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נשיא הלשכה,
סו"ב ליאור רוזנפלד,
מסכם שנתיים
מוצלחות בתפקיד
ומספר ,בראיון לקראת
כנס אלמנטר ה־,33
על הישגי הלשכה
המשמעותיים
בתקופת כהונתו,
על שיתוף הפעולה
עם רשות שוק ההון
ועל ההתמודדות
עם השיווק הישיר
והדיגיטציה
> עמ' 2

"המבוטח צריך את
הסוכן האלמנטרי"
משבר הביטוח הסיעודי
לאחר שמנורה הודיעה כי היא
מפסיקה לשווק פוליסות ביטוח
סיעודי הצטרפה להחלטה גם
חברת הראל > עמ' 3

מחויבים לסוכנים

מכירות רשלניות

פגישה בין הנהגת הלשכה לבין
הנהלת הפניקס עקב תלונות
על פניות ישירות למבוטחים
מטעם החברה > עמ' 5

הצעת חוק שהגיש מחדש
ח"כ מיקי לוי תתיר שיווק
של ביטוח נסיעות בידי סוכני
הנסיעות > עמ' 6
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"המבוטחים צריכים אותנו ולכן אנחנו חייבים
להיות מעודכנים דיגיטלית ומקצועית"
בראיון מיוחד לקראת כנס אלמנטר אומר נשיא הלשכה" :המקצועיים שמתנהלים נכון גם מצליחים
ומשגשגים" • לדבריו ,בעקבות מאמצי הלשכה גם בתי ההשקעות ישלמו עמלות עד ה־ 10בחודש כפי
שכבר עושות רבות מחברות הביטוח > רונית מורגנשטרן

"

אני שמח וגאה להסתכל אחורה אחרי שנתיים
בתפקיד ולדעת שקיימנו את מרבית הדברים
שהבטחנו ולשמם התמודדנו בבחירות .סוכן
הביטוח נמצא היום במקום הרבה יותר טוב בזכות
הישגי הלשכה .יש עדיין בעיות – תמיד היו ,וגם
קודמיי טענו זאת .גם בעלי מקצועות חופשיים
אחרים נלחמים על הפרנסה שלהם; המצב של רואי
החשבון לא מזהיר במיוחד; עורכי הדין מוצפים
במתחרים .ואולם ,הטובים ,החכמים ,אלה שיודעים
לכלכל את צעדיהם ,להתנהל נכון ,להתקדם
דיגיטלית ומקצועית ולשלוט בחומר שמגיע
מהרשות  -מצליחים ומשגשגים".
כך אומר נשיא הלשכה ,סו"ב ליאור רוזנפלד,
בראיון למגזין "ביטוח ופיננסים" שיפורסם בכנס
אלמנטר  2019שיתקיים באילת החל מה־18
בנובמבר .2019
אתה לא מודאג ממצבו של סוכן הביטוח
האלמנטרי על רקע הדיגיטציה השולטת ,בתחום
הרכב בעיקר ,והתחרות הגוברת שמביאה
לקיצוץ בעמלות?
רוזנפלד" :עתידו של סוכן הביטוח מובטח בכל
הענפים ,ולראיה אנחנו נמצאים בכל הענפים
למרות כל המספידים למיניהם ,ולעומת לפני
שנתיים מצבם השתפר .כך גם בביטוח האלמנטרי
 המבוטח צריך את הסוכן .זה לא מוצרי מדף,בטח לא בתחום ביטוחי עסקים ,אחריות מקצועית
– מי יודע לעשות אותם ,פקיד של חברת ביטוח?
ממש לא.
"בביטוח דירה הוכח בתכנית הטלוויזיה החשובה
של חבר הכנסת לשעבר יגאל גואטה ,שבנזקי
צנרת ,איפה שאין סוכן ביטוח ,הלקוח בבעיית
סחבת ארוכה.
"ביטוח רכב לא מתחיל ונגמר במכירת הפוליסה;
מהות הביטוח היא בליווי המבוטח  -מבוטח שמגיע
למוסך וזקוק לשמאי ,צריך סוכן ביטוח שיהיה
מעורב בתהליך .אם הוא לא נמצא שם הוא נתון
בידי חברות הביטוח והשמאים המוטים שלהן".

גם בשיווק הישיר

איך מתמודדים הסוכנים עם השיווק הישיר
והדיגיטלי של ביטוחי רכב?
רוזנפלד" :היום ,רוב חברות הביטוח ,גם בשיווק
הישיר שלהן ,משייכות את הפוליסה לסוכן ,כי הן

ביטוח
ופיננסים

הורנצ'יק וגרטי" .מסייעים לי להוביל את הלשכה להצלחה" | צילומים :גיא קרן ושלומי דעי

הבינו את החשיבות להמשך טיפול בלקוח באמצעות
סוכן ביטוח .השיווק הישיר בעמלה של  12.5%ללא
הוצאות מצד הסוכן שמקבל מבוטח מוכן ,שלא היה
יכול להגיע אליו ,הוא פתרון בחלק מהמקרים.
"בנוסף ,הסוכנים חייבים להתייעל מבחינה
טכנולוגית; סוכנים שנמצאים בדיגיטל ,גם
בחידושי ביטוח רכב וגם עם לקוחות חדשים,
יכולים לקצר את תהליך העבודה ולהרוויח יפה.
אני שמח שחלק גדול מהחברות מעמיד לרשות
סוכניהן כלים דיגיטליים שמאוד מייעלים
ומקצרים את תהליך העבודה.
"עם כל התחרות של הישירים  -עדיין 80%
מביטוחי הרכב ,וזה מספר יציב כבר שנים,
נרכשים אצל סוכני ביטוח .גם בחברות ביטוח
שמבצעות מכירה ישירה ,השיווק הישיר בביטוח
רכב לא עובר את ה־ 10%ולקוחות מבקשים סוכן

נשיא הלשכה" :ביטוח רכב
לא מתחיל ונגמר במכירת
הפוליסה; מהות הביטוח היא
בליווי המבוטח  -מבוטח
שמגיע למוסך וזקוק לשמאי,
צריך סוכן ביטוח שיהיה
מעורב בתהליך"

ביטוח שיצורף לתהליך .זאת ההוכחה שהציבור
רוצה את סוכן הביטוח.
"אותו הדבר בביטוח נסיעות – המועצה הארצית
לצרכנות ביצעה סקר אובייקטיבי מטעמה ממנו
עלה ש־ 70%מהציבור מעדיף לרכוש ביטוח
נסיעות אצל סוכן ביטוח".

עמלות בראשית החודש

בתחילת הקדנציה הבטחת לפעול לתשלום
העמלה מהפרמיה ברוטו .מה קורה עם זה?
"חלק מהחברות משלמות מהברוטו ומקווה
שחברות נוספות ישלמו כך .זה נמצא בטיפולנו.
תחום אחר שטיפלנו בו בהצלחה גדולה יחסית
הוא הקדמת תשלומי העמלות למועד שלפני
ה־ 10בחודש .אני שמח ש־ 70%מהחברות גם
בתחום האלמנטרי ,בבריאות וגם בפנסיוני וחיים
משלמים את העמלות לפני ה־ 10בחודש.
"הבעיה העיקרית שלנו כיום היא מול בתי
ההשקעות ,שם עדיין לא יישמו את הדרישה שלנו,
אבל אני מקווה שבחודשים הקרובים נוכל לצאת
בבשורה עם מרבית בתי ההשקעות; השאיפה שלי
כנשיא הלשכה היא ש־ 90%מהיצרנים ישלמו
בשנה הקרובה את העמלות לפני ה־ 10בחודש .מי
שלא יתיישר  -סוכני הביטוח יכלכלו את צעדיהם
בהתאם".
הריאיון המלא יפורסם במגזין הכנס.

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 :גיא קרן | צילומי אילוסטרציהshutterstock :
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רוזנפלד בפניה לח"כ גפני" :כנס את ועדת
הכספים לדיון מהיר ,סוף ענף הביטוח
הסיעודי ייפול לפתחה של המדינה"

הראל ,כלל ומנורה הודיעו על הפסקה מיידית של שיווק ביטוחי סיעוד פרט • ברקת ורוזנפלד יפגשו בימים
הקרובים • ההערכה היא שבעקבות הראל ,הגדולה בתחום ,ילכו גם החברות האחרות > רונית מורגנשטרן

מ

פולת בביטוח הסיעודי  -כפי שפורסם
ב"ביטוח ופיננסים" כבר לפני  3חודשים
חברות הביטוח יוצאות מתחום הביטוח

