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הישג משמעותי ללשכה:
מנעה פגיעה בעצמאים
נציג לשכת סוכני הביטוח ,סו"ב אלון דור ,סגן יו"ר הוועדה הפנסיונית ,חולל סערה בדיון
בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת בנושא משיכת כספים בידי עצמאים מקרן הפנסיה
כאשר העלה חשש שהמשיכה תפגע בכיסוי הביטוחי שבקרן סו"ב דור גם ציין
בפני יו"ר הוועדה כי ברשות ובאוצר היו מודעים לבעיה > עמ' 5

⋅

המשדר המרכזי

צלחה את המשבר

ערבות הדדית

מאות סוכנות וסוכנים לקחו חלק
במשדר החיים והפנסיה שערכה
היום הלשכה ⋅ סיקור מיוחד
> עמ' 2-4

במשרד האוצר החליטו להמשיך
את ההתקשרות עם חברת שירביט
לביטוח רכבי עובדי המדינה
> עמ' 3

אבשלום מושקוביץ ,חבר
 MDRTישראל ,בטור מיוחד
על מהות הארגון ותרומתו
לחברים בו > עמ' 13

עולם הבריאות בשיתוף בית החולים אסותא מציגים:

עולם הרפואה מתאפיין בחידושים והתפתחויות טכנולוגיות מהירות.
לצד אלה ,עובר תחום ביטוחי הבריאות רפורמות רבות ולאחרונה אף הכריז הממונה
על רשות שוק ההון על כוונת הרשות לבצע שורה של שינויים נוספים שישפיעו עוד יותר
על הענף כולו ועל עבודתם ,מקומם ,חשיבותם של סוכני הביטוח והדרישות המקצועיות מהם.
המשמעות היא שהיום יותר מתמיד ,נדרשים סוכני הביטוח ללמוד ,להעמיק ולרכוש ידע הכרחי
על המתרחש בתחום ,להתקדם ולהתאים את עצמם למציאות החדשה,
על מנת להמשיך ולעסוק בתחום חשוב ודינמי זה בצורה נכונה ומקצועית.
הקורס יתקיים במתכונת און ליין ייחודית ונוחה במפגשי זום ,כך שהוא מתאים לכל אחד
בין אם נמצאים בצפון או הדרום ,המרכז או בפריפריה.
בלי פקקי תנועה ,בלי לצאת מהבית.

יום שני
11.01.2021

מידי יום שני
13:30-09:00

אצלכם בבית או במשרד
קורס דיגיטלי  -מפגשי זום

לפרטים נוספים והרשמה לחצ/י כאן
אין הקורס הזה נכלל במסגרת מרכז הכשרה למקצועות הביטוח
זוהי מודעת פרסום באחריות חברת עולם הבריאות בשבילך בע"מ
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איילון היא החברה המצטיינת בסקר שביעות
הרצון של סוכני הלשכה הפנסיוניים
כלל  -המצטיינת בין החברות הגדולות וגם זכתה כמצטיינת בהוגנות בטיפול בתביעות; במקום
האחרון אלטשולר שחם; הפניקס אקסלנס הכי פוגעת בסוכנים > רונית מורגנשטרן

ג

ם השנה נמצאת איילון ביטוח
במקום הראשון בסקר שביעות
הרצון הכללית מחברות
הביטוח בתחום הפנסיוני עם ציון
כולל של  ;8.18אחריה נמצאות כלל
( ,)7.51מנורה מבטחים ( ,)7.04הראל
( ,)6.95מגדל ( ,)6.42הפניקס (,)6.21
אלטשולר שחם ( .)5.54יש לציין ,כי
איילון ביטוח נחשבת לחברה קטנה
יחסית בתחום הפנסיוני ,לכן כלל
היא המצטיינת בין החברות הגדולות.
לגבי אלטשולר שחם – למעלה
מ־ 58%מהסוכנים ציינו כי השירות
שלה לקוי.
תוצאות הסקר של לשכת סוכני
הביטוח ,שבחן את סקר שביעות רצון
הסוכנים מחברות הביטוח בתחום
הפנסיוני ,התפרסמו היום במסגרת
משדר הביטוח הפנסיוני של הלשכה.
הסקר ,שבוצע על ידי מכון שריד,
דירג את רמת השירות של החברות
על פי שביעות רצון הסוכנים העובדים עמם,
והשתתפו בו  647סוכנים.
הסקר בחן קריטריונים שונים לצורך מדידת
שביעות הרצון של הסוכנים מאיכות השירות של
חברות ממשקי העבודה הדיגיטליים ,שביעות רצון
לפי מחוזות ,הערך המוסף של החברה ,יחס למסלקה
ולתוכנות ניהול ,הערך המוסף של הסוכן ללקוחותיו
ואילו חברות פחות מומלצות על ידי הסוכנים.

להלן חלק מתוצאות הסקר:

• תהליך ניוד הפוליסות בחברה – במקום הראשון
איילון ( ,)8.3במקום האחרון אלטשולר שחם ()5.8
• תהליך ביטול הפוליסה בחברה – במקום הראשון
איילון ( ,)8.34במקום האחרון אלטשולר שחם
(.)5.63
• שקיפות חישוב עמלות – במקום הראשון איילון
( ,)8.5במקום האחרון הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל
()5.35
• שיוך ההפקדות לפוליסה -במקום הראשון
בשביעות הרצון איילון ( ,)8.33במקום האחרון
אלטשולר שחם (.)5.97
• משך זמן טיפול בתביעות  -במקום הראשון
בשביעות הרצון איילון ( ,)8.1במקום האחרון
אלטשולר שחם (.)6.09
• הוגנות הטיפול בתביעות – במקום הראשון

ביטוח
ופיננסים

בשביעות הרצון כלל ( ,)8.05במקום האחרון
אלטשולר שחם (.)6.42
• זמינות עובדי החברה – במקום הראשון בשביעות
הרצון איילון ( ,)8.64במקום האחרון אלטשולר שחם
(.)5.51
• זמינות מנהלי החברה – במקום הראשון בשביעות
הרצון איילון ( ,)8.29במקום האחרון אלטשולר שחם
(.)5.13
• אפשרויות עבודה דיגיטליות מול החברה –
במקום הראשון בשביעות הרצון הראל (,)7.69
במקום האחרון אלטשולר שחם (.)5.64
• תמיכת החברה במתן כלים טכנולוגיים – במקום
הראשון איילון ( ,)7.7במקום האחרון אלטשולר
שחם ()4.76
• בתחום איכות השירות בחברה באופן כללי –
במקום הראשון בשביעות הרצון איילון (,)8.69
במקום האחרון אלטשולר שחם (.)5.72

הכי פוגעת בסוכנים

הסקר בדק גם מי הן החברות שהכי פוגעות
בסוכנים ,בין היתר ,על ידי שיווק ישיר ופניה
ישירה ללקוחותיהם :במקום הראשון (לרעה) והרחק
מהשאר נמצאת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל,
ש־ 78.4%מהסוכנים ציינו כי היא פוגעת בהם;

במקום השני נמצאת הראל ( )44%ומנורה מבטחים
( .)43.6%הכשרה ואיילון ביטוח מצטיינות באי
עקיפת סוכניהן במכירות ישירות עם .0.4%

הסוכנים תמיד נחוצים

לסיכום הסקר אמר סו"ב ליאור רוזנפלד ,נשיא
לשכת סוכני הביטוח" :כמו בכל העולם גם בישראל
תוחלת החיים עשתה קפיצה עצומה בעשורים
האחרונים .היכולת שלנו לחיות ברווחה ,חיים
איכותיים וטובים גם אחרי צאתנו לפנסיה תלויה
בחיסכון החשוב והגדול ביותר שחסכנו כל ימי
חיינו .היום יותר מתמיד ,נוכח המגפה ששינתה
סדרי עולם ,אנחנו מבינים אף יותר את החשיבות.
הסוכנים וסוכנות הביטוח הם הראשונים להתאים
את החיסכון הפנסיוני לאתגרי העתיד".
אייל פז ,יו"ר הוועדה פנסיונית בלשכת סוכני
הביטוח" :ב־ 2019נרשם גידול של כ־22.7%
בנכסי הקרנות החדשות לעומת  .2018בשנתיים
האחרונות אנחנו רואים נהירה של הציבור ,כולל
של הגופים והסוכנים לקרנות הפנסיה תוך ניוד
צבירות מביטוחי המנהלים .הרחבת המוצרים
הפנסיונים ,מעבר הציבור אליהם ,הוא הוכחה
נוספת לנחיצות הסוכנים והסוכנות ובהיכרותם על
המוצרים השונים והתאמתם לציבור".

