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לשכת סוכני ביטוח
מאחלת חג שמח
לכל חבריה ובני
משפחותיהם
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מלכודת
הדבש של קרן
הפנסיה

"חברות הביטוח
מפרות ברגל
גסה את הנחיות
החוק וזכויות
ציבור סוכני
הביטוח”
נשיא לשכת סוכני ביטוח פנה
במכתב חריף לחברות הביטוח
ובתי השקעות ,הטוען
לתיאום מחירים בין הגופים
והפרת חוק הפרדת תגמול
הסוכן מדמי הניהול

“אנחנו מצפים
לפתרון כולל”
את הדברים אמר
סו”ב יואל זיו בתגובה
לרפורמה החדשה
בביטוח הסיעודי ‰
חברות הביטוח
שוקלות להגיש
בג”צ נגד
הרפורמה
| עמוד 2
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האם עלויות קרן
הפנסיה בפועל
יקרות בהרבה
מהסימולציה
שמציגים לכם?
| עמוד 14

איילון ביטוח
פרסמה מודל תגמול
חדש לסוכניה

עמוד 3

בכל דור ודור

לקראת החג פגשנו סוכני ביטוח
שהחליטו לצרף את ילדיהם לעסק
המשפחתי כדור ממשיך ‰
פרויקט מיוחד
| עמודים 12-9

הראשונה מבין
חברות הביטוח
שהציגה מודל חדש
להפרדת תגמול
הסוכן מדמי
הניהול
| עמוד 4

אתרים מתחזים
ל"הר ביטוח"
הלשכה פנתה לרשות
שוק ההון בבקשה
לבדוק אתרים
שמציעים שירותים
דומים בתשלום
| עמוד 15

חדשות הביטוח

חברות הביטוח שוקלות להגיש בג"צ
נגד הרפורמה בתחום הסיעוד
בענף מעריכים כי הפרמיות הפרטיות יתייקרו באופן משמעותי
 ‰יואל זיו" :זו לא הרפורמה שציפינו לה"

רונית מורגנשטרן

ש

ר האוצר ,משה כחלון ,והממונה על
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,דורית
סלינגר ,פרסמו בתחילת השבוע
רפורמה שאמורה להבטיח את מיצוי זכויותיהם
של מבוטחי הביטוח הסיעודי .ההוראות יקצרו
ויפשטו את תהליכי התביעה ,יגבירו את הוגנות
הליך מיצוי הזכאות וישמרו על אובייקטיביות
הבדיקה.
במרכז הרפורמה עומדות הוראות המחייבות
את חברות הביטוח להסתמך על הבדיקות
שמבצע ביטוח לאומי למבקשים לקבל קצבת
סיעוד .החברות לא יבצעו הערכת תפקוד
מטעמן במידה וקיים מידע מפורט לגבי מצבו
של המבוטח בהערכת תפקוד שביצע המוסד
לביטוח לאומי" .אנו ממשיכים לשפר את המענה
הסיעודי למבוטחים .חברות הביטוח צריכות
להתייחס למבוטחים הסיעודיים בכבוד ,לטפל
בהם במהירות ובהוגנות ואנחנו נחייב אותן לכך.
נקפיד שחברות הביטוח יפעלו למיצוי כל זכויות
המבוטחים בפוליסה וישלמו להם על פי דין על פי
דין" ,אמר השר כחלון.

התערבות פסולה

בחברות הביטוח שוררת מבוכה לנוכח
ההוראות החדשות ,ובעיקר ישנו זעם על
ההוראה להסתמך על בדיקות הביטוח הלאומי.
“זו התערבות פסולה בשיקולים עסקיים של
חברות פרטיות .גם מבטחי המשנה לא יסכימו
להוראות החדשות .יהיו חברות ביטוח שייצאו
מהתחום ,וזה יפגע רק במבוטחים שהממונה ושר
האוצר רוצים לפעול לטובתם .לא מן הנמנע
שנעתור לבג”צ נגד הרפורמה החדשה” ,טוען
בכיר בענף הביטוח.
בתגובה לרפורמה החדשה אומר סו”ב יואל זיו,
יו”ר הוועדה לביטוחי בריאות וסיעוד בלשכת
סוכני ביטוח כי “מצד אחד אנחנו מברכים על
הרפורמה שתקל ותשפר את זכויות מבוטחי
הסיעוד ,מצד שני ,זו לא רפורמה מקיפה כמו
שציפינו לה ,שכוללת אינטגרציה בין כל
הגופים העוסקים בסיעוד במדינה ,ולכן יש
בה בעיות .במדינת ישראל יש שלושה גופים
העוסקים בסיעוד :חברות הביטוח הפרטיות,
ביטוח לאומי ומשרד הבריאות .לכל אחד מהם
יש הגדרות אחרות למצב סיעודי המקנה קצבה.

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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שיתקבל בהסכמה לאחר
הממונה לא שינתה את ההגדרות
שכל הגורמים יישבו ביחד,
שקיימות בחברות הביטוח ,אלא
כולל סוכני הביטוח שחשוב
מחייבת אותן לקבל את פסיקת
להם פתרון מהיר וצודק
הביטוח הלאומי .אני לא רואה
למבוטחים שלהם”.
איך חברת ביטוח יכולה לקבל
גם סו”ב דב ברומר,
את זה כשבפוליסה כתובים
מומחה ובונה תכניות ביטוח
דברים אחרים ,ולכן לא אתפלא
סיעוד ,מברך על הרפורמה
אם חברות ביטוח יגישו בג”צ
החדשה אך מביע הסתייגות.
נגד הממונה ושר האוצר”.
לדבריו ,מבטחי המשנה של
לדבריו ,הרפורמה ישימה יותר
חברות הביטוח בישראל
לגבי  4.5מיליוני המבוטחים
בסיעוד בקופות החולים ,כי שם השר כחלון" :חברות הביטוח צריכות להתייחס יברחו מהביטוח הסיעודי
למבוטחים בכבוד"
עד סוף  ,2018והפרמיות
מדובר בתקנון שאפשר לשנות.
“אם החברות יצטרכו לשנות את הפוליסות ,יתייקרו משמעותית גם בקופות החולים" .חברות
מחירי הפרמיות יתייקרו משמעותית ,ויש סיכוי הביטוח ששילמו בממוצע רק  70%מהתביעות
שחלק מהחברות ייצאו בכלל מתחום הסיעוד .לא יוכלו להמשיך ולגבות פרמיות סבירות
הממונה צריכה להסדיר את זה .לא הוקדשה מהמבוטחים בקופות החולים בסיעוד ובפוליסות
מספיק מחשבה בהוראות החדשות ,כנראה בגלל פרט .התוצאה תהיה שרבים לא יקנו פוליסות
שהנושא מדובר וחשוב לשר האוצר להראות ביטוח סיעודי ,וההוצאות יועמסו ברובן על
שהוא מטפל בו .אנחנו מצפים לפתרון כולל ,המשפחות”.

עיקרי הרפורמה
קיצור ופישוט תהליכים
 .1הליך טיפול בתביעה – קביעת לוחות זמנים
פרטניים לכל שלב ומינוי נציג אישי שילווה
את המבוטח לאורך התביעה.
 .2פישוט מסמכי התביעה – חברות הביטוח
יסתפקו בטופס הגשת התביעה ובטופס ויתור
סודיות בלבד.
הגברת ההוגנות
 .1הגבלת חקירות – חקירות חברות
הביטוח יוגבלו .בנוסף ,ייאסר על החוקרים
להפעיל או לשדל את המבוטח לבצע
פעולות.
 .2מנגנון הכרעה – במידה וחברת הביטוח
ערערה על הערכת תפקוד שבוצעה ,ההכרעה
על זכאות המבוטח תתקבל על ידי מעריך
חיצוני שאינו תלוי בחברת הביטוח.
 .3ההוראות מחייבות את החברה והמעריך
לשקיפות מלאה מול המבוטח לאורך כל הליך
הבדיקה.
 .4המבוטח זכאי לערער בכל עת על קביעת

חברת הביטוח.
שמירה על אובייקטיביות הבדיקה
 .1הרחבת רשימת גורמים מקצועיים שרשאים
לבצע הערכת תפקוד וביטול ניגודי עניינים
 קביעת מספר מינימלי של מעריכים לכלחברה ומתן אפשרות לכל מעריך להצטרף
לרשימת המעריכים .בנוסף ,הוראות מגבילות
את יכולתה של חברת הביטוח להוציא מעריך
מהרשימה ,ואוסרות על ניגודי עניינים
והשפעה על מעריכים.
 .2איסור השפעה על מעריכים – ההוראות
מגבילות את המידע שחברת הביטוח תעביר
למעריך טרם ביצוע הערכה.
 .3בחירת מעריך אקראי לביצוע הערכת
תפקוד  -ההוראות קובעות מנגנון בחירה
אקראי שמבטל את יכולתה של חברת הביטוח
להשפיע על זהות המעריך הנבחר.
 .4תוצאות הערכת התפקוד מחייבות את
חברת ביטוח – החברות חייבות לפעול בהתאם
לתוצאות הערכת התפקוד.

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

נשיא הלשכה לחברות הביטוח" :טרם השכלתן לידע
את ציבור הסוכנים באשר למידת ואופי התגמול"
כך כתב אריה אברמוביץ במכתב חריף ,הטוען כי החברות מתנהגות כקרטל ,מפרות את החוק
ואת זכויות הסוכנים" :מדובר בהתאגדות שנועדה להגדיל את את רווחי חבריה ולבטל
את התחרותיות ביניהם"

רונית מורגנשטרן

ל

שכת סוכני ביטוח פנתה אל רשות
ההגבלים בבקשה לבדוק חשד לקרטל
ותיאום מחירים בין חברות הביטוח .הרקע
הוא העובדה שאף חברת ביטוח לא הציגה מודל
חדש עד ה 1-באפריל ,בהתאם לדרישת החוק
להפרדת תגמול הסוכן מדמי הניהול.
כפי שפורסם ב"ביטוח ופיננסים" בשבוע
שעבר ,גם ברשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
מניחים שאף חברת ביטוח לא רוצה להיות
הראשונה שתפרסם את המודל החדש שלה,
כשאז כולן יתיישרו לפיה .עוד טענו ברשות כי
צפוי שהמודלים של כל החברות יהיו דומים.
נשיא לשכת סוכני ביטוח ,סו"ב אריה
אברמוביץ ,אף שלח השבוע למנהלי חברות
הביטוח ובתי ההשקעות מכתב חריף הטוען
לתיאום מחירים בין הגופים והפרת חוק הפרדת
דמי הניהול מתגמול הסוכן שנכנס לתוקף ב1-

דברים בו סוכן ביטוח
באפריל.
נדרש לעבוד ולשווק
"טרם השכלתם לידע את
מוצרים מבלי שיהיה
ציבור הסוכנים באשר למידת
חתום על הסכם המעגן
ואופי התגמול ,תוך שאתם
את שיעור התגמול אינו
מפרים ברגל גסה את הנחיות
סביר" ,אמר אברמוביץ.
החוק ואת זכויות ציבור סוכני
"בשולי הדברים אעיר כי
הביטוח" ,כתב אברמוביץ
גם החתום מטה מאוגד
בפנייתו לחברות" .בשים לב
כסוכנות ומייחס חשיבות
לעובדה כי גם יתר המבטחים
אברמוביץ" :מייחס חשיבות
עליונה בהיותו בעל סוכנות
פועלים באופן דומה ,הרי
עליונה לתגמול"
ביטוח ,לתגמול לו הוא זכאי
שמחדליכם יכול ויחשב לקרטל
בעבור הפצת מוצרים של מי
שהרי הוא עונה על ההגדרה לפיה
מדובר בהתאגדות של ספקי מוצר או שירות מחברות הביטוח ,ובנסיבות יאלץ להפסיק את
שנועדה להגדיל את רווחי חבריה ולבטל את שיווק המוצרים ,עד להסדרת נושא העמלות.
בנסיבות אלה לא יהיה זאת משום ההפתעה
התחרותיות ביניהם".
אברמוביץ מאיים להפסיק את שיווק המוצרים באם ציבור סוכני הביטוח ינהג בשלב זה באופן
הפנסיוניים עד להסדרת נושא העמלות" .מצב דומה" ,מזהיר נשיא הלשכה במכתבו לחברות.

