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"זכויות יסוד במדינת ישראל
חלות גם על סוכני ביטוח"

רשות שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון פרסמה לאחרונה
את תיקון חוזר שירות
סוכנים ויועצים  -ובלשכת
סוכני הביטוח מביעים
התנגדות לנוסח הנוכחי ⋅
בטור מיוחד מפרט עו"ד
יניב מאיר ,יועץ מקצועי
ללשכה ,את הליקויים
שבחוזר ,ומציע כיצד ראוי
לתקן אותם > עמ' 2

מגמת שיפור

ביקור אצל המבקר

תוצאות מדד השירות בתחומי הביטוח
והחיסכון הפנסיוני מצביעים על שיפור
קל בכל מוצרי הביטוח > עמ' 4

נציגים מטעם לשכת סוכני הביטוח
ערכו השבוע פגישת עבודה ראשונה
עם מבקר המדינה > עמ' 8
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המלאכה לא הושלמה :התיקונים
הנדרשים בחוזר שירות סוכנים ויועצים
למרות שטענות בולטות של הלשכה התקבלו ותוקנו ,עדיין ישנם סעיפים בחוזר שירות סוכנים
ויועצים שנכתבו בחוסר סבירות קיצונית ⋅ עו"ד יניב מאיר ,יועץ מקצועי ללשכה,
עם הנקודות שעליהן צריך להתקיים דיון מחודש

ב

שבוע שעבר פרסמה רשות
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון את
התיקון לחוזר שירות סוכנים
ויועצים .לחוזר זה קדמה "טיוטה שנייה"
שפורסמה בפברואר השנה ובהתייחס
אליה הגישה לשכת סוכני הביטוח את
תגובתה ,לשם כך נרתם כל הצוות
המקצועי בלשכת סוכני הביטוח.
במקביל לתגובת הלשכה התקיימו
פגישות בין נציגי הרשות ונציגי
הלשכה ,ואכן ,יש לומר בקול – בהתייחס
לסעיף שעניינו ב"לקוחות מועברים"
טענתה הבולטת של הלשכה התקבלה,
כלומר ,הוסרה ההוראה ,כפי שהופיעה
בטיוטה ,לפיה ככל והמבוטח לא יחתום
על ייפוי כוח לטובת בעל הרישיון
(בהתאם להוראות חוזר ייפוי כוח)
שאז יפסיק בעל הרישיון לקבל עמלות
ביחס לאותו לקוח מועבר לרבות הסרת
דרישת האישור בכתב מלקוח מועבר.
הטלת חובה על בעל רישיון אליו עברו 'לקוחות מועברים' ליידעם אודות השינוי | צילומים Shutterstock :ובאדיבות המצולם
ואולם ,המלאכה לא הושלמה לאור
פרסום תוכנו של החוזר אשר צפוי
מעבר לכך ,חו"י חופש העיסוק מעגן את
בהתאם להוראה לעיל ,מבקשת הרשות
להיכנס לתוקפו  30ימים מיום פרסומו .לטעמנו,
עדיין חלק מהוראות התיקון לחוזר השירות "להשתיק" את בעל הרישיון מלעשות שימוש עיקרון ההסדר הראשוני .טעמו של עיקרון
המתייחסות לסוכני ביטוח (כמו גם ליועצים) בעיסוקיו הנוספים ,ככל וישנם .אזכיר כי חו"י זה הוא בכך שנורמה הפוגעת בחופש העיסוק
נכתבו בחוסר סבירות קיצונית .אבקש להתעמק חופש העיסוק ,בהיותו "חוק על" ,קובע כי דרך (וכמוה כל נורמה אחרת הפוגעת בזכות יסוד)
במאמר זה בשלוש נקודות.

איסור השילוב
בתיקון לחוזר מופיע" :איסור על שילוב מתן
שירות שאינו במסגרת הרישיון עם מכירת מוצר
ביטוחי או פנסיוני באותה השיחה או הפגישה עם
הלקוח ,ודרישה לקבלת הסכמתו בכתב של הלקוח
כי הוא מודע לכך שהשירות מתייחס למוצרים
שאינם מפוקחים על ידי רשות שוק ההון".
כידוע ,אנו חיים במדינת חוק אשר בין חוקיה
בולטים חוקי יסוד שעניינם בשמירה על זכויות
האדם .לטעמינו ,ובכל הכבוד לרשות שוק ההון,
הוראה זו במסגרת החוזר פורסמה בהעדר סמכות
משעה שעניינה בפגיעה בחוק יסוד :חופש העיסוק.

ביטוח
ופיננסים

החובה המוטלת על כל רשות מנהלית לכלכל את צעדיה וככל
וזו מבקשת לפגוע בחופש העיסוק המוגן היא מחויבת לעשות כן
במסגרת חקיקת חוק ההולם את ערכי מדינת ישראל ,לתכלית
ראויה ובאופן מידתי שאינו עולה על הנדרש
המלך ליתן "היתר" לפגיעה בחופש העיסוק של
אדם הינה מכוח חוק או לפי חוק ,מכוח הסמכה
מפורשת בו ,ובהתאם לקבוע בפסקת ההגבלה
בחוק חופש העיסוק.

מחייבת התייחסות במסגרת הסדר ראשוני.
העקרונות בדבר הפרדת הרשויות ,שלטון החוק
והדמוקרטיה מורים ,כי הסדרים ראשוניים
ייקבעו בחוק על ידי הרשות המחוקקת  -על כך

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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חזר בפסיקות שונות בית המשפט העליון .מכאן,
החובה המוטלת על כל רשות מנהלית לכלכל את
צעדיה וככל וזו מבקשת לפגוע בחופש העיסוק
המוגן היא מחויבת לעשות כן במסגרת חקיקת
חוק ההולם את ערכי מדינת ישראל ,לתכלית
ראויה ובאופן מידתי שאינו עולה על הנדרש.

יידוע ופירוט
עוד נכתב בתיקון" :הטלת חובה על בעל רישיון
אליו עברו 'לקוחות מועברים' ליידעם אודות
השינוי ולפרט ,לכל הפחות ,את האמור להלן( :א)
באשר לאפשרותם לבטל את מינוי בעל הרישיון
או לחתום על ייפוי הכוח חדש המייפה את כוחו
של בעל הרישיון; (ב) באשר לסוגי המוצרים
לגביהם בעל הרישיון הוא הגורם הרלוונטי
לפניותיהם; (ג) באשר לאופן קבלת השירות ממנו,
לרבות דרכי התקשרות (והכל בהתאם להוראות
החוזר); (ד) באשר לאפשרות לבחור את אמצעי
ההתקשרות באמצעותו יפנה אליהם".
נבהיר כי "לקוח מועבר" ,בהתאם להוראות
החוזר ,הינו לקוח שהתקשר עם בעל רישיון ללא
מעורבות הלקוח או ללא ידיעתו בכפוף לכל
דין ,בין היתר כתוצאה מרכישת תיק ביטוח .עוד
מורה החוזר כי פעולת היידוע נדרשת להיעשות
בתוך  30ימי עסקים מיום שהפך ללקוח מועבר
אצל בעל הרישיון .מתוך דברי ההסבר לחוזר
ניתן ללמוד כי מטרתה העיקרית של הוראה זו
ליידע את הלקוח המועבר על העברת הטיפול
בו לבעל רישיון אחר על מנת שבקרות אירוע
ביטוחי ידע הלקוח המועבר אל מי עליו לפנות
וכן לאפשר ללקוח לממש את זכותו לבטל את
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כי אירועים משמעותיים בחייו של לקוח ביחסיו
עם הגופים המוסדיים אינם מקבלים ביטוי הזהה
לפעולות המתבקשות מבעל הרישיון בסיטואציה
של מכירת תיק ביטוח .כך למשל ,נוכחנו לגלות
כי בעת פעולות מיזוג בין גופים מוסדיים ,להן
יש השפעה ישירה ומהותית על הלקוח ובחירותיו
 אין כל הנחיה רגולטורית .בכלל זה ,ניתןלמצוא שוני מהותי בין הוראות שעניינן בשירות
המוטלות על מפוקח "קטן" ביחס למפוקח "גדול".
גם בעניין זה ,התערבות הרשות משליכה על