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :מוטי ארבל | עורכת ראשית :מירב לפידות |
כתיבה :רונית מורגנשטרן | מפיק :יאיר ילין | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין:
שי שמש ,טל' 7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילום השער | shutterstock :צילומי אילוסטרציהshutterstock :

זה הזמן

להעיר את לקוחותיכם ולהזכיר להם להפקיד
1
לקופת הגמל להשקעה עד לתקרת ההפקדה השנתית
מעל ל 57% -מהכספים בקופות הגמל
2
להשקעה מנוהלים כיום באלטשולר שחם

לכל דרכי ההפקדה >>

נשמח לעמוד לשירותכם
מחלקת ערוצי הפצה *5664

57.27%

 .1בכפוף להוראות הסדר התחיקתי ,התקנונים הרלוונטים ותקרת ההפקדה השנתית לשנת  2020בכל קופות הגמל להשקעה בכל החברות המנהלות .אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס
המותאמים לצורכי הלקוח .2 .הנתונים לקוחים מתוך אתר ״גמל נט״ של רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,ומתייחסים להשוואה בין יתרת הנכסים של קופות הגמל להשקעה של אלטשולר שחם לבין יתרת הנכסים של
שאר קופות הגמל להשקעה בשוק ,נכון ליום  .31.10.2020אין באמור התחייבות של החברה להשגת תשואות ו/או דירוג.
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חשש לפגיעה בכיסוי הביטוחי:
סערה בדיון בנושא משיכת כספים בידי
עצמאים מקרן הפנסיה
תקנות האוצר שמאפשרות לעצמאים למשוך את כספי הפנסיה בפטור ממס לא אושרו בוועדת
העבודה והרווחה בכנסת בעקבות בעיה ביטוחית שהעלה נציג הלשכה > רונית מורגנשטרן

ס

ו"ב אלון דור ,חבר הוועדה הפנסיונית
בלשכה ,חולל סערה בדיון בוועדת
העבודה והרווחה על משיכת כספים
בידי עצמאים מקרן הפנסיה ,כשהעלה חשש
שהמשיכה תפגע בכיסוי הביטוחי שבקרן הפנסיה.
לאחר שנזף בנציגי האוצר ורשות שוק ההון ,הודיע
יו"ר הוועדה ח"כ חיים כץ כי אינו מאשר את
התקנות עד שתתוקן הבעיה שהעלה סו"ב דור.
התקנות אותן התבקשו חברי הוועדה לאשר הן
תקנות שקבעו שר האוצר ,ישראל כ"ץ ,והממונה
על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת,
המאפשרות לעצמאים למשוך כספים מהחיסכון
הפנסיוני שיהוו עבורם מקור הכנסה זמני (מעין
דמי אבטלה) בעתות של הפסקת עבודה ככלל
ובהתמודדות עם משבר הקורונה בפרט .התקנות
מתירות לעצמאים למשוך בפטור ממס עד כשליש
מהחיסכון וזאת במידה והם עומדים בתנאים
שנקבעו ,כשהתנאי המרכזי הינו הפסקה או סגירה
של הפעילות העסקית.
הדיון עסק ברובו בהיבטים חיוביים של המהלך בו
תמכו עו"ד רועי כהן ,יו"ר להב ,שהדגיש כי מדובר
ב"זה השוואת תנאים לשכירים" ולא בדמי אבטלה,
וירון גינדי ,נשיא לשכת יועצי המס שטען" :זו
השוואת זכויות חשובה .שכיר יכול למשוך 41%
מהכספים שחסך בפנסיה בפטור ממס .עצמאי ,עד
החוק ,לא יכול היה לפעול כך ,אלא הוא היה חייב
לשלם  35%מס .לכן החקיקה באה לטובת ציבור
העצמאים .כמו שלא מגבילים את השכירים ,כך
לא צריך להגביל את העצמאים" .גם יו"ר הוועדה
ח"כ כץ ,הביע תמיכה בתקנות.

איפוס זכויות

ואולם ,כשהגיע תורו של סו"ב דור ,כנציג
לשכת סוכני הביטוח ,לדבר בנושא ,הוא האיר

התקנות .הם הציעו כניסה דחויה של התקנות
ובחודשים הקרובים לתקן את התקנון .סו"ב דור
ציין כי הפתרון צריך אמנם להיות בתיקון התקנון
התקני בקרנות הפנסיה ,אך הוא ממליץ לשקול
תיקון חקיקה ,שיקבע צביעת כספים בצורה
ייעודית למשיכה על ידי עצמאים כדמי אבטלה.
לחלופין ,הציע דור שהחוק יאפשר לעצמאי
להפקיד תגמולים בפיצול  2/3לקרן פנסיה ו־1/3
לקופת גמל ,ואז משיכת הכסף מקופת הגמל לא
תפגע בכיסוי הביטוחי ,אך נוסח החוק שאושר לא
מאפשר פיצול כזה בהפקדה.

היו מודעים לבעיה

דור" .הרסתי להם את החגיגה" | צילומים :אריאל שנדלמן

בפני משתתפי הדיון שהתקנות עלולות להביא
לפגיעה במי שימשוך את הכספים מקרן פנסיה
מקיפה" :אפילו משיכה של שקל אחד מקרן
הפנסיה ,ולא שליש מהצבירה ,תביא לאיפוס
הזכויות הכיסוי הביטוחי למקרה מוות ואובדן
כושר עבודה ,ותחל ספירה חדשה של  5שנות
אכשרה חדשות".
בעקבות הבעיה הביטוחית שהציב סו"ב דור,
החליט ח"כ כץ שעד שהיא לא תיפתר ,הוא לא
מביא את התקנות לאישור הוועדה .הוא אף נזף
בנציגי האוצר ורשות שוק ההון ,שלא פתרו בעיה
זו מראש.
נציגי הרשות והאוצר טענו שאפשר לשנות את
התקנון של קרנות הפנסיה ,אבל קודם יש לאשר

בשיחה עם ביטוח ופיננסים שאלנו את סו"ב
דור איך הנושא שהעלה לא הטריד את האוצר עד
כה " -באוצר וברשות המסים היו מודעים לבעיה,
כי כבר הופעתי מטעם הלשכה בדיונים קודמים
מולם ,אבל הם דחו את הטענות שהעלינו .בדיוק
אותן טענות שהעליתי בדיון בוועדת העבודה.
האמת שכבר היינו מיואשים ואני שמח שיו"ר
הוועדה הבין מיד את גודל הבעיה .הרסתי להם את
החגיגה".
דור העלה בעיה נוספת ,שבשל המהומה שנוצרה
עקב הבעיה שהעלה קודם ,לא נשמעה ולא נדונה:
"עצמאי שרוצה למשוך כספים מקרן הפנסיה אמור
להיות זכאי לכך אם סגר את העסק; סגירת עסק
מול מע"מ יכולה לקחת יותר משנה וגם שנתיים.
כך שמי שזקוק לכסף עכשיו יוכל לקבל אותו רק
לאחר מכן .לצערי ,הם לא הקשיבו".
כאמור ,בסוף הישיבה הסוערת הודיע כץ לנציגי
הרשות והאוצר כי צריך לעגן ולתקן את נושא
הביטוחים ועד אז לא יהיה אישור לתקנות" :לקח
לכם  3שנים לתקן את התקנות ,אז נחכה עוד כמה
חודשים" ,אמר להם.

המסלקה לא תאפשר יותר כניסה באמצעות דפדפן אינטרנט אקספלורר
נוכח הודעת חברת מיקרוסופט על כוונתה
להפסיק את תמיכתה בדפדפן אינטרנט
אקספלורר ( )Internet Explorerלרבות
בתחום עדכוני אבטחת המידע ,מתכוונת
המסלקה להפסיק לתמוך בגלישה בדפדפן

"

מסוג זה בפורטל המשתמשים שלה".
"הכניסה תחסם למשתמשים בדפדפן" ,כך
הודיעה המסלקה הפנסיונית למשתמשיה .עוד
נכתב בהודעה כי "החל מחודש מרץ ,2021
לא תתמוך המסלקה יותר בתקינות ותאימות

יישומי הפורטל בגלישה באמצעות דפדפן
אקספלורר ,והכניסה לפורטל באמצעות
דפדפן זה אף עשויה להיחסם .אנו ממליצים
לכם לבחון ולעבור לעבודה בדפדפנים
חלופיים הקיימים בשוק עד למועד זה.
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רוזנפלד :לא נהיה פאסיביים בהחלטות
על נושא סוכן העתיד
במשדר הפנסיוני שמסיים את סדרת הכנסים הדיגיטליים אמר נשיא הלשכה" :מקווים
שהכנס הפנסיוני השנתי יתקיים במרץ הקרוב באילת" ⋅ סו"ב פז אמר" :יעודנו כסוכני ביטוח
– ליווי הלקוח ומשפחתו בהתמודדות עם אי הוודאות לעתידם" > רונית מורגנשטרן

"

נושא סוכן העתיד שלא יורד מסדר היום מאוד
מטריד אותנו; אנחנו פועלים ובוחנים את
ההיתכנות הכלכלית של צורות תגמול שונות
להכנסתו של סוכן הביטוח בעתיד .לשכת סוכני
הביטוח תהיה חלק ממעגל קבלת ההחלטות ולא
נהיה פאסיביים בנושא זה".
כך הדגיש היום נשיא הלשכה סו"ב ליאור
רוזנפלד בנאומו בפני משתתפי המשדר הפנסיוני
המרכזי לשנת  .2020נשיא הלשכה התייחס
בדבריו אלו למאמצי רשות שוק ההון והעומד
בראשה ד"ר משה ברקת לייצר "מודל סוכן
אובייקטיבי".
רוזנפלד סיפר כי בלשכה עוסקים בתכנית
הרשות "פנסיה  "2025וציין כי "אנחנו בוחנים איך
סוכני הביטוח יוכלו להתמודד עם החזון הדיגיטלי
של תחום הפנסיה ואיך הציבור יוכל להרוויח
מאותו חזון ,כדי שבין היתר הכספים שמועברים
מדי חודש בחשבונות הפנסיוניים יעברו בצורה
חלקה וטובה יותר".