בשירותי דרך אין בערך
רק
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חדשות הביטוח

אריק יוגב" :המודל החדש יאפשר
המשך פעילות וצמיחה משותפת
בתחום הן לאיילון והן לסוכניה"

איילון ביטוח היא הראשונה מבין חברות הביטוח שהציגה מודל תגמול לסוכנים ‰
המודל לא כולל תגמול לפנסיה  ‰סו”ב יובל ארנון“ :הייתי מצפה למסלול נוסף אשר
ייתן לסוכן גם עמלת צבירה על החיסכון בביטוחי המנהלים או תגמולים לעצמאים”

רונית מורגנשטרן

א

יילון ביטוח פרסמה אתמול את מודל
התגמול החדש לסוכניה בתחום החיסכון
הפנסיוני .המודל מתייחס לביטוח
מנהלים ותגמולים לעצמאים ,ולא לפנסיה.
"מודל העמלות החדש מהותי עבורנו הן
מבחינת הקפדה על הנחיות הרגולטור והן
במסגרת פעילותנו המתמדת לשיתוף פעולה
מלא עם סוכני הביטוח הפועלים עמנו ,בהגינות,
שקיפות ,מחויבות ונאמנות" ,אמר אריק יוגב,
מנכ"ל איילון חברה לביטוח" .יישום מודל
העמלות החדש מביא לידי ביטוי הטבה ללקוחות
איילון בדמי הניהול ,ולסוכני איילון בתשלום
שקוף המשמר את עמלותיהם ואף מגדיל אותן
בחלק מהמקרים .אני בטוח שהמודל החדש
יאפשר המשך פעילות וצמיחה משותפת בתחום
הן לאיילון והן לסוכניה".
דורון שבתאי ,סמנכ"ל ,מנהל אגף שווק
ומכירות הוסיף כי "איילון הינה גם חברת
הביטוח הראשונה בענף אשר חתמה עם לשכת
סוכני ביטוח על אמנת שירות ואנו גאים להיות
הראשונים שמפרסמים את מודל התגמול החדש.
אנו מקפידים ומכבדים אמנה זו ונמשיך לפעול
בשקיפות והגינות הדדית גם בעתיד".
"המודל עוסק רק בביטוחי מנהלים ,תגמולים
לעצמאים וחסכון פרט" ,מסביר סו"ב יובל ארנון,
יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה" .על פניו
המודל נראה סביר אבל הייתי מצפה למסלול
נוסף אשר ייתן לסוכן גם עמלת צבירה על
החיסכון בביטוחי המנהלים/תגמולים לעצמאים.
לאור גישתה החיובית כלפי סוכני הלשכה ,אני
חושב שאיילון תוכל להוציא מסלול נוסף אשר
ייתן מענה לצורך זה".

ארנון ויוגב .התגמול לא כולל עמלת צבירה
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העמלות החדשות
ביטוח מנהלים ועצמאים

•תכנית חדשה של איילון בשם “פוליסל חדש”
עם דמי ניהול מינימליים מההפקדה השוטפת
בשיעור  3%ודמי הניהול המינימליים
מהחיסכון המצטבר – .0.5%
•עמלת נפרעים בגין הפרמיה המופנית
לחסכון  -העמלה השוטפת תהא  %1כולל
מע"מ מהפרמיה הנפרעת לכל תקופת
תשלום הפרמיה.
•עמלות היקף  70% -מעמלות ההיקף על
פי ההסכם עם הסוכן עד ה 31-למרץ 2017
בדמי ניהול  4%מהפרמיה השוטפת ו1.05%-
מהצבירה.
•עמלות היקף מיוחדות נוספות  -בסוף שנה
קלנדרית שבה תבדוק החברה את היחס שבין
פרמיית ניוד נטו לבין סך הפרמיה השנתית
לעמלה של הסוכן (פרמיה שוטפת שנתית)
באותה שנה .פרמיית ניוד נטו היא ההפרש
בין סך הפרמיה שנוידה על ידי הסוכן לקופות
ביטוח בחברה ממוצרים פנסיוניים בחברות
אחרות במהלך השנה הקלנדרית (פרמיה ניוד
נכנס) ,לסך הפרמיה שנוידה מקופות ביטוח
בתיק הסוכן בחברה לחברות אחרות במהלך
השנה הקלנדרית (פרמיית ניוד יוצא) .ככל
שהיחס יהיה בין פרמיה שנתית נטו לפרמיה
שוטפת שנתית יהיה גדול מ( 4-וקטן מ,)6-
תגדל עמלת ההיקף שיקבל הסוכן באותה
שנה ב .25%-ככל שהיחס בין פרמיה שנתית
נטו לפרמיה שוטפת שנתית יהיה גדול מ,6-
תגדל עמלת ההיקף שיקבל הסוכן באותה
שנה ב.35%-
•בסוף השנה הקלנדרית הראשונה תבדוק
החברה את סכום הביטוח למקרה מוות
בפוליסה .בפוליסה אשר בה סכום הביטוח
למקרה מוות יהיה שווה או גדול ל100-
משכורות מבוטחות ,תגדל עמלת ההיקף
שיקבל הסוכן ב 20%-בפוליסה.
•עמלת ריסק וא.כ.ע – ללא שינוי מההסכם
הקודם.

תוכנית פרט – יתרון פיננסי

•עמלה מצבירה  0.4% -כולל מע"מ בחישוב
שנתי ,מיתרת החיסכון המצטברת.
•עמלת היקף  -לא תשולם בגין הפקדות
שוטפות אלא בגין הפקדות חד פעמיות .לכל
 1מלש"ח הפקדות חד פעמיות מצטברות
שהופקדו במהלך אותה שנה וטרם נפדו
תשולם בסוף השנה עמלה בסך 3,000
שקלים.
•החזר בגין ביטולים (בגין עמלות ההיקף
ששולמו לפוליסה)  100% -החזר בגין
פוליסות שנפדו ב 12-החודשים הראשונים
לחיי הפוליסה 50% ,החזר בגין פוליסות
שנפדו בחודשים  24-13לחיי הפוליסה.

תוכניות פרט ("פוליסל בשבילך",
"משקיעים בילדים")

•דמי הניהול ירדו מ 4%-ל 3%-מינימום ודמי
הניהול המינימליים מהחיסכון המצטבר יהיו
.0.9%
•עמלת נפרעים בגין הפרמיה המופנית
לחיסכון – העמלה השוטפת תהא 1.5%
כולל מע"מ מהפרמיה הנפרעת לכל תקופת
תשלום הפנסיה.
•עמלות היקף  -עמלת ההיקף בגין מכירות
המוצר תהא בשיעור של  70%מעמלות
ההיקף על פי הסכם הסוכן ו/או הנספחים
השונים ,שיוחסה למוצר "פוליסל בשבילך"
שהיה בתוקף עד ל 31-במרץ  2017בדמי
ניהול  8%יורד ל 3%-מהפרמיה השוטפת
ו %1-מהצבירה.
•עמלת ריסק ואובדן כושר עבודה ללא שינוי
מההסכם הקודם.
•החזר בגין ביטולים (בגין עמלות ההיקף
ששולמה לפוליסה)  100% -החזר בגין
פוליסות שלא שולמו במלואן ב 12-החודשים
הראשונים לחיי הפוליסה 50% ,החזר בגין
פוליסות שלא שולמו במלואן בחודשים -13
 24לחיי הפוליסה.

חדשות הביטוח

סלינגר פרסמה הוראות להתאמת
ביטוח החיים להלוואת המשכנתא
הבנקים יחויבו לדווח לחברות הביטוח בכל רבעון על יתרת המשכנתא
להתאמת גובה הכיסוי של ביטוח החיים

רונית מורגנשטרן
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ממונה על רשות שוק ההון,
דורית סלינגר ,פרסמה
טיוטת חוזר ובה הוראות
להתאמת הכיסוי של ביטוח החיים
הנרכש לטובת הלוואת המשכנתא,
בהתאם ליתרת המשכנתא לאורך
השנים .החוזר ייכנס לתוקפו ב1-
ביולי.
בין היתר ,ההוראות מחייבות את
הבנקים לדווח בכל רבעון לחברות
הביטוח ,באמצעות ממשק דיווח
ממחושב ,על גובה יתרת הלוואת
המשכנתא ,והחברות מחויבות
להתאים את גובה הכיסוי
הביטוחי.
"במצב הקיים כיום" ,נכתב
בחוזר" ,תנאי פוליסת ביטוח
חיים למשכנתא נקבעים במועד
ההצטרפות לביטוח על סמך המידע
שנמסר באותו מועד על ידי הלווה
לחברת הביטוח .שינויים בתנאי
המשכנתא לאורך תקופת ההלוואה,
שיש בהם כדי להשפיע על תנאי
הפוליסה ,כגון שינוי שיעור
הריבית ,עדכון סכום או תקופת
ההלוואה ,עדכון סכום קנס פירעון
מוקדם וכדומה ,אינם ידועים
לחברת הביטוח ואינם באים לידי
ביטוי בתנאי הכיסוי הביטוחי ,אלא
אם המבוטח הודיע עליהם לחברת
הביטוח מיוזמתו .המשמעות היא

