ביטוח

קריסה מערכתית

בראיון מיוחד
לקראת כנס
הבריאות מדברת
ח"כ אורלי לוי־
אבקסיס על מצב
מערכת הבריאות

ופיננסים
inf.org.il

עמוד 5

גיליון מס'  22 … 640ביוני 2017

חוזרים לשולחן
המשא ומתן

מקשיחים
עמדות

לטענת יו"ר ועד עובדי
כלל ביטוח ,בחברה
מסרבים להיפגש
עם העובדים
| עמוד 3

ח"כ משה גפני הודיע כי אם תוך שבוע
לא תימצא פשרה בנושא החברות
המתפעלות הוא יפנה לחקיקה 
חברי הכנסת דוד ביטן ומיקי זוהר
תומכים בעמדת הלשכה  סו"ב
אורי צפריר" :התערבותם של נבחרי
הציבור הכרחית במקרה הזה"

מידע לסוכן
כל מה שעליכם
לדעת על חוזר
יתרות צבורות
בקופות
פיצויים מרכזיות

עמוד 2

הרשות לניירות ערך בודקת
למה עצר יעקב שחר את
הפניקס
מניות
מכירת
ב
ל
ע
ד

מסלול
עוקף בג"צ

דוד ליפקין

התאחדות סוכני הנסיעות
גיבשה הצעת חוק בניסיון
למכור ביטוחים לחו"ל,
בניגוד לקביעת בג"צ
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| עמוד 10

ב
עמוד 4

רשות לניירות ערך בודקים
למה איש העסקים יעקב
שחר ,מבעלי חברת הפניקס,
עצר את מכירת חבילת מניות
הפניקס בסכום של כ־ 200מיליון
שקל השבוע .במהלך האסיפה
הכללית של הפניקס מסר

י

עו”ד מני נאמן ,היועץ המשפטי של
החברה ,כי הרשות אישרה את החלטת
החברה שלא לפרסם את המידע פנימי
שבנו של שחר נחשף אליו ,מתוקף
תפקידו כחבר מועצת המנהלים
של הפניקס ,והביא לדחיית
המכירה.

חדשות הביטוח

יו"ר הקואליציה מצדד בעמדת
הלשכה בנושא החברות המתפעלות
ח"כ דוד ביטן השתתף בדיון ועדת הכספים השבוע והבטיח שאם תעלה הצעת חוק
בנושא הפרדת סוכן מתפעל מסוכן משווק ידאג שתעבור בוועדת השרים לחקיקה

רונית מורגנשטרן

תעריף אחיד

נציגי הלשכה בדיון היו עו"ד ג'ון גבע ,יועץ
משפטי ללשכה ,סו"ב יובל ארנון ,יו"ר הוועדה
הפנסיונית בלשכה ,ונשיא הלשכה ,סו"ב אריה
אברמוביץ ,שגם הציג את הסוגיה לחברי
הוועדה בפתח הדיון .אברמוביץ תקף את שרעבי
על כך שבפגישות עמו לא היה מוכן להקשיב
לעמדות הלשכה ונהג בנציגיה בהתנשאות.

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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צילום :אתר הכנסת

ב

דיון נוסף שהתקיים שלשום (ג') בוועדת
הכספים בנושא החברות המתפעלות
בענף הפנסיוני ,הורה יו"ר הוועדה ,ח"כ
משה גפני ,לסגן הממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון ,רו"ח הראל שרעבי ,להגיע להסכמה
עם לשכת סוכני ביטוח בעניין הפרדת סוכן
מתפעל מסוכן משווק" .אם לא תימצא פשרה
בתוך שבוע ,נגיש הצעת חוק לשינוי החוק",
אמר גפני.
לפני חודש התקיים דיון ראשון בבקשת
הלשכה להשוות את התנאים החלים על גוף בעל
רישיון שמעניק שירותי שיווק ותפעול ,לבין מי
שאינו בעל רישיון ,כמו החברות המתפעלות
החיצוניות .לאור עמדת רשות שוק ההון שלא
ראתה צורך בכך ,הורה אז גפני לשרעבי להגיע
להסכמות עם הלשכה בתוך חודש .בפגישות
בין הצדדים לא הושגה פשרה ,ולבקשת הלשכה
התקיים השבוע דיון נוסף.
בדיון השתתף גם יו"ר הקואליציה ,ח"כ דוד
ביטן ,ומרכז סיעת הליכוד ,ח"כ מיקי זוהר,
שהביעו תמיכה בעמדת הלשכה .נציגי הלשכה
ביקשו מגפני שחבר ועדת הכספים ישתתף
בפגישה עם שרעבי ,וח"כ זוהר לקח זאת על
עצמו" .הבקשה שלנו באה לאור התחושה
שדיונים מקצועיים רבים עם הפיקוח אינם
מניבים את התוצאות להן מייחל הציבור ,ולכן
התערבותם של נבחרי הציבור הכרחית במקרה
הזה" ,אמר סו"ב אורי צפריר ,מ"מ נשיא הלשכה.
במהלך הדיון שאל ח"כ ביטן את סגן הממונה על
רשות שוק ההון ,האם זה הגיוני בעיניו שסוכן
ישקיע ולא יקבל תמורה לעבודתו.

ח"כ זוהר וח"כ ביטן .תומכים בעמדת הלשכה

"רוצה לחנך אותנו במקום להגיע להבנות
לטובת ציבור הלקוחות" ,אמר אברמוביץ.
ארנון אמר בדיון כי הלשכה מבקשת "שיהיה
פיקוח רגולטורי על החברות הפרטיות וגם
שיהיה תעריף אחיד לשני סוגי המתפעלים.
נוצרה אנומליה של שני סוגי מעסיקים ושני

"הבקשה שלנו באה לאור
התחושה שדיונים מקצועיים
רבים עם הפיקוח אינם מניבים
את התוצאות להן מייחל הציבור,
ולכן התערבותם של נבחרי
הציבור הכרחית במקרה הזה"

סוגי עובדים .בחברה שהמשווק עושה גם
תפעול ,העובדים נהנים מהטבה והמעסיק צריך
לשלם על התפעול .כאשר יש מתפעל חיצוני,
העובדים לא נהנים משום הטבה והמעסיק יכול
לקבל את השירות בהרבה פחות כסף .בנוסף,
אין עליו שום חובה לבצע מכרז לבחירת הגוף
המתפעל ,לעומת חברה בה הסוכן הוא גם משווק
וגם המתפעל ,ואז המעסיק מחויב במכרז" ,אמר
ארנון.
בסיום הישיבה בוועדת הכספים פנה גפני
לח"כ ביטן ושאל אותו "אם הצדדים לא יגיעו
לפשרה ,אנחנו רוצים לעזור לסוכני הביטוח
באמצעות חקיקה ,כאשר משרד האוצר צפוי
להתנגד לה? האם אתה יכול להגיד ,ולו ברמז,
מה צפוי לנו?" ,על כך השיב ביטן כי "נילחם
על הדבר הזה .כבר היו לנו מאבקים מול משרד
האוצר".

