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“מחשבים
ערך מחדש”

התוכנית המלאה של
הכנס הפנסיוני באילת

שיהיה בהצלחה

ח”כ משה גפני

כפי שנחשף ב"ביטוח
ופיננסים ,אתי אלישקוב
תמונה למנכ"ל איילון
ביטוח במקומו של
אריק יוגב שפורש

"אני אנטי
רגולציה
באופן
טוטאלי"

| עמוד 3

בראיון מיוחד לקראת הכנס הפנסיוני
מדבר יו"ר ועדת הכספים על עתיד
ענף הביטוח וחשיבותו " ‰יש
רגולציה שהיא מיותרת לחלוטין,
שאף יוצרת נזק לכלכלה"
עמוד 2

שינויים בתעריף “עולם הביטוח עובר
שינויים רבים”
המסלקה
התעריף
המקסימלי
בגין "פישינג"
יירד ל־20
שקלים
עמוד 4
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עמוד 5

יאיר המבורגר,
יו"ר איגוד חברות
הביטוח ,אמר את
הדברים בטקס
חנוכת המשכן
החדש של האיגוד

עמוד 6

בשורה לחוסכים
שר האוצר אישר
תקנות המגבירות
את יציבות הקצבה
הפנסיונית בקרנות
הפנסיה החדשות
| עמוד 3

לקראת הכנס

ח"כ משה גפני" :חברות הביטוח חייבות
את קיומן לסוכני הביטוח"
בראיון מיוחד לביטוח ופיננסים מדבר יו"ר ועדת הכספים על הרגולציה ,ההצעה להגביל
את החקיקה ועתיד ענף הביטוח" :סוכן הביטוח חשוב מאוד למבוטח ולחברות הביטוח"

רונית מורגנשטרן
בימים אלה אנחנו נמצאים בדיונים בנושא
הרפורמה של ממשק המעסיקים והפרדת
סוכן מתפעל מסוכן משווק ,שאושרה
במסגרת חוק ההסדרים  ,2016אנחנו ועוקבים
איך הנעשה בשטח .אינני רוצה שהסוכנים
או האזרחים ייפגעו כתוצאה מהרפורמה
ויכול להיות שבסופו של דבר נגיע למסקנה
שצריך לשנות את החקיקה בנושא" .כך אומר
יו"ר ועדת הכספים ,ח"כ משה גפני (יהדות
התורה) בראיון מקיף למגזין "ביטוח ופיננסים"
שיתפרסם לקראת הכנס הפנסיוני באילת.
בהתייחסו לקמפיינים נגד סוכני הביטוח
והשיווק הישיר של חברות הביטוח ,אמר גפני
כי הוא מתנגד לכך בתוקף" .היו הצעות כאלה
בעבר גם בכנסת ,אבל הן לא עברו ולא יעברו.
סוכן הביטוח הוא גוף חיוני ביותר בקשר של
המבוטחים עם חברות הביטוח .עם מי המבוטח
יהיה בקשר בעת תביעה ללא סוכן הביטוח?
ניסית פעם להתקשר ישירות לחברת ביטוח?
מישהו יענה שם בכל שעה ועל כל שאלה כפי
שסוכן הביטוח עושה למען הלקוחות שלו?
חברות הביטוח לא מסוגלות לעמוד בכך".
"בשורה התחתונה ,חברות הביטוח מסתכלות
על המאזן הכספי שלהן וזה לגיטימי .אז הן

"

אייל בן סימון

גפני" .המכשיר המרכזי של חברי הכנסת הוא חקיקה"

יוצרת נזק לכלכלה" .הרגולציה לא מגיעה
מהכנסת אלא ממשרדי הממשלה .לדעתי יש
רגולציה שהיא מיותרת לחלוטין ,שאף יוצרת
נזק לכלכלה .בכל פעם שרגולציה ביוזמת
הממשלה מגיעה לשולחן ועדת הכספים,

"המטרה בחקיקה היא הצפת בעיות
בעוצמה באמצעות הצעות החוק
ויצירת לחץ ציבורי במטרה לקדם
את הטיפול בהן בממשלה"
מחפשות איפה לחסוך ,אבל אין להן תשובה
למבוטחים שלהן שתהווה תחליף לסוכן
הביטוח .יותר מכך ,חברות הביטוח חייבות
את הקיום שלהן לאורך עשרות שנים לסוכני
הביטוח ,שהביאו ומביאים להן את הלקוחות.
סוכן הביטוח חשוב מאוד למבוטח וחשוב מאוד
לחברת הביטוח ,בלעדיו אין זכות קיום לכל
הענף הזה".
לדברי ח”כ גפני ,יש רגולציה מיותרת שאף

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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אנחנו מנסים להקל ולמתן ,אבל זה לא פשוט
להתמודד מול הממשלה .אני אנטי רגולציה
באופן טוטאלי".
יו"ר ועדת הכספים מתנגד נחרצות להגבלת
החקיקה בכנסת ,שמובילה הממשלה ביוזמת
שרת המשפטים ,איילת שקד" .לא יהיה דבר
כזה .המכשיר המרכזי של חברי הכנסת הוא
חקיקה .המטרה בחקיקה היא אפילו לא תמיד
העברת החוק ,אלא הצפת בעיות בעוצמה

באמצעות הצעות החוק ויצירת לחץ ציבורי
במטרה לקדם את הטיפול בהן בממשלה.
הגבלת החקיקה תפגע בעבודת חברי הכנסת
ובאזרחים ,משום שרוב הצעות החוק באות
כדי לתקן מצבים הפוגעים באזרח .כבר היום
החקיקה מוגבלת משום שרוב החוקים שאמורים

"עם מי המבוטח יהיה בקשר בעת
תביעה ללא סוכן ביטוח? מישהו
יענה שם בכל שאלה כפי שסוכן
הביטוח עושה למען הלקוחות שלו?"
לעבור דרך ועדת השרים לענייני חקיקה אינם
מאושרים ,ובכנסת עצמה הקואליציה מחויבת
שלא להעביר חוקים בניגוד לעמדת הממשלה.
לכן ,כבר היום ההצעות שעוברות הן על דעת
הממשלה .המשמעות של הגבלת החקיקה היא
פגיעה בתפקיד הכנסת ובאזרחים”.

להרשמה לכנס

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי עורך ראשי :לירן וייס |
כתיבה :רונית מורגנשטרן | עריכה גרפית :עדה כהן | מפיקה :לייה שחף | המו"ל .R&B Media :לתגובות| office@rbmedia.co.il :
לפרסום במגזין :אורלי קורן טל' 5977433־korenly1@gmail.com ,054

חדשות הביטוח

השר כחלון" :בשורה משמעותית לציבור
החוסכים לפנסיה בישראל"
הרפורמה באגרות החוב המיועדות לקרנות החדשות יוצאת לדרך •  60%מההנפקה יוקצו
לפנסיונרים והשאר לצעירים במטרה לשמור על יציבות ההכנסה לאחר הפרישה

רונית מורגנשטרן

ש

ר האוצר ,משה כחלון ,חתם על
התקנות המגבירות את יציבות הקצבה
הפנסיונית לגמלאים בקרנות הפנסיה
החדשות .התקנות מעגנות את המלצות הצוות
להגברת הוודאות בחיסכון הפנסיוני בראשות
מנכ"ל משרד האוצר ,שי באב"ד.
הצוות המליץ לשמור על מדיניות הנפקת אגרות
החוב מיועדות לקרנות הפנסיה החדשות בשיעור
כולל של  30%מהנכסים ,אך להקצותם לחוסכים
בצורה יעילה יותר ,לצד המשך בדיקה שנתית של
ההשלכות על גמישות ניהול החוב הממשלתי.
"התקנות החדשות מביאות בשורה משמעותית
לציבור החוסכים לפנסיה בישראל .הרפורמה
תשמור על הפנסיונרים מפני זעזועים אפשריים
בשווקים ,תעניק וודאות ויציבות לקצבת הפנסיה
שלהם וצפויה להגדיל את החיסכון הפנסיוני לעת
פרישה .מדובר במהלך היסטורי שנובע מרצוננו
העז לאפשר לכל אזרח להזדקן בכבוד" ,אמר
כחלון.
על פי התקנות שייכנסו לתוקפן ב־ 1ביולי,
מתוך ההנפקה האמורה יוקצו אגרות חוב
מיועדות בתשואה מובטחת ,ל־ 60%מהחיסכון של
הפנסיונרים .בכך רוצים באוצר לשמור על יציבות
ההכנסה בשנים שלאחר פרישתם מהעבודה .בנוסף,
חוסכים מגיל  50ועד הפרישה יקבלו הקצאה
בשיעור של עד  30%מנכסיהם של אגרות החוב
המיועדות ,והיתרה תוקצה לחוסכים עד גיל .50
באוצר מציינים כי עד לשנת  2024תחולק ההקצאה
לשתי קבוצות ,כך שפנסיונרים יקבלו  60%אגרות

