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פעילות התנדבותית
לשיפוץ בית
ספר תיערך
בקריית שמונה
עמוד 6
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שנה לרפורמת כתבי השירות
ברכב :אין שינוי במצב
מיקי קופל ,בעלי קופל גרופ וסטארט
שירותי רכב ,מדבר על השינויים
בעקבות רפורמת כתבי השירות:
“חברות הביטוח חייבות לאפשר
לסוכנים וללקוחות את הבחירה”

יש כבוד

הוועד המנהל של
הלשכה החליט:
סו"ב יוסי מנור
יקבל תואר
נשיא כבוד
| עמוד 6

טוטאל לוס

בית המשפט קבע כי
ההנחות להן זכאית
חברת ליסינג לא
משפיעות על גובה
הפיצויים להם היא
זכאית במקרה תאונה
| עמוד 8

עמוד 2

שטח ההפקר

תוקף ביטוחי אכ"ע פג ב־1
באוגוסט ,ולאחר מכן לא יתקיימו
מכירות של ביטוח זה
אלא במסגרת קרן
פנסיה  הלשכה:
סלינגר מפקירה
מאות מבוטחים
ללא כיסוי ביחס
למקצועם
עמוד 3
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עוקפים בסיבוב

עיני נץ

מנורה מבטחים עקפה את סוכני
הביטוח ופנתה ישירות למעסיקים
 סו"ב אורי צפריר" :המהלך
מערער את אמון הסוכנים במנורה"

עמוד 4

חברת “נץ":
תיתן שירות
משלים לחוזר
השרברבים שיכנס
לתוקפו בספטמבר
 השירות יתמך
באפליקציה ייעודית
שתסייע לאתר
תקלות בזמן אמת
| עמוד 7

תמונת מצב

“שוק כתבי השירות ברכב הפך לאלים”
מיקי קופל ,בעלי קופל גרופ וסטארט שירותי רכב ,מדבר על המצב בשוק בחלוף שנה לרפורמת
כתבי השירות“ :חברות הביטוח חייבות לאפשר לסוכנים וללקוחות את הבחירה”

רונית מורגנשטרן

"

רוב חברות הביטוח ראו בחוזר
של הממונה על הביטוח דורית
סלינגר המלצה בלבד .סלינגר
ואנשיה דאגו להבהיר בחוזר' :לא
תותנה רכישת תכנית ביטוח ברכישת
כתב שירות' .הפרשנות היחידה של
סעיף זה היא שלקוח או סוכן הביטוח
יהיו זכאים לרכוש בנפרד פוליסת
מקיף או צד ג' ,בה ניתן להוסיף פרק
של שירותי דרך וגרירה ,כיסוי לשבר
שמשות ורכב חליפי".
כך טוען מיקי קופל ,בעלי קופל
גרופ וסטארט שירותי רכב בראיון
למגזין ביטוח ופיננסים שיתפרסם
לקראת כנס אלמנטר אילת שיתקיים
ב־23־ 26באוקטובר .2017
לדבריו" :רוב חברות הביטוח
מצאו פרצה אשר כובלת את סוכני
הביטוח להפיק פוליסות ללקוחות
ללא רכישת הריידרים ,ובכך פוגעות
בעמלתו של סוכן הביטוח .יתרה
קופל" .חוזר הפיקוח הוא מצוין ומדויק ,הרשות צריכה פשוט לאכוף אותו"
מכך ,חלק מהחברות קובעות כי
במידה וסוכן הביטוח או הלקוח לא
ירכשו את פרק שירות הדרך לרכב ,המחיר יזנק מהלקוח הזכות להנחה.
"חברות אחרות חוסמות את תהליך ההפקה כאשר
ויפסיק להיות משתלם .דבר נוסף  -המפקחת על
הביטוח קבעה כי המחיר של השירות יוצג בנפרד ,סוכן הביטוח בוחר לא לרכוש את המנוי בשלב
ועדיין אנו רואים חברות ביטוח מסוימות שלא בהפקת הפוליסה" ,מוסיף קופל על היקף התופעה.
"לא ייתכן שחברת ביטוח תרכוש את מוצרים
מציגות את המחיר בנפרד".
בתשובה לשאלה אם טענותיו הועברו לרשות ב־ 150שקלים ,ותמכור את המנוי ללקוח ב־500
שוק ההון ,אמר קופל כי לרשות "הועברו מכתבים
אלימים של חברות ביטוח כלפי סוכני ביטוח,
צילומי מסך של חברות אשר עוצרות את תהליך
הפקת הפוליסות אם לא נרכשה תוכנית שירותי
דרך במקביל ,וכל זאת תוך פגיעה קשה בעמלתו
של הסוכן ובמחיר הסופי ללקוח".
לביטוח ופיננסים נודע כי לאורך החודשים
האחרונים העבירה הוועדה האלמנטרית פניות
רבות אל רשות ההון אשר הגיעו אל שולחנה,
ורואה בטיוטת החוזר החדשה ,הבאה לתקן את
החוזר עצמו ,כבשורה מצויינת לסוכנים.
דוגמא קלאסית היא מזכר חריף שאחת חברות
הביטוח הפיצה לחלק מסוכניה בו מצוין באופן
מפורש שאם סוכן הביטוח יבחר לרכוש בחלק
מתוכניות הביטוח מנויים ללא כתב שירות יזכה
בעמלה של  5%בלבד במקום  25%וגם תישלל