הביטוח בפוליסה ,תקופת
שייתכנו מקרים בהם הכיסוי
הביטוח והפרמיה החודשית
הביטוחי בפוליסה אינו
לתשלום לאורך כל תקופת
מתאים להלוואה עבורה הוא
הביטוח.
משמש כבטוחה לאורך כל
תקופת ההלוואה".
לצורך קיום ההוראות,
מחייבת הממונה להקים
הממונה דורשת מחברות
ממשק דיווח ממוחשב בין
הביטוח ליידע את המבוטח
חברת הביטוח לבין כל
בתוך  30יום מקבלת
אחד מהבנקים המלווים
המידע מהבנק על הפער
משכנתאות,
המעניקים
הקיים בין סכום הביטוח
אשר ישמש לצורך העברת
או תקופת הביטוח ,לבין
נתונים עדכניים לגבי יתרת
סכום ההלוואה או תקופת
ההלוואה המבוטחת .הממונה
ההלוואה ,בהתאמה .בנוסף,
אוסרת על חברות הביטוח
חברת הביטוח תיידע
ליידע את המבוטח תוך  30יום מקבלת המידע מהבנק
לשווק פוליסת ביטוח חיים
את המבוטח לגבי סכום
למשכנתא ללווים של בנק
הביטוח ותקופת הביטוח
בפוליסת ביטוח חיים למשכנתא שבינו לבין החברה לא קיים ממשק
המעודכנים ,ודמי הביטוח שנגבו
ממנו בהתאם לשינויים ביתרת הכוללת יותר ממבוטח אחד ,בקרות ממוחשב להעברת מידע כנדרש
ההלוואה גם במסגרת הדיווח מקרה ביטוח לאחד מהמבוטחים ,על פי חוזר זה ,ללא קשר לערוץ
חברת הביטוח תשלם את תגמולי ההפצה בו שווקה הפוליסה.
השנתי למבוטח.
הביטוח בגין המבוטח שנפטר.
הקמת ממשק דיווח
לאחר תשלום תגמולי הביטוח,
נושא אחר שמטופל בפוליסת הכיסוי הביטוחי בגין המבוטחים
ביטוח חיים למשכנתא הוא במקרה הנותרים בפוליסה לא יתבטל,
של פטירת הלווה .במקרה של והם ימשיכו להיות מבוטחים עד
פוליסה הכוללת מבוטח אחד ,לתום תקופת הביטוח הקבועה
תגמולי הביטוח בסך יתרת בפוליסה ,בגובה סכום הביטוח כפי
ההלוואה ישולמו לבנק המלווה .שהיה ערב קרות מקרה הביטוח.
אם סכום הביטוח המעודכן גדול חברת הביטוח תשלח לכל אחד
מיתרת ההלוואה ,ישולם ההפרש מהמבוטחים בפוליסה דף פרטי
ביטוח מעודכן ,שיכלול את סכום
למוטבים האחרים של המבוטח.

חדשות הלשכה

הבחירות לנשיאות הלשכה
יתקיימו ב 22-בנובמבר
בישיבת המועצה הודיע סו"ב אריה אברמוביץ כי הלשכה פועלת לאיתור עו"ד חיצוני
שישמש כיו"ר ועדת הבחירות  MDRT ‰ישראל אושר כמועדון הגדול ביותר באירופה
רונית מורגנשטרן
יריב ומיכל וינצר .מנור גילה כי המינוי שלו
באירופה הוארך עד סוף  ,2018למרות שהמינוי
הוא בדרך כלל שנתי.
סו"ב יואל זיו ,יו"ר הוועדה לביטוח בריאות
וסיעוד סקר את פעילות הוועדה והתייחס
לרפורמה בכתבי השירות ,שפגעה לדבריו
במבוטחים ,ולביטוח נסיעות לחו"ל ,על שינוייו
ואי מכירתו על ידי אנשים ללא רישיון לכך" .היה
לנו ברור שסוכני הנסיעות לא יקבלו את זה ונכון
להיום נקבע דיון בנושא ב 29.5-בבג"ץ" ,אמר זיו.

מערכת חדשה

אברמוביץ" :עובדי הלשכה לא מתעסקים בבחירות"

נ

ושא הבחירות לנשיאות הלשכה עלה
בישיבת המועצה שהתקיימה אתמול במרכז
הכנסים אווניו בקריית שדה התעופה,
בראשות סו"ב זאב פרלשטיין .נשיא הלשכה,
סו"ב אריה אברמוביץ ,אמר לחברי המועצה כי
"אנחנו כבר במגעים לגבי יו"ר ועדת בחירות
שיהיה עו"ד חיצוני .עובדי הלשכה לא מתעסקים
בנושא הבחירות ,אני מבקש מכל אחד שרואה
עצמו מועמד בבקשה לא לפנות בנושא לעובדי
הלשכה .בהזדמנות זו אני רוצה לאחל לכולנו
בהצלחה ובטוח שמערכת הבחירות תהיה מוצלחת
ונקייה מכל רבב".
בנוסף הודה אברמוביץ לסו"ב אריק ורדי ,רענן
שמחי ,סו"ב יובל ארנון וכל מי שעמלו להצלחת
הכנס הפנסיוני שהתקיים לפני שבועיים באילת
וכינה אותו "אחד הטובים".
ורדי הודיע לנוכחים כי הוא פורש מתפקידו
כיו"ר ועדת סניפים ומחוזות כדי להתרכז באירועי
וכנסי הלשכה הארציים" .התקופה הזו לא היתה
קלה עבורי ואני מאחל ליושבי ראש הסניפים
הצלחה בהמשך הדרך" ,אמר ורדי .בתגובה הודה
אברמוביץ לורדי ,על פעילותו כיו"ר סניפים
ומחוזות והודיע כי הוא לוקח על עצמו את התפקיד
בחודשים שנותרו עד סיום הקדנציה.
אברמוביץ התייחס גם לחוזר המוקדנים ולכך
שהממונה על שוק ההון אימצה את עמדת הלשכה
והחילה אותו גם על חברות הביטוח ,וגם לסוגיית
הסוכן המתפעל והסוכן המשווק ,שיצר כאוס בענף.
הוא הזכיר את העמדה המשפטית של הלשכה
שהועברה לפיקוח ,לפיה סוכן מתפעל ייחשב רק
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מי שמבצע סליקה ויש לו חשבון נאמנות" .העמדה
הזו הועברה לפיקוח על הביטוח ועד לרגע זה
אף אחד מהפיקוח לא אמר לנו שהעמדה הזו לא
מקובלת עליו .אבל אנחנו שומרי חוק ,ואם מחר
תצא הנחייה שתגיד שאנחנו נחשבים מתפעלים
מרגע שאמרנו למעסיק בוקר טוב ,נפעל על פי מה
שהפיקוח יקבע" ,אמר אברמוביץ.

רישיון מהמל”ג

"אנחנו רואים את האור בקצה המנהרה ולא,
זה לא רכבת .הטמענו מערכות מידע חדשות
ושני אתרי אינטרנט במקביל ,גם בלשכה וגם
במכללה .המערכות תהיינה מסונכרנות ,בין אם
זה אתר המכללה ואתר הלשכה יהיה מסונכרן עם
ה CRM-שלנו" ,אמר מנכ"ל הלשכה ,רענן שמחי.
רונן דניאלי ,מנהל המכללה לפיננסים
וביטוח ,גילה שהמכללה תעניק גם רישיון
כפול כולל בהשקעות והכרה מהמל"ג .לדבריו,
"אחרי מלחמות ארוכות ,בנושא הרישיונות,
קיבלנו סוף סוף את הרישיון מהמל"ג וההכרה
ממשרד הכלכלה ,מה שאומר שהלימודים ובית
הספר מוכרים ,ובפתח עומד פיקדון חיילים
משוחררים ועובדי השלטון המקומי לכל מי
שירצה לעשות שינוי פאזה לטובת נושא
מקצוע סוכני הביטוח".
סו"ב יוסי מנור ,יו"ר  MDRTאירופה ,בישר
לנוכחים כי "אושרנו כמועדון  MDRTהגדול
ביותר באירופה" ,והודה לסו"ב אלון אבן חן,
יו"ר  MDRTישראל .לדבריו ,הארגון העולמי
תרם לעמותת "גיבורים קטנים" שבניהול

סו"ב יובל ארנון ,יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני,
סיפר כי סוכם עם מנכ"ל המסלקה על מינוי
רפרנט מטעם המסלקה שיעבוד מול הלשכה
ותיבדק אפשרות של פיתוח שירותים נוספים על
הפלט של המסלקה ,כמו בדיקת עמלות בגין כל
מוצר .בנוסף גילה ארנון כי במסגרת פעילות
תת הוועדה לפיננסים מקודמים שני נושאים –
מיחזור משכנתאות והלוואות .P2P
סו"ב אריאל מונין ,יו"ר הוועדה לביטוח
כללי עדכן בנושא חוזר השרברבים שהיה
אמור להיכנס לתוקף בעוד חודשיים ונדחה
לספטמבר" .זו מהפכה דרמטית .תהיה רשימת
שרברבים שיוכלו לבחור מהם כמו מוסכי הסדר
וקנסות לשרברב שלא יגיע" .בנוסף סקר מונין
את פעילות מיזם הלוידס וגילה כי בחודשיים
מאז הושק המיזם נעשו למעלה מ 80-פוליסות,
שהניבו למעלה מ 1.5-מיליון שקל ,והקצב
רק הולך וגובר .מונין סקר גם את נושא כשל
השוק בביטוח רכב בחברות ליסינג וביקש מכל
הסוכנים להעביר אליו תלונות בנושא.
סו"ב ראובן רפ ,יו"ר ועדת טכנולוגיה,
סיפר על האפשרות המתגבשת לסוכנים
לקבל הסכמי שירות בנושא תפעול המשרד
במחיר טוב יותר ובהיקף גדול יותר" .אנחנו
נמצאים בבדיקה של שני כלים :חתימה מרחוק
וניהול משא ומתן ,ושיחה מרחוק באמצעות
טלפון וסמס ,כך שנוכל לחתום מרחוק על
כל מסמך שיהפוך ל .PDF-המסמך נמצא
בענן והלקוח רואה אותו ויכול לחותם עליו.
בעוד אנחנו בודקים את המערכת הזו הראו
לי מערכת אחרת שאפשר לעשות אותו דבר
בשיחת וידאו ,מה שעונה על מה שהמפקחת על
הביטוח רוצה שנהיה דיגיטליים ושהכל יהיה
מוקלט ומתועד".