הקצאת האג"ח היעודי .בכך הוא יביא
חוב מיועדות ושאר החוסכים יקבלו את
למצב של מוצר פנסיוני אחד ,עם
יתרת אגרות החוב המיועדות.
תקנון אחיד ,ללא תחרות ,בשיטת
"מצאנו לנכון לשנות את מנגנון
המוצר האחד שיתאים לכולם
הקצאת האג"ח המיועדות במטרה
והמדינה היא זאת שהמחליטה מה
לייצר יחס תחלופה גבוה באופן שינטרל
טוב בשבילך .זו שיטה שמחזירה אותנו
תנודתיות בשוק .כך נוודא שהפנסיונרים
שנים אחורה והציבור בעתיד רק יסבול
יקבלו קצבה יציבה לאורך שנות הפרישה",
כחלון
ממנה".
הוסיף באב"ד.
במקביל ,הממונה על שוק ההון ,דורית סלינגר,
הצעירים מסבסדים את המבוגרים פרסמה טיוטת חוזר שנועד לאפשר לחוסכים
סו"ב יובל ארנון ,יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה ,לקראת פרישה לנייד את כספם בין הקרנות
אמר בעקבות ההודעה על הרפורמה כי "במצב השונות .הקרנות נמנעות היום מלקבל חוסכים
שבו נשארים לבני ה־ 50ומטה  10%מאותם אג"ח לקראת גיל הפרישה בשל עיוותים שקיימים
מובטח ,הצעירים לוקחים על עצמם את הסבסוד של באופן חישוב הקצבאות .ההוראות בטיוטת החוזר
המבוגרים ויהיו חשופים לתנודות בשוק ההון כדי מבטלות עיוותים אלו ,ומאפשרות ניוד כספים
שהמבוגרים יקבלו הגנה יחסית גבוהה .במציאות של חוסך לפני פרישה כך שיוכל לממש את זכות
שכזו אני לא רואה כל סיבה שלא יהיה מודל שווה הבחירה שלו ולבחור בקרן פנסיה המתאימה לו ,ואף
לקרנות הפנסיה ,ביטוחי המנהלים וקופות גמל .להפחית את דמי הניהול .יש להדגיש כי לקראת
מודל בו בכל המוצרים תהיה חשיפה לשוק ההון עד פרישה יש בידי החוסך את סכום החיסכון הגבוה
גיל  50ומגיל זה הקצאה מדורגת של אג"ח מובטח ביותר ,ולכן כוח המיקוח שלו הוא גדול .אפשרות
ככל שמתקרבים לפרישה ואולי אף מעבר ל־ ."60%הניוד המפתחת בטיוטת הממונה פותחת שוק גדול
"הגיע הזמן לשנות את כל מחוללי הפנסיה למדי של ניודים לסוכני הביטוח.
"הגדלת ההקצאה באגרות החוב המיועדות
ולהתאים את הריבית המחושבת בהם למצב
הריבית בשנים האחרונות ,כדי לא לייצר מצג שווא לפנסיונרים ושחרור החסמים לחוסכים מבוגרים
לפנסיה עתידית ששיעורה גבוה מזו אשר תשולם יטיבו עם הפנסיונרים והעמיתים בקרנות הפנסיה
במציאות" ,הוסיף ארנון" .האוצר ,באמצעות רשות החדשות .המהלך המשולב יגדיל את יציבות הקצבה
שוק ההון ,רוצה לחסל את שני המוצרים הקיימים בתקופת הפרישה ,ויאפשר לכל הפורשים לפנסיה
המתחרים בקרנות הפנסיה  -ביטוחי המנהלים כוח מיקוח לבחירת הקרן המתאימה והמשתלמת
וקופות הגמל ,תוך העדפת קרנות הפנסיה בנושא להם ביותר" ,אמרה סלינגר.

אתי אלישקוב תמונה לתפקיד מנכ"ל איילון ביטוח
תחליף בתפקיד את אריק יוגב • המינוי הצפוי הובטח עוד במשא
ומתן בינה לבין רחמני על מינויה למנכ"ל איילון אחזקות

א

תי אלישקוב ,מנכ"לית חברת איילון
אחזקות מזה כחצי שנה ,תמונה לתפקיד
מנכ"ל איילון ביטוח במקומו של אריק
יוגב .כפי שפורסם לראשונה ב"ביטוח ופיננסים",
מינויה לתפקיד מנכ"ל איילון ביטוח הובטח כבר
במשא ומתן בינה לבין לוי רחמני ,בעלי השליטה
בקבוצת איילון ,על תפקיד מנכ"ל קבוצת האחזקות.
דירקטוריון איילון צפוי לאשר בשבוע הבא
את מינויה של אלישקוב לתפקיד ,והיא צפוייה
להיכנס לתפקיד ב־ 1באפריל .יוגב ,מנכ"ל החברה
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מזה כשנה וחודשיים ,פורש מהתפקיד בעקבות
מכירת מניותיו של יונל כהן באיילון ,שהיה
יו"ר איילון ביטוח ,לרחמני .זאת כנראה על
רקע מינויה הבכיר של אלישקוב באיילון.
כהן הביא את יוגב לאיילון לאחר שיוגב כיהן
תחתיו במגדל.
אלישקוב נחשבת לכוכבת עם הוכחות
בענף הביטוח .בגיל  35בלבד מונתה
לתפקיד מנכ"לית הכשרה ביטוח
והובילה אותה להישגים נאים ,תוך
אלישקוב

שיתוף פעולה מלא עם סוכני הביטוח.
ביולי אשתקד התפטרה מתפקידה לאחר
 4שנים בתפקיד ,ורחמני מיהר לצרפה
לאיילון ,כשהוא מקצה לה מניות
בקבוצה" .אתי אלישקוב היא אישה
מוכשרת מאד ואני בטוח שהיא תביא
את איילון למקום הראוי לה ,אליו אני
מכוון ,ולא רק בביטוח" ,אמר רחמני
ל"ביטוח ופיננסים" לאחר מינויה
לתפקיד מנכ"ל איילון אחזקות.

חדשות הביטוח

נתח הגופים המוסדיים בשוק
האשראי הקמעונאי יוגדל

משרד האוצר פרסם את ספר תוכניות העבודה של המשרד לשנתיים הקרובות
• קצב הצמיחה בפריון לשעת עבודה יוגדל ל־ 1.5%בשנת 2018

רונית מורגנשטרן

ש

ר האוצר ,משה כחלון ,הציג
בישיבת הממשלה בתחילת
השבוע את תכנית העבודה לשנים
2018־ 2017במסגרת ספר תכניות העבודה
הממשלתי .התכנית מתמקדת ביצירת מנועי
צמיחה חדשים למשק ,הפחתת אי השוויון,
צמצום הריכוזיות והפחתת יוקר המחיה.
במגזר הפיננסי מתרכזת תכנית העבודה
בהגברת התחרות הבין־בנקאית באמצעות
הגברת יכולת ההשוואה והניוד של הלקוח
בין הבנקים ,הסדרת תשתית רגולטורית
לכלל נותני התשלום במשק ,וכן הגדלת נתח
הגופים המוסדיים בשוק האשראי הקמעונאי.
בהיבט החיסכון הפנסיוני יפורסמו תקנות
לשינוי ההקצאה של אג''ח מיועדות ,תקנה
לניוד פנסיונרים וקיצור לוחות הזמנים
בניוד.
בשנים 2018־ 2017שם משרד האוצר לנגד

