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למרות הפגרה:

ממשיכים בפעילות למען
הסוכנים והמבוטחים
ההכנות לבחירות ופגרת הקיץ לא מפריעות לפעילות לשכת סוכני הביטוח בכנסת
• לאחרונה יזמה הלשכה שורת שאילתות לשרים במגוון נושאים :ממדיניות מוסכי
ההסדר ועד הרכב הוועדה המייעצת לממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון > עמ' 2

הגברת השקיפות

כבוד אחרון

לצורך קידום רפורמת הסוכן
האובייקטיבי תעדכן הרשות את חוזר
השירות ללקוחות ,סוכנים ויועצים > עמ' 3

מילים לזכרו של שלמה פוקס,
מאושיות הביטוח העסקי וביטוח
המשנה בישראל > עמ' 6
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לשכת סוכני הביטוח ממשיכה בפעילותה
בכנסת
לאחרונה יזמה הלשכה שורת שאילתות של ח"כים לשרים הממונים בנושאים משמעותיים לטובת
ציבור המבוטחים והסוכנים > רונית מורגנשטרן

ל

מרות שהכנסת נמצאת בתקופת בחירות
וגם בפגרת הקיץ ,לשכת סוכני הביטוח
ממשיכה בפעילות אינטנסיבית ויזמה,
במקביל לפגישות ישירות עם שרי הממשלה
והצוותים המקצועיים ,פנייה לחברי כנסת והגשת
שאילתות למשרדי האוצר והתחבורה בנושאים
משמעותיים לטובת ציבור המבוטחים והסוכנים.
השאילתות עוסקות במדיניות מוסכי הסדר,
פעילות ביטוחית של חברות הליסינג וההשכרה
ופעילות והרכב הוועדה המייעצת לממונה על שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון.

מוסכי הסדר

לאחרונה פנה ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה)
בשאילתה ישירה אל שר האוצר בנושא "פעילותם
של מוסכי הסדר מכוח הסדרי ביטוח של חברות
הביטוח".
על פי השאילתה שהגיש" :עולה מתוך הצעותיהן
של חברות הביטוח למבוטחיהן כי 'ההטבה'
שבהקטנת ההשתתפות העצמית בקרות מקרה
ביטוח נזק לרכב מותנית בהפניית המבוטח לתיקון
רכבו במסגרת מוסך הסדר .למיטב ידיעתי" ,אומר
ח"כ מקלב" ,הוראות החוק הרלוונטיות אוסרות
על התניית עסקה בעסקה ומשכך פעולת חברות
הביטוח ,כאמור ,עומדות בסתירה להוראות החוק
הרלוונטיות – אודה להבהרה בעניין זה .בנוסף,
האם חברות הביטוח מתוגמלות מהפניית המבוטח
למוסכי הסדר? ככל וכן ,מהו היקף התגמול?
"בהתייחס להיקף התביעות הקשורות בביטוחי
רכב בחמש השנים האחרונות :מהו אחוז התביעות
שטופלו על ידי מוסכי הסדר ומהו הנתון בהתייחס
למוסכים  -שאינם בהסדר? (בהתפלגות לכל אחת
מהשנים המבוקשות); מהו סכום התביעה הממוצע
במוסכי הסדר ומהו הנתון בהתייחס למוסכים
שאינם במוסכי הסדר? (בהתפלגות לכל אחת
מהשנים המבוקשות); מהו האחוז מסך התביעות
שהוגדרו 'טוטאל לוסט' על ידי מוסכי הסדר ומהו
הנתון בהתייחס למוסכים שאינם במוסכי הסדר?
(בהתפלגות לכל אחת מהשנים המבוקשות)".
טרם התקבלה תשובת שר האוצר לשאילתה.

ללא ביטוח עצמאי

שאילתה ישירה אחרת הפנה ח"כ יצחק פינדרוס
(יהדות התורה) אל שרת התחבורה מרב מיכאלי,

ביטוח
ופיננסים

ח"כ פינדרוס (מימין) וח"כ מקלב | צילומים :שלומי כהן ,ויקיפדיה

שאף נענתה בתשובה של השרה .השאילתה עוסקת
בהתחייבותן של חברות השכרה וליסינג לסילוק
תביעות נזקי הרכוש של צד ג' ,תוך עמידה
בהוראות חוקי הביטוח והוראות הממונה על שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון:
"מיהו הגורם המבצע אכיפה מול חברות ההשכרה
והליסינג (אשר נטלו על עצמן את הסיכון הביטוחי)
בכל הנוגע ליישום אחר הוראות חוזר יישוב
תביעות? כיצד מתבצעת האכיפה? כמה מקרים
טופלו בכל שנה ,החל משנת  ,2016מול אותן
חברות השכרה וליסינג (שלקחו על עצמן את
הסיכון הביטוחי) בכל הנוגע לאי עמידה בלוחות
זמנים לסילוק תביעה כעולה מהוראות חוזר יישוב
תביעות והכללים שנקבעו בו?".
במסגרת תשובתה לשאילתה של ח"כ פינדרוס,
ענתה שרת התחבורה מיכאלי ,כי הצעת חוק שהגיש
ח"כ איתן גינזבורג (כחול לבן ,יו"ר הקואליציה)
מטפלת בסוגיה זו וקובעת "שחברות ההשכרה
וההחכר לא יוכלו לשמש יותר כמבטחים עצמאית".

