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רוזנפלד לברקת:

"מוקדני
החברות
גורמים
נזק לציבור
ולתדמית
סוכני
הביטוח"
נשיא הלשכה שלח מכתב לממונה
על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון בו
הוא מבקש לעצור את מכירת מוצרי
הביטוח על ידי מוקדני חברות
הביטוח " ‰אנו נדהמים לגלות עד
כמה פושה הבורות בהליכי הצירוף
לביטוח" > עמ' 2

חותרים לפתרון

רעידת אדמה

סבלנות ואחדות

פרופ' זיו רייך ,דיקאן בית
הספר לביטוח באקדמית
נתניה ,מציע פתרון למשבר
הביטוח הסיעודי  ‰חברות
הביטוח מתעניינות > עמ' 4

אג"ח מיועדות של המדינה
יבוטלו ויוחלפו באג"ח סחיר עם
ביטוח תשואה לפורש  ‰וגם:
טור פרשנות של יו"ר הוועדה
הפנסיונית בלשכה > עמ' 8־7

מאות סוכנים הגיעו לכנס
המסורתי של מחוז חיפה
והצפון המיועד לכל הדתות ‰
בכנס נערך פאנל בהשתתפות
ח"כים ונשיא הלשכה > עמ' 11
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רוזנפלד לברקת :לעצור מכירות ביטוח
על ידי מוקדני החברות
נשיא הלשכה" :המוקדנים גורמים נזק לציבור ולתדמית סוכני הביטוח; יש להפעיל עליהם אכיפה קשה
למען יראו ויראו" > רונית מורגנשטרן
כנשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל ,הנני
שב ופונה אליך בבקשה לעצור את המכירות
של מוצרי ביטוח על ידי מוקדני חברות
הביטוח ,שאינם מקצועיים ,אינם מורשים ואשר
גורמים נזק ממשי לציבור בכלל ולתדמיתם של
סוכני הביטוח המורשים בפרט" ,מבקש נשיא
הלשכה ,סו"ב ליאור רוזנפלד ,במכתב דחוף
ששלח אל הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
ד"ר משה ברקת.
לדבריו“ ,שבוע אחר שבוע ,קם הציבור בישראל
לתמלול של שיחה טלפונית מטעם נציג/ת
מכירות של חברה כזו או אחרת ,המוכרת ביטוח,
אשר בדיעבד מתברר כי אינו תואם את צרכיו של
המבוטח.
"ניתן היה להתייחס בביטול לפרסומים אלו
הואיל וניתן לומר כי אין מדובר על סוכני ביטוח
מורשים ולכן על מה התרעומת? אלא שזו בדיוק
הסיבה לפנייתי זו".
רוזנפלד מדגיש ,כי "האם עסקינן בסוכן ביטוח
מורשה בעל רשיון ,או לחילופין בסטודנט
המשלים הכנסה במוקד הישיר של חברת ביטוח.
מבחינת הציבור זהות המוכר הינה 'סוכן ביטוח'
כהגדרה גנרית לכל מי שמשווק מוצרי ביטוח.
אמנם ,חברת הביטוח משווקת את מוצריה שלה
בלבד ,על ידי מי מטעמה ובאחריותה הבלעדית,
ברם התנהלות זו לא יכולה להוביל ל'יד חופשית'
בזהות המקצועית של אותם מוכרנים ,חסרי נסיון
וידע מקצועי מינימלי נדרש ,אשר כאמור ,יחשבו
כ'סוכני ביטוח'".

"

בורות בצירוף לביטוח

עוד טוען נשיא הלשכה ,כי מדוגמאות
המתקבלות במשרדי לשכת סוכני ביטוח מדי יום
ביומו" ,אנו נדהמים לגלות עד כמה פושה הבורות
בהליכי הצירוף לביטוח ,ולא ,איני מצפה שאותם
מוכרנים ידעו מונחים כגון 'סעיף שומה' או 'סעיף
 ,'DICאלא אני מדבר על הבנה בסיסית ביחס
להבדל בין פיצוי ,קימום או שיפוי ,בין אובדן
כושר לתאונות אישיות".
רוזנפלד מוסיף ומציין במכתבו לממונה כי
"הציבור מגלה רק בעת תביעה כי כל ההבטחות
שנמסרו לו על כיסויים ביטוחיים שנמכרים לו
מתבררים כ'עורבא פרח' ,וזאת אף מעבר להיקף
הכספי של התשלומים החודשיים שיורד לטמיון".

ביטוח
ופיננסים

רוזנפלד לברקת :פעל לייצר בטחון ובניית אמון בקרב הציבור ׀ צילום :יוסי אלוני ,לעמ

רוזנפלד" :מבחינת הציבור זהות המוכר הינה 'סוכן ביטוח'
כהגדרה גנרית לכל מי שמשווק מוצרי ביטוח .אמנם ,חברת
הביטוח משווקת את מוצריה שלה בלבד ,על ידי מי מטעמה
ובאחריותה הבלעדית .התנהלות זו לא יכולה להוביל ל'יד
חופשית' בזהות המקצועית של אותם מוכרנים"

התחזות לסוכנים
במכתבו ,מציין נשיא הלשכה דוגמה נוספת
לכך שקיים נסיון לכרסם בתדמית סוכני הביטוח.
הוא כותב כי קיימים גורמים המתחזים לסוכנים
ומציין כתבת טלוויזיה שפורסמה השבוע על
סוכן ביטוח שלכאורה "עקץ" גברת ועשה שימוש
בכרטיס האשראי שלה בסכומים דמיוניים" .והנה,
בסוף הכתבה מתברר כי לא מיניה ולא מקצתיה,
אין מדובר על סוכן ביטוח כלל וכלל ,אך שוב
כתבה שכזו פוגעת בתדמית סוכן הביטוח" ,אומר
רוזנפלד.
"סוכני הביטוח ,הם אנשי מקצוע ,מיומנים

מלומדים ,אשר עברו מבחנים קשים ביותר כדי
להתהדר בזכות להגיד בגאווה כי הם סוכני
ביטוח" ,מוסיף נשיא הלשכה" .הם נמצאים לצדו
של הציבור ברגעים המשמחים וברגעים הקשים,
כאשר המשפחה גדלה ,כאשר הלקוח עבר
עבודה ,וחלילה גם במחלה קשה ואף בגרוע מכל.
סוכן הביטוח הוא איש האמון של הציבור ומשכך
אנו מצפים מרשות שוק ההון לבער את העשבים
השוטים הללו מקרבנו ,אנו מצפים שהרשות
תפעל למנוע מצבים של שיווק על ידי מי שאינו
מורשה לעסוק בתחום וכן תפעיל אכיפה קשה
למען יראו ויראו" ,מסכם נשיא הלשכה את
מכתבו לברקת.

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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סו"ב אייל פז לרשות שוק ההון :האריכו את
תקופת שמירת המידע במסלקה
בעקבות התקלות של החודש האחרון  -ביקש יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה להאריך את תקופת שמירת
המידע במסלקה ל־ 21יום וזאת כדי לסייע לציבור הסוכנים בפעילות העסקית השוטפת > רונית מורגנשטרן

ב

חודש האחרון הגיעו תלונות
על תקלות רבות שחוו סוכני
הביטוח בעבודתם מול המסלקה
הפנסיונית ,דבר שהוביל לנזקים גדולים
ופגיעה עמוקה בפעילותם העסקית של
סוכני הביטוח .בעקבות התלונות פנה
סו"ב אייל פז ,יו"ר הוועדה הפנסיונית
בלשכה אל הממונה על שוק ההון,
ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת בבקשה
להאריך את תקופת שמירת המידע
במסלקה.
"כאמור ,במכלול הניסיונות לתקן
את התקלה במסלקה הפנסיונית ניתנה
הארכה למסלקה לשמירת החומר אייל פז | צילום :באדיבות המצולם
המועבר דרכה מעל  7ימים” ,כותב פז
המועבר דרכה ישמר לאורך זמן .עם זאת ,התקלה
לברקת.
"אין חולק לטעמנו ,והלשכה אף מקבלת את במסלקה העירה את הבעיה לפיה סוכנות וסוכנים
הגישה לפיה המסלקה הפנסיונית הינה ׳צינור׳ רבים נדרשים להיכנס ולשלוף מידע פעם נוספת
להעברת מידע ואין כל תכלית ורצון כי המידע מהמסלקה ,בגין אותו לקוח/ה ,מאחר ולא עלה בידם

להוריד את כל החומר מהמסלקה תוך 7
ימים שלא באשמתם ,והדוגמאות לכך
רבות ,ועל כן די אם אזכיר את מקצתם:
 סוכנים שנאלצו לצאת את משרדםלצורך שירות מילואים
 סוכנות שיצאו לחופשת לידה סוכנים השוהים במחלה סוכנים שקבעו חופשה סוכנים בתקופת אבל״הואיל וראינו כי ניתן לתת ארכה
לשמירת המידע ,כפי שהנחתם את
המסלקה בתקופת התקלה הגדולה
שארעה בעבר ,אני מבקש ממך ,כממונה
על הרשות ,ליתן הוראות מתאימות
למסלקה לשמירת החומר למשך  21יום
ממועד הגעת החומר לידיה ,וזאת כדי
לאפשר לציבור הסוכנות והסוכנים העצמאיים
סד זמנים רחב יותר מ־ 7ימים העומדים לרשותם
כיום” ,סיכם פז.

במגדל,
חדשנות
זה אלמנטרי!

לא מפסיקים
לחדש
בשבילכם

סוכנים יקרים ,מגדל משקיעה את מירב המשאבים
בפיתוח כלים ותהליכים שיהפכו את התקשורת בינינו
ואת העבודה שלכם ליעילה ,נוחה ונעימה יותר.

