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"נוהג פסול" :הרשות מפרסמת הגבלות
חדשות על סוכני הביטוח
בין היתר  -הרשות תאסור על בעל רישיון לפרסם שירות משיכת כספים ממוצר פנסיוני או שירות
איתור מוצרים פנסיוניים ⋅ תגובת הלשכה" :פגיעה בחופש העיסוק" > רונית מורגנשטרן

ב

טיוטה שנייה לתיקון חוזר שירות
סוכנים ויועצים ללקוחות ,מציעה רשות
שוק ההון "להוסיף הוראות שמטרתן
הבהרת חובות בעל הרישיון עבור לקוח כאשר
ההתקשרות נעשית באופן פסיבי מבחינת הלקוח
ללא ידיעתו וללא מעורבותו ,וכן להתמודד עם
נהגים בלתי ראויים שאין לעשות בהם שימוש
במהלך מתן שירות ללקוח" .הרשות מתייחסת
בעיקר ל"פרסום שירות משיכת כספים ממוצר
פנסיוני או שירות איתור מוצרים פנסיוניים",
המתבצע באינטרנט ,בכלי התקשורת ,דואר
אלקטרוני וכל אמצעי אחר.
לטענת הרשות" ,לאחרונה התקבלו פניות ברשות
על נוהג פסול בשוק החיסכון הפנסיוני ,לפיו בעלי
רישיון מפרסמים הודעות לציבור המשדלות
חוסכים בדרכים שונות "להשיג כסף קל ומהיר",
באמצעות משיכה של כספי התגמולים מהחיסכון
הפנסיוני שלהם ,זאת תוך פגיעה בלתי הפיכה
בחיסכון הפנסיוני של אותם חוסכים שבנוסף על
כך גם משלמים (בידיעתם או שלא בידיעתם) את
המס המרבי הכרוך במשיכה שלא כדין.
נוהג זה נוגד את הוראות חוק הייעוץ הפנסיוני
הקובעות התאמת המוצר הפנסיוני ללקוח לאחר
בירור נתוניו וצרכיו" .כמו כן" ,נוהג זה הינו על
פי רוב בניגוד לאינטרס של החוסכים שבמקרים
רבים כלל אינם מבינים את ההשלכות החמורות
של משיכת כספי החיסכון הפנסיוני שלהם בהווה
 פגיעה בלתי הפיכה בכיסויים הביטוחייםהקיימים להם בקרן הפנסיה ,ובעתיד  -פגיעה
בלתי הפיכה בקצבת הזקנה לה יהיו זכאים",
מסבירים ברשות.
הטיוטה החדשה מביאה לתרעומת בקרב סוכני
הביטוח .מהלשכה נמסר בתגובה" :מטיוטת
החוזר עולה שיש פגיעה חמורה ביותר בחופש
העיסוק ,התייחסות מפורטת יותר תנתן על ידנו
בהתנהלות מול הממונה על רשות שוק ההון
ישירות".

שילוב מוצרים שלא ברישיון

עוד מוצע לקבוע כי בעל רישיון היוצא בפרסום
בכלי התקשורת ,בחוזר ,באמצעות אמצעי
דיגיטלי ,דואר ,דואר אלקטרוני ,פקס ,אינטרנט
או בכל אמצעי אחר ,יציין במסגרת אותו הפרסום
באופן ברור ובולט את סוג בעל הרישיון המבצע
את הפרסום ואת שמו כפי שהוא מופיע ברישיון

ביטוח
ופיננסים

תרעומת בקרב סוכני הביטוח על הפגיעה החמורה בחופש העיסוק | צילוםshutterstock:

שניתן לו על ידי הרשות.
על פי ההוראות המוצעות" :בעל רישיון הפונה
ללקוח לשם מתן שירות שאינו במסגרת רישיון
סוכן ביטוח רישיונו ,לא ישלב מכירת מוצר
ביטוחי או פנסיוני באותה השיחה או הפגישה עם
הלקוח .בעל הרישיון המבקש לתת שירות אחר
יקבל ויתעד את הסכמתו בכתב של הלקוח כי הוא
מודע לכך שהשירות מתייחס למוצרים שאינם
מוצרי ביטוח או מוצרים פנסיונים המנוהלים על
ידי הגופים המוסדיים ואינו מפוקח על ידי רשות
שוק ההון".

לקוח מועבר

הרשות ממליצה כי על בעל רישיון ליזום פנית
שירות ל"לקוח מועבר" (לקוח שלא היה מעורב
במינוי הסוכן כתוצאה מרכישת תיק ביטוח ,מיזוג
סוכנויות או מינוי בעל הרישיון באופן אחר)
במהלכה ישאל בעל הרישיון את הלקוח המועבר
האם הוא מעוניין בשירותיו של בעל הרישיון.
בטיוטה מובהר ,כי "החליט הלקוח המועבר כי
הוא מעוניין בשירותיו ,יפרט ללקוח המועבר
את המוצרים שלגביהם בעל הרישיון הינו הגורם
הרלוונטי לפניותיו ,אופן קבלת השירות לרבות

דרכי התקשרות ,ימי עבודה ושעות קבלת קהל
במשרדו ,אם קיימות".
בנוסף ,ולמעט ממצב שבו הלקוח הועבר כתוצאה
ממיזוג סוכנויות" ,על הלקוח המועבר לחתום
על ייפוי כוח חדש לטובת בעל הרישיון בהתאם
לקבוע בהוראות חוזר ייפוי כוח".

הסכמת הלקוח מראש

הטיוטה מתייחסת גם לשכר מהלקוח והחזר
הוצאות ,ומציעה לקבוע כי בעל רישיון אשר גובה
תשלום מהלקוח יפרט לו בכתב ובאופן מלא גם את
סכום התשלום הכולל שהוא גובה וגם את הרכיבים
השונים בגינם נגבה התשלום ,ואת גובה התשלום
עבור כל אחד מהם .על בעל הרישיון לקבל את
הסכמת הלקוח מראש ובכתב לפני מתן השירות.
ממשקים דיגיטליים חינמיים
הרשות מציעה גם לקבוע כי בעל רישיון המעניק
שירותים בתשלום ללקוח הכוללים קבלת מידע
או העברת מידע שקיים באתרים של הגופים
המוסדיים או בממשקים דיגיטליים של רשות שוק
ההון ,ושניתן לקבלם ולהעבירם ללא כל עלות –
יעדכן את הלקוח כי באפשרותו לעשות פעולות
בממשקים השונים ללא כל עלות.

