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בעקבות המלצת הלשכה:
חיסכון לכל ילד ינוהל במסלול
סיכון מוגבר עד גיל 18
ועדת הכספים אישרה השבוע
בקריאה ראשונה את הצעת
חוק חיסכון לכל ילד  ‰סו״ב
דידי פרידלנדר :״עמדתנו כלשכה
כפי שהובאה במסמך זה לידי
ביטוי וכפי שהסברתי גם
בישיבה עצמה התקבלה
למעשה במלואה״ > עמ' 3

חיזוק הלובי

נערכים לרפורמה

טיפול באתגרים
והצעות חוק חדשות:
מפגש מקצועי בין
הנהלת הלשכה לחה״כ
יואב גלנט > עמ' 5

עשרות סוכנים בכנס
בריאות של מחוז
ירושלים בלשכה
שנערך בשיתוף המרכז
הרפואי הדסה > עמ' 5

גם כשתטוס וגם כשתנחת
ראש 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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במודל הצ'יליאני :ועדת הכספים אישרה
את הצעת החוק לחיסכון לכל ילד

החוק אושר בקריאה ראשונה  חברי הוועדה אימצו את עמדת לשכת סוכני הביטוח  -הגיל בו תופחת
רמת הסיכון יידחה לגיל  18במקום  15בהצעת החוק המקורית > רונית מורגנשטרן

ל

אחר דיון ארוך בהצעת החוק של חברי
הכנסת מש"ס ,ינון אזולאי ומשה ארבל,
יועברו בגיל  18כספי חיסכון למסלול
בסיכון בינוני ,על מנת לשמר את הסכום שנצבר
במידה ותתקיים משיכה של הכספים בתקופה
הסמוכה ל"שחרורם".
הצעת החוק שהוגשה מבקשת לקבוע כי חיסכון
ארוך טווח של ילד שהוריו לא בחרו היכן יופקדו
כספי החיסכון שלו תוך שישה חודשים מיום לידתו,
ינוהל בקופת גמל להשקעה במסלול השקעה עם
סיכון מוגבר עד שימלאו לילד  15שנים .לאחר הגיע
הילד לגיל  ,15יועבר סכום החיסכון הצבור למסלול
עם סיכון מועט בקופת גמל להשקעה.
על פי נייר העמדה שהגיש סו"ב דידי פרילנדר,
יו"ר ועדת פיננסים ,בשם הלשכה" :נכון וראוי
להתייחס לתוכנית החסכון המוצעת בראייה
לגיל  21וזאת על אף שקיימת ׳נקודת יציאה׳
בגיל  .18תפיסה זו נסמכת על התפיסה החינוכית
והמעשית יחדיו שהרי בסופו של יום מטרת
הכספים הנחסכים לאורך שנים במסגרת תכנית
החסכון ,סביר להניח ,ייעודה לטובת לימודים
באוניברסיטה ,לרכישת דירה או כל מטרה
כלכלית חשובה (ולא לשם טיול לפני גיוס.)...
לאור האמור ,בנוסף ,מוצע כי השינוי במסלול
ההשקעה יערך בהגיע הילד לגיל  17.5ובכפוף
למתן הודעה מוקדמת לקראת הגיעו לגיל .17
כך ,הלכה למעשה ,אופן השקעת הכספים שנצברו
עד אותה עת ניתנים להחלטת הורי הילד ובטרם
הפיכתו לבגיר (גיל  )18מה גם ,שבתוך פרק הזמן
המוצע ,כאמור ,נותר לכסף את הזמן ׳לעבוד׳ על
מנת להביא למקסום תוצאות חיוביות בגין הכספים
המושקעים".
סו"ב פרידלנדר הוסיף" :השתתפתי בישיבת ועדת
הכספים ,ונייר העמדה של הלשכה הוגש לחברי
הועדה יום קודם .לשמחתי עמדתנו כלשכה כפי
שהובאה במסמך זה לידי ביטוי וכפי שהסברתי גם
בישיבה עצמה התקבלה למעשה במלואה .1 :שינו
בנוסח המקורי את גיל המעבר ל־ 18במקום ;15
 .2שינו את המעבר בגיל  18ממסלול עם הסיכון
המוגבר למסלול בינוני ולא לנמוך .יתר הסעיפים
שציינו התקבלו גם הם בהבנה אך הוחלט בשלב זה
להעביר את החוק בקריאה ראשונה עם  2התיקונים
הללו ולגבי היתר יבצעו שינויים לקראת ההגשה
לקריאה שניה ושלישית .חשוב לנו כגורם מקצועי

ביטוח
ופיננסים

הוועדה אישרה :השקעת הכספים באפיק בסיכון גבוה עד גיל  | 18צילוםshutterstock :

בענף ובדגש על נושא הפיננסים להיות שותפים
ומובילים לטובת הציבור ולהיות שותפים להגברת
החינוך הפיננסי כבר מגיל התיכון .וזאת גם אם
כמו במקרה זה אין לזה נגיעה ישירה לעבודת
הסוכנים״.

הבנקים בחוץ?
נציגי האוצר ציינו כי הם עמלים על הצעת
חוק ממשלתית בנושא ,במסגרתה הם בוחנים אף
את הוצאת הבנקים לגמרי מאופציית הבחירה
או לחילופין את פתיחת התנאים מולם ובראשם
אפשרות ניוד מהבנקים לקופת הגמל ,וציינו כי
מחקר שנעשה מעלה כי מקרב החמישית התחתונה,
גם הורים הבוחרים באופן אקטיבי עבור ילדיהם
מסלול ,בוחרים ב־ 90%בהפקדת הכספים בבנקים.
גלי כספרי ,מנהלת מחלקת מחקר באיגוד הבנקים
טענה מנגד כי "הצעת החוק מבקשת להסיר מהמדף
מספר גדול של מוצרים שמבטיחים ללקוחות ביטחון
מלא .יש לקוחות שלא רוצים ולא יכולים לספוג
שום הפסד בכסף שלהם .לעמדתנו עושים את הדיון
בעיתוי הכי גרוע שיש ,הבורסות נופלות ,קופות
הגמל בסיכון מוגבר כבר מרגישות את זה .אנחנו
חושבים שיש מקום לכל המוצרים ,מי שמעדיף
ביטחון מלא ולא רוצה לספוג שום הפסד ,שתהייה

לו גם את האופציה הזו".

