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"סוכני הביטוח
הם סוכני השינוי"

שני שרביט ,סמנכ"לית מדיניות במערך הסייבר
הלאומי ,מסבירה בראיון מיוחד לקראת כנס
אלמנטר על החשיבות של סוכני הביטוח בהכרת
סיכוני הסייבר ובהשפעתם על העלאת הביקוש
לביטוחי סייבר > עמ'2
הסלמה בדרום

לסוכנים חברי הלשכה

מחיר למזדקן

יו"ר הוועדה האלמנטרית
עם טיפים להתמודדות
עם רשות המיסים וסוגיות
הפיצויים > עמ' 10

פוליסת אכ"ע חדשה מציעה
לחברי הלשכה מסלולים
מודולרים ומחירים נוחים

חיים אטקין ,שמאי מקרקעין,
מסביר על התוכנית
החדשנית  מדריך

> עמ' 8

> עמ' 14
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השרים גלנט וגמליאל ישתתפו בכנס
אלמנטר שייפתח בשבוע הבא באילת

שר העלייה והקליטה יישא דברים בכנס  כמו כן ,ייחשף בו המהלך הראשון מסוגו של מערך הסייבר
הלאומי בשיתוף הלשכה להעלאת הביקוש לביטוח סייבר > רונית מורגנשטרן

ש

ר העלייה והקליטה יואב גלנט,
והשרה לשיוויון חברתי ,גילה גמליאל,
הודיעו כי ישתתפו בערב הפתיחה של
כנס אלמנטר שיתקיים בשבוע הבא באילת.
כ־ 1,500סוכנים וסוכנות ,בכירים בענף הביטוח,
במשק העסקי ובכנסת ,יעשו דרכם לעיר הדרומית
ביום שני הקרוב ,אז ייפתח "כנס אלמנטר "2019
של לשכת סוכני ביטוח .הכנס יתקיים בין ה־18
ל־ 21בנובמבר ,במלון "דן אילת".
אחד הנושאים החדשניים והמרתקים עליו ידונו
בכנס יהיה ביטוח הסייבר .שני שרביט ,סמנכ"לית
המדיניות במערך הסייבר הלאומי ,תחשוף מהלך
ראשון מסוגו בשיתוף עם לשכת סוכני ביטוח
להכשרת סוכני ביטוח בתחום הסייבר ,כך שתוך
כחמש שנים כ־ 800סוכני ביטוח יתמחו בתחום
הסייבר באופן מלא.
בראיון עם שרביט ,שיפורסם במגזין "ביטוח
ופיננסים" שיופץ בכנס ,היא מציינת כי "סוכני
הביטוח הם ערוץ השיווק העיקרי של מוצרי
ביטוח לעסקים קטנים ובינוניים ,ושליטתם
בסיכוני הסייבר היא קריטית ליצירת עלייה
בביקוש לביטוח סייבר ,לכן הם מהווים סוכני
שינוי של ממש".
לדבריה ,רק כ־ 11%מהעסקים מבוטחים
בישראל בביטוח סייבר ייעודי" .יש פער גדול בין
הנזק הפוטנציאלי לבין הכיסוי הקיים של חברות
הביטוח; אנחנו רוצים לצמצם את הפער הזה כי
הביטוח הוא כלי להתאוששות המשק ממתקפות
סייבר .מערך הסייבר הלאומי רואה בביטוח
מרכיב חיוני ביכולת ההתאוששות של המשק
לאחר מתקפות סייבר ,משום שהביטוח מקטין
את הסיכון הכלכלי של המגזר העסקי .בנוסף,
מערך הסייבר רואה בהליך החיתום הביטוחי,
שבודק את מערכות ההגנה של בעל העסק ,כלי
עקיף לשיפור ההגנה הכוללת של המשק" .לדברי
שרביט ,אמנם שוק ביטוחי הסייבר גדל ,וגם
בישראל ,אך לא בקצב מספק.

מח"כים ועד מנכ"לים
בערב הפתיחה של הכנס ,שיתקיים באולם
פביליון של מלון הרודס בוטיק ,יישאו דברים
השר יואב גלנט ,מבקר המדינה מתניהו אנגלמן,
הממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ד"ר
משה ברקת ,נשיא לשכת עורכי הדין עו"ד אבי

ביטוח
ופיננסים

מימין :גלנט וגמליאל .ישתתפו בכנס אלמנטר ׀ צילומים :יח"צ

חימי ,ראש העיר אילת מאיר יצחק הלוי ,גיא
רוטקופף מנכ"ל איגוד חברות הביטוח וכמובן,
סו"ב ישראל גרטי ,יו"ר ועדת אלמנטר בלשכה
וסו"ב ליאור רוזנפלד נשיא לשכת סוכני ביטוח.
בערב הפתיחה ,אותו ינחה הבדרן והשדרן דידי
הררי ,יוענק פרס מפעל חיים לשלמה אליהו,
יו"ר מגדל אחזקות.

"שליטתם של סוכני
הביטוח בסיכוני סייבר
היא קריטית ליצירת עלייה
בביקוש לביטוח סייבר"
בכנס ישתתפו חברי כנסת ,בהם אנטאנס
שחאדה (יו"ר מפלגת בל"ד) ,אלכס קושניר ,עו"ד
רויטל סויד ,מיכאל מלכיאלי ומתן כהנא.
ברב־שיח ייחודי בנושא מקומו של סוכן הביטוח

בעולם הפרט המשתנה ישתתפו מנכ"לי החברות
כלל ביטוח ,מנורה מבטחים ,הפניקס ,איילון
ושלמה ביטוח.
האלוף במיל' יצחק בריק ,נציב קבילות החיילים
לשעבר ,יספר למשתתפים על מוכנות צה"ל
למלחמה ,על רקע האיומים הנוכחיים על ישראל.
ערן יעקב ,ראש רשות המסים ,יישא אף הוא
דברים ביום השלישי של הכנס.
הכנס יהיה גדוש בהרצאות מקצועיות ,סדנאות
ולצדן מופעי בידור כשבמופע המרכזי יארחו
חברי להקת אתניקס את הזמר והיוצר עברי
לידר.
גם בכנס אלמנטר השנה לא ייפקד מקומם
החשוב של חידון הלשכה לסוכנים האלמנטריים,
שהזוכים בו יקבלו פרסים מידי סגן ומ"מ נשיא
הלשכה סו"ב ליאור הורנצ'יק .את תוצאות סקר
שביעות הרצון מחברות הביטוח בתחום הביטוח
הכללי ,שכול הענף מחכה להן ,יפרסם סו"ב גרטי
בפני משתתפי הכנס בבוקר יום רביעי (היום
השלישי לכנס).
בערב האחרון לכנס יתקיים גם טקס פרידה
ממנכ"ל הלשכה היוצא רענן שמחי.

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 | shutterstock :צילומי אילוסטרציהshutterstock :
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ועדת הכספים תדון בשבוע הבא במשבר
הביטוח הסיעודי
חברות הביטוח במפגש בלשכה" :לא יהיה מצב שלא יהיה ביטוח סיעודי פרטי"  גם מגדל הודיעה
בתחילת השבוע על הפסקת השיווק של פוליסות סיעוד חדשות > רונית מורגנשטרן

ב

עקבות פנייתו של נשיא הלשכה ,סו"ב
ליאור רוזנפלד ,הודיע יו"ר ועדת
הכספים בכנסת ,ח"כ משה גפני ,כי
הוא יכנס את הוועדה לדון במשבר הסיעוד ,ככל
הנראה בשבוע הבא.
כמו כן ,מגדל ,החברה האחרונה שעוד שיווקה
ביטוחי סיעודי ,הודיעה ביום שני השבוע כי היא
נאלצת להפסיק את שיווק פוליסות הסיעוד.
בהודעת עו"ד שרונה תושיה־פישר ,סמנכ"לית
ומנהלת תחום הבריאות במגדל ,היא מציינת ,כי
הדבר נעשה לאחר ניסיונות למתן מענה לצורכי
הציבור ,שלצערה של החברה לא הבשילו בשלב
זה.
בהודעה נאמר עוד" :אנחנו עדיין מקווים כי
בעתיד ,ובאישור הגורמים הרגולטורים ,נוכל
לשוב ולשווק ביטוח סיעודי שייתן מענה לציבור,
בפוליסה המאפשרת התמודדות טובה יותר עם
שינויים ארוכי הטווח בתוחלת החיים ובסביבת
הריבית".
מגדל הייתה החברה האחרונה שנותרה בתחום
ועם ההחלטה להפסיק לשווק ביטוחי סיעוד פרטי,
נסתם הגולל על התחום הזה בישראל.

