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"אני נחשף
לאהדה שיש
להנהגת
הלשכה
בשטח ,מכאן
אני מסיק
שהסוכנים
יודעים
שעובדים
קשה
בשבילם"

נשיא הלשכה,
סו"ב ליאור
רוזנפלד ,בראיון
מיוחד שיתפרסם
במלואו במגזין
"ביטוח ופיננסים"
בכנס הפיננסים.
"קיים חשש מיצירת
קרטל בין חברות
הביטוח" > עמ' 2

איחור כבודה

לטובת הנשים

מגמה חיובית

בשיא חופשת הקיץ אירעה
תקלה במערכת מיון המזוודות
בנתב"ג  #חברות הביטוח
מיהרו להנחות את המבוטחים
כיצד לקבל החזרים
כספיים > עמ' 8

חזית אחידה בין יו"ר
ההסתדרות ,ארנון בר־דוד,
ויו"ר נשיאות המגזר העסקי,
שרגא ברוש ,נגד תזכיר
החוק להעלאת גיל הפרישה
לנשים > עמ' 3

השפעות חיוביות על
חברות הביטוח לאחר
פסיקת בית המשפט בנוגע
לשיעור ההיוון  #החברות
ישחררו מיליוני שקלים
שהפרישו בעבר > עמ' 5
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"הלשכה עוצרת חוזרים וטיוטות
עוד לפני שהן מתפרסמות"
נשיא הלשכה בראיון מיוחד ל"ביטוח ופיננסים"" :לא הכל ניתן לחשוף ,נלחם בכל האמצעים החוקיים
העומדים לרשותנו" • הראיון המלא יפורסם במגזין המודפס שיופץ בכנס הפיננסים > רונית מורגנשטרן

"

אנחנו מתנהלים מול החברות בממשק
צמוד ,פותרים בעיות סוכנים ומובילים
לשילוב הסוכנים בדיגיטציה שאיש לא
יוכל לברוח ממנה .בשנה האחרונה הגענו להישג
מול החברות המובילות בתחום מכירות האונליין
של רכב ודירה ,שכלל אי פנייה למבוטחי הסוכן,
מחיר אונליין ועמלה זהה למסלולים המיוחדים.
אנחנו עם היד על הדופק שלא ייווצר כאן 'קרטל'
חיקויים ,כאשר חברות שונות 'מתיישרות' עם
פעולות של חברות אחרות ובדרך כלל זה לא
מבשר טובות".
כך אומר נשיא הלשכה ,סו"ב ליאור רוזנפלד,
בראיון למגזין "ביטוח ופיננסים" ,שיפורסם בכנס
הפיננסים הארצי של לשכת סוכני ביטוח .הכנס
יתקיים ב־ 4בספטמבר  2019בהיכל התרבות של
קריית שדה התעופה.
בהתייחסות לעמידת הלשכה מול חברות הביטוח
בכל הקשור להגנה על האינטרסים של הסוכנים
הוסיף רוזנפלד" :דרשנו להשתלב בכל פרסומי
החברות במדיות השונות ולמעט חברה אחת
כולן יישרו קו עם בקשתנו .וכן ,אני יותר מגאה
שבעקבות פעילות שלנו כ־ 70%מהשוק משלם היום
עמלות עד ה־ 10לחודש ולא נעצור בנושא הזה.
"אבל לא הכל ורוד ואנחנו עוקבים בדריכות
אחרי ניסיונות של חלק מהיצרנים להשית את
רצונם למיקסום הרווחים על עמלות הסוכנים
ולזה לא רק שלא ניתן יד ,אלא נלחם בכל
האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו" ,מדגיש
נשיא הלשכה.

זוג כתפיים אחד

רוזנפלד מתייחס בראיון איתו למתקפות
חוזרות של סוכני ביטוח ברשתות החברתיות גם
על הלשכה וגם על רשות שוק ההון .יש לו דעה
נחרצת בנושא.
הממונה ד"ר ברקת כבר שנה בתפקידו ,איך
מערכת היחסים ביניכם?
"מצוינת מהרבה מאוד בחינות .חבל לי שלעיתים
אני נחשף ברשתות החברתיות לחוסר הערכה
לגביו וחשד מתמיד במעשיו .אנשים שכחו שעד
לפני שנה התנהלנו מול ממונה על רשות שוק
ההון שלא הגיבה ,שלא שיתפה ,שהייתה מנותקת
ומנוכרת .ד"ר משה ברקת הוא אדם נגיש ,זמין,
קשוב ,איש של אנשים .הוא לא מפחד לרדת
לשטח לשמוע ולהשמיע.

ביטוח
ופיננסים

רוזנפלד .נלחם בקרטל | צילום :באדיבות הלשכה

"אתה רואה את כל מכלול
הדברים וחייב כל העת לשים
הכל על כף המאזניים .לכולם
יש רעיונות ועצות אבל
האחריות נופלת על זוג
כתפיים אחד"
"יתרה מכך ,אני יותר ממעריך את העמידה
האיתנה שלו במספר נושאים בהם אמירה ברורה
שסוכני הנסיעות לא יוכלו למכור ביטוח,
ההתנגדות שלו לכניסת הבנקים לשוק הביטוח
והעמידה לצידנו תוך הבטחה ברורה שלא ניפגע
בתחומים שאני לא רוצה לחשוף לעת עתה.
"הכי קל זה להיתפס לאמירה חולפת כזאת או
אחרת ולבוא בטענות ללשכה ,אבל כשאתה עומד

בראש גילדה מקצועית מובילה אתה רואה את
כל מכלול הדברים וחייב כל העת לשים הכל
על כף המאזניים .לכולם יש רעיונות ועצות אבל
האחריות נופלת על זוג כתפיים אחד".
רוזנפלד מדגיש כי "אני נחשף לאהדה שיש
להנהגה בשטח ,מכאן אני מסיק שהסוכנים
יודעים שעובדים קשה בשבילם .מה שהסוכנים
לא יודעים היא המציאות מאחורי הקלעים וכמה
פעולות מנע מתבצעות כל חודש ,כאשר טיוטות
לא הופכות לחוזרים מחייבים וכמה רעיונות
באוצר לא מגיעים לשלב הטיוטה .זה לא מגיע
משום מקום ,זה לא מגיע מקיטורים בפייסבוק -
זה מגיע מעבודה יומיומית ,מקשרים ,משיח פתוח
ומשיקול דעת נכון של מספר גורמים".
הראיון המלא עם נשיא לשכת סוכני ביטוח
יפורסם במגזין כנס הפיננסים

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 :באדיבות המצולם | צילומי אילוסטרציהshutterstock :
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חזית אחידה בין המעסיקים והעובדים נגד
תזכיר החוק להעלאת גיל הפרישה לנשים
יו"ר ההסתדרות ,ארנון בר-דוד ,ויו"ר נשיאות המגזר העסקי ,שרגא ברוש ,פועלים לפתרון כולל
עבור קצבאות הזקנה ,גיל הפרישה והפנסיה בישראל > רונית מורגנשטרן

