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"אני בטוח
שנבחרי
הלשכה יובילו
את הארגון
קדימה לטובת
כל סוכני
הביטוח”
רענן שמחי ,מנכ"ל הלשכה
בחמש השנים האחרונות ,מדבר
בראיון לרגל סיום תפקידו
על השינויים שחלו בארגון,
התמיכה שקיבל בתחילת הדרך
וסייעה לו במימוש התוכניות
וההתעוררות של כנסי הלשכה
בתקופתו > עמ' 3־2

ועידת עדיף ה־19
רוזנפלד על מאבקי הלשכה
במוקדים הישירים ,על כוונת חברות
האשראי להכנס לתחום הביטוח וגם
 -אתגרי הסוכנים ב־ > 2020עמ' 8־10

שותפים מלאים

נשיא הלשכה במפגש מיוחד
עם סוכני המגזר :״נמשיך
לפעול כדי להגיע לפתרונות
אופטימליים עבורכם״ > עמ' 5

בעין הסערה
כך תתמודדו עם נזקי מזג
האוויר בחורף  ‰סו"ב ישראל
גרטי עם המדריך המלא
למבוטח > עמ' 21
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"אני עוזב את הלשכה כשהיא ארגון
מסודר ובריא"
רענן שמחי ,מנכ"ל הלשכה היוצא ,ממחיש בראיון פרידה מיוחד את נקודת מבטו על תפקיד המנהל:
"מנהל טוב צריך לרדת לרצפת הייצור כדי לוודא שכל מי ששותף ליעד אסטרטגי שנקבע בארגון
פועל נכון" > רונית מורגנשטרן

שינוי מהותי

השלב הבא היה שינוי מהותי בכנסי הלשכה
הארציים באילת" .המטרה היתה להגדיל את מספר
המשתתפים בכנסים אלה" ,אומר שמחי ומוסיף

"הגדלנו את מספר המשתתפים בכנסי הלשכה -
בנינו מודל חדש עם יותר נושאים 'שמחוץ לקופסא' –
תכני העשרה ,חדשנות ועתידנות ,וזה עבד"
להעברת משרדי הלשכה ,שישבה אז ברחוב
המסגר  18בתל אביב ,למקום חדש.
"לא אהבתי את התכניות שהוצגו בפניי" ,אומר
היום רענן שמחי" :בנינו תכניות אחרות לגמרי,
ורק לאחר שהייתי שבע רצון לחלוטין מהן,
הגשתי אותן לאישור אצל הנשיא והוועד המנהל".
שמחי קבע גם לו"ז שהדהים את כולם" :בדצמבר
 2015אנחנו עוברים".
"חשבו שאני יומרני מדי ,אבל העובדה היא
שבדצמבר  2015עברנו למשרדים החדשים של
הלשכה והמכללה ברחוב המסגר  .42בתחילת

ביטוח
ופיננסים

צילום :גיא קרן

כ

מעט  5שנים ,תחת שני נשיאים ,ניהל
רענן שמחי את לשכת סוכני ביטוח
ביד רמה אך בדרכי נועם .שמחי הוא
מהמנהלים שמשאירים חותם ברור על הארגון
אותו הם מנהלים; הוא איש ניהול מובהק ואיש
ביצוע שנכנס לפרטים הקטנים ביותר כדי ש"לא
יהיו הפתעות" ,ובטח לא משאיר מקום למזל.
כמנכ"ל הלשכה הוא ידע לדרוש מעובדי ופעילי
הלשכה ,אך תמיד עשה זאת בגישה מקצועית
ואף חברית .בטקס הפרידה ממנו בכנס אלמנטר
האחרון באילת ,כינה אותו סו"ב קובי ורדי ,יו"ר
ועדת אירועים וכנסים ,כ"קצין וג'נטלמן" – ואכן,
אין כינוי הולם מזה.
למה אתה עוזב בעצם?
"הרגשתי שהגעתי למיצוי עצמי בתפקידי
בלשכה; זה באופיי  -כשאני מרגיש שמיציתי,
אני ממשיך הלאה".
אז איפה נראה אותך בעוד מספר חודשים?
"לא עזבתי משום שמחכה לי תפקיד אחר .עדיין
אינני יודע ,אבל מניח שהפעם זה יהיה במגזר
העסקי".
לדברי רענן ,הוא החל את תפקידו בפברואר
 ;2015חודש לאחר מכן התקיים הכנס הפנסיוני
באילת ,ומיד אחריו ,הפקיד בידיו נשיא הלשכה
דאז ,סו"ב אריה אברמוביץ ,תיק תכניות עבה

פעילותי ,ביצעתי כמה שינויים בכוורת העובדים
של הלשכה – חלק סיימו את תפקידם ,חלק
הוחלפו .השאיפה שלי הייתה – יותר טכנולוגיה,
יותר שקיפות ,יותר יצירתיות ויותר שירותיות".
הפרויקט הבא היה כתיבת תיק נהלים חדש
לארגון" :זו הייתה עבודה סיזיפית שנמשכה
מעל שנה" ,מספר שמחי ומוסיף" :כל יו"ר ועדה
קיבל מיני תיק נהלים מיוחד עבורו; העובדים
קיבלו תיק נהלים משלהם ,וגם תכנית עבודה
עם יעדים ,ייחודית לכל עובד שנדרש עד היום
להציג בכל רבעון את הפעילות שלו ועמידתו
ביעדים .אני סבור שארגון בריא חייב להתנהל
בצורה מסודרת ,תוך הצבת יעדים ועמידה בהם.
לשמחתי ,אני עוזב את הלשכה כשהיא ארגון
מסודר ובריא".
אתה מאמין גדול בפרטים הקטנים ,נכון?
"מנהל טוב צריך לרדת לרצפת הייצור כדי
לוודא שכול מי ששותף ליעד אסטרטגי שנקבע
בארגון ,פועל נכון .הכל חייב להתבצע בדיוק לפי
התכנית".

"יחד עם אריק ורדי ,שהיה אז יו"ר ועדת אירועים
וכנסים ,בנינו מודל חדש לכנסים אלה ,עם יותר
נושאים 'שמחוץ לקופסא' – תכני העשרה ,חדשנות
ואף עתידנות ,וזה עשה טוב לכולם.
"במשך הזמן חיזקתי את קשרי הלשכה עם בתי
המלון באילת :רשת פתאל ,ישרוטל ודן ,מה שנתן
לי את היכולת למנוע עליות מחירים משמעותיות,
שתמיד ניסו להפיל עלינו.
"כל כנס אנחנו מתכננים שנתיים מראש – הכל
עובד לפי תכנית עתידית .אני איש של תכניות
עבודה – ככה אין הפתעות" ,הוא מציין .לדבריו,

תעודת זהות
שם :רענן שמחי
גיל55 :
מצב משפחתי :נשוי ללאה ואב
לארבעה :גל ,אורי ,שירה וקורן
מקום מגורים :חדרה
השכלה :תואר ראשון במנהל עסקים
ותואר שני במנהל עסקים בינלאומיים;
לימודי תעודה בטכניון בניהול
פרויקטים; בוגר המכון הישראלי לניהול
רכש ולוגיסטיקה
סא"ל במיל'; בתפקידו הקודם שימש
כמנכ"ל קרן לב"י

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :מוטי ארבל | 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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ראיון פרידה

התכנונים מראש גם הביאו ליצירת תמהיל
מעניין בין הפעילים לעובדים ,וליצירת שותפות
דרך אמתית וטובה.

להרגיש את השטח

עוד מאפיין ייחודי של המנכ"ל היוצא :הוא היה
משתתף קבוע בחלק גדול מישיבות ועדות הלשכה
והכנסים המחוזיים" :חשוב היה לי להרגיש את
השטח ולשמוע מה קורה בו ,מה גם שהכנסים
המחוזיים סיפקו לי אבני דרך לבניית הכנסים
הארציים.
"אני חייב תודה גדולה לאריה אברמוביץ,
לאורי צפריר ולשוש כהן ,שסייעו לי בתחילת
הקדנציה להבין את מטרות הלשכה ,מהותה
וחשיבותה .ואני חייב תודה גדולה והערכה לסו"ב
ליאור רוזנפלד ,נשיא הלשכה ,להורנצ'יק וליוסי
אנגלמן ,שסייעו לי בשנתיים האחרונות ,ונתנו
לי יד חופשית ואמון מוחלט בניהול הלשכה.
אני גם מלא הערכה ליו"ר ועדות הכספים בשתי
הקדנציות – אבי ברוך בקודמת ,וסמי זילכה
בנוכחית ,עמם היה לי שיתוף פעולה פורה,
הבנה הדדית וחברות שרק השביחו את התוצאות
לארגון" ,אומר שמחי.

הישגים משמעותיים במכללה
רענן הטביע את חותמו במכללה בתחומים רבים,
כולל תוכניים; אחד ההישגים אליהם הגיע היה,
כשהוביל יחד עם מנהל המכללה ,רונן דניאלי,
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להכרה של משרד העבודה בעבודת הרפרנטים
בתחום הביטוח כמקצוע במדינת ישראל.
המכללה כבר הכשירה עשרות רפרנטים
מוסמכים שנקלטו בעבודה בסוכנויות וחברות
ביטוח" .על פי התפישה שלי – המכללה
לפיננסים וביטוח הוא נכס חשוב מאוד ללשכה,
וגם אם יהיו בו שינויים ניהוליים ותפעוליים,
עדיין היא תיחשב למכללת הלשכה".

"אני דוגל במקסימום
דיגיטציה – הטמענו
מערכת  CRMחדשה,
חידשנו את אתר הלשכה
ואת אתר המכללה.

"הוועד המנהל וועדת האיתור שבחרו במוטי ,עשו
עבודה נפלאה; מוטי הוא אדם בעל שיעור קומה,
קשוב ,מביא עמו ארגז כלים ניהוליים ומקצועיים
מרשים מתפקידיו הקודמים ואני בטוח שהוא
יוביל את הלשכה להישגים רבים.
לנשיא הלשכה ,סו"ב ליאור רוזנפלד ,אני רוצה
להודות על שיתוף הפעולה ,החברות ,האמון
המוחלט שנתן בי ,על השיחות האינסופיות בימי
שישי ובשעות לילה מאוחרות .ליאור נותן את
הנשמה שלו לסוכנים .יהיו עוד גלים בדרך ,אבל
לספינה יש קברניטים טובים שתמיד יביאו אותה
לחוף מבטחים.
תודה אישית לקובי ורדי ,יו"ר הוועדה לאירועים
וכנסים ,על שיתוף פעולה מדהים!".

חבל לאבד חברים

תחום נוסף בו תרם רענן שמחי מיכולותיו
הוא הפיתוח הטכנולוגי של הלשכה" :אני דוגל
במקסימום דיגיטציה – הטמענו מערכת CRM
חדשה ,חידשנו את אתר הלשכה ואת אתר המכללה.
יש באתר הלשכה המון כלים מקצועיים החל
מלינקים ישירים לחברות הביטוח וכלה ביועצים
מקצועיים חיצוניים ,והכל בחינם".