הרכב הוועדה המייעצת

שאילתה נוספת של ח"כ פינדרוס הופנתה אל "שר
במשרד האוצר" ועניינה בפעילותה והרכבה של
הוועדה המייעצת בהתאם לסעיף  4לחוק הפיקוח
על שירותים פיננסיים (ביטוח) תשנ"א .1981

על פי השאילתה" :בהתאם להוראות החוק ,על
הוועדה למנות שבעה חברים .על פי פרסומים באתר
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון הרכב הוועדה ,נכון
למועד כתיבת שורות אלו ,אינו מונה שבעה חברים
בפועל .האם מדובר בהליך תקין? כמה זמן הוועדה
פועלת בהרכב חסר?".
עוד נכתב שם" :בהתאם לקבוע בסעיף ((4ב) לחוק:
'שלושה מחברי הוועדה יהיו אנשי משק וכלכלה ,או
אנשי סגל או מי שהיו אנשי סגל במוסדות להשכלה
גבוהה ,שהם בעלי ניסיון או השכלה בתחום הביטוח
או קופות הגמל ,ואולם לא ימונו כחברים בוועדה
יותר משני אנשי משק וכלכלה או פחות מאיש משק
וכלכלה אחד; חברי הוועדה האמורים לא יעסקו
בעסקי ביטוח או קופות גמל ,בייעוץ או בשיווק
פנסיוני או בהפעלת מערכת סליקה פנסיונית
מרכזית'.
"מי הם שלושת חברי הוועדה המשמשים בה מכוח
סעיף זה? האם מישהו מהם בעל ניסיון פרקטי
מוכח בתחום הביטוח? בהתייחס לנושאים הקשורים
בפעילותם של סוכני הביטוח באופן ישיר ו/או עקיף:
כמה פעמים הוועדה התכנסה ו/או נתנה דעתה
במהלך השנים 2018־ ?2022כמה פעמים הוועדה
התכנסה ו/או נתנה דעתה בהרכב חסר כעולה
מפרסומי אתר רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון?".
טרם התקבלה התשובה ממשרד האוצר.

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 :
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הרשות מקדמת את מודל הסוכן האובייקטיבי
חוזר השירות ללקוחות ,סוכנים ויועצים יעודכן לשם "שיפור הגילוי והשקיפות וצמצום הטעיית
לקוחות ושימוש בפרטיהם ללא הסכמתם" > רונית מורגנשטרן

ר

שות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון הודיעה כי
היא מעדכנת את חוזר השירות ללקוחות,
סוכני ויועצים" .כחלק מרפורמת הסוכן
האובייקטיבי ,שמטרתה לצמצם את ניגודי
העניינים ולמנוע השפעה לגבי המלצתם של
בעלי רישיון מול לקוחות המבוטחים ,פורסם
חוזר שירות ללקוחות סוכנים ויועצים .עדכון
החוזר מהווה נדבך חשוב מהרפורמה לאחר שכבר
בוצעו תיקונים לגבי תהליכי צירוף מבוטחים בעת
רכישת מוצר ביטוחי .הוראות החוזר ישפרו את
הגילוי והשקיפות ללקוחות בעלי הרישיון ובכך
יצמצמו מקרים של הטעיית לקוחות ושימוש
בפרטיהם ללא הסכמתם" ,אומרים ברשות.

לידי הרשות ,נמצא שבעלי רישיון נותנים שירותים
נוספים ללקוחותיהם וגובים תשלום באופן ישיר
מהלקוח .לרוב ,הלקוחות אינם מודעים לתשלום
שנגבה מהם באופן ישיר מבעלי הרישיון ומגלים
זאת לאחר החיוב בכרטיס האשראי ואינם מודעים
לגבי אילו שירותים הם נדרשים לשלם תשלום
לבעל הרישיון.
"לפיכך נקבעו הוראות המחייבות את בעל רישיון
המעוניין לגבות תשלום מהלקוח ,לפרט מראש
ללקוח בכתב את סכום התשלום הכולל שהוא גובה

