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הלשכה מתגייסת למען הציבור
נשיא הלשכה ,ממלא מקומו ,יו״ר הוועדה האלמנטרית ובכירים נוספים בלשכה התגייסו
כדי לסייע לציבור בהתמודדות עם מזג האוויר הקיצוני שפוקד את ישראל בימים האחרונים
 ‰הלשכה הקימה מוקד סיוע שפעל היום בבוקר וענתה לפניות מבוטחים בנושא > עמ' 2

חותרים למצוינות

לא בלי סוכן

נערכים לעתיד

 BDOוהמכללה לפיננסים וביטוח
חתמו על הסכם שת"פ  ‰רוזנפלד:
"הישג נוסף שלנו שיוביל את
המכללה להצלחה" > עמ' 4

חברת נמל אשדוד :ביטוח
בריאות קולקטיבי לעובדי
הנמל רק באמצעות סוכן
ביטוח > עמ' 5

סו"ב יובל ארנון מסביר מדוע
צריך לפעול בהקדם להתאמת
תפקיד סוכן הביטוח למציאות
המשתנה > עמ' 17
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בעקבות ההצפות ברחבי הארץ :בכירי
הלשכה במאמצי הסברה וסיוע למען הציבור
נשיא הלשכה ,ממלא מקומו ,יו״ר הוועדה האלמנטרית ובכירים נוספים התגייסו כדי לסייע לציבור
בהתמודדות עם מזג האוויר הקיצוני  ‰בנוסף ,הלשכה הקימה מוקד סיוע וענתה לפניות מבוטחים בנושא
> רונית מורגנשטרן

נ

שיא הלשכה ,ממלא מקומו ,יו״ר הוועדה
האלמנטרית ובכירים נוספים בלשכה התגייסו
כדי לסייע לציבור בהתמודדות עם מזג
האוויר הקיצוני שפוקד את ישראל בימים האחרונים.

יום ראשון:

 ‰הופעה של נשיא הלשכה "בעולם הבוקר"
ערוץ 13
 ‰איזכור הלשכה בתוכנית הבוקר של ערוץ 12
 ‰מדריך פתרונות ב"ידיעות אחרונת"
בשיתוף הלשכה
 ‰מדריך פתרונות ב"ישראל היום" בשיתוף
הלשכה
 ‰ראיון של יו"ר הוועדה האלמנטרית,
ישראל גרטי ,באולפן ynet
 ‰ראיון בגל"צ ב"שורה התחתונה"
 ‰ראיון ב"שווה כסף" בערוץ 13

יום שני:

 ‰ראיון של יו"ר הוועדה האלמנטרית
ישראל גרטי ב.FM 104.5-
 ‰ראיון יו"ר מערך היח"צ ,רחל כבודי,
ברדיו "גלי ישראל"
 ‰מדריך לפתרונות ביטוחיים ב"ידיעות
אחרונות"
 ‰מדריך ב"דה מארקר"
 ‰ראיון מ"מ הנשיא ,ליאור הורנצ'יק,
ברדיו ת"א
 ‰ראיון של יו"ר סניף טבריה ,הגליל
והעמקים ,מוחמד חטיב ,ב"רדיו שמס"

יום שלישי:

 ‰ישראל גרטי ברדיו תל אביב

יום חמישי:

 ‰ראיון של נשיא הלשכה רוזנפלד בבוקר
ובערב ברדיו צפון

נשיא הלשכה ,סו"ב ליאור רוזנפלד ,מסכם" :זו
הייתה נראות תקשורתית חסרת תקדים של בכירי
הלשכה השבוע בתקשורת;  24שעות סביב השעון
באיזכור תמידי של חשיבות הביטוח אצל סוכן
הביטוח .חברים ,ככה בונים שיח ציבורי והלך רוח
תקשורתי .יודע ויידע הציבור בישראל :ביטוח?
ברור שרק סוכן ביטוח".

ביטוח
ופיננסים

מוקד החירום שהקימה הלשכה | צילום :באדיבות הלשכה

לשכת סוכני ביטוח אף קיימה היום מוקד
חירום בין השעות 12:00־ 16:00וענתה לפניות
מבוטחים בנושאי הסערה.

כוח עליון או רשלנות?
רוב הנזקים מהסערה התרכזו בעיר תל אביב־
יפו ,כולל אסון המעלית בו נהרגו שני הצעירים
דין שושני וסתיו הררי .מאות בתי עסק ועשרות
דירות הוצפו ,כמו גם עשרות כלי רכב שפשוט
טבעו ברחובות שהתמלאו במים גועשים בגובה רב.
בשלב זה עיריית תל אביב די מתנערת מאחריות
לנזקי הסערה .מהעירייה נמסר כי "בימים אלו
בודקת עיריית תל אביב־יפו את נסיבות האירוע
על כל היבטיו .עם זאת ,יש לציין שעל פני
הדברים ,נראה שמדובר באירוע טבע נדיר שאין
אחריות לעירייה בגינו".
יש לציין ,כי העירייה מבוטחת בחברת איילון
באמצעות גבאי סוכנות לביטוח.
לדברי סו"ב ישראל גרטי ,יו"ר הוועדה
לביטוח אלמנטרי בלשכה ,ההתעקשות של
העירייה שמדובר בכוח עליון ולא ברשלנות,
נובעת מכך שמדובר בנזקים של מאות מיליוני
שקלים" :ואולם ,יש פסיקות של בית משפט
מחוזי ועליון לגבי סערות והצפות בתל אביב
בשנים 1991־ 1992בהן נקבע שמדובר ברשלנות
של העירייה ,ולא בכוח עליון .גם אם העירייה

מבוטחת וחברת הביטוח תישא בעלויות ,הרי יש
לעירייה השתתפות עצמית של מיליוני שקלים;
והשאלה היא אם ההשתתפות העצמית היא לכל
אירוע בנפרד? בנוסף ,איילון תכפיל לעירייה
את הפרמיה בשנה הבאה ,שכיום מסתכמת בכ־8
מיליוני שקלים ,ואולי אפילו תסרב לבטח אותה.
לכן העירייה מתעקשת כי מדובר בכוח עליון ,וכי
לא יכלה לצפות כמות כה גדולה של גשמים שכל
מערכת ניקוז בערים לא עומדת בה ,לטענתה.
"אני קורא לציבור בישראל – תבטחו את עצמכם
נגד נזקי טבע; אנחנו למודי אסונות טבע בשנים
האחרונות ,גם אם לא בממדי ענק  -שריפות,
הצפות ,שגרמו נזקים גדולים מאוד והשאירו
אנשים ללא בית או עסק .בסערה האחרונה
מדברים רק על תל אביב ,אבל גם בנהריה הוצפו
מאות בתי עסק ברחוב הגעתון.
"כיסוי נזקי טבע לדירה עולה 50־ 100שקל
לחודש ולבית עסק כמה מאות שקלים .בעל עסק
שיש לו ביטוח ,יכול לחזור לעבוד מהר מאוד;
לא עדיף לשלם כמה מאות שקלים בחודש מאשר
לא לעבוד חודשים ,ואולי אף שנים ,עד שכולם
יסיימו לריב עם כולם ,כולל בבתי משפט ,ואז
אולי הוא יראה כסף? זהו כשל שוק גדול".
לגבי אסון המעלית ,סבור גרטי כי יהיו פה
תביעות רבות וגדולות" :העירייה ,כיבוי אש ,גם
נגד מתקיני המעליות ,הקבלן ,בעלי הבניין
ואולי גם ועד הבית" ,מציין גרטי.

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 ,ובאדיבות הלשכה | צילומי אילוסטרציהshutterstock :

שלמה אייזיק
מנכ"ל ומייסד קבוצת יונט
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נחתם הסכם שת"פ בין  BDOלמכללה
לפיננסים וביטוח

לא תהיה פגיעה בנושאי הקורסים והסדנאות  ‰תמשך הענקת המלגות לבני משפחה של חברי הלשכה
ללימודי ביטוח במכללה  ‰רוזנפלד" :הישג נוסף שלנו שיוביל את המכללה להצלחה" > רונית מורגנשטרן

ל

אחר משא ומתן בן מספר
חודשים נחתם ביום שלישי
השבוע הסכם שיתוף פעולה
בין ליסוב ,החברה הכלכלית של לשכת
סוכני ביטוח ,לבין אקדמיית הפיננסים
של פירמת  .BDOאקדמיית הפיננסים
של  BDOעוסקת גם בתחום הכשרת
סוכני ביטוח וקיימה בעבר שיתופי
פעולה נקודתיים עם המכללה.
על פי ההסכם ,יועבר ניהול המכללה
ותלמידיה לידי  BDOהחל מה־1
בפברואר  BDO .2020תקבל לרשותה
גם את חדרי המכללה בבניין הלשכה;
חדר אחד יישאר לשימוש הלשכה
להדרכות שלה לחבריה.
יוזמת שיתוף הפעולה עם  BDOהחלה
עוד בימי המנכ"ל הקודם רענן שמחי,
וקידם אותה המנכ"ל הנוכחי מוטי
ארבל .העברת הניהול לגוף חיצוני
הייתה צורך בעקבות הפסדים גדולים
שצברה המכללה בשנים האחרונות .הנהגת הלשכה עם בכירי  | BDOצילום :באדיבות הלשכה
לצד ארבל ושמחי פעל צוות ובו
מ"מ נשיא הלשכה וסגנו סו"ב ליאור
ההווה והעתיד.
הורנצ'יק ,היועמ"ש של הלשכה עו"ד
הלשכה תמשיך להעניק מלגות לבני משפחה של
עדי בן אברהם ,סו"ב חוה פרידמן המשמשת כיו"ר
המכללה ,ויו"ר ליסוב החברה הכלכלית סו"ב חברי הלשכה ללימודי הביטוח ,בכפוף לעמידה
בקריטריונים ,כי זוהי מהות עבורנו ולא מותרות.
צביקה וינשטיין.
"כבוד עצום ותודות גדולות מגיעות לרענן,
בעקבות ההסכם יחולו שינויים גם בהנהלת
המכללה ,כשרונן דניאלי הנוכחי ,יסיים את המנכל הקודם שהניע את תהליך שיתוף הפעולה,
לוועד המנהל שנתן את הסכמתו פה אחד ,לעדי בן
תפקידו.