פערים בין השכבות

לשכת סוכני הביטוח ואיגוד בתי ההשקעות הביעו
תמיכה גם הם בהצעת החוק ,והציגו כי רואים פערים
מאוד גדולים שנובעים מאוריינות פיננסית בין
שכבות וגורמים באוכלוסייה" :מי שהפקיד את הכסף
ב״ 2017עד היום ,במשך  60חודשים הפקיד 3,000
שקל .בממוצע של כל השוק ,מי שהפקיד במסלול
בסיכון נמוך יש לו  3,470שקל ,מי שבסיכון גובה יש
לו  4,000שקל .כל חודש ילדים שיש להם אוריינות
פיננסית פחות גבוהה ,מפסידים".
חברי הוועדה ונציגי הגופים השונים דחו את דברי
נציגת הבנקים ,וציינו כי בקנה מידה של חסכון
ארוך טווח כחסכון לכל ילד אין להסתכל על תקופה
של שנה בלבד ,וכי לאורך זמן ההשקעות מפצות
משמעותית על הפסדים של תקופות נקודתיות.
בתום הדיון אושר החוק לקריאה ראשונה כאמור,
כאשר יו"ר הוועדה ציין כי נושא השארת הבנקים
כאופציה לבחירת ההורים או הוצאתם מהמנגנון
יבחן במסגרת הכנת החוק לקריאה שנייה ושלישית,
תוך שהוא מדגיש כי יידרשו תיקונים בקריאה שנייה
ושלישית לגבי הניוד ,ילדים בלי קשר עם הוריהם
ועוד.

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 | shutterstock :צילומי אילוסטרציהshutterstock :

לא משנה לאן
אתם רוצים להגיע,

משנה באיזה
מסלול תבחרו.

חדש! הפניקס זהיר  -מסלול באחריות:
כל היתרונות של פוליסת המקיף הנרחב
במחיר משתלם במיוחד.
פרטים בעלון המצורף >>
פרטים במערך הסוכנים
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חה"כ יואב גלנט קיים ביקור מקצועי
במשרדי לשכת סוכני הביטוח
ביקורו של חה"כ גלנט מהווה המשך ישיר לפעילותה הפרלמנטרית של הלשכה במסגרתה
שמה לה ליעד לחזק את קשריה עם נציגי בית המחוקקים > רונית מורגנשטרן

א

תמול אירחו נשיא לשכת
סוכני הביטוח ,סו״ב שלמה
אייזיק ומ"מ הנשיא ,סו״ב
מיכל וינצר ,את חה"כ יואב גלנט
ממפלגת הליכוד.
ביקורו של חה"כ גלנט מהווה המשך
ישיר לפעילותה הפרלמנטרית של
הלשכה במסגרתה שמה לה ליעד
לחזק את קשריה עם נציגי בית
המחוקקים.
חה"כ גלנט ביקש לשמוע על
פעילות הלשכה ונשיא הלשכה הוסיף
וסקר בפני גלנט אחר האתגרים
המשמעותיים הניצבים בפניה לרבות
הצעות חוק שהוגשו ותיקוני חוק
שעתידים להיות מוגשים שעניינם
בפעילות הלשכה ובעיוותים קיימים

הפוגעים באוכלוסיית המבוטחים .עוד
עלה בפגישה שיח ערני סביב הסיוע
הנדרש לאוכלוסיית העצמאיים.

קשיים רגולטוריים

הנשיא וממלאת מקומו הרחיבו
בנושא ,תוך שהם מציגים לגלנט
פעולות רגולטוריות המוסיפות
קשיים לאוכלוסיית העצמאיים
ובדגש על רגולציה בתחום הביטוח.
נשיא לשכת סוכני הביטוח שלמה
אייזיק" :כולם מדברים על הרצון
לעזור לעסקיהם של העצמאיים
הקטנים־בינוניים .בפועל מתרחש
ההיפך הגמור  -ממשיכים להעצים
את הגדולים ולגמד את הקטנים".

מימין :חכ״כ יואב גלנט ,שלמה אייזיק ומיכל וינצר | צילום :באדיבות לשכת סוכני הביטוח

חידושים בתחום והרפורמה הצפויה בענף:
עשרות סוכנים בכנס הבריאות של מחוז ירושלים
סוכנות וסוכני מחוז ירושלים התארחו ביום חמישי שעבר בהדסה עין כרם לכנס בריאות מקצועי " כנס
מוצלח במיוחד שכלל תכנים רבים ,חידושים בתחום וסיור מיוחד במרכז הרפואי" > רונית מורגנשטרן

ב

יום חמישי שעבר ,ה־ 12במאי ,התקיים
במרכז הרפואי הדסה עין כרם כנס
בריאות מקצועי לסוכנות וסוכני מחוז
ירושלים של הלשכה .את הכנס אירגן סו"ב
עופר חורש ,יו"ר המחוז ,בשיתוף רו"ח חיים
אלטמן מהדסה ובחסות מחוז ירושלים במנורה
בראשות מנהל המחוז דוד בורנשטיין.
לדברי חורש ,כ־ 50סוכנים הגיעו לכנס
המקצועי ,ביניהם סוכנים שבמשך שנים רבות
לא הגיעו לכנסים של הלשכה.

שירותים ייחודיים לסוכנים

צילום :גיא קרן

הכנס נפתח בהרצאה מרתקת של פרופ' מרדכי
דובדבני ,מנהל היחידה לאנדו אורולוגיה וריסוק
אבנים בהדסה שהסביר בליווי סרטונים על
חידושים בטיפול באבנים בדרכי השתן; בהמשך
ישיר לחידושים ,הרצה עו"ד מני אייבן מחברת

עופר חורש עם מנכל הדסה ,פרופ' יורם וייס

פרש קונספט על תחליפי ניתוח וההגדרות
בפוליסה לצורך תביעה .במהלך הרצאתו של
עו"ד אייבן ,כיבד את המשתתפים מנכ"ל הדסה,
פרופ' יורם וייס ,שברך את הסוכנים ,נתן סקירה
על הייחודיות של בית החולים הדסה ודיבר על