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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שקלים .הן חייבות לתת לסוכני
הביטוח וללקוח את הבחירה".
קופל התייחס גם לתיקון לחוזר
שפרסמה סלינגר בתחילת אוגוסט,
ובו הנחיות מדויקות יותר ליישום
ראוי של החוזר“ :התיקון לחוזר חשוב
משום שהוא נותן פרשנות מדויקת
לסעיף הכי חשוב בחוזר הראשון,
וחידד את הנקודה הכי קריטית .עם
זאת ,אני מדגיש ,ששום דבר לא
השתנה מאז תיקון החוזה .אנחנו
עדיין רואים שרוב החברות מתנהגות
בחוסר הגינות והוגנות ,ומכריחות את
סוכני הביטוח ואת הלקוחות לרכוש
כתבי שירות מובנים בתוך הפוליסות.
חוזר הפיקוח הוא מצוין ומדויק,
הרשות צריכה פשוט לאכוף אותו".
עם זאת ,קופל מבהיר שהתיקון
לחוזר לא מושלם ,ועדיין קיימות
בו פרצות שחברות הביטוח עלולות
לנצל" :לא ברור מדוע הפיקוח
השאיר את פרק שירותי הדרך בתוך
הפוליסות ,בעוד שבתחומים אחרים
הפיקוח על הריידרים הוסר מהפוליסות .כלומר
– לא הובהר במפורש למה חברת הביטוח צריכה
להתערב כאשר לקוח נתקע עם הרכב ברמת הגולן,
והוא רק זקוק להתנעת מצבר .אני מקווה שבקרוב
נראה הנחיות ברורות יותר בנושא מרשות שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון”.

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

סלינגר האריכה את ביטוחי אכ"ע
הקבוצתיים בלבד עד  1בנובמבר

תוקף ביטוחי אכ"ע פג ב־ 1באוגוסט ,ומאז אין מכירות של ביטוח זה אלא במסגרת קרן
פנסיה • הלשכה :סלינגר מפקירה מאות מבוטחים ללא כיסוי ביחס למקצועם

רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
דורית סלינגר ,פרסמה טיוטת חוזר ובה היא
מתירה רק למבוטחי אובדן כושר עבודה
בביטוחים קבוצתיים ,להאריך את הביטוח עד
 1באוגוסט .במקור פקע תוקף ביטוחי אכ"ע ב־1
באוגוסט ,ומאז אין מכירות של אובדן כושר עבודה
אלא במסגרת קרן פנסיה ,וחלק גדול מהעובדים
נחשפו למצב שבו לא היו מבוטחים.
חברות הביטוח היו אמורות להביא לאישור
הממונה את התכניות החדשות על פי הנחיות
החוזר שלה מספטמבר " - 2016קווים מנחים
לעניין תכנית לביטוח מפני אבדן כושר עבודה",
אך סלינגר סירבה לאשר אותן בטענה שהתעריפים
שהחברות מציעות גבוהים מדי.
על פי טיוטת החוזר שפורסמה ביום חמישי
שעבר ,חברות שטרם התאימו את פוליסות אובדן
כושר העבודה להוראות החוזר ,ובמטרה לאפשר
רצף ביטוחי למבוטחים בפוליסות קבוצתיות
לאובדן כושר עבודה ,מוצע לתקן את החוזר .לפי
התיקון ,יש לקבוע שמבטח רשאי להאריך את
תקופת הביטוח בפוליסות ביטוח קבוצתיות למקרי
אובדן כושר עבודה ששווקו בטרם מועד כניסת
החוזר לתוקף ,ותקופת הביטוח בהן הסתיימה
עד למועד אישור פוליסה לביטוח אבדן כושר
עבודה קבוצתית שהותאמה להוראות החוזר ,וזאת
לתקופה של עד שלושה חודשים ,דהיינו ,עד ליום
 1בנובמבר ."2017
בתגובה מסר סו"ב יובל ארנון ,יו"ר הוועדה
לביטוח פנסיוני בלשכת סוכני ביטוח כי "לא

עסק
בקליק

תמונת
סוכן
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המכלול שלי

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

b17396/18143

אתר
הלקוחות
החדש

ברורה התנהלותה של הממונה,
עיניה" .הוא אף מסביר כי המצב החדש
אשר מצד אחד דואגת למבוטחים
יוצר אפליה של ביטוחי הפרט" :אם
באכ"ע קבוצתי ומצד שני
הפיקוח מאריך את המועד של הביטוח
מפקירה במשך קרוב לחודש מאות
הקבוצתי ,אז שיאריך גם את האפשרות
מבוטחים שאינם מסוגלים לקבל
לפרט להצטרף בתנאים של האכ"ע
פתרון מקצועי ונכון עבור הכיסוי
הישן ,ומה שהוגדר בביטוח הקבוצתי,
של אכ"ע ביחס למקצועם".
"מאות מבוטחים אינם מסוגלים שיוגדר גם בפרט .אין שום סיבה
לקבל פתרון מקצועי"
כאמור ,נוצר מצב שמאז
להפלות אדם שמצטרף באופן פרטי
 1באוגוסט בו סוכני הביטוח
לתכנית פנסיונית למישהו שנמצא
והחברות לא יכולים לשווק את אכ"ע ,אלא במסגרת בביטוח קבוצתי או שפורש מביטוח קבוצתי".
קרן פנסיה בה הוא מובנה .המוצר שצפוי להיפגע
לדברי ארנון ,עיקר המחלוקת בין חברות
מהיעדר פוליסות אבדן כושר עבודה מאושרות הביטוח לרשות היא בתעריפים של האכ"ע
הוא בעיקר ביטוחי המנהלים .הרקע לשינויים היה החדש ,אך לא רק" :קיימת גם בעיה עם חלק
משום שהמוצר הקיים הוא בעייתי ,ההגדרות בו מהכיסויים שבחוזר וכנראה שיש כאן נושא של
אינן ברורות והכיסויים חלקיים ,עובדה שהביאה פרשנות או של מהות ,אבל לא קיבלנו הסבר
לסכסוכים רבים בין מבוטחים לחברות הביטוח על מה בדיוק .האכ"ע החדש בנוי על בסיס עם
שחלקם אף הגיעו להכרעה בבתי משפט .מדובר נספחים .זה מעין ביטוח מודולרי שמאפשר
במוצר שקיבל ציון של  65בלבד במדד השירות לעטוף את הלקוח בכל מיני כיוונים .יש 11
של חברות הביטוח אשתקד .לאור הבעיות במוצר ,נספחים שונים שאפשר להוסיף .אני מניח
פעלה לשכת סוכני ביטוח מול הרשות כבר לפני שישנם ויכוחים על פרשנויות של אותם נספחים
שלוש שנים לשינוי ולשדרוג המוצר.
או על חלק מההגדרות שלהם ,כך שזה לא רק
הנושא של התעריף ,אבל הבנו שהוא הדומיננטי
התנהלות הפיקוח שערורייתית
ביותר .ושוב ,יש לקחת בחשבון שאנחנו כבר
ארנון מוסיף כי "בעיניים שלי ובעיניים שלנו שנה אחרי שיצא החוזר .כנראה שאחד השיקולים
כלשכה ,כל ההתנהלות בנושא שערורייתית .של הפיקוח הוא הפעלת לחץ מלמטה ,כאשר הוא
ב־ 1באוגוסט הפיקוח החליט שהוא עוצר את כל חוסם את המצב הקיים .כך יבוא לחץ מלמטה
ההמשכיות וקטע את הכל בבת אחת .מתנהל כיפוף על היצרנים כדי שהם יתגמשו .אבל ככה לא
ידיים בין הפיקוח לבין היצרנים וכמובן שזה בא מנהלים מאבק .זה בא על חשבון הציבור,
בסוף על חשבון האזרח .כל חברה עושה כראות והסוגיה לא תיפתר בזמן הקרוב".