כנס אילת

החיים כמעבר חציה

הספורטאית הפאראלימפית ,מורן סמואל ,מספרת על התמודדותה עם השיתוק שתקף
אותה בשיא הצלחתה וכיצד הצליחה להתגבר על המשבר ולהפוך למדליסטית אולימפית

רונית מורגנשטרן

מ

ורן סמואל ( )35ריתקה בכנס הפנסיוני
באילת את מאות סוכני הביטוח
שהקשיבו לסיפורה האישי והתובנות
שלה לגבי החיים כשהיא ישובה על כיסא
גלגלים ,אמצעי התנועה שלה מאז הפכה
למשותקת בפלג גופה התחתון לפני כעשר
שנים.
מורן היא ספורטאית פאראלימפית ,אלופת
העולם לשנת  2015בחתירה ,ובעלת מדליית
ארד באולימפיאדת ריו  2016לספורטאים
פאראלימפיים .היא גדלה בכרמיאל ,התמקצעה
בתחום הכדורסל ושיחקה בליגת העל בכדורסל
נשים .עד שבוקר אחד ,בהיותה בת  ,24חשה
קשיי נשימה וכאבי גב שהלכו והתגברו .מסתבר
שסמואל סבלה מהתפרצות מום מולד בכלי
דם בעמוד השדרה ,מה שהפך אותה למשותקת
בפלג גופה התחתון" .הייתה תחושה של תהום
שנפערה ,אבל מהרגעים הראשונים החלטתי לא
לוותר ושאני יכולה להתמודד עם המצב אליו
נקלעתי שלא ברצוני" ,אומרת סמואל.
לאחר תקופת שיקום השלימה את לימודיה
האקדמיים בפיזיותרפיה (ומאוחר יותר גם
השלימה תואר שני בחינוך והתפתחות בגיל
הרך) .יחד עם התאחדות ספורט הנכים תרמה
להקמתה מחדש של נבחרת נשים בכדורסל
כיסאות גלגלים ,איתה העפילה ב2011-
לאליפות אירופה ,ובמקביל הצטרפה גם
כשחקנית נבחרת הגברים בבית הלוחם בתל
אביב.
במסגרת פעילותה בספורט הנכים החלה
ב 2010-להתאמן בענף החתירה בסירת יחיד
וייצגה את ישראל כחותרת באולימפיאדת
הנכים לונדון ב ,2012-שם סיימה במקום
החמישי .בשנת  2013יצגה את ישראל
באליפות אירופה בכדורסל כיסאות גלגלים
כקפטן הנבחרת וסיימה במקום השביעי הכללי.
בתחרות זו נבחרה לאחת מחמש השחקניות
הטובות באירופה תחת הכותרת "All Star
."Team
היא התמחתה בחתירה למרחק של 1,000
מטרים ובאוגוסט  2014זכתה במדליית הכסף
באליפות העולם בחתירה שנערכה באמסטרדם.
ביוני  2015זכתה במדליית זהב בגביע העולם
בחתירה שהתקיימה באיטליה ,ובאוגוסט
באותה שנה זכתה במדליית הזהב באליפות
העולם בחתירה שנערכה באגם איגובלט במחוז
סבואה שבצרפת .סמואל זכתה בתואר החותרת
הפאראלימפית בעולם לשנת  ,2015ושנה
לאחר מכן זכתה במדליית ארד בגביע העולם
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"רצוי לעצור מדי פעם ולהסתכל לצדדים כדי להבטיח שאתה לא עומד להידרס"

ובמדליית ארד בתחרות חתירה במשחקים
הפאראלימפיים באולימפיאדת ריו.
כיום סמואל מעבירה הרצאות בכל הארץ
לגופים ומוסדות ,בהן היא משתפת בסיפור
חייה ואיך ניתן לצאת ממצב קשה ולהתחיל
מחדש.היא נשואה לבת זוגה ,לימור גולדברג,
מנהלת פרויקטים בהתאחדות לספורט הנכים,
ויחד הן מגדלות את ארד (ראשי תיבות של
אמונה ,רצון ודרך).
את זוכרת את עצמך כאדם לא מוגבל
גופנית?
“לא שוכחים את זה ,אבל גם היום אני לא
מחשיבה את עצמי מוגבלת אלא מתניידת
בצורה אחרת .נכון שאני לא מגיעה למדפים
הגבוהים בסופרמרקט ,מה שבעבר הרחוק
עשיתי בקלות ,עם הגובה שלי שמתנשא
ל 177-ס”מ והיום מכווץ בכיסא גלגלים .יש
רשימה מעצבנת של דברים שאני לא יכולה
לעשות אבל משתחררים מהרשימה הזאת
ומסתכלים יותר על מה שאני כן יכולה לעשות.
הייתי צריכה להיפרד מהדימוי הישן של הגוף
שלי .ברור שיש געגועים ,למשל כשאני רואה
מישהו רץ על חוף הים והייתי רוצה גם להיות
מסוגלת לעשות זה .אבל זה בסדר ,לכולנו יש
מוגבלויות וצריך לחיות אתן בשלום .אתה
לא צריך להיות הכי טוב בכל דבר אבל במה
שאתה טוב ,תעשה אותו ב 100%-של השקעה
ונכונות .להדגיש בפני עצמך את המסוגלויות

שלך ולהבין מי מהן באמת תקדם אותך”.

לא לפחד לנסות

איך ניתן להבחין במה אתה טוב ושכדאי לך
להשקיע בזה?
“אני באה מעולם הספורט אז החומרים שלי משם.
אם אתה לא טוב בריצה ,אתה תדע את זה לאחר
חמש דקות של ריצה והסיכוי שלך להשקיע בזה
ולהתמיד מאוד נמוך .זה לא אומר שלא צריך לשאוף
לשפר דברים שאנחנו לא טובים בהם ,אבל צריך
לדעת לנתב את האנרגיות למה שאנחנו חזקים
בו ,ואז התוצאות יהיו יותר טובות .אני למשל ,גם
אם אתאמן ללכת ,לעולם לא אוכל ללכת ,אז אני
משחררת ודוחפת את האנרגיות שלי למה שאני כן
יכולה וטובה בו .צריך לדעת איפה לשחרר ואיפה
לדחוף ,ואז לתעל לשם את מירב האנרגיות שהרי
אנחנו מוגבלים במשאבים וחבל לבזבז אותם לריק”.
זה אומר לא לנסות שוב לאחר שנכשלים?
“קודם כל ,לא לפחד לנסות ,וגם להיכשל זה
בסדר .החוק המרכזי בספורט ועסקים הוא לא
לפחד לנסות .בכל דרך ארוכה יש צעד ראשון,
אבל במשך המסע צריך לעצור ולבדוק אם כדאי
להמשיך .יש לי דימוי שאני קוראת לו 'דימוי
מעבר החציה' – אם אתה לא רוצה להידרס ,תמיד
תסתכל ימינה ושמאלה לפני שאתה מתחיל
לחצות את הכביש .ככה זה גם בחיים – תדע
לעצור מדי פעם ,להביט ימינה ושמאלה כדי
לוודא שאתה לא עומד להידרס”.

בכל

דור ודור

עסק משפחתי

במשרדי סוכנים רבים משתלב הדור השני בעבודה עם ההורים  ‰לקראת חג הפסח פגשנו אותם
ובדקנו למה החליטו ההורים להכניס את הילדים לעסק? איך הם מסתדרים ביניהם כשההורה
הוא גם הבוס? ומה השתנה במשרד מאז שהדור הצעיר נכנס אליו? התוצאות לפניכם.

רונית מורגנשטרן

"אחד מפרה את השני"
אריק ואלון ורדי

ס

ו”ב אריק ורדי ( )61ובנו
אלון ( ,)40הם שותפים
מלאים בסוכנות הביטוח
באשדוד שבבעלותם .אריק ורדי
מוכר לחברי לשכת סוכני ביטוח
כיו”ר הוועדה לאירועים וכמארגן
האולטימטיבי של כנסי הלשכה.
בנוסף ,הוא עומד מאחורי המיזם
הבין-דורי של הלשכה ומהווה דוגמה
אישית להצלחה של המודל שלה.
בגיל  22סיים אלון ורדי תואר
ראשון במנהל עסקים ומימון במכללה
למנהל בראשון לציון .לאחר שלא
מצא עבודה בתחום ,קיבל את הצעת
אביו והשתלב במשרדו כסוכן ביטוח,
כאשר בשנת  2009הקימו השניים
סוכנות משותפת בבעלות שניהם.
המשרד ממוקם במרתף הבית שהם
בנו ביחד.
אריק ,למה הצעת לאלון לבוא
לעבוד אתך?
“ראיתי שאלון לא מוצא עבודה
וחשבתי על כך שיש לי עסק טוב של
עשרות שנים ,ושטוב שיהיה לי דור
המשך כי חבל להפסיק את העסק .אלון קיבל את
ההצעה שלי ועבד בהתחלה כשכיר כדי להרגיש
את המקצוע ,ובמקביל הוא למד במכללה לביטוח
והוציא רישיון בתחום אלמנטרי וחיים .אחרי פרק
זמן קצר יחסית ,קנינו תיק ביטוח של סוכן ותיק
שלי והתחלקנו בעבודה – אני בפנסיוני וחיים
והוא באלמנטרי .אלון הצליח ליצור דו שיח פורה
עם בעלי העסקים שהיו מבוטחים בתיק ,ועד היום
אנחנו מחזיקים  90%ממנו”.
אתה רואה הבדלים בצורת העבודה שלכם?
“לכל אחד יש את סגנון העבודה שלו .כמובן
שאלון יותר טכנולוגי ודיגיטלי כמו בני דורו
הצעירים ,והוא הכניס שינויים בעבודת המשרד,
שהוא גם אחראי עליהם .הייתי פתוח ונתתי לו
יד חופשית .אלון גם מתחבר טוב יותר ממני
למבוטחים צעירים ,יש להם שפה משותפת ,וזה
עוזר לעסק”.
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האישית שלי ,לא לפחד להכניס דור
צעיר למשרד ,כי אחרת העסק יגיע
מהר מאוד למצב של סטגנציה ואף
עלול להידרדר .לשם כך צריך לדעת
להתחלק ,כי מהר מאוד התיק גדל ואף
מכפיל את עצמו”.