עיניו מספר יעדים מרכזיים ובהם עמידה
ביעדים הפיסקליים ,הפחתת אי השוויון,
הגדלת היצע יחידות הדיור ,הפחתת עלויות
והגברת נגישות במגזר הפיננסי ,הגדלת
הפריון והבטחת חיסכון פיננסי הולם .המשרד
אף המשיך בתהליך של הצבת יעדים מדידים
לבחינת מדיניותו ,ומתכוון להפחית את מדד
ג'יני ברוטו (המודד אי־שוויון) מ־ 0.472בשנת
 2015לכ־ 0.453בשנת  .2019בנוסף ,המשרד
מתכנן להביא את התחלות הבניה לשיא של
כ־ 62,000יחידות דיור חדשות בשנת ,2019
ולהגדיל את קצב הצמיחה בפריון לשעת
עבודה ל־ 1.5%בשנת .2018

העמקת האכיפה
במסגרת תכנית העבודה מתכוון משרד
האוצר לממש את התכניות עליהן הוחלט

בחוק התקציב לשנים 2018־ ,2017במטרה
להמשיך את צמצום הפער החברתי בין
המרכז לפריפריה .במסגרת זאת נכללים
יסוד קרן ארנונה ממשלתית לצמצום הפערים
בין רשויות חזקות לחלשות ,הגדלה דרמטית
של מענקי האיזון ,הקצאת תקציבים נרחבים
לבריאות בדגש על הפריפריה הגאוגרפית
והחברתית ,והגדלת סל התרופות באופן חסר
תקדים.
כחלק מהמשימות הספציפיות שהציב
לעצמו משרד האוצר לשם עמידה ביעדים
הפיסקליים נמנים ,יישום המלצות ועדת לוקר
לצמצום השימוש במזומן ,העמקת האכיפה של
חובת הדיווח ,סיכול פתיחה ,סגירה וביטול
פטור מ"ניכוי במקור"  -בחברות החשודות
בהפצת חשבוניות פיקטיביות ,זיהוי הכנסות
חייבות במס בישראל והעברת מידע מנותני
שירות המטבע לרשות המיסים.

התעריף לביצוע פישינג במסלקה יירד

ה

ממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון,
דורית סלינגר ,פרסמה בשבוע
שעבר עדכון לחוזר "תשלום עבור
שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית",
לפיו התעריף המקסימלי בגין בקשת מידע
באופן חד פעמי מכלל הגופים המוסדיים
שייגבה מבעל רישיון (פישינג) יירד ל־20
שקל ,וזאת במקום  28שקל לסוכן ו־ 40שקל
לאדם שאינו בעל רישיון .השינויים ייכנסו
לתוקף ב־ 1במאי .2017
בנוסף פורטו בחוזר שלושה תנאים
שבקיומו של אחד מהם יזוכה בעל הרישיון
במלוא הסכום ששילם .ברשות אמרו כי
לאחר בחינת אופן יישום ההוראות נמצא
כי מנגנון הזיכוי הקיים אינו יעיל במקרים
של יתרות נמוכות ומיעוט מוצרים ,ועל כן,
אינו ממלא את הייעוד שלשמו נוצר .כמו כן,
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טל .ישתתף בכנס הפנסיוני

מכיוון שהזיכוי מבוסס על מידע שנאסר על
המסלקה לשמור ,הוא גם אינו ניתן לבקרה.
לפיכך מוצע לבטל את מנגנון הזיכויים
ובמקביל להפחית את המחיר המרבי עבור
פעולה זו ל־ 20שקל .במקביל ,יופחת המחיר
גם לאדם הפונה למסלקה באופן עצמאי
ל־ 20שקל.

בחוזר החדש שונה גם מחיר פעולת העברת
בקשת מידע בתדירות קבועה עבור כלל
לקוחותיו של בעל רישיון ,בהתאם לתדירות
המבוקשת ,כך שהמחיר מהווה את התשלום
בעד כלל המוצרים של הלקוח בכלל הגופים
המוסדיים ,במועד שבו הועבר המידע.
בתגובה אמר סו"ב אריה אברמוביץ,
נשיא הלשכה ,כי "יש שיפור רב במערכת
היחסים בין הסוכנים למסלקה ,ומנכ"ל
המסלקה ,עמיר טל ,צפוי להשתתף בכנס
הפנסיוני באילת .אנחנו מרוצים שבחוזר
האחרון גם ירד מחיר ה"פישינג" במסלקה
לסוכנים ,כפי שסוכם .נפתח דף חדש עם
המסלקה הפנסיונית ,ואנחנו מקווים לפתח
עם המסלקה תוכנות מיוחדות לטובת סוכני
הביטוח.
רונית מורגנשטרן

לקראת הכנס

סקר שביעות רצון הסוכנים
הפנסיונים ייחשף בכנס אילת

בכירי ענף הביטוח ,שרים ,ראשי הרגולציה וח"כים ישתתפו בכנס ביטוח חיים ופנסיוני
באילת בעוד שבועיים

רונית מורגנשטרן

כ

 1,700אנשים צפויים להשתתף
בכנס ביטוח חיים ופנסיוני
ה־ 38של לשכת סוכני ביטוח
באילת .הכנס ,תחת הסלוגן "מחשבים
ערך מחדש" ,ייערך ב־23־ 20למרץ
(ב־ה) במלון דן אילת .כנס ביטוח חיים

ופנסיוני יכלול הרצאות מקצועיות,
מושבי שיח מרתקים בהשתתפות נציגי
הרגולציה והכנסת ,הופעות בידור,
מסיבות ואירועי קוקטייל .בנוסף,
ב־20־ 19למרץ (א־ב) ייערך כנס MDRT
ישראל.

יום שני – 20.3.17

יום שלישי – 21.3.17

יום רביעי – 22.3.17

הכנס ייפתח בטקס רב
משתתפים במלון הרודס
ובהנחיית הקומיקאית
אלינור סלע .בטקס ישתתפו
בין היתר ח"כ צחי הנגבי שר
התקשורת ,גדעון סער יו"ר
הוועדה הציבורית לבחינת
עתיד ענף הביטוח ,דורית
סלינגר הממונה על שוק
ההון ,ד"ר גיא רוטקופף
מנכ"ל איגוד חברות הביטוח,
סו"ב יובל ארנון ,יו"ר הועדה
הפנסיונית בלשכה ,וסו"ב
אריה אברמוביץ נשיא
הלשכה.

נשיא הלשכה יארח לשיחה
אישית את יו"ר מגדל ,יוחנן
דנינו ,ויוצגו תוצאות סקר
שביעות רצון הסוכנים
הפנסיונים מחברות הביטוח.
סגן בכיר לממונה על שוק
ההון ,ביטוח וחסכון ,יואב
גפני ,ידבר על עמדת
הרגולטור בנושא מוכרנים
ומכירות טלפוניות ,מנהל
מיזם הפרישה בלשכה ,סו"ב
רון קשת ,ירצה על הערך
המוסף של הסוכן .לאחר
מכן יערך שיח מיוחד בנושא
ביטוח מנהלים  VSקרן
פנסיה בהנחיית סגן יו"ר
הוועדה הפנסיונית ,סו"ב
אבי אקהאוס ,ובהשתתפות
הסוכנים סו"ב צבי לב וסו"ב
יעל לוי .אחר הצהריים תיערך
הרצאה מיוחדת של יו"ר ועדת
הכספים ,ח"כ משה גפני,
ובערב תיערך הופעה של עילי
בוטנר וילדי החוץ שיארחו את
קרן פלס.

הבוקר יפתח עם הרצאה
של היועץ המשפטי של
חברי מחוז חיפה והצפון,
עו"ד ליאור קן דרור בנושא
החוזר החדש של אובדן
כושר עבודה ,נשיא להב ,עו"ד
רועי כהן ידבר על פנסיה
לעצמאים ,מנהל רשות
המיסים ,משה אשר ידבר
על תוכניות רשות המיסים
והקשר לעולם הביטוח,
עיתונאי גל"צ ,עודד לבינסון,
ינחה פאנל בנושא פיננסים
בהשתתפות מנהל תחום
הדיגיטציה במגדל ,תומר
רובינשטיין ,מנהל תחום
טכנולוגיות מידע ברשות
שוק ההון ,אלי טובול ,מנהל
תחום תאגידים ב"טריא",
יאיר בן דוד ויו"ר תת הוועדה
לפיננסים בלשכה ,יוסי ורסנו.
לאחר מכן יתקיים דיון בנושא
קופות גמל והשקעה VS
פוליסה לחיסכון בהשתתפות
הסוכנים יגאל הררי ויונתן
לוייב .אחר הצהריים תיערך
הרצאה מיוחדת של שר
הביטחון לשעבר ,משה (בוגי)
יעלון ובערב יתקיים המופע
"הללויה" בהשתתפות קובי
אשרת וחברים.

