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כיסוי אובדן
כושר עבודה –
קווים מנחים
השינויים הצפויים
מחודש מאי • כתבה
שניה בסדרה
עמוד 14
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"נאבק בכל
אפליית סוכנים"
עמוד 6

אריה אברמוביץ פנה
לרשות שוק ההון
בטענה כי טיוטת
חוזר המוכרנים מפלה
את סוכני הביטוח

עמוד 3

מנכ”ל אתר Wobi
בראיון לביטוח ופיננסים

“הלקוח של היום
הוא לא הלקוח
שהכרנו”

עמוד 2

שרון גילר מדבר על עתיד ענף
הביטוח והפער הטכנולוגי בין
חברות הביטוח לסוכנים:
"סוכן ביטוח חייב
לאמץ את הטכנולוגיות
המתקדמות ביותר"
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החוזרים והטיוטות
שיכנסו לתוקף
ב־2017
יובל ארנון על
השינויים שעליכם
להכיר לקראת השנה
האזרחית החדשה

עמוד 4

"חיסכון לכל ילד":
המדריך לסוכן
ההזדמנויות החדשות
לסוכנים בעקבות התוכנית
שתיכנס לתוקף בינואר
| עמוד 12

הלשכה משכה
את העתירות
נגד המסלקה

“החלטנו לתת סיכוי אמיתי
לתיקון הבעיות שהתגלו"
| עמוד 6

סוכני הביטוח
ישתמשו בקיצור
סו”ב
כחלק מתהליך המיתוג קבעה
הלשכה כי כל הטפסים וכרטיסי
הביקור יעודכנו כך שהקיצור
יופיע לפני שם הסוכן
| עמוד 10

חדשות הביטוח

מנכ"ל “ :Wobiעל הסוכן להדגיש ללקוחותיו
את הערך שלו כספק מידע מקצועי"

שרון גילר מדבר בראיון מיוחד על הפער הטכנולוגי בין חברות הביטוח לסוכנים ,ומציע ללשכה
לשתף פעולה ולהקים מערכת טכנולוגית מרכזית
רונית מורגנשטרן

"

על המסמכים ,היום הלקוח כבר בודק
מראש באמצעות מחשבונים דיגיטליים
באינטרנט .הוא יותר סומך על עצמו ועל
המלצות חבריו ,והוא זה שבוחר את ערוץ
המידע העדיף עליו.
לכן ,הסוכן צריך להדגיש בפני
לקוחותיו את הערך שלו כספק מידע
מקצועי ,שקוף ואמין ,להיות זמין 24/7
ולפתח כלים טכנולוגיים בהם הלקוח
יוכל למצוא כל מידע שהוא צריך .לשם
כך הוא צריך להשקיע ולבנות אתר עדכני
ואינטראקטיבי .חברות הביטוח כבר שם
אבל לצערנו ,רוב הסוכנים נמצאים בפער
טכנולוגי ענק בין חברות הביטוח לבינם.
בין היתר בגלל שהרגולציה מאלצת
אותם לדיגיטציה ושקיפות ,והתוצאה היא
שהסוכנים נשארים מאחור.
בעניין המסלקה הפנסיונית ,מרבית הסוכנים
ממשיכים להילחם בה ולדעתי זו פשוט טעות.
המסלקה היא העולם החדש ובכלים הטכנולוגיים
שלה ,היא מאפשרת לסוכן קטן להפוך לסוכנות
הסדר .הסוכנים עוד לא הפנימו את היתרון של
המסלקה ,שמאפשרת להם לשקף אוטומטית
ללקוח את מצבו”.
מה לגבי הגישה של הסוכן המניעתי?
“הגישה נכונה אבל מאוד מוגבלת .לכמה
לקוחות אפשר לייעץ ייעוץ מניעתי? מצבו של
סוכן הביטוח נעשה קשה יותר ,המרווחים הולכים

צילומים ,fotolia :מקסים גולובנוב

הלקוח של היום הוא לא הלקוח
שהכרנו .הוא מחובר  24/7לסלולר
ולאינטרנט ,מעורב יותר ורוצה לקבל
את כל המידע במקום ובזמן שנוחים לו.
תשובות לשאלות שהיה מפנה בעבר
לסוכן הביטוח שלו ,הוא מקבל כעת
באופן מידי מגוגל או מאתרי חברות
הביטוח .גם הרגולטור משתלב בתהליכים
הטכנולוגיים העמוקים שמתרחשים
סביבנו ,עם מגוון הנחיות שנועדו
להנגיש את המידע למבוטחים באמצעים
טכנולוגיים ,אוטומטיים וזמינים” ,אומר
שרון גילר ,מנכ"ל חברת  ,Wobiבראיון
"הסוכן יישאר בגדר יועץ ,בעיקר בהחלטות מורכבות"
מיוחד על עתיד הענף ומקומה של
הטכנולוגיה בו.
ייערך בהתאם ייאלץ להישאר בתחום הקומודיטיס
אתר האינטרנט  Wobiעלה לאוויר
לפני קצת יותר מחמש שנים כיוזמה משותפת – ביטוחי דירה ,רכב ואולי גם פנסיה ,בהם
של אנשי ביטוח ומומחי אינטרנט ,ומציע שירות התקשורת עם הלקוח מסתפקת בתעודת הזהות
אונליין להשוואת ורכישת מוצרי ביטוח בשיתוף שלו”.
מה לגבי חשיבות הקשר האישי
פעולה עם חברות הביטוח המובילות.
עם הלקוח ,יחסי האמון?
האתר נמצא בבעלות תאגיד הביטוח
“העידן של לקוחות שהולכים
האמריקאי White Mountains
לאורך כל חייהם עם אותו סוכן פס
ומופעל בישראל על ידי וובי סוכנות
כנראה מהעולם .בעולם הבנקאות,
לביטוח בע"מ .במאי השנה הוערך שוויו
היינו מתקשרים פעם אל הפקיד
ב־ 350מיליון שקל.
וסוגרים איתו מה שצריכים ,היום
בהתחלה האתר התמקד בעסקי הביטוח
רוב הפעולות נעשות באמצעים
הכללי כמו ביטוח רכב חובה ומקיף,
טכנולוגיים והגישה אל הפקיד מאוד
ביטוחי דירות ,ביטוחי משכנתא ונסיעות.
שרון גילר
בשנה האחרונה התווסף גם תחום החיסכון
הפנסיוני ובקרוב צפויים להתווסף
פועלתגם בשיתוף גילר :מוכנים לשתף פעולה עם הלשכה בהקמת מערכת טכנולוגית
ביטוחי הבריאות .בנוסףWobi ,
שבה כל סוכן ביטוח יוכל להשתמש עבור הלקוחות שלו”.
פעולה עם לשכת סוכני ביטוח בעניין מחולל
המכרזים לחיסכון פנסיוני והשתלמויות לטובת
מוגבלת .הלקוחות אמנם לא מקבלים את אותו וקטנים והתחרות גדלה”.
הסוכנים.
עלות הטכנולוגיה גבוהה ,האם חברות הביטוח
מה חשיבות הטכנולוגיה בעולמו של סוכן יחס אישי שהיו רגילים לקבל אבל הם יכולים
להתעדכן במצב חשבון הבנק שלהם ולבצע את אמורות לסייע לסוכניהן באספקתה?
הביטוח?
“אינני יודע כמה החברות יהיו מוכנות להשקיע
“השינויים דוחפים למצב עתידי בו רק מרבית הפעולות הבנקאיות בכל שעה משעות
לקוחות פחות בקיאים ומעודכנים יישארו אצל היום ,ומכל מקום בארץ ובעולם .אותו דבר יקרה בכך אבל אני מעריך שללשכת סוכני ביטוח לא
סוכני הביטוח .לכן ,סוכן ביטוח חייב לאמץ את גם בעולם הביטוח .הסוכן יישאר בגדר יועץ ,תהיה ברירה והיא תצטרך להקים מרכז טכנולוגי
הטכנולוגיות המתקדמות ביותר ,ויפה שעה אחת בעיקר בהחלטות מורכבות ,שיכול לרכז את המידע עבור סוכניה .המידע זמין מחברות ביטוח
קודם .ייתכן שההתאמות הטכנולוגיות הנדרשות הרלוונטי לטובת הלקוח .הקשר האישי יישמר והמסלקה ,זה אותו מידע ש־ Wobiמקבלת.
פחות מתאימות לסוכנויות קטנות ,בשל העלויות אבל הוא יהיה הרבה יותר דיגיטלי .אם פעם סוכן מוכנים לשתף פעולה עם הלשכה בהקמת מערכת
הכרוכות בכך ,או לסוכנים מבוגרים שמתקשים הביטוח היה שער המידע ללקוח ,והלקוח היה צריך טכנולוגית שבה כל סוכן ביטוח יוכל להשתמש
לשנות הרגלים ודפוסי עבודה ,אבל מי שלא להגיע לסוכן כדי לרכוש פוליסה ולחתום פיזית עבור הלקוחות שלו”.
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  חדשות  הביטוח

אברמוביץ על טיוטת חוזר המוכרנים" :פגיעה
קשה בזכויות היסוד של כלל סוכני הביטוח"

לשכת סוכני ביטוח דורשת מרשות שוק ההון לתקן את הטיוטה בטענה שהיא מנוגדת לחוק ועלולה
להביא לסגירת משרדים אצל חלק מהסוכנים

רונית מורגנשטרן

נ

שיא הלשכה ,אריה אברמוביץ ,יחד
עם אריאל מונין ,יו"ר הוועדה לביטוח
אלמנטר ,יובל ארנון ,יו"ר הוועדה לביטוח
פנסיוני ,ואורי צפריר ,מ"מ נשיא הלשכה ,נפגשו
עם יואב גפני ,סגן הממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחסכון בנושא טיוטת החוזר של הממונה בנושא
"מעורבות מוכרנים בהליך שיווק ומכירה של
מוצר ביטוח"" .הבהרנו לגפני את עמדתנו החד
משמעית כי חוזר המוכרנים מהווה פגיעה בלתי
מידתית בסוכני הביטוח וכי לא נעבור על כך על
סדר היום .סגן הממונה שמע את טענותינו הבין
אותן ואמר כי ייתן לכך התייחסות וביטוי בהמשך
כדי למנוע את אותה פגיעה בסוכנים".
בעקבות פרסום הטיוטה בסוף נובמבר ,פנה
אברמוביץ ,לרשות שוק ההון בתגובה חריפה
שבמרכזה האפליה שיוצרת הרשות בכך שהטיוטה
חלה רק על סוכני ביטוח" .הלשכה סבורה כי ככל
שתכלית החוזר הינה לקבוע פעולות שניתן לבצע
בעת תיווך לביטוח ,על ידי מוכרנים שאינם
בעלי רישיון סוכן ,הרי שלא ניתן ליצור אפליה
בין סוכני הביטוח לבין הגופים המוסדיים אשר
משווקים באופן ישיר ביטוחים לציבור הרחב,
באמצעות אותם מוכרנים בעלי הכשרה זהה",
כותב אברמוביץ" .הקביעה כי דווקא עובדים
הנמצאים במשרד הסוכן יוגבלו בפעילותם,
מהווה אפליה פסולה עבור סוכן הביטוח ,שאינה
ראויה ואינה מידתית ביחס לאותם מוכרנים ללא
רישיון ,אשר בחרו לעבוד בגוף מוסדי ,ומשכך
הם מורשים לבצע עסקת מכירה מלאה בביטוח
ללא תנאי".
נשיא הלשכה מדגיש במכתבו ,כי האפליה
מקבלת משנה תוקף לנוכח הגידול הגובר בגופים