"נותן את הנשמה"

את הראיון מסיים רענן שמחי באיחולים ודברי
תודה ,והוא מתחיל ממחליפו בתפקיד מוטי ארבל:

אי אפשר שלא להתייחס "לגלים הפוליטיים"
שליוו את רענן שמחי בשנתיים האחרונות בניהול
הלשכה" :מותר לא להסכים ,אבל חובה לכבד
אחד את השני" ,הוא אומר" :לצערי יש סוכנים
שהעבירו דברים רבים ממישורים מקצועיים
לאישיים .פעילי הלשכה שעובדים בהתנדבות
במשך קדנציה ואחר כך חוזרים למשרדיהם,
מפספסים וחבל ,כי הם מאבדים חברים בדרך.
"הרעות והחברות צריכים להיות בראש סולם
השיקולים .אני מקווה ומאחל לכולם שיתעשתו
ויסייעו לנבחרי הלשכה להוביל את הארגון
קדימה לטובת כל סוכני הביטוח".

רוצה להבטיח ללקוח שלך הגנה "פרפקט"?
בטח שאפשר!

עכשיו במנורה מבטחים:
פנסיה
בקרן הגדולה
והיציבה בישראל

התוכנית הפנסיונית עם ההגנה המקיפה

מטריה
TOP

ריסק

אובדן כושר עבודה
משלים לפנסיית הנכות

ביטוח חיים
פיצוי חד פעמי
למקרה פטירה

רוצה לשמוע עוד על

? פנה למפקח הרכישה במחוז.

גאים להיות

חברת הגמל והפנסיה

של השנה

על פי דירוג נבחרי השנה של

ועיתונאי הביטוח והפיננסים לשנת 2019

תודה לכם על השותפות והאמון
יחד נמשיך לחדש  לשנות  להצליח!

אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצורכי הלקוח  אין באמור כדי להבטיח תשואה עודפת ו/או דירוג דומה בעתיד
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הצעת חוק  :איסור החרגת פעוט מפאת
גילו בביטוח סיעודי
ח"כ איציק שמולי ,מגיש ההצעה :למרות תשלום הפרמיה חברות הביטוח מתנערות ממחויבותן בטענה
שפעוט עד גיל  3ממילא תלוי בסביבתו > רונית מורגנשטרן

ח

"כ איציק שמולי (העבודה) הניח על
שולחן הכנסת הצעת חוק לפיה ייאסר על
חברת הביטוח המבטחת בפוליסה סיעודית
להחריג מתחום אחריותה פעוט רק מפאת גילו.
לטענת שמולי" ,בשנים האחרונות לא נרתעו
חברות הביטוח מלהשתמש בשלל דרכים מתוחכמות
על מנת לרוקן מכל תוכן את מחויבותן למבוטחיהן.
אחת הדוגמאות המקוממות במיוחד היא במקרה
בו חברת הביטוח מחריגה מאחריותה את החובה
להכיר ולסייע במקרים שבהם גילו של המבוטח הוא
עד  36חודשים ונמצא כי הוא מצוי במצב סיעודי.
במקרים אלו ,על אף ששולמה בעד המבוטח שהוא
פעוט פרמיה חודשית בביטוח סיעודי מסחרי מרגע
לידתו ,היה ואותר מקרה סיעודי עד גיל  36חודש,
חברות הביטוח מתנערות ממחויבותן בטענה כי

כך הדבר גם אם הצטרפו לפוליסה לפני
ממילא פעוטות בגילאים אלה תלויים
שהתגלה או אירע המקרה הסיעודי
בסביבתם".
לילדם" ,טוען שמולי ומוסיף" :יש
בכך כדי להעלות את השאלה
בעבור מה גובות חברות הביטוח את
בדברי ההסבר להצעת החוק מותח
הפרמיות ממשפחת הפעוט אם ממילא
ח"כ שמולי ביקורת גם על רשות
הן לא נוטלות על עצמן שום סיכון?".
שוק ההון וקופות החולים" :למעשה,
"לפיכך ,מוצע בזאת לשנות את המצב
מחריגות החברות ,תוך שתיקת הרגולטור
וקופות החולים ,פעוטות מפוליסות הסיעוד ח"כ שמולי |
צילום :המשפטי הקיים ,ומתוך כוונה להגביר
אופיר אייב
את ההגנה על פעוטות חסרי ישע מפני
באמצעות הכנסת סעיף ייעודי 'באותיות
הקטנות' בפרק החריגים .כך יוצא שחרף העובדה תעלולים משפטיים ושיווקיים שמרוקנים מתוכן
שמשולמת בעד הפעוט פרמיה חודשית ,ברוב את האחריות המוצהרת של חברות הביטוח
המקרים על ידי צירוף הילדים עם לידתם לביטוח כלפיהם ,ייאסר על חברת הביטוח המבטחת
הקיים של הוריהם – היה וקרה מקרה ביטוחי ,חברת בפוליסה סיעודית להחריג מתחום אחריותה פעוט
הביטוח אינה מכירה בכך ואינה מסייעת .יודגש כי רק מפאת גילו" ,סיכם שמולי.

ביקורת על הרשות

חדשות׀ סיעור מוחות

רוזנפלד" :סוכני המגזר הערבי שותפים
מלאים להנהגת הלשכה"

במפגש עם סוכנים מהמגזר הערבי קודמו רעיונות לפתרון הבעיות הייחודיות של סוכני המגזר  ‰מ"מ
נשיא הלשכה" :סוכני המגזר הערבי כבר מזמן לא החצר האחורית בלשכה" > רונית מורגנשטרן

ב

צילום :באדיבות הלשכה

מפגש שהתקיים השבוע בין הנהגת הלשכה
לנציגי סוכני המגזר הערבי ,עלו מספר
סוגיות ייחודיות למגזר.
במפגש השתתפו נשיא הלשכה סו"ב ליאור
רוזנפלד ,מ"מ הנשיא ליאור הורנצ'יק ,יו"ר הוועדה
לביטוח כללי ישראל גרטי ,יועמ"ש הלשכה עו"ד
עדי בן אברהם ,מנכ"ל הלשכה מוטי ארבל ,יו"ר
ליסוב החברה הכלכלית צביקה ויינשטיין וסוכנים
נציגים מהמגזר הערבי .במפגש עלו מספר סוגיות
המאפיינות את תהליכי העבודה בקרב סוכני המגזר
הערבי למול היצרנים ,הפול וציבור המבוטחים.
הישיבה שכללה סיעור מוחות עסקה בדרכים
לשיפור עבודתם של סוכני המגזר .לדברי נשיא
הלשכה" :לסוכני המגזר קיימות בעיות ייחודיות
בנוסף לאלו המאפיינות את כלל הסוכנים ואנחנו
נמשיך לפעול כדי להגיע לפתרונות האופטימליים
ביותר בהתחשב בכלל הנסיבות; לכן חשובה כאן
אחידות הפעולה והעשייה .מתחילת הקדנציה סוכנים
מהמגזר הם שותפים מלאים להנהגת הלשכה ,כי יש
לנו רק אחת כזאת למול עשרות אתגרים ומשימות
שאני משוכנע שנוכל לרובן" ,אמר רוזנפלד.
סו"ב הורנצ'יק מסר בעקבות הפגישה" :סוכני

בעיית ביטוח החובה במגזר הערבי ודרכי הפתרון
האפשריים לבעיה זו.

שיפור השירות

פגישת סוכני המגזר הערבי והנהגת הלשכה

המגזר הערבי כבר מזמן לא החצר האחורית בלשכה
והם שותפים מלאים להנהגה ולהחלטות וכך יהיה גם
בעתיד שמענו ,הפנמנו ופעלנו כדי לקדם סוגיות
שחשובות לסוכנים האלו ובכזאת לשכה אני גאה
לפעול".
"היה מפגש חיובי ונוצר יותר אמון בלשכה
ובעומד בראשה" ,אמר סו"ב עלי טריף ,חבר המועצה
הארצית .סו"ב מוחמד חטיב ,יו"ר סניף טבריה,
הוסיף" :במפגש נידונו הרבה סוגיות המטרידות את
סוכני הביטוח בכלל וסוכני המגזר בפרט ,במיוחד

בנוסף סוכם שהלשכה תפתח קורס להכשרת
פקידות מנהלות משרד באזור נצרת .כמו כן סוכם
שנשיא הלשכה יפנה במכתב למנכ"לי חברות
הביטוח לבקש לקלוט בחברות פקידות מהמגזר
הערבי כדי לשפר את השירות ולתת מענה למגזר
הערבי ובמיוחד אלה שלא יודעים או חלשים בשפה
העברית .כמו כן סוכם שנשיא הלשכה יקדם את
הוספת השם נצרת לסניף טבריה גליל ועמקים.
"אני שמח על הפגישה המצוינת .הוועדה
האלמנטרית תירתם לבקשת סוכני המגזר להעמיק
את הידע המקצועי שלהם; ותיבדק אפשרות לקיים
קורס רפרנטיות בנצרת ,שיש מחסור רב בהן במגזר
ובכלל" ,אמר סו"ב גרטי והוסיף" :בנושא ביטוח
החובה נבדוק אפשרות מול הפול למשוך תעודת
חובה בידי המבוטח עצמו כדי לפשט את התהליך.
קשה לקדם פתרון רחב לסוגיה עקב בג"צ בנושא
שטרם נדון".
סוכם לקיים על מפגשים דומים נוספים.