רוזנפלד | צילום :באדיבות הלשכה

הוכחה לעוצמת הלשכה

רוזנפלד סיפר על הישג הלשכה אתמול בוועדת
העבודה והרווחה בכנסת" :קיבלנו הוכחה לעוצמתה
ולכוחה של לשכת סוכני הביטוח ,כשיו"ר הוועדה
קיבל את עמדת הלשכה ולא אישר את תקנות

האוצר לאפשר לעצמאים למשוך שליש מהחיסכון
הפנסיוני ללא מס; זו הצעה שגויה שהייתה פוגעת
בציבור העצמאים ואפילו בצורה קשה" ,אמר נשיא
הלשכה.
רוזנפלד סיכם את פעילות סוכני הביטוח במהלך
תקופת הקורונה והדגיש כי הוא מקווה שלאור
הגעת החיסונים והפיכת אילת לאי ירוק ,יתקיים
הכנס הפנסיוני השנתי בחודש מרץ באילת.
סו"ב אייל פז ,יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה,
התייחס בדברים שאמר במשדר לאתגר המורכב
שהציבה מגפת הקורונה בפני הסוכנים והסוכנות:
בתקופה זו היו לנו ,סוכני וסוכנות הביטוח,
אתגרים רבים .פעלנו לשירות ציבור המבוטחים
במקצוענות ,רגישות ובנחישות .ליווינו מעסיקים
ומבוטחים בתקופת חל"ת ,פיטורים ,עצמאים
ועסקים שנקלעו לקשיים כלכליים ,התאמת תיק
המבוטחים למצב החדש שנוצר ,תביעות ועוד.
כל זאת תוך שינוי מהיר בתהליכי העבודה
והטמעת כלים דיגיטליים.

כלל ביטוח ופיננסים מציגה:

מה שחשוב!

מה
שחשוב

הפודקאסט שעוסק
בנושאים החשובים באמת

מה שחשוב! כשמדברים על הכסף שלנו
עם פרוץ מגיפת הקורונה ,לקוחות נלחצו מהתנודות בשוק ,חלקם משכו את הכספים שלהם
מהבורסה או ביקשו לשנות את מסלולי ההשקעה .כתוצאה מכך ,השוק מוצף בכסף נזיל שלא
מייצר רווח או תשואה ללקוחות.
הצטרפו לשי שעיה ואיל אליה שמדברים על איך נכון לנהל את הכסף שלנו ,גם בעתות משבר.

האזינו לפודקאסט
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קריאת השכמה

"גם החברות נדרשו למצוא פתרונות יצירתיים
במהירות שיא מול מציאות המחייבת ריחוק פיזי.
עובדים רבים נכנסו לבידוד וצוותי עבודה נדרשו
לעבודה בקפסולות" ,אמר סו"ב פז והדגיש" :למרות כל
הקשיים ,הסתגלנו במהירות למציאות החדשה וקיבלנו
קריאת השכמה לייעוד האמיתי שלקחנו על עצמנו
כסוכני ביטוח – ליווי הלקוח ומשפחתו בהתמודדות
עם אי הוודאות לעתידם .כל זאת ,לא מתוך פחד אלא
מתוך הבנה וידע מעמיק בנוגע למכשולים העלולים
לסכן את היציבות והעתיד הכלכלי של הלקוח ולסייע
לקבל את ההחלטות הנכונות בזמן הנכון .דרך זו
שותפים גם חברות הביטוח ובתי ההשקעות בהם אנו
ולקוחותינו שמנו את מבטחינו".
סו"ב פז סיים דבריו בתודה לחברי הוועדה
הפנסיונית ובראשם סו"ב מיכל שילה ,סגניתו,
שסייעו להצלחת המשדר ,כמו גם "לעובדי הלשכה
הנפלאים ,ובראשם שי שמש ,סמנכ"ל השיווק ,על
המאמץ מאחורי הקלעים".

הצלחה לכנסים הדיגיטליים
– למעלה מ־ 5,000כניסות
משתתפים למשדרים
המשדר המרכזי לביטוח הפנסיוני שהתקיים
היום היה גם האחרון בשורת הכנסים הארציים
הדיגיטליים שקיימה הלשכה בחודשי הקורונה.
מנכ"ל הלשכה מוטי ארבל ,הציג היום במשדר
סיכום של  5הכנסים (הכנס השישי התקיים היום

פז | צילום :באדיבות הלשכה

זכה ליותר מ־ 800צפיות מתוך כ־1,400
וטרם נכנס לסיכום) שהפיקה הלשכה,
שנרשמו אליו מראש .ההערכה שהכנס
החל מכנס המחוזות ,דרך כנס הבריאות,
הפנסיוני היום זכה לכ־ 800צפיות.
האלמנטרי ,הפיננסים וכנס MDRT
לדברי ארבל ,מאחר שהפקת הכנסים
שהתקיים בשבוע שעבר.
הדיגיטליים הייתה חדשה לו ולעובדי
על פי הממצאים זכה כנס אלמנטר
הלשכה "דאגנו לבצע סקר שביעות
למספר המשתתפים הגבוה ביותר
רצון לאחר כל כנס כדי לשדרג את
(כ־ )1,500ולמספר הנרשמים הגבוה
ארבל | צילום:
החוויה בכנס הבא" ,ציין .על פי תוצאות
ביותר ( ;)2,100לכנס הבריאות נרשמו
באדיבות המצולם
הסקרים זכה כנס  MDRTבציון הגבוה
מעל  1,600סוכנים וסוכנות וצפו בו
מעל  ;1,100לכנס פיננסים נרשמו מעל  1,200ביותר של  ;8.9כנס אלמנטרי זכה בציון הגבוה
והשתתפו בו כ־ 800סוכנים ,לכנס  MDRTנרשמו  ;8.8כנס פיננסים –  ;8בריאות –  7.9וכנס
 337וצפו בו  .213הכנס הראשון ,כנס המחוזות המחוזות ("הסנונית הראשונה") .7.7

כלל ביטוח ופיננסים מציגה:

מה שחשוב!

מה
שחשוב

הפודקאסט שעוסק
בנושאים החשובים באמת

מה שחשוב! כשמדברים על פרישה והפנסיה שלנו
חד הנושאים שנראים לנו ממש רחוקים מאתנו ,ואנו נמנעים מלהתעסק בו זה נושא פרישה והפנסיה שלנו .כי נכון שיש משהו מלהיב במחשבה על
פרישה מהעבודה לחוף אקזוטי ,אבל זה גם דורש מאתנו לחשוב על העתיד הכלכלי שלנו  -להבין כמה כסף צפוי להיות לנו בפנסיה ואיך מתכוננים
לכך שיהיה יותר .בפרק זה אביב מארח את עקיבא קלימן מנכ"ל תמורה ואת איציק בן ארויה יועץ פנסיוני ופרישה כדי להבין את מה שחשוב לקראת
הפרישה והפנסיה שלנו.

האזינו לפודקאסט
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למרות מתקפת הסייבר  -האוצר ימשיך
את ההתקשרות עם שירביט

החברה זכתה במכרז ביטוח רכב עובדי המדינה ⋅ עובדים יוכלו לבטל פוליסה שרכשו ללא עלות
ולבטח הרכב בחברה אחרת ⋅ מנכ"ל שירביט מודה לסוכני החברה על התמיכה בה > רונית מורגנשטרן

ל

אחר בדיקה של אגף החשב הכללי
באוצר הוחלט להמשיך את ההתקשרות
מול חברת שירביט ,הזוכה העיקרית
במכרז החשכ"ל לביטוח רכב עובדי המדינה
לשנת  ,2021זאת למרות אירוע הסייבר ודליפת
המידע שהתרחש לאחרונה בחברה .החברה תבטח
למעלה מ־ 30אלף רכבים ,ובסך הכל  65%מכלי
הרכב של העובדים (כולל ביטוח צד ג' בלבד).
ב־ 35%הנותרים זכתה הראל ביטוח.
מהאוצר נמסר כי ועדת המכרזים באגף החשב
הכללי קיימה סדרת התייעצויות ובשל העובדה
שרשות שוק ההון התירה לחברה להמשיך ולספק
שירותים בתחום הביטוח ללקוחותיה וללקוחות
פוטנציאליים ,החליטה הוועדה על המשך
ההתקשרות מול חברת שירביט.
באוצר מציינים כי עובדי המדינה אינם
מחויבים לבטח את רכבם הפרטי אצל חברות
הביטוח שזכו במכרז ,ובכלל זה אצל חברת
שירביט .עובדי המדינה רשאים לבטח את רכבם
בכל חברת ביטוח לבחירתם ,כאשר השתתפות
המדינה בביטוח רכבם תהיה בשיעורים שבין
 92%ל־ ,100%לפי הכללים הנהוגים.
כמו כן ,מובהר על ידי החשכ"ל כי עובדים
שכבר הסדירו את ביטוח רכבם לשנת 2021
בחברת שירביט ,רשאים לבטל את הפוליסה ללא
עלות ולבטח את רכבם בחברת ביטוח אחרת לפי
בחירתם ,בהתאם לתנאים האמורים.