מנקודת מבטה של הלשכה ,עדיין לא נאמרה המילה האחרונה
בהתייחס לחוזר שירות סוכנים ויועצים .הצוות המקצועי בלשכה
ימשיך לפעול על מנת להבהיר ולהסדיר את ההוראות העולות מן
החוזר בצורה הוגנת ומאוזנת
זכותו של סוכן הביטוח על קניינו כפי שהדבר
בא לידי ביטוי בחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.
עולה השאלה ,האם הפגיעה בזכות הקניין כפי
שעולה במקרה דנן היא מידתית? – לדידנו,
דרישת הרשות להודיע למבוטח על האפשרות
"לבטל מינוי בעל הרישיון או שיחתום על ייפוי
כוח חדש" מעמידה את בעל הרישיון כמי שסימן
שאלה מעל ראשו (מכאן ,שגם לא ברורה חלופת
ההוראה).
ובשים לב שככל וזו לא ברורה דיה ,קיים
החשש כי יהיה מי שיבחר לפרש לחומרה חוסר
הבהירות ועל כן ,מחויב המציאות לומר בקול

דרך המלך היא לאפשר לצדדים להתקשרות בתיק הביטוח
(מוכר וקונה) לעדכן את המבוטחים מבלי להטיל חובות
נלוות הכרוכות בהשקעת משאבים רבים .יתרה מכך ,בתגובת
הלשכה לטיוטה הועבר לרשות נוסח מוצע למסמך העדכון
שישמש בסיס ליידוע הלקוח המועבר
מינוי בעל הרישיון החדש.
לטעמנו ,מטרה זו אכן ראויה ואולם הדרך
להשיגה אינה סבירה – בהתאם להוראות הנלוות
בהקשר זה ,ככל והמבוטח לא השיב להודעת בעל
הרישיון בתוך  30ימי עסקים ,על בעל הרישיון
ליזום פניית שירות נוספת ללקוח המועבר
באמצעי התקשרות נוסף לאמצעי לפנייתו
לראשונה וזאת לא יאוחר מ־ 10ימי עסקים.
בנוסף ,על בעל הרישיון לתעד את פעולותיו
כאמור בדרך הניתנת לאחזור.
חוסר הסבירות ,לטעמנו ,משתקף נוכח העובדה

במטרה לקדם את מטרת ההוראה ביידוע הלקוח
המועבר ,בתגובת הלשכה לטיוטה הועבר לרשות
נוסח מוצע למסמך העדכון שישמש בסיס ליידוע
הלקוח המועבר.
עוד בהקשר לסעיף זה ,החזקה בדבר פרק
הזמן הסביר הנדרש לעניין יידוע לקוח מועבר,
לטעמנו ,אינה סבירה כלל וכלל .זאת בשעה
שהרששות אינה עושה הבחנה באשר להיקף
הפעילות בתיק הביטוח שהרי ברור כי נדרשים
משאבים שונים (כספיים וניהוליים) לביצוע

ולהבהיר באופן מפורש שבעל הרישיון שזה עתה
רכש את תיק הביטוח לא יידרש ל"ייפוי כוח
חדש" מלקוח מועבר ,ועוד בשים לב כי הבהרת
ההוראה תימנע פרשנויות שגויות משעה שזו
מכוונת למוצרים בענף הפנסיוני בלבד.
נוסיף כי ככל והרשות מבקשת להשיג את
מטרתה בהקשר להוראה זו (כעולה מדברי
ההסבר) ,דרך המלך היא לאפשר לצדדים
להתקשרות בתיק הביטוח (מוכר וקונה) לעדכן
את המבוטחים מבלי להטיל חובות נלוות
הכרוכות בהשקעת משאבים רבים .יתרה מכך,

פעולת עדכון הלקוחות המועברים כנגזרת של
כמות המבוטחים המטופלים על ידי בעל הרישיון.

פגיעה בפרטיות
נקודה נוספת" :בעל רישיון היוצא בפרסום
בכלי התקשורת ,בחוזר ,באמצעות אמצעי
דיגיטלי ,דואר ,דואר אלקטרוני ,פקסימיליה,
אינטרנט או בכל אמצעי אחר ,יציין במסגרת
אותו הפרסום באופן ברור ובולט את סוג בעל
הרישיון וענפיו ,את שמו ומספר רישיונו כפי
שהוא מופיע ברישיון שניתן לו על ידי רשות
שוק ההון".
גם דרישה זו אינה סבירה לאור הפגיעה הקשה
בפרטיותו של בעל הרישיון והחשש כי פרסום
מספר רישיונו יוביל לשימוש בו למטרות פסולות
על ידי גורמים זרים .להזכירנו ,מספר רישיונו של
סוכן הביטוח הוא למעשה מספר תעודת הזהות
שלו.
מאחר ומדובר במידע רגיש וככל והרשות
מעוניינת בפרסום מספר רישיון ,הרי שעליה
להיערך להנפקת מספרי רישיונות כנהוג לבעלי
רישיונות במקצועות חופשיים ושלא בהסתמך
על מספר תעודת הזהות של בעל הרישיון.
מנקודת מבטה של הלשכה ,עדיין לא נאמרה
המילה האחרונה בהתייחס לחוזר שירות
סוכנים ויועצים .הצוות המקצועי בלשכה
ימשיך לפעול על מנת להבהיר ולהסדיר את
ההוראות העולות מן החוזר בצורה הוגנת
ומאוזנת תוך שמירה לא מתפשרת על
זכויותיהם של סוכני הביטוח לחופש העיסוק,
לשמירה על קניינם ופרטיותם.
הכותב הינו עו"ד ,יועץ מקצועי ללשכה
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מדד השירות  :2021שיפור קל בכל
מוצרי הביטוח
פורסם מדד השירות לשנת  2021שערכה רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ⋅ שיעור השיפור הממוצע
בשוק עומד על כ־ 1.7נקודות > רונית מורגנשטרן