איתור כספים – "לאור מקרים בהם בעלי רישיון
ניצלו לקוחות באמצעות פרסום של 'איתור כספים
ומשיכת כספים' במהלכם משכו ללקוחות את
כספי הפנסיה שלהם ופגעו בזכויות הביטוחיות
והפנסיוניות שלהם ללא ידיעתם ותוך הטעיה
חמורה שמדובר בכספים ישנים או אבודים ,נקבע
בהוראות הרשות כי בעל רישיון העוסק בשיווק או
ייעוץ פנסיוני ,לא יפרסם שירות משיכת כספים
ממוצר פנסיוני או שירות איתור מוצרים פנסיונים.
"כמו כן ,בעל רישיון היוצא בפרסום כלשהו ,יהיה

עיקרי השינויים
הפרדת שירות ושיווק מוצרים שאינם
מפוקחים – "בעלי רישיון המשווקים
ללקוחותיהם מוצרים או שירותים שאינם מוצרי
ביטוח וחיסכון פנסיוני המפוקחים על ידי רשות
שוק ההון ,יחויבו לבצע הפרדה בין שני התחומים
ולייצר שקיפות וגילוי בנושא זה.
"לעיתים מוצרים אלו מוצגים על ידי בעל
הרישיון כמוצרים תחליפיים למוצרי ביטוח
וחסכון פנסיוני ,אך משום שאינם מפוקחים ,הם
בעלי סיכון גבוה עבור הלקוח .מאחר ותחום
הביטוח והחיסכון הפנסיוני הם תחומים מורכבים
וסבוכים ועל מנת שלא תיווצר הטעיה או אי
בהירות ללקוח בנוגע למוצרים והשירותים
שמספקים בעלי הרישיון ,נקבעה הוראה שבעלי
רישיון הפונים ללקוח לשם מתן שירות אחר ,לא
ישלב מכירת מוצר ביטוחי או פנסיוני באותה
השיחה או הפגישה עם הלקוח.
"כמו כן ,ככל שבעל רישיון מבקש לתת שירות
אחר ,יבהיר ללקוח ויקבל את הסכמתו בכתב ,כי
הוא מודע לכך שהשירות מתייחס למוצרים שאינם
מוצרי ביטוח או מוצרים פנסיונים המנוהלים על
ידי הגופים המוסדיים ואינם מפוקחים על ידי
רשות שוק ההון".
רכישת תיק ביטוח או פנסיוני – "כאשר בעל
רישיון מוכר את תיק הביטוח לבעלי רישיון אחרים
(בכל צורה לרבות כתוצאה ממיזוג סוכנויות) ,נוצר
מצב שהלקוח לא מודע לשינוי בזהות בעל הרישיון
החדש ולכן נמצא 'מול שוקת שבורה' בקרות מקרה
ביטוח משום שאינו יודע למי לפנות.
"ההוראה החדשה מחייבת את בעל הרישיון
החדש ,ליזום פנייה ללקוח המועבר ולתת לו גילוי
מלא בדבר השינוי בזהות בעל הרישיון המטפל בו
ופרטי ההתקשרות עימו.
"בנוסף ,ללקוח קיימת הזכות לא לאפשר את
העברת התיק הביטוחי לסוכן החדש".
גביית תשלום מלקוח – "לאור מקרים שהגיעו

ד"ר ברקת" .ההוראות החדשות יחזקו את בעלי הרישיון" | צילום :גיא קרן

וגם את הרכיבים השונים בגינם נגבה התשלום ,ואת
גובה התשלום עבור כל אחד מהם .בנוסף ,על בעל
הרישיון לקבל את הסכמת הלקוח לגביית התשלום
ממנו מראש ובכתב טרם מתן השירות הנוסף .כמו
כן ,בעל הרישיון יתעד את כל פעולותיו לעניין
זה לצורך בקרה ופיקוח של רשות שוק ההון".
גילוי ללקוח בדבר שירותים שניתן לקבלם
באופן עצמאי – "בעל רישיון המעניק שירותים
בתשלום ללקוח הכוללים קבלת מידע או העברת
מידע שקיים באתרים של הגופים המוסדיים
או בממשקים דיגיטליים של רשות שוק ההון,
כגון :הר הביטוח או מסלקה פנסיונית ,ושניתן
לקבלם ללא כל עלות או בעלות זניחה ,יגלה
ללקוח מראש כי באפשרותו לעשות פעולות אל
הממשקים השונים באופן עצמאי".
רכישת פרטי קשר של לקוח פוטנציאלי
(לידים) – "בעל רישיון לא ירכוש או יקבל פרטי
לידים ,אלא אם וידא שהלקוח נתן את הסכמתו
לשימוש בפרטיו וכן כי הייתה ללקוח האפשרות
לסרב לשימוש בפרטיו".
איסור פרסום שירות משיכת כספים או

מחויב לציין במסגרת אותו הפרסום ,באופן ברור
ובולט ,את סוג בעל הרישיון ואת שמו כפי שהוא
מופיע ברישיון שניתן לו על ידי הרשות".

