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בלעדי ל"ביטוח ופיננסים":

שלמה ביטוח
בוחנת כניסה
לשוק ביטוחי
הנסיעות לחו"ל
החברה ,שפעילותה העיקרית בענף היא
בתחום ביטוחי הרכב ,אישרה כי היא בודקת
כניסה לתחום ביטוחי הנסיעות לחו"ל 
כיום שולטת בענף חברת פספורטכארד עם
נתח שוק של כ־  40%איך צפויה להשפיע
התחרות הגוברת על השוק שנמצא בשנים
האחרונות בצמיחה מואצת? > עמ' 2

הולך ונעלם

ערך מוסף

טסים לחו"ל

חברות הביטוח מפחיתות את
עמלות הסוכנים בפוליסות
הסיעוד  האם הן נערכות ליציאה
מהתחום? בלשכה מגיבים > עמ' 3

סקר שביעות רצון הסוכנים
חושף :בלנדר במקום הראשון 
אלטשולר מובילה בהגדלת נפח
הפעילות עם הסוכנים > עמ' 8

סו"ב מירה פרחי עם
המדריך המלא לביטוח
נסיעות לחו"ל > עמ' 14
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האם שלמה בשילוב סוכני הביטוח
בדרך לשלוט על שוק ביטוחי הנסיעות?
החברה עובדת רק עם סוכני ביטוח וצפויה לשווק גם את פוליסות הנח"ל בערוץ זה 
בשלמה ביטוח מאשרים את בחינת הנושא > רונית מורגנשטרן

ח

ברת שלמה ביטוח בוחנת כניסה לתחום
הצומח של ביטוח נסיעות לחו"ל.
ל"ביטוח ופיננסים" נודע כי החברה
מנהלת לאחרונה מגעים ובדיקות עם הנוגעים
בתחום הידוע כמקצועי וייחודי המשתייך לענף
ביטוחי הבריאות.
החברה שהוקמה ונוסדה בשנת  2006על ידי
שלמה שמלצר ז"ל והחלה לפעול כחברת ביטוח
במהלך שנת  ,2008היא מהחברות הצומחות ביותר
בתחום הביטוח הכללי ובעיקר בתחום ביטוחי
הרכב .בעלת השליטה בחברה היא עתליה שמלצר,
רעייתו של שמלצר ז"ל; מנכ"ל החברה הוא אורי
אומיד והבן ,טובי שמלצר ,הוא משנה למנכ"ל
ומנהל השיווק בחברה .שלמה ביטוח היא בבעלות
שלמה החזקות (קבוצת שלמה) ,קבוצת השקעות
והחזקות מהגדולות במשק הישראלי הכוללת את
תחום שירותי הרכב (שלמה סיקסט) ,עסקי נדל"ן,
תקשורת ,ביטוח ,מספנות ולוגיסטיקה .בראש
הקבוצה עומד היום אסי שמלצר.

תחרות גוברת

שלמה ביטוח ,שעובדת עם סוכני ביטוח בלבד,
מחזיקה ב־ 11.5%משוק ביטוח החובה ובכ־5.4%
מביטוחי רכב רכוש .הראל – החברה הגדולה

ובתאונות אישיות ,אך רוב הפרמיות שלה
מגיעות מביטוחי רכב .ההערכה היא שלאור
התחרות הקשה בביטוחי הרכב שהתחזקה בשנה
האחרונה לאחר כניסת חברות הביטוח הישירות
הדיגיטליות "ליברה" ו"ווישור" ,מחפשת שלמה
ביטוח תחום נוסף ורווחי בדמות ביטוח הנסיעות.
על פי נתונים רשמיים ,בשנת  2018יצאו
כ־ 8.5מיליון ישראלים לחו"ל; מתחילת 2019

למעלה מ־ 90%מהנוסעים
הישראליים לחו"ל קונים ביטוח
נסיעות ,שכולל ביטוח כבודה
וכיסויים רפואיים בעיקר
אורי אומיד | צילום :באדיבות שלמה ביטוח

בתחום הרכב ,מחזיקה  12.2%מביטוחי החובה
ו־ 9.5%מביטוחי רכב רכוש .בשנת  2018רשמה
החברה רווח כולל של כ־ 62מיליון שקל .יש לה
פעילות מצומצמת גם בביטוחי דירות ועסקים

הצביעו והשפיעו!
קהל סוכני הביטוח בישראל,
לאחרונה אנו עדים לפרסומים שונים ברשתות החברתיות של חלק מסוכני הלשכה הכוללים
במקרים מסוימים קריאה להצביע למפלגה כלשהי או אמירות לא מחמיאות ביחס למפלגות
או מועמדים לכנסת ,במקרים אחרים.
ברצוני לחזור ולהדגיש כי לשכת סוכני ביטוח הינה גוף א־פוליטי ואינה עוסקת בשום צורה
ודרך בתהליך הבחירות לכנסת ,לא בהבעת דעה והמלצה ,לא בפעילות אקטיבית ,לא במימון
ולא בכל שימוש מסוג כלשהו במשאבי הלשכה לעניין זה.
אנו לשכה ממלכתית ונעבוד כפי שעשינו עד היום בשיתוף פעולה מלא מול כל ממשלה
וכנסת שתיבחר ,על פי קביעת אזרחי מדינת ישראל.
עם זאת ,כמובן שלכל אחד מאיתנו ,סוכני הביטוח ,ישנה דיעה אישית וטוב שכך .אני מאמין
שהשתתפות בבחירות היא זכות דמוקרטית הניתנת לכל אחד מאיתנו ,זכות שעלינו לממש.
אני קורא לכל אחת ואחד מכם ,ללא קשר לעמדתכם הפוליטית ,לצאת לקלפי ביום שלישי,
להצביע ולהשפיע ,כמובן לפי נטיית ליבכם ועמדתכם.
אני מאחל לכולנו יום בחירות פורה ומוצלח,
בברכת חברים
סו"ב ליאור רוזנפלד
נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל

ועד סוף אוגוסט  2019יצאו לחו"ל כ־ 6.2מיליון
ישראלים לחו"ל ,שזו עלייה של כ־ 6%לעומת
אותה תקופה ב־ .2018למעלה מ־ 90%מהנוסעים
הישראליים לחו"ל קונים ביטוח נסיעות ,שכולל
ביטוח כבודה וכיסויים רפואיים בעיקר.

שוק בצמיחה

על פי נתוני רשות שוק ההון ,היקף שוק ביטוחי
הנסיעות לחו"ל בשנת  2018הסתכם בלמעלה
מ־ 800מיליון שקל ,וזה לא כולל את חברת
פספורטכארד ,שהיא הגדולה בתחום ומחזיקה
ב־ 40%ממנו .יחד עם פספורטכארד ,שמצהירה
ש־ 50%מהפוליסות שלה נמכרות בידי סוכני
ביטוח ,מגלגל השוק הזה יותר מ־ 1.3מיליארד
שקל בשנה – שוק גדול הנמצא בצמיחה כאמור.
שיעור ההחזר בתביעות בשוק זה עומד על ,47%
הנמוך ביותר בתחום ביטוחי הבריאות ,ונמוך
משמעותית מתחום ביטוחי הרכב גוף ורכוש.
גורמים בענף אומרים שלשלמה ביטוח יש
יתרון יחסי משום שהיא עובדת כבר היום באופן
קבוע עם למעלה מ־ 1,000סוכני ביטוח ,כשהיא
מצרפת עוד ועוד סוכנים בכל שנה ,ובעמלות
גבוהות יחסית היא תגייס אותם למכור עבורה
גם את ביטוח הנסיעות לחו"ל ,וכך תוכל להוות
מתחרה משמעותית בפספורטכארד.
משלמה ביטוח נמסר בתגובה :החברה בוחנת
כרגע את נושא הקמת ענף ביטוח נסיעות לחו"ל
וכי תעדכן בנושא בהמשך.

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי | עורכת ראשית :אושרת קמחזי |
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 הלשכה | צילומי אילוסטרציהshutterstock :

בריאות | יוצאות מהתחום
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במגמת צמצום :הראל מפחיתה
עמלות הסוכנים בפוליסות הסיעוד

החברה הודיעה כי היא מפחיתה משמעותית את עמלות הסוכנים בפוליסות הסיעוד שלה “גולדן קר”  יו"ר ועדת
הבריאות והסיעוד בלשכה" :בעולם כמעט ולא מוכרים ביטוח סיעודי בגלל כדאיות כלכלית" > רונית מורגנשטרן

ל

אחר שהפסיקה את השיווק של פוליסות
סיעוד לכל החיים ,הודיעה הראל לסוכניה
על הפחתת העמלות בפוליסות הסיעוד
מסוג 'גולדן קר' .על פי ההודעה ,במוצר שבו הלקוח
מקבל פיצוי לשלוש או לחמש שנים ,סוכן הביטוח
יקבל עמלה בשיעור  13%למשך ארבע שנים ו־7%
משנה חמישית ואילך .בעבר קיבל הסוכן  16%לכל
התקופה.
במוצר 'גולד קר משלים' יקבל הסוכן עמלה
בשיעור  8%למשך ארבע שנים ו־ 5%משנה חמישית
ואילך .בעבר העמלה הייתה בשיעור של  8%לכל
התקופה.
כפי שפורסם ב”ביטוח ופיננסים” בשבוע שעבר,
הודיעה איילון לסוכניה על הפסקת שיווק מסלול
פיצוי לכל החיים עם תקופת המתנה של  60ימים,
וזאת החל מה־ 1בספטמבר .עמלות הסוכנים באיילון
הופחתו והן עומדות על  10%לשנה הראשונה עד
השנה החמישית ו־ 6%מהשנה השישית ואילך.
כמו כן ,מנורה מבטחים הודיעה לפני כשבועיים
לסוכני הביטוח העובדים עמה כי החל מתאריך
 1בספטמבר יופסק השיווק של תכניות הסיעוד

הביטוח הסיעודי הולך להיעלם

הבאות :הבטחה לעתיד תקופת פיצוי לכל החיים עם
תקופת המתנה בת  30ימים; הבטחה לעתיד תקופת
פיצוי לכל החיים עם תקופת המתנה בת  60ימים;
הבטחה לעתיד תקופת פיצוי לכל החיים עם תקופת
המתנה בת  90ימים .מנורה טרם הודיעה על הפחתת
העמלות.
כלל ביטוח הפחיתה עוד קודם את העמלות
לסוכניה בביטוחי סיעוד :בפוליסות לתקופות

קצובות  7.5%בחמש השנים הראשונות ולאחריהן
 ;5%בפוליסות לכל החיים  ;5%ולסוכנים בהסכם
חדש  3%בכל אחת מהפוליסות.
כפי שפורסם ,מדובר במהלך שנוקטות חברות
הביטוח לקראת יציאה אפשרית מהתחום .לדברי
יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה ,סו"ב איגור
מורי ,הרקע ליציאת החברות מפוליסות לכל
החיים הוא ש"מבטחי המשנה מקשיחים את התנאים
לחברות הביטוח בתחום הביטוח הסיעודי .בעולם
כמעט ולא מוכרים ביטוח סיעודי בגלל כדאיות
כלכלית .הכשרה יצאה בכלל מתחום הביטוח
הסיעודי בהוראת מבטח המשנה שלה".
מורי השווה את הביטוח הסיעודי לחולה על ערש
דווי" .אני בתור רופא יכול ,בנימה אמפטית ,להגיד
כי נשאר לו עוד קצת וכדאי להיפרד ממנו יפה.
סוכני הביטוח חייבים להפסיק את כל הפרויקטים
ואת כל הפעולות ולעסוק באופן ממוקד רק במכירת
סיעוד .האפשרות הזו הולכת להיעלם .אני קורא
בקול גדול  -רוצו לביטוח הסיעודי כל עוד יש
אפשרות כזו" ,אמר מורי.
מהראל סירבו להגיב.