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"לית הלשכה :בשמת כרמון | כתיבה :רונית מורגנשטרן,
מערכת "ביטוח פיננסים" | מפיקה :אביגיל בנס | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין:
שי שמש ,טל' 7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילום השער | shutterstock :צילומי אילוסטרציהshutterstock :
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ועדת השרים לחקיקה :הבנקים יוכלו להעניק
ייעוץ פנסיוני גם באמצעים דיגיטליים
ועדת השרים אישרה בתחילת השבוע את הצעת החוק של שר האוצר אביגדור ליברמן ⋅ נשיא הלשכה
אייזיק אמר בתגובה" :החלטה מקוממת; נבחן את צעדינו בעניין" > רונית מורגנשטרן

ו

עדת השרים לענייני חקיקה אישרה בתחילת
השבוע את הצעת החוק של שר האוצר
אביגדור ליברמן ,לפיה יוכלו הבנקים להעניק
ייעוץ פנסיוני גם באמצעים דיגיטליים .הבנקים
רשאים כיום להעניק ייעוץ רק בסניף בפגישה
מול הלקוח ,לפי אישור שניתן לבנקים בעקבות
רפורמת בכר מ־ .2005בתקופת הקורונה ועד ל־25
באפריל  2022נקטה רשות שוק ההון בעמדת "אי
האכיפה לגבי מתן ייעוץ פנסיוני ללקוחות קיימים
על ידי תאגיד בנקאי שלא בסניפים".
הצעת החוק שאושרה אינה מבטלת את האיסור
שחל על יועץ פנסיוני של הבנק לפגוש לקוחות
מחוץ לסניף למטרת ייעוץ ,או להתקשר עם נציגות
עובדים במטרה להעניק ייעוץ פנסיוני לעובדים
מאותו ארגון.

פגיעה בתחרות ובציבור

בעקבות אישור הצעת החוק בוועדת השרים
לחקיקה ,אמר נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק:
"מקומם לדעת ששוב הממשלה בוחרת לרכז

ולהגדיל את כוחם של הבנקים על חשבון העסקים
הקטנים והציבור הרחב.
"מדובר בהשלכות בעלות השפעה מרחיקת לכת.
הסרת המגבלות הקיימות במסגרת החוק עלולה
להוביל להגדלת הריכוזיות תוך פגיעה משמעותית
בתחרות הוגנת .אנחנו כלשכה נבחן את צעדינו
בעניין".

אייזיק" :הסרת המגבלות הקיימות במסגרת החוק עלולה
להוביל להגדלת הריכוזיות תוך פגיעה משמעותית בתחרות
הוגנת .אנחנו כלשכה נבחן את צעדינו בעניין"
עוד טוען אייזיק ,כי הבנקים מחויבים בחקיקה
להיות בקשר עם לפחות  85%מהיצרנים בשוק ,והם
לא עומדים בתנאי החוק" .אנחנו מתנגדים לכל
הפרה של האיזונים שנקבעו בוועדת בכר בינינו

נשיא הלשכה בפניה לחברות
הביטוח ובתי ההשקעות :שלמו
העמלות לסוכנים לפני ה־ 9לחודש

נ

לבין הבנקים .קיימת סבירות גבוהה כי מתן הרשאה
לבנקים לעשות שימוש באמצעים דיגיטליים ,כמו
גם בכלי עבודה שעד כה היו אסורים במסגרת
החקיקה הקיימת  -יוביל הדבר למימוש חששה של
ועדת בכר ומאזן הכוחות שוב ייטה באופן משמעותי
לטובת הבנקים ,אשר כידוע מערכותיהן הנתמכות
במשאבים גדולים מהוות להן יתרון בולט בהשוואה

שיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק פנה ליצרנים –
חברות ביטוח ובתי השקעות – בבקשה להקדים את
תשלומי העמלות לסוכני הביטוח לפני ה־ 9בכל
חודש.
הראשונה שנענתה לבקשת אייזיק היא חברת הפניקס
שהודיעה כי תקדים את תשלום העמלות ,הן באלמנטרי
והן בחיים ופנסיוני ,ל־ 8בכל חודש.
"חברות הביטוח משלמות את עמלות הסוכנים בין ה־9
לחודש ,המוקדם ביותר ,ועד ה־ 18בחודש .בתי ההשקעות
משלמים עוד יותר מאוחד – ב־ 25בחודש ",מסביר אייזיק.
שלמה אייזיק ׀ צילום:
"לכן ,פניתי אל כל היצרנים בבקשה להקדים את
באדיבות יונט
תשלום העמלות על מנת להקל על הסוכנים שצריכים
לשלם ,ברוב המקרים ,את שכר עובדיהם ב־ 10בחודש .אני
שמח שהפניקס כבר נעתרה לבקשתי והיא תקדים את התשלומים ל־ 8בכל חודש .אני מצפה
מיתר החברות להיענות גם כן לבקשה" ,אמר אייזיק.

לתשתיות ההפצה האחרות הפועלות כיום במשק".
נשיא הלשכה סבור כי המהלך של הרחבת שירותי
הייעוץ הניתנים על ידי הבנקים גם לאמצעים
דיגיטליים יעמיק את חוסר האובייקטיביות של
הייעוץ הפנסיוני בתאגידים הבנקאיים ובנוסף,
יוביל להגדלת הריכוזיות כמו גם הגדלת רווחיות
הבנקים מכספי הציבור תוך פגיעה קשה בתחרות
– ממהלך שכזה ביקשה רפורמת בכר להימנע
ומשכך יש לשמר את האיזונים הקיימים ולהימנע
מביטול האיסורים הקיימים החלים על הבנקים
במסגרת חוק הייעוץ".