הגברת השקיפות

ד"ר משה ברקת ,הממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון" :רשות שוק ההון קידמה בשנתיים
האחרונות את פעילותן של חמש סוכנויות
אוביקטיביות גדולות כצעד ראשון לקראת החלה
רחבה יותר של מודל הסוכן האוביקטיבי .בנוסף,
החילה הרשות בשנה האחרונה דרישות גילוי
ודיווח חדשה הדורשות מסוכני הביטוח לתת גילוי
ללקוחות אם  40%ומעלה מהעמלות שקיבלו,
נובעות מחברת ביטוח אחת.
"ההוראות שפרסמנו מהוות המשך וחלק חשוב
בדרך ליישום הרפורמה ,ומטרתן להגביר את
השקיפות ואת ההוגנות של בעלי הרישיון מול
לקוחותיהם .אני סבור כי ההוראות החדשות ישרתו
את ציבור הלקוחות ויחזקו את בעלי הרישיון
שפועלים בצורה הוגנת ומקצועית עבור ציבור
המבוטחים והחוסכים בישראל".

עושים שמיניות
באוויר בשבילכם!
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ב 8-מסלולים שונים!
הראל מגוון השקעות אישי

מסלול כללי

הראל קופת גמל

מסלול  50עד 60

הראל פנסיה

מסלול מניות

הראל קרן השתלמות

מסלול מניות

הראל פנסיה

מסלול  50ומטה

הראל קרן השתלמות

מסלול עד  10%מניות

הראל קופת גמל

מסלול  50ומטה

הראל גמל להשקעה

מסלול כללי

הנתונים מתייחסים ל"הראל פנסיה"" ,הראל מגוון השקעות אישי"" ,הראל
קרן השתלמות"" ,הראל גמל להשקעה" ו"הראל קופת גמל" ונכונים לחודש
יוני  ,2022ביחס למתחרים ובהתאם לאתר הגמל-נט/הפנסיה נט של משרד
האוצר .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.
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"כשאני מטפלת בלקוח – אני חושבת איך
הייתי רוצה שיטפלו בי ובמשפחתי"

מדי שבוע נכיר סוכנות וסוכנים צעירים ,הדור הצעיר של לשכת סוכני הביטוח • והשבוע ,סו"ב עדי אבידן,
סוכנת עצמאית בפתח תקווה ,שותפה בבית הסוכן "ארביטראז'"
גיל30 :
מצב משפחתי :נשואה 1 +
רישיון :פנסיוני
ותק בענף הביטוח :שנתיים
ותק בלשכה :שנה
למה בחרת במקצוע זה? ומה את אוהבת בו?
“היו לי מספר שאלות שלא היה מי שיענה לי עליהן :למשל ,היו לי
חסכונות בבנק ,והבנתי שזה לא נכון שזה נמצא שם ,ולא ידעתי
לאן להפקיד .כמו כן ,נכנסתי למקום עבודה חדש ושאלו אותי
שאלות על הפנסיה ולא ידעתי מה לענות .ובנוסף ,רציתי לבצע
מספר פעולות רפואיות ותמיד שאלו אותי בבית חולים 'יש לך
ביטוח פרטי?' .חקרתי בגוגל על כל האירועים שקרו לי ,וכולם
הובילו אותי לתחום של סוכן ביטוח פנסיוני.
"אחרי שסיימתי תואר ראשון בלימודי ניהול עם התמחות
במשאבי אנוש ,התלבטתי אם להמשיך לתואר שני ולהתברג
בתפקידים ניהוליים כעובדת מדינה ,או שאני מתחילה ללמוד
רישיון פנסיוני .הלימודים לא היו פשוטים בלשון המעטה ,אבל
אחרי שלוש שנים שבהן סיימתי את המבחנים והסטאז' קיבלתי
את הרישיון המיוחל.
"אני אוהבת לקום כל בוקר ולדעת שאני עוזרת ונותנת מענה
ללקוחותיי ,הם מתייעצים איתי על הכל .הטלפון הראשון הוא
אליי .סוכן ביטוח  /פנסיוני צריך לדעת ולהבין בכמה שיותר
תחומים :רפואה ,השקעות ,פנסיות לדורותיהן ואפילו הבנה
בסיסית של תלוש משכורת".
האם נתקלת בקשיים בתחילת דרכך המקצועית?
"בהתחלה אמרו לי שהלקוחות הראשונים שלי הם המשפחה
והחברים ,והרגשתי אי נעימות לפנות אליהם .אבל אז הבנתי

"אני אוהבת לקום כל בוקר ולדעת שאני
עוזרת ונותנת מענה ללקוחותיי .הם
מתייעצים איתי על הכל ,והטלפון הראשון
הוא אליי .סוכן ביטוח צריך לדעת ולהבין
בכמה שיותר תחומים :רפואה ,השקעות,
פנסיות לדורותיהן ואפילו הבנה בסיסית
של תלוש משכורת"
שאני עושה להם רק טוב ,ושהם צריכים אותי ,ואפילו לא ידעו
עד כמה .ואכן ההפניות עוברות מפה לאוזן וכך אני מגדילה את
כמות הלקוחות שלי.
"מתחילת הדרך ועד היום אני זוכה בליווי אישי ,מקצועי ועסקי
של איציק ביטון וצוות השותפים; בארביטראז' יש מעטפת מלאה".
איך את מתמודדת עם הרגולציה בתחום?
"יש כל הזמן שינויים :עד שלומדים רגולציה אחת היא מתחלפת
ברגולציה חדשה .זה תחום מאוד לא פשוט ומורכב וגם אנשים
בעלי ניסיון של עשרות שנים מתקשים לעקוב אחר ההנחיות.