הסיעודי.
לאחר צמצום הכיסויים במהלך החודשים
האחרונים ,עליו הכריזו כל חברות הביטוח
העוסקות בתחום הסיעוד ,הודיעו מנורה ,כלל
והראל ,המובילה בתחום עם נתח שוק של כ־,40%
כי היא מפסיקה לשווק פוליסות ביטוח סיעודי
חדשות .מדובר בהתפתחות דרמטית ,שכן הראל
כאמור היא הגדולה בתחום.
בהודעה לסוכני החברה נכתב" :אנחנו נאלצים
להודיע לכם כי בשל תנאי פוליסות הסיעוד
הקיימות ,אשר בפועל מגלמות בתעריף שלהן
הבטחת תשואה ,שאין ביכולתנו להתחייב עליה
לתקופות ארוכות בתנאי השוק הקיימים ועקב
התפתחות דרמטית במשבר הביטוח הסיעודי ׀ צילוםshutterstock :
העובדה שמבטחי המשנה שפעלו בתחום הודיעו
שלושה אנשים יהפוך לסיעודי במהלך חייו.
לנו על הפסקת פעילותם בתחום ,הוחלט בחברה הסוכנים (עמלות ספר).
במקביל ,ביקש נשיא הלשכה מיו"ר ועדת
מה שעומד בימים אלה מאחורי החלטות חברות
על הפסקת מכירת פוליסות סיעוד פרט ,וזאת
באופן מיידי .החל ממועד זה ,לא ניתן יהיה לרכוש הביטוח בתחום הסיעוד הוא הודעת מבטחת המשנה הכספים ,ח"כ משה גפני ,עימו קיים שיחה ביום
פוליסות סיעוד חדשות של הראל .החברה תפעל הגדולה "סקור" ,שספגה את רוב הסיכונים של חברות שלישי ,לכנס את וועדת הכספים בכנסת לדיון
לקבלת אישור מהממונה על שוק ההון ,לשיווק הביטוח הישראליות ,להפסיק לספק לשוק בישראל מהיר בהשתתפות הנהגת רשות שוק ההון וראשי
חברות הביטוח לדון במה שהוא מכנה " -סוף ענף
פוליסות חדשות המתאימות למצב השוק הנוכחי" .את ביטוח המשנה שלה בתחום החל מ־.2020
ביטוחי הסיעוד בישראל".
היום הודיעה כלל ביטוח ופיננסים שגם היא
עוד נודע כי נקבעה פגישה דחופה בין הממונה
מפסיקה לשווק פוליסות סיעוד פרט בעקבות
בתגובה ,אומר סו"ב ליאור רוזנפלד ,נשיא על רשות שוק ההון ד"ר משה ברקת ונשיא
הפסקת הפעילות של מבטחי המשנה בתחום
הלשכה לימים הקרובים.
בישראל .גם היא הודיעה שהיא מגבשת תכניות הלשכה" :המשבר הולך ומחמיר ,מדובר
מקור בכיר בלשכה צוטט השבוע כך:
בכדור שלג שהולך וממתגלגל שבסופו
חלופיות המתאימות לתנאים החדשים בשוק.
"לא מבין איך ישנים בשקט ברשות
בתחילת השבוע הודיעה גם מנורה מבטחים לא יהיה ענף ביטוח סיעודי בישראל.
שוק ההון ,במקום לעסוק בנושאים
(המחזיקה בשוק כ־ ,)14%שהיא מפסיקה לשווק בלשכה התקבלו בשבועות האחרונים
שוליים הייתה אמורה הנהגת הרשות
פוליסות חדשות של ביטוח סיעודי פרטי .יש לציין עשרות פניות של מבוטחים מודאגים
לעצור את הגלגל הזה ולהפוך כל
ובעקבות כך פנינו לממונה על שוק
כי מי שכבר מחזיק בפוליסה סיעודית לא ייפגע.
אבן למציאת הפיתרון למען הציבור
בהודעת החברה נאמר כי "כתוצאה מירידת ההון .אני קורא לחברי הכנסת ,לחברות
בישראל".
הביטוח ולרשות שוק ההון להתעשת
הריבית במשק והשפעתה על התוצאות
ח"כ משה גפני |
לדברי סו"ב איגור מורי ,יו"ר ועדת
להציל
מנת
על
ולהתעורר,
העסקיות במוצרי הפרט בענף הסיעוד,
מתוך :אתר הכנסת
הבריאות והסיעוד בלשכה ,הביטוחים
את ענף הסיעוד בישראל.
אנו נאלצים להפסיק לשווק את כלל
בלשכה קיים הידע הדרוש והרעיונות הסיעודיים של קופות החולים צפויים להתייקר
תכניות הסיעוד הפרטיות בחברתנו
הנכונים להתמודד עם הנושא ,בואו וכי עתיד ביטוחים אלה לא מובטח" :מדובר
וזאת עד להודעה חדשה" .יש לציין
נתכנס במהרה למצוא פתרון כי בביטוח מוגבל בזמן ,כשבמכרזים האחרונים נוסף
כי הכשרה חברה לביטוח יצאה מהשוק
הנפגעים העיקרים הם אזרחי מדינת סעיף ש־ 80%מההפסדים נופל על המבוטחים,
כבר לפני יותר משנה.
כלומר ,מדובר בעצם בקרן סיעודית שקשה לסמוך
ישראל שרק רוצים להזדקן בכבוד".
גם הפניקס עדכנה השבוע את מדיניותה
מישל סיבוני ,מנכ"ל
כיום יש כ־ 700אלף מבוטחים עליה – זו פירמידה ולא ביטוח ,שבה הצעירים
בתחום הביטוח הסיעודי ולפיה כל הראל | צילום :ורדי כהנא
בביטוחים הסיעודיים הפרטיים ,כשרוב מממנים את המבוגרים .הפתרון יהיה חייב לבוא
תכניות הסיעוד למעט "עתיר כבוד"
ל־ 60חודשים נסגרו ב־ 29באוקטובר  2019וגם היא הציבור ,כ־ 4מיליוני מבוטחים ,יש להם ביטוח מהמדינה ,כי חברות הביטוח לא יסכימו להפסיד
תוגבל לשיווק לגילאי  25עד  70בלבד .בנוסף ,סיעודי של קופות החולים .כ־ 3.5מיליון איש לא בביטוח זה וייצאו ממנו ואילו המענה של קופות
קיצצה הפניקס משמעותית את עמלות הטיפול של מבוטחים כלל .ההערכה המקובלת היא שאחד מכל החולים מוגבל".

"המשבר הולך ומחמיר"
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לאור המשבר בביטוח הסיעודי :כך תשמרו
על הלקוחות הקיימים
סו"ב איגור מורי ,יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה ,עונה על שאלות ומציע מדריך הישרדות לסוכן
בתחום הביטוח הסיעודי > רונית מורגנשטרן

ל

אור המשבר בביטוח הסיעודי ,סו"ב
איגור מורי ,יו"ר ועדה הבריאות והסיעוד
בלשכה עונה על שאלות שייסעו לסוכנים
לשרוד את המשבר.
אז הסוכנים מכניסים את ביטוח הסיעוד
לכספת?
"משהו כזה .דה פקטו ,החברות יצאו מתחום
ביטוחי הסיעוד ,וגם אלו שעוד מספקות ביטוח זה,
קיצצו את העמלות כדי שלא יהיה כדאי למכור
אותו .ספק אם יש סוכני ביטוח שיכולים למכור
ביטוחי סיעוד בתנאים כאלה .הביטוח הסיעודי
הפרטי נגמר למעשה".
מה אתה מציע לסוכנים לטווח הקצר ולטווח
הארוך?
"רוצו למכור מה שנשאר בימים שנשארו .כמובן
לבדוק אם גובה העמלות המשולמות בחברה
הן הגיוניות .לטווח הארוך  -לדאוג לשימור
הלקוחות הקיימים .שימו לב לתקלות בגבייה
ולביטולים טכניים .יש מוקדנים שעלולים

מדובר בתוספת סיכון למבטחים
להציע ללקוחות שלכם לבטל את
שדורשת ריתוק הון נוסף.
הפוליסה .שימו לב לביטולים –
דרישות הסולבנסי האחרונות
מה שאובד ,זה נזק של מאות
של הרשות ,שקבעו תנאים
אלפי שקלים".
של כאן ועכשיו ,הביאו לכך
האם אפשר יהיה למצוא
שהמבטחים ראו את החורים
מבטחי משנה נוספים בתחום?
השחורים באופן מיידי ,ואחד
"סו"ב דב ברומר ,שהוא
מהם הוא הביטוח הסיעודי".
מומחה בתחום ,התריע בפני
התייקרות הפוליסות יכולה
הרשות לפני  3שנים על בעיית
לפתור את המשבר?
מבטחי המשנה והצורך לאתר
סו"ב איגור מורי
"היו כבר התייקרויות משמעותיות
נוספים .זה גם מה שאני עשיתי מול
| צילום :גיא קרן
בשנים האחרונות וזה לא עזר .ריתוק
הרשות כשנכנסתי לתפקידי בלשכה
ההון הנדרש לטובת הביטוח הסיעודי
לפני שנתיים .עם זאת ,אני בספק אם
יימצא מבטח משנה לתחום ובפרט בישראל שבה גבוה ,החברות רוצות להראות רווחים טובים לבעלי
התנאים הרגולטוריים מאוד מאתגרים .הממונה המניות שלהן .בתנאים שבהם תוחלת החיים עולה
לשעבר דורית סלינגר הקלה על בדיקות החולים ומספר החולים הסיעודיים גדל בהתאם ,זה נעשה
הסיעודיים לפני כמה שנים .גם אם זה מוצדק קשה ביותר ,ותוחלת החיים הרי תמשיך לעלות,
כלפי המבוטחים שכל מה שהם רוצים זה לקבל כך שאני בספק אם ייקור הפוליסות יפתור את
את הפיצוי על הכסף ששילמו לרכישת הביטוח ,המשבר".

תודה ללקוחות
שבוחרים בנו כל פעם מחדש!

אנו נמשיך לחתור למצוינות ולתת את השירות הטוב ביותר,
בהזדמנות זו נאחל שנת לימודים פוריה ומוצלחת.