ק

ב

ו

צ

דרישות הלשכה מהפיקוח בחוזר
המוכרנים:
 .1יחול גם על חברות הביטוח
 .2לא ייחול על הענף האלמנטרי
 .3יחול רק על פניה יזומה של המוקד
למבוטח
המוסדיים של מערכי השיווק הישיר לציבור.
"לדעתנו ,אפליה חמורה זו נוגעת בחוסר סבירות
קיצונית ,אשר פוגעת באופן אנוש וקשה בזכויות
היסוד של כלל סוכני הביטוח .אנו טוענים כי
אפליה זו ,מעבר להיותה בלתי מוסרית ולא
ראויה ,היא בלתי חוקית ,ואין לה מקום הואיל
ומדובר בפגיעה כה חמורה בזכות הקניין של
סוכן הביטוח בכלל ובציבור הרחב בפרט ,נדרשת
לבוא לידי ביטוי בחקיקה לנוכח היותה פוגעת
בחופש העיסוק" .אברמוביץ מזהיר כי האפליה
תלך ותעמיק ככל שייכנסו לתוקפן הדרישות
הקפדניות של הטיוטה מהסוכנים ,מה שיוביל
לסגירה לא מועטה של משרדים.

מנוגד לחוזר הצירוף

נשיא הלשכה התייחס גם לסעיפים בטיוטה,
שלדבריו מנוגדים לחוזר הצירוף “שיווק ביטוח
באופן יזום” .עולה השאלה מדוע יש לקבוע
הוראות זהות בסעיף  3לטיוטה בכיסויים בביטוח
כללי ובריאות ביחס ללקוחות מעוניינים .נראה כי
מדובר בכפילות מיותרת שמן הראוי ליתרה ,או
לתקן את החוזר בהתאם לכוונה בטיוטה.
הלשכה דורשת מרשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון

הסוכן בשטח

עוד מתייחסת תגובת הלשכה לפעולות
הנדרשות מהסוכן בשטח ,כגון "שיחה ראשונה,
שנייה ושלישית"" .תהליך זה מסורבל ואינו ראוי
בחיי היומיום .יתר על כן ,הוא מעמיד את סוכן
הביטוח בפני פגיעה אנושה ברמה הכלכלית,
ועולה השאלה האם כוונת האוצר להעלים את
משרדי הסוכן .אין עוררין ,כי מעת לעת על מנת
לבחון את איכות השיחות של עובדיו ,זו מחויבותו
ואחריותו המקצועית" .עוד טוען אברמוביץ,
כי ישנם סעיפים שצריך למחוק מעצם היותם
מנוגדים להיגיון ולמצב החוקי הקיים ,בנוסף
לעלויות הכבדות שנדרשות ואינן מוסיפות
לטובת הלקוח.

ת

להיות חלק ממשהו
להצטרף ל 200-משרדי ביטוח ברחבי הארץ
וליהנות מכל היתרונות:

גדול!

מקצועיות ,טכנולוגיה ,כיסויים ייחודיים,
שיתופי פעולה ושירותים ייחודיים לסוכנים
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לתקן את הטיוטה ,כך שבכל מקום שמצוין "סוכן
ביטוח" תהיה התייחסות לכל העוסקים המפוקחים
במכירת ביטוח .בנוסף ,יש להוסיף החרגות מעבר
לביטוח פנסיוני גם על ביטוח כללי" .אין מקום
להחיל הוראות אלו על מוצרי ביטוח קצרי טווח,
אשר מפוקחים רגולטורית בצורה מפורשת על ידי
חוזר הצירוף" ,כותב אברמוביץ.
עוד עולה שאלה לגבי אי הבהירות של הפרשנות
על "לקוחות המתעניינים ברכישת ביטוח".
הלשכה מבקשת למחוק את המילה "מתעניינים"
על מנת למנוע את הצורך להחליט מי הוא
"מתעניין"“ .מעבר לצורך נדגיש כי חוזר הצירוף
קובע מפורשות שחידוש ביטוח כמוהו כרכישת
פוליסה חדשה .משכך נדרשת הבהרה המחדדת ,כי
לעניין טיוטה זו מדובר על שיווק ומכירה ללקוחות
של פוליסה חדשה בלבד שאינם מופיעים במאגר
המידע של הסוכן" ,מוסיף אברמוביץ.

עושים   סדר

מתכוננים :כל העדכונים שיכנסו לתוקף ב־2017
עם תחילת השנה החדשה ייכנסו לתוקף חוזרים וטיוטות שונים  משינויים
בהפקדות ועד לחובות דיווח  -זה מה שעליכם לדעת

יובל ארנון
 .1שינוי בשכר מינימום – בחודש ינואר 2017
תתבצע הפעימה השלישית בשכר המינימום
במשק ,והוא יועלה ל־ 5,000שקלים.
 .2שינויים בהפקדות למוצרי הפנסיה או
מנהלים – פעימה שנייה.
סוג ההפקדה

שכר ינואר 2017

תגמולי מעסיק

6.5%

תגמולי עובד

6%

פיצויים

6%

סה"כ

18.5%

 .3ממשק מעסיקים – מעסיקים מעל  50עובדים
ומעלה יחויבו לדווח .בממשק מעסיקים בגין
שכר ינואר ( 2017ולא מ־ 100עובדים בלבד כפי
שהיה עד כה).

 .4חוזר הכללים לתפעול פנסיוני (על בסיס
חוק ההסדרים  )2015יחול על כל המעסיקים
(עד מועד זה חל רק על מעסיקים מ 10-עובדים
ומעלה).
 .5כל סוכן שעסק בתפעול ושיווק בשנת ,2016
חייב לדווח ליצרנים באמצעות ממשק דמי
סליקה עד ה־ 31בינואר  ,2017על סך כל דמי
הסליקה אשר גבה בשנת .2016
 .6מינואר  2017יהיה ניתן לצרף לקופת גמל
להשקעה עם מסמך הנמקה ממוקד ,וניתן יהיה
לנמק שינוי בהפקדות לקופת גמל להשקעה
בסיכום שיחה בלבד (ניתן לאמץ תיקון זה עוד
מפרסום החוזר בחודש אוקטובר).
 .7תחילת שיווק תוכניות למקרה מוות בדמי
ביטוח קבועים ,אשר כוללים החזר פרמיה בזמן
ביטול או הפחתת סכום הכיסוי.
 .8משיכת כספים מחשבונות קטנים בגמל -
הקופות חייבות לסיים שליחת הודעות ללקוחות
בנידון עד ה־ 31בדצמבר .מה־ 1בינואר הקופות

יצטרכו לאפשר משיכת כספים בשיחת טלפון
למענה אוטומטי תוך הזדהות לפי מספר
פרמטרים.
 .9הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל –
איחוד חשבונות בעת הצטרפות לקרן פנסיה
והעברת הכספים יחל בחודש ינואר .2017
 .10חתימה ממוחשבת – החל מחודש ינואר
 2017חייבים היצרנים לקבל מסמך אשר נחתם
על ידי בעל רישיון באישור ממוחשב.
 .11חובת הפקדה לפנסיה לעצמאי – החל
מינואר .2017
לשכת סוכני ביטוח תערוך במהלך חודש
ינואר כנסים מקצועיים בסניפים ובמחוזות
הלשכה שיעסקו בנושאים המפורטים ,במטרה
לאפשר לכל סוכן חבר לשכה להכיר את
השינויים ולהיערך אליהם בהתאם.
הכותב הוא יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת סוכני ביטוח

… בדיקת עמלות חודשית
(היקף  +נפרעים) וקבלת
דוח עדכני חודש בחודשו
… בדיקת עמלות חודשית
באמצעות תוכנה ייחודית
שפותחה על ידי החברה
… ניסיון של  15שנה בענף
… מעל ל־ 1000לקוחות
סוכני ביטוח
… הבדיקה הינה לכל
חברות הביטוח
… הדגמה חינם!