רצונו לשיתוף פעולה עם סוכני הביטוח.
בהמשך עלה לבמה יורם פרדינרו ,מנהל אגף
כלכלה בהדסה והסביר על השירותים הייחודיים
של הדסה ועל המוקד המיוחד לסוכני הביטוח.
לאחר הפסקה קצרה עלתה לבמה אורית קרמר,
משנה למנכ"ל ,מנהלת אגף בריאות במנורה.
קרמר דיברה על חידושים ייחודיים של מנורה
לסוכנים וללקוחות החברה ,הסבירה על כיסוי
טכנולוגיות  TOPשל החברה ועל יישוב תביעות
ככלי מכירה.
חורש ,שהנחה את הכנס ,הסביר לסוכנים על
הרפורמה החדשה בביטוחי הבריאות המתוכננת
לקראת סוף השנה .המשתתפים המשיכו בסיור
מעניין שאותו הדריך פרופ' איל הרצוג ,מנהל
המחלקה הקרדיולוגית במרכז הרפואי הדסה,
סיור במחלקה שהתמקד במחלקת הצנתורים
המתקדמת של המרכז הרפואי.
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מכירה שניה בתוך חודש :מיטב דש השקעות
הודיעה על מכירת סוכנות הביטוח י.ק.ב
הסוכנות נמכרה לסוכנות הביטוח  WEשל רן אלון ואוהד וייגמן תמורת  45מיליון שקל
 באפריל מכרה מיטב את סוכנות רימונים לאגם לידרים > רונית מורגנשטרן

מ

יטב דש השקעות חתמה בתחילת
השבוע על הסכם למכירת סוכנות
י.ק.ב שבבעלותה תמורת  45מיליון
שקל .הסוכנות נמכרה לסוכנות הביטוח WE
שבבעלות רן אלון ואוהד וייגמן 21 .מיליון
שקל מתוך התמורה ישולמו במועד השלמת
העסקה ויתרת התמורה תשולם בתשלומים
של עד  48חודשים לאחר מועד השלמת
העסקה.
י.ק.ב הוקמה בשנת  1987ומורשית לעסוק
בענפי הביטוח הכללי והפנסיוני .הסוכנות
מחזיקה ב־ 100%מההון המונפק והנפרע של
קריב סוכנויות לביטוח .מיטב רכשה את
י.ק.ב ביוני  ,2016תמורת כ־ 28מיליון שקל.
לפני כשנתיים מונה טל לוינסון למנכ"ל

משותף בי.ק.ב יחד עם בנצי קפלן ,שייסד את
הסוכנות.
 WEסוכנות לביטוח הוקמה במרץ 2010
והיא פועלת בכל תחומי הביטוח :חיים,
פנסיוני ,אלמנטרי ופיננסים .הסוכנות
מפעילה כ־ 50סוכני משנה ביניהם יחידות
סוכנים ושיתופי פעולה עם סוכנויות גדולות
כמו דן ,מור וחושן סוכנות לביטוח/בן פורת.
זו הסוכנות השנייה שמוכרת מיטב בתוך
חודש .באפריל הודיעה מיטב דש סוכנות
לביטוח ,חברה בת של מיטב דש השקעות ,על
מכירת אחזקותיה בסוכנות הביטוח הגדולה
רימונים ,לאגם לידרים סוכנות לביטוח
ולאיש העסקים והביטוח יונל כהן (מנכ"ל
מגדל לשעבר).

אילן רביב ,מנכ"ל מיטב | צילום :רמי זרנגר

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
רה חדשה ו קיהל
למנויי עיתון פוליסה 400 :ש״ח כולל מע”מ
מהדוספרו של יעקבישראל״
חבויות ב
ל
ח
ו
ט
י
ב
״
לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן

כדי לדעת לבחור נכון

לא צריך
לצאת
להשתלמות

ב 12-החודשים האחרונים הניב המסלול
המנייתי בקרן ההשתלמות של הראל

תשואה של 15.83%
ובכך הוביל על המסלולים המנייתיים
של כל קרנות ההשתלמות המתחרות!

הנתונים מתייחסים ל"הראל קרן השתלמות" ונכונים לחודש מרץ  ,2022בהתאם לאתר הגמל-
נט של משרד האוצ .ר תשואה ממוצעת של  3השנים האחרונות .13.69% :תשואה ממוצעת
של  5השנים האחרונות .10.48% :סטיית תקן ל 5 -השנים האחרונות .3.97 :התשואה 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.

תוכן בשיתוף | Affilnett
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כך מסייעת פלטפורמת  Affilnettלסוכנים
בשילוב ההשקעות האלטרנטיביות
> אלדד פרי

ב
צילום :מערכת אפילנט

דומה לתקופות של משברים פיננסיים
שפקדו אותנו בעבר ,כמו בועת הדוט.
קום בשנת  2000ובועת הסאב־פריים
ב־ ,2008גם תקופת המשבר הנוכחית והשפעת
שנות הקורונה ,אותה אנו עדיין חווים ,מביאה
איתה רמת סיכון גבוהה בתחום ההשקעות בשוק
ההון .תקופות אלה מאופיינות בבעיית "נזילות",
אשר באה לידי ביטוי בפאניקה בשוק ההון
כשגופי השקעות רבים בוחרים למכור נכסים
נוכח דרישת ציבור המשקיעים לפדות את כספם.
כפועל יוצא ,יותר ויותר משקיעים מחפשים
בימים אלה אחר נתיבי השקעה אלטרנטיביים
אשר יכולים לסייע במידה רבה לשמור על הכסף
שלהם ולצמצם ככל הניתן את הסיכון .משקיעים
רבים מחפשים אחר דרכים להבטיח מידה רבה של
יציבות בתיק ההשקעות שלהם ובכך לצמצם את
הפגיעה בתשואות.
לעתים קרובות החיפוש אחר אפיקי השקעות
אלטרנטיביים משתלמים הופך להיות מתיש
ומייגע .חוסר הוודאות האופפת את השווקים

בימים אלה אינה תורמת לכך ולא תמיד פשוט
למצוא את הנתיבים הכדאיים ביותר ,וזאת נוכח
ריבוי האפשרויות המוצע .חוסר הבקיאות בתחום
ההשקעות האלטרנטיביות מצד משקיעים לא
מנוסים עשויה לייצר מגוון של טעויות בקבלת
ההחלטות הנוגעות לבחירת נתיבי ההשקעה.