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

נתק בין הנהלת כלל ביטוח ועובדי החברה
מתחילת השבוע משביתים העובדים את חברת הביטוח והפתרון לא נראה באופק ‰
יו"ר הוועד ,רוני רז" :ההנהלה מונעת גם ועדת חריגים לאוכלוסייה במצוקה"

רונית מורגנשטרן

ב

יום החמישי לשביתת עובדי כלל
ביטוח ,נראה כי יש נתק מוחלט
בין הנהלת החברה לוועד העובדים,
וההנהלה אף מקשיחה את עמדותיה .לדברי
רוני רז ,יו"ר ועד עובדי כלל ביטוח ,לא
התקיימה ולו פגישה אחת בינם לבין ההנהלה
מאז פרוץ השביתה .מעבר לכך ,המאבטחים
בכניסה לבניין החברה חסמו את דרכו ולא
אפשרו לו להיכנס למשרדו .לדבריו ,רק
לעובדי קבלן שקיבלו צמידים כחולים,
אפשרו להיכנס לבניין.
"אני אחראי לאישורים של ועדת החריגים
של הוועד .מדובר בתביעות הקשורות בפיקוח
נפש כמו תרופות לחולי סרטן ,קצבאות לנכים
ומבוטחים סיעודיים .כדי לדאוג לאישורים
אני צריך להגיע למשרד כי החומר נמצא
רוני רז" .לא ניתן שתהיה אפליה בין העובדים"
שם ואני צריך לפנות למנהלים בחברה לקבל
תשובות .מהיום ההנהלה מונעת גם ועדת
חריגים לאוכלוסייה שהכי במצוקה ,ושאנחנו אחרות ,כגון חופשה משפחתית פעם בשנה" ,כפי
שקיים בחברות אחרות ,ולא אחת לשלוש שנים
העובדים לא רוצים לפגוע בה" ,אמר רז.
אמש הגיעו מספר פעילים בוועד החברה אל כפי שקיים בכלל" ,אומר רז .עוד דורש הוועד
מול ביתו של איזי כהן ,מנכ"ל החברה ,כדי העלאה אוטומטית של השכר ב־ 0 3.75%במידה
להתכונן להפגנה שתתקיים מחר בצהריים ,והחברה מרוויחה ,ולתת לדור ב' ,המהווה 40%
סיפר רז ל"ביטוח ופיננסים" .לטענתו ,כהן אמר מהעובדים ,משכורת  13ולהגדיל את ההפרשות
לעובדים כי "החברה תהיה סגורה עד שהם יירדו עבורם לפנסיה.
מהעץ".
הסיבה לשביתה הנוכחית היא פיצוץ המשא נזק לסוכני הביטוח
ומתן על ההסכם הקיבוצי החדש .לטענת ההנהלה,
במסגרת השביתה לא ניתנים באופן גורף
הוועד מציב דרישות חמדניות ,ואילו הוועד טוען שירותי החברה השונים ,לרבות קבלות קהל
שהוא מבקש את מה שכבר הופיע בהסכם הקודם וטיפול בפניות באמצעות מוקדי שירות
וסעיפים שמופיעים בהסכמים של חברות ביטוח הלקוחות ,לא יינתן שירות למעסיקים ,לא

בדיקה
מקצועית
ואמינה מול
כל חברות
הביטוח!

דרך מוצא
בקרת תגמול לסוכני ביטוח

בדיקת רטרו
וריטיינר
חודשית

יישלחו דוחות ,מכתבים ומסמכים אל
הלקוחות ,ולא יבוצעו פעולות השקעה
הקשורות לכספי העמיתים .סוכנים לא
יוכלו להנפיק פוליסות של החברה ולא
יתאפשרו פדיונות של כספי פנסיה.
סוכני ביטוח טוענים כי השביתה גורמת
להם נזק ותביא לכך שגם כלל ביטוח
תינזק משום שמבוטחים לא מקבלים
מענה ומבקשים לעבור לחברה אחרת.
"לא ניתן שתהיה אפליה בין העובדים,
אנחנו לא רוצים דור א' ודור ב' בחברה,
כולם צריכים לקבל את אותם תנאים",
אומר רז.
מכלל ביטוח נמסר בתגובה כי "מדובר
במידע שקרי ומסולף שמופץ ללא
הרף ואין לנו כל כוונה להתייחס אליו.
החברה קוראת לוועד העובדים לנהל
את הסכסוך באופן ראוי ומכובד ולחזור
ללא תנאים מוקדמים אל שולחן הדיונים.
הנהלת כלל ביטוח מנהלת את המשא ומתן
מתוך מחויבות ואחריות רבה להמשך חוסנה
ויציבותה של החברה ,סוכניה ועובדיה .אנו
מצרים על החלטת ועד העובדים לנקוט בצעד
אגרסיבי ומיותר וקוראים לו לחזור אל שולחן
הדיונים על מנת להגיע להסכמות ולחתימה על
הסכם קיבוצי חדש .יודגש כי עובדים המוחרגים
מההסכם (כ־ 200עובדי קבלן מתוך כ־3,500
עובדי כלל ר.מ ).ממשיכים בפעילות השוטפת
לרבות פעילות השקעה בכספי עמיתים ,תשלום
קצבאות וטיפול בפניות דחופות של לקוחות,
בכפוף למגבלות השביתה".

ליווי מקצועי
לכל אורך
הדרך עד
לקבלת ההחזר
הכספי

כי אם תשתוק ולא תבדוק ,לא תוכל לצחוק ...בדרך אל הבנק!

שושנת העמקים  41צורן ת.ד 1565 .טל054-4231093 .
פקס | 09-8320917 .דוא"לhagit2265@gmail.com :
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סו
כן ,מתי
ל
אחרונה
בד
ע קת א ת
מלותיך?

חדשות הביטוח

סו"ב אברמוביץ" :אין לסוכני הנסיעות
סיבה להלך אימים על הציבור"

סוכני הנסיעות גיבשו עם ח"כ אילטוב הצעת חוק שתאפשר להם למכור ביטוחי נסיעות לחו"ל • נשיא הלשכה:
"נמשיך להתעקש על שמירת המבוטחים ועל מכירת הביטוח על ידי אנשי מקצוע בעלי רישיון לעסוק בתחום"

רונית מורגנשטרן

לפעול יחד

הפסיקה התקבלה לאחר שהתאחדות סוכני
הנסיעות משכה את עתירתה לבג"צ מלפני
כשנתיים .העתירה הוגשה בעקבות חוזר של
סלינגר לפיו סוכני הנסיעות יוכלו למכור
ביטוחים רק בעבור נסיעות שלא עולות על 30
יום ורק בביטוחי נסיעות בהם מצבו הבריאותי

עסק
בקליק

תמונת
סוכן
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סו"ב אברמוביץ וח״כ אילטוב .משני צידי המתרס

של המבוטח תקין והוא אינו נדרש לחיתום
רפואי .לאור התנגדות סוכני הביטוח ,קבע בג"צ
כי סוכני נסיעות לא יוכלו למכור פוליסות
ביטוח לחו"ל ,גם לא בתנאים המקלים ,אלא רק
להעביר לסוכני הביטוח פרטי התקשרות על
נוסעים שמעוניינים לבטח את עצמם ועליהם
הם יקבלו עמלה ,כשאת הביטוח עצמו יבצעו
סוכני הביטוח .בינואר השנה קבעה סלינגר
בחוזר סופי כי רק בעל רישיון יוכל למכור
ביטוח נסיעות לחו"ל.
בתגובה אמר סו"ב אריה אברמוביץ ,נשיא
לשכת סוכני ביטוח ,כי "לסוכני הנסיעות היה

מענקית
(מחלות קשות)
בקליק
בעלי
מקצוע
בקליק

תאונות
אישיות
בקליק

דירה
בקליק

תמונת
מעסיק

ריסק
בקליק

תמונת
עמלות

תמונת
לקוח

מספיק זמן להתארגן לעניין ולהיערך לפשרה
עליה הוסכם .אנחנו נמשיך להתעקש על
שמירת המבוטחים ועל מכירת הביטוח על ידי
אנשי מקצוע שמכירים את הנושא .אני בטוח
שחברי הכנסת יבינו מי בעד הציבור ומהי טובת
הצרכן ,ואין לסוכני הנסיעות סיבה להלך אימים
על הציבור .יש מעל  7,000סוכנים עצמאים
וחברות ביטוח שיידעו להיכנס לוואקום שהם
טוענים לו .אני סמוך ובטוח שסוכני הביטוח
והנסיעות יוכלו לפעול יחד בהרמוניה לטובת
הציבור ,אך את האחריות על הביטוח יש
להשאיר בידי אנשי מקצוע".