תוצאות מדד שירות ביטוחי הבריאות | מקור :רשות שוק ההון

ר

שות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון פרסמה
את מדד השירות לשנת  2021בתחומי
הביטוח והחיסכון הפנסיוני .המדד נועד
להגברת השקיפות לציבור החוסכים והמבוטחים
לצד הגברת התחרות בתחום השירות .השנה ניתן
לראות שיפור קל בכל מוצרי הביטוח כששיעור
השיפור הממוצע בשוק עומד על כ־ 1.7נקודות.
מדד השירות בחברות הביטוח מורכב מחמישה
נדבכים :תשלום תביעות ( 40%מהציון) – אחוז
התביעות שאושרו ושולמו ,ומהירות הטיפול
בהן; שביעות רצון לקוחות ( 30%מהציון) – מידת
שביעות הרצון מהשירות והמלצת הלקוחות על
חברות הביטוח; תלונות הציבור ( 15%מהציון)
– מספר התלונות שהוגשו כנגד חברות הביטוח
לבירור ברשות; זמני מענה ( 10%מהציון) –
מהירות מתן מענה טלפוני במוקדי השירות של
חברות הביטוח; כלים דיגיטליים ( 5%מהציון)
– האפשרות לבצע פעולות בצורה דיגיטלית
ומידת שביעות הרצון מהשירותים הדיגיטליים.
עד כה מדד כלים דיגיטליים בחן את אופן שילוב
הכלים הדיגיטליים במערך השירות של חברות
הביטוח .במדד של השנה התווספה מדידת שביעות
הרצון של הלקוחות מהשירותים הדיגיטליים
שניתנו על ידי חברות הביטוח בהתאם לתוצאות
סקר שביעות הרצון מהשירותים הדיגיטליים.

החברות שהציגו את הביצועים הטובים לפי
המוצרים השונים הם – ביטוח רכב חובה:
ווישור ,שומרה ,הפניקס; ביטוח רכב רכוש:
שומרה ,ביטוח חקלאי ,ביטוח ישיר; ביטוח דירה:
שומרה ,ליברה ,הפניקס.
ביטוח בריאות :ביטוח ישיר ,איילון ,הפניקס;
ביטוח תאונות אישיות ,AIG :איילון ,ביטוח
ישיר; ביטוח נסיעות לחו"ל :דיויד שילד,
הפניקס ;AIG ,ביטוח חיים סיכון בלבד :איילון,
הפניקס ,מגדל; ביטוח אובדן כושר עבודה:
הפניקס ,הכשרה ,מגדל; ביטוח סיעודי פרט:
מגדל ,איילון ,מנורה.

חיסכון פנסיוני

מדד השירות בחיסכון הפנסיוני מורכב מארבעה
נדבכים :שביעות רצון והמלצת לקוחות (65%
מהציון)  -מידת שביעות הרצון של לקוחות שפנו
לגוף המוסדי; תלונות הציבור ( 20%הציון)  -משקף
את כמות הפניות שנפתחו מול הגוף המוסדי וכמות
הפניות שבגינן התקבל סעד לפונה; זמני מענה
טלפוני ( - )10%מהירות מענה טלפוני למוקדי
השירות של הגוף המוסדי; שביעות רצון משימוש
דיגיטלי ( - )5%מידת שביעות הרצון של לקוחות
שהשתמשו בכלים הדיגיטליים של הגוף המוסדי.
לראשונה שולב השנה פרמטר שביעות הרצון

משימוש דיגיטלי במדדי השירות  -הפרמטר
בנוי מסקרי שביעות רצון של לקוחות שהשתמשו
בכלים הדיגיטליים שמציע הגוף המוסדי .מטרת
הכנסת הפרמטר לעודד את הגופים המוסדיים
להמשיך ולפתח ערוצי שירות דיגיטליים
איכותיים לציבור.
החברות שהציגו את הביצועים הטובים לפי
המוצרים השונים הם  -קרנות הפנסיה :הראל,
כלל ומגדל; קופות הגמל :ילין לפידות,
אינפיניטי ומור גמל; מוצרי ביטוח חיים משולב
חיסכון :מגדל ומנורה.
הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,ד"ר
משה ברקת" :מדד השירות נועד לשקף לציבור
החוסכים והמבוטחים את רמת השירות הניתן על
ידי הגופים המוסדיים בתחומי הביטוח והחיסכון.
מדובר בכלי חשוב שמוכיח כי שקיפות מייצרת
ערך .הגופים המוסדיים מתייחסים ברצינות
למדד ומשפרים את מערכי השירות שלהם
בהתאם בשנים האחרונות .רשות שוק ההון
תמשיך לפעול במטרה לשפר את טיב השירות
הניתן על ידי חברות הביטוח והגופים המוסדיים
לצד פיתוח ושכלול השוק באמצעות הגברת
תחרות וכן עידוד חדשנות ודחיפת השימוש
בדיגיטציה וכלים טכנולוגיים נוספים שיסייעו
לציבור החוסכים והמבוטחים בישראל".

מקום ראשון במדד השירות בביטוחי נסיעות לחו״ל
עם הציון הגבוה ביותר מבין חברות הביטוח בכל התחומים שנבחנו בסקר רשות שוק ההון.
פספורטכארד ,חברת ביטוחי הנסיעות
לחו״ל הגדולה בישראל,
גאה לקבל את המקום הראשון בציון
הכללי בין חברות ביטוחי הנסיעות לחו״ל.
נמשיך להיות שם בשבילכם ובשביל לקוחותיכם
No matter what.

שם החברה

ציון כללי

דיויד-שילד
פספורטכארד

93

הפניקס

89
88
86
85
83
79
78

AIG

כלל
ביטוח ישיר
הראל
מנורה
מגדל

לפי סקר רשות שוק ההון לשנת  2021כפי שפורסם באוגוסט  .2022החברה המבטחת  -דיויד שילד חברה לביטוח בע"מ
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רפורמת השמאים והמוסכים :הפחתת
מחירי החלפים והגדלת היצע נותני השירות
רשות שוק ההון פרסמה טיוטה שלישית של רפורמת השמאים והמוסכים ומבטיחה הורדת מחירי
ביטוח הרכב > רונית מורגנשטרן

ר

שות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון פרסמה
השבוע טיוטה שלישית לעדכון ההוראות
בענף רכב רכוש לצורך קבלת הערות
אחרונות ,ובמטרה לפרסם בקרוב הוראות סופיות
שיחייבו את שוק הביטוח .ההוראות כוללות
הרחבה משמעותית של כמות המוסכים והשמאים
שיוכלו לספק שירות לציבור המבוטחים ,זאת לצד
צמצום ניגודי העניינים של השחקנים הפועלים
בתחום ,וביניהם חברות הביטוח ,סוכני הביטוח,
שמאים ומוסכים.
מטרת העדכון היא לאפשר את שכלול השוק,
פתיחת התחרות ,הורדת מחירי החלפים ,הגברת
טיב התיקון ואיכות השירות הניתנים למבוטחים
ולצדדי ג'.
במסגרת הטיוטה מוצעים כמה סעיפים" :א.
קביעת הוראות שיעודדו את הגדלת כמות מוסכי
ההסדר הקיימים באמצעות קביעת כללים מנחים
לצירוף מוסך כמוסך הסדר ,שייקרא מעתה 'מוסך
מוסכם'.
"ב .התווית מתווה התקשרות הכולל תנאים
נאותים לשירות בין חברת הביטוח למוסך המוסכם
המבצע תיקון מטעמה ,בהתאם לדרכי הפיצוי
בפוליסה .בין היתר ,נקבעו הוראות שמטרתן
להפחית את העלות שנגבית על חלקי החילוף כדי
לאפשר מחירי ביטוח תחרותיים ונגישים לכלל
הציבור.
"ג .כדי לשפר את טיב השירות לציבור הרחב,
חברות הביטוח יערכו ויפרסמו דירוג של המוסכים
המוסכמים על בסיס שביעות רצון של ציבור
המבוטחים וצדדי ג'".