שמחים להציג בפניכם חלק מהחידושים האחרונים:
מערכת
פאמיה

חידוש
בקליק

AMIGO

עמוד סטאטוס
תביעות

שיתוף פעולה
עם באפי

מגדל

לשירות מדויק,
מהיר ואיכותי יותר

כלי המאפשר חידוש
ביטוח רכב ודירה בקליק אחד

מערכת ידידותית לסוכן
להפקת פוליסות רכב

כלי לניהול פשוט ונוח של
תביעות המבוטחים

בקרוב תוכלו להפיק פוליסות
באמצעות המידע מבאפי

ביטוח רכב אונליין
בהתאמה אישית

MATCH

טוב שיש מגדל מאחוריך.
מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות .התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה
בלבד ובכל מקרה של סתירה בין מודעה זו לבינם ,יגברו תנאי הפוליסה .האמור במודעה זו אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.
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האם נמצא הפתרון למשבר הביטוח הסיעודי?
פרופ' זיו רייך מציע :ביטוח פרטי בנוסף לרובד ראשון דרך קופות החולים עם מקרי סיעוד מוגדרים מראש
בפיצוי חד פעמי מעל גיל  60ובקצבה מתחת לגיל זה  ‰חברות הביטוח מתעניינות > רונית מורגנשטרן
הפתרון המיידי ,המהיר והפרקטי למשבר
שנוצר בתחום ביטוחי הסיעוד הוא ביטוח בו
מקרה הביטוח מוגדר כמקרה חד ערכי ,הפיצוי
הוא חד פעמי והלקוח יכול לרכוש לעצמו יחידות
פיצוי על פי הצורך שהוא מגדיר לעצמו ,הליך
שכזה הינו מובן למבטחי משנה ויאפשר התקשרות
איתם" .כך מציע פרופ' זיו רייך ,דיקאן בית הספר
לביטוח באקדמית נתניה ,בעבודה שהציג לפני
יו"ר ההסתדרות ,ארנון בר דוד ונשיא הלשכה סו"ב
ליאור רוזנפלד.
לדברי פרופ' רייך ,הפתרון האמור מתמודד
בהצלחה עם כל הבעיות שהביאו למשבר הנוכחי,
בו הפסיקו כול החברות לשווק ביטוח סיעודי פרטי
לטווח ארוך.

"

על פי רייך:

1
2
3
4
5

נותן פתרון טוב לכלל הציבור ופתרון
מצוין לאוכלוסייה המבוגרת שאין לה
שום פתרון אחר.
מציע מוצר זול משמעותית מהחלופות
שהוצגו במסמך זה.
מאפשר לחברות הביטוח לגדר היטב
את הסיכון גם בסביבת ריבית נמוכה
(פיצוי חד פעמי).
מתמודד היטב עם העמימות של
הגדרת מקרה הביטוח .כלומר אדם ידע
בדיוק מתי הוא יקבל כסף.
מבטיח פיצוי למי שבאמת זקוק לו על
רקע רפואי כמעט ללא יכולת לעשות
מניפולציות.

מקרים מוגדרים מראש

פרופ' רייך הסביר את הפתרון ל"ביטוח
ופיננסים"" :אפשר יהיה לרכוש כיסוי משלים
מחברות הביטוח ,אשר יכסה  12עד  15מקרים,
שמי שייכלל בהם יוכרז בוודאות כסיעודי ,למשל
אדם עיוור ב־ 100%יוגדר כסיעודי ,או אדם שאינו
מסוגל ללכת יותר מ־ 3מטרים ללא עזרה או מי

שנאלץ לעבור טיפולי דיאליזה יותר משנה,
ללא צפי לסיום הטיפולים" ,הוא אומר וממחיש:

"יש לכם חבר בהסתדרות"

בפגישה שהתקיימה בתחילת השבוע בין נשיא הלשכה ,סו"ב ליאור רוזנפלד ,לבין יו"ר ההסתדרות ארנון
בר דוד ,דנו השניים בשני נושאים מרכזיים – משבר הביטוח הסיעודי והחשש מכניסת חברות כרטיסי אשראי
לתחום הביטוח.
השניים הסכימו שיש צורך בביטוח פרטי כרובד שני לרובד הראשון של קופות החולים .רוזנפלד אף הציע
כפתרון לבעיית החברות בריתוק ההון ,להגביל את הפיצוי שיינתן לחולה הסיעודי ל־ 10שנים.
רוזנפלד הציג את הסכנה של עודף הריכוזיות והכוח של חברות האשראי שעלול לפגוע בציבור אם ייכנסו
לתחום הביטוח" :הן יוכלו לקשור מתן הלוואה ללקוח במכירת ביטוח .כניסה של חברות האשראי לענף הביטוח
תביא לפיטורי  60אלף עובדים בענף" ,ציין נשיא הלשכה.
בר דוד אמר כי הוא מבין את עמדת הלשכה בסוגיה זו והדגיש" :יש לכם חבר בהסתדרות".
בפגישה השתתפו גם פרופ' זיו רייך שהציג את הפתרון שלו למשבר הסיעודי וסו"ב עזרא גבאי ,מבכירי
הסוכנים בישראל המסייע לנשיא בקשרי ממשל.

"למשל ,חברת ביטוח מתמחרת כל יחידה/מקרה
סיעוד לרכישה ב־ 20שקלים ,כשהפיצוי בגין
יחידה הוא  100אלף שקלים .אם ישלם 100
שקלים בחודש ,יהיה זכאי לפיצוי של  500אלף
שקל .מבוטח יוכל לרכוש אפילו שתי יחידות ב־40
שקלים ,אבל יהיה מכוסה ב־ 200אלף שקלים ,גם
אם יפול למקרה סיעודי בכל 12־ 15המקרים
שחברה תגדיר כאירועי סיעוד .גם אם יקנה כיסוי
לסרטן ודיאליזה ,ויהפוך לסיעודי בגלל אירוע
מוחי ,שמוגדר על ידי המבטחת כאחד מאירועי
הסיעוד ,יקבל את  200אלף השקלים .הסכום
החד פעמי יאפשר למשפחה להתארגן מבחינת
אביזרים ותשלומים.
"בנוסף ,יש אופציה ב' ,לפיה מבוטחים מתחת
לגיל  60יקבלו קצבה משוקללת לפי גובה הפיצוי
שנרכש ,ואילו מעל גיל  60הפיצוי יהיה חד פעמי.
בשני המקרים – הפרמיה קבועה לכל החיים.
"הפתרון מונע את החקירות והמבחנים המבישים
שעובר החולה הסיעודי ,ועונה על הסיכונים בגינם
יצאו החברות מהתחום וגם של מבטחי המשנה".
לדברי פרופ' רייך ,חברות הביטוח מגלות עניין רב
בפתרון שהוא מציע.
מהמסמך עולה עוד ,כי לאחר הפסקת השיווק של
ביטוחים קבוצתיים ,בדצמבר  ,2017רק  14%מכלל
המבוטחים הצטרפו לביטוח פרטי אישי ,וזאת בגלל
הפרמיה שהתייקרה במאות אחוזים.
לדברי רייך ,ביטוח סיעוד בקופ"ח יעניק קצבה
של  5,500שקל או שיפוי במוסד של 10,000
שקל ,בשעה שהסכומים הנדרשים גבוהים בהרבה:
"כלומר חלק גדול מהציבור ,אם יבקש להבטיח
את עתידו הכלכלי כחולה סיעודי ,יידרש לרכוש
גם ביטוח סיעודי פרטי .לא מדובר במותרות אלא
במתן פתרון לצורך אמתי" ,קובע פרופ' רייך.
נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד מסר בתגובה:
"הפתרון שמציע פרופ' רייך הוא רובד ראשון
באמצעות קופות החולים ורובד שני באמצעות
ביטוחים פרטיים ,ולשם אנחנו רוצים להגיע".

ניסים קורים בדרכים,

חג חנוכה שמח!
לפייסבוק <<
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חברות הביטוח מגדילות ההשקעות
הלא סחירות
כלל ביטוח ופיננסים תלווה מיליארד שקל לגזית גלוב; הכשרה תהפוך לבעלת  16.5%ברשת מלונות
בראון > רונית מורגנשטרן

כ

לל ביטוח ופיננסים תעמיד הלוואה בסך
של מיליארד שקל לתקופה של כעשר
שנים ,עד לדצמבר  ,2029עם מח"מ של
כ־ 8.7שנים .מדובר בהלוואת  Bulletאשר כ־80%
מהקרן ייפדו בדצמבר  ,2029ונושאת ריבית שנתית
צמודת מדד של כ־ .1.17%כך מדווחת החברה.
ההלוואה מובטחת בשעבוד הנכס G City
בראשון לציון ,הכולל מתחם בילוי ופנאי ושני
מתחמי־ Power centersלאורך שדרות משה
דיין בעיר ,הנפרשת על שטח בבעלות פרטית של
כ־ 80דונם באורך של כ־ 1ק"מ .הנכס כולל מעל
 120חנויות ומרכזי בילוי ,ביניהם דקטלון ,סינמה
סיטי וסופרמרקטים כגון שופרסל ורמי לוי והוא
נהנה מתנועה של כ־ 12מיליון מבקרים בשנה.
ההסכם עם כלל ביטוח ופיננסים מאפשר לגזית
גלוב לנצל את ההלוואה בשלוש משיכות בעיתויים
שונים ,בהתאם לצרכי החברה ולצפי תזרים המזומנים
שלה .מבנה זה מספק לגזית גלוב גמישות ויעילות
כלכלית תוך כדי קיבוע הריבית לטווח ארוך.
יוסי דורי ,מנהל חטיבות ההשקעות בחברת כלל
ביטוח ופיננסים ,מסר" :אנו משקיעים משאבים
רבים בהגדלת נפח העסקאות הלא סחירות ,בארץ
ובעולם ,במגוון רחב של תחומי השקעה ,מתוך
אסטרטגיה ארוכת טווח לייצר לעמיתינו תשואות
עודפות על השוק הסחיר .מדובר באחת מעסקאות
האשראי הגדולות והאטרקטיביות שנעשו על ידי

גוף מוסדי בישראל ,הן בהיבט התשואה והן בהיבט
הבטוחה״.
עסקה זו ,התואמת את אסטרטגית ההשקעות
הפרטיות של כלל ביטוח ופיננסים ,מאפשרת
לעמיתיה ליהנות מתשואה שוטפת ארוכת טווח,
המייצרת פרמיה על האלטרנטיבות הקיימות
בשוק הסחיר ,ומצטרפת לשורה של עסקאות
בהיקפים משמעותיים שנעשו על ידי החברה
לאחרונה בארץ ובעולם ,כגון עסקת מימון כביש
 ,16רכישת תיק משכנתאות מבנק ירושלים,
השתתפות ברכישת לאומי קארד ,רכישת אחזקות
בחוות רוח בבריטניה ועוד.