י

ו"ר ההסתדרות ,ארנון בר־דוד ,ויו"ר נשיאות חד צדדי של חקיקה בסוגיה כבדת משקל זו ,הפעימה הראשונה של ההעלאה  -לגיל  62שנים
המגזר העסקי ,שרגא ברוש ,הודיעו לשר שהיא בליבת יחסי העבודה במשק ,ללא מעורבות וארבעה חודשים  -תיעשה ביוני  .2020היא תחול
האוצר ,משה כחלון ,כי הם מתנגדים לתזכיר של הצדדים הרלוונטיים ליחסי העבודה במשק על ילידות יוני  1958עד מאי .1959
לאחר מכן ,תבוצע מדי שנה פעימה
חוק גיל הפרישה לנשים ,אשר
נוספת להעלאת גיל הפרישה.
הופץ בחודש שעבר .במכתב
"אנו מתנגדים לעצם קידומו של מהלך
בשתי הפעימות הבאות הוא יועלה
שהעבירו לשר האוצר ,עם
חד צדדי של חקיקה בסוגיה כבדת משקל זו,
בארבעה חודשים ,כך שילידות יוני
העתק לראש הממשלה ,בנימין
שהיא בליבת יחסי העבודה במשק ,ללא מעורבות
 1959עד מאי  1960יפרשו בגיל 62
נתניהו ,הדגישו השניים כי:
שנים ושמונה חודשים וילידות יוני
"עיון בתזכיר החוק מעלה כי הוא
של הצדדים הרלוונטיים ליחסי העבודה
 1960עד מאי  1961יפרשו בגיל 63
מגלם עמדה קיצונית במיוחד,
במשק הישראלי"
שנים .בהמשך ,בשמונה הפעימות
אשר אף הולכת מרחק רב
הבאות ,יועלה גיל הפרישה בשלושה
מהמלצות הוועדה הציבורית".
חודשים .בסופן ,במחצית הראשונה
במכתב לכחלון מציינים ברוש
“הארגונים מקיימים ביניהם בימים
של שנות ה־ 30של המאה הנוכחית,
ובר־דוד כי“ :הארגונים מקיימים
אלה דיונים בנוגע להעלאת גיל הפרישה,
יתייצב גיל הפרישה לנשים על 65
ביניהם בימים אלה דיונים בנוגע
בין היתר בנוגע לתזכיר החוק ,ובכוונתם
שנים.
להעלאת גיל הפרישה ,בין היתר
לאחר שגיל הפרישה יישאר 65
בנוגע לתזכיר החוק ,ובכוונתם
להגיש מסמך מוסכם"
במשך כמה שנים ,ייכנס לתוקף
להגיש מסמך מוסכם שבמסגרתו
מנגנון עדכון אוטומטי שלו ,לפי
תינתן התייחסות כוללת
לסוגיית העלאת גיל הפרישה לנשים ,מתווה הישראלי" .בר־דוד וברוש הוסיפו כי הם חותרים התארכות תוחלת החיים של נשים .המנגנון
ההעלאה ,מענה לנשים במקצועות שוחקים וארגז לפתרון כולל של סוגיות קצבאות הזקנה ,גיל יביא להעלאת גיל הפרישה בשני שלישים
הכלים המשלימים הנדרש בד בבד ,שהינו תנאי הפרישה והפנסיה בישראל.
מהתארכות תוחלת החיים של נשים בנות
 .65לדוגמה ,תוספת של שנה לתוחלת החיים
הכרחי למהלך ובלעדיו לא ניתן לראותו כשלם”.
עלייה הדרגתית
תביא להעלאת גיל הפרישה בשמונה חודשים.
מהלך חד צדדי
תזכיר החוק ,שהוא בעצם הצעת חוק ממשלתית ,העדכון האוטומטי הראשון ייעשה ב־ 1בינואר
יו"ר ההסתדרות ויו"ר נשיאות המגזר העסקי פורסם לפני כחודשיים .התזכיר מציע כי גיל  2037ולאחר מכן יעודכן גיל הפרישה אחת
הוסיפו כי" :אנו מתנגדים לעצם קידומו של מהלך הפרישה לנשים יעלה בהדרגה מ־ 62ל־ .65לשלוש שנים.

ארנון בר-דוד | צילום :דוברות ההסתדרות

משה כחלון | צילום :באדיבות הלשכה

שרגא ברוש | צילום :שלומי יוסף
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אם הביטוח שלנו
היה המבורגר..
היית משלם רק
על החלק הזה!

AppToYou

רכביטוח
ק״ב לפי
מ!

משלמים על כמה שנוהגים

איך זה עובד?
מצטרפים למסלול דרך סוכן הביטוח ,מתקינים חיישן חכם ברכב ,מורידים אפליקציה
פשוטה לנייד ומתחילים להרוויח כבר מהחודש הראשון מבלי לשלם על מה שלא נוהגים.

ביטוח רכב לפי קילומטר

כל המידע והשירות באפליקציה אחת

נוהגים זהיר יותר – משלמים פחות

חפשו בגוגל ובפייסבוק ״שלמה ביטוח״
*התשלום מורכב מרכיב קבוע ורכיב משתנה בהתאם למספר הק״מ* .בכפוף לתנאי החברה והפוליסה

shlomo-bit.co.il
ש .שלמה חברה לביטוח בע”מ
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השפעה חיובית על חברות הביטוח לאחר
פסיקת בית המשפט בנוגע לשיעור ההיוון
ההיוון לפיצויי נזקי גוף ימשיך לעמוד על  • 3%הפסיקה מביאה לכך שחברות הביטוח ישחררו מיליוני
שקלים שהפרישו בעבר ,ביניהן  5החברות הגדולות שישחררו כ־ 800מיליון שקל > רונית מורגנשטרן

ב

ית המשפט העליון קבע כי שיעור
ההיוון לפיצויים בשל נזקי גוף ימשיך
לעמוד על  ,3%זאת כפי שהמליצה ועדת
קמיניץ .הקביעה ניתנה בפסק דין ביום חמישי
שעבר ,בערעור שהגיש המאגר הישראלי לביטוח
(הפול) ,בעניינו של מבוטח שנפגע קשות בתאונת
דרכים בשנת  2011וסובל ממגבלות פיזיות
וקוגניטיביות.
ריבית ההיוון שהביטוח הלאומי משתמש בה היא
מדד יחס לריבית ההיוון בשוק בכלל .ההמלצה
של ועדת וינוגרד באוקטובר  - 2017להוריד את
הריבית  -הביאה את חברות הביטוח להגדיל את
הרזרבות שהן שומרות לתביעות כאלה  -ובכלל
זה תביעות בתחומים אחרים ,בייחוד ביטוחי חובה
לרכב.
לאחרונה המליצה ועדת קמיניץ לבטל את
המלצות ועדת וינוגרד ,ששינו את ריבית ההיוון
בביטוח הלאומי ל־ .2%המלצות וינוגרד הביאו
להגדלת עתודות של מאות מיליוני שקלים אצל
חברות הביטוח הגדולות .בעקבות הפסיקה של
העליון משבוע שעבר ,חברות הביטוח החלו לדווח
על שחרור מאות מיליוני שקלים בגין הפרשות על
ריבית ההיוון בשיעור  .2%שחרור הכספים ישפיע
באופן חיובי על תוצאות החברות ברבעון השני.

השופט יצחק עמית
ציין כי הפער בין ריבית ההיוון
בנזיקין לבין ריבית הניכוי
(שנגזרת מתקנות ההיוון
של המוסד לביטוח לאומי)
אינו ראוי ומוביל
לתוצאות בעייתיות
בפסק הדין ,אותו כתב השופט יצחק עמית ,אליו
הצטרפו השופטות ענת ברון ויעל וילנר ,נקבע
כי שיעור ההיוון לפיצויים בשל נזקי גוף בנזיקין
ימשיך לעמוד על .3%כך יהיה עד להכרעה אחרת
של המחוקק ,אלא אם יוכח צורך בשינויו בהתאם
למנגנון ,אשר הוצע לשם כך בדו"ח הוועדה
לבחינת ריבית ההיוון של הפיצויים בשל נזק לגוף
בנזיקין ,שמונתה לצורך גיבוש עמדת המדינה
בנושא.
השופט עמית ציין כי הפער בין ריבית ההיוון
בנזיקין לבין ריבית הניכוי (שנגזרת מתקנות

חברות הביטוח משחררות רזרבות | צילוםShutterstock :

ההיוון של המוסד לביטוח לאומי) אינו ראוי ומוביל
לתוצאות בעייתיות" .ועדת קמיניץ המליצה
לשנות את התקנות כך ששיעור ההיוון יחזור
ל־ .3%אפשרות אחרת היא להותיר את מסקנות
ועדת וינוגרד על כנה אך לגבי הריבית לצורך
היוון קצבאות נכי עבודה ,להבדיל מהריבית
לצורך תביעת השיבוב ,מה שמצריך תיקון של
תקנות ההיוון לשם ניתוק הקשר בין שתי סוגיות
אלה ,ויש לקוות כי הדבר ייעשה במהרה .בתקופת
הביניים ,תעמוד בתוקף הסכמת הצדדים לנכות
את סכומי הגמלאות לפי ריבית היוון של ."3%

הקטנת התחייבויות
איגוד חברות הביטוח שצורף להליך כידיד בית
המשפט ,הביע עמדתו כי הסוגיה מערבת שיקולים
כלכליים ושיקולים של מדיניות משפטית
וציבורית ,אשר מובילים למסקנה כי אין להפחית
את שיעור ההיוון ,משום שקיימים כיום אפיקי
השקעה בסיכון נמוך שמאפשרים להשיג תשואה
ריאלית בשיעור של  .3%לעמדת האיגוד צורפו

שתי חוות דעת כלכליות וחוות דעת משפטית.
איגוד חברות הביטוח הגיש גם חוות דעת של
מומחה לגבי אפיק השקעה ,שעשוי להתאים
לצרכי הניזוקים .גם קופות החולים הצטרפו
לעמדת איגוד חברות הביטוח והוסיפו חוות דעת
של מומחה מטעמן ,הסבור כי שיעור ההיוון צריך
לעמוד לכל הפחות על .3%
בעקבות פסק הדין של העליון דיווחו חלק
מחברות הביטוח על שחרור עתודות במאות
מיליוני שקלים .הראל דיווחה כי היא צפויה
לשחרר עתודות להתחייבויות בסך  260מיליון
שקל; מגדל דיווחה כי צפויה לשחרר כ־140
מיליון שקל מהעתודות ברכב חובה וחבויות;
מנורה תקטין התחייבויות בסך  200מיליון
שקל; כלל ביטוח תקטין התחייבויות בסך 100
מיליון שקל; והפניקס הודיעה כי לפסק הדין
השפעה חיובית על התוצאות הכספיות של
החברה לרבעון השני בסך של כ־ 100מיליון
שקל אחרי מס ,לאור העובדה שהחברה תוכל
לשחרר עתודות אשר חושבו על בסיס ריבית
היוון נמוכה יותר.
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השינויים בלוחות התמותה יעלו לחברות
הביטוח מאות מיליוני שקלים
> רונית מורגנשטרן