"אנחנו די דומים"

אתם מתווכחים יותר בגלל שהוא הבן שלך?
מלבנים בעיות בארוחות המשפחתיות?
“כמו בכל שותפות ,לא הכול ורוד ויש לפעמים
חילוקי דעות ,אבל אנחנו לא נותנים לזה להתפתח
אלא להמשיך ולזרום .בארוחות המשפחתיות
אנחנו לא מדברים על עסקים .כל אחד עוסק
בתחומו ,אני לא נכנס לתחום האלמנטרי ולהיפך.
אחד מפרה את השני .כך למשל ,כשאני פוגש
לקוח פנסיוני ששואל על ביטוח רכב ,אני מפנה
אותו לאלון והוא עושה אותו הדבר במקרים
הפוכים”.
בדיעבד ,איך החיבור ביניכם השפיע על
העסק?
“בזכות הכניסה של אלון לסוכנות לא רק
ששמרנו על העסק ,אלא הצלחנו לגדול מאוד.
זה גם מה שאני מנסה להעביר לסוכנים הוותיקים
במיזם הבין-דורי שיזמתי .שילמדו מהדוגמה

אלון ,לפני שאביך הציע ,חשבת
על עבודה משותפת איתו כסוכן
ביטוח?
“איזה צעיר חושב על עבודה עם
אבא? אבל כשלא מצאתי עבודה
התחלתי לעבוד אצלו כשכיר
ונכנסתי לזה חזק .התחום דיבר אלי
מאוד”.
איך חלוקת העבודה ביניכם? לא
נוצרים מתחים?
“אני עושה את כל התחום האלמנטרי
במשרד וגם חלק מהפנסיוני .אבא
לא מתחבר לאלמנטרי ,אז חלוקת
העבודה די ברורה .גם אם יש חילוקי
דעות ,הרי שבסופו של דבר אני
מרגיש שהוא נותן לי לעשות את מה
שאני רוצה .אנחנו די דומים  -ישרים ,הגונים
ופדנטיים .אם היינו שונים באופי היה לנו יותר
קשה להסתדר ביחד .גם אשתי עובדת אתי
במשרד מזה כשבע שנים”.
מה עם שינויים טכנולוגיים במשרד? איך
אבא מסתדר עם זה?
“אבא שלי דווקא מאוד טכנולוגי ומאוד
מתקדם לגילו ,בשונה אולי ממבוגרים אחרים.
בכל מקרה ,הוא נהנה מהשינויים שהכנסתי
למשרד”.
איזה יתרונות אתה רואה בשיתוף הפעולה
בין הדור המבוגר לצעיר?
“המשרד כל הזמן מרוענן בלקוחות צעירים
יותר .הלקוחות של אבא מתבגרים אבל יש להם
ילדים שקל להם יותר להתחבר אלי ,ובמצב כזה
של שיתוף פעולה בינינו העסק זורם ומהיר.
אצלנו שיתוף הפעולה הוא מוצלח ביותר”.

בכל

דור ודור

"הביטוח זה כל עולמנו"
ראובן ודביר רפ

ס

ו”ב ראובן רפ ( )62ובנו דביר (,)38
עובדים ביחד כבר  16שנה בסוכנות
הביטוח שהקים בבנימינה לפני קרוב
ל 40-שנה .שניהם נכנסו לתחום הביטוח בגיל
צעיר והם פעילים בולטים בלשכת סוכני ביטוח
כיושבי ראש ועדות – האב כיו”ר ועדת טכנולוגיה
והבן כיו”ר ועדת הצעירים .דביר אומנם עובד
עדיין כשכיר במשרד ,אבל מעדיף כך.
ראובן ,איך הוחלט שדביר ייכנס לעסק?
“היוזמה הייתה של דביר שפנה אלי וביקש
לעבוד במשרד .הוא היה רק בן  ,22למרות
שגם אני התחלתי לעבוד בביטוח בגיל דומה
ולא כל כך רציתי .שאלתי אותו – מה בוער
לך? לך תלמד קודם ,סע לחו”ל ,אל תתחיל
לעבוד בתחום מקצועי כמו ביטוח ואז תגיד לי
שקשה לך .אבל דביר התעקש ,ואמר שהוא רוצה
להתחיל מיד .הסכמתי ואמרתי לו ‘על אחריותך’.
הוא התחיל בעבודות דחק של שוליה במשרד –
הלך לדואר ,תייק .אפשר לומר שהוא למד דרך
הרגליים .ייאמר לשבחו ,שעשה כל מה שאמרו
לו .כשראיתי שהוא רציני המלצתי לו להוציא
רישיון סוכן וככל שידע יותר כך נתתי לו יותר
סמכויות במשרד”.
איך הייתה העבודה עם הבן במשרד בשנים
הראשונות?
“לשמחתי ,דביר בא לעבוד ולא בא לעבודה.
הוא הבין שבבית אנחנו מדברים כמו אב ובנו אבל
במשרד אנחנו מקצוענים ,ובהתחלה הוא התייעץ
אתי המון ואני הדרכתי אותו .לאחר מספר שנים,
כשראיתי שהוא מתקדם ,וגם אני רציתי לשחרר,
הבאתי לו יועץ ביטוח בכיר ,שישב אתו פעם
בשבוע במשך שנה שלמה ,כמו מורה פרטי .דביר
קיבל כך כלים מקצועיים עצומים ,שספק אם
סוכן ביטוח רגיל מקבל אותם”.
מה קורה בבית? מדברים כל הזמן על
העבודה?
“דביר לא מתאפק ,מבחינתו ביטוח זה מקצוע
של  24שעות ביממה .אני מאוד מרסן אותו
וממליץ שנדבר במשרד .זה לא קל ,כי הביטוח
זה כל עולמנו .גם בארוחת ערב משפחתית אני
יכול לקבל פתאום טלפון מלקוח והנושא עולה
על השולחן .אבל אנחנו משתדלים להמעיט
לדבר בבית על הביטוח ,בטח ובטח על נושאים
שנויים במחלוקת”.
איך אתם מתמודדים באמת עם מחלוקות
ביניכם?
“דביר אומנם אימפולסיבי אבל אני איש
פשרן מטבעי ולכן קל לנו יותר להסתדר .כמו
כן ,לכל אחד יש את תחומי האחריות שלו –
דביר על האלמנטרי ואני על התחום הפנסיוני.
דביר מרבה להתייעץ אתי אבל בסופו של
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יום הוא זה שמקבל את ההחלטה ,לטוב ולרע.
ההחלטה הזאת של חלוקת המשרד לשני ראשי
חץ מבחינת תחומי הכיסוי הביאה להתפתחות
המשרד וגדילתו בצורה משמעותית .אנחנו
גם מפרים אחד את השני בלקוחות – אם יש
לי לקוח פנסיוני ,אני מציע לו גם ביטוחים
אלמנטריים ומעביר אותו לדביר ולהיפך ,זה
מאוד תורם לגידול המשרד.
מה תורם דביר כאדם צעיר למשרד?
“אני שמרן והוא מעז יותר .השילוב של שנינו
איפשר לנו להיפתח לשווקים חדשים ,לקבל
דור צעיר יותר של מבוטחים .ללקוחות חשוב
מאוד לראות אופק אצל סוכן הביטוח שלהם
וסוכן צעיר במשרד עושה זאת .גם היום ,אחרי
 39שנה ,רוב הלקוחות אתי מההתחלה .היה להם
אדם שליווה אותם כל חייהם ודביר עושה זאת
עם הדור השני שלהם”.

"לא לתת חצי מקל"

אז תעביר את המקל בסופו של דבר לדביר?
“ברור .דביר קיבל ממני את כל הסמכויות
בתחום שלו .חשוב לדעת שכשמכניסים
לסוכנות דור צעיר ,להאציל עליו סמכויות
באופן מלא ולא לתת חצי מקל .ברגע שיש
חלוקת סמכויות ואחריות ,זה נותן לדור השני
ביטחון ומונע חיכוכים”.
דביר ,מתי הבנת שאתה רוצה לעסוק

בביטוח?
“התחברתי לביטוח מגיל מאוד צעיר .המשרד
של אבא ממוקם ברחוב הראשי של בנימינה ,אז
בכל פעם כשחזרתי מבית הספר הייתי מבקר
שם .עניין אותי מאוד לראות מה עושים בעולם
הזה ,שבו נפגשים עם אנשים כל יום ומוכרים
להם ביטוחים בדרכים נעימות .נכון שהיו לי
הרבה תוכניות לתקופה של אחרי השירות
הצבאי ,אבל המשרד היה הבית השני שלי.
התחום מאוד סיקרן אותי ורציתי להשתלב
בו באמצעות אבא .הוא לא כל כך רצה אבל
הצלחתי לשכנע אותו”.
אביך העיר על כך שצריך לרסן אותך בבית
שלא לדבר על עסקי הביטוח.
“אני משתדל ,כי אבא שלי הוא אדם רגיש”.
מה היא לדעתך תרומתך למשרד?
“הבאתי חוש הומור ,נקודות מבט אחרות ,רוח
צעירה .בתחום הטכנולוגיה אין לי מה לתרום,
כי אבא שלי שולט בו .היו לי פה ושם הערות,
גם בתחום השיווק וגם בתחום בניית תכניות
חדשות ,שתרמתי לגיבושן.
אתה מוכן בעתיד לקחת על עצמך את כל
העסק?
“אני מקווה שאבא שלי יישאר במשרד עוד
הרבה שנים .מבחינתי שלא ייצא לפנסיה
לעולם .הידע והניסיון שיש לו תמיד יתרמו
לי”.

בכל

דור ודור

"הצעירים יכולים לעשות מהפכה"
רחל ולילך מטרני

ב

תחילת  2017העבירה סו”ב רחל מטרני
( )63את ניהול המשרד שלה ,סוכנות
מטרני בראשון לציון ,לבתה סו”ב
לילך מטרני ( .)29היא אמנם נהנית מהחופש
שהבטיחה לעצמה ,אבל עדיין מגיעה למשרד
כמה פעמים בשבוע .מבחינתה ,בתה מוכשרת
דיה כדי להעביר אליה את המושכות ,וזאת
לאחר עבודה משותפת במשך ארבע שנים.
איך נפלה ההחלטה להכניס את לילך לעסק
שלך?
“לילך עבדה בחברת מנורה כרפרנטית
בביטוח חיים ,וזה היה אחרי תואר אקדמי .לפני
ארבע שנים התחלתי לחשוב על כך שאולי
ארצה לפרוש בעוד מספר שנים וכדאי להכין
את לילך ,כי זה תהליך שלוקח זמן .שאלתי
אותה אם היא רוצה להצטרף ,וכשענתה בחיוב
הצעתי לה לעשות רישיון בביטוח .היא למדה
במכללה לביטוח של הלשכה ומהר מאוד קיבלה
רישיון פנסיוני .את הסטאז’ היא לא עשתה
אצלי ,כי אני מתמחה בביטוח אלמנטרי פרט
ולא עסקתי בביטוח חיים ופנסיוני הרבה שנים.
מאוחר יותר היא הוציאה גם רישיון באלמנטרי,
שזה רוב הפעילות של המשרד עד כה .לילך
התחילה כשכירה ,ומשנת  2017היא עצמאית
ומנהלת את המשרד”.
זה לא קשה להעביר בבת אחת את העסק
שלך לבתך ,שהיא די צעירה?
“ההחלטה הזאת ידועה לנו ולכל בני המשפחה
כבר כשנתיים .גם שתי בנותיי האחרות
ובעליהן קיבלו את ההחלטה מאוד יפה וכולם
מפרגנים לה .לילך התחילה להקים את התיק
הפנסיוני בעיקר בתחומי חיים ובריאות ,וכיום
היא עושה גם את האלמנטרי כי יש דרישה
מהלקוחות ואנחנו רוצות להגדיל את הפעילות.
יש לי המון שנות ניסיון בנושא של תביעות
בתחום האלמנטרי .הלקוחות נאמנים ומהימנים
ולא עוזבים בגלל ויכוח על  100שקלים לכאן
או לכאן”.
איך את נכנסת לתחום הביטוח?
“אני ובעלי הוצאנו רישיון סוכן ביחד לפני
יותר מ 30-שנה .הוא מהנדס בתעשייה
האווירית אבל מסייע במשרד בתחום הנהלת
החשבונות .אני לא קיבלתי תיק מוכן של
מבוטחים ,אלא גייסתי את המבוטח הראשון
בעצמי וכך הלאה .בעלי בנה לי תכנית עבודה
יומית עם משימות ,שיחות טלפון ופגישות .זה
לא היה פשוט בשנתיים שלוש הראשונות ,אבל
אחר כך זה כבר רץ”.
מה לילך תורמת לעסק?
“מאז שלילך נכנסה לעסק ,הוא כל הזמן צומח
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עם עוד לקוחות ועוד הכנסות .לא קל לעבוד
עם בן משפחה ,כי נושא הרגש עובד גם פה ,והיא
לגמרי שונה ממני .זה מתבטא בשיווק מתקדם
שהיא הכניסה והקשר שלה עם אנשים ,צעירים
מתחברים אליה בקלות .אני מאפשרת כי זה
נכון וגם רואים את התוצאות .בענף מפרגנים
לה וכיף לשמוע את זה”.
ואין חילוקי דעות? הטונים עולים לפעמים?
“יש גם חילוקי דעות וזה בסדר ,וגם הטונים
עולים לפעמים וזה בסדר .למזלה של לילך אני
אדם מאוד סובלני .בורכנו בכך שיש בינינו
אהבה עצומה והיא יכולה להכיל אותי ואני
אותה”.