הסוף “לטעויות" חברות הביטוח!
info@idan.biz | www.tamir-finances.co.il
חברת קומישן בק בע”מ .חברת בת מבית תמיר חישובים פיננסים בע”מ
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בעקבות השריפות

משנה למנכ”ל מנורה“ :מה יקרה ברעידת
אדמה עם מיליוני אנשים ניזוקים?”
מיכאל קלמן ,המשנה למנכ"ל ,בראיון מיוחד על התנהלותה של חברת מנורה באירועי השריפות
וההתאמות הנדרשות במקרה של אירועים דומים בעתיד

רונית מורגנשטרן

“

צילום :אבי בן זקן ,ויקיפדיה

כשהתבררה לנו התמונה ,היה חשוב לנו
מאד לפעול מהר” ,אומר מיכאל קלמן,
משנה למנכ”ל ומנהל אגף אלמנטרי במנורה
מבטחים ,בשיחה על התמודדות החברה מול גל
השריפות.
החברה היתה הראשונה שנתנה הוראה לסוכנים
לשלם עבור נזקי תכולה ,עוד לפני הפיצוי ממס
רכוש ,ונתנה למבוטחים שנאלצו לעזוב את בתיהם
מענק ללא החזר וללא קיזוז בסך  3000שקל.
לדברי קלמן“ ,מדובר בלא מעט מבוטחים
ובסכומים לא מבוטלים .יש מבוטחים שניזוקו
בצורה קשה ,מה שממחיש את חשיבות ביטוח
הנכס ,לרבות ביטוח נזקי טרור .כפי שראינו,
הכיסוי של מס רכוש לא תמיד מספק ולכן על
הציבור לנהוג באחריות ולדאוג לכיסוי ביטוחי
הולם ומתאים לצרכיו”.
למה לא כל חברות הביטוח אימצו מייד את
מתווה האוצר?
“לדעתי המתווה הוא הגיוני ,אבל כל חברה
והמדיניות שלה .בסופו של דבר ,יש לזכור
שזה אירוע שאינו מכוסה בפוליסה התקנית,
אך מדובר באירוע חריג ביותר שגרם לציבור
המבוטחים נזק לא רק בצד הרכוש .לכן היינו
חייבים לפעול מהר ולעזור ככל שניתן ,גם אם
אנו לא מחויבים על פי הפוליסה .אני חושב שזו
הייתה הזדמנות מבחינת חברות הביטוח לעשות
צעד אחראי ובונה אמון לטובת המבוטחים
ולטובת הסוכנים”.
לדעתך יחול שינוי בתקנות מס רכוש ו/או
בפוליסות הדירה בעקבות אירועי השריפות?
“יש צורך בשינויים בתקנות מס רכוש ,כי

2016
בדצמבר2016
158 | 5בדצמבר

תקרת הסכומים לא מתאימה למציאות הנוכחית.
חברות הביטוח לא רוצות וגם לא יהיו מוכנות
לראות באירוע תקדים למקרים דומים שיחולו

“יש צורך בשינויים בתקנות מס
רכוש ,כי תקרת הסכומים לא
מתאימה למציאות הנוכחית"

תמונת
סוכן

תמונת
מעסיק

אתר הלקוחות
החדש

תמונת
לקוח

עסק
בקליק

דירה
בקליק

בעתיד .צריך לבדוק ,יחד עם הממונה על שוק
ההון והביטוח ,איך לחשוף פחות את המבוטח
כשמדובר בנזקי טבע או טרור .כך גם לגבי
רעידת אדמה .כיום הכיסוי הוא חלק אינטגרלי
בפוליסת הדירה אבל למבוטח ניתנת האופציה
לוותר עליו .צריך לחשוב מה יקרה ברעידת
אדמה עם מיליוני אנשים ניזוקים .אני מקווה
שהלקח יילמד ויינקטו צעדים כדי למזער נזקים
לציבור המבוטחים בעתיד”.

המכלול שלי

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

b13627/16573

תמונת
עמלות

ריסק

בקליק

"מדובר באירוע חריג ביותר שגרם לציבור נזק לא רק ברכוש"

חדשות  הלשכה

פורום מנהלי ההסדרים והלשכה משכו
את עתירותיהם נגד מס המסלקה
הלשכה" :החלטנו לתת סיכוי אמיתי לתיקון הבעיות .קוראים לפיקוח שלא להכביד על
הסוכנים"• נציגי המסלקה חשפו כי סוכנים נמנעים ממשיכת דוחות פרודוקציה
רונית מורגנשטרן

ל
צילוםfotolia :

אחר דיון בבג"צ בעניין העתירות שהגישו
פורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים ולשכת
סוכני ביטוח נגד דורית סלינגר ,הממונה
על שוק ההון ,וחברת סוויפטנס ,מפעילת המסלקה
הפנסיונית ,הוחלט השבוע למשוך את העתירות.
מטרת הפנייה לבג"צ הייתה להביא להפסקת
פעילות המסלקה עד שיתוקנו לחלוטין כל התקלות
בה ,ולבטל את חובת השימוש במסלקה לצורך
הפקת דוחות פרודוקציה ,שימוש הכרוך בתשלום.
בדיון שהתקיים קבע בג"צ ,כי בסמכותה של
סלינגר לחייב את בעלי הרישיון להשתמש
בשירותי המסלקה בתשלום .לטענת השופטים,
מדובר בחלק קטן מסך כל פעילות המסלקה ולכן
אין הצדקה להפסקה .בנוסף ,במהלך הדיון חשפו
נציגי המסלקה כי סוכני ביטוח נמנעים ממשיכת
דוחות פרודוקציה מהמסלקה בשל התשלום הנדרש,
אך השופטים קבעו כי לא מדובר בהוצאה כספית
חריגה והיא בגדר הוצאה סבירה.

בדצמבר2016
158 | 6בדצמבר
2016

בכיר ומקצועי בענף הביטוח אשר הציבור הישראלי
מפקיד בידיו את ניהול החסכונות וביטוחיו,
מתקשה לעמוד מול גל התקלות והטכנולוגיות,
וכתוצאה מכך מתקשה לתת את הייעוץ המיטבי
ללקוחותיו .לעת הזו ,לאחר דין ודברים עם רשות
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,החלטנו שלא למצות

סוכני ביטוח נמנעים ממשיכת
דוחות פרודוקציה מהמסלקה
בשל התשלום הנדרש
"המסלקה הינה מערכת רוויה בתקלות ובעיות"

הציבור נפגע

מהלשכה נמסר ,כי "מאז כניסתה לתוקף ,המסלקה
הינה מערכת הרוויה בתקלות ובבעיות ,הפוגעת
בראש ובראשונה בציבור החוסכים .הסוכנים ,כגורם

את ההליך המשפטי ולתת סיכוי אמיתי לתיקון
הבעיות שהתגלו במסלקה .עם זאת ,אנו שומרים
את כל האופציות העומדות לרשותנו בעניין זה
וקוראים לפיקוח שלא להכביד על סוכני הביטוח,
שרובם הינם בעלי עסקים קטנים ,בתשלומי מיסים
מיותרים".

חדשות  הביטוח

רשות שוק ההון משיקה מחשבון
להשוואת תעריפי ביטוח החיים

מעריכה כי המחשבון יחסוך לציבור כמיליארד שקל בשנה מהפרמיות  ישנם פערים של יותר
מ־ 100%בתעריפי הביטוחים הפרטיים ו־ 300%בביטוחי חיים במסגרת משכנתא

רונית מורגנשטרן

ר

שות שוק ההון ,ביטוח והיסכון ,בראשות
דורית סלינגר ,השיקה השבוע באתר הרשות
מחשבון להשוואת תעריפי ביטוח חיים בין
החברות השונות.
מנתוני הרשות נמצא כי קיימים פערים של
יותר מ־ 100%בין ההצעות לביטוחי חיים פרטיים
בחברות שונות .כך למשל ,לפי פרופיל שבדקנו
במחשבון הרשות לאישה בת  ,35לא מעשנת,
שרוכשת ביטוח בסך  500אלף שקל עד גיל ,70
ההצעה הזולה ביותר עמדה על כ־ 50אלף שקל
לכל שנות הפוליסה ,ואילו ההצעה היקרה ביותר
עמדה על  107אלף שקל ,פער של כ־.115%
בביטוח חיים למשכנתא הפערים גדולים עוד
יותר .אותה אישה שרוכשת ביטוח חיים לצורך
הלוואת משכנתא בסכום של  500אלף שקל,
לתקופה של  20שנה ,תשלם בהצעה הזולה ביותר
כ־ 5,000שקלים לאורך תקופת המשכנתא ,ובהצעה
היקרה ביותר כ־ 15,000שקל  -פער של .300%

בהתאם לפרופיל המבוטח
מהרשות נמסר כי המחשבון אמור לסייע
לציבור להוזיל את הפרמיות בביטוחי חיים ,הן
במשכנתא והן בביטוחים פרטיים .הפרמיה המוצגת

במחשבון מתייחסת לכיסוי ביטוחי למקרה מוות
מכל סיבה שהיא ,בו תגמולי הביטוח משולמים
בסכום חד־פעמי ,הנרכש כפוליסה אישית (שלא
כחלק מהחיסכון הפנסיוני) .הפרמיה הינה מחיר

המקסימום שרשאית חברת הביטוח לגבות
ממצטרפים חדשים לביטוח ותיתכן תוספת למחיר
בהתאם לתוצאות החיתום שיבוצע למבוטח במועד
ההצטרפות ,ככל שיבוצע .להערכתם ,המחשבון
יחסוך לציבור המבוטחים כמיליארד שקל בשנה.
המחשבון חשוב במיוחד לציבור רוכשי הדירות
הנעזרים בהלוואות משכנתא .הלווים מחויבים
לרכוש ביטוח חיים לטובת המשכנתא ורובם
רוכשים את הביטוח דרך סוכנות הביטוח של הבנק
מבלי לבדוק אפשרויות נוספות שעשויות להיות
זולות יותר באופן משמעותי.
סלינגר מחייבת את חברות הביטוח להציג
במחשבון את התמחור המקסימלי ,בהתאם לכל
פרופיל של מבוטח ,מתוך תקווה שהחברות יוזילו
את הפרמיות שלהן מעצם כך שהתעריפים שקופים
לציבור הרחב במחשבון.
קישור למחשבון החדש

סלינגר" :תחום הביטוח נמצא בעידן האבן"
דבריה של המפקחת נאמרו בכנס שנערך השבוע בנושא ביטוח וטכנולוגיה  לטענתה ,שמרנות
החברות מונעת את הקידמה הדיגיטלית

"

אנחנו בעידן האבן בתחום הביטוח ,וזה לא רק
בישראל אלא בכל העולם .יתרה מזאת ,אנחנו
בפיגור מול התעשייה הפיננסית ,שם אנחנו
יכולים כבר שנים להעביר כספים ולקנות ניירות
ערך דרך הסמארטפון .שירותים פיננסיים שונים
התרחקו מעולם הביטוח למרות שהתעשייה הזו
נחשבת למסורתית .ענף הביטוח צריך לעלות על
הרכבת" .כך אמרה דורית סלינגר ,הממונה על שוק
ההון ,הביטוח והחיסכון ,ביום שלישי השבוע בכנס
ביטוח וטכנולוגיה ( )Insurtechשערכו משרד
עורכי הדין "הרצוג פוקס נאמן" וקרן ההון סיכון
.JVP

צילומים ,fotolia :דוברות האוצר

הלקוח המיידי
בנאומה טענה סלינגר ,כי השמרנות מונעת את
הדיגיטציה מחברות הביטוח" .אם לכאורה הכל
מתקתק כמו שעון ,למה לשנות? חלק ממוצרי
הביטוח נמכרים לתקופות ארוכות של  30ו־40
שנה קדימה ,לכן חברות הביטוח סוחבות גיבנת
גדולה של מערכות מידע ותפעול מיושנות",
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סלינגר