מגבשות אלטרנטיבות
במפגש מיוחד של עשרות סוכני וסוכנות הלשכה
עם ראשי אגפי הבריאות בחברות הביטוח ,עמד
נושא הביטוח הסיעודי במרכז ההתעניינות .המפגש
אורגן בידי ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה,
שבראשות סו"ב איגור מורי ,והוא התקיים במכללה
לפיננסים וביטוח בבניין הלשכה בתל אביב.
בפתח הפגישה ,אחד הסוכנים אמר שחייבים
לפתור את הבעיה ,שפוגעת קשות בציבור
בישראל ושאל איך החברות מתכננות לפתור את

ח"כ גפני .האם יימצא פתרון? | צילום :גיא קרן

הוואקום שנוצר בנושא" :איך מתכוננים לחזור?
באיזה תנאים ובאלו עמלות לסוכנים?" שאל
סייפר בעידוד סוכנים נוספים.
פנינית ויינשטיין ,סגנית מנהלת אגף בריאות
באיילון השיבה" :אני בטוחה שכל חברה מגישה
בימים אלה אלטרנטיבות – בין אם על ידי פיצוי
חד פעמי ,ללא ערכי סילוק ועוד".
שלומי צייג ,מנהל תחום הרגולציה במנורה:
"מבטח המשנה המרכזי 'סקור' יצא מישראל;
יש את נושא הריבית הנמוכה ואת דרישות ההון
הרגולטוריות ,הסולבנסי ,לרתק הון ,ויש סיבות
נוספות למצב כמו העלייה בתוחלת החיים
והגידול בשיעורי התחלואה .כל הגורמים האלה
הביאו למצב של הפסקת השיווק .אנחנו במנורה
החלטנו ,שכל עוד הריבית כל כך נמוכה ,אנחנו
לא יכולים לשווק".
לשאלה ,מדוע לא חיכו החברות עד ליציאת

סקור מישראל בתחילת  ,2020ענה צייג" :לא
רצינו להגיע למצב של מכירת סוף עונה ,כי
אנחנו צריכים לרתק על כל פוליסה שנמכרת 3־4
שקלים .לא הפסקנו בבת אחת – קודם הפסקנו את
הביטוח לכל החיים ,אבל הריבית המשיכה לרדת
וקיבלנו החלטה להפסיק לחלוטין .גם אנחנו
פועלים מול הרשות למציאת פתרונות".
לשאלת סוכן אחר ,מדוע אם היה ידוע לפני שנה
על הקושי עם מבטח המשנה המרכזי ,לא נעשו
מאמצים למצוא מבטח משנה אחר ,ענה דייוויד
ארנון ,משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת הבריאות
בכלל ביטוח" :מבטחי המשנה לא רוצים לבוא.
כל הניסיונות שלי להשיג מבטח משנה אחר
עלו בחרס .לא מסתירים מכם מבטח משנה שכן
רוצה .לגבי פוליסות המשכיות לקולקטיבים ,יהיו
והנושא מטופל ונמצא על המדף".

המוצר הקיים בעייתי
שרון דונסקי ,סמנכ"לית ,מנהלת תחום הבריאות
בהראל" :לאור התנאים החדשים שנוצרו ,אנחנו
עובדים על פתרונות .טיפה סבלנות .גם הרשות
מבינים שהמוצר האידיאלי ששווק עד היום ,הוא
בעייתי ,ולכן הם צריכים להיות גמישים ונתקדם.
לא יהיה מצב שלא יהיה ביטוח סיעודי פרטי
בישראל".
דפנה שפירא ,משנה למנכ"ל הפניקס" :אנחנו
עדיין משווקים מוצר ביטוח סיעודי פרטי ללקוחות
חדשים שמוגבל מגיל  25עד .70
עו"ד שרונה תושיה־פישר ,סמנכ"ל ומנהלת
תחום הבריאות במגדל" :אנחנו נעשה כל מאמץ
למצוא פתרון .במגדל ניסיתי למשוך כמה שיותר
זמן ולראיה אנחנו נשארנו עד הסוף ,גם מעבר
לחברות האחרות שכבר יצאו מהתחום".

והרי התחזית לחורף הקרוב:

טוב שיש דרכים
לפייסבוק <<
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רוזנפלד בפנייה לראש רשות התחרות" :מתנגדים
נחרצות לכניסת חברות האשראי לתחום הביטוח"
נשיא לשכת סוכני ביטוח ,סו"ב ליאור רוזנפלד ,יוצא במכתב חריף לממונה על רשות התחרות,
עו"ד מיכל הלפרין > רונית מורגנשטרן

ב

עקבות פניית חברת כרטיסי האשראי
מקס (לשעבר לאומי קארד) לרשות שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון ,לקבל היתר לשיווק
ביטוח ,פנה הממונה ד"ר משה ברקת אל הממונה
על רשות התחרות עו"ד מיכל הלפרין ,לחוות
דעתה בנושא .חברת מקס אף הודיעה רשמית כי
היא פועלת להקמת סוכנות ביטוח.
נשיא לשכת סוכני ביטוח ,סו"ב ליאור
רוזנפלד ,יוצא במכתב חריף לממונה על רשות
התחרות ,עו"ד מיכל הלפרין" :מתנגדים נחרצות
להשתלטות חברות האשראי על תחום הביטוח",
כותב רוזנפלד במכתבו.
בלשכה מודאגים שכניסת "גורם כה חזק
המעורב במהלך חייהם של רוב רובם של אזרחי
מדינת ישראל ,מכיר את הוצאותיהם השוטפות,
מנתח באופן סדיר ועל בסיס יומיומי את
רמתם הכלכלית למול הכנסותיהם השוטפות
והוצאותיהם המפורטות מידי חודש ,על ידו ,יגרום
לפגיעה קשה ומהותית בענף הביטוח".
בלשכה אף חוששים שחברות כרטיסי האשראי
ינצלו את כוחן להפעיל לחצים פסולים על הציבור,
דרך הפעלת אילוצים מרומזים על הציבור שזקוק
לחברות באופן שוטף" .מצ"ב המכתב:
לשכת סוכני הביטוח שהח"מ עומד בראשה,
מונה מעל  5,000סוכנים עצמאיים ,אשר
פועלים לטובת ציבור המבוטחים בישראל.
לשכת סוכני ביטוח תאמר בפה מלא ובצורה
ברורה :אנו מתנגדים נחרצות לכניסת חברות
האשראי לתחום הביטוח.

1
2

פגיעה קשה בענף

3

אין ספק כי כניסה של גורם כה חזק
המעורב במהלך חייהם של רוב רובם של
אזרחי מדינת ישראל ,מכיר את הוצאותיהם
השוטפות ,מנתח באופן סדיר ועל בסיס יומיומי
את רמתם הכלכלית למול הכנסותיהם השוטפות
והוצאותיהם המפורטות מידי חודש ,על ידו ,יגרום
לפגיעה קשה ומהותית בענף הביטוח.
זאת יש לזכור ,לסוכני הביטוח אין את
הגישה הקלה לציבור המבוטחים בישראל
כפי שנהנים ממנה חברות האשראי .לסוכני
הביטוח אין את חוות המוקדים הטלפונים מהן
נהנות חברות האשראי .כניסה של חברות האשראי
משמעותן פגיעה אנושה ,שספק אם ניתן יהיה
להשתקם ממנה ,ביחס לעתידם הכלכלי של אלפי
בתי אב בישראל הפועלים לשווק מוצרי ביטוח
לציבור בישראל.