סער

הנגבי

אברמוביץ
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בוטנר

יום חמישי –23.7.17

זוהר

כהן

ארנון

הממונה על השכר והסכמי
העבודה במשרד האוצר,
ערן יעקב יערוך הרצאה
בנושא הסכמי שכר ותנאים
סוציאליים של העובדים,
הפרשן הכלכלי של מעריב,
יהודה שרוני ,יארח לשיחה
אישית את שר הכלכלה
אלי כהן ,ולאחר מכן
יתקיים רב שיח בנושא
הפנסיה בהשתתפות
מרכז הקואליציה בוועדת
הכספים ,ח"כ מיקי זוהר,
ח"כ עודד פורר ,יו"ר סיעת
ש"ס ח"כ יואב בן צור ,וסו"ב
יובל ארנון.

חדשות הביטוח

מנכ"ל איגוד חברות הביטוח" :עולם הביטוח
יחזק את הכלכלה בישראל ויביא עמו עידן
חדש לחברות הביטוח ולאזרחים"
את הדברים אמר ד"ר גיא רוטקופף בטקס חנוכת המשכן החדש של איגוד
חברות הביטוח ,בהשתתפות בכירים רבים מענף הביטוח
יובל הירשהורן

ב

סוף השבוע שעבר התקיים טקס קביעת
מזוזה וחנוכת בית במשכן החדש של
איגוד חברות הביטוח ,במגדלי משה
אביב שברמת גן .הטקס נערך במעמד בכירים
מעולם הביטוח ,ביניהם סגן שר האוצר ,ח"כ יצחק
כהן ,הממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון,
דורית סלינגר ,סו"ב אריה אברמוביץ ,נשיא
לשכת סוכני ביטוח ,רענן שמחי ,מנכ"ל לשכת
סוכני ביטוח ,ויואב גפני סגן בכיר לממונה על
שוק ההון.
ח"כ כהן ניצל את ההזדמנות כדי להודות
לראשי חברות הביטוח שנרתמו בגל השריפות
האחרון והסכימו לכסות חלק מהוצאות הפיצויים
לנפגעים ,למרות שהפוליסות התקפות לא כיסו
את כל נזקי השריפות" .ממשלת ישראל מברכת
אתכם ,ראשי החברות ,שנרתמו ללא כל מגבלה
וללא כל לחץ ,לקריאה של שר האוצר ושלי
בעקבות גל השריפות שהתרחש בחודש נובמבר
האחרון .חברות הביטוח הפגינו תמיכה בכל
אזרחי המדינה שחששו כי יוותרו ללא כל כיסוי
ביטוחי .זה היה רגע הרואי ועל כן יש להודות
ולהוקיר את חברות הביטוח ואת העומדים
בראשם".

שיתוף פעולה פורה

יאיר המבורגר ,יו"ר איגוד חברות הביטוח,
וד"ר גיא רוטקופף ,מנכ"ל האיגוד ,הודו באופן
אישי לסגן שר האוצר ולממונה על רשות
שוק ההון על הכבוד הרב שהעניקו לענף

גיא רוטקופף ,יצחק כהן ,דורית סלינגר ויאיר המבורגר

בהשתתפותם הפעילה בטקס .המבורגר בירך את
שיתוף הפעולה של האיגוד עם סלינגר ואנשי
רשות שוק ההון ,שהביאו להסכמות בנושא
סולבנסי .הוא הוסיף כי “עולם הביטוח עובר
שינויים רבים הקשורים ,בין היתר ,לרגולציה.
אני מברך את שיתוף הפעולה של האיגוד עם
סלינגר ,תפקידנו הוא לקדם את ענף הביטוח".
בנוסף ,ציין המבורגר את מעורבותו של סגן
שר האוצר בפעילות ענף הביטוח והפיננסים
וכינה אותו "ידיד וחבר אמיתי של חברות
הביטוח'" .עוד ציין המבורגר ,כי הוא מביע צער
על החלטתה של מגדל לפרוש מאיגוד חברות

רוצה להיות
אלוף בביטוח?

החממה לאלופים בביטוח מגייסת סוכנים

הביטוח וקרא לה לחזור לאיגוד.
"אני מברכת את היוזמה לשיתוף פעולה של
חברות הביטוח עם הרשות שאני עומדת בראשה.
עלינו לפעול יחד כדי להמשיך ולהביא להישגים
רבים לענף הביטוח והפיננסים תוך שימת דגש
על ציבור המבוטחים" ,אמרה סלינגר.
ד"ר רוטקופף הוסיף" ,אני מאמין שבשיתוף
פעולה הדוק עם סלינגר ומשרד האוצר,
במעורבותו האישית של סגן שר האוצר ,יחד עם
חברות הביטוח ,עולם הביטוח יחזק את הכלכלה
בישראל ויביא עמו עידן חדש לחברות הביטוח
ולאזרחים".

קבוצת קמפוליסה הפרוסה בכל רחבי הארץ ,פותחת את שעריה
לקליטת סוכנות וסוכנים מצליחים ומזמינה אותך להצטרף להצלחה
ולהנות מהגודל ,העוצמה ,היתרון הטכנולוגי וההון האנושי והמקצועי שלנו.

הצטרפו אלינו – בואו להיות חלק ממשפחת קמפוליסה
לפרטים אנא צרו קשר:

טלkobi@campolisa.co.il | 050-5330770 :

www.campolisa.co.il
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קבוצת קמפוליסה
חממה לאלופים בביטוח

לקראת הכנס

יו"ר  MDRTישראל" :הסניף הישראלי
הוא הגדול והמוביל באירופה"

כנס  MDRTבאילת יתמקד השנה במנהיגות עסקית ,רגולציה ותרומה לקהילה * אלון אבן חן ,יו"ר MDRT

ישראל" :למרות שאנחנו מדינה קטנה ,אנחנו תורמים משמעותית למועדון העולמי והוא בהחלט מכיר בכך"
רונית מורגנשטרן

כ

כנס  MDRTהארצי ,שיתקיים ב־20־19
במרץ ,יום לפני הכנס הפנסיוני של
הלשכה באילת ,יתמקד השנה במנהיגות
עסקית ,רגולציה ותרומה לקהילה .בכנס יתארחו
חברים מובילים במועדון הבינלאומי היוקרתי
ובהם אסווין צ'האוהן ,מנהל איזור אירופה והמזרח
התיכון ב־ ,MDRTסו"ב יוסי מנור יו"ר MDRT
אירופה .בכנס יתארחו גם סו"ב אריה אברמוביץ,
נשיא לשכת סוכני ביטוח ושמעון מירון ,מנכ"ל
הכשרה ביטוח.
הכנס יעסוק בין היתר בקשיי הרגולציה והדרכים
להתמודד עמם ,מודלים חדשים להשקעות,
ותהליכים במשרד הסוכן לאור השינויים ברגולציה.
בנוסף ,יתקיים דיאלוג בין הנהלת המועדון
עם החברים ,וחברי  MDRTבכירים ישתפו את
המשתתפים בשינויים בעסקיהם.
זהו כנס  MDRTאילת ראשון עבור יו"ר MDRT
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הפנסיוני ,אומר אבן חן כי "הסניף
ישראל ,סו"ב אלון אבן חן ,שהחליף
הישראלי הוא הסניף הגדול והמוביל
את יוסי מנור לפני כ־ 9חודשים .אבן
באירופה .הוא גדול אף יותר מזה של
חן הוא מסוכני הביטוח הוותיקים
אנגליה ,שנחשבת למולדת הביטוח.
בארץ בתחום ביטוח החיים והביטוח
למרות שאנחנו מדינה קטנה ,אנחנו
הפנסיוני ,בו הוא פועל מאז  ,1975והוא
תורמים משמעותית למועדון העולמי,
בעל תואר  - CLUהתואר הבינלאומי
וה־ MDRTבהחלט מכיר בכך".
הגבוה ביותר לסוכן ביטוח חיים.
אבן חן
בהתייחסו לסוגיית הרגולציה בישראל אמר
אבן חן הוא חבר ותיק במועדון הבינלאומי
היוקרתי לביטוח חיים ה־ ,MDRTהמונה כיום כ־ 50אבן חן כי "הבעיה בארץ אינה עם עיקרון הרגולציה
אלף חברים מ־ 67מדינות בכל רחבי העולם .הוא אלא עם תכיפותה ,ופעמים רבות חוסר הסדר שבה
הצטרף לארגון לפני  38שנה ,ומזה כ־ 21שנה הוא והיעדר דיאלוג מספק ומקדים עם גורמים מקצועיים
נמצא בדירוג המוביל שלו – " ,"top of the tableבענף הביטוח" .בנוסף ,הוא מתנגד לכך שתגמול
המונה חברים בעלי הכנסות מעמלות על מכירת הסוכן יתבצע על ידי המבוטח ולא המבטח" .סוכן
ביטוחי חיים ,פנסיה ופיננסים בשווי  558אלף דולר הביטוח צריך לקבל את עמלתו מחברת הביטוח ולא
בשנה לפחות .פי  6מהכנסות מעמלות המחייבות מהלקוח ,אלא במקרים של שירותים נוספים שאינם
חלק מהמוצר שרכש הלקוח ,ועליו מתוגמל הסוכן
חבר רגיל של ה־.MDRT
בראיון למגזין "ביטוח ופיננסים" של הכנס מהמבטח".