חדשות ׀ מחפשות תשואה
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דואגות לחיסכון הפנסיוני של העמיתים:
חברות הביטוח משקיעות בנדל"ן
כלל רכשה מבנק ירושלים תיק אשראי לדיור ,הפניקס והכשרה משקיעות בקרן הלוואות לנדל"ן בארה"ב
והראל והכשרה רכשו קמפוס משרדים משותף בצרפת > רונית מורגנשטרן

ע

ל רקע הריבית האפסית של
אג"ח מדינה ,חברות הביטוח
מחפשות תשואה טובה יותר
לעמיתי החיסכון הפנסיוני שלהן ,והן
מוצאות אותה בתחום הנדל"ן בארץ
ובעיקר בחו"ל.
בנק ירושלים דיווח השבוע כי חתם
על הסכם למכירת תיק אשראי לדיור
(משכנתאות) בשווי של  300מיליון שקל
לכלל ביטוח ופיננסים .מדובר בעסקה
שנייה של כלל ביטוח עם בנק ירושלים,
לאחר שבשנה שעברה רכשה כלל מחציתו
של תיק אשראי לדיור ששוויו הוערך
בכ־ 640מיליון שקל.
משקיעות בנדל"ן בארץ ובחו"ל | צילוםshutterstock :
יוסי דורי מנכ״ל חטיבת ההשקעות
שתשקיע במקבצי דיור מסוג Multi-Family
בכלל ביטוח ופיננסים ציין :״אנו
שמחים על השותפות העיסקית המוצלחת עם בארה"ב ,וזאת לצד שלוש קרנות ההשקעה שהיא
בנק ירושלים .גם עסקה זו כמו העסקה הקודמת ,מנהלת עד כה.
אלקטרה נדל"ן השלימה עד כה סגירה ראשונה
מגלמת ,ביחס לסיכון שלה ,תשואה עודפת
של הקרן בהיקף של כ־ 100מיליון דולר ,כאשר
לעמיתי כלל ביטוח ופיננסים״.
היעד של הקרן הוא שהיקפה הכולל יעמוד על
כ־ 200מיליון דולר .במסגרת השלב הראשון של
הפניקס ,לפי דיווח של חברת אלקטרה נדל"ן ,הגיוס ,השתתפה בהשקעה קבוצת הפניקס ,והיתה
תשקיע בקרן הלוואות של האחרונה כ־ 30מיליון למעשה משקיע העוגן של הקרן ,עם השקעה
דולר כמשקיע עוגן .מדובר בקרן הלוואות חדשה ,בהיקף כולל של כ־ 30מיליון דולר .עוד נמסר

פוטנציאל ארוך טווח

כי הכשרה חברה לביטוח תשקיע בקרן
בנוסף להשקעה של  27מיליון דולר
בקרנות קודמות של אלקטרה נדל"ן.
הקרן תצטרף לשלוש קרנות ההשקעה
שמנהלת כיום אלקטרה נדל"ן ,שגייסו עד
כה כ־ 850מיליון דולר ושעשויות להגיע
להיקף כולל של מיליארד דולר במהלך
השנה הקרובה ,זאת לאחר פרק זמן של
כשלוש שנים מאז הקמת הקרן הראשונה.
גיא פורת ,מנהל תחום השקעות נדל"ן
בחברת הפניקס" :אנו עוקבים מזה זמן רב
אחר תחום ההלוואות ל־Multi-Family
בארה"ב ,ורואים בו פוטנציאל ליצירת
ערך משמעותי בראיה ארוכת טווח,
באופן המתאים למדיניות ההשקעה ופיזור
ההשקעות של קבוצת הפניקס .אנו שמחים
על ההשקעה בקרן החוב של אלקטרה נדל"ן,
המביאה עמה ניסיון וידע מוכח בתחום ,ואף נבחן
בעתיד אפשרויות להרחיב השקעותינו בתחום זה".
לפני שבועיים דווח כי הראל ביטוח ופיננסים
והכשרה חברה לביטוח רוכשות יחד עם קבוצת
 LRCקמפוס משרדים בפריז שבצרפת תמורת
כ־ 1.3מיליארד שקל .הראל תחזיק כ־49%
מהזכויות בתאגיד הנכס והכשרה תחזיק כ־10%
מהזכויות בתאגיד הנכס.

הוועד המנהל של הלשכה נפרד מרענן שמחי
בהמשך ישיבת הוועד קיבלה הנהגת הלשכה רוח גבית לפעול בנושא כרטיסי האשראי

ה

וועד המנהל של הלשכה נפרד בישיבתו
האחרונה ממנכ"ל הלשכה רענן שמחי
שסיים את תפקידו .בתום הישיבה נפרד
המנכ"ל היוצא באופן אישי מכל אחד מחברי הוועד
המנהל תוך ציון נקודות על שיתוף הפעולה עם כל
אחד מהם.
שמחי התייחס בדבריו לשני הנשיאים תחתם עבד
 לנשיא הלשכה הקודם סו"ב אריה אברמוביץולנשיא המכהן סו"ב ליאור רוזנפלד ,וסקר את
שיתוף הפעולה עימם בחמש השנים בהם שימש
כמנכ"ל הלשכה.
בהמשך הישיבה אישר הוועד המנהל לנשיא הלשכה
תקציב כספי לניהול מאבק משפטי ,במידה וידרש
כזה ,זאת במסגרת מאבק הלשכה ברצון חברות
האשראי להכנס לתחום הביטוח.

הוועד המנהל נפרד משמחי ׀ צילום :באדיבות הלשכה
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רוזפלד" :אנחנו רואים במוקדים הישירים
של חברות הביטוח מעין בגידה"
הלשכה נערכת להגשת בג"צ נגד כוונת הבנקים וחברות האשראי להיכנס לתחום הביטוח – אושר תקציב
לנושא במידה ויידרש > רונית מורגנשטרן
לא ניתן לבנקים ולחברות כרטיסי האשראי
לחדור לשוק הביטוח .לא רק בגלל שאנחנו
רואים בזה תחרות .קל לתייג אותנו ככאלה
שמפחדים מתחרות .חברות האשראי הן סכנה
לענף הביטוח .החשש הוא שחברות האשראי ינצלו
את כוחן ויתנו מתן הלוואות ברכישת ביטוחים,
כשהן מחזיקות בידע עצום על הציבור; מי שיבקש
הלוואה מחברת האשראי ,יקבל אותה אם יעשה
ביטוח .כיום כשגובים את הביטוח באמצעות
כרטיס האשראי ,חברות האשראי יודעות ,לדוגמה,
כמה אנחנו משלמים על ביטוח הבריאות בכלל או
על ביטוח הסיעוד במגדל .יש להן יותר מדי כוח
וצריך לצמצם את הריכוזיות הזאת .כאשר המדינה
מאפשרת לגופי הענק האלה כמו כרטיסי האשראי,
לגעת בדבר שהם לא צריכים להיות בו – כאן
קיימת סכנה".
כך אמר נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד
בוועידת עדיף ה־ 19בראיון אחד על אחד עם רועי
ויינברגר ,העורך הראשי של עדיף.

"

תקציב למאבק משפטי

יש לציין ,כי הלשכה החלה להיערך לאפשרות
של בג"צ בנושא זה .הוועד המנהל אישר בישיבתו
האחרונה תקציב כספי לניהול מאבק משפטי
בכוונת חברות האשראי להיכנס לתחום הביטוח.
עוד אמר רוזנפלד במסגרת הוועידה כי איום
נוסף ,על הסוכנים ועל הציבור ,הוא המוקדים
הישירים שהקימו חברות הביטוח" .השיווק הישיר
של חברות הביטוח הוא בראש ובראשונה איום
על הציבור הכללי" ,הדגיש" .חברות הביטוח
הקימו מוקדים עם מוקדנים ,שהם פשוט רשלנים
וחובבנים .מוקדנים שעושים נזק לציבור בתשובות
מביכות ולא מקצועיות .אני לא יודע איך ישנים
בשקט בחברות הביטוח כאשר מוקדנים מבטיחים
הבטחות שאין להן שום כיסוי".
רוזנפלד ציין עם זאת ,כי המוקדים הישירים
מהווים גם הזדמנות לסוכני הביטוח וציין" :זו
סכנה אבל זו גם הזדמנות .אנחנו יכולים להוכיח
מי המקצוען האמיתי כאן  -סוכן הביטוח שיודע
למכור את המוצר הנכון ולייעץ את הייעוץ הנכון".
"זעם הסוכנים על המערכים הישירים מוצדק.
חברות הביטוח בנו את עצמן על ידי סוכני
הביטוח .הכאב הגדול שלנו הוא מחברות הביטוח
המסורתיות .שם אנחנו רואים אפילו לעיתים
מעין בגידה .אי אפשר לשכוח את הערוץ המרכזי,
המקצועי שהוא גם הערוץ הכי זול והוא סוכני
הביטוח ,אמר נשיא הלשכה והוסיף" :לנו לא

רוזנפלד" .המוקדים הישירים הם סכנה אבל גם הזדמנות לסוכני הביטוח" | צילום :סטודיו עדיף

משלמים משכורת  13ולא רכב ולא פנסיה .אותנו
מתוגמלים רק אם אנחנו מוכרים .מכרנו – קיבלנו,
לא מכרנו לא קיבלנו .אנחנו השכפ"צ של אותן
חברות הביטוח .סוכן הביטוח הוא קו ההגנה

"סוכן הביטוח בשנת 2020
כבר מתמודד עם דיגיטציה,
עם שינויי שוק והוא יהיה
חייב להיות מקצועי יותר.
אנחנו נסייע לסוכני הביטוח
להיות מקצועיים יותר
בשוק התחרותי"
הראשון מול המבוטח .אין להן את זה לא במוקדנים
ולא אצל העובדים השכירים .לכן אנחנו מבקשים
לסגור את המוקדים הישירים ונפעל גם בדרכים
אחרות אם התופעה תתעצם".

לא נוותר על עמלה מיצרן

בהתייחסו לשאלה על האתגרים העומדים בפני
סוכן הביטוח בשנת  ,2020אמר נשיא הלשכה:
"כאן המקום לברך את הממונה על שוק ההון ד"ר

משה ברקת על הכרתו בחשיבות סוכן הביטוח.
אפילו נאמרו על ידו מילים קצת יותר מכוונות
על יתרונות סוכן הביטוח .סוכן הביטוח בשנת
 2020כבר מתמודד עם דיגיטציה ,עם שינויי
שוק והוא יהיה חייב להיות מקצועי יותר .אנחנו
נסייע לסוכני הביטוח להיות מקצועיים יותר בשוק
התחרותי".
עמדתו של נשיא הלשכה לגבי "הסוכן
האובייקטיבי" עליו מדברים רבות ברשות שוק
ההון" :אני שואל :היום אנחנו לא אובייקטיבים?
ציבור הסוכנים תמיד ראה לנגד עיניו את טובת
המבוטח .אני לא אוהב את המילה אובייקטיבי.
צריכה להיות שקיפות ואנחנו בעד שקיפות.
המילה 'אובייקטיבי' קיבלה נפח גדול ממה שהיתה
אמורה לקבל.
"יש גבול לרצון לעשות אותנו במודע או במכוון
אובייקטיבים יותר מהיום .מי היה הראשון במשבר
הסיעוד שקם וצעק והעלה לסדר היום? לשכת סוכני
ביטוח .לא שמענו גורמים אחרים באותה פרשה.
אנחנו עומדים בראש המחנה גם בסוגיות אחרות.
גם בסוגיות הבאות של הסוכן האובייקטיבי אנחנו
לא נוותר .נבחן מודלים נוספים לתגמול .לעולם
לא נוותר גם על עמלה מיצרן .סוכני הביטוח
יופיעו יותר בתקשורת .נעצים את החשיבות
שלהם בתקשורת כי התדמית נבנית משם".
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"נשיק מאגר בתחום הסיעודי כדי לפקח
טוב יותר על שוק הביטוח"
הממונה על שוק ההון הודיע כי הרשות בוחנת מספר חלופות בתחום הסיעוד כדי לאפשר מוצרים שונים
שיכולים לתת מענה במודל יציב שיאפשר יישוב תביעות הוגן > רונית מורגנשטרן
אנחנו בוחנים מספר חלופות בתחום הסיעוד
כדי לאפשר מוצרים שונים שיכולים לתת
מענה במודל יציב שיאפשר יישוב תביעות
הוגן .בשנה הקרובה בכוונתנו להשיק מאגר
בתחום הסיעודי שיאפשר לנו לפקח בצורה טובה
יותר על שוק הביטוח בתחום זה" ,אמר ד"ר משה
ברקת ,הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון,
בדברים שנשא בועידת עדיף ה־.19
ברקת הדגיש את חשיבות מימוש הזכויות של
המבוטחים" .אני רוצה שתזכרו ,מאחורי הפוליסות
ישנם אנשים שצריכים אתכם במצבים הכי קשים
וקיצוניים בחייהם .לכן אני שם דגש ברשות על
מיצוי זכויות המבוטחים בכלל ובתחומי הבריאות
והסיעוד בפרט .אני סבור שעליכם לפעול ביתר
שאת כדי שהמבוטחים ביום פקודה יוכלו למצות
את זכויותיהם בכבוד".
עוד אמר הממונה כי הרשות תמשיך לשפר את
עולם ביטוח הבריאות" :נרצה לשפר את הממשק
בין המערכת הפרטית לבין הציבורית תוך שיתוף
פעולה עם משרד הבריאות ומשרד האוצר .נפעל
גם כדי לשפר את יכולת ההשוואה והשקיפות,