תנאים אטרקטיביים

בדיוק כאן נכנסת לתמונה פלטפורמת ,Affilnett
המתמחה בתחום ההשקעות האלטרנטיביות.
פלטפורמת  Affilnettנועדה לסייע לסוכנים
לשלב את ההשקעות האלטרנטיביות לפי הפרופיל
של כל משקיע .הפלטפורמה מציעה מגוון השקעות
חלופיות כגון קרנות חוב ,אשראי חוץ בנקאי,
הלוואות בין עמיתים ,נדל״ן בארץ ובחו״ל ,והכל
בתנאים אטרקטיביים במיוחד המוצעים באופן
בלעדי לשותפים בה.
פלטפורמת  ,Affilnettאשר הושקה ב־,2020
משמשת כיום כזירת התיווך האולטימטיבית בין

פלטפורמת רשת השותפים
החדשה שלך לשירותים פיננסיים
הצטרפות ח-י-נ-ם  -ללא דמי שימוש וללא עמלות ניהול
כל המוצרים הפיננסיים עוברים בדיקת נאותות
תגמול בעמלות על הפניית לקוחות
ממשק טכנולוגי חכם עם לוח בקרה נגיש לניהול הנתונים

לחצו להתנסות

חפשו "אפילנט" בגוגל

אלדד פרי

היצרנים (הגופים המציעים את אפיקי ההשקעות)
לבין סוכנים פוטנציאליים ,שיוכלו באמצעותה
להתאים ולפזר את ההשקעות של המשקיעים
שלהם בצורה הטובה והיעילה ביותר עבורם .בזכות
הקידמה הטכנולוגית עליה היא מבוססת ,חשיבותה
בימים מאתגרים אלה הופכת להיות גבוהה במיוחד
עבור כל קשת המשקיעים.
הכותב הינו מייסד משותף בחברת Affilnett
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על ד”ר ג'קיל ומיסטר הייד  -והקשר
שלהם לעולם הביטוח
סו”ב שמוליק אבוטבול על הרפורמה בענף הבריאות ואיך צעד זה לבדו יפחית משמעותית
את תופעת הביטוחים הכפולים ויחסוך לציבור מיליארדי שקלים מיותרים

ס

הממונה על שוק ההון דואג למבוטחים בלבד
 המציאות היא קצת יותר מורכבת.בסמוך לכניסתו לתפקיד הממונה ערך
ד”ר ברקת פגישה עם קבוצת סוכנים
צעירים כדי לנסות לשמוע מהם על
הבעיות בענף ולהסביר את תפיסת עולמו
לגבי עתיד עולם הביטוח .במהלך הפגישה
נשאל ד”ר ברקת מדוע חברות הביטוח
ממשיכות לשווק ביטוחים באמצעות
מוקדנים ללא רישיון? תשובתו הדהימה
את הקהל“ ,אין באפשרותי למנוע מהיצרן
לשווק את מרכולתו”.
הטענה לכשעצמה לא עולה בקנה מידה
אחד עם תפקידו של הממונה לדאוג לציבור
המבוטחים ,שהרי לחברות הביטוח כולן יש
לוביסטים שידאגו להן ,לציבור יש רגולטור.
תזכיר החוק המוצע בא לתקן עוולות בשוק
שנובעות ממכירה על ידי מי שאינו בעל
רישיון.

יפורם המוזר של ד”ר ג’קיל
ומיסטר הייד נכתב לפני כמאה
וחמישים שנה ועדיין נחשב בעיני
רבים ליצירת מופת ,הספר עוסק בשני
הצדדים הקיימים בכל אדם ועל הבחירה בין
טוב לרע .אומרים שסיפור טוב חי לנצח,
הוא רק משנה צורה.
לאחרונה הוגש בפני הכנסת תזכיר
חוק לתוספת משמעותית לחוק הפיקוח
על שירותים פיננסים ,את התזכיר הגיש
הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,ד”ר
משה ברקת.
להלן קטע מתוכו :בעשר השנים האחרונות
גדל שוק ביטוח הבריאות בישראל
בכ־ ,133%מכ־ 5מיליארד שקל בשנת 2009
לכ־ 12מיליארד שקל בשנת  .2019עלייה
זו נבעה ממכירות מאסיביות של ביטוחי
בריאות למיניהם ,ובפרט בולט הגידול
במכירת פוליסות ביטוחי תאונות אישיות,
אשר מדגישות את הצורך בייחוד ביטוח
הבריאות ברישיונו של הסוכן ואת הצורך
על מי יחול החוק? מעתה ,כל מי שישווק
ביצירת מקצועיות ייחודית בתחום זה.
ברקת .תגובתו על שיווק ביטוח על ידי מוקדנים הייתה“ :אין באפשרותי
לציבור ביטוח בריאות או תאונות יהיה
נוסף על כך ,בביקורות שונות שערכה למנוע מהיצרן לשווק את מרכולתו”
חייב ברישיון ולא יוכל לחסות תחת רישיון
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון לעניין
חברת הביטוח (לחברת הביטוח יש רישיון
צירוף מבוטחים לביטוח בריאות ותאונות
לשווק ,לנציג שלה אין) .כדי להעביר צעד כזה
אישיות נבדקו ,בין היתר ,מכירות שנעשו על ידי ד”ר ג’קיל  -מנסה להביא רק טוב לעולם.
ועכשיו סיפורו המוזר של איציק ,מתלמד שסיים נדרש ממונה אמיץ במיוחד ,כזה שיהא מסוגל
סוכני ביטוח .תוצאות הביקורת הראו ,בין היתר,
ליקויים במכירה ובצירוף של מבוטחים לביטוחי את כל בחינות הרשות ונמצא בתקופת סטאז’ לקבלת לעמוד מול מכבש הלחצים והלוביסטים של
הבריאות השונים על ידי סוכני ביטוח וחידדו הרשיון .בתקופת הסטאז’ השכר אינו גבוה במיוחד חברות הביטוח.
ממונה שיאמר לחברות הביטוח – עד כאן.
את הצורך ביצירת מקצועיות ייחודית בתחום זה .ואיציק הוא בחור חרוץ ולכן עובד בשתי עבודות.
(מקור :תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסים בבוקר איציק צמוד לסוכן הביטוח ,לומד אתן רשאיות למכור את המוצרים בשוק בכפוף
ומתמקצע ,במהלך תקופה זו אסור לאיציק למכור לרישיון עבור כל איש מכירות .צעד זה לבדו
והוספת ענף ביטוח בריאות לרישיון סוכן).
יפחית משמעותית את תופעת הביטוחים הכפולים
ולו פוליסה אחת .אבל בערב...חגיגה.
ויחסוך לציבור מדי שנה מיליארדי שקלים
מיותרים.
אנשי מקצוע מעולם הביטוח ,וגם מי שאינו איש
ההיסטוריה מלמדת שהרוב המוחלט של
צלצולי פעמון נשמעים במוקד כל פעם שמישהו
מקצוע בעולם הביטוח ,מכירים ומבינים את מגוון
הבעיות הנובעות מהשונות בין פוליסות הביטוח מוכר פוליסה בריאות משפחתית .כל המוכרנים הממונים על הביטוח בעבר ,ובעלי תפקידים
השונות ,האותיות הקטנות שלעיתים מעקרות את קמים ומוחאים לו כפיים ,אווירת מוקד מכירות בכירים ברשות שוק ההון והביטוח ,מסיימים את
במיטבה .החודש מתקיים מרתון הבריאות במוקד תפקידם כרגולטורים ומדלגים היישר לאחת
הביטוח מתוכן וכמובן שיטות מכירה בעייתיות.
בתוך הבלאגן של הענף החליט סוף סוף הממונה של איציק ,הפרס הראשון  -טיסה מפנקת לאי מחברות הביטוח ,לרוב ללא תקופת צינון כנדרש
על רשות שוק ההון להסדיר את הנושא ברישוי תאילנדי ,הפרס השני הוא אייפון והזוכה בפרס בחוק.
האם ד”ר ברקת ינהג אחרת? האם יש לד”ר ברקת
נוסף .המשמעות ,כל מי שירצה לשווק ביטוח השלישי יסתפק במשקפי מציאות מדומה של סוני.
איציק ,שעובד בשתי עבודות ,חי בשני עולמות יש את מה שנדרש כדי לעצור את המכירות הלא
בריאות או תאונות (שחשיבותם אינה מוטלת
בספק) ייאלץ להתמקצע על ידי לימודים נוספים מקבילים .בבוקר אסור לו למכור ולו מוצר אחד מפוקחות שנוגסות במיליארדי שקלים מכספי
ובחינות לקבלת רישיון לעסוק בשיווק ביטוח אבל בערב הוא מתוגמל בסכומים נאים על אותם הציבור? או שמא שוב נראה רפורמה חסרת שיניים
בריאות ותאונות .עד כאן ד”ר ברקת קצת כמו המוצרים שאסור לו למכור בבוקר .בעולם אידאלי שתאפשר לחברות להמשיך לשווק ללא רישיון?.