אמרה סלינגר והוסיפה כי "החברות המסורתיות
רואות בסוכנים את הלקוח המיידי שלהן ,ולכן
לא השקיעו תשומות בפיתוחים טכנולוגיים
עבור הלקוח הסופי .חווית הלקוח בתחום הביטוח
מיושנת וארכאית .המערכות בנויות טלאים
טלאים וחלק מהעבודה עדיין מיושמת בנייר
ועיפרון .אלו חברות כבדות שלא אוהבות שינויים

ובגלל שהכל עדיין עובד ,הן לא רואות את הצורך
בשינוי".
לדבריה ,העולם משתנה" .אנחנו רואים שינויים
שיתאימו לאוכלוסייה שנולדה לעידן הדיגיטלי.
ילדים שנולדים עכשיו נולדו לתוך הסמארטפון.
צריך לתת לאוכלוסייה הזו מענה בדרך דיגיטלית
 אי אפשר להמשיך לעבוד עם המודלים הישנים".סלינגר הדגישה כי בתפקידה כרגולטור היא
תקדם את הפן הטכנולוגי והדיגיטלי" .מהפכת
הדיגיטל בענף הביטוח תתבצע בעזרת ארבעה
מאפיינים מרכזיים :מובייל ,שימוש בענן ,ביג
דאטה וכניסה של האינטרנט של הדברים (,)IoT
כמו שעוני קריאה של נתונים שונים .פירסמנו
את חזון הדיגיטציה של הרשות שמתווה את
הדרך ,מאפשר לעבוד בענן ,עם מייל והודעת
סמס .דבר בסיסי כל כך שלא קיים בכל החברות.
אם חברות הביטוח לא ייערכו לעולם הדיגיטלי
החדש ,הן עלולות להיווכח שהעולם לא מחכה
להן” ,סיכמה הממונה על שוק ההון.
רונית מורגנשטרן

ת הביטוח
חדשו 

הפול פנה לבג"צ במטרה להעלות את תעריפי
הביטוח לאופנועים

תאגיד הפול מבקש לקבל צו ביניים ודיון דחוף בבג"צ במטרה להעלות את תעריף הביטוח ב־,19.6%
כבר בתחילת ינואר • לטענתו ,סלינגר עוברת על החוק בכך שאינה מעדכנת את התעריף

רונית מורגנשטרן

ת

חברות ביטוח רבות לא מבטחות רוכבי אופנועים בשל הסיכון שטמון בכך

ב־ ,"19.6%נטען בעתירה.

החוק הופר

עוד טוען הפול כי על פי החוק ,הרשות חייבת
לקבוע ולעדכן את תעריף האופנועים כך שהיקף
הסבסוד הגלום בו ינוע בין  5.5%ל־ 6.5%מעלות
הסיכון הטהור" .כתוצאה ממחדלה של המשיבה
והימנעותה מעדכון תעריף האופנועים ,היקף הסבסוד
הגלום בתעריף האופנועים עלה מעל ל־ 6.5%מעלות

צילוםfotolia :

אגיד הפול עתר בתחילת השבוע
לבג"צ ,בבקשה להורות לדורית
סלינגר ,הממונה על רשות ההון ,הביטוח
והחיסכון ,להעלות את תעריף ביטוח החובה
לאופנועים ב־ 19.6%לפחות .התאגיד ביקש
לקבל צו ביניים ודיון דחוף במטרה להעלות את
התעריף כבר בתחילת ינואר  ,2017כשבמקרה
שהעתירה תידחה או שהתעריף יועלה על ידי
המדינה בשיעור נמוך מהנ”ל ,הוא מתחייב להחזיר
למבוטחים את ההפרש עם ריבית והצמדה .לטענת
הפול ,אם התעריף לא יעלה כמבוקש ,ייגרם לו
ולציבור המבוטחים נזק חמור וחסר תקנה.
בעתירה נטען כי סלינגר עוברת על החוק בכך
שאינה מעדכנת את תעריף האופנועים .בעקבות
עדכון ריבית ההיוון בהתאם להמלצות ועדת
וינוגרד" ,גדלה "עלות הסיכון הטהור" בכך שעל
מנת לקבעה יש לקחת בחשבון אומדן תשלומים
עתידיים ,לרבות מגמות צפויות שעלולות
להשפיע על שכיחות התביעות ועלותן .אי לכך,
הפול טוען כי יש לעדכן גם את תעריפי הביטוחים
בהתאם לעליית הסיכון הטהור כפי שכבר חושב.
"המשיבה הייתה חייבת ,על פי תקנה  5לתקנות
ביטוח שיורי ,להעלות את התעריף לאופנועים

הסיכון הטהור ,והופרו הוראות החוק".
בעתירה מציינים ,כי חברות ביטוח רבות לא
מבטחות רוכבי אופנועים בשל הסיכון שטמון
בכך" .הסיכון שטמון באופנוע הוא גבוה ביותר
בשל השכיחות הגבוהה של תאונות דרכים בהן
מעורבים אופנועים ומידת חומרתן של הפציעות
עקב תאונות הללו" ,נכתב בעתירה" ,במצב זה
נדרש המחוקק למצוא פתרון למבוטחים שנדחו על
ידי חברות הביטוח".

יאיר המבורגר ימונה ליו"ר איגוד חברות הביטוח

המבורגר יחליף בתפקידו את עופר אליהו שהתפטר • כבר לפני מספר חודשים הודיע אליהו על
כוונתו להתפטר ולהקדיש את זמנו לעבודתו כמנכ"ל מגדל

י

איר המבורגר ,יו"ר ובעלי השליטה בקבוצת
הראל ,יחליף את עופר אליהו ,מנכ"ל
מגדל ,בתפקיד יו"ר איגוד חברות הביטוח
ויו"ר התאחדות החברות לביטוח חיים .ההחלטה
התקבלה על ידי ראשי חברות הביטוח שבאיגוד.
אליהו התפטר מהתפקיד לפני כשבועיים לאחר
שהוחלט ,בניגוד לדעתו ,להימנע מהגשת בג"צ
נגד הממונה על שוק ההון והביטוח ,דורית סלינגר,
בנושא המגבלות שהטילה על חלוקת דיבידנד
בחברות הביטוח .עם זאת ,יש לציין כי אליהו ביקש
לסיים את תפקידו כבר לפני מספר חודשים כדי
להקדיש את זמנו לתפקידו כמנכ"ל מגדל.
"לאחר כשש שנים ,על רקע השינויים הרבים
בענף הביטוח ,הפנסיה והפיננסים ,מצאתי לנכון
להתמקד בניהול מגדל .אני מודה לעמיתיי על
שיתוף פעולה ומאחל לאדם ראוי ומוערך כמו יאיר
המבורגר ,מחליפי בתפקידים באיגוד ובהתאחדות,
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למול אותם גורמים וצייבור המבוטחים,
הצלחה רבה" ,אמר אליהו.
כדי להבטיח את המשך צמיחת הענף",
במסגרת הישיבה הסוערת נתגלו
אמר המבורגר עם היבחרו לתפקיד.
חילוקי דעות בין אליהו למנכ"לי
זו הפעם השנייה שמתקיימים חילופי
חברות כלל ,הראל ומנורה .בניגוד
כיסאות בין אליהו למשפחת המבורגר.
לדעתם של אליהו ומנכ"ל הפניקס,
לפני חמש שנים החליף אליהו את
המנכ"לים חשבו שעל האיגוד
גדעון המבורגר ,אחיו של יאיר המבורגר,
למקד את מאמציו בדרישה לכך
שתקנות סולבנסי  2לא יוחלו על חברות המבורגר בתפקיד יו"ר איגוד חברות הביטוח ,לאחר 6
וחצי שנים בתפקיד.
הביטוח בתחילת  ,2017אלא יפרסו על
אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני ביטוח,
פני השנתיים הקרובות ,כפי שמקובל באירופה.
מנכ"ל איגוד חברות הביטוח ,ד"ר גיא רוטקופף ,אמר בתגובה למינוי" :אני מברך את יאיר המבורגר
הציע שנושא בג"צ לא יירד מהפרק ,אך יש למצות עם בחירתו ליו"ר איגוד חברות הביטוח ומאחל לו
תחילה הדיאלוג עם האוצר .ההצעה התקבלה הצלחה רבה .אני בטוח כי היבחרו לתפקיד תוביל
את חברות הביטוח והסוכנים לדרך רצופה בשיתופי
ברוב ובתגובה הודיע אליהו על התפטרותו.
"חברות הביטוח ניצבות כיום בפני אתגרים פעולה ועשייה משותפת לטובת ציבור המבוטחים
רבים ומורכבים .איגוד חברות הביטוח ימשיך כולו".
רונית מורגנשטרן
לפעול כדי ללבן את כל הנושאים הרגולטוריים

כשזה נוגע לכסף של הלקוחות שלך
עדיף שלא תיפול

מהיום ,גם בפיקוח
הרשות לניירות ערך!
בוא להיות שותף עסקי שלנו

R

1-700-70-70-27

www.atrade.co.il

זירת המסחר המובילה בישראל

הפעילות בזירה דורשת מיומנות ,ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם .פעילות ממונפת כרוכה בסיכון
ממשי של אובדן מלוא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר .אין באישור שהרשות לניירות ערך נותנת לניהול הזירה אישור
לטיב המסחר או המכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה ,או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ ,החברה
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המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך ולכן היא המוכרת כשאתה קונה והיא הקונה כשאתה מוכר .ט.ל.ח.