סו"ב עדי אבידן" .זה תחום מאוד לא פשוט" | צילום :שחר לוין

בארביטראז' יש פגישות חודשיות שבהן מתעדכנים ברגולציות
השונות ,כך שתמיד צריך להיות עם יד על הדופק".
לאיזה יחס את זוכה בחברות הביטוח כסוכנת צעירה?
"המפקחים מבינים שהדור הצעיר הוא יותר טכנולוגי ,יותר רעב
להצלחה והם מעדיפים להשקיע בהם .אם זה במענה  ,24/7עזרה
בבירוקרטיה ,עזרה בניהול ואישור תביעות (גם בתביעות לפנים
משורת הדין) ועוד”.
תני דוגמה לסיפור הצלחה אישי במסגרת עבודתך.
"היה לי מבוטח שעבר צינתור ,והייתה לו פוליסת מחלות קשות.
תוך כדי פגישה הבנתי שצריך להפעיל את הביטוח (הוא הגיע
אלי מסיבות אחרות לגמרי) ,ותבעתי שתי פוליסות שהיו ברשותו
למרות שלא ידע בכלל שזכאי .ועוד שלל תביעות שאנשים לא
מודעים בכלל שמגיע להם משהו מהביטוח .לדעתי טיפלתי בשנה
האחרונה בכ־ 50תביעות ,למרות שאני חדשה בענף ולא היה לי
ניסיון בניהול תביעות".
אילו טיפים תעניקי לסוכנים צעירים כמוך?
"להיות נאמן לאמת שלך ,להיות תמיד לטובת הלקוח ,לחשוב
איך אני הייתי רוצה שיטפלו בי ובמשפחתי".
איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים הצעירים?
"חשיפה ,פרסום בעיתונות ובמדיה החברתית".
איפה תרצי להשתלב בפעילות הלשכה?
“לעזור להנגיש את העולם הפנסיוני והביטוחי לחבר'ה הצעירים".
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הבל האחריות ושקר המוצר
פוליסת אחריות מוצר ופוליסות אחריות מקצועית הן פוליסות על בסיס הגשת תביעה ,ומהרגע
שהפוליסה לא חודשה – הלקוח לא מכוסה • סו"ב שלומי גילה מציע כמה פתרונות

ה

שרברב יעקב ניפל סיכם עם יזם הנדל"ן
משה בונה המון שיבצע את כל עבודות
האינסטלציה בפרויקט חדש שלו.
בהסכם ביניהם סוכם כי יקזז משה  0.8%מכל
תשלום שיגיע ליעקב תמורת הכיסוי של האחרון
בביטוח העבודות הקבלניות של הפרויקט .אולם
יועץ הביטוח של הפרויקט ,מר איציק אחיטופל,
דורש כי יעקב יספק אישור קיום ביטוח לאחריות
מקצועית ואחריות המוצר.
אץ ורץ יעקב לסוכן הביטוח שלו ,אפרים משובב,
ומבקש ממנו את הפוליסה הנדרשת וחתימה על
אישור קיום הביטוח .כעבור שנה ,כשמגיע הזמן
לחידוש ,פונה הסוכן לאינסטלטור ,אך זה אומר
כי מסר את הפרויקט ואין לו עוד צורך בכיסוי.
אפרים שומר את הקלטת השיחה ולא מחדש את
הפוליסה .כעבור שנה וחצי מקבל יעקב מכתב
מהעו"ד של משה ,שמודיע לו שהגיעה תביעה על
נזק עקב פיצוץ במערכת מים שבנה ,והוא מצרף
אותו בהודעת צד ג' לתביעה.