הכשרה נכנסת למלונאות

הכשרה חברה לביטוח ,מקבוצת אלעזרא ,דיווחה
כי החליטה לממש את האופציה שלה ולהפוך
לבעלת  16.5%ממניות רשת מלונות בראון עם
אופציה להגדלה ל־ .20%כל זאת ,באמצעות המרת
הלוואה של שהעמידה ביוני  2018לרשת המלונות
בראון להון מניות.
אשתקד הלוותה הכשרה לבראון  80מיליון
שקל בדרך של אשראי שיוכל להיות מומר
למניות כחלק ממערך העסקאות הלא סחירות.
במסגרת ההסכם להכשרה תעמוד הזכות להגדיל
את ההשקעה ולהפוך להיות בעלת  20%מהרשת
בהתקיים תנאים מתלים.

אלמנטרי ׀ כיסוי חדש

הפניקס מוסיפה כיסוי לנהג זמני
ב"הפניקס זהיר"

ה

פניקס מוסיפה חידוש לפוליסת "הפניקס זהיר"  -כיסוי לנהג
זמני ,שאיננו משתמש קבוע ברכב ,לפרק זמן של יומיים או
ארבעה ימים .הכיסוי יאפשר להוסיף נהג זמני בפרמיה של החל
מ־ 30שקל בלבד.
מילר .נענים לבקשות
ההשתתפות העצמית בכיסוי זה היא בהתאם לסכומי ההשתתפות העצמית הסוכנים והמבוטחים
| צילום :פביאן קולדורף
שבפוליסה ,כולל ביטול מורחב של ההשתתפות העצמית ,כאשר הרחבה זו
קיימת בפוליסה.
הכיסוי החדש מיועד לרכבים ששווים עד  400אלף שקל והוא יינתן באמצעות הפקת תוספת לפוליסה.
שלמה מילר ,סמנכ"ל בכיר ומשנה למנהל תחום ביטוח כללי בחברה" :לאור בקשות שקיבלנו
מסוכנים וממבוטחים החלטנו להוסיף כיסוי לנהג זמני בפוליסת ׳הפניקס זהיר׳ .מדובר בתוספת
הנדרשת מעת לעת על ידי ציבור המבוטחים .עלות הפרמיה לכיסוי זה הינה אטרקטיבית ביותר
והיא מתחילה ב־ 30שקל בלבד".

דורי .״תשואה שוטפת וארוכת טווח״ ׀ צילום :סיון פרג'

שמעון מירון ,מנכ"ל הכשרה חברה לביטוח:
"גידול במגוון ההשקעות תואם לאסטרטגיית
הרווחיות של החברה לחפש מנועי צמיחה
חדשניים בעקבות סביבת הריביות הנמוכה.
הכשרה מתעתדת להקצות סכומים ניכרים נוספים
בהשבחת פורטפוליו ההשקעות שלה ,בין היתר
באמצעות השקעה בנדל"ן ,קרנות השקעה ומגוון
עסקאות בנכסים לא סחירים .עסקאות אלו נועדו
להשביח את פורטפוליו ההשקעות הנוכחי של
החברה ולתת ערך מוסף במצבי שוק שונים".
ההשקעה של הכשרה חברה לביטוח במלונות
בראון מצטרפת לעוד השקעות לא סחירות נוספות
גדולות שביצעה לאחרונה ,כמו השקעה בחברת
( REEסופטוויל לשעבר) בסך  21מיליון שקל
המקנה להכשרה  3.5%בעלות בחברה ,השקעה
בחברת המימון של טופ קפיטל מקבוצת לידר שוקי
הון בסך עשרות מיליוני שקלים ,השקעה ברשת
סינמה סיטי שמקנה להכשרה כ־ 20%בבעלות
ברשת ,השקעה בחברת האוטובוסים דן ועוד.

דירה להשכיר

מגדל חברה לביטוח וחברת אזורים חתמו על
הסכם אשראי בהיקף של  600מיליון שקל .במסגרת
ההסכם ,תעמיד מגדל חוב בכיר עבור חברת ריט
אזורים ליווינג בע"מ (חברת בת של אזורים) אשר
עוסקת בהקמה ותפעול מתחמי דיור להשכרה
לטווח ארוך .המימון יוקצה לפרויקטים בהם זכתה
החברה במסגרת מכרזי החברה הממשלתית "דירה
להשכיר" :בראשון לציון ב"שכונת הרקפות" ובאור
יהודה בשכונת "בית בפארק".
פרט למימון כאמור ,תלווה מגדל את הפרויקטים
בתקופת ההקמה ובתקופת התפעול .המימון יועמד
לתקופה של עשר שנים מסיום ההקמה .זהו שיתוף
פעולה ראשון בין מגדל לאזורים בתחום האשראי.

כלל מציגה

ביטוח דירה
אונליין בקליק
לרגל
ההשקה
עד 33%
הנחה

 4שלבים פשוטים והלקוחות מכוסים!
ממשק דיגיטלי ייחודי בהתאמה אישית ,עם לינק ייעודי בו נשלב את שם ולוגו הסוכנות שלכם
אותו תוכלו להפיץ ללקוחות ולצרף אותם לביטוח באופן מהיר ופשוט ,גם באמצעות הנייד.
מותאם אישית

מיגון  -בהתאם לקיים בנכס המבוטח

לצפייה בסרטון הסבר לחצו כאן >>
לקבלת לינק ממותג פנו עוד היום למסלול הירוק או שלחו מייל

dirotyarok@clal-ins.co.il *3710

בכפוף לתנאי החברה והפוליסה

ללא חובת סקרי שיערוך
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לראשונה :יבוטלו אג"ח מיועדות של המדינה
ויוחלפו באג"ח סחיר עם ביטוח תשואה לפורש
כך עולה מסיכום בין האוצר לרשות שוק ההון בעקבות מחקר שהוכיח כי המהלך יביא לחיסכון של
מיליארדי שקלים למדינה ולא יפגע בפורש > רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על רשות שוק ההון ד"ר משה
ברקת ,והחשב הכללי באוצר רוני חזקיהו,
הגיעו להבנות על ביטול איגרות החוב
המיועדות והחלפתן במכשיר פיננסי אחר :אג"ח
ממשלתית סחירה שתהווה ביטוח תשואה לכל
עמית במועד פרישתו.
לטענת האוצר ,הטיפול באג"ח המיועדות מקשה
על ניהול החוב הממשלתי בשל הזינוק בהיקפן;
לממשלה יש חוב סחיר  -שמיועד למימון הגירעון
 וחוב בלתי סחיר (חוב שאינו נסחר בבורסה),ש־ 75%ממנו מורכבים מאג"ח מיועדות .עלייה
בחוב הבלתי סחיר באה על חשבון החוב הסחיר.
היקף החוב המקומי הבלתי סחיר עמד בסוף 2018
על  231מיליארד שקל המהווים כ־ 29.3%מהיקף
החוב הממשלתי  -עלייה של  8%לעומת  .2017עוד
נמצא בדו"חות האוצר ,כי היקף הסבסוד בהנפקת
איגרות החוב המיועדות עמד בסוף  2018על כ־8
מיליארד שקל  -זינוק של כ־ 15%לעומת שנת
 2017ופי שניים לעומת .2014

שיפור דרמטי בניהול החוב

בעקבות מחקר מקיף שהזמינה רשות שוק ההון,
כדי לבדוק את כדאיות המכשיר החלופי ,שוכנע
ברקת בצורך בשינוי .לפי המחקר ,אותו ערכו ד"ר
יאיר כוכב ופרופ' אביה ספיבק ,המכשיר החלופי
יעלה בממוצע את תשואת הפנסיה ב־ ,16%יחסוך
למדינה מיליארדי שקלים בשנה ,וישפר דרמטית
את ניהול החוב .יישום המהלך כרוך בשינוי חקיקה
ראשית ,דבר שיתאפשר רק בממשלה הבאה ,כנראה
עם שר אוצר חדש.

מרשות שוק ההון נמסר כי "הפיתרון המוצע,
לגביו יש הבנות ,לא יפגע כהוא זה בפנסיונרים.
מדובר במכשיר פיננסי זהה או טוב יותר
לפנסיונר שיעיל יותר פיננסית למדינה .בפרט
אנחנו מדברים על מכשיר פיננסי בעל מחויבות
חוזית זהה לאג"ח מיועד ולא הסתמכות על
תקציב המדינה או התחייבות כללית אחרת.
תקופת הכיסוי זהה לאג"ח המיועדות ,ברמת
החשבון האישי .ההבטחה לחוסך ולפנסיונר זהה
במודל החדש המוצע מבחינת הקצאה ,הבטחה,
תקופת כיסוי וסבסוד.