המכלול שלי

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

b17396/18143

אתר
הלקוחות
החדש

צילום :אתר הכנסת

ה

תאחדות סוכני הנסיעות גיבשה יחד עם
יו״ר סיעת ישראל ביתנו ,ח״כ רוברט
אילטוב ,ובתמיכת הח"כים איציק שמולי,
אמיר אוחנה ,יפעת ביטון־שאשא וח"כים נוספים,
הצעת חוק שמבקשת לאפשר לסוכני נסיעות
למכור ביטוחים לחו״ל "לפי נוהג שהיה קיים כ־40
שנה ,באישור ובידיעת הפיקוח על הביטוח ,כחלק
משרשרת השיווק והמכירה של פוליסות הביטוח
לנסיעות לחו״ל" ,נטען בהצעה אם זאת ,סיכויה
של הצעת החוק לעבור קלושים.
לפני כשבועיים קבע בג"צ כי החל מה־ 1ביוני
 ,2018לא יוכלו סוכני הנסיעות למכור ביטוחי
נסיעות לחו"ל ,אלא אם הם מחזיקים ברישיון
מכירת ביטוח .בית המשפט בהרכב של שלושה
שופטים ,יורם דנציגר ,מני מזוז ובראשות
הנשיאה מרים נאור ,הסתמך על החוזר האחרון
של הממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
מה־ 1בינואר  ,2017בו הורתה כי רק בעל
רישיון יוכל למכור ביטוח נסיעות לחו"ל .החוזר
היה אמור להיכנס לתוקף ב־ 1באוגוסט הקרוב,
אך בית המשפט דחה את החלטתו ל־ 1ביוני
" ,2018וזאת במטרה לאפשר למשרדי הנסיעות,
אם יבחרו לעשות כן ,להכשיר עובדים כסוכני
ביטוח" ,נקבע בפסיקה.

כנס בריאות

"רכישת הביטוחים הפרטיים מעידה על חוסר
האמון של האזרחים בביטוח הממלכתי"
בראיון למגזין כנס הבריאות הארצי של לשכת סוכני ביטוח פורשת ח"כ אורלי לוי־אבקסיס את
משנתה בנושא מערכת הבריאות בישראל ,דעת הציבור על המערכת ומה ניתן לעשות כדי לשפר
אותה • "צריך לדאוג לשירותי בריאות ציבוריים ברמה טובה לאלה שידם אינה משגת"
רונית מורגנשטרן

"אם המדינה תחוקק חוק סיעוד ממלכתי ,אבל לא תיצור
סטנדרטים ראויים לשירותי סיעוד וגם תוודא שהם נאכפים ,אז
כולנו נצטרך גם לשלם" יותר ,ובכל זאת נרכוש ביטוחים פרטיים
הגיל הרך.
יש פעילות רבה יחסית של חברי כנסת
בנושאי בריאות וסיעוד ,ואפילו נראה שיש
הסכמה מקיר לקיר בנושאים האלה .למה אין
תוצאות לפעילות הזאת?
 22 | 5ביוני 2017

להוציא לפועל מדיניות שמתקבלת גם כאן
בכנסת ,הם מתווים אותה .לכך שותפה מפלגת
השלטון ,וחברי כנסת מהמפלגה ומהקואליציה
בכלל שמתיישרים למשמעת הקואליציונית
ובכך חושבים שהם פוטרים עצמם מאחריות.

צילום :אתר הכנסת

"

אנשים שילמו לחברות הביטוח
כספים רבים במשך עשרות שנים
ולפתע ברגע האמת ,כשהם רוצים
להפעיל את ההסכם עבורו שילמו במשך
שנים הם נזרקים החוצה מהסכמי הביטוח
ונאלצים לשלם סכומי עתק או לרכוש
ביטוחים סיעודיים פרטיים יקרים" ,כך
אומרת ח"כ אורלי לוי־אבקסיס בראיון
מיוחד ל"ביטוח ופיננסים" ,לקראת כנס
הבריאות שיתקיים ב־ 3ביולי" .רכישת
הביטוחים הפרטיים מעידה על חוסר
האמון של האזרחים בביטוח הממלכתי,
וכל כתבה שמציגה את ערוותם של
שירותי הבריאות הממלכתיים מקפיצה
את מספר רוכשי הביטוחים הפרטיים.
מאידך גיסא ,האוצר יצר תחנות מילוט
ומאפשר לחברות הביטוח לבטל באופן
חד צדדי את הביטוחים הסיעודיים
הקולקטיביים".
נושא החברה והרווחה הוא תחום נפוץ
בקרב חברי הכנסת הישראלית ,וכך גם
תחום הבריאות והסיעוד שנמצא לאחרונה
בתדירות בכותרות .לוי־אבקסיס בולטת
בפעילותה בתחומים אלה .עד לפרישתה
מ"ישראל ביתנו" ,שימשה לוי־אבקסיס
לוי־אבקסיס" .סדר העדפויות אינו חברתי"
כחברה בוועדת הכספים ובוועדה לזכויות
הילד .לאחר פרישתה מהמפלגה הועברה
"למשרד האוצר והעומד בראשו יש אג'נדה,
לשמש כחברה בוועדת המדע והטכנולוגיה
ובוועדת הרפורמות .היא ממשיכה לעמוד בראש סדר העדיפויות בנוגע לחלוקת העוגה ברור,
השדולה לקידום שכירות הוגנת ועומדת בראש וזה אינו סדר עדיפויות חברתי .האג'נדה הזו
השדולה לדיור ,השדולה לצדק חלוקתי ושדולת מובלת על ידי פקידים עם כוח רב מדי ,שבמקום

הצד החיובי הוא שהציבור מעורב
יותר מבעבר ,והמערכת מתחייבת
בעל כורחה לפעול".

רפואה לעשירים בלבד

לוי־אבקסיס התבטאה לא פעם
בנושא המשבר במערכת הבריאות
מהנאומים
ובאחד
הציבורית,
הנחרצים שלה לא היססה לתקוף את
שרי הממשלה" .אנחנו לא יכולים
להשלים עם מצב בו מערכת הבריאות
הציבורית קורסת .אנחנו מגלים
ממחקרים כאלה ואחרים שילדים
קטנים נאלצים לחכות לטיפול או
לניתוח שקדים בין שנה וחצי לשלוש
שנים ,במערכת הציבורית .אבל אם
להורים שלהם יש כסף ,הפלא ופלא,
אותו מוקדן שעונה להם מפנה אותם
לשב"נים וביטוחים הפרטיים ,ותראה
תוך כמה זמן יטפלו בהם ,מספר
ימים".
מאז הקמת הקואליציה מנסה שר
הבריאות ,יעקב ליצמן( ,יהדות התורה)
לקדם חוק ביטוח סיעוד ממלכתי,
כחלק מההסכם הקואליציוני בין יהדות
התורה לליכוד .השר ליצמן אף איים
כי מפלגתו תפרוש מהקואליציה אם
לא יחוקק החוק ב־ ,2017ואולם ,נכון להיום
שני הצדדים הגיעו למבוי סתום בגלל התנגדות
האוצר להעלאת דמי הביטוח הלאומי ב־0.75%
לטובת מימון הביטוח הממלכתי .לדעתה של לוי־
אבקסיס ,הציבור יסכים לשלם את המחיר כדי
לממן את החוק ,אך לא בכל מחיר" .אם המדינה
תחוקק חוק סיעוד ממלכתי ,אבל לא תיצור
סטנדרטים ראויים לשירותי סיעוד וגם תוודא
שהם נאכפים ,אז כולנו נצטרך גם לשלם יותר,
ובכל זאת נרכוש ביטוחים פרטיים .התוצאה תהיה
שהקשישים והחולים הסיעודיים העניים עדיין
יוותרו ללא מענה ,והמצב יהיה חמור יותר משום
שהמדינה תפטור עצמה מאחריות בטענה שיש
להם ביטוח ,וכך נהיה עיוורים לקושי שלהם".
הראיון המלא יתפרסם במגזין "ביטוח ופיננסים"
לקראת כנס הבריאות