מהלך הכרחי
מוטי ארבל ,מנכ"ל הלשכה מסר" :התרגשות רבה
לסיים מהלך הכרחי וחזוני ללשכת סוכני ביטוח
ברבעון הפעילות הראשון שלי בלשכה  -שיתוף
פעולה בין מכללת  BDOלמכללת הלשכה.
"כפי שאני אומר מעל לכל במה ,אני 'פריק'
של רעיונות יצירתיים וחדשניים המביאים לידי
ביטוי את עיבוי הכנסות הלשכה והגדלת העוגה
ומאפייניה.
"לחברי הלשכה חשוב לי להבהיר שני מוטיבים
מרכזיים בשיתוף הפעולה:
המכללה של הלשכה תמשיך במלוא המרץ
להתמקד בהשתלמויות מקצועיות וייחודיות,
סדנאות וקורסים מגוונים על מנת לתת לחברי
הלשכה כלים מקצועיים להתמודד עם הנושאים
המורכבים והחדשים של עולם הביטוח ,לא נתפשר
על מוטיב זה המלמד על המקצועיות של דור

מנכ"ל הלשכה" :מהלך
הכרחי וחזוני ללשכה
שיביא לעיבוי ההכנסות
ולשמירה על המקצועיות
של דור ההווה והעתיד"
אברהם היועץ המשפטי של הלשכה שליווה אותי
לאורך כל המו"מ ,לצביקה ווינשטיין יו"ר ליסוב,
לחווה פרידמן יו"ר המכללה ,לליאור הורנצ'יק
מ"מ וסגן הנשיא ולליאור רוזנפלד נשיא הלשכה,
שנתנו לי גיבוי מלא בכל התהליך.
"תודה גם לאבי קואפמן מנכ"ל המכללה של
 BDOבישראל ,שהיה פרטנר אמיתי  ,כן ואפשר
לנו בשם שני הארגונים ליצור קרקע פורה להמשך

שיתופי פעולה לעתיד".

דרך למינוף המכללה
יו"ר ליסוב החברה הכלכלית צביקה ויינשטיין
מסר" :הרגשת סיפוק עילאי לסיים מהלך המשנה
מציאות ומוציא לדרך חדשה .בהתאם להחלטת
הוועד המנהל חתמה הלשכה באמצעות ליסוב
החברה הכלכלית על הסכם שת"פ בין המכללה
מבית לשכת סוכני ביטוח ,לבין מכללת .BDO
"כבר מאז כניסתי בנובמבר  17לתפקידי כיו״ר
ליסוב ,עמדו למול עיני ומול חברי הדירקטוריון
מספר אתגרים וביניהם הוצאת המכללה לדרך חדשה
אשר מצד אחד תשפר את רווחיותה ומאידך תשמר
את הפלטפורמה המקצועית שבה תשפיע הלשכה,
מתוך חשיבה והסתכלות קדימה לדור העתיד.
"אנחנו רואים בהסכם שנחתם עם מכללת BDO
הסכם חסר תקדים ודרך למינוף המכללה באופן
משמעותי .ברצוני להדגיש כי הלשכה תמשיך
לקיים קורסים והכשרות שונות לסוכנים ,עובדים
ורפרנטים שונים.
"בהזדמנות זו ברצוני להוקיר תודה והערכה רבה
לכל השותפים למאמץ ולדרך עד לרגע חתימת
הסכם חשוב זה ,ובהם :נשיא הלשכה ,מ"מ וסגן
הנשיא ,המנכ״ל הנכנס ,המנכ״ל היוצא ,חברי
דירקטריון ליסוב ,ויו"ר המכללה".
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רק עם סוכן ביטוח :חברת נמל אשדוד פרסמה
מכרז למתן שירותי בריאות קבוצתי
החברה תעניק לכלל עובדי הנמל שירותי בריאות באמצעות סוכן ביטוח  ‰כמו כן ,מציינים
בחברה כי במכרז תינתן עדיפות לסוכנות בבעלות אישה > רונית מורגנשטרן

ח

צילוםshutterstock :

ברת נמל אשדוד פרסמה מכרז בו היא
מבקשת לקבל הצעות למתן שירותי
סוכן ביטוח בריאות קבוצתי עבור
עובדי החברה .מסמכי המכרז מפורסמים באתר
האינטרנט של חברת הנמל .המועד האחרון
להגשת המועמדות והמסמכים הנדרשים הוא
 23בינואר  2020בשעה  .12:00ההצעות יחשבו
כעומדות בתוקפן עד יום .23.07.2020
חברת הנמל נמצאת בימים אלו בשלבים סופיים
של בחירת חברת ביטוח אשר תעניק לעובדי
החברה שירותי ביטוח בריאות קולקטיביים,
למשך חמש שנים עם אופציה להארכה בחמש
שנים נוספות .הזוכה במכרז הסוכן יחתום על חוזה
עד לתום תקופת הפוליסה עם חברת הביטוח.
על פי המכרז ,סוכן הביטוח הזוכה לא יהיה
זכאי לתמורה כלשהיא מאת חברת הנמל אלא
יקבל עמלה מחברת הביטוח ,על פי התנאים
המפורטים בטופס הפניה .במכרז מצוין עוד,
כי תינתן העדפה להצעת עסק בשליטת אישה
בהתאם ובכפוף לסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים,
תשנ"ב־  .1992

פוליסת בריאות קולקטיבית לעובדים באמצעות סוכן ביטוח

 4,180מבוטחים באומדן עתידי
לידיעת המשתתפים במכרז ,ההצטרפות של
העובדים לרובד הבסיס שעלותו כ־ 56שקל היא
צירוף אוטומטי וחברת הנמל מממנת את עלות
רובד הבסיס עבור עובדיה .בכל הנוגע להצטרפות
לרבדים נוספים בגין העובד ו/או בני משפחתו,
אלו מסורים לשיקול דעתו הבלעדית של העובד
האם להצטרף אליהם אם לא .בכל מקרה החברה
לא תשתתף בדמי ביטוח עבור רובד/י הרחבה וכן

לא תשתתף בדמי הביטוח של בני משפחה של
עובדי נמל אשדוד  .
אומדן המבוטחים העתידי של חברת הנמל
בביטוח הבריאות עומד על כ־ ,4,180כולל עובדים
ובני משפחה .השירותים שהסוכן צריך להעמיד
לחברה הם נציג שירות שיגיע למשרדי חברת
הנמל פעמיים בשבוע לקבלת קהל פרונטלית,
למשך שבע שעות לפחות בכל פעם ,בהתאם
להנחיות בעל הפוליסה.
בנוסף ,עליו לתת שירות אינטרנטי ייעודי
לצורך מתן גישה למבוטחי הפוליסה למסמכים
רלוונטיים וכן מוקד טלפוני שיפעל בימים א' עד
ה' בין השעות  8:00ל־  .16:00
התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז הוא ניהול
של תיק לקוחות אחד לפחות בתחום ביטוח בריאות
קבוצתי בהיקף של  1,000עובדים לפחות ,וזאת
החל משנת  .2015לחילופין ,ניהול שלושה תיקי
לקוחות בתחום זה בהיקף של  500עובדים ומעלה.
תנאי נוסף הוא רישיון סוכן ביטוח לעסוק
בביטוח בריאות והחזקה באישורים הנדרשים לפי
חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו־.1976

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.

לפרטים פנה/י למפ״ע שלך במרחב
שלךבמרחב
למפ״עשלך
פנה/ילמפ״ע
לפרטיםפנה/י
לפרטים
במרחב
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הפניקס משיקה מסלול הטבות שיעניק
הנחות בדמי הניהול במוצרי חיסכון
באמצעות סימולטור דיגיטלי המוצע לסוכנים ולמבוטחים תציג החברה השוואה בין דמי הניהול
המקובלים בשוק לבין אלה המוצעים בפניקס > רונית מורגנשטרן

ה

פניקס משיקה בימים אלה מסלול הטבות
שיאפשר לסוכניה וללקוחותיה ליהנות
מהנחות אטרקטיביות בדמי הניהול.
" "Well Saveהוא מסלול הטבות שיופעל
באמצעות סימולטור דיגיטלי המראה בזמן אמת
את דמי הניהול המופחתים המוצעים ברכישת
מוצרי חיסכון פנסיונים ופיננסים .ככל שלקוח
ירכוש יותר מוצרי חיסכון הוא יצבור יותר נקודות
וכך הוא יקבל יותר הטבות והנחות בדמי הניהול.
באמצעות סימולטור הטבות אינטרנטי ,נוח וקל
לשימוש יתאפשר לסוכן להציג למבוטח השוואה
בין שיעורי דמי הניהול המקובלים לעומת דמי
ניהול המוצעים בהפניקס ,כאשר הלקוח משלב
כמה מהמוצרים הבאים :פנסיה ,חיסכון פרט,
מסלול לזמן פרישה ,השתלמות ,קופות גמל
(לרבות תיקון  )190וקופת גמל להשקעה.
"מסלול ההטבות החדש משנה את התפיסה
השיווקית שהייתה נהוגה עד כה בענף מוצרי
החיסכון" ,אומר רג'ואן גרייב ,סמנכ"ל בכיר
בהפניקס ,מנהל מוצרי חיסכון ארוך טווח
וסיכוני חיים" .הפניקס היא החברה החדשנית
והמתקדמת ביותר שרואה את לקוחותיה במרכז

אביסירא וגרייב" .הסוכנים ייהנו מערך מוסף" ׀ צילומים :פאביאן קולדורף

ושואפת לפתח בעבורם את המוצרים הטובים
ביותר .בזכות דמי ניהול אטרקטיביים וכתובת
אחת ללקוח ,אני סמוך ובטוח שמהלך זה יסייע
לסוכנינו להרחיב את מעגל לקוחותיהם ולהציע
להם את המוצרים האיכותיים של הפניקס",
הוסיף גרייב.
שי אביסירא ,סמנכ"ל ומנהל מטה מכירות
בהפניקס הוסיף" :באמצעות השימוש בסימולטור

הטבות ייעודי ייהנו הסוכנים מערך מוסף שיכול
להגדיל את היקף הלקוחות שלהם ,ואת שביעות
רצונם לאורך זמן .בנוסף ,ייהנו הסוכנים והלקוחות
מקורת גג אחת המרכזת את השירות עבורם מקצה
לקצה .מהלך זה הוא סנונית ראשונה במגמה זו
באמצעותו נרחיב את ארגז הכלים של הסוכן
בכדי שיביא ערך כלכלי גדול יותר ,נוסף לערכים
המקצועיים והשירותיים שהוא מייצר ללקוחות שלו".