הרשות :החוסך לא ייפגע

״ההסכמות במודל החדש מדברות על שמירת
מצבו של החוסך והגימלאי על פני כל האופק.
כלומר ,סיבסוד זהה לזה שניתן במיועדות
ברקת .הפיתרון המוצע לא יפגע בפנסיונרים ׀ צילום :סטודיו עדיף
שיחושב במצטבר (ריבית דריבית) לכל סכום
 30%מהשכר הן הטבה רגרסיבית  -ככל שהשכר
שנחסך ,בעת כל משיכה .השינוי והשיפור
המשמעותי במודל הוא בצד היעילות הפיננסית שלו הפנסיוני גבוה יותר ,כך ההטבה גבוהה יותר.
הרפורמה של ועדת באב"ד מלפני כשלוש שנים
למדינה.
״העיקרון הברור שיישמר הוא שהחוסך לא יפגע קבעה כי במקום שכל החוסכים יזכו לאג"ח מיועדות
והבטחת התשואה עומדת בעינה .בשים לב לכך בשיעור של  ,30%ההקצאה תשתנה בהתאם לגיל
שבהשקעות ארוכות טווח של פנסיה מושגות החוסך :פנסיונרים יזכו להקצאה של  60%אג"ח
תשואות גבוהות יותר על התיק ארוך הטווח ,מיועדות ,חוסכים מעל גיל  50ועד גיל פרישה יזכו
המדינה לא יודעת לנהל השקעות כאלו ,אך כן להקצאה של  30%וחוסכים צעירים מתחת לגיל 50
יודעת לבנות מנגנון יעיל ולתת ערבות חוזית כלל לא יזכו להקצאה של אג"ח מיועדות כלל.
רשות שוק ההון מבקשת ,במסגרת המהלך לביטול
לתשואת מינימום בגובה הקיים היום במיועדות -
 4.86%נכון להיום (במכשיר פיננסי ולא הבטחה אג"ח מיועד ,גם להנהיג מס שלילי לפנסיונרים
מוחלשים ,בעלי שכר נמוך הזקוקים בצורה
תקציבית) כך שהסיכון לא נופל על החוסך".
המחקר מצא עוד כי אג"ח מיועדות הניתנות על המובהקת ביותר לקצבת הפנסיה.
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להחיל הגנה על כלל מוצרי
החיסכון הפנסיוני
לאור הודעת משרד האוצר המתכוון להפסיק את סבסוד אג"ח המיועדות ,מציע יו"ר הוועדה הפנסיונית
להחיל הגנה על החוסך גם במהלך החיסכון וגם בעת פרישה > סו"ב אייל פז

ה

צילום :באדיבות המצולם

תבשרנו באמצעות התקשורת כי משרד
האוצר מתכוון להפסיק את הסובסידיה
לאג"ח המיועדות .במקומן מבקש משרד
האוצר לפצות את החוסך בנקודת הפרישה אם
התשואה תהיה נמוכה מהריבית הניתנת היום
באג"ח המיועדות של  ,4.86%וזאת כמובן רק עד
 30%מהצבירה.
במצב הנוכחי ,ההשפעה של אג"ח מיועדות על
גידול החוב הממשלתי ,תכריע את הכף והממשלה
תתקשה להמשיך ולהנפיק אג"ח מיועדות .לכן
הפסקת הסובסידיה היא צעד שבהחלט יכול
להיטיב עם הכלכלה הישראלית ולשפר את מאזן
החוב של מדינת ישראל.
יחד עם זאת ,ישנה התעלמות מהיבטים נוספים
הקשורים לפעולה זו ועל כן יש לכרוך שינוי זה
במספר צעדים אשר יאפשרו הרחבת הכלכלה
הישראלית מחד ,ושמירה על האזרחים שיוצאים
לפנסיה מאידך.
הפסקת הסובסידיה למעשה תאפשר לגופים
המוסדיים להפנות  30%מהכספים הצבורים לשוק
ההון .מן הראוי יהיה לחייב את הגופים המוסדיים
המנהלים את כספנו כי הכספים הללו יופנו
להשקעה ארוכת טווח בתשתיות ובפרויקטים

לאומים במדינת ישראל ואף במיזמי טכנולוגיה
ישראלים ולא יצאו להשקעות בחו"ל .בצורה זו
נשאיר את ההון של החוסכים להשקעות בארץ
שיתרום לצמיחת כלכלת המדינה ולרווחת אזרחי
ישראל.

אי וודאות

בנוסף ,המצב כיום בו היוצא לפרישה נהנה רק
מ־ 60%מאג"ח מיועדות על הכנסתו ,הוא מצב בו
עדיין אין פתרון מלא וביתרת ההכנסה צריך הגוף
המוסדי להשיג את תשואת המטרה .לכן קיימת
תנודתיות בהכנסתו ומכאן לאי וודאות לפנסיונר.
במצב זה  40%הנותרים מושקעים בשוק ההון
וצריכים לייצר תשואה שנתית של כ־ 3.5%על
מנת שהכנסתו לא תשחק.
משרד האוצר צריך היה ליישם מדיניות לפיה
לפורשים תהיה יציבות כמעט מלאה על 100%
מהכנסתו .כיום רבים מהגופים המוסדיים
משתמשים בפורטפוליו של תיק נכסים מנוהל
המייצר "החלקה" של התשואה לטווח ארוך
ומאפשר כמעט את אותה תוצאה של האג"ח
המיועדות .במקום לבצע הגדלת ההקצאה של
אג"ח מיועדות מ־ 60%ל־ 100%ניתן להשתמש

בשיטה זו המיושמת ברוב קרנות הפנסיה הגדולות.
כמו כן ,מתוך מטרה להגדיל את היציבות לפורש
מעבר ל־ 60%מהכנסתו יש לשקול את הורדת
הריבית על האג"ח המיועדות לרמת הריבית
התעריפית של  4.26%ובכך להפוך את קצבת
הזקנה מקרן הפנסיה לקצבה בטוחה ללא תנודות
מעבר לשיעור עליית המדד.
עניין חשוב נוסף שיש לתת את הדעת עליו הינה
העובדה כי חלק מהאזרחים אינם נהנים מאותה
וודאות שיש לחוסך בקרן הפנסיה .כיום ,רבים
מהאזרחים חוסכים באמצעות קופות גמל וביטוחי
מנהלים אשר אינם מעניקים שום וודאות ואינם
מבטיחים יציבות במהלך הפרישה ואף משלמים
על כך דמי ניהול גבוהים במהלך חיי הפרישה .יש
לזכור כי חלק מהחוסכים מחלקים את החיסכון בין
קרן פנסיה ובין ביטוח מנהלים.
על רקע הודעת משרד האוצר כאמור וברוח
הגברת התחרות במשק על ידי אחידות במוצרים
הפנסיונים והוזלת דמי ניהול ,יש להחיל את
ההגנה גם במהלך החיסכון וגם בעת פרישה על
כלל מוצרי החיסכון הפנסיוני ובכך לאפשר לכל
אזרחי מדינת ישראל לקבל יציבות ובטחון בגיל
הפרישה.

חדשות׀ עוברים דירה

הפניקס עוברת לראשון לציון
החברה זכתה במכרז של העירייה ותקים במתחם האלף שנבנה בימים אלו את "קריית הפניקס",
בהשקעה של כ־ 650מיליון שקל > רונית מורגנשטרן

ה

פניקס ביטוח זכתה במכרז של
עיריית ראשון לציון לרכישת
מגרש בשטח  60דונם ב"מתחם
האלף" שבמערב העיר.
החברה תקים שם את "קריית הפניקס",
אליו תעביר את מטה החברה הממוקם
היום בגבעתיים ,את החברות הבנות ,כולל
בית ההשקעות אקסלנס וסוכנויות הביטוח
שבבעלות הקבוצה.
זכויות הבנייה במכרז על פי התב"ע
הנוכחית מסתכמות בסך כולל של כ־355
אלף מ"ר ,מתוכם תבנה החברה לשימוש
עצמי כ־ 50אלף מ"ר בתוך חמש שנים.
הפניקס מעריכה את עלות ההקמה של

זכויות בנייה בסך כולל של  355אלף מ"ר ׀ צילוםshutterstock :

המבנה בכ־ 650מיליון שקל ובסך הכול
מוערכת ההשקעה ביותר מ־ 700מיליון
שקל.
ביחס ליתרת השטח ,הגישה הפניקס
ביטוח הצעה משותפת ביחד עם חברת אקרו
לנדסקייפ ,שותפות מוגבלת המוחזקת על
ידי ארבוב השקעות בע"מ .הפניקס מחזיקה
בארבוב בשיעור של כ־.25%
התמורה לעיריית ראשון לציון בגין רכישת
המקרקעין הינה  338מיליון שקל .עלות
ההקמה המוערכת ביחס למחצית מזכויות
הבנייה לגביה ניתנה התחייבות להקמה בתוך
שמונה שנים ,הינה בסך של כ־ 1.9מיליארד
שקל (כולל השטחים לשימוש עצמי).

9
02

חדשות |

מתכנסים ומתמקצעים

|  19בדצמבר 2019

משה בן פורת" :סוכני השרון קיבלו
כלים להצלחה"
 40סוכנים באו הגיעו ללמוד ולהתמקצע בסמינר שאורגן במכללה לפיננסים וביטוח לקראת השנה
החדשה > רונית מורגנשטרן

מ

חוז השרון קיים בשבוע שעבר סמינר לסוכני וסוכנות
המחוז בנושא ביטוח חיים ופנסיוני .הסמינר ,אותו יזם
וארגן סו"ב משה בן פורת ,יו"ר סניף השרון ,התקיים
במכללה לפיננסים וביטוח בבית הלשכה בתל אביב.
לדברי בן פורת ,בסמינר השתתפו מעל  40סוכנים וסוכנות,
שבאו להחכים ,להתמקצע ולקבל כלים לקראת סוף השנה
והשנה החדשה .הסמינר נפתח בדברי ברכה של יו"ר המחוז סו"ב
דניאל קסלמן ושל סו"ב משה בן פורת.
הסמינר הוקדש לנושאים מעשיים לטובת הסוכן הפנסיוני :סו"ב
מיכאל נוימן ,לשעבר יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה ,סקר לעומק
שלושה נושאים – חובות הסוכן במתן ייעוץ ללקוח ,הדרך הראויה
לשיווק ביטוח פנסיוני וחובות הסוכן הפנסיוני כלפי לקוחותיו;
עו"ד עדי בן אברהם ,היועמ"ש של הלשכה ,סקר עדכוני רגולציה
והעניק טיפים מעשיים לצירוף לקוח; סו"ב דורון הורנפלד ,מנכ"ל
ובעלים של סוכנות פרימיום ,תרם לסוכנים בנושא גביית שכר
טרחה בהרצאתו "אני גובה משמע אני קיים".
"יום העיון היה מוצלח מאוד .הסוכנים שהשתתפו בו התרשמו
מאוד והודו על התכנים שקיבלו .ידע הוא כוח לכולנו" ,מסכם
בן פורת.