חדשות הביטוח

בשנה האחרונה נרשמה מגמת עלייה
במספר הנרשמים למכללה
בחודש אוגוסט צפוי לעלות אתר חדש למכללה לפיננסים וביטוח  ‰כנס האלמנטר
באילת יתקיים ב־ 23באוקטובר

רונית מורגנשטרן

"

צילום :אייל גליה

בקרוב אנו צפויים להרחיב את מיזם
הפרישה שאנו מנהלים במרכז הארץ
גם לצפון .אני בטוח כי הצלחת
הפרויקט במרכז הארץ תבוא לידי ביטוי
גם בחלקה הצפוני ותאפשר לציבור
רחב אף יותר של מבוטחים לתכנן את
פרישתם לגמלאות באופן אחראי ויעיל
יותר" ,אמר סו"ב אריה אברמוביץ,
נשיא לשכת סוכני ביטוח ,בפתח ישיבת
המועצה הארצית של הלשכה ביום חמישי
שעבר .בדבריו הודה אברמוביץ לסו”ב
שוש כהן־גנון ,סגנית נשיא הלשכה ,על
ישיבת המועצה
כנס הנשים שאירגנה והוסיף כי המיזמים
הסניורים והבינדורי ,אשר מחברים בין
סוכנים ותיקים וצעירים ,יתרחבו לסניפי הצפון.
ו־ 715סטודנטים ,בעוד שבשנת  2017המכללה
לצד חשיפת חברי ועדת הבחירות לנשיאות כוללת  31קורסים ו־ 818תלמידים”.
הלשכה ואישורם ברוב קולות ,בכירי הלשכה
שיתפו את חברי המועצה ביוזמות וההישגים עלייה במספר חברי הלשכה
האחרונים .רענן שמחי ,מנכ”ל הלשכה ,שיתף את
“בעקבות פעילות נרחבת ומקצועית של חברי
חברי המועצה בשינויים הדיגיטליים האחרונים הוועדה ,הצלחנו להסב את תשומת לבם של בכירי
שנכנסו לפעילות“ .אני שמח לבשר כי הטמעת משרד התחבורה לבעיית הליסינג והם השתכנעו
מערכת אינטרנטית  CRMלניהול המכללה בחומרת הבעיה וביקשו מאתנו לקבל פרטים
הסתיימה ,ואנו בעיצומו של תהליך לסיום גיבושו נוספים” ,אמר סו”ב אריאל מונין ,יו”ר הוועדה
של האתר החדש של המכללה לפיננסים וביטוח לביטוח כללי“ .בין יתר פעיליותיה ,הוועדה לביטוח
שיעלה לאוויר בתחילת חודש אוגוסט” ,אמר אלמנטרי פועלת להעלות לאינטרנט סיכום נרחב
שמחי והוסיף כי במכללה כבר רואים את ההשפעה ומפורט של כל החוזרים אשר התקבלו עד כה
החיובית בעקבות ההכרה בה כמוסד לימודים מהפיקוח בתחום .הפירוט שיפורסם יונגש מזווית
רשמי“ .אנו כבר רואים מגמת עלייה בשיעורי עסקית בשילוב טיפים לסוכנים” .כמו כן ,כנס
הרישום למכללה ,בעיקר מצד חיילים משוחררים .האלמנטר הבא ייערך ב־ 23באוקטובר”.
הרחבת פעילות המכללה היא חסרת תקדים ,לשם
סו”ב כהן־גנון התייחסה בדבריה לעלייה במספר
ההמחשה ,בשנת  2016המכללה כללה  23קורסים חברי הלשכה החדשים במהלך כהונתו של אברמוביץ

כנשיא“ .עד לפני שש שנים ,היו הרבה יותר
סוכני ביטוח פעילים במשק לעומת היום,
ובכל זאת לשכת סוכני ביטוח הצליחה
לגייס יותר סוכנים מאשר בעבר” ,אמרה
כהן־גנון והוסיפה כי “כיום הלשכה מונה
 4,458חברי לשכה ,מתוכם  750סוכנות .את
הקדנציה הקודמת סיימנו עם  4,007סוכנים
חברי לשכה ועם  500סוכנות ביטוח”.
סו”ב יואל זיו ,יו”ר הוועדה לביטוח
בריאות וסיעוד ,התייחס לכנס הבריאות
המתקרב שייערך ב־ 3ביולי .בכנס ישתתפו
חברי כנסת בכירים ,בינהם גם שר הבריאות,
יעקב ליצמן ,ובמהלכו יחשפו תוצאות סקר
שביעות רצון סוכני הביטוח ותושק תכנית
חדשה מתחום ביטוחי הבריאות לטובת הציבור
הרחב“ .הכנס יעסוק בפוליסת הבריאות האחידה,
צמצום שירותי הבריאות הניתנים על ידי קופות
החולים וכיצד חברות הביטוח מתמודדות עם
השינויים בענף” ,פירט זיו.
סו”ב יובל ארנון ,יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני
בישר כי הכיסוי החדש לאובדן כושר עבודה צפוי
להתפרסם בקרוב“ .מדובר במוצר ביטוחי טוב יותר
מהקיים כיום .הוועדה לביטוח פנסיוני השקיעה
מאמצים רבים מול רשות שוק ההון ,ביטוח וחסכון,
ובזכות כך הצלחנו להביא ליישום של פרטים רבים
ממה שביקשו”.
לסיום המליץ סו”ב ראובן רפ ,יו”ר הוועדה
הטכנולוגית ,לחברי הלשכה להצטרף למערכת
החדשה  ,smart bשמאפשרת לראות פירוט
הכנסות בכל רגע נתון בעלות של תשעה שקלים
בחודש.

*פרימיום 2017

המסלול הביטוחי המומלץ בחברה המובילה בשירות ובתכניות הביטוח שלה!
ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל – אחידה
תרופות מיוחדות  +תרופות בהתאמה אישית
כיסוי מנורה

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

יתרון מנורה

גמלת ההחלמה הגבוהה בשוק
השתלות בחו"ל
מהתקרות הגבוהות בשוק למקרה ביטוח
תרופות מיוחדות
תרופות בהתאמה אישית בדיקה גנומית לסרטן בכל שלב (מהמוקדם ביותר) תקרה כוללת מהגבוהות בשוק

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה.
*יש לסמן בטופס ההצעה לביטוח את כל אחת מהתוכניות בנפרד
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ | www.menoramivt.co.il
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בשלוש השנים האחרונות!
מקום ראשון בשירות
עפ"י סקר שביעות רצון
של לשכת סוכני הביטוח



ביטוח בעולם

דוד ליפקין
צילוםChiral Jon :

ביטוח ורכב בחבילה אחת

ח

ברות הביטוח מחזרות אחר יצרני המכוניות האוטונומיות
במטרה לתפוס נתחים משוק הרכב האוטונומי .החברות נמצאות
בשלב המשא ומתן עם כמה מהיצרניות ,בניסיון להגיע להסכמים
לפיהם הרכב האוטונומי יימכר יחד עם ביטוח הרכב כ”חבילה אחת”.
חברת הביטוח הבריטית אביבה כבר חשפה את המשא ומתן שהיא
מנהלת עם החברות .מנהל הביטוחים הבינלאומיים של אביבה,
מוריס טולוץ ,אישר כי חברתו נמצאת במשא ומתן עם כמה מיצרני
הרכב האוטונומיים המובילים ,והוסיף כי “אני בטוח
שכמה אנשים עוקבים אחרי המשא ומתן
שאנחנו מנהלים מתוך כוונה לבצע
עסקאות דומות”.
השגת עסקה עם אחד מיצרני
הרכב האוטונומיים היא
צעד משמעותי מבחינת
אביבה ,שיעניק לה את
כרטיס הכניסה לתחום.