מצב קטסטרופלי

יעקב חושב לעצמו שמזל שיועץ הביטוח דרש

ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות מוצר.
הוא הרים טלפון לסוכן שלו ומודיע לו שיפתח
תביעה לפוליסה ומבקש שחברת הביטוח תמנה
לו עו"ד .הסוכן בודק ומגלה שמאחר ופוליסת
אחריות מוצר ואחריות מקצועית הן פוליסות על
בסיס הגשת תביעה .מרגע שהפוליסה לא חודשה
אין כיסוי ,ואז בזעמו מצרף יעקב את אפרים
לתביעה בהודעת צד ג'.
מצב זה קורה לכל אחד כמעט מאיתנו ,אומנם
למזלנו לא כל פוליסה מגיעה לבית המשפט .עם
זאת ,מעט מהסוכנים קיבלו הודעת מצד ג' בגלל
זה .המצב היום הוא קטסטרופלי  -חברות הביטוח
מוכרות כיסוי בידיעה כי ברגע האמת לא יהיה
כיסוי .גם היועצים ,שלא דורשים כיסוי עד לסוף
תקופת ההתישנות כביכול ,עושים את עבודתם
ומי שנשאר ללא כיסוי זה המבוטח הקטן.
למצב זה יש פתרון לטווח הקצר :אסור לסוכן
מקצועי לוותר על חידוש הפוליסה .עליו להסביר
טוב מאוד למבוטח ,כבר בזמן רכישת הפוליסה,
את המשמעות של פוליסה על בסיס הגשת
תביעה .בטווח הארוך ,על הפיקוח לדאוג שיהיה
פתרון על בסיס אירוע .כי כרגע ,לפחות בתחום

סו"ב שלומי גילה | צילום :גיא קרן

זה ,חברות הביטוח מוכרות כיסוי בידיעה שברגע
האמת רוב הסיכויים שלא יהיה כיסוי .ושוב מקרה
כזה מדגיש את הצורך בסוכן מקצוען.
הכותב הוא חבר הוועדה האלמנטרית בלשכה

איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא

בשבוע שעבר נפטר שלמה פוקס ,מי שנחשב לשם דבר בתחום הביטוח העסקי • סו"ב אסף יגר
חולק לו כבוד אחרון

ב

יום שני שעבר ( )1.8.2022הלך
לעולמו שלמה פוקס .שלמה היה
אחד מאושיות הביטוח העסקי וביטוח
המשנה בישראל.
מאות עובדים ,סוכני ביטוח של הראל ובכלל,
וכן הנהלת הראל לדורותיה הגיעו לבית העלמין
לחלוק כבוד אחרון לאיש ,לחבר ,לאיש המקצוע
ולהגיד תודה .שלמה שימש כמשנה למנכ"ל
קבוצת הביטוח הראל ,ומנהל החטיבה לביטוח
כללי ועסקי בחברה .לאורך שנותיו הרבות בענף
הביטוח נודע כבעל שם דבר בתחום הביטוח
העסקי ומושא להערצה .שלמה היה אדם משכמו
ומעלה ,איש חסד ואדם ללא אויבים ושונאים.
את שלמה הכרתי לפני כ־ 28שנה עת קלט אותי
לעבוד תחתיו אחרי שבועיים משחרורי מהשירות
הסדיר ,בעזרת האנושיות שבו יחד עם המקצוענות
שלו גרם לי ללמוד ולאהוב את התחום עד היום.
סוכנים ,אנשים מעולם הביטוח ,עובדים אחרים

שהיו תחת ניהולו ,העריצו אותו כאדם וחלקם
ראו בו דמות אבהית שעזרה בכל צרה ,בענווה,
בצניעות ,עם חיוך ותמיד עם עצה טובה.

בזכות הליווי העסקי

יש לא מעט סוכני ביטוח שלולא הליווי של
שלמה ועזרה מול הלקוחות לאורך כל הדרך
 העסק שלהם לא היה קיים .באופן אישי ישלי זיכרונות רבים מהאיש במהלך שש השנים
שהייתי תחת ניהולו.
הגיליון לא יספיק לכל הזיכרונות הללו .בכל
זאת אציג אחד מהם שידגיש את אישיותו :כאשר
ניתנו כל ההנחות בפוליסה והיה צריך הנחה
משותפת ,נקרא הסוכן לפגישה כדי להסביר
ולבקש את רשותו.
איפה ישנם עוד אנשים כאלה היום כמו האיש
ההוא.
אני כבר מתגעגע ,יהי זכרו ברוך.

שלמה פוקס ז"ל | צילום :באדיבות המשפחה

מנורה מבטחים

מובילה בתשואות
בקרן הפנסיה

בכל אחד מטווחי הגילאים
מסלולי פנסיה עד גיל 50

מנורה מבטחים מנצחים במסלול
ועוברים להובלה מתחילת השנה...
מנורה מבטחים היא המנצחת החודש
עם  .- 2.06%מגדל במקום שני עם
 .- 2.23%מנורה מבטחים עברה
להובלה מתחילת השנה עם - 4.91%
על חשבון הראל ( - 2.31%החודש)
FUNDER 19.7.22

מנורה מבטחים מובילים במרבית חתכי
הזמן ...מנורה מבטחים מנצחים גם במסלול
זה עם  .- 1.64%במקום השני מגדל עם
 .- 1.68%מנורה מבטחים מובילים בתשואה
מתחילת השנה עם  ,- 3.86%בתשואה
ל 12-חודשים עם  1.73%וכן בתשואה ל5-
שנים עם .40.77%