משתתפי יום העיון | צילום :משה בן פורת
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השתלמות מחוז ירושלים :טיפים לסוף
השנה וסדנה מקצועית
בסמינר שנערך במחוז ירושלים השבוע השתתפו כ־ 25סוכנים וסוכנות שנהנו מעדכונים שוטפים
בתחומי הרגולציה ומכלים פרקטיים לעמידה מול ביקורת הרשות > רונית מורגנשטרן

ל

קראת סוף השנה אירגנה סו"ב טליה נוימן ,יו"ר סניף
ירושלים ,סמינר מקצועי בנושא רגולציה וביקורת,
במסגרתו נערכה סדנה שהתמקדה בחוזרי רשות שוק ההון
החדשים ועמידה מול ביקורת הרשות.
לסמינר ,שהתקיים בשבוע שעבר בבית חיבה בירושלים ,הגיעו
 25סוכנים וסוכנות ,כשההרשמה נסגרה בכמות משתתפים זו בשל
היעדר מקום.
עו"ד עדי בן אברהם ,היועץ המשפטי של הלשכה ,סקר את
עדכוני הרגולצי ̀ה והתמקד על הפערים בין הרצוי למצוי בהוראות;
רו”ח מאיה ברבר ,יועצת ללשכה ,יעצה למשתתפים איך לעמוד
בהצלחה בהקצאת משאבים לקראת ביקורת רשות שוק ההון.
לדברי נוימן" ,הסמינר היה מקצועי וענייני .הוא כלל המון טיפים
והרבה עבודה לבית כדי למנוע תשלומי קנסות מיותרים.
״תודה לעו״ד עדי בן אברהם ,לרו״ח מאיה ברבר ,למכללה
לפיננסים וביטוח של הלשכה ובמיוחד לחוה פרידמן ,רונן דניאלי
ודבי היקרה ,לסוכנות וסוכני ירושלים ,רחובות ,באר שבע וכפר
סבא ,ולחברי ועד הסניף״.

הסוכנים בסמינר מחוז ירושלים .צילום :טליה נוימן

והזוכה היא

אביגיל פכטר
מסוכנות פיננסייר
שזכתה במכשיר גלקסי נוט
במסגרת הפעילות שערכנו כאן
במגזין לפני כשבועיים.
שגריר אתכם לאורך כל הדרך
בשירותי דרך וגרירה ,בתיקוני פחחות וצבע ,ובתיקוני שבר פנסים ומראות צד.

לקו החם לסוכנים חייגו03-5578822 :
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כנס החג של החגים במחוז חיפה והצפון
תחת הסיסמה של סבלנות ואחדות
מאות סוכנים הגיעו לכנס המסורתי של מחוז חיפה והצפון עבור כל הדתות  ‰בכנס נערך פאנל
בהשתתפות חברי כנסת ונשיא הלשכה > רונית מורגנשטרן

מ

חוז חיפה והצפון קיים השבוע את כנס
"החג של החגים" המסורתי ,המשותף
לכל הדתות ,זו השנה השתים עשרה.
בכנס השתתפו :עו"ד עדי בן אברהם ,עו"ד
שרון שוש ,רו"ח מאיה ברבר ,מיקי קופל,
רונן טוב ,קרן בן נשר ,חברי כנסת ,עיתונאים,
יו"ר מחוז חיפה והצפון של לשכת רואי החשבון,
רו"ח גלית יחזקאלי ,ומפקד חיל האוויר (מיל')
אלוף אמיר אשל ,שהעביר הרצאה מרתקת בשם
"ממריאים ביחד".
מאות סוכנים וסוכנות גדשו את מלון דן כרמל
בחיפה ,כאשר הכנס היה תחת הסיסמה של
מתוך הכנס החג של החגים | צילום :גיא קרן
סבלנות ואחדות .ארבעה סוכנים מבני כל הדתות
סו"ב מיכה אדוני ,יו"ר המחוז ,הודה למשתפי
סיפרו על החגים החלים בחודש דצמבר ,כל דת
בהתאם לחג שלה .כמו כן ,הכנס היה ברמה מקצועית הפעולה מיטב דש ,אוטו גלאס ,פוינטר וקופל גרופ
ואמר" :אין כמו העיר חיפה לערוך בה כנס זה ,אשר
גבוהה.
סו”ב אניה לוין ,יו”ר סניף חיפה ,וסו”ב מוחמד מסמלת את ה'ביחד' .חג החגים הוא החג של כל הדתות
חטיב ,יו”ר סניף טבריה ,פתחו את הכנס בדברי ברכה המאמינות באותו האלוהים .האדם הוא יציר כפיו .אין
וסקירה של פעילות הסניפים בשנה שחלפה ופעילויות הבדל בין אדם לאדם כולם שווים .לכל אחד יש אמונה
ואותה צריך לכבד .איש באמונתו יחיה".
מתוכננות.

אדוני התייחס בדבריו למוקדים הטלפוניים
ואמר" :הם אם כל חטאת אשר גורמים נזק
תדמיתי הן לסוכני הביטוח ולכל הענף בכלל".
בסיום דבריו ציין אדוני שהלשכה לא שוכחת
את אנשיה והזכיר את מירה בר ז"ל ,אברהם
ליברזון ז"ל ,פרח בן דוד ז"ל  ,דני פולק ז"ל,
אסתר ניסים ז"ל ,ואסים יוסף ז"ל ואת האזכרה
של ארז גוטמן ז"ל.
עורך עיתון עדיף רועי ויינברגר הנחה פאנל
בהשתתפות ח"כ מתן כהנא ,ח"כ ד"ר יוסף
ג"בארין ונשיא הלשכה ,סו"ב ליאור רוזנפלד.
ח"כ כהנא הדגיש כי "כל הביטוחים שלי נעשים
באמצעות סוכן ביטוח".
ח"כ ג'בארין התייחס לבעיית ביטוח החובה
במגזר הערבי ואמר" :לא ייתכן שתיעשה הדרה ל־20%
מהאוכלוסייה .זה מריח לא טוב".
נשיא הלשכה התייחס בדבריו למשבר הביטוח
הסיעודי ,למוקדים הטלפוניים והנזק שהם גורמים ,כמו
גם כניסת הבנקים וחברות האשראי לתחום הביטוח,
והדגיש" :אנו נעשה הכל כדי שזה לא יקרה".

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.
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"מקדישה את כל הזמן ללמידת החידושים
ברפואה ובפוליסות"
בכל שבוע יאיר הזרקור של “ביטוח ופיננסים” על פעיל לשכה שכדאי שתכירו
שם :סו"ב רבקה גרבר
מקום מגורים :רעננה
תפקיד בלשכה :חברה במועצה הארצית
ובוועדת הבריאות
ותק והתמחות :סוכנת ביטוח  30שנה בעיקר
בביטוחי בריאות
תחביבים" :אמנות .פיסלתי במשך עשרים
שנה .עם המעבר לביטוח לא נותר לי זמן
לפיסול כי זה עיסוק תובעני .ממשיכה
להשתתף בחוגי אמנות כמו סרטים והצגות
וביקורים במוזיאונים".
מוטו בחיים" :אופטימיות .תמיד רואה בחיוב
את המציאות אפילו אם לא תמיד המציאות
נעימה או חיובית .תמיד מחפשת את החיוביות
במצב לא נוח .חושבת מחוץ לקופסה.
"גישה זו מנחה אותי גם בתחום הביטוח .רואה
את העיסוק בביטוחי בריאות כשליחות .שמה
דגש רב על השירות והנתינה ללקוח ומקדישה
חלק גדול מזמני ללמוד את כל החידושים
ברפואה ובפוליסות הרפואיות המסובכות.

מכירה
מוקדני
המעסיקות
הביטוחית
הקריירה
"מתחילת
המשווקים פוליסות רפואיות.
החלטתי שביטוחי הבריאות הם
הלקוחות אינם מבינים מה
ביטוחים שאני רוצה למכור.
הם קונים וזו פגיעה גדולה
זהו תחום הקושר אותי לעברי
בלקוח ,הנובעת מבורות
כתלמידת מגמה ביולוגית
בידע המקצועי".
וכחובשת בצבא.
מה תפקידה של הלשכה
"אני אמא לשלושה ילדים
בתהליך זה?
לחמישה
וסבתא
בוגרים
"תפקיד הלשכה להיות חומת
נכדים".
מגן ולהגן עלינו הסוכנים מפני
איך את רואה את עתיד המקצוע?
גרובר | צילום:
המצולמת פגיעה במעמדנו ובפרנסתנו מצד
מובטח
"עתידו של סוכן הביטוח
באדיבות
חברות הביטוח ומצד הפיקוח ,ולכן
אבל בתנאי שהוא יעמיק את הידע
כוחה של הלשכה יהיה באחדותה כלפי גופים
ויתמקצע .אין מקום בענף לשרלטנים.
"הרפואה צועדת קדימה ,פיתוחים חדשים אלה.
צצים ללא הרף ,ולכן על הסוכן לבקר בבתי "על הלשכה לעזור לסוכן להתמקצע ,ללמדו
חולים ,לקרוא מחקרים רפואיים ולהשתתף להכיר את נבכי הפוליסה והרבה לימודי
בסדנאות מקצועיות .כל זאת כדי להבין מוטיבציה כדי שיעריך את מה שהוא עושה
בצורה מיטבית את המוצר שהוא מוכר ללקוח.
"כאשר הלקוח מרוצה גם הסוכן מרוצה וזה
ויצטרך לתת שירות.
"בנקודה זו אני חלוקה עם חברות הביטוח ,המנוע המניע את הסוכן למכור עוד ועוד".

סוכני ביטוח טסים לחו״ל
רק עם PassportCard
ומקבלים הטבה ייחודית
בעמלה מלאה!

