הפתרון הנכון ביותר להם
ולמשפחתם והוא ביטוח בריאות פרטי .לא רק
לאלה שיש להם זה עוזר ,אלא גם לחסרי האמצעים
כי הדבר משחרר במקצת את העומס מהמערכת
הציבורית .ניסיונות של הרגולטור לפגוע ברפואה
הפרטית ובביטוח הבריאות הפרטי נתקלו בחוסר
אמון מוחלט מצד האזרחים .אלה ממשיכים לרכוש
ביטוח בריאות פרטי למרות כל הפרופגנדה של
פקידי הרגולציה כנגד זה .מסתבר שהאזרח הסביר
לא רוצה להיות כלי משחק בידי כותבי טבלאות
האקסל של משרד הבריאות והאוצר ולא מעוניין
להקריב את בריאותו ואת חייו על מזבח משחקי
המספרים שלהם .ביטוח בריאות פרטי הוא בעתיד
הנראה לעין הפתרון הריאלי היחידי לתחלואי
המערכת הציבורית הקורסת תחת הנטל".

מיוחד ל"ביטוח פיננסים"

"אין מקום לאחידות ואין מקום למיקרו ניהול
של רגולטור בשוק מסובך כמו הביטוח"
גלעד אלפר ,מספר  3במפלגת "זהות" והמיועד שלה לתיק האוצר ,על עומס
הרגולציה וחשיבות סוכן הביטוח  ‰ראיון מיוחד > רונית מורגנשטרן
כשרגולטורים מתערבים באופן פעיל
בצורת התגמול הקיימת בסקטור
מסוים ,כפי שעשה הממונה על שוק
ההון בעמלות הריסקים – זהו סוג של
מיקרו ניהול ,וזה לא רעיון טוב כי השוק
מסובך מדי; הצרכים של הלקוחות הם
שונים וייחודיים – אין מקום לאחידות,
כי אין אחידות בלקוחות .ברגע שעושים
מיקרו ניהול בשוק כל כך מסובך כמו שוק
הביטוח ,זה מעוות את כוחות השוק ,מעוות
את היצירתיות של נותני השירותים ופוגע
ביכולת הלקוחות לקבל שירותים ומוצרים
שהכי מתאימים להם".
כך אומר גלעד אלפר ,מספר  3במפלגת
"זהות" של משה פייגלין ,והמיועד שלה
לתיק האוצר בראיון ל"ביטוח ופיננסים".
אלפר מכהן כחבר המועצה הכלכלית
המייעצת לשר האוצר וכאנליסט ראשי
בבית ההשקעות אקסלנס נשואה .הוא בוגר
בהצטיינות של החוג לכלכלה באוניברסיטת
ת"א ובעל תואר  MBAמביה"ס לכלכלה
ומנהל עסקים בנורווגיה ( .)NHHעבד בעבר
בקומרצבנק (לונדון) ובמריל לינץ' (ניו יורק),
והיה בין מייסדיו של הסטארט־אפ הנורווגי
.AS Computing CUPP

מה צריך לעשות כדי לצמצם את
הרגולציה?
"צריך לטפל ברגולציה המוגזמת ,וזה קשה.
כי יש אינרציה במערכת ,שמזינה את עצמה,
והחברות הגדולות הרבה פעמים יושבות בצד
ומריעות .זה לא פשוט לטפל בזה ,אבל זו
המטרה שלנו לטפל בזה .הרגולטור הוא רק
בן אדם והשוק הוא מאוד מסובך ,ואין אדם
שהוא גאון דיו שיכול לנהל ברמת הפינצטה
שווקים מסובכים.
"צריך לזכור שהכל גם נמצא תחת מעטפת
חוקים – בכל מקרה אסור לגנוב ,אסור
להונות ,אסור לרמות ,אסור להפר חוזה .עם
זה מתמודדים במערכת החוק בבתי המשפט.
"הדברים לא מושלמים ותמיד יש בעיות
למרות החוקים ,אבל זה שיושב רגולטור
מלמעלה ומנהל דברים ברמת הפינצטה,
זה רק מסבך את השוק ופוגע ביכולת של
הצרכנים לקבל את השירות הכי נכון להם.
ככל שהרגולציה יותר סבירה ,ככה התחרות
גדלה בין נותני השירות".

"

"הרגולציה הכבדה
פוגעת בלקוח"

אלפר | צילום :ראובן קפוצ'ינסקי

"אני מרגיש שאני תלוי בסוכן שלי,
סומך עליו כאיש מקצוע .סוכן הביטוח
נחוץ ללקוח ואני תמיד ארצה שיהיה
לצידי סוכן ביטוח"

מה אתה חושב על הרגולציה בישראל?
"אנחנו יודעים שהרגולציה בארץ היא
מוגזמת .ישראל נמצאת במקום ה־ 49בעולם
מבחינת עומס הרגולציה ,וזה אומר שאנחנו בזנב
של מדינות המערב .דנמרק ,שנחשבת למדינה
סוציאליסטית ,נמצאת במקום השלישי בעולם.
זו מדינה נהדרת ,אבל לא בגלל שהיא מדינה
סוציאליסטית ,אלא דווקא משום שהיא מדינה
קפיטליסטית ,וזאת על פי השוואה במחקרים
עולמיים .הסיבה שאנשים חושבים שהיא מדינה
סוציאליסטית היא משום שמערכת הרווחה שלה
מאוד נדיבה; מה שמאפשר לה להיות נדיבה כל
כך זה הכלכלה החופשית בדנמרק .מייצרים הרבה
ערך שאפשר למסות אותו .מה שעושים בישראל
זה שממסים בכבדות כלכלה שלא יוצרת מספיק
ערך ,ולכן לא מסוגלים כאן לייצר מערכת רווחה
נדיבה.
"בהקשר של סוכני הביטוח – מדובר בעסקים
קטנים ובינוניים שסובלים מרגולציה כבדה ולא
פרופורציונאלית ,ואין להם את רואי החשבון,
הכסף והזמן כדי להתמודד איתה .עסק גדול יכול
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להתמודד בדרך כלל עם רגולציה כבדה ומיותרת,
עסק קטן הרבה פחות".
חברות הביטוח הקימו מחלקות רגולציה
שלמות בשנים האחרונות.
"זו בדיוק הנקודה .חברות הביטוח ,או כל חברה
גדולה אחרת ,יש להן מספיק כסף להשקיע בכך.
איזה סוכן ביטוח קטן יכול להשקיע עשרות
אחוזים מהזמן שלו רק כדי להבין מה הרגולציה
אומרת ,ולהתמודד איתה?
"הרגולציה מגיעה הרבה פעמים מכוונות טובות
אבל בשטח היא פועלת לטובת החברות הגדולות.
מי שנפגע מכך זה הציבור ,כי הוא צריך את
החברות הקטנות ,את התחרות מבחינת נותני
השירותים; המבוטח צריך התאמה מקסימלית מצד
סוכן הביטוח שיידע לתפור את המוצר שמתאים לו.
ככל שיש יותר לחץ על העסקים הקטנים ,בביטוח
ובכל תחום אחר ,בסופו של דבר השירות שהלקוח
מקבל נהיה גרוע יותר .יש פעמים שהרגולציה
הכבדה אף גורמת לתופעות שליליות כמו תופעת
המאכערים בשוק הנדל"ן".

הרגולטור לא מבוקר
על ידי הציבור

ומה דעתך על כך שהממונה מנחית
הוראות על השוק ועוקף את הכנסת?
"באופן עקרוני זה רעיון לא טוב .הכנסת
כוללת נבחרי ציבור – הרגולטור הוא לא
נבחר ציבור .הפוליטיקאי הוא זה שאמור
לתת דין וחשבון לבוחריו ,ולכן הוא זה
שצריך להיות מעורב בתהליכים האלה .נכון
שהפוליטיקאים אינם מלאכים ,יש טובים ויש
רעים  -אבל לפחות הם חייבים דין וחשבון ,לפחות
אפשר להחליף אותם בבחירות הבאות ,לפחות הם
חייבים סוג כלשהו של גילוי נאות.
"ברגע שיש רשות רגולטורית מחוץ לתהליך של
ביקורת ציבורית זה פותח פתח לבעיות; תמיד יכול
לבוא רגולטור גאון שיודע מה לעשות ,אבל אם יש
רגולטור שהוא ההיפך מזה? איך עוצרים אותו? איך
מבקרים אותו? התהליך הפוליטי ונבחרי הציבור
עדיף על פני רגולטור שיש לו עצמאות מוחלטת".
לך יש סוכן ביטוח?
"בוודאי .אין לי זמן ויכולת להבין את התחום הזה".
מה אתה חושב על המגמה של רשות שוק
ההון ושל חלק מחברות הביטוח והביטוח
הישיר ,לייתר את הסוכן?
"אני מרגיש שאני תלוי בסוכן שלי ,סומך עליו
כאיש מקצוע .סוכן הביטוח נחוץ ללקוח ואני תמיד
ארצה שיהיה לצדי סוכן ביטוח".

חדשות הביטוח

אלטשולר־שחם תנפיק את פעילות הגמל
והפנסיה שלה בבורסה בתל אביב
בית ההשקעות בעל פעילות הגמל וההשתלמות הגדולה בישראל ינפיק  25%מחברת הגמל והפנסיה שלו
• יאיר לוינשטיין ,מנכ"ל ושותף" :במידה וההנפקה תתקיים ,יחולקו אופציות לכלל העובדים בהתאם
לתכנית אופציות שתקבע" • שווי החברה טרם פורסם > רונית מורגנשטרן

ב

ית ההשקעות אלטשולר שחם ינפיק
בבורסה בתל אביב את חברת הגמל
והפנסיה שלו בחודשים הקרובים.
שווי החברה לא פורסם והיא נמצאת כרגע
בהכנת תשקיף ,אך לדברי יאיר לוינשטיין,
מנכ"ל אלטשולר שחם גמל ופנסיה ,יונפקו 25%
מאחזקות החברה וההנפקה תתבסס על דו"חות
הרבעון הראשון של .2019
פעילות הגמל וההשתלמות של החברה היא
הגדולה בישראל; בסוף פברואר ניהלה החברה
 81מיליארד שקל בגמל והשתלמות ועוד כ־4
מיליארד שקל בפנסיה .את שנת  2018סיימה
אלטשולר שחם גמל ופנסיה ברווח בסך  40מיליון
שקל .מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה נמצאות
בידי בית ההשקעות אלטשולר שחם (,)61.75%
ופרפקט שוקי הון ( ,)38.25%שמוחזקת בידי יאיר
לוינשטיין ( )50.33%ואלטשולר שחם.