"

משה ברקת | צילומים :סטודיו עדיף

תוך שימוש בכלים טכנולוגיים חדשים .נרצה
גם לתת מענה לאוכלוסיות מיוחדות ,כמו חולים
כרוניים ,או מבוטחים שהוגדרו ברמת סיכון גבוהה
בשל מחלה .יש ביניהם ,למשל ,כאלו שטופלו או

שהמחלה רוסנה ,ויש להתייחס אליהם בצורה
הוגנת בחיתום" ,אמר ברקת.
בהתייחסו לתחום הפנסיה הבטיח ברקת "שינוי
של ממש בשנתיים הקרובות  -תוך רתימת
הטכנולוגיה להגברת התחרות בתחום ,ויצירת
מערכות מדויקות ושקופות יותר ,ותוך הכללת
אוכלוסיות רחבות ביותר בחיסכון פנסיוני כמו
מעוטי הכנסה ובעלי חוסר רציפות תעסוקתי".
"בתחום האלמנטרי אנו מתכוונים ,בין היתר,
לתת פתרונות למקרים של ריבוי תביעות ולייצר
תמחור חכם ונכון יותר עבור הלקוחות תוך שילוב
מערכות מתקדמות ודיגיטציה בכל התהליכים
לטובת השירות שמקבל המבוטח".
בהתייחסו למודל התגמול של סוכני הביטוח
אמר ברקת" :מודל התגמול הקיים היום מקשה גם
על הסוכנים ולא נותן בהכרח את התוצאה הטובה
ביותר ללקוחות .אנחנו רוצים שבעלי הרישיון,
בוודאי בתחום הפנסיוני ,יהיו רק בצד של הלקוח.
ואני יודע שגם סוכני הביטוח רוצים בכך .לשם
אנו חותרים ולשם כך חייבים להתאים את מערכת
התמריצים".

סגן שר האוצר" :השיתוק הפוליטי עלול
להביא להורדת הדירוג של מדינת ישראל"

ח"כ יצחק כהן נאם בערב הפתיחה של ועידת עדיף  ‰עוד התייחס סגן שר האוצר לגיבוש התקציב ,לשוק
הדיור לזוגות צעירים וסקר את השינויים בשוק הביטוח > רונית מורגנשטרן

לצערי ,נדמה כי המדינה לא מעניינת
אף אחד .זה מצב חמור ומסוכן .השיתוק
הפוליטי עלול להביא להורדת הדירוג של
מדינת ישראל .תסריט שאני מקווה מאוד שלא
יתממש .במאמץ רב הצלחנו להגדיל את הדירוג
של מדינת ישראל ואסור לפגוע בכך" ,כך אמר
סגן שר האוצר ,ח"כ יצחק כהן ,בערב הפתיחה של
ועידת עדיף ה־.19
בהתייחסו לגיבוש תקציב מדינה חדש אמר:
"התקציב הזה יהיה לא פשוט .מצד אחד עלינו
לטפל בגירעון אבל רק מתוך שמירה על המשך
הצמיחה של מדינת ישראל ושמירה על אחוז
אבטלה נמוך .וצריך לחזור ולומר  -אסור להעלות
מיסים ,כדי לא לפגוע באוכלוסיות מוחלשות
ובכלל ,בפריון של המשק הישראלי ובצמיחה".
בהתייחסו לשוק הדיור לזוגות הצעירים הציע כהן:
"השיתוק עליו אני מדבר בא גם לידי ביטוי ביוזמה

"

ח"כ יצחק כהן

חשובה שעשויה להועיל במאבק להורדת מחירים
בשוק הנדל"ן והיא הגדלת התקרות להפקדה
בקופת גמל להשקעה .כיום ניתן להפקיד למכשיר

החשוב הזה רק עד  70אלף שקל בשנה .אני רואה
בקופת גמל להשקעה אלטרנטיבה לציבור שמחפש
להשקיע בנדל"ן ,וכן כמכשיר חיסכון נזיל לטווח
בינוני וארוך עם הטבות מס .במקום להשקיע את
ההון העצמי בדירה להשקעה ,לשלם מיסוי כבד,
להגדיל את הביקוש בשוק הנדל"ן הצפוף ממילא
ולגרום לעלייה מחירים ,אנחנו רוצים שהאזרחים
יפנו תקציבים לשוק ההון ,וקופת גמל להשקעה
היא אפשרות מצוינת לכך .אבל ,לא ניתן לקדם את
היוזמה להגדלת התקרות – כי הכל תקוע".
"בשנים האחרונות הוקמו בישראל שתי חברות
ביטוח חדשות ,המביאות את בשורת הדיגיטל
לצרכן הישראלי" ,אמר כהן כשסקר את השינויים
בשוק הביטוח" .אנחנו צריכים לראות בשוקי
הביטוח והחיסכון יוזמות נוספות שיגבירו את
התחרות בשוק ויוזילו עלויות לצרכן הסופי ,כפי
שקורה ,למשל ,בשוק ההון" ,הוסיף.
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הראל – קבוצת הביטוח של השנה
נבחרי השנה של עדיף ועיתונאי הביטוח והפיננסים הוכרזו בערב הגאלה החגיגי שפתח את אירועי ועידת
עדיף  ‰הפניקס נבחרה לחברת השנה בענף הבריאות ,שלמה מובילה בביטוח הכללי > רונית מורגנשטרן

נ

חדשנות

בחרי השנה של עדיף ועיתונאי
הביטוח והפיננסים הוכרזו בטקס
נבחרי השנה  2019שנערך
במסגרת ערב הגאלה החגיגי של ועידת
עדיף ה־ 19שהתקיים ביום שני בערב
השבוע.
בערב הגאלה נשאו דברים ד"ר משה
ברקת ,הממונה על שוק ההון ,ביטוח
מערך הייעוץ הפנסיוני
וחיסכון ,סגן שר האוצר ח"כ יצחק כהן
וסוכנות הביטוח של השנה
ורועי ויינברגר ,העורך הראשי של עדיף.
• מערך הייעוץ הפנסיוני בבנקים :בנק
במסגרת הערב הוענק אות הוקרה על
הפועלים
מפעל חיים ללוי יצחק ,האוטוריטה של
• סוכנות השנה בענף ביטוח הבריאות:
עולם השמאות בישראל.
גבאי סוכנות לביטוח
במהלך ערב הגאלה זכו בהוקרה מיוחדת
במלאת  40שנה להיווסדם בית ההשקעות סוכני הביטוח נבחרי השנה עם נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד (שני משמאל) ׀
• סוכנות השנה בענף החיסכון ארוך
צילום :סטודיו עדיף
הטווח :קבוצת שקל
מיטב דש וקבוצת שקל.
במסגרת הליך בחירת סוכני השנה,
פורצי דרך (בחירת עדיף)
קרן P2P
הומלצו הסוכנים המועמדים על ידי ראשי
• סו"ב אודי אביטל ,יו"ר  EFPAישראל ויו"ר
המחוזות בלשכת סוכני ביטוח .מי שבחר בסוכנים • גוף האשראי של השנה :טריא
ועדת פיננסים של לשכת סוכני הביטוח
הזוכים מתוך רשימת המומלצים הם חברי הוועדה
• שחם סוכנות לביטוח
המקצועית הרלוונטית בלשכה .הליך דומה מהלך השנה
התקיים גם בבחירת המתכנן הפיננסי של השנה • מהלך השנה בענף ביטוחי הבריאות :הראל – • סוכנות קופר נינוה
היועץ הפנסיוני של השנה (בחירת עדיף
מסלול הניתוחים אפגרייד אקסטרה
ושל היועץ הפנסיוני של השנה.
• מהלך השנה בענף הביטוח הכללי :הכשרה – בשיתוף לשכת היועצים הפנסיונים):
• ישראל עזרא
הכשרה GO
רשימת נבחרי השנה
• מהלך השנה בענף החיסכון ארוך הטווח :המתכנן הפיננסי (בחירת עדיף בשיתוף איגוד
• קבוצת הביטוח :הראל ביטוח ופיננסים
המתכננים הפיננסים):
פסגות – אמנה להשקעות אחראיות
• חברת הגמל והפנסיה :אלטשולר שחם
• מירית מדר עמוסי
• חברת השנה בענף ביטוחי הבריאות :הפניקס
• חברת השנה בענף הביטוח הכללי :שלמה ביטוח מוצר השנה
• מוצר השנה בענף ביטוחי הבריאות :כלל סוכן השנה
• בית ההשקעות :ילין לפידות
• בענף הפיננסים :סו"ב גדי אנגלמן
• קרן הפנסיה בבעלות חברת ביטוח :מנורה ביטוח ופיננסים – כלל אקספרס
• מוצר השנה בענף הביטוח הכללי :איילון – • בענף החיסכון ארוך הטווח :סו"ב טל ברגיל
מבטחים פנסיה
• בענף הביטוח הכללי :סו"ב אושיק (אשר) וטורי
איילון LIVING
• קרן הפנסיה בבעלות בית השקעות :מיטב דש
• מוצר השנה בענף החיסכון ארוך הטווח :כלל • בענף ביטוחי הבריאות והסיעוד :סו"ב חגי
גמל ופנסיה
לנצט
• המוצר היצירתי של השנה :הלמן־אלדובי – ביטוח ופיננסים – פנסיה מבטיחה
• חדשנות בענף ביטוחי הבריאות
והסיעוד :מגדל – מגדל ACTIVE
• חדשנות בענף הביטוח הכללי :מגדל
– כלים דיגיטליים לסוכן הביטוח
• חדשנות בענף החיסכון ארוך הטווח:
הפניקס חברה לביטוח – ריסק WELL

ניסים קורים בדרכים,

חג חנוכה שמח!
לפייסבוק <<

אנחנו בהראל מודים על הבחירה
ומבטיחים לשמור על מצוינות
עבור סוכנינו ולקוחותינו

סטודיוהראל
27350/27404
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ועדות הלשכה מציגות הישגים בולטים
בשנתיים האחרונות
ביקשנו מיו"ר הוועדות לערוך סיכום מיוחד למחצית הקדנציה  ‰חלק א'
 4חברות ביטוח הסכימו לבקשתנו
ומחדשות ביטוחי רכב גם למי שיש
להם שתי תביעות.