ערך מוסף ללקוחות

לילך ,חשבת אי פעם שבגיל  29תנהלי
סוכנות ביטוח ועוד של אימך ,שהיא אחת
מהסוכנות הנחשבות בארץ?
“בכלל לא היה ברור לי שאעסוק בביטוח.
למדתי מנהל עסקים במרכז הבינתחומי
בהרצליה וחלמתי להיות מנהלת שיווק בחברה
גדולה מתחום האופנה .חשבתי שיחטפו אותי
מיד אבל היה קשה למצוא עבודה .אז נסעתי
לטיול לתאילנד ,וכשחזרתי קיבלתי משרה
זמנית כמזכירתו של מוטי רוזן ,מנכ"ל מנורה.
לאחר שראו שהכישורים שלי גבוהים מאלה
של מזכירה בלבד ,הפכתי לרפרנטית ומנהלת
צוות .אמא עסקה בביטוח פרט באלמנטרי
ואני נמשכתי לתחום ביטוחי החיים והבריאות,
אולי משום שכילדה עברתי השתלה בארה"ב

של עצם האגן בעקבות מחלה מאד נדירה .אם
לא היה לי ביטוח בריאות ,ההורים שלי היו
צריכים למכור את הדירה שלהם .את הסטאז'
שלי בביטוחי חיים ,פנסיה ובריאות ,עשיתי
אצל אריה מדורסקי מסוכנות יעד ,ואני עוסקת
במכירות ביטוחים אלה בשנה האחרונה .אריה
מלווה אותי עד היום ,הוא המנטור שלי ושותף
לעסקים".
מה הבאת אתך לסוכנות מטרני?
“בעיקר שיווק מתקדם באמצעים טכנולוגיים.
לאחרונה נרשמתי לקבוצת נטוורקינג חדשה
כדי למתג ולפרסם את הסוכנות .יש לסוכני
הביטוח סטיגמה לא נעימה ודווקא הצעירים
יכולים לעשות מהפכה בנושא ,בזכות הקשרים
הדיגיטליים שנוצרים ביניהם .אמא לא השקיעה
בשיווק ושיווקה את עצמה מפה לאוזן במשך
 30שנה .אני כבר קיימתי כנס של הסוכנות
ללקוחות המשרד בתחום ביטוחי חיים ובריאות,
והגיעו  50איש ,שזה מספר גדול יחסית .ב15-
ביוני נקיים כנס נוסף בתחום ביטוחי סיעוד
ללקוחות המשרד ,שרובו אנשים מבוגרים.
המטרה שלי היא להעניק ערך מוסף ללקוחות
בעריכת כנסים ,בדיקת תיקי לקוחות והצעות
לכיסויים והרחבות שחסרים להם .כמובן
שהמשרד יהיה גם יותר דיגיטלי בקשר עם
הלקוחות וחברות הביטוח ,בלי לוותר על הקשר
האישי .אני רוצה להצעיר את קהל הלקוחות
של המשרד ,ולשמחתי זה מצליח .כשניתחנו
עם אבא שלי את ההכנסות שלנו ברבעון
האחרון לעומת הקודם ,ראינו שגדלנו ב.”20%-

בכל

דור ודור

"איזה עוד בן מדבר עם אבא שלו כל כך הרבה?"
משה ואור סהר

ס

ו"ב משה סהר ( )67ובנו סו"ב אור
( ,)28עובדים יחד מזה שש וחצי שנים
בסוכנות המשפחתית הוותיקה סהר-
שחם באזור התעשייה באר טוביה .אור הוא בן
הזקונים של משה ,שרצה מאוד בן ממשיך בעסק
שבנה לפני עשרות שנים ,בו שותף גם אחיו,
סו”ב גמליאל סהר.
משה ,למה החלטת לצרף את אור למשרד?
“רציתי דור המשך שיהיה מי שימשיך להפעיל
את העסק המשפחתי .כל הילדים האחרים שלי
פנו לכיוונים אחרים ,ולשמחתי אור הסכים.
במהלך הלימודים שלו לתואר ראשון בניהול,
הצעתי לו להתנסות בעבודה במשרד כדי
שיראה אם הוא מתחבר לתחום .בהתחלה הוא
עבד בכל מיני עבודות משרדיות ופקידותיות,
ולאחר שסיים ללמוד וקיבל רישיון סוכן
באלמנטרי ופנסיוני ,התחיל לעבוד כסוכן
שכיר במשרד”.
אתה חושב להכניס אותו כשותף במשרד?
“זה נושא שאנחנו שוקלים אותו .אני עצמי
מתכוון לעבוד עוד כמה שנים ,כל עוד המצב
הבריאותי שלי יאפשר זאת .אחי מבוגר ממני
בהרבה ועדיין מגיע למשרד ,אם כי הוא עובד
פחות שעות”.
איך אתם מסתדרים ביניכם במסגרת
העבודה כאב ובן?
“זה קצת בעייתי אבל בעיקרון אני נותן לו
יד חופשית .אנחנו עובדים באותו תחום של
ביטוחי חיים ואחי מתמחה באלמנטרי”.
מה אור תרם למשרד מאז שנכנס אליו?
“הוא הכניס את כל נושא הטכנולוגיה,
ואני נעזר בו בתחום הזה .כמו כן ,הוא עובד
ומביא תפוקה ,מה שמסייע לגידול בהכנסות
של המשרד .יש לו יתרון גדול בהיותו צעיר
מוכשר ,כך שאנחנו נעזרים בו הרבה בכל
הקשור ללקוחות צעירים ,איתם יש לו תקשורת
טובה יותר מאשר לי .אני מפנה אליו דור שני
של לקוחות ותיקים שלי והוא גם מגייס לבד
לקוחות צעירים”.

"מאתגר לעבוד עם קהל צעיר"

אור ,למה החלטת להיות סוכן ביטוח ועוד
לעבוד עם אביך?
"זה לא היה כל כך מובן מאליו מבחינתי,
למרות שאבי בהחלט רצה דור המשך .בהתחלה
נחשפתי לתחום האלמנטרי שנראה לי משעמם,
בייחוד הרכב ,והיו לי ספקות לגבי המשך
דרכי .אבל לאחר שאבי לקח אותי לכנס ביטוח
בריאות של מגדל ,קיבלתי "הארה" והבנתי
שזה התחום שמדבר אלי .זה העולם שבו אני
מתמקד מאז.
איך זה לעבוד עם אבא שהוא גם הבוס שלך?
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“זה בהחלט לא פשוט ,אבל למדנו להשאיר בצד
בסביבת העבודה את העובדה שאנחנו אב ובן.
עם כמה שאבא שלי הוא הבוס ,שה"פישר הקטן"
מתווכח אתו ,הוא מקשיב ,פתוח לשינויים ,ולא
משדר לי אף פעם “אני הבוס” ואני הקובע”.
יש הבדלים בצורת העבודה של שניכם?
“אני הרבה יותר טכנולוגי ,משתמש בתוכנות
ובכל האפשרויות הדיגיטליות כולל פייסבוק
לעסק .בשיווק למשל ,אני משתמש באמצעים
מתקדמים .אני חבר בקבוצת  ,BNIשחבריה
משתפים פעולה בקשרים עסקיים שמתכנסת
אחת לחודש בכפר הנוער כנות ,זה תרם לי
רבות ומינף אותי גם כאיש עסקים בכלל
וכסוכן ביטוח בפרט".
מה נראה לך שתרמת לעסק?
"חוץ ממה שאמרתי קודם בנושא הטכנולוגי
ובשיווק ,אני עוסק במשיכת לקוחות צעירים
למשרד .כאיש צעיר ואב לילדים קטנים ,אני
יכול לדבר בגובה העיניים עם זוגות צעירים
וליצור איתם שפה משותפת ,כי אני כמוהם.
הדור הצעיר שונה מאוד מהדור המבוגר –
הצעירים יותר מתעניינים ,יותר שואלים,

יותר חופרים .זה לא כמו הלקוחות המבוגרים,
שאמרו 'אני סומך עליך איפה אני חותם?' .זה
בהחלט יותר מאתגר לעבוד עם קהל צעיר וזה
גורם לי להיות מקצוען יותר .גם התקשורת
זורמת יותר טוב ואפשר להחליף דעות ,הצעות
בווטאסאפ וכדומה”.
אתה נעזר באביך בעבודה?
“אין ספק שזה שהוא היה לצדי לאורך כל
התהליך של ההשתלבות שלי בענף ובמקצוע
סייע לי מאוד .לא רק ידע מקצועי שאבתי
ממנו ,אלא ממש איך לעבוד .אני יותר לחוץ
ממנו .אבי הוא אדם יותר רגוע ,והוא תמיד
מרגיע אותי ,כי הוא כבר ראה הכול ויודע שאין
טעם להילחץ .הוא הכיר לי את הענף ,ואיך
להתייחס לתפקיד שלי כסוכן ביטוח.
אתה רואה אותו היום בעיניים אחרות?
“מאז שאני עובד עם אבי אני גם היחיד
שיודע מה הוא עושה ועשה ,ומעריך את זה.
באופן טבעי יוצא גם שאני הכי קרוב אליו מבין
הילדים שלו כי אנחנו מדברים לפחות  20פעם
ביום מדי יום .איזה עוד בן בגיל כזה מדבר עם
אבא שלו כל כך הרבה?”.