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

הקו הישיר להפניית תאונות073-2288250 :

שגריר אתכם לאורך כל הדרך

פיננסים | הקלות בדרך
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כבר לא רק בבנק :הקלות בנטילת אשראי
חוץ בנקאי לעסקים קטנים
רשות שוק ההון ,משרד האוצר ומשרד הכלכלה מקדמים הקלות בנטילת אשראי חוץ בנקאי לעסקים
קטנים ובינוניים  תקרת האשראי לגופים חוץ בנקאיים תגדל ל־ 5מיליון שקל > רונית מורגנשטרן

ר

שות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון,
בראשות ד"ר משה ברקת,
פרסמה חוזר הקובע כי תוגדל
תקרת ההשקעה של הלוואות אותן
מעמידים גופים מוסדיים ,בשיתוף
פעולה עם גורמים חוץ־בנקאיים ,לגובה
תקרת ההשקעה הקיימת כיום לעניין
הלוואות שמעמידים גופים מוסדיים
בשיתוף פעולה עם הבנקים.
החלטת רשות שוק ההון ,שנעשתה
בשיתוף עם משרד האוצר והסוכנות
לעסקים קטנים במשרד הכלכלה,
תאפשר הזרמת אשראי ביתר קלות
לעסקים הקטנים והבינוניים ,האחראים
ללמעלה ממחצית מהתוצר העסקי
בישראל ,בעוד הם מקבלים רק כרבע
מהאשראי העסקי .זאת ,בין היתר ,כיוון
שהם מסתמכים כמעט לחלוטין על
המערכת הבנקאית.
שוק האשראי החוץ בנקאי התפתח
ברקת | צילום :אוראל כהן
בשנים האחרונות וחל גידול משמעותי
באשראי הניתן על ידי גופים מוסדיים,
אך כמעט כולו מופנה לעסקים גדולים בלבד.
הגופים המוסדיים כמעט ואינם מעמידים במישרין
הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים .במקרים בהם
"החוזר יקדם את שוק
הגופים המוסדיים מעניקים הלוואות מסוגים
אלו ,האשראי החוץ בנקאי בישראל
הם עושים זאת באמצעות הסתמכות על חיתום
באמצעות שיתופי פעולה"
של צד שלישי.
בהתאם למכרז שפורסם על ידי הרשות ,גופים
חוץ בנקאיים יהוו גוף מתפעל אשר יעניק הלוואות זאת מתוך מטרה לפתח שוק אשראי חוץ בנקאי
לעסקים קטנים ובינוניים תוך התקשרות עם גוף שיגביר את התחרות בתחום זה עבור עסקים
מוסדי שיהווה את המקור הכספי להלוואות אלו .קטנים ובינוניים .הסוכנות צפויה להכריז על

שירותי דרך
וגרירה

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 :

הזוכים במכרז במהלך השבועיים הקרובים.
הוראת הרשות תעודד השתתפות גופים
מוסדיים במכרז לעסקים קטנים ובינוניים,
ותאפשר להעלות את תקרת ההשקעה
להלוואות הניתנות על ידי גופים חוץ
בנקאיים בעלי רישיון מורחב ,במסגרת
המכרז ,למתן אשראי ל־ 5מיליון שקל
בדומה לבנקים .היום ,לאחר קבלת הערות
הציבור ,פרסמה הרשות את החוזר הסופי.
ברקת אמר כי "החוזר שהפצנו יקדם
את שוק האשראי החוץ בנקאי בישראל
באמצעות עידוד שיתופי פעולה בין נותני
שירותים פיננסיים מפוקחים ,לבין גופים
מוסדיים .שיתופי פעולה אלו יגבירו את
התחרות למתן אשראי במשק הישראלי,
באמצעות יצירת אלטרנטיבה למערכת
הבנקאית עבור העסקים הקטנים והבינוניים
המהווים את עמוד השדרה של הכלכלה.
נמשיך לקדם את שוק האשראי החוץ בנקאי,
תוך הפעלת רגולציה אחראית ושקולה".
רן קויתי ,מנהל הסוכנות לעסקים קטנים
ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה:
"במסגרת פעילותנו להרחבת היצע האשראי,
גילינו כי קיימת הפליה בין הבנקים לבין נותני
אשראי חוץ בנקאי ,ביכולת שלהם לתת הלוואות
מגופים מוסדיים .אני מודה ליו"ר הרשות שנענה
לפנייתי לתיקון אפליה זו .השינוי הנוכחי יאפשר
את הרחבת מתן ההלוואות לעסקים קטנים
ובינוניים מהכספים הרבים המנוהלים כיום על
ידי גופים מוסדיים באמצעות גופים חוץ בנקאים.
צעד זה מהווה נדבך נוסף בהגברת התחרות בתחום
האשראי לעסקים קטנים ובינוניים".

גם לדרכים
יש טריפל

אתם יכולים להיות בטוחים
שבחרתם נכון.

גאים לזכות באמון הציבור,
להיבחר ולהיות חלק מרשימת מותגי העל של ישראל לשנת 2019
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השתתפות עצמית

מאבק בחברות הישירות:
ביטוח ישיר זונחת את
קמפיין "שוקה"
לאחר שמונה שנים של קמפיין מסית
נגד סוכני הביטוח ,מצאה ביטוח ישיר
( )9,000,000מטרה חדשה להיאבק בה –
חברות הביטוח הדיגיטליות הישירות ,שקמו
בשנתיים האחרונות.
בקמפיין החדש מקימה הפרזנטורית ,שני
כהן ,חברה משל עצמה תחת השם ״שוקה
דיירקט״ .היא מנסה לשכנע את חבריה ובני
משפחתה לעבור לחברה תוך שהיא נתקלת
בתגובות עוקצניות מצידם.
סו"ב ליאור רוזנפלד ,נשיא לשכת סוכני
ביטוח" :הציבור בישראל בוחר בכל יום
מחדש בסוכני הביטוח 80% .מהביטוחים
האלמנטריים מבוצעים על ידי סוכנים.
מבוטח הקצה מעדיף איש אמון ורק
סוכן הביטוח נחשב ככזה .שמח שגם
בביטוח ישיר הבינו את זה והגיעו למסקנה
שהקמפיין הנגטיבי נגד הסוכנים לא השיג
עבורם את התוצאה הרצויה ועברו למגרש
קל יותר עבורם.
"סוכני הביטוח היו כאן ויהיו כאן לתמיד וגם
 10שנות הכפשה זדונית לא הצליחו לשנות
את העובדה הזאת .המציאות ,כך מסתבר,
חזקה מכל דבר" ,אמר רוזנפלד.
שני כהן |
צילום :יח"צ
ביטוח ישיר
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שירי עם נתן דטנר
| צילום :ליאור נורדמן

שירי קופפרברג מצטרפת
לקמפיין כלל ביטוח עם
החתול שמיל
כלל ביטוח ופיננסים יוצאת בקמפיין נוסף
בסדרת החתול שמיל ,והפעם מצטרפת
לחתול גם כוכבת התכנית "חתונה ממבט
ראשון" ,שירי קופפרברג .השניים מככבים
יחד בפרסומת החדשה לביטוח הרכב כלל
מטראז' ,תכנית ביטוח המעניקה הנחה של
עד  50%לנהגים הנוסעים מעט ,במסגרתה
מוצעים שלושה מסלולים עד  12,000ק"מ
בשנה ,לבחירת הלקוחות בהתאם לצריכתם.
גלי שבד ,סמנכ"לית בכירה ,מנהלת אגף
שיווק ואסטרטגיה ,בכלל ביטוח ופיננסים,
ציינה" :הפרסומת החדשה של החברה
מציגה את תכנית 'כלל מטראז'  -ביטוח
לרכב בתשלום ידוע מראש ,המיועד לנהגים
הנוסעים מעט ורוצים לחסוך הרבה .אנו
רואים לנגד עיננו את לקוחותינו ,ומשיקים
מוצרים ושירותים חדשניים ,המותאמים
לצרכיהם המגוונים ,זאת כדי לאפשר
פלטפורמות ומסלולי ביטוח המותאמים
להם אישית .השפה החדשה ,בהובלתו
של 'החתול שמיל' ,מתקבלת מצוין בקרב
מגוון גילאי הלקוחות בחברה ומשפרת את
תפיסת המותג כעדכני ,רלוונטי וחדשני".