פנסיה ׀ מחולל תחרות

הלמן־אלדובי תנהל את הפנסיות של
עובדי נמלי ישראל

החברה קיבלה אישור לניהול כספי הפנסיה של  2,300עובדי חברת נמלי ישראל בהיקף של כ־4
מיליארד שקל > רונית מורגנשטרן

ל

אחר שהתקבל אישור הממונה על שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון ,עוברים כספי
הפנסיה של כ־ 2,300עובדי חברת נמלי
ישראל (חנ"י) ,בהיקף של כ־ 4מיליארד שקל,
לניהול תחת בית ההשקעות הלמן־אלדובי.
העברת הכספים באה לאחר שבית ההשקעות
זכה בנובמבר  2018במכרז שהתקיים להקמה
וניהול של ניהול קופת הגמל המרכזית לקצבה
של עובדי חנ"י למשך חמש שנים עם אופציה
להארכה .במכרז התמודדו מספר גופים והבחירה
נעשתה על פי קריטריונים שונים ,ובכללם
תשואות ודמי ניהול.
על פי דרישת המכרז ,בית ההשקעות הקים
עבור חנ"י קופה ייעודית שתנוהל תחת
חברת הלמן־אלדובי גמל ופנסיה .עם הקמת

להבטיח את פקידתן של אניות הענק
הקופה ,הכספים אשר הוחזקו עד כה
לאור השינויים הדרמטיים בגודל
בחשבונות ייעודיים שהתנהלו על
האניות ולמצות את הפוטנציאל
שם חברת נמלי ישראל בנאמנות
הטמון במיקומה האסטרטגי של
לטובת עובדים וגמלאים שחל
ישראל" ,נמסר מהלמן־אלדובי.
עליהם הסדר פנסיה תקציבית,
רמי דרור ,מנכ"ל הלמן־אלדובי:
יועברו לבית ההשקעות.
חברת נמלי ישראל מקימה ,מפתחת רמי דרור ׀ צילום :יח"צ "בית ההשקעות ממשיך בתנופת
הצמיחה ובגיוס עמיתים וימשיך
ומשכללת את נמלי הים המסחריים
בחיפה ,באשדוד ובאילת ומופקדת על הקמת לחולל את התחרות בתחום החיסכון ארוך
הנמלים החדשים :נמל הדרום באשדוד ,ונמל הטווח בישראל .כבית השקעות המתמחה בתחום
המפרץ בחיפה .החברה מדורגת ( Aa1אופק יציב) הפנסיוני ,להלמן־אלדובי ניסיון רב בקליטה
וניהול של קופות גמל לסוגיהן ואנו משוכנעים
על ידי חברת מידרוג ו־ AAAעל ידי מעלות.
"הכנסותיה מושקעות בפיתוח נמלי הים .כי הדבר יאפשר לנו להעניק לעובדי חברת
תכניות הפיתוח שמבצעת החברה נועדו לתת נמלי ישראל ,וגימלאיה ,את השירות הטוב
מענה לצרכי המשק בראיית הדורות הבאים ,והמקצועי ביותר".
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אשרא מסכמת עשור

החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ מסכמת עשור  ‰זינוק בהיקף ערבויות המדינה הניתנות
לעסקאות ייצוא באפריקה ,מ־ 15מיליון דולר ב־ 2010לכ־ 970מיליון ב־ > 2019רונית מורגנשטרן

ה

יקף ערבויות המדינה לעסקאות ייצוא
לאפריקה זינק באופן דרמטי בעשור
האחרון ,מ־ 15.1מיליון דולר בשנת 2010
לכ־ 970מיליון דולר בשנת  .2019כך עולה
מנתוני אשרא ,החברה הישראלית לביטוח סיכוני
סחר חוץ .עסקאות ייצוא לאפריקה מנצלות כיום
קרוב לשליש מתקרת הערבויות המקסימלית
שהממשלה מעמידה לרשות היצואנים למדינות
מתפתחות .במהלך העשור החולף הגדילה
הממשלה מאוד את התמיכה ביצואנים באמצעות
מתן גיבוי של ערבויות מדינה לעסקאות
יצוא למדינות מתפתחות ,ותקרת הערבויות
המקסימלית עלתה מ־ 1מיליארד דולר ב־2010
ל־ 3.5מיליארד דולר ב־.2019
מנתוני אשרא עולה כי שוקי היעד המרכזיים
לעסקאות ייצוא לאפריקה המגובות בערבות
מדינה באמצעות אשרא הם גאנה ,עם היקף
עסקאות קיימות של  350מיליון דולר ועוד
אישורים עקרוניים בהיקף של  335מיליון דולר
לעסקאות פוטנציאליות עתידיות; סנגל ,עם
עסקאות קיימות בהיקף של  66מיליון דולר
ואישורים עקרוניים בהיקף של  430מיליון דולר
לעסקאות פוטנציאליות; וגם באנגולה וזמביה
קיימות עסקאות בהיקף של מאות מיליוני
דולרים; שוק נוסף בו מתבצעות עסקאות ייצוא
משמעותיות הוא השוק הסיני ,שם קיימות
עסקאות בהיקף של למעלה ממיליארד דולר.
מנכ"ל אשרא ,ניסים בן אלי" :במדינות אפריקה
קיים ביקוש גבוה לידע ומומחיות בתחומי

כובשים את היבשת השחורה | צילוםshutterstock :

תשתיות המים ,החקלאות ,תשתיות תקשורת,
תשתיות בריאות וחשמל וכן בתחומים נוספים
שבהם הייצוא הישראלי מצטיין .בשנים האחרונות
היצואנים הישראלים זיהו את הפוטנציאל וראינו
נהירה שלהם ליבשת השחורה .גם התחממות
היחסים המדיניים עם חלק ממדינות אפריקה

זעם בקרב הסוכנים בעקבות פניית מוקדן
מנורה שביקש לייתר סוכן  ‰מנכ"ל מנורה:
"תקלה נקודתית"

ה

שבוע נחשפו סוכני הביטוח ברשתות החברתיות של הענף לשיחת טלפון ממוקדן של חברת
מנורה למבוטחת החברה ,בה הציע לה לבדוק את תיק הביטוחים שלה בחברה ולהעבירו
ישירות לחברה ,באם תחליט כך .כאשר השיבה לו המבוטחת שהיא מטופלת
על ידי סוכן החברה ,הציע לה המוקדן לוותר על סוכן ולעבוד ישירות עם
החברה.
זעם הסוכנים על מנורה יצא כאשר התברר כי המבוטחת הינה עובדת
של סוכן החברה שגם הוא לא הצליח תוך התערבות בשיחת הטלפון להניע
את המוקדן לחזור בו מהדברים.
אסייג ׀ צילום :מנורה עם חשיפת השיחה פנו סוכנים רבים להנהלת מנורה בפנייה זועמת על המקרה.
נשיא הלשכה ,סו"ב ליאור רוזנפלד ,פנה למנכ"ל החברה יהודה בן אסייג
וביקש ממנו לעצור את השתוללות המוקדים ולחדול מהשמצת הסוכנים.
תגובת מנכ"ל החברה" :מדובר בתקלה נקודתית שלא הייתה צריכה לקרות .זאת אינה מדניות
החברה ,נהפוך הוא ,החברה חידדה את הנהלים למנוע הישנות המקרה ואף התנצלה בפני הסוכן".

תרמה לכך לא מעט .מחד ,ההזדמנויות העסקיות
באפריקה הן עצומות ורוב המדינות המפותחות
מכוונות ומסייעות ליצואניהן בשוק זה ,אבל
מאידך ,גם הסיכונים לא קטנים ,כפי שמקובל
במדינות מתפתחות .כאן נכנסת לתמונה מדינת
ישראל ,שדואגת לתת ליצואנים רשת ביטחון
מסוימת באמצעות ערבויות המדינה שהחשב
הכללי מעמיד לרשותם.
"מהבקשות שאנחנו מקבלים מיצואנים בימים
אלה עולה תמונה ברורה לפיה אפריקה צפויה
להמשיך 'לככב' בביקוש ליצוא גם בשנת ,2020
כשהמדינות הבולטות הן אנגולה ,חוף השנהב,
גאנה וסנגל".
מגמה נוספת המאפיינת את השנים האחרונות
היא הצמיחה בשימוש בביטוחי משנה ,המאפשרים
להגדיל את היקף העסקאות המבוטחות בערבות
המדינה .כך למשל ,היקף ביטוחי המשנה
לעסקאות יצוא המגובות בערבות מדינה זינק
מ־ 230מיליון דולר ב־ 2010ל־ 750מיליון דולר
ב־.2019
לדברי בן אלי" :ביטוחי המשנה מאפשרים
לממשלה להגדיל את היקף התמיכה ביצואנים
באופן משמעותי ,מבלי להגדיל את החשיפה
נטו של מדינת ישראל לסיכון של המדינות
המתפתחות .אנחנו רואים עלייה בשימוש בכלי
זה גם בקרב חברות דומות לאשרא בעולם,
ואני צופה כי הוא ימשיך להוות כלי משמעותי
בפעילות של אשרא".
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מגדל משיקה ביטוח מנהלים עם דמי
ניהול מוזלים

דמי הניהול של ביטוח המנהלים החדש של החברה לא יעלו יותר מ־ 40שקל בחודש ו־ 0.5%מהצבירה ⋅
בנוסף ,כוללת החברה גם מסלול קצבה למצב סיעודי > רונית מורגנשטרן

ל

צילום :באדיבות מגדל

אחר קיפאון ממושך בתחום ביטוחי
המנהלים ,מגדל חברה לביטוח משיקה את
מגדל  :FIXביטוח מנהלים עם דמי ניהול
מוזלים וקבועים ,אשר עומדים על  3%מהפרמיה,
ובכל מקרה לא יותר מ־ 40שקל בחודש .דמי
הניהול מהפרמיה בשוק ביטוח המנהלים נעים
כיום בין 3%־ 3.5%מהפרמיה .מדובר בביטוח
מנהלים המותאם לעצמאים ולשכירים כאחד
והוא ישתלם במיוחד למשתכרים שכר גבוה.
לטענת החברה מדובר בחיסכון שנתי שיכול
להסתכם בכמה מאות שקלים.
בנוסף ,מסלול  FIXכולל שיפור גם בדמי
הניהול מהצבירה .דמי הניהול ההתחלתיים
במסלול עומדים על  0.5%ובצבירה של  500אלף
שקל מחיסכון שוטף הם אף יורדים ל־ .0.2%כך,
מבוטח שצבר  500אלף שקל ומשלם באופן שוטף,
כאשר שכרו עומד על  20אלף שקל בחודש ,יכול
לשלם דמי ניהול של כ־ 1%מהפרמיה ו־0.2%
מהצבירה ,דמי ניהול הנחשבים לנמוכים במיוחד
אפילו בתחום הפנסיה ,ובמקביל יכול ליהנות
מכל יתרונות ביטוח המנהלים .יודגש כי דמי
הניהול מובטחים לכל חיי הפוליסה .המסלול

רביב" .עדנה מחודשת לביטוח המנהלים"

מציע גם מקדם מובטח למצטרפים מגיל  60ועוד.

מסלול קצבה
לאור המצב בענף הביטוח הסיעודי ,מציינים
במגדל כי הפוליסה לביטוח מנהלים אשר

משווקת על ידם כוללת גם מסלול קצבה אשר
מאפשר למבוטחים מקבלי קצבה ,אשר יקלעו
למצב סיעודי ,להגדיל את הקצבה ב־50%
לתקופה של עד  30חודשים .זהו יתרון משמעותי
ללקוחות אשר נמצאים בחסר ביטוחי בתחום
ביטוח הסיעוד .ניתן לבחור במסלול זה במועד
הפרישה כאשר מתקבלת ההחלטה על מסלול
הקצבה הרצוי ובכפוף לתנאי הזכאות הקבועים
בפוליסה.
"בשל דמי הניהול הנמוכים של קרנות הפנסיה,
אנו רואים בשנים האחרונות הפרשות גבוהות
יותר לקרנות מאשר לביטוחי המנהלים ,בעיקר
בקרב רמות השכר הנמוכות יותר" ,אומר ליאור
רביב ,משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת הלקוחות
במגדל .הוא מוסיף כי "מגדל מנהלים FIX
מעניק עדנה מחודשת לביטוח המנהלים במחירים
אטרקטיביים ,אפילו ביחס לקרנות הפנסיה.
המסלול מציע למבוטחים שילוב של מוצרים
פנסיוניים טובים יותר ,תוך שמירה על דמי
ניהול נמוכים ושקופים .המסלול החדש מהווה
אלטרנטיבה הולמת לקרן הפנסיה ,ובעיקר ביחס
לכספים שמופקדים כיום לקרן המשלימה".

מרחיבה השקעות

כלל ביטוח מגדילה את פעילות הנדל"ן
שלה בישראל
החברה רוכשת את ארבע הקומות העליונות במגדלי הארבעה בתל אביב תמורת  129מיליון
שקל ⋅ הקומות מושכרות לחברת רפאל לתקופת שכירות ארוכה > רונית מורגנשטרן

כ

לל ביטוח ופיננסים רוכשת מקבוצת טדי
שגיא את הקומות שבבעלותה במגדלי
הארבעה בתל אביב .שווי העסקה 129
מיליון שקל .במסגרת העסקה ,רוכשת כלל ביטוח
ופיננסים את קומות 38־ 35במגדל הדרומי אשר
מהוות את ארבע קומות הדופלקס העליונות
במגדל ,וכוללות בחלקן חלל כפול ובנוסף 60
חניות שמורות ומחסנים בפרויקט.
קומות אלו ,מושכרות לחברת רפאל לתקופת
שכירות ארוכת טווח והיא זו שמשקיעה עבור
עצמה את עבודות הגמר בקומות.
יוסי דורי ,משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת
ההשקעות בכלל ביטוח ופיננסים מסר" :עסקת

קבוצת כלל ביטוח לאחרונה ,במסגרתן
מגדלי הארבעה הינה השקעה בנכס
רכשה החברה מקרן פורטיסימו
איכותי נוסף המרכיב את תיק הנדל"ן
בעסקת ,Sale & Lease Back
של קבוצת כלל וחלק אינטגרלי
מבנה תעשייתי הממוקם באזור
מפעילות ההשקעות של הקבוצה,
התעשייה הרטוב ומשמש את חברת
הכולל רכישה וצבירה של נכסים
טוטנאוור ,והשקיעה בעסקת ייזום
איכותיים ותזרימיים ,המייצרים
נוספת כ־ 350מיליון שקל במתחם כורזין
תשואה מותאמת סיכון בתיקי העמיתים
והנוסטרו .כלל ביטוח ופיננסים דורי | צילום :סיון פרג' בגבעתיים ,בשותפות עם חברת צמח
המרמן ואורוקום אסטרטגיות ,להקמת
מנהלת תיק נכסים בישראל בהיקף של
כ־ 350אלף מ"ר ,הכולל שטחי משרדים ,מסחר ,פרויקט מעורב של מגורים ,משרדים ומסחר.
לוגיסטיקה ,תעשייה וחניונים ,בהיקף שווי של את העסקה מטעם כלל ביטוח ופיננסים הוביל רז
זלצמן ,מנהל ענף נדל"ן ישראל בחברה .מטעם
כחמישה מיליארד שקל".
עסקה זו מצטרפת לעסקאות נוספות שביצעה קבוצת טדי שגיא ניהל את העסקה אלעד אלון.
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הראל ביטוח ופיננסים תייצג בישראל את
Hartford Insurance
החברה תייצג בבלעדיות את ענקית הביטוח האמריקנית שנוסדה לפנ י  200שנה ושהיקף הפ�ר
מיות השנתיות שלה עומד על  16מיליארד דולר > רונית מורגנשטרן

ק

בוצת הראל ביטוח ופיננסים מרחיבה
את פעילותה בשוק הביטוח האמריקני:
הקבוצה חתמה על הסכם בלעדיות לשמש
כנציגה בישראל של ענק הביטוח האמריקני The
 .Hartford Insurance Companyהסכם
זה מצטרף להסכמי שיתוף פעולה גלובאליים
שמקיימת הראל עם למעלה מ־ 15תאגידי ביטוח
בינלאומיים מהגדולים בעולם ,בינהם ;AXA-XL
Zurich; Allianz; Royal Sun Alliance
HDI ;QBE ;IF, Sompo ;Swiss Re ;CHUBB
.;Tokio Marine Kiln
חברת הביטוח  Hartfordהיא אחת מחברות
הביטוח הוותיקות בצפון אמריקה שמניותיה
נסחרות בבורסה של ניו יורק ("הביג בורד").
החברה ,שנמנית ברשימת  500 FORTUNEנוסדה
בשנת  1810עם הון התחלתי של  15אלף דולר
וצמחה מאז להיות אחת מהמובילות בצפון אמריקה.
היקף פרמיות הביטוח שביצעה בשנת  2018עמד
על  16מיליארד דולר ובבעלותה נכסים פיננסים
וקרנות מנוהלות בהיקף של  104.8מיליארד דולר.

ופיננסים ניסיון רב בהסכמים גלובליים
היקף ההכנסות הכולל של החברה הגיע
עם חברות ביטוח בינלאומיות
אשתקד ל־ 19מיליארד דולר ,והיקף
המדגישים את מקצועיותה של
הפרמיות המובטחות של החברה
קבוצת הראל ומחזקים את
הגיע ל־ 7.1מיליארד דולר.
רמת האמון לה היא זוכה מצד
נשיא קבוצת הראל ביטוח
המבטחים ומבטחי המשנה
ופיננסים ,גדעון המבורגר,
בעולם".
מסר כי "ההסכם לייצוג בלעדי
הארטפורד משווקת את מוצרי
של ענק הביטוח האמריקני
הביטוח שלה בצפון אמריקה
הארטפורד פותח בפני חברות
באמצעות רשת של מאות אלפי
ישראליות הפועלות בצפון אמריקה
סוכני ביטוח עצמאיים הפועלים בכל
אפשרויות גדולות .ההסכמים של הראל
המבורגר.
פלטפורמה רחבי היבשת .בנוסף ,משווקת החברה
מהמובילות
עם חברות ביטוח גלובליות
שיווקית עבור חברות
בעולם מעצימים את מעמדה המקצועי נוספות ׀ צילום :ורדי כהנא את מוצריה באמצעות ארגונים יציגים
ובין השאר היא חברת הביטוח היחידה
של קבוצת הראל ומאפשרים לה להענות
לדרישות ביטוחיות של חברות ישראליות בצפון אמריקה המציעה תוכניות ביטוח לארגון
גלובליות ,בעלות שלוחות ומפעלים בכל העולם .הגמלאים של ארה"ב ,ארגון המונה כיום  38מיליון
כמו כן ,מהווים ההסכמים הבינלאומיים פלטפורמה חברים.
לפני מספר חודשים רכשה חברת הארטפורד את
שיווקית משמעותית כלפי חברות בינלאומיות
הסינדיקט  Lloyd's Navigatorsתמורת 2.1
שמעוניינות לפעול בארץ".
המבורגר הוסיף כי "לקבוצת הראל ביטוח מיליארד דולר.

פיננסים ׀ השקעה ירוקה

מדיניות ירוקה :הראל פיננסים תקים קרנות
נאמנות שמתמחות בהשקעות ירוקות
> רונית מורגנשטרן

ב

הראל פיננסים מאמצים מדיניות ירוקה,
"הראל פיננסים ירוקה" ,ועל רקע הדאגה
לשמירה על כדור הארץ הוחלט לערוך
שבוע קיימות לכל עובדי החברה.
בתחילת השבוע חולקה לכל עובד ערכה רב
פעמית אשר תחליף את השימוש בכלים חד
פעמיים .הערכה כללה בקבוקים לשימוש רב פעמי,
כוסות רב שימושיות וכלים נוספים כגון :צלחות,
סכו"ם וכו' .בנוסף ,התקיימו מגוון פעילויות נוספות
שכללו הפנינג חגיגי בסימן קיימות וסביבה ,שוק
"תן־קח" שהוקם בקפיטריית העובדים ובו עובדי
החברה מסרו זה לזה ספרים ,בגדים וצעצועים .כמו
כן ,התקיימו הדרכות לכל העובדים על המשמעות
והצורך בשמירה על הסביבה וכיצד כל אחד יוכל
לסייע לכך .עוד במסגרת שבוע הקיימות ,הגיעו
נציגי  Waze Carpoolבכדי לעודד שימוש
בהסעות משותפות לעבודה ובחזרה (באמצעות
אפליקציית . )Waze Carpool

מימין :עובדי וויז קארפול ,טל קדם ועידן טמיר ׀ צילום :יח"צ

בכוונת החברה להשיק בקרוב שתי קרנות נאמנות
שמתמחות בהשקעות ירוקות .טל קדם מנכ"ל
הראל פיננסים הודה לעידן טמיר ,אשר הוביל את

הפרויקט ,וכן לשרי רבינוביץ' ולעובדים נוספים
שנרתמו לקידום המהלך לצורך העלאת מודעות
ושינוי דפוסי התנהגות .לדבריו" ,על רקע המגמה
העולמית של יצירת אחריות חברתית והתייעלות
כלכלית ,החלטנו להרחיב משמעותית את
הפעילויות למען שמירה על הסביבה".
בהחברה משקיעה בפיתוח מוצרים ביטוחים
ופיננסים בעלי ערך סביבתי ,כמו פוליסת סוויץ'
המעודדת צמצום נסועה ,אפ־גרייד 10,000
המאפשרת הנחה בביטוח המקיף לנוסעים פחות
מ־ 10,000ק"מ לשנה ,ופוליסה ירוקה לביטוח
מתקנים ביתיים לייצור חשמל מאנרגיה סולארית.
הראל הייתה קבוצת הביטוח והפיננסים הראשונה
שדיווחה לפני שנים בשקיפות על כלל הביצועים
הסביבתיים לכלל מחזיקי העניין על פי תקנים
בינלאומיים ,כאשר בשנת  2018הצטרפה קבוצת
הראל לחברות הביטוח והפיננסים המובילות בעולם
המנהלות את נושא הסיכונים הסביבתיים.
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ועדות הלשכה מציגות :ההישגים הבולטים
של השנתיים האחרונות
ביקשנו מיושבי ראש הוועדות לערוך סיכום מיוחד למחצית הקדנציה  ‰חלק ד'
שטרק

יו"ר הוועדה לקשרי קהילה
סו"ב אלי שטרק ,מסכם:

במסעדת מונטיפיורי ומשם המשכנו למצדה .עם
שחר עלינו עם הילדים למצדה וביקרנו בבית
הכנסת העתיק שם ,הילדים הניחו שוב תפילין
והתפללנו עם הילדים .לסיום חילקנו לילדים
 24טאבלטים  .בדרך מהמצדה חזרה לפנימייה
עצרנו במעיינות עין פשחה לרחיצה.
 .5האירוע האחרון שעשינו בחודש אוקטובר
האחרון ,שיפצנו את "בית יחדיו"  -מועדון
לקשישים ולבני השכונה משיכון ב' בקרית
שמונה .עבדנו במשך יומיים ושיפצנו את המקום
מהיסוד ולאחר יומיים מסרנו את המקום לתושבי
המקום שהודו לנו על העבודה שעשינו מכל
הלב אני סבור בגדול ,שזה שנותן נהנה פי 100
מזה שמקבל .אני קורא לסוכנים נוספים שיבואו
וישתתפו באירועים שאנו עורכים למען הקהילה.
מי שהיה פעם אחת ,לא מוותר ומגיע לאירועים
הבאים".

"הוועדה פעלה בשנתיים האחרונות בארגון
אירועים ובשיפוץ מבנים:
 .1התחלנו בנשף פורים בשיתוף איתוראן  -נשף
פורים לילדים אוטיסטים בקרית שמונה שבו
השתתפו ילדים מכל האזור.
 .2לאחר מכן ארגנו בר מצווה ל־ 16ילדים
מפנימיית רננים בזיכרון יעקב ,היינו במנהרות
הכותל והנחנו עם הילדים תפילין ,שמחנו
ורקדנו עם הילדים במסעדת מונטיפיורי בליווי
להקת מתופפים .לאחר מכן הזמנו את כל 300

שטרק" :אני קורא לסוכנים
נוספים לבוא ולהשתתף
באירועים למען הקהילה"

צילומים :באדיבות המצולמים

ילדי הפנימייה לאולמי טרה בקיסריה ,הבאנו
להם את להקת האולטראס ואת סטטיק ובן אל
ואף חילקנו טאבלטים לילדי המצווה.
 .3הפרויקט הבא היה שיפוץ מבני המגורים
בפנימיית אפל בגן יבנה .הגענו  30סוכנים בליווי
אנשי איתוראן ושיפצנו  2מבני מגורים במשך
יומיים.
 .4האירוע הבא היה בר/ת מצווה ל־ 24ילדי
פנימיית אהבה מקרית ביאליק .יצאנו עם הילדים
למשך יומיים ,התחלנו בירושלים במנהרות
הכותל ,הילדים נפגשו לראשונה עם היהדות
ועם הכותל ואף הניחו תפילין .לאחר מכן אכלנו

ארגמן

ליסוב ,סוכנות הביטוח של חברי
הלשכה היו"ר ,סו"ב עוזי ארגמן,
מסכם:
"השנתיים שחלפו היו משופעות בפעילות
בליסוב סוכנות הביטוח של סוכני הביטוח
חברי הלשכה .הקפדנו שרק חברי הלשכה יהיו
מבוטחים במסגרת תוכניות הביטוח המיועדות
לחברי הלשכה .משמעות הדבר שגרעו
מפוליסות הביטוח סוכנים שמנימוקים השמורים
עמם הפסיקו את חברותם בלשכה .כך נעשה גם
במהלך  2020ובשנים שלאחר מכן.
 .1חידשנו את ביטוח האחריות המקצועית והוספנו

ללא עלות נוספת כיסוי לסיכוני סייבר צד ג'.
כמו כן אפשרנו למבוטחים לרכוש כיסוי לביטוחי
סייבר צד א' בפרמיה זולה במיוחד .סוכני ביטוח,
חברי הלשכה ופעילים מורשים גם בתכנון פיננסי
ומפנים לקוחות לעולם ההשקעות האלטרנטיביות
(אך אינם עוסקים בהשקעות אלטרנטיביות) אף
הם מבוטחים באחריות מקצועית.
 .2לביטוח אחריות מקצועית צורפו מספר רב
של חברים שבעבר היו מבוטחים בחברות אחרות
ולכן הפרמיה השנתית גדלה בכ־ 300אלף שקל.
 .3השנה השקנו פוליסת תאונות אישיות ייחודית
לסוכני ביטוח הכוללת מרכיבי ביטוח סעודי

ארגמן" :ב־ 2020צפויים
להתווסף סוגי ביטוח נוספים
עבור חברי הלשכה"
ואובדן כושר עבודה .ההצטרפות לביטוח זה דלילה
משום שככול הנראה החברים לא העמיקו בהיקף
הכיסוי הביטוחי והתמקדו במחיר תוך מחשבה
שמדובר בפוליסת תאונות אישיות סטנדרטית.
אנו ממליצים לחברים לקרוא היטב את הפוליסה.
 .4בחודש מרץ הקרוב תפקע פוליסת ביטוח
הסיעוד הקולקטיבית בכלל חברה לביטוח.
למעלה משנה טרחנו על מנת לבחון כיצד נתן
לשמרה ולחדשה אולם כידוע הדבר לא הסתייע.
בכל אופן ,חברים שיהיו מעוניינים לעבור
לביטוח פרט יוכלו לעשות כן בכפוף להנחות
שסוכמו עם כלל .הצענו בעבר ואנו מציעים גם
היום על המעוניינים במעבר לביטוח פרט לא
להתמהמה בסוף חודש מרץ לא נתן יהיה לרכוש
את הפוליסה של חברי הלשכה.
 .5חידשנו את הפוליסה למקרה מוות עבור
החברים שרכשו את הפוליסה בעבר וגם זאת
מבלי שנדרשנו לשינויים בפרמיה עקב תוצאות
שליליות לתיק הביטוחי.
 .6ליסוב לקחה חלק בנוכחות ,הרצאות וצירוף
חברים לביטוחים השונים בכל הכנסים -
בסניפים ,במחוזות ובכנסים ארציים ושנתיים.
נוכחות זו תמשך גם בשנת .2020
 .7עם שובו של אריאל ארז לניהול סוכנות
הביטוח הוגבר השירות לסוכנים באופן משמעותי
ובימים אלה אנו קולטים כוח עזר לאריאל וזאת
גם כן להגברת השירות לחברים.
חצי הקדנציה הייתה רבת פעילות ובמהלך 2020
נבחן מספר סוגי ביטוח נוספים שיהיו בתנאים
ובמחירים הראויים לחברי הלשכה".
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השתתפות עצמית

שלמה שמאי מחליף את
עמית גבע כמנהל אגף
מערכות מידע באיילון

ע
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יעל גרינולד ,משנה למנכ"ל ומנהלת אגף
שיווק ומכירות מנורה מבטחים פנסיה
וגמל ,מיכאל קלמן ,משנה למנכ"ל ומנהל
אגף אלמנטרי במנורה מבטחים ביטוח
אורית קרמר ,משנה למנכ"ל ומנהלת
תחום בריאות במנורה מבטחים
ביטוח ,יואב הורביץ ,משנה
למנכ"ל ומנהל אגף ביטוח
חיים וכ־ 100מסוכני המועדון
לצד מנהלים בכירים.
תחת הקונספט "פותחים
 "2020נהנו הסוכנים מאירוע
קוקטייל יוקרתי שכלל נאומים
רוקח
מפי מנהלים בכירים בחברה ,מיצגי
טכנולוגיה אמנותיים ועיצוב מרהיב.

מית גבע ,סמנכ"ל בכיר ומנהל
אגף מערכות מידע באיילון
חברה לביטוח ,הודיע על רצונו
לפרוש ולצאת לדרך חדשה בתחום
מערכות המידע בחו"ל .גבע צפוי
לעזוב את תפקידו בחודש פברואר
לאחר למעלה משלוש שנות פעילות.
את גבע צפוי להחליף שלמה שמאי,
אחד המנמ"רים הוותיקים בתעשייה,
שבעשור האחרון הוביל את אגף המחשוב
של הפניקס .קודם לכן
במשך כ־ 25שנה
כיהן שמאי בשורה
של תפקידים
בכירים בבנק
הפועלים ,ביניהם
מנמ"ר הבנק בניו
ו”ד וסו”ב אלי איש שלום ,מונה
יורק ואחר כך
לתפקיד חבר בית הדין המשמעתי
מנהל אגף הפיתוח
של מחוז מרכז בלשכת עורכי הדין .איש
בישראל.
שמאי
שלום הוא בעלים של סוכנות ביטוח
אריק יוגב ,מנכ"ל איילון,
בראשון לציון ובעל ותק של למעלה מ־40
הודה לעמית גבע על תרומתו הרבה
שנה בתחום הביטוח .בתחום עריכת
לצמיחת החברה ,על עבודתו
דין הוא מתמחה בנזיקין ,דיני
המקצועית ועל מחויבותו
ביטוח ,דיני עבודה ובעל ניסיון
ומסירותו וביקש לאחל לו
עשיר בתביעות מול חברות
הצלחה בפעילות החדשה
הביטוח.
והמאתגרת בחו"ל .יוגב
על מכתב המינוי שלו חתום
ברך את שלמה שמאי
דוד חשין ,נשיא בית המשפט
על הצטרפותו למשפחת
המחוזי בירושלים בדימוס.
איילון ,איחל לו הצלחה וציין:
המינוי הוא ל־ 3שנים ,עד דצמבר
"אין לי ספק כי הניסיון העשיר
איש שלום
.2023
והמקצועיות של שלמה בתחומי ה־IT
המורכבים יתרמו רבות לאיילון ויעצימו
עוד יותר את כלל המערכות בחברה".

קשרי לקוחות ,הון אנושי ועוד) עם
התמחות בענף הביטוח ובעל הסמכת
"מעריך שווי מימון תאגידי" (CFV-
 )Corporate Finance Valuatorמטעם
לשכת מעריכי השווי והאקטוארים
הפיננסיים בישראל ( ,)IAVFAוגם
אקטואר.
בכר בעל תואר Certified Financial
 Plannerמארגון בינ"ל Financial Planning
 ,Standards Boardבעל תואר Certified Life
 Underwriterמארגון בינ"ל ובעל רישיון
יועץ פנסיוני מטעם משרד האוצר.
משתתפי הכנס של צמרות

אלי איש שלום מונה
לחבר בית הדין
המשמעתי של מחוז
מרכז בלשכת עוה”ד

ע

צילומים :יח"צ ,שאולי לנדנר ,סו"ב ועו"ד ישראל אליוביץ ,באדיבות צמרות

"פותחים  :"2020מנורה
מבטחים ביטוח קיימה
אירוע לפתיחת השנה

ה

אירוע נערך עבור סוכני מועדון Top
 Agentלרגל פתיחת השנה האזרחית
החדשה ,והתקיים באולם האירועים
'רידינג  '3בת"א בנוכחות ערן גריפל ,יו"ר
קבוצת מנורה מבטחים ,ארי קלמן ,יו"ר
מנורה מבטחים ביטוח ,יהודה בן אסאייג,
מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח ,גיא קריגר,
מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל,
עמוס רוקח משנה למנכ"ל ומנהל אגף
מכירות סוכנים במנורה מבטחים ביטוח,

יו"ר מחוז ב"ש והדרום
השתתף בכנס "צמרות"

60

דוד בכר מונה לתפקיד
יו"ר לשכת מעריכי השווי
והאקטוארים הפיננסיים
בישראל

ד

וד בכר מונה לתפקיד יו"ר
לשכת מעריכי השווי
והאקטוארים הפיננסיים
בישראל .בכר ,שהוא סוכן
ביטוח (,)CLU CFP CFV
הוא חבר הוועדה הפיננסית
בלשכת סוכני ביטוח.
בכר הינו מעריך שווי
תאגידים (חברות ,מגזרים
ופעילויות עסקיות) ונכסים בלתי
מוחשיים (כגון פטנטים ,סימני מסחר,

בכר

סוכני צמרות התכנסו לכנס השנתי
המרגש במלון ישרוטל בים המלח.
במהלך הכנס דיווח אשר רון ,מנכ״ל
ובעלים של צמרות סוכנות לביטוח,
על התוצאות המרשימות והגידול של
עשרות אחוזים במכירות בכל הענפים
בהם עוסקת צמרות בשנה היוצאת .2019
רון הציג את תוכניות העבודה והיעדים
המאתגרים לשנת .2020
בנוסף הוכרזו הסוכנים
המצטיינים שביצעו התפתחות
עסקית מרשימה בשנה
החולפת" .היה מאוד מרשים
ומכובד ואני מדגיש שלאחרונה
כל סוכני צמרות הצטרפו
ללשכת סוכני ביטוח בישראל",
אמר רון בסיום.
יו"ר מחוז ב"ש והדרום ,סו"ב יפת בקשי,
ייצג את הלשכה בכנס

מחכה לסיפורים שלכם מהמשרד ,מהבית ומהשטח – עברתם משרד? חגגתם אירוע? קרה לכם משהו מעניין? יש לכם המלצה טובה? כתבו לנוInf@rbmedia.co.il :
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זרקור לסוכנים
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“אינני רואה את הענף ללא סוכני ביטוח”
בכל שבוע יאיר הזרקור של “ביטוח ופיננסים” על פעיל לשכה שכדאי שתכירו
שם :סו"ב מיכל שילה
מקום מגורים :תל אביב
תפקיד נוכחי בלשכה :חברת המועצה הארצית
וחברת הוועדה הפנסיונית
תפקידים עבר בלשכה :יו”ר מחוז תל
אביב ,שתי קדנציות כיו”ר המועצה הארצית,
חברת הוועד המנהל ,מועמדת לנשיאות
הלשכה בשנת  2001ויו”ר המכללה לביטוח
ותק והתמחות :סוכנת ביטוח כ־ 40שנה
בענפים פנסיוני ,פיננסי ואלמנטרי.
תחביבים :מוסיקה מסוגים שונים ,במיוחד
קלאסית ,מנויה כבר עשרות שנים בתזמורת
הפילהרמונית והסימפונית של ראשון לציון.
תיאטרון הצגות ,מנויה בכל בתיאטראות
והולכת הרבה להצגות.
מצב משפחתי :בזוגיות עם אלי .אמא גאה
לשתי בנות מוצלחות.
מוטו בחיים“ :מכבדת כל אדם באשר הוא
אדם ,מקבלת את השונה והאחר ללא הבדל

דת ,גזע ומין”.

מעמדו של הסו”ב
“כמי שעוסקת בביטוח עשרות שנים  -עברנו
כבר שינויים שאמרנו כי זה סוף עידן הביטוח
עם סוכנים ,אבל אינני רואה את הענף ללא
סוכני ביטוח .הקשר החם והאנושי שהסוכנות
והסוכנים נותנים למבוטח לא קיים עם
מוקדנים .לקוח בעת צרה רוצה שהסוכן ילווה
אותו וירגיע .והוכחה לכך הם מכתבי התודה
שסוכני ביטוח מקבלים מלקוחות מרוצים”.
“כמובן שאנחנו בעידן חדש עם שינויים
רגולטוריים רבים ,זה מצריך מכל סוכן/ת לעבור
השתלמויות ועדכונים ,אחרת הוא לא יהיה
רלוונטי לעתיד .אני למשל עברתי בשנתיים
האחרונות השתלמויות רבות בנושאים שונים
שעדיין מלמדים אותי ומראים לי את השינויים
הרבים שאנחנו עוברים”.
איך הלשכה מקדמת זאת?

מיכל שילה | צילום :באדיבות הלשכה

“הנהלת הלשכה הנוכחית שומרת יפה מאד על
מעמדו של סוכן הביטוח בכל מדיה אפשרית
ומעלה את מעמדו של הסוכן .ישנם גורמים
המפריעים לכך לנו ומקווה שנצליח להתגבר”.
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מדור | סוכן צעיר

סוכן צעיר
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“אין דבר מספק יותר מלדעת שעזרת
ללקוח בעת צרה”

סו”ב דוד מועלם ואלירן נביזדה ,בעלים ושותפים בסוכנות  Value Moreביטוח ופיננסים
מקבוצת “יש ביטוח” “ ‰אחד הקשיים אותם אנו חווים הוא הרגולציה הרבה בתחום”
אלירן נביזדה ,בן  ,35נשוי +2
דוד מועלם ,בן  ,32נשוי +2
סוכנים עצמאיים ובעלי רישיון ביטוח פנסיוני,
בעלי ותק של  8שנים בתחום
למה בחרתם בתחום הביטוח?
“בחרנו במקצוע הזה מכיוון שעולם הביטוח
והפיננסים הוא עולם מאוד רחב ומעניין
שנוגע בכל תחום בחיינו .יחד עם זאת ,אנו
רואים את מקצוע סוכן הביטוח כשליחות; אין
דבר מספק יותר מלדעת שעזרת ללקוח בעת
צרה ועמדת לצידו ברגעיו הקשים גם כאדם
וגם כסוכן.
“את דרכנו המקצועית התחלנו בחברת
הפניקס כמשווקים ,קיבלנו שם המון כלים
להתמודד
בעולם הביטוח ,לאחר מכן המשכנו לסוכנות
‘יש ביטוח’ ,סוכנות שמלווה אותנו גם כיום
וגם
מימין :מועלם ונביזדה“ .רואים את המקצוע כשליחות”
שם אנחנו מקבלים כלים להצלחה”.
נתקלתם בקשיים בתחילת דרככם?
על רמת מקצועיות ,התמקצעות ובנוסף,
“המקצוע מאוד מאתגר ודורש ממך תמיד לשמור
לשמור תמיד על רמת שירות גבוהה .נכון להיום,

אחד הקשיים אותם אנו חווים הוא הרגולציה הרבה
בתחום”.
איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים צעירים?
“במתן הכשרות מקצועיות ,השתלמויות בתחומים
השונים והכוונה לסוכן המתחיל החל ממה הוא
צריך כדי להתחיל לעבוד ואיזה כלים הוא צריך”.
איפה אתם רואים את עצמכם בעוד עשר שנים?
“ממשיכים לגדול ולהתפתח בתוך עולם הביטוח
על כל תחומיו .חזון נוסף שלנו הוא להיות חממה
לסוכני ביטוח צעירים בתחילת דרכם העצמאית”.
טיפים לסוכנים צעירים?
“הטיפ שלנו הוא :לעבוד קשה ובמקביל תמיד
לחשוב איך להמציא את עצמך מחדש ואיך לבדל
את עצמך מאחרים”.
איך אתם רואים את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
“עתיד המקצוע מובטח ,אך אנו חושבים שמאוד
חשוב שכל סוכן יחזק את לשכת סוכני ביטוח
כגוף שמאחד את כל הסוכנים .ככל שיהיו יותר
סוכנים חברים בלשכה שמחברת את כולם ,כך
הלשכה תוכל להילחם ולפעול למען עתיד כל
הסוכנים”.

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

למידע נוסף
והצטרפות:
076-8020400

הכנס השנתי ה14-
בענף הביטוח הכללי
יום ג'18.2.2020 ,

אווניו ,קרית שדה התעופה

איך תיראה השנה החדשה

בענף האלמנטר?

המגמות החדשות | הרגולציה העדכנית | התמונה המלאה

תביעות
וחוויית
שירות

ניהול
סיכונים
בביטוח
דיגיטציה
באלמנטר

חבות
הסוכן

ביטוח
עבודות
קבלניות
עסקים
גדולים
והאתגר
הביטוחי

אלמנטרי שתשתתפו
לפרטים ולהרשמה
מחירים מיוחדים לחברי לשכת סוכני הביטוח

פעילות
מבטחי המשנה
בשוק המקומי
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חווית הקניה החדשה של הלקוחות
הלקוחות רצים קדימה ,וכדי שנוכל להשיג אותם ולהוות עבורם ערך מוסף בגינו
יסכימו לשלם כסף ,חייבים להתחיל לייצר ערכים אלו ולהרגיל את הלקוחות
למערכת יחסים שונה  ‰כל השוק צריך להרתם לכך ,כולל רשות שוק ההון > סו"ב יובל ארנון

מ

בחינתי המהפכה הגדולה ביותר
במאה השנים האחרונות החלה
בתאריך  29/6/2007בה הוצג האייפון
הראשון והמשכה בחודש אוקטובר  2008בה
הוצג האנדרואיד הראשון ומאז הכל היסטוריה.
לא משנה היכן תשוטט בעולם ,לא משנה באיזו
רכבת תחתית תיסע ,לא משנה באיזה אירוע
תהיה ,כולם אוחזים במכשיר הנייד ומנהלים
דרכו את חייהם .דרך המכשיר אנחנו מזמינים
מוצרים ,חופשות ,משלמים חשבונות ,מעבירים
כספים ,חוקרים ברחבי הרשת ,מתכתבים עם
קבוצות במדיות שונות ,מאזינים למוסיקה,
מנווטים ,מקבלים מבזקים בתחומים שונים,
מקבלים הודעות על שימוש באשראי שלנו ועוד.
אז כמה זמן ייקח ללקוחות שלנו להבין שגם
ביטוח ניתן ,אפשר ורצוי לקנות דרך המכשיר
הזה? לקוחות היום שואפים להפוך כל קניה
לחוויה ,ולחוויה זו צריכים להיות כמה משתנים
אשר קשורים אחד בשני :זמן/מהירות ,מחיר (זול),
קלות שימוש.
60%־ 80%מהמוצרים אשר נמכרים כיום על
ידי סוכני ביטוח הן פוליסות תקניות ,פוליסות
סגורות ומרובעות ובדרך כלל מה שמשחק תפקיד
זה רק המחיר .אפילו בפנסיות היום הכל אחיד,
ובמקום שיש אחידות ,מי שידע להנגיש את המוצר
ללקוחות בצורה קלה ,מהירה וידידותית יצליח
כנראה לגרום ללקוח לוותר על שיחות טלפון
מעיקות ,פגישות מיותרות ,ויכוחים מעצבנים
וירכוש את מה שזקוק באמצעות דיגיטציה מלווה
בטכנולוגיה מתקדמת.
בקרב היצרנים הקלאסיים יש מהלכים לכיוון
הדיגיטציה ,בוודאי אצל חברות חדשות ישירות.
בכל העולם מקדמים מיזמים למכירת פוליסות
סגורות ללא מגע יד אדם כולל טיפול בתביעות.
הכיוון ברור  -הצורך ברכישת מוצרי ביטוח
סגורים ייתרו חלק מפעילות סוכני הביטוח כפי
שזה נהוג כיום.

המוצרים יהיו זהים

צילום ראש :באדיבות המצולם

עולם הביטוח יעבור שינוי דרסטי ,ממכירת
מוצרי ביטוח למכירת ידע ,מתגמול מהיצרנים
לתגמול מהלקוחות ,מטיפול פרטני לפמילי
אופיס .המעבר לא יהיה ביום אחד ,ולא בשנה
אחת ,הוא ייקח זמן ויהיה בהדרגה ,סוגי לקוחות
שונים יצרכו מוצרים וידע שונה ,הפתרונות
הביטוחים השונים יגיעו כתוצאה ממידע
הוליסטי אשר בעזרתו יבחרו המוצרים ,שסביר
להניח שיהיו זהים לגמרי אצל כל היצרנים.
הלקוחות רצים קדימה ,וכדי שנוכל להשיג
אותם ולהוות עבורם ערך מוסף בגינו יסכימו

לרתום את השוק לתהליך הדיגיטציה | צילוםshutterstock :

המוצרים יהיו זהים עולם הביטוח יעבור שינוי דרסטי ,ממכירת
מוצרי ביטוח למכירת ידע ,מתגמול מהיצרנים לתגמול
מהלקוחות ,מטיפול פרטני לפמילי אופיס
לשלם כסף ,חייבים כבר היום להתחיל לייצר
ערכים אלו ולהרגיל את קהל הלקוחות לסוג
מערכת יחסים שונה ,כך שמחיר המוצר יהיה
משני לגמרי ביחס לתועלות האחרות.
כפי שיש כיום מרפאות מומחים ,משרדי
עו"ד עם התמחויות שונות תחת קורת גג אחת,
בדיוק כפי שהבנק מרכז תחת תקרה אחת סוגים
שונים של התמחויות ,גם סוכני הביטוח יצטרכו
לעבור למודלים אחרים ,בין אם פיזיים ובין אם
רשתיים" .רפואת המשפחה" אשר ינתב אותה
סוכן מיומן תיתמך מקרוב ברפואת מומחים
בתחומים שונים ,חלקם אינו ביטוחי כלל
וכלל ,אך הכל מנותב ונשלט באמצעות "רופא
המשפחה" וכל הנוגעים בדבר מזינים אחד את
השני תוך נתינת שירותים מקצועיים ללקוחות
ותגמול כספי כתוצאה מכך.

להדק חגורות

חברות הביטוח אשר עדיין מחזיקות מסוכני
הביטוח כאפיק הפצה הכרחי ליד אפיקי הפצה
ישירים ישימו רק דגש על " קדימה .בואו למכור
סיכונים" ולא ישקיעו בסוכנים ויעזרו להם
לבצע התאמה בתהליך מודרג לעולם החדש .הן
ימצאו עצמן בעתיד ללא כל יכולת השפעה על

התנהלות הסוכנים ,ואין דבר יותר מפחיד מכך
עבורן .מאידך ,סוכנים אשר ימתינו ליצרנים
בתקווה שהם יעזרו להם להתוות את דרכם בעתיד
יתאכזבו מרה ,היצרנים ישרדו ,יהדקו חגורות,
יפטרו עובדים ,יתייעלו ,יסגרו סניפים ומחוזות
אך ימשיכו להרוויח כסף ,ואילו חלק מהסוכנים
פשוט יצא מהמשחק כפי שקרה במקומות אחרים
בעולם.
אפוקליפטי? לא בהכרח .מה שבטוח שללא
שיתוף פעולה בין השחקנים בשוק יחס התחלופה
של סוכני הביטוח בין הקיים כיום לבין המצב
בעוד מספר שנים יהיה יותר גרוע מהמצב
בקרנות הפנסיה ,וזה מדאיג מאוד.
אני קורא לכל השחקנים בשוק ,גדולים
כקטנים ,כולל רשות שוק ההון ,לשלב ידיים,
לפתוח בתהליכים של שולחנות עגולים עם
תוכנית עבודה מסודרת כיצד ואיך תבוצע
התאמה לתפקיד סוכן הביטוח במציאות משתנה,
בעידן משתנה ,וכיצד בסופו של יום גם הציבור
יצא נשכר מכך ולא ימצא עצמו מדבר רק עם
בוטים בעלי קול מתכתי ומשפטים נטולי רגש.
הכותב הוא מנכ"ל משותף בארנון את
וינשטוק
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פנסיית חובה לעצמאיים :המדריך המלא
> סו"ב אלון דור

פ

נסיה חובה לעצמאים נקבעה במסגרת
'חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים
2017־ .'2018החוק ,שנכנס לתוקפו
ב־ ,01.01.2017קובע חובה על עצמאים להפקיד
לפנסיה ,ומאידך ,מאפשר להם לפדות חלק
מחיסכון הפנסיוני בפטור במקרה של אבטלה.
בשנת  2019החלו עצמאים רבים לקבל הודעות
מרשות הגביה והאכיפה על כך שאינם עומדים
בדרישות החוק וכי לא ביצעו את ההפקדה
הפנסיונית הנדרשת מהם בשנת  .2017הודעות
אלו הציפו סוגיות רבות בנושא ולקוחות עצמאים
רבים החלו לפנות לסוכני הביטוח .לאור
הדיסאינפורמציה ואי הבהירות הרבה הוחלט
לקיים פגישה ברשות המיסים בהובלת סו"ב
אייל פז ,יו"ר הוועדה הפנסיונית ,יחד עם חברי
הוועדה מלכיאל רחמים ,אבי רוזנבאום ,סגן יו"ר
הוועדה ,ואנוכי.

רישום כספים לנישום

 .1פקודת מס הכנסה מאפשרת לאדם לרשום
את ההפקדות הפנסיוניות שלו או חלקם בדו"ח
השנתי של בן/בת הזוג .הבחירה ברישום נובעת
בדרך כלל משיקולי מס.
 .2רשות המיסים מדווחת לרשות האכיפה והגביה
על מימוש החובה להפקיד לפנסיה בהתאם
לנתונים בדו"ח השנתי שמוגש .כלומר ,אם אדם
הפקיד לפנסיה אבל מסיבות של הטבות מס
ביקש לרשום את ההפקדה בדו"ח של בן/בת הזוג
אז ידווח לרשות הגביה והאכיפה שאותו אדם
לא מימש חובתו בהתאם לחוק ותוצג לו דרישת
תשלום קנס (או אפשרות הפקדה) .במקרים אלה,
האדם שמקבל את הודעת הקנס מרשות המיסים
יכול לשלוח לרשות הגביה והאכיפה אסמכתה
מהגוף המוסדי שהכספים כבר הופקדו לחיסכון
פנסיוני על שמו והקנס יבוטל.

דמי אבטלה לעצמאים

צילום ראש :אריאל שנדלמן

 .1בחוק נקבע כי מימוש האפשרות לקבלת דמי
אבטלה לעצמאים כפוף להפצת תקנות בנושא.
עד היום לא אושרו התקנות וכיום לא ניתן
לאשרם בגלל המצב הפוליטי .עד להשלמת
פרסום התקנות ואישורם בוועדת הכספים לא
ניתן יהיה לממש את הזכות המוקנית בחוק
לפדיון דמי אבטלה לעצמאים.
 .2רשות המיסים הורתה לגופים המוסדיים
"לצבוע" בתגמולים לעצמאים בנפרד את הסכום
שאותו יוכלו החוסכים למשוך במקרה אבטלה.
כיום אין לכך התייחסות בתקנות הניוד .ללא
תיקון תקנות הניוד בהתאם  -עלול עצמאי
המנייד כספו בין גופים פנסיונים לאבד את הזכות
למימוש הפטור בפדיון דמי אבטלה לעצמאיים,
לבקשתנו הנושא ייבחן על ידי הרשות.

עצמאים? חשוב לבחון את ענייני המס | צילוםshutterstock :

 .3עדיין אין תקנות לפדיון דמי אבטלה
לעצמאים ,אבל בהתבסס על התקנות הקשורות,
ככל הנראה ,כדי לממש את הזכות לפדיון כספים
אלה הם יצטרכו להיות מהפקדה חודשית ו/או
רבעונית ומכאן ,נראה שלא תותר משיכת כספים
אלה כאשר ההפקדה הייתה שנתית.
 .4קיימת אפשרות לעצמאי לוותר על הפטור של
משיכת דמי אבטלה לעצמאים בסכום חד פעמי
ולמשוך את הכסף כקצבה חודשית אשר תחשב
כהכנסה מיגיעה אישית לצרכי מס.
 .5פדיון דמי אבטלה לעצמאי ,בשונה מפדיון
פיצויים לשכיר ,הינו למעשה פדיון תגמולים.
בהתאם לתקנון בקרנות הפנסיה יפגע הכיסוי
הביטוחי של העצמאי שמבצע פדיון כזה ותספר
לו מהתחלה תקופת אכשרה מיום הפדיון.

חובת הפקדה לפנסיית חובה
לעצמאים ,הפקדת השלמה בגין
שנת מס והקנס

 .1החובה החוקית היא החל משנת  ,2017בשנת
 2017אין קנסות על אי הפקדה.
 .2החל משנת  2018אמורה רשות האכיפה לאכוף
את תשלום הקנסות/ביצוע הפקדת השלמה.
בניגוד לשמועות ,נכון למצב החוקתי כיום
הקנסות בגין אי הפקדה בשנת  2018בתוקף.
 .3האפשרות לבצע הפקדת השלמה לחובה החוקית
היא תחליף לקנס .אפשר לבצע הפקדת השלמה אך
ורק תוך  90יום ממועד שליחת הודעת הקנס על
ידי רשות האכיפה .עם שליחת אסמכתה של ביצוע
הפקדת השלמה ברשות האכיפה יבטלו את הודעת

הקנס לנישום וישלחו אישור בכתב.
 .4הפקדת השלמה תרשם בגין שנת המס בה
הופקדה; אישור מס יופק בגין שנת המס שבה
הופקד בפועל הכסף .הפקדת השלמה תשמש
בפועל את הנישום העצמאי בגין שתי שנות מס:
גם בגין שנת המס בגינה ביצע את ההפקדה וגם
בגין שנת המס בה הופקד הכסף בפועל .השקפת
רשות המיסים ,כפי שהוצגה ,היא כי נישום
שיתחיל להפקיד בתשלום השלמה ,כנראה
יסדיר המשך תשלומים שוטף ויקיים את מטרת
החוק האמתית לביצוע חיסכון פנסיוני לעצמו.
לדוגמה :עצמאי לא מימש חובתו להפקדה
בגין  ,2018בשנת  2019הגיש דו"ח שנתי ,בשנת
 2020יקבל הודעת קנס עם ברירת ביצוע הפקדת
השלמה בגין חובתו ב־.2018
אם הלקוח יפקיד בהתאם להודעה ב־( 2020תוך
 90יום משליחת הקנס) הוא יוכל לשלוח אותה
לביטול הקנס בגין  2018ובמקביל יקבל אישור
מס לשנת  2020בגין ההפקדה ,אותו יוכל לצרף
לדו"ח השנתי לצורך מימוש חובתו בגין שנת
.2020
 .5אם שולם הקנס (נניח בגין  ,)2018אזי לא
קיימת לעצמאי חובת הפקדה בגין אותה שנה
( .)2018חשוב להבהיר שאין גם אפשרות להפקיד
לפנסיה רטרו בגין שנות מס קודמות.
 .6הקנס לאי תשלום בגין שנת מס הוא חד פעמי
ואם לא ישולם תוך  90יום תחול עליו הצמדה
כקבוע בחוק .אין כפל קנס והקנס הוא לא חודשי.
הכותב הוא חבר הוועדה הפנסיונית בלשכה
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אחריות הסוכן :על החשיבות של
הבהרת מועד תחילת הביטוח
תאונת דרכים התרחשה יום לאחר שהמבוטח חתם על טפסי ההצטרפות ,אך חברת הביטוח
טענה שלא ביטחה את הרכב בעת התרחשות התאונה  ‰עו"ד עדי בן אברהם מציין מדוע יש
להיזהר בהתחייבות בדבר מועד התחילה

ה

שבוע נשוב ונעסוק באחריות סוכן
הביטוח והעובדה כי הינו שלוח של
חברת הביטוח אשר דבריו מחייבים

אותה.
במקרה זה מדובר על תביעה לתשלום נזק
שנגרם לאוטובוס ,נזקי רכוש ,עקב תאונת דרכים
ביום  .9.5.17הנתבע הגיש כתב הגנה והודעת צד
שלישי כלפי חברת הביטוח שלו בטענה שיש לו
כיסוי ביטוחי אך חברת הביטוח מתנערת ממנו.
בית המשפט קבע לאחר ששמע את הראיות כי
יש לחלק את האחריות לתאונה באופן הבא 60%
אחריות על התובעת וכן  40%על הנתבע.
לעניין ההודעה כלפי הצד השלישי ,טענה חברת
הביטוח כי היא מעולם לא ביטחה את הרכב של
הנתבע במהלך המועד הרלוונטי לתאונה ולכן
דין ההודעה נגדה להימחק .אלא שהמבוטח טען
כי במהלך חודש אפריל הוא ביקש מסוכן הביטוח
לרכוש לו פוליסת ביטוח צד שלישי ,המבוטח
חתם על טפסים ביום  8.5.17והפוליסה הופקה
ביום  10( 18.5ימים לאחר מכן).
המבוטח הוסיף כי נאמר לו על ידי סוכן
הביטוח כי קיים כיסוי ביטוחי והפוליסה תישלח
אליו בהמשך .בנוסף טען המבוטח כי הופקה לו
פוליסה של ביטוח חובה על ידי אותו סוכן ביטוח.
סוכן הביטוח העיד במשפט כי אפשר לפצל
בין ביטוחי החובה וצד שלישי והוא אכן רכש
למבוטח פוליסת ביטוח חובה בחברה אחרת ,אך
התבקש להמציא "עבר ביטוחי" .הסוכן הדגיש כי
הפוליסה הופקה ביום  ,18.5לאחר התאונה.
בהתאם לסעיף (33א) לחוק חוזה הביטוח

נזק שנגרם לאוטובוס עקב תאונת דרכים | צילוםshutterstock :

והפיק את הפוליסה לאחר התאונה.
וכך מצוין בחוק(" :א)לענין המשא ומתן לקראת
כריתתו של חוזה הביטוח ולענין כריתת החוזה,
יראו את סוכן הביטוח כשלוחו של המבטח ,זולת
אם פעל כשלוחו של המבוטח לפי דרישתו בכתב.
(ב) לענין חובת הגילוי בכריתת חוזה הביטוח,
יראו את ידיעת סוכן הביטוח לגבי העובדות
הנכונות של ענין מהותי כידיעת המבטח".

ההתחייבות של סוכן הביטוח ,יש בה לחייב את חברת
הביטוח על פי חזקת השליחות הסטטוטורית ,והנטל
לפקח על הפעולות ולוודא כי פעילות הסוכן הינה כנדרש
ולשביעות רצונה ,מוטל על חברת הביטוח

צילום ראש :גיא קרן

תשמ"א –  1981אשר קובע כי הסוכן הוא שלוח
של חברת הביטוח בין היתר ,לעניין המו"מ
לכריתת חוזה הביטוח ,הרי שסוכן הביטוח פעל
כשלוח של חברת הביטוח הן בשלב המשא ומתן
והן בשלב כריתת החוזה ,כשהתבקש לרכוש
עבור המבוטח כיסוי ביטוחי בתנאים מסוימים

ההתחייבות של סוכן הביטוח ,יש בה לחייב
את חברת הביטוח על פי חזקת השליחות
הסטטוטורית ,והנטל לפקח על הפעולות ולוודא
כי פעילות הסוכן הינה כנדרש ולשביעות רצונה,
מוטל על חברת הביטוח .חברת הביטוח לא יכולה
להתנער מפעולות סוכן הביטוח ,ועליה להכיר

בכיסוי הביטוחי.
במקרה זה המבוטח סבר כי הביטוח שלו בתוקף
לאחר שחתם על הצהרה בין היעדר תביעות
לצורך הפקת הפוליסה ,וכל עוד חברת הביטוח
לא הודיעה לו על ביטול ההצעה יש לראות את
החוזה ביטוח כשריר וקיים.
דבר היועמ"ש :ניתן ללמוד במקרה זה על
החשיבות של הבהרת מועד תחילת הביטוח
כנדרש בחוזר הצירוף .לא מעט תביעות משפטיות
מתנהלות בגין מועד התחילה ואירועים ביטוחיים
אשר מתרחשים במהלך תקופת הביניים ולכן
יש להישמר ולהיזהר בהתחייבות בדבר מועד
התחילה באופן אשר עלול להעמיד הן את הסוכן
והן את החברה בחשיפה לתביעה.
בנוסף ,השבוע נודע כי רשות שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון תעלה בקרוב לאתר הר הביטוח את
נתוני "העבר הביטוחי" לכיסוי ביטוח רכב ,ואני
תקווה כי בכך נוכל להתקדם שלב נוסף בשדרוג
תהליכי העבודה והפקת פוליסות רכב שנתקעות
עד לקבלת עבר ביטוחי.
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני
ביטוח
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דוד ליפקין

הדליקות באוסטרליה :לכ־80%
מבעלי הבתים שנשרפו אין ביטוח

א

צילוםShutterstock :

וסטרליה נאבקת בשבועות האחרונים עם מאות דליקות ברחבי המדינה .מצב
החירום חייב לגייס  3,000חיילי מילואים ומטוסי כיבוי בנסיון להשתלט על
השריפות .אבל מתברר ,כי אחוז ניכר מהבתים והחוות החקלאיות לא מבוטחים או
שאופיינו בתת ביטוח.
השריפות באוסטרליה.
האוסטרלים הזניחו את ביטוח רכושם
נזק של מיליארדי דולרים
למרות הדליקות הפוקדות את היבשת
בחודשי הקיץ .הם לא רכשו פוליסות
ביטוח שיעניקו להם כיסוי ביטוחי
בהתאם לנדרש על פי שווי הרכוש,
ובמקומם העדיפו לרכוש פוליסות
ביטוח רכוש זולות ושאינן מתאימות.
לאור מצב ביטוחי זה ,מספר
התביעות שהגישו האוסטרלים על
נזקי הדליקות אינו גדול .לפי מועצת
הביטוח האוסטרלית 4,200 ,תביעות הוגשו לחברות הביטוח ,בסכום של  297מיליון
דולר .ההערכה היא שהיקף התביעות של המבוטחים יגיע לכ־ 600מיליון דולר.
ההיקף הזה נמוך מהאומדנים ,שכן הדליקות ברחבי אוסטרליה הסבו נזק של
מיליארדי דולר .במועצת הביטוח האוסטרלית מציינים שכאשר היקף התביעות יגיע
לכ־ 500מיליון דולר ,הסכום יטיל מעמסה על חברות הביטוח שיצטרכו למצוא מקורות
רזרביים לתשלום הפיצויים.

למשרד ביטוח בפתח תקוה בקרית מטלון קרוב לצומת
גהה דרושה פקידת ביטוח חיים ופנסיה לטיפול בתיק
קיים וחדש אפשרות למשרה או חצי משרה  .קורות
חיים למייל ilan@ungar-ins.co.il
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

ג

ברו הסיכונים למיכליות הנפט באזור המפרץ
הפרסי בעקבות המתיחות בין ארצות הברית לבין
איראן .זאת על רקע חיסולו של קסאם סולימאני,
מפקד “כוח קודס” האיראני .לאחר שמחירי הנפט
זינקו ,יעלו גם פרמיות ביטוח הסיכונים.
השאלה הגדולה אם האירנים יסגרו את מיצרי
הורמוז שדרכם עוברות מיכליות הנפט המובילות את
הנפט מהמפרץ הפרסי למדינות המערב .יש על כך
חילוקי דעות בין המומחים ,שחלקם גורס כי האירנים
יפסיקו את מעבר המיכליות ,בעוד שיש מומחים
שגורסים כי האירנים לא ישבשו את התנועה.
ישנו גם האינטרס האירני להמשיך את תנועת
המיכליות מאיראן לסין .איראן כיום היא הספקית
הגדולה ביותר של נפט לסין .אבל ברור שבמהלך
הזמן הקרוב הובלת הנפט תתייקר עקב העלייה של
פרמיית ביטוח הסיכונים ,כאמור.

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים

הסיכונים למיכליות
הנפט גברו בעקבות
המתיחות בין ארה”ב
לאיראן

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

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
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

שכירות משנה
להשכרה בחלונות הסיטי משרדים מרוהטים
לשכירות משנה לבעלי מקצוע חופשיים :עורכי דין,
רואי חשבון ,וסוכני ביטוח .שכירות לטווח ארוך\
קצר ללא התחייבות .זמינות מיידית ! לפרטים – יאנה
0537753538
משרד ביטוח גדול ,מואר ,ומרווח באזור הקריות  ,קומה
א' על ציר תנועה מרכזי בבניין חדש ואסתטי ,לכניסה
מיידית  ,משרד מרשים ומיוחד .עופר 0503/235549
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

פגישה ללא התחייבות .נתן ־ 052־ 9770368או במייל:
7305550@gmail.com

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?

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.

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה
יעקב שיימס על פטירת אימו

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה
גיל אפרת על פטירת אביו

מרילין שיימס

שושנה אפרת

שלא תדע עוד צער

שלא תדע עוד צער

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

ז"ל

ז"ל