איסור קבלת עמלה

עוד נכתב בטיוטה" :ד .כדי לצמצם את ניגודי
העניינים ,נקבעו הוראות האוסרות להשפיע על
מוסכים ועל הליך תיקון הרכב ,ובפרט איסור על
סוכן ביטוח לקבל כל עמלה או טובת הנאה ממוסך
או משמאי לרבות באמצעות פרקטיקות עוקפות
של חברות 'ייעוץ תביעות' בבעלות סוכנויות
ביטוח.
"ה .חיוב חברת הביטוח ליידע את המבוטחים,
בעת מכירת הפוליסה ,בנוגע להשלכות של
תביעת ביטוח על תנאי ומחיר הפוליסה בעתיד,
ובכך לשפר את יכולת ההשוואה בין חברות
הביטוח בצורה מושכלת יותר".
במסגרת עדכון ההוראות הוצעה גם" :ו .הרחבת
הגילוי הנאות שיינתן למבוטח בעת שיווק פוליסות
ביטוח לגבי אפשרויות הבחירה בסוג המוסך ,לרבות
השפעה על הפרמיה וההשתתפות העצמית.
"ז .ביטול רשימות שמאי החוץ והחלפתן במאגר

שמאים דינאמי ורחב במנגנון בחירה אקראי,
שעתיד לחזק את מעמד השמאי ואת עצמאותו
המקצועית באמצעות הקטנת הזיקה בינו לבין
הגורמים המעורבים בהליך התביעה ולהתמודד
לעיתים עם הלחצים המופעלים עליו.
"ח .מאגר השמאים יחייב את חברות הביטוח
לאפשר לכל שמאי שלא ימצא בניגודי עניינים
ויהיה מעוניין בכך ,להיכלל במאגר של החברה

משך זמן הטיפול בתביעות צדדי ג' ,ובכך לחסוך
זמן יקר ומחלוקות מול חברת הביטוח.
"י"א .הרחבת האפשרות של חברת הביטוח,
המבוטח או הניזוק בתביעת צד ג' להעיר
לשמאי במקרים המוגדרים על הצעת
התיקון או השומה שערך ,הערה לפיה תיקון
הרכב על פי הצעת התיקון עלול להביא לפגיעה
בבטיחות הרכב".

מוסך הסדר ייקרא מעתה מוסך מוסכם | צילוםShutterstock :

ולהתקשר עימה בהסכם התקשרות ויחד עם
קביעת רף מינימאלי של שמאים שיש לכלול
במאגר".

בחירה אקראית בשמאים

בסעיף ט' בטיוטה מוסבר על מנגנון להבטחת
אי תלות השמאי במאגר .הדבר יתבצע "על ידי
שליפה אקראית של שני שמאים ממאגר השמאים,
לאחר קבלת פנייה ממבוטח או ניזוק בתביעת צד
ג' חברת הביטוח תמסור את פרטיהם למבוטח
או לצד ג' כולל הציון שניתן לשמאי על בסיס
שביעות רצון המבוטחים וצדדי ג' לגבי השירות
שקיבלו .הבטחת אי התלות של מאגר השמאים
תיושם באמצעות כללים שקבעה רשות שוק ההון
ויפוקחו על ידה באופן שוטף.
"י .הרחבת האפשרות לכך שהשומה של שמאי
שנבחר באופן אקראי גם על ידי ניזוק בתביעת צד
ג' ,תהיה שומה קובעת .זאת במטרה לצמצם את

הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון,
ד"ר משה ברקת" :במיוחד בעת הזו קיימת
חשיבות בקידומן של הוראות שיובילו
להפחתת עלויות ,שיפור השירות ,שכלול
התחרות ,וצמצום ניגודי העניינים בתחום ביטוח
הרכב .צעד זה בא בנוסף להוראות שנכנסו לתוקף
בתחילת שנה זו ותרמו משמעותית לשיפור
מוצר ביטוח רכב רכוש למבוטחים .הרפורמה
צפויה להוזיל את עלות תביעות ביטוח רכוש
ותתרום להמשך התחרות הבריאה בענף לטובת
המבוטחים".
סו"ב שי שדה ,יו"ר הוועדה לביטוח כללי,
מסר בתגובה" :עקרונית ,אנחנו מברכים על
הרפורמה שבאה לשנות את המוסכים והשמאים
שבהסדרים; לדעת הלשכה ,השוק צריך להיות
חופשי והתחרות צריכה לנצח .לאחר שנלמד את
הטיוטה השלישית של הרפורמה לעומקה ,נתייחס
ביתר פירוט לכל הנושאים שבה".

7
02

פנסיה |

|  18באוגוסט 2022

המוצרים הפסיוניים הפכו מורכבים -
עולה החשיבות בליווי מקצועי
> רונית מורגנשטרן

ו

עדת הכספים אישרה השבוע את הרפורמה
שהציעו האוצר ורשות שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון בנושא דמי ניהול על הוצאות
ישירות בחיסכון הפנסיוני (דמי ניהול חיצוניים).
הרפורמה ,המתבססת על מסקנות ועדת יפה,
תיכנס לתוקף בתחילת .2023
ד"ר משה ברקת ,הממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון ,השתתף בישיבת ועדת הכספים וסקר
את עיקרי הרפורמה ,ובראשון הסרת המגבלה של
 0.25%שחלה עד כה על המוסדיים בקביעת דמי
ניהול בגין הוצאות ישירות.
על פי הרפורמה כל גוף מוסדי יקבע מראש את
גובה עלויות דמי הניהול החיצוניים במסלולים
השונים ,באופן שיהיו שקופים לציבור החוסכים
שלו .המוסדיים גם יידרשו להציג בדו"ח הרבעוני
כמה שילם כל חוסך עבור הוצאות ישירות .כמו
כן ,מוצע כי דמי הניהול יוצגו מעתה לחוסכים
כמספר שיהווה שקלול של דמי ניהול מצבירה,
דמי ניהול מהפקדות והוצאות ישירות .בנוסף,
המוסדיים יפרסמו את התשואה לעמית נטו מדמי
ניהול והוצאות ישירות.
על פי הרפורמה יוצעו מסלולי השקעות שונים:

מסלול ברירת מחדל תלוי גיל; מסלול פאסיבי ישירות היה צריך להסתכם בהכללתם בדמי
בדמי ניהול מוזלים עוקבי מדד; מסלול סחיר הניהול 'הרגילים'.
"המודל החדש במסגרת התקנות אומנם
בניהול אקטיבי אך ללא דמי ניהול חיצוני  -אלה
משכלל את השוק ,אך מגדיל
מסלולי חובה.
את המורכבות של המוצרים
מסלולים
יוצעו
בנוסף,
הפנסיונים ואיתו מתגבר
אפשריים אחרים :מסלול
הצורך והחשיבות ביעוץ
מתמחה בדמי ניהול קבועים
וליווי באמצעות סוכן
הכוללים הוצאות ישירות,
ביטוח פנסיוני" ,טוען
בכפוף לתקרה שיקבע המוסדי;
סו"ב דור ומסביר" :אם עד
מסלול מתמחה בדמי ניהול
ד"ר משה ברקת ואלון דור
עכשיו עמדו בפני הלקוח
משתנים במודל שבו אין
| צילומים :גיא קרן ,אריאל שנדלמן
כ־ 10מסלולי השקעה בכל
גביית הוצאות ישירות ,אלא
הכל מגולם במחיר אחד; הגוף המוסדי יחליט אם תוכנית פנסיונית הרי שעכשיו מגוון המסלולים
להכניס נכסים לא סחירים ,ואם יחליט להכניס והאפשריות עולה ודורש העמקה.
"אני מאמין שגם הציבור וגם הגופים המוסדיים
אותם ,הוא גם יישא בעלות.
ישכילו להבין שמעתה תם עידן 'ברירות המחדל'
נטול ליווי מקצועי ועליהם להסתייע באיש
בתגובה ,מסר סו"ב אלון דור ,יו"ר הוועדה המקצוע בדמות סוכן הביטוח הפנסיוני; זאת
הפנסיונית בלשכת סוכני הביטוח" :דמי הניהול במטרה להתאים עבור לקוח הקצה את המוצר
הפנסיוניים בישראל הם מהנמוכים בעולם ,הפנסיוני המתאים ביותר ,בין היתר ,בהתייחס
ולטעמי לא היה צורך צורך בהתערבות מצד לקיים בגוף המוסדי המתאים ביותר לרבות מסלול
המחוקק .הפתרון לסוגיית דמי ניהול מהוצאות ההשקעה המתאים ביותר ללקוח הרלוונטי".

הכללת דמי הניהול

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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קנס של כמיליון שקל הוטל על סוכנות ביטוח
שסייעה במשיכת מוקדמת של כספי פנסיה
זאת לאחר שרשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ערכה בדיקות בכמה סוכנויות ⋅ נשיא הלשכה:
"עלינו לפעול בכלל הכלים על מנת להרתיע חברות פיננסיות המציעות לאזרחים למשוך את
הכספים מקרנות פנסיה פעילות עוד בטרם עזיבת מקום העבודה" > רונית מורגנשטרן

ר

שות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון הטילה
עיצום כספי בסך  981,360שקל
על סוכנות הביטוח "מיי אדוויס"
לאחר שמצאה כי זו הציעה ללקוחותיה
סיוע במשיכת כספי הפנסיה בטרם הגעתם
לגיל פרישה .הדבר מנוגד לתקנוני קרנות
הפנסיה.
לפי הרשות ,נערכו לאחרונה מספר
בדיקות בסוכנויות ביטוח שונות שמשכו את
הכספים מקרנות פנסיה עבור לקוחותיהן,
אחת מהן היא "מיי אדוויס" סוכנות לביטוח.
על פי נתוני הרשות ,בין השנים 2020
ל־ ,2021פדתה הסוכנות כ־ 50מיליון שקלים
מחסכונות פנסיוניים של עמיתיה.
הרשות בודקת סוכנויות נוספות | צילוםShutterstock :
עוד עלה בבדיקה כי הליך השיווק
הפנסיוני שבוצע ללקוחות היה לקוי ,ובחלק
לא מבוטל מהמקרים לא ניתן לחוסך הסבר ראוי מוקדמת של הכספים.
כאמור ,הרשות בדקה סוכנויות נוספות וכנראה
על אודות ההשלכות הנגזרות ממשיכת הכספים,
לרבות הסבר על חיוב במס בגובה  35%על משיכה נגד חלק מהן יינקטו גם כן צעדי אכיפה.

מהלשכה נמסר בתגובה כי "לשכת סוכני
הביטוח תומכת במיגור תופעה פסולה זו".
נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק ציין
כי "מדובר בתופעה פסולה אשר לאחרונה
תופסת תאוצה ויש למגר אותה ולמנוע
בכל דרך את עידודה .עלינו לפעול בכלל
הכלים אשר בידינו על מנת להרתיע חברות
פיננסיות המציעות לאזרחים למשוך את
הכספים מקרנות פנסיה פעילות עוד בטרם
עזיבת מקום העבודה ,ולתמוך תמיכה מלאה
בהליך האכיפה בעניין".
עוד אמר סו"ב אייזיק כי "משיכה מוקדמת
של כספי הפנסיה גוררת תשלום עלויות
משמעותיות :מס על משיכה שלא כדין,
עלויות פתיחת תיק ונתח נאה מהכסף שהגיע
לכיסו של המבוטח .לרוב ,עלויות אלה אינן
מוצגות לחוסכים ,וגם לא
הפגיעה במרכיב הביטוחי הקיים בקרנות אלה
ובחיסכון לפרישה".

חדשות הלשכה |

נפגשים עם
מבקר המדינה
נציגים מטעם לשכת סוכני הביטוח ערכו
פגישת היכרות עם מבקר המדינה ,ובה
הועלו נושאים אשר בכוונת הלשכה לקדם
ולהסדיר בכל הנוגע לממשק
מול גופים ממשלתיים

י

שיבת היכרות התקיימה השבוע בין נציגי הלשכה ובין מבקר
המדינה .בפגישה ,שנערכה במשך כשעתיים במשרדי מבקר
המדינה ,נכחו מתניהו אנגלמן ,מבקר המדינה וציוותו ,יחד עם
סוכני הביטוח ,נציגי הלשכה :אלון דור; ישראל גרטי; לירן בן הרוש,
לוביסט הלשכה; יניב מאיר ,יועץ מקצועי ללשכה; שי שדה ונשיא
הלשכה ,סו"ב שלמה אייזיק.
בישיבה הועלו נושאים אשר בכוונת הלשכה לקדם ולהסדיר .משרד
מבקר המדינה גילה עניין רב במכלול הנושאים שהעלו נציגי
הלשכה ,לרבות תקלות הקיימות בכל הקשור להתנהלות של גופים
ממשלתיים מול לשכת סוכני הביטוח.

נציגי הלשכה בפגישה עם מבקר המדינה | צילום :לירן בן הרוש
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יום העיון השני בסדרת ביטוח כללי במחוז
צפון עסק בתביעות רכוש
המפגש הינו חלק מסדרת מפגשים משותפת לסניף חיפה ולוועדה לביטוח כללי ,ונידונו
בו נושאים כמו הערכת שווי רכב וטיפול בתביעות נזקי אש > רונית מורגנשטרן

ב

הרישיון כבר לא יהיה כשיר מנטלית
או חו"ח ילך לעולמו ,וכל הפעולות
שיש לנקוט מראש כדי למנוע בלאגן
ומלחמות ירושה.