שני בלו הרפניסט מונתה
לתפקיד מנכ"לית הלמן־
אלדובי גמל ופנסיה
שני בלו הרפניסט מונתה לתפקיד מנכ"לית
חברת הגמל והפנסיה של בית ההשקעות
החל משנת  .2020בלו הרפניסט תחליף
בתפקיד את איתי ברדה שמונה לתפקיד
משנה למנכ"ל בית ההשקעות.
לבלו הרפניסט ,בעלת תואר שני עם התמחות
במימון וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית,
נסיון של למעלה מ־ 16שנה בשוק ההון
במהלכן מילאה שורה של תפקידים בכירים
בבית ההשקעות ,החל משנת  .2003בכלל זה

כיהנה כחברת הנהלה וסמנכ"לית התפעול של
הלמן אלדובי גמל ופנסיה משנת .2006
רמי דרור ,מנכ"ל בית ההשקעות הלמן
אלדובי" :שני צמחה והתפתחה בהלמן
אלדובי גמל ופנסיה מזה  16שנים ,בתפקידה
האחרון כיהנה כסמנכ"לית תפעול.
"שני מביאה עמה נסיון מהותי והכרות
מיטבית עם החברה ובסיס הלקוחות
של החברה תוך הבנה מעמיקה ובקיאות
בהוראות הדין והחובות הרגולטוריות בתחום

בלו הרפניסט" .נסיון עשיר
והכרות עם החברה" |
צילום :עופר חג'יוב

חסכון ארוך טווח.
"לאורך שנותיה בחברה שני הייתה שותפה
מלאה להתפתחות החברה  -מחברה קטנה
שניהלה פחות ממיליארד שקל עד לחברה
המנהלת כיום למעלה מ־ 20מיליארד שקל
והיתה אחראית על עיצוב תהליכי ליבה
בתחומי שרות ותפעול ,הובלת תהליכי
הסבות של מערכות  ,ITהטמעת מיזוגים
ומוצרים חדשים ,קליטת עשרות קופות
חדשות תוך ניהול פרויקטים מורכבים.
שני מנהלת מוכשרת בעלת יכולת הובלה
והנעה של מנהלים ועובדים תוך שמירה על
איכות ביצוע גבוהה ומרשימה .אנו גאים בכך
שמנהלים מבטיחים צומחים בחברה ומגיעים
לעמדות הבכירות ביותר .אני בטוח שהנסיון
הרב של שני וההיכרות העמוקה שלה עם
פעילות הליבה של חברת הגמל והפנסיה
תסייע לה להוביל את החברה לשיאים

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

לשכת סוכני הביטוח בישראל
הכינוס ה33-

2019
סוכן מקצועי זה אלמנטרי

18-21.11.2019
מלון דן ,אילת
להרשמה לחץ כאן

כנס פיננסים
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פתרונות אלטרנטיביים :בלנדר במקום
הראשון בסקר שביעות רצון הסוכנים
אלטשולר שחם השיגה את המקום הראשון בהגדלת נפח הפעילות עם סוכנים  הסקר הוצג
במסגרת כנס הפיננסים של הלשכה שנערך בשבוע שעבר > רונית מורגנשטרן

ב

מסגרת כנס הפיננסים של לשכת סוכני
ביטוח שהתקיים בשבוע שעבר ,נחשף
הסקר שערכה הלשכה ובו דורגה איכות
שירותי החברות לסוכנים בתחומים הפיננסים.
הסקר בוצע בקרב  405חברי לשכה באמצעות
חברת שריד מחקרים.
בתחום המוצרים האלטרנטיביים זכתה בלנדר
במקום הראשון בממוצע הכולל ,טריא במקום השני
ו־ B2Bבמקום השלישי.

מחברת בלנדר נמסר בתגובה" :אנו בבלנדר
נרגשים ושמחים כי הסוכנים בחרו בנו בכלל
הפרמטרים בסקר שביעות רצון שהתקיים בכנס
פיננסים של לשכת סוכני ביטוח .אנו מבינים
כי ערוץ ההפצה של הסוכנים הוא הזרוע החזקה
ביותר ובסופו של יום אין תחליף למקצועיות
ויושרה .בבלנדר הבינו כבר מזמן כי מתן שירות,
שקיפות ואמינות הינם עמוד התווך ובזכותם
בחרתם בנו להוביל בבטחה יחדיו את המוצר

והשירות הטוב ביותר".
בית ההשקעות אלטשולר שחם זכה בגביע
מיוחד על הגדלת נפח הפעילות שלו בשנה
האחרונה בקרב סוכני הביטוח בענף הפיננסים.
מאלטשולר שחם נמסר בתגובה" :אנו שמחים
מאוד על הבחירה באלטשולר שחם וגאים להיות
הקטר שמוביל את פעילות הסוכנים בפיננסים.
החברה עובדת כיום עם כ־ 3,000סוכנים ואנו
מאמינים ומצפים שמספר זה ילך ויגדל”.

ממוצע כולל של שביעות רצון
מפתרונות אלטרנטיביים
5
4

2

ממוצע

3

1

טריא

BTB

בלנדר

0

שירות לקוחות מקצועי ומיומן?

שקוף שרק אילן קארגלס!
אילן קארגלאס גאה להוביל את תחום זגגות הרכב בישראל
עם שירות לקוחות מקצועי ומיומן ,עבודה מול כל חברות הביטוח
ועוד מגוון רחב של שירותים ברמה הגבוהה ביותר שיש! כולל כיסוי
מראות צד ופנסים וכיסוי שבר שמשות לכל ענפי הרכב :פרטי
ומסחרי עד  3.5טון ,מוניות משאיות ,אוטובוסים ואוטובוסים זעירים

 | *6620החברה הגדולה והמובילה בתחום זגגות הרכב בישראל מאז !1960

שירות
יוצא מהכלל

תודה לסוכני כלל ביטוח ופיננסים שבחרו בנו במקום הראשון
בסקר שביעות רצון בתחום הפיננסים ,מבין חברות הביטוח ובתי ההשקעות!
אנו גאים להוביל ולהיות במקום הראשון בכל תחומי השירות שנבחנו בסקר.
נמשיך ונעניק לכם את המוצרים והשירותים הטובים ביותר בענף.

חדשות | אירועי הלשכה
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השתתפות שיא במפגש סוכנים צעירים:
"טיפים על הבר"
השבוע התקיים המפגש השני שאורגן על ידי ועדת הצעירים של הלשכה  סו"ב מיטרני:
"הפידבקים היו מדהימים .האווירה הייתה קלילה וכיפית"> רונית מורגנשטרן

כ

־ 100סוכנים וסוכנות מהדור הצעיר גדשו
את "ג'מס בר" בפתח תקווה ,במפגש השני
של "סוכנים צעירים על הבר" שהתקיים
ב־ 9בספטמבר .לאחר מינגלינג של שעתיים ,נשאו
סו"ב לילך מיטרני ,יו"ר ועדת הצעירים וסו"ב
ליאור הורנצ'יק ,המשנה לנשיא הלשכה ,דברי
ברכה.
עוד נשאו דברים זיו ורטהיימר ,מנהל חטיבה
פיננסית בהכשרה; היועמ"ש ללשכה ,עו"ד עדי בן
אברהם; עו"ד עמית קרמר ,יועץ חיצוני ללשכה;
אלון צדוק ,יועץ עסקי; קובי יהודה ,מאמן
מכירות ומנכ"ל חברות האופטימום שבך ומאיה
דוד ,מנחת קבוצות בתחום הזוגי והמיני.

"הצעירים :יעד אסטרטגי"

סו"ב לילך מיטרני מסכמת" :הנוכחות המרשימה
מוכיחה שהקונספט עובד והצוות של הוועדה
עובד נכון וקשה .הפידבקים היו מדהימים.
האווירה הייתה קלילה וכיפית ,המינגלינג היה

ארוך בכוונה כדי שאנשים יכירו מי הפרצופים
שמאחורי התגובות בפייסבוק".
שמעון מירון ,מנכ"ל הכשרה חברה לביטוח,
השותפה לאירוע מסר" :אנחנו מאמינים בסוכני
הביטוח הצעירים ורואים בהם פרטנרים שלנו
לפיתוח ושיווק הביטוחים הדיגיטליים .אין ספק
שסוכן הביטוח בעולם החדש חייב ללמוד להרחיב
את סל מוצריו ולהתאימם לפלח אוכלוסייה צעיר
יותר .לא בכדי GO ,הביטוח הדיגיטלי והחדשני
לרכב ולדירה מתאים לסוכני ביטוח הצעירים
אשר מהווים פלח אוכלוסייה אשר מבינה ומאמינה
בדיגיטל ובחדשנות וחיה את חיה באמצעות המובייל
מכל מקום ובכל זמן .הכשרה שמה לה ליעד
אסטרטגי לפתח את כל נושא הביטוחים הדיגיטליים
והטכנולוגיות החדשות ואין ספק כי הסוכנים
הצעירים הם אלו שיכולים בהחלט להתחבר לתחום
החדשנות בהכשרה ולהוות זרוע שיווקית איתנה
בתחום .עוד תחום בו הסוכן הצעיר יכול להעשיר
ולהרחיב את סל מוצריו הוא בתחום הפיננסי .בסט

אינווסט של הכשרה יכול לספק מענה לאתגרי
הסוכן ולהרחיב את פלח לקוחותיו" ,סיכם מירון.
סו"ב מעיין ישראל ,חברת ועדת הצעירים:
"אתמול בכנס היה פשוט מרגש לראות את
הכיף העצום שהורגש שם בצורה כל כך חזקה,
על כוס בירה עם אוכל מצוין וקולגות מהממים,
שמענו אנשי מקצוע מהשורה הראשונה ובגדול
 פשוט החכמנו ונהנינו .גאה בלשכה שלי עלעשייה אינסופית ומוקירה אינסוף תודות להנהגה
שעובדת לילות כימים עבורנו".
סו"ב אורטל שמש ,חברת הוועדה" :הגעתי
בשעות אחר הצהריים המוקדמות והייתה אווירה
מדהימה באוויר .כולם שתו בירה ,אכלו נשנושים
שהעבירו לנו בינינו וכל זה עם אווירה טובה
ומוזיקה .לאחר מכן התחלנו את ארוחת הערב.
במהלך ההרצאות היו הרצאות מעולות וקלילות,
על העולם העיסקי ,על עולם התביעות ועל עולם
הסקס ...כן ,סקס .זה היה כנס נעים וקליל שמעולם
לא הייתי בכזה ומצפה לעוד כאלו".