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי ( )2014בע"מ ,החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע"מ ,בכפוף לתנאי הפוליסה ,חריגיה וסייגיה ,בכפוף 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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"מקור ההכנסה העיקרי שלי יהיה שכר
טרחה"

סוכן צעיר

סו"ב אביחי נזרי ,סוכן עצמאי בעל רישיון פנסיוני ואלמנטרי " ‰כנציג מכירה ישיר התקשיתי
עם הפעולה של 'שגר ושכח' וביררתי לגבי מקצוע סוכן הביטוח"

גיל28 :
מצב משפחתי :רווק
רישיון :פנסיוני ואלמנטרי ,סוכן עצמאי בכפר
סבא
ותק 3 :שנים בישירים ו 3-שנים סוכן ביטוח
עצמאי

"הלשכה יכולה לסייע לסוכנים צעירים בעיקר
בהשתלמויות של גיוסי לקוחות ושמירה על
מוסד סוכן הביטוח .לטעמי לשכת סוכני ביטוח,
בדומה ללשכות אחרות בארץ ,צריכה לקבל
סוכנים לאחר סינון מקצועי ולהיות החותמת
הסופית לסוכני הביטוח החדשים בדומה למבחנים
שעורכת לשכת עורכי הדין".

"בתחילת דרכי בתחום ,בחברת  ,AIGהתוודעתי
לחשיבות הביטוח בחיי הלקוח  -ממש עניין של
חיים ומוות .כנציג מכירה ישיר התקשיתי עם
הפעולה של 'שגר ושכח' וביררתי לגבי מקצוע
סוכן הביטוח ,מקצוע שבו אני מלווה לקוחות
שנים רבות ורוכש בעבורם את הביטוחים שהם
צריכים ,ולא רק ביטוח ספציפי שבו עוסק נציג
מכירה ישיר".

איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר
שנים?

למה בחרת להיות סוכן ביטוח?

"בעל סוכנות בוטיק שמטפלת במאות לקוחות
כשמקור ההכנסה העיקרי יהיה שכר טרחה כדי
להימנע מתלות בחסדיהן של המדינה וחברות
הביטוח".

יש לך טיפים לסוכנים צעירים כמוך?
"לא לקפוץ להרפתקאות מסוכנות ,לשמור על
שיקול דעת ואורך רוח; העסק הזה הוא מפעל
החיים שלנו והוא נבנה בעמל רב ולאורך זמן".

מה היו הקשיים בתחילת הדרך?
"בתחילת דרכי החלטתי לא להסתמך על המעגל
הקרוב ולהשיג לקוחות בכוחות עצמי .זה היה
הקושי העיקרי; בשלב הראשון לאחר מספר
ניסיונות לא מוצלחים הצלחתי לגייס לקוחות
ולצלוח את השנים הראשונות כעצמאי".

כיצד יכולה הלשכה לסייע לסוכנים צעירים?

איך אתה רואה את עתיד המקצוע?

סו"ב נזרי | צילום :יוחנן הראל

"סוכן הביטוח יהיה איש מקצוע שהלקוח יצטרך
לשלם לו שכר טרחה בדומה לרואה חשבון עורך
דין וכו' .די ברור מה הכיוון שאליו המקצוע שלנו
הולך ,וחייבים להיערך לכך כדי לשרוד".
מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל office@rbmedia.co.il

ביטוח הדירה המקיף של

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

חברה לביטוח בע״מ

לפרטים נוספים
פנו למחוזות

*3453

*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה

הרכב עבר תאונה?
הגעתם לחו"ל ללא המזוודה?
מני ישמח לסייע לכם
חדש במנורה מבטחים
פתיחת תביעה בWhatsapp -

054-7107050

השירות ניתן בתחומים הבאים:

תאונות ונזק לרכב
(כולל משלוח תמונות ממקום האירוע)
למבוטחים בביטוחי רכב

אירועים בחו"ל
(אובדן או נזק למטען,
הוצאות רפואיות) למבוטחים
בביטוח נסיעות לחו"ל
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״משלמים בתרומה״
מיזם גיוס כספים לעמותות  -בכל כניסה למסלקה הפנסיונית מבקשים מהלקוח  18שקל
תרומה  ‰ההיענות גבוהה מאוד וגם הסוכן מרוויח ערך מוסף משלו > סו"ב רותם אלט

ב

חודשים האחרונים אני וחבריי במרכז
הישראלי לחיסכון חשבנו איך אפשר
להיות גם מקצוענים וגם חברתיים
והגינו את המיזם "משלמים בתרומה".
המיזם מהווה הזדמנות מצויינת עבור הסוכנים
להיות האורים והתומים לעצמאיים רבים אחרים
ולהראות שסוכני ביטוח הם אנושיים וחברתיים
יותר מכולם.
איך זה עובד?
הרי אנחנו משלמים מכספנו על "מס מסלקה”.
כעת ,נבקש מהלקוח שהזמנו עבורו את המידע
 לתרום  18שקל .את התרומה הלקוח יבצעבצורה דיגיטלית ,בעמוד אינטרנטי – דף נחיתה
ייעודי ,בגובה העלות של המסלקה ששילמנו
ולעמותה שיש לנו שיתוף פעולה איתה .העמוד
יכיל גם לוגו של הסוכן ואפשר גם כמה משפטים
נוספים אודותיו .במילים אחרות  -הלקוח "משלם
בתרומה" על הזמנת המידע ,מקבל חשבונית
והתרומה נחשבת להוצאה מוכרת.
אחרי שהרצתי למעלה משנה את המיזם ולאחר
פיילוט שעשיתי עם איגוד ה־( CFסיסטיק
פיברוזיס) ,אני מופתע מהתוצאות .הצלחתי לגייס
בכל חודש 300־ 400שקל רק מהלקוחות שלי –
כ־ 75%מהלקוחות נעתרו ותרמו .יש להדגיש,
כי גם הסוכן שחושף בפני הלקוח את הפעילות
החברתית שלו ,מרוויח מכך ערך מוסף משלו.
מה אנחנו צריכים כדי שהמיזם יצליח?
• כמה שיותר סוכנים שישתתפו במיזם ,לשם
כך יש לשלוח לי הודעה או להצטרף לקבוצה
בפייסבוק "משלמים בתרומה" ,אני כבר אחבר

תרומה סמלית שתסייע באופן משמעותי | צילוםshutterstock :

אתכם עם העמותות.
• כמה שיותר עמותות או ארגונים שיצרו עמודי
תרומה אינטרנטיים ייעודיים למיזם.
• שיתופים ובאזז סביב הרעיון.
בהמשך אני מתכוון לפתוח את המיזם לבעלי
מקצועות נוספים – אבל קודם כל חשוב שכמה
שיותר סוכנים ירתמו לתהליך .רק לאחר שידינו
תהיה על הבכורה ולנו ,סוכני הביטוח ,יהיה

הקרדיט כגוף שהתחיל בתנופה הזו ,נפתח את
המיזם החברתי ליתר בעלי המקצוע.
סוכנים שמעוניינים להצטרף למיזם  -ניתן
להשאיר פרטים בדף הקבוצה "משלמים בתרומה”.
להסברים נוספים :רותם 054-4667772
מצורף קישור לדוגמה

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

מסלול הניתוחים הבלעדי והאטרקטיבי!

ביטוח אפגרייד Extra
כיסוי לניתוחים בישראל בפרמיה מופחתת,
המאפשר בחירה בין כיסוי מלא לאחר מיצוי זכויות
בשב"ן ,לבין תשלום השתתפות עצמית

27350/27495

מחויבות

חדשנות

מקצוענות
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הגורם האנושי :הערך המוסף
שמעניק סוכן הביטוח למבוטח
בשנים האחרונות השיווק הופך ישיר יותר ,מגיעים אל הלקוחות באופן דיגיטלי והשירות זמין ללקוחות
באופן מירבי • אז איך סוכני הביטוח משלבים את הדיגיטציה עם הקשר האישי? > שי בלייך

כ

נס  NextCaseהוא הכנס השנתי המרכזי
של תעשיית הדיגיטל בישראל .בשנים
האחרונות השיווק הופך ישיר יותר,
מגיעים אל הלקוחות באופן דיגיטלי והשירות זמין
ללקוחות באופן מירבי .לעומת זאת ,אצל סוכני
הביטוח השיווק הוא אישי יותר ,הגורם האנושי
מביא איתו קשר עם הלקוח ותורם לחוויה חיובית
אצל הלקוח.
מאשה דאשקוב ,בעלים ומקימת דיגיטל2נט,
מכללה שהפכה למותג בתחום הדיגיטל ,מספרת על
המגמות האסטרטגיות בשיווק הדיגיטלי הצפויות
לשנת  .2020היא מציגה זאת כפרסונליזציה
בשירותים לעומת שמירה על פרטיות הלקוח .לא
פעם נשאלת השאלה כמה לקוח מוכן לחלוק ,איפה
עובר הגבול בין התאמת השירות ללקוח בתפירה
אישית כמו חליפה מחויטת לבין חדירה לפרטיות
או שיתוף יתר של מידע על מידות שאולי חלק
מהלקוחות מעדיפים לשמור כמוצנעות?
ב־ 2020יש לשים דגש על המסרים .הכלים
הטכנולוגיים מתפתחים כל העת ,יכולת האנליזה,
החתירה למגע במידע ובפרטים האישיים של
הלקוחות הפכו לדבר נגיש ופשוט .אבל המסר
נשאר מאחור ואפילו מוזנח.
בנוסף ,נעסוק במנהיגות למול שיטות הניהול
הידועות .היום עובדים רוצים להרגיש שמובילים
אותם ,שהם מתקדמים ,אפילו אם הם עדיין

ממלאים את אותו התפקיד .הם רוצים להרגיש
שהם בתנועה ,שהם לומדים ומתפתחים .בעתיד
המגמה צריכה להיות ניהול מוטיבציה של עובדים,
יצירת חוויה חיובית עבורם ,כי רק עובדים מרוצים
יכולים לייצר חווית לקוח.
 UXחיובי  -חווית משתמש במוצר או שירות,
מורכבת לא רק מנגישות דיגיטלית או ממשק
משתמש  -היא מורכבת מאותו יחס אישי אותו
נותן סוכן הביטוח ,למול השיווק הדיגיטלי הישיר.
בשנים האחרונות דובר על מוצר מול מותג ,ולכן
זו מגמה שתלווה אותנו גם בשנה הבאה ,השאיפה
היא להפיח חיים במותג ובקשר של הלקוחות אליו.
על ציבור סוכני הביטוח ליצור מעצמם מותג ,כי
הם לא רק מוכרים מוצרים ,הם צריכים לשאוף
ליצירת מחויבות בינם לבין הלקוחות ולחתור