חוסר אובייקטיביות

בהסבר להצעת החוק נכתב כי" :בשנים האחרונות
חלה התפתחות טכנולוגית משמעותית ,המאפשרת
ללקוחות לקבל שירותים בנקאיים מרחוק ,ללא
צורך בנוכחות פיזית של מבקש השירות או נותן
השירות .האיסור הקבוע בחוק פוגע ביכולתם
של לקוחות היועצים הבנקאיים לקבל ייעוץ
פנסיוני אובייקטיבי באופן דיגיטלי ,מתקדם ונוח.
בנוסף ,כיום ,חרף הציפיות כי הייעוץ הפנסיוני
האובייקטיבי יהפוך להיות לשירות נפוץ ובעל ערך
לציבור ,ניכרת ירידה מתמשכת בהיקף הייעוץ
ובמספר בעלי רישיון יועץ פנסיוני.
כמו כן ,התפרצות נגיף הקורונה המחישה הלכה
למעשה את הצורך הקיים בשוק לקבלת שירותי
ייעוץ פנסיוני דיגיטלי ,זאת לאור צמצום היכול
של לקוחות להגיע לסניף הבנק .זאת ,בשעה
שהשינויים בשווקים בארץ ובעולם וסיום או צמצום
העסקתם של עובדים רבים ,מביאים לעלייה בצורך
לקבלת ייעוץ פנסיוני".
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חוזרים להפגש :הלשכה הודיעה על שורת
כנסים החל ממרץ 2022
השיא – בכנס המרכזי והגדול ביותר של הלשכה שיערך בנובמבר – הכנס הפנסיוני-אלמנטרי באילת ⋅
בנוסף החליטו בלשכה כי מנהל השיווק יהיה הגורם האחראי על ניהול הכנסים במקום ועדת כנסים
ואירועים שבוטלה > רונית מורגנשטרן

כ

נשיא הלשכה .גם סוגיה זו נתונה לאישור
המועצה הארצית.

נס המחוזות שיתקיים ב־ 23במרץ
 2022באולם לאגו בראשון לציון יפתח
שורת כנסים ארציים של לשכת סוכני
הביטוח ,ששיאם בכנס הפנסיוני-אלמנטרי
בשיחה פתוחה שקיים נשיא הלשכה השבוע עם
שיתקיים בנובמבר באילת .בישיבת הוועד
חבריה ,באתר הפייסבוק של המכללה ,סיפר
המנהל האחרונה נבחר סו"ב מאיר רוטברג
אייזיק בנוסף לדברים שחלקם הובאו לעיל ,כי
לתפקיד יו"ר מחוזות וסניפים ,ומינויו יובא
הלשכה מקדמת שיתוף פעולה עם איגוד חברות
לאישור המועצה הארצית.
הביטוח להכשרת עובדים לתעשיית הביטוח.
במאי יתקיים כנס הבריאות או כנס הפיננסים
"נמצב את הלשכה מול חברות הביטוח כמי
הארצי; ביוני כנס בריאות או פיננסים .כל
לאחר הפסקה ארוכה  -חוזרים לכנסים הפרונטליים | צילוםshutterstock :
שיכולה להכשיר כוח אדם איכותי לתעשיית
הכנסים מתוכננים להיות פרונטליים.
הביטוח בישראל".
ניהל בשנים האחרונות שי שמש ,שפרש מתפקידו
לאחרונה בוטלה ועדת כנסים ואירועים
ביוזמת הנשיא סו"ב שלמה אייזיק ,וזאת כחלק בתחילת החודש" .לאחר דוח הביקורת החקירתית עוד סיפר נשיא הלשכה ,כי הקים צוות שבודק
מיישום דוח הביקורת החקירתית של רו"ח קובי הבנו שיש בעיה בעובדה שחברי ועדת הכנסים את נושא הייעוץ החיצוני לחברי הלשכה .לדבריו,
נבון .לדברי נשיא הלשכה ,מי שינהל בלשכה והאירועים הם סוכנים ובראשה עומד סוכן ביטוח .מספר היועצים כיום גדול מדיי ,והשימוש בהם הוא
את הנושא יהיה מנהל השיווק שלה; בימים אלה לכן נעביר את זה למנהל השיווק וכל התהליך יהיה דל ביותר" :הצוות ימליץ איך לעבוד עם יועצים
פועלת הלשכה לאיתור מי שייכנס לתפקיד אותו מבוקר ומגובה באסמכתאות הנדרשות" ,מסביר חיצוניים בצורה יותר אפקטיבית" ,אמר אייזיק.

חיזוק הלשכה

תרימו לה ,תרימו!
קופות הגמל להשקעה של הראל בראש טבלת התשואות ב2021-

מקום 1

15.41%

12

החודשים
האחרונים

הראל מובילה עם תשואה של  15.41%ב 12-החודשים האחרונים

הנתונים מתייחסים למסלול הכללי בהראל גמל להשקעה ונכונים לחודש דצמבר ,2021בהתאם לאתר הגמל-נט של משרד האוצ .ר תשואה ממוצעת של 3
השנים האחרונות .10.24% :תשואה ממוצעת ב 5-השנים האחרונות ,7.04% :סטיית תקן ל 5-השנים האחרונות  .6.44התשואה הינה ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד .אין באמור כדי להוות יעוץ או שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים של כל אדם.

ללקוחות שלכם מגיע
לנסוע בראש שקט,
No matter what.