האתר חזר לפעול

בתגובה ,מסר מנכ"ל שירביט צביקה ליבושור:
"שירביט מבטחת את עובדי המדינה כבר 15
שנה ואנו מודים לסוכנינו הנאמנים ולמשרד

"כולנו מבינים שאסור להיכנע לאיומי סייבר" | צילוםshutterstock :

"מתקפות הסייבר ימשיכו ללוות את
האוצר על האמון שהם מביעים בנו
המשק הישראלי בשנים הקרובות,
שוב ושוב .היכולות הגבוהות
וכבר כיום ידוע על חברות רבות
והחוסן הפיננסי הם שאפשרו
בענף הביטוח ובתעשייה כולה
לשירביט לעמוד איתן מול
שנמצאות תחת איום דומה.
התוקפים ,להמשיך לתת
חובתנו להתמודד ,להגן ולא
שירות תוך כדי המתקפה
לחסוך במשאבים כדי להביא
ולשוב לפעילות מלאה בתוך
את מיטב המומחים ולא להיכנע
זמן קצר".
לאיומי סחיטה" ,אמר ליבושור.
החברה העלתה ביום ראשון
"קיבלתי עשרות פניות מסוכני
את האתר החדש והמאובטח שלה,
שמצטרף לפעילות הביטוחית המלאה צביקה ליבושור | צילום :ביטוח שחיממו את ליבי ,אנחנו
באדיבות המצולם
מרגישים שהעמידה האיתנה שלנו
של החברה שנמשכה מסביב לשעון:
זכתה להערכה ושהיום כולם מבינים
הנפקת פוליסות ,תשלום תביעות
שאסור להיכנע לטרור הסייבר".
ומענה מתוגבר במוקדי השירות.

ניסים קורים בדרכים,

חג חנוכה שמח!
לפייסבוק <<

חדש!
דיגיטל ללקוח
קשרי לקוחות -
שליחת מסרים
ללקוח

אישור תנאים
בדיגיטל

הפקה דיגיטלית
פרט

עוזרים לכם
לעזור ללקוחותיכם,
מרחוק
הפקה דיגיטלית
פנסיונית

הגשה וסילוק
תביעות בריאות
בקליק

מכירות
בקליק

שימור גביה
בקליק

המכלול שלי
דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

שימור בקשות
ביטול בקליק
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הראל חידשה את ביטוחי הבריאות
לעמותת קרנות הסוהרים

חידוש הקרנות בהיקף פרמיה של  70מיליון שקל ל־ 5שניםהסכם זה מצטרף להסכם נוסף שחתמה
לאחרונה הראל עם ארגון עובדי עיריית תל אביב־יפו לביטוח בריאות ושיניים > רונית מורגנשטרן

ע

מותת קרנות הסוהרים
וחברת הביטוח הראל
חתמו על חידוש ביטוח
הבריאות הקבוצתי עבור חברי
הקרנות ובני משפחותיהם לתקופה
של  5שנים נוספות .היקף הפרמיה
השנתית הצפויה הינה  14מיליון
שקל ,ולכל התקופה כ־ 70מיליון
שקל.
הפוליסה החדשה אשר נבנתה
על ידי יועץ הביטוח עו"ד שלומי
לוטינגר שמלווה את עמותת
קרנות הסוהרים מעל עשור ,כוללת
את הכיסויים :תרופות ,השתלות,
פוליסת בריאות שתעניק מענה איכותי למבוטחים צילוםshutterstock :
ניתוחים בארץ ובחו"ל ,ושירותים
רפואיים נוספים.
עו"ד חיים שמולביץ' ,נשיא עמותת קרנות תהליך משא ומתן ממושך ומקצועי שלווה על ידי
הסוהרים ועו"ד אבי וקנין ,מנכ"ל עמותת קרנות יועץ הביטוח שלומי לוטינגר שהינו יועץ אקטוארי
הסוהרים מסרו כי "בחירת הראל התקבלה לאחר מומחה בתחום ביטוחי הבריאות .הבחירה להמשיך

את ביטוח הבריאות הקבוצתי
בהראל ביטוח התקבלה בעקבות
שביעות הרצון והשירות המצוין
שניתן לעמיתי הקרנות שנים רבות
ובשל התנאים המיטיבים בפוליסה
החדשה אשר בשעת הצורך יתנו
מענה איכותי למבוטחים".
מהראל נמסר" :אנו מודים לארגון
קרנות הסוהרים על האמון המחודש
והבחירה להמשיך ולבטח את עמיתי
קרנות הסוהרים בחברתנו ,המובילה
בתחום ביטוחי הבריאות בישראל.
אנו נמשיך ונעניק את הכלים
הרחבים העומדים לרשותנו לטובת
שירות מצוין למבוטחים .הסכם
זה מצטרף להסכם נוסף שחתמה
לאחרונה הראל עם ארגון עובדי עיריית ת"א
לביטוח בריאות ושיניים בהיקף פרמיה כולל של
 250מיליון שקל".

אם הסוכן לא מגיע ללויידס

לויידס מגיע לסוכן!

הנגשת פתרונות מחוץ לקופסא בתחום החבויות
לפרטים נוספים

www.ootb.co.il | igal@ootb.co.il

נצלו את התקרה!
נצלו את תקרות ההפקדה
בקופת הגמל להשקעה
ובקרן ההשתלמות של לקוחותיכם
בהפניקס אקסלנס פנסיה וגמל
להטבות מס שאסור לפספס
פרטים אצל מנהלי המכירות

פנסיה וגמל
האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או לייעוץ מס אישי בידי בעל רישיון עפ"י הדין ,המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם.האמור כפוף להוראות
הדין ,הרגולציה ותקנוני קופות הגמל כפי שיהיו מעת לעת .אין באמור כדי להוות אישור ו/או הבטחה כלשהי לקבלת הטבות מס אשר ייקבעו אך ורק על ידי רשויות המס .ניצול
תקרת הפקדה לשנת המס  2020הוא עד ליום  ,31.12.20כפוף לתקרות ההפקדה לשנת המס  .2020הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ.
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לומדים ביטוח בדובאי
שלמה ביטוח הטיסה כ־ 100סוכנים
מצטיינים לטיול בדובאי ,אליהם הצטרפו
עתליה שמלצר ,בעלת השליטה בקבוצת
שלמה ,בנה טובי שמלצר ,מבעלי שלמה
ביטוח ואחותו ,עפרה רייף־שמלצר.
בחודש מאי האחרון הייתה אמורה לטוס
נבחרת של כ־ 100סוכני ביטוח מצטיינים
של חברת שלמה ביטוח מקבוצת שלמה,
שזכו במסגרת מבצע מיוחד וייעודי
לסוכנים ,לטיול לחופי מאוריציוס .קבוצת
שלמה חשבה על פתרונות יצירתיים
למימוש הטיול שנדחה ונדחה בגלל
משבר הקורונה הבינלאומי ושקלה יעדים
חלופיים ואף דחייה למועד בלתי ידוע.
טובי שמלצר ,מבעלי שלמה ביטוח" :עם
חתימת הסכם השלום של ישראל עם
איחוד האמירויות ,ראינו בכך הזדמנות
הראשונות בישראל ,שטסו באופן מסודר
מוסףכהן | צילום:
חד פעמית ליצור טיול עם ערך דניאל
פביאן קולדורף
לאיחוד האמירויות.
משמעותי ,הן עבור סוכננו שיזכו להיות
"הסוכנים נהנו מטיסה פרטית ישירה
מבין ישראלים הראשונים שמבקרים
במיוחד עבורם ,מלון  5כוכבים מפנק
באופן רשמי בדובאי והן עבור החברה בפן
מהמובילים בדובאי ,ארוחות במסעדות
העסקי .אנו גאים להיות חברת הביטוח
הידועות ביותר ,ביקור במגדל בורג'
הראשונה ,ובכלל אחת מבין החברות

משמאל :עתליה שמלצר ,אורי אומיד ,טובי
שמלצר וצוות שלמה ביטוח .צילום :יח"צ

חליפה ובשלל האטרקציות שיש לדובאי
להציע ,ואף מיום עיון מרתק עם בכירי
ענף הביטוח באיחוד האמירויות בו למדנו
מהקולגות שלנו על העבודה שנעשית
בתחום הביטוח במדינתם ובחנו שיתופי
פעולה עתידיים".

יצא לאור

ביטוח חבויות בישראל
מאת יעקב קיהל

הספר נועד להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות על בסיס הפסיקה המשפטית בעבר ובהווה.
הספר ,בהוצאת פוליסה ,כולל יותר מ 450-עמודים ובמסגרתו נספחים נרחבים ,דברי חקיקה ,נהלים ונתונים עדכניים להצגת
נושאי הספר ולתועלת הקורא .הספר מיועד לחתמים ,סוכני ביטוח ,פרקליטים ומתעניינים בנושא.
פרקי הספר
• הגדרת הסיכון
• הבסיס המשפטי לביטוחי חבויות — אחריות בגין נזק
• מושגי יסוד בביטוחי חבויות — פוליסות לביטוח
• תנאי הפוליסה לביטוח
• כיסויים וחריגיהם
• ביטוח אחריות מקצועית
• ביטוח אחריות המוצר
• ביטוח חבות מעבידים
• הטיפול בתביעות
• הערות לביטוח משנה
• מעורבות מוסדית בביטוחי חבויות
• נספחים ומקורות
מעודכנת
מחיר הספר 450 :ש״ח כולל מע”מ
דורה חדשה וקב קיהל
למנויי עיתון פוליסה 400 :ש״ח כולל מע”מ
מה ספרו של יע ישראל״
חבויות ב
ל
״ביטוח
לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן

ביטוח חיים בהתאמה אישית
מגוון פתרונות מתקדמים ,מבית מנורה מבטחים

ריסק פרט

ריסק זוגי

למעוניינים בסכום חד
פעמי שישולם למוטבים
במקרה של פטירה

לבני זוג המעוניינים
להבטיח פיצוי חד פעמי
מוגדל ליקיריהם במקרה
פטירה של שני בני הזוג

ריסק 15

רצף הכנסה

למשפחות ויחידים
המעוניינים לשמור על
תשלום חודשי קבוע
לתקופה של  15שנה

למשפחות המעוניינות לשמור על
רמת החיים הכלכלית של היקרים
להם במקרה פטירה

לפרטים פנו למפקחי מנורה מבטחים
*הכל בכפוף לתנאי הפוליסות

דעה
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 2021בפתח :חברי  MDRTמוכנים להצלחה
סו"ב אבשלום מושקוביץ ,חבר  MDRTישראל ,מספר על מהות הארגון עבורו ,השאיפה
למצוינות והערבות ההדדית בין החברים בו

ל

צילום :באדיבות המצולםshutterstock ,

וגו ארגון ה־ MDRTמהווה עבורי את
מהות הארגון .המוטיבציה ,השאיפה
למצוינות והערבות ההדדית ,מבחינתי הן
לב ארגון ה־ MDRTשקיים מזה  93שנים.
הכנס שערכנו בשבוע שעבר היה הכנס הראשון
בו אנו מציגים לכל אורכו תכנים ערכיים ,ברוח
ארגון ה־ MDRTהעולמי ותפיסותיו ומשתפים
את כלל ציבור הסוכנים במודל ה־WHOLE
 ,PERSONהאדם השלם להצלחה .ברוח המודל
קיימנו הרצאות מתחומים שונים ,והוא מושתת על
שלוש אבני דרך:
הגברת המוטיבציה והשראה למצוינות;
איזון בין החיים האישיים לחיים המקצועיים;
תרומה לקהילה  -בתוכה ומחוצה לה  -כוחה
של הנתינה .מחקרים הראו כי הנתינה תורמת
לאריכות ימים.
ארגון ה־ MDRTמעודד את חברי הארגון
לערבות הדדית ולנתינה כחלק הכרחי בדרך
לצמיחה אישית ומקצועית .קיימת מתודה מוכחת
לאורך שנים ,במסגרת קבוצת דיון ,מניסיוני,
עיקרי התועלות:
 .1סיעור מוחות.
 .2קבלת תמיכה מחברי הקבוצה בתחום
המקצועי והאישי.
 .3זיהוי אזורים חדשים לשיפור לצמיחה אישית
ועסקית להגדלת התועלות ללקוחות.

עבודה יומיומית

בריאן הקורט ,לשעבר יו"ר  MDRTהעולמי,
ציין שהתרומה הגדולה ביותר שקיבל להתפתחותו
האישית והמקצועית הייתה באמצעות קבוצת דיון
שהקים ,המהווה עוגן בים השינויים לאורך השנים
וביחוד היום .גם יהודה משי זהב ,יו"ר ארגון זק"א,
נגע בכוחה הגדול של הנתינה והערבות ההדדית.

אל"מ שי סימן טוב ,מג"ד גולני שנפצע אנוש
במבצע צוק איתן ,ציין ערכים שעזרו לו לצלוח
תקופה קשה :משימתיות ,מקצועיות ,שאילת
השאלות הנכונות עם האנשים הנכונים ,לכידות
וערבות הדדית ,התמדה  -עבודה יומיומית.
עבורי ערך המקצועיות דורש להתמקצע ,ללמוד
ולהעמיק את הידע המקצועי ומכיל בתוכו את כל
הערכים האחרים שציין.
ד״ר עודד קרבצ׳יק הוסיף :החוסן המנטאלי,
קיימת לנו שליטה על המחשבות שלנו ,ככל
שנשלוט במעגל המחשבתי כך נשלוט במעגל
הרגשי ובאמצעותו נשביח את המערך התפקודי.
עבורי ,כמו עבור כולם ,משבר הקורונה הציב
מראה של מציאות וגרמה לי למקד את מלוא
השקעתי לנושא הכי חשוב עבורי  -אסטרטגיה
לפרישה ולתכנון פיננסי.
פרופ׳ יוסי יסעור ,מרצה וכותב ספרים בנושא
קבלת החלטות ,הציע דרך לקבלת החלטות:

רכישת תיקי ביטוח בדרום

 .1להפוך החלטה מפאסיבית לאקטיבית  -במידה
והדבר היה קורה מעצמו האם הייתי מאושר מכך.
במידה ותשובתך חיובית  -עשה זאת.
 .2האם הדבר נחוץ? במידה ונוותר עליו והאם
נרצה אותו חזרה? במידה ותשובתך
חיובית  -עשה זאת.
 .3לחפש חידוש  -במידה וזה לא היה ,האם
הייתם מכניסים את זה?
תאוריה המתארת התנהגות אנושית בקבלת
החלטות " -תורת הערך" בעקבותיה זכה לפרס נובל
בכלכלה פרופ' דניאל כהנמן ופרופ' עמוס טברסקי
ז"ל.
לקראת השנה החדשה שבאה לטובה ,הצטרפות
או פתיחת קבוצת דיון הינה צעד מבורך לחוסן
נפשי ומקצועי כאחד.
הכותב הוא  ,CFP MCC COTחבר הנהלת
 MDRTישראל

תיק הלקוחות של סוכן הביטוח מהווה נכס לכל דבר ,המשמש את סוכני הביטוח הותיקים
כ"חיסכון פנסיוני" נוסף המיועד לתת לכם סכום כספי יפה בעת פרישתכם.

מכירת "שנות הזהב" | מכירה תיק הביטוח  -מכירה מיועדת ברוב המקרים לסוכן ביטוח המחליט
לצאת לפנסיה או לשנות את תחום עיסוקו מסיבות כאלו ואחרות.
במקרים אלו ,מטרת הליווי המקצועי המוצע על ידינו מיועד למטרות קבלת התמורה הגבוהה ביותר
(ככל שניתן ובהתאם לשווי הנכסים) ביום המכירה.

רוצים לדעת יותר על הפעילות העסקית בסוכנות הביטוח בקשי?
צרו איתנו קשר עוד היום!  050-5212012יפת |  050-5889908גל
Bakchi1988@gmail.com

Welcome

חוברת ההטבות הבלעדיות
למצטרפים חדשים וחבר לשכה המביא חבר חדש
ללשכת סוכני הביטוח בישראל

חדש!

לצפייה בחוברת ההטבות לחצו כאן
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הערכת שווי תיק ביטוח לעומת הערכת
שווי סוכנות ביטוח – כל מה שצריך לדעת
האקטואר רועי פולניצר מסביר מהו ההבדל בין הערכת שווי תיק ביטוח
לבין הערכת שווי סוכנות ביטוח ,וגם :כמה זה צריך לעלות?

ל

אחר עשרות מאמרים וכתבות בנושא
הערכת שווי תיקי ביטוח וסוכנויות
ביטוח ,עדיין אני נשאל מדי יום מהו
ההבדל בין הערכת שווי של סוכנות ביטוח לבין
הערכת שווי של תיק ביטוח ,ובייחוד כמה עולה
הערכת שווי.
הערכת שווי של תיק ביטוח פירושה הערכת
שווי תיק הלקוחות הקיימים בלבד ,תוך שימוש
בהכנסות מעמלות נפרעים/חידושים ושיעור
נטישה מסוים .מאידך ,הערכת שווי של סוכנות
ביטוח פירושה הערכת שווי הפעילות העסקית
הקיימת ,תוך שימוש בהכנסות הכוללות (מעמלות
נפרעים/חידושים ,עמלות היקף ,בונוסים וכיוצא
באלה הכנסות) ושיעור צמיחה מסוים בגין לקוחות
חדשים שיכנסו.
למעשה ההבדל המהותי בין תיק לקוחות לבין
פעילות עסקית הוא שבפעילות עסקית נדרשת
השקעה נוספת במכירות ושיווק על מנת לגייס
לקוחות חדשים.

מכפילי שווי שונים

צילום ראש :עמי ארליך

כאמור ,מדי שבוע פונים אליי סוכני ביטוח,
במייל ובטלפון ,על מנת לקבל הצעת מחיר
להערכת שווי תיק הביטוח שלהם .בכתבה זו
ברצוני לתקן את הטעות שחוזרת על עצמה בקרב
סוכני ביטוח רבים.
למרבית סוכני הביטוח אין תיק ביטוח אחד,
אלא מספר תיקי לקוחות .כך למשל ,תיק הביטוח
האלמנטרי מורכב לכל היותר מארבעה תיקי
לקוחות שונים ונפרדים :רכב ,דירות ,עסקים
וציוד מכני הנדסי .ברור לכל ,שסוכן הביטוח יכול
להחליט שהוא משאיר לעצמו את תיק העסקים ו/
או תיק הדירות ומוכר את תיק הרכב ו/או תיק
הצמ"ה – או כל קומבינציה אחרת.
רוצה לומר  -בדוגמה של תיק האלמנטר מדובר
בארבעה תיקי לקוחות שונים אשר כל אחד מהם
מניב תזרימי מזומנים (קרי ,עמלות מחידושים)
באופן שבלתי תלוי בתזרימי המזומנים הנובעים
משלושת תיקי הלקוחות האחרים ,ולכן שוויו של
כל אחד מארבעת תיקי הלקוחות הללו יוערך
במישור התיק הבודד ולא במישור תיק הביטוח
האלמנטר שאליו הוא משתייך.
באותו אופן ,תיק ביטוח החיים מורכב לכל
היותר מארבעה תיקי לקוחות שונים ונפרדים -
ריסק ,פנסיה ,ביטוח מנהלים ותאונות אישיות
 תיק ביטוח הבריאות מורכב לכל היותר משניתיקי לקוחות שונים ונפרדים -סיעוד ובריאות,

איך מחשבים שווי וכמה זה עולה? | צילוםshutterstock :

וכך גם תיק הפיננסים :גמל והשתלמות.
לאחר שהובהר כי לסוכן ביטוח שמוכר פוליסות
ביטוח לרכב ,דירות ,עסקים ,צמ"ה ,ריסק ,פנסיה,
ביטוח מנהלים ,תאונות אישיות ,סיעוד ,בריאות,
גמל והשתלמות אין למעשה תיק ביטוח אחד אלא
 12תיקי לקוחות שונים ,הרי שכל תיק לקוחות
יוערך באמצעות גישת השוק תוך שימוש בשיטת
מכפיל ההכנסות מעמלות נפרעים/חידושים.
חשוב להבהיר שהואיל והמאפיינים והסיכונים של
כל אחד מ־ 12התיקים הללו שונים בתכלית האחד
מהשני  -הרי שמדובר במכפילי שווי שונים.

פילוח עדין יותר
ולאחר שהסברתי כיצד מעריכים תיק ביטוח
אסביר כיצד מעריכים סוכנות ביטוח .סוכנות
סטנדרטית מורכבת לכל היותר מארבעה מגזרי
פעילות (קרי ,קווי ייצור) :אלמנטר ,חיים ,בריאות
ופיננסים .בדומה להסבר שנתתי מקודם לגבי
פירוק תיק הביטוח ל־ 12תיקי לקוחות שונים ,גם
לגבי סוכנות ביטוח מקובל לבצע פילוח למקטעי
פעילות ,אך עם זאת ,עדין יותר מזה שמבוצע עבור
תיק הביטוח.
לאחר שהובהר שלסוכנות ביטוח שמוכרת
פוליסות ביטוח אלמנטר ,חיים ,בריאות ופיננסים
אין למעשה פעילות עסקית אחת אלא לכל היותר
ארבעה מגזרי פעילות שונים ,הרי שכל מגזר
פעילות יוערך באמצעות גישת ההכנסות תוך
שימוש בשיטת היוון תזרימי המזומנים .חשוב
להבהיר שהואיל והמאפיינים והסיכונים של כל
אחד מארבעת המגזרים הללו שונים בתכלית הרי
שמדובר בשיעורי היוון ,שיעורי צמיחה ושיעורי

הוצאות ,בטווחים שונים.

ואלה העלויות
כמה עולה הערכת שווי של תיק ביטוח? לאחר
שהבהרתי כבר שתיק ביטוח פירושו אחד מתוך 12
תיקי הלקוחות שהוגדרו לעיל ,ולא תיק לקוחות
אחד שכולל את כל ה־ 12או את חלקם ,הרי שהערכת
שווי של תיק לקוחות בודד נעה כיום בטווח שבין
 3,000ל־ 5,000שקל ,לפני תוספת מע"מ כחוק.
מחישוב פשוט עולה שהערכת שוויו של תיק
ביטוח שמורכב מ־ 12תיקי לקוחות שונים תעלה
כיום בין  36אלף שקל ל־ 60אלף שקל.
כמובן שישנם מעריכי שווי שלא מוכנים לפתוח
את המחשב או להוציא נייר עם השם שלהם עבור
פחות מ־ 10,000שקל ,ולכן לעיתים קרובות מי
שירצה לדוגמה הערכת שווי של תיק ביטוח רכב
בלבד או תיק ביטוח דירות בלבד יצטרך להיפרד
מ־ 10,000שקל ולא מ־ 3,000שקל.
וכמה עולה הערכת שווי של סוכנות ביטוח? לאחר
שהבהרתי כבר שסוכנות ביטוח הינה צבר של
ארבעה מגזרי הפעילות שהוגדרו לעיל ,לכל היותר,
אך בוודאי לא לא פעילות עסקית אחת הומוגנית -
הרי שהערכת שווי של מגזר פעילות בודד נעה כיום
בטווח שבין  20אלף ל־ 30אלף שקל.
מחישוב פשוט עולה הערכת שוויה של סוכנות
ביטוח המורכבת מארבעה מגזרי הפעילות שהוגדרו
לעיל תעלה כיום בין  80אלף ל־ 120אלף שקל.
הכותב הינו הבעלים של "שווי פנימי" המתמחה
במתן ייעוץ כלכלי והערכות שווי ,ויו"ר לשכת
מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל

וח
ת
פ
לם
כו
ל

 23 - 24בדצמבר

השינויים במערכי
ההפצה בענף הביטוח
כיצד הסוכנים צריכים להתנהל בשנת ?2021
ג'קי מושקטל
מנכ"ל שחם

אוהד מעודי

סגן בכיר ,רשות שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון

אורי אומיד

מנכ"ל שלמה
חברה לביטוח

שלמה אייזיק
מנכ"ל
ובעלים יונט

ליאור רוזנפלד
נשיא לשכת
סוכני הביטוח

איתי ברדה

יו"ר קוואליטי –
בית סוכן מבית
הלמן-אלדובי

עומר דגני

סמנכ"ל שיווק
ומכירות,
ילין לפידות

אודי אלוני

מנכ"ל ומייסד
משותף,
FUNDER

נושאים נוספים בוועידה
הכרזת נבחרי השנה 2020
מפת הביטוח ,הפנסיה והפיננסים :התחרות בענף ומאזן הכוחות בזירה
ביטוחי מנהלים  VSקרנות פנסיה  -מה עדיף לאור השפעות הקורונה?
אפקט הקורונה בשוק ההון :מסכמים שנה מאתגרת ומביטים קדימה
פיננסים והשקעות  -משחקים במגרש הרווח
סוכן הביטוח  - 2021איך להפוך לסוכני הדור החדש?
 - 2021האם החדשנות תציל את ענף הביטוח?
סייבר ,שירותי ביטוח ,דיגיטל ומה שביניהם

להרשמה לחצו כאן
ביטוח ופיננסים

ילין לפידות
ניהול תיקי השקעות

קופות גמל
קרנות נאמנות

בית השקעות
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משולחנו של היועמ״ש
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רכשתם רכב? ערכו מיד ביטוח על שמכם
העברת בעלות על רכב מפקיעה את הפוליסה הישנה ,אך מה דין הפוליסה בעסקה
שבוצעה בתשלומים וכיצד גיל הנהג קשור לכך?עו"ד עדי בן אברהם
מביא מקרה דומה שהגיע לפתחו של בית המשפט

ל

אחרונה התבררו בבית משפט השלום
ברמלה מספר תביעות מאוחדות בעניין
תאונת דרכים שהתרחשה .לא הייתה
מחלוקת לגבי זהות הנהג שגרם לנזק ,אך הועלתה
שאלה ביחס לכיסוי הביטוחי ,שכן הרכב היה רשום
על שם מבוטח שהיה מכוסה בביטוח צד שלישי ,אך
הוא לא היה הנהג אלא בעליו הקודמים של הרכב.
הקונה (הנהג) טען כי המבוטח (המוכר) מכר לו
את הרכב שעבר תאונה ,ועל כן הביטוח בתוקף.
חברת הביטוח טענה כי אין כיסוי לנזקים
שנגרמו על ידי הנהג והפוליסה כבר אינה בתוקף,
שהרי עצם המכירה הפקיעה את תוקפת הפוליסה
שהינה אישית ולא ניתנת להעברה.
בנוסף ,הנהג אינו עומד בכלל בתנאי הפוליסה,
שהרי במועד התאונה היה מתחת לגיל  24שהינו
הגיל המינימלי לנהוג על פי הפוליסה ,ואין מדובר
על שימוש חד פעמי ואקראי אלא שימוש קבע.
הנהג השיב כי הפוליסה הייתה בתוקף ,כי
הבעלות טרם הועברה בפועל הואיל וטרם שילם
את מלוא התמורה בגין הרכב .לעניין חריג הגיל,
הרי שלאור הלכת פיקאלי ,הוא זכאי לכל הפחות
לתגמולי ביטוח מופחתים.

עסקה בתשלומים

צילום ראש :גיא קרן

המבוטח העיד בדיון בבית המשפט כי הוא אכן
מכר את הרכב לנהג ,אך בשל מחסור כספי ביקש
הנהג לרכוש את הרכב בתשלומים ,ולכן עד
להשלמת התשלומים נותר הרכב רשום על שם
המבוטח.
עם זאת הוסיף המבוטח כי הנהג ציין בפניו כי
הוא בן  ,24ולכן הוא סבר שהפוליסה תחול עליו כי
היא מכסה כל נהג .הנהג העיד כי ידע שהפוליסה
של המבוטח מכסה כל נהג ,וכי זו נותרה בתוקף
הואיל והוא טרם נשא בכל התשלומים עבור הרכב.
הרכב נמכר על ידי המבוטח לנהג מספר ימים
לפני התאונה ,אך בכפוף לכך שהבעלות לא
תועבר עד להשלמת מלוא התמורה.
בית המשפט חזר והדגיש בתביעות שונות בעבר
כי חוזה הביטוח הינו חוזה אישי שלא ניתן להעברה.
חוזה הביטוח מבוסס על נתונים אישיים של המבוטח,
והוא נקבע לאחר חיתום וקביעת גובה הפרמיות.
עולה השאלה האם המבוטח נותר בעל אינטרס
ביטוחי ברכב ,והאם העסקה טרם השתכללה בינו
לבין הנהג?
על פי חוזה המכירה של הרכב נקבע כי מרגע
העברת הבעלות הנהג יהיה אחראי לרכב וכי הנהג
יהיה אחראי מרגע החזקתו ברכב לכל קנס ו/או נזק
שיגרם לרכב .ולמרות זאת היה זה המבוטח אשר
טיפל בהשבת הרכב ממגרש החניה של המשטרה

על פי החוזה נקבע כי מרגע העברת הבעלות הנהג יהיה אחראי לרכב | צילוםshutterstock :

אליו הרכב נגרר .בנוסף ,המבוטח היה זכאי לקבל
את הרכב לידיו אם הנהג לא ישלם את יתרת
התשלומים ,לפיכך קובע בית המשפט כי זיקת
המבוטח לרכב לא נותקה והוא נותר בעל אינטרס
ביטוחי ברכב ,הדבר מצטרף לעובדה שהפוליסה
נותרה בתוקף ולא בוטלה על ידי המבוטח חרף
ההוצאה הכספית שבהשארתה בתוקף .גם העובדה
כי המבוטח הסכים שהפוליסה תישאר בתוקף כל
עוד לא הועברה הבעלות מחזקת את האינטרס
הביטוחי של המבוטח ביחס לרכב.

גיל הנהג

אין חולק כי במועד התאונה הנהג אינו עומד
בתנאי הפוליסה הואיל והינו בן פחות מ־ 24כאמור
בדרישות הפוליסה .הנהג הפנה להלכת פיקאלי
אשר קבעה את קיומו של כיסוי ביטוחי גם מקום
בו לא עמד הנהג בתנאי הפוליסה .בית המשפט
אשר התייחס להלכה זו ,מדגיש כי בהלכת פיקאלי
נקבע כי אם יוכח קיומו של "דבר מה נוסף" תוחרג
זכאותו של המבוטח לכיסוי הביטוחי  ,כלומר
בסיטואציה בה הנהיגה הייתה בידיעתו של בעל
הפוליסה תוך ביטוי להסכמתו המתמשכת ,הדבר
יפטור את חברת הביטוח מתשלום תגמולי ביטוח
ולא רק באופן יחסי.
לאור זאת קובע בית המשפט כי אין מקום להעניק
כיסוי ביטוחי לנהג בהתבסס על הפוליסה של
המבוטח .עצם העובדה כי המבוטח שאל את הנהג

האם הוא בן  24וזה השיב לו בחיוב  -מלמד כי הנהג
היה מודע לכך שקיימת מגבלת גיל בפוליסה או
לכל הפחות היה יכול להיות מודע לה.
בית המשפט מציין כי הצדדים לעסקת המכירה,
הן המבוטח והן הנהג ,לא עדכנו את חברת הביטוח
על הסכם המכר והעברת הרכב לאחריותו של
הנהג .בנוסף ,המבוטח היה ער למגבלות הפוליסה
וכן גם הרוכש  -ולאור האמור בהסכם המכר ,הרי
שאין חולק כי לעניין האחזקה ברכב אכן היא עברה
לאחריותו המלאה של הנהג ולכן מדובר בשימוש
רציף ומתמשך בו ולא מדובר בשימוש מקרי וחד
פעמי.
לאור עובדות אלו קבע בית המשפט כי אף
שהוכח קיומו של קשר כלכלי בין המבוטח לבין
הרכב ,הרי שאין מקום להחיל אחריות לחברת
הביטוח ומשכך הוא דוחה את התביעה כנגד חברת
הביטוח והמבוטח ומחייב את הנהג בהוצאות הנזק
שנגרמו לצד שלישי.
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.
כמו שאומרת האמרה הידועה" :אם יש ספק
אין ספק" – אתם לא בטוחים? לא יודעים? יש
לכם קצה קצהו של ספק? תרימו טלפון לסוכן/ת
הביטוח .עדיף לשאול אותם עוד שאלה מאשר
לשלם אחר כך ביוקר.
הכותב הינו מתמחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש
הלשכה
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ביטוח בעולם

דוד ליפקין
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המבטחים נערכים לעידן פוסט קורונה :הזרימו  93מיליארד
דולר לעסקאות מיזוג חברות ביטוח

ח

צילוםshutterstock :

ברות הביטוח הגדולות בעולם מזרזות
את ההכנות לעידן פוסט מגפת הקורונה.
לפי נתוני סוכנות בלומברג ,החברות הזרימו
ב־ 2020כ־ 93מיליארד דולר לקידום עסקאות
מיזוג בין חברות ביטוח .השנה תהיה אחת
השנים הבולטות במספר מיזוגי חברות ביטוח
מאז המשבר הפיננסי ב־.2008
מגמת מיזוגי חברות ביטוח הסתמנה עוד לפני
שמגפת הקורונה כרסמה במאזני החברות כתוצאה
מהתשואות הנמוכות של אגרות החוב והעלייה
בהוצאות הנובעות מרגולציה מחמירה שפגעה
בהכנסות של המבטחים בשנים הבאות .על רקע
התפתחויות אלה ,יחד עם התפרצות מגפת
הקורונה ,נוצרה דחיפות אצל המבטחים לזרז את
המשא ומתן על עסקאות המיזוגים כדי להזניק את
ההכנסות מפרמיות הביטוח ולנצל את מעמדם
בשוקי הביטוח שלהם.
ויניט מלהוטרה ,אנליסט הביטוח בבנק
האיטלקי מדיובנקה ,מציין שסקטור הביטוח
ידוע בעסקאות מיזוגי חברות במשך שנים.

התמקדות בעסקי ביטוח רכוש ותאונות

בשל מגפת הקורונה והנפילה הדרמטית באג"ח
האוצר האמריקאי נפגעה תשתית הרווחיות של
חברות ביטוח והיוו גורם מזרז בקרב המנכ"לים
שלחצו על כפתור המיזוגים.