ב

עקבות פרסום הטיוטה של רשות שוק ההון
בחודש שעבר ,לעדכון לוחות התמותה
ומערך ההנחות הדמוגרפי ,דיווחו חברות
הביטוח הנסחרות כיצד השינויים בלוחות התמותה
ישפיעו על תוצאות הרבעון השני של  2019ועל יחס
כושר הפרעון שלהן.
השינויים העיקריים שחלו בלוחות מבדילים בין
גברים ונשים ובין גילאים.
1.1שיעורי תמותה למבוטח פעיל עד למועד הפרישה
ירדו ב־4%
2.2שיעורי תמותה למבוטח החל ממועד תחילת
תשלום הקצבה :גברים בגיל  - 81-66שיעורי
התמותה קטנו; גברים ביתר הגילים ונשים -
שיעורי התמותה גדלו.
הרשות נענתה לבקשת חברות הביטוח ודחתה את
פרק הזמן למתן הערות לטיוטה עד ליום  8בספטמבר
( 2019במקום  8באוגוסט) ,אולם יחד עם זאת הבהירה
הרשות כי אין במתן האורכה כאמור בכדי לגרוע
מתקפותה של העבודה האקטוארית הכלולה בטיוטת
החוזר ,ומאחריותה של כל חברה להביא בחשבון את
העבודה האקטוארית עליה מבוססת הטיוטה בעת

עריכת הדוחות הכספיים.
הראל ביטוח דיווחה כי השפעת השינויים המוצעים
בטיוטת החוזר על התוצאות הכספיות ברבעון השני
של החברות בקבוצה הינה בסך של עשרות בודדות
של מיליוני שקל .ההשפעה על יחס כושר הפירעון
של הראל ביטוח תהא בסך של עד  400מיליון שקל.
כלל ביטוח דיווחה כי בעקבות עדכון לוחות
התמותה יהיה קיטון של  200מיליון שקל (לאחר מס)
ברווח שלה ברבעון השלישי ,ויחס כושר הפירעון
שלה יירד מ־ 101%ל־.96%
מגדל ציינה בהודעתה כי ההשפעה הצפויה של
השינויים תהיה קיטון ברווח הכולל שלה ברבעון
השני בסך כ־ 80מיליון שקל.
מגדל מציינת עוד כי "ההשפעה הצפויה של יישום
טיוטת החוזר על יחס כושר הפירעון של מגדל
ביטוח ,הינה קיטון של כ־ 10%בהשוואה ליחס כושר
הפירעון של החברה ב־ 31בדצמבר  2018שעמד על
 .107%כלומר ,יחס כושר הפירעון יירד ל־.97%
הפניקס צופה ירידה של כ־ 7%ביחס כושר הפירעון
אשר עומד על  134%המשקף עודפי הון בסך של
כ־ 1.64מיליארד שקל .כמו כן ,על בסיס הממצאים

הראשונים האמורים ,ההשפעה הצפויה על תוצאות
הפעילות של החברה לתקופות של שלושה ושישה
חודשים שהסתיימו ביום  30ביוני ,2019 ,עתידה
להקטין את סך הרווח הכולל בסך של כ־ 50מיליון
שקל ,לאחר הוצאות מס.
איילון דיווחה כי עדכון לוחות התמותה מקטין
ב־ 6.1%את יחס כושר הפירעון ויקטין את הרווח
הכולל שלה בסוף הרבעון השני ב־ 5.2מיליוני
שקלים .עם זאת ,מדגישה החברה כי במהלך שנת
 2019בוצעו פעולות הוניות על ידי איילון ביטוח,
ובין היתר ,גיוס הון (רובד  )2בסך של  110מיליון
שקל באמצעות אג"ח שהנפיקה החברה .הגיוס הגדיל
את יחס כושר הפירעון בכ־ ,6%כך שההשפעה של
השינויים בלוחות התמותה תתקזז.
יש לציין כי במקביל לעדכון לוחות התמותה
שיביאו לגידול בהפרשות של מאות מיליוני שקלים
והקטנת הרווח ברבעון השני ,הרי שבעקבות שינוי
שיעור ההיוון ל־ 3%בפיצויים לנפגעי גוף בתאונות
(ראו ידיעה בנושא בעמוד  ,)6ייהנו החברות משחרור
מאות מיליוני שקלים מעתודות לנזקי גוף ומהשפעה
חיובית על רווחיהן ברבעון השני.

להשכרה
חדר במשרד
בבית משרדים בכפר סבא,
סמוך לצומת רעננה
מתאים לסוכן ביטוח
/בעל מקצוע חופשי

לפרטים054-4551338 :

מחויבות

חדשנות

מקצוענות

ביטוחי הבריאות של הראל

הרבה יותר מכיסוי ביטוחי
אפגרייד אקסטרה
מוצרים חדשים ובלעדיים

טיפולים פרימיום
התפתחות הילד
רשת רופאים מומחים
פורטל מנתחים
אתר מידעים וכלים לסוכן
חבילת המשך לטיפול רפואי בארץ

ביטוח נסיעות לחו"ל

חילוץ ,הצלה ואיתור לווייני
ביטול מכל סיבה
אפליקציה לתשלום תביעות ושירות בחו"ל

23818/26278

שירותים חדשים ובלעדיים
לסוכן וללקוח

צוות מומחים אישי לסוכן
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המזוודה התעכבה בנתב"ג?
יש כיסוי בביטוח הנסיעות לחו"ל
בשיא חופשת הקיץ אירעה השבוע תקלה נדירה במערכת מיון המזוודות • חברות הביטוח מיהרו
להנחות את המבוטחים כיצד ניתן לקבל החזרים כספיים > רונית מורגנשטרן

ת

קלה במערכת האוטומטית של מיון
המזוודות בנתב"ג גרמה ביום שני
השבוע לעיכובים בהמראות של
עשרות טיסות ,שחלקן יצאו לבסוף ללא מזוודות
הנוסעים .לנוסעים נאמר שהמזוודות יגיעו אליהם
לאחר יום־יומיים.
על רקע התקלה הנדירה ,מיהרו חברות הביטוח
לפרסם כי מבוטחיהם ,שרכשו ביטוח נסיעות
לחו"ל ,יקבלו החזרים כספיים .החברות הנחו את
המבוטחים כיצד לקבל את ההחזר באופן מידי.
כלל ביטוח הודיעה כי למבוטחיה יינתן
החזר מידי של  170דולר במסגרת שירות כלל
 .Expressההחזר הוא בגין איחור בקבלת הכבודה
ואינו מצריך קבלות .מהחברה נמסר כי "כל
שצריך לעשות הוא לסרוק בממשק הדיגיטלי של
השירות את האישור לכך שקיים איחור לכבודה
וההחזר ניתן באופן מידי".

"אי נעימות גדולה"
מגדל הודיעה כי "מבוטחים אשר נתקלים בבעיה
ונדרשים לתבוע את הפוליסה על איחור כבודה
מתבקשים להזין את התביעה באפליקציית 'מגדל
 'payולקבל  150דולר זיכוי ישירות לכרטיס
האשראי שברשותם".
הראל ביטוח מסרה כי תפצה כל מבוטח שהכבודה
שלו איחרה להגיע ליעד בסכום של  150דולר ללא

חלק מהטיסות יצאו ללא מזוודות | צילוםShutterstock :

השתתפות עצמית וללא קבלות .גם הפניקס Travel
 Smartהודיעה כי תעניק החזר של  150דולר

למבוטחים שהמזוודה שלהם התעכבה בהגעה ליעד.
 PassportCardמסרה כי כל נוסע שמזוודתו
תתעכב בהגעתה ליעד יקבל ישירות  150דולר
לכרטיס הנטען .יואל אמיר ,מנכ"ל החברה ,מסר

עוד אין לכם כרטיס מועדון
לשכת סוכני הביטוח?