FUNDER 19.7.22

יתרת נכסים שארפ  -ריבית
לסוף התקופה חסרת סיכון
ל 5-שנים

מספר

שם

תקופת
דיווח

מצטברת
לתקופה -
 12חודשים

ממוצעת
שנתית -
 3שנים

ממוצעת
שנתית -
 5שנים

2016

מנורה מבטחים פנסיה מסלול
יעד לפרישה 2045

6/22-07/21

2.07%

7.03%

7.09%

10,000.40

9654

0.90

כלל פנסיה עד 50

6/22-07/21

1.03%

7.57%

7.17%

19,433.3

0.90

8801

מגדל מקפת אישית לבני  50ומטה

6/22-07/21

0.32%

6.56%

6.28%

14,604.90

0.87

9974

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני
 50ומטה

6/22-07/21

1.50%

7.87%

7.36%

31,926.90

1.00

2155

איילון מיטב מקיפה מסלול לבני
 50ומטה

6/22-07/21

-0.82%

7.14%

6.72%

14,460.40

0.82

9757

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני
 50ומטה

6/22-07/21

-8.28%

4.59%

5.82%

27,431.9

0.52

9823

הראל פנסיה גילאי  50ומטה

6/22-07/21

1.54%

6.73%

6.44%

23,895.60

0.85

מספר

שם

תקופת
דיווח

2015

מנורה מבטחים פנסיה -
מסלול יעד לפרישה 2040

מסלולי פנסיה גילאי 50-60
מצטברת
לתקופה -
 12חודשים

ממוצעת
שנתית -
 3שנים

ממוצעת
שנתית -
 5שנים

יתרת נכסים שארפ  -ריבית
לסוף התקופה חסרת סיכון
ל 5-שנים

6/22-07/21

1.74%

6.97%

7.08%

10,292.6

0.92

9655

כלל פנסיה לבני 50-60

6/22-07/21

0.90%

6.63%

6.38%

5,579.0

0.93

8802

מגדל מקפת אישית לבני 50-60

6/22-07/21

0.64%

5.87%

5.66%

3,629.4

0.93

9975

הפניקס פנסיה מקיפה  -לבני 50-60

6/22-07/21

0.55%

6.57%

6.11%

3,331.1

0.92

9967

איילון מיטב פנסיה מקיפה 50-60

6/22-07/21

1.02%

7.54%

6.81%

5,362.7

0.99

9758

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
מסלול לבני 50-60

6/22-07/21

-6.99%

3.77%

4.89%

3,335.4

0.52

9827

הראל פנסיה  -גילאי  50עד 60

6/22-07/21

1.50%

6.10%

5.88%

4,619.4

0.93

מסלולי פנסיה מעל גיל 60
מספר

שם

תקופת
דיווח

מצטברת
לתקופה -
 12חודשים

ממוצעת
שנתית -
 3שנים

ממוצעת
שנתית -
 5שנים

יתרת נכסים שארפ  -ריבית
לסוף התקופה חסרת סיכון
ל 5-שנים

2013

מנורה מבטחים פנסיה -
מסלול יעד לפרישה 2030

6/22-07/21

2.51%

5.88%

5.95%

5,257.2

1.01

9829

הראל פנסיה  -גילאי  60ומעלה

6/22-07/21

1.30%

4.79%

4.88%

2,128.0

1.02

9656

כלל פנסיה לבני  60ומעלה

6/22-07/21

2.03%

5.57%

5.42%

2,605.4

1.11

8803

מגדל מקפת אישית לבני  60ומעלה

6/22-07/21

0.93%

4.76%

4.82%

1,948.4

0.99

9976

הפניקס פנסיה מקיפה
ומעלה -מסלול לבני 6/22-07/21
60

0.21%

5.10%

5.13%

1,317.8

0.95

9968

איילון מיטב מקיפה  60ומעלה

6/22-07/21

0.24%

4.67%

4.59%

1,754.5

0.96

9759

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
מסלול לבני  60ומעלה

6/22-07/21

-3.00%

4.05%

4.39%

1,214.8

0.82

לפרטים נוספים פנו למפקחי מנורה מבטחים
*מקור נתוני השוואת תשואות מאתר פנסיה נט ,הנתונים מתייחסים לתקופה  . 06/22 – 07/21אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על
תשואות שתושגנה בעתיד .שיעורי התשואות בערכים נומינליים ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול* .האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני המלצה או חוות דעת
ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם
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ביטוח בעולם

דוד ליפקין

|  11באוגוסט 2022

חברות הביטוח הבריטיות
צפויות לגרוף רווחי ענק

ענף הביטוח מתפתח – גובר
הביקוש לביטוח רחפנים

וננזה של מיליארדי ליש”ט צפויה לחברות הביטוח הבריטיות.
שני המועמדים לראשות ממשלת בריטניה הבטיחו שיתמכו
בהקלת דרישות ההון של חברות הביטוח שיאפשרו לרכוש חזרה
מניות ולחלק דיווידנדים גדולים יותר ,זאת כחלק מרכזי במהלך
הגברת התחרותיות של בריטניה לאחר היציאה מגוש האיחוד האירופי.
ההערכה היא שחברות הביטוח ישקיעו לא מעט בתשתיות.
תקנות ההון העצמי של חברות הביטוח מחמירות בדרישות ההון .מזה
כמה חודשים נידונה היוזמה לשחרר מיליארדי ליש”ט מדרישות ההון
של חברות הביטוח ,אבל ראש הממשלה הפורש ,בוריס ג’ונסון ,לא
הצליח לקדם את השינוי .אולם שני המועמדים לראשות הממשלה,
שרת החוץ ,ליז טרוס ,ושר האוצר לשעבר ,רישי סונאק ,תומכים
בשינוי התקנה .איגוד חברות הביטוח הבריטיות העריך שרפורמה זו
יכולה לשחרר עד  95מיליארדי ליש”ט שחלק גדול ממנו יחזק את
כלכלת בריטניה ויסייע בהתמודדות עם שינוי האקלים.
אולם מכוני מחקר בבריטניה דורשים לא לנהוג בליברליות בכספים
אלה .בין היתר ,הועלתה הדרישה שהרגולטורים יאסרו על חברות
הביטוח לחלק את הכספים לבעלי המניות .בנוסף ,הועלתה הדרישה
שכל התוכניות לשימוש בכסף צריכות להיות מפוקחות על ידי ועדות
ממשל עצמאיות המפוקחות בידי הרגולטורים.

ריבוי בשימוש ברחפנים בתקופה האחרונה בארה”ב ,באירופה ,במזרח
הרחוק ובאפריקה מגביר את הביקוש גם לביטוחי רחפנים .יותר
ויותר חברות ביטוח נכנסות לתחום זה ומגובות על ידי מבטחי המשנה.
פוליסות ביטוח הרחפנים מכסות כיסוי אחריות תעופה של צד שלישי
 נזקי גוף ונזקי רכוש ,כיסוי אחריות לרחפנים ועוד .גם רמת הידע שלמפעיל הרחפן הינו מרכיב חשוב
בפרמיית הביטוח.
טריין אוליבר ,מנכ”ל חברת
השמאות ,Mclarens Aviation
מציין שמוצרי הביטוח שנרכשים
על ידי מפעילי הרחפנים דומים
לביטוחים הנרכשים על ידי גורמי
התעופה .הם מכסים נזק הנגרם
לרחפן ונזקי גוף ורכוש .אבל
יותר ויותר חברות מבטחות רחפנים
התברר מהניסיון כי יש תביעות
מעטות של נזק משמעותי ,ורוב התביעות הן ביחס לנזקים בינוניים שנגרמו
לכלי הטיס .הוא מוסיף ,שעל רקע הצמיחה המהירה של סקטור הרחפנים,
שוק הביטוח התאים עצמו הודות לדיאלוג שמתנהל בין שמאים ,ברוקרים,
סוכנים ומבטחי משנה.

ב

צילוםshutterstock :

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

לוח הביטוח
דרושים
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
מתפנה מנהל עסקים חיים ואלמנטרי .מעוניין
בהצעות .יצחק 0508648060 :מייל:
romba88@gmail.com
משרד קטן להשכרה  39מ"ר ברוטו מחולק ל 2
יחידות חדר מנהל ו  3עמדות עבודה נוספות אפשרי
כולל ריהוט בראשון לציון רחוב לזרוב  17מחיר 2200
 ₪כולל אחזקה וועד כולל מעלית 0508844442
מאירי ששון
דרושה פקידה למשרד ביטוח בהוד השרון לחצי
משרה לשעות אחה"צ .תנאים טובים מאד למתאימה.
לפנות במייל orit0905@gmail.com
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 למייל:
moshe@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 -שי 054-4710719
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

ה

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 -
eyal@afikeyhon.co.il ,054-4276891

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
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

יואל 0528-65020
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
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־4241333
המודעה 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

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של מיכאל (מיקי)
נוימן על פטירת אימו

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצערה של חיה
ברטוב על פטירת בעלה

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכן ותיק לקראת פרישה ,מעוניין להעביר תיק
אלמנטרי לסוכן/סוכנות באזור השרון .יכולת טובה
בשפה האנגלית – חובה .הסדר כספי נוח .נא לפנות ל:
Joeinsur@gmail.com
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-

לאה נוימן
שלא תדע עוד צער

ז"ל

https://www.facebook.com/krsmartmoney

אמיר ברטוב
שלא תדעי עוד צער

ז"ל