שבוע שעבר התקיים המפגש
השני בסדרת המפגשים
המשותפת לסניף חיפה במחוז
צפון ולוועדה לביטוח כללי .לדברי סו"ב
שלומי גילה מהוועדה לביטוח כללי,
עסק המפגש בנושא תביעות רכוש.
סו"ב גילה מציין כי המפגש הבא
המרצה הראשון היה שמאי הרכב ליאור
יערך בתאריך  20.9.22ויעסוק בנושאי
נחום שהסביר על עבודות השמאי ,כיצד
סייבר; עו"ד מריאנה דן תספר על
קובעים ירידת ערך ובלאי ובאופן כללי
מקרי תקיפת סייבר ותיתן טיפים איך
 מהי המשמעות של כל הורדה משווילשבור התנגדויות במכירת ביטוחי
הרכב.
סייבר.
הרצאה נוספת הייתה של עו"ד ארז
עו"ד וסו"ב אדם מימון ייתן סקירה
שניאורסון שהסביר איך מטפל הסוכן
בתביעות נזקי אש ,ומה עליו לעשות משתתפי יום העיון .חלק מסדרת מפגשים משותפים | צילום באדיבות תדהר סאטובי על ביטוחי סייבר בעולם עם דגש על
השוק האמריקני .לסיכום יום העיון
כדי לדאוג שהמבוטח יקבל את כל המגיע
לקינוח הרצה סו"ב ועו"ד משה סרנגה ,והסביר נציגי חברת הסייבר אלקון יתנו סקירה על אמצעי
לו .בהמשך הרצה חוקר השריפות אלי הינה ,וסיפר
איך להכין את המשרד ל"יום שחור" יום שבו בעל התגוננות מתקיפת סייבר.
סיפורי שריפות מניסיון חייו המקצועיים.

בציפייה למפגש הבא

חדשות הלשכה |

בעקבות ההצלחה בפ"ת – כנס "משפטים
ושערים" נערך גם במחוז צפון
הכנס נועד להעניק לסוכנים כלים נוספים להתמודדות עם תביעות ⋅ נאמו בו עורכי דין וסוכני
ביטוח ,והוא ננעל בהרצאה מעוררת השראה של שחקן הכדורגל מוטל'ה שפיגלר > רונית מורגנשטרן

כ

נס "משפטים ושערים" ,שעסק בנושא
תביעות ,כלים וסוגיות משפטיות,
נערך בשבוע שעבר בסניף חיפה
שבמחוז צפון .הכנס התקיים בחסות משרד
עו"ד קן־דרור.
ביום העיון השתתפו כ־ 40סוכנים וסוכנות
ממחוז הצפון ,והוא נערך במתכונת זהה ליום
העיון שיזמה סו"ב איילת דן ,יו"ר סניף פתח
תקווה ,והתקיים בעיר בהצלחה רבה לפני
כחודש" .עיקרי הכנס היו לתת לנו ,סוכני
הביטוח ,כלים נוספים להתמודדות עם
תביעות" ,מספרת סו"ב דן ,ומפרטת" :כלים
כגון חשיבות איסוף הנתונים וההוצאות,
וכן חשיבות בדיקות הדימות בעת תביעה,
כשהכלי שלנו ,הסוכנים ,הוא להציע שימוש
בפוליסות הבריאות של הלקוח הנפגע".

ערך מוסף
בתחילת יום העיון בירכו יו"ר המחוז ,סו"ב
תדהר סאטובי ,ויו"ר סניף חיפה ,סו"ב שי
ליברזון ,את המשתתפים.
עו"ד ליאור קן־דרור הרצה בנושא נזקי
גוף (הלקוח כפוגע והלקוח כנפגע); עו"ד
ירון סידיק הרצה על נזקי רכוש; עו"ד ניצן
הראל דיבר על המותר והאסור בגביית שכ"ט
מהלקוח .עו"ד יניב גל דיבר על חוזר הצירוף
ועל עדכונים חמים מרשות שוק ההון.
את יום העיון נעל שחקן הכדורגל האגדי
מוטל'ה שפיגלר בהרצאתו "מציאות וחלומות".
יו"ר המחוז סו"ב סאטובי מסר בעקבות הכנס:
"אין ספק שמדובר באחד מימי העיון החשובים
המוסיפים ערך רב לסוכנים וידע מקצועי".

סו"ב סאטובי (מימין) עם שחקן העבר שפיגלר |

צילום באדיבות תדהר סאטובי

ללקוחות שלכם מגיע ביטוח
נסיעות לחו"ל שדואג לבריאות שלהם.

ללקוחות שלכם מגיע הראל!
איתור רופא
בחו"ל

מוקד חירום
וחילוץ 24/7

 10%הנחה ברכישה
ראשונה באפליקציה

בכפוף למדיניות החיתום של החברה ,לתנאי הפוליסה,
לתקנון תכנית ההטבות ותנאי השימוש באפליקציה.

עד  $150בביט על
מזוודה מאחרת

cashback 10%

לנסיעה הבאה
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"אני שומרת למבוטחים על הרכוש
היקר להם מכל"

מדי שבוע נכיר סוכנות וסוכנים צעירים ,הדור הצעיר של לשכת סוכני הביטוח • והשבוע ,סו"ב אירנה
דובינסקי ,סוכנת עצמאית בגליל המערבי תחת בית הסוכן עתגר > רונית מורגנשטרן
גיל36 :
מצב משפחתי :נשואה 4 +
רישיון :אלמנטרי ובהליך הוצאת רישיון פנסיוני
ותק בענף הביטוח :שנה
ותק בלשכה :חודש
מה עשית לפני שהפכת לסוכנת ביטוח עצמאית?
"לפני שיצאתי לעצמאות ,עבדתי כחתמת אלמנטרית במשך 10
שנים .לימים החלטתי להוציא רישיון והנני שמחה על ההחלטה".
למה בחרת במקצוע? מה את אוהבת בו?
"אני מאוד אוהבת את המקצוע; מרגישה שאני עם הלקוחות
שלי ברגעים הקשים ומורטי העצבים כגון תאונה עם צד ג',
נזילה בבית או חלילה פריצה .אני שומרת להם על הרכוש היקר
להם מכל.

"אני ממליצה לסוכנים צעירים להצטרף
ללשכת סוכני/ות הביטוח ולקבל ביטוח
אחריות מקצועית במחיר מוזל; בנוסף
מומלץ למצוא בית סוכן חם ועוטף שנותן
מענה מקצועי וטוב ומלווה אותך"
"בנוסף ,אני מרגישה שליחות בכל הקשור בנושאי הפנסיה
והחיסכון שזה משהו שחשוב מאוד לעתידו ולעתיד משפחתו
של כל אחד ואחת".
האם נתקלת בקשיים בתחילת דרכך?
"היו ויש עדיין קשיים ,משום שאני עוד בהתחלה; אני עדיין
מנסה להבין מי נגד מי ,מי לטובתי ובאמת רוצה לעזור לי
לקדם את עצמי ואת העסק שלי  -ומי לא ,ולמעשה מנצל את
תמימותי".
איך את מתמודדת עם הרגולציה?
"אני משתדלת להתמודד עם הרגולציה על הצד הטוב ביותר;
למרות המורכבות ברגולציה ,אני מנסה להפנים שבסופו של
דבר היא לטובת כולנו".
תני דוגמה לסיפור הצלחה במסגרת עבודתך.
"גיסי אשר היה מבוטח בביטוח דירה בחברה מסוימת ,קיבל
סירוב ממנה על תביעת נזק בדירה בגין שריפה שפרצה; החברה
טענה שלא היה ניצוץ ולכן לא מדובר באש ,אלא בקצר חשמלי.
לאחר שהתעקשתי מול החברה ,ובעקבות דוח סוקר שציין
שהיה קודם כל ניצוץ אש שגרם לשריפה של לוח חשמל ,לא
היה לחברת ביטוח ברירה אלא לאשר את התביעה".
לאיזה יחס את זוכה בחברות הביטוח כסוכנת צעירה?
"בינתיים אני עובדת תחת בית סוכן אשר נותן לי מעטפת
ומענה לכל הנדרש מול חברות הביטוח".
אילו טיפים תעניקי לסוכנים צעירים כמוך?