למעורבות בחיי הלקוחות.
בנוסף ,עולם היזמות העסקית עובר טרנספורמציה.
כבר לא מספיק להיראות טוב ולהיות כריזמטי.
צריך לגבות זאת במודל עסקי חזק.
ואם עסקינן בנראות 2020 ,עוסקת גם במין
היפה ,הנשים .האם נשים יכולות למנכ"ל? האם
נשים יכולות להוביל? אלו הן שאלות חשובות
שאולי נקבל עליהן תשובות בשנה הקרובה.
כאשר האג'נדה היא קידום נשים ,צריך לשאול את
השאלה ,מה נשים עושות כדי להתקדם? האם הן
עסוקות מידי ברגשות בזמן שהן צריכות לעסוק
יותר בכסף? ברווחיות? במונחים שמסובבים את
העולם.
בשנים האחרונות אנחנו מקבלים כמויות
אסטרונומיות של דאטה .כל המידע הזה עלול
לגרום לסחרחורת .השוק מוצף במידע ובהיצע.
האם הכל אפקטיבי באותה מידה? מה אפשר לבחור
משטף המידע? מה אפקטיבי עבור הלקוח ומה
אפקטיבי עבור העסק? הדגש יהיה על אפקטיביות.
כי התחרות וההיצע קיימים ומציפים את השוק.
עבור מי שעוסק בדיגיטל ביומיום התוכן היה
משובח ועמוס בכל טוב :אוטומציות ,צ'ט בוטים,
תוכן שיווקי ,תנועה אורגנית ,פילוח קהלים .כל
אלו ועוד נידונו בוועידה והשאירו המון טעם לעוד.
הכותב הוא מנהל מערכות המידע של הלשכה

”עזרו לי לחלץ הילדים מכת 'לב טהור'"
בתכנית "עובדה" שתשודר הערב ייחשפו פרטים מרעישים אודות פרשת ארגון
׳לב טהור׳ הפועל מגואטמלה • סו”ב אורית כהן מספרת על אחייניה שכלואים שם
ומספקת הצצה להתעללות שחווים הילדים בכת

ח

ברים ,יש רגעים נדירים בחיים בהם
אנחנו מתגייסים בלב חפץ למען האחר,
זה אחד מהם .אחרי שמונה שנים של
מאבק בכת לב טהור ,הצלחנו להחזיר הביתה את
האחיין שלי ,ישראל ,שהוחזק עם עוד כ־200
ילדים ביערות גואטמלה.
עכשיו כשהוא כאן ,נער צעיר ושקדן ,הוא בונה
לעצמו את החיים מהתחלה ,לומד ,עובד ומשתקם.
החזרה של ישראל לארץ היא תחילתו של מסע
חדש ,מאבק משפטי למען הילדים שנשארו מאחור
בכת .כעת ,כשאנחנו שומעים ממקור ראשון על

הזוועות שמתחוללות שם ,ברור יותר מאי פעם
שחובה להחזיר את כל הילדים הביתה ,את אלו
שבשם היהדות מקבלים מכות עכשיו ,אלו שרעבים
והילדות שנאנסות כי חיתנו אותן בגיל  .13ישראל
זקוק לנו ,לכם ,בשביל להגיע למימון הנדרש
שיסלול לו את הדרך לשחרור הילדים מלב טהור.

כת לב טהור ,שהוקמה לפני כ־ 30שנה על ידי
הרב שלמה הלברנץ בארצות הברית ,פועלת
כיום מיערות גואטמלה ,לאחר שגורשה והוצאה
מחוץ לחוק בארצות הברית .לאחר מותו של

הרב הלברנץ תפס את מקומו בנו הבכור הרב
נחמן הלברנץ .על פי פרסומים בתקשורת,
תחת הנהגתו הפכה הקהילה לקיצונית אף יותר.
הוא אסר על אנשיה לאכול מאכלי בשר ,דגים
ועופות .ילדים הופרדו מהוריהם ונכפו עליהם
נישואי בוסר ,ובין היתר מפעילה הקהילה
משמעת בעזרת הלקאות פומביות .הבן ממשיך
את דרכו של אביו ומחליט על נישואים וגירושים
בתוך הקהילה.
עדכונים נוספים בגיליון של שבוע הבא
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לחשב מסלול מחדש
מקצועות נאמני לקוח חייבים ארגון משותף ושיתוף פעולה עם אירופה .שת"פ בין רו"ח,
סו"ב ויועץ עסקי יכול להגדיל את התיק בעשרות אחוזים > סו"ב אודי אביטל

ב

חרנו להיות שותפים בארגון EFPA

בשל העובדה שישראל ,מבחינה
רגולטורית ,היא חלק ממדינות
ה־ OECDוהסולבנסי .ב־ ,EFPAהמועצה
האירופית של המקצועות הפיננסים ,חברים
כ־ 60אלף מתכננים פיננסים ,רואי חשבון,
יועצי השקעות ויועצים פנסיונים וכולם
חיים משכר טרחה .לארגון יש נציג בוועדת
הרגולטורים האירופית ולכן גם שומעים
אותנו .לישראל יש נציגות בוועד המנהל
וכיום אני מייצג את ישראל כדירקטור.
חיים אייזנפלד נשיא היועצים העסקיים וסגן
נשיא להב ,ביחד איתי ועוד חברים לדרך,
מאמינים שמקצועות נאמנות לקוח חייבים
ארגון משותף וחזק שיעצים אותנו וירחיב
אופקים .מדובר בחיבור בין רואה חשבון ,יועץ
עסקי ,יועץ פיננסי ,יועץ למשכנאות ,עו"ד
לצוואות ,סוכן ביטוח ,יועץ להשקעות ומתכנן
פיננסי  -מה זה יעשה ללקוח ולנו?.
התפיסה היא למען נוכל לתת שירות פיננסי
מקיף ,יעיל ובעיקר מקצועי ללקוחותינו;
אני כמתכנן פיננסי מנוע מלייצג את הלקוח
ברשויות השונות ,ויחד נוכל לתת מענה הולם
ללקוח .לאלו שחושבים שהם שיכולים לעשות
הכל לבד  -המציאות טופחת על פניהם.
לתפיסת עולמנו בעמותת מקצועות
הנאמנות – אנו מאמינים בחיבור בין בעלי
המקצוע ובהקמת כוורת מקצועית התומכת
והמלווה את התא המשפחתי או העסקי וגם
פירמות גדולות  -מבראשית ועד פרישה.

הגדלת התיק
משרדי רואי החשבון הגדולים ,בנקים ,בתי
השקעות וחברות ביטוח הבינו זאת והקימו

אנו מאמינים בהקמת כוורת מקצועית התומכת והמלווה את התא המשפחתי | צילוםshutterstock :

"במידה ולא נתעורר נפסיד חלון הזדמנויות להגדלת
הפרנסה והיעילות של משרדינו ,תוך כדי ראייה הוליסטית
של הלקוח וצרכיו"
של משרדינו ,תוך כדי ראייה הוליסטית של
הלקוח וצרכיו .לדוגמה ,חיבור בין משרד של
רו"ח לסו"ב ויועץ עסקי יכול להגדיל את
התיק בעשרות אחוזים.
עם כל זאת ברור לכולנו שכדי לבנות צריך
להרחיב אופקים ולהתמקצע .יש ללמוד את
המקצוע מתכנן הפיננסי .מכללת עדיף

"חיים אייזנפלד נשיא היועצים העסקיים וסגן נשיא להב ,ביחד
איתי ועוד חברים לדרך ,מאמינים שמקצועות נאמנות לקוח
חייבים ארגון משותף וחזק שיעצים אותנו וירחיב אופקים"
לצידם מחלקות פיננסיות  -הם הבינו היכן
נמצאת החמאה .במידה ולא נתעורר נפסיד
חלון הזדמנויות להגדלת הפרנסה והיעילות

והוועדה לסטנדרטים של אירופה למקצועות
הפיננסים באירופה ,בה יש לנו שני נציגים:
דן דוברי ואוהד וייגמן ,אספו את החומר

והתאימו אותו לישראל ,אז כל שנותר לכם
הוא להרשם ,ללמוד ולקבל הסמכה אירופית
בישראל.
בנוסף ,לחברי העמותה יערכו ימי עיון
בנושאים שוטפים ושינויי הרגולציה הפוקדים
אותנו ימים כלילות.
לסיום ,אנו בעלי מקצועות הנאמנות,
ביכולתנו להביא לשינוי לטובת הציבור.
אנחנו חייבים לבוא עם יוזמות חדשות
ופתרונות חדשים אם ברצוננו שלילדינו יהיו
חיים טובים יותר .מאחל לנו שב־ 2020נתחיל
להזיז את העגלה הרגולטיבית .כן ,זה היום
שבו צריך לעצור ,לשלוף מצפן ולחשב מסלול
מחדש.
הכותב הוא יו"ר ועדת הפיננסים בלשכה
וממייסדי  EFPAישראל
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מכתב דחייה הוא לא כתב הגנה משפטי
מכונית משוריינת ,גניבה של יותר מ־ 4מיליון שקל ,וניסוח מכתב דחייה  ‰השבוע
מרחיב עו”ד עדי בן אברהם על עמדת בית המשפט העליון בנוגע לאופן בו צריך
לנסח את מכתב הדחייה הנשלח למבוטח