גרטי

רוטברג

הוועדה לביטוח אלמנטרי

צילומים :גיא קרן ,ובאדיבות הלשכה

סו"ב ישראל גרטי ,יו"ר הוועדה
מסכם:
 .1אישור קיום ביטוח  -החל מה־1
בדצמבר  2019נכנס לתוקף אישור
אחיד לקיום ביטוח שמקל את
העבודה של הסוכנים בביטוח עסקי.
 .2שימוש באתר הר הביטוח
בחידושי ביטוח דירה  -חיוב
בכניסה אחת ל־ 3שנים בלבד.
 .3תביעה קטנה ברכב לא תחשב
כתביעה – בעקבות מאמצי הלשכה
רשות שוק ההון פרסמה טיוטה לפיה
תביעה קטנה בביטוח רכב מקיף לא
תחשב כתביעה .עדיין לא סוכם
מה גובה הסכום בתביעה קטנה.
שומרה כבר הרימה את הכפפה ולא
מחשיבה תביעה עד  7,000שקל.
 2 .4תביעות בביטוח רכב – לפחות

ד"ר ביתן

ועדת האתיקה

סו"ב ד"ר יעקב ביתן ,יו"ר הוועדה
מסכם:
 .1עריכה מחדש של הקוד האתי
 .2דיונים ופתרונות לתלונות של
סוכנים נגד סוכנים ומבוטחים נגד
סוכנים.

ועדת רווחה

סו"ב מאיר רוטברג ,יו"ר הוועדה
מסכם:
 .1השתלמויות מקצועיות בחו"ל
 ביצענו עד כה שתי השתלמויותבבלגרד ובבוקרשט בתפוסה מלאה.

מיטרני

בהשתלמות הקרובה בפברואר
לאתונה יש צפי להשתתפות של
כ־ 100סוכנים.
 .2שבירת שיא ההטבות לחברי
הלשכה  -כמות ההטבות לחברי
הלשכה השנה הייתה גבוהה במיוחד
בכל תחומי החיים המקצועיים
והעסקיים .הטבות בבידור ותרבות
בכל הארץ; הנחות ריהוט ,מזון,
גיפט כארד; הנחות בליסינג
תקשורת; הנחות לשכה באספקת
מזון ושתיה למשרדים; גט אופיס
שרות ציוד משרדי ועוד.

ועדת סוכנים צעירים

סו"ב לילך מיטרני ,יו"ר הוועדה
מסכמת:
 .1הגדלנו את נוכחות קהילת

הסוכנים הצעירים בכנסים באמצעות
יצירת כנסי קונספט ייעודיים
לסוכנים צעירים ,כמו "סוכנים
על הבר" בשילוב הרצאות קצרות,
נטוורקינג ואווירה ייחודית ,וכן
באמצעות השקעת מאמץ שיווקי
בכנסי הלשכה הארציים.
 .2העמקנו שת"פים בין סוכני
ביטוח  -עודדנו את קהילת
הסוכנים הצעירה לייצר נטוורקינג
ושיתופי פעולה עסקיים כחלק
משיטת עבודה תוך הטמעת המסר:
מיריבים לקולגות.
 .3חיזקנו את תחושת השייכות
של הסוכנים ללשכה  -באמצעות
ייצוג ועדת צעירים בכנסים ובכל
פעילות רלוונטית ,עידוד לקשר
אישי ובלתי אמצעי ומתן מענה
מקצועי בשעת הצורך.

הבהרה

כלל ביטוח :עמלה מלאה לסוכנים בממשק ביטוח דירה דיגיטלי
בעקבות אי דיוקים בכתבה שפורסמה
הבוקר בעיתון 'ישראל היום' ,אני מבקש
להבהיר כי פיתחנו מראש את הממשק
החדש ,באופן כזה שמאפשר לשלב את שם ולוגו
הסוכנות שלכם ,לשלוח את הממשק האישי
שלכם ללקוחות ,ולמכור להם פוליסות דירה
באופן דיגיטלי מהיר ,פשוט וקל.
"לקוחות שישלימו את תהליך הרכישה באופן
מלא ,יזכו אתכם בעמלה מלאה ,זהה לזו של
המסלול הירוק.
"לידיעתכם ,במקרים בהם לקוח ינטוש את

"

התהליך הדיגיטלי מבלי להשלים רכישה,
עומדות לרשותכם שתי חלופות:
 .1ייחודי לכלל ביטוח ופיננסים  -לקבל
על כך התראה במייל במשרדכם ,ואז תצטרכו
להשלים מול הלקוח את הרכישה .במקרים
אלה ,תשולם עמלה מלאה ,זהה לזו של המסלול
הירוק.
 .2מוקד כלל ביטוח ופיננסים יקבל התראה על
כך שהלקוח לא השלים רכישה ,יחזור אל הלקוח
ויסיים את הרכישה ,תוך שאתם נהנים מעמלה
מותאמת.

"חשוב לי לחזור להדגיש שוב את מה
ששמעתם אותי אומר לא פעם  -בכל מוצר או
שירות שאנו מפתחים אנו חושבים על האופן
בו הוא ישרת אתכם אל מול הלקוחות בצורה
המיטבית והיעילה ביותר ,וכך גם פעלנו הפעם.
"נמשיך לפעול כך גם בעתיד למען הצלחתנו
המשותפת".
בברכה,
ירון שמאי ,משנה למנכ"ל
מנהל מערך לקוחות והפצה
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שנת  2019מתקרבת לסיומה וזה הזמן עבור כל עצמאי לבדוק האם ניצל את הטבות
המס המשמעותיות והייחודיות שהמדינה מעניקה לו בגין הפקדות למוצרי החיסכון
השונים  ‰תכנון נכון של ההפקדות עשוי לזכות בהטבות המס המהוות מעין 'תשואה
מובטחת' על ידי המדינה בשיעור גבוה שיכול להגיע ליותר מ־ ‰ 50%מדריך >
אייל סיאני ,סמנכ"ל ומנהל מקצועי ,פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ

ש

נת  2019מתקרבת לסיומה וזה הזמן עבור כל עצמאי לבדוק
האם ניצל את הטבות המס המשמעותיות והייחודיות שהמדינה
מעניקה לו בגין הפקדות לקופת גמל וקרן השתלמות.
כדאי לדעת שסך שווי הטבות המס לעצמאי על ההפקדות בקופת הגמל
וקרן ההשתלמות יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים בשנה.
באפשרות כל עצמאי שלא ביצע עד כה הפקדות לקופת גמל ו/או קרן
השתלמות באופן מלא לעשות זאת עד ל־ 31.12.2019ולהנות מהטבות המס.
לא כדאי לפספס את חלון ההזדמנויות.
להלן מדריך המסביר באופן מפורט וברור מהם הטבות המס המגיעות
לעצמאים וכיצד ניתן לנצלן.

קופת גמל

עצמאי רשאי להפקיד לקופת גמל לקצבה (לרבות קרן פנסיה) עד 16.5%
מהכנסתו השנתית החייבת במס ועד הכנסה של  211,200שקל (= 34,848
שקל) בכדי לקבל הטבות מס לפי הפירוט הבא:
•  5.5%לצורך זיכוי (= עד  11,616שקל) .משמעות הדבר כי העצמאי יקבל
החזר מס בגובה  35%מסכום זה .בהקשר זה יצוין כי אם העצמאי נהנה
מהטבות מס בשל רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה אזי הוא יוכל להפקיד
לטובת זיכוי ( 5%במקום .)5.5%
•  11%לצורך ניכוי (= עד  23,232שקל) .בגין סכום זה יחסוך העצמאי
תשלום מס הכנסה ,ביטוח לאומי וביטוח בריאות.
כך לדוגמה ,עצמאי בעל הכנסה שנתית של  300אלף שקל אשר יפקיד
בהתאם לקופת הגמל ,יקבל הטבות מס מהמדינה בשווי של כ־ 16,300שקל
(כ־ 47%מסך ההפקדה).

הטבות המס שיקבל עצמאי בעל הכנסה שנתית
של  300אלף שקל
הפקדה אופטימלית לצרכי מס

₪ 34,848

סכום שיוכר לניכוי

₪ 23,232

סכום שיוכר לזיכוי

₪ 11,616

שווי הטבת ניכוי מס הכנסה

₪ 8,131

שווי הטבת ניכוי ביטוח לאומי וביטוח בריאות

₪ 4,142

שווי הטבת זיכוי

₪ 4,066

סה”כ שווי הטבות המס

₪ 16,339

יודגש ,כי אם ירצה העמית להפקיד יותר כסף בקופת הגמל על מנת
לחסוך לעת פרישה ,הוא יוכל לבצע זאת ללא כל מגבלה .הקצבה שיקבל
בעתיד בגין כספים אלו תיחשב כ"קצבה מוכרת" – קצבה אשר כולה פטורה
ממס.

צילום :רמי זרנגר

עצמאים  -נצלו את זכויותיכם
אייל סיאני

קרן השתלמות
עצמאי רשאי להפקיד  4.5%מהכנסה שנתית מעסק או משלח יד ועד
הכנסה של  264אלף שקל (= עד  11,880שקל) ,בכדי לקבל הטבת מס
בדמות ניכוי אשר באמצעותה יחסוך העצמאי תשלום מס הכנסה ,ביטוח
לאומי וביטוח בריאות בגין סכום ההפקדה כאמור.
כך לדוגמה ,עצמאי בעל הכנסה שנתית של  300אלף שקל אשר יפקיד
בהתאם בקרן ההשתלמות ,יקבל הטבת מס בשווי של כ־ 6,300שקל (כ־53%
מסך ההפקדה).

הטבות המס שיקבל עצמאי בעל הכנסה שנתית
של  300אלף שקל
הפקדה אופטימלית

₪ 11,880

שווי הטבת ניכוי מס הכנסה

₪ 4,158

שווי הטבת ניכוי ביטוח לאומי וביטוח בריאות

₪ 2,118

סה”כ שווי הטבות המס

₪ 6,276

בהקשר זה חשוב לציין כי קרן השתלמות הינה תכנית החיסכון היחידה
בה ניתן לחסוך ולהנות מפטור ממס רווח הון בשיעור ( 25%הפטור מוגבל
לסכום הפקדה של  18,480שקל נכון לשנה זו) .פטור זה הינו ייחודי ושוויו
עבור עמית המפקיד כספים לקרן השתלמות יכול להגיע לעשרות אלפי
שקלים ברבות השנים .יודגש ,כי עצמאי יכול ליהנות מפטור משמעותי זה
ללא קשר לגובה הכנסתו השנתית.
עוד יודגש ,כי אם ירצה העצמאי להפקיד יותר כסף בקרן השתלמות
על מנת לחסוך לעת צורך ,הוא יוכל לעשות זאת ללא כל מגבלה ולהנות
מיתרונות אחרים בקרן ההשתלמות.