צילומים :גיא קרן
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על בעיית החובה במגזר הערבי
סו"ב מוחמד חטיב מציע פתרונות לבעיית ביטוחי החובה במגזר הערבי ומדבר על
הקונפליקט המתמשך בין חברות הביטוח לבין סוכני המגזר

ב

עיית ביטוחי החובה במגזר הערבי
היא ללא ספק אחת הבעיות המרכזיות
שסובלים ממנה גם הלקוחות וגם סוכני
הביטוח במגזר.
לחברות הביטוח ,כאשר מדובר במגזר הערבי,
קל לתת הסבר ותירוצים למה הן מונעות מסוכני
הביטוח הערבים להנפיק תעודות ביטוח חובה
למבוטחיהם ,זאת בטענות לריבוי תביעות ובך
הם מונעים מסוכני הביטוח שלמדו וקבלו רישיון
ממשרד האוצר למלא אחרי הוראות החוק ולתת
שרות טוב ומיידי למבוטחים ,ומאלצים אותם
לחפש פתרונות שונים ,בין אם זה דרך הפול או
דרך חבריהם סוכני הביטוח היהודים .כל אלה יחד
מביאים לגידול בהוצאות ובמעמסה לוגיסטית,
כמו למשל נסיעה של עשרות קילומטרים
כדי להשיג תעודות ביטוח חובה למבוטחים.
מן הצד השני ,נגרם נזק כספי למבוטחים בגלל
איבוד הנחת חובה מקושרת שנותנות חברות
הביטוח למי שעושה ביטוח חובה ורכוש אצלה,
הנחה שיכולה להגיע ל־ 7.5%או  10%ואפילו
 12.5%מעלות ביטוח הרכוש ,כלומר מאות ואף

אלפי שקלים .
יש לציין שהתביעות של המגזר הערבי מגולמות
בדוחות הכספיים השנתיים של כל חברות הביטוח
שמדווחות על רווחים אדירים של עשרות ומאות
מליוני שקלים בשנה מפוליסות ביטוחי החובה.
לכן הטענות של חברות הביטוח לא מתקבלות
על הדעת .משרד האוצר והממונה על שוק ההון

כל הפתרונות מחייבים לשכה
חזקה ומאוחדת כדי להסביר
ולהציג את הבעיה ,אני עד
למאמצים שמשקיעה הלשכה
בראשות סו"ב ליאור רוזנפלד
שצריכים להיות אמונים על כלל המבוטחים
ולמנוע אפליה נגד מבוטחים וסוכנים ,אינם
מתערבים באופן תמוה בעניין ,למרות שהם בעלי
הסמכות ויכולים לחייב את כל היצרנים וחברות

הביטוח לפתוח את המערכות שלהם לכל בעל
רישיון ללא קשר לדת ,גזע ומין.
הבעיה הזו ניתנת לפתרון ויש לכך כמה
אפשרויות׃
הפעלת לחץ פוליטי באמצעות חברי הכנסת
על שר האוצר והממונה על שוק ההון לחייב את
חברות הביטוח לחבר כל בעל רישיון למערכות
שלהם.
חיבור מערכת הפול לכלל הסוכנים ובכך
לאפשר להם להנפיק תעודות ביטוחי חובה
במשרדיהם .יהיה צורך במציאת פתרון לעניין
הנחת החובה ברכוש.
חברות הביטוח יעשו סלקציה ויענישו רק את
המבוטחים והנהגים הבעייתיים ויחסמו אותם.
זה אפשרי וקל בעידן הטכנולוגי בו אנו נמצאים.
לסיכום ,כל הרעיונות מחייבים לשכה חזקה
ומאוחדת כדי להסביר ולהציג את הבעיה ,אני
עד למאמצים שמשקיעה הלשכה בראשות סו"ב
ליאור רוזנפלד נשיא הלשכה.
אני מבקש להמשיך ולהציף את הבעיה במלוא
המרץ ומקווה למצוא פתרון הולם לבעיה זו.

1

2

3

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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“כל פגישה עם לקוח שבסופה הוא מבין ויודע
את זכויותיו ומודה לי בסיומה  -היא הצלחה"
סו”ב פיני ג’אנח ,עצמאי" :אני חושב שהלשכה עושה עבודה מבורכת עבור הסוכנים"

שם :פיני ג’נאח
גיל28 :
מצב משפחתי :נשוי
השכלה :תואר ראשון במנהל עסקים ,התמחות
במימון
רישיון :פנסיוני
ותק 7 :שנים
מה הביא אותך לעסוק בביטוח?
“לאחר הצבא התחלתי לעבוד בבית ההשקעות
אקסלנס נשואה בתור נציג תיאום פגישות .תוך
כדי עבודתי סיימתי תואר ראשון במנהל עסקים
עם התמחות במימון וניגשתי למבחנים החיצוניים
של משרד האוצר .בתום שלוש שנות עבודה
עברתי לעבוד בדלתא בית לתכנון פיננסי ,סוכנות
המתמחה בפיננסים שהוקמה על ידי יוצאי
אקסלנס והקמתי עבורם את מחלקת הטלמיטינג.
לאחר שנה בתפקיד והתמחות בתחום הפנסיוני,
התחלתי לעבוד כסוכן עצמאי בסוכנות”.
מה אתה אוהב במקצוע?
“אני רואה במקצוע שליחות .אני מטפל בעיקר
בצד הפנסיוני והפיננסי של הלקוחות .חוסר
ההבנה בקרב הציבור בנושאים האלה גדול וכל

מקרה בו הצלחתי להסביר ללקוח את הזכויות
שלו ולהטיב עם מצבו  -זאת מבחינתי ההרגשה
הטובה”.
נתקלת בקשיים בתחילת דרכך?
“לצאת לעצמאות זו החלטה לא פשוטה.
חצי השנה הראשונה היא תקופה לא פשוטה
כלכלית .מצד שני ,העזרה שקיבלתי בבית
הסוכן נתנה לי את הדחיפה והיכולת לעמוד על
הרגליים מאוד מהר”.
מה צריכה הלשכה לעשות לטובת הסוכנים הצעירים?
“אני חושב שהלשכה עושה עבודה מבורכת עבור
הסוכנים .הסוכנים הצעירים ,שלא נמצאים בבית
סוכן ,צריכים ליווי מקצועי בכל הקשור לפתיחת
העסק וההתנהלות הכלכלית .זו עזרה שתהיה
מבורכת”.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
“ממשיך לעבוד ולתת שירות ללקוחות שלי.
בעלים של סוכנות מצליחה שמטפלת בלקוח
ב־ 360מעלות”.
תן דוגמה להצלחה שלך בעבודה.
“ההצלחות הן רבות .כל סיום פגישה עם לקוח
שטרם הפגישה אינו יודע מי מנהל את כספיו ולא

ג'אנח“ .אני רואה במקצוע שליחות״ | צילום :עצמי

יודע כמה הוא משלם דמי ניהול עבור החסכונות
הפנסיוניים שלו ,ובסופה הוא מבין ויודע את
זכויותיו ומודה לי בסיומה ,היא הצלחה".
מה אתה חושב על עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
“סוכן הביטוח פה כדי להישאר .חוסר הידע
בציבור הוא גדול ואין תחליף לסוכן ביטוח
מקצועי שילווה את הלקוח בכל הצמתים
החשובים בחייו”.

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

ביטוח הדירה המקיף של

הכשרה חברה לביטוח
כל הכיסויים בפוליסה אחת!
סוכנים וסוכנות יקרים,
הכירו את ביטוח הדירה המקיף
של הכשרה חברה לביטוח ,המציג
פוליסה אופטימלית המאפשרת
ראש שקט עם כיסויים מורחבים
וייחודיים לנזקי מים ,לנזקי דוודים
ולנזק תאונתי לבעלי אופניים
וקורקינטים חשמליים ,במסגרת
הפוליסה הקיימת.

חברה לביטוח בע״מ

לפרטים נוספים
פנו למחוזות

*3453

*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה
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ביטוח נסיעות לחו"ל :כך תעשו זאת נכון
במיוחד כאשר המבוטח נמצא רחוק מגבולות מדינת ישראל ,מתחזקת האחריות המוטלת
על כתפי הסוכן  ביטוח נסיעות לחו"ל כולל היבטים רבים :מביטוח אלמנטרי ועד ביטוח
בריאות  אלו הדברים שכדאי לשים לב אליהם בעת החתמת המבוטח > סו"ב מירה פרחי

מ

דוע אני כל כך אוהבת את תחום ביטוחי
נסיעות לחו"ל ,למה הוא מעניין ומה
הוא פותח בפניי? אלו ועוד שאלות
שכל אחת ואחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו
לפני שהוא מתחיל להקשר לתחום זה .התחום
הרחב מעניין ,מהנה וכן יותר מכל – ממכר.
כן ,התמכרות טובה (אצלי לפחות) מרגע שיחת
הטלפון הראשונה ועד החזרה לארץ.
כסוכני ביטוח בכלל ,וכסוכנת ביטוח בפרט ,אנו
מחזיקים בדגל החשוב :שליחים למען הלקוחות
שלנו ,כאשר לקוח נמצא רחוק מאזור הנוחות שלו
(מעבר לגבולות מדינת ישראל) ,פה מתעוררת לא
אחת השאלה ,מה בעצם תפקידנו ,והיכן מעמדנו
כסוכני הביטוח נותן את המענה הנכון למושג
השליח?
ובכן ,שיחת הטלפון הראשונה כבר הופכת אותנו
ל"אנשי הסוד" ,השותפים המלאים לחוויית המסע
וכן שותפים גם למצבו הבריאותי .פה חולק איתנו
הלקוח את החוויה ,החופשה ,אם משפחתית ואם
הפתעה ,הנסיעה לרגל עסקים או חווית המסע
הארוך לאחר השירות הצבאי .זו הנקודה והממשק
שאנו הופכים ל"אנשי הסוד" .ברגע זה ממש
נפתחות כל המגירות ,הניסיון הקודם והידע.
אנו אוספים את המידע המקצועי שלנו בתחום
הסיכונים והאלמנטרי יחד ומניחים לפני הלקוח
– וכל זאת בשיחת הטלפון המוקלטת.
מחובתנו להציג ולהשמיע בפניו הכל על פי
העניין והיעד .מהם הסיכונים ומהן ההגנות? עלינו
מוטלת האחריות להעביר את כל המסרים.