אופציות לכל העובדים
לוינשטיין ,מנכ"ל ושותף באלטשולר שחם גמל

ופנסיה ,פנה היום במכתב לעובדי החברה בו
נכתב" :בשנים האחרונות הובלנו יחדיו מהלכים
גדולים ששינו את פני השוק כפי שאנו מכירים
אותו ,ביניהם קופת גמל להשקעה ,תוכנית חיסכון
לכל ילד ,רפורמת קרנות הפנסיה הנבחרות של
משרד האוצר וגיוסי ענק שהביאו אותנו להיות
חברת הגמל וההשתלמות הגדולה בישראל,
המנהלת כספיהם של כמיליון וחצי לקוחות.
"בהמשך להצלחות אלו ,ברצוננו לעדכנכם כי
החלטנו לבחון אפשרות להנפקה של מניות חברת
הגמל והפנסיה בבורסת תל אביב .חשוב לציין ,כי
יחד עם רן וגלעד נמשיך לשלוט בחברה ולנהל
אותה.
"אנחנו רואים בכם ,עובדי אלטשולר שחם ,חלק
אינטגרלי מהצלחתנו וכפועל יוצא מכך במידה
ואכן ההנפקה תתקיים כמתוכנן ,יחולקו אופציות
לכלל העובדים בהתאם לתכנית אופציות שתקבע.
נמשיך לעדכן אתכם בהתפתחויות ,בהתאם לכללי
הרגולציה של רשות ניירות הערך ונציין כי עד
למועד מכתבנו זה אין כל ודאות ביחס למועד
ההנפקה או ביצועה".

“הטבות תרבותיות” גם לסוכני הצפון

ה

לשכה הגיעה להסדר עם תיאטרון קריית מוצקין למתן הנחות משמעותיות לטובת סוכני
הלשכה ברכישת מנוי/כרטיסים להצגות בתיאטרון.
לדברי סו”ב מאיר רוטברג ,יו”ר ועדת הרווחה בלשכת סוכני ביטוח ,שסיכם את הנושא במפגש
עם ראשי תיאטרון מוצקין ,בו השתתפו גם נשיא הלשכה סו”ב ליאור רוזנפלד ,ומנכ”ל הלשכה רענן
שמחי“ ,כיום יש לסוכני המרכז מבצעים והנחות במסגרת הסדר עם תיאטרון ‘הבימה’ .כעת ,יהיו גם
לסוכני הצפון הטבות תרבותיות .מדובר בתיאטרון אליו מגיעות כל ההצגות הטובות בארץ”.
רוטברג הסביר כי מדובר על הנחה של  20%ממחירי המנוי ל־ 9הצגות בערב ולכל ההצגות שבימי
שישי .בנוסף ,יקבלו הסוכנים הנחות גדולות יותר על הצגות ספציפיות.
רונית מורגנשטרן

צילום :באדיבות הלשכה
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יאיר לוינשטיין | צילום :באדיבות אלטשולר־שחם

בשיחה עם "ביטוח ופיננסים" ,הוסיף לוישטיין:
"ההנפקה היא החלטה אסטרטגית; אנו נמצאים
בנקודת זמן בהתפתחות החברה לאחר צמיחה
מאוד גדולה ולקראת צמיחה גדולה .בנקודה זאת
חשבנו לשתף את העובדים שלנו בהצלחה שהם
חלק ממנה ,ואת הציבור .להראות גם לעובדים וגם
ללקוחות שאנחנו נשארים פה לטווח ארוך .חשוב
שיהיו חברות טובות ומעניקות ערך למשקיעים
בבורסה ,ואנחנו סבורים שאנחנו כאלה".

הרבה חברות בחרו בנו
כקרן נבחרת
אלטשולר שחם היא אחת מארבע הקרנות
הנבחרות (קרנות ברירת מחדל) בידי המדינה
לניהול קרן פנסיה בדמי ניהול מוזלים במיוחד.
ב־ 31במרץ  2019הסתיימו הסדרי הפנסיה
הקיימים לעובדים בארגונים השונים ,והמעסיקים
נדרשו לבחור בקרן חדשה בהליכים שנדרשו מהם
על ידי רשות שוק ההון .זו הייתה ההזדמנות של
הקרנות הנבחרות להיכנס לחברות ולגייס מאסות
של עובדים כדי להצדיק את קיומן.
"הרבה חברות בחרו בקרן של אלטשולר כקרן
הנבחרת שלהן ,מצטרפים אלפים בכל חודש.
החברות שהודיעו על כוונתן לשים אותנו כקרן
הנבחרת מעסיקות כ־400־ 500אלף עובדים .זה
חלק מהפוטנציאל של הצמיחה שלנו קדימה.
צריך לזכור ,שרוב החברות יפעילו את הקרן על
משכורת אפריל שתינתן במאי" ,ציין לווינשטיין.

יועצי הלשכה

שלושה יועצים חדשים לשירות חברי הלשכה
רשימת היועצים המקצועיים של לשכת סוכני ביטוח מתרחבת והיא כוללת כבר כארבעים יועצים
אליהם ניתן לפנות באמצעות אתר הלשכה > ״ביטוח ופיננסים״
רו"ח ועו"ד בועז מקחל –
יועץ בתחומי המס
השונים ובתחום
המסחרי/עסקי

צילומים :באדיבות המצולמים

בועז מקחל ,רואה חשבון ,עורך
דין ,מתמחה בטיפול בסוכני ביטוח ובעלים של
משרד רו"ח העוסק ב :ביקורת ועריכת דוחות
כספיים לחברות ועצמאיים; ייצוג בפני רשויות
המס לחברות ,אגודות שיתופיות ,עמותות
ועצמאים; הסדרי מס ליווי ויעוץ פיננסי וכלכלי;
טיפול וייצוג חברות מחו"ל ,ועוד.
מקחל מטפל במאות סוכנויות ביטוח והוא אשר
סייע ללשכה להחריג את סוכני הביטוח מסיווג
חברותיהם כחברות ארנק.
רו"ח מקחל" :כל סוכן ביטוח חייב לוודא כי
המבנה המשפטי והמיסוי שלו תואם את צרכיו.
לעיתים הבעיה גורמת לנזק בהווה ולפעמים
היא נשארת חבויה עד למקרה של מכירת התיק,
הכנסת שותף ,נבצרות ו/או פטירה .מרבית
הסוכנים שהגיעו לייעוץ עד היום ,ביצעו שינוי
מבנה על ידי מיזוג חברותיהם ,פיצול פעילויות,
פיצול ומיזוג ,העברת נכסים ופעילות לחברה בין
חברות וכמובן בפטור ממס בהתאם לפקודת מס
הכנסה".

אביב בן אברהם – יועץ בתחום
שמאות הרכב ,חבר ב"איגוד שמאי
הביטוח בישראל"

אביב בן אברהם הינו חבר
פעיל בוועד ענף רכב ב"איגוד
בישראל"
הביטוח
שמאי
ומתוקף תפקידו מייצג את
האיגוד בישיבות הרלוונטיות
בוועדת הכלכלה של הכנסת .בן אברהם ניהל בין
היתר מרכז סילוק תביעות רכב של חברת ביטוח,
במסגרתו טיפל בתביעות רכב רכוש ,צד ג' נכנס
ויוצא (שיבובים) .הוא היה שותף בבניית תהליכי
עבודה לסילוק תביעות מול מבוטחים (בטרם
פורסם ע"י הפיקוח ,נוהל יישוב תביעות).
בן אברהם" :במסגרת תפקידי כיועץ הלשכה
אני עונה לפניות הסוכנים בתחום הרכב מניסיוני
רב השנים בתחום שמאות הרכב .מהיכרותי את
הנהלים ,החוזרים וההנחיות של "רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון" ששולבו בקודקס הרגולציה ,אני
מפנה את הסוכנים לסעיפים הרלוונטיים העונים
לפניותיהם באשר להתנהלות מבטחות ,לשאלות
הנוגעות לחישוב שווי כלי רכב ,לסוגיות הנוגעות
בסעיפים השונים בפוליסה לביטוח רכב ועוד .כל
אלו במטרה לתת לסוכנים כלים מקצועיים להבין

וליישב מחלוקות בין המבוטח למבטחות מחד או
להבהיר את קביעת האחרונות בחישוב דרכי הפיצוי
המבוטח מאידך".

עו"ד איתן קנול – יועץ המתמחה
בדיני התעבורה

עו"ד איתן קנול בעל משרד
עורכי דין המתמחה בתאונות
דרכים ,דוחות משטרה ,עבירות
מהירות ,עבירות שכרות ,טיפול
בפסילות רישיון נהיגה ,וייצוג
במשרד הרישוי .קנול ביצע את התמחותו במשרד
עורכי הדין הגדול בארץ בתחום דיני התעבורה
וצבר ידע וניסיון רב בתחום ,לרבות ייצוג לקוחות
רבים הן בבתי משפט והן מול משרד הרישוי.
בבואו לטפל בלקוח ,עומדים לנגד עיניו ערכי
יושרה ,אמינות ,מחויבות ומקצועיות.
עו"ד קנול" :במסגרת התמחותי בדיני התעבורה
אסייע לסוכנים בהפחתת עונשים ופסילות כאשר
הוגש כתב אישום בבית המשפט לתעבורה ,מול
משרד הרישוי בעניין נקודות ופסילות ,וכן
בטיפול מול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
הטיפול בנושאי אלכוהול ,סמים ,עבירות תנועה
ותאונות דרכים"

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

חדשות הביטוח

ירידה של  60%ברווחי חברות
הביטוח הגדולות
בעקבות הפסדים ברבעון האחרון של  2018רשמו חמש החברות הגדולות ירידה של כ־ 60%ברווחיהן
לעומת  ‰ 2017כלל אף הציגה הפסד של  148מיליון שקל > רונית מורגנשטרן

ה

ירידות החדות בשוקי ההון בחודש
דצמבר האחרון ,שמחקו את רווחי השוק
של השנה שחלפה ,פגעו קשות ברווחים
של חברות הביטוח לשנת  .2018הרווחים ירדו
משמעותית בגלל הפגיעה בהשקעות החברות,
והחברות הגדולות ,שמחזיקות תיקי ביטוח
מגדל –
גדולים וישנים בתחום הפנסיה והחיים המתבססים
על פוליסות משתתפות ברווחים שדמי הניהול
כלל –
המשתנים הנגבים בהן נגזרים מהתשואות
הריאליות שלהן ,נפגעו במיוחד .התשואות
מנורה מבטחים –
השליליות בחודש דצמבר גרמו לאובדן של
מאות מיליוני שקלים עקב אי גביית דמי ניהול.
הפניקס –
גם ביטוח רכב חובה הסב הפסדים לרוב החברות
ב־ .2018אגב ,רוב החברות דיווחו כי החזירו
לעצמן את ההפסדים ברבעון הראשון של .2019
הראל –
בשנה החולפת רשמו חמש חברות הביטוח
הגדולות  -הפניקס ,הראל ,מגדל ,כלל ומנורה *ירידה ברווחיות החברות ב־2018
מבטחים רווח כולל של כ־ 1.2מיליארד שקל -
ירידה של  60%לעומת הרווח הכולל בסך כ־3.2
כ־ 363מיליון שקל .לשם השוואה ,הרווח הכולל
מיליארד שקל שרשמו ב־ ,2017אז זינק הרווח
שרשמו חמש חברות הביטוח הגדולות ברבעון
ב־ 92%לעומת .2016
הרביעי של  2017הסתכם בכ־ 838מיליון שקל.
כלל היא היחידה שמציגה הפסד בשנת 2018
שהסתכם בכ־ 148מיליון שקל.
ברבעון הרביעי רשמו חמש החברות הפסד כולל
הראל הציגה את הרווח הכולל הגדול (לפני
בסך כ־ 695מיליון שקל (רק הראל הציגה רווח קטן
מס ביותר) בסך  542מיליון שקל (ירידה של
בסך חמש מיליון שקל .מגדל רשמה את ההפסד
 36%לעומת  ;)2017הפניקס הציגה ב־ 2018רווח
הרבעוני הגדול ביותר בין החברות המובילות -