חדשות  הלשכה

הלשכה החליטה :סו''ב לפני שם הסוכן

כחלק מהמיתוג של מקצוע סוכן הביטוח הוחלט כי בדומה לרואה חשבון ועורך דין ,יכתבו ראשי
התיבות של סוכן הביטוח לפני שמו • הלשכה תבקש מסלינגר לתקן את חוזר הדיגיטציה
ולהוסיף בו התייחסות לסוכני הביטוח

רונית מורגנשטרן

ב

ישיבת הוועד המנהל של לשכת סוכני
ביטוח השבוע ,הוחלט ברוב קולות כי
מעתה בכל מקום שבו יהיה כתוב שמו
של סוכן ביטוח ,יכתבו ראשי התיבות של המילה
"סוכן ביטוח"  -סו"ב" .לפני שם
של כל עורך דין ,ולפני כל רואה
חשבון כתוב רו"ח .אני חושב
שכחלק מהמיתוג של המקצוע
צריך שיהיה גם כתוב סו"ב" ,אמר
אריה אברמוביץ ,נשיא הלשכה,
לחברי הוועד המנהל.
ראובן רפ ,יו"ר הוועדה
הטכנולוגית בלשכה ,עדכן את
הנוכחים בנושא חוזר הדיגיטציה ראובן רפ
של הממונה על שוק ההון ,הביטוח
והחיסכון ,דורית סלינגר ואמר כי "הדבר שבולט
בחוזה הוא שאין למעשה התייחסות לסוכני הביטוח.
זה עובר מעל ראשינו ,מהמפקחת ישירות לחברות
הביטוח ,ומשם ללקוחות" ,אמר רפ" .המפקחת על
הביטוח הייתה צריכה לקחת בחשבון שיש בדרך

סוכני ביטוח ויש להם משמעות בקשר בין חברות
הביטוח לבין הלקוחות .היא הייתה צריכה לתת את
הדעת על כך שאנחנו נלחמים כל הזמן בחברות
הביטוח שיקלו על חיינו במילוי טפסים ,בעריכת
הביטוח ,בכל הקשר מול הלקוחות
כדי שיהיה גם קשר דיגיטלי,
נוח ומודרני שמתאים לתקופה
הזאת .הלקוחות יכולים לא להיות
דיגיטליים ,אבל אנחנו צריכים
להיות דיגיטליים" ,הדגיש רפ.
"בכל מקום שהיה כתוב לקוח,
היה צריך להיות כתוב גם סוכן
ביטוח .כלומר ,שחברות הביטוח
שצריכות להיות זמינות למידע
ללקוחות ,יתנו לנו את אותו
מידע לכאורה ,אך זה לא נעשה .לכן אנחנו
צריכים להתנגד לחזון כפי שהוא" ,הוסיף רפ.
בהקשר לכך הודיע אברמוביץ ,כי הלשכה תוציא
תגובה מסודרת לסלינגר על החוזר הדיגיטלי.
עוד הוחלט ,כי נשיא הלשכה יוציא מכתב לכל

חברות הביטוח בבקשה שיאפשרו טפסים חכמים
שסוכן הביטוח יוכל למלא ישרות מהמחשב.

אתר מוכר לסוכנים

בדבריו התייחס רפ גם לכך שהלשכה מבקשת
ליצור אתר מוכר ,בשיתוף פעולה עם חברות
הביטוח" .לאותו סטודנט שנכנס בחצות ולא קונה
רק ביטוח נסיעות לחו"ל ,אלא רוצה גם ביטוח רכב
ודירה .הוועדה רוצה לבדוק את האפשרות מול
כל החברות שיאפשרו לנו להכניס את זה ,אחרי
שנמצא מחולל ,במתכונת  ,Wobiרבידי תוכנה
או מישהו אחר  -שנוכל לשתול אותו אצלנו
באתר הלשכה ונעמיד לרשות כולנו .אף אחד
לא יכול לעמוד לבד בעלויות ,והמחולל שקיים
הוא לא מדויק ולא מכניס את כל המקצועות .אם
אנחנו לא נהיה שם ,אנחנו פשוט לא נהיה" ,אמר
רפ.
"אין ספק שזה חלק מהקידמה וכולנו רוצים
להיות שם .צריך להוריד את זה לשטח" ,אמר
אברמוביץ בתגובה.

פקס03-9344788 .

בדצמבר2016
158 | 10בדצמבר
2016

ביטוח עולם

דוד ליפקין

סוכני הביטוח האמריקאים מצפים
מטראמפ להטיל וטו על תקנה הנוגעת
לחשבונות הפנסיה

צילוםGage Skidmore :

ס

וכני הביטוח האמריקאים ,אשר הצביעו
בעד דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות
ארה"ב ,מצפים שהנשיא הנבחר יטיל וטו על
תקנה שעוסקת באי תשלום עמלות בחשבונות
החיסכון הפנסיוניים .לטענתם ,התקנה
שצפוייה להיכנס לתוקף באפריל הקרוב ,תפגע
בהם ותקטין את הכנסותיהם באופן משמעותי.
בסקר שערך המכון האמריקאי לשירותים
פיננסיים כשבוע אחרי הבחירות ,בקרב 1,357
סוכני ביטוח ,נמצא כי 715
מהסוכנים הצביעו בעד
דונלד טראמפ ,ורק 19%
הצביעו בעד הילרי קלינטון,
כאשר יתר הסוכנים הצביעו
בעד מועמד שלישי שלא
השתייך לאף אחת משתי
המפלגות הגדולות .בנוסף86% ,
מהנשאלים חשבו שהנשיא החדש
חייב לפעול לביטול התקנה של

משרד העבודה האמריקאי בהקדם האפשרי.
דייל בראון ,יו”ר ארגון סוכני הביטוח ,FSI
הזהיר כי התקנה של משרד העבודה תפגע
בלקוחות הסוכנים הזקוקים לסיוע בבחירת
תוכנית פנסיה העונה על צרכיהם .הוא הדגיש
שלא רק הסוכנים יפגעו אלא גם הלקוחות.
המתנגדים לתקנה מציינים כי היא תאלץ
אלפי סוכנים ויועצים לפרוש ,ותשאיר את אנשי
מעמד הביניים בארה”ב ללא ייעוץ ביחס לתנאי
הפרישה .בנוסף ,התקנה החדשה תגרום לסוכנים
והיועצים הפסדים של מאות מיליוני דולר.
 21%מהסוכנים שהשתתפו בסקר
מתכננים לפרוש או למכור את
סוכנויות הביטוח והפנסיה בחמש
השנים הקרובות 12% .מהם
ציינו כי התקנה החדשה היא
הסיבה העיקרית לכוונתם
לעזוב את תעשיית
הביטוח והפנסיה.

חשוב שתדע שמתוך בדיקות
רבות שכבר ערכנו לסוכנים
מול חברות הביטוח ,נמצאו
הפרשים גדולים של עשרות,
מאות ,אלפי ש״ח ואף
למעלה ממיליון ש״ח!!!
הסבירות להפרשים גבוהה
יותר ככל שהתיק הביטוחי
גדול וותיק יותר!
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אובר  -אפליקציה או
חברת תחבורה?

ב

ית המשפט האירופאי יחליט בקרוב אם
אובר היא אפליקציה דיגיטלית או חברת
תחבורה .לפסיקה ממתינות עשרות חברות
מוניות ברחבי אירופה ,הטוענות כי אובר
אינה כפופה לחוקי הרישוי והבטיחות הנהוגים
במדינות אירופה.
הפניה לבית המשפט האירופאי נעשתה על
ידי החברה העיקרית המפעילה את המוניות
בברצלונה ,שהאשימה את אובר בשנת 2014
בכך שהיא מפעילה שירות מוניות בלתי חוקי.
החברה הספרדית טענה שאובר מסווגת כחברת
תחבורה יותר מאשר שירות דיגיטלי.
ההחלטה של בית המשפט האירופאי תקבע
את מעמדה של אובר .אם היא תסווג כחברת
תחבורה ,היא תהיה כפופה לתקנות מחמירות
של רישוי ביטוח ובטיחות .מדובר בהחלטה
תקדימית שתשפיע על תעריפי הביטוח
שתשלמנה המכוניות שמופעלות על ידי אובר,
שחלקן הגדול הן מכוניות פרטיות ללא ביטוח
שמתאימות להסעת מספר גדול של נוסעים.
באילו שווקים להפסיק את פעילותה.

טראמפ

חלק גדול
מהסוכנים
קיבלו
את כספם!

ומה איתך???

מדריך  לסוכן

כיצד מטפלים בתוכניות החיסכון
מקצבאות הילדים?

הורים רבים מתקשים לבחור את התוכנית המתאימה לילדים כחלק מ"חיסכון לכל ילד"
• יוסי ורסנו מפרט איך בוחרים גוף מנהל ומהן ההזדמנויות החדשות לסוכנים בתחום

יוסי ורסנו

ב

עקבות הלחצים להעלאת קצבאות הילדים
הוחלט ,כי החל מינואר  2017המדינה
תחסוך מדי חודש סכום של  50שקל
עבור הילדים ,כשההורים יכולים להוסיף עוד 50
שקל שיגרעו מקצבת הילדים .סכום זה יהיה נזיל
למשיכה בגיל  ,18באישור ההורים ובתוספת מענק
של  500שקל מהמדינה .במקרה של המשך הפקדות
עד גיל  ,21המדינה תוסיף מענק של  500שקל.
מדובר במהלך מבורך ,אך סוכני הביטוח
מתמודדים בימים אלו עם לא מעט שאלות בעניין.
הציבור צמא למידע ושירות בתחום בו המדינה
החליטה להשאיר אותנו ,סוכני הביטוח ,מחוץ
למשחק .עם זאת ,חשוב שכאנשי מקצוע המטפלים
בעתיד הפנסיוני והפיננסי של בתי האב בישראל,
נפגין מעורבות ובקיאות גם במקרה הזה.
כידוע ,עתידם של אף ילד או משפחה אינו
מובטח מחיסכון חודשי של  50עד  100שקל .עלינו
להתייחס לעניין החיסכון הנובע מקצבת הילדים
כאל "ברירת מחדל" או "רובד בסיסי" .לאחר
שנסייע ללקוחות במסירת המידע הרלוונטי לצורך
הסדרה עצמית של אותו רובד בסיסי .חשוב שנדע
לכוון את הציבור לבצע את ההשלמה הנדרשת של
ה"רובד המשלים" לבניית עתיד טוב יותר עבור
ילדיהם ומשפחתם .זאת תוך קביעת "סכום מטרה"
לצבירה עבור כל ילד.