לחצו כאן >>

השבוע כי" :התחלת חופשה ללא מזוודה גורמת
לאי נעימות גדולה למטיילים ולנופשים שמצפים
בקוצר רוח למנוחה בקרב משפחה וחברים .כל
נוסע שמזוודתו תתעכב יקבל מאתנו  150דולר
באופן מידי ואף יוכל לטעון הכסף עצמאית
באמצעות אפליקציית הפוקט".
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רן עוז ייכנס לתפקיד מנכ"ל
מגדל ב־ 1בספטמבר
החברה דיווחה על כניסת המנכ"ל החדש ,אשר יחליף בתפקיד
את דורון ספיר ,שעזב ב־ 1ביולי • עוז מילא במשך שנים רבות
תפקידים בכירים בחברות פיננסיות ובהייטק > רונית מורגנשטרן

ח

ברת מגדל דיווחה לבורסה על
כניסתו רן עוז לתפקיד המנכ”ל ב־1
בספטמבר  .2019עוז שימש כיו"ר
כאל והוא יחליף בתפקיד המנכ"ל את דורון
ספיר ,שגם הוא הגיע לחברה מכאל.
במקביל ,האסיפה הכללית של מגדל אישרה
אתמול (רביעי) חלוקת דיבידנד בסך 350
מיליון שקל לבעלי המניות שלה.
עד לכניסתו של עוז לתפקיד ימשיך יוסי
בן ברוך לשמש בתפקיד מ"מ מנכ"ל מגדל.
בן ברוך מכהן כמנהל הכספים של הקבוצה
ומנהל החטיבה הפיננסית .הוא מונה לממלא
מקום המנכ"ל בעקבות עזיבתו של ספיר ב־1
ביולי.
עוז כיהן בתפקיד יו"ר דירקטוריון כאל
החל מספטמבר  ,2018בנוסף לתפקידו
כיו"ר דירקטוריון דיסקונט קפיטל ,אליו
מונה ב־ .2014טרם מינויו כיו"ר כאל,

הרזומה העשיר של רן עוז
כולל מגוון תפקידים בכירים
בחברות אשראי ,השקעות
והייטק מובילות
כיהן במשך כשלוש שנים כסמנכ"ל בכיר
וראש החטיבה לשווקים פיננסיים בבנק
דיסקונט ,שם הוביל מהלכים משמעותיים
ובהם :מיסוד הניהול הקבוצתי של ההון,
הנזילות ,ההשקעות ומכלול סיכוני השוק,
הרחבת פעילות ההשקעות ,וכן מהלך ייחודי

שירותי דרך
וגרירה

רן עוז | צילום :יפית עוז

בתעשייה של הנפקת הון ראשוני ,אשר תרמה
תרומה משמעותית לצמיחתו של הבנק.
בתפקידיו הקודמים כיהן עוז כשותף בקרן
ויולה קרדיט ,כמשנה למנכ"ל בנק הפועלים,
משנה למנכ"ל חברת בזק ,סמנכ"ל כספים
בנייס ,ובחברות הייטק מובילות נוספות.

זגגות
רכב

מרכזי
שירות

סוכן /יקר/ה ,בחר דרכים למבוטחיך בשירותי דרך ,גרירה ורכב חלופי ,בשמשות
לרכב ופנסים ומראות צד ובמקרה של תאונה.

לפרטים נוספים073-2007443 :

מנורה מבטחים ערכה
הדרכות לסוכניה
בנושא "רגולציה
מקצועית ומעשית"
> רונית מורגנשטרן
קבוצת מנורה מבטחים ערכה הדרכות בנושא
"רגולציה מעשית ומקצועית" .ההדרכות
התקיימו בקמפוס הלמידה החדש בבית מנורה
מבטחים בנוכחות עשרות סוכנים .במסגרת
ההדרכות קיבלו הסוכנים ידע מקצועי רב
בתהליכי עבודה תקינים מול הלקוח ,בשימת
דגש על שיפור יכולתם לבצע תהליך מכירה
נכון עבור הלקוח לנוכח הרגולציה הנוכחית.
ההדרכה הראשונה דנה בשינויים המרכזיים
ובחידושים שחלו במסמך ההנמקה (תיקון יולי
. )2019
בהדרכה השנייה סופקו לסוכנים כלים
להתמודדות עם הוראות החוזר בדגש על מילוי
מיטבי של טופס התאמת הצרכים ,תוך כדי
יישומו על מערכת הפורמלי.
מקבוצת מנורה מבטחים נמסר" :מנורה מבט־
חים תמשיך לבסס ולהעצים את הידע והמקצו־
עיות של סוכניה בכדי להעניק להם כלים רבים
בהתמודדות עם תהליכי הרגולציה הדינמיים.
אנו מברכים על
ההיענות הרבה
הסוכ־
מקרב
נים והמשובים
החיוביים שאנחנו
מקבלים להדר־
כות אלו" .

מנכ"ל מנורה,
יהודה בן אסייאג |
צילום :יח"צ מנורה

גם לדרכים
יש טריפל

|  11ביולי 2019

בין המרצים בכנס
משכנתאות ועולם הביטוח  -סו"ב יוסי ראובן
היתרונות לסוכן הביטוח בעבודה עם יועץ משכנתאות מקצועי
שימוש חכם בכספי לקוח  WIN-WIN -ללקוח ולסוכן
ייעוץ משכנתאות מקצועי  -דוגמא מהחיים!!!

פרישה מעושרת  -סו"ב אייל רחובצקי
איפה מסתתרות ההזדמנויות העסקיות בתיק הסוכן?
בכנס נדבר על ההזדמנויות הכלכליות בתיקי לקוחות בשנים שלפני
הפרישה ונבין מה המשמעות עבור הלקוחות ועבור הסוכן.

פתרונות פיננסיים לגיל השלישי  -סו"ב יפית תמיר
בהרצאה ידובר על הצרכים הפיננסיים הנובעים מעלייה בתוחלת החיים -
הוצאות רפואיות ,עלייה באיכות החיים והוצאות צריכה גבוהות.

"חטיפים" פיננסים לסוכן  -סו"ב תדהר סטובי
למה פיננסים? ואיך עושים זאת?
טיפים לסוכנים המעוניינים לפתח תיק פיננסים מניב.
מהם הכלים הפיננסים הקיימים היום בשוק הביטוח ובתי ההשקעות.

להרשמה לחץ כאן
 | 08:30-15:00 | 4.9.2019היכל התרבות חבל מודיעין ,קרית שדה התעופה
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צילום :איילת פינטו

ביטוח פרטי :התרופה הטובה ביותר
לסל התרופות
בשנים בהן מושמעים איומים על תקציב סל התרופות ,חשוב לזכור כי ביטוח התרופות
הפרטי הוא מציל חיים • לסוכני הביטוח ניתנת הזכות לסייע ללקוח אשר חלה
פתאום במחלה קשה > סו"ב נאוה ויקלמן

מ

די שנה עומד תחת אור הזרקורים תקציב
סל התרופות הממלכתי ,המושתת על
מקורות מימון ממשלתיים .כידוע,
מקורות אלו מוגבלים ולכן הסל אינו מכסה את כל
התרופות .זאת ועוד :ככל שתוחלת החיים מתארכת
וככל שהטכנולוגיות הרפואיות מתפתחות ,נפער
פער עמוק יותר בין צורכי הציבור לבין יכולתה
של הממשלה להקצות את המשאבים הכספיים
הנדרשים למימון סל התרופות .עד כמה עמוק
הפער יעידו הנתונים הבאים :לוועדת הסל הוגשו
השנה טכנולוגיות ותרופות בסכום כולל של כ־2
מיליארד שקל ,כאשר נכון להיום צפוי הסל לעמוד
על כ־ 25%בלבד מסכום זה.
לאחרונה נחשפנו לאיום חדש על תקציב סל
התרופות ,כאשר באמצעי התקשורת השונים
פורסם ,כי משרד האוצר מאיים לקצץ את
התוספת לתקציב סל התרופות ,עליה המליץ
משרד הבריאות אך לפני כחצי שנה בלבד.
בפועל ,המדובר בשמירה על סל תרופות בהיקף
של  500מיליון שקל ,כמו בשלוש השנים האחרונות,
בה בעת שהתוספת לסל היתה מגדילה אותו ל־750
מיליון שקל ובהמשך למיליארד שקל.