סיכום שנה :רווחי  5חברות
הביטוח הגדולות

- 83%
- 80%

- 47%

- 38%
- 36%

הפסדי ענק ברבעון הרביעי

כולל בסך  539מיליון שקל (קיטון של 38%
לעומת  ;)2017מגדל סיכמה את  2018עם רווח
כולל של  109מיליון שקל ,שמהווה ירידה חדה
של כ־ 83%לעומת הרווח הכולל של כ־624
מיליון שקל שהציגה ב־ ;2017מנורה מבטחים
הציגה רווח של כ־ 180מיליון שקל בשנת
 – 2018קיטון של כ־ 47%ברווח הכולל השנתי
של .2017
בניגוד לחברות הגדולות הציגו חברות הביטוח
הקטנות והבינוניות גידול ברווחים בשנת 2018
לעומת  ,2017בעיקר משום שעיקר הפעילות
שלהן היא בתחום הביטוח הכללי.
איילון רשמה רווח כולל של  17מיליון שקל
ב־ 2018לעומת רווח כולל של  20מיליון שקל
ב־ ;2017הכשרה סיכמה את  2018עם מעבר
לרווח נקי כולל של  47.2מיליון שקל ,לאחר
שב־ 2017הפסידה  3.2מיליון שקל; שומרה
רשמה רווח של  158מיליון שקל לעומת 115.6
ב־ ;2017ושלמה ביטוח הציגה רווח כולל של 62
מיליון שקל ב־ 2018לעומת  57ב־ ;2017שירביט
הציגה רווח כולל של  27מיליון ב־ 2018לעומת 3
מיליוני שקלים ב־.2017
גם החברות הדיגיטליות החדשות ליברה ו־
ווישור ,שהחלו לפעול באמצע  ,2018פרסמו
דו"חות שנתיים ראשונים :ליברה דיווחה על
הפסד כולל בסך  11.29מיליון שקל; ווישור
דיווחה על הפסד כולל בסך  3.11מיליון שקל.

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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חדשות הלשכה

קרן פנסיה או ביטוח מנהלים :סוכנות
דורות יזמה עימות בנושא
 120סוכנים השתתפו בעימות שארגנה הסוכנות בבית לשכת סוכני ביטוח כדי להכריע
בשאלה מה עדיף ללקוח – קרן פנסיה או ביטוח מנהלים > רונית מורגנשטרן

כ

־ 120סוכנים הגיעו לעימות המסקרן
שיזמה סוכנות "דורות" בראשות סו"ב
אריה קלמנזון (חבר הוועדה המייעצת
של נשיא הלשכה) שעסק בשאלה מה עדיף ללקוח
– קרן פנסיה או ביטוח מנהלים? בעימות ייצג את
קרנות הפנסיה – סו"ב דודי צור ,יועץ פנסיוני
ופיננסי ,מנכ"ל שקד  -פתרונות פיננסים מקבוצת
יונט .את ביטוחי המנהלים ייצג סו"ב אריק
אלמגור ,יועץ פנסיוני ופיננסי ,מנכ"ל אלמגור
אריק יעוץ פנסיוני .את העימות הנחו מנהלת
מכללת עדיף שלומית יהב והעורך הראשי של
עדיף רועי ויינברגר.
"יזמנו יום עיון לסוכני הלשכה בנושא ההבדלים
בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים ,שני מוצרים
שיוצגו בידי שני אנשים מומחים בתחומם" ,אמר
סו"ב קלמנזון" .היה עימות מקצועי ומעניין .זה היה
אך טבעי לקיים את העימות בבית לשכת סוכני
ביטוח וההשתתפות הייתה גדולה במיוחד".

התעריפים עלולים להשתנות
בתשובה לשאלה האם פוליסת ביטוחי המנהלים
אכן סגורה כמו שהייתה פעם ,אמר סו"ב אלמגור:
"פוליסת ביטוח מנהלים היא פוליסה סגורה ,למעט
בנושא של מקדם ההמרה שמובטח רק אחרי גיל
 .60בכל שאר הנושאים היא עדיין פוליסה סגורה.
אם אתה רוכש תעריף של אכ"ע ,מהרגע שרכשת
את הפוליסה הוא יהיה קבוע ,לעומת בקרן פנסיה
שם מקבלים רק השערה לכמה ישלמו ,אבל הסכום
יכול להשתנות בעתיד והוא גם ישתנה כי מספר
התביעות יהיה גדול בהרבה ממה שהאקטוארים

"עימות מקצועי ומעניין" | צילום :באדיבות הלשכה

סו"ב דודי צור" :סביר להניח שלביטוחי המנהלים יש נקודות שקרן
הפנסיה לא יכולה לענות עליהן ,כמו למשל אם חוסך רוצה מסלול
של  100%מנייתי .לעומת זאת ,יש נקודות בביטוח מנהלים שאין
בקרן הפנסיה ,למשל אפשרות לריסק זמני"
צופים היום .הדבר החשוב ביותר הוא שעלות
הריסקים ,שהיא מרכיב משמעותי בחיסכון לטווח
ארוך ,לא יכולה להשתנות .בקרן פנסיה יש תשואה
דמוגרפית וגרעון אקטוארי שיכולים לשנות את
התעריפים".

תו אמון הציבור ל"קופל גרופ"
"

קופל גרופ" ,המעניקה שירותים משלימים
לסקטור סוכני הביטוח בישראל ,זכתה לקבל
את תו אמון הציבור ,המעיד כי החברה מתחייבת
לעמוד בכללי ארגון "אמון הציבור" .מדובר בכללים
המשקפים סטנדרט גבוה של אמת והגינות בפרסום,
גילוי נאות ושקיפות מידע ,שירות נאות ואחריות
למוצר ,הגינות בעריכת חוזים ובקיומם ,שמירה על
פרטיות וכיבוד החוק.
שיתוף
"לאחר
קופל:
מיקי
מנכ"ל קופל גרופ,
מיקי קופל ׀ צילום :באדיבות המצולם
פעולה צמוד עם אמון הציבור הגדרנו לעצמנו
כחברה להיות חוד החנית בהוגנות ובשקיפות ללקוח .אנו גאים על קבלת התו ומאמינים כי נמשיך
לעמוד בקריטריונים הגבוהים ביותר של אמון הציבור".
רונית מורגנשטרן

 4 | 11באפריל 2019

"אנשים שוכחים שלפני  2013המאזנים
האקטואריים של קרנות הפנסיה היו חיוביים",
אמר סו"ב צור" .התעריפים בקרנות הפנסיה היו
תמיד הרבה יותר זולים .אדם שרוצה לקנות כיסוי
כמעט מלא לצרכים הפנסיוניים שלו ,יכול לעשות
זאת בקרן הפנסיה ,בעוד שבביטוחי מנהלים זה
תלוי בגיל ,תלוי בחיתום רפואי ובחיתום מקצועי
ובעוד מיליון דברים ,ואז המבוטח נשאר עם 30%
כיסוי במקום  75%כיסוי ,או עם ריסק של 500
אלף שקלים כי יש לו תוספת  .50%ברגע שאדם
צריך שמיכה להתכסות בה היום ,צריך לבדוק מה
מתאים לו היום .גם היום ,כשאדם יוצא לפנסיה,
עדיף לו לצאת לפנסיה מקרן פנסיה .הוא יכול
לנייד מביטוח מנהלים לקרן פנסיה כי יהיו לו
אג"ח מיועדות בהיקף  ,60%יש תשואה שצריך
להשיג ויש עוד יתרונות".
לסיכום העימות שעסק בשאלות רבות נוספות
הסכימו הדוברים שלשני המוצרים יש יתרונות
שלמוצר השני אין אותם ,כפי שאמר סו"ב צור
בפתח העימות" :סביר להניח שלביטוחי המנהלים
יש נקודות שקרן הפנסיה לא יכולה לענות עליהן,
כמו למשל אם חוסך רוצה מסלול של 100%
מנייתי .לעומת זאת ,יש נקודות בביטוח מנהלים
שאין בקרן הפנסיה ,למשל אפשרות לריסק זמני".

חדשות הלשכה

 300סוכנים השתתפו בכנס ובהרמת כוסית
במחוז חיפה והצפון

הכנס נערך בשיתוף חברות ביטוח והוא כלל הרצאות ותכנים מקצועיים  ‰סו"ב מיכה אדוני:
״עושים ככל יכולתנו לשמירה על פרנסת הסוכן״ > רונית מורגנשטרן

ב

מחוז חיפה והצפון נערך השבוע כנס
מקצועי והרמת כוסית מסורתית
לרגל חג הפסח ביחד עם חברות
הביטוח .בכנס ,שנחל הצלחה גדולה ,השתתפו
למעלה מ־ 300סוכנים וסוכנות ,עובדי ומנהלי
חברות הביטוח והנחתה אותו נטלי רותם.
יו"ר מחוז חיפה והצפון סו"ב מיכה
אדוני בירך את באי הכנס והודה לשותפות
שנטלו חלק מחברות הביטוח :איילון ,מנורה
מבטחים ,הראל וכן קופל גרופ ,פוינטר,
המסלקה הפנסיונית ואוטו גלאס.
כנס מקצועי במחוז הצפון | צילום :גיא קרן
עמית סגל הפרשן הפוליטי של חדשות
ערוץ  12נתן הרצאה מעניינת על" :הבחירות
בפתח”; סו"ב ישראל גרטי הרצה על ביטוח סייבר ,מתערבת ופוגעת בהכנסות הסוכן .את הטויסטינג לא
ביטוח אופניים ,שתי תביעות ועוד; אליאור גבאי ,עושה הסוכן המקצועי אלא המוקדים של סוכנויות
לשעבר סגן הממונה על רשות שוק ההון ,דיבר על הביטוח והישירים של חברות הביטוח ובהם צריך
גיוון תיק ההשקעות הפנסיוני; מיכה אדוני הסביר לטפל .אנו כלשכה בעד הוזלות פרמיות הביטוח
לסוכנים על ארבעת הפוליסות המצוינות שמציעה לטובת הצרכנים ואני מבטיח כי הנהגת הלשכה
עושה ככל יכולתה לשמור על פרנסת הסוכן״
ליסוב סוכנות לביטוח ,לחברי הלשכה.
כן עניינו את הנוכחים עמיר טל ,מנכ"ל המסלקה אדוני בירך את בני שלושת הדתות החוגגים בימים
הפנסיונית ועו"ד ליאור קן דרור שדיבר על הקרובים את חגם.
סו"ב חטיב אמר" :אני מנצל מפגש חשוב זה עם
הרגולציה; יו”ר המחוז אדוני שיבח את פעילות מחוז
הצפון והודה ליו"ר הסניפים אניה לוין ומוחמד חברות הביטוח להעלות ולהשמיע את צעקתם של
סוכני הביטוח במגזר הערבי; סוכנים למדו ביטוח
חטיב על השותפות האמיצה.
עוד אמר אדוני" :ימים לא פשוטים עוברים עלינו .והוכשרו על ידי משרד האוצר לעסוק בביטוח אך
הרגולציה נושמת ובועטת .רשות שוק ההון דואגת חלק מחברות הביטוח לא מאפשרות לחלקם לעבוד
לשמור על חוסנן של חברות הביטוח ובד בבד איתן; חלק מהחברות סוגרים המערכות בטענות