לקראת החג

חג שמח
הרמת כוסית מחוז דרום
כמאה סוכני מחוז הדרום ובכירי הלשכה השתתפו בהרמת הכוסית
לקראת חג הפסח .האירוע התקיים בבאר אברהם ,בכניסה לעיר
העתיקה בבאר שבע .לדברי סו”ב יפת בקשי ,יו”ר מחוז הדרום ,מרכז
המבקרים באר אברהם מגולל את סיפורו המקראי של אברהם אבינו
באמצעים טכנולוגיים מתקדמים“ .זהו המקום בו נחתם הסכם השלום
הראשון המתועד בהיסטוריה האנושית בין אברהם אבינו לאבימלך
מלך גרר”.
האורחים נהנו ממטעמי קייטרינג משובח ולאחר מכן יצאו למסע
באתר שמדמה את הגעת אברהם אבינו עד לאולם שבו הוקרן סרט
תנ"כי בתלת מימד ,ובסיומו עלה המסך ונגלתה לעיני הסוכנים
במלוא תפארתה באר אברהם .הסוכנים המתפעמים ירדו לבאר
לצילומים ובסיום חולק שי לאורחים ,מתנת איילון חברה לביטוח.

הרמת כוסית מחוז צפון
למעלה מ 200-סוכנים ,מנהלים ועובדים בכירים של חברות הביטוח
השתתפו בהרמת כוסית חגיגית שערך מחוז חיפה והצפון באחוזת סנדרין
בקיבוץ רגבה .סו"ב מיכה אדוני ,יו״ר מחוז חיפה והצפון ,בירך את
הנוכחים בני כל הדתות והדגיש את חשיבות החג המלכד והמאחד כמו
באירוע זה .אדוני התריע והוקיע את תופעת המוקדים הטלפוניים ואמר
כי "טוב שרעה חולה זו הפוגעת בכולנו תעבור מן העולם".
סו"ב ליאור רוזנפלד ,יו״ר סניף חיפה הדגיש את פעילותו הרבה של
מחוז חיפה והצפון והכריז באופן רשמי על התמודדותו לנשיאות לשכת
סוכני ביטוח .סו"ב אריה אברמוביץ ,נשיא הלשכה ,שיבח את מיכה ואת
ליאור על הכנס המרשים ועל מספר המשתתפים הגדול ,וקרא לעוד חברות
לקחת חלק במסורת יפה זו .אריה דרש מחברות הביטוח לכבד את החוק
של הפרדת העמלה מדמי הניהול ולהודיע כיצד בכוונתם לתגמל את סוכני
הביטוח.
בהמשך הערב הפרשן הצבאי ,אלון בן דוד ,ריתק את המשתתפים בהרצאה
על ישראל בג׳ונגל של המזרח התיכון.
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טיפ ביטוחי

מלכודת הדבש של קרן הפנסיה
מדוע למרות דמי הניהול הנמוכים ,המבוטחים שלכם בקרן הפנסיה צפויים
לקבל קצבת פנסיה נמוכה באופן משמעותי ממה שמוצג להם בסימולציה?
תומר סינואני

י

דוע כי יתרונה הגדול של קרן הפנסיה
נעוץ בדמי הניהול הנמוכים .אך לאחרונה
מתברר שהחוסכים בה צפויים להישאר בעת
הפרישה עם צבירה נמוכה בהרבה ממה שהוצג
להם בסימולציה .האם בלי שאף אחד יספר
לכם ,עלויות קרן הפנסיה בפועל יקרות בהרבה
ועלולות להשאיר את החוסכים עם צבירה נמוכה
משמעותית?
הסימולציה לגיל פרישה משקפת מציאות?
קרן הפנסיה מבוססת על עיקרון של ערבות
הדדית בין עמיתיה :כאשר נוצר גירעון אקטוארי
(עודף התחייבויות של הקרן על פני הפקדות
העמיתים) ,העמיתים הם אלו שיכסו אותו.
במציאות שבה הגירעונות בקרנות הפנסיה
הולכים וגדלים ,העמיתים הם אלה שמשלמים את
המחיר ונאלצים לכסות אותם במסגרת איזונים
אקטוארים.
הסימולציה בשלב המכירה אינה לוקחת בחשבון
את האיזונים האקטואריים האלו ,ולכן החוסך עשוי
להישאר בגיל הפרישה עם קצבה נמוכה לעיתים
בעשרות אחוזים ממה שמראה הסימולטור .קצבה
זו אף נמוכה מהסכום שצפוי החוסך לקבל בביטוח
מנהלים.

הגורמים המרכזיים לגירעונות

 .1פערי ריבית – הפורשים בקרן הפנסיה מקבלים
קצבה שחושבה לפי ריבית תחשיבית נטו של
 .3.74%בפועל ,בעת הפרישה לפנסיה החוסך
מועבר באופן אוטומטי למסלול השקעות סולידי,
המניב תשואה שנתית ממוצעת בגובה של כ־2%
(במציאות של ריבית אפסית).
את הפער בין הריבית התחשיבית לריבית
בפועל משלמים חברי הקרן ,באמצעות מנגנון
האיזון האקטוארי .ככל שהקרנות ותיקות יותר,
כך גדלה כמות הפורשים ועמה גדל גם הגירעון
האקטוארי .כלומר ,החוסכים הצעירים מסבסדים
את החוסכים המבוגרים שפורשים.
 .2תשלום בגין תביעות – כאשר התשלומים
המשולמים לעמיתי הקרן בגין מקרי מוות ונכות,
גבוהים מהפרמיות אשר הופקדו על ידי כלל
העמיתים ,נוצר גירעון אקטוארי על רקע הפרמיה
הנמוכה המשולמת בגין ריסק בקרן הפנסיה .את
החשבון משלמים כלל העמיתים.
 .3עלייה בתוחלת החיים – מובילה לכך שבחלוף
השנים המחויבות של הקרן לפורשים תתפרס
על פני שנים רבות יותר .במצב כזה הריבית
התחשיבית תשולם ,לדוגמא ,לתקופה של  25שנה
במקום לתקופה של  20שנה ,ותעמיק את הגירעון
האקטוארי.
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יתרה צבורה (ש"ח)

פנסיה  -סימולציה רגילה

פנסיה -סימולציה חדשה

פנסיה  -סימולציה חדשה

 .1השפעת האיזון האקטוארי (הנחה  10% -כל השנה ממינוס  0.55%עד 1%
 .2השוואת תשואות (על בסיס ניסיון העבר)
 .3האם דמי הניהול בפנסיה מובטחים? (הנחה של גידול עד )10%

ביטוח מנהלים
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גיל מבוטח
• ד.נ .בפנסיה סימולציה רגילה  2%מפרמיה ו־ 0.2%מנכסים ,.ד.נ .בפנסיה סימולציה חדשה  2%מפרמיה ו־ 0.2%מנכסים עולים עד  10%לינארית עד
לשנה ה , 10 -ד.נ בביטוח מנהלים  3%מפרמיה ו 0.5% -מנכסים.
• בפנסיה סימולציה חדשה  -איזון אקטוארי התחלתי של  - 0.55%עולה כל שנה ב־ 10%עד ל־. 1%
• עלות ממוצעת לכיסוי ביטוחי של  9.5%בפנסיה.
• הפרשה של  1%לאובדן כושר עבודה ולביטוח חיים בגובה של  100משכורות בביטוח מנהלים (סכום הביטוח הולך ופוחת בהתאם לצבירה)

התוצאה של כל אלו ,היא שהחוסך בקרן הפנסיה
צפוי להישאר במועד הפרישה עם צבירה קטנה
משמעותית ביחס לסימולציה.

הפער בין הרצוי למצוי

בשונה מהערבות ההדדית בקרן הפנסיה ,ביטוח
המנהלים מבוסס על חוזה אישי עם חברת הביטוח,
ללא מנגנון איזון אקטוארי המשפיע על הצבירה
במועד הפרישה .בנוסף ,דמי הניהול של ביטוח
המנהלים מעוגנים בחוזה ואינם ניתנים לשינוי.
לכן ,אל מול ההבטחות שקרן הפנסיה מתקשה
לקיים ,גדלה הכדאיות של ביטוחי המנהלים עבור
החוסכים .כל זאת עוד לפני שהזכרנו את היתרונות
האיכותיים שלהם .הגרף למעלה ממחיש זאת.
ביטוח מנהלים מאפשר לכם לבנות "חליפה"
בהתאם למידות ולצרכי המבוטחים שלכם:
 .1אובדן כושר עבודה בביטוח מנהלים –
 ‰בביטוח מנהלים ניתן לרכוש הרחבה להגדרה
עיסוקית :במקרה של אכ"ע ,המבוטח יכול לעסוק
רק בעבודה המתאימה להשכלתו ,הכשרתו
וניסיונו ואילו בקרן הפנסיה ,המבוטח יכול לחזור
ולעסוק בעבודה שמתאימה להשכלתו ,להכשרתו
או לניסיונו.
 ‰בביטוח מנהלים אין תקופת אכשרה של 5
שנים על מחלה קודמת.
 ‰בביטוח מנהלים ניתן לרכוש הרחבה לביטול

קיזוז מלא עם ביטוח לאומי.
 .2גמישות בבחירת סכום ביטוח למקרה מוות –
ניתן לרכוש כל סכום ביטוח חד פעמי ו/או חודשי.
זאת לעומת קרן הפנסיה ,בה ישנם מסלולי ביטוח
קבועים והתשלום בעת אירוע ביטוחי ישולם
כתשלום חודשי בלבד.
 .3בחירת מוטבים ללא הגבלה  -לעומת קרן
הפנסיה ,שבה במקרה מוות השארים יקבלו קצבה,
בביטוח מנהלים במידה ואין שארים במועד
הפטירה תשולם הצבירה למוטבים ובאין מוטבים
ליורשים החוקיים.
כמו במקרים רבים אחרים ,מה שקונים בזול צפוי
לבסוף לעלות ביוקר .רק שכאשר מדובר בחיסכון
לפנסיה ,מדובר בהבדל שיכול לעלות לחוסך
מאות אלפי שקלים .כאן אתם ,הסוכנים ,נכנסים
לתמונה ,עם הצעת ביטוח מנהלים שתעניק
לחוסכים מקסימום תמורה להשקעה.
*אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ או המלצה או חוות דעת
מכל סוג שהיא לרכישה או הצטרפות למוצר .ההצטרפות
לביטוח הינה בכפוף להליך חיתום כמקובל בחברה .הפרסום
הינו תמצית בלבד וזכויות ותנאי ההצטרפות של המבוטח יהיו
בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה.