י

ותר ויותר גופים מבינים כי על מנת לצמצם
את היקף תביעות הרשלנות המקצועית
עליהם להתמקצע ולעבור הכשרות
מקצועיות ,בין היתר לשם קיום עבודה בצורה
בטיחותית יותר ונכונה יותר אשר תצמצם את היקף
החשיפה והטעות .הדבר מחדד גם בעולם הביטוח
את הצורך של סוכן הביטוח להתמקצע ולשאול את
עצמו האם הסוכנות שלו פועלת בצורה נכונה.
השבוע אבקש לתת זרקור מקצועי מרענן ביחס
להנחיית רשות שוק ההון לפיה חלה על חברת
הביטוח חובה למסור את מלוא נימוקי הדחייה
למבוטח ועמדת בית המשפט העליון אשר
לראשונה תצמצם לא מעט את הליכי "מחיקת
סעיפים" שהפכו בעשור האחרון להליך קבוע
בתביעות ביטוח.
במקרה דנן ,המבוטחת הגישה תביעה משפטית
בטענה שרכשה פוליסת ביטוח כספים בהעברה.
לאחר שהתרחש שוד בסך של יותר מארבעה מליון
שקל מרכב משוריין בזמן שהרכב לא היה מאוייש,
חברת הביטוח הגישה כתב הגנה ובית המשפט
המחוזי מחק חלק מטענות ההגנה בנימוק כי הן לא
הופיעו במכתב הדחייה.
בערעור לבית המשפט העליון טענה חברת
הביטוח כי המחוזי יצר "סטנדרט גבוה" לפיו מכתב
הדחייה ,שנועד להביא לידיעת המבוטח את נימוקי
הדחייה ,נדרש להיות כעת מפורט בדומה לכתב
הגנה ,שמטרתו להכיל את כל הפירוט העובדתי
הנדרש .מצב זה מביא להטלת נטל כבד על חברות
הביטוח ואינו עולה בקנה אחד עם דרישות הרשות.
המבוטחת השיבה כי בצדק מחק המחוזי את הטענות
מהטעם שהמבטחת מסרה הנמקה כללית ואין הדבר
ראוי מאחר ועליה לפרט את נימוקי הדחייה ברמת
פירוט סבירה ולא לאפשר דחייה לאקונית וכללית.
השאלות שעלו הינן:
 .1מהי רמת הפירוט הנדרשת במכתב הדחייה על
פי הנחיית המפקח והפסיקה;
 .2האם במקרה דנן החברה עמדה בדרישה?

חובת הנימוק

צילום ראש :גיא קרן

בית המשפט ,לאחר שסקר את התפתחות הוראות
הרגולציה על גלגוליה השונים עד לחוזר יישוב
תביעות ופסיקת בתי המשפט ,קובע כי מכתב
הדחייה צריך לכלול את כל הנימוקים לדחיית
התביעה ,אך עדיין לא נקבע כי מידת הפירוט
הנדרשת מחייבת לכלול את כל הטענות והנתונים
שבידי המבטחת.
התכלית של חובת הנימוק הינה לאפשר למבוטח

חשוב לנסח כהלכה את מכתב הדחייה | צילוםShutterstock :

לדעת את עמדת חברת הביטוח ,ולמנוע מצבים
של חוסר תום לב מצידה ומשכך אין מקום למכתב
דחייה לאקוני ,סתום או עמום ,וללא בדיקה של
החברה ביחס לנימוקיה עובר לדחייה.
עם זאת ,מדגיש בית המשפט ,אין מקום לצפות כי
לצורך הכנת מכתב דחייה תשקיע החברה משאבים
הנדרשים בעת הגשת כתב הגנה .לכן ,לא ניתן

בית המשפט קובע כי מכתב
הדחייה צריך לכלול את כל
הנימוקים לדחיית התביעה,
אך עדיין לא נקבע כי מידת
הפירוט הנדרשת מחייבת
לכלול את כל הטענות
והנתונים שבידי המבטחת
לצפות ממכתב דחייה לכלול את כל טענות ההגנה
של חברת הביטוח לרבות טענות הגנה חלופיות,
אין לצפות כי חברת הביטוח תרחיב בשאלות של
פרשנות תנאי הפוליסה ואף אין לדרוש ממנה
לכלול את כל העובדות והנתונים שהיא מסתמכת
עליהן בהגנתה.
לאור זאת ,מסכם בית המשפט וקובע כי על מנת
לעמוד בחובת ההנמקה נדרשת המבטחת להציג
באופן תמציתי ,אך נהיר ובהיר ,את מכלול הטעמים

לסירובה לתשלום תגמולי הביטוח ,בין אם הם
מבוססים על טענה משפטית ובין אם הם מבוססים
על טענה עובדתית ,תוך הפנייה ספציפית לתנאי
הפוליסה הרלוונטיים לעניין ,אך מחדד בית
המשפט כי "אין מקום לדקדק אחר כל אות וכל תו
המופיעים במכתב הדחייה".
היקף ההנמקה לה נדרשת חברת הביטוח נגזר
גם מהיקף המידע שמסר המבוטח .כך למשל ,אם
המבוטח לא מסר נתון מסוים שיש בו כדי להשליך
על תביעת התשלומים ,אין לצפות מחברת הביטוח
להתייחס לכך כבר במסגרת מכתב הדחייה.
לאחר קביעת כללים אלו ,בוחן בית המשפט את
סעיפי ההגנה שנמחקו וקובע כי לא היה מקום
למחוק את סעיפי ההגנה ומותיר את כתב ההגנה
של חברת הביטוח על כנו.
דבר היועמ”ש  -מבלי להכנס לניתוח משפטי
של ההחלטה ,ולעובדה כי מדובר על החלטה של
שופט עליון יחיד ,אני מניח (כמנהל תביעות ביטוח
לשעבר) כי מחלקות התביעות בחברות הביטוח
יעשו בו שימוש ,ולכן ההחלטה מצריכה ערנות
והבנה מקצועית יתרה בכל הקשור להגשת "בקשות
למחיקת סעיפים" אשר יוגשו כעת במסגרת ניהול
תביעות ביטוח ,עד להכרעה שיפוטית אחרת.
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני
ביטוח
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דוד ליפקין

שחקן חדש מצטרף
לענף הביטוח
הבינלאומי

מחקר :אירועי קטסטרופה
ב־ 2020ימחקו  584מיליארד
דולר מהתוצר העולמי

ורם חדש בביטוח הבינלאומי מתחיל בפעילותו.
הוא יפעל בתחילה באירופה וירכוש תיקי ביטוחי
חיים ופנסיה ברחבי אירופה.
מדובר במיזם ביטוחי משותף של חברת ההשקעות
הבריטית  Centricusוכריס מילנר ,בכיר
לשעבר בבנק גולדמן זאקס .הם מקימים את חברת
 .European Insurance Consolidationהיעד
של החברה החדשה לנהל נכסי ביטוח בהיקף של 100
מיליארד דולר.
המטרה של מייסדי המיזם היא להקים זרוע השקעות
בנכסי ביטוח דוגמת החברה האמריקאית Apollo
 Global Managementהמשקיעה בחברות
פעילות .היא גם התעניינה בהשקעות בחברות
ישראליות.
השותפה הבריטית התפרסמה כאשר סייעה
לסופטבנק היפנית בגיוס השקעות לקרן Vision
 .Fundהיפנים ,בסיוע חברת ההשקעות הבריטית,
הצליחו לגייס  100מיליארד דולר לקרן הזו.

מ

ג

צילוםShutterstock :

חקר של מרכז לימודי
סיכונים באוניברסיטת
קמברידג' הבריטית קובע כי
אירועי קטסטרופה במהלך
 2020עשויים למחוק 584
מיליארד דולר מהתוצר
העולמי .זהו גידול של 3%
לעומת השנה החולפת.
אירועי
המחקר,
לפי
קטסטרופה יפקדו בשנה הבאה
 279ערים ברחבי העולם .אירועי טרור .בין הקטסטרופות שיפקדו יותר מדינות בשנים הקרובות
מדובר באירועים כמו מזג
אוויר קיצוני ,קריסת מערכות חשמל ,מגיפות ,זעזועים פיננסיים ואירועי טרור .הערים
המסוכנות ביותר לאירועי קטסטרופה בשנה הקרובה הן טוקיו ,איסטנבול ,ניו־יורק,
מאנילה ,טייפה ,אוסקה ,לוס אנג'לס ,שנגחאי ,סיאול ומקסיקו סיטי.
לפי המחקר הבריטי ,שנת  2019עשוייה להסתיים בשיא של הפסדים בביטוחי אסונות
טבע כתוצאה מהגידול במספר הדליקות בקליפורניה ובאוסטרליה .על רקע זה ,חברות
הרייטינג מעריכות שפרמיות הביטוח של נכסים בשנה הבאה יעלו ב־.5%

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

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

למשפחת בר

לשכת סוכני ביטוח ומנורה מבטחים
משתתפות באבלכם הכבד על
מותה בטרם עת של יקירתכם

מירה בר

ז"ל

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח מציעה שירותי משרד ותפעול לסוכנים מול
חברת כלל  ,ברמה גבוהה בתחום הפנסיוני  ,ביטוחי חיים
ובריאות במגוון דרכי התקשרות אטרקטיבי מאוד לבירורים
 054-3073833שוקי mayyona04@gmail.com
רוצה לחזק את המשרד? להקים אגף חדש? (חיים /
אלמנטרי /בריאות)? מתלבט אם למכור את התיק?
פגישה ללא התחייבות .נתן ־ 052־ 9770368או במייל:
7305550@gmail.com
מחפשים בית ? רוצים להוריד עלויות למינימום
(שכירות ,מזכירות  ,תפעול ,חניה וכו' )אנו מציעים את
כל אלו וכן שת"פ בין סוכנים ותיקים לסוכנים צעירים,
בין סוכני אלמנטר לסוכני חיים.בנוסף שרותי פיקוח
צמודים ואיכותיים וסביבת עבודה תומכת להצלחה עם
קבלותהשיחה החשובה ביותר שעשיתם בעשור !!!
תתקשרו.המייל שלי gil@beyahad־ins.com
הנייד שלי לפרסום 0527703399
סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש תיקי
ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות
מובטחת לפרטים haybit@haybit.co.il :נייד:
0542144567

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה
ירון יערי על פטירת אימו

מרגרט רובין

שלא תדעו עוד צער
שלא תדע עוד צער

ז"ל