הביטוח של פספורטכארד
נותן ללקוחות שלכם שקט נפשי
לאורך כל הביקור בחו"ל
חברת ביטוחי הנסיעות הגדולה בישראל
מוקד השירות לסוכן עומד לרשותכם
בדוא"ל AgentService@PassportCard.co.il :בטלפון 1800-800-930 :או בוואטסאפ052-3220440 :
באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי ( )2014בע"מ ,החברה המבטחת  -דיויד שילד חברה לביטוח בע"מ
בהתאם לתנאי הפוליסה ,חריגיה וסייגיה .ההצטרפות לביטוח כפופה לחיתום רפואי .ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים
בחו"ל באמצעות הכרטיס וכפוף למגבלות השימוש בכרטיס .עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים.
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אייזיק לברקת :יש לבחון הקטנת עלויות
האגרות החריגות המוטלות על סוכני תאגיד
סוכני הביטוח נדרשים לשלם כיום שלוש אגרות בסכום מצטבר של אלפי שקלים בשנה ,שכוללות
כפל תשלום ⋅ ״מבקשים למזער העלויות החריגות עבור סוכני הביטוח״ > רונית מורגנשטרן

נ

שיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק ,פנה
לממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ד"ר
משה ברקת ,בבקשה לבחון את התשלומים
החריגים על אגרות הנדרשות מסוכן תאגיד.
"סוכן תאגיד נדרש לשלם מידי שנה שלושה
תשלומים שכותרתם "אגרות" - 1 :תשלום אגרת
סוכן ביטוח יחיד ,אגרה המשולמת למשרד האוצר/
רשות שוק ההון;  - 2תשלום אגרת סוכנות תאגיד,
משולמת לאוצר/רשות שוק ההון;  - 3תשלום

אגרת חברות ,המשולמת לרשם החברות״ ,מסביר
אייזיק בפנייתו לברקת.

תשלומי כפל

לדבריו ,סך כל תשלומי שלוש האגרות ,נכון
לשנת  ,2022מגיע לכדי סך של  4,000שקל.
"לכל הדעות מדובר בעלויות אגרה חריגות
במיוחד שאינן באות לידי ביטוי בעיסוקים אחרים

במקצועות החופשיים המאוגדים במסגרת תאגיד,
מה גם ,שיש בהן כפל תשלום לרשויות המדינה״,
אומר אייזיק.
״מבלי לגרוע מחשיבות פעולותיה של רשות
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,איננו מוצאים הגיון
בתשלומי כפל ,ומשכך ,אנו מבקשים את בחינתך
המחודשת על מנת למזער באופן משמעותי
עלויות חריגות אלו המהוות הכבדה משמעותית
לסוכני ביטוח הפועלים באמצעות תאגיד".

חדשות ׀

בעקבות המכירה לווישור גלובלטק :שתי
בכירות נוספות עוזבות את איילון ביטוח
בשבועות האחרונים פרשו כמה בכירים באיילון ,וזאת תחת המנכ"ל החדש שרון רייך
ובעקבות העברת השליטה בקבוצה לחברת ווישור־גלובלטק > רונית מורגנשטרן

ל

אחר שבשבועות האחרונים הודיעו
מספר בכירים על פרישה מאיילון
ביטוח ,התווספו לכך השבוע גם ד"ר
נאוה ניב־סרודיו ,ראש אגף הבריאות בחברה
ורונה יוסף ,מנהל אגף ההשקעות ,שהודיעו על
רצונן לסיים את תפקידיהן בחברה.
דר' נאוה ניב סרודיו ,הודיעה על פרישה מהחברה
בתום  6שנות כהונה ,וזאת לטובת תפקיד בכיר
בתאגיד מוביל בתחומי בריאות ושירותי רפואה
מתקדמים בישראל .בהודעתה לחברה ציינה "כי
הייתה לה חוויה גדולה להוביל את השינוי הגדול
בתחום הבריאות באיילון ,בנתח השוק ,ברווחיות,
בשירות ובצירוף עסקים חדשים לאגף".
רונה יוסף ,מנהלת אגף ההשקעות של איילון,
הודיעה גם היא על רצונה לסיים את תפקידה
בחברה לאחר  6שנים .נמסר כי "במהלך
תפקידה בנתה יוסף אגף השקעות מקצועי
ואיכותי ,אשר השיג תוצאות מצוינות לאיילון.
בנוסף ,יזמה והובילה את בניית והשקת מוצר
"משכנתא הפוכה" באיילון ,שזכה להצלחה רבה
ואף נבחר למוצר השנה לשנת ."2021

שורת מינויים חדשים

בשבועות האחרונים פרשו כמה בכירים
באיילון ,וזאת תחת המנכ"ל החדש שרון רייך
והעברת השליטה בקבוצה לחברת ווישור
גלובלטק ,שצפויה להתבצע במאי .2022

נאוה ניב־סרודיו( ,מימין) ורונה יוסף | צילום :אילן בשור ,אייל לגזיאל

עוזית ויינשטיין ,ששימשה כסגנית מנהל
חטיבת ביטוח בריאות בכלל ,תחליף את ד"ר
ניב־סרודיו כמנהלת אגף בריאות.
עו"ד ישראל מוסנזון ,שכיהן בתפקיד היועץ
המשפטי של איילון אחזקות ואיילון ביטוח
ב־ 15השנים האחרונות ,ומזכיר החברה בקבוצת
איילון ,הודיע על פרישתו לפני כשבועיים.
במקומו מונתה עו"ד לייזה חיימוביץ לכהן
כיועצת המשפטית החדשה של קבוצת איילון.
איתמר פרבשטיין ,סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף
חיסכון לטווח ארוך באיילון חברה לביטוח ,פרש
לאחר קדנציה של  6שנים בתפקיד .במקומו
מונה ניר וטנר; עוד פרש גדעון רוזוליו ,ראש
אגף הביטוח הכללי  -עסקי באיילון ,שסיים

קדנציה של  4שנים; דודי לוי ,המסיים את
תפקידו כמנכ"ל סוכנות פלתורס ,יחליף את
רוזוליו; רוני ליכטנשטיין-שני ,מנהלת אגף
מטה ,חדשנות ומשאבי אנוש באיילון ,שכיהנה
בתפקיד במשך ארבע וחצי השנים האחרונות,
הודיעה גם היא לאחרונה על פרישה מהתפקיד.
גל הפרישות מתרחש לאחר שבדצמבר
האחרון הודיע אריק יוגב על פרישתו מתפקיד
מנכ"ל איילון ביטוח .באוקטובר  2021הודיע
מוקי אברמוביץ ,יו"ר דירקטוריון החברה הבת
איילון ביטוח ,על סיום תפקידו בחברה .במקומו
מונה לתפקיד אביגדור קפלן .שניהם נימקו
את פרישתם בכך שהם מפנים את מקומם כדי
לאפשר לווישור למנות את נבחריה בחברה.