הביטוח המקיף ביותר

צילום ראש :באדיבות המצולמת

אז מהו בעצם ביטוח נסיעות לחו"ל? זהו הביטוח
המקיף ביותר המכיל את כל הענפים שאנו
בעצם מטפלים ביום יום או חלקנו ,לדוגמה :הצד
האלמנטרי – נהיגה עצמית ו/או בעת שכירת רכב,
מהי האינפורמציה בה אתם מעדכנים את הלקוח
ולאיזו רזולוציה אתם יורדים איתו לפרטים; בריאות/
סיכונים – מחלות ,אשפוזים ,ניתוחים ושיקום לאחר
ניתוח .לדוגמה ניתוח תוספתן :גם במקרה "פעוט" זה
נדרשים ימי שיקום וטיפול בדחייה וטיסה מוסדרת;
במקרה של אסונות טבע ,רעידות אדמה ושיטפונות,
כיצד מתנהגים בתאונות ובחילוצים מהשטח.
כן אנחנו חייבים להיות שם ,אני הייתי שם,
וכולכם חייבים לדעת להיות שם ולהתמקצע.
סוכן הביטוח חייב להיות בזמן האמת וברגע
האמת קשוב ללקוח .במיוחד כאשר קורה מקרה

מחובתנו להציג ולהשמיע בפני הלקוח את הסיכונים וההגנות | צילוםshutterstock :

סוכן הביטוח חייב להיות בזמן
האמת וברגע האמת קשוב
ללקוח .במיוחד כאשר קורה
מקרה הביטוח ,בנקודת הזמן
הזו הלקוח הכי זקוק לנו סוכני
הביטוח ,אנחנו לא נמצאים רק
ברגע ה"שגר ושכח" .לא לשם
כך השליחות שלנו
הביטוח ,בנקודת הזמן הזו הלקוח הכי זקוק לנו
סוכני הביטוח ,אנחנו לא נמצאים רק ברגע ה"שגר
ושכח" .לא לשם כך השליחות שלנו .קהילת סוכני
הביטוח העוסקים בתחום הנסיעות לחו"ל חייבים
להתמקצע ולהכיר את האתרים המתויירים
(כשאתם מטיילים בעולם תנו קפיצה קטנה ובדקו
מרפאות ובתי חולים .זה חשוב לידע).
מכל שיחה יש להכיר לעומק את הנפשות
הפועלות ,לדעת לעומק שמסע של מוצ'ילר זו לא

הפלגה על ספינת תענוגות .לכל אחד יש המלצות
מסוג אחר .המטרה שלי היא לפתוח בפניכם עולם
מופלא ,עולם של תוכן ,עולם שלם שאינו "שגר
ושכח" ,כי אם עולם של התחברות.
שימו לב לשיחות הטלפון שאתם מבצעים מול
הלקוח ,להסברים שאתם מעניקים ,הכל חשוב,
הכל מהותי ואת הכל הקליטו.
החודש בדיוק שנה מיום לכתו של האדם
והאישיות ,משה שמיר ז"ל ,שליווה אותי באופן
צמוד .בהזדמנות זו אני רוצה להוקיר את זכרו,
להזכיר לכולם את החלל העצום שהשאיר ,ביום
שחבר לכנרת ונשאר שם ,לי השאיר עצב וגעגוע
עמוק ,חסר גדול באופן אישי ,וכן גם לחברה ,חברת
פאספורטכארד .מתגעגעת ולא אפסיק לשמור
להוקיר את זכרו.
חברי היקרים לענף ,מאחלת לכם ולכולנו,
ליהנות מהפינה החמה הזו כפי שאני נהנית .אני
לעזרתכם תמיד.
הכותבת הינה חברת מועצה ארצית
ובעלת סוכנות לביטוח
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מדוע משרד עורכי דין החליט שלא
להפריש למתמחה הפקדות פנסיוניות?
בעלי המשרד ,שטען שמתמחה הוא אינו עובד רגיל ,החליט לערער על פסק דין שחייב אותו
להפריש את ההפקדות הפנסיוניות ואת פיצויי הפיטורים > עו”ד עדי בן אברהם

ה

שבוע ניתן פסק דין בבקשת רשות
ערעור על פסק דין שניתן בביה"ד
האזורי בת"א .בפסק הדין קבע בית
המשפט כי על משרד עורכי הדין לשלם
למתמחה הפקדות פנסיוניות ,הן לפיצויים
והן לתגמולים ,בהתאם לצו ההרחבה לפנסיית
חובה .פסק הדין מחדד את החשיבות של
תשלום סוציאלי לעובדים.
משרד עורכי הדין העסיק את העובדת
כמתמחה במשרד .בית הדין האזורי קבע כי
לאור סעיף 41א(א) לחוק לשכת עורכי הדין,
יש לראות במתמחה עובד עליו חל צו ההרחבה
הפנסיוני.
בנוסף נקבע כי החרגת חוק פיצויי פיטורים
האם מתמחה נחשב עובד רגיל? | צילוםshutterstock :
התשכ"ג  ,1963ביחסי העבודה שבין מאמן
לבין מתמחה ,אינה פוטרת את המעסיק מחובתו
עוד טען המעסיק כי מעמדו של צו ההרחבה
להפקיד למתמחה את מלוא ההפקדות המתחייבות
מצו ההרחבה הפנסיוני לרבות ההפקדות למרכיב הפנסיוני הוא כשל חקיקת משנה הנסוגה מפני
הוראתו המפורשת של החוק לפיה מתמחה אינו
פיצויי הפיטורים.
מדוע צו ההרחבה אינו פוטר את הפקדת זכאי לפיצויי פיטורים; המעסיק עורך אבחנה בין
ההפקדות המתחייבות? צו ההרחבה נועד להקנות הפקדות לפנסיה לבין הפקדות לפיצויים וטוען כי
לעובד זכות לפנסיה מקיפה שאינה מותנת לעניין קיימים בתי השקעות במשק אשר מנהלים קופות
או קרנות לפנסיה בלבד; וכן לשכת עורכי הדין לא
זכאות לפיצויי פיטורים.
בנוסף ,מהותה של החרגת הזכות לפיצויי פיטורים קיבלה החלטה מחייבת בסוגיה וכי פורום העבודה
היא היחסים המיוחדים בין מתמחה למאמן ,וסיום בלשכה קבע כי "על בית הדין להכריע בסוגית
שאינו מהווה פיטורים ואינו יוצר זכות לפיצויי חלות צו ההרחבה הפנסיוני על מתמחים ,לכשיגיע
פיטורים .אך מטרת ההסדר הפנסיוני היא ליצור מקרה רלוונטי לפתחו".
רציפות של זכויות פנסיוניות בנסיבות בהן
"השמירה על הרצף של הצבירה לפנסיה מקיפה,
חשובה ויקרה לאין ערוך מהזכות לפיצויי פיטורים
עבור שנה אחת בלבד ,שכן היא נותנת לעובד
מהותה של החרגת הזכות
משך כל תקופת
העסקתו את הכיסוי הביטוחי שצו לפיצויי פיטורים היא היחסים
ההרחבה ביקש ליתן לו".
עוד עולה ברשימת הנימוקים בעד ההפקדות ,המיוחדים בין מתמחה למאמן,
כי יש לנתק את הקשר בין הפיצויים לתנאים וסיום שאינו מהווה פיטורים
הסוציאליים הואיל ובפועל מדובר על הפקדות
ואינו יוצר זכות לפיצויי
מעסיק לטובת רכישת ביטוח פנסיוני לעובד.

אינו עובד רגיל

צילום ראש :גיא קרן

כאמור ,המעסיק לא קיבל את הטענות וערער
לבית הדין הארצי שם הוא טען כי מתמחה אינו
עובד רגיל ,כי אם "מקצת עובד ומקצת מתלמד".
בנוסף ,טען המעסיק כי צו ההרחבה לא נועד
ליצירת זכויות חדשות ,אלא אך ורק ליישם זכויות
ידועות ומזוהות בחוק ,מכוח הסכמים בעלי תחולה
רחבה מאד.

פיטורים .אך מטרת ההסדר
הפנסיוני היא ליצור רציפות
של זכויות פנסיוניות

בית הדין הארצי לאחר בחינת מכלול הטענות
קובע כי צו ההרחבה הפנסיוני חל על כל עובד
המועסק או שיועסק בכל מקום עבודה ,למעט
עובדים שטרם הגיעו לגיל ( 20נשים) או 21

(גברים) ,ומי שפרש מעבודתו בגיל פרישת
חובה ומקבל קצבה.
עובד שחל עליו צו ההרחבה הפנסיוני יבוטח
לכל המאוחר בתום ששה חודשי עבודה ,אלא
אם במועד קבלתו לעבודה הוא "מבוטח בביטוח
פנסיוני כלשהו" ואזי יש לבטחו בתוך שלושה
חודשים ,או בתום שנת המס (לפי המוקדם)
בתוקף מתחילת עבודתו.
בדברי ההסבר לתוספת לחוק לשכת עורכי
הדין ,המתייחסים לאי החלת חוק פיצויי
פיטורים על מתמחה ,מוסבר ,בין היתר ,כי
תקופת העבודה של מתמחה "מוגבלת מראש
לתקופה מסוימת ואין זה מן הראוי לכפות
על המאמן להמשיך ולהעסיקו בתום תקופת
ההתמחות או לשלם לו פיצויי פיטורין .אין
לראות בסיום ההתמחות פיטורי מתמחה ,שכן
אין המתמחה מעונין להמשיך בעבודה בתנאים של
מתמחה".
חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז  ,1957מכוחו
הוצא צו ההרחבה הפנסיוני אינו מצוין בתוספת
לחוק .לכאורה ,די בכך כדי לחייב עורכי דין
להעביר תשלומים בהתאם לצו ההרחבה הפנסיוני
בגין מתמחים הנמנים עם עובדיהם.
בית הדין קובע כי הסדר הפנסיה מחייב ביצוע
הפקדות שוטפות בתקופת העבודה במגמה להקנות
לעובד או לשאיריו ביטוח פנסיוני מקיף לרבות
למקרים בהם מופסקת או נפגעת ההכנסה השוטפת
של משק הבית .בנוסף ,זכויות העובד המבוטח בקרן
פנסיה מקיפה נגזרות מסך כל ההפקדות לקרן,
לרבות ההפקדות המנוכות משכר העובד והפקדות
המעסיק המיועדות למרכיב הפיצויים.
בנוסף מוסיף בית הדין הארצי ,כי הוועד המרכזי
של לשכת עורכי הדין קבע כי "יש להחיל את צו
ההרחבה לפנסיית חובה על מתמחים על כל חלקיו,
לרבות הפרשה למרכיב פיצויי פיטורים" ,ויש
להצר על כך שהמעסיק לא פעל לפי החלטה זו.
לכן מסכם וקובע בית הדין :החובה לערוך לעובד
הסדר ביטוח פנסיוני היא חובה עצמאית ,אשר
מקורה הנורמטיבי בצו ההרחבה הפנסיוני שהוצא
מכוח חוק הסכמים קיבוציים ,ולא מכוח חוק פיצויי
פיטורים שבהתאם לתוספת לחוק אינו חל על
מתמחים ,ומשכך צו ההרחבה הפנסיוני חל ,אפוא,
על כל חלקיו על מתמחים בעריכת דין.
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני
ביטוח