פיצוי של  5מיליון ליש״ט

בעקבות שריפת הענק
בלונדון :סוכני הביטוח
בודקים את ביטוחי הדירות

ס

צילומיםfotolia :

וכני הביטוח ברחבי לונדון החלו לבדוק את פוליסות הביטוח של
מגדלי הדירות והמשרדים ברחבי לונדון .עיריית לונדון ביקשה
לבצע את הבדיקה ולעדכן את הפוליסות לאחר שבדיקה העלתה כי
אנשים נמצאים במצב של תת ביטוח בחלק ממגדלי הדירות בלונדון.
לפי הערכות שירותי הכבאות של לונדון ,כ־ 80איש נספו בשריפת
הענק שכילתה את מגדל הדירות ברובע קנסינגטון .מועצת הרובע
שבנתה את המגדל וניהלה אותו התקשרה עם החברה הנורבגית,
 .PROTECTOR FORSIKRINGההערכה היא שמבטחת המשנה
תפצה בעוד  5מיליון ליש”ט לכיסוי הוצאות נוספות ,כולל דיור חלופי.
רק לכמה דיירים בודדים במגדל היה ביטוח של תכולת הדירות.

חקירת יו”ר  ANBANGמסכנת
את הסקטור הפיננסי בסין
בשנת  2016התרחשו  2,611תאונות

בעשור האחרון נרשמו
הפסדים בביטוחים ימיים

י

רידה תלולה נרשמה בביטוח הימי בעשור האחרון .היקף ההפסדים
ירד בשיעור של  50%בשנה שעברה לעומת העשור האחרון.
ההפסדים בביטוח הימי קשורים להגברת הבטיחות והטכנולוגיה
החדישה ,היות ובעבר היו אסונות ימיים גדולים עקב טביעת אוניות
והתנגשות כלי שייט שתפסו כותרות בתקשורת העולמית .למרות
הירידה בתאונות ,עדיין מחצית מההפסדים בביטוח הימי נובעים
מטביעת ספינות עקב תנאי מזג אוויר סוערים.
לפי דו”ח שנתי של אליאנץ’ גלובל ( ,)AGCSבשנת  2016טבעו 85
ספינות .מדובר בירידה של  16%לעומת שנת  .2015מספר התאונות
הימיות ירד בשנה שעברה ב־ ,4%ל־ .2,611רבע מהתאונות הימיות
היו במימי דרום סין ,וייטנאם ,אינדונזיה ופיליפינים .האזור השני
הרווי בתאונות ימיות היה מזרח הים התיכון והים השחור.
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א

נליסטים מזהירים מכך שלחקירה שמנהלים השלטונות בסין נגד
יו”ר  ,ANBANGיו אקיהיו ,יש השלכות על הסקטור הפיננסי
בסין .להערכתם ,המבטחת הסינית תקפיא את פעילותה בהשקעות
מחוץ לסין.
 ANBANGידועה בהשקעותיה
הגדולות מחוץ לסין ,אשר הפכו אותה
לקיטור המוביל בתחום ההשקעות
הסיניות במלונות ובבנייני משרדים
בארה”ב ובאירופה ,ומסתכמים
בכ־ 30מיליארד דולר.
ג’יו זנהוה ,העומד בראש מחלקת
הביטוח באוניברסיטת שנגחאי
מציין
בינלאומית,
לכלכלה
אקיהיו
כי החקירה יכולה לפגוע קשה
בתדמיתה של  ANBANGכאחת מהחברות המובילות ובעלות ההשפעה
בסין .זנהוה מוסיף כי הפגיעה החמורה במבטחת הסינית עלולה לגרום
לגל ביטולי פוליסות ,דבר שיפגע בתזרים הכספי של החברה.
אקיהיו הפך את המבטחת הסינית ,שבעבר עסקה במכירת ביטוחי
רכב ,למובילה במכירת ביטוחי חיים והצליח להוביל את חברתו לגל
השקעות מחוץ לסין.

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

"סוכן הביטוח יהפוך למקצוע שונה מזה של היום"

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו ‰
והשבוע :יניב חכים ,מנהל סוכנות "שרה חכים סוכנות לביטוח" בקרית ביאליק
גיל – 36
מצב משפחתי – נשוי2+
ותק במקצוע –  12שנה .בעל רישיון אלמנטרי,
פנסיוני וחיים ,וביטוח ימי
מה הביא אותך לבחור במקצוע סוכן ביטוח?
“בשנת  ,2005לאחר טיול של שנה אחרי הצבא,
התחלתי לעזור לאמי בעסק המשפחתי" ,שרה
חכים סוכנות לביטוח" ,במחשבה על משרה זמנית,
אך תוך זמן קצר נשאבתי לתחום וכבר התחלתי
לעסוק בעוד ועוד תחומים מתוך כוונה ללמוד את
כל הפעילות השוטפת .לכן גם התחלתי ללמוד
את לימודי הענף האלמנטרי והוצאתי רישיון כבר
באותה שנה.
"התברכתי בכך שיצא לי ללמוד מאמי את כל
הניסיון שצברה במשך  30שנה של פעילות בענף.
עם השנים המשכתי את לימודי והוצאתי רישיונות
גם בשאר הענפים  -פנסיוני וביטוח ימי .לפני שש
שנים אמי נפטרה ,ומאז אני ממשיך את דרכה
לבדי באותה צורה ובאותה דרך של טיפול מסור
ללקוחות שלמדתי ממנה".
מה אתה אוהב בתחום?
"אני נמשך יותר לתחום העסקים והביטוח הימי
כי הם תחומים מאוד יצירתיים .מדובר בתחומים

סו"ב חכים" .הזמן הוא המשאב הכי יקר"

רחבים ,כשכל ביטוח נוגע בנושא נוסף ,ולכן זה
דורש המון למידה של העסק ומציאת פתרונות
יצירתיים .ההצלחה למצוא את הפתרון נותנת לי
סיפוק רב".

בשירותי דרך אין בערך – רק
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איפה אתה רואה את עצמך בעוד  10שנים?
"אני מאמין שבעוד עשר שנים עדיין אהיה בענף,
אך הענף לדעתי ייראה אחרת ,ואני מאמין שאהיה
בולט בו כמקצוען ונותן שירות מעטפת ללקוחות
שלי בכל התחומים".
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"סוכן הביטוח יהפוך למקצוע שונה מזה של
היום .הסוכן יהיה יותר "מנהל תיק ביטוח ללקוח"
כמי שמרכז ללקוח את כל הביטוחים במקום
אחד ומטפל בהם .כדי להצליח בכך אנחנו
חייבים להבליט את היתרון שלנו הסוכנים מול
כל המבטחים הישירים המתחרים .היתרון הגדול
שלנו הוא הידע הרב שלנו ,הניסיון והכי חשוב -
השירות האישי".
מה היית ממליץ לסוכנים צעירים שמתחילים את
דרכם בעולם הביטוח
"הטיפ שיש לי לדור הצעיר הוא לתת את השירות
הכי טוב שהם יכולים לתת רק ללקוחות שראויים
לכך ,וזאת משום שהיום המשאב הכי יקר שלנו
הוא הזמן .לקוחות שלא מעריכים זאת וגוזלים
המון זמן וללא שכר ראוי ,פשוט לא שווים את
זה .עדיף שהם יהיו הלקוחות של הביטוחים
הישירים".
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מידע לסוכן

יתרות צבורות בקופות פיצויים מרכזיות
לאחרונה פרסם מס הכנסה חוזר חדש שמחליף את חוזר יתרות צבורות בקופות
פיצויים מרכזיות שפורסם ב־ • 2016אילו בדיקות נדרשים המעסיקים
לבצע על פי הנוסח החדש ומה האפשרויות שעומדות בפניהם?