בוקר טוב

שמי
ל דגנית אש
כנזי מבאר
הודות
מחלקת ק לעודד אברמוב שבע רוצה
ש
יץ מנהל
ומשביע ר ריי לקוחו
ת על טי
מודה לךצון בפנייתנו מת פול מסור
אר
השרות ו מקרב לב מודה יך 11/7
ש
על כלל
וב למוקד
נית שטי
פלה בנו

וה תודה תודה
משך יום נפלא

שלמה לשיכרובותיד גרירה

ות בזה לכם,
וד
ום גולדנברג רוצה לה ית ולנציגכם
אני נח
פונ
שקיבלה קריאתי הטל על השרות,
לנציגה
בקרית אונו,
הגיע לביתי
עת הטיפול
שי  66ש
ות שגילו ב
וס והמקצועי
הנימ
תנעת רכבי.
בה

ב
חוםבוכחנבוהדגרולדנברג
נ

שלום רב,

אשמח להוקיר תודה לנופר מצוות מאסטרו על
שירות אדיב ,כידוע שהרכב מתקלקל לנו ואנחנו
נדרשים לחילוץ וגרירה מדובר במצב רגיש
שלעיתים רבות מלווה בהוצאות כספיות גדולות.
הודות לנופר ,החוויה הזו ,שמלכתחילה לא אמורה
להיות נעימה-הייתה טובה יותר
ארצה לציין שוב ,השירות היה טוב ,ולהבדיל
תשובות סתמיות נופר באמת חיפשה את הדרך
מ
לעזור ללקוח ,לראות כיצד אפשר לסייע ולהירתם
לטובתנו .מעטות החברות שהסלוגן שלהם מציד
עצמו ,במקרה הזה-זה נכון ,תמיד כן .בזכותה
את
נחדש ברכב הבא את הביטוח אצלכם.

תודה רבה  -איתמר יזרעאלי ושרה שוורץ

* 6448

שלום למנכ"ל
קבוצת שלמה סיקס,

שמי דרור בשן
ב
רצוני לציין שאילנה הייתה מאוד
אדיבה ומקצועית .הסבירה ועזרה לי
ואני
מ
עוניין
לציין
אותה לשבח! אין ספק
שהיא "נכס" עבורכם.
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פגישת חירום בין הנהלת הפניקס
להנהגת הלשכה
גורם בכיר בלשכה" :השטח בוער .לא ירחק היום וסוכנים יחליטו עצמאית להעניש חברת ביטוח"

פ
צילום :פביאן קולדורף

גישה דחופה התקיימה לאחרונה בין
הנהגת הלשכה לבין הנהלת הפניקס.
הפגישה נערכה בעקבות גל פניות של
סוכנים שטענו כי בחודשים האחרונים מבוצעות
פניות של מוקדי המכירות הישירים של הפניקס
למבוטחים שלהם בתחומי האלמנטר והפנסיוני
בנסיון למכור להם ביטוח בתהליך מכירה ישיר ו/
או להקטין להם את דמי הניהול בתחום הפנסיוני
ובכך להוציא את סוכן הביטוח מהתמונה.
אחד מסוכני הביטוח שהעלה פוסט בפורום
סוכנים בפייסבוק ציין כי "מוקד הפניקס פנה
למבוטח שלי לצורך בדיקת תיק ,כשהוא ציין
שהוא מבוטח שלי בהפניקס טען המוקדן שאני
משלם יותר בגלל הסוכן" .סוכן אחר כתב" :מבוטח
שלי קיבל פנייה מהפניקס און־ליין בהצעה זולה
משמעותית מהמחיר שאני נתתי לו".
אייל בן סימון ,מנכ"ל הפניקס .טענות הלשכה צודקות
מהנהגת הלשכה נמסר כי הפגישה נקבעה
נהלים ברורים ,בינהם :לא תעשה פניה למבוטחי
באופן דחוף על מנת לעצור את מחול השדים:
"לפני מספר חודשים הגענו להבנות עם הנהלת הפניקס הקיימים ,הסוכן יקבל מחירים זהים ושלא
הפניקס בכל מה שקשור למוצרי האון־ליין שכללו על חשבון עמלת הסוכן ,ועוד .מאז בהחלט היה

מנהלים
פרימיום

26507/26784

השילוב שנותן
לך יותר

סטודיוהראל

פנסיוני
פרימיום

שקט עד שלאחרונה חזרו התלונות ובעיקר בתחום
הפנסיוני ,אבל לא רק ,שכללו גם תלונות על נוסח
הפנייה המזלזלת של המוקדנים כלפי הסוכנים.
בסיומה של הפגישה הובטח על ידי הנהלת
הפניקס לחדד את הכללים מרמת המנכ"ל עד
אחרון העובדים והובטח על ידה כי יערך מעקב
אחר ביצוע הנהלים.
גורם אחר בהנהגת הלשכה אמר" :כבר נשמעים
קולות בשטח על ידי התארגנויות ספונטניות
של סוכנים הקוראות להעניש חברת ביטוח וזאת
תהיה מכה כואבת לכל חברה .אני קורא לכל יצרן
להתעשת היום כדי לא להגיע למצבי קיצון כגון
אלה".
עוד נודע כי מספר ימים לפני ראש השנה קיימו
כ־ 25בעלי סוכנויות ביטוח גדולות העובדות עם
הפניקס ישיבת חירום בה עלו טענות קשות כנגד
החברה.
מהנהלת הפניקס נמסר :הפניקס מחויבת
לסוכניה ותמשיך שלא להציע הצעות ללקוחות
סוכני הפניקס.

אפגרייד
לפנסיה

פנסיה
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רוזנפלד" :מיקי לוי נכשל פעמיים להעביר
את הצעת החוק וייכשל גם בשלישית"
נשיא הלשכה מגיב להגשה מחדש של הצעת החוק שתתיר שיווק של ביטוח נסיעות ע"י סוכני הנסיעות:
"ח"כים מכל הסיעות" ,כולל יו"ר ועדת הכספים הבינו את החשיבות שביטוח נסיעות יימכר בידי סוכני
הביטוח" > רונית מורגנשטרן

ח

”כ מיקי לוי הגיש מחדש את הצעת חוק
הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקון –
היתר לשיווק ומכירה של ביטוח נסיעות
לחו”ל ,התשע”ט־ .)2019הצעת החוק נועדה
להסדיר את מכירת ביטוחי הנסיעות לחו”ל על ידי
סוכני הנסיעות ,זאת בעקבות החלטת הממונה על
שוק ההון כי מכירת מוצר ביטוח תיעשה על ידי גוף
מפוקח ,אשר סוכני הנסיעות אינם נמנים בו.
ח"כ לוי" :כפי שפעלתי בשנים האחרונות ,עם
השבעת הכנסת ה־ ,22הנחתי על שולחנה את
הצעת החוק שתכליתה לאפשר לסוכני הנסיעות
להמשיך למכור ביטוחי נסיעות ,כפי שהיה לאורך
השנים האחרונות ובדומה לנהוג במדינות ה־
 ,OECDבאופן שיטיב עם הציבור הישראלי וייצר
גם תחרות בריאה בענף.
"מדובר במוצר פשוט לטווח הקצר והאיסור
שהוטל על סוכני הנסיעות למכרו מעלה חשש
שחלילה אזרח ישראלי יצא ללא ביטוח ומצב
זה מדאיג מאוד ומחייב חשיבה מחדש .על כן,
בכוונתי לפעול בחודשים הקרובים ,עם כינונה של
הממשלה ,לקידום הצעת החוק – בתקווה שאוכל
לעשות זאת מספסלי הקואליציה .הצעת החוק
תתקן עוול והחלטה שגויה שניסיתי לשנותה ללא
הצלחת בכנסת ה־ 20ואני מקווה כי בכנסת הזו
אצליח גם במשימה הזו ,לטובת הציבור הישראלי".

מתעלם מהנחיות הממונה

נשיא לשכת סוכני ביטוח ,סו"ב ליאור רוזנפלד,
הגיב לדבריו" :ח"כ מיקי לוי ניסה גם לפני שתי
קדנציות לקדם הצעת חוק דומה ביחד עם ח"כ
רוברט אילטוב ונכשל .גם בכנסת הקודמת הוא
נכשל ונעשה הכל שגם בכנסת הקרובה הוא
ייכשל.
"חבל שח"כ לוי מתעלם באופן שיטתי מהנחיות
הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,שבחוזר חד
משמעי ,אסר על מי שאין לו רישיון למכור ביטוח,
כולל סוכני הנסיעות .למעשה ,רשות שוק ההון
הנחתה באופן ברור ,כי החל מה־ 1במאי  2019חל
איסור על סוכני הנסיעות למכור ביטוח נסיעות.
חודשיים לאחר מכן גם בג"צ אשרר את הנחיית
הרשות וקבע שהיא עומדת בעינה .רק מי שמורשה
לעסוק בביטוח ובעל רישיון יכול למכור ביטוח
נסיעות .כנראה שלח"כ לוי הנושא עדיין לא ברור.
"הלובי הפוליטי של הלשכה הוא לובי חוצה
מפלגות .אנחנו לא נשענים רק על חברי כנסת
מהליכוד שנבחרו מחדש ,כפי שטוען ח"כ לוי.

ח"כ מיקי לוי וליאור רוזנפלד | צילום :דוברות הכנסת ,יצחק הררי ,באדיבות הלשכה

"ביטוח נסיעות הוא לא מוצר מדף ,הוא ביטוח מורכב
שצריך להימכר רק על ידי בעל מקצוע שיודע להתאים אותו
למהות הנסיעה ואפיון המבוטח .רצוי שח"כ לוי יעשה שיעורי
בית לפני שהוא יוצא בהצהרות בומבסטיות לפיהן סוכני
הנסיעות ישובו למכור ביטוח נסיעות בתוך שנה"
חברי כנסת מכל הסיעות ובתוכם יו"ר ועדת
הכספים ,הבינו את החשיבות של מכירת ביטוח
נסיעות רק בידי בעלי רישיון ,כי רק הם יודעים
למכור את הביטוח הנכון".

מכירות רשלניות

נשיא הלשכה מוסיף" :לא ברור מה מניע את
הדרייב שלו לאפשר לסוכני הנסיעות ,שהמכירות
שלהם התגלו כמכירות רשלניות לא פעם,
להמשיך למכור ביטוח .על איזה מידע מקצועי הוא
מתבסס? הוא בדק פעם פוליסת ביטוח נסיעות?

מה היא כוללת? מי עומד מאחוריה בשעת תביעה?
מיקי לוי רץ עם סופר מוטיבציה לאפשר לאנשים
לא אחראיים למכור ביטוח זה.
"ביטוח נסיעות הוא לא מוצר מדף ,הוא ביטוח
מורכב שצריך להימכר רק על ידי בעל מקצוע
שיודע להתאים אותו למהות הנסיעה ואפיון
המבוטח .רצוי שח"כ לוי יעשה שיעורי בית לפני
שהוא יוצא בהצהרות בומבסטיות לפיהן סוכני
הנסיעות ישובו למכור ביטוח נסיעות בתוך שנה.
אני מבטיח לעשות הכל שלא רק בשנה הבאה,
אלא בכל השנים הבאות ,סוכני הנסיעות לא
ימכרו ביטוח".
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מוטי ארבל נכנס לתפקיד מנכ"ל הלשכה
הוועד המנהל של הלשכה ,שנפגש השבוע ,קיבל בברכה את המנכ"ל הנכנס • בנוסף ,דן הוועד
בשיתוף פעולה עם המכללה של  BDOלהפעלת המכללה לפיננסים וביטוח של הלשכה
> רונית מורגנשטרן
לשכת סוכני ביטוח בישראל מקבלת בברכה
את המנכ"ל החדש ,מוטי ארבל" .כך נמסר
בתום ישיבת הוועד המנהל של הלשכה,
שנערכה ביום שלישי בערב במשרדיה בתל אביב.
ארבל מחליף את המנכ"ל היוצא ,רענן שמחי,
והוא מגיע עם ניסיון ניהולי עשיר בעל אספקטים
רבים הנוגעים בתחום השיווק .ארבל ( )55כיהן
בתפקידים בכירים מגוונים בחברת יורוקום
החל משנות ה־ 80וסיים לבסוף בתפקיד מנכ"ל
הקבוצה בשנת .2017
נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל ,סו"ב ליאור
רוזנפלד" :אני מקדם בברכה את כניסתו של מוטי
ארבל לתפקיד המנכ"ל .אני בטוח שבתפקידו
החדש ידע ארבל לקדם את הנושאים החשובים
שעומדים על הפרק בפני הלשכה וסוכני הביטוח".
בתום הישיבה החליטו חברי הוועד המנהל
לבדוק מתווה לשיתוף פעולה עם  BDOלצורך
הפעלת המכללה של לשכת סוכני הביטוח.
אקדמיית הפיננסים של  BDOעוסקת גם בתחום

"

מוטי ארבל ,המנכ"ל הנכנס | צילום :באדיבות הלשכה

הכשרת סוכני ביטוח וקיימה בעבר שיתופי פעולה
נקודתיים עם המכללה .שיתוף הפעולה נבחן
לאור התוצאות הכספיות הלא טובות של המכללה
בשנתיים האחרונות.
לשם בחינת המתווה יכונס צוות מיוחד בראשות
המנכ"ל החדש ,שיכלול עוד  5חברים בלשכה:
מ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח וסגן הנשיא ,סו"ב
ליאור הורנצ'יק ,המנכ"ל היוצא  -רענן שמחי,
היועמ"ש של הלשכה ,עו"ד עדי בן אברהם ,חווה
פרידמן – המשמשת בתור יו"ר המכללה ,ויו"ר
ליסוב החברה הכלכלית ,צביקה ויינשטיין.
עוד הוחלט בישיבתה שבעקבות ההצלחה
המתמשכת של קמפיין "דבר עם הסוכן שלי",
ירחיבו אותו ויאשרו המשך של הקמפיין .בלשכה
רואים בהתנהלות הקמפיין עד כה כהצלחה ,עם
מסרים מחודדים שמשרתים היטב את סוכני הביטוח.
סו"ב ליאור הורנצ'יק ,מ"מ וסגן נשיא הלשכה:
"מוטי איש עשייה והישגים וכולנו נסייע לו לשחזר
אותם גם בלשכה".

זרקור לסוכנים

מדור חדש :אלה הפעילים הבולטים בלשכה
בכל שבוע יאיר הזרקור של "ביטוח ופיננסים" על פעיל לשכה שכדאי שתכירו > רונית מורגנשטרן
שם :סו"ב עלי טריף ,מנהל הסוכנות
שבבעלותו בכפר ג'וליס ,חבר המועצה
הארצית בלשכה ואחיו של ראש העדה
הדרוזית בישראל השיח מופיק טריף
גיל62 :
מצב משפחתי :נשוי
מקום מגורים :ג'וליס
ותק בענף :מעל  35שנה בענף
התמחות :אלמנטרי ופנסיוני
תחביבים :טיולים ברחבי הארץ
מוטו בחיים" :חשוב לשמור על הקיים"
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן
הביטוח?
"גורמים שונים מטילים גזירות על
הסוכנים וכמו כן יש בירוקרטיה רבה
שמקשה על הענף .כתוצאה מכך אני
מרגיש שהענף הולך ודועך .לדעתי,
עתיד מקצוע הסוכן מעורפל ,וסוכנים
עובדים בחוסר ביטחון להמשך קיום

הענף".
מה תפקידה של הלשכה בתהליכים
אלה?
"הלשכה עושה מאמצים מעל ומעבר
כדי לעזור לסוכן הלשכה .יש לה תפקיד
גורלי וחשוב להמשך קיום הענף.
היא מסייעת גם מבחינה פוליטיות,
גם מבחינה חברתית .היא מסייעת
בתהליכי חקיקה ורגולציה ,היא עוזרת
גם מבחינה חברתית גם דואגת לדעת
קהל אוהדת באמצעות התקשורת".
איזה עצות יש לך לסוכנים כמוך?
"גיבוש ,פרגון ,עקשנות ,אהבה .סוכני
הביטוח חייבים להיות מגובשים ולהיות
ביחד .חשוב להנמיך את תחושת הניגוח
שקיימת מדי פעם בין הסוכנים .מצד
אחד צריך לשמור על תחרות בריאה,
ומצד שני תחרות גורמת לפעמים מצב
של אי נעימות".

טריף | צילום :באדיבות המצולם
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לקראת מכירת השליטה בהפניקס:
רו"ח בני גבאי ימונה ליו"ר הקבוצה

לפני כחצי שנה נחתם הסכם מחייב למכירת השליטה בהפניקס מקבוצת דלק לקרנות זרות •
גבאי יחליף את אסי ברטפלד המשמש יו"ר הפניקס מטעם דלק > רונית מורגנשטרן

ר

ו"ח בני גבאי יתמנה ליו"ר חברת
הביטוח הפניקס במקומו של אסי
ברטפלד ,מנכ"ל קבוצת דלק ,אם
תושלם העסקה למכירת השליטה בהפניקס
מקבוצת דלק לקרנות הזרות סנטרברידג'
וגלאטין פוינט.
גבאי ,לשעבר שותף בכיר במשרד רואי
חשבון ארנסט אנד יאנג ,ועסק בעיקר
בענף הביטוח .היום הוא מכהן כמנכ"ל
משותף של יבואנית הרכב  .UMIהוא
השתתף בתיווך עסקת המכירה של השליטה
( )32.5%בהפניקס מידי קבוצת דלק תמורת
 1.6מיליארד שקל לקרן סנטרברידג' וקרן
גלטין .שתי הקרנות ממתינות לאישור
העסקה מהממונה על רשות שוק ההון
ד"ר משה ברקת ,שצפוי להתקבל בימים
הקרובים.

לפני כחצי שנה נחתם הסכם מחייב למכירת
השליטה בהפניקס מקבוצת דלק שבשליטת
יצחק תשובה ,לקרנות הזרות סנטרברידג'
וגלטין .אז דובר על  30%מהמניות ,ועל פי
הודעת קבוצת דלק ,החברה התחייבה בהסכם
להסדיר לרוכשות רכישה של מניות נוספות
בשיעור של כ־ 2.5%עד תום  ,2019ובתמורה
לסכום נוסף של כ־ 120מיליון שקל,
באמצעות מניות בעסקאות החלף שיבוצעו
על ידה.
כאמור ,גבאי יחליף בתפקיד יו"ר הפניקס,
את אסי ברטפלד מנכ"ל קבוצת דלק,
המשמש יו"ר הפניקס מטעם דלק .אלי
יונס ,מנכ"ל בנק מזרחי טפחות המייצג
את הקרנות בעסקת רכישת הפניקס ,צפוי
להתמנות ליו"ר הפניקס החזקות  -החברה
האם של הפניקס.

אסי ברטפלד ׀ צילום :יח"צ

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
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רן גבאי מונה לסמנכ"ל תפעול ושירות
בקבוצת שגריר
בעבר כיהן גבאי כסמנכ"ל מרכזי השירות של החברה והוא בעל ניסיון של כעשרים שנה בענף
שירותי הרכב • מנכ"ל שגריר :זהו מהלך נדרש לאור תוכניות הצמיחה העתידיות של החברה
> מערכת "ביטוח ופיננסים"

ק

בוצת שגריר שירותי רכב ,מודיעה
על מינוי רן גבאי לתפקיד סמנכ"ל
תפעול ושירות של הקבוצה .גבאי
יהיה אמון על כלל פעילות התפעול
והשירות של החברה :שירותי דרך וגרירה,
רשת מרכזי השירות לפחחות וצבע ,מוסך
מכונאות ,רכב חלופי ובטיחות בתעבורה.
וזאת מתוך הבנה כי מהלך זה יביא לשיפור
תהליכי עבודה ושיתופי פעולה מחוץ
לארגון מול השותפים העסקיים של קבוצת
שגריר :חברות הביטוח ,סוכני הביטוח,
חברות ליסינג והשכרה ,משרד הביטחון,
משטרה ,לקוחות עסקיים ואסטרטגיים
נוספים של הקבוצה.
גבאי ( ,)45בעל תואר ראשון במנהל
עסקים ושמאי רכב מוסמך ,כיהן קודם לכן
כסמנכ"ל מרכזי השירות של החברה ובעל
ניסיון של כעשרים שנה בענף שירותי
הרכב.
ממנכ"ל שגריר ,דוד מיכאל ,נמסר כי
מהלך זה הינו מהלך נדרש לאור תוכניות
הצמיחה העתידיות של החברה וכי ניסיונו
הרב של רן בתחום התפעול והשירות יבוא
לידי ביטוי בכלל תחומי התפעול והשירות

של החברה.
קבוצת שגריר שירותי רכב מספקת משנת
 1984שירותים שונים לחברות הביטוח,
לגופים ממשלתיים ועסקיים הכוללים
שירותי דרך ,הפעלת מרכזי שירות לרכב

המהלך יביא לשיפור
תהליכי עבודה ושיתופי
פעולה מחוץ לארגון מול
השותפים העסקיים של
החברה :חברות הביטוח,
סוכני הביטוח ,חברות
ליסינג והשכרה ,משרד
הביטחון ,משטרה ,לקוחות
עסקיים ואסטרטגיים
נוספים של הקבוצה

גבאי .בעל ניסיון רב | צילום :באדיבות המצולם

ושירותים נוספים .בנוסף ,מעניקה החברה
שירותי שיתוף והשכרת רכבים באמצעות
חברה הבת" ,קאר2גו" ,ללקוחות מהציבור
הרחב לפרקי זמן קצרים .ביוני  2016החלה
להיסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

חדשות | להגיע מוכנים

איך תיערכו לקראת תום שנת המס 2019
רו"ח צביקה משבנק מציג מדריך מפורט שיסייע ויענה על
השאלות החשובות לקראת סוף שנת המס

א

נחנו מתקרבים לתום שנת המס  2019ולעמיתי קופות הגמל וההשתלמות מגיעות
הטבות מס בגין הפקדות בשנת המס החולפת.
לקראת סוף שנת המס עולות לא מעט שאלות ,כמו :מה ההבדל בין עמית מוטב לעמית
שאינו מוטב ומה ההבדל בין עצמאי לשכיר מבחינת ההטבות? האם יש תקרת הכנסה
מזכה? איך לנצל את תקרת ההכנסה להפקדה גם לאובדן כושר עבודה? מהם התשלומים
המותרים עבור מרכיב הפיצויים למעסיק ולעובד? איך מנצלים הטבות מס בפוליסות
פרט?
על כל אלה ועוד מסביר רו"ח צביקה משבנק במדריך מפורט שיסייע לכם להיערך
לכך.
לחוזר המלא לחצו כאן

חשוב להיערך נכון | צילוםShutterstock :
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סכנה גדולה לשוכרים :לא תמיד
כדאי לוותר על ביטוח מבנה
אמנם מבחינה הגיונית נראה שאין סיבה ששוכרי דירה יבטחו את המבנה בו הם מתגוררים ,אך לא כך
הדבר במקרים בהם הם התחייבו להחזיר את הדירה כפי שקיבלו אותה > סו"ב שלמה גילה

ב

ימים האחרונים יצא מסע פרסום ,בעיקר
ברדיו ,שבו נטען ששוכר דירה לא צריך
לבטח ביטוח מבנה .האם זה נכון? לא

בדיוק.
לכאורה יש צדק באמירה זו .מדוע ששוכר יבטח
רכוש שלא שלו? גם אם יגרום נזק לרכוש אפשר
לרשום בביטוח התכולה שהמשכיר יחשב כצד ג'
ואז אם קרה מקרה ביטוחי בעקבות רשלנות ,צד
ג' ישלם את הנזק.
כמעט בכל חוזה שכירות מופיע סעיף שבו
השוכר מתחייב להחזיר את הנכס באותו מצב שבו
קיבל אותו ,וזה סעיף שנוטים להתעלם ממנו ,אבל
פה טמונה הסכנה הגדולה ביותר לשוכר.
לפי דיווחי הרשות הארצית לכבאות והצלה
פעם ב־ 48שעות בממוצע נשרפת דירה כתוצאה
מתקלה במטענים של אופניים או קורקנטים
חשמליים.
היה ופרצה שריפה בדירה  -מי יממן את החזרת
המצב לקדמותו? האם כיסוי צד ג' יספיק כאשר
הוספה בעבר פיסקה שמכירה בבעל הדירה כצד

ג'?
ניקח לדוגמה שני סטודנטים ששוכרים דירת
שלושה חדרים בקומה ראשונה בבנין שבו עשרה
דיירים שקנו ביטוח תכולה .ברוב המקרים יש
להם את סכום ברירת מחדל של צד ג' שנע בין
 500אלף שקל ל־ 1.2מיליון שקל (ברוב החברות
זה מיליון שקל) ואפילו הוגדלו סכומי הכיסוי
לצד ג' לשני מיליון שקל.
היה ופרצה שריפה בדירה המושכרת ,ונניח
שלכל השכנים היה ביטוח דירה ,האם שני מיליון
שקל בפרק הצד ג' יספיקו?
דירת שלושה חדרים ממוצעת בשטח של 70
מ"ר  -עלות כינון היא חצי מיליון שקל .נזק
ממוצע עומד על  250אלף שקל לחצי מהדירות
בבניין .כבר הגענו ל־ 1.75מיליון שקל .נוסיף
נזק לחדר המדרגות ,עוד  300אלף שקל ,וכבר
עברנו את שני מיליון שקל נזק.
וזה עוד לפני עלויות נוספות שייכנסו
לתביעות השיבוב שיגיעו ממבטחי השכנים.
מסקנה :שוכר דירה שהתחייב בחוזה להחזיר

את הדירה באותו מצב שקיבל אותה  -חייב
לבטח גם את מבנה הדירה ,על אחת כמה וכמה
כשזה שכירות של מבנה לעסק ,שם העלויות
גדולות יותר.
על סוכן הביטוח במסגרת ברור הצרכים
לקרוא היטב את חוזה השכירות ולהתאים את
הכיסויים הביטוחיים גם להתחייבויות החוזיות
של המבוטח.
פה היתרון הגדול שלנו על פני מוכרנים
למיניהם .כאשר המבוטח ירגיש שמולו יש
מקצוען שמבין עניין ודואג לו לכיסוי אמיתי,
חשיבות הפרמיה יורדת מאוד וגם הצעת המחיר
תהיה גבוהה יותר .המבוטח יבין את הצורך ואז
הוא יהיה מוכן לשלם.
והיה והמבוטח סירב לבטח מבנה למרות
ההסברים ,עלינו לתעד היטב את ההצעה
והסירוב למקרה ובאמת יקרה מקרה הביטוח ואז
המבוטח "ישכח" שהצענו לו והוא סירב.
הכותב הינו חבר הוועדה האלמנטרית בלשכה
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שוק ביטוח הסייבר האירופי צומח במהירות
דו"ח רשות הביטוח והפנסיה התעסוקתית האירופית חושף את סיכוני הסייבר למבטחים
ומציע כיצד להתגונן בפניהם • בשנה שעברה הסתכם שוויו של שוק ביטוחי הסייבר
בכ־ 295מיליון אירו > סו"ב יוסי מנור

ר

שות הביטוח והפנסיה התעסוקתית
האירופית ( )EIOPAפרסמה את הדו"ח
שלה בנושא "סיכון סייבר למבטחים -
אתגרים והזדמנויות" .הדו"ח איתר את איומי
הסייבר הנפוצים ביותר שעמם מתמודדים
המבטחים והגיע למסקנה כי מערכת הגדרות
נפוצה בנושא סיכוני סייבר תשפר את חוסן
הסייבר של תחום הביטוח .פעולות נוספות יכולות
להיות התייעלות של מסגרות הדיווח על אירועי
סייבר על ידי יצירת מסד נתונים רחב באיחוד
האירופי .עוד מציין הדו"ח כי הדרך הנפוצה
ביותר למכירת פוליסות היא באמצעות שילוב
של סוכנים קשורים ,סוכנים עצמאים ומוכרים
ישירים.
הרשות קובעת כי המבטחים ממלאים תפקיד
מפתח באפשרות להפוך טרנספורמציה לכלכלה
הדיגיטלית .שימוש מוגבר במידע גדול ובמחשוב
ענן הופכים את המבטחים ליותר ויותר חשופים
לאיומי סייבר ,בהתחשב בכמות המידע הסודי
של מבוטחים .יתר על כן ,מבטחים מציעים כיסוי
לסיכון סייבר באמצעות פעילויות החיתום שלהם.
כיסויים מתאימים לביטוח סייבר יכולים לתרום
תרומה חשובה לניהול סיכוני הסייבר העומדים
בפני עסקים וארגונים.
הדו"ח ניתח את סיכון הסייבר משתי הזוויות על
סמך תגובות של  41קבוצות ביטוח גדולות ב־12
מדינות אירופאיות :אוסטריה ,בלגיה ,דנמרק,
פינלנד ,צרפת ,גרמניה ,איטליה ,הולנד ,נורבגיה,
ספרד ,שוודיה ובריטניה .המטרה היא לשפר עוד
יותר את רמת ההבנה של סיכון הסייבר לענף
הביטוח האירופי.

גידול של 72%

עוד בין ממצאי הדו"ח :שוק ביטוח הסייבר של
האיחוד האירופי ,למרות שהוא עדיין קטן בממדיו,
צומח במהירות ,עם גידול של  72%בשנת 2018
מבחינת הפרמיה הכתובה ברוטו עבור המבטחים,
והסתכם בכ־ 295מיליון אירו בשנת  2018לעומת
 172מיליון אירו בשנת .2017
אירועי הסייבר הנפוצים ביותר המשפיעים
על מבטחים הם דואר דיוג ("פישינג") ,זיהומים
זדוניים (תוכנות כופר) ,הסרת נתונים והתקפות
מניעת שירות .ההשלכות העיקריות מהן סבלו
המבטחים בעקבות אירועי סייבר אלה הן הפרעות
עסקיות ועלויות מהותיות למבוטחים ולצדדים
שלישיים.
הנתונים מצביעים על הטרוגניות ביחס למכירת
פוליסות ביטוח הסייבר .הדרך הנפוצה ביותר

הטרוגניות ביחס למכירת פוליסות ביטוח הסייבר | צילוםshutterstock :

למכור פוליסות היא באמצעות שילוב של סוכנים
קשורים ,מתווכים ומוכרים ישירים .חלקו של
כל ערוץ במכירות משתנה מקבוצה לקבוצה.
עם זאת ,הנתונים מראים כי באופן כללי אחד
הערוצים הללו מהווה יותר מ־ 85%ברכישת חוזים
חדשים .נתון מעניין :אף קבוצה לא ציינה בשאלון

היעדר הגישות הכמותיות ,אי הכללת הסייבר
המפורש ותוכניות הפעולה להתמודדות עם
חשיפות סייבר לא חיוביות  -מצביעים כי
המבטחים אינם מודעים למלוא החשיפות
הפוטנציאליות לסיכון הסייבר.
חלק מהמבטחים נקטו בגישה "לחכות ולראות"

טבלת תמותה הינה תוצר של מחקר סטטיסטי אשר מגדיר
בין היתר את הסתברות המוות של אדם בכל גיל נתון .על
מנת להתמודד עם השוני בין קבוצות שונות של אנשים
ניתן לקבוע טבלאות תמותה נפרדות עבור קבוצות שונות
שהשתמשה באינטרנט כערוץ תיווך .זה יכול
לשקף את האופי המסובך יחסית והלא סטנדרטי
של מוצרי הסייבר ,ודורש ערוצי הפצה ידניים
יותר.

אי ודאות לכיסוי

הממצאים מאשרים את הצורך במסגרת חוסן
סייבר לשינוי תקינה עבור מבטחים.
חשיפות סייבר לא חיוביות (כאשר סיכון הסייבר
אינו נכלל במפורש ואינו נכלל בפוליסת ביטוח)
נותרות מקור לדאגה .היעדר השקיפות בחשיפות
שאינן מתקנות חיוב יוצר גם אי ודאות למבוטחים
אם תביעות הסייבר שלהם יכוסו בפוליסות
הביטוח שלהם.

לטיפול בסיכון סייבר שאינו מתקשר .משמעות
הדבר היא כי יישום תוכניות הפעולה לטיפול
בחשיפה לא חיובית תלוי במימושם של אירועים
עתידיים .זה מונע בחלקו על ידי נהלי שוק
סטנדרטיים ,תחרות בשוק ומחוסר נתונים
להערכת סיכון סייבר באופן מלא כדי לתמחר
אותו לפרמיות .גישה זו בהתמודדות עם סיכוני
סייבר יכולה להיות בעייתית במיוחד ,שכן
מבטחים עלולים לסבול מהפסדים בלתי צפויים
משמעותיים במדיניות המסורתית אם יתקיים
אירוע סייבר.
הכותב הוא חבר ועד ההיגוי
לשכות הביטוח באירופה

BIPAR

אגוד
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טבלאות תמותה ושיעורי ריבית :כך
מחשבים מקדם קצבה לפוליסה
חישוב מקדם קצבה שקול אפקטיבית לעלות האקטוארית של קצבת חיים אינסופית המשולמת
מראש • אלו כל המרכיבים איתם תרכיבו את נוסחת החישוב הנכונה > רועי פולניצר

ק

צבה מוגדרת כסדרת תשלומים ,או חלק
מהם ,המשתלמת בדרך כלל בסכומים
קבועים ,בפרקי זמן קצובים ,או שניתן
לקבלם בזמנים אלה למשך תקופה מוגדרת .חישוב
מקדם קצבה שקול אפקטיבית מכל הבחינות
המהותיות לעלות האקטוארית של קצבת חיים
אינסופית המשולמת מראש (קרי ,בתחילת כל
שנה) תשלומים שנתיים שווים בני שקל אחד כל
אחד עד ליום מותו של המבוטח .למעשה ,קצבת
חיים אינסופית הינה קצבה המשתלמת למבוטח
עד סוף חייו.
בשפה האקטוארית מקובל לסמן באמצעות הסימון
) aX(12מקדם קצבה השקול לעלות של קצבת
חיים אינסופית המשלמת מראש החל מגיל X
(קרי ,בתחילת כל חודש החל מיום ההולדת ה־)X
תשלומים חודשיים שווים בני  1/12שקל כל אחד
עד ליום מותו של המבוטח .את מקדם הקצבה
שהגדרתי ניתן לבטא גם במונחים של פונקציות
קומוטציה (ערכי המרה) אשר בהן ניגע בהמשך,
כ־.NX(12)/DX
בנוסף ,כאשר המספר  12מופיע משמאל לסימון
( NX(12)/DXקרי )12NX(12)/DX ,או משמאל
לסימון )( aX(12קרי )12aX(12) ,הרי שמדובר
בתשלומים חודשיים שווים בני שקל אחד כל
אחד ולא בני  1/12שקל כל אחד (ההסבר לכך
הוא פשוט 12 :כפול  1/12שקל שווה לשקל אחד).
לפיכך ,הסימונים הבאים  12NX(12)/DXו־12
) aX(12שווים זה לזה ומייצגים את העלות בגיל
" "Xשל קצבת חיים אינסופית המשולמת מראש
החל מגיל ( Xקרי ,בתחילת כל חודש החל מיום
ההולדת ה־ )Xתשלומים חודשיים שווים בני שקל
אחד כל אחד עד ליום מותו של המבוטח.

טבלאות תמותה

על מנת לחשב את מקדם קצבה ,שהוא כאמור
העלות של קצבת חיים אינסופית המשולמת
מראש החל מגיל ( Xקרי ,בתחילת כל שנה/חודש
החל מיום ההולדת ה־ )Xתשלומים שנתיים/
חודשיים שווים בני שקל אחד כל אחד עד ליום
מותו של המבוטח ,יש לבחור תחילה טבלת
תמותה ושיעור ריבית.
טבלת תמותה הינה תוצר של מחקר סטטיסטי
אשר מגדיר בין היתר את הסתברות המוות
של אדם בכל גיל נתון .על מנת להתמודד עם
השוני בין קבוצות שונות של אנשים ניתן לקבוע
טבלאות תמותה נפרדות עבור קבוצות שונות.
נדגיש כי מאחר שמדובר בטבלה סטטיסטית,

תוחלת החיים משתנה בעקבות שינויים באורח החיים | צילוםshutterstock :

הטבלה עצמה מייצגת את המצב הממוצע -
כלומר ,את הסתברות המוות של האדם הממוצע
על פני גילאים שונים.
עוד נסביר כי העלות של קצבת חיים אינסופית
המשולמת מראש החל מגיל ( Xקרי ,בתחילת כל

כל אחד מהתשלומים השנתיים הצפויים להשתלם
בתחילת כל יום הולדת בהסתברות המותנית
לשרידות ממועד החישוב ועד לכל יום הולדת.
למעשה על ידי שימוש בהסתברויות תמותה,
שיעור ריבית ונוסחאות אקטואריות שונות ,ניתן
לגזור פונקציות קומוטציה .פונקציות הקומוטציה
המשמשות לגזירת מקדמי קצבה הן בדרך כלל
מהצורה  NX(12) ,NXו־ .DXה־" "Xבפונקציות
הקומוטציה מסוג  Nלעיל מציין את הגיל שבו
מתחילה קצבת החיים האינסופית להיות משולמת
בעוד שה־ "Xבפונקציית הקומוטציה מסוג D
מציין את הגיל במועד ההיוון .העלות האקטוארית
של קצבת חיים אינסופית מחושבת כאמור על ידי
היוון כל אחד מהתשלומים שצפויים להתקבל בכל
גיל ממועד הערכת השווי ועד גיל  110והכפלתו
בהסתברות לשרוד עד לגיל התשלום.
פונקציות הקומוטציה נועדו להקל על ביצוע
חישוב מקדמי הקצבה בימים שלפני זמן המחשב
ותוכנת האקסל.