חדשות הביטוח

מנורה פנתה ישירות למעסיקים מעל ראשי הסוכנים
מנורה :נעדכן להבא מראש את הסוכנים לגבי דיוור לעסקים המבוטחים דרכם

רונית מורגנשטרן

ח

ביטוחי הפנסיה של רבבות העובדים ,היא
חמורה ביותר ומערערת את אמון הסוכנים
בחברה” ,טוען צפריר.
ממנורה מבטחים פנסיה וגמל נמסר
בתגובה כי "לאור הרגולציה החלה על
המעסיקים הקטנים החל משנת  ,2018בכל
הנוגע לדיווח אחיד למוצרים הפנסיוניים,
נשלח הדיוור האמור למספר מצומצם
של עסקים קטנים וזאת לשם היערכותם
לשינוי הקרב.
הפניה הנה רלוונטית גם למעסיקים אשר
הצטרפו לקרן באמצעות סוכני הביטוח.
החברה רואה בסוכני הביטוח שותפים
אמיתיים ואין בדיוור זה כל כוונה לעקוף
את סוכני הביטוח ,אלא ,להיפך.
לשכת סוכני הביטוח פנתה לחברה
בנושא ואנו חידדנו את הנושא אצלנו כך
שנעדכן מראש את סוכני הביטוח בדיוור
אשר ייצא מהחברה ורלבנטי לעסקים
המבוטחים דרכם".

ברת מנורה מבטחים פנתה
לאחרונה למעסיקים בתחום
ביטוחי הפנסיה ,והמליצה
להם להצטרף לממשק הדיגיטלי שלה
 "פורטל מעסיק" ,באמצעותו ניתןלדווח ולשלם באופן ממוכן לצירוף
עובדים ללא עלות למעסיק .הפניה
כוללת גם הרשאה לחיוב חשבון
המעסיק .הפנייה מוסברת בכך
שבהתאם להנחיית רשות שוק ההון,
הביטוח והחיסכון ,החל מינואר 2018
יידרשו כול המעסיקים בדיווח אחיד.
לשכת סוכני ביטוח רואה בחומרה את
הפניה הישירה של מנורה למעסיקים
מעל ראשי הסוכנים ,ובימים אלה פנה
סו"ב אורי צפריר ,מ"מ נשיא לשכת
סוכני הביטוח לראשי מנורה מבטחים
וביקש להסיר את הפרסום" :הפניה
הישירה למעסיקים ,תוך עקיפת
הסוכנים שהביאו למנורה מבטחים את