תחולת החוק

רישוי נוסף

עתיד ענף הביטוח

צילומים :גיא קרן ,באדיבות המצולם

סוכן הביטוח

כמגדלור פיננסי
כנס פיננסים ה8-
 2022ע"ש ארז גוטמן ז"ל

16.6.2022
ביתן  ,10אקספו תל אביב
SAVE THE DATE
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אי אמירת האמת לאחר תאונה  -האם מהווה
מרמה כהגדרתה בחוק הביטוח?
עו"ד ג'ון גבע מסביר בטור מיוחד האם טענת המרמה מאפשרת לחברת הביטוח
שלא לשלם את תגמולי הביטוח ומה קובעת פסיקת בית המשפט בנושא

ס

וכני ביטוח עלולים להיקלע למקרה
שבו לקוחותיהם מוסרים מידע כוזב או
חצאי אמיתות לחברת הביטוח אודות
מקרה תאונה שהם לקחו בו חלק .האם יש באי
אמירת האמת כדי לאפשר לחברת הביטוח שלא
לשלם את תגמולי הביטוח? בשאלה זו דן בית
משפט השלום.
בפני בית משפט השלום בכפר סבא הוגשה
תביעת שיבוב על ידי חברת ביטוח כנגד נהג אשר
נטען כי פגע ברכבו של המבוטח ,עת נסע ברכב
אביו וכנגד חברת הביטוח המבטחת אותו (תא"מ
(שלום כפ"ס) .)15666-06-19
על פי הנטען בכתב התביעה ,עת נסע הרכב
הנפגע ,פגע בו הנתבע מאחור והסב לו נזקים.
חברת הביטוח פיצתה את הנהג הנפגע ומכאן
הוגשה תביעת שיבוב כנגד הנהג הפוגע .אודות
אופן התרחשות התאונה ואודות האחריות המלאה
המוטלת על הנתבע אין מחלוקת – המחלוקת היא
אודות שאלת הכיסוי הביטוחי של הנהג הנתבע.

דיווח כוזב

צילום :באדיבות המצולםshutterstock ,

ראשית ,על פי הנטען בכתב ההגנה של הנתבע,
היקף הנזק הנטען על ידי התובעת הינו מוגזם
שכן מדובר בתאונה קלה ותו לא .שנית ,הנתבע
טוען כי מאחר שהיה חייל בשירות חובה ,היה אביו
מפעיל את ההרחבה של פוליסת הביטוח רק בסופי
שבוע שבהם היה מגיע הביתה .לטענתו ,התאונה
התרחשה לאחר שהאב הפעיל את פוליסת הביטוח.
עם זאת ,משהוכח כי הפוליסה לא הופעלה על ידי
אביו טרם התרחשות התאונה ,הוא טען כי הוא היה
בטוח שהפוליסה הופעלה על ידי אביו.
הנתבע הוסיף כי הדיווח הכוזב ,לפיו התאונה
אירעה לאחר שהופעלה הפוליסה ,לא באה מכוונת
מרמה ,אלא מחמת בורותו של אביו ,שלא ידע כי על
פי ההלכה הפסוקה דאז (הלכת פיקאלי הראשונה)
הכיסוי אמור לחול על פי נסיבות האמת ,כלומר,
הנהיגה החד פעמית של הנתבע ,עקב שכחה ומקום
בו עשה האב ,המבוטח ,כל המצופה ממנו .עוד טוען
הנתבע כי למעשה המבטחת היא זאת שהכשילה את
אביו וגרמה לו למסור דיווח כוזב לאחר שהציבה
בפניו מצג כאילו אין כיסוי בפוליסה אם התאונה
אירעה לפני ההרחבה ,ובכך ששלחה חוקר לתשאול
הנתבע והמבוטח.

מרמה מתמשכת

המבטחת מנגד ,דוחה את טענתו של הנתבע כי
הלכת פיקאלי הראשונה תסייע לו וזאת גם אילו
לא הייתה מתהפכת ההלכה .זאת משום שהנתבע

מקום בו המבוטח דיווח באופן כוזב ,במטרה להונות ,חברת הביטוח רשאית שלא להעניק כיסוי ביטוחי

שיקר שוב ושוב אודות התרחשות התאונה עד
לרגע שבו הוצג לו סרטון המראה "שחור על גבי
לבן" כי התאונה התרחשה טרם הפעלת הפוליסה.
זאת ועוד ,טוענת המבטחת כי בפנינו מקרה מרמה
מתמשך ומגמתי וכפי שנפסק ברע"א 9215/10
יצחק פלדמן נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ ,אין
הפוליסה חלה במקרים כאלה.
לאחר שמיעת טענות הצדדים ועיון בראיות,
קבע בית המשפט שדין התביעה כנגד הנהג
להתקבל ודין התביעה כנגד המבטחת להידחות.