חדשות הביטוח

“הופכים חזון למציאות”

כנס סוכנות אליפים לשנת  2017אירח את ראשי עולם הביטוח והיה בסימן ההתפתחות הטכנולוגית
ונחיצות הסוכן

רונית מורגנשטרן

ס

וכנות הביטוח אליפים קיימה ביום
שני השבוע כנס שנתי מרשים ורב
משתתפים במיוחד .באולם נכחו
מעל  400סוכנים ,עובדי אליפים ובכירי חברות
הביטוח ,בינהם יאיר לוינשטיין ,מנכ"ל אלטשולר
שחם קופות גמל ,שסקר בפני הסוכנים הזדמנויות
חדשות שנפתחו בתחום הגמל וביטוחי חיים ,נעמי
גיסר נתן ,סמנכ"ל הראל ,מישל פרז ויעל יריב,
סמנכ"לים במנורה ,ובכירי הלשכה בראשות
נשיא הלשכה ,סו"ב אריה אברמוביץ ,שהתייחס
בין היתר לאישור החוק להפרדת תגמול הסוכן כנס אליפים
מדמי הניהול" ,אנו גאים בהישג פורץ הדרך
לסוכן יישומים מתקדמים כמו השוואות מחירים
שיחזק את מעמד הסוכן ואת תדמיתו ,וכן יבטיח
בכל תחומי ענפי הביטוח ,הפקת פוליסות ומידע
את עתידו בענף הביטוח" ,אמר אברמוביץ.
לצדו היו גם מ"מ נשיא הלשכה ,סו"ב אורי צפריר ,עדכני בתחומי הרגולציה ונהלי החברות“ .המערכת
ומנכ"ל הלשכה ,רענן שמחי .את הכנס פתח אלכס תחבר בין סוכני הביטוח לחברות ותאפשר לייעל
צ’רנומורדיק ,מנכ”ל אליפים שהתייחס להפיכת את תהליכי המכירה .הסוכן יתמקד בפיתוח עסקיו
החזון למציאות .גולת הכותרת של הכנס הייתה וישתלב בקלות בעולם הטכנולוגיה והדיגיטל”,
חשיפת " ,"elifim.spaceמערכת אינטרנטית אמר צ’רנומורדיק וקרא לסוכנים להצטרף למהלך
מובילה לקידום פעילות הסוכן .המערכת מספקת של הסרת חסמים וייעול תהליכי הפקת הפוליסות,

המכירה והשירות במשרדי הסוכנים.
ניר כהן ,המשנה למנכ”ל הראל ,דיבר על
הכלים הדיגיטליים המתפתחים ומחויבות
הסוכנים להפנימם בתהליכי העבודה ,מיכאל
ישיל ,משנה למנכ”ל הראל ,ואייל בן סימון,
משנה למנכ”ל הפניקס ,דיברו על נחיצותו של
סוכן הביטוח בעידן הטכנולוגי“ .רק סוכן ביטוח
יכול להביא את כמות הרגש הנדרשת למכירת
ביטוח ,ואף טכנולוגיה או רובוט לא יחליפו” ,אמר
בן סימון.
מיכאל קלמן ,המשנה למנכ”ל מנורה ,ואלעד
שלף ,משנה למנכ”ל מנורה ,הציגו את האיומים,
השינויים וההזדמנויות העסקיות בעולם ביטוחי
העסקים המשתנה ,שלומי נחום ,סמנכ”ל בכיר בכלל
ביטוח ,הבהיר את חוזר השרברבים העתיד להיכנס
לתוקף וטיוטת חוזר מוסכי ההסדר והשמאים ,גד
מילר ,מנהל מכירות ארצי של מגדל ,נתן סקירה
יסודית לאן פניו של שוק ביטוח החיים ,וטיירי
גננסיה ,מנכ”ל טריפ גרנטי ,דיבר על האפשרות
לבטל נסיעה לחו”ל מכל סיבה.

סייבר ,מיזם לויד'ס ומועדון הסניורים
עמדו במרכז יום העיון של מחוז השרון

מ
צילום :אייל גליה

על  120סוכני מחוז השרון של
לשכת סוכני ביטוח הגיעו שלשום
ליום עיון שנערך באולם גלובוס
גרופ בקניון פתח תקווה.
לאחר דבריי פתיחה של יו"ר המחוז ,סו"ב דני
קסלמן ,על פעילויות הסניפים בשנה החולפת,
הוצגה תכנית העבודה לשנת  2017הכוללת
 4ימי עיון מחוזיים שיערכו בכל סניף" .זאת
בנוסף לימי העיון הארציים שעורכת הלשכה
ושני כנסי אילת" ,הדגיש קסלמן.
קסלמן ואנגלמן בכנס השרון
יו"ר סניף נתניה ,סו"ב יוסי אנגלמן,
בנושא פעילות הסייבר ,הפתרונות הביטוחים
סיפר על הצלחת פרויקט הסניורים וסדנת
"פריצת דרך" ,הסדנא הראשונה במסגרת ואופן התנהגות חברות הביטוח בזמן אירועי סייבר,
המועדון הנמצאת לקראת סיומה ,כשההרשמה סו"ב דותן ויגודסקי ,חבר הוועדה לביטוח כללי
לסדנא השנייה ,שצפויה להתחיל ב־ 19במרץ ,הרצה לסוכנים על ייעול עבודת הסוכן לתביעות
כבר מלאה" .אחד הסוכנים ביום העיון המשתתף רכב צד ג' ,לרבות פעילות הוועדה לביטוח כללי,
בסדנת פריצת דרך ,עלה וסיפר לנוכחים על בניסיון להגיע לפתרונות מול חברות ההשכרה
החוויה ,המקצועיות וההעשרה שסדנא זו העניקה והליסינג ,עו"ד ארז קדם העוסק ביעוץ ובניהול
סיכונים בביטוח לחברות ועסקים גדולים ,העביר
לו" ,סיפר קסלמן.
עו"ד ליאת הר טוב העבירה סקירה מקיפה סקירה על מציאת פתרונות בבעיות שנוצרות
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טרם כריתת הביטוח.
בנוסף ,סו"ב אריאל מונין ,יו"ר הוועדה
לביטוח כללי בלשכה ,סקר את פעילות
הוועדה מול חברות הביטוח בנושא נזקי
מים וצנרת ,עודד צסרקס סיפר על מיזם
"לוידס" המשותף לחברתו וללשכת סוכני
ביטוח ,שהניב עד כה הצלחה רבה ,ונשיא
הלשכה ,סו"ב אריה אברמוביץ ,ערך שיחה
עם הסוכנים על נושאים בהם הלשכה עוסקת.
בין ההרצאות הזמין יו”ר סניף פתח תקווה,
סו”ב מולי זליג ,את שחר גולדרינג ,בן ה־,12
נגן כינור ממודיעין שהוא כוכב עולה בתחום.
כמו כן ,הוא העניק זר פרחים בשם הלשכה לסו”ב
אריק מרכוס ,שקיבל לאחרונה את אות יקיר
העיר פתח תקווה על פעילותו הקהילתית.
בנוסף ,שי שמש ,מנהל השיווק של הסניפים
והמחוזות בלשכה ,קיבל זר פרחים "כהוקרה על
הסיוע המעולה שלו לארגון אירועי המחוז" ,מציין
קסלמן.
רונית מורגנשטרן