מרכזי השירות של שגריר  -הכתובת שלך לטיפול בנזקי פחחות וצבע

מטפלים ומלווים בתביעות צד ג'
הסדרים עם רוב חברות הביטוח
רכב חלופי מהיום הראשון

בהסדר
עם:
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מפתח תמורת מפתח
איסוף והחזרת הרכב מבית הלקוח
מוסכי הסדר של מספר חברות השכרה

חדשות הביטוח

לידיעת הסוכנויות שהן תאגידים  -מבצע
דיבידנד מוטב בשיעור  25%עומד להסתיים
רו"ח דין מקחל

ב

מסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית נקבעו
תיקונים בפקודת מס הכנסה ,שמטרתם מתן
כלים לרשות המיסים להתמודד עם תכנוני
מס שונים .במסגרת התיקונים שבוצעו ועל מנת
לתת לבעלי המניות המהותיים אפשרות להכין
עצמם למגבלות החדשות נקבעה הוראת שעה
לעניין סעיף  125ב ( )2ו־ב ( )3לפקודה ,אשר עניינה
מתן אפשרות לחלוקת דיבידנד בשיעור מס של 25%
במקום  30%או  ,33%כולל מס יסף וזאת עד ליום
ה־ 30בספטמבר  .2017את ההחלטות האם לחלק,
כמה לחלק ,ואיך לממן ,יש לעשות בימים הקרובים.
רבים מבעלי המניות המהותיים נמצאים במצב
שבו הוראות החוק החדשות מהוות סיכון לתאונת
מס ,אשר יכולה לעלות כסף רב וזאת מבלי שידעו
שהם נמצאים בבעיה .בין היתר ניתן למנות לדוגמה:
.אמשיכת כספים מהחברה (יתרת חובה) ,לרבות
הלוואה או השאלה שנתנה חברה לבעל מניות
מהותי בה.
.במזומנים ,ני"ע ,פיקדונות וכל ערובה אחרת
שהחברה העמידה כבטוחה לטובת בעל המניות
המהותי.

.גהעמדת נכס של החברה לצרכיו הפרטיים של
בעל המניות המהותי :דירה ,חפצי אמנות,
כלי טיס ושיט הרשומים בספרי החברה ועיקר
שימושם הוא לצרכים פרטיים.
.דרווחים לא מחולקים לפי סעיף (77א) לפקודה.
החלטת חלוקת הדיבידנד המוטב דורשת מחשבה
וניתוח מעמיק של דוחותיה הכספיים של החברה
וזאת בין היתר בגלל התנאים הרבים אשר נקבעו
לצורך קבלת ההקלה הן בחוק והן בהוראות הביצוע
על ידי מס הכנסה כדלהלן:
1.1הדיבידנד ישולם אך ורק מרווחים שנצברו במאזני
החברה עד ליום  ,31.12.2016שחויבו במס חברות
או מהכנסות פטורות ואשר אינם כוללים רווחי
שיערוך או הפחתת הון.
2.2החברה שילמה את הדיבידנד בתקופת ההטבה
וזאת כאמור עד ליום .30.9.2017
יש לציין כי ניתן לקזז את הדיבידנד המוטב כנגד
יתרת חובה של בעל המניות המהותי אך ורק בגין
משיכות מהחברה לאחר תאריך  .01.01.2013עוד
נציין ,כי בעל מניות מהותי אשר מצוי ביתרת חובה
כאמור ואשר לא ינצל את הדיבידנד המוטב ,יכול

להימצא מחויב בשיעור מס דיבידנד של עד 33%
כולל מס יסף ,או אם אין רווחים צבורים מספיקים,
בשיעור מס שולי מרבי של  ,50%כולל מס יסף.
3.3סכום ההכנסות שיקבל בעל המניות המהותי
מאת החברה המחלקת ,בכל אחת מן השנים 2017
עד  2019למעט ההכנסות מדיבידנד ,לא יפחת
מממוצע ההכנסות שהתקבלו בידו בשנות המס
 2015ו־.2016
4.4כנגד ההכנסה מהדיבידנד המוטב לא ניתן לקזז
הפסדי הון ממכירת ניירות ערך בהתאם לסעיף
( 92א)(()4ב).
5.5מקבל הדיבידנד הינו יחיד בעל מניות מהותי או
חברה משפחתית זכאית כמשמעותה בסעיף
64א לפקודה שהנישום בה הוא בעל מניות מהותי
בחברה מחלקת הדיבידנד.
כיועציה של לשכת סוכני הביטוח בישראל ,נשמח
לתת מענה בכל שאלה וסוגיה אשר עניינה הוראות
החוק והרגולציה בכלל וכמובן הוראת השעה לגבי
הדיבידנד המוטב בפרט.
הכותב הוא ממשרד מקחל בועז
אורן דין ושות' רואי חשבון

*פרימיום 2017

המסלול הביטוחי המומלץ בחברה המובילה
בשירות ובתכניות הביטוח שלה!
ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל – אחידה
השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
תרופות מיוחדות
תרופות בהתאמה אישית
ניתוחים ומחליפי ניתוח בחו"ל
יתרונות מנורה
כיסוי
השתלות בחו"ל
תרופות מיוחדות
תרופות בהתאמה אישית

יתרון
גמלת ההחלמה הגבוהה בשוק
מהתקרות הגבוהות בשוק למקרה ביטוח
בדיקה גנומית לסרטן בכל שלב (מהמוקדם ביותר)
תקרה כוללת מהגבוהות בשוק

בשלוש השנים האחרונות!
מקום ראשון בשירות עפ"י סקר שביעות רצון של לשכת סוכני הביטוח

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה ולסייגיה ,ט.ל.ח.
*יש לסמן בטופס ההצעה לביטוח את כל אחת מהתוכניות בנפרד

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

אלנבי  ,115תל-אביב6100802 ,
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03-7107777

03-7107788

* 2000

www.menoramivt.co.il

חדשות הביטוח

הוועד המנהל החליט :סו"ב יוסי מנור יקבל תואר
נשיא כבוד של לשכת סוכני ביטוח לכל חייו

המכללה לפיננסים וביטוח קיבלה אישור מבנק ישראל והיחידה להכוונת חיילים משוחררים לקבל כשכר
לימוד במכללה את כספי הפיקדון

רונית מורגנשטרן

ס

ו"ב יוסי מנור ,יו"ר  MDRTאירופה ונשיא
הלשכה לשעבר ,יקבל תואר נשיא כבוד
של לשכת סוכני הביטוח לכל חייו .כך
הוחלט פה אחד בישיבת הןועד המנהל שהתקיימה
השבוע .את ההצעה העלתה סו"ב שוש כהן ,סגנית
הנשיא שאמרה בין היתר" :יוסי מנור מתנדב ופועל
ארוכות למען הלשכה ,אם זה במסגרת MDRT
העולמית ,ביפאר ,ומייצג אותנו בכבוד ,והוא ראוי
לקבל את את התואר לאור פעילותו הענפה למען
הסוכנים".
בהתייחסו למסע המשלחת בפולין אמר
סו"ב אריה אברמוביץ ,נשיא הלשכה" :לפני
שבועיים עברתי את אחת החוויות העוצמתיות
בימי חיי ,לא יכולתי לתאר לעצמי כשחשבנו
בהתחלה על הרעיון שזה מה שיקרה .העוצמה
של המסע הייתה בלתי רגילה .מגיע שאפו
לרענן שמחי על הארגון ,הטקסים והייצוגיות.
ההשתתפות שלנו בכנס ממלכתי עם שגרירת
ישראל וראש עיר ,כשאנחנו עומדים שם
ומניחים זרים ,נואמים בעברית – הורשמתי
והוקסמתי".