סו”ב יובל ארנון

ב

חודש דצמבר  2016פורסם על ידי רשות
המיסים חוזר בנושא יתרות צבורות בקופות
פיצויים מרכזיות .להזכירכם ,בתיקון 3
לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל)
התשס”ה  ,2005חל איסור על מעסיקים לפתוח
קופות פיצויים מרכזיות חדשות ,כאשר מעסיקים
שבמועד פרסום החוזר בשנת  2008כבר היו בעלי
קופות פיצויים מרכזיות קיבלו היתר להמשיך
להפקיד לקופות אלו עד חודש דצמבר ,2010
בגין עובדים אשר כבר הופקדו להם כספים בעבר,
ואילו מחודש ינואר  2011נאסר כליל להמשיך
להפקיד לקופות אלו והן למעשה נחסמו להפקדות
חדשות.
לעובדים חדשים אשר נכנסו ב־ 2008תחת צו
ההרחבה של פנסיית חובה ,נפתחו קופות פיצויים
אישיות במסגרת הפקדות לפנסיה ,ביטוחי מנהלים
או קופות גמל ,ואילו לעובדים הוותיקים המשיכו
המעסיקים להפקיד לקופות פיצויים מרכזיות.
מחודש ינואר נפתחו גם קופות פיצויים אישיות
לאותם עובדים ותיקים ,כך שלמעשה בגין אותם
בדיקת העודף בקופה המרכזית לפיצויים תתבצע כל שנה עד ל־ 31במרץ בכל שנה עוקבת
עובדים ותיקים כספי הפיצויים היו למעשה בשתי
קופות :קופת הפיצויים המרכזית וקופה אישית היא לבדוק אם יש “סכומים במחלוקת” ,כאשר הרי עומדות בפניו מספר אפשרויות:
הכוונה היא האם יש תביעות משפטיות של הסכום העודף עד גובה כל ההפקדות השוטפות
שנפתחה מחודש ינואר .2011
עובדים ותיקים (עובדי  )2007בגין כספי פיצויים שיש למעסיק במרכיב הפיצויים בקופות של
החוזר החדש
שהמעסיק חייב להם .כמובן כל טענה כזו שנמצאת המעסיק עבור כל עובדיו ,וללא כל קשר לתחילת
ב־ 11ביוני פרסם מס הכנסה חוזר חדש אשר בהליך של תביעה מול מעסיק צריכה לצורך עבודתם ,יועבר למעסיק וישמש כתחליף מימון
מחליף את החוזר שיצא בחודש דצמבר  2016הבדיקה להיות מגובה על ידי היועץ המשפטי של ההפקדות השוטפות .כלומר העברת כספים אלו
תהווה עבור המעסיק הכנסה על בסיס סעיף (3ד)
ומחייב מעסיקים שהחזיקו בבעלותם קופות המעסיק שיאשר את קיומה.
מרכזיות לפיצויים לבצע מספר בדיקות .ראשית ,בסיום שתי הבדיקות המעסיק צריך לבדוק למס הכנסה ,אך מצד שני ההפקדות השוטפות
בדיקה אשר תביא לידי ביטוי את התחייבות אם נמצא ברשותו “סכום עודף” אשר משמעותו לפיצויים יוכרו בניכוי על בסיס סעיף )5(17
המעסיק בגין אותם עובדים ותיקים (עובדי  ,)2007למעשה היא יתרות שקיימות בקופות הפיצויים לפקודה.
עבור כל שנות הוותק שלהם אצל המעסיק ובניכוי המרכזיות לאחר ניכוי הצבירות בקופות האישיות היה והעודף לא נוצל להפקדה השוטפת לפיצויים,
הכספים אשר נצברו בקופות האישיות אשר נפתחו וניכוי הסכומים במחלוקת .היה וכתוצאה מסעיף לא תותר למעסיק ההוצאה לפיצויים עבור כלל
ג’ נמצא כי למעסיק בסוף שנת המס  2016עובדי המעסיק ועד גובה העודף הקיים שלא נוצל.
עבורם בביטוחי מנהלים ,גמל או קרנות פנסיה.
בדיקה נוספת אותה נדרשים המעסיקים לעשות סכומים עודפים של מעל  10%ביחס למה שחייב ,בדיקת העודף בקופה המרכזית לפיצויים
תתבצע כל שנה עד ל־ 31במרץ בכל שנה עוקבת,
וזאת רק לאחר שהקופה המרכזית קיבלה אישור
אירועי הלשכה
מעורך הדין או רואה החשבון של המעסיק שאכן
הופקדו באותה שנה כל הכספים לכל העובדים
… מחוז ירושלים יערוך יום עיון ב־ 28.6בין השעות 8:30־ ,14:00בשיתוף איתוראן .סינמה
אצל אותו המעסיק.
סיטי ,ירושלים .חניה ללא עלות באזור המתחם

… מחוז שפלה יערוך יום עיון ב־ 10.7בין השעות 8:30־ ,14:00בשיתוף קבוצת שגריר .סינמה
סיטי ,ראשון לציון חניה ללא עלות באזור המתחם
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הכותב הוא יו”ר הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני
ביטוח

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 4/2017

כנס בריאות 2017

העיקר הבריאות
בעידן החדש
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 | 3.7.2017היכל התרבות חבל מודיעין איירפורט סיטי

רגע משפטי

פעולות התפעול מנקודת מבט משפטית
מהי אחריותו של סוכן ביטוח אשר קיבל צ'קים מהמעסיק אך לא העביר אותם
לגוף המוסדי?
עו"ד שלומית זיידמן