עסקת השנה
אנליסט הביטוח מוסיף כי מה שמאפיין את
המיזוגים השנה הוא שהם מתרכזים בעסקי

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים
לפרויקט מיוחד ,מבוקש/ת סוכן ביטוח או סוכנות
ביטוח ,כשותף/ה הגון/ה ,שרוצה להתפתח ומוכן/ה
לעבודה מאתגרת .עדיפות מגיל  50ומעלה ,בעלי יכולת
מוכחת .לשם קביעת פגישה נא לטלפן אל:
( 052-3722777יהושע)
סוכנות לביטוח חיים בלבד מחפשת משווק פנסיוני
לעבודה על תיק קיים ולקוחות חדשים .לפניות אנא פנו
ליובל מור 054-7179599
ליעדים סוכנות לביטוח בקריית מטלון פ"ת דרושים
רפרנטים ביטוח חיים בריאות ופנסיוני שעבדו
בסוכנויות ,ניסיון חובה העבודה מיידית נא לשלוח
קורות חיים למיילjobs@yeadim :־bit.co.il
סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח
עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר ל
 052-3866630או לשלוח מיילGuy@zilb :־ins.com
לסוכן ביטוח ליד קניון חולון דרוש/ה פקיד/ה לחצי
משרה .התפקיד כולל :שיווק טלפוני,סיוע בעבודת
המשרד .אפשרי מתמחה או בעל/ת רישיון .חצי משרה,
ימים א־ה .אפשרית גמישות בשעות העבודה.טל'
skashro@bezeqint.net .03-5032893
לביחד סוכנות לביטוח דרושים אנשי/נשות מכירה
טלפונית .לעבודה על לקוחת קיימים שעות גמישות,
תיאור התפקיד :ביצוע שיחות יוצאות ללקוחות
פוטנציאליים לתיאום פגישות ,הכנת הצעות ,מתן מענה
ללקוחות קיימים וכו' עבודה מאתגרת וגמישה ,יחסי
אנוש טובים ורצון להצליח ,ליווי צמוד להצלחה שכר
בסיס  +עמלות גבוהות למצליחים דרישות  :מוטיבציה
גבוהה ,ניסיון בתיאום פגישות ־יתרון ,ראש גדול קורות
חיים יש לשלוח gil@BEYAHAD־ INS.COMנייד
 - 052-4526944משה .נייד 052־ - 7703399גיל
לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש מתמחה

ביטוחי רכוש ותאונות ,בעוד שהחברות פחות
מעוניינות ברכישת תיקי ביטוחי חיים .עסקי
ביטוחי החיים נפגעו קשה ממגפת הקורונה
כי החברות נדרשו לחזק את המבנה ההוני על
חשבון השקעות רווחיות.
עסקת הביטוח הגדולה השנה היא של חברת
הברוקר  AONשרכשה את וויליס טאורס ווטסון
בסכום של כ־ 30מיליארד דולר .העסקה הזו
יצרה את חברת ברוקר הביטוח הגדול בעולם.
עסקה נוספת שמשכה הרבה תשומת לב
השנה היא רכישת חברת הביטוח הבריטית
הגדולה  RSAבסכום של  9.6מיליארד דולר.
החברה ,שהייתה מהבולטות בשוק הביטוח
הבריטי ,חולקה בין שני הבעלים החדשים:
חברת הביטוח הקנדית אינטקט פיננשיאל
קורפ שתקבל את עסקי הביטוח בקנדה,
בריטניה והפעילות הבינלאומית ,ואילו חברת
הביטוח השבדית  TRYGשתקבל את עסקי
הביטוח בשבדיה ונורבגיה ותהפוך לחברת
ביטוח הרכוש והתאונות הגדולה בסקנדינביה.

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

לעריכת התמחות ולמכירות בריאות ריסק ופנסיוני
ללקוחות הסוכנות 050-5293836
לסוכנות הביטוח מישורים באשדוד דרוש בעל רישיון
פנסיוני המעוניין להתפתח ,לצמוח ולבנות תיק עצמאי.
תנאים מצויינים למתאימים ־ עמלות גבוהות־ שירותי
משרד  -תיאום פגישות .קו"ח למייל:
ofir@mishorim־ins.co.il
למשרד סוכן ותיק בקרבת קניון חולון דרוש/ה בעל
הכשרה בביטוח או בהתמחות ,או בעל/ת רישיון לסיוע
בעבודת המשרד ושיווק טלפוני.03-5032893 .
לעבודה מאתגרת ומעניינת בסוכנות ביטוח ותיקה
ומנוסה בדרום דרוש/ה בעל/ת רישיון בביטוח חיים
ובביטוח כללי .תנאים טובים למתאימים.
יש לשלוח קורות חיים למיילhaybit@haybit.co.il :

צרפתי "רחוב הרצל  91ראשון לציון לפרטים יוסי
סוללר 050-5240011
בחיפה במתחם חלונות הסיטי בבניין ברוש־ להשכרה
משרדים איכותיים ומעוצבים לסוכנים ־החל מ־₪ 990
לחודש לפני מע"מ והוצ' לפרטים 0545270964
בחיפה בחלונות הסיטי פל־ים משרדים מפוארים כולל
ריהוט ,לתקופות קצרות/ארוכות ללא התחייבות ,ניתן
לקבל שירותי תפעול באלמנטארי/פנסיוני טלפון:
שי־ 052-8033305
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 053-7753538

שכירות משנה

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח בפארק
אולימפיה ,מוטה גור  9פתח תקווה .החדר מרוהט
בשולחן סוכן גדול ועוד עמדה נוספת .עלות כולל
חשמל ארנונה וכו' 2,000 :ש"ח  +מע"מ .לפרטים,
שמוליק 054-4946290:
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח חיים במגדל
משה אביב בבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות
התפעוליות הנדרשות אפשרות להתמחות
050-5293836
במגדל רסיטל היוקרתי ,דרך בגין  156ת"א ,בקומה ,20
משרד  73מ"ר ,מפואר 3 ,חללי עבודה ,כולל ריהוט,
וילונות חשמליים ,מערכות תקשורת ואינטרקום.
טלפון  054-4647407מאיר
להשכרה חדר 2+עמדות בסוכנות לביטוח הנמצאת
באזור התעשיה בחולון *מתאים לסוכן/ת או פקיד/ה
*חניה בשפע *שירותי משרד ־ אופציונלי יש לפנות
לאודי054-3117755 ,
להשכרה משרד  2חדרים עם דלת מקשרת "בית

ביחד סוכנות לביטוח גדלה ומעניקה בית ללקוחות
חדשים .מחפשים בית חם ללקוחות הבית שלכם ?
רוצים שהלקוחות שלכם יקבלו את הטיפול המסור
שאתם נתתם להם כל השנים? רוצים שתיק הביטוח
שלכם יישמר לשנים קדימה? אפשרי לרכוש את תיק
החיים ולהמשיך לטפל באלמנטרי בלבד או הפוך .אנא
פנו אלינו בנייד  052-7703399או במייל:
gil@beyahad־ins.com
למה למכור את התיק? אפשר להעביר תיק לניהול

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה
אורי מל על פטירת אשתו

חיה מל

ז"ל

שלא תדע עוד צער

אמין ומקצועי ושמירה על הקיים ( חיים ואלמנטר) יש
לנו צוות עובדים מקצועי ומיומן שיכול להבטיח רמת
שירות גבוהה ומקצועית ללקוחות שלך תמורה הוגנת
וסודיות מובטחת לפרטים איציק 054-2240454
itsik@newafikim.co.il
"אתר פרישה למכירה – טל'־ 057-0059951
()www.prisha.co.il
סוכנות לביטוח פופ סגל רעננה מעוניינת ברכישת
תיקי ביטוח של סוכן ותיק מסור ומקצועי  .יש לנו ניסיון
בתחום ומאמינים ביצירת מתווה אישי המותאם לסוכן
הפורש וכזה שהוא הכי טוב לשני הצדדים כמתכונת
להצלחה .סודיות מובטחת .טלפון־ יונתן050-5345751 .
סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח
עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר
ל  052-3866630או לשלוח מייל Guy@zilb־ins.com
מעוניין לקבל הצעות למכירת תיק אלמנטרי באיזור
מרכז Bit2bit_54@walla.co.il
רכישת תיקי ביטוח בחיפה באופן מלא/חלקי ,תנאים
מעולים ,שי־ 052-8033305
סוכנות ביטוח מציעה שירותי משרד ותפעול לסוכנים מול
חברת כלל  ,ברמה גבוהה בתחום הפנסיוני  ,ביטוחי חיים
ובריאות במגוון דרכי התקשרות אטרקטיבי מאוד לבירורים
 054-3073833שוקי mayyona04@gmail.com

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה צחי
עובד על פטירת אחיו

שמעון עובד
שלא תדע עוד צער

ז"ל