בשורה התחתונה

תכנון נכון של הפקדות עצמאי לקופת גמל ו/או קרן השתלמות עשוי
לזכות בהטבות מס אשר מהוות מעין "תשואה מובטחת" על ידי המדינה
בשיעור גבוה ששווין יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים בשנה .לצורך
בחינת מיצוי ההטבות באופן מלא מומלץ לבחון את הנושא עם איש מקצוע
כגון בעל רישיון פנסיוני ,רואה חשבון ,יועץ מס וכו'.

פסגות קופות גמל ופנסיה בע”מ .האמור כפוף להוראות ההסדר התחיקתי
ותקנון הקופה/הקרן .אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני
בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון ע”פ דין המתחשב בנתונים ובצרכים
המיוחדים של כך אדם .חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע”מ עוסקת בשיווק
פנסיוני )ולא בייעוץ פנסיוני( ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על
ידה .האמור אינו מהווה ייעוץ מס על ידי יועץ מס .אין באמור התחייבות
להשגת תשואה כלשהי .ט.ל.ח.

 EXPRESSלמקום הראשון!

כלל ביטוח ופיננסים גאה על זכייתה במוצר השנה "כלל "EXPRESS
ביטוח נסיעות לחו"ל המאפשר החזר מיידי של הוצאות רפואיות ,איחור מזוודה,
רופא אונליין בעברית  24/7והכל בלחיצת כפתור ,בכל זמן ומכל מקום.
הצטרפו להצלחה והציעו כבר היום מוצר מנצח ללקוחותיכם.
לפרטים פנו למפ"ע שלכם

בכפוף לתנאי הפוליסה וחיתום רפואי ובכפוף לתנאי השימוש .שירותים נילווים כלל  EXPRESSורופא און ליין כפופים לתנאי השימוש ומכשירים תומכים.
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"מבוטח שיבין שיש לו ערך מהסוכן יהיה מוכן לשלם"
בכל שבוע יאיר הזרקור של “ביטוח ופיננסים” על פעיל לשכה שכדאי שתכירו
שם :סו"ב מירב ג'והן
גיל48 :
בעלת סוכנות לביטוח בפתח תקווה מזה כ־8
שנים
תפקידים בלשכה :חברת המועצה הארצית,
ועד וסניף ת"א ,חברה בוועדה לקידום מעמד
האישה והסוכנת וחברה במערך היח"צ וקשרי
חוץ ,נציגת מחוז ת"א בלה"ב
התמחות :בריאות
מצב משפחתי :בזוגיות עם יבגני אורין
שמתמחה בתחום הפיננסים
תחביבים :חובבת סרטי טבע ונשיונל
ג'יאוגרפיק ,סודוקו וטיולים
מוטו לחיים" :יש כל כך הרבה דברים יפים
בחיים וחבל לבזבז אפילו רגע אחד על כעס"
"תפיסת העולם של הרגולטור כלפי הסוכנים
השתנתה בשנים האחרונות .כפועל יוצא
חטפנו המון אש בזירה התקשורתית; אלה
היו ימיו הפחות יפים של מקצוע סוכן
הביטוח .מרבית הקולגות שלי הינם אנשי
מקצוע מהשורה הראשונה וזה היה עוול
משווע להציגם באור כזה .המגמה היום

להיות איש האמון של הלקוח;
מתהפכת הודות לראייה הנכונה
לדעת למצות בעת התביעה
של הלשכה ,שמפרסמת בכל
כל סעיף בפוליסה ,לתת
מדיה וממתגת ומציגה אותנו
שירות ברמה הגבוהה ,עצות
כאוטוריטה מקצועית ברמה
הזהב שניתן הן ערך המוסף
הגבוהה.
שהלקוח מחפש.
"בשנים הקרובות הסוכן
"מי שיישארו וישגשגו הם
יהיה חייב לחזק משמעותית
רק אלו שהכינו את התשתיות
את הפן המקצועי .עליו להיות
לעתיד בפן המקצועי ,בפן
הגורם המקצועי היחיד שיוכל
לתת את המענה לידע שהלקוח מירב ג'והן | צילום:
המצולמת התקשורתי והמיתוגי .מבוטח שיבין
באדיבות
שיש לו ערך מהסוכן יהיה מוכן
זקוק לו .חשוב לקרוא את המפה
נכון וזה לא רק בעקבות דרישות הרגולטור ,לשלם ולהיות לקוח ,ולקוח טוב מביא לקוחות
אלא בעיקר כי השתנו הזמנים והלקוחות טובים נוספים.
שלנו בעוד עשר שנים יהיו לקוחות "תפילתי היא שכל סוכן וסוכנת יהיו חברי
שהרגלי הצריכה שלהם יהיו שונים לחלוטין לשכה על מנת לחזק אותה כלפי פנים
מהנהוגים כיום .גם היצרנים יודעים זאת ובמיוחד כלפי חוץ .לשכה חזקה תשרת את
והתחילו לבצע שינויים במוצרים מסוימים כולנו במיתוג ,בלובי פוליטי וכמובן כלכלית.
עשו מעשה וצרפו חבר לשכה אחד במהלך
ונראה שמגמה זו תחלחל לשאר התחומים.
"עלינו לבדל עצמנו ממוקדי המכירות .2020 ,אני מאחלת לכולנו ששנת העסקים
מאנשי השיווק ומשאר המאכרים .עלינו  2020תהיה פוריה ומהנה ,שנמשיך להיות
להמשיך ללמוד ולהשתבח ,להיות מקצוענים אנשי האמון של מבוטחינו ונדע תמיד לעשות
בשלב הקיבול ,ובמיוחד בשלב התביעה ,מהלימון לימונדה".

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

פעם שלישית...

שלמה!

שלמה ביטוח גאה על הבחירה ,שנה שלישית ברציפות ,בתואר:

חברת השנה בענף הביטוח הכללי לשנת !2019
פעם ראשונה זה נחמד ,פעם שנייה זה מדהים ,פעם שלישית זו כבר מסורת!
תודה לפורטל ״עדיף״ ,עיתונאי הביטוח והפיננסים וכמובן לכל הסוכנים והלקוחות
שבזכותם אנו שוברים בכל שנה את השיאים שקבענו בשוק.
גם ב 2020 -נמשיך לקבוע רף חדש בענף.

shlomo-bit.co.il
ש .שלמה חברה לביטוח בע”מ
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"לדעת גם לגבות שכר טרחה אם יצרת
ערך ללקוח"
סוכן צעיר

סו”ב אסף מליחי ,סוכן עצמאי בעל רישיון פנסיוני ובניהול תיקים “ ‰מההיכרות שלי
את השטח אין תחליף לסוכן ביטוח .יש דברים שאלגוריתמים לא יכולים להבין"

גיל41 :
מצב משפחתי :גרוש 1 +
השכלה :תואר שני במנהל עסקים עם התמחות
במימון
סוג רישיון :פנסיוני ,ניהול תיקים (בהתליה),
בלימודים לרישיון ביטוח אלמנטרי
ותק 5 :חודשים

"הלשכה צריכה להתמקד בסוכנים עצמאיים ללא
סוכנות ולתת להם מעטפת כלכלית ,ארגז כלים
והדרכות של מיטב הקולגות בענף כדי שיוכלו
לשרוד את השנה הראשונה ולהתבסס בתחום".

איפה אתה רואה את עצמך בעוד  10שנים?

מה עשית לפני שהיית סוכן ביטוח?

מה אתה אוהב בתחום?

צילום :בלה שחר הלל

"אחרי שסיימתי תואר שני במנהל עסקים ,התחלתי
את דרכי בשוק ההון ככתב כלכלי באתר ynet
ובכלכליסט .מהר מאד הבנתי שאני אוהב יותר
את שוק ההון .אחרי שנים כשכיר במגוון תפקידים
בניהול ושיווק השקעות ,הרחבתי את התמחות
גם לרישיון פנסיוני ועבדתי בסוכנות קרני פמלי
אופיס .לאחר מכן נרשמתי לקורס מאסטרים בניהול
סיכונים של חני שפיס האגדית ,שגרמה לי לחשב
מסלול מחדש ולהתמחות בתחום כסוכן עצמאי".

"אני משוכנע שגם אז אמשיך לקום בבוקר עם
חיוך ואעשה בדיוק מה שאני עושה היום ,רק עם
מוניטין של  10שנים נוספות .על רקע הידע הרב
שאצבור ,אני מאמין שאהפוך למומחה בתחום
וארצה לחלוק אל הידע שצברתי כדי לתרום לענף
ולסוכנים העצמאיים".

אילו טיפים תיתן לסוכנים צעירים כמוך?
"לחבור לסוכנים מנוסים ומקצועיים כדי לקבל
זוויות וגישות שונות .זאת ,כדי לפתח ולעצב
מתודולוגיה ברורה של איך לתכנן נכון תיק
סיכונים .בהתנהלות מול הלקוח :להיות פשוט,
ממוקד ,חד ,לשאול הרבה שאלות ,להקשיב והכי
חשוב לא לעבוד שעות בחינם ולדעת גם לגבות
שכ"ט אם הידע ועבודה המקצועית שלך יצרה ערך
ללקוח .במקביל ,להמשיך ללמוד ,לחקור ולהתפתח
כל הזמן".

"לעבוד עם אנשים ולתת להם ערך מוסף .עולם
ניהול הסיכונים מרתק אותי ויש לי תשוקה אדירה
לתחום וליכולת להשפיע לטובה על איכות החיים
של הלקוחות שלי".

איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?

איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים הצעירים?

"אומרים שב־ 2030ייעלמו הרבה מקצועות

מליחי" .עולם ניהול הסיכונים מרתק אותי"

והמקצוע המבוקש ביותר יהיה פסיכולוג רובוטי.
מההיכרות שלי את השטח אין תחליף לסוכן
ביטוח .יש דברים שאלגוריתמים לא יכולים להבין
כמו היכולת לתקשר עם אנשים ,אינטליגנציה
רגשית ,יצירתיות והיכולת לחבר את כל הפאזל
הזה יחד ולגשר על הפער שבין המצוי לרצוי".

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

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.

יש לנו

סיבות להגיד לכם

תודה!
מודה לסוכנים ולמשקיעים
בזכותכם הגענו ללמעלה מעשרה מיליארד ש״ח
בניהול תיקי לקוחות.