ה

תיקון לחוק ההסדרים משלהי 2015
הכניס את עולם הביטוח לסחרור בכל
הנוגע לעמלת דמי סליקה ,ואף הוצאו
הנחיות על ידי רשות שוק ההון ,ביטוח וחסכון
על מנת לנסות ולתת הבהרות בדבר אופן
יישום החוק.
למען אלו שמנסים להבין את מהות הדרישה
שיש ליישם בחודש הבא ,אזכיר כי מדובר
בתיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
(יעוץ שיווק וסליקה פנסיוניים) תשמ"ה ,2005
הקובע כי מינואר  2016סוכן משווק לא יוכל
לשמש עבור המעסיק הן כסוכן מתפעל והן
כסוכן משווק ,אלא בכפוף למספר תנאים.
העיקרי בהם הוא גביית שכר טרחה מינימלי
מהמעסיק ,הצהרה לגוף המוסדי על הסכום
שנגבה וקיזוז סכום זה (על ידי הגוף המוסדי)
משכר הסוכן והעברתו לחשבון העובד.
התכלית המוצהרת של אגף שוק ההון במשרד
האוצר (כיום רשות שוק ההון) ,הייתה להפסיק
את המצב בו לכאורה סוכן הביטוח מסבסד
את עלויות התפעול של המעסיק על חשבון
עובדיו.
מאז שנחקק התיקון לחוק האמור ,נוצר
כאוס בעולם הביטוח ,הואיל והמחוקק לא
הגדיר בצורה מפורשת מה כוונתו ומה
הגבולות לעניין הגדרת "פעולות התפעול"
שציינו בחוק .כפועל יוצא מכך ,ניתן לראות
ספקטרום רחב של פרשנויות למהות פעולת
"תפעול" .במקביל ,הוקמו חברות תפעול
שונות המציעות שירותי תפעול למעסיקים
בעלויות נמוכות מהעלות המוגדרת בחוק,
הואיל ומדובר בגופים שאינם מפוקחים ומשכך
החוק לא חל עליהם.
איזו הגנה יש למעסיק מול גורמי התפעול?
לאחרונה טענה לשכת סוכני ביטוח בדיון
בכנסת כי הגורמים המתפעלים עלולים
לכאורה לסכן ולפגוע בעובדים ובמעסיקים,
הואיל והגורמים המתפעלים אינם משמשים
כשלוחים של חברת הביטוח ומשכך הדבר
מעמיד בסיכון את המעסיקים ככל שהגורמים
המתפעלים יתרשלו בתפקידם.
בהקשר זה אבקש להתייחס להגנה שהעניק
בית המשפט למעסיק אשר מסר את תשלומי
הפרמיות בהמחאות לסוכן הביטוח ,ואילו זה
לא העבירם במלואם לחברת הביטוח .פסק
הדין אשר דן בסוגיה התפעולית מלמד על
משמעות הפעולה כאשר היא מבוצעת על ידי
סוכן ביטוח אשר הינו שלוח ,על פי חוק ,של
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סוכן הביטוח הוא החוליה המקשרת בין המבטח למבוטח

הגוף המוסדי ,וזה סיפור המעשה:
הגוף המוסדי הגיש תביעת חוב כנגד
המעסיק ,והמעסיק מצידו טען כי העביר את
מלוא תשלומי הפרמיות לסוכן בהמחאות.
המעסיק תבע את הסוכן וכן את הגוף המוסדי
בטענה כי אי העברת דמי הביטוח מהווה הפרת
חובת הנאמנות של הסוכן כלפיו .יחד עם זאת,
המעסיק טען כי הגוף המוסדי לא יוצא מידי

במסגרת מערכת היחסים
בין הסוכן לגוף המוסדי
קבע בית המשפט כי הסוכן
ישיב לגוף המוסדי את כל
הסכומים בהם הוא חויב
חובתו מפאת אי קבלת ההמחאות ,מאחר ויש
לראות בסוכן "שלוח" ,שחרג מהרשאתו ,ועל
כן יש לחייב את הגוף המוסדי .הגוף המוסדי
מצדו טען כי הסוכן אינו שלוח שלו ,מהסיבה
שהסוכן חרג מהרשאתו ולא העביר את מלוא
הפרמיות שקיבל מהמעסיק.
בית המשפט מחדד כי סוכן הביטוח הוא
החוליה המקשרת בין המבטח למבוטח ,ולמעשה
הוא מקיים מערכת יחסים מול שני גורמים

לחוזה הביטוח – הן המבטח והן המבוטח.
מערכת יחסים זו מוסדרת בסעיפים 32־36
לחוק חוזה הביטוח .המחוקק קבע את חזקת
השליחות בין המבטח לסוכן והיתר בסעיף 34
לחוק ,אשר מעביר את הסיכון לכל בעיה עם
הסוכן לכתפי חברת הביטוח ,ולכן קובע בית
המשפט כי הסוכן הינו שלוח של הגוף המוסדי
וחוק השליחות חל על היחסים שביניהם .מדובר
בשליחות סטטוטורית ,קוגנטית ,הקבועה בחוק
חוזה ביטוח .יובהר כי במסגרת מערכת היחסים
בין הסוכן לגוף המוסדי ,קבע בית המשפט
כי סוכן הביטוח ישיב לגוף המוסדי את כל
הסכומים בהם הגוף המוסדי חויב ,הואיל והסוכן
חרג מגבולות הרשאותיו.
פסק הדין מחזק את השאלה  -כיצד היה
מתמודד המעסיק עם מקרה תיאורטי בו
הגוף המתפעל לא היה מעביר את הכספים
במלואם לגוף המוסדי ,וזאת בניגוד לסוכני
הביטוח (אשר יבחרו לשמש גם כמשווקים
וגם כמתפעלים) ,המשמשים שלוחים של הגוף
המוסדי .לכאורה ,המעסיק היה מוצא את עצמו
במצב בעייתי ,וספק אם לכך כיוונו ברשות
שוק ההון ,כאשר ביקשו לבטל את "הסבסוד"
ביחס למעסיקים.
הכותבת הינה היועצת המשפטית לחברי מחוז
ירושלים בלשכת סוכני ביטוח

לפני סיום

המציאות מוכיחה את צדקת הסוכנים
אלפי התביעות שמשולמות מידי שבוע מעידות שהסוכנים צדקו • הפרסום
הכי טוב של הסוכנים הוא סיפורי ההצלחה שלהם

סו”ב ליאור רוזנפלד

כ

ל אחד מאיתנו הסוכנים זוכר את פגישות
המכירה בבית או במשרד המבוטח ,שבהן
התעקשנו למכור למבוטח כיסוי ביטוחי
שלמיטב דעתנו המקצועית היו הוא ובני משפחתו
זקוקים לו .אנחנו זוכרים היטב את שלל ההתנגדויות
והתירוצים מפי המבוטחים  -מ"לא צריכים את
הכיסוי" ועד המשפט הקבוע "הכיסוי הזה יקר לי".
מי מאתנו לא מכיר את הטלפון ממבוטח מבוהל
שקיבל בשורה בריאותית רעה או שנפגע בתאונה
ומתקשר לשאול אם בפוליסה שלו קיים כיסוי
לניתוח מסוים או למחלה שהתעקש בזמנו שלא
לרכוש ,וכיום הוא מצפה לפתרון ביטוחי מאתנו.
אלפי תביעות בריאות וריסקים משולמות מידי
שבוע בישראל בכל החברות ,מפיצויי תאונות
אישיות דרך כיסוי ניתוח או החזר עבור ייעוץ
ובדיקה ,ועד פיצוי עבור מחלה קשה או מוות חלילה.
התשלומים הללו לא היו משולמים ללא סוכן
ביטוח ,התעקשותו ומקצועיותו ,הן בזמן המכירה והן
בזמן התביעה .התשלומים הללו הם ההוכחה שאנחנו
צדקנו ,הצענו ,שכנענו ופעמים רבות גם עזרנו
למבוטח להחליט מה שהתברר כהחלטה נכונה.
במקביל ספגנו לאורך השנים האשמות בתקשורת
כי לא תמיד יש צורך בביטוחים מסוימים ,כי אנחנו

מוכרים כפל כיסויים ועוד .הגדילה לעשות אחת
ממנהלות חברות הביטוח שכינתה אותנו "דוחפי
מוצרים" ,אבל לזמן כמו תמיד יש את המסקנות
שלו והן ברורות.
במבחן התוצאה והזמן ,כל מבוטח יממש בצורה
כזאת או אחרת את פוליסת הבריאות או החיים
שלו ,ומרפי בדרך כלל בא לבקר ראשון דווקא את
המבוטחים שסירבו לכיסוי.
את סיפורי התביעות הללו ,את צילומי הצ'קים
(ללא שמות) את מכתבי התודה ממבוטחים מרוצים
הייתי מציע לכל סוכן לפרסם בדף הפייסבוק שלו,
באתר המשרד ,בקבוצות הוואטספ של המבוטחים
ובכל מדיה אפשרית.
אין מסר פרסומי טוב מזה לנחיצותו של סוכן
הביטוח ורכישת ביטוח נכון .שנים חונכנו כי ביטוח
הוא הבטחה ,נייר ,מוצר שאי אפשר לחוש אותו,
היו אף שכינו אותו אוויר .והנה הגיעה הטכנולוגיה
שמאפשרת לנו להגיע לנייד של כל אחד ממבוטחינו
ואף לזה של לקוחותינו הפוטנציאלים ,ולהגיש להם
מסר ברור טרום מכירה שיהפוך את התהליך להרבה
יותר מהיר ,ויחזק יותר את אלו שכבר רכשו ביטוח.