4

ליאור רוזנפלד ,מיכל הלפרין ומשה ברקת ׀ צילום :גיא קרן ,תומר יעקובסון

5

יתרה מכך ,קיים חשש כבד עוד יותר מעבר
לאמור לעיל .חשש לכך שחברות האשראי
ינצלו את כוחם על מנת לייצר אילוצים מרומזים
כלפי הלקוחות לרכוש ביטוח דרכם .יש לזכור
כי בניגוד לתחרות הבריאה הקיימת כיום בין
סוכני הביטוח ,הרי שחברות האשראי הינם גופים
הדרושים ונחוצים עד מאוד ללקוחות.
בדומה לבנקים ,חברות האשראי הן צינור חמצן
לרוב הציבור בישראל ,שווי בנפשך מצב בו
עסק קטן מבקש שירותי סליקה וחברת האשראי
מציעה לו לשקול בחיוב לרכוש ביטוח דרכה והדבר
ישתלם לו .מה יעשה אותו עסק קטן (או גדול).
עצם העמדת הלקוחות למול הקונפליקט
האמור ,אין לו מקום במדינתנו ואל לרשות
התחרות לתת לו יד ,שכן מדובר במאבק שאינו
הוגן ואין חולק כי אף עוסק לא יעז להתמודד מול
גוף חזק שכזה.
אך לא עסקינן רק ב"עוסקים" העצמאיים
התלויים בחסדי חברות האשראי ואמצעי
הסליקה ,כיצד יתמודד לקוח שזקוק להלוואה ותוצע
לו הצעה מפתה לרכוש ביטוח לרכב או לדירה או
למשכנתה? הרי על פי רישומי חברת האשראי ניתן
לראות כי אצל הלקוח יורד כעת התשלום ה־11
לביטוח הרכב ,כלומר בחודש הבא עליו כבר לחדש
את הביטוח לרכב והמידע נגיש כאמור לחברת
האשראי ולאלגוריתמים המתוחכמים שלה.
האמנם יכול הלקוח ,הזקוק להלוואה ,לסרב
לערוך את הביטוח המוצע לו מהגוף שאליו הוא
פנה כאשר הוא זקוק נואשות להלוואה?

6
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כאמור היקף הדוגמאות בהן נציב את הציבור
בפני דילמה של חוסר ברירה הן רבות ונושקות
לכל היקפי הפעילות של הציבור ,אשר כרוך עד
צוואר בפעילות באמצעות כרטיסי אשראי.
לא בכדי ראש רשות שוק ההון המכהן
והן ראשת הרשות הקודמת ,הגב' דורית
סלינגר ,הביעה התנגדות נחרצת לבקשות הבנקים
להיכנס לתחום הביטוח  -כניסה שכזו מצד גופים
גדולים ואימתניים אלו יפגעו בתחרות לנוכח
הכוח העצום והעודף עד מאוד שלהם ביחס ליתר
השחקנים בשוק.
לא יעלה על הדעת כי חברות האשראי
הופרדו מהבנקים על מנת להגביר את
התחרות בענף הבנקאי מחד ,ובאותה נשימה הם
מבקשות לנצל את כוחן המופרז ולפגוע בתחרות
בענף הביטוח מאידך.
די אם אזכיר כי רק לאחרונה פנתה
רשות התחרות ב"קול קורא" לציבור
וביקשה את עמדתו לכשלי שוק קיימים .אין
ספק כי הבקשה שהועברה מטעם רשות שוק ההון
לטיפולכם הינה דוגמה לסיטואציה אשר אין
עוררין כי היא עלולה להוביל לכשל שוק.
לסיכום ,אני מבקש כי רשות התחרות
תסרב לבקשת חברות האשראי ותודיע
לרשות שוק ההון בצורה ברורה ונחרצת כי אין
מקום לאפשר לחברות כרטיסי האשראי להשתלט
על עולם שיווק הביטוח בישראל ,זאת באופן
אשר יפגע בתחרות בצורה אנושה ויש לדחות את
בקשתם על הסף" ,מסיים נשיא הלשכה את פנייתו.
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פיננסי | מסלול כהלכתו
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קופת גמל להשקעה – מסלול הלכה

חברת הראל קיבלה הכשר הלכתי למסלול חיסכון חדש – קופת גמל להשקעה במסלול הלכה  המוצר
החדש מותאם לציבור החרדי ומנוהל בכפוף לכללי ההלכה היהודית > רונית מורגנשטרן

ה

ראל ממשיכה להרחיב את מגוון המוצרים
המיוחדים לחיסכון והשקעה למגזר
הדתי והחרדי ,הניתנים למשיכה בכל
עת .בהתאם לכך ,פותח מסלול ייעודי בקופות
גמל להשקעה אשר יענה על צורכי ציבור שומרי
השבת והמצוות .המסלול מיועד למשקיע המעוניין
במסלול השקעה בפיקוח הלכתי מטעם בד"צ העדה
החרדית ירושלים ,והרבנים העומדים בראשה,
המנוהל על פי שיקול דעת מנהל ההשקעות ובכפוף
לכללי ההלכה היהודית.
מהחברה נמסר כי על רקע המודעות ההולכת
וגוברת בקרב הציבור החרדי בהשקעות פיננסיות
וחיפוש אחר אפיקי חיסכון משלימים למסלול
החיסכון לכל ילד נוצרו מספר בעיות הלכתיות
שחייבו את מנהלי ההשקעות בחברה למצוא פתרונות
יצירתיים והלכתיים להשקעה .הראל החליטה לאמץ
מדיניות מחמירה בכל הקשור לכלי ההשקעה ובחירת
המניות וניירות הערך של החברות שבהן היא
משקיעה במסלולים ההלכתיים.
כידוע ,על פי ההלכה ,אסורה השקעה בכלים
פיננסיים הצמודים למדדי אג"ח ,הנושאת ריבית;
אסורה השקעה הונית בכלים כמו מדדי מניות בחברות
אשר מחללות שבת ,אינן שומרות על כשרות או
מחזיקות חמץ בפסח .במסגרת זו ,בהראל פנסיה

דודי ליידנר .מענה מקיף לציבור החרדי ׀ צילום :ורדי כהנא

וגמל יושם תהליך פיקוח קפדני שבו נבדקות הקרנות
המועמדות ותהליך ההשקעה שלהן בנכסים פיננסים
(כגון ניירות ערך ,נכס בסיס ,ETF SWAP ,חוזים),
המאופיינים כ"כשרים" ,ואף מקבלים היתרי עסקה
לכל מוצר.
קופת הגמל להשקעה הינה מוצר חיסכון שהושק
בשנת  2016על ידי משרד האוצר ,מתוך מטרה
לעודד את החיסכון לטווח הארוך והבינוני .המוצר

מציע לציבור להנות משני העולמות :מצד אחד,
אופציה לחיסכון לגיל פרישה הכולל הטבות מס,
ומצד שני ,שמירה על נזילות הכספים והאפשרות
למשוך את הכספים בכל עת .היא מתאימה לחוסכים
המעוניינים בחיסכון עבור :הילדים/נכדים; לטובת
הגדלה הקצבה לפנסיה; לכל מטרה אחרת.
ניתן להפקיד לקופה סכומים חד פעמיים או הפקדות
חודשיות שוטפות וזאת עד לתקרה של  71,121שקל,
נכון לשנת  .2019כספי החיסכון ניתנים למשיכה
בכל עת ללא קנס או עמלת פירעון מוקדם ובניכוי
 25%מס רווחי הון על הרווח הריאלי בלבד (כמקובל
באפיקי חסכון אחרים) .עמית שיבחר לקבל את
הכספים כקצבה חודשית מגיל  ,60ייהנה גם מקצבה
פטורה ממס וגם מפטור ממס על רווחי הון.
עוד נמסר מהראל" :אנו בהראל מובילים את שוק
ההשקעות והחיסכון המפוקח הלכתית ,ומנהלים
כיום כשני מיליארד שקל תחת פיקוח הלכתי ,ובכך
מהווים את הגוף הגדול ביותר בישראל בהקשר זה.
מסלול ההלכה החדש בקופת גמל להשקעה מצטרף
למסלולי הלכה קיימים בקרן הפנסיה ,קופת הגמל,
קרן ההשתלמות ופוליסות הביטוח של הראל ובכך
נותן מענה מקיף לציבור החרדי ומשלים את סל
המוצרים הפנסיונים ומוצרי החיסכון הפרטי
המפוקחים הלכתית הקיימים כיום בהראל".

Passpor tCard Business
הכניסה שלך לעולם העסקי
בביטוח נסיעות לחו״ל
לפרטים נוספים pcbusiness@passportcard.co.il

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי ( )2014בע"מ ,החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע"מ ,בכפוף לתנאי הפוליסה,
חריגיה וסייגיה ותנאי תוכנית  ,PassportCard Businessבכפוף לחיתום רפואי ,ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות הכרטיס,
ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס ,עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים.
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אייל בן סימון מונה למנכ"ל קבוע של הפניקס
> רונית מורגנשטרן

ד

ירקטוריון קבוצת הפניקס הודיע
על מינויו הקבוע של אייל בן סימון
כמנכ"ל הפניקס ביטוח והפניקס
אחזקות .בן סימון שימש עד כה כמ"מ מנכ"ל
הפניקס ביטוח והפניקס אחזקות ,לאחר שאייל
לפידות סיים את תפקידו כמנכ"ל.
מהחברה נמסר כי אייל בן סימון ,אשר שימש
כמ"מ מנכ"ל הפניקס ביטוח והפניקס אחזקות,
מונה כמנהל קבוע של החברות הפניקס ביטוח
והפניקס אחזקות .דירקטוריון החברה מביע את
אמונו בבן סימון לאור הביצועים והמהלכים
שהוביל כמ"מ מנכ"ל החברה בתקופה החולפת
ותרומתו הרבה לאורך השנים לחברה.
בן סימון מסר" :אני מודה לדירקטוריון
הפניקס על האמון הרב .זוהי זכות גדולה
לעמוד בראש קבוצת הביטוח המובילה
בישראל ,ואני בטוח שביחד עם הדירקטוריון,
ההנהלה ,העובדים והסוכנים ,נצעיד את
הפניקס להישגים חדשים ומשמעותיים".