רובד בסיס

צילוםfotolia :

בבחירת גוף מנהל קיימות שתי אופציות יסוד:
 .1חסכון בבנק –  9בנקים נבחרו במכרז ,תוך
שהתוכנית הבנקאית מעניקה ריבית לא גבוהה,
לאור סביבת הריבית הנמוכה במשק (1%-2%
בשנה) .אין יכולת ניוד בין הבנקים ואין אפשרת
לשימוש עתידי בכספים כרובד פנסיוני .מבחינת
מסלול ההשקעות ,בבנק ניתן לשנות את המסלול
רק כל  5שנים או להשאיר ללא שינוי עד גיל .18
 .2קופת גמל להשקעה –  12מנהלי גמל נבחרו
במכרז ובכל גוף מנהל ישנם מסלולי השקעה
שונים .היות וקופת הגמל להשקעה היא מוצר חדש,
לא ניתן להסיק לגבי תשואות העבר .הסבירות היא
שהמסלולים החדשים של קופת הגמל להשקעה
יהיו דומים במהותם למסלולים בעלי אפיון דומה
שהוצעו עד היום במוצרי הגמל הישנים .כעיקרון
ישנם  4מסלולי השקעות עיקריים :סיכון נמוך,
סיכון בינוני ,סיכון גבוה וסיכון כהלכה (קיים ברוב
הגופים) ,המתייחסים לחשיפה לסיכון ההשקעה
ולהסתברות לתשואה (משמעותי בעיקר בסביבת
הריבית הנמוכה בימינו) .בניגוד לתכניות החיסכון
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הציבור צמא למידע ושירות

בבנקים ,בקופת הגמל להשקעה ניתן לשנות
מסלולי השקעות בכל עת.
ברובד הבסיס ,דמי הניהול של החיסכון ישולמו
על ידי הביטוח הלאומי עד שהילד יגיע לגיל .21
לאחר מכן התשלום ייגבה מחשבון החיסכון.
מבחינת מיסוי ,כרגע אין פטור ממס על החיסכון
אך יש להדגיש שקופות הגמל החדשות כפופות
לתקנות קופות הגמל .מכאן שכספים שיישארו
בקופה עד גיל  60פטורים מתוקף תקנות הגמל.
בנוסף ,יו"ר ועדת הכספים ,ח"כ משה גפני ,כבר
הצהיר שהוא ידרוש להחיל פטור ממס על התשואה
בחסכון זה.
בנוסף ,אחד הפרמטרים החשובים בשמירה על
חיסכון הוא היכולת להתמודד עם הבלתי צפוי.
בתחום הזה ,קופות הגמל מציעות הלוואות על
חשבון הצבירה ,בעוד שבבנקים תחום ההלוואות
אינו נגזר בהכרח ממרכיב הצבירה.

רובד משלים

ככל שהרובד הבסיסי מתנהל בגוף מוכר ,חשוב
לתכנן עם הלקוח את העתיד לכל אחד מילדיו,
תוך ניצול ההטבות המובהקות של עולם הגמל .כך
נוכל לוודא שגם הרובד המשלים ינוהל באותו גוף
מנהל ,ושהתקצוב המשלים לכל ילד יותאם לשנות
החיסכון שנותרו לו עד הגיעו לגיל .21
זאת אומרת ,שלילד הבוגר במשפחה חשוב להפקיד
סכום גדול יותר ,היות ונותרו פחות שנות חיסכון
עבורו .בנוסף ,חשוב להתאים לכל ילד על פי גילו
ושנות החיסכון שנותרו עבורו ,את מסלול ההשקעה
ופרופיל הסיכון המתאימים לצורך עמידה ב”סכום
המטרה לצבירה” שנקבע כיעד כלכלי לכל ילד.
חשוב להדגיש כי קופת הגמל להשקעה אינה

דורשת שימוש במסלקה פנסיונית ,וכל שנדרש הוא
טופס הנמקה ממוקד המגלם את התכנון הפנסיוני
שנעשה ללקוח .על כן ,זוהי הזדמנות פשוטה להעניק
לציבור ערך רב בבניית העתיד הפיננסי ,ללא סרבול
בירוקרטי.
מכאן שעבודה ממוקדת בתחום התאמת החיסכון
לילדים ,לכל לקוחות סוכנות הביטוח ,תהווה
הזדמנות ל WIN WIN-בין מתן ערך אמיתי לעתידם
הפיננסי של לקוחותינו ,תוך אפשרות למיצוב
מעמדנו המקצועי בתחום הפיננסי.
מומלץ שכל משרדי הסוכנים יערכו לפנייה יזומה
לכל הלקוחות עם ילדים ויסבירו בצורה מקצועית,
ללא התערבות מעשית ,את הסדרת ה”רובד
הבסיס” ,ומשם יתאמו עם הלקוחות לגבי המשך
התאמת ה”רובד המשלים”.
הכותב הוא יו"ר תת הוועדה לפיננסים בלשכת
סוכני ביטוח

להצטרפות באמצעות אתר ביטוח לאומי
במלאת שנתיים לפטירתו של בננו
ארז גוטמן ז"ל ,נקיים אזכרה ביום ה' ,ז'
בטבת תשע"ז.05.01.2017 ,
נתכנס בבית העלמין שב"גבעת אלה" בשעה
 .15:30לאחר מכן נמשיך לבית הכנסת של
הישוב לתפילה ,דברים על ארז וכיבוד.
נודה לכל מי שיגיע לחלוק אתנו את זכרו.
גילה גוטמן וברונו שמיר
טלפונים050-5410136, 054-7862252 :

בס"ד ,אב תשע״ו ,אוגוסט 2016

פוליסה ייחודית לביטוח המשרד

לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל
בתנאים אטרקטיביים במיוחד

התוכנית כוללת:
 #תכולה על בסיס כל הסיכונים כולל כיסוי לרעידת אדמה ,נזקי טבע פריצה וגניבה.
 #מבנה על בסיס כל הסיכונים כולל כיסוי לרעידת אדמה ,נזקי טבע ,נזקי מים ופריצה.
 #חדש! אפשרות רכישת שרות תיקון נזקי מים מצנרת למבנה בהשתתפות עצמית נמוכה בסך  ₪ 500בלבד.
כיסויים נוספים ללא תוספת פרמיה:
 #שבר שמשות ומשטחי זכוכית
 #ביטוח תאונות אישיות
 #ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -
פוליסת מטריה  -כיסוי משלים עבור כלל המצטרפים לביטוח זה בגבולות אחריות של  20מיליון ,₪
למקרה ולשנה קלנדרית ,בכפוף לרכישת רובד ראשון בגבול אחריות של  1מיליון .₪
 #ביטוח חבות מעבידים -
גבולות אחריות בפוליסה 20 :מיליון .₪
פוליסת מטריה  -כיסוי משלים עבור כלל המצטרפים לביטוח זה בגבולות אחריות של  40מיליון ,₪
למקרה ולשנה קלנדרית ,בכפוף לרכישת הכיסוי הבסיסי.
 #כיסוי להגנה בהליכים פליליים  #ועוד ...
#

כספים

#

שחזור מסמכים ונתונים

#

אובדן דמי שכירות

#

ביטוח לחפצי אמנות

פרמיית מינימום ברוטו למזומן לפוליסה | ₪ 1,000 :התנאים המחייבים הינם תנאי הפוליסה.

לשרותך ,איילון חברה לביטוח  -אגף ביטוח כללי ,שרית נהון:
טלsarit-n@ayalon-ins.co.il ,03-7569612 .

או לשכת סוכני הביטוח  -אריאל ארז :טלlisov@insurance.org.il ,03-6966508 .
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עדכונים  אחרונים

כיסוי אובדן כושר עבודה :בקרוב "מוצר
חדש" למבוטחים

החל ממאי  2017כל כיסוי אובדן כושר עבודה שיימכר בתוך פוליסה יהיה כפוף להוראות
חוזר הקווים המנחים • כתבה שניה בסדרה

חיים גולדיס

ב

צילוםfotolia :

המשך למאמר בגיליון  ,610אביא כאן
את תמצית ההוראות הנוספות שבחוזר
הקווים המנחים של הפיקוח על הביטוח
מיום  .29.09.2016התנאים המחייבים הם הוראות
החוזר המלאות בלבד .ביטוח אובדן כושר עבודה
(אכ"ע) הוא כיסוי רחב ומשובח משום שהוא מבטיח
הכנסה חלופית למבוטח העובד ,שכיר כעצמאי,
בכל מקרה של חוסר יכולת רפואית לעבוד
בשיעור של  75%לפחות (למעט חריגים) .כלומר,
הביטוח מתייחס לתוצאת הבעיה הרפואית ,תהא
אשר תהא ,בעוד ששאר הכיסויים למקרי חיים
מתייחסים לסיבת הבעיה ,כשברור שההגדרה
לכיסויים האחרים מצומצמת יותר.
להלן הוראות הפיקוח שיתקיימו במוצר החדש:
חריגים
המבטח רשאי לכלול בפוליסה חריגים כלליים
מסוימים המוגדרים בחוזר ,וכן החרגות אישיות
עקב חיתום רפואי .אלו הקלות חשובות שהלשכה
השיגה מהפיקוח למען לקוחות הסוכנים.
החריגים הם :פגיעה עצמית מכוונת ,מעשה
פלילי ,התמכרות לסמים או אלכוהול ,טיסה
בכלי טיס .למעט כנוסע ,ספורט אתגרי ואירוע
רב נפגעים עקב קרינה גרעינית .בנוסף ,במקרה
של שמירת הריון ,לא יחול פיצוי מעבר לגמלת
שמירת הריון המגיעה למבוטחת מביטוח לאומי.
חריג מלחמה או טרור לא חל על פעולות
שנמשכו עד  48שעות רצופות .מעל  48שעות,
הוא חל רק על סכום פיצוי מעבר למה שמשלם
גורם ממשלתי .חשוב לציין כי לא יותרו חריגים
כלליים מסוג מחלות נפש או שתיית אלכוהול
מזדמנת.
שהיית המבוטח בחו"ל
אסור למבטח להגביל את תקופת התשלום
למבוטח השוהה בחו"ל ,רק בשל שהייתו בחו"ל.
שיקום מקצועי
המבטח רשאי להציע למבוטח המצוי באכ"ע
שיקום מקצועי ,כדי ללמדו לעבוד בעיסוק אחר.
זכותו של המבוטח לסרב אך במידה ויסכים,
הוצאות השיקום ימומנו על ידי המבטח.
אם המבוטח בחר לעבור שיקום מקצועי וחזר
לעבוד בעיסוק שאינו "עיסוק סביר אחר",
הוא זכאי להמשיך ,ולקבל את תגמולי הביטוח
החודשיים אך למבטח תהיה זכות לקזז חלק
מההכנסה האחרת בהתאם לסעיף הקיזוז שהוסבר
במאמר הקודם.
תנאי תשלום תגמולי הביטוח
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בשנתיים הראשונות סכום הפיצוי החודשי יהיה
צמוד למדד המחירים לצרכן .החל מהחודש ה25-
יוצמד סכום הפיצוי החודשי לתוצאות ההשקעות
במסלול ההשקעה ,מדי חודש בחודשו .סכום
השחרור יהיה צמוד למדד החל ממועד התשלום
הראשון.
שינוי מעסיק או מעמד המבוטח
בעת מעבר מבוטח שכיר ממעסיק אחד לאחר
יישמרו זכויותיו של המבוטח לכל הפחות בגובה
סכום הביטוח שלו ,והוא לא יידרש לחיתום רפואי
מחדש .כך גם בשינוי מעמדו של המבוטח משכיר
לעצמאי או להיפך.
נספחים
בהסכמת המבטח ,המבוטח יוכל לבחור נספחים
שונים מתוך רשימה של  12נספחים להרחבת
הכיסוי הבסיסי של אכ"ע .הפוליסה חייבת לכלול
טבלת כיסויים מפורטת עם הפרמיה המתאימה
לכל כיסוי .המבוטח רשאי להוסיף או למחוק
נספחים כרצונו גם במהלך תקופת הביטוח ,בכפוף
להליך חיתום מקובל ,והמבטח חייב לשלוח לו
בכל פעם דף פרטי ביטוח מעודכן.
תקופת הביטוח של אכ"ע וכל הנספחים תהיה
זהה ,פרט למקצועות מסויימים בנספח "עיסוק
ספציפי" שהמבטח רשאי לקבוע עבורם תקופת
ביטוח קצרה יותר .נספח אכ"ע חלקי ונספח ברות
ביטוח יהיו חלק בלתי נפרד מהכיסוי וחייבים
להיכלל בכל פוליסה.
הנספחים שהותרו לרכישה בחוזר הקווים
המנחים:
 .1נספח הגדרת עיסוק ספציפי
הטרמינולוגיה לכיסויי אכ"ע משתנה במוצר
החדש .הכיסוי "הקלאסי" שיתאים למבוטח על פי
"הכשרתו ,ניסיונו ,השכלתו או עיסוק סביר אחר"
ייקרא  -ביטוח אכ"ע על פי "הגדרת עיסוק סביר".