כנס מחוזות הלשכה

ברוכים הבאים 2022
תכניות עבודה ניהול יעדים ארגז כלים

23.3.2022

לאגו ,ראשון לציון
פרטים נוספים בקרוב...
סו"ב שלמה אייזיק
נשיא הלשכה

סו"ב תדהר סאטובי
יו"ר מחוז הצפון

סו"ב מושיק בן פורת
יו"ר מחוז השרון

סו"ב גיא לוי עזר
יו"ר מחוז המרכז

סו"ב אבי שבי
יו"ר מחוז שפלה

סו"ב עופר חורש
יו"ר מחוז ירושלים

סו"ב גבי מלכה
יו"ר מחוז דרום

ההשתתפות לחברי הלשכה הינה ללא עלות
עלות השתתפות למי שאינו חבר לשכה  200 -ש"ח
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עד הבית :כתב שירות ביקור רופא חוזר לפעילות
הראל ביטוח היא החברה הראשונה להחזיר את כתב השירות באמצעות חברת "ביקורופא" ⋅ יו"ר
ועדת הבריאות בלשכה" :מוצר נדרש חד־משמעית" > רונית מורגנשטרן

ח

מש וחצי שנים לאחר שבוטלו רוב כתבי
השירות הרפואיים,מחזירה הראל ביטוח
את כתב השירות ביקור רופא בבית,
אותו השיקה בימים אלה .השירות יינתן באמצעות
חברת "ביקורופא".
בהודעת החברה לסוכניה היא מדגישה כי
מדובר על שירות בלעדי שלה ,שכולל גם מתן
מרשם לתרופות וכן אפשרות לביצוע בדיקות
מעבדה .כתב השירות ניתן לרכישה החל מהיום
(ב') למבוטחים קיימים בתוכניות הבסיס לביטוח
בריאות ומחלות קשות ,וכן למצטרפים חדשים
לתכניות אלה.
במקום בו לא ניתן לשלוח רופא למקום שבו
נמצא המנוי ,המבוטח רשאי (באישור מראש של
הספק) להגיע לרופא אחר ,ולקבל החזר בגין
ההוצאה בפועל (עד  250שקל בניכוי השתתפות
עצמית).

נגישות קצרה יותר

סו"ב נחמה גולדווסר ,יו"ר ועדת הבריאות

נחמה גולדווסר | צילום :באדיבות המצולמת

בלשכה ,מסרה בתגובה :המוצר נחוץ לאוכלוסיות
מסוימות ומהווה פתרון ראוי במבחן העלות מול
תועלת .זהו מוצר נדרש חד משמעית שנותן מענה
אפילו בזמן חופשה .העלות זולה במיוחד ,והוא
ניתן לא רק בבית.

"צריך רק לבדוק את נגישות השירות ,כי
הוא קיים גם בקופות חולים; גם קופות החולים
מתחייבות ל־ 3שעות .כתב השירות של הראל
יהיה רלוונטי ונחוץ במידה ויתחייבו לביקור תוך
זמן קצר יותר מהקופה ואז הדבר באמת יאפשר
לקנות רפואה פרטית".
סו"ב ורדה לבקוביץ ,שותפה ב"עולם הבריאות",
לשעבר סגנית יו"ר ועדת הבריאות ,מזכירה כי
ב־ 2016בוטלו רוב כתבי השירות ,למעט שלושה,
בתחום הבריאות .למרות מאבקי הלשכה נגד
הרפורמה ,הם בוטלו לבסוף" .מי שהייתה אחראית
על הביטול והרפורמה הייתה הממונה הקודמת,
דורית סלינגר ,שטענה שהכיסוי מיותר ,אין בו
שימוש בו והוא קיים בקופת החולים" ,מספרת
לבקוביץ.
"אחת הצלקות הקשות בתפקידי הייתה רפורמת
כתבי השירות; השקת כתב השירות ביקור רופא עד
הבית שאושר למכירה חוזרת על ידי חברת הביטוח
הראל היא מבורכת ,כמו גם האישור שניתן בידי
הממונה על שוק ההון הנוכחי ד"ר משה ברקת".
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עובד נפל מסולם במהלך עבודתו -
האם יפוצה על ידי המעסיק?
בית המשפט קובע בפסיקתו כי במקרים מסוג זה שאלה בנוגע למסגרת הפגיעה  -אלא מתמקד
בשאלת אחריות המעסיק לנזקיו של העובד ובשאלת גובה הנזק שנגרם > עו"ד ג'ון גבע

ב

בית משפט השלום בבת ים נדונה
תביעתו של פלוני כנגד חברת שופרסל
וכנגד כלל חברה לביטוח .פסק הדין
(ת"א  )2497-04-18ניתן בינואר  ,2022מפי
השופטת ליעד שגב.
לבית המשפט הוגשה תביעה לפיצוי התובע
בגין נזקי גוף אשר נגרמו לו במהלך עבודתו אצל
שופרסל אשר בוטחה בזמנים הרלוונטיים אצל
כלל ביטוח.
על פי הנטען בכתב התביעה ,בחודש אוגוסט
 ,2015החל התובע לעבוד כאיש מכירות של
מוצרי חשמל בחברת שופרסל .כארבעה חודשים
לאחר מכן ,במהלך יום עבודתו ,נאלץ התובע
לטפס בסולם רב שלבי על מנת להוריד מוצר,
אשר הוצב במדפים העליונים ,כאשר לפתע
הסולם קרס והתובע נפל והוטח אל הרצפה מגובה
של מטר .כתוצאה מהנפילה ,נגרמו לתובע נזקים
שונים ונקבעה לו נכות לצמיתות.
בכתב הגנתן הכחישו הנתבעות כי הסולם
קרס .לטענתן" ,סולמות לא קורסים כך סתם
אלא אם לא מוודאים נעילה של רגלי הסולם
בטרם הטיפוס עליו .משלא עשה כן התובע ,הרי
שהאחריות לקרות התאונה רובצת לפתחו בלבד”.