בן סימון ( )46הינו רואה חשבון בהשכלתו,
בעל תואר שני בכלכלה ומנהל עסקים
מטעם האוניברסיטה העברית מילא שורה
של תפקידים בכירים בחברה ב־ 15השנים

אייל בן סימון :״זכות
גדולה לעמוד בראש
הפניקס ביטוח ואחזקות.
נצעיד את החברה
להישגים חדשים״

בן סימון .מילא שורה של תפקידים בכירים בחברה
׀ צילום :פביאן קולדורף

האחרונות ,ביניהם מנהל הסיכונים ,מנהל
תחום הבריאות ,מנהל תחום הביטוח הכללי
ומנהל מערך התביעות .טרם הצטרפותו
להפניקס כיהן כמנהל מחלקת יציבות
במשרד האוצר.

חדשות | קמפיין מנצח

קמפיין הפרסום של כלל ביטוח זכה בפרס
הקמפיין ,בכיכובו של החתול שמיל ,זכה בפרס ההשקה המנצחת לשנת  2019מטעם איגוד השיווק
הישראלי > רונית מורגנשטרן

ב

שבוע שעבר התבשרה כלל ביטוח
ופיננסים על ידי איגוד השיווק
הישראלי כי קמפיין הפרסום של
החברה ,בכיכובו של החתול שמיל ,זכה בפרס
ההשקה המנצחת לרבעון השני של ,2019
כחלק מהתפיסה החדשה של החברה ביחסי
צרכן – מבטח.
גלי שבד ,סמנכ"לית בכירה ומנהלת אגף
שיווק ואסטרטגיה בכלל ביטוח ופיננסים
מסרה" :בחודש מאי האחרון הכרזנו על השקת
שפה תקשורתית חדשה למותג ,אותו נבחר
להוביל החתול שמיל .השפה התקשורתית
החדשה שהשקנו שיקפה את פניה החדשים
של כלל ביטוח ופיננסים כחברה דינמית
וחדשנית ,עם מוניטין של מוסד פיננסי
ותיק ומוביל .כעת ,כחצי שנה לאחר עליית
הקמפיין הראשון ,אנו קוטפים את פירות
ההצלחה ,לאחר שאיגוד השיווק הישראלי
בחר בקמפיין של כלל ביטוח כהשקה המנצחת
לרבעון השני של  .2019מהלך פרסומי
זה מבדל את כלל ביטוח ופיננסים בענף,
ומבסס את תדמיתה כחברה פורצת דרך.

אנו ממשיכים להיערך להשקות חדשניות
בעולמות השירות והמוצרים ,המעניקים ערך
אמיתי ללקוחותינו".
מנימוקי שופטי ועדת החדשנות לבחירה
בקמפיין כהשקה המנצחת עלה כי כלל
ביטוח ופיננסים שינתה את חוקי המשחק בכך
שהצליחה להגדיר לציבור מחדש מהו היחס
שראוי שיקבלו מחברת הביטוח ,ומהי חברת
ביטוח שפועלת עבור לקוחותיה ,זאת לאחר
שהישראלים כבר התרגלו ליחסים מרוחקים
ומנוכרים עימן .בהקשר זה התייחסה הוועדה
לשני השירותים המוצלחים שהשקנו – כלל
 VARוכלל  Expressהמדגישים את היותה
חברה הפועלת עבור מבוטחיה בדיוק ברגע בו
הם הכי זקוקים לחברת הביטוח שלהם  -בין
אם מעורבים בתאונה וזקוקים לסיוע רפואי
ושירותי חילוץ ,או בין אם נמצאים בחו"ל
ונזקקים לטיפול רפואי או מענה לאיחור
בכבודה .הביקוש הגבוה לשירותים אלו ,מעיד
על כך שהציבור היה צמא למוצרים כאלו.
עוד ציינה הוועדה ,כי אם עד היום חברות
הביטוח והצרכנים היו נפגשים בשתי נקודות

שבד" .חברה דינמית וחדשנית" ׀ צילום :סיון פרג'

קונקרטיות של טפסים ובירוקרטיה ,הרי
שכלל ביטוח ופיננסים יצרה נקודת מפגש
חדשה ,המהווה סטנדרט חדש בעולם הביטוח
ועשתה שימוש מתקדם בטכנולוגיה המשרתת
את הלקוחות ברגע האמת ,בכל זמן ובכל
מקום.

מהיום ,זה פשוט וקל

בקליק

השגרירים שלנו אתכם לאורך כל הדרך
ומחכים לפגוש אתכם גם באילת
בוא לבקר אותנו בביתן ,הכנו עבורכם
משהו שטרם נראה באף כנס!
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בריאות | העשרה לסוכנים

כנס מוצלח בנושא
בריאות נערך
במחוז חיפה והצפון
יותר מ־ 250סוכנים וסוכנות לקחו חלק בכנס
הבריאות של מחוז הצפון שנערך בשבוע
שעבר  מיכה אדוני :״הסוכנים קיבלו כלים
מקצועיים״ > רונית מורגנשטרן

כ

מיטב המסורת של מחוז
חיפה והצפון התקיים
בשבוע שעבר ,זו השנה
התשיעית ברציפות ,כנס הבריאות
המחוזי בהשתתפות של כ־250
סוכנים וסוכנות.
הכנס התקיים במלון דן כרמל
בשיתוף עם חברת הביטוח מנורה
מבטחים וסמנכ"ל מנורה גדי
בן חמו ,שסו"ב מיכה אדוני,
יו"ר המחוז ,הגדיר אותו" :ידיד
הלשכה".
לדברי אדוני ,שותף מקצועי
חשוב לכנס הוא המרכז הרפואי
"כרמל" המסייע רבות ללשכת
סוכני ביטוח בתכנים המקצועיים.
בכנס הופיעו ארבעה רופאים  -סו"ב מיכה אדוני ׀ צילום :באדיבות הלשכה
ד"ר אודי פרישמן ,פרופ׳ סיון
בלוך ,פרופ׳ בני ברנפלד ופרופ׳ אילנה דואק.
בכנס הרצו גם עו”ד ג׳ון גבע וסו”ב איגור מורי יו"ר ועדת הבריאות
שדיבר על "מה נמכור ב־."2020
מחלקת הבריאות של מנורה הגיעה בהרכב מכובד עם אלי ברק ,וורד
וילדר שדיברה על "להיות ראשונים זה מחייב״.

|  14בנובמבר 2019

השתתפות עצמית
יום הולדת לנשיא
נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד התקבל בחום
רב וסו"ב מיכה אדוני הפתיע אותו כשהזמין לבמה
את אמו ציפי ואחותו שגית לחגוג לו יום הולדת.
רוזנפלד היה נרגש מאוד מהמחווה .הנשיא עידכן
את הסוכנים בפעילות השוטפת של הלשכה
ובהישגיה.
אדוני ,שהיה אמון על ארגון הכנס המוצלח ותכניו,
בירך את הנוכחים שהצביעו ברגליים ,לדבריו,
והפעם יותר מתמיד ,כי הפעם הגיעו גם צעירים
חברי לשכה רבים.
אדוני הדגיש את חשיבות כנס הבריאות שנותן
כלי עבודה מקצועיים לעבודת הסוכן ומלמד על
חשיבותו של ביטוח הבריאות לאור הקשיים מהם
סובלת הרפואה הציבורית" .למכור ביטוח זוהי
אחריות״ ,סיכם אדוני.