הטרמינולוגיה משתנה במוצר החדש

הכיסוי "העיסוקי" (צווארון לבן) המותאם לעיסוק
שבו עסק המבוטח ובמעמד שבו היה ייקרא במוצר
החדש  -כיסוי על פי "הגדרת עיסוק ספציפי".
אם הכיסוי הבסיסי לביטוח אכ"ע על פי "עיסוק
סביר" ונספח "עיסוק ספציפי" ייכללו ,הם יבואו
כהרחבה.
בנספח זה מתייחסים לעיסוקו של המבוטח בעת
מקרה הביטוח ועד  12חודשים לפני כן בלבד.
חישובי הכנסה אחרת ואפשרויות הקיזוז שלה,
לרבות במקרה של שיקום מקצועי ,יהיו כמו
בכיסוי הבסיסי של "עיסוק סביר".
 .2נספח אכ"ע חלקי
זהו נספח המזכה בפיצוי חלקי 25%-74% -
מהפיצוי הנקוב בפוליסה .גם סכום השחרור
המשולם יוכפל באותו שיעור חלקי .הגדרת אי
הכושר החלקי תהיה תואמת להגדרת הכיסוי:
עיסוק סביר או עיסוק ספציפי בהתאמה .בנוסף,
המונח "לפני קרות מקרה הביטוח" יפורש בכיסוי
הבסיסי כעיסוקיו הסבירים של המבוטח ב3-
השנים שקדמו למקרה הביטוח ,ואילו בנספח
"עיסוק ספציפי" בוחנים את עיסוקיו המקצועיים
של המבוטח בשנה שקדמה למקרה הביטוח.
משהחל המבטח לשלם פיצוי אי כושר חלקי,
אסור לו לקזז הכנסה המשולמת למבוטח מעבודה
חלקית ,גם אם הוא זוכה להגדלת שכרו בזמן אי
הכושר החלקי.
 .3נספח ברות ביטוח
נספח זה אינו קיים במוצר הישן .בעת הפעלתו
על פי דרישת המבוטח ,מבטיח הנספח שבתקופת
מעבר בין עבודות ,כשהסדר הריסק הזמני בתוקף,
תעמוד בפני המבוטח הזכות לחזור ולרכוש את
היקף הכיסוי הביטוחי המלא ("מימוש הנספח")
שהיה בפוליסה ובהתאם לתנאים שהיו ,ללא צורך
בחיתום רפואי.
הזכות למימוש הנספח תעמוד למבוטח לתקופה
של  6חודשים מיום שחזר לעבוד ,או  5שנים
ממועד הפעלתו ,לפי המוקדם מביניהם .הפרמיה
תיגבה ממועד הפעלת הנספח והמבטח ישלח
למבוטח דף פרטי ביטוח מעודכן.
הזכות להפעיל נספח זה תעמוד למבוטח מחדש
עבור כל מקרה של העדר תעסוקה.
בכתבה הבאה בסדרה יפורטו שאר הנספחים
בחוזר.
הכותב הוא חבר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת
סוכני ביטוח

רגע  משפטי

תחת זכוכית מגדלת :דינו של הנהג החדש
הילד הוציא רישיון? חשוב שתכירו את הדין התעבורתי החל על נהג חדש במקרה
של ביצוע עברה
ד”ר עו”ד יריב וינצר

ה

שנים חלפו במהרה ,הילדים גדלו
ופתאום מתקבלת ההודעה“ :אבא ,אני
רוצה רישיון נהיגה ,לכולם כבר יש!” .אין
ברירה ,זב החוטם לומד במשך חודשים ספורים,
שותה את חשבון הבנק בשיעור ועוד שיעור,
מקבל את רישיון הנהיגה המיוחל ולאחר שלושה
חודשים מודיע לנו שהוא כבר נהג מדופלם ויוצא
לנהוג לבד (רק עד החשיכה).
במשך כמחצית מהשנה הראשונה הילד נופת
צופים ,מסתכל ימינה ושמאלה ,מאותת ואפילו
עוצר למראה תמרור עצור ,אך פתאום נכנסים
לתמונה פרמטרים חדשים בדמות הביטחון
המופרז והלחץ החברתי .ואז מתחילות הבעיות.

עבירות של נהג חדש
כל נהג נדרש לציית לחוקי התנועה ולנהוג
בזהירות ,אולם כשמדובר בנהגים חדשים יש
לנקוט במשנה זהירות.
על נהג חדש חלה חובה להקפיד אף יותר על
נהיגה בטוחה .גם על מנת למזער את הסיכון
התעבורתי שגורם חוסר הניסיון בכביש ,וגם
מפני שעל פי חוק ,ישנן מספר עבירות תנועה
שעלולות להוביל לשלילת הרישיון שזה עתה
הושג ולאלץ את הנהג החדש לעבור שוב
תיאוריה ולעיתים גם טסט.
אילו עבירות מוגדרות כחמורות עבור נהג
חדש? על פי החוק ,מי שקיבל רישיון נהיגה
מוגדר כ"נהג חדש" במשך שנתיים.
במהלך שנתיים אלו נמצאים הנהגים החדשים
תחת זכוכית מגדלת ,על מנת לוודא את
כשירותם ואת התאמתם לאחוז ברישיון ,כך
שביצוע עבירות תנועה מתוך רשימת העבירות
של "נהג חדש" מוביל לעונשים חמורים ביחס
לנהג ותיק והם קבועים בחוק.

צילוםfotolia :

רשימת העבירות בהן הענישה מוחמרת כלפי
"נהג חדש" כוללת:
… מעבר צומת באור אדום ובאופן כללי אי ציות
לרמזור.
… אי מתן זכות קדימה.
… עקיפה שלא כחוק המסכנת את הנהג החדש וכן
את הנמצאים בכלי רכב אחרים.
… נהיגה בשכרות או תחת השפעת סמים אסורים.
… אי עצירה לפני מסילת ברזל.
כשמדובר בנהג חדש שגילו מתחת לגיל 24
שנים ,גם נהיגה ללא מלווה כנדרש בחוק מהווה
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עבירה חמורה שעלולה להסתיים בשלילת
הרישיון .עבירת תנועה מכל סוג שהוא שגרמה
לתאונת דרכים מובילה אף היא לבחינה מדוקדקת
של משרד הרישוי אם לשלול את הרישיון של
הנהג החדש.

ובהכרח לעבור מחדש מבחן עיוני ומעשי .חשוב
לדעת שרשימת העבירות של נהג חדש כוללת
גם אי הושטת עזרה למי שנפגע בתאונת דרכים
ואפילו אי דיווח על תאונה כשנתקלים באחת כזו,
וכן שימוש ברכב לשם ביצוע עבירה.

כשמדובר בנהג חדש
שגילו מתחת לגיל  24שנים ,גם
נהיגה ללא מלווה כנדרש בחוק
מהווה עבירה חמורה שעלולה
להסתיים בשלילת הרישיון .כל
עבירה מובילה לבחינה מדוקדקת
של משרד הרישוי

איך להימנע משלילת רישיון

באופן טבעי ,גם נהיגה במהירות מופרזת אינה
מומלצת לנהגים חדשים .עבירה שכזו גוררת
קנס (בגובה  250שקל או  750שקל ,בהתאם
למידת ההפרזה) ,נקודות ( 8או  ,10כנ"ל בהתאם
למידת ההפרזה) ולעתים העמדה לדין ,כשבמקרים
מסוימים אף פסילת רישיון מנהלתית מידית
לתקופה של  30יום .צבירת כמות גבוהה של
נקודות ,עלולה להסתיים אף היא בשלילת הרישיון

כאמור ,ההמלצה החד משמעית לנהגים בכלל,
ולנהגים חדשים בפרט ,היא לציית להוראות החוק
ולנהוג בזהירות רבה ,בראש ובראשונה על מנת
שלא להיקלע למצבים מסכני חיים ,אך גם כדי
להימנע מאי הנעימות והטרחה הרבה הכרוכות
בצורך לעבור מחדש תיאוריה וטסט .יחד עם
זאת ,לא כל עבירה של נהג חדש זוכה להפעלת
שיקול דעת ,ולעיתים מדובר בטעות אנוש או של
המכשור שבידי רשויות האכיפה.
במקרים אלה מומלץ להסתייע בעו"ד המתמחה
בדיני תעבורה ,ובפרט בהלכות נהג חדש ועבירות
של נהג חדש .על כך נאמר :סֹוף ַמ ֲע ֶשׂה ְּב ַמ ְח ׁ ָש ָבה
ּומ ֻת ְכנָ ן ֵמראׁש,
ְּת ִח ָּלה = ָּכל ַמה ׁ ֶּש ַּנ ֲע ָשׂהְ ,מ ֻח ׁ ָּשב ְ
סּוכה ,סֹוף ַמ ֲע ֶשׂה
ֵאין ִמ ְק ִרּיּותֵ .מראׁש ִמ ֶּק ֶדם נְ ָ
ְּב ַמ ְח ׁ ָש ָבה ְּת ִח ָּלה".
הכותב הוא יועץ לשכת סוכני ביטוח לענייני
תעבורה

לפני      סיום

מיזם הפרישה מגיע
לשכת סוכני ביטוח היא
לסוכני באר שבע והדרום הבית המקצועי

ב

חמישי שעבר התכנסו במלון
לאונרדו בבאר שבע ,כ־ 40סוכנים
מאזור באר שבע והדרום ליום עיון
שעסק במיזם הפרישה והביטוח הסיעודי.
רון קשת ,מנהל מרכז הפרישה של
הלשכה ,סיפר לסוכנים על המיזם ואיך הם
יכולים להשתלב בו .בכך הורחבה פעילות
המיזם גם לאזור הדרום ,שסוכניו לא
הכירו היטב את הנושא עד כה.
גבי נקבלי ,יועץ הסיעוד של הלשכה,
הסביר לנוכחים על השינויים בתחום
הביטוח הסיעודי והשלכותיהם על עבודת
הסוכנים בשטח.
יפת בקשי ,יו”ר מחוז באר שבע והדרום ,יפת בקשי
סקר את פעילות המחוז בשנת  2016ואת
התכניות שלו לשנת  .2017לדברי בקשי ,הוא קיבל תגובות נלהבות על רמת
ההרצאות והתכנים שהלשכה מספקת ,אותה הסוכנים לא מקבלים מחברות
הביטוח עמם הם עובדים.