הכותב הוא מנהל ביטוח מנהלים ,חיסכון
ופיננסים בתחום חיסכון ארוך טווח בהפניקס

חדשות הלשכה

לאוויר
עלה
הביטוח"
"הר
אתר
חבר הנהלת הלשכה סו"ב טוביה צוק ,לפיקוח" :טפלו בדחיפות בכל

העושים שימוש בלתי חוקי במונח 'הר הביטוח' ופוגעים בזכויות הציבור"

רונית מורגנשטרן

ע

לה לאוויר אתר "הר הביטוח"
שיאפשר לכל מבוטח לקבל מידע
על מוצרי הביטוח שרכש ,באיזו חברת
ביטוח וכמה שילם עליהם .המידע שיוצג באתר
יהיה לגבי מוצרי ביטוח בתחומים השונים  -רכב,
דירה ,בריאות וחיים .בנוסף ,האתר יציג קישור
למחשבוני רשות שוק ההון ולאזור האישי באתרי
חברות הביטוח .מהאוצר נמסר כי "הר הביטוח"
ייתן מענה לכ 30-מיליון מוצרי ביטוח שרכש
הציבור בתחומי רכב ,דירה ,בריאות ,וחיים.
הממשק יאפשר לכל מבוטח נגישות מרבית
למידע על מוצרי הביטוח שרכש ,יגביר את
התחרות על התנאים והמחיר ,ויסייע להשוות
בין מוצרי הביטוח .הממשק יקל על בניית תקציב
ביתי לציבור המבוטחים וימנע גם ביטוחי כפל.
כ 10%-מהתלונות המגיעות לאגף שוק ההון
בתחום ביטוח דירה או חיים עבור משכנתה

קשורות לביטוח כפל .ההערכה היא כי עשרות
אלפי לקוחות משלמים ביטוחי כפל כיוון שאינם
מודעים לצורך לבטל את הפוליסה הישנה עבור
המשכנתא .מנתונים שנאספו ברשות שוק ההון
עולה כי היעדר מידע זמין למבוטח מביא ליצירת
ביטוחי כפל ,ומגביר תופעות כמו גביית מחיר
עודפת .כמו כן ,מבוטחים רבים לא ידעו מהו
סכום שהם משלמים מדי חודש על המוצרים
שרכשו.

הטעיית הציבור

בימים האחרונים פנתה לשכת סוכני ביטוח
לרשות שוק ההון בבקשה לבדוק אתרים
המשתמשים בשם "הר הביטוח" ומציעים
שירותים דומים לאתר של האוצר ,כולל שירותים
בתשלום" .מדובר בהטעיית הציבור התמים
כשכל מטרתם להשיג רווחים כספיים קלים",

צוק "פוגעים בזכויות הציבור"

טוענת הלשכה בפנייתה.
מסתבר ,שכשמקישים "הר הביטוח" בגוגל
עולים ברשת אתרים נוספים לזה של רשות
שוק ההון תחת אותו השם ,השייכים לגופים
פרטיים .הם אומנם מפנים את הגולש לאתר של
רשות שוק ההון ,אך בד בבד מציעים גם הצעות
לרכישת פוליסות ,ייעוץ ומקדמים את עסקיהם.
במכתב ששלח סו"ב טוביה צוק ,חבר הנהלת
הלשכה ,ליואב גפני ,סגן בכיר ליו"ר רשות
שוק ההון והביטוח ,כותב צוק כי "כדי למנוע
את הטעיית הציבור נכון אנו מבקשים כי רשות
שוק ההון והביטוח תטפל בדחיפות בכל העושים
שימוש בלתי חוקי במונח 'הר הביטוח' ופוגעים
בזכויות הציבור".

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :
אפשרות לתפעול פנסיוני/אלמנטארי לפרטים
לחברת "לב-ארי סוכנות לביטוח" הממוקמת
דרושים
ברעננה דרוש /ה מסלק /ת בעל /ת ניסיון.
נוספים :שי052-8033305 :
העבודה כוללת סילוק תביעות רכב ,דירה .משרה להשכרה בשכירות משנה משרדים בצ'ק פוסט
למיזם ייחודי בתחום הפיננסים והפרט דרוש/ה
לסוכני ביטוח אפשרות לתפעול אלמנטארי/
מלאה בימים א'-ה' בין השעות 08:00־16:00
סוכן ביטוח פנסיוני עצמאי עם או בלי ניסיון.
חיים בכל החברות .חנייה בשפע ,לפרטים
או 08:30־ .16:30תנאים טובים למתאים/ה.
למעוניינים נא לפנות אל:
נוספים :שי052-8033305 -
שכר  7500שקל  +נסיעות ותנאים סוציאליים
sochen.project@gmail.com
 379מ"ר משרדים מפוארים משלבים חדרים
המקובלים דרישות :ניסיון של לפחות שנתיים
לשקל סוכנות לביטוח מהמובילות והוותיקות
סגורים ואופן ספייס .שני חדרי ישיבות ,חדר
בתחום סילוק תביעות חובה .היכרות תוכנת
שרתים ארכיב ועוד קרית אריה פ"ת שני רכובות
בעל
במשק ,דרושים מנהלי תיק פנסיוני .דרישות:
בוסנובה /תוכנות הביטוח השונות יתרון.
מתחנת הרכבת .לפרטים משה  054-8101150או
/ת רישיון סוכן ביטוח/משווק פנסיוני -חובה.
שירות
תודעת
גדול,
ראש
אסרטיביות,
אחריות,
moshe@etgarins.com
ניסיון במכירות שטח  -חובה .ניתן לשלוח קורות
גבוהה .נכונות לעבודה ברעננה .המשרה מיועדת
חיים לכתובתliatei@shekelgroup.co.il :
להשכרה בקרית אריה ליד מגדל ביטוח משרד
לנשים וגברים כאחד לפרטים וקו"ח :יובל
ואו דלפק עבודה .במשרדים חדר ישיבות וקשר
פקידה
לסוכנות ביטוח בכפר סבא ,דרושה
uv.levari@gmail.com 054-7771578
לחברות ביטוח ובית השקעות .מחיר לדלפק
אלמנטריסטית בעלת נסיון ,ידע בחיים יתרון
סימלי  350שקל לחודש וחדר במחיר של 800
למשרד ביטוח באיזור פתח תקווה דרושה
shlomy@sureinsure.co.il 054-4590024
שקל לחודש .לפרטים ניתן להתקשר לשרגא
רפרנטית ביטוח חיים ,ניסיון  3שנים ,שליטה
לסוכנות ביטוח בהוד השרון דרושה פקידת
לידור 0546655736
מלאה בכול המערכות 5 ,ימי עבודה,
אלמנטרי עם ידע מוכח ברכב ודירות ,ידע בענפים .Tene-ins@bezeqint.net
להשכרה עמדת עבודה בסוכנות ביטוח במרכז
נוספים יתרון קורות חיים לduby@s-sapir.co.il :
פתח תקווה .לפרטים ניתן לפנות אל עדי
שכירות משנה
לסוכנות ביטוח בצ'ק-פוסט חיפה דרושים סוכני
054-2277146
ביטוח חיים/אלמנטארי עצמאיים תנאים מעולים
לב פתח תקווה  -בבניין משרדים משרד מרוהט להשכרה מיידית במשרד ביטוח יפהפה ותיק
לרבות הסכמי עבודה ללא התחייבות לפרטים:
הוא
המחיר
ישיבות.
חדר
כולל
מ"ר
17
לגמרי
ואיכותי מאוד בקניון עזריאלי במודיעין :שתי
שי052-8033305 -
בהתאמה
ש"ח
175
של
בסך
יומי
בסיס
על
עמדות עבודה מאובזרות לחלוטין ,קישוריות
אישית לשוכר  -וכולל מעמ ארנונה דמי ניהול
למשרד ביטוח ברחובות דרושים עובדים
לכל חברות הביטוח  ,שירותי משרד מלאים
חשמל מים אינטרנט ומדפסת/פקס תינתן
למשרות חלקיות .עבודה מול קהל .רצוי ניסיון
לרבות מטבחון מאובזר מתאים לפקידות  /סוכן
אפשרות להשכיר על בסיס חודשי ב 2200
קודם במשרד ביטוח .העבודה  5ימים בשבוע.
 /מוקד מכירות ושיווק  /נציגות משרד מעיר
להשכרה –חדר סוכן מאובזר +עמדת מזכירה
אחרת וכד' לפרטים :איל 052-2334332
ניתן להעביר קורות חיים במייל ו/או בפקס
+משרד מותאם למוקד טלפוני בתוך סוכנות
eyal@sos-ins.co.il
 avi@aminut-cop.co.il.פקס .089461896
ביטוח בפ"ת – המוקד מאובזר בשולחנות וכסאות
המשרות מיועדות לנשים וגברים כאחד.
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח פנסיוני
וכולל עמדת מנהל משמרת וחדר צמוד למנהל
באזור הבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות
למשרד ביטוח בעל מוניטין באזור חיפה דרושה המוקד  .כמו כן אפשר להשכיר גם למשרדי
סוכן כולל שירותי משרד .לפרטים לפנות למאיר התפעוליות הנדרשות מתאים גם למתמחה או
לחצי משרה אלמנטריסטית איכותית ובעלת
לסוכן פנסיוני הנמצא בראשית דרכו והזקוק
0522248252
ניסיון כולל שיווק .דיסקרטיות מוחלטת .נא
לתמיכה/הדרכה מקיפה 050-5293836
להשכרה משרדים בצ'ק-פוסט בחיפה בתוך
לשלוח קורות חיים והמלצות לת.ד 25155
להשכרה חדר לסוכן ביטוח ,עם כל התשתיות
סוכנות חיתום ביטוח חיים ולאלמנטארי,
חיפה 3125101
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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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
למכירה תיק אלמנטרי בחיפה
ameirr48@gmail.com

סוכן מנוסה מעוניין לקנות תיק ביטוח חיים
קטן  /בינוני באזור המרכז והדרום .אביחי
050-9114142
בסוכנות לביטוח להשכרה כדייר משנה ,בעלות
חודשית וללא התחייבות חדר ניפרד ,ו/או פינת
עבודה “אופן ספייס “ .המחיר פיקס = כולל כל
המיסים  +אפשרות למערכת הקלטת שיחות ,
ורבידי תוכנה .המשרד ממוקם בא-ת החדש של
ראשון לציון ,ליד קניון הזהב  /סינמה סיטי .גישה
לתחבורה ציבורית ,חניה חופשית .לפרטים –
שלמה shlomo@ks-ins.co.il .052-2944888
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