רוזנפלד ואדוני ׀ צילום :גיא קרן

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

מצג
מבית ד“ר פח וצבע

רשת מוסכי הסדר בפריסה ארצית  /הסדרי צד ג‘ )חיבוקים( מול חברות ליסינג וציי רכב  /מנהל אירוע אישי צמוד /
שירות שינוע ורכב חליפי לבית הלקוח  /אחריות לכל החיים על פחחות וצבע
חפשו אותנו ברשת www.dr-pach.co.il -
לפרטים נוספים ולתיאום פגישת התנעה לשת"פ עסקי  050-650-7123 :ארז בנחייל ,סמנכ"ל מכירות
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הוועידה ה-
 10-9בדצמבר  ,2019אווניו ,קרית שדה התעופה

סוכני השנה :יש מי שמפנק אתכם!

סוכן השנה

סוכן השנה

סוכן השנה

סוכן השנה

באלמנטר

בחיסכון
ארוך הטווח

בבריאות

בפיננסים

סוכני השנה נהנים מפרסים יקרי ערך
מתנת

מימון של  50%מדמי החברות בלשכת סוכני הביטוח
כרטיס כניסה לערב הגאלה היוקרתי של ועידת עדיף וליום הדיונים
מנוי שנתי לעדיף

הזוכים יוכרזו בערב הגאלה של ועידת עדיף ,9.12.19 ,אווניו
*בחירת סוכני השנה בשיתוף לשכת סוכני הביטוח
*הגשת המועמדות מתבצעת דרך ראשי המחוזות של לשכת סוכני הביטוח
*הזוכים ייבחרו על ידי הוועדות המקצועיות בלשכת סוכני הביטוח ( )90%והקהל הקחב ()10%
*ההתמודדות בהליך מותנית בחברות בלשכת סוכני הביטוח
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אלמנטרי | הסלמה בדרום
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בעקבות המצב הבטחוני – מדריך לציבור
בנושאי פיצוי נזקים
סו"ב ישראל גרטי עם המדריך המלא שיסייע להתמודד עם סוגיות בנושא ביטוח ופיצוי ביטחוני לנוכח
המצב > רונית מורגנשטרן

ב

עקבות ירי הטילים פרסמה לשכת סוכני
ביטוח מדריך שאלות ותשובות .סו"ב ישראל
גרטי ,יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי ,עם
תשובות על השאלות בנושאי ביטוח ופיצוי בטחוני
לנוכח המצב.
כשנגרם נזק לרכוש עקב נפילת רקטה ,את מי עלינו
לתבוע?
"חברות הביטוח ,ככלל ,מחריגות נזק לרכוש המבוטח
בביטוח דירה מבנה ותכולה ובביטוח רכב עקב נזקי
טרור .לכן יש לפנות בתביעה לפיצוי למס רכוש.
הפיצוי שניתן על ידי מס רכוש אינו בעבור כל הנזק
שנגרם.
"הפיצוי משולם לפי דרגות שניתן לצפות בהן באתר
האינטרנט של מס רכוש .יש לציין כי בחלק מחברות
הביטוח ניתן להרחיב את הכיסוי כך שחברת הביטוח
תשלם את הפרש הנזק שלא מכוסה בכיסוי הביטוחי
של מס רכוש".
מה לגבי פיצוי באשר לתכולת הדירה?
"בכל הנוגע לתכולת דירה ישנן תקרות שנקבעו
ומופיעות גם כן באתר של מס רכוש .כאשר הפיצוי
נמדד לפי מספר הנפשות בבית .הפיצוי על התכולה
הוא חלקי ביותר ומי שרוצה לקבל פיצוי אמיתי ,צריך
לגשת למשרדי מס רכוש לפני המלחמה ולהרחיב את
הכיסוי תמורת פרמיה".

גרטי ׀ צילום :באדיבות הלשכה

מה לגבי הפגיעה במבנה וההרס שנגרם לו?
"לגבי ביטוח המבנה ,המודל שגובש פותר את הבעיה
כך :מס רכוש שולח קבלנים מטעמו שמחזירים את
המבנה למצבו טרום הפגיעה".
האם קיים פיצוי על נזקים עקיפים?
"נזקים שנגרמו באופן עקיף (אובדן רווחים לעסק,
למשל)  -ככלל המדינה לא מפצה על נזקים עקיפים
בשל פגיעה ברכוש .לכן ,לעסקים כדאי מאוד לרכוש
כיסוי טרור בחברת ביטוח .מדובר בכיסוי שמכסה
גם את הנזקים הישירים וגם את העקיפים שנוצרים
במצבים מעין אלה .למשל ,כיסוי כזה יכול לכסות

על אובדן רווחים עד להשבת העסק לקדמותו .עניין
שהוא מאוד רלוונטי כמו למפעל הצעצועים שנשרף
בשדרות".
האוטו חטף פגיעה ישירה מרקטה ,מה לעשות?
"כשנגרם נזק לרכבים יש לפנות לשמאי מס רכוש
ולדווח על הפגיעה .השמאי מאשר את הנזק ואז ניתן
לתקנו".
תוך כמה זמן מקבלים את הפיצוי המגיע ממס
רכוש?
"בתביעות בהיקפים כספיים קטנים מדובר בדרך
כלל במספר שבועות .בתביעות מורכבות יותר ,כאלה
שקשורות בדרך כלל לעסקים ,ובמקרים רלוונטיים
 לחקלאים בדרום ,מדובר בפרקי זמן ארוכים הרבהיותר .לעיתים ,לצערנו ,תביעות מעין אלה עלולות
להמשך גם שנה ויותר".
כיצד מבוצע הליך הפיצוי לעסק?
"פיצוי העסק הינו על פי הנזקים הפיזיים בהתאם
להערכת שמאי .באובדן מלאי כתוצאה מפגיעה יפוצה
בעל העסק במחיר עלות ,ויהיה עליו להציג קבלות
ואישורים על העלות ששילם".
אם הפגיעה מערבת את מס רכוש ,עדיין כדאי
לפנות לסוכן הביטוח?
"כמובן .בכל מקרה של נזק כדאי ורצוי לפנות לסוכן
הביטוח שלכם ,שיעזור לנפגע בלווי וייעוץ".

נזק כספי גדול :מחסן המזרנים של הולנדיה
בשדרות נשרף כליל
סוכני הצפון והמרכז נרתמו לסייע לסוכני הדרום והשפלה בטיפול בפניות אזרחים אליהם 
סו"ב אבי שבי" :ממתינים להבהרות מרשות המיסים לגבי התייחסות לפיצויים" > רונית מורגנשטרן

ע

ד כה ניזוקו מספר בתים ,שדות ומחסנים
בסבב ההסלמה האחרון בדרום; את הנזק
הגדול ביותר ספג מפעל המזרנים והמיטות
היוקרתיות "הולנדיה" הממוקם בשדרות .טיל נפל
ישירות על מחסן התוצרת הגמורה והמכורה של
החברה; מדובר מדובר במבנה גדול בן  4,000מ"ר ובו
מזרנים ומיטות מרכבות בשווי של עשרות מיליוני
שקלים .הנזק העקיף גדול יותר משום שמדובר
במזרנים מכורים שהיו אמורים להיות משווקים
לקונים מהארץ ואף מחו"ל .לא היו נפגעים בנפש.
רשות המיסים פתחה את מוקד קרן הפיצויים
המחוזי בעיר אשקלון המטפל בנזקים הישירים
שנגרמים לרכוש הפרטי והעסקי של אזרחי מדינת
ישראל .כמו כן ,רשות המיסים תגברה את צוותי
העבודה בשטח אשר הגיעו לתת מענה ראשוני מהיר

המיסים כי עסקים המצויים בטווח של עד
לכל אתרי הנזק הידועים.
 40ק"מ מרצועת עזה יהיו רשאים להגיש
לדברי סו"ב אבי שבי" ,אנחנו
תביעה להחזר השכר שישולם לעובדים
מנסים ללמוד את הנחיות פיקוד
שייעדרו ,הן בשל הוראה על סגירת
העורף ורשות המיסים; עלי לציין,
מקום עבודה לא חיוני והן עבור הורים
כי אנחנו מקבלים הרבה טלפונים
שנאלצו להשגיח על ילדיהם (מתחת
מסוכנים חברים מאזור הצפון והמרכז
לגיל  )14בשל סגירת מוסדות חינוך.
שמציעים עזרה בכל דרך ומנסים
סו"ב אבי שבי הוראה זו תקפה עד ליום  31.12.2019וזאת
לבצע חיבורים בין סוכנים ממתינים
בהתאם לתקנות הוראת שעה "מס רכוש וקרן
להבהרות מרשות המיסים לגבי התייחסות
פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף)
לפיצוים בגין הסבב הנוכחי".
לגבי נזק עקיף פרסמה רשות המיסים את ההודעה (הוראת שעה) התשע"ט ."2019
לעניין הנחיות ההתגוננות שניתנו מעבר לטווח
הבאה" :בעקבות האירועים הביטחוניים ולאור
העובדה כי עובדים רבים הונחו על ידי פיקוד של ה־ 40ק"מ מרצועת עזה ,התקנות הקיימות
העורף שלא להגיע למקומות העבודה ולהישאר לא נותנות מענה לפיצויי והנושא ייבחן על ידי
בבתים ובמרחב מוגן ,מודיעה קרן הפיצויים ברשות הממשלה בהתאם להתפתחויות.
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בריאות | פוליסקה קבוצתית