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

פליפ גרין יכסה את הגירעון
להצלת הפנסיה של עובדיו

ה
צילוםfotolia :

מיליארדר היהודי בריטי ,פליפ גרין ,נכנע ללחצי הפרלמנט
הבריטי והסכים להזרים מאות מיליוני ליש״ט להצלת קרנות
הפנסיה של אלפי עובדיו .הוא הגיע לשני הסכמים משמעותיים עם
נאמני קרנות הפנסיה של רשתות האופנה בבעלותו ורשת הכלבו BHS
שקרסה.
לפי ההסכם הראשון ,גרין
הסכים לכסות חלק ארי
מהגירעון של קרן הפנסיה של
עובדי רשת חנויות הכלבו,
שמגיע ל 571-ליש"ט .גרין
התחייב להעביר  363מיליון
ליש״ט כדי לכסות את גירעון
בקרן הפנסיה שצריכה לשלם
פנסיה ל־ 11,000עובדים.
בנוסף ,הוא התחייב לכסות את
פיליפ גרין .נכנע ללחץ הפרלמנט הבריטי
רוב הגירעון בקרן הפנסיה של
מאות המועסקים ברשתות האופנה שלו ,בכך שיעביר  50מיליון ליש״ט
בכל שנה .על פי ההערכות הגירעון בקרן זו מגיע לסכום של 190
מיליון ליש״ט.

חברת הביטוח US1
מחפשת קונים

ב

ניגוד לרושם שנוצר בארץ ,יש קונים לחברת ביטוח

אמריקאית שנמכרת .חברת ההשקעות הקנדית OMEN
הודיעה כי היא מוכרת את חברת הביטוח האמריקאית .US1

כמה קרנות השקעה כבר הביעו עניין בקניית החברה ,בינהן
 CARLYLE ,CVCו־.KKR
החברה האמריקאית הוקמה ב־ 1994ונמכרה בעת המשבר
הפיננסי על ידי גולדמן סאקס .מאז שנרכשה על ידי החברה
הקנדית היא ביצעה כמה רכישות של חברות ביטוח בינוניות.
יש לה מחזור הכנסות של מיליארד דולר בשנה ו4,400-
עובדים ב־ 140משרדים ברחבי ארה״ב .יש לחברה תיק ביטוחי
מגוון והיא גם נותנת שירותים פיננסיים ללקוחותיה.

בשירותי דרך
אין בערך רק

סוכן יקר ,מעתה ניתן לרכוש שירותי דרך וגרירה למשאית עד למשקל  15טון.
את השירות ניתן לרכוש דרך חברות הביטוח הבאות :מנורה ,מגדל ,כלל ,הראל,
ביטוח חקלאי ,הכשרה ,שומרה ,הפניקס ,שלמה ביטוח ,ק"ש חתמים וסקוריטס.

לפרטים פנה לחתם/ת בחברת הביטוח.
לקבלת פרטים נוספים ,קו חם לסוכני ביטוח03-5578822 :
*בהתאם לתנאי כתב השירות.
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קבוצת שגריר שירותי רכב בע״מ הנפח  ,8ת.ד 1715 .א.ת .חולון 5811701

 9 | 10במרץ 2017

 ‰מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל ‰ office@rbmedia.co.il

“מקצוע שמבוסס על שליחות”

סוכן צעיר

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד
המקצוע בעיניו  ‰השבוע :סו”ב אוהד ניסים ,סוכן עצמאי ב”אונביט” בחיפה

גיל – 29
מצב משפחתי – רווק
ותק במקצוע – שנתיים .בעל רשיון פנסיוני
וכללי
למה בחרת להיות סוכן ביטוח?
“אבא שלי כבר  40שנה במקצוע ,שמו מנחם
ניסים והוא מוכר מאוד בחיפה .גדלתי לתחום
ואני בעצם דור שני .גם חלק נכבד מבני
המשפחה שלי הם סוכני ביטוח כך שזה היה
טבעי שאגיע לשם”.
מה עשית לפני כן?
“לאחר הלימודים עבדתי כשכיר במשרד של
אבא ,ולפני קצת יותר משנה פתחתי עסק
עצמאי משלי בתוך המשרד שלו .אני משרת
את הלקוחות שלי וגם את הלקוחות של אבי
שהכירו אותי כשעבדתי מולם כשכיר”.
איך העבודה עם אביך? מה אתה מביא אתך
כסוכן צעיר למשרד?
“אבי הוא מקצוען בתחום הביטוח אבל קו
החשיבה שלנו לגבי שיווק למשל ,לא תמיד
חופף בגלל פערי הדורות .אני מאוד דיגיטלי ,רק
לאחרונה העליתי אתר עבור הסוכנות המכיל
תכנים משמעותיים ללקוחות ,מרחיב את
הידע שלהם והכל באופן חווייתי .בנוסף ,האתר
משמש פלטפורמה מצוינת לקידום העסק
והרחבתו .דבר דומה עשיתי גם בדף הפייסבוק
העסקי שלי”.
אתה משתמש בידע שרכשת בתחום המימון
לטובת עסקי הביטוח שלך?
“לאחר התואר באוניברסיטה חיפשתי עולם
מקביל אבל יותר דינאמי ,שאוכל לתת בו ערך
מוסף מעבר לישיבה מול מחשב ועריכת דו”חות
אקסל ,ואת זה מצאתי בביטוח .אני לא עוסק
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בהשקעות ומימון באופן ישיר אבל בהחלט
משתמש בידע שרכשתי בתחום המימון בכל
הקשור לחסכונות פרט וחסכונות פנסיוניים”.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
“בעלים של סוכנות גדולה משלי ואפילו בית
סוכנים ,שיהיה מותג מוביל בענף הביטוח
והפיננסים וייתן מעטפת של שירותים לכל
הנישות בענף .כבר היום אני מציב את הלקוח
בראש מעייני .אני עוסק לא פעם בדברים

תמונת
סוכן

תמונת
מעסיק

אתר הלקוחות
החדש

תמונת
לקוח

עסק
בקליק

דירה
בקליק

המכלול שלי

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

b13627/16573

תמונת
עמלות

ריסק

בקליק

“לסוכן הביטוח אין תחליף”

שאינם כדאיים לי כלכלית אבל פועל לטובת
לקוחות מאוכזבי חברות ביטוח או סוכנים
אחרים ,ומשיג בכך מוניטין טוב של שירות
ויושרה”.
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
“אני משתתף בסדנה של חברת הראל לסוכנים
צעירים ואני פוגש שם סוכנים צעירים שתענוג
לשבת לידם ולדבר אתם .הם דומים לי וגם להם
חשובה היושרה ,המקצועיות והלימודים – זה
העתיד של סוכני הביטוח .גם כל מאורעות
השריפה שהיו בכרמל גרמו לציבור להבין את
חשיבותו של סוכן הביטוח בעת צרה ,כמו גם
הפעילות הברוכה של לשכת סוכני ביטוח
לקידום התדמית של סוכן הביטוח .כל זה מביא
להבנה בציבור שלסוכן הביטוח אין תחליף והוא
כמו עורך דין או רואה חשבון”.
איזה טיפים יש לך לתת לסוכנים צעירים כמוך?
“ללמוד ,להתמיד ,לגשת לתחום הזה מתוך
אמונה שזה מקצוע שמבוסס על שליחות .בגיל
צעיר לא כל כך קולטים את זה .אני זוכר כילד
שאבא שלי היה אומר לי שהוא נמצא במקצוע
עם שליחות ולא הבנתי את זה .היום כשאני
בנעליים שלו כסוכן ,אני רואה את הערך המוסף
למבוטח ,אם זה בעת תביעה ,ייעוץ או שירות,
אני מבין את מושג השליחות.
“לסוכנים הצעירים אני אומר שהמקצוע
יכול לפרנס בכבוד אבל הרבה יותר מהכסף,
חשובה השליחות .אני קם בבוקר ולא חושב
כמה פוליסות אמכור היום אלא איך לעשות
את העבודה שלי הכי טוב ואיך ללמוד עוד
ועוד .כמובן שאני ממליץ לסוכנים הצעירים
להשתמש בכלים הטכנולוגיים ,בדיגיטציה.
לשמחתי ,רובם כבר שם”.