שאלת האחריות

צילום :באדיבות המצולם

בין הצדדים לא הייתה מחלוקת ,כי התובע נפגע
במסגרת עבודתו וכן לא הייתה מחלוקת באשר
לאופן בו נפגע .הצדדים נחלקו בשאלת אחריותה
של חברת שופרסל לנזקיו של התובע ובשאלת
גובה הנזקים אשר נגרמו לו כתוצאה מהתאונה.
לאחר שמיעת טענות הצדדים ובחינת הראיות
בתיק ,קבע בית המשפט כי דין התביעה להתקבל.
תחילה ציין בית המשפט כי למרות שלא הייתה
מחלוקת באשר לעובדה שהתובע נפל בעת
עבודתו בחברת שופרסל ,שעה שעשה שימוש
בסולם השייך לה ,הרי שלא הייתה לתובע ידיעה
ברורה על הגורם שהביא לנפילתו ובניגוד לדברים
שעלו מכתב התביעה ומעדותו ,התובע לא ידע
להסביר את הטעם לכך .בהתאם לכך נקבע כי
לא הוכח שהסולם עליו טיפס התובע אינו תקין.
ואולם ,לא היה בכך כדי לפגוע בתביעתו של
התובע ולא פחתה חובתה של שופרסל לפצות את
העובד על נזקיו וזאת נוכח מכלול נסיבות התיק
וחובתה של שופרסל כמעסיקתו של התובע.

בירור הטענות

בית המשפט מוסיף כי הסולם ממנו נפל התובע
מצוי היה בבעלותה ,בחזקתה ובהחזקתה של חברת

הסולם ממנו נפל התובע מצוי היה בבעלותה ,בחזקתה ובהחזקתה של חברת שופרסל | צילוםshutterstock :

שופרסל .חרף כך ,בחרה שופרסל שלא לבדוק את
הסולם ולא לבדוק את טענותיו של התובע לאחר
התרחשות האירוע .גם אם במהלך שמיעת הראיות
התברר כי התובע אינו יודע אם היה כשל בסולם
ואם כן מה הוא ,הרי שבזמנים הרלוונטיים לתאונה
ובמועד הגשת התביעה ועד לבירורה עמדה גרסתו
של התובע כי הסולם לא היה תקין.
ואולם ,בית המשפט הדגיש כי שופרסל נמנעה
מלנקוט כל צעד שעשוי היה לסייע לה בבירור
טענותיו של התובע ועשוי היה להבהיר את מצבו
הפיזי של הסולם ,או מצב העניינים בעת התרחשות
התאונה .הימנעותה של שופרסל מלנקוט צעד
פשוט ביחס לחפץ המצוי ברשותה פעלה לחובתה,
הן כמעסיקה בטרם הגשת התביעה והן כבעלת
דין משהוגשה התביעה .כך למשל ,העידה מנהלת
הסעיף בו הועסק התובע ,כי מי שנכחה בסניף בעת
אירוע התאונה הייתה נאמנת הבטיחות .למרות
זאת ,לא זומנה נאמנת הבטיחות למתן עדות ולא
נגבתה ממנה גרסתה באשר להתרחשויות שאירעו
בזמן עבודתה.

אשם תורם

עוד הוסיף בית המשפט ,כי ניתן היה להוכיח
באופן פשוט וקל כי הסולם תקין ,וזאת בניגוד
לטענתה של חברת שופרסל .כך למשל ,ניתן היה
לצרף את אישורי נאמנת הבטיחות בדבר תקינות

הסולם או תצהיר בו היא מעידה כי בדקה את
הסולם ומצאה כי הינו תקין .כמו כן ,ניתן היה
להביא את הסולם לבדיקה על ידי מומחה ,לתעד
את מצבו ,לבדוק אותו או לפחות את יציבותו,
לצלם אותו בסמוך לאחר האירוע וכדומה.
באשר לאשם התורם שנטען ביחס לעובד
שנפגע מהנפילה ,קבע בית המשפט כי היה על
התובע לבדוק את יציבות הסולם קודם לטיפוסו
עליו .יחד עם זאת ,משלא נבדק הסולם ואף לא
הוצג ,לא הייתה ראיה כי בדיקה שכזו הייתה
מונעת את התרחשות התאונה .בהיעדר הראיות
הנחוצות ,אותן בחרה שופרסל שלא להגיש,
ובשים לב למערכת היחסים שבין התובע לבין
שופרסל ולחובות המוטלות על מעבידים כלפי
עובדיהם ,גם בראי ההלכה הפסוקה ,יוחס לתובע
אשם תורם בשיעור של  10%לפגיעתו.
סוף דבר ,בית המשפט קיבל את התביעה וחייב
את הנתבעות לשלם לתובע סך של 112,400
שקל (לאחר ניכוי תגמולי המוסד לביטוח לאומי
ולאחר הפחתה בשיעור  10%עקב אשם תורם),
ובתוספת שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט.
עד למועד כתיבת שורות אלה ,לא ידוע אם
הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.
הכותב הוא יועמ"ש למחוזות המרכז ,השרון
וירושלים בלשכת סוכני ביטוח
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דוד ליפקין

חברות הביטוח המובילות :ריווחיות
גבוהה בשל הקיטון בתשלומי הקורונה

כ

מה מחברות הביטוח המובילות דיווחו על שיפור חד בריווחיות בשנת - 2021
שיפור שנובע מקיטון בתשלומי פיצויים על נזקי מגפת הקורונה וגידול בהכנסות
מביטוחי סייבר .מאידך ,חל גידול בתשלום פיצויים על נזקי אסונות טבע ,בעיקר
בארה"ב.
 :ZURICHהמבטחת החמישית בגודלה באירופה דיווחה על גידול של  35%ברווח
התפעולי ל־ 5.7מיליארד דולר ב־ ,2021הרווח הגבוה מאז שנת  .2007הרווח נובע
בעיקר מירידה חדה בתביעות הקורונה ,שיפור בפוליסות הביטוח ועליה בהכנסות
מפרמיות הביטוחים .אבל החברה ספגה מהלומה מגידול בתביעות על נזקי אסונות
טבע ואירועי מזג האויר .הרווח נטו עלה ב־ 36%ל־ 5.2מיליארד דולר.
 2021 :CHUBBהייתה השנה הטובה בהיסטוריה של חברת הביטוח האמריקאית.
ההכנסה נטו של החברה זינקה ל־ 8.5מיליארד דולר ,לעומת  3.5מיליארד דולר
ב־ .2020התפלגות ההכנסות מראה שהחברה הרוויחה מביטוחי משנה  3.7מיליארד
דולר ,עליה חדה של  ,200%והרווח מהשקעות הסתכם ב־ 3.7מיליארד דולר ,רווח כפול
מאשר בשנת .2020
 :BEAZLEYחברת הביטוח הבריטית ,הפעילה בסינדיקטים של לויד'ס ,דיווחה
שחזרה לריווחיות הודות לעליה בפרמיות ביטוחי סייבר וזינוק של  49%בביטוחי
סיכון .המבטחת נפגעה בשנת  2000מביטול אירועים מבוטחים בשל הקורונה .החברה
המתמחה בביטוחי רכוש ,סייבר וסיכונים פוליטיים ,דיווחה על רווח של  369.2מיליון
דולר ב־ ,2021לעומת הפסד של  50.4מיליון דולר ב־.2020

דרוש/ה עובד/ת בק אופיס לסוכנות הביטוח של
לשכת סוכני הביטוח! ליסוב ,סוכנות הביטוח של
לשכת סוכני הביטוח מגדילים פעילות ומבקשים
לקבל קו"ח עבור עובד/ת בק אופיס .העבודה
במשרדי הלשכה בת"א .מייל לשליחת קו"ח ־
lishka@insurance.org.il
למשרד ביטוח ותיק בהרצליה דרוש/ה פקיד/ה מנוסה
בתחום האלמנטרי-דירות+רכב .עם ניסיון .ידע בהפקה,
באפי ואופיס .יכולת טובה למו"מ עם הלקוחות .נא
לשלוח מידע לeli@eba-ins.co.il -
לסוכנות ביטוח חיים ופנסיונית דרוש/ה מתמחה
בביטוח פנסיוני ללימוד מיטבי של רזי המקצוע
ולהשתלבות בסוכנות- 0505293836 .שאול בר
לסוכנות ביטוח בבאר שבע דרוש/ה פקיד/ה לעבודה
אדמיניסטרטיבית בענפי הרכב וענפי ביטוח נוספים.
דרישות התפקיד :שליטה מלאה ביישומי אופיס ,ידע
וניסיון בעבודת ניהול משרד ,ניסיון בביטוח יתרון.
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד .מייל לשליחת
קורות חיים ,psifas2021@gmail.com:טלפון
086289911
מחפשים עובדת לתחום האלמנטר – מתמחה בתחום
חיתום עסקים ,חיתום רכב ודירה .שתי אופציות:
 .1מישהו שסיים את הלימודים ומעוניין להשתלב
בסוכנות ביטוח .2 .ניסיון מיקום :תל אביב שכר:
במעמד הראיון תנאים טובים ,אווירה משפחתית,
משרד בוטיק ,קרובים לשרונה ולקניון טי אל וי לפנות
להילה 052-6103771 -
מחפשים פקידת אלמנטרי ,ידע ברכב ודירות ,יתרון
לעסקים .דגש על תביעות וידע בהפקות .משרה מלאה
ברחובות ציפיות שכר – במעמד ראיון העבודה .להיות
בקשר מול אורית  0526444499קורות חיים למייל:
orits@shimshi.net
סוכן ביטוח בתחילת הדרך? לסוכנות הביטוח
"מישורים" באשדוד דרושה סוכנ/ת עם רישיון פנסיוני,
המעוניינים לבנות תיק ביטוח עצמאי לטווח ארוך .אנו
נספק שירותי תפעול ,משרד ,תוכנות ותיאום פגישות.

ג

ורמי הביטוח בלונדון מזהירים כי צפויות התייקרויות
נוספות בפרמיות ביטוחי הסייבר ,זאת בעקבות עליה
בדרישות לתשלומי כופר על ידי האקרים .כבר בשנה
החולפת היתה התייקרות של פרמיות ביטוחי הסייבר.
האזהרה הזו התפרסמה בתחילת השבוע ב"פייננשל
טיימס" ובעיתון הביטוח "אינשורנס דיי” ,אשר הזהירו
כי ריבוי מתקפות הסייבר ודרישות תשלומי הכופר
מכבידים על חברות הביטוח המתמחות בשיווק ביטוחי
הסייבר ומאידך ,גובה הפרמיות יכבידו על החברות.
הדבר גם נובע מהזינוק בתביעות המבוטחים להשתתף
בתשלומים להאקרים.
לפי נתוני חברת הייעוץ הביטוחי מארש ,מחיר הכיסוי
הביטוחי להגנה מפני מתקפות סייבר בארה"ב ברבעון
הרביעי של  2021זינק ב־ ,130%ואילו בבריטניה מחיר
הכיסוי הביטוחי התייקר ברבעון הרביעי ב־ .92%חברת
הייעוץ מציינת שהדבר מלחיץ את המבוטחים שכבר
מתמודדים עם האינפלציה בתחומי פעילות אחרים.

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות
בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

לוח הביטוח
דרושים

גורמי ביטוח בלונדון:
צפויות התייקרויות נוספות
בביטוחי הסייבר

קורות חיים למייל – ofir@mishorim-ins.co.il
אם אתה סוכן צעיר בתחום הפנסיוני וזקוק להפניות
וחיבור ללקוחות באזור הצפון – צור קשר לאפיקי הון -
eyal@afikeyhon.co.il ,054-4276891
בי פור יו סוכנות לביטוח מחפשת פקיד\ה אלמנטארי
עם ניסיון לענפי הרכב דירה בעיקר .המשרד במודיעין.
יש חנייה .לפרטים 0528741331
michaele@b4-u.co.il
לסוכנות ביטוח בבאר שבע דרוש/ה פקיד/ה לעבודה
אדמיניסטרטיבית בענפי הרכב וענפי ביטוח נוספים.
דרישות התפקיד  -שליטה מלאה ביישומי אופיס;
ידע וניסיון בעבודת ניהול משרד; ניסיון בביטוח יתרון.
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד .מייל לשליחת
קורות חיים psifas2021@gmail.com :טלפון
086289911
דרוש עו"ד עם ידע נרחב בביטוח אלמנטרי (חיתום
או תביעות) לתחום מעניין .מיקום גיאוגרפי לא משנה
־ העבודה מהבית .פניות בכתב (סודיות מובטחת) ל:
shahr35@hotmail.com
דרוש לסוכנות ביטוח ברחוב בר כוכבא בני ברק,
דרוש/ה חתם/ת פרט לעבודה מול סוכנים בענפי
הרכב והדירה .דרישות התפקיד :ידע והיכרות עם
מערכות ההפקה של חברות הביטוח ,יחסי אנוש
טובים .משרה מלאה ימים א'־ה' .יש לשלוח קורות חיים
למיילgil@hish :־ins.co.il