הרחבה לעומת רכישה

ראשית ,בית המשפט פסק שבמקרה דנן הראיות
בעניין העובדות ברורות – הנתבע פגע בצידו
האחורי של הרכב וזאת לפני הפעלת הפוליסה.
שנית ,במספר הזדמנויות הנתבע ואביו שיקרו
בפני החוקר ובפני המבטחת והגם שאי אמירת
אמת לאחר מעשה אינה הופכת את השימוש
ברכב בלא כיסוי פעיל למעשה מרמה ,חברת
ביטוח רשאית ,לפי הוראות חוק חוזה הביטוח ,לא
להעניק כיסוי ביטוח במקרה בו נעשה דיווח כוזב
כלפיה במטרה להונות ודבר זה נכון וחל ללא קשר
לשאלות של גיל נהג או הפעלת הרחבת פוליסה.
הנתבע אף ביקש ליחס למבטחת אחריות לדיווח
הכוזב שיצא מפיו בדבר מועד התאונה ,אולם

כמובן שאין לקבל טענה זו – אדם מחויב באמירת
אמת באופן כללי ומכוח דיני הביטוח באופן
ספציפי .לא זו אף זו ,עד לצפייה בסרטון התאונה
בדיון ההוכחות טען הנתבע כי התאונה הייתה קלה
ביותר ,גרסה שמהר מאוד השתנתה עם הצפייה
בסרטון .לכן ,דין התביעה כנגד הנתבע להתקבל
ודין התביעה כנגד חברת הביטוח להידחות – אין
הפוליסה מכסה את האירוע התאונתי שבמקרה
דנן.
בהערת אגב ציין השופט שהגם שבפיקאלי השני
נפסק שאין המבטחת צריכה לפצות בתגמולי
ביטוח נהג שפוליסת הביטוח אינה מכסה את
גילו ,עת מדובר ב"הפעלת הרחבה" של פוליסה
ולא "רכישה" של פוליסה ,ייתכן כי פוליסת צד
ג' כן חלה .לכן ,במקרה דנן ,לולא הנתבע היה
משקר באופן עקבי וחסר תום לב למבטחת ,ייתכן
והפוליסה כן הייתה חלה.
תמצית החלטת בית המשפט :דין התביעה
להתקבל ודין התביעה כנגד המבטחת להידחות.
מקום בו המבוטח דיווח באופן כוזב ,במטרה
להונות ,חברת הביטוח רשאית שלא להעניק
כיסוי ביטוחי.
הכותב הוא יועמ"ש מחוזות המרכז ,השרון
וירושלים בלשכת סוכני הביטוח

מאי 2022

הזמנה להגשת מועמדות להיכלל במאגר היועצים החיצוניים
של לשכת סוכני הביטוח בישראל
 .1לשכת סוכני הביטוח בישראל ע"ר ( 580013365להלן" :הלשכה") מזמינה בזאת יועצים בתחומים שונים
להציע את מועמדותם להיכלל במאגר היועצים החיצוניים של הלשכה (להלן" :מאגר" ; "מאגר היועצים").
 .2יובהר כי הייעוץ שיינתן על-ידי היועצים החיצוניים הינו עבור חברי הלשכה ולצורך מענה מקצועי הדורש
ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים כגון :ייעוץ משפטי ,ייעוץ מיסויי ,ייעוץ מקצועי בתחומי הביטוח השונים,
ייעוץ עסקי וכיו"ב.
 .3פרטיהם של היועצים שבמאגר יפורסמו על-ידי הלשכה בקרב חבריה באמצעות הכלים והאמצעים
העומדים לרשות הלשכה .בנוסף ,הלשכה תפעל במטרה לעודד יועצים שבמאגר לקחת חלק בפעילויות
הלשכה השונות ,לרבות השתתפותם בהרצאות וכתיבת מאמרים ,בהתאם לשיקול דעתה.
 .4פרסום פרטי היועץ בקרב חברי הלשכה כמי שנכלל על רשימת היועצים במאגר יחייב את היועץ כמפורט
במסמך ההזמנה להגשת מועמדות ,וזאת מבלי לגרוע מהתחייבויות היועץ בהתאם להסכם ההתקשרות
עם הלשכה.
 .5יועצים המעוניינים בכך ,יכולים להגיש מועמדות להיכלל במאגר בהתאם למפורט במסמך ההזמנה להגשת
מועמדות וזאת לא יאוחר מיום  5.6.2022בשעה .16:00
 .6יובהר ,למען הסר ספק:
(א) תהליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של הלשכה להתקשר
עם מי מהיועצים שיגישו את מועמדותם להיכלל במאגר.
(ב) הפניה להציע הצעות להיכלל במאגר חלה גם על יועצים אשר מצויים במאגר היועצים הקיים ,ככל
וברצונם להמשיך ולהיכלל במאגר היועצים.
(ג) מלוא הפרטים וההנחיות ,לרבות תנאי הסף להגשת מועמדות להיכלל במאגר היועצים ,תחומי הייעוץ
השונים ומסמכי החובה שנדרש היועץ לצרפם להצעתו  -מפורטים בהרחבה במסמך ההזמנה להגשת
מועמדות.
 .7להלן קישורים רלוונטיים:
• מסמך הזמנה להגשת מועמדות להיכלל במאגר היועצים החיצוניים של הלשכה
• טופס הגשת מועמדות להיכלל במאגר היועצים של לשכת סוכני הביטוח בישראל
• נוסח הסכם התקשרות לשם ייעוץ לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל
בברכה,
יניב מאיר ,עו"ד
יועץ מקצועי ללשכת סוכני הביטוח בישראל
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היכולת לייצר המשכיות
כבעלי עסקים יש לנו את היכולת לחשוב באופן יצירתי ,ליזום ולבנות את עצמאותנו
ופרנסתינו  אנו חייבים להמשיך להיות בתנועה מתמדת ,ללמוד ,להתמקצע
ולקלוט סוכנים חדשים לצורך הבסיסי של המשכיות הענף > סו"ב ציפי וילצ'ינסקי