רגע משפטי

בית המשפט בתביעה נגד מנורה:
"טענת המשיבה חסרת שחר"
מנורה נתבעה כי שינתה את סטטוס פוליסת ביטוח החיים של
המבוטחת ללא אישורה וגבתה ממנה מס רווחי הון

עו"ד אורי בוים

ח

צילום אילוסטרציהfotolia :

שבתם שעם פרישתכם לגמלאות
כספכם בטוח בחברת הביטוח ותוכלו
להנות מהכספים והרווחים שצברתם?
בתביעה שהוגשה כנגד חברת מנורה ,עתרה ר',
מבוטחת כבת  71המחזיקה בפוליסת ביטוח חיים
במנורה ,בגין הטעייה ומרמה.
ר' ביקשה מבית המשפט שיורה
למנורה לשנות את הסטטוס של
פוליסות ביטוח החיים של המבוטחת,
המחזיקה בפוליסה מאז ,1970
לפוליסות מסוג "תשואה מובטחת",
זאת לאחר שמנורה שינתה על דעתה
את סטטוס הפוליסות של המבקשת
ל"משתתפות ברווחים" והמבקשת
חויבה בגין פעולה זאת במס רווחי
הון.
במסגרת התביעה ,מפרטת ר'
שורה של אירועים המצביעים על
הטעייתה פעם אחר פעם במשך
שנים עד שגילתה זאת .בסוף שנת
נזקיה של הנתבעת עמדו על  51,995שקלים
 ,2014כאשר פנתה למנורה על מנת
לבצע פדיון חלקי ,התברר לר' כי
העניין שלא צריך לקזז מס .אלא ששוב קיזזה
מהפדיון קוזז מס רווחי הון.
הפוליסות אשר היא היתה מבוטחת בהן ,הן מנורה את המס על דעת עצמה ,ואף טענה כי
פוליסות בעלות תשואה מובטחת ידועה מראש לאורך השנים הכסף שקוזז היה כדין וההחזר
אשר מומנו מאגרות חוב בטוחות שמאחוריהן מקורו בטעות .בחישוב אשר נערך על ידי
עומדת המדינה .תוכניות אלו שווקו עד סוף "פוליסי צ'ק" ,התברר כי נזקיה של ר' עומדים
 1990ולא חל עליהן מס .בשנת  1991החלו על סך של  51,995שקלים.
במהלך הדיונים בבית המשפט התברר כי
חברות הביטוח לשווק פוליסות אשר מנוהלות
במתכונת של השתתפות ברווחים ,אשר עליהן מנורה למעשה הטעתה את ר' ,כשביצעה
חל מס רווחי הון בהתאם לרווחים או להפסדים .שינויים בפוליסות על דעתה וללא כל הוראה
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לאחר התערבותה של חברת "פוליסי צ'ק" ,סך
המס שקוזז הוחזר.
בשנת  2016הבינה ר' כי לא תוכל להמשיך
לתת אמון בחברה אשר לאורך הדרך מנסה
לעשוק אותה והורתה למשוך את כל הכספים
אשר בבעלותה ,תוך שהזכירה שוב ושוב את

מפורשת בכתב מטעמה של המבוטחת .נציגי
מנורה התפתלו בחוסר נוחות על דוכן העדים
ואמרו שאינם יכולים להסביר את העניין ויכול
להיות שמדובר בטעות .מנורה ניסתה לטעון
כי ר' בקיאה בסוגי הפוליסות וכי מנורה פעלה
בהתאם להוראה שקיבלה מר'.

טענה חסרת שחר

בית המשפט נקט בלשון מאוד
ברורה כנגד מנורה בציינו כי "רק
מתוך רצון להימנע מנקיטתה של
לשון חריפה יותר אומר כי חסרת
שחר היא טענתה של המשיבה" .בית
המשפט קיבל במלואה את עתירתה
של ר' לאחר שקבע כי מנורה למעשה
הפרה את חובת הגילוי החלה עליה.
"על מנורה היה להכיר בציפיותיה
הסבירות של ר' ולוודא כי תנאיה לא
יורעו".
כיום ,קיים משקל משמעותי
לדוקטרינת הציפיות והסבירות
של המבוטח כמבוטח סביר .חובת
הגילוי של חברות הביטוח אל מול המבוטח
הפכה לחובה מרכזית שאליה התווספה חובה
נוספת ,אשר על פיה המבטח אמור לוודא כי
המבוטח מודע לפרטי עסקת הביטוח .לבסוף,
על המבוטחים לבדוק היטב ,איך חברות הביטוח
מטפלות בכספים שלהם  -כי לא פעם מתגלים
פערים ,בדרך כלל לרעת המבוטח.
הכותב ייצג את התובעת נגד חברת הביטוח

חדשות הביטוח

אורלן רשמה ב־ 2016הכנסות של
 170מיליון שקל מפרמיות

סוכנות הביטוח הוותיקה אורלן שעברה לאחרונה ממשפחת לוינסון לבעלות מלאה של
קבוצת מגדל ,סיכמה בסוף השבוע שנת פעילות מוצלחת באירוע לסוכנים ועובדים

רונית מורגנשטרן
זה אושר גדול לסכם כך את הפעילות של השנה
החולפת ובכלל .שנה של הטמעה מעל ומעבר
לכל הציפיות של האורלנט החדש עם עלייה
מטאורית בשימושים" ,סיפר מייסד אורלן והמנכ"ל
היוצא ,חגי לוינסון ,למאות הנוכחים באירוע סיכום
שנה שערכה סוכנות הביטוח אורלן .לוינסון אמר
כי מכירות אורלן בשנה החולפת הגיעו לכדי 170
מיליון שקל ,וכי המערכת הטכנולוגית שפיתחה
עבור סוכניה – "האורלנט החדש" ,זוכה להצלחה
מרשימה והיקף השימושים בה מגיע כבר לכ־250
אלף שימושים בשנה.
לאחרונה עברה אורלן ממשפחת לוינסון לבעלות
מלאה של קבוצת מגדל" .אני רוצה להודות לעופר
ולמשפחת אליהו לא רק על השלמת העסקה אלא

"

גם על המינוי של יוסי פרץ כמנכ"ל" ,אמר לוינסון.
פרץ ,שכיהן עד לא מכבר כראש חטיבת ביטוח
כללי בקבוצת מגדל ,הביע הערכה רבה לניהול
המוקפד והערכי של משפחת לוינסון וציין כי
"אנחנו פותחים את  2017במרץ רב ובנחישות גדולה
להמשיך ולהעצים את אורלן להישגים משמעותיים
נוספים .נמצה את כל היתרונות שמעניקה לנו
הבעלות המלאה של חברת האם – קבוצת מגדל,
ויחד עם זאת ,נרחיב את הפעילות ונצמח גם
בשיתופי הפעולה עם היצרנים המכובדים האחרים".
המנכ"ל המשותף היוצא של אורלן ,טל לוינסון,
אמר כי "אורלן עמדה ב־ 2016בכל היעדים ואף
מעבר לכך .היקף מכירות ביטוח החיים הגיע לכמעט
 30מיליון שקל ואני גאה במיוחד על כך שהתמדנו

ויצרנו את התשתיות שיבטיחו לאורלן את המשך
השגשוג עם צירופם של עשרות סוכנים חדשים
ביחידות העסקיות השונות".
המשנה למנכ"ל החדש של אורלן ,נעם גולד,
שכיהן עד לא מכבר כמנהל מרחב סוכנויות במגדל,
הדגיש בדבריו כי אורלן תמשיך ותפתח כלים
טכנולוגיים חדשניים כדי להבטיח לסוכני אורלן
ולעובדי החברה את ארגז הכלים העדכני והיעיל
בענף ,להעמיק את הקשר עם כל לקוח ,לעשות יותר
עסקים ,להרוויח יותר ובקלות .עוד הדגיש גולד כי
הוא שם דגש על מתן ערכים מוספים לסוכני אורלן
על מנת להמשיך ולצמוח בביטוח חיים ובביטוח
כללי וציין את החשיבות של הקשר הבינאישי עם
הסוכנים.