שנה החל מיום ההולדת ה־ )Xתשלומים שנתיים
שווים בני שקל אחד כל אחד עד ליום מותו של
המבוטח שווה לסך מכפלות הערכים הנוכחיים של

הנחת תמותה

טבלת תמותה הינה תוצר של
מחקר סטטיסטי אשר מגדיר
בין היתר את הסתברות
המוות של אדם בכל גיל נתון.
על מנת להתמודד עם השוני
בין קבוצות שונות
של אנשים ניתן לקבוע
טבלאות תמותה נפרדות
עבור קבוצות שונות

הנחת התמותה הינה הנחה מהותית להערכת
מקדם קצבה .כידוע ,תוחלת החיים הולכת
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ומשתנה בעקבות שינויים ברפואה ובאורח
החיים של אנשים .ההנחות האקטואריות כוללות
התייחסות להמשך הארכת תוחלת החיים בעתיד.
שיעורי התמותה שבהם עשיתי שימוש להלן
נכונים ליום  .31/12/2015הנחת קצב הירידה
בשיעורי התמותה (הגורמת להארכת תוחלת
החיים) ,מיום  31/12/2015ואילך ,הינה לפי חוזר
ביטוח  2018-119בנושא "תיקון הוראות החוזר
המאוחד לעניין מדידת התחייבויות  -עדכון
מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון
מודל שיפורי תמותה לחברות ביטוח ולקרנות
הפנסיה" של אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
במשרד האוצר ,מיום  16ביולי ( 2019להלן "חוזר
ביטוח .)"2019
ראוי לציין את אי הוודאות הרבה לגבי הנחה
זו ,ואת העובדה כי גם הנחות אחרות יכולות
להיות סבירות באותה מידה .נסביר כי למרות
ששיעורי התמותה בפועל יציבים יחסית ,והנחת
התמותה תואמת לניסיון בצורה יחסית טובה,
לגורם התמותה קיימת אי־ודאות רבה לגבי
העתיד הרחוק ,זאת בגלל קצב השינוי בתוחלת
החיים ,שקשה להעריך ועלול להיות שונה
מהותית מההנחה הקיימת .קצב השינוי בתוחלת
החיים מושפע משינויים התנהגותיים וחברתיים
ומהתפתחויות רפואיות ,הן בעבר והן בעתיד,
וגורמים אלה יכולים להשפיע על תוחלת החיים
באופן משמעותי ובלתי צפוי ,בנוסף לעובדה
שהתפתחויות בגורמים עצמם אינן ניתנות
לצפות בצורה מספקת.
לשם הפשטות ועל מנת להקל על הסבר החישוב,
אנו נשתמש אך ורק בפונקציות קומוטציה
הנגזרות מלוח תמותה חוזר ביטוח  2019מותאם
לשנת  2019וריבית נטו של  3.25%לשנה.
על מנת לחשב את העלות האקטוארית של
קצבת חיים אינסופית המשולמת מראש החל
מגיל ( 50קרי ,בתחילת כל שנה) תשלומים
שנתיים שווים בני שקל אחד כל אחד עד ליום
מותו של המבוטח שגילו במועד ההיוון הוא
 ,50באמצעות חוזר ביטוח  2019מותאם לשנת
( 2019גברים) ומשיעור ריבית של  3.25%לשנה,
המספר המתאים מהעמודת ה־ NXמחולק במספר
המתאים מהעמודת ה־.DX
המספר המתאים עבור  NXמתקבל מחיתוך שורת
הגיל שבו הקצבה תתחיל להשתלם עם עמודת ה־
 NXוהמספר המתאים עבור  DXמתקבל מחיתוך
שורת הגיל שבו נקבע הערך הנוכחי עם עמודת
ה־ .DXכאשר הקצבה מוערכת לאותו גיל שבו
היא מתחילה להשתלם ,הרי שאותו הגיל (50
במקרה דנן) משמש הן עבור ה־ NXוהן עבור ה־
 .DXמקדם הקצבה השנתי שווה ל־430,834.6672
( NXעבור  )X = 50לחלק ל־DX( 20,005.1571
עבור  ,)X = 50או  .21.536מאחר שמדובר במקדם
קצבה שנתי עלינו לכפול אותו ב־ 12ואז נקבל
מקדם קצבה חודשי של .258.434
העלות האקטוארית של קצבת חיים אינסופית
המשלמת מראש החל מגיל ( 50קרי ,בתחילת כל
חודש) תשלומים חודשיים שווים בני  1/12שקל

כל אחד עד ליום מותו של המבוטח שגילו במועד
ההיוון הוא  ,50או אז מקדם הקצבה יהיה שווה ל־
) NX(12לחלק ל־ .DXלכן מקדם הקצבה השנתי
יהיה שווה ל־ NX(12(( 421,665.6368עבור = 50
 )Xלחלק ל־ DX( 22,569.8501עבור ,)X = 50
או  .21.078מאחר שמדובר במקדם קצבה שנתי
עלינו לכפול אותו ב־ 12ואז נקבל מקדם קצבה
חודשי של .252.934
העלות האקטוארית של קצבת חיים אינסופית
המשלמת מראש החל מגיל ( 50קרי ,בתחילת כל

 12כפול מקדם קצבה שנתי של  .)21.078כאשר
הגיל במועד ההיוון זהה לגיל שבו אמורה הקצבה
להתחיל להשתלם והקצבה היא קצבת חיים
אינסופית המשלמת מראש (קרי ,בתחילת כל
חודש) תשלומים חודשיים שווים בני שקל אחד
כל אחד עד ליום מותו של המבוטח ,הרי שמקדם
הקצבה השנתי יחושב כ־.12NX(12)/DX
אם קצבת חיים אינסופית משלמת מראש
(קרי ,בתחילת כל חודש) תשלומים חודשיים
שווים בני  1/12שקל כל אחד עד ליום מותו

קצבת חיים אינסופית משתלמת למבוטח עד סוף חייו | צילוםshutterstock :

חודש) תשלומים חודשיים שווים בני שקל אחד
כל אחד עד ליום מותו של המבוטח שגילו במועד
ההיוון הוא  ,50או אז העלות האקטוארית של
קצבה שכזו תהיה שווה ל־ 12כפול העלות של

הנחת התמותה הינה הנחה
מהותית להערכת מקדם
קצבה .כידוע ,תוחלת החיים
הולכת ומשתנה בעקבות
שינויים ברפואה ובאורח
החיים של אנשים .ההנחות
האקטואריות כוללות
התייחסות להמשך הארכת
תוחלת החיים בעתיד
האקטוארית של קצבת חיים אינסופית המשולמת
מראש החל מגיל ( 50קרי ,בתחילת כל חודש)
תשלומים חודשיים שווים בני  1/12שקל כל
אחד עד ליום מותו של המבוטח ,או לחילופין

של המבוטח ,מתחילה בגיל אחד ( )Xומוערכת
לגיל אחר ( ,)Yאו אז מקדם הקצבה יחושב כיחס
של המספר המתקבל מחיתוך שורת הגיל שבו
הקצבה תתחיל להשתלם ( )Xמחולק במספר
המתקבל מחיתוך שורת הגיל במועד ההיוון ()Y
עם עמודת ה־.DX
לדוגמה ,נניח ואנו רוצים להעריך את העלות
האקטוארית של קצבת חיים אינסופית המשולמת
מראש החל מגיל ( 67קרי ,בתחילת כל חודש)
תשלומים חודשיים שווים בני  1/12שקל כל
אחד עד ליום מותו של המבוטח ,שגילו במועד
ההיוון הוא  .60למעשה ,באמצעות פונקציות
הקומוטציה הנגזרות מאותה טבלת תמותה
ואותו שיעור ריבית ,מקדם הקצבה השנתי שווה
ל־ NX(12(( 162,235.8993עבור  )X = 67לחלק
ל־ DX( 14,309.3196עבור  ,)X = 60או .11.338
מאחר שמדובר במקדם קצבה שנתי עלינו לכפול
אותו ב־ 12ואז נקבל מקדם קצבה חודשי של
.136.053
הכותב הוא מייסד ומנכ"ל לשכת מעריכי
השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל
()IAVFA
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מילה מול מילה
פוליסת מחלות קשות שהפיק סוכן הובילה לתביעה שהוגשה נגדו ,בטענה כי סוכנות הביטוח
התרשלה כאשר הפיקה את הפוליסה • עו"ד עדי בן אברהם מסביר איך עבודה מקצועית
ותיעוד ההליך סייעו לו בהגנתו
לי זה לא יקרה" זה משפט שאני שומע פעם
אחר פעם כאשר אני מתריע על חשיפות
אפשריות במשרד הסוכן ,ואני לא מתכוון
רק לתגובה ביחס לביקורות רשות שוק ההון ,אלא
בעיקר להתנהלות מול הלקוחות ובעיקר בהליך
הרגיש של צירוף הלקוח למוצר ביטוחי.
מדובר על תהליך מקצועי ורגיש ועל כן חשוב
מאוד לעשותו בצורה זהירה .השבוע נדבר על
תביעה שהוגשה נגד סוכן ביטוח בגין פוליסת
מחלות קשות ,תוך שהלקוחה טענה כי סוכנות
הביטוח התרשלה כאשר הפיקה עבורה את
הפוליסה.
סיפור המעשה :הלקוחה בוטחה בפוליסת מחלות
קשות אשר כללה שחרור מתשלום פרמיות לאחר
שלושה חודשי המתנה .הפוליסה הופקה על ידי
סוכן הביטוח אשר נפגש עם המבוטחת בדירתה
והחתים אותה על טופס ההצעה .לאחר מספר
שנים ,חלתה התובעת במחלה מסוג "פמפיגוס
וולגריס" אשר לטענתה הינה מחלה חשוכת
מרפא ולכן פנתה ,בין היתר ,בדרישה לתגמולי
ביטוח על פי הפוליסה .חברת הביטוח דחתה את
התביעה בטענה כי המחלה אינה כלולה ברשימת
המחלות המנויות בפוליסה ובנוסף נטען להסתרת
מידע.
המבוטחת הגישה תביעה ואף ציינה כי הוכרה על
ידי המל"ל עם  80%נכות לצמיתות וכן הוסיפה כי
במעמד החתימה על הצעת הביטוח היא שאלה את
הסוכן מה הכוונה למחלה קשה ,ונמסר לה על ידי
סוכן הביטוח כי "כל מחלה שאינה עוברת הינה
מחלה קשה".
חברת הביטוח טענה כי במועד רכישת הפוליסה
לא ניתן היה לרכוש פוליסה הכוללת את המחלה
פומפיגוס וולגריס ממנה סובלת התובעת.
סוכן הביטוח טען כי הוא אכן נפגש עם הלקוחה
במהלך  ,2009הסביר לה על הפוליסה ,הבהיר
על מרכיבי המחלות הקשות ,אך מעולם לא אמר
לה שהנספח כולל כל מחלה קשה והוא אף הניח
את הפוליסה בתיבת הדואר של המבוטחת והיא
אישרה לו כי אספה את הפוליסה למחרת היום.
כאשר נדחתה התביעה ,ציין הסוכן כי נסע לביתה
של המבוטחת וביקש את הפוליסה אך היא אמרה
שהיא נמצאת "גבוה בארון" ואין לה כוונה להביא
אותה.
בית המשפט קובע כי פוליסת ביטוח היא
חוזה בין שני צדדים ,אשר תכליתו לגלם את
המטרות והאינטרסים שהצדדים מבקשים להגשים