ל

פני כשבועיים חגגנו את יום העצמאות
ה־ 74למדינת ישראל .בטקס המרגש,
שמציין את סיום יום הזיכרון לחללי
מערכות ישראל ותחילת חגיגות יום העצמאות,
הודלקו כמדי שנה  12משואות.
כתמיד ,מדליקי המשואות נבחרו בקפידה רבה.
רובם ,קמו מן התהום הבלתי אפשרית ובחרו
בחיים .לא רק להמשיך בהישרדות ,אלא לתרום
ולעשות למען האחר ,להקים מפעלי חיים מעוררי
השראה והערצה ולהשאיר חותם ענק מאחוריהם.
כל אחד ממדליקי המשואות הוא מקור השראה
אמיתית.
ימי הזיכרון הם ימים מכוננים ,שמחייבים את
כולנו לצאת משגרת היום יום ,לעצור ,להתבונן
לתוך עולמנו הפרטי והחברתי ,להקשיב לסיפורי
הגבורה ,לאנשים שהיו ואינם ,שתרמו בגופם
ובנפשם ולהנציח אותם .ולאלה שנשארו אשר
נושאים צוואה לא כתובה על כתפיהם להמשיך,
לספר להעביר את רוח הלחימה ,האומץ ,החוסן
התקווה ובעיקר את ההמשכיות.

התחדשות מתמדת

צילום :באדיבות המצולםshutterstock ,

המשכיות זה הטבע הבסיסי שלנו והניצחון הכי
חזק שלנו" .והגדת לבנך" חל לא רק על סיפור
יציאת מצרים .העברה מדור לדור והזיכרון
ביהדות חשובה ביותר לבניית זהותנו היהודית
בהעברת המסורת והמורשת בכל תחומי חיינו.
ניסיון וותק לא יסולאו בפז למרות שאנו חיים
בעולם של התחדשות מתמדת.
חוויות ,חיוביות או שליליות ,שאדם צובר
במהלך חייו מחשלות אותו בדרך ומלמדות אותו
שיעורים לעצמו ולדורות הבאים שאסור להחמיץ.
היכולת לייצר המשכיות היא הדרך לשמור על
הגחלת והמאמץ האינסופי שהושקע בדרך.
המין האנושי איבד במהלך השנים כ־30%
מהיכולת שלו לייצר המשכיות באופן טבעי אך
הוא לא זנח את הרצון להמשכיות .עצמאות היא
אינה רק עצמאות מדינית ,אלא עצמאות של
כל אחד מאיתנו והיכולת שלנו לנפץ תקרות
ומחסומים להציב יעדים וחלומות ולדעת שיש בנו
את היכולת להגשים אותם.

המשכיות עסקית

גם כבעלי עסקים יש לנו את היכולת לחשוב
באופן יצירתי ,לבנות ,ליזום ולא להיכנע לרעשיי
הרקע ולאלה המנסים לאיים עלינו ועל פרנסתינו
ועצמאותנו .אנו חייבים להמשיך להיות בתנועה
מתמדת ,ללמוד ,להתמקצע ולקלוט סוכנים

היכולת לייצר המשכיות היא הדרך לשמור על הגחלת והמאמץ האינסופי שהושקע בדרך

הפריה הדדית

העצמאות אינה מוחלטת
 באמצעות שיתופיפעולה פוריים ונכונים
נוכל לייצר כוח גדול
וחזק יותר
חדשים לצורך הבסיסי של המשכיות הענף.
למילה עצמאות משמעות נוספת והיא היכולת
להיות לא תלוי באחר .יחד עם זאת ,אנחנו יודעים
שהעצמאות אינה מוחלטת ,וגם בה אנו תלויים
אחד בשני ועל ידי שיתופי פעולה פוריים ונכונים,
נוכל לייצר כוח גדול וחזק יותר.
קיים דור צעיר שחייב ללמוד מהוותיקים
ערכים ,מוסר ,אומץ ,התמדה במטרה ,ידע,
ניסיון ומקצועיות .והדור הוותיק ,מצידו ,צריך
לשתף את הדור הצעיר המביא לענף אנרגיות,
טכנולוגיה ,רעב ,התחדשות להמשיך את המסורת
בכבוד וגאווה.

השיתוף של הדור הוותיק עם הדור הצעיר
ייצרו המשכיות עסקית ,שהיא הדרך הטבעית
של האנושות להמשיך ולהתקיים .אחרי שנים של
עבודה מאומצת ,ניסיון ואתגרים ,צריך למצוא את
הדרך לעבוד בהפריה הדדית להמשכיות הענף,
על מנת שנמשיך ללכת בגאון ולהתגאות בעבודה
שאנו עושים.
יש לנו מטרה משותפת והיא להמשיך ולפתח
את הענף ולהיות חלק בלתי נפרד ממנו ,ולהסביר
לכלל הציבור כי למרות השינויים והטכנולוגיה,
אף בוט או מערכת דיגיטלית מתוחכמת ככל
שתהיה לא יוכלו להחליף את הידע ,הניסיון
היכולת לטפל בתביעות ,להבין את צרכי הלקוח
ולמצוא לו את הפתרונות המתאימים לו בדיוק.
אנו בוועדה הבין דורית פונים לסוכנים
הוותיקים ומציעים להם פתרון לשמירה על עמלם
והשקעתם ,על עצמאותם ולהשבחת עסקיהם
למענם ולמען הדורות הבאים.
הכותבת היא בעלת סוכנות ביטוח "וילצ'ינסקי
ביטוח ופיננסים" ,סגנית יו"ר הוועדה הבין
דורית וחברת ועדת הפיננסים בלשכה

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
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אז מה עושים עם הפאניקה בשווקים?
חוסך שהתאזר בסבלנות ולא כלכל את צעדיו מתוך אמוציות בתקופות של ירידות
בשווקים הרוויח הרבה יותר מאשר חוסך אמוציונאלי סו״ב אייל סיאני מסביר
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הפאניקה עשויה להוביל להעברת הכספים למסלול השקעה “סולידי״

ב
צילום :רמי זרנגר

תקופה האחרונה שוקי ההון בארץ
ובעולם חווים ירידות חדות הנובעות
מאיום האינפלציה ,מהצפי לעליות
ריבית נוספות ,השפעות המלחמה באוקראינה,
השפעות מדיניות הסגרים בסין ועוד.
כסף רב של הציבור אשר חשוף לשוקי ההון
נמצא בחסכונות של הציבור כגון קופות גמל,
קרנות השתלמות ,קרנות פנסיה ,פוליסות חיסכון
ועוד.
מניסיון העבר ,בעיתות כאלה חלק לא קטן
מן הציבור עלול להיכנס לפאניקה אשר עשויה
להוביל אותו להעביר את הכספים למסלול
השקעה "סולידי" יותר או לחילופין – למשוך את
הכספים.
אחד המוצרים הנפוצים למשיכת כספים כאמור
הוא קרן השתלמות.
האם אלו הפעולות הנכונות לציבור בעת הזו?

רוב כספי הציבור בקרנות ההשתלמות מנוהלים
במסלול הכללי.

לא מתוך אמוציות

בדקנו את נתוני תשואות קרנות ההשתלמות
הכלליות ב־ 23השנים האחרונות (1999־)2021
באתר "גמל־נט" של משרד האוצר ומצאנו נתונים
מעניינים ביותר:
 .1בתקופה זו קרנות ההשתלמות הכלליות הניבו
תשואה שנתית ממוצעת חיובית של .7.07%
 .2רק ב־ 4שנים מתוך ה־ 23היו תשואות שליליות
של  6.29%בממוצע.
 .3בכל שנה לאחר שנה שבה הייתה תשואה
שלילית הייתה תשואה חיובית שכיסתה את
התשואה השלילית בשנה לפניה .מדובר על
תשואה חיובית ממוצעת של .17.36%
אמנם אף אחד מאיתנו אינו נביא אך נתוני

העבר הינם אחד מהכלים המרכזיים שמסייעים
לנו כבעלי מקצוע לכלכל את צעדנו וצעדי
לקוחותינו .מניתוח התשואות כאמור אנו
יכולים ללמוד כי חוסך שהתאזר בסבלנות ולא
כלכל את צעדיו מתוך אמוציות בתקופות של
ירידות בשווקים הרוויח הרבה יותר מאשר חוסך
אמוציונאלי.
יש לזכור כי תקופת הניתוח כאמור כוללת
תקופות בעלות משברים לא מבוטלים כגון
בועת ה־ dot.comב־ ,2000המשבר הכלכלי
בארגנטינה ב־ ,2002משבר הסאב פריים ב־,2008
משבר הקורונה ב־ 2020ועוד.
קיצורו של דבר " -הסבלנות מרה אך פירותיה
מתוקים”.
הכותב הינו סמנכ"ל בקוואליטי ביטוח ופיננסים
וחבר ועדת הפיננסים בלשכת סוכני הביטוח
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דוד ליפקין

רגולטור הביטוח הבריטי :עמלת הסוכן
צריכה לשקף את ערך השירות למבוטח

ה

צילוםshutterstock :

מסר של רגולטור הביטוח הבריטי
לאלפי סוכני הביטוח שהתכנסו בוועידה
השנתית של  BIBAהיה כי ברוקרים וסוכני
הביטוח אינם צרכים להמליץ על מוצר ביטוחי
המבוסס על התמורה שיקבלו ,אף כי תעריפים
גבוהים יותר יהיו מוצדקים .הממונה על
הצרכנים והתחרות ברשות הרגולציה ,שלדון
מילס ,הזהיר שהעמלה של הסוכן צריכה לשקף
את ערך השירות ללקוחות.
ועידה של ארגון הביטוח הבריטי BIBA
התקיימה בשבוע שעבר במנצ’סטר והיוותה סוכני הביטוח אינם צריכים להמליץ על מוצר שמבוסס
על התמורה שיקבלו
הזדמנות עבור אנשי הביטוח לחדש הכרויות
וקשרים שנותקו בתקופת המגפה.
הנציג הבכיר של הרגולטור  FCAהתמקד בתקנה על זכויות הצרכן שתיכנס לתוקף
באפריל  .2023מטרתה לחזק את ההגנה על צרכני הסקטור הפיננסי ולהבטיח שהצרכנים
יקבלו מוצרים ושירותים שעונים על צרכיהם וכספם.
עוד הוא הוסיף כי ,בין היתר ,מטרת התקנה למנוע פגיעה בצרכנים עם הכנסה נמוכה
אם לא תהיה להם גישה לרכישת ביטוח שעונה על צרכיהם.
FCA

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
לסוכנות בטוח חיים ופנסיונית בנס ציונה דרוש/ה
מתמחה בביטוח פנסיוני ללימוד מיטבי והשתלמות
בסוכנות .טלפון משרד .0774-180060
סוכן ביטוח בתחילת הדרך? ,לסוכנות ביטוח מגן בנס
ציונה דרוש סוכן/ת עם רישיון פנסיוני ,המעוניינים
לבנות תיק ביטוח עצמאי לטווח ארוך ,אנו נספק שרתי
תפעול ,משרד ותוכנות .קורות חיים למיילmoshe@ :
magen-ins.co.il
לסוכנות ביטוח גדולה ומובילה דרושה חתמת ניידת
מנוסה .קורות חיים יש לשלוח למייל
yakov@dnr.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 -

ה

של

פדרציה הגלובלית
GFIA
ארגוני הביטוח
הפסיקה את החברות של ארגון
הביטוח הכללי הרוסי מארגון
 .INSURANCE EUROPEהמהלך
נעשה במסגרת הסנקציות שהטילו
האירופיים על רוסיה בעקבות
המלחמה עם אוקראינה.
מטרת הפדרציה הגלובלית של
ארגוני הביטוח ,המייצגת 89%
מפרמיות הביטוח בעולם ,לפעול
לדילוג ושיתוף פעולה בין ארגוני
הביטוח בעולם .הפדרציה גינתה
את הפלישה של רוסיה לאוקראינה
והחליטה כעת לנתק את הקשרים
עם רוסיה.

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

לוח הביטוח
דרושים

הרוסים סולקו
מארגוני הביטוח
הבינלאומיים

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 -
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
משרד יוקרתי ומרוהט להשכרה בנס ציונה ,כולל כל
השירותים ,אפשרות לשיתוף פעולה .נייד
.0522-903913
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).
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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנים המעוניינים בשיתוף פעולה ייחודי שיעניק
פתרונות ייחודים לעולמות הייטק ופיננסים
(דירקטורים ,סייבר ,א .מוצר ,א .מקצועית) עם ברוקר
ביטוח בינלאומי מוזמנים לפנות052-8950538 .
סוכנות סגל לביטוח ופיננסים ברעננה מעוניינת
ברכישת תיק 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-
יואל 0528-650201
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
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