לוח הביטוח

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

דרושים
מעוניין לפרסם משרות דרושים כדלקמן-:
למשרד ביטוח ברחובות דרושים עובדים
למשרות חלקיות .עבודה מול קהל .רצוי ניסיון
קודם במשרד ביטוח .העבודה  5ימים בשבוע.
ניתן להעביר קורות חיים במייל ו/או בפקס.
 avi@aminut-cop.co.ilפקס 089461896
המשרות מיועדות לנשים וגברים כאחד.
למשרד ביטוח בעל מוניטין באזור חיפה דרושה
לחצי משרה אלמנטריסטית איכותית ובעלת
ניסיון כולל שיווק .דיסקרטיות מוחלטת .נא
לשלוח קורות חיים והמלצות לת.ד 25155
חיפה 3125101
לחברת "לב-ארי סוכנות לביטוח" הממוקמת
ברעננה דרוש /ה מסלק /ת בעל /ת ניסיון.
העבודה כוללת סילוק תביעות רכב ,דירה.
משרה מלאה בימים א'-ה' בין השעות
08:00־ 16:00או 08:30־ .16:30תנאים טובים
למתאים/ה .שכר  7500שקל  +נסיעות ותנאים
סוציאליים המקובלים דרישות :ניסיון של לפחות
שנתיים בתחום סילוק תביעות חובה .היכרות
תוכנת בוסנובה /תוכנות הביטוח השונות יתרון.
אחריות ,אסרטיביות ,ראש גדול ,תודעת שירות
גבוהה .נכונות לעבודה ברעננה .המשרה מיועדת
לנשים וגברים כאחד לפרטים וקו"ח :יובל
uv.levari@gmail.com 054-7771578
למשרד ביטוח באיזור פתח תקווה דרושה
רפרנטית ביטוח חיים ,ניסיון  3שנים ,שליטה
מלאה בכול המערכות 5 ,ימי עבודה,
.Tene-ins@bezeqint.net
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דרושה פקידה לחצי משרה בטבעון 5 .ימים
בשבוע עם ידע במחשב .ליצירת קשר טל:
.050-5406635
דרושים סוכני ביטוח פנסיוני בעלי ידע רחב
בתחום הפיננסים וביטוח פרט להשתתפות במיזם
כל ארצי .רק סוכנים בעלי ניסיון של שנה לפחות
בתחום פגישות פרונטליות יוכלו להתקבל.
ניתן במעמד של שכיר חלקי ואו עצמאי חלקי.
דיסקרטיות מובטחת .למעוניינים בפרטים נא
לפנות אל shragalidor@gmail.com
לסוכנות ביטוח פרטית וותיקה בשרון דרוש /ה
סוכן ביטוח בעל רישיון להצטרפות לצוות של
 5עובדים ,לתפקיד הכולל ניהול ,תמיכה וטיפול
בתיקי ביטוח ,פנסיה ופיננסים .רשיון בביטוח
פנסיוני – חובה .הבנה בפנסיה ,ביטוחי מנהלים
ובביטוחי סיכונים בריאות וסיעוד .יתרון גדול
לבעלי ניסיון .אוריינטציה שיווקית ומכירתית.
יכולת עבודה בצוות שליטה בכל יישומי ותוכנות
המחשב :אלמגור ,באפי ,אופיס .יכולת ביטוי
טובה בכתב ובע"פ .המשרה מיועדת לנשים
וגברים כאחד למתאימים הזדמנות להתקדמות
אישית מקצועית ועסקית .לפרטים יש לפנות
ל :אתי דמבו  052-2428130קורות חיים למייל-
call@kesher-ins.co.il

שכירות משנה
להשכרה בשכירות משנה משרדים בצ'ק פוסט
לסוכני ביטוח אפשרות לתפעול אלמנטארי/
חיים בכל החברות .חנייה בשפע ,לפרטים
נוספים :שי052-8033305 -
 379מ"ר משרדים מפוארים משלבים חדרים
סגורים ואופן ספייס .שני חדרי ישיבות ,חדר
שרתים ארכיב ועוד קרית אריה פ"ת שני רכובות
מתחנת הרכבת .לפרטים משה  054-8101150או
moshe@etgarins.com

להשכרה בקרית אריה ליד מגדל ביטוח משרד
ואו דלפק עבודה .במשרדים חדר ישיבות וקשר
לחברות ביטוח ובית השקעות .מחיר לדלפק
סימלי  350שקל לחודש וחדר במחיר של 800
שקל לחודש .לפרטים ניתן להתקשר לשרגא
לידור 0546655736
להשכרה עמדת עבודה בסוכנות ביטוח במרכז
פתח תקווה .לפרטים ניתן לפנות אל עדי
054-2277146
להשכרה מיידית במשרד ביטוח יפהפה ותיק
ואיכותי מאוד בקניון עזריאלי במודיעין :שתי
עמדות עבודה מאובזרות לחלוטין ,קישוריות
לכל חברות הביטוח  ,שירותי משרד מלאים
לרבות מטבחון מאובזר מתאים לפקידות  /סוכן
 /מוקד מכירות ושיווק  /נציגות משרד מעיר
אחרת וכד' לפרטים :איל 052-2334332
eyal@sos-ins.co.il

להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח פנסיוני
באזור הבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות
התפעוליות הנדרשות מתאים גם למתמחה או
לסוכן פנסיוני הנמצא בראשית דרכו והזקוק
לתמיכה/הדרכה מקיפה 050-5293836
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 .במשרד כל השירותים
הנלווים .לפרטים :יגאל .050-8316594 -

amitdav26@gmail.com
להשכרה – מוקד טלפוני בתוך סוכנות ביטוח
בפ"ת – המוקד מאובזר בשולחנות וכסאות וכולל
עמדת מנהל משמרת וחדר צמוד למנהל המוקד.
לפרטים לפנות למאיר 0522248252

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
שאול פסטרנק מעוניין לקנות תיק ביטוח
אלמנטרי באזור תל-אביב 050-5332148 -
סוכנות ביטוח בצ'ק פוסט בחיפה פותחת דלת
למיזמים משותפים עם סוכני ביטוח עצמאיים
באלמנטארי/חיים
לרבות שרותי תפעול פנסיוניים לעסקים
לפרטים :שי052-8033305 -
להשכרה משרדי ביטוח צמודים לסוכנות חיתום
חיים ואלמנטארי בחיפה ניתן לקבל שירותי
תפעול לרבות מזכירות ,עו"ד לטיפול משפטי,
רו"ח לתפעול ממשקים פנסיוניים וחיתום
אלמנטארי לפרטים :שי052-8033305-
סוכן וותיק עם דור המשך מעוניינים לרכוש תיק
ביטוח אלמנטר באזור המרכז לפרטים אשר -
 , 0504414419איתי,0507888741 -
itay@edry-ins.co.il

סוכן ביטוח ירושלמי מעונין להשתתף עם סוכן/ת
ביטוח בהוצאות משרד שכוללים עובד/ת אפשרי
גם לשיתוף פעולה עסקי המשרד יכול להיות גם
במרכז הארץ טל 0504355888

להשכרה חדר לסוכן ביטוח ,עם כל התשתיות
בי פור יו סוכנות לביטוח בע"מ .מעוניין לרכוש
הדרושות ,ביד חרוצים בתל אביב ,בסוכנות
תיקי ביטוח .חיים ואלמנטרי .פתוח לשותפות
ביטוח איכותית .השכירות כוללת שימוש בחדר
ישיבות מכובד ,מטבח מאובזר ,בקיצור הכל מוכן ,כולל משרדים .סודיות מובטחת .סוכן ביטוח
ותיק michaele@b4-u.co.il 0528741331
להביא רק מחשב נייד .ליצירת קשר:

