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הריקול בשטראוס:
האם עמדה החברה
בתנאי פוליסת הביטוח
נזקי ה״ריקול״ של מוצרי קבוצת שטראוס־עלית עלולים להגיע
למאות מיליוני שקלים  ‰הראל ,המבטחת של הקבוצה בביטוח חבות
מוצר ודירקטורים ,מסרבת להגיב  ‰סו״ב שי שדה :״לא מדובר בכיסוי
אוטומטי ,הוא מותנה .חשוב שסוכני הביטוח יכירו את חוק האחריות
על מוצרים פגומים״ > עמ' 2

המסלול המהיר
אפליקציה ייחודית
תאפשר לסוכנים הפניית
המבוטחים לבדיקות
רפואיות > עמ' 4

פעילות ענפה
תוכנית העבודה של צוות
המסלקה הפנסיונית
וממשק התשלומים
בלשכה > עמ' 4
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"אם החברה לא דיווחה בזמן  -יצומצו
תשלומי הפיצויים מחברת הביטוח"
נזקי ה"ריקול" של שטראוס עלולים להגיע למאות מיליוני שקלים שתאלץ המבטחת שלה ,הראל ביטוח,
לשלם  ‰סו"ב שי שדה :השאלה המרכזית  -האם שטראוס עמדה בכל תנאי הפוליסה > רונית מורגנשטרן

ה

שבוע התחוללה רעידת
אדמה בתחום המזון בישראל,
כשקבוצת שטראוס הודיעה
על ריקול ( )Recallלכל מוצרי
השוקולד שיצאו ממפעל הממתקים
שלה בנוף הגליל בחודשיים האחרונים,
עקב חשד להמצאות חיידק סלמונלה
במוצרים .מדובר בריקול מהגדולים
שהיו בישראל בתחום זה.
היקף הנזק שנגרם לחברה עדיין
לא ידוע; בהודעתה לבורסה ,ציינה
שטראוס כי “נכון למועד דוח זה אין
ביכולתה של החברה להעריך את
השפעות האירוע על תוצאותיה ,אולם מגוון ממתקי שטראוס־עלית .איסוף המוצרים יעלה עשרות מיליוני ש"ח
לאירוע עשויה להיות השפעה מהותית
על רווחיות החברה לשנת ."2022
נודע ,כי מי שמבטחת את קבוצת שטראוס הבינלאומי".
בביטוח חבות מוצר ודירקטורים ,הרלוונטיים
לכיסוי נזקים כאלה ,היא קבוצת הראל ביטוח.
שדה מסביר שכאשר יצרן מבטח עצמו בביטוח
אגב ,אחת הדירקטוריות (דח"צ) בשטראוס היא
חבות מוצר ,הביטוח יכסה את הנזקים העלולים
הממונה על שוק ההון לשעבר ,דורית סלינגר.
להיגרם או נגרמו לאדם שצרך את המוצר
כתוצאה הפגם בו (במקרה הנ"ל מוצרים עם חיידק
בהראל ובשטראוס סירבו להגיב על הקשר הסלומונלה).
"הפוליסה בצורתה הגולמית מחריגה כיסוי
הביטוחי ביניהן בתחומים אלה .הפרסומים
לנזקי  ,Recallולמעשה מדובר בהרחבה
היחידים שניתן למצוא על קשר ביטוחי
אופציונאלית (תמורת תוספת פרמיה),
בין החברות הוא ביטוח בריאות
כשגם אז לרוב הכיסוי בו יהיה חלק
לעובדי שטראוס ,שמבטחת הראל.
קטן יחסית מסכום הביטוח של חבות
מעבר לפגיעה במוניטין והנזק
המוצר.
הישיר שנגרם לחברה מאובדן
"במקרה שכזה חברת הביטוח
ההכנסות בגין המוצרים שיושמדו
תישא בעלויות החזרת המוצר
ופיצוי כפול עליו הודיעה למי
הפגום ,איסוף ושינוע שלו ,ולעתים
שיחזיר לה מוצרים הנופלים
גם את הפסד הרווחים כתוצאה מכך
בקטגוריות החשודות כנגועות
שי שדה" .הפוליסה בצורתה
(כשלרוב הנזק הגדול יותר הוא
בסלמונלה ,כבר הוגשו נגד
הגולמית ,מחריגה כיסוי לנזקי
אובדן הרווחים) .פוליסת חבות
שטראוס שתי בקשות לתביעות
 ,Recallולמעשה מדובר
מוצר סטנדרטית מכסה את אחריות
ייצוגיות בסך כולל של כחצי
בהרחבה אופציונאלית"
המבוטח כלפי צדדים שלישיים,
מיליארד שקל.
לדברי סו"ב שי שדה ,יו"ר הוועדה לביטוח בשל מקרה ביטוח שנגרם כתוצאה ישירה מפגם
אלמנטרי" ,ספק אם חברה בסדר גודל של שטראוס במוצר שיצא מחזקתו הישירה".
 שווי שוק לפי אתר המאיה נכון לאפריל 22עמד על  10.6מיליארד שקל  -מבטחת את כל
לדברי שדה ,לא מדובר בכיסוי אוטומטי והוא
פעילותה על ידי חברת ביטוח מקומית וסביר
כי היא מחזיקה בכיסויים ביטוחיים גם בשוק מותנה" :למשל ,במידה ונודע למבוטח על מוצר

הרחבה בפוליסה

אובדן הכנסות

צילום מסך מתוך אתר עלית ,באדיבות המצולם

דחיית התביעה לפיצויים

ביטוח
ופיננסים

שיוצר על ידו או שיצא מחזקתו וגרם
ו/או עלול לגרום לנזק כתוצאה מפגם
בתהליך הייצור  -עליו להפסיק מיד
את הייצור/המכירה/אספקה ,ועליו
לנקוט מידית בכל האמצעים הסבירים
לצורך השבת אותם מוצרים ,תוך
אזהרת הציבור מפני שימוש בהם,
על חשבונו הוא .ההרחבה מכסה את
ההוצאות שנגרמות לאותו יצרן לצורך
השבת אותם מוצרים שיצאו משליטתו,
לרבות :הוצאות פרסום אזהרות
ומודעות בערוצי התקשורת ,עלויות
יח"צ ,הוצאות בגין איתור המוצרים,
מיון ,פירוק ,אריזה ,השמדת מוצרים
פגומים/חשודים כפגומים ,הובלה ועוד.
אבל זה לא צ’ק פתוח של חברת
הביטוח; היא תדרוש בדיקה ואם יגלו למשל
ששטראוס התעכבה בהודעה לרשויות ולציבור
ובאיסוף ,שלא בהתאם לתנאים הנדרשים,
יכולים גם לדחות לה את התביעה .פורסם כי
תביעה ייצוגית בסך  450מיליון שקל הוגשה נגד
שטראוס וכנראה שגם ביטוח האחריות המקצועית
ואף ביטוח הדירקטורים (אולי כתביעה נגזרת של
המשקיעים) של התאגיד יכנסו לכוננות ספיגה".

הפן הביטוחי

עוד אומר סו"ב שדה כי יהיה מעניין ללמוד את
האירוע מהצד הביטוחי" :שאלה מעניינת שעולה
היא האם החברה ידעה ולא דיווחה על המוצר
הפגום? או דיווחה באיחור? על פי הפוליסה במקרה
שנודע או יש חשש למוצר פגום ,על הלקוח לבצע
במיידי איסוף של המוצרים הפגומים .מקרה שכזה
(הודעה או איסוף באיחור) עלול לגרור צמצום של
תשלומי הפיצויים מצד חברת הביטוח ועד דחייה
מלאה במקרים מסוימים.
חשוב שסוכני הביטוח יכירו את חוק האחריות
על מוצרים פגומים.
זהו חוק חשוב מאוד שמכניס תחת הגדרת ייצרן
רבים מלקוחותינו (מוסכים ,טכנאים ,מסעדות,
קבלנים ,חשמלאים ועוד) .במקרה נזק על פי
חוק מוצרים פגומים ,נטל ההוכחה לאי קיומו של
נזק עובר לנתבע (להבדיל מפקודת הנזקין) ויש
להסביר את החשיפה המשמעותית שקיימת אצל
אותם הלקוחות במקרה של תביעה".

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | | 03כתיבה :רונית מורגנשטרן ,מערכת "ביטוח פיננסים" |
מפיקה :אביגיל בנס | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין :יעקב בן שלוש ,טלפון050-7708848 :
 | shivuk@insurance.org.ilצילום השער :גיא קרן | צילומי אילוסטרציהshutterstock :

חיות המחמד שלנו
הן כבר מזמן חלק מהמשפחה.
אנחנו בהראל נדאג גם לבריאות שלהן!

סוכנים ,למבוטחי הבריאות שלכם
בהראל יש הטבות בלעדיות:
שירותי הבריאות של
לחיות מחמד בתנאים משתלמים במיוחד
שירות מורחב
ְלהוצאות רפואיות

ֵמחיר
ַאטרקטיבי

חיסונים
וטיפולים שוטפים

שירותי הבריאות של  Marpetאינם מוצר ביטוחי ואינם מפוקחים על ידי רשות
שוק ההון .השירותים ניתנים על ידי מרפאט בע"מ ובאחריותה בלבד .הפרטים
המלאים והמחייבים הם כמפורט בהתקשרות שבין הלקוח למרפאט .ההטבות
הן למצטרפים חדשים למרפאט ,המבוטחים בכיסוי בסיס בבריאות.

4
02

חדשות |

|  28באפריל 2022

המסלול המהיר :אפליקציה ייחודית
לקביעת תורים לסוכני קבוצת אליפים

 MediQuickתאפשר לסוכנים להפנות מבוטחים לקביעת תורים במסלול מהיר לביצוע בדיקות
רפואיות " ‰מוצר ראשון מתוך סדרה של מוצרים שבכוונתנו להתאים לסוכני ביטוח" > רונית מורגנשטרן

ח

 Medassistהינה חברה ותיקה,
חברת  Medassistיוצאת
הפועלת בתחום השירותים הרפואיים
לראשונה במעטפת שירותים
לתושבים זרים .לפני כשלוש שנים
לסוכני ביטוח .המוצר
הרחיבו מייסדי החברה דניאל
הראשון שתשיק,MediQuick ,
קוליקוב ואלכסנדר צ'רני והמנכ"ל
הינו אפליקציה המאפשרת לסוכן
פליקס זדרביצ' את סל השירותים,
להפנות בלחיצת כפתור כל לקוח
על מנת לאפשר שימוש במוצרי
לצורך קביעת תור מהיר לביצוע
החברה גם לתושבים מקומיים.
בדיקות רפואיות.
אלכס צ'רני ,מייסד־משותף
החברה מתמחה בקביעה ותיאום
מול
כיום
פועלת
Medassist
 | Medassistצילום :באדיבות אליפים
תורים לתחומים רבים ,בינהם,
מאות רופאים ונותני שירותים
רפואיים ומעניקה שירותים לעשרות אלפי רופאים מומחים ,בדיקות דימות מכל הסוגים,
לקוחות .מוקד השרות של החברה מספק מענה ייעוצים בתחום הסיעוד ועוד.
לכ־ 5,000פניות בחודש .באמצעות אפליקציית
 MediQuickיתאפשר לסוכני קבוצת אליפים
אורן אל־און ,יו"ר " :Medassistהמוצר שהשקנו
להפנות כל לקוח בלחיצת כפתור למוקד השירות
של החברה ולהבטיח בעבורו זימון תורים בעדיפות פשוט לשימוש וללא עלות ,ואמור לשמש כל סוכן
עליונה .זהו מוצר ראשון מתוך מעטפת מוצרים ללא קשר לתחום התמחותו .אין סוכן שלא נתקל
המשיקים לתחום הבריאות ,שמתכננת החברה בסיטואציה בה הוא עומד מול הלקוח שלו ,שהתור
הקרוב שנקבע לו הוא בטווח של שלושה חודשים.
להשיק לסוכני קבוצת אליפים.

שת"פ עם סוכני הביטוח

 MediQuickבאה לפתור בעיה זו ולהבטיח
נגישות וזמינות מיידית לתחומים רפואיים רבים.
"בכוונתנו להשיק בקרוב את כתבי השירות
 MediCardו־ MediCard GOLDאשר יהוו
בשורה בכל תחום השירותים הנלווים וישמשו
כמעטפת משלימה לכל סוגי הביטוח ,בין אם
הביטוח הציבורי ובין אם הביטוחים הפרטיים",
מסביר אל־און.
"זהו שיתוף פעולה ראשון עם סוכני ביטוח.
בחרנו בקבוצת אליפים הפועלת כיום עם למעלה
מ־ 600סוכנים היות ואנו רואים אותם כמובילי
דעה ובעלי נכונות לקדם מוצרים וחדשנות
בתחומים המשיקים לענף".
לפני כשבועיים הודיעה חברת מנורה מבטחים על
רכישת  50%מסוכנות אליפים תמורת  140מיליון
שקל ,מאלכס צ'רנומורדיק ובסט קפיטל  .54העסקה
משקפת לאליפים שווי של  280מיליון שקל.
השלמת העסקה כפופה לאישורים רגולטוריים של
הממונה על שוק ההון ורשות התחרות.

מנכ"ל הכשרה ביטוח" :סוכני הביטוח
הם שותפים אסטרטגיים שלנו"
בכנס שערכה החברה השבוע הוצגה תוכנית העבודה לשנת  2022שכוללת את שיפור
חווית השירות לסוכנים והגדלת שיתופי הפעולה > רונית מורגנשטרן

ה

כשרה חברה לביטוח ערכה את כנס
תוכניות עבודה לסיכום שנת 2021
והצגת תוכניות העבודה והאסטרטגיה
של החברה לשנת .2022
הכנס ,שעמד בסימן 'מובילים מצוינות -
מחויבים להישגים' ,נערך במתחם החדש גבריאל
בהשתתפות מאות עובדי החברה ומנהליה ,חברי
ההנהלה בראשות בעלי הכשרה חברה לביטוח,
אלי אלעזרא ,והמנכ"ל שמעון מירון.
מירון הציג בכנס את חזונו לשנה הבאה
כשבראשו האסטרטגיה של החברה לשנים
הבאות .כחלק מהאסטרטגיה הרב שנתית הציג
מירון מבנה ארגוני חדש למערך האלמנטרי,
תוכניות ומוצרים חדשים בעולם ביטוח החיים
ותוכניות עתידיות לשאר מחלקות החברה.
מירון" :השנה אנו מציגים את האסטרטגיה
לשנים הבאות שכוללת שדרוג מערכות הליבה

ועולם תוכן חדש בהגדלת נכסי החברה והכלים
הדיגיטליים שאמורים להביא את הסוכן לעתיד
הדיגיטלי והטכנולוגי ואת חווית השירות
הטובה ביותר עבור לקוחותינו.

שותפים אסטרטגיים

"אני מאמין כי מהלך הארגון מחדש שהסתיים
בימים אלו משקף נאמנה את הראיה העסקית
של החברה .בעוד אנו מצויים עמוק בתוך תכנון
תוכנית העבודה שלנו לשנת  ,2022אנחנו
מדייקים ומחדדים את עצמנו מתוך מטרה
ברורה  -להסתער ולהוביל את הענף כולו.
לגבי סוכני הביטוח אמר מירון בכנס" :אנו
רואים בסוכני הביטוח שותפים אסטרטגיים
ומקור המכירות העיקרי של החברה כך
שמטרתנו היא להעניק להם את חווית השירות
הטובה ביותר".

שמעון מירון בכנס ׀ צילום :באדיבות הכשרה

עוד עומד במוקד השנה העמקת תחום
החדשנות שיפור חווית השירות ,וכמובן עמידה
ביעדי החברה ובמטרות העסקיות של החברה.
"נרחיב את המוצרים המתקדמים הדיגיטליים
וניתן מענה וכלים מתקדמים וחדשניים
ללקוחות החברה והן לסוכני החברה".

חדשות |
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"רוצים לאפשר לסוכני הביטוח טיפול
מיטבי במבוטחים"
הלשכה מבקשת לצרף את סוכני הביטוח בהצעת החוק על חיסיון מידע בייצוג לקוחות כך שלא
יצטרכו לחשוף בפני הרשויות פרטים שנמסרו להם על ידי המבוטחים > רונית מורגנשטרן

ב

ישיבות עבודה שקיים נשיא הלשכה סו"ב
שלמה אייזיק בכנסת השבוע ,התקיימה
פגישת היכרות עם חבר הכנסת יצחק
פינדרוס (יהדות התורה) .בפגישה נכחו גם יו"ר ליסוב
סו"ב אלי ארליך ולוביסט הלשכה לירן בן הרוש.
נמסר כי הפגישה התפתחה לכיוונים
קונסטרוקטיביים ובין היתר עלתה בקשה של
הלשכה לצרף את סוכני הביטוח להצעת החוק
שמקדם פינדרוס יחד עם חברי כנסת אחרים מכל
המפלגות בכנסת.
הצעת החוק ,שהונחה על שולחן הכנסת ב־ 9במרץ
 ,2022מתייחסת כרגע לרואי החשבון והכוונה היא
כאמור לבחון שהצעת החוק תחול גם על סוכני
הביטוח.
על פי הצעת החוק" :רואה חשבון כהגדרתו בחוק
רואי חשבון ,התשט"ו– ,1955אינו חייב למסור ראיה
על דבר הנוגע לאדם שנזקק לשירותו והדבר הגיע
אליו תוך עבודתו כרואה חשבון והוא מן הדברים
שלפי טיבם נמסרים לרואה חשבון בדרך כלל מתוך
אמון שישמרם בסוד ,והוא הדין בעובד של רואה
חשבון אשר דברים ומסמכים שנמסרו לרואה החשבון
הגיעו אליו אגב עבודתו בשירות רואה החשבון ,אלא

אם ויתר האדם על החסיון".

שיח גלוי ומקצועי

בדברי ההסבר להצעת החוק ,נכתב כי "פקודת
הראיות קובעת רשימה של אנשי מקצוע שבעניין
עדותם לא חלה חובת מסירת ראיה בכל הנוגע
לדברים שנמסרו להם מטעם לקוחותיהם ,במסגרת
מתן השירות המקצועי ,ומתוך אמונה שישמרו בסוד.
הוראות אלה נקבעו כדי למנוע פגיעה בשיח החופשי
בין בעלי המקצוע המנויים בחוק לבין לקוחותיהם
ולאפשר שיח כן ,גלוי ומקצועי .ברשימת בעלי
המקצוע נכללים רופא ,עורך דין ,פסיכולוג ,עובד
סוציאלי וכהן דת".
"במסגרת עבודתו ,רואה חשבון מייעץ ללקוחות
בנושאים כלכליים .לייעוץ שניתן ישנן נפקויות
רבות ביחס ללקוח .במסגרת הייעוץ נחשף רואה
החשבון לחומר רב של לקוחותיו ועל כן נדרש חיסיון
ביחס לחומרים שעוברים אליו על מנת לאפשר
ללקוחות לקבל ייעוץ מקצועי ככל הניתן ובאופן
חופשי".
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת
העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר

ח"כ פינדרוס (מימין) ,אייזיק (באמצע) וארליך

וקבוצת חברי הכנסת (פ.")1820/24/
מהלשכה נמסר :צירוף סוכני הביטוח לרשימת
המקצועות עליהם לא חלה חובת מסירת ראיה על
דברים שנמסרו להם מלקוחותיהם יאפשר להם טיפול
מיטבי במבוטחים .למשל ,מול רשויות המס בנושאי
פרישה של לקוחות הסוכנים.

האם הוספת כיסוי סייבר
לצד א' בפוליסת האחריות
המקצועית שלך?
סו”ב אריאל ארז
מנהל עסקים סוכנות ליסו”ב

לקבלת פרטים נוספים לחצו כאן

ליסו"ב סוכנות לביטוח ) (1993בע"מ
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יותר מ־ 120סוכנות וסוכנים השתתפו
בכנס העולם הדיגיטלי של מחוז השרון

ב

אילן סלה בסדנה על ניהול העסק

יו"ר המחוז מושיק בן פורת

ד"ר מאור פריד בהרצאה על עתידנות בעולם העסקים

הנהלת הלשכה עם הנהלת חברת פספורטכארד | צילום :באדיבות לשכת סוכני הביטוח

“רק עם סוכני ביטוח”
ניר ברקת (מימין) ושלמה אייזיק | צילום :באדיבות לשכת סוכני הביטוח

מחזקים את הלובי בכנסת  -מפגש בין נשיא הלשכה
שלמה אייזיק לחבר הכנסת ניר ברקת מהליכוד נערך
השבוע במשרדי הלשכה בתל-אביב

הנהלת פספורטכארד הגיעה היום (רביעי) לביקור עבודה בלשכת סוכני הביטוח.
חברת פספורטכארד חרטה על דגלה "פעילות עסקית רק עם סוכני ביטוח".
במהלך הפגישה עם נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק דנו בנושא הקדמת העמלות
החודשיות לסוכנים באופן קבוע ,בהתמודדות משותפת "בפנטזיות" החדשות
למכירת ביטוח נסיעות לחו"ל באמצעות סוכני נסיעות .בין יתר הנושאים שעלו:
רמת השירות שנפגעה במוקדי השירות של פספורטכארד  -הובטח שתתוקן
במהרה ותחזור להיות ברמה הגבוהה ביותר.

צילומים :גיא קרן

יקוש גדול במיוחד נרשם לכנס מחוז
השרון "הסוכן הפרונטלי בעולם
דיגיטלי" שהתקיים אתמול במלון הרודס
בהרצליה .כ־ 120סוכנות וסוכנים הגיעו לכנס,
שכלל שתי הרצאות מעולם ניהול העסקים בעידן
הדיגיטלי.
לדברי סו"ב משה בן פורת ,יו"ר המחוז" :אילן
סלה ,מאמן אישי ועסקי ,העביר סדנה לניהול העסק
בה הציג היבטים שונים של כלים לניהול העסקים,
כמו הגדרת המטרות ,התמודדות עם חסמים ,במה
צריך להתמקד ובמה לא חייבים להתמקד.
"ההרצאה השנייה הייתה של ד"ר מאור פריד,
מחבר רב המכר 'ללמוד להצליח' ,מומחה בתחום
הבינה המלאכותית .מאור ריתק את הסוכנים
בדבריו על עתידנות בעולם העסק ,השימוש
בבוטים ,שימוש בתוכנות כמו תוכנות שמסכמות
פגישה ,תוכנות שמבצעות תמלול של שיחות
ועוד ,כולם כלים שחוסכים משאבים ,כוח אדם
וזמן לסוכן הביטוח".
לדברי בן פורת ,הביקורות לאחר הכנס היו
נלהבות מאוד" :כולם התלהבו מהקונספט השונה
של כנס מחוזי ,מהתכנים ומהמרצים .הביקורות
היו מדהימות".

קחו את
החלומות
שלכם
ברצינות
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הכירו את צוות מסלקה וממשק תשלומים
בוועדה הפנסיונית של הלשכה
השנים הקרובות בתחום הפנסיוני צפויות להיות מאתגרות במיוחד .כדי לטפל בכמה שיותר
נושאים ,הוועדה התחלקה לשלושה צוותים .בימים האחרונים עמלנו על גיבוש תוכנית העבודה
לשנה הקרובה של צוות המסלקה הפנסיונית וממשק התשלומים > סו"ב ליאת שניר

ב

קדנציה הנוכחית הוחלט בוועדה
הפנסיונית לתת דגש לקידום פעולות
יזומות מול רשות שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון .בהתאם לכך ,בנינו תוכנית עבודה כזו
שתיתן מענה גם לבעלי הרישיון וגם לציבור
הרחב.
יודגש ,כי השנים הקרובות בתחום הפנסיוני
צפויות להיות מאתגרות במיוחד ולכן ,כדי לטפל
בכמה שיותר נושאים ,הוועדה התחלקה לשלושה
צוותים .בימים האחרונים עמלנו על גיבוש את
תוכנית העבודה לשנה הקרובה של צוות המסלקה
הפנסיונית וממשק התשלומים.

מסמך ההנמקה
פעולה ראשונה בתוכנית הינה שיפור וייעול
מסמך ההנמקה בין בעל הרישיון ללקוח .המסמך
כיום מורכב ,כמעט בלתי קריא ,בלתי מובן
ללקוח ,ואיננו משרת את מטרתו .המסמך שאנו
בונים ונפעל לאישורו מול הרשות יהיה קצר
יותר ,ברור יותר ,שקוף ברמת הנתונים שחשובים
ללקוח באמת כמו התאמת התוכניות הפנסיוניות
והכיסויים הביטוחיים שבהן לצרכיו האישיים,
התאמת רמת הסיכון בתיק להעדפותיו של הלקוח,
הצגת הנתונים כך שהלקוח ידע עם מה הגיע ולאן
הוא עובר/ממשיך.
תחזית ברורה לגיל פרישה ,נתוני התוכנית כמו
שכר ,גובה הפקדה ,האם פעיל/לא פעיל בתוכנית
הקיימת .בעל הרישיון ינמק בעמוד אחד את כל
המלצותיו ופעולותיו כך שללקוח יהיה ברור מה
נעשה עבורו ומדוע.

ממשק התשלומים
פעולה שנייה בתוכנית הינה שיפור ממשק
התשלומים .כאן אנו נעזרים במי שמשמש כיום
כגורם מתפעל .עולה מן השטח כי עיקר הבעיות
הן הבדל בין יצרנים בממשק ,תקלות במסגרת
תקנה  19בדגש על הבעייתיות של הפוליסה
ההפרשית בחברה אחרת ,ריביות פיגורים משנים
עברו (חברות הביטוח מוציאות דרישה כעבור
שנים רבות להשלמת חובות פיגורים היסטוריים

ליאת שניר | צילום :באדיבות המצולמת

במקום באותה שנת מס) ,כניסת בעלי מקצועות
צווארון כחול לממשק התשלומים.

המסלקה הפנסיונית
הפעולה השלישית בתוכנית הינה שיפור עבודת

פעולה ראשונה בתוכנית
הינה שיפור וייעול מסמך
ההנמקה בין בעל הרישיון
ללקוח .המסמך כיום מורכב,
בלתי מובן ללקוח ,ואיננו
משרת את מטרתו

המסלקה ואיכות הנתונים המתקבלת ממערכת
זו .כאן בקרוב נבקש את עזרתכם ,ציבור בעלי
הרישיון המשתמשים במסלקה הפנסיונית לצורך
ביצוע פישינג ,ביצוע שינויים כמו מינוי סוכן/
עדכון פרטים אישיים .נתקלנו לא מעט במידע
חסר ,במידע שגוי ,באי ביצוע הפעולות דרך
ממשק האחזקות.
לצורך הטיפול בנושא בצורה מרוכזת מול רשות
שוק ההון ,נבקש כי תרכזו תלונות שהוגשו על
איכות המידע/תקלות במסלקה ובקרוב נפיץ
פורמט להעברת הנתונים אלינו.
הכותבת היא מנהלת לקוחות פרימיום ,רגולציה
ומערך מקצועי בגבאי סוכנות לביטוח ,ראש
צוות המסלקה וממשק התשלומים בוועדה
לביטוח פנסיוני בלשכה
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מתי בדקתם את סכומי הביטוח וגבולות
האחריות של לקוחותיכם העסקיים?
בתקופה המאתגרת בה אנו נמצאים חלים תמורות ושינויים בענף הביטוח וגם אצל הלקוחות ‰
סוכן הביטוח חייב להציע ללקוחותיו מגוון של מוצרים ממגוון של מבטחים ,לפעול במקצועיות
ומומחיות ולהציע למבוטח מערך ביטוח אשר יגבה אותו בקרות אירוע ביטוחי > סו"ב ישראל גלעד

ס

כומי הביטוח של פוליסות עסקיות
נקבעים בדרך כלל על ידי מבוטחים.
סכומי הביטוח בענף ביטוחי הרכוש
מתחלקים למספר תחומים עיקריים:

סכום ביטוח למבנה:
⋅ עלות בניה של המבנה
⋅ השקעות להתאמת המבנה לצרכי המבוטח
⋅ הוצאות פיתוח.

סכום ביטוח לתכולה:
⋅ ריהוט ,ציוד ,אביזרים וציוד אלקטרוני
⋅ מכונות ,ציוד ליצור
⋅ מלאי
⋅ חומרי גלם
⋅ מלאי בתהליך יצור
⋅ מלאי מוצרים מוגמרים
⋅ מלאי חומרי עזר לרבות מכלי אריזה

תת ביטוח

בתקופה האחרונה אנו עדים לתמורות לא
צפויות אשר משפיעות במישרין ובעקיפין
על עלות הרכישה מחדש של העסקים
המבוטחים:
⋅ עליה משמעותית בעלות הבניה ובמיוחד
בעלות של השקעות להתאמת המבנה ,לדוגמה,
לוחות חשמל (עשירים ברכיבים אלקטרוניים),
מערכות התרעה ,מערכות בקרה ועוד.
⋅ עליה משמעותית במחירי ההובלה הימית
והאווירית.
⋅ עליה משמעותית במחירים של רכיבים
אלקטרוניים ,במיוחד בתחום המוליכים למחצה.
⋅ עליה משמעותית בתחום של עלות מכונות
וציוד יצור עקב העלייה במחירי ההובלה
ובמחירי הרכיבים האלקטרוניים.
הפוליסות המקובלות כיום בישראל מבטחות
את הרכוש (למעט מלאי) בערך קימום .עלייה
במחירי הריהוט ,ציוד ,אביזרים ,ציוד אלקטרוני
עלולים ליצור מצב של תת ביטוח .גם בתחום המלאי
המבוטח עלול למצוא עצמו במצב של תת ביטוח אם
שווי המלאי לא יעודכן על פי מדד של רכישת מלאי
חדש (לא בהסתמך על עלות המלאי שנרכש).
על פוליסות רכוש ,במיוחד נוסחי "ביט"
מורחבות למיניהן ,לכלול "המבטח ישפה את
המבוטח בגין סכומים נוספים שנוספו במהלך
תקופת הביטוח ,שמקורם בשינויים ,הרחבות או

תוספות פיזיות לרכוש המבוטח אך למעט מלאי
עסקי" ,עד סך של  10%מסכום הביטוח לגבי כל
סעיף המפורט בפוליסה.
על פי נוסח הסעיף לא ברור אם הוא מכסה
שינויים בשווי הרכוש כתוצאה משינויים בשערי
המרה של מטבעות ,עלייה במחירי תשומות,
עליית מחירים של הספקים בחו"ל ועלייה במחירי
ההובלה .הסעיף ,כאמור ,לא חל על מלאי .רצוי
ומומלץ שהפוליסה תהיה עדכנית ולא חשופה
לפרשנות בקרות מקרה הביטוח.

אובדן רווחים

עליה במחירי הדלק והאנרגיה ,מחסור בעובדים
הגורם לעלייה בשכר המשולם וגידול בהוצאות
קבועות אחרות משפיע במישרין על סכומי

דרישות הלקחות בשנת 2018
 .1מחיר תחרותי
 .2הצעה להנחה
 .3אינטראקציה מוקדמת
 .4מותג

דרישות הלקוחות בשנת 2021
 .1מחיר תחרותי
 .2גיוון במוצרים
 .3מומחיות
 .4ממשק דיגיטלי
* על פי מחקר שנערך על ידי PWC

הביטוח בפוליסת אובדן רווחים .יש לקבל עדכון
(מומלץ מרואה החשבון של הלקוח/המבוטח) לגבי
ההוצאות הקבועות המשולמות על די המבוטח
והרווח הנקי לפני מס ,זאת כדי לא להיות במצב
של תת ביטוח בביטוח אבדן רווחים.
תנאי ביטוח אובדן רווחים ,במיוחד בנוסחי
"ביט" השונים ,כוללים הרחבה "סכומים נוספים
עד ל 25%-מסכומי הביטוח של כל סעיף מסעיפי
פרק זה ,בגין גידול בלתי צפוי בסכומי הרווח
הגולמי ו/או שכר העבודה .שינוי בסכומי הביטוח

שהמבוטח היה מודע להם ,אך לא עודכנו בפוליסה
לא מתאימים להגדרה של "גידול בלתי צפוי".
עדכון נוסף שיש לקבל מרואה החשבון הוא
לגבי המחזור העסקי של המבוטח ,נתון חשוב
עליו מתבססים כיסויים ביטוחיים כגון אחריות
מוצר ואחריות מקצועית .בכיסויים ביטוחיים אלו
הפרמיה מחושבת כשיעור מהמחזור .עליה חדה
במחזור העסקי תגרום לדרישה של פרמיה נוספת
מהמבטח בתום שנת הביטוח ,פרמיה שיכולה
להגיע לעשרות אלפי שקלים (סביר להניח גם
לאי נעימות עם המבוטח לא כלל את הפרמיה
הנוספת בתמחירים שלו).

גבולות האחריות

בדרך כלל ,הפרמיה לפוליסה מחושבת על פי
מחזור שנת הביטוח החולפת ומוגדרת כפרמיה
פיקדונית ומינימלית .אם בשנת הביטוח
הנוכחית המחזור (על פי הערכות המבוטח)
עשוי לרדת באופן משמעותי הרי שהמבוטח
לא יזכה לקבל החזר כספי (הפרמיה הוגדרה
כפרמיה מינימלית) .יש לבדוק את הנתונים
הכספיים בקפידה ולתאם את חישוב הפרמיה
עם המבטח כדי שהמבוטח לא ישלם פרמיה
שאינו צריך לשלם.
מומלץ לבדוק גם את גבולות האחריות של
פוליסות החבויות השונות .העלייה ביוקר המחייה
ופסיקה של בתי משפט מחייבים בדיקת החשיפה
של המבוטח לתביעות של צדדים שלישיים
ולשקול את הצורך בהגדלה של גבולות האחריות.
יש לזכור כי פוליסות החבות מזכות את המבוטח
בהוצאות משפטיות סבירות גם מעבר לגבול
האחריות של הפוליסה .עריכת פוליסת חבות
בגבול אחריות נמוך לא רק שיכולה להעמיד
את המבוטח מול שוקת שבורה במקרה של פסק
דין ,אלא גם בתחום של ההוצאות המשפטיות.
המבטחים רואים הגנה משפטית סבירה
כמתייחסת לגבול האחריות שנרכש בפוליסה.
בתקופה המאתגרת בה אנו נמצאים חלים
תמורות ושינויים בענף הביטוח וגם אצל
הלקוחות .סוכן הביטוח חייב להציע ללקוחותיו
מגוון של מוצרים (ממגוון של מבטחים) ,לפעול
במקצועיות ומומחיות ולהציע למבוטח מערך
ביטוח אשר יגבה אותו בקרות מקרה הביטוח.

הכותב הינו חבר הוועדה לביטוח אלמנטרי
בלשכת סוכני הביטוח

נבחר פה אחד!

עבור חברות וחברי לשכת סוכני הביטוח -
ביטוח השיניים הקולקטיבי של הראל.
ועכשיו אפשר להיכנס לקישור ולראות שיש
על מה לחייך
לפרטים נוספים

36081.11

11
02

דעה ׀

|  28באפריל 2022

סוכני הביטוח כמנוע התחרות היחיד
בשוק הביטוח
סו״ב תדהר סאטובי מסביר למה הפתרון לבעיית הריכוזיות הינו פיזור התקציב ,הנכסים והמוצר בין
כמה גורמים  -ואיך מייצרים חברה או מדינה תקנית שאינה כפופה להחלטת היחיד

מ

דינת ישראל מנהלת את תקציב המדינה
תחת עינה של התקשורת המסקרת כל
פעילות חריגה .נכון לשנת  2022עומד
התקציב על סך של  463מיליארד שקל הפזורים
בין עשרות משרדי ממשלה וגופים ציבוריים
שמעליהם קיימות ועדות ומנגנוני בקרה לניהול
נכון של התקציב.
השאלה שנשאלת היא האם שוק החיסכון
ארוך טווח במדינת ישראל המרכז תחתיו כ־2.6
טריליון שקל  -פי  5מתקציב המדינה ומנוהל על
ידי רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון  -מנהל בקרה
ותהליך מרוכז.
על מנת לקבל תשובה לשאלה זו יש לתת את
הדעת על מספר דוחות עיקריים שיצאו בשנים
האחרונות:
 .1מחקר שוק ביטוחי הבריאות של רשות
התחרות.
 .2דו"ח של הרשות לניירות ערך על ניהול
כספי הציבור במדינת ישראל.
 .3דו"ח מבקר המדינה  -אסדרת שוק ביטוחי
הבריאות המסחריים.
 .4ועדת החקירה הפרלמנטרית לעניין עמלות
הבנקים.