סו"ב אירנה דובינסקי" .אני מרגישה שליחות" | צילום :באדיבות המצולמת

"מבוטח קיבל סירוב על תביעת נזק בדירה
בגין שריפה שפרצה; החברה טענה שלא
היה ניצוץ ולכן לא מדובר באש ,אלא בקצר
חשמלי .לאחר שהתעקשתי מול החברה,
ובעקבות דוח סוקר שציין שהיה קודם כל
ניצוץ אש שגרם לשריפה של לוח חשמל,
לא היה לחברת ביטוח ברירה אלא לאשר
את התביעה"
"להצטרף ללשכת סוכני/ות הביטוח ולקבל ביטוח אחריות
מקצועית במחיר מוזל; בנוסף למצוא בית סוכן חם ועוטף שנותן
מענה מקצועי וטוב ומלווה אותך".
איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים הצעירים ,לדעתך?
"הייתי שמחה לקבל הדרכות מקצועיות ,כלים לעבודה נכונה
וטובה .תמיד יש מה ללמוד”.

רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון קבעה:

איילון במקום הראשון
במדד השירות בביטוחי
הבריאות בישראל
שנה שניה ברציפות

● איילון במקום הראשון במדד השירות בביטוחי הבריאות בישראל*
● איילון במקום הראשון במענה הטלפוני ללקוחות בכל תחומי ביטוחי הבריאות בישראל
● איילון במקום הראשון במדד השירות בביטוח סיכון חיים
● איילון במקום השני במדד השירות בביטוחי סיעוד

איילון ביטוח ככה עושים ביטוח בריאות היום
על פי מדד שירות חברות הביטוח לשנת  ,2021רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון (שפורסם באוגוסט .)2022
*מקום ראשון בקרב חברות הביטוח המסורתיות בישראל ,בקטגוריות :ביטוחי בריאות ,תאונות אישיות.

13
02

דעה

|  18באוגוסט 2022

אין נכון ולא נכון :עם מי מיטיבה
הרפורמה החדשה בביטוחי הבריאות?
בסוף השנה תיכנס לתוקפה רפורמה נוספת בביטוחי הבריאות ⋅ סו"ב ציפי וילצ'ינסקי מסבירה
על היתרונות והחסרונות המצויים בכיסויים השונים ,ומדוע חשוב כל כך שלצד המבוטחים יעמדו
אנשי מקצוע הבקיאים בשינויים

ב

דצמבר  2022צפויה רפורמה נוספת
בתחום ביטוחי הבריאות .כמו בכל
רפורמה ,יש שיגידו שהיא באה להיטיב
עם הציבור ויש שיתנגדו לה אבל ,ללא ספק,
כמו בכל תחום שמתקדם ומתפתח  -גם ביטוחי
הבריאות משתדרגים ומשתנים באופן תדיר ,וטוב
שכך.
חלק משמעותי ברפורמה הוא חובת רכישת
חבילת בסיס הכוללת השתלות ,תרופות שלא
בסל ,ניתוחים וטיפולים בחו"ל .חלק זה יהיה זהה
בכל חברות הביטוח והתחרות תהיה על שירות
ומחיר.
יש כאן בשורה על הכרה מצד רשות שון ההון,
ביטוח וחיסכון והעומד בראשה בחשיבות המכרעת
של כיסויים אלה ,והבנה כי קיימת לקונה דרך
הרפואה הציבורית ,והמענה האמיתי הוא רק
באמצעות ביטוח בריאות פרטי.

דרכים עוקפות

כאמור ,הרפואה מתפתחת בקצב מהיר ,וקיימת
חובת התאמה של פוליסות הבריאות .הכיסוי
לתרופות שודרג משמעותית בשנים האחרונות,
תקרות ההחזרים לטיפולים חדשניים עלו וכיום
יש טכניקות חדשות לטיפולים במרפאות כאב,
תאי לחץ וטיפולים מחליפי ניתוח חדשניים.
יש חברות מהענף ומחוצה לו שיצרו כתבי שירות
ובהם מענה והחזרים עבור טיפולים פסיכולוגיים
ומגוון טיפולים רגשיים נוספים (כיסוי שירד
מהמדף ברפורמה הקודמת) ,כתבי שירות ייחודיים
לספורטאים ואפילו כתב שירות לאוכלוסיית
הגיל השלישי ,ולהבדיל ,לילדים .מכאן ברור
שכיסויי הרפואה הפרטית מכירים בצורך לייצר
תוכניות חדשות לשם התאמת ההיצע הביטוחי
והחוץ ביטוחי ,לחידושים.
כמעט מאז ומעולם לא היה די בשירות הרפואה
הציבורית בישראל .אך בניגוד לתחום התחבורה
והתשתיות ,שם אין לנו יכולת השפעה ויכולת
לעקוף את הפקקים הארוכים ,בתחום הבריאות
יש פתרונות ודרכים מצוינות לעקיפת הפקקים
ומציאת דרכים עוקפות מהירות ומצילות חיים.
אני בטוחה שאם היה ביכולתנו לנסוע בנתיב
מהיר ,ובו מעט מכוניות ,בכביש רחב ומאובטח
ובעיקר כזה שמונע הרוגים ותאונות  -לא היינו
מהססים.
באופן ציני ,למבוטחים בביטוחי הבריאות
הפרטיים יש אפשרות כזאת .בביטוחים הישנים,

הרפואה מתפתחת בקצב מהיר ,וקיימת חובת התאמה של פוליסות הבריאות | צילומים ,Shutterstock :באדיבות המצולמת

השינויים אינם מבוצעים אוטומטית ,ומחייבים
פעולה אקטיבית לעדכון התוכניות .לקוח חייב
לדרוש פגישה עם סוכן הביטוח שלו על מנת לבדוק
את הפוליסות הקיימות שלו ,ולוודא שהביטוח
שברשותו תואם את צרכיו האמיתיים ,שמחירו
סביר ושהוא מותאם לעולם הרפואה החדש.