משלמים בבריאות

במציאות מורכבת זו מופעלים הרבה לחצים על
תקציב הסל ועל מציאת המקורות לממנו .אלא,
שמאחורי המספרים "היבשים" ,הבירוקרטיה
והמאבקים הבין־משרדיים ,עומדים אזרחים,
אנשים מן השורה ,הזקוקים בעת מחלה או בעיה
רפואית לתרופה המתאימה ,לעיתים לתרופה
שתאריך את חייהם או אף תצילם.
הם בסך הכל רוצים מזור לכאב שלהם ,להקלה
על מצבם ,לניהול אורח חיים רגיל ככל הניתן.
הם משוועים לאותן תרופות ,אולם נותרים
חסרי אונים ,ממתינים לחסדים וחלילה משלמים
בבריאותם.
לאורך השנים היו מי שדאגו לטפח סטיגמה
שלילית גם ביחס לביטוח תרופות שמחוץ לסל
הבריאות .אמרו שהוא לעשירים בלבד .טענו שהוא
נוגד את עקרונות הצדק והשוויון .התריסו על
פעילות סוכנות וסוכני הביטוח בשיווק הביטוח.
ניסו ליצור מצג שווא ,שאינו מתכתב עם הנעשה
בשטח ולו בשל העובדות הבאות :ביטוח התרופות
שמחוץ לסל מוצע בעלות השווה לכל נפש ,כולל
תקרות גבוהות על הוצאות כספיות בגין רכישת
תרופות (בהתאם לתנאי הפוליסה שנרכשה),

אמרו שביטוח התרופות הוא לעשירים בלבד | צילוםShutterstock :

שיווק ביטוחי הבריאות ,ובכללם ביטוחי התרופות,
מבטא מבחינתי את מהותם של סוכנות וסוכני הביטוח,
את שליחותם המקצועית והחברתית
מותאם להתפתחות הטכנולוגיות הרפואיות ונותן
מענה מיטבי למבוטחים החולים במחלות כרוניות,
קשות או אחרות.
ביטוח התרופות הפרטי מוכיח עצמו פעם אחר
פעם ,מונע קטסטרופות כספיות ובעיקר מאריך
חיים ,מציל חיים ומשפר את איכות חייהם של
החולים .הביקוש הגובר אליו מעיד יותר מכל על
התובנה הציבורית ,או שמא התבונה ,לפיה ראוי
ורצוי לרכוש פוליסת ביטוח – ולא להיות תלויים
בחסדי המדינה או בגורמים אחרים.

דואגים לבריאות המבוטחים

שיווק ביטוחי הבריאות ,ובכללם ביטוחי
התרופות ,מבטא מבחינתי את מהותם של
סוכנות וסוכני הביטוח ,את שליחותם המקצועית
והחברתית.
היכולת לסייע ללקוח אשר חלה פתאום במחלה
קשה ,לעמוד לצדו ברגעים הקשים ,לראות כיצד
המלצה נכונה משנה את חייו ואפילו גורמת לו לחייך

ולהוקיר תודה – כל אלה אינם מובנים מאליהם
ולסוכנות וסוכני הביטוח ניתנת הזכות לעשותם.
אחרי הכל ,עם בריאות לא משחקים ובאותה
נשימה – לא המוקדנים הישירים ,חסרי ההכשרה
והידע ,יכולים להחליף אוטוריטה מקצועית,
אישית ואנושית ,כמו סוכנות וסוכני הביטוח.
אני יכולה במלוא הצניעות לומר בוודאות ,שחיי
מבוטחים שלי ניצלו בזכות העובדה שדאגתי
שיהיה להם כיסוי זה .מקצוע שהוא שליחות
אמיתית – כבר אמרתי?
ממליצה לכולם לקחת אחריות על חייהם
וחיי בני משפחותיהם ולדאוג לכיסוי לתרופות,
שלא בסל הבריאות ובשום אופן לא להיות תלוי
בתקציב הממשלה או בתקנון זה או אחר של קופת
חולים .אחרת חלילה עלולים להישאר חשופים
בעת הצורך .זכרו תמיד  -אין מחיר לשקט הנפשי.
הכותבת הינה חברת המועצה הארצית של
הלשכה וחברת הנהלת  MDRTישראל

דיאטה?

ממחר...

רק מבוטחי הבריאות במגדל
נהנים מהטבות מדהימות ,שיעזרו להם
לחיות חיים בריאים יותר ...מהיום!

הטבות

מחכות למבוטחים שלנו באפליקציית מגדל

פרטים נוספים אצל המפקח שלך במגדל
מגדל חברה לביטוח בע״מ .בכפוף לתנאי ההטבה המופיעים באפליקציית מגדל.
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הכשרה נכנסת לתחום ערבויות
מכר לקבלנים
החברה מקימה מערך ליווי פיננסי והנפקת פוליסות מכר בשיתוף עם בנקים וקרנות מימון • מנכ”ל
החברה ,שמעון מירון“ :היתרון המובהק שלנו הוא הטיפול אישי ,המהיר והיעיל" > רונית מורגנשטרן

ה

כשרה חברה לביטוח ,בניהולו של שמעון
מירון ,מקימה בימים אלו מערך ליווי
פיננסי ליזמים והנפקת פוליסות מכר
לרוכשי דירות ,אשר תנוהל תחת יאיר קפלן,
סמנכ"ל בכיר ומנהל ההשקעות הראשי של
החברה.
הנפקת פוליסות/ערבויות מתאפשרת על פי חוק
המכר (לרוכשי דירות) רק לבנקים או לחברות
ביטוח ומבוקשת על ידי יזמי נדל"ן ,הנדרשים
להעמיד בטוחה לרוכשי הדירות כנגד כספים
המשולמים על ידם במהלך תקופת הבניה עד
למסירת הדירות.

ענף רווחי

מהכשרה נמסר ,כי המערך החדש יאפשר לחברה
כניסה לענף פעילות חדש ורווחי ,אשר מהווה
פעילות משלימה לתחומי הביטוח המסורתיים בהן
החברה כבר פעילה ,כאמצעי לשמירה על התיק
הקיים וכאפיק הכנסה עצמאי .המערך הוקם גם
מתוך מענה לצורך אשר קיים בקרב מבוטחים

יאיר קפלן" :הקמת מערך
הליווי הפיננסי מהווה נדבך
נוסף במימוש האסטרטגיה
של החברה להגדלת היקפי
ההכנסות ולגוון אפיקי
ההשקעות שלה"

קבלנים לצורך רכישת כיסויים ביטוחים שונים
כגון אחריות קבלנים ,צד ג' וחבות מעבידים.
הפעילות תוקם תוך שאיפה ליצירת שיתופי
פעולה עם בנקים להם קיימת מגבלת הון
ומגבלות ענפיות לסקטור הנדל"ן וכן עם קרנות
מימון המתמחות בלווי פיננסי ליזמים ומבקשות
להנפיק פוליסות מכר לרוכשי הדירות.
היקפי התחלות הבניה בישראל בכל שנה הן
כ־ 50אלף יח"ד בממוצע שנתי ולהערכת החברה
ענף ערבויות המכר מגלגל ערבויות בהיקפים של
כ־ 80מיליארד שקל בשנה.
לטובת הקמת המערך התקשרה הכשרה עם 3
מבטחי משנה מהגדולים בעולם המדורגים +A
ומעלה בדירוג בינלאומי.
שמעון מירון ,מנכ"ל הכשרה חברה לביטוח:
"באמצעות הקמת מערך ליווי פיננסי וערבויות
מכר אנחנו מרחיבים את תחומי ההשקעות בחברה
לאפיקי השקעות חדשים .המערך הוא חלק
מחטיבת ההשקעות ובהמשך למדיניות החברה
להגדיל את רווחיותה בתחומים שונים ,לרבות
במסגרת בניית פורטפוליו ההשקעות .היתרון
המובהק שלנו הוא שאנו מאפשרים טיפול אישי,
מהיר ויעיל שלא קיים בחברות אחרות".
יאיר קפלן ,מנהל ההשקעות הראשי בהכשרה
חברה לביטוח" :הקמת מערך הליווי הפיננסי,
כחלק ממערך האשראי הלא סחיר ,מהווה נדבך
נוסף במימוש האסטרטגיה של החברה להגדלת
היקפי ההכנסות ולגוון אפיקי ההשקעות שלה
על ידי כניסה לענפי פעילות אלטרנטיביים ,לא

שמעון מירון | צילום :יח"צ

סחירים ,הפועלים בקורלציה נמוכה לשוק ההון
ומייצבים את הרווחיות של החברה".
בין ההשקעות שביצעה החברה בעבר ניתן
למנות שיתוף פעולה עם אלקטרה נדל"ן
בהשקעות "מולטי פמילי" בחו"ל ,השקעה
בחברת הסטרטאפ סופטוויל ,רכישת  20אחוז
ברשת מלונות בראון ועוד.

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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התאמה מגדרית  -בראי הביטוח
משתתפי קורס "עולם הבריאות" זכו במפגש השבוע לשמוע את סיפורן האישי של שתי נשים בנושא
שינוי מין וטרנסג'נדריות • הסוכנים קיבלו כלים ביטוחיים ייעודיים עבור הנושא > רונית מורגנשטרן

ה

פתעה ציפתה למשתתפי קורס הבריאות
של "עולם הבריאות" וביה"ח אסותא
במפגש השבוע .לאחר ההרצאה הרפואית
המרתקת של פרופ' שפילברג בנושא המטולוגיה
וממאיריות המטולוגיות ,הגיעו לשתף את סיפורן
האישי המרגש מיה עוראבי ,אישה מבחירה ,ומורן
(שם בדוי) ,אם לילד שעבר תהליך של התאמה
מגדרית בגיל חמש וחצי.
מורן היא מייסדת ומנהלת קבוצת ברית הלביאות
 קבוצה חברתית תומכת למשפחות בהן יש ילדיםונוער טרנסג'נדר .הקבוצה פועלת גם למען קידום
זכויות ילדים ונוער טרנסג'נדר בישראל.
סו"ב ורדה לבקוביץ ,מבעלי "עולם הבריאות"
(לצד יועץ הלשכה גבי נקבלי וסו"ב יואל זיו) היא
מתנדבת בקבוצת ברית הלביאות ,בתמיכה וליווי
המשפחות בתחום הביטוח הרפואי ,וסייעה למספר
משפחות לממש את זכותם בפוליסה בחברות
השונות .לדבריה ,נושא ההתאמה המגדרית
והטרנסג'נדריות תפס תאוצה רבה בשנים
האחרונות והפך להיות שכיח ומקובל הרבה יותר.
מדובר בתחום שמרבית העוסקים בתחום אינם
מכירים ולא נתקלו בו.
עוראבי נולדה בעכו למשפחה מוסלמית אדוקה
ונאלצה מגיל ילדות להתמודד עם שאלת זהותה
המגדרית ,על ההשלכות הרבות קשורות בזה.
עוראבי ,שנולדה כזכר ,הבינה כבר מגיל צעיר
שהיא שונה ושהיא חיה בזהות ובגוף שאינם
מתאימים לתחושותיה ולזהותה הפנימית
האמיתית .בהגיעה לגיל  24ולאחר שסיימה
את לימודי הסיעוד והוכשרה כאחות מוסמכת
בהצטיינות ,החליטה לעשות מעשה ,לעזוב את
ביתה ,את משפחתה ואת סביבת החיים בה גדלה,
וללכת אחרי ליבה .עוראבי החלה בתהליך של
שינוי מגדרי ,שכלל גם התערבויות רפואיות ובהן
ניתוחים להתאמה מגדרית וטיפול הורמונלי.
עוראבי הצליחה לרגש את משתתפי הקורס
כשסיפרה את קורות חייה  -על ההתמודדויות,
הנתק מהמשפחה ,ההחלטות הקשות והביטחון
והשלמות בהם היא חיה כיום  -ועוד יותר מכך,
כשבישרה שהיא חיה בזוגיות מוצלחת ובאהבה
גדולה ובעוד פחות מחודש היא מתחתנת עם בחיר
ליבה ,בחור יהודי.
מורן שיתפה את הנוכחים בגילוי לב בתהליכים
שהיא חווה כאם לילד בן  8שנמצא מזה כשלוש
שנים בתהליך של התאמה מגדרית .עבור ילדים,
שמתחת לגיל ההתבגרות ,תהליך זה אינו מערב
התערבויות רפואיות אלא כולל שינוי חברתי
בלבד .מורן סיפרה על בנה שכבר מגיל צעיר
מאוד התייחס אל עצמו כאל בן ,על אף שנולד
כנקבה ועל האופן בו ,היכולת והנכונות של התא

יואל זיו ,מיה עוראבי ,ורדה לבקוביץ וגבי נקבלי בקורס | צילום :באדיבות "עולם הבריאות"

יואל זיו" :ניתנו לסוכנים כלים מעשיים וידע בנוגע
לאפשרויות לקבלת כיסוי ביטוחי לניתוחים ולטיפולים הכרוכים
בהתאמה מגדרית ובשינוי מין"
"במערכת הפרטית ,בולט מוטיב הזמן מהיר לביצוע הניתוח
והיכולת לבחור באופן ובמקום הרצויים לעבור את התהליך"
המשפחתי להבין את צרכיו של הילד ולקבל את
צרכיו ,מאפשרות לו לצאת ממצב של מצוקה
עמוקה וקשה אל שחרור ויכולת לחיות חיים
שלמים ומאושרים.

כלים מעשיים לסוכנים

לדברי סו"ב זיו ,לצד הסיפורים האישיים
המרגשים "ניתנו לסוכנים כלים מעשיים וידע
בנוגע לאפשרויות לקבלת כיסוי ביטוחי לניתוחים
ולטיפולים הכרוכים בהתאמה מגדרית ובשינוי
מין ,תוך שהם מופתעים לגלות כי אלה מכוסים
ברובם בסל הבריאות במערכת הצבאית ועל ידי
חברות הביטוח ופוליסות הבריאות הפרטיות.

"כבמקרים רבים ,גם כאן אחד ההבדלים
המהותיים בין המסלול הציבורי לפרטי נוגע
לבירוקרטיה הקשה והמתישה הכרוכה בקבלת
אישור לביצוע הניתוחים דרך הסל ,במסגרתה
נדרשים המטופלים לעבור אישורי וועדה ולהמתין
בתור שאורך לעיתים שנים ארוכות .במערכת
הפרטית ,בולט מוטיב הזמן מהיר לביצוע הניתוח
והיכולת לבחור באופן ובמקום הרצויים לעבור
את התהליך .לדוגמה ,ניתן לקבל כיסוי לניתוחים
עליונים ותחתונים כדוגמת השטחת שדיים
וניתוחים תחתונים להתאמה מגדרית .לעומת
אלה ,ניתוחים כדוגמת הקטנת גרוגרת אינם
מכוסים ומוגדרים עדיין כניתוחים קוסמטיים".

08:30
09:30
09:50
10:00
10:15
10:30
10:40
10:55
11:15
11:50
12:05
12:15
12:35
12:55

13:40

קבלת פנים  -רישום וכיבוד
סו"ב אודי אביטל ,יו"ר הוועדה לפיננסים
סו"ב ליאור רוזנפלד ,נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל
ח"כ הרב משה גפני ,יו"ר ועדת הכספים בכנסת
משכנתאות ועולם הביטוח  -סו"ב יוסי ראובן ,חבר הוועדה לפיננסים
פתרונות פיננסיים לגיל השלישי  -סו"ב יפית תמיר ,חברת הוועדה לפיננסים
פרישה מעושרת  -סו"ב אייל רחובצקי ,חבר הוועדה לפיננסים
נקודת מבט אירופאית על לימודי מקצועות הפיננסים -
הגב'  ,Marta Gellovaסגנית  - EFPAאיגוד המתכננים הפיננסים האירופאי
הפסקה
הצגת תוצאות סקר שביעות רצון  -סו"ב דב צור ,חבר הוועדה לפיננסים
"חטיפים" פיננסים לסוכן  -סו"ב תדהר סטובי ,חבר הוועדה לפיננסים
שילובים פיננסים  -קונבנציונאלי IRA ,ואלטרנטיבי -
מר רונן טוב ,משנה למנכ"ל ,מיטב דש השקעות ויו"ר מיטב דש גמל ופנסיה
דיגיטלי או סוכן  -מר אילן ברק ,מומחה לתקשורת בין אישית
רב שיח :שירות = כסף
מנחת רב השיח – סו"ב שוש כהן גנון ,חברת הוועדה לפיננסים
הגב‘ מיטל ברנע ,סמנכ“לית מנהלת שרות לקוחות ,אלטשולר שחם
הגב‘ כוכבית ארנון ,סמנכ“לית מנהלת שרות לקוחות ,הראל חברה לביטוח
הגב‘ לילך בוכמן ,מנהלת שיווק ,המסלקה הפנסיונית
הגב‘ מירי ציקווה ,סמנכ“לית שרות לקוחות ,פסגות
הגב‘ יעל פרוייליך ,מנהלת מערך הדסקים ,מיטב דש
רו"ח רונית כהן ,מנהלת תחום בכירה קופות גמל מחלקה מקצועית ,רשות המיסים
ארוחת צהריים

מנחת הכנס :המנחה והדוגמנית אילנית לוי
* התוכנית נתונה לשינויים
עלות עבור חבר/ת לשכה –  | ₪ 70עלות עבור מי שאינו חבר/ת לשכה – ₪ 400

חברי לשכה מוזמנים לרשום את עובד/ת משרדם בתעריף חבר לשכה  ,₪ 70בטופס הרישום.

להרשמה לחץ כאן
 | 08:30-15:00 | 4.9.2019היכל התרבות חבל מודיעין ,קרית שדה התעופה
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משולחנו של היועמ"ש

|  15באוגוסט 2019

צילום :גיא קרן

מהי הגדרת “תאונה” ואילו מחלוקות
קיימות סביב הגדרה זאת?
בסוגיה שנידונה בבית המשפט עלתה מחלוקת בין מבוטח ,שנפגע בתאונת דרכים ,לחברת ביטוח
בשאלה :האם מדובר ב”תאונה” כהגדרתה ואילו מקרים הגדרה זאת לא מתקיימת > עו”ד עדי בן אברהם

ב

טיוטת תאונות אישיות שפורסמה
לאחרונה ,על ידי רשות שוק ההון,
ביקשה הרשות להרחיב את ההגדרה
ולקבוע כי הגדרת תאונה תחשב כהאי לישנא:
"תאונה"  -אירוע שנגרם מגורם חיצוני ,שלא
תוכנן על ידי המבוטח וגרם לו נזק פיזי או נפשי.
כאמור שאלה זו עדיין מצויה בדיון מול רשות שוק
ההון ,אך על העובדה שקיימת מחלוקת תמידית
לעניין הגדרת "תאונה" ,אבקש לתאר בסיפור
השבועי.
המבוטח ,בעל פוליסות לתאונות אישיות ,היה
מעורב בתאונת דרכים ,ונזקיו הוערכו בסך העולה
על רבע מיליון שקלים .התעוררה מחלוקת בין
המבוטח לחברת הביטוח האם מדובר על "תאונה"
כהגדרתה בפוליסה והאם התקיימו החריגים
לעניין שימוש באלכוהול ,הסתכנות מרצון או
איבוד הדעת ,או אירוע במתכוון על ידי המבוטח.
בעדותו בבית המשפט העיד המבוטח כי הגיע
לחברו לתקן מחשב נייד ,ולאחר שתוקן התיישבו
שניהם לארוחת צהריים ,במהלכה שתו מבקבוק
קוניאק .מכיוון ששתו התבקשה אשתו של החבר
להסיע את המבוטח לביתו .בדרך לא חש המבוטח
בטוב ,והוא יצא להתאוורר ,ירד אל הכביש ואז
הגיח רכב שפגע בו וברח .לכן טען כי אין עוררין
שמדובר בתאונה .בנוסף רשלנותו לרדת לכביש
אינה שוללת את תגמולי הביטוח שהרי אין מדובר
בכוונה לגרום למקרה הביטוח.
חברת הביטוח טענה כי מעצם טיבה של תאונה
יש להוכיח מידה של אי ודאות למועד ההתרחשות.
הואיל והמבוטח היה שתוי וקפץ לכביש ,נשמט
יסוד ה"בלתי צפוי" מההגדרה ולכן אין מדובר
על תאונה .יתרה מכך הסתכנותו של המבוטח
בכניסה לכביש יש לראותה כאירוע ביטוחי
שנגרם במתכוון על ידו ולכן היא פטורה מחבות
על פי חוק חוזה הביטוח .בנוסף ,הפוליסה מחריגה
"איבוד לדעת או ניסיון לכך ,טירוף הדעת ,שימוש
באלכוהול וכדומה" ובטרם האירוע שתו המבוטח
וחברו קוניאק והיו שיכורים עד אובדן חושים.
המשטרה ,שחקרה את המקרה ,קבעה בתיק
החקירה כי התקבל דיווח על שני אנשים שקופצים
בפני מכוניות נוסעות .בנוסף קיים דיווח של שוטר
לפיו חברו של המבוטח אמר כי המבוטח "שהיה
שיכור ,קפץ לעבר הכביש" .כמו כן ,הפרמדיק
במקום האירוע רשם ביחס למבוטח שהוא "מדיף
ריח חריף של אלכוהול ,מחוסר הכרה .וכי לא

האם מדובר על "תאונה"? | צילוםShutterstock :

ידוע מה גרם לחוסר ההכרה – אלכוהול/חבלת
ראש" .המבוטח בעדותו השיב כי הוא נהג לשתות
משקאות חריפים רק לעיתים נדירות ,באירועים,
בחגים ובביקורים מיוחדים.
בית המשפט קובע כי לעניין התרחשות מקרה
הביטוח ,אין עוררין כי המבוטח נפגע על ידי רכב
ומדובר בתאונה .ביחס לשאלת האלכוהול ,מציין
בית המשפט כי האלכוהול אמנם יכול להגדיל
את הסיכון למעורבות בתאונת דרכים ,ועדיין אין
בכך כדי לשלול את עצם "התאונה" או לקבוע כי
מדובר על אירוע ודאי או קרוב לוודאי ומסכם כי
לאור מהות הפוליסה והסיכון המבוטח בה ובשים
לב לכללי הפרשנות החלים על חוזי ביטוח ,יש
לפרש את הפוליסה ותכליתה כפוליסה שבאה
לבטח אירוע שגרם לנזק עקב מעשה לא מתוכנן
ולא נשלט על ידי המבוטח.
ביחס לטענת חברת הביטוח כי מדובר על מעשה
במתכוון ,קובע בית המשפט כי הפוליסה עניינה
בביטוח תאונות אישיות והנזק שנגרם הינו נזק
למבוטח .הטענה כי הנזק נגרם במתכוון משמעה כי
המבוטח חפץ בכך שגופו ייפגע בפגיעה המדוברת,
אך טענה זו לא הוכחה ולא עלה בידי חברת הביטוח
להוכיח דבר בעניין ידיעתו של המבוטח ,מודעותו
או מידת כוונתו להתרחשות התאונה.

לעניין החריגים בפוליסה קבע בית המשפט כי
לא עלה בידי חברת הביטוח להוכיח את הסייגים
במקרה דנן ואת הקשר הסיבתי בינם לבין
התרחשות התאונה .לא הוכח שהתאונה נגרמה
בגלל שימוש באלכוהול ,לא הוכח כמה אלכוהול
שתה התובע ,ובטח שלא הוכח דבר בעניין טירוף
הדעת והסתכנות מדעת.
אמנם מוסיף בית המשפט כי בפוליסה נעשה
שימוש במונח "תחת השפעת אלכוהול" ואולם
לא ברור מהי כמות האלכוהול ,אשר מחריגה
את תחולתה של הפוליסה .האם לגימה ממשקל
אלכוהול מחריגה את הפוליסה? האם כוסית אחת
או שמא הכוונה למצב של שכרות? לשאלות אלה
אין תשובה בפוליסה וכך גם ביחס לאיבוד לדעת
לא הוכח כי אכן המבוטח איבד את דעתו ,ולא
ניתן להוכיח במאזן ההסתברויות את מצבו הנפשי
של המבוטח וכוונתו לרבות כוונה מצדו לקיום
התאונה.
משכך מחייב בית המשפט לשלם למבוטח את
מלוא נזקיו ובתוספת שכר טרחה של עורך דין.
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.
הכותב הינו היועץ המשפטי
של לשכת סוכני ביטוח

מחיר מ
י
ו
ח
ד
ל
לשכת סוכנ חברי
י
הביטוח

לעבור או לא לעבור?

עדיין מבולבלים מהרפורמה? מנסים להבין האם
הפוליסה החדשה עדיפה על הישנה?
הדיבייט הזה הוא בשבילכם!
יועצי הביטוח המובילים על הדילמה העומדת לפתחו של כל איש מקצוע:
האם להמליץ ללקוח לוותר על פוליסת הבריאות הישנה לטובת האחידה?

עו”ד שמיר קמינסקי

VS

עו"ד שי אופז

בהנחיית :עו”ד עדי בן אברהם
היועץ משפטי של לשכת סוכני הביטוח

לפרטים ולהרשמה

ב ו ח ר י ם

ב בר י א ו ת

נושאים נוספים בכנס:
חדשנות ופיתוחים טכנולוגיים
מגמות בביטוחי הבריאות בעולם
אתגרים תקציביים במערכת הבריאות

רפורמות הבריאות במבחן הזמן
תפקיד הסוכן בעולם הבריאות
ניהול נכון של תביעת בריאות
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ביטוח בעולם

דוד ליפקין

בעקבות נפילת חברת
ביטוח בבריטניה -
אלפי בריטים לא
יכולים למכור בתיהם

כ־

כיצד חקלאי צרפת נחלצים מגלי
החום? באמצעות רכישת ביטוחים

ח

קלאי צרפת ,המתמודדים עם גלי
חום וסכנת בצורת ,מצליחים להתמו־
דד עם הנזקים הגדולים הנגרמים ליבולים.
זאת הודות לרכישת פוליסת ביטוח המכסה
את נזקי מזג האוויר הבלתי צפויים ,הכוללים
הוריקנים ,גלי חום ובצורת .מתחילת השנה
היתה רכישה גדולה של הפוליסות הללו.
גלי חום פקדו במהלך יולי את צרפת .הם
גרמו לעליה חדה בטמפרטורות שהביאו לנ־
זקי בצורת לחקלאים ,הנאמדים בסכומים של
מיליוני יורו.
מסתבר שבתחילת השנה חקלאים רבים
בצרפת רכשו פוליסות ביטוח המבטיחות כי־
סוי נזקי בצורת ,כפי שדיווחה חברת הביטוח
וביטוח המשנה הצרפתית .Meteo Protect
החקלאים הנפגעים אינם צרכים להמתין זמן
רב ,ותשלומי הפיצויים כבר בוצעו בתחילת
אוגוסט.
גם ענקי הביטוח יוזמים פוליסות ביטוח
חדשות להתמודדות עם מזג האוויר הבל־
תי יציב .כך למשל ,סוויס רי השיקה השנה

לסוכנות ביטוח במודיעין ,בקניון עזריאלי ,דרוש/ה
פקיד/ה עם ניסיון למשרה מלאה לעבודה בביטוח
אלמנטרי דרישות התפקיד :תפעול המשרד ,הפקת
פוליסות רכב ,עבודה מול מבוטחים וחברות ביטוח .נא
לשלוח קורות חיים למייל eyal@sos-ins.co.il
לסוכן ביטוח בירושלים ,דרושה עובדת עם נסיון בתחום
האלמנטרי ויכולת טובה בתפעול מערכות מחשב ישראל
0546564001
דרושה מזכירה עם ניסיון באלמנטרי .אופציה למשרה
חלקית .כרגע לתקופה זמנית .לא חובה ניסיוןOffice@ .
mazal-ins.co.il
לסוכנות מתפתחת בכפר יונה דרושים :פקידי ביטוח
להקמת מחלקה אלמנטרית – רצוי עם ניסיון  + ,טלפנים
למח' טלמרקטינג 0529770368 .נתן קו"חafikf.gabi@ :
gmail.com
לסוכנות ביטוח באווירה משפחתית ברעננה דרוש\ה
חתם\ת אלמנטרי לניהול תיק פרט – חידוש והפקה
(ללא תביעות) .נדרש ניסיון ,אנגלית טובה והיכרות
עם תוכנות חברות הביטוח יתרון .קו''ח נא לשלוח
למייל   yoelsegalhalevi@gmail.com
יועצת פנסיונית בדימוס עם רישיון וותק בענף הפנסיה
מעל  40שנהמחפשת חצי משרה באזור השרון כרמלה
052-3872182
לסוכנות ביטוח בחולון דרוש/ה פקיד/ה עם ניסיון
למשרה מלאה לעבודה בביטוח אלמנטרי.דרישות
התפקיד :תפעול המשרד ,הפקת פוליסות רכב ,עבודה
מול מבוטחים וחברות ביטוח .נא לשלוח קורות חיים
למייל mail@tarabit.net :

גל החום בצרפת .נזק רק ליבולים

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים

פוליסת ביטוח חדשה עבור ייקבים ,בפני
שריפות פראיות .ואילו מיוניק רי מבט־
חת חוות סלולר כנגד ימים ללא שמש .גם
חברת הביטוח הגדולה  AXAהשיקה בארה”ב
פוליסה המבטחת מגרשי רכב כנגד סערות
ברד .חטיבת האקלים של החברה משווקת
פוליסות ביטוח לכיסוי נזקי סערות מזג אויר
ב־ 40מדינות.
צילוםShutterstock :

 25אלף בריטים אינם מצליחים מזה
כשנה למכור את בתיהם בהעדר הכיסוי
הביטוחי הדרוש .רשויות הרגולציה הביטוחית לא
התקדמו במציאת פתרון בשל נפילת חברת הביטוח
הבינונית .Alpha insurance
פוליסת הביטוח המכסה פגמים ועיכובים בבנייה
של בתים נרכשת בדרך כלל על ידי היזמים .בשל
פשיטת הרגל של החברה והעברתה לניהול כונס
נכסים ,פוליסת הביטוח הוקפאה וכעת בעלי הבתים
שרוצים למכור את נכסי הנדל”ן שבבעלותם אינם
יכולים לעשות זאת.
הקונים אינם מוכנים להסתכן בקנית בתים ללא
כיסוי ביטוחי לפגמים שעלולים להתגלות לאחר
השלמת הבנייה .בינתיים ,החלו בעלי הבתים
להפעיל לחצים על רגולטור הביטוח הבריטי ועל
כונס הנכסים הרשמי למציאת פתרון לבעיית
הכיסוי הביטוחי לבתים האלה.
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בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

לסוכנות ביטוח חיים באזור גדרה ־ רחובות דרושה
מנהלת משרד  ,נסיון בעבודה עם הפניקס מגדל כלל
ומנורה חובה .קורות חיים לשלוח למייל:
yacobid@zahav.net.il
לסוכנות ביטוח בר"ג איזור הבורסה דרושה חתמת/
פקידה ביטוח אלמנטרי חובה נסיון וידע בתוכנות
של חברה ביטוח תנאים טובים למתאימים קו"ח
למייל yaniv@ba־ins.co.il
לסוכנות ביטוח מובילה בתל אביב דרוש סוכנ/ת צעיר/ה
ונמרצ/ת לביטוח חיים ופנסיוני .ניסיון בתחום לפחות
שנתיים .לפרטים :לירון 050־5233529
liron@tuli־avital.co.il
לסוכנות ביטוח מובילה בפתח תקווה דרוש/ה עוזר/ת
סמנכ"ל תפעול עם ניסיון בשירות ותפעול .יתרון לרישיון
משווק פנסיוני .קו"ח למיילhr@misgav.co.il :
לסוכנות ביטוח מובילה ,בסניף ירושלים ,דרוש/ה משווק
פנסיוני בעל ניסיון ורישיון .קו"ח למיילhr@misgav.co.il :
ל"משגב" סוכנות ביטוח ,בסניף פ"ת ,דרוש/ה סוכן ביטוח
בעל ניסיון ורישיון .קו"ח למיילhr@misgav.co.il :

שכירות משנה
סוכנות ביטוח בצמיחה מציעה :עמדת עבודה כולל
הכול ב  ₪ 1200לחודש כולל חניה ,חדרי עבודה כולל
 2חניות בין  .4000₪/ 3000כולל ליווי מקצועי ,מיקום
מנצח לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון 03־9591333
052־052/ 7703399־ 4526944מייל:
office@beyahad־ins.com
מפרטי להשכרה משרד ברחוב החילזון  15ש גן,
משופץ אדריכלית ,מפואר ,תקרות גבוהות ,מואר,
קומת קרקע עם גינה אחורית ,יש מטבחון ,באמצע

 4חברות ביטוח ,סופר מרכזי .חדר פרטי  15מטר
־ מחיר  1,500שקל ,כולל ארנונה ,אחזקה ,מים
וחשמל .יש אפשרות ל־ 2חדרים 40 ,מטר ,מחיר
 3,000שקל ,כולל ארנונה ,אחזקה ,מים וחשמל כולל
חנייה אחת .קרן דבורא 054־4225655
להשכרה משרד 2חדרים 40 ,מ' ,קומה  ,2ברח' תל חי
בכפר־סבא .מיידי ,כולל ריהוט 052־2891841
בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים
לכניסה מיידיתעד  75מ"ר ניתן לשכור גם חדר אחד.
לפרטים ארז לוי 039520400 , 0547966694
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 052־shlomo@ks .2944888־ins.co.il

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח מציעה שירותי משרד ותפעול לסוכנים
מול חברת כלל  ,ברמה גבוהה בתחום הפנסיוני  ,ביטוחי
חיים ובריאות במגוון דרכי התקשרות אטרקטיבי מאוד
לבירורים  054-3073833שוקי
mayyona04@gmail.com
רוצה לחזק את המשרד? להקים אגף חדש? (חיים /
אלמנטרי /בריאות)? מתלבט אם למכור את התיק?
פגישה ללא התחייבות .נתן ־ 052־ 9770368או במייל:
7305550@gmail.com
מחפשים בית ? רוצים להוריד עלויות למינימום
(שכירות ,מזכירות  ,תפעול ,חניה וכו' )אנו מציעים את
כל אלו וכן שת"פ בין סוכנים ותיקים לסוכנים צעירים,

בין סוכני אלמנטר לסוכני חיים.בנוסף שרותי פיקוח
צמודים ואיכותיים וסביבת עבודה תומכת להצלחה עם
קבלותהשיחה החשובה ביותר שעשיתם בעשור !!!
תתקשרו.המייל שלי gil@beyahad־ins.com
הנייד שלי לפרסום 0527703399
סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש
תיקי ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות
מובטחת לפרטיםhaybit@haybit.co.il :
נייד0542144567 :
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 .מייל:
shahar@shahar־ ins.co.ilנייד052:־.4287086

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצער משפחת
ארד על פטירתו של

עמוס ארד

ז"ל

חבר הלשכה
שלא תדע עוד צער