גורם מרכזי

צילומים :באדיבות המצולם ,צילוםshutterstock :

המשותף לכל הגופים הללו הינו שמדובר
בגופים רציניים בעלי משקל רב שבחנו לעומק
את התנהלות שוק הביטוח והחיסכון בצורה מקיפה
והגישו את המסקנות לרשות החיסכון במשרד
האוצר .כל הדוחות נשענים על מידע מהיצרנים,
חברות הביטוח ,בתי ההשקעות ,הבנקים ומסקר
שנעשה מול ציבור החוסכים בני  20ומעלה.
נעדרו מהדוחות הללו חוות דעתם של הגורם
הכי משפיע ומרכזי בשוק הזה  -סוכני הביטוח.
אם נדמה את המצב לסקטור הרפואה או
הביטחון הרי ברור לכל בר דעת שאם מקימים
ועדה לבחינת מחדל רפואי לא מספיק שניקח
תצהיר מהחולים או מהבעלים של בית החולים
משום שללא חוות דעת של הרופא המנתח  -לא
תיתכן תמונת מצב אמיתית.
כמו בתחקיר ביטחוני בו אי אפשר לזמן דו"ח
מיצרן הנשק או מהנפגעים בלבד אלא יש צורך
לתחקר את החיילים והקצינים בשטח .לאחר
בחינה של כל הדוחות אנסה להביא את זווית
ראייתם של סוכני הביטוח בנושא.
בשני העשורים האחרונים ,דנו מספר ועדות
מטעם המדינה בהמשך לחוק ההסדרים ,בניסיון
להביא להפחתת הריכוזיות ולהגברת התחרות בין

כ־ 80%מביטוחי הבריאות הפרטיים נמכרים על ידי סוכני הביטוח ורק כ־ 20%מהם נמכרים על ידי הישירים

הגופים המנהלים את חסכונות הציבור.

שנקבעה ב־ 2013על .)1.05%

רשת ביטחון סוציאלית

המניע  -טובת הלקוח

ועדת בכר ,אולי המרכזית בעשרים השנים
האחרונות הוציאה בשנת  2004את נושא ניהול
כספי קופות הגמל וקרנות הנאמנות מידי הבנקים
אל חברות ההשקעות וחברות הביטוח .ובשנת
 2008נקבע חוק פנסיה חובה לכל אזרח במדינת
ישראל .כ־ 6,000סוכני ביטוח בעלי רישיונות היו
הזרוע הביצועית לתהליך זה.
רוב אזרחי ישראל צורפו בשלב הראשוני לאלפי
תוכניות פנסיה ובכך יצרו סוכני הביטוח תוך
תקופה קצרה רשת ביטחון סוציאלית אמיתית
לאזרחי ישראל הנמשכת עד היום.
בנוסף ,דמי הניהול בקופות הגמל החלו לרדת
מ־ 2%באופן הדרגתי כאשר סוכני הביטוח
הם הגוף המוביל את התחרות על דמי הניהול.
סוכני הביטוח עמלים על מנת לספק ללקוחות
את המוצר הכדאי ביותר מבין כל הגופים (בתי
השקעות וחברות הביטוח) עם התשואה הטובה
ביותר.
מעבר הכספים ממשיך לנדוד גם היום בין
היצרנים כאשר שם המשחק הינו תשואה ודמי
ניהול .הממוצעים עומדים על  0.7וממשיכים
לרדת בהתמדה (הרבה יותר נמוך מהתקרה

גם נושא התגמול ,כפי שמופיע בדוחות ,מציג
את סוכני הביטוח כמונעים מתגמול או הטבה
כזאת או אחרת כאשר מידע זה לוקה בחסר
ועושה עוול לסוכנים .את הדוגמה המובהקת לכך
ניתן לקבל מחברת "אלטשולר שחם" ומחברת
ההשקעות "מור" .מדובר בשני בתי השקעות
שהובילו את תשואת הקופות בשנים האחרונות.
בתחילה אלטשולר שחם ואחר כך מור השקעות.
על אף התגמול הנמוך משמעותיות לסוכנים
ביחס לחברות הביטוח וגופים נוספים גיוס
הכספים לקופות אלו מוכיח כי הדבר שהניע את
הסוכנים היתה טובת הלקוח ולא שום תמריץ
כספי אחר.
את ההבדל ניתן לראות מול תעשיית קרנות
הנאמנות המרכזת כ־ 400מיליארד שקל ,ושם אין
סוכני ביטוח .ועל אף שבמשוואה נשארים יצרן
ולקוח בדיוק כמו בתעשיית הגמל – שם קיים
כשל שוק אדיר מפני שאין זרז לתחרותיות .דמי
הניהול הממוצעים עומדים על  ;1.45%התקרה
בחלק מהקרנות אף נושקת ל־ ;3%מעבר בין קרן
לקרן מחייב אירוע מס.
הריכוזיות מתחלקת בין כמה יצרנים ללא גורם
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תחרותי והנפגעים העיקריים הינם הציבור וגם
חברות פרטיות שאין באפשרותם לנהל כספי
חברה במוצר גמל או חיסכון ארוך טווח שמשווק
אך ורק על ידי סוכני ביטוח.

כשל שוק

גם בתעשיית קרנות הפנסיה המרכזות כ־900
מיליארד שקל החלוקה הינה בין חמישה יצרנים
עיקריים .מתוך ארבעה זוכים במכרז קרנות
המחדל שיצא בשנת  – 2016התמזגו שני היצרנים:
"פסגות" ו"הלמן אלדובי" לתוך "אלטשולר
שחם" ול"פניקס" בהתאמה .מעשה שהגביר את
הריכוזיות ומנע תחרות נוספת.
הסכנה במיזוגי חברות כמו שראינו בשנים
האחרונות  -חברת ההשקעות מיטב שרכשה את
חברת ההשקעות דש ,חברת הביטוח הפניקס
שרכשה את חברת ההשקעות אקסלנס היא
צמצום הכסף הצף בחברות הציבוריות מאחר
ורוב ההשקעות נעשות לתקופות ארוכות וככל
שיימשכו המיזוגים ,מבלי לצרף שחקנים נוספים,
יתהווה פה כשל שוק במחירי המניות.
היעדר כניסה של שחקנים נוספים כמו במדינות
מתפתחות יגביר את הריכוזיות ובשורה התחתונה
יעלה את העמלות לציבור.
בתחום הבריאות והסיכונים (על פי תוצאות
מחקר שנערך בין השנים) 2012־ 2018מתגלה
תמונה דומה  -המחקר חילק את הדו"ח לשתי
קטגוריות :פוליסות פיצוי ופוליסות שיפוי.
בפוליסות הפיצוי נכללות שתי פוליסות
עיקריות שנמכרות כפרט בעיקר פוליסת תאונות
אישיות ופוליסת מחלות קשות שנמכרות על ידי
 10יצרנים בין אם בחברות מסורתיות או באופן
ישיר .מאז פרסום הדו"ח ,פוליסת תאונות אישיות
נמכרת על ידי יצרן בודד ( )AIGדבר המייצר
מונופול ובלעדיות אצל יצרן בודד.
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הכל במקום אחד
פוליסת השיפוי מתחלקת לשניים :קבוצתי
ופרטי .גם כאן קובע הדו"ח כי רוב הציבור סבור
שסוכן הביטוח מייצג את הציבור לעומת 4%
מהציבור החושב שלא על פי סקר של הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה.
כמו כן70 ,־ 78%מהציבור מגיש את התביעה
לחברה אחת בשל הצורך להציג מסמכי מקור או
התחייבות לספק בודד דבר המעמיד למבחן את
שאלת הסוכן האובייקטיבי ופיזור הביטוח אצל
כמה יצרנים.
עוד עולה בדו"ח כי רוב הסוכנויות הגדולות
בארץ ,מעל  63%מהן ,עובדות עם שני יצרנים
לפחות .דבר זה מצביע כי הבחירה במוצר ללקוח
נעשית על פי רוב לא אצל יצרן בלעדי.
יש לזכור נתון נוסף שלא נלקח בחשבון :המבוטח
הממוצע משווע לסדר ,הוא מעדיף לראות את
החיוב והכיסוי במקום אחד בעיקר בשל הקלות
לנווט באזור אישי אחד ולא בכמה אזורים.
אם נדמה זאת לעולם הבנקאות – כפי שאנו לא
פותחים ארבעה חשבונות כל אחד בבנק שונה ,גם
בביטוחי הבריאות יעדיפו רוב המבוטחים להתנהל
מול יצרן אחד ועדיף אחד כזה שלסוכן הביטוח
ישנה השפעה מולו.