תודה רבה על המקצועיות ,האמונה ושיתוף הפעולה
הפורה .לא היינו עושים זאת בלעדיכם!

מבית הכשרה חברה לביטוח בע"מ
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ניהול סיכונים פיננסיים במוסדות פיננסיים
מדוע על מוסדות פיננסיים לנהל גם את הסיכונים שאותם בעלי המניות שלהם יכולים לפזר
בעצמם ובאילו גישות בנקים משתמשים לניהול סיכוני השוק וסיכוני האשראי שלהם? ‰
רועי פולניצר ,אקטואר מומחה בניהול סיכונים ,עם התשובות

ת

אר לעצמך שאתה מנהל הסיכונים
הראשי ( )CROשל תאגיד גדול.
המנכ"ל רוצה לשמוע מה דעתך
לגבי מיזם חדש וגדול .נניח שהוצגו לך דוחות
המצביעים על כך שלמיזם החדש יש ערך נוכחי
נקי ( )NPVחיובי וכי הוא "יציף ערך" לבעלי
המניות .נשאלת השאלה מה המנכ"ל רוצה ממך
אם הכל ,לכאורה ,טוב מאוד?
כמנהל סיכונים ראשי תפקידך הוא לנתח כיצד
המיזם החדש משתלב עם יתר עסקיה של החברה?
האם הוא מתואם חיובית או שלילית עם יתר עסקי
החברה? הכוונה היא האם כאשר יתר עסקי החברה
יניבו הפסדים ,גם המיזם החדש יניב הפסדים או
שהוא דווקא יניב רווחים.
כלל יסוד הוא שחברות חייבות לקחת סיכונים
כדי לשרוד ולשגשג .האחריות העיקרית של
פונקציית ניהול הסיכונים בחברה היא להבין את
מכלול הסיכונים שהחברה נטלה על עצמה כיום,
כמו גם את הסיכונים שהיא מתכננת לשאת על
כתפיה בעתיד .לפיכך ,על מנהל הסיכונים הראשי
להחליט האם הסיכונים הללו הינם סבירים או
בלתי סבירים ,ואם הם אינם סבירים או אז איזו
פעולה עליו לנקוט.
ברגיל ,תהליכי ניהול סיכונים סדורים ורציניים
הינם נחלתם של בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים,
אולם לא ניתן להתעלם מכך שרבים מהרעיונות
והגישות של ניהול סיכונים מתאימים באותה
מידה גם לתאגידים שאינם פיננסיים .למעשה,
ניהול הסיכונים הפך לחשוב יותר ויותר עבור כל
התאגידים בעשורים האחרונים .מוסדות פיננסיים
בפרט מגלים מעת לעת שעליהם להגדיל את
המשאבים שהם מקדישים לניהול סיכונים.

סיכון בלתי סביר

הפסדים גדולים של "סוחרים סוררים" ,כמו אלו
של בנק  Baringsבשנת  ,1995בנק Allied
 Irishבשנת  ,2002בנק Société Générale
בשנת  2007ובנק  UBSבשנת  ,2011היו נמנעים
אילו אותם בנקים היו מגבשים נהלים טובים יותר
לאיסוף נתונים אודות פוזיציות המסחר שסוחרים
מטעמם "פתחו" .הפסדי העתק שנגרמו לבנקים
כמו  UBS ,Citigroupו־ Merrill Lynchבזמן

אירוע לשכה
… החג של החגים  -מחוז חיפה והצפון
יום שני ,ה־ 16בדצמבר ,בין השעות
9:00־ ,14:00מלון דן כרמל ,חיפה

משבר הסאבפריים בארה"ב (2007־ )2008יכלו
להיות הרבה פחות חמורים מאלו שהתממשו בפועל,
אילו מנהלי הסיכונים הראשיים של אותם בנקים
היו מצליחים לשכנע את ההנהלות הבכירות שהן
נושאות על כתפיהן סיכונים בלתי סבירים בעליל.
עיקרון חשוב בניהול סיכונים הוא שקיים יחס
תחלופה בין תשואה לסיכון .על פי רוב ,ניתן
להשיג תוחלות תשואה (תשואות עתידיות צפויות)
גבוהות יותר אך ורק על ידי נטילת סיכונים גבוהים
יותר .על פי התיאוריה המימונית ,בעלי המניות
אינם צריכים להיות מודאגים מהסיכונים שאותם
הם יכולים לפזר בעצמם .מה שמביא לכך שתוחלת

שהמוסדות שעליהם הם מפקחים יגיעו למצב של
חדלות פירעון .ההסתברות לחדלות פירעון תלויה
בסיכון הכולל שנלקח על ידי המוסדות הפיננסיים,
ולא רק בסיכונים שאינם ניתנים לפיזור על ידי
בעלי המניות .על פי רוב ,הרגולטורים שואפים
להבטיח כי המוסדות הפיננסיים שעליהם הם
מפקחים "ירתקו" מספיק הון על מנת שזה
ישמש בתורו כ"כרית לספיגת הפסדים" כתוצאה
מהמתממשות הסיכון הכולל שבו הם נושאים.
ככלל ,קיימות שתי גישות כלליות לניהול
סיכונים .הגישה הראשונה נקראת פירוק סיכונים
והיא גורסת כי יש לנהל כל סיכון בפני עצמו

כלל יסוד הוא שחברות חייבות לקחת סיכונים כדי לשרוד ולשגשג | צילוםShutterstock :

התשואה הנדרשת על ידם אמורה לשקף אך ורק
את כמות הסיכון הסיסטמטי (הסיכון שאינו ניתן
לפיזור ,למשל ,הסיכון לכך שישוגר טיל גרעיני
מאיראן ויחריב את הכלכלה) שבה הם נושאים.
חברות ,על אף היותן רגישות ליחס התחלופה
שבין התשואה לסיכון של בעלי מניותיהן ,מודאגות
מאוד מהסיכון הכולל בבואן לנהל סיכונים  -חברות
אינן מתעלמות מהסיכון הלא סיסטמטי (הסיכון
שניתן לפיזור ,למשל ,הסיכון לקיץ ארוך עבור
חברת סריגמיש או סיכון לחורף ארוך עבור חברת
קרוקס) שאותו ,כבר אמרנו ,בעלי מניותיהן יכולים
לפזר בעצמם .אחת הסיבות לכך היא קיומן של
עלויות פשיטת רגל ,דהיינו ,עלויות שיגרמו לבעלי
המניות מעצם קיומו של הליך פשיטת הרגל.
עבור מוסדות פיננסיים כמו בנקים וחברות
ביטוח קיימת סיבה חשובה נוספת לניהול סיכונים
 רגולציה .הרגולטורים של מוסדות פיננסייםעוסקים בראש ובראשונה במזעור ההסתברות

בהתעלם מיתר הסיכונים .הגישה השנייה מכונה
צבירת סיכונים והיא נשענת למעשה על החסכון
כתוצאה מפיזור הסיכונים.
הבנקים מנהלים את סיכוני השוק שלהם ,הנובעים
מכך שתזוזות בלתי צפויות בגורמי סיכון  -שערי
ריבית ,שערי חליפין ,מדדי מחירים  -יפגעו
בהכנסות הבנק ,באמצעות שתי הגישות הללו.
באופן מסורתי ,סיכוני האשראי של הבנקים
(הסיכון הנובע מכך שלווה שלקח הלוואה בנקאית לא
יעמוד בפירעונה) מנוהלים באמצעות גישת צבירת
הסיכונים .אולם מרגע הופעתם של נגזרי האשראי
השונים ( CLN ,TRS ,CDSוכו) על במת ההיסטוריה,
החלו הבנקים להשתמש גם בגישת פירוק הסיכונים
לטובת ניהול סיכוני האשראי שלהם.
הכותב הוא מנכ"ל ומייסד לשכת מעריכי השווי
והאקטוארים הפיננסיים בישראל (,)IAVFA
מומחה בניהול סיכונים ,אופציות והנדסה פיננסית

20
02

משולחנו של היועמ"ש

|  12בדצמבר 2019

על שלושה תהליכים לא מוותרים:
בירור צרכים ,תיעוד ובקרה
בסוגייה שנידונה בבית המשפט אנחנו למדים מדוע שלושת התהליכים הללו חשובים על מנת לייצר הגנה
הן מול הלקוח והן מול רשות שוק ההון > עו"ד עדי בן אברהם

ה

צילום ראש :גיא קרן

שבוע ,כאשר נאמתי בכנס השנתי
של ועידת עדיף ,חידדתי את העובדה
שבביקורות שערכתי יש שלושה נושאים
עליהם אני מקפיד ושעל הסוכן לוודא בתהליך
העבודה שלו :בירור צרכים ,תיעוד ובקרה.
שלושת התהליכים הללו חשובים על מנת לייצר
הגנה נאותה הן בסיטואציה של חשיפה מול הלקוח
והן מול רשות שוק ההון.
לכל חבריי הסוכנים והלקוחות הפנסיוניים,
שהלינו על כך שיותר מידי השקעתי בסיפורים
מהעולם האלמנטרי ,השבוע נתעמק בסיפור פנסיוני
מעניין .מבוטח שבמסגרת עבודתו חתם על טופס
הצטרפות לתוכנית פנסיונית מסוג ביטוח מנהלים
סבר כי הוא מכוסה בהתאם לתנאי הפוליסה גם
לכיסוי ביטוחי מסוג אובדן כושר עבודה.
לטענתו ,סוכן הביטוח החתים את המבוטח על
מסמך הנמקה ממנו ניתן היה להבין כי בפוליסה
יש כיסוי לאובדן כושר עבודה .חברת הביטוח
השיבה דחייה על הצעה וטענה לליקוים בטופס
ההצעה .מספר ימים לאחר מכן הפיקה החברה
פוליסת ביטוח ללא כיסוי ביטוחי לאכ"ע .חברת
הביטוח לרבות סוכן הביטוח או המעסיק ,לא
עדכנו את המבוטח כי אין לו כיסוי לאכ"ע.
המבוטח נכנס למצב אכ"ע .במענה לטופס
התביעה ,השיבה חברת הביטוח כי הפוליסה של
המבוטח לא כוללת כיסוי לאכ"ע ,אין התייחסות
בהצעה לביטוח לגובה הכיסוי המבוקש או לשיעור
השכר לצורך חישוב פיצוי זה ובנוסף הסוכן טען
כי המעסיק סירב לממן את עלות האכ"ע והמבוטח
גם כן סירב לממן את ההוצאה מכיסו.
המבוטח הגיש תביעה וטען בין היתר ,כי סוכן
הביטוח התרשל בצורה חמורה בכך שלא התריע
על סירובו של המעסיק לכלול את הכיסוי בפוליסה
ולא הסביר לו על ההשלכות של היעדר כיסוי זה.
בית הדין ,אשר ישב על המדוכה ,קבע כי תכליתו
של הביטוח הפנסיוני להעניק לעובדים ,בטחון
סוציאלי לעת פרישה או להגן עליהם מפני סיכוני
נכות או מוות .לכאורה בטופס הצעה ,אכן נרשם
רכישת אכ"ע אלא שבית הדין מתייחס לטענה כי
המקום המוקצה להיקף אובדן כושר העבודה נותר
מיותם בהצעה ובנוסף גם עיון בסעיף ב' לטופס
גילוי נאות מעלה כי לא נבחרה האפשרות של
אובדן כושר עבודה ולא הוקצה לה תקציב .הן
המבוטח והן המעסיק התעקשו לא לשלם על ביטוח,
ולכן טופס הצעה יצא בהתאמה ללא רכישת הכיסוי.
בית הדין מתייחס למסמך ההנמקה ומציין
כי הוא נועד לפרט את המלצת הסוכן למבוטח
הפוטנציאלי ,במקרה דנן ,הסוכן המליץ על אכ"ע