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצערו של
יוסי רגב על
פטירתו של אביו

אריה
ווירצברג
ז"ל

יהי זכרו ברוך

הכותב הוא יו”ר סניף חיפה בלשכת סוכני ביטוח

לוח הביטוח

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

דרושים
דרושה פקידה בתחום האלמנטרי למשרה
מלאה במתחם הבורסה ברמת גן .ניתן לשלוח
קורות חיים לפקס 0774703017 :
לסוכנות ביטוח ברמת גן  -דרוש סוכן עם רישיון
או לקראת רישיון בענף ביטוח חיים לצורך
עבודה משותפת ,אפשרות לפגישות ותמיכה
חודשית אסי – 054-2929200
לסוכנות בוטיק באשדוד דרושים בעלי רישיון
פנסיוני למשרת ניהול תיקי לקוחות.
מתאים לסוכנים בצמיחה או בתחילת הדרך,
המעוניינים לבנות תיק עצמאי
ולהתפתח .שכר גבוה למתאימים .קו"ח –
.ofirr@dorot-ins.co.il

לסוכנות ביטוח ותיקה בחיפה דרושה פקידת
חיתום אלמנטרית ,עם ידע מוכח ברכב ובדירות,
ידע בענפים נוספים יתרון! יש לשלוח קורות
חיים במייל בלבדoffice@menczel.co.il :
לסוכנות ביטוח ותיקה בחיפה דרושה רפרנטית
ביטוח חיים ,עם ידע מוכח ,וניסיון בלבד! יש
לשלוח קורות חיים במייל בלבד:
office@menczel.co.il

לסוכנות ביטוח ,דרושה פקידה לחצי משרה
ומעלה ,עם ניסיון בתחום האלמנטרי ורצוי
גם בתחום החיים ,קו"ח יש לשלוח לפקס:
03-7521556
למשרד ותיק בעיר אזור דרושה מזכירה
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אחראית עם נסיון בתחום האלמנטר עיסוק רכב
ודירות עם נגיעה במוצרים נוספים .נא לשלוח
קורות חיים לאיי מייל meirbl@017.net.il
לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה סוכן/ת ביטוח
חיים ,פנסיה ופיננסים ו/או אלמנטארי להגדלת
תיק ביטוח קיים ופיתוח תיק חדש ,למעוניין/ת,
תינתן האפשרות לבניית תיק ביטוח עצמאי
קורות חיים למיילdudi@gamafinansim.co.il :
נייד 050-5368629 :
לסוכנות ביטוח מובילה בקניון עזריאלי
במודיעין דרושה עובדת בתחום ביטוח חיים
פנסיה ופיננסים לעבודה בסביבה מרתקת
ומעניינת .קורות חיים למייל eyal@sos-ins.co.il
למשרד ביטוח אלמנטרי ברמת השרון עם וותק
של למעלה מ־ 30שנה דרוש סוכן ביטוח חיים
לשיתוף פעולה מפרה והדדי ,וישיבה משותפת
במשרד קיים .לפרטים דוד הראובני:
 050-5359726מיילdavidh2410@gmail.com :

שכירות משנה
סוכנות ביטוח (בית סוכן) בצמיחה המנהלת
קבוצת סוכנים באזור הצפון מציעה
להשכרה בשכירות משנה משרדים מפוארים
באיזור הקריות ,על בסיס חודשי ,ללא
התחייבות .אפשרות לשירותי משרד ושירות
בתחום הפנסיוני בכל החברות .לפרטים :שרון –
054-6614801
להשכרה עד  3חדרים בסוכנות ביטוח ברמת גן
משרדים מפוארים כולל ארנונה חשמל ניקיון
ומטבח .לפרטים נוספים 054-4240666 :

בית חם לסוכן הביטוח ,משרדים  +שרותים שונים
במתחם חלונות הסיטי בבניין ברוש במרכז
העניינים של חיפה .אפשרות לרכישת תיק או
שת"פ ,לפרטים מילשטיין בע"מ 054-5270964
לב פתח תקווה  -בבניין משרדים משרד מרוהט
לגמרי  17מ"ר כולל חדר ישיבות.המחיר הוא על
בסיס יומי בסך של  175ש"ח בהתאמה אישית
לשוכר  -וכולל מעמ ארנונה דמי ניהול חשמל
מים אינטרנט ומדפסת/פקס תינתן אפשרות
להשכיר על בסיס חודשי ב2200-
להשכרה –חדר סוכן מאובזר +עמדת מזכירה
+משרד מותאם למוקד טלפוני בתוך סוכנות
ביטוח בפ"ת – המוקד מאובזר בשולחנות
וכסאות וכולל עמדת מנהל משמרת וחדר
צמוד למנהל המוקד  .כמו כן אפשר להשכיר
גם למשרדי סוכן כולל שירותי משרד .לפרטים
לפנות למאיר 0522248252
להשכרה משרדים בצ'ק-פוסט בחיפה בתוך
סוכנות חיתום ביטוח חיים ולאלמנטארי,
אפשרות לתפעול פנסיוני/אלמנטארי לפרטים
נוספים :שי052-8033305 :
להשכרה בשכירות משנה משרדים בצ'ק פוסט
לסוכני ביטוח אפשרות לתפעול אלמנטארי/
חיים בכל החברות .חנייה בשפע ,לפרטים
נוספים :שי052-8033305 -

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח פעילה מעוניינת לקנות תיק

ביטוח חיים  /אלמנטרי  -פתוחים לכל הצרכים
שיעלו במו"מ ע"י המוכר אסי 054-2929200 -
סוכן ביטוח פנסיוני מקצוען ובעל ידע רב מאזור
המרכז מעוניין בשיתוף פעולה עם סוכן/סוכנות
אלמנטרי ו/או חיים למכירות ללקוחות קיימים
שלהם .ניתן לפנות למייל:
Int_101@walla.co.il

סוכנות ביטוח באשדוד מעוניינת ברכישת
תיקים באזור השפלה והדרום .
alexg@dorot-ins.co.il

סוכנות פרוגרס בקרית אריה מעוניינת בשיתוף
פעולה עם סוכנים ותיקים .לפרוגרס מוקד
מקצועי עם ניסיון והצלחה יחס המרה מטורף!
ניתן לפנות לשרגא לידור  054-6655736או
למייל shragalidor@gmail.com
בי פור יו סוכנות לביטוח בע"מ מעוניין לרכוש
תיקי ביטוח .חיים ואלמנטרי .פתוח לשותפות
כולל משרדים .סודיות מובטחת052-8741331 .
michaele@b4-u.co.il

סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש
תיק ביטוח אלמנטארי ו/או חיים באופן מלא או
חלקי ,במגוון רחב של אפשרויות כולל אפשרות
של העסקה לטווח ארוך .נייד050-5368629 :
dudi@gamafinansim.co.il

סוכנות ביטוח ותיקה המנהלות ע"י דור
המשך מעוניינים לרכוש תיק ביטוח חיים או
אלמנטרי באופן מלא או חלקי או שותפות נייד:
nitai@kokia-ins.co.il 0505686868