הסוכן כזרז לתחרות

עמדת רשות התחרות זהה בנושא ,לגבי עמדת
הסוכנים ,שבמוצרי השיפוי עדיף להתנהל מול
יצרן אחד ואין טעם בהחזקת הכיסוי בחברות
שונות ,זה בניגוד לעמדת רשות שוק ההון בנושא
הסוכן האובייקטיבי.
בתחום הרכוש ,על אף שלא נעשתה התייחסות
בדוחות ,ידוע שרוב הסוכנים עובדים עם כמה
יצרנים וזה על מנת לקבל את מחיר הביטוח

סו"ב רים שוקחה | צילום :עומר עאלם

סגנית נשיא לשכת סוכני הביטוח ,סו"ב רים שוקחה ,מברכת את סוכני החברה הערבית
שהשתתפו בכנס סיום הרמדאן בסוכנות "נואף" בנצרת

הזול ביותר לנוכח התחרות הרבה השוררת בשוק.
הדוחות מכירים ברובם בחשיבות הסוכן כזרז
לתחרות והעברת האינפורמציה בין היצרן ללקוח.
יחד עם זאת ,לא נעשתה פניה רשמית ללשכת
סוכני ביטוח לשם הוצאת חוות דעת במחקרים
שנעשו .ישנה התייחסות חריגה לשנת  2015בה
נמכרה כמות פוליסות הבריאות הגדולה בשוק.
הכמות בדו"ח מתייחסת לכ־ 6,200סוכני ביטוח
באותה השנה.
בפועל ,הסיבה האמיתית הייתה ההזדמנות
האחרונה של סוכני הביטוח לשווק את פוליסות
הבריאות במתכונתם הישנה לפני כניסתה של
הפוליסה האחידה בשנת  .2016גם פה הסקת
המסקנה הייתה שגויה.
בנוסף ,כאשר נוצר מוצר אחיד הצורך לשפר את
המוצר יורד .ועדת גרמן שחקרה את נושא הרפואה
הציבורית טענה ,בין היתר ,כי הרפואה הפרטית
מאריכה את זמני ההמתנה ולכן פעלה להורדת סעיף
הפיצוי כמו גם לכניסתה של הפוליסה האחידה.
יחד עם זאת ,עדין לא הוכח כי זמני ההמתנה
התקצרו וחל שיפור בשירות הרפואה הציבורית
ואף דו"ח מבקר המדינה בנושא נתן את דעתו
וביקש לקבל משוב אך טרם קיבל.

עמדת הסוכנים

עמדת סוכני הביטוח בנושא היא ברורה :פוליסת
הפיצוי בפרק הניתוחים הקלה דאז במיוחד על
הציבור בזמן התמודדותו עם משבר רפואי ,משום
שההוצאות הכספיות הכרוכות בימי אשפוז ושהייה
בבית חולים ,כמו גם בהחלמה ,הינן הוצאות
גבוהות אך פיצוי זה בוטל בשנת .2014
מאז ועד היום – כספים אלו שהיו מגיעים
לציבור – נשארים בכיסם של היצרנים ולפיכך אין
הוזלה בעלויות הביטוח ,אין שיפור בזמני ההמתנה
ברפואה הציבורית ,הרפואה הפרטית ממשיכה
להתפתח היות ואלו כוחות השוק ,מנתחים
ורופאים טובים שואפים להמשיך להתפתח באופן
עצמאי ללא קשר לרפורמה כזאת או אחרת.
בנוסף ,מבקר המדינה טוען בדו"ח שפרסם
בחודש בדצמבר בשנת  2019כי נושא כפל הביטוח
מתקיים בגלל היעדר תחרות.
עמדת סוכני הביטוח בעלי רישיונות הינה
שסוכני הביטוח מונעים כפילויות ולא יוצרים
אותן וזאת בשל חוות הדעת המקצועיות וניתוח
התיק שהם מספקים ללקוחותיהם.
כפל הביטוח נעשה על ידי מוקדים או שיווק
ישיר שברוב הפעמים מתבצע על ידי מוכרנים
הפועלים תחת שימוש ברישיון תאגיד כאשר
אין פיקוח מעמיק ,ואף לוקה בחסר השירות
האישי מול הלקוח בניגוד לעבודת סוכן הביטוח
שעורך פגישה מקצועית עם הלקוחות לאחר הכנה
מקדימה ולמידת צורכי הלקוח.
ולסיום ,כ־ 80%מביטוחי הבריאות הפרטיים
נמכרים על ידי סוכני הביטוח ורק כ־ 20%מהם
נמכרים על ידי הישירים.
הכותב הינו יו”ר מחוז הצפון בלשכה
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כלכלת הזקנה :לימודי תיעוד לגרונטולוגיה
פיננסית לחברי  MDRTישראל
ההזדקנות הינה תופעה ביולוגיות אוניברסלית החלה על כל יצור חי ,ואילו הזקנה היא שלב בחיים
המזוהה עם השנים המאוחרות בחיי האדם  ‰קורס מקיף ובלעדי לחברי ה־ MDRTיקנה לכם
את הידע והכלים לעסוק בתחום ייחודי זה > אילן שגב

ה

גרונטולוגיה עוסקת בהבנת הזקנה
וההזדקנות תוך התייחסות לתמונה
המורחבת והכוללת של היבטים
שונים :חברתי ,פסיכולוגי ,כלכלי ותרבותי.
הגרונטולוגיה הפיננסית שמה ערך ודגש על
הפן הכלכלי  -כלכלת הזקנה .בפן הפיזיולוגי-
רפואי עוסקת הגריאטריה.
ההזדקנות הינה תופעה ביולוגיות
אוניברסלית החלה על כל יצור חי ,ואילו
הזקנה היא שלב בחיים המזוהה עם השנים
המאוחרות בחיי האדם.
בזקנה ,אנו עדים לתהליך בלתי מסודר אך
מתמשך של ירידה בתפקוד ,תהליך של ירידה
בקשרים החברתיים – שלב במעגל החיים
המזוהה עם גיל :כרונולוגי ,ביולוגי ,פסיכולוגי,
חברתי ופונקציונלי .כאן תפקידו של הגרונטולוג
הפיננסי המתעסק בכלכלת הזקנה.
אדם אשר פורש לפנסיה לא מבין בדרך כלל
את משמעות הזקנה בעוד  20 ,10או  30השנים
הבאות ,וההחלטות הכלכליות שהוא מקבל
היום הינן אי־ורסביליות ,כלומר לא ניתנות
לשינוי ולתיקון.