חשוב להגן על עצמך | צילוםShutterstock :

אך בניגוד להמלצת הסוכן ,האכ"ע לא נרכש
עקב מחלוקת בין העובד למעסיק על זהות הגורם
המשלם .לפיכך ,בהיעדר דרישה לאכ"ע ,פעלה
חברת הביטוח על פי הנדרש ממנה והפיקה פוליסה
ללא כיסויים ביטוחיים ומשכך דין התביעה נגדה
להדחות .ביחס לסוכן הביטוח קובע בית הדין כי
בית הדין לא קונה סמכות לדון בטענות כנגד סוכן
הביטוח ,גם אם הסוכן הינו שלוח של חברת הביטוח.
בית הדין מציין כי עדות סוכן הביטוח היתה
שוטפת רציפה ואמינה ,סוכן הביטוח פעל לשכנע
את המבוטח לרכוש בעצמו כיסוי ביטוחי במקום
המעסיק ,אך המבוטח סירב .כאמור החברה וסוכן

דבר היועמ"ש:
שימו לב כי תיעוד מסודר ,של תהליך
הצירוף על ידי הסוכן ,סייע להסביר את
מסמכי הצירוף ובכך לדחות את טענות
המבוטח השונות שהועלו כלפי הסוכן .על
המעסיקים ,לוודא את תשתית החוק ביחס
לתנאים סוציאליים של עובדיהם ,למעסיק
אסור להתערב ,ובוודאי שלא לבחור את
זהות סוכן הביטוח עבור העובד.

הביטוח חידדו כי הסיבה להיעדר הכיסוי הינה
רצון המעסיק שלא לכלול בהסדר הפנסיוני
כיסוי לאכ"ע על חשבונו .בית הדין קובע כי
סעיף  20לחוק הפיקוח מלמד על עיקרון חופש
הבחירה המלא שניתן לעובד בבחירת המוצר
הפנסיוני המועדף עליו ,ללא יכולת התערבות
מצד המעסיק בבחירות אלו ,וכי זהו עיקרון יסוד
בדיני הפנסיה ,כאשר המגמה היא להפריד עד
כמה שניתן ממעורבותו של המעסיק בבחירות של
העובד במסגרת החיסכון הפנסיוני.
עם זאת ,לנוכח קבלת גרסת הסוכן ,אשר התריע
בפניה המבוטח על היעדר כיסוי לאכ"ע וסירוב
המבוטח לרכוש כיסוי זה ,לכל הפחות עד לקבלת
הסכמה של המעסיק למימון הכיסוי ,יש לראות
בכך את רצונו להיוותר ללא כיסוי אכ"ע .יובהר
כי הסוכן לפי עדותו עשה כל אשר לאל ידו כדי
לסייע למבוטח :הציע לו לרכוש כיסוי אכ"ע על
חשבונו ,הציע לו לרכוש לחילופין פוליסת תאונות
אישיות ,אך הסוכן נתקל בסירוב מלא של המבוטח
שרצה  100%פנסיה בלבד כפי שהיה לו גם ,כפי
שהתברר בדיון ,בפוליסה הקודמת שהיתה לו.
התביעה נדחתה .בשלב זה ,לא ידוע אם יוגש
ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני
ביטוח
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הבית הוצף בסערה  -מה עושים?

גל פניות של נפגעים מהצפות באשקלון בסערת הגשמים האחרונה  ‰הנזקים מסתכמים בעשרות מיליוני
שקלים  ‰מדריך לנפגעים

ב

צילוםShutterstock :

עקבות סערות הגשמים וההצפות שפקדו
את אשקלון ,ולקראת מזג האוויר הסוער
שעוד צפוי בהמשך החורף ,פרסמה הלשכה מדריך
למבוטחים .סו"ב ישראל גרטי ,יו"ר ועדת הביטוח
האלמנטרי ,עונה לשאלות.
 ‰הרכב שלי חנה ברחוב והוצף במים בסערה,
מה לעשות?
"לבעלי ביטוח מקיף – הביטוח מכסה .לבעלי
ביטוח צד שלישי קיימת בעיה  -אין כיסוי ביטוחי,
שכן כיסוי צד ג' מכסה רק אם פגע במישהו אחר.
כאן מדובר בנזקי טבע ולכן מבלי צד ג' או לכאלה
שאין להם ביטוח כלל ,יש את האפשרות לתבוע את
העירייה על רשלנות בטיפול בתשתיות ובמערכות
הניקוז .צריך לקחת בחשבון שלתבוע עירייה זה
הליך מאוד ארוך ומייגע".
 ‰המבול הציף את הבית ,מה לעשות?
"חלק גדול מהנזקים הינם בבתי קרקע ,לבעלי
ביטוח מבנה ותכולה יש כיסוי .לבעלי ביטוח
משכנתא למבנה – יש כיסוי .העניין הרגיש יותר
הוא ביטוח התכולה .לחלק מהמבוטחים אין ביטוח
תכולה והנזקים עלולים להיות של מאות אלפי

אפשר לתבוע את העירייה על רשלנות טיפול בתשתיות

שקלים לתכולה .חשוב לציין שהעלויות הכוללות
לביטוח מבנה ותכולה של דירה ממוצעת הם פחות
מ־ 100שקל לחודש .עלויות נמוכות יחסית שיכסו
נזקי שריפה ,פריצה ,צד שלישי וכיוב'".
 ‰אני בעלים של עסק שניזוק מהצפה ,מה מכסה
הפוליסה?
"מבוטחים שביטחו את המבנה והתכולה שלהם
ורכשו כיסוי נזקי טבע ,מכוסים .מבוטחים שרכשו
כיסוי למבנה ולתכולה ולא רכשו את הכיסוי לנזקי

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים
לסוכנות ביטוח בראשון לציון דרוש/ה חתמ/ת
אלמנטרי כחלק מצוות רחב ומשפחתי .מחלקת עסקים
 /רכב  /דירות התפקיד כולל  :הכנת הצעות ,חיתום
והפקת פוליסות מתן מענה ללקוחות המשרד .דרישות
 :ידע והכרה של תחום האלמנטרי שליטה במערכות
חברות הביטוח תודעת שירות גבוהה יכולת למידה
ורצון להתקדם* .תחילת עבודה מיידית נא לשלוח
לקורות חיים ins1@yeldad.co.il -
למשרד ביטוח בהרצליה דרוש סוכן ביטוח עם
התמחות מרכזית בתכנונים פנסיונים ,מיסוי קופ"ג,
תהליכי פרישה .מודל שותפות פורץ דרך בענף .קורות
חיים למיילibn1976@gmail.com :
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 :
למשרד לתכנון פיננסי באשדוד דרוש סוכן/ת ביטוח בעל
רשיון  .המשרד יעניק מעטפת כוללת של תפעול  .מתאים

טבע ,אינם מכוסים .גם כאן ,עומדת לבעלי העסקים
הזכות לתבוע את העירייה בגין רשלנות".
 ‰האם אקבל כבעל עסק פיצוי על אובדן רווחים
במקרה של הצפה?
"אובדן רווחים במקרי ההצפות שאנו עדים להן
כדוגמת אשקלון ,לא מכוסה".
 ‰מה לעשות לאחר שנפגעתי?
"מי שיש להם ביטוח ,להתקשר בהקדם לסוכן
הביטוח .הסוכן יפעיל את השמאי לטפל באירועים,
וילווה את המבוטח לאורך כל התביעה .חשוב
לתעד את האירוע ,גם ובמיוחד למי שאין ביטוח.
זאת משום שמי שיש לו פוליסה צד ג' ברכב ,או
ללא ביטוח דירה ,או עסק ,צריך תיעוד אם יצטרך
לתבוע את העירייה .לכן חשוב שיצלם ושיראו
שהנזק קרה באותה עיר ובאותו מקום".
 ‰החורף עוד לפנינו ,אם אקנה ביטוח עכשיו,
אהיה מכוסה?
"מי שפונה וקונה ביטוח כיום יהיה מכוסה .החורף
עדיין לפנינו ,לכן מומלץ לפנות לסוכן הביטוח,
ולרכוש ביטוח דירה; ולבעלי העסקים  -לבטח את
המבנה והתכולה כולל נזקי טבע".

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

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/
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
 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

מחפשים בית ? רוצים להוריד עלויות למינימום
(שכירות ,מזכירות  ,תפעול ,חניה וכו' )אנו מציעים את
כל אלו וכן שת"פ בין סוכנים ותיקים לסוכנים צעירים,
בין סוכני אלמנטר לסוכני חיים.בנוסף שרותי פיקוח
צמודים ואיכותיים וסביבת עבודה תומכת להצלחה עם
קבלותהשיחה החשובה ביותר שעשיתם בעשור !!!
תתקשרו.המייל שלי gil@beyahad־ins.com
הנייד שלי לפרסום 0527703399
סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש תיקי
ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות
מובטחת לפרטים haybit@haybit.co.il :נייד:
0542144567
אורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם סוכן /
סוכנת  /סוכנות ביטוח לביטוח אלמנטרי  /חיים .לתאום
פגישה ופרטים נוספים ,ניתן להתקשר לדוד בטלפון
052-6533382
בי .פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז ,מעוניין לרכוש
תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי .כולל מודלים גמישים
ארוכי טווח ,כולל משרדים0528741331 .
Michaele@b4־ u.co.ilסודיות מובטחת.

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח מציעה שירותי משרד ותפעול לסוכנים מול
חברת כלל  ,ברמה גבוהה בתחום הפנסיוני  ,ביטוחי חיים
ובריאות במגוון דרכי התקשרות אטרקטיבי מאוד לבירורים
 054-3073833שוקי mayyona04@gmail.com
רוצה לחזק את המשרד? להקים אגף חדש? (חיים /
אלמנטרי /בריאות)? מתלבט אם למכור את התיק?
פגישה ללא התחייבות .נתן ־ 052־ 9770368או במייל:
7305550@gmail.com

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה דודי עמית
עם פטירתה של אימו

שושנה עמית
שלא תדע עוד צער

ז"ל