בשני הבא

מחיר מיוחד לחברי
לשכת סוכני הביטוח

ב בר י א ו ת

ב ו ח ר י ם

צמרת ענפי הבריאות והביטוח
בכנס המרכזי של השנה

רועי ויינברגר

ליאור רוזנפלד

עורך ראשי ,עדיף

נשיא לשכת סוכני
הביטוח

ד”ר
משה ברקת

מנכ"ל אסותא

מגדל

איגור מורי

רויטל טופר
חבר-טוב

דיויד ארנון

אסף מיכאלי

דודי עוז

עו”ד שי אופז

חני שפיס

פרופ’
טוביה חורב
אוניברסיטת
בן גוריון

יואב יונש

גבי נקבלי

ד”ר נאוה ניב
סרודיו

פרופ’ ארי
שמיס

ניסים אלון

הפניקס

עו”ד שרונה
תושייה-פישר

אפרת שגיא-
אופיר

הממונה על שוק
ההון ,הביטוח
והחיסכון

לאומית שירותי
בריאות

יועץ ביטוחי
בריאות וסיעוד

משה בר
סימן טוב

יו"ר ההסתדרות
הרפואית בישראל

מנורה מבטחים
ביטוח

מנכ”ל משרד
הבריאות

‘אופק זהב’

רשות שוק ההון

פרופ’ ציון חגי

אורית קרמר

ד”ר אייל
שפירא

איילון

יועצת לניהול
סיכוני בריאות
וסיעוד

עו”ד שמיר
קמינסקי

יועץ ביטוחי
בריאות וסיעוד

לשכת סוכני
הביטוח

גיא כרמון
MedPay

משרד הבריאות

עו”ד עדי בן
אברהם
לשכת סוכני
הביטוח

לפרטים ולהרשמה

ד”ר עבד
אגבאריה

בי"ח בני ציון

כלל ביטוח

יו"ר ארגון הרופאים
העצמאים בישראל

אייר דוקטור

רשות שוק ההון

עו”ד שלומי
הדר
ג’ון גבע ,הדר
ושות’
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האם סוכן ביטוח רשאי להפיץ
השקעות אלטרנטיביות? לא בטוח!

לרשות לניירות ערך כוונה מוצהרת להכניס את ההשקעות האלטרנטיביות תחת פיקוחה  לעומתה ,רשות
שוק ההון רואה בהן תוכנית חסכון לכל דבר המאפשרת שיווק על ידי סוכני הביטוח > סו”ב דוד בכר

ל

א מעט סוכני ביטוח ומתכננים פיננסיים
מחפשים פתרונות השקעה שאינם
בעולם שוק ההון ,בבחינת מניות בורסה
וכדומה .תחומים שהם פחות או יותר מכירים
הינם השקעות אלטרנטיביות שגם בהן מכשירים
מגוונים ,מורכבים ומסוכנים לא פחות ,אולם הן
פשוטות יותר לביצוע.
נציין ,כי תחת קטגוריית השקעות אלטרנטיביות
נמצאים :נדל”ן בחו”ל ,סחורות ,הלוואות חברתיות,
קרנות הון סיכון ,קרנות גידור ועוד .כך אפוא ,יש
לבחון את אפיק ההשקעה ולהעזר באנשי מקצוע
מתאימים.
שוק חדש זה ,שנפתח לסוכני הביטוח והמתכננים
הפיננסיים ,מאפשר פתרון חכם לתיק נכסים.
בתקופה של חוסר ודאות ותנודתיות ,שיש בו
עמלות ממוצרים גנריים הנמצאים בירידה .השוק
בהשקעות אלטרנטיביות מאפשר ,יחד עם מתן ערך
אמיתי ללקוח ,לתרום משמעותית לתיק ההכנסות.
מאידך ,לרשות לניירות ערך כוונה מוצהרת
להכניס את עניין ההשקעות האלטרנטיביות תחת
פיקוחה ,זאת מכיוון שהיא רואה בכך השקעה לכל
דבר ועניין הדורשת אובייקטיביות ומקצועיות,
לעומת רשות שוק ההון הרואה בזה תוכנית חסכון
לכל דבר ,כמו קרנות השתלמות או פוליסת פרט
המשווקות על ידי סוכני ביטוח.
בעקבות המלחמה שהחלה בין שני הרגולטורים
על שטחי פיקוח ,יש לתן את הדעת האם סוכן
ביטוח רשאי לעסוק בהפצת השקעות אלטרנטיביות
מבחינתה של הרשות לניירות ערך על כל מה
שמשתמע מכך מהיבט חוקי.

עברה על החוק?

פסיקה תקדימית של בית משפט העליון שקבע כי
הסכמי הלוואה המוצעים לציבור ,כמו מימון פרויקט
תמ”א ( 38בבחינת השקעה אלטרנטיבית) נחשבים
לניירות ערך ומחייבים לעמוד בכללים מסוימים
אל מול הרשות לניירות ערך ,הביאה אותי לבחון
טרם התעסקות בהפצת השקעות אלטרנטיביות,
שמא אני עובר על חוק ניירות ערך.
בתאריך  13במרץ  2019פניתי ביוזמתי
בשאלה לרשות ניירות ערך:
האם סוכן ביטוח ,אף שעבר הכשרה ,רשאי
לעסוק ולהציע השקעות אלטרנטיביות ואין בכך
עבירה על החוק?
אודה על תשובה חד משמעית ובהרחבה ככל
שניתן.
תשובת הרשות לניירות ערך ,מתאריך 27

ביוני  ,2019מובאת ככתבה וכלשונה:
התשובה לשאלתך נחלקת לשני מישורים:
האחד ,במישור חוק הסדרת העיסוק בייעוץ
השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי
השקעות ,התשנ"ה־( 1995להלן" :חוק הייעוץ")
והשני במישור חוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968 -
(להלן" :חוק ניירות ערך").
במישור חוק הייעוץ  -סעיף (2א) לחוק הייעוץ
קובע בין היתר כי אדם לא יעסוק בייעוץ השקעות
אלא אם כן הוא בעל רישיון יועץ.
"ייעוץ השקעות" מוגדר בחוק הייעוץ כמתן
ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה ,החזקה,
קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים
פיננסיים .לפיכך ,מתן ייעוץ השקעות על השקעות
אלטרנטיביות המהוות ניירות ערך (ניירות ערך
שאינם נסחרים בבורסה לא נכללים בהגדרת
ניירות ערך בחוק הייעוץ) או נכסים פיננסים
כהגדרתם בחוק הייעוץ הוא עיסוק הטעון רישיון
אלא אם כן נותן שירות זה פטור מחובת הרישיון
לפי סעיף (3א) לחוק הייעוץ.
הבחינה האם "השקעה אלטרנטיבית" היא
בגדר נייר ערך נסחר בבורסה או שהיא נכס
פיננסי יכולה להיות שאלה משפטית מורכבת
ומוצע לך בעניין זה להסתייע בייעוץ משפטי
מקצועי.
במישור חוק ניירות ערך  -סוכני ביטוח
אשר מעורבים בהצעת ניירות ערך עלו־
לים לבצע פעולות שבתנאים מסוימים עו־

לים לכדי פעולת הפצה של ניירות ערך.
ככל שמדובר בפעולות מסוג זה ,עליהם לעמוד
בדרישות הקבועות בדין ל"מפיץ" ,כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ,וכמפורט בתקנות ניירות ערך (חי־
תום) ,התשס"ז"( 2007 -תקנות החיתום").
לפרטים נוספים והרחבה  -ראה שאלה
ותשובה  103.21באתר האינטרנט של הרשות ,שם
נקבע כי תאגידים המציעים ניירות ערך לציבור,
אינם רשאים להסתייע במתווכים כגון סוכני
ביטוח בתמורה לטובת הנאה ,אלא אם אלו מהווים
מפיצים.
חוק ניירות ערך ותקנות החיתום קובעים כללים
ביחס לפעילות של מפיץ ופעולות הפצה של
ניירות ערך.
יובהר שכללים אלו חלים על הפצה של ניירות
ערך שהוצעו לציבור באמצעות תשקיף ,ומשכך
אינם חלים מקום בו נעשית הצעה של ניירות ערך
על פי דין בהתאם לחריגים של החובה לפרסום
תשקיף .לדוגמה ,כאשר התאגיד המגייס מבצע
הצעה למשקיעים כשירים בהתאם להוראות סעיף
15א(א)( )7לחוק.
אנו תקווה שעם תשובה זו ,הדברים בהירים לך יותר.

גרסאות סותרות

תשובת הרשות לא הניחה דעתי .אי לכך
שבתי וכתבתי לרשות לניירות ערך ,מובאת
ככתבה וכלשונה:
שלום רב,
ראשית אני מודה לך על תשובתך לשאלתי
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(מתאריך  )13/3/19שלצערי אין בה מענה ענייני.
עובר למישור חוק הייעוץ ציינת :מחד“ ,לפיכך,
מתן ייעוץ השקעות על השקעות אלטרנטיביות
המהוות ניירות ערך (ניירות ערך שאינם נסחרים
בבורסה לא נכללים בהגדרת ניירות ערך בחוק
הייעוץ)”.
מאידך“ ,הבחינה האם השקעה אלטרנטיבית
היא בגדר ערך נסחר בבורסה או שהיא נכס
פיננסי יכולה להיות שאלה משפטית מורכבת
ומוצע לך בעניין זה להסתייע בייעוץ משפטי
מקצועי”.
עובר למישור חוק ניירות ערך ציינת“ :סוכני
ביטוח אשר מעורבים בהצעת ניירות ערך עלולים
לבצע פעולות שבתנאים מסוימים עולים לכדי
פעולת הפצה של ניירות ערך” .עוד הוספת,
“ככל שמדובר בפעולות מסוג זה ,עליהם לעמוד
בדרישות הקבועות בדין ל’מפיץ’ ,כהגדרתו
בחוק ניירות ערך ,וכמפורט בתקנות ניירות ערך
(חיתום) התשס”ז“( 2007-תקנות החיתום”) .עוד
כתבת“ ,נקבע כי תאגידים המציעים ניירות ערך
לציבור אינם רשאים להסתייע במתווכים כגון
סוכני ביטוח בתמורה לטובת הנאה ,אלא אם אלו
מהווים מפיצים”.
מכאן ,לגרסתך הסותרת :למרות ,שניירות
שאינם נסחרים בבורסה לא נכללים בהגדרת
ניירות ערך ,סוכן ביטוח המעורב בהצעה לניירות
ערך עלול למצוא עצמו בגדר של מפיץ ,שהינו
חבר בורסה שניתן להגיש אצלו הזמנות ליחידות.
מתוך הנ”ל ומתוך הרצון המוצהר של הרשות
לני”ע להכניס את המכשיר הזה תחת פיקוח
שלה כתוכנית השקעה הדורשת אובייקטיביות
ומקצועיות לעומת האוצר שרואה בכך תוכנית
חיסכון המשווקת על ידי סוכני ביטוח ,קיימת
בעיה ,הגורמת לדילמה חוקתית.
עם כל הכבוד ,כמי שנושאת בשני כובעים,

אחד כרשות לניירות ערך ושניה כעורכת דין,
לא הייתי מצפה לתשובתך ,כפי שהובאה ,כי זוהי
“שאלה משפטית ומוצע לך בעניין זה להסתייע
בייעוץ משפטי” ,כמובן על חשבוני ועל כל
המשתמע מכך.
סוף דבר ,אשמח לקבל תשובה ברורה וחד
משמעית (תוך פרק זמן סביר) לשאלתי הברורה
והחד משמעית  -האם סוכן ביטוח שאינו יועץ
השקעות ו/או מפיץ מציע ו/או מוכר השקעות
עובר על החוק?