אילן שגב | צילום :גיא קרן

הבנה הוליסטית
לכן ,חובה על מתכנן הפרישה להציג בפני
הפורש את עולם הזקנה ומשמעויותיו ,לדוגמה,

עמה איכות חיים – היא יכולה להיות קללה.
העלייה המתמדת בתוחלת החיים והזדקנות
האוכלוסייה מחייבת את אנשי המקצוע העוסקים

העלייה בתוחלת החיים והזדקנות האוכלוסייה מחייבת את
אנשי המקצוע העוסקים בפרישה להבין גם מה צפוי בעתיד
המשמעות הכלכלית ,המשפחתית והחברתית
של מחלת הדמנציה אשר עולה בשכיחותה ככל
שחלה עלייה בגיל .בין היתר ,ניתן למנות הוצאות
כספיות עבור תרופות ושירותי רפואה ,עלויות
מטפל סיעודי ,הוצאות עבור ניידות ,פעילויות
חברתיות שמטרתן למנוע בדידות כאשר ידוע כי
בדידות מביאה לבעיות לב ,יתר לחץ ,דיכאון ואף
מוות.
אריכות חיים יכולה להיות ברכה  -אך אם אין

בפרישה להבין לא רק את הפן הכלכלי העכשווי,
אלא לנסות ולהסביר לפורש מה צפוי בעתיד בכל
האספקטים שציינתי .כסף ,השקעות ומיסוי הם פן
אחד בלבד וללא יתר ההיבטים – הייעוץ לא יכול
להיות הוליסטי.

בלעדי לחברי MDRT
פרופסור ישראל (איסי) דורון ,דיקן הפקולטה
למדעי הרווחה והבריאות ,ומר אלכס קפלון

דוקטורנט ומנהל מקצועי מטעם אוניברסיטת
חיפה ,יחד עם אבשלום מושקוביץ יו"ר ארגון
 MDRTישראל ,בנו קורס ייחודי ובלעדי לחברי
 MDRTישראל ,אשר בסופו תוענק תעודה מטעם
אוניברסיטת חיפה .הקורס הושק בכנס MDRT
שנערך בתחילת החודש במלון "אלמא" בזכרון
יעקב.
עלות הקורס לחברי  3,850 MDRTשקל,
דמי רישום לצורך הבטחת מקום בקורס
 100שקל .נותרו מספר מקומות בודדים –
רצ"ב לינק להרשמה.
הלימודים יחלו בתאריך ה־ 6ביוני .2022
הקורס בן  10מפגשים ,המפגש הראשון והאחרון
יערכו באוניברסיטה חיפה ,שאר השיעורים יערכו
בחברת כלל ביטוח ופיננסים בתל־אביב.
הכותב הינו  ,CLUחבר הנהלת  MDRTישראל,
מוסמך אוניברסיטת חיפה בגרונטולוגיה
פיננסית
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דוד ליפקין

פחות מ־ 50%מנזקי אסונות
הטבע היו תחת כיסוי ביטוחי

א

צילוםshutterstock :

ומדנים כלכליים קובעים שההפסדים מאסונות טבע ברבעון הראשון של 2022
הסתכמו ב־ 32מיליארד דולר ,אבל פחות מ־ 50%מהנזקים  14,מיליארד דולר,
היו מבוטחים .כך קובע דו"ח של הברוקר .AON
הדו"ח מציין כי הרבעון הראשון של השנה אינו מרובה באסונות הטבע ,אבל זו
השנה השישית ברציפות שהנזקים הכלכליים מסתכמים ביותר מ־ 10מיליארד דולר.
האירועים הבולטים ברבעון זה :סערות הרוחות במערב ובמרכז אירופה ,השיטפונות
במזרח אוסטרליה ,רעידת האדמה ביפן ב־16
במרץ ,ונזקים שפקדו את ארה"ב במרץ.
התפלגות הנזקים הכלכליים לפי איזורים
גיאוגרפיים :האיזור האסייתי מוביל בהיקף
הנזקים והסתכם ב־ 15מיליארד דולר ,איזור
אירופה והמזרח התיכון הסתכם בנזקים
בסכום של  8מיליארד דולר והנזקים
הכלכליים בארה"ב הסתכמו ב־ 6מיליארד
נזקים המסתכמים בעשרות מיליארדי דולר מידי שנה
דולר.
בהשוואה לשנים קודמות ,הנזקים
למבטחים מנזקי הטבע הסתכמו ברבעון השני של  2021ב־ 36מיליארד דולר .הנזקים
הגבוהים ביותר מאסונות טבע היו ב־ 2010ו־ 2011והסתכמו ב־ 98מיליארד דולר.

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
להשכרה בסוכנות ביטוח בהוד השרון  2חדרים כולל
חשמל ארנונה ₪ 2,400 :אפשרות לקבלת שירותי
משרד  /חיתום .לפרטים -יוסי 054-4890421
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.
קורות חיים למייל – ofir@mishorim-ins.co.il
אם אתה סוכן צעיר בתחום הפנסיוני וזקוק להפניות
וחיבור ללקוחות באזור הצפון – צור קשר לאפיקי הון -

ה

ברוקר הידוע בתאגיד לויד’סCorrie ,
 ,Bauckham Battsשנפגע מבעיות מימון
שנוצרו בעקבות מגפת הקורונה נמצא בהלכי פירוק.
זאת לאחר שנכשלו הנסיונות להצילו.
 Corrie Bauckham Battsעסק בתיווך בעסקי
ביטוח לא ימיים לשוק הביטוח בלונדון .נציגי הברוקר
ריכזו חלק ניכר מהפעילות בהזרמת עיסקאות ביטוח
מצפון אמריקה .בהודעה על הפירוק מרצון צוין כי פקדו
אותו קשיי תזרים מימוני ,אשר הומרו ממגפת הקורונה.
בנוסף ,נאמר בהודעת הפירוק כי בוצעו פעולות
ונסיונות רבים למכירת חברת הברוקר לגורם שלישי
שיזרים הון חוזר .אולם ,נאמר בהודעת המפרקים,
מסיבות שונות נכשלה המכירה .בינתיים מספר לקוחות
העבירו את עסקי הביטוח לברוקרים אחרים .עם מינוי
המפרקים ,רגולטור הביטוח האנגלי הטיל הגבלות
שונות.

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

לוח הביטוח
דרושים

אפקט הקורונה נמשך :הברוקר
Corrie Bauckham
 Battsנכנס לפירוק

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

שכירות משנה

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

משרד להשכרה בירושלים במרכז כלל  2חדרים
בקומה  7המשרד פנוי מידי .פרטים אצל יהודה זכריה
0522604572
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).

בי פור יו סוכנות לביטוח בע"מ מחפשת לרכוש תיק
ביטוחחיים או אלמנטרי.המשרד במודיעין .סודיות
מובטחת.michaele@b4-u.co 0528741331 .
מיזוג ו/או ניהול ו/או מכירת תיק ביטוח חיים,
אלמנטרי ,פיננסים! תיק פעיל עם וותק של כ־ 40שנה.
משרדי בנס ציונה מנוהל מול מרבית חברות הביטוח,
כלל ,הראל ,הכשרת הישוב ,מנורה מבטחים ,מגדל,
הפניקס וכו’ ...תיק רווחי  ,הסכמים גבוהים ,החזרי
תשלומים שואף לאפס ,מוסר תשלום גבוהה ,תביעות
רכוש שואף לאפס!!! לפרטים  :סוכן הביטוח אלי
פחימה מנכ”ל ובעלים א.עידו סוכנות לביטוח ()2009
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יצחק
בן דרור ז"ל

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

מיקי (מיכאל)
ברוכשטיין ז"ל

בע”מ פלאפון 0505665835
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
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
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