מהרו להצטרף :פוליסת
אכ"ע חדשה לחברי הלשכה
ליסוב ואיילון מציעות לחברי הלשכה פוליסת ביטוח קבוצתית
לאובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה או מחלה  עוזי ארגמן:
"פוליסה מודולרית עם סכומי כיסוי טובים" > רונית מורגנשטרן

ס

וכנות הביטוח ליסוב ,של לשכת סוכני
ביטוח ,בשיתוף אם איילון ביטוח,
מציעות לחברי הלשכה פוליסת ביטוח
קבוצתית לאובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה
או מחלה.
לדברי סו"ב עוזי ארגמן ,יו"ר ליסוב" ,יחד עם
יועץ הבריאות שלומי לוטינגר בנתה איילון
פוליסה מצויינת ,מודולורית ,עם סכומי כיסוי
סבירים; הסדר הביטוח נותן מענה למצב של אי
כושר כתוצאה מתאונה או מחלה ,לתקופה מרבית
של  24חודשים ,ובין היתר ,נותנת מענה למצב
סיעודי לתקופה של  60חודשים .יש להבהיר כי
הביטוח אינו ביטוח סיעודי" ,מדגיש ארגמן.
לדבריו ,הביטוח נותן מענה מקיף במקרה של
תאונה (מוות ,נכות ,שברים ,כוויות ,הוצאות
רפואיות ,ימי אשפוז והרחבה למקרה סיעודי).
בנוסף ,כיסוי לחבות כלפי צד ג' .הפוליסה כוללת
כיסויים מעבר לפוליסה סטנדרטית.
"אנו סבורים כי לאור הנסיבות בהן בוטלו
פוליסות הסיעוד הפרטיות ,הפוליסה הקבוצתית
המוצעת לחברי הלשכה נותנת מענה הולם ואף
מקיף יותר מפוליסות פרט .הביטוח מוצע לחברי
הלשכה ובני משפחותיהם.
"להפתעתנו ,למרות הפניות המרובות לחברי
הלשכה שבוצעו בשבועיים האחרונים באמצעות
יחידת הטלמרקטינג של איילון "הכי בריא" ,קצב

השתתפות עצמית
במה לכולם
ביוזמת ועד העובדים ,הוקם לראשונה
בחברת "כלל ביטוח" פורום לחברי
הקהילה הלהט"בית המורכב מעובדי
החברה ונציגי הוועד.
הפורום שהתכנס לראשונה בשבוע
החולף נוסד על מנת לתת מענה הולם
וראוי לצרכי הקהילה לאורך השנה
ולנושאים השונים על הפרק.
יו"ר הועד רוני רז ציין כי "אנחנו רואים
חשיבות עליונה בייצוג אלפי עובדי
החברה ללא הבדל גזע מין ודת".

סו"ב עוזי ארגמן | צילום :באדיבות המצולם

ההיענות הוא קטן מאוד .יש סוכנים שאין להם
בכלל כיסוי לאובדן כושר עבודה; זו הזדמנות
לרכוש פוליסה טובה במחיר טוב" ,מסכם ארגמן.
ניתן להצטרף בטלפון 072-2227355

עוד אין לכם כרטיס מועדון
לשכת סוכני הביטוח?

לחצו כאן >>
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עובדי החברה ונציגי הוועד
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פייק ניוז פנסיוני ברשתות החברתיות
תופעת הפייק ניוז לא פוסחת גם על דיונים ופורומים ברשתות החברתיות שעוסקים
בחסכון פנסיוני  סו"ב יורם לביאנט מסביר כיצד אוריינות פנסיונית של הציבור תמנע
את זה

ת

ופעת הפייק ניוז הרווחת
לא פוסחת גם על דיונים
ופורומים ברשתות החברתיות
העוסקים בחסכון הפנסיוני.
אם נוסיף לכך את האוריינות הפנסיונית
הנמוכה בציבור ,את ההתלהבות
מתיאוריות קונספירציה ,מכותרות
זועקות בתקשורת ופרנואידיות כללית
מיוזמות של ה"ממסד" ,נקבל תערובת
השמדה קטלנית לחסכון הפנסיוני של
הציבור ולעתידו הכלכלי .בתמונה הבאה
ניתן לראות טקסטים שהוצאו מדיון אחד
או שניים ביום אחד בלבד .אני קורא
טקסטים כאלה כל יום כמעט.

איך זה קרה ומה עושים?

חוסר האוריינות הפנסיונית היא חלק
מחוסר אוריינות כלכלית רחבה .יש
מגוון דעות ומחקרים לגבי חינוך פיננסי
והעיתוי המיטבי לקיומו ,אך ברור שחוסר
מוחלט שלו הוא פשוט חוסר מוכנות
טקסטים שהוצאו מדיון בקבוצת פייסבוק
לחיים במאה ה־.21
יתרה מכך ,גם אם החוסך הפנסיוני נפגש
עם בעל מקצוע במהלך חייו ,בעיקר סוכן או
אני פוגש את החוסכים הללו ,בכל הגילאים.
משווק ,הוא לא יקבל במרבית המקרים הדרכה
"מעולם לא הסבירו לי" אני שומע לא מעט.
מקיפה על מאפייני החסכון ,ההגנות שבו ועל
אצל עצמאים המצב גרוע עוד יותר .ראשית,
חשיבות הניהול והתחזוקה שלו לאורך החיים.
לעצמאים יש יחס חשדני מאוד לכל יוזמה
פגישה פנסיונית טיפוסית מתמקדת במילוי
שנכנסת לכיס שלהם .עסקים רבים נמצאים
טפסים ושאלונים ובמכירת מוצרים נלווים.
במצב של לחץ תזרימי וכל חשיבה על הקצאה
כל דבר אחר הינו בזבוז זמן והכנסה עבור בעל
אפקטיבית לחסכון (למשל  16%מההכנסה כמו
הרשיון .זו אמנם הכללה אך אין מטרתה לפגוע
שמומלץ) נראית מופרכת .גם אצל עצמאים
במקצוע החשוב שלנו.
חוסר הדרכה והכוונה ,אוריינות פנסיונית נמוכה
האם חוסך שכיר ממוצע מכיר את מגוון הטבות

יש לפשט משמעותית את החסכון הפנסיוני ומערך המיסוי
המקיף אותו .הוא מסובך מאוד ,מעבר לסביר

צילום טל בדרק

המס הגלומות בחסכון שלו ,את פרטי ההגנות
למוות ונכות ,את משמעות ההפקדות לפיצויים
(למרות השם השגוי) והשלכות הקצבה הנגזרות
מהן ,את אפקט התשואה המצטברת לאורך
החיים ,את חשיבות תחזוקת החסכון במעברי
עבודה ,את היחס בין חסכון לעלויות הביטוח,
את אפקט הסבסוד הממשלתי וכיו"ב? זהו ,שלא.

ויחסים מתוחים עם ה"ממסד" מביאים לתוצאה
עגומה.

פתרונות:

 .1יש להשקיע בצורה שיטתית ועקבית בהדרכת
והכוונת הציבור בנושא החסכון הפנסיוני שלו.
יש לחדד את חשיבות האחריות האישית ולנטרל

את תפיסת ה"חובה" וה"ענישה" .יש להסביר
מדוע חסכון פנסיוני עדיף במקרים רבים על
חסכון שאינו פנסיוני .יש לי כמה רעיונות כיצד
ליישם מדיניות כזו.
 .2יש לפשט משמעותית את החסכון הפנסיוני
ומערך המיסוי המקיף אותו .הוא מסובך מאוד,
מעבר לסביר.
 .3יש להיפטר מההפקדות לפיצויים ולהפכן ,תוך
פישוט ,לתגמולים .בעולם התעסוקה המודרני
מעברי עבודה הם אירוע נורמטיבי שממש לא
מחייב הריסת החסכון הפנסיוני .מהלך כזה גם
יפשט את הרגולציה המסובכת סביב מיסוי,
חלוקה ,רצפים וחרטות ,היוונים ,פטורים ועוד.
 .4כל רגולציה חדשה בתחום ,אשר משפיעה
ישירות על הציבור ,חייבת לעבור מסננת של
בהירות ונהירות למשתמש רגיל .אם זה לא מובן,
אם צריך להתייעץ עם בעל מקצוע כדי להבין
אותה – היא לא טובה מספיק.
הכותב הוא מדריך כלכלי ומרצה במכללה לפיננסים
וביטוח של הלשכה
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מחיר למזדקן
יציאת חברות הביטוח משוק הביטוח הסיעודי הם הוכחה לכך שההמון חכם מהגאון ושהוא
צדק  מה אומרת תכנית מחיר למזדקן וכיצד סוכני הביטוח משתלבים בה? > חיים אטקין

ש

וק הנדל״ן למגורים התנפח והגיע
לרמת המחיר הנוכחית בשל אובדן
אמון הציבור במערכות החוק ,שילטון
ושוק ההון ,ולכן הוא בחר לשים את מבטחו בעתיד
הפנסיוני והסוציאלי שלו ,בדירות מגורים שאסף
וצבר.
יציאת חברות הביטוח משוק הביטוח הסיעודי הם
ההוכחה לכך שההמון חכם מהגאון ושהוא צדק.

מחיר למזדקן או קרן פנסיה
וביטוח סיעודי

מה אומרת תכנית מחיר למזדקן וכיצד סוכני
הביטוח ,יועצי הלקוחות ומי שאמון על הצגת
אפשרויות הפנסיה ורשת הביטחון הסוציאלית,
משתלבים בתוכנית?
תוחלת החיים העולה והיעדר מקורות מימון
והכנסה ,כמו פנסיה מכובדת או קצבה ראויה,
מחייבים אותנו להערכות מתאימה כדי שלא
ניפול לנטל על ילדינו וכדי שנוכל לחיות
בכבוד .אדם בגיל  80לא צריך לצאת לעבוד כדי
להתקיים.
יוקר המחייה והנאות החיים מחייבים אותנו
לחשיבה מחודשת באשר למקורות המימון ,ונכס
המגורים יכול וצריך לשמש מקור הכנסה מניב,
יציב ,בטוח ,מובטח ומבוטח.
הנכס נמכר ותמורת המכירה עוברת לקרן
פנסיה .המוכר ממשיך להתגורר בנכס כל חייו
כשהוא מקבל הכנסה חודשית קבועה ,מובטחת

ומבוטחת אשר תאפשר לו חיים של כבוד ,בכבוד
ומבלי ליפול לנטל על ילדיו.
התוכנית נותנת פתרונות ותשובות למגוון
התרחישים האפשריים בחיי המוכר כך שדבר לא
הולך לאיבוד בכל תרחיש שהוא.
הרוכש את הנכס ,משלם את השווי בערך
נוכחי בתחשיב מתאים שמבצע שמאי מקרקעין
המשקלל את גילו של המוכר ותוחלת החיים
הידועה והצפויה במועד העסקה.
הקונה יודע שהוא מקבל את הנכס רק במותו של
המוכר או במועד שנקבע ,לפי המאוחר מבניהם.
יועץ פנסיוני שלא לוקח בחשבון את דירת
הלקוח מפספס בעת בניית תכנית פרישה נכונה.
התוכנית ,עליה שקדתי אנוכי ,מאפשרת לקשיש
למכור את הנכס היום ,בעודו בחיים ולהמשיך
ולהתגורר בו עד יומו האחרון .הנכס יעבור
לידי הרוכש רק במות הקשיש או בתום התקופה
שהוגדרה בעת כניסת הקשיש לתוכנית ,בהתאם
לגילו ולתחשיבי הלמ"ס לתוחלת חיים ,לפי
המאוחר מביניהם.
התמורה עוברת לקרן מתאימה שמשלמת רנטה
מובטחת ומבוטחת לכל חייו של הקשיש גם אם
זו תתארך מעבר לתוחלת החיים החזויה של
הלמ"ס.
לא יכול להיות שאישה ערירית המתגוררת
בכרם התימנים בנכס ששווה חמישה מיליון שקל
תתקיים מקצבה של  1,850שקל ותחייה כמו
ענייה מרודה ותחסוך בהוצאות על חימום ,חשמל,
מזון ותרופות ,וביום מותה היא תוכרז כאישה

עשירה .זהו אבסורד.
באתר החברה  www.viager.co.ilפרסתי את
כל ה"מקרים והתגובות" שעולים במוחו של כל מי
ששומע לראשונה על התכנית.

דוגמה לתחשיב ולסכום הרנטה:
זוג ,הגבר בן  79והאישה בת  ,75בעלי דירת
ארבעה חדרים ברחוב גאולה בתל אביב עם חנייה.
אין להם פנסיה והם חיים מקצבת ביטוח לאומי.
תוחלת חיים לאישה לפי הלמ"ס :גיל 85
שווי הדירה :ארבעה מיליון שקל בהתאם לדו"ח
שמאי הכלול ברשימת “ויאגר" .הערך הנוכחי
דחוי בתשע שנים בריבית של  4%הוא2,810,346 :
שקל .בהתמחרות הושג מחיר של שלושה מיליון
שקל מה שמעניק רנטה מובטחת ומבוטחת של לא
פחות מ־ 15,000שקל בחודש.
נניח שכעבור שש שנים הבעל נפטר והאלמנה
רוצה לעבור לדיור מוגן .המשמעות היא שהנכס
יושכר ב־ 7,000שקל לחודש לפחות וזה מותיר לה
הכנסה של כ־ 22אלף שקל ככזו שיכולה להספיק
לאלמנה להתגורר בדיור המוגן המפואר והיוקרתי
ביותר בארץ.
יש לשים לב שקודם להצטרפותם לתוכנית לבני
הזוג הייתה הכנסה מביטוח לאומי בלבד ,וכעת,
מבלי לעשות מאומה ,הפכנו את חייהם לעשירים
ומאושרים וכולם נהנים ,הילדים הנכדים.
הכותב הוא שמאי מקרקעין רכוש וחקלאות

גאים להוביל את תחום זגגות הרכב
בשקיפות מלאה ,כבר  60שנה!
גם השנה אנו גאים להשתתף בכנס סוכני הביטוח
ושמחים להזמינכם לבקר אותנו ,גם בביתן שלנו
וגם במסיבת הסיום בחסות חברת אילן קארגלאס!

החברה הגדולה והמובילה בתחום זגגות הרכב בישראל מאז  !1960חייגו  *6620מכל טלפון
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תביעות מול קרן פנסיה :תמיד כדאי
להיעזר במומחה
סוגיה שנדונה בבית הדין מתייחסת לשאלת התשלום לשארים במקרה של פיצויי פיטורים עקב פטירתו
של העמית > עו"ד עדי בן אברהם

ה

צילום ראש :גיא קרן

שבוע אספר על ערעור שנדון בבית
הדין הארצי על החלטת בית הדין
האזורי בתל אביב לדחות את תביעת
יורשי העמית לחייב את קרן הפנסיה לשלם ,בין
היתר ,פיצויי פיטורים עקב פטירתו של העמית.
העמית הלך לעולמו והותיר אחריו אלמנה ושני
ילדים .על פי תקנון קרן הפנסיה זכאית האלמנה
ל־ 60%מההכנסה הקובעת וכל אחד מהילדים
יקבל כ־ 20%עד הגיעו לגיל .21
השארים ,כאמור ,הגישו תביעה לבית הדין
בבקשה לקבל את תשלום פיצויי פיטורים וכן
להגדיל את שיעור פנסיית השארים ,כך שכל
ילד יקבל  30%ולא  .20%בית הדין האזורי דחה
את התביעה ומכאן הערעור.
אני מזכיר כי סעיף  53לתקנון קובע" :נפטר
המבוטח והשאיר אחריו אלמנה ו/או יתומים
הזכאים לפנסיית שארים ,על פי התקנון לא יהיו
האלמנה ו/או היתומים זכאים לקבל את היתרה
הצבורה של המבוטח או כל חלק או רכיב ממנה".
כלומר הפיצויים מומרים לקצבת שארים.
אלא שהשארים טענו כי תקנון קרן הפנסיה
לא יכול לגבור על חוק פיצויי פיטורים שהינו
חוק קוגנטי ,מה עוד שסעיף  53לתקנון כלל
לא מאזכר ,ולו ברמז ,את חוק פיצויי הפיטורים
והדבר יוצר אפליה :אדם חי יקבל עם פיטוריו
את הפיצויים ואילו אדם שנפטר לא יהיה
זכאי לפיצויים הואיל והם הופכים להיות חלק
מהקצבה.
בית הדין הארצי קבע כי סעיף  5לחוק פיצויי
פיטורים ,אשר קובע כי על המעסיק לשלם
לשארים של עובד שנפטר את הפיצויים כאילו
פיטר אותו ,עומד בשורה אחת עם סעיף 14
לחוק לפיו תשלום לקרן פנסיה יבוא במקום
פיצויי פיטורים .בהתאם לצו ההרחבה לפנסיית
חובה ,תשלום המעסיק לפיצויי פיטורים באים
בהתאמה להוראות סעיף  14ולכן מעסיק אשר
הפקיד את השיעור הנדרש ממנו על פי דין,
יוצא ידי חובתו.
כפי שנקבע בעבר בפסיקה ,זכויות העובד
המבוטח בקרן פנסיה נלמדות מכלל ההפקדות
בחשבונו לרבות ההפקדות של המעסיק לרכיב
הפיצויים ולא ניתן לייצר אבחנה בין הפקדות
אלו .לסיכום קובע בית הדין כי בנסיבות
המתוארות פעלה קרן הפנסיה כדין.