"

תכלית הפוליסה לגלם את המטרות והאינטרסים שהצדדים מבקשים להגשים | צילוםShutterstock :

כאשר פועלים בצורה מקצועית ומוסדרת בתיעוד הליך
השיווק ,תוך התייחסות עניינית ללקוח ,זה ישמש כהגנה
מפני מכלול של טענות כלליות כנגדכם
ורק בהעדר נתונים מספיקים על אומד דעתם
הסובייקטיבי ,או בהתקיימותו של קושי ממשי
לחלצו ,ניתן לפנות לתכלית האובייקטיבית של
החוזה ,ולנסות לאתר את המטרות והאינטרסים
שחוזה מאותו סוג נועד להגשים.
בפוליסה של המבוטחת היו ארבע קבוצות
של מחלות אשר ריכזו  24מחלות ואירועים
רפואיים בסך הכל .בית המשפט מדגיש כי מחלת
הפומפיגוס וולגריס ,אשר בגינה הוגשה תביעת
המבוטחת ,אינה נכללת בהן  -לא באופן מפורש
ולא באופן משתמע ולא ניתן לאפשר מצב בו יש
להתעלם מרשימת המחלות.

תיעוד ההליך

צילום ראש :גיא קרן

לעניין רשלנות סוכן הביטוח טוענת המבוטחת
כי הוא הטעה אותה כשגרם לה האמין כי "כל
מחלה שאינה חולפת תחשב כמחלה קשה" ,אלא
שבית המשפט מדגיש כי מדובר על "עדות יחידה"
וכי עדות זו לא עקבית וסבירה פחות מעמדתו

הברורה של סוכן הביטוח.
בית המשפט מוסיף ומדגיש כי מצא את גרסתו
של סוכן הביטוח עקבית שכן בתצהירו שטח סוכן
הביטוח את תהליך עבודתו בעת שיווק פוליסות
ביטוח :כיצד נפגש עם המבוטחת בביתה ,הסביר
על הפוליסה ,הסביר על הקבוצות הקיימות לסוגי
מחלות ובעיקר התמקד על מחלות הלב והסרטן,
שכן הוא לא עובר על כל מחלה .בית המשפט
מחדד כי עדות הסוכן מאופיינת בפירוט רב
גם לגבי הפגישה ותיאורה ,לעומת עדותה של
המבוטחת .התביעה נדחית והמבוטחת מחויבת
בהוצאות.
פסק דין זה מצטרף לרשימת פסקי הדין
המלמדים כי כאשר פועלים בצורה מקצועית
ומוסדרת בתיעוד הליך השיווק ,תוך התייחסות
עניינית ללקוח ,יכול הדבר לשמש הגנה מפני
מכלול של טענות כלליות כנגדכם ,ללא קשר
לשאלת קיום חוזר הצירוף או אם לאו.
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח
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ביטוח בעולם

דוד ליפקין

כרסום נוסף בהכנסות מבטחי
המשנה בשל אסונות הטבע
הגדולים

נ

זקים של מיליארדי דולר שנגרמו כתוצאה מאסונות הטבע שהיו
במהלך שנת  2019מביאות לכרסום נוסף בהכנסות של חברות ביטוח
המשנה הגדולות בעולם ,כך על פי חברת הדירוג  .AM BESTזאת בנוסף
לפגיעה בהכנסות בשל שיעורי הריבית הנמוכים.
הדו"ח מציין ,שלאסונות הטבע הגדולים שאירעו השנה ,כדוגמת הוריקן
דוריאן בקאריביים ובארה"ב
והטייפונים שפקדו את יפן ,היו בעלי
השפעה על הרווחיות והתמחור של
מבטחי המשנה הגדולים.
ומה היקף ההפסדים למבטחים
מההוריקן והטייפונים? ההערכה
של חברת הדירוג היא ,שהנזקים
מההוריקן נעים בין  6ל־ 9מיליארד
השפעה רבה של גורמי הטבע על המבטחות דולר וההפסדים מהטייפונים ביפן
נעים בין  14ל־ 19מיליארד דולר.
על רקע נתונים אלה ,מעריכה  AM BESTשתהיה עליית פרמיות של
מבטחי המשנה בין ינואר לאפריל  - 2020במיוחד המבטחים החשופים
לשוק הביטוח היפני ילחצו על ייקור פרמיות הביטוח.

למשרד ביטוח מצליח בפתח תקוה דרוש/ה חתם/ת
ביטוח עסקים ואחריות מקצועית כולל חידושים
ומכירות בעל/ת ידע במערכות חברות הביטוח.
משרה מלאה /חלקית תנאים טובים למתאימים עם
אפשרויות קידום .המשרה עם בסיס ובונוסים גבוהים
למתאימים זריזות ,תודעת שירות גבוהה ,יכולת מו''מ
מול עסקים .ניסיון בחיתום עסקי – חובה .ידע במכירות
וניסיון מסחרי – יתרון .קורות חיים נא לשלוח ל:
jobs@yeadim-bit.co.il
לסוכנות ביטוח מובילה בגן יבנה דרוש/ה פקיד/ה
לביטוח אלמנטרי הכולל רכב ,דירה ועסקים .ידע בביטוח
חיים יתרון  .ניסיון חובה.ניסיון בנתינת שירות מכירתי
ללקוחות קיימים וחדשים .תנאים מצוינים ושעות עבודה
נוחות.קו"ח למייל B@BD2.CO.IL :
דרושה פקידת ביטוח אלמנטר טובה בירושלים ,
משרה מליאה גמישה  ,תנאים טובים  .אבי לוק נייד
0505441070
למשרד לתכנון פיננסי באשדוד דרוש סוכן/ת ביטוח בעל
רשיון  .המשרד יעניק מעטפת כוללת של תפעול  .מתאים
למי שמחפש בית חם ומסלול להתפתחות אישית קורות
חיים נא לשלוח לכתובתplan@asee.co.il :
"מבוקש" עו"ד עם ניסיון בביטוח אלמנטרי שמעוניין/
נת לפתוח בקרייה של יועץ ביטוח אלמנטרי .נא לפנות
לשמעון . 0505492619
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

קמפיין "דבר עם הסוכן שלי"
בקרוב על מסכי הטלוויזיה

ה

וועד המנהל של לשכת
סוכני ביטוח החליט
השבוע להמשיך בקמפיין
שנחל הצלחה ולהעלות אותו
לשידור בערוץ  13למשך
החודש הקרוב.
מדובר בלינקים של חסויות
שיימשכו כ־ 7שניות וישודרו
בסמוך לתחזית או למבזקי
החדשות בתוכניות הבוקר,
אחה"צ והערב ,בהם יופיע
דידי הררי במסר קצר של
דבר עם הסוכן שלי.
מלשכת סוכני ביטוח
נמסר" :מדובר בפרסום קצר,
ממוקד ומהיר שיעביר מסר
ברור  -שלא ניתן בלי סוכן
בתחום האלמנטרי ,הפנסיוני
והבריאות".
מהלשכה לא נמסר מהו התקציב שהועמד לפרסום.

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים

חדשות
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בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

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.
אווירה חמה ומשפחתית ,הפקות אירועי גיבוש חברה,
הכשרות במקום .לשליחת קו"ח . jobs@ins2000.co.il
או  052-4175111בוואטאפ

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־052 9591333־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
בצער משפחת מירוני על
פטירתו של חבר הלשכה

שלום צבי

ז"ל

שלא תדעו עוד צער

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
מחפש לעשות שת''פ עם סוכן אלמנטרי ומעוניין לקנות
תיק ביטוח חיים .רומן 051-5516645 -
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

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה
שי מוריאל על פטירת אביו

עזרא מועלם
שלא תדע עוד צער

ז"ל