ניהול סיכונים

יש מיעוט לא מבוטל של לקוחות המבוטחים
עדיין בפוליסות מלפני הרפורמה של .2016
לפוליסות אלה יתרון משמעותי בבחירת המנתח,
יתרון שלא קיים בפוליסות החדשות שמאפשרות
נגישות רק למנתחים ברשימות ההסכם של חברות
הביטוח ,למשל .ולכן חשוב להבין את היתרונות
והחסרונות בביטוחים מהתקופות השונות ,לבדוק
האם כדאי לבצע רק שדרוגים והתאמות או להמיר
את הפוליסה הישנה בחדשה ,עם מכלול היתרונות
והחסרונות.
אין נכון ולא נכון .לכל מבוטח יש שיקולים
ואילוצים משלו ,כמו למשל ,שינוי במצב
הבריאות ,שיוחרג מחלק מהסעיפים בפוליסות
החדשות ,ודאי אם עוברים בין מבטחים .אבל
חשוב לבצע בדיקה על פוליסות אלה ולהרחיב
אותן במה שניתן לעולם הרפואה החדש.
כיום ,חייבים לנהל סיכונים בצורה חכמה

ונכונה וזה רק בליווי של איש מקצוע .ערוצי
המדיה מפרסמים כי היום ניתן לרכוש תוכניות
פנסיה ,ביטוח וחיסכון בלחיצת כפתור אבל הלקוח
הממוצע אינו מסוגל להכיר ולהבין את הכיסויים
לעומקם ואת היתרונות והחסרונות של המוצרים
השונים ,על סעיפיהם הלא פשוטים.
עולם הביטוח והחיסכון הוא עולם המורכב
מאינסוף מידע ,שונות רבה בין החברות ,עדכונים
מתמידים בתעריפים ,בכיסויים ,ברגישויות
והוספת מוצרים חדשים כל הזמן .אי אפשר
להתנהל ללא איש מקצוע המלווה את המשפחה,
עוקב אחרי התיקים ,זמין לשאלות ,מסוגל להפוך
תנאים כתובים לכסף בחשבון הבנק  -ובעיקר
יודע למצוא מענה ופתרונות נכונים.
אני מאמינה שהרפורמה החדשה בביטוחי
הבריאות תפתח לא מעט אפשרויות ,תגדיל את
התחרות ,תחייב סטנדרט חדש בשירות ,תייצר
פתרונות ושילובים רחבים ומעניינים ,וללא ספק,
תחייב כל משק בית ,וכל אזרח ,להיעזר באיש
מקצוע שילווה אותו בבחירת המוצרים והשילובים
הטובים והנכונים ביותר עבורו.
הכותבת הינה בעלים של סוכנות ביטוח,
סגנית יו"ר הוועדה הבין דורית וחברת ועדת
הפיננסים בלשכה
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ביטוח בעולם

דוד ליפקין

תמריץ כספי :ההטבה
שתעודד מבוטחים אמריקניים
לשמור על רכושם

ח

צילוםShutterstock :

ברת הביטוח האמריקנית הגדולה  FM Globalמעניקה הנחה
של  5%למבוטחים ,זאת על מנת לעודד את המבוטחים העסקיים
לנקוט באמצעים כנגד הסיכונים ברכוש כדליקות ,שטפונות וסופות
הוריקן .על פי ההערכות 1,500 ,מבוטחים יהנו מההנחה.
ענקית הביטוח ,הנמצאת בבעלות של מבוטחים ,מתגאה ביכולתה
להיות יותר גמישה במדיניות התעריפים מאשר חברות ביטוח
ציבוריות הנסחרות בבורסה .היא גורסת שמתן ההנחה בפרמיות
הביטוח יהווה תמריץ לנקוט באמצעי זהירות ,וכך יפחתו התביעות
לפיצויים מצד המבוטחים.
 FMידועה כחברת ביטוח עם תדמית של מבטחת הדואגת למבוטחים
בהתמודדות עם סיכונים .העיתון וול סטריט ג’ורנל מדווח כי המבטחת
מעסיקה כ־ 2,000מהנדסים הפוקדים את המבוטחים ,מבצעים את
הערכת הסיכונים ומציעים להם כיצד להתמודד איתם.
ב־ FMטוענים שההנחה בסכום של  300מיליון דולר בעלת פוטנציאל
של קיטון חשיפת סיכונים של כ־ 100מיליארד דולר במשך השנים
הקרובות .זאת הודות לפתרונות פשוטים שימצאו הודות לתמריץ
הכספי.
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חברות ביטוח בינלאומיות חידשו
הנפקת פוליסות אוקראיניות

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
לסוכנות ביטוח בבת ים דרושה רפרנטית /פקידת
ביטוח אלמנטרי עם ניסיון לפחות שנה .שליטה
בעברית ורוסית .מתאים גם למשרה חלקית מתפנה
מנהל עסקים חיים ואלמנטרי .מעוניין בהצעות .יצחק:
 0508648060מיילromba88@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.
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ברות הביטוח הבינלאומיות שוב רושמות סיכונים אוקראינים
במסגרת פוליסות מקומיות ככל ששוק הביטוח מתייצב .אולם ג’נט
פאן ,העומדת בראש מחלקת פתרונות שירותים גלובליים בברוקר
 Willis Towers Watsonמזהירה שמבטחים חוזרים לשוק עם החרגות
נוספות .עם זאת ,כמה ממנהלי הסיכונים מצליחים להסיר את ההחרגות.
חידוש הנפקת הפוליסות נדרש
לאחר שחודש ייצוא אוניות חיטה
אחרי הסכם שהושג בין רוסיה,
אוקראינה ,טורקיה וארגון האו”ם.
המהלך הזה הניע את שוק הביטוח
לחדש את מתן הכיסוי הביטוחי
לייצוא התבואה מאוקראינה.
כזכור בעקבות פרוץ המלחמה
חודש הכיסוי הביטוחי לייצוא התבואה מאוקראינה בין רוסיה לאוקראינה חברות
ביטוח המשנה הפסיקו מתן כיסוי
ביטוחי לחברות ביטוח בינלאומיות עם סיכונים באוקראינה וברוסיה .גם
מבטחים באוקראינה לא יכלו להנפיק עד עתה פוליסות ביטוח מקומיות.
פאן הוסיפה שהמלחמה באוקראינה מעודדת המעבר ממוצרי ביטוח
מסורתיים לקווי נישה כאשראי מסחרי וסיכונים פוליטיים.

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 -
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

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 0528-65020
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
https://www.facebook.com/krsmartmoney

חושן סוכנות לביטוח ופיננסים בע"מ מעוניינת
ברכישת תיק אלמנטרי מכל גודל שהוא בתנאים
טובים ,שיתוף פעולה או ליווי מתמשך.לפרטים גיא
קפלן 0525690573
אם אתם מחפשים להוריד את שעות העבודה והלחץ
ולהמשיך לעבוד כמה שבא לכם או שבא לכם להעביר
את המבוטחים שלכם למישהו ראוי שניתן לסמוך עליו
ולשנות פאזה אנחנו כאן בשבילכם ונדע לייצר את
הפתרון הכי מתאים עבורכם .ביחד סוכנות לביטוח
מחפשת סוכנים לביצוע שיתופי פעולה ובאפשרותנו
גם לרכוש תיקים קיימים וגם לבצע מכירות על תיקים
קיימים .אנו ותיקים בענף ויודעים לייצר שיתופי פעולה
שבהם כולם מרוויחים (יש לנו שת"פים שעובדים יום
יום לשביעות רצונם של כל הנוגעים בדבר וזה בדוק)
שווה לכם להיפגש ולהכיר אותנו רק כדי שתוכלו
לקבל את כל המידע על מנת לקחת החלטה מושכלת.
ניתן לפנות אלינו במייל /בנייד נייד 052־ 7703399גיל
052־ 4526944משה gil@beyahad-ins.com
ערן בר סוכנות לביטוח בעמ ,עם התמחות עסקית
מחפשת לרכוש תיקי ביטוח אלמנטארי בכל גודל,
רכישה מלאה או שותפות .לפרטים יש לפנות לערן
054־ .2004455סודיות מובטחת
eran@bar־ins.co.il