בעיה משפטית מורכבת
תגובת רשות ניירות ערך ,לא אחרה להגיע,
מובאת ככתבה וכלשונה:
דוד ,שוב שלום,
בהמשך לתגובתך על המענה שהועבר אליך אנו
מבקשים להבהיר כדלקמן:

תאגידים המציעים ניירות ערך
לציבור אינם רשאים להסתייע
במתווכים כמו סוכני ביטוח
הגדרת נייר ערך בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ
השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות,
התשנ"ה־( 1995להלן" :חוק הייעוץ") אינה כוללת
נייר ערך שאינו נסחר בבורסה ,אבל הגדרת נייר
ערך חוק ניירות ערך ,התשכ"ח( 1968-להלן" :חוק
ניירות ערך") .לא מחריגה נייר ערך שאינו נסחר.
עם ההבהרה הזו אנו לא רואים קיומה של
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סתירה במענה האחרון ,המצ"ב שהועבר אליך.
באשר לבקשתך למענה משפטי ,נעדכנך כי רשות
ניירות ערך (להלן" :הרשות") אינה נותנת ייעוץ
משפטי והמענה אליך כולל ניסוח מפורט אך
בהתאם למגבלה זו ,באם הדבר יכול להיות לך
לעזר ,הנך מוזמן ליצור קשר טלפוני עם עו"ד טל
שרון ,ממחלקת השקעות ברשות ,באשר להבהרות
ענייניות (לא ייעוץ משפטי) בסוגיה בה פנית.
עוד נציין לידיעתך כי קיימת בפניך אפשרות
לפנות בפניה מקדמית מקצועית .ככל שפנייתך
הזו ,לראייתך ,תואמת באופיה פניה מקדמית על
פי הגדרתה ונוהל הבקשה והטיפול בה ,הנך מוזמן
להעביר פניה שכזו והיא תבחן ותטופל בהתאם.
לעניות דעתי ,מכל השתלשלות העניינים
לעיל ,לגבי הפצת השקעות אלטרנטיביות
באמצעות סוכני ביטוח ו/או מתכנן פיננסי
הרי ,ככל שמדובר בכך ,אלו פעולות שבתנאים
מסוימים מהוות פעולות הפצה של ניירות ערך.
עוד נקבע על פי רשות ניירות ערך ,כי תאגידים
המציעים ניירות ערך לציבור אינם רשאים
להסתייע במתווכים כמו סוכני ביטוח.
אמירות כלליות תוך ההעצמה ,עמימות
והימנעות מלתת תשובה ברורה לנקיטת עמדה
רשמית ומפורטת על מעורבות סוכני הביטוח
בשוק ההשקעות האלטרנטיביות אומרת דרשני.
לסיכום ,תחום ההשקעות אלטרנטיביות פותח
עולם חדש לסוכני הביטוח ועם זאת מביא עימו
חשיפות משפטיות שאותן על כל סוכן לבחון על־
פי פעולותיו ,על מנת למנוע חשיפה מיותרת.
הכותב הוא סוכן פנסיוני  ,CLUמתכנן פיננסי
 ,CFPמעריך שווי ,CFV
אחראי תחום תכנון פיננסי בלשכת מעריכי
השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל

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

19
02

חדשות | ביטוח מאירופה

|  12בספטמבר 2019

סו"ב יוסי מנור מרכז במדור מיוחד ל"ביטוח
ופיננסים" את כל חדשות הביטוח מאירופה
הנבדקים שנפגעו (חשבונות של כמה אלפי
לקוחות ואנשים שהפסיקו את חוזיהם עם Active
 )Assuranceותגובת מבקר הנתונים ושיתוף
הפעולה שלו עם ה־ CNILלתיקון חוסר האבטחה
השפיעו על גובה הקנס שנקבע על ידי רשות הפיקוח
הצרפתית.

 MBAראשון לסוכני ביטוח הושק רשמית
בצרפת
 ,Agéaהפדרציה הלאומית הצרפתית לסוכני ביטוח
כללי בשיתוף עם ( IFPASSמכון הכשרה למקצוע
הביטוח) ,השיקה רשמית את התואר הראשון לסוכני
ביטוח" ,סוכן הביטוח  - MBAיזם ומנהל ביטוח".
כותרת התואר השני נבחרה להדגיש כי סוכני
הביטוח הם יזמים ומנהלים אמיתיים ולא רק טכנאים.
תכנית ה־ MBAפותחה בשיתוף עם חברות ביטוח
במטרה לשלב את הכשרת המאסטר בתכניות
ההכשרה של חברות שמשתתפות גם הן בחבר
מושבעים לבחירת המועמדים .האנשים הזכאים
לתואר זה הם אלו שנבחרו על ידי חברות הביטוח
והמעוניינים במקצוע ,אך עדיין אין להם תיקים.
התלמידים יצטרכו לעבור מסלול הכשרה של 250
שעות .לאחר מכן המועמדים יצטרכו לעבור בחינה
בעל פה ,שבמהלכם הם יצטרכו להציג תוכנית
עסקית בפני חבר מושבעים של אנשי מקצוע.

אינדקס חוסן לשווקי ביטוח וכלכלות
על פי מדדי החוסן המקרו־כלכלי החדשים שפותחו
במשותף על ידי המכון השוויצרי  SRI Reובית
הספר לכלכלה בלונדון ( ,)LSEהכלכלה העולמית
פחות עמידה כעת מאשר בשנת  2007עם תחילת
המשבר הפיננסי העולמי .דוח זה מראה כי מבטחים
עשויים להגביר חוסן פיננסי עולמי על ידי סגירת
פערי הגנה קיימים ביותר מטריליון דולר בשנה.
הכלכלן הראשי בקבוצת  Swiss Reהצהיר כי
"זו הזדמנות של טריליון דולר לענף הביטוח ,שעמד
ברובו בקצב עם פוטנציאל הפסד ההולך וגובר.

הרשות הצרפתית להגנת נתונים קנסה את
אקטיב אשורנס
 ,CNILהרשות הצרפתית להגנת נתונים ,הטילה
בחודש יולי האחרון סנקציה של  180,000אירו על
חברת הביטוח הצרפתית ()Active Assurances
המספקת ביטוחי רכב ,ואשר שלא הצליחה להגן על
המידע האישי של המבוטחים.
סוג הנתונים האישיים הנוגעים בדבר ,מספר

החלטות על הפרה נגד המדינות החברות של
הנציבות האירופית שהתקבלו ביולי 2019
חוות דעת מנומקת לרומניה
הנציבות הוציאה חוות דעת מנומקת לרומניה בגין
אי התאמת החקיקה שלה בנושא ביטוח אחריות צד ג'
לרכב לכללי האיחוד האירופי (הוראת Solvency
 IIוהוראת ביטוח רכב) .התקנות הלאומיות הנוכחיות
של רומניה מחייבות חובת הודעה מוקדמת על כל

אירועי הלשכה הקרובים:
 23/9יום עיון והרמת כוסית :מחוז השרון מארח את מחוז תל אביב והמרכז בין השעות 9:00
–  14:00במתחם הכנסים והאירועים "קסנדו" ,בן ציון גליס  ,50פתח תקווה.
חניה חופשית וללא עלות באזור המתחם .יום העיון בשיתוף :איתוראן ,שומרה חברה לביטוח,
דרכים ,סמרטי ,פספורט כארד ואוטו גלאס .הכניסה ליום העיון מיועדת לחברות/חברי לשכה
בהרשמה מראש בלבד.
 24/9יום עיון והרמת כוסית עם חברות הביטוח  -מחוז חיפה והצפון בין השעות – 9:00
 14:00במלון "גארדן" ,קדושי יאסי  ,2חיפה.
חניה ללא עלות במרכז הקונגרסים הסמוך .יום העיון בשיתוף :כלל ביטוח ופיננסים ,הראל
חברה לביטוח ,מנורה מבטחים ,איילון חברה לביטוח ,איתוראן ,שגריר ,אילן קאר גלאס
וסמרטי .הכניסה ליום העיון מיועדת לחברות/חברי לשכה בהרשמה מראש בלבד.
 25/9סמינר בריאות והרמת כוסית :מחוז השפלה מארחים את מחוז ירושלים בין השעות
 19:00 – 12:00באולמי "ויטראז'" ,האירוסים  ,32נס ציונה.
חניה ללא עלות בחניון "קניותר" הסמוך.
הכניסה ליום העיון מיועדת לחברות/חברי לשכה בהרשמה
 25/9הרמת כוסית מחוז ב"ש והדרום ,בין השעות  ,21:30 – 18:00ב־" ,"Villalyשלושת בני
עין חרוד  ,13באר שבע.חניה ללא עלות באזור המתחם.
הרמת הכוסית בשיתוף יהל חתמים ,אליפים סוכנות לביטוח ,צמרות סוכנות לביטוח.
הכניסה ליום העיון מיועדת לחברות/חברי לשכה בהרשמה מראש בלבד.

שינוי בפרמיות ומטילות מספר מגבלות על אופן
חישובם של מבטחים על הפרמיות שלהם .לטענת
הנציבות ,חובות אלה נוגדות את הוראת Solvency
 ,IIכפי שהיא מתפרשת בפסיקה של בית המשפט
בדבר עקרון חופש התעריפים .החקיקה הרומנית
מחייבת גם את המבטחים להנפיק ,עבור קטגוריות
מסוימות של כלי רכב ,פוליסה שתקפה רק בשטח
רומניה ,המנוגדת להוראות ביטוח רכב המחייבות כי
פוליסות ביטוח אחריות צד ג' מכסות את כל שטחי
האיחוד האירופי.