שכירות משנה
להשכרה בסוכנות ביטוח בתל אביב חדרי משרדים
מרוהטים .אופציה לשרותי משרד0505293836 .
shaul@eretzbar-ins.co.il
כיתה  /חדר הדרכה להשכרה בחיפה! להשכרה
בחיפה ,כיתת לימוד/חדר הדרכה ל־ 40אנשים
(אופציה לרכישת ציוד שולחנות ,כיסאות ,מקרן ,מסך),
משרד צמוד ,מטבחון .אזור הצ'ק פוסט .כניסה מיידית.
לפרטים ניתן ליצור קשר עם איציק עגיב בטלפון
050־7727795
להשכרה עד  3חדרי משרד ,במשרדי סוכנות ביטוח
פנסיונית במרכז תל אביב .כולל כל השרותים

(אפשרות לשיתוף פעולה –לא חובה).
shaul@eretzbar־ina.co.il
להשכרה :חדר מרוהט עם ציוד מחשבים ,כולל ארון
קיר ,במשרד שמאים ברחוב תובל  ,22קומה  ,2רמת גן.
המשרד כולל מטבחון ,שירותים ,פינת ישיבה לעוזר,
פינת המתנה ₪ 2,500 .בחודש .במידת הצורך ניתן
יהיה לשכור גם חניה בבניין .למעוניינים נא לפנות
לראובן כפתורי 052־3586060
משרד מפואר כ  65מ"ר כולל  3חדרים  +אופן ספייס
גדולבראשון לציון מאחורי קניון הזהב מחיר  52ש"ח
למ"ר כולל אחזקהמעלית  +מזגנים 0508844442
ששון מאירי
להשכרה במשרד מפואר ,חדר גדול כולל חלון
ענק .המיקום בראשון לציון ליד הסינמה סיטי ,חניה
חופשית ,השכירות חודש בחודשו ,מחיר פיקס כולל
(דמי ניהול ,חשמל ,ארנונה ,ניקיון יומי) .ניתן לקבל
מרוהט ,שלמה 052־2944888
להשכרה  2חדרים במשרד סוכנות ביטוח בפארק
אולימפיה ,רחוב מוטה גור  9פתח תקוה .החדרים
מרוהטים ,בכל חדר שולחן מנהלים גדול ועוד עמדה
לשימוש עוזר/ת מקצועי/ת .העלות הנדרשת כולל
חשמל ,ארנונה ,אינטרנט ,ועוד 4,000 :ש"ח  +מע"מ.
לפרטים ,שמוליק054 :־4946290
להשכרה משרד בר"ח שנקין בגבעתיים בבניין מגורים.
גודל  94מ"ר .נא לפנות לאריה 054־5210974

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
אנו רוכשים תיקי ביטוח ופנסיוני במכפיל גבוה ישנה
אפשרות לרכישה חלקית ועבודה משותפת לצד
תגמולים לכל החיים נשמח להפגש,שרמן סוכנות
לביטוח-מוטי office@insisrso.com .0528151188
חושן סוכנות לביטוח ופיננסים בע"מ מעוניינת
ברכישת תיק אלמנטרי מכל גודל שהוא בתנאים
טובים ,שיתוף פעולה או ליווי מתמשך.לפרטים גיא
קפלן 0525690573
ערן בר סוכנות לביטוח בע"מ ,עם התמחות עסקית
מחפשת לרכוש תיקי ביטוח אלמנטארי בכל גודל,

רכישה מלאה או שותפות ,אפשרויות תפעול ויצירת
פנסיה עתידית .לפרטים יש לפנות לערן 054־.2004455
סודיות מובטחתeran@bar .־ins.co.il
שת"פ ורכישת תיקי ביטוח אם אתה סוכן צעיר בתחום
הפנסיוני וזקוק להפניות וחיבור ללקוחות באזור הצפון
– צור קשר לאפיקי הון – eyal@afikeyhon.co.il,
054־4276891
מעוניינים לרכוש תיק ביטוח פרט .משלמים מכפיל
גבוה ובמזומן ,ניתנת האפשרות להמשיך לעבוד עוד
מספר שנים 052־ 3688700מייל303@5052323.co.il :
אין לך בתיק הביטוח דור המשך ומעוניין לפרוש? האם
הדרך היחידה היא מכירת התיק? אז זהו ,שלא! אצלנו
באיכויות פיתחנו מתווה בה יוכל הסוכן גם לפרוש וגם
ליהנות מהתמלוגים לאורך כל החיים .אם גם אתה
כזה נשמח להפתיע אותך לטובה ולהיפגש .ליצירת
קשר ותיאום פגישה ,אסף יגר 052־ 4241333המודעה
מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים.
סו"ב יקר/ה ,מעוניין להיכנס לתחום ייעוץ
המשכנתאות ולא יודע איך? בבעלותי חברת  K&Rכסף
חכם בנדל"ן בע"מ אשר עוסקת בגיוס אשראי לחברות
 /עצמאים  /פרטיים .אנו מתמחים ביועץ למשכנתה
(חדשה  /מיחזור  /איחוד הלוואות  /ועוד) .נשמח
לשת"פ עמך על תיק המבוטחים שלך ,ובמקביל ללמד
אותך את התחום.בוא נפגש לקפה ,שלמה קרקסוני,
052־2944888
https://www.facebook.com/krsmartmoney

לשכת סוכני הביטוח משתתפת
בצערה של משפחת כץ על
פטירתו של חבר הלשכה

אורי כץ

ז"ל

שלא תדעו עוד צער