שונות ומטילים האחריות על ריבוי
התביעות במגזר הערבי .אני מבקש
למצוא את הדרך להעניש את הנהגים
הבעייתיים שעושים את התאונות ולא את
סוכני הביטוח שאינם אחראים על כך".
נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד
כיבד את המשתתפים בנוכחותו ובדבריו
שיבח את מחוז הצפון ואת העומדים
בראשו על ניהול מצוין וזמן תגובה
מהיר בכל נושא .הנשיא דיבר על הישגי
הלשכה ועל פעילותו ופעילות הנהגת
הלשכה לשמירה על סוכני הביטוח.
״מדובר בתקופה רווית אתגרים ובפעילות
מול הרשות ומול חברות הביטוח״ ,אמר.
סו"ב לוין אמרה" :אנו חווים עולם משתנה ,בו
העמלות יורדות ,הרגולציה חונקת ,והתחרות החריפה
שלפעמים מגיעה לגזרת דמי הניהול והמחיר לא
מקלה עלינו כבעלי עסקים .כדי לשרוד ויותר מזה
– להצליח ,עלינו לפתח "מודעות עסקית" ולהתעמק
בתחומים הרלבנטיים :ידע מקצועי בתחום העיסוק,
דיגיטציה ,פרסום באינטרנט ,מיתוג עצמי ,ניהול נכון
של משאבי אנוש ,מכירות ,שיווק ושימור והכי חשוב -
להגדיל את הטריטוריה שבה אנחנו פועלים  -להיכנס
לתחומים חדשים :יעוץ פרישה ,בריאות וסיעוד,
גביית שכ"ט ,מיסים ,עולם פיננסים :גמל להשקעה,
פוליסות חיסכון ,תיקון  190ועולם שלם של השקעות
אלטרנטיביות והלוואות חוץ בנקאיות".

כמיטב המסורת :סוכני ירושלים
התארחו בכנס מחוז ב"ש והדרום
עשרות סוכנים השתתפו בכנס מחוז הדרום ונהנו מהרצאות
מעשירות  ‰סו"ב יפת בקשי" :מרשים לראות את כמות
האורחים שהגיעו מירושלים" > רונית מורגנשטרן

כ

־ 80סוכנים וסוכנות הגיעו ביום שלישי ליום
עיון והרמת כוסית בפארק קרסו למדע בבאר
שבע.
ע"פ מסורת שהשתרשה בשנים האחרונות ,סוכני
מחוז ירושלים ,בניצוחו של יו"ר המחוז סו"ב שמואל
אשורי ,התארחו בכנס.
את הכנס פתחו בדברי ברכה סו"ב יפת בקשי ,יו"ר
מחוז באר שבע והדרום ,סו"ב גבי מלכה ,יו"ר סניף באר
שבע והדרום וסו"ב טליה נוימן ,יו"ר סניף ירושלים.
לדברי בקשי" :אין ספק שזה היה מרשים לראות את
כמות המשתתפים והאורחים שהגיעו מירושלים".
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סו"ב ישראל גרטי הרצה על ביטוח סייבר ,ביטוח
אופניים ושתי תביעות; עו"ד גון גבע ,יועץ משפטי
למחוזות ת"א ,השרון וירושלים ,הרצה בנושא "גביית
תשלום ע"י סוכנים וסוגיות משפטיות"; גבי נקבלי,
מומחה לביטוחי בריאות וסיעוד ,דיבר והרחיב בנושא
"שינויים ועדכונים בתחומי הבריאות והסיעוד"; טובי
שמלצר מ"שלמה חברה לבטוח" כיבד את הסוכנים,
וליווה את הרצאתה של נעמי גיסר ,סמנכ"לית תחום
עסקים וביטוח משנה משלמה ביטוח ,בנושא "הזדמנויות
בביטוח עסקי"; יוסי בלישה ,מתכנן פיננסי ויועץ
פרישה ,שפך אור במצגת מרשימה והרצאה מרתקת,

אשורי ,שמש ובקשי בכנס מחוז הדרום | צילום :גיא קרן

על נושא הפרישה .לדברי בקשי" :סוכנים רבים ביקשו
את המצגת של יוסי בלישה שאין ספק מקצוען בנושא".
סו"ב אשורי" :סוכני ירושלים נהנו מאוד מהתכנים
המקצועיים של הכנס ,מהאירוח היפה שבסופו אף נערך
סיור מהנה ביקב מקומי".
בסיום ,נתן נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד,
שלדברי סו"ב אשורי אהוד מאוד על סוכני הדרום,
סקירה על פעילות הלשכה .יחד עם רן ברעם סמנכ"ל
בכיר ,מנהל מרחב ירושלים והדרום ומנהל הסניף באר
שבע רון סלע ,ברכו את הסוכנים והאורחים לרגל חג
האביב.

חדשות הביטוח

איילון תממן  555דגימות תורמי
מוח עצם בעזר מציון

מנכ"ל החברה ,אריק יוגב ,החליט על המהלך  ‰בנוסף ,במסגרת העמקת הקשר עם העמותה ,ישתלבו
עובדי איילון גם במיזם ההתנדבות המרכזי של העמותה בשם "מחוברים לחיים" > רונית מורגנשטרן

ב

שבוע האחרון קיימה הנהלת איילון
חברה לביטוח סיור בבית אורנית שבפתח
תקווה – מרכז התמיכה והסיוע לחולי
סרטן ובמאגר הלאומי לתורמי מח עצם של
עזר מציון .לאור הכרה בחשיבות הלאומית של
המאגר החליט מנכ"ל החברה אריק יוגב להירתם
לתמיכה משמעותית במאגר ולממן  555דגימות
של מצטרפים חדשים למאגר הלאומי.
המאגר שייקרא איילון חברה לביטוח יקודד בקוד
זיהוי מיוחד ומאפשר לעדכן את התורם בתרומה
מצילת חיים שהתבצעה דרך "המאגר האישי" שלו.
"אנחנו מודים למר אריק יוגב ואיילון חברה
לביטוח על ההכרה והתרומה המשמעותית
להרחבת המאגר הלאומי לתורמי מח עצם של עזר
מציון" ,אמרה ד"ר ברכה זיסר ,מייסדת ומנהלת
המאגר" .בזכות המאגרים האישיים אנחנו זוכים
להציל אנשים ומשפחות רבות .כיום יותר ממחצית
מההשתלות שהצילו חיים של חולים ,בוצעו
בעקבות תרומתם של ארגונים מסחריים ,אנשים
פרטיים וקהילות".
לעמותת עזר מציון ולאיילון מסורת של שיתופי
פעולה מבורכים וכבר בעבר תרמה חברת הביטוח
איילון אמבולנס לעמותה .במסגרת הידוק והעמקת
הקשר עם העמותה ,ישתלבו עובדי איילון וסוכני
החברה גם במיזם ההתנדבות המרכזי של העמותה
בשם "מחוברים לחיים" .במסגרת פעילות זו ,יוכלו

מימין לשמאל :נאוה ניב סרודיו ,יעל פאר סגל ,אריק יוגב ,חיים פרוינד וד"ר ברכה זיסר | צילום :יח"צ

עובדי החברה וסוכניה לסייע לנזקקים בכל עת,
בהעברת תרומות דם ממקום למקום ,בהסעת
מטופלים לביתם ועוד (פעילות המתבצעת בקבוצת
וואטסאפ רחבה – ארצית) שכל מתנדביה ערוכים
לסייע להיענות לקריאות בהתאם למיקומם
וזמינותם.
למרות היות המאגר מוגדר כמאגר לאומי של
מדינת ישראל רובו ככולו ממומן מתרומות .אחד
האתגרים המשמעותיים של מנהלי המאגר הוא

גיוס תרומות לביצוע בדיקות התאמה גנטית בין
תורמים לנתרמים ,כאשר עלות כל בדיקה גנטית
הוא  180שקלים .לטובת מימון הבדיקות ,ארגון
עזר מציון מקיים שיתופי פעולה לטובת תרומה עם
אנשים פרטיים ,גופים עסקיים ,וקהילות מרחבי
העולם.
המאגר הלאומי לתורמי מח עצם מונה כמיליון
תורמים פוטנציאליים וכבר זכה להציל חיי 3,100
איש.

מענה למבוטחי הפניקס  -גם בוואטסאפ
מדובר בתוספת לשירות הערוצים הדיגיטליים של החברה ,המאפשרת שליחה וקבלת מסמכים
וקבלת מידע אישי באמצעות אפליקציית המסרונים הפופולרית > רונית מורגנשטרן

ה

פניקס מאפשרת אינטראקציה
דיגיטלית מלאה עם הפונה ,באמצעות
שליחה וקבלת מסמכים וקבלת
מיידעים אישיים באפליקציית המסרונים
הפופולרית וואטסאפ .מדובר בתוספת לשירות
הערוצים הדיגיטליים של החברה  -ערוץ אישי
ישיר ושירות מלא וכל זאת תוך אפשרות
שליחה וקבלה של מסמכים וקבצים.
עתה ,יכולים לקוחות החברה ליצור איתה קשר
דרך מגוון הערוצים הדיגיטליים השונים :צ'אט
עם נציג שירות ,SMS ,מייל ,מוקד טלפוני,
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שירות דרך הפייסבוק ושירות וואטסאפ.
השירות שניתן בערוצים הדיגיטליים של
הפניקס הינו שירות מלא הכולל קבלת פרטים
והצטרפות לפוליסות ותביעות ,קבלת דו"ח
מצב חשבון ועוד .שירות הלקוחות בערוץ
הוואטסאפ יפעל בהתאם לשעות פעילות
המוקד הטלפוני.
גמישות זו מאפשרת ללקוחות יעילות ונוחות
בבחירת ערוץ התקשורת המועדף עליהם ,על
מנת לקבל שירות מלא בכל תחומי הביטוח:
ביטוח חיים ,פנסיה ,ביטוח בריאות ,ביטוח

שיניים ,ביטוח רכב ,ביטוח נסיעות לחו"ל
וביטוח משכנתא.
גלית שרון ,מנהלת מטה שירות הלקוחות
של חברת הפניקס על השירות החדש" :כחלק
מהחדשנות בתחום שירות הלקוחות ,הבנו
שהישראלים מחפשים את הכלים הנוחים
ביותר לבצע את כל הפעילויות הנדרשות
על מנת לייעל את הזמן והמשאבים .השירות
החדש יקל על מבוטחים רבים לקבל מענה
מלא ויעיל באמצעות הטלפון הנייד ,מכל
מקום".

חדשות הלשכה

אחריות משפחתית :חודש הסכם
הביטוח למקרה מוות בליסוב
קבוצות גיל חדשות והוזלת הפרמיה מאפיינות את ההסכם החדש לביטוח למקרה מוות שמציעה
לסוכנים סוכנות ליסוב > סו"ב עוזי ארגמן

ב
צילום :באדיבות המצולם

משך שנים רבות עוסקת ליסוב סוכנות
לביטוח בהנגשת ביטוחים חשובים
לחברות וחברי הלשכה ,בכיסויי ביטוח
רחבים ובעלויות נמוכות ביותר ,המשתוות
לקולקטיבים גדולים במיוחד ובתנאי הצטרפות
מיוחדים.
הפעם ברצוני להתייחס לביטוח למקרה מוות .זה
עתה חידשנו את הסכם הביטוח עם איילון חברה
לביטוח .שיפרנו משמעותית את הפרמיה וחשוב
לא פחות ,הוספנו שתי קבוצות גיל כך שמעבר
להוזלת הפרמיה הכללית הוזלה גם הפרמיה לק־
בוצות גיל המאפיינות את התפלגות הגילאים של
חברי הלשכה.
חיינו כסוכני ביטוח מורכבים ורוויי תחרות,
רגולציה ,שיווק ומכירות ,ניהול משרד ,העסקת
עובדים והכשרתם ,התעדכנות בלתי פוסקת בחו־
קים ,תקנות ,דיני עבודה ,תכניות ביטוח חדשות,
התמודדות כלכלית עם ניהול משק הבית ,ילדים,
חינוך ,זוגיות וכן מותר גם ליהנות ולחיות את
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הביטוחים שמציעה סוכנות ליסוב:
 1ביטוח אחריות מקצועית
 2ביטוח משרד הסוכן
 3ביטוח בריאות
 4ביטוח סיעוד
 5ביטוח רפואת שיניים
 6ביטוח חיים למקרה מוות בלבד
החיים שאנו רוצים לחיות.
אנחנו כסוכנים יודעים לכמת את ההתחייבויות
האלה ללקוחותינו אנחנו יודעים כיצד להציע
ללקוחותינו הגנות ביטוח אבל לא פעם אנחנו
שוכחים לרכוש לעצמנו הגנת חיים בסיסית "בי־
טוח חיים".
בואו נעצור לרגע את מרוץ היום יום ונטפל בע־
צמנו .נשאל את עצמנו כמה שאלות פשוטות ונע־

שה מעשה :מהו הערך הכלכלי של התחייבויותינו
לאחרים ,לחברות הביטוח ,לחברות הליסינג,
לבנק ,לחברות האשראי ולגורמים אחרים? מהי
ההתחייבות שלנו לבני המשפחה ,המשך חינוך
ילדינו ,קיום המשפחה בכבוד אם חלילה לא נחייה,
מי תלוי בנו ואנו מסייעים לו ,ואם לא נחייה מי
יסייע? מה היינו רוצים להעניק לילדינו בחיינו
לכשיצאו את הבית? סיוע ברכישת דירה או סיוע
בבניית עסק או חינוך גבוה ועוד מיני משאלות
שאנו מאמינים שכשנחייה נוכל להגשים אך מה
יקרה אם מקור ההכנסה ייפסק? כל אלה שאלות
מטרידות אך לנו יש תשובה לוגית .בהנחה שאנו
יודעים לתת מענה לערך הכלכלי של משאלותנו
נתן לתת להן פתרון פשוט .פוליסת ביטוח חיים
בסכום ביטוח העונה על סך התחייבויותנו.
אלה שלושה צעדים שאני חושב שכל אחת ואחד
מאתנו חייב לעצמו ולמשפחתו .ולכן אנו בליסוב
דאגנו למוצר שייתן מענה (אולי חלקי) לטיפול
באחריות כלפי המשפחה.

ניהול תיקים דיגיטלי

רשות ניירות ערך מקדמת ניהול תיקים דיגיטלי
הפלטפורמה היא של קרן נאמנות ייעודית עם דמי ניהול של  0.35%בלבד .גם סוכני הביטוח יוכלו
לשווק את השירות  ‰יו"ר הרשות ענת גואטה" :הרשות מניחה תשתית לבניית שוק הון ציבורי טכנולוגי,
מתקדם וחדשני ,המעניק ערך מוסף לציבור המשקיעים ולחברות" > רונית מורגנשטרן

ר

שות ניירות ערך בראשות ענת גואטה
מבקשת להנגיש את עולם ניהול התיקים
לקהל הרחב באמצעות פלטפורמות
מקוונות .הרשות פרסמה "קול קורא – ניהול תיקים
 ,"2.0המציע מודל ליצירת שירות חדש לציבור
המשקיעים ,שיאפשר ניהול תיקים באמצעות
פלטפורמה דיגיטלית ייעודית למשקיע
באמצעות הטלפון החכם או המחשב.
"הרשות מניחה תשתית לבניית שוק
הון ציבורי טכנולוגי ,מתקדם וחדשני,
המעניק ערך מוסף לציבור המשקיעים
ולחברות" ,אומרת יו"ר הרשות גואטה.
השירות החדש יאפשר למנהלי תיקים
לנהל תיקי השקעות ללקוחותיהם
באמצעות קרן נאמנות ייעודית על
כל יתרונותיה ,לרבות סוגיית המיסוי.
הערות הציבור יתקבלו עד ה־.2.5.2019
לאחר מועד זה ,צפויה הרשות להפיץ
את ההוראה אשר תקבע את הכללים
שיאפשרו השוואת תשואות בין תיקים
אשר מנוהלים בידי מנהלי תיקים שונים
במתכונת ניהול תיקים .2.0

ככולן ,מופצות באמצעות הבנקים.
דרכי הפצה אלטרנטיביות עשויות להיות רשת
האינטרנט ,לרבות על ידי אתרים ייעודיים
להשוואה בין מוצרים ושירותים ,סוכני ביטוח
ולמעשה כל גורם שמנהל התיקים מוצא אותו
ככשיר וראוי לקיים ממשק עם לקוח הקצה .מנהל

יתרון מיסוי
במסגרת היוזמה ,אשר מבוססת על
הסדרה קיימת לניהול התיקים באמצעים
טכנולוגיים ,מציעה הרשות מתכונת לניהול תיקים
על פלטפורמה של קרן נאמנות ייעודית ,באופן
שיאפשר ללקוח פטור מתשלום עמלות עסקה
ואי תשלום מס רווח הון בעת תחלופת נכסים
פנימית בתיק ההשקעות שלו .היתרון בכך הוא
שחבות בתשלום מס רווח הון תיווצר רק כאשר
הלקוח ייתן הוראה להעביר כספים מהתיק המנוהל
לחשבון העו"ש שלו.
בנוסף ,במסגרת השירות יוכל הלקוח לעקוב
באופן דיגיטלי אחר ביצועי התיק שלו ולצפות
בפירוט ניירות הערך המרכיבים אותו .בכך ,תגדל
מעורבות הלקוח ותתאפשר חוויית ניהול תיק
השקעות "אישי" ,למרות שבפועל התיק ינוהל
באמצעות קרן נאמנות.

ענת גואטה | צילום :ענבל מרמרי

שיווק השירות
שיווק שירות ניהול תיקים  0.2יעשה באמצעות
ערוצי ההפצה המקובלים בתחום ניהול תיקים.
האפשרות לבצע השוואת תשואות בין תיקים
מנוהלים ,כמפורט להלן ,ואופן ההתקשרות
המותנה בקיום הליך מקוון של בירור צרכי לקוח,
עשוי לבסס דרכי הפצה אלטרנטיביות לקרנות
נאמנות .יצוין כי כיום קרנות הנאמנות ,רובן
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במסגרת השירות יוכל הלקוח
לעקוב באופן דיגיטלי אחר
ביצועי התיק שלו ולצפות
בפירוט ניירות הערך המרכיבים
אותו .בכך ,תגדל מעורבות
הלקוח ותתאפשר חוויית ניהול
תיק השקעות "אישי"
התיקים יתגמל גורם זה בהתאם למודל העסקי
שימצא לנכון ליישם.

כיום עמלות גבוהות
ברשות מסבירים כי שירות ניהול התיקים המוצע
כיום לציבור מבוסס על ניהול תיק ההשקעות
בחשבון הלקוח .התרגום של ניהול התיק לפעילות
בניירות ערך בחשבון הלקוח גורר תשלום עמלות
עסקה גבוהות עבור קניית ניירות הערך ומכירתם,
תשלום מס רווח הון בעת מכירה של כל נייר ערך

בחשבון הלקוח ונטל תפעולי על החברה שמנהלת
את התיקים.
למרות שבפועל החברה מנהלת במקרים רבים את
תיק ההשקעות של לקוחותיה המשויכים לאותו
פרופיל סיכון במרוכז ,היא נדרשת לבצע את
הפעילות במפוצל בכל אחד מחשבונות לקוחותיה.
שיטה זו מאלצת את החברות לניהול
תיקים לקבוע רף כניסה מינימלי לצורך
קבלת השירות .כמו כן ,מאחר שתמהיל
ההשקעות של הלקוחות ופרופילי הסיכון
שלהם בחברות ניהול התיקים השונות
אינם זהים ,כיום אין אפשרות לבצע
השוואה בין ביצועי מנהלי התיקים.
היוזמה ל"ניהול תיקים  "2.0נועדה
לתת מענה לסוגיות הללו .ניהול התיק
על גבי פלטפורמה של קרן נאמנות
יאפשר ללקוח להצטרף לשירות ללא
מגבלת סכום מינימלי .בנוסף ,הלקוח
יוכל ליהנות מיתרונות לגודל ,בדגש
על פיזור ומגוון השקעות ,תוך הוזלת
עלויות.
ההצטרפות לשירות תתאפשר באמצעות
הפלטפורמה המבוססת על רשת
האינטרנט בלבד .הליך ההצטרפות
יכלול מילוי שאלון בירור צרכים באופן
מקוון .תהליך זה נועד לסווג את פרופיל
הסיכון של הלקוח לארבעה פרופילים" :סיכון
נמוך"" ,סיכון בינוני"" ,סיכון בינוני־גבוה" ו"סיכון
גבוה" .חברת ניהול התיקים תנהל קרן ייעודית
בעלת מדיניות השקעות "גמישה" ,עבור כל
לקוחות השירות המסווגים לאותו פרופיל .בהתאם,
תיקבע מגבלת החשיפה המרבית למניות של הקרן
הייעודית שבאמצעותה ינוהל התיק (פרופיל
חשיפה למניות  3 ,2 ,1ו־ ,4בהתאמה).

קרן נאמנות ייעודית ללקוחות
קרן הנאמנות הייעודית תנוהל במסגרת הסדר
אירוח ("הוסטינג") של מנהל התיקים אצל מנהל
קרן .כדי להבטיח שהקרן תיוחד ללקוחות ניהול
התיקים  2.0בלבד ,תיגבה מלקוחות שאינם נמנים
על השירות הוספה בשיעור  .10%כמו כן ,הדבר
יאפשר למנהל התיקים לנהל את תיק ההשקעות
במרוכז ,ללא צורך לבצע הקצאה פרטנית לכל
אחד מחשבונות לקוחותיו.
בגין הקרן הייעודית ,אשר מוחזקת בתיק מנוהל,
מנהל הקרן יהיה פטור מתשלום עמלת הפצה לבנק
ובכך תתאפשר הצעת השירות בדמי ניהול הזולים
ב־ 0.35%לשנה לעומת קרן מקבילה ,אשר מוצעת
לציבור הרחב.

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

"המקצועיות נמדדת בבניית תיק מתאים ללקוח
ולמשפחתו ,תוך ראייה הוליסטית"

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע
בעיניו  והפעם סו”ב רון קליין ,סוכן עצמאי
גיל37 :
מצב משפחתי :נשוי
השכלה :תואר ראשון ושני במנהל עסקים ,התמחות
במימון ומערכות מידע
רישיון :פנסיוני ובעתיד הקרוב גם אלמנטרי
ותק 10 :שנים

איך הגעת לתחום הביטוח?
"במהלך התואר נחשפתי לראשונה לעולם הביטוח
והפיננסים ,שהיה נראה לי מאד מעניין ,מאתגר ומתאים
לאישיות שלי .לאחר סיום התואר ועד היום אני עוסק
בתחום ,חושב שעשיתי החלטה נכונה כיוון שעד היום אני
מרגיש אתגר ,התפתחות מקצועית ואישית".

מה אתה אוהב בתחום?
"מבחינתי העיסוק בתחום הביטוח הוא קודם כל שליחות,
עולם הביטוח מורכב ודינאמי ,ישנם המון שינויים
רגולטורים משפיעים .אנשים שלא חיים את העולם
הזה לא יכולים לדעת מה הכי מתאים להם ובשביל זה
נולד הסוכן .המקצועיות נמדדת ,בין היתר ,בבניית תיק
מתאים ורלוונטי ללקוח ולמשפחתו ,תוך ראייה הוליסטית

הביטוחיים שלהם".

עם מבט קדימה .כשאני נפגש עם
לקוח אני מבין ממנו את הצרכים
והסיכונים ,מנתח את הנתונים
ומייצר עבורו את המענה המתאים".

תן דוגמא להצלחה שלך במסגרת
עבודתך כסוכן ביטוח
"הצלחה בעבודה מבחינתי זה שהלקוח
שלי מרוצה ולכן מבחינתי כל טיפול מול
לקוח מרוצה זו הצלחה שממלאת אותי".

נתקלת בקשיים בדרך?
"כניסה לעולם חדש ,מלא בירוקרטיה,
היא סבוכה ומאתגרת ,אך אני רואה
בכל קושי אתגר ומקום ללמוד ולהתפתח".

איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים
הצעירים?

מה אתה מציע לסוכנים צעירים?
רון קליין | צילום:
אילן מור

"על העוסקים בתחום הביטוח מוטלת האחריות להיות
רלוונטיים .כפי שציינתי מדובר בעולם דינאמי ומורכב.
חשוב שהלשכה תדאג להשאיר את הסוכנים מעודכנים,
רלוונטיים וערכיים עבור הלקוחות ,על ידי כנסים
והרצאות מקצועיות".

איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
"גדל בעשייה ובעסק שלי ,תוך הרחבת תחומי הפעילות
ומתן השירותים ללקוחות שלי כך שיהיה להם בית
שייתן להם מענה רחב ומקיף לכל הצרכים הפיננסיים/

"להכיר את הלקוחות ,הצרכים שלהם ולהשקיע
בהם".

איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?

"אני סמוך ובטוח שהמקצוע יתרחב לאפיקים נוספים
וחדשים .לא חושב שיש תחליף לסוכן מקצועי שמבין ,חי
ונושם עולם כל כך מורכב ודינאמי".

יש לך הצעה ,בקשה מהלשכה ,מוועדותיה?
"לדעתי הלשכה צריכה לעשות כל שביכולתה לאחד את
השורות ,חייבים להפנים שאנחנו בעיצומו של שינוי עצום
ושכוחנו באחדותנו .אם נשכיל היום ליצור קונצנזוס רחב
לגבי איך אנחנו רוצים לראות את העתיד שלנו נוכל ביחד
ליצור אותו".

חדשות הביטוח

הראל השיקה פוליסת רכב דיגיטלית
עם חיוב על פי שימוש
התשלום החודשי לביטוח המקיף החדש מורכב מפרמיה בסיסית לחודש בתוספת עלות לכל ק"מ שייסע
הרכב > רונית מורגנשטרן

ק

בוצת הראל ביטוח ופיננסים משיקה,
לראשונה בישראל ,מוצר ביטוח חדשני
ודיגיטלי" :הראל סוויץ'" .מדובר בביטוח
מקיף לרכב ,בחיוב חודשי ,בהתאם למספר
הקילומטרים שהרכב נסע באותו חודש ,תוך
שימוש קל ופשוט באפליקציה ורכיב חכם שיותקן
ברכב ,זאת בשיתוף סוכן הביטוח.
התשלום החודשי מורכב מפרמיה בסיסית
מינימאלית לחודש בתוספת עלות לכל קילומטר
שייסע הרכב .כאמור ברכב יותקן "רכיב חכם"
הקורא את מספר הקילומטרים ולפיו תקבע הפרמיה
החודשית .בנוסף ,התכנית מלווה באפליקציה
ייעודית שתאפשר למבוטח :לעקוב אחר המרחק
שעבר הרכב והפרמיה הצפויה לתשלום עבור כל
יום ,לשמור על המסמכים הנדרשים כגון רישיונות
הנהיגה והרכב ,העתק פוליסת המקיף והחובה,
לקבל שירות אישי ומיידי בקרות תאונה ,להזמין
שירותי גרירה ועוד.
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המבוטח באמצעות האפליקציה.
התכנית החדשה מתאימה
הרכיב החכם ניתן להתקנה
לנהגים שאינם מרבים בנסיעות
בבית הלקוח או לחלופין בכל
יומיומיות ארוכות כגון :למי
מוקדי השירות של חברת איתוראן
שנוסע ברכבת לעבודה ,למי
ברחבי הארץ.
שגר קרוב לעבודה ,לנוסעים
מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים
בעיקר בעיר ,לנוסעים באופניים
נמסר" :הראל סוויץ' ,תכנית
חשמליים ולכלי רכב שני או
הביטוח החדשנית של הראל מהווה
שלישי .היא מיועדת לנהגים
מהפכה של ממש שכן היא מביאה
מגיל  24ומעלה ,בעלי ותק
בשורה של הוגנות החיוב ביחס
נהיגה של שנה ומעלה ,ללא
לשימוש .אנו גאים בפיתוח מוצר זה,
תביעות ולכלי רכב שערכם
המשלב דיגיטציה ,הוגנות צרכנית
עד  200אלף שקל ,ללא
בשיתוף הסוכנים" .מהראל הוסיפו
דרישת מיגון.
צילום מסך
כי "מוצר זה הינו חלק בלתי נפרד
לתכנית
ההצטרפות
תהליכי
מתוך האפליקציה
הי
יעוד
ית | צילום :הראל
מהאסטרטגיה הרחבה של הראל
החדשה הינם דיגיטליים,
המחברת בעולם העכשווי הדיגיטלי,
מהירים ונוחים :באמצעות שליחת קישור מהסוכן
למבוטח להצטרפות דיגיטלית או צירוף המבוטח הפרסונליזציה המתבקשת תוך שמירה על קשר
על ידי הסוכן במספר שדות מצומצם והמשך על ידי אישי בין הסוכן ללקוח ,בכל פעילויות הקבוצה".

מרץ 2019

לשכת סוכני הביטוח בישראל

פוליסה קבוצתית ייחודית לביטוח חיים
לחברי לשכת סוכני הביטוח

הזכאים להצטרף :
א .חברי ו/או עובדי לשכת סוכני הביטוח בישראל ובני/ות הזוג אשר היו
כלולים בהסדר הביטוח הקבוצתי נכון ל 31.03.2019-ושגילם בתחילת
הביטוח עומד בתנאי הגיל המירבי לביטוח ,מבוטחים ברצף הביטוחי.
ב .חברי ו/או עובדי לשכת סוכני הביטוח בישראל ובני/ות הזוג שהצטרפו
לביטוח לאחר מועד תחילת הביטוח וגילם בתחילת הביטוח אינו
עולה על הגיל המרבי להצטרפות ,שמילאו טופס הצטרפות והצהרת
בריאות והחברה הסכימה לקבלם לביטוח.
ג .ילדי חברי ו/או עובדי לשכת סוכני הביטוח בישראל שגילם הוא מעל
גיל  , 20שמילאו טופס הצטרפות והצהרת בריאות והחברה הסכימה
לקבלם לביטוח.

הכיסוי הביטוחי:
ביטוח למקרה פטירה מכל סיבה שהיא ,למעט התאבדות בשנת הביטוח
הראשונה.
סייג זה חל על מצטרפים חדשים וברכישת יחידת ביטוח נוספת.

תקופת הביטוח:
הפוליסה נערכת לתקופה של  3שנים החל מ 01.04.2019-ועד .31.03.2022

סכומי הביטוח והפרמיות החודשיות (בש"ח ליחידת ביטוח )1
גיל מינימלי
20
26
31
36
41
46
56
61
66

גיל מקסימלי
25
30
35
40
45
55
60
65
75

סכום ביטוח
508,572
508,572
508,572
508,572
508,572
508,572
356,001
356,001
152,572

פרמיה חודשית
18
18
22
32
44
88
159
254
270

•הפרמיות וסכומי הביטוח בטבלה צמודים למדד בתוקף ביום
.01.03.2019
•מספר היחידות שניתן לרכוש 2 :
•כל יחידה שתתווסף לפוליסה קיימת מ 01.04.2019 -מחייבת את
המבוטח בהליך חיתומי.
•סכום הביטוח והפרמיה יתעדכנו  ,בעת מעבר המבוטח מקבוצת גיל
אחת לאחרת.
•הפרמיה תשולם במלואה על ידי המבוטחים  ,באמצעות הוראת קבע
אישית או כרטיס אשראי.

לשליחת הצעות ,בקרות מקרה הביטוח ולבירור זכויותיך על פי הפוליסה
ניתן לפנות למחלקת תביעות באגף
לאורטל פדידה ,טל' 072-2229916
או במייל tviotkol@ayalon-ins.co.il
שעות המענה הטלפוני 08:00-16:00

נקודה למחשבה

פשע מקוון ,סייבר ,רשת אפלה ואיך כל
זה מתקשר לפרשת הסלולרי של גנץ
> סו"ב רחל כבודי

מ

ה בין פשע מקוון ,סייבר ורשת אפלה?
במאמר זה אנסה לגעת ולהסביר מה
עומד מאחורי הדברים וכיצד הכל

צילום :באדיבות הלשכה

מתקשר.
נתחיל מכך שבאופן רשמי ,איראן מכחישה כי
פרצה לטלפון הסלולארי של בני גנץ יו"ר מפלגת
"כחול לבן" וביצעה טרור סייבר ,אך ידוע שאיראן
פונה לתחום החשאי והמסתורי של עולם הסייבר
המאפשר לפעול בסודיות ולגרום לפחות תהודה
בהשוואה לפעילות ריגול או תקיפה אנושית.
בלוחמה וטרור סייבר אין הרוגים ,לפחות לא
באופן ישיר ,ואיתור המקום עשוי להיות משימה
מורכבת וממושכת .לכן מרחב ההכחשה נותר
עצום .אך מי שקצת מבין יודע כי אין משמעות
להכחשה או הודעה מאחר והכל נעשה ברשת
האפלה שהיא אנונימית.
איך זה עובד? הגורם שפרץ לטלפון הסלולארי
מדליף את המידע לרשת האפלה ,דארק-נט,
באופן לא מזוהה .התקיפה שנעשתה לנייד של
גנץ היא מהסוג המסוכן ביותר שנקרא זירו-קליק,
מדובר במתקפה שנעשית ללא מעורבות וידיעת
המותקף; כל מה שהם צריכים כדי לבצע תקיפה
הוא לקבל את מספר הטלפון של היעד .המחיר של
מתקפה מסוג זירו־קליק ,תלוי כמה אטרקטיבי
וחם הנושא/היעד הנתקף ,יכול להגיע למיליון
וחצי דולר ,בעוד שפריצות לחברות וארגונים
יכולות לעלות מאות אלפי דולרים.
הרשת האפלה  -רשת האינטרנט ידועה בתור
רשת הכלל כלומר ,אם העליתם משהו לאינטרנט,
בין אם לפייסבוק או לפורום כלשהו ,הרי שהמידע
שייך לכולם וחיפוש פשוט ימצא אותו .מתחת
לרשת ,במקום שאם לא מחפשים  -לא מוצאים,
נמצאת השכבה התחתונה ,הרשת האנונימית,
רשת הדורשת חיבור מאובטח ואנונימי דרך מספר
שרתים המאוחסנים על ידי גורמים אנונימיים
ובהם אפשר לבקר רק אם גולשים אנונימית.
לרשת שמות רבים כמו דיפ־ווב (הרשת
העמוקה) ,דארק־נט (הרשת האפלה) שזה השם
המוכר יותר .יש שם למשל Wiki Hidden
והרבה  Chan’sבאזורים השונים" .הוויקי הנסתר"
זה אתר כמו ויקיפדיה שבאינטרנט הרגיל ,אך הוא
מכי קישורים לאתרים של מידע גנוב (מארגונים
ומממשלות) ,סחר אלקטרוני של מוצרים לא
חוקיים ,מדריכים להכנת נשק "מלוכלך" (כימי/
ביולוגי) ופצצות ,ואפילו פורומים .יש שם נפח
תעבורה פי כמה יותר גדול מנפח התעבורה
המוכר לנו מהאינטרנט הגלוי .יש שם גם מסחר
אלקטרוני גדול יותר מהמסחר המקוון באינטרנט
הגלוי .מטבע הדברים ,יש שם סחר רחב ביותר של
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אם העליתם משהו לאינטרנט  -הוא הופך שייך לכולם

סמים ,סחר של בני אדם ,פורנו קשה ,פדופיליה
ומסרים של ארגוני פשע וארגוני טרור .הסחר
ברשת העמוקה נעשה בעיקר במטבע הוירטואלי
ביטקוין (.)Bitcoin

"בלוחמה וטרור סייבר אין
הרוגים ,לפחות לא באופן ישיר,
ואיתור המקום עשוי להיות
משימה מורכבת וממושכת .לכן
מרחב ההכחשה נותר עצום"
איראן וסייבר  -האיראנים חזקים מאוד בתחום
הסייבר .יש להם הרבה מאוד מתמטיקאים ויש
להניח שיש להם סוסים טרויאנים טובים .איראן
האיצה בשנים האחרונות את קמפיין הסייבר של
והפצת מידע כוזב ברשתות; לפי סוכנות הידיעות
רויטרס טהראן מפיצה ברשתות החברתיות
תעמולה ומבקרים באתרים שלה יותר מחצי
מיליון גולשים ביום .אחת ממתקפות הסייבר
האיראניות הבולטות היתה הפריצה לפרלמנט
הבריטי ביוני  2017שפגעה בכ 9,000-חשבונות
מייל ,כולל כאלו השייכים לראש הממשלה תרזה
מיי ולשרים בכירים אחרים.
מאידך ,איראן גם חוותה על בשרה את כוחם

של מומחי מחשבים לייצר לה נזק ממשי .לפני
כעשור כשטהראן עבדה במרץ על פיתוח תכנית
הגרעין ,תולעת מסתורית ושמה סטוקנט תקפה
את המתקן התת קרקעי להעשרת אורניום בנתנז.
לפי הערכות  -ארצות הברית וישראל פיתחו
אותה יחד.
בכמה הזדמנויות שונות בשנים האחרונות דובר
על לוחמת סייבר חשאית בין ישראל לאיראן.
בינואר אמר רה"מ בנימין נתניהו כי ישראל
נתונה למתקפות סייבר איראניות מידי יום שאותן
היא בולמת בהצלחה בזכות שילוב בין מאמץ
הגנת הסייבר ותעשיית הסייבר.
בעקבות פרשת גנץ אנו מבינים כי משתמשים
בטרור הסייבר כדי להסיט/להשפיע בתוצאות
הבחירות בארצנו :האם התכוונו להחליש בעיניי
הציבור את יכולת הגנת הסייבר של מדינת
ישראל?; האם גורמים מתחרים פוליטיים רצו
להטיל ספק בדמות הביטחונית של גנץ?; האם רצו
לייצר פעולה הפוכה שכן הציבור כתוצאה מטרור
הסייבר ייצר אמפתיה כלפי גנץ וזה ישרת מטרה
של מי מהתוקפים?
יחד עם הקדמה והיתרונות של חיים בחברה
דיגיטלית גלובלית אנו עדים גם ללוחמה חוצת
עולם בכל רבדי החיים.
הכותבת היא מנכ"לית גל ביט סוכנות לביטוח,
יו"ר מערך יחסי ציבור וקשרי חוץ בלשכה

משולחנו של היועמ"ש

חרף אזהרת הממונה :ביטוח
באמצעות מבטח זר
בית המשפט חייב סוכן ביטוח לפצות מבוטח בנזק שנגרם לו משום שהתרשל וביטח כלי רכב באמצעות
חברה זרה  ‰אלו היסודות שיש לבחון כדי לקבוע אם האחריות מוטלת על הסוכן > עו”ד עדי בן אברהם

ל

בית המשפט השלום בנתניה ,הוגשה
תביעה כנגד סוכן ביטוח לתשלום נזק
שנגרם למבוטח ,קבלן במקצועו ,לאחר
שכלי צמ"ה (ציוד מכני־הנדסי) בבעלותו נפל לבור,
והתברר כי בפועל לא היה לכלי הרכב כיסוי ביטוחי,
בניגוד למצג השווא ,לכאורה ,של סוכן הביטוח.
הסוכן טען כי הוא לא היה סוכן הביטוח של
המבוטח בעת רכישת הביטוח ,הוא ניתק את
קשריו עם המבוטח ,טען שחל שיהוי ניכר ולכן
הוא לא יכול להתגונן למול התביעה ,שהוגשה
יומיים לפני זמן ההתיישנות – שבע שנים.
אלא שבית המשפט קבע כי לא הוכח שהמבוטח
זנח את תביעתו או שהשיהוי נגרם בחוסר תום לב
ולכן הוא דחה את טענת השיהוי חרף הזמן הרב
שחלף .לאחר ששמע את עדויות הצדדים קובע
בית המשפט כי עדות התובע הינה מהימנה והיא
מתיישבת עם השכל הישר וההגיון למול יתר
הראיות ,ומאידך קובע כי תשובות הסוכן לא נתנו
הסבר טוב לטענותיו ,ולכן לאור הסתירות שהועלו
בעדות ,דוחה בית המשפט את הגרסה שהוצגה על
ידי הסוכן וקובע כי הסוכן אכן טיפל בכל סוגיית
הביטוח של המבוטח.

אחריות הסוכן
צילום :גיא קרן

בית המשפט קובע כי כדי לקבוע אם סוכן
הביטוח אחראי בעוולת רשלנות יש לבחון שלושה
יסודות מצטברים :האחד ,קיומה של חובת זהירות
כלפי הניזוק; השני ,הפרת חובה זו; השלישי ,קיומו

כלי הצמ"ה נפל לבור ובפועל לא היה לו כיסוי ביטוחי

בית המשפט" :לסוכן הביטוח
יש חובת זהירות כלפי הבאים
להתייעץ איתו ולנהל איתו
משא ומתן לצורך רכישת
ביטוח .חובתו של סוכן הביטוח
משתרעת גם על נזקים שיגרמו
לאותם לקוחות מנסיעה ללא
כיסוי ביטוחי בשל מחדל
או מעשה שלו"