חוות דעת מנומקת לאירלנד

לאירלנד נשלחה חוות דעת מנומקת על כך שהיא
לא עמדה בחובתה ליישם את כללי האיחוד האירופי
בנושא מוסדות לגמלאות לפנסיה תעסוקתית (IORPs
 .)IIההוראה קובעת מסגרת רגולטורית כוללת בנושא
פעילויות ופיקוח על מוסדות לגמלאות לפנסיה
תעסוקתית .בדצמבר  2016התחייבו מדינות חברות
להעביר את כללי האיחוד האירופי לחקיקה לאומית
עד  13בינואר  .2019עם זאת ,אירלנד לא העבירה
את הנחיות הלאומיות הנדרשות לידי הנציבות.

מכתב הודעה רשמית להונגריה

הונגריה קיבלה מכתב הודעה רשמי בגין אי החלת
כל הוראות האשראי למשכנתה ,שמטרתה להגביר
את ההגנה על הצרכן בהלוואות למשכנתה ולעודד
תחרות על ידי הרמוניה והעלאת הסטנדרט של מידע
מראש על חוזה ועל ידי פתיחת שווקים לאומיים
לאשראי.
מתווכים  -היעדר שיתוף פעולה בפיקוח על
מתווכי אשראי ממדינות חברות אחרות הפועלות
בהונגריה עשוי ליצור מכשולים לפעילותם ולהגביל
את הבחירה עבור הצרכנים .אי לכך ,הנציבות ביקשה
מהונגריה לפתוח את השוק באופן מלא בפני מתווכי
אשראי ממדינות אחרות.
מכתב הודעה רשמית לבלגיה ,קרואטיה,
אסטוניה ,פולין ושוודיה
הנציבות שלחה מכתבי הודעה רשמית לחמש
מדינות אלה על כך שלא הועברו הוראות מסוימות
של הוראת הסולבנסי  .IIההוראה קובעת מסגרת
רגולטורית כוללת לגבי עסקי ביטוח וביטוח משנה.
כללי האיחוד האירופי מציגים דרישות זהירות
המותאמות לסיכונים הספציפיים של כל מבטח .זה
גם משפר את השקיפות ,ההשוואה והתחרותיות בענף
הביטוח.
הכותב הוא חבר ועדת ההיגוי של לשכות
הביטוח באירופה
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כלל מסרבת לשלם את ביטוח החיים
של מוטי זיסר המנוח

הפוליסה על סך חמישה מיליון שקל משועבדת לבנק איגוד שתובע סכום זה מכלל ביטוח  כלל טוענת
כי הפרמיה לא שולמה ולכן הפוליסה בוטלה וכי נשלחה על כך התרעה לבנק > רונית מורגנשטרן

ביטול שלא כדין

על פי התביעה ,שהגיש הבנק באמצעות עו"ד
מאיר לפלר ויהונתן גלנטי ,טוענת כלל כי העבירה
לבנק מכתב בדצמבר  ,2015המתריע על ביטול
הפוליסה .לטענת איגוד ,הוא לא קיבל מכתב זה.
על פי כתב התביעה ,כלל ביטלה את הפוליסה
שלא כדין ומבלי שניתנה לו האפשרות  -כמוטב
בה  -לשלם בעצמו את הפרמיות .עוד נטען בכתב
התביעה ,כי התנהלותה של כלל הייתה רשלנית,
מבלי שנבדק אם המכתב התקבל בבנק ,ועל אף
היותו מוטב בלתי חוזר בפוליסה ,וכי היא מהווה
הפרה של חוק חוזה הביטוח וכי גרמה לו נזק של
מיליוני שקלים.
לטענת איגוד ,ביטול הפוליסה נעשה בצורה
רשלנית ,וכי הבנק ,למרות היותו מוטב בלתי חוזר

סוכנות ביטוח מובילה בגן יבנה דרוש/ה למשרה מלאה
פקיד/ה לביטוח אלמנטרי הכולל רכב ,דירה ועסקים
ניסיון בנתינת שירות מכירתי ללקוחות קיימים וחדשים,
 7שנים ניסיון מינימום .תנאים מצויינים ושעות עבודה
נוחות .קורות חיים למייל b@bd2.co.il
לסוכנות ביטוח צעירה ושאפתנית בחיפה דרוש/ה
מנהל/ת תחום אלמנטאר במסגרת התפקיד טיפול
בביטוחי רכב ,דירה ועסק .אנחנו מחפשים עובד/ת
חרוצים ,עצמאיים בעשייה ובעלי ראש גדול ונכונות למתן
שירות מעולה ללקוחותינו .חושבים שאתם מתאימים
? נשמח לפגוש אתכם .לפרטים ניתן לשלוח קו"ח ל :
yossi@varssano.co.il
דרוש/ה לתפקיד שירות לקוחות (לא מוקד) בסוכ' ביטוח
בשרון ,משרה מלאה א-ה  ,08:15-17:00חובה ניסיון
בשירות לקוחות בביטוחי בריאות /חיים ,יתרון ליוצאי
סוכנויות ביטוח .התפקיד כולל :מענה לשיחות יוצאות/
נכנסות ,טיפול בעדכון שינויים בפוליסה ,הסבר כל כיסויי
הפוליסה ,הסבר גבייה וטיפול מול חברות הביטוח/
בנקים .נדרש אוריינטציה מכירתית /ראש גדול /אחריות
ומסירות/נעימות והקשבה .בונוסים תמריצים ועוד ..שכר
גבוה למתאימים .אווירה חמה ומשפחתית ,הפקות אירועי
גיבוש חברה ,הכשרות במקום .לשליחת קו"ח
 , jobs@ins2000.co.ilאו  052-4175111בוואטאפ
תפקיד שימור לקוחות (לא מוקד) .משרה מלאה א-ה
 .08:15-17:00חובה ניסיון בשימור לקוחות בביטוחי
בריאות /חיים  .יתרון ליוצאי חברות ישירות .שכר גבוה
למתאימים  ,יעדי מדרגות ובונוסים .נדרש אוריינטציה
מכירתית /ראש גדול /אחריות ומסירות/נעימות
והקשבה .בונוסים תמריצים ועוד  -שכר גבוה למתאימים.

זיסר ז"ל .נפטר לאחר שנקלע לחובות

בפוליסה ,לא ידע בשוב שלב כי זיסר חדל מלשלם
את תשלומי הפרמיה .טרם הוגש כתב הגנה מטעם
כלל ביטוח.
מכלל ביטוח ופיננסים נמסר בתגובה" :כתב
התביעה טרם התקבל בחברתנו ,לכשיתקבל נגיב
בערכאות המתאימות".

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים

צילום :פביאן קולדרוף ,יח"צ

ב

נק איגוד תובע מכלל ביטוח  5.2מיליון
שקל בטענה שהחברה מסרבת לשלם את
פוליסת ביטוח החיים של איש העסקים
מוטי זיסר ז"ל ,ששועבדה לבנק .זיסר נפטר ביוני
 ,2016לאחר שנקלע לחובות כבדים.
על פי כתב התביעה ,שהוגשה ביום ג' השבוע לבית
המשפט המחוזי מרכז ,בנק איגוד העניק לזיסר שתי
הלוואות משכנתה  -האחת על סך חמישה מיליון
שקל והשנייה על סך  23מיליון שקל .לטענת
איגוד ,רכש זיסר מכלל ביטוח ב־ ,2012במסגרת
ההלוואות הללו ,פוליסת ביטוח חיים על סך חמישה
מיליון שקל והבנק נקבע כמוטב בלתי חוזר.
לטענת הבנק ,בספטמבר  ,2014לאחר שלא שולמו
החזרי ההלוואות לבנק כסדרן ,הועמדו ההלוואות
לפירעון מיידי על ידי בנק איגוד .לאחר התראות
על פי דין ,מונה כונס נכסים מטעם הבנק לצורך
מימוש בטוחות המקרקעין (שתי יחידות במגדלי
המרינה בהרצליה) שהועמדו לטובת ההלוואות.
לאחר מימוש בטוחת המקרקעין פנה הכונס אל

כלל כדי לממש את הפוליסה על שמו של זיסר.
כלל טענה בתשובתה כי זיסר לא שילם את
הפרמיה מאז יוני  2015ולכן ביטלה את הפוליסה.

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

אווירה חמה ומשפחתית ,הפקות אירועי גיבוש חברה,
הכשרות במקום .לשליחת קו"ח . jobs@ins2000.co.il
או  052-4175111בוואטאפ
חיתום והפקה .תפקיד זמנית -החלפה לחל"ד עם אופציה
לוותק בחברה .משרה מלאה א-ה  .08:15-17:00חובה
ניסיון והכרת פוליסות הבריאות/חיים .יתרון לבעלי ניסיון
בהפקה וחיתום בעולם הביטוח .התפקיד כולל :שליחת
פוליסות לחב' ביטוח לצורך הפקה .ביצוע מסמך השוואה
בין פוליסות קודמות לפוליסות חדשות לפני העברה
לחיתום .טיפול בהשלמת מסמכים רפואיים והשלמת
תהליך חיתום עד להפקת סיום הפוליסה .נדרש ראש
גדול /אחריות ומסירות/נעימות והקשבה .שכר ממוצע
 .7000+אווירה חמה ומשפחתית ,הפקות אירועי גיבוש
חברה .לשליחת קו"ח  jobs@ins2000.co.ilאו
 052-4175111בוואטאפ
לסוכנות ביטוח באזור ראשון לציון דרושים אנשי/
נשות שיווק גם ללא ניסיון ,למשרת תיאום פגישות
ותפעול במשרד בין השעות ( 15:00 – 09:00גמישות
בשעות) ,תיאור התפקיד  :ביצוע שיחות יוצאות ללקוחות

פוטנציאליים לתיאום פגישות ,הכנת הצעות ,מתן מענה
ללקוחות קיימים וכו' עבודה מאתגרת וגמישה ,אין צורך
בידע מוקדם אלא רק ביחסי אנוש טובים ורצון להצליח,
הכשרה תינתן במקום ,ליווי להצלחה שכר בסיס +
עמלות גבוהות למצליחים דרישות  :מוטיבציה גבוהה,
ניסיון בתיאום פגישות -יתרון ,ראש גדול .קורות חיים יש
לשלוח  GIL@BEYAHAD-INS.COMנייד 052-7703399
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

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

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה,
צביקה גופר בפטירת אביו

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערה של חברת הלשכה,
עליזה אלזם בפטירת אביה

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערה של משפחת
דגן בפטירתו של

יונה גופר ז"ל

כלפון ז"ל
עמרם י

גרשון דגן ז"ל

שלא תדע עוד צער

שלא תדעי עוד צער

שלא תדעו עוד צער