ב

יום רביעי השבוע התקיים בכיתת ההדרכה של סניף
חיפה ,מפגש מקצועי בהשתתפותם של כ־ 55סוכנים.
“את המקצוענות תרכשו אצלנו .חברות הביטוח מקיימות
כנסים והדרכות רק כאשר יש להן אינטרס להשיק או לקדם מוצר
מסוים בשוק .המכללה לביטוח
ולשכת סוכני ביטוח הם הבית
המקצועי שלכם” אמר ליאור
רוזנפלד ,יו”ר הסניף.
במפגש קיבלו הסוכנים סקירה
מרואה החשבון יעקב זיצר,
מבכירי רואי החשבון בצפון,
על הטבות מס לסוכנים פרטיים
ותאגידיים .עו”ד ליאור קן ,היועץ המשפטי למחוז הצפון ,הרצה
על הסכמים מול יצרנים ,ויהורם שלזינגר ,מאמן אישי בכיר,
הלהיב את הסוכנים כשדיבר על נקודות שיש לשים עליהן דגש
כדי שהעסק ירוויח.
לדברי רוזנפלד ,הוא קיבל תגובות אוהדות מאוד לאחר ההדרכה.

לוח הביטוח

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

דרושים
בי פור יו סוכנות לביטוח בע"מ .מעוניין לרכוש
תיקי ביטוח .חיים ואלמנטרי .פתוח לשותפות כולל
משרדים .סודיות מובטחת.
michaele@b4-u.co.il 0528741331
לסוכנות הסדרים בפתח תקווה ,דרושה מנהל/ת
לקוחות בתחום הפרט .עבודה מול לקוחות החברה
ומול גורמים בתוך החברה :סוכנים ,תביעות ,בק
אופיס .התפקיד כולל מענה לשאלות ,הפניה
לגורמים מטפלים בתוך החברה ,ביצוע בקרה
על איכות הטיפול .נדרש ניסיון של שנה לפחות
בתחום הביטוח ,יתרון לבעלי/ות רישיון משווק/ת,
יתרון לבוגרי מכללה לביטוח .מיידי ,דיסקרטיות
מובטחת .קורות חיים לigalm@misgav.co.il :
המשרה פונה לנשים וגברים .פניות מתאימות
תיענינה.
במשרדי סוכנות ביטוח באזור צ'ק פוסט חיפה
אפשרות השכרה של בן חדר ל-שני חדרים כ30--
 50מ"ר עם כל השירותים :אינטרנט ,טלפונים,
מזגן ,חדר ישיבות ,מטבח ,שירותים ,חניה ,משופץ
כחדש!!! אפשרות לשת"פ עסקי .טל' ליצירת קשר
אייל 052-6785553 :
למשרד ביטוח בת"א דרושה רפרנטית ביטוח
חיים ניסיון 3 -שנים לפחות ,שליטה מלאה בכול
המערכות  5ימי עבודה  8,000 08.00-16.00ש"ח
Ido121098@gmail.com
לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה סוכן/ת ביטוח
חיים ,פנסיה ופיננסים להגדלת תיק ביטוח קיים
ופיתוח תיק חדש ,תנאים מצוינים למתאים/ה .כמו
כן ,תינתן האפשרות לבניית תיק ביטוח עצמאי
קורות חיים למיילdudi@gamafinansim.co.il :
2016
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לסוכנות ביטוח מובילה דרוש\ה סוכן\ת ביטוח
לעבודה מעניינת ומאתגרת ו\או מפקח רכישה
לצורך קידום ופיתוח קבוצת סוכנים .קורות
חיים למייל  jennyl@dorot-ins.co.ilפרטים
נוספים בטלפון( 08-8662188 :ג'ני)
לסוכנות הסדרים מובילה בתחומה היושבת
בפתח תקווה דרוש/ה מתאמ/ת פגישות .טיפול
בשיווק החברה ללקוחות קיימים במסגרת
מחלקת קשרי לקוחות .מיידי ,דיסקרטיות
מובטחת .קורות חיים ל:
 igalm@misgav.co.ilהמשרה פונה לנשים
וגברים .פניות מתאימות תיענינה.
לסוכנות הסדרים בפתח תקווה ,דרושה
מנהל/ת לקוחות בתחום הפרט .עבודה מול
לקוחות החברה ומול גורמים בתוך החברה:
סוכנים ,תביעות ,בק אופיס .התפקיד כולל
מענה לשאלות ,הפניה לגורמים מטפלים בתוך
החברה ,ביצוע בקרה על איכות הטיפול .נדרש
ניסיון של שנה לפחות בתחום הביטוח ,יתרון
לבעלי/ות רישיון משווק/ת ,יתרון לבוגרי
מכללה לביטוח .מיידי ,דיסקרטיות מובטחת.
קורות חיים ל .igalm@misgav.co.il:המשרה
פונה לנשים וגברים .פניות מתאימות תיענינה.
לסוכנות הסדרים מובילה בתחומה היושבת
בפתח תקווה ,דרוש/ה  -חתם/ת עסקים
מיומנ/ת ומקצועית! דרישות התפקיד :הבנת
הפוליסות ודרישות חברות הביטוח ,הכרת
מערכות חברות הביטוח השונות ,יכולת עבודה
על מערכות ממוחשבות ,אחראי/ת ראש גדול
בעלי מוטיבציה גבוהה וראייה קדימה .ניסיון
בתחום חובה! יוצאי סוכנויות ביטוח  -יתרון !
שכר  +בונוסים .מיידי ,דיסקרטיות מובטחת.
קורות חיים ל .igalm@misgav.co.il:המשרה
פונה לנשים וגברים .פניות מתאימות תיענינה.

שכירות משנה
להשכרה – מוקד טלפוני בתוך סוכנות ביטוח
בפ"ת – המוקד מאובזר בשולחנות וכסאות
וכולל עמדת מנהל משמרת וחדר צמוד למנהל
המוקד .לפרטים לפנות למאיר 0522248252
להשכרה שטח משרדי בתוך משרדי סוכנות
ביטוח בפתח תקווה.לפרטים יגאל
. 050-8316594
להשכרה שטח משרדי בתוך משרדי סוכנות
ביטוח בפתח תקווה .במשרד כל השירותים
הנלווים .לפרטים :יגאל . 050-8316594
להשכרה משרד מפרטי ברחוב פייבל בתל
אביב  5חדרים  +שירותים ומטבחון בשטח של
כ־ 74מ"ר –  5,480ש"ח לחודש .ליצירת קשר-
0544522961
משרדים להשכרה בפתח תקווה 196 ,מ"ר,
מתאים למוקד מכירות ,כ 60-עמדות ,אפשרות
להשכרה חלקית קובי  – 0505233671מייל
Jacob@eshel-ins.co.il

משרד להשכרה בראשל"צ ומטבחון צמודים
קומה ב .החל מהתאריך  1לאפריל  2017לפנות
לאבי ענבר 054-4535632
משרד להשכרה כ 180-מטר בהר חוצבים
(קרוב לאינטל) .המתחם מוכן ,מסודר ומחולק
למשרדים .מתאים למשרד לסוכני ביטוח,
עורכי דין ועוד .אפשרות לשיתופי פעולה.
אכלוס מה .1.10.16-לפרטים לפנות לנטלי
yosi@faynermanbituah.co ,052-8196304
להשכרה משרד חדר עצמאי ועמדת מזכירה
בתוך משרד ביטוח בפתח תקווה .לפרטים:
מאיר 052-2248252
להשכרה חדר לסוכן ביטוח ,עם כל התשתיות

הדרושות ,ביד חרוצים בתל אביב ,בסוכנות
ביטוח איכותית .השכירות כוללת שימוש בחדר
ישיבות מכובד ,מטבח מאובזר ,בקיצור הכל
מוכן ,להביא רק מחשב נייד .ליצירת קשר:
amitdav26@gmail.com
להשכרה שטח משרדי בתוך משרדי
סוכנות ביטוח בפתח תקווה .לפרטים :יגאל
0508316594
להשכרה מוקד טלפוני בתוך סוכנות ביטוח
בפ"ת – המוקד מאובזר בשולחנות וכסאות
וכולל עמדת מנהל משמרת וחדר צמוד למנהל
המוקד .לפרטים לפנות למאיר 052-2248252
להשכרה שטח משרדי בתוך משרדי סוכנות
ביטוח בפתח תקווה .לפרטים יגאל .050-8316594

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף ()50%
לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר (רוב
הפוליסות בתיק :דירות ,עסקים וחבויות ,ומיעוטן
כלי רכב) .טלפון0090254-050 :
סוכנות ביטוח בצפון מעוניינת לרכוש תיק
ביטוח אלמנטארי ו/או חיים באופן מלא או
חלקי ,במגוון רחב של אפשרויות כולל אפשרות
של העסקה לטווח ארוך.
 dudi@gamafinansim.co.ilאו לנייד:
050-5368629
אתר פרישה למכירה – טל'1599-500-570 :
()www.prisha.co.il
תכנון מכירת תיקי ביטוח פרטים:
 dani@gsr.co.ilגשר מיזוגים ,רכישות והשקעות
סוכנת ביטוח מעוניינת לרכוש תיק ביטוח.
סודיות מובטחת ,אלמנטרי/חיים ,לפרטים:
052-3608505