רכישה חוזרת :מגדל רוכשת
מבנק מזרחי טפחות  80%מתיק
המשכנתאות שלו

ח

ברת הביטוח מגדל רוכשת עבור עמיתיה  80%מתיק המשכנתאות של מזרחי טפחות בהיקף
של  725מיליון שקל .מדובר בעסקה הרביעית עם הבנק ,שכן בחודש דצמבר  2017רכשה מגדל
 80%מתיק המשכנתאות בהיקף כולל של  1.3מיליארד שקל ,ובשנת  2016בוצעו שתי עסקאות
רכישה נוספות של תיק משכנתאות בהיקף כולל של קרוב ל־ 1.5מיליארד שקל.
עבור מגדל מדובר בעסקה משמעותית נוספת להרחבת תיק האשראי הישיר שנמצא בתנופה
בארבע השנים האחרונות .רכישת תיק המשכנתאות היא אלטרנטיבת השקעות סולידית המוכחת
כנכונה עבור עמיתי החברה.
את העסקה מטעם מגדל ביטוח הובילו רות לוי ,מנהלת מערך האשראי ,ואסף שהם ,מנהל חטיבת
ההשקעות .את העסקה ליווה רו"ח ברוך גובי ממשרד עובד גובי ושות'.
מטעם מזרחי טפחות הוביל את העסקה שי שליטא ,האחראי על פעילות הסינדיקציה הפועלת
במסגרת החטיבה העסקית שבניהול אופיר מורד .ליוו את המהלך עורכות הדין ורד צוהר טואף
ומיכל מנדלסון.
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של קשר סיבתי בין הפרת החובה לנזק.
בענין זה מצטט בית המשפט מדברי בית המשפט
העליון בפרשת בהא סייף" :מהיותו הגורם המקצועי
ובעל המידע בתחום ,נדרש מסוכן הביטוח בעת
המשא ומתן להציג בפני הלקוח את מגוון האפשרויות
המתאימות לבקשתו ולגלות לו כל מידע רלבנטי
באשר לצורות ההתקשרות השונות ,וכן עליו לוודא
שהכיסוי הביטוחי שמספקת חברת הביטוח הוא ראוי
ומספיק לצרכיו של הלקוח .לפיכך הוא גם מחויב
להסביר ללקוח אודות התניות משמעותיות בפוליסת
הביטוח ,כגון תנאי מיגון וחריגים לכיסוי הביטוחי".
באותו פסק דין נאמר גם "לסוכן הביטוח יש
חובת זהירות כלפי הבאים להתייעץ איתו ולנהל
איתו משא ומתן לצורך רכישת ביטוח .חובתו
של סוכן הביטוח משתרעת גם על נזקים שיגרמו
לאותם לקוחות מנסיעה ללא כיסוי ביטוחי בשל
מחדל או מעשה שלו .סוכן הביטוח יכול וצריך
לצפות נזקים מסוג זה".
לאור דברים אלו עולה בבירור כי לסוכן הביטוח
קמה חובת זהירות כלפי המבוטח ועליו לברר
היטב אם הביטוח המוצע הינו הולם את צורכי
המבוטח ,והאם חברת הביטוח סולבנטית על מנת
שתכסה את התביעה ביום פקודה.
במקרה דנן ,סוכן הביטוח הצהיר כי קרא את הזהרתו
של המפקח על הביטוח בשנת ( 2005כיום הממונה
על רשות שוק ההון ,עב"א) לפיה אסור למכור ביטוח
באמצעות חברות זרות ולא מפוקחות והואיל והיה
ידוע באותה עת כי מבוטחים שבוטחו באותה חברה
זרה לא זכו לקבל פיצוי בקרות מקרי הביטוח.
מאחר וסוכן הביטוח פעל לביטוח כלי הרכב
דווקא בחברה זרה זו ,הרי שבכך הוא הפר את חובת
הזהירות שלו כלפי המבוטח .יתרה מכך ,לאור
העבודה המשותפת של התובע והסוכן לאורך השנים
והידידות רבת השנים ביניהם ,הרי שנוצר אמון
מיוחד כלפי סוכן הביטוח ,ובנסיבות אלו היה על
סוכן הביטוח להקפיד אף מעבר ביחס לשירות שהוא
מעניק לחברו המבוטח ,אך בפועל לא כך פעל הסוכן.
בנסיבות אלו קובע בית המשפט כי התקיימו
יסודות הרשלנות ביחס לסוכן ,ומשכך הוא מחייב
אותו לשפות את המבוטח במלוא הנזק שנגרם לו
בסך  95אלף שקל.
עם זאת ,פוטר בית המשפט את הסוכן מתשלום
הריבית ,הואיל והמבוטח המתין עד יומיים לפני
תום תקופת ההתיישנות ואין מקום לחייב את
הסוכן על סך הריבית לתקופה זו .במועד פרסום
תקציר זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני
ביטוח

נקודה למחשבה

הכירו את שירן  -המכונאית שתיקנה אותי
העולם שלנו מורכב מדעות קדומות והגיע הזמן לזרוק אותן  ‰לכבוד יום האישה שחל לפני
כחודש נזכרתי בסיפור על מכונאית רכב שתיקנה אותי ואת דרך חשיבתי > ארז יפה

ל

כבוד יום האישה שחל לפני כחודש
נזכרתי שמכונאית שהגיעה אליי מטעם
דרכים ,תיקנה אותי ואת דרך חשיבתי.
כולנו היינו שם :נתקע האוטו ,המצבר הלך ,חוסר
האונים משתלט ומפלס העצבים עולה .מוכר
ומתסכל בהחלט .מה שבאמת צריך זה פתרון
מהיר ,זמין ויעיל ,או בקיצור – מכונאית.
לא פשוט להיות אישה בעולם של גברים .בטח
שלא מכונאית בעולם של מכונאי רכב .שירן
היא כזו ,והיא מתמודדת עם זה במקצועיות
מעוררת השראה שתגרום לכם (ולכן!) לחשוב
שירן המכונאית | צילום :באדיבות המצולמת
שאולי אתם במקצוע הלא נכון.
שירן היא מכונאית בחברת דרכים ,והיא
שלא תטעו ,לא תמיד זה קל :כמו בכל מקצוע,
מתקנת כל תקלה שהיא  -מהקטנה ביותר ועד
להכי מורכבת ,ועושה את זה במקצועיות ,ביעילות ובמיוחד במכונאות רכב ,אישה שמאיישת את
ובנועם .היא יודעת מה היא עושה והיא עושה את התפקיד גורמת להרמת גבה ,תגובות ,הערות
ואפילו פקפוק ביכולות .למזלה ,שירן נתקלה
זה מצוין.
כששאלנו אותה איך זה להיות מכונאית – אישה ביותר תגובות מפרגנות מאשר כאלה שמורידות
בעולם של גברים – היא אמרה שהיא מאוד אוהבת את מצב הרוח והמוטיבציה שלה ,מה שמוכיח לנו
את העבודה שלה ,נהנית ומסופקת ובעיקר אוהבת שהיא בהחלט אחת ויחידה.
מלבד תגובות מהעולם הגברי ,שירן מקבלת ביום
לעזור.

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

לוח הביטוח
דרושים
סוכן ביטוח יקר אל תמכור את תיק הביטוח שלך!
יש לנו מודל עסקי שיאפשר לך הכנסה חודשית
משתלמתלפרטים ,התקשר לדוד בטלפון 054-2335050
לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש איש
מכירות בעלרישיון או מתמחה למכירות בריאות ריסק
ופנסיוני ללקוחות הסוכנות050-5293836
Shaulb8@gmail.com
לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש איש
מכירות בעל רישיון או מתמחה למכירות בריאות
ריסק ופנסיוני ללקוחות הסוכנות 050-5293836
Shaulb8@gmail.com
לסוכנות ביטוח מובילה ברחובות דרוש/ה פקיד/ת
ביטוח –חתם/ת בעל/ת ידע וניסיון בתחום האלמנטרי
(במיוחד בתחום הרכב) .תנאים מצוינים למתאים/ה
משרה מלאה ימים א'-ה' ,זמינות לעבודה מידית.
דרישות ניסיון מוכח בביטוחי רכב-חובה!!! ניסיון קודם
בעבודה מול מגוון חברות הביטוח קורות חיים ניתן
לשלוח למיילinfo@shimshi.net :
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 :
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יום קריאות גם מנשים ששואלות אותה "מתי
יגיע המכונאי?" ולא יודעות שהן מדברות עם זו
שתגיע להציל להן את הרכב (ואת השקט הנפשי).
היא אומרת שהתגובות מנשים הן דווקא מפרגנות
ומסוקרנות" .אישה מרגישה בנוח לשאול אישה",
טוענת שירן ,כשהיא מחייכת ומספרת לנו על
חלק מהתגובות שקיבלה.
שירן הגיעה למקצוע הזה מאהבה .היא לא
הטיפוס שיישב במשרד ,מול מחשב ,תשע עד שש.
היא אישה של שטח ,של פעלתנות ועשייה .יום
העבודה שלה מלא אדרנלין ,אנרגיה ושירות מצוין
לכל מי שנזקק לשירותי מכונאות רכב בכל שעה
ביממה.
שירן אומרת שאישה יכולה לעשות הכל בדיוק
כמו גבר ,ולפעמים קצת יותר טוב .האמת? היא
לגמרי צודקת .אז בפעם הבאה שאתם צריכים
חילוץ ,אל תהססו לרגע אם אישה עונה לכם
לטלפון ,ואל תשאלו מתי יגיע המכונאי .פשוט
ספרו לה על הצורך שלכם ודעו שהרכב שלכם
בידיים בטוחות.
הכותב הוא מנהל ניו מדיה בקבוצת שחר

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

שכירות משנה
בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים
לכניסה מיידיתעד  75מ"ר ניתן לשכור גם חדר אחד.
לפרטים ארז לוי 039520400 , 0547966694
להשכרה לתקופה ארוכה ,משרד יפהפה המשמש
סוכנות ביטוח ,ברחוב הרכבת בתל אביב 213.מטר
בקומה  7 + ,5חניות פרטיות בחניון הבניין .לפרטים :דורון
054-4243450
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

מיילshahar@shahar-ins.co.il:
נייד.052-4287086:
למכירה תאגיד ביטוח רשום מורשה ומוכן להפעלה
מיידית ! נא להתקשר לעו"ד שלמה ברמץ 0544-
 534902או למייל
מעוניין למכור תיק ביטוח חיים /פנסיה  +אלמנטרי תיק
שקיים משנת  2010לרציניים בלבד .לפרטים נוספים נא
ליצור קשר  ,מריו 0508-112234
בי .פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז ,מעוניין לרכוש
תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי .כולל מודלים גמישים
ארוכי טווח ,כולל משרדים052-8741331 .
 Michaele@b4-u.co.ilסודיות מובטחת.
סוכן ביטוח אלמנטרי מעוניין בשיתופי פעולה .מייל:
 shahar@shahar-ins.co.ilנייד.052-4287086 :
סוכן ביטוח עם קבלות מעונין להקים מחלקה משלימה
ואו לרכוש תיק ביטוח .לפרטים נוספים:
 afikf.gabi@gmail.comנייד :גבי 052-09770368
סוכן חיים ואלמנטרי בעל ותק וניסיון מעונין ברכישת תיק
אלמנטר .צניעות ,יחס אישי ודיסקרטיות מובטחים.גמיש
במודל הקניה bgol601@gmail.com

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
דראורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם סוכן
 /סוכנת  /סוכנות ביטוח לביטוח אלמנטרי  /חיים לתאום
פגישה ופרטים נוספים ,ניתן להתקשר לדוד בטלפון
052-6533382
בי .פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז ,מעוניין לרכוש
תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי .כולל מודלים גמישים
ארוכי טווח ,כולל משרדים0528741331 .
 Michaele@b4-u.co.ilסודיות מובטחת.
סוכן ביטוח אלמנטרי מעוניין בשיתופי פעולה.

לשכת סוכני הביטוח משתתפת
בצער משפחת ליברמן על
פטירתו של חבר הלשכה

גדי ליברמן ז"ל
שלא תדעו עוד צער