עבודה מול קרן פנסיה מצריכה ניסיון ומיומנות | צילוםShutterstock :

יתרה מכך ,על מנת להפיס את דעתם של
השארים ,וחרף העובדה שטענה זו לא הועלתה,
הרי בהתאם להוראות הרגולציה ,נקבע בסעיף
(35ג) לתקנון כי במקרה בו עלתה יתרת הזכאות
הצבורה המעודכנת על הערך המהוון של פנסיות
השארים קיימת תרופה מוגדרת תקנונית.
משכך נסכם ונאמר כי הכספים שהופקדו על
בסיס רכיב הפיצויים ישמשו כחלק מפנסיית
השארים בקרות מקרה ביטוח והדבר הינו
בהתאם להוראות התקנון אשר מחייב את
הצדדים .בנוסף ,מדובר על תכליתה של קרן
הפנסיה לאפשר בעת תשלום קצבה באירוע
מזכה לשלם תשלום עיתי ,על פי התקופות

… הידעת?
השבוע נפתח תיק בבית המשפט
העליון שידון בשאלה האם אופניים
חשמליים נכנסים לתחולת ההגדרה
של רכב מנועי .בית המשפט העליון
ידרש לדון בהחלטת בית המשפט
המחוזי לפיה אופניים חשמליים
נחשבים כרכב מנועי ומשכך
מצריכים ביטוח

המוגדרות בתקנון ,ולא לאפשר תשלום חד
פעמי.
לגבי טענת השארים שהקרן הטעתה אותם
לחשוב כי הם זכאים ל־ 120%פנסיית שארים ולא
 100%קרי ,כל ילד יקבל  30%ולא  ,20%הבהיר
בית הדין הארצי ,כי התקנון קובע מפורשות
כי גובה קצבת השארים יקבע כדלקמן" :תקרת
םנסיה המשולמת לכל שארי המבוטח לא יעלה
על  120%מפנסיית השארים הכוללת או על
 100%מההכנסה הקובעת לנכות ושארים ,הנמוך
מביניהם".
הואיל ובמקרה דנן ,משולם לשארים 100%
מההכנסה הקובעת ,הרי שהכלל המנחה הינו
הפיצוי "הנמוך מביניהם" וכך אכן פעלה קרן
הפנסיה עת שילמה לכל ילד  20%בלבד.
טיפ לסיום :אני שב ומדגיש כי עבודה מול
קרן פנסיה מצריכה ניסיון ומיומנות .לא מדובר
כאן על חוזה ביטוח מוגדר ,לכן יש להכיר את
התקנונים הישנים ביחס לאירועי עבר ,יש להכיר
את התקנון האחיד והשינויים האמורים בו וכמובן
להכיר את ההגדרות המיוחדות ומשמעותן ,שכן
מדובר על קרקע שיש ללכת עליה בזהירות רבה
בבואכם לטפל בתביעות מול קרן הפנסיה על
מנת לשמור על זכויות הלקוח.
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני
ביטוח

16
02

ביטוח בעולם

|  14בנובמבר 2019

דוד ליפקין

כרסום נוסף בהכנסות מבטחי
המשנה בשל אסונות הטבע
הגדולים

בשוק הביטוח העולמי יעקבו
אחר השתלטות משקיעים זרים
על הפניקס

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־9
השפעה רבה של גורמי הטבע על המבטחות מיליארד 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.
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המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

דרושה רפרנטית ביטוח חיים בקרית אונו ,לטיפול
בתיק קיים ,משרה מלא לפרטים :ליובל מור
054-7179599
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

050-5441070
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 :
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/

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה
זאב יפה במות אימו

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר המועצה הארצית
שי ליברזון במות אביו

דרושים

אלה יפה

ז"ל

שלא תדע עוד צער

שוק הביטוח העולמי יעקבו בזמן הקרוב אחר השלמת רכישת
חברת הביטוח הפניקס על ידי שתי קרנות ההשקעה האמריקאיות
סנטרברידג' וגלטין .מזה שנים שמשקיעי חוץ שלטו בחברת ביטוח
ישראלית גדולה ,מאז שג'נרלי האיטלקית מכרה את חברת מגדל לטייקון
הביטוח ,שלמה אליהו.
בשני העשורים האחרונים נכשלו הניסיונות למכור בנק ישראלי או
חברת ביטוח ישראלית לגורמים פיננסיים בינלאומיים .מי שהיה פעיל
בניסיונות המכירה היה סטנלי פישר כשכיהן כנגיד בנק ישראל .הוא רצה
שבתקופת כהונתו ייכנס שחקן חדש לתחומי הבנקאות והביטוח וחיזר אחר
קבוצות בנקאות וביטוח בינלאומיים ,אך לא נחל הצלחה .גם חברת אי.די.
בי .ניסתה למכור את חברת כלל ביטוח לגורם בינלאומי ללא הצלחה.
בשוק הביטוח הבינלאומי יעקבו בעניין אחר השתלבות שתי הקרנות
האמריקאיות בשוק הביטוח הישראלי ומידת ההצלחה שלהן .הדבר ישפיע
על נכונות קרנות השקעה אמריקאיות ואירופאיות נוספות להשקיע
בחברות ביטוח.
כמו כן ,צפוי שהקרנות האמריקאיות ימנו נציגים למועצת המנהלים של
הפניקס ,בנוסף לאלי יונס שיכהן כיו"ר החברה .הפיקוח על הביטוח לוחץ
שחלק מהדירקטורים יהיו ישראלים.

אברהם ליברזון
שלא תדע עוד צער

ז"ל

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

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

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערה של משפחת חיון במות

אלון חיון

ז"ל

לשעבר יו"ר מחוז הדרום
וחבר המועצה הארצית

שלא תדעו עוד צער

 3,000שקל ,כולל ארנונה ,אחזקה ,מים וחשמל כולל
חנייה אחת .קרן דבורא 054־4225655
להשכרה משרד 2חדרים 40 ,מ' ,קומה  ,2ברח' תל חי
בכפר־סבא .מיידי ,כולל ריהוט 052־2891841
בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים
לכניסה מיידיתעד  75מ"ר ניתן לשכור גם חדר אחד.
לפרטים ארז לוי 039520400 , 0547966694
חדר/ים להשכרה גדולים מרווחים ומוארים (אפשרות
לקבל מרוהט ) .להשכרה כדייר משנה ,בסוכנות לביטוח.
המחיר פיקס = כולל כל המיסים .עלות חודשית וללא
התחייבות המשרד ממוקם בראשון לציון ,ליד קניון הזהב
 /סינמה סיטי .גישה לתחבורה ציבורית ,חניה חופשית.
לפרטים – שלמה 052־shlomo@ks .2944888־ins.co.il

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח מציעה שירותי משרד ותפעול לסוכנים מול
חברת כלל  ,ברמה גבוהה בתחום הפנסיוני  ,ביטוחי חיים
ובריאות במגוון דרכי התקשרות אטרקטיבי מאוד לבירורים
 054-3073833שוקי mayyona04@gmail.com

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה מוחמד
אבו מוך על פטירת אחיו

עבדאללה
אבו מוך ז"ל
שלא תדע עוד צער