כנס אלמנטר באילת
סו"ב אריאל מונין סיפר בישיבה על הלו"ז של

הכנס האלמנטרי באילת שיתקיים ב־.23-26.10
סו"ב אריק ורדי ,יו"ר ועדת כנסים וארועים,
דיווח שמאז נפתחה ההרשמה לכנס לפני כשבוע,
נרשמו כבר  627איש וכי אין יותר מקומות
במלון דן.

הוועדה הציבורית
בעקבות פרסום מסקנות הוועדה הציבורית
לבחינת עתיד ענף הביטוח ,דיווח אברמוביץ
לחברי הוועד המנהל" :נעשתה פה עבודה מאוד
רצינית קיבלנו פידבקים מכל מי שקרא ,כולל
עיתונאים .התפקיד שלנו הוא ליישם את מה
שאנחנו יכולים בזמן הקצר ואת שאר הדברים
אני מקווה ומאמין שיישמו אחרינו .נעביר את
החוברת גם למשרד האוצר ,חברי כנסת ,יו"ר
ועדת כספים כי יש דברים שנמצאים בידיים
שלהם .בשבוע הבא אנחנו משתתפים בועידה
הלאומית הכלכלית של כלכליסט ,במושב
מיוחד שיעסוק בעתיד ענף הביטוח ,אותו יפתח
גדעון סער שידבר על מסקנות הוועדה .אחר
כך יהיה פאנל שינחה אותו אלי שמעוני כתב
כלכליסט ,שאני אשתתף בו ביחד עם לוי רחמני
ואורי אלדובי .אנחנו נדבר על עתיד הענף
וסוכן הביטוח".

עדכוני רגולציה ומשפט
סו"ב יובל ארנון ,יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני,
סקר את נושא כיסוי האכ"ע שאין אפשרות למכור
אותו בביטוחי מנהלים מאז ה־ 1באוגוסט .ארנון אף
סיפר כי בקרוב יהיו שני ספקי מחזור משכנתאות
לטובת הסוכנים שירצו לעסוק בכך.
סו"ב יואל זיו ,יו״ר ועדת בריאות וסיעוד ,הציג את
הרפורמה בביטוחי נסיעות לחו"ל שנכנסת לתוקף
ב־ 3בספטמבר ,וסיפר על ההתפתחויות בנושא כתב
השירות לאבחון סרטן שהלשכה שותפה בו.

מיזמי הפרישה,
הסניורים והבינדורי
אברמוביץ סיפר על שיפוץ סניף חיפה והצפון,
הרחבת פעילות המכללה בצפון והרחבת מיזם
הפרישה לצפון .בנוסף סיפר נשיא הלשכה על
שיתופי פעולה שהתגבשו בעקבות מיזמי הסניורים
והבינדורי.
מנכ"ל הלשכה רענן שמחי ,סיפר שהמכללה
לפיננסים וביטוח של הלשכה קיבלה אישור
רשמי מבנק ישראל והיחידה להכוונת חיילים
משוחררים ,לקבל כשכר לימוד במכללה את
כספי הפיקדון שלהם.

יוצאים מהמשרד

הוועדה לפעילות וקשרי קהילה ביוזמה לשיפוץ בית ספר בקריית שמונה • סו"ב וינצר:
"נהפוך את בית הספר לבית של ממש"

רונית מורגנשטרן

ה

וועדה לפעילות וקשרי קהילה בראשות סו"ב
מיכל וינצר ,קוראת לסוכני הלשכה להתנדב
לפעילות חשובה נוספת ,שתתקיים ב־27־28
בספטמבר הקרוב ,בשיתוף חברות "איתוראן".
הפעם יצפינו המתנדבים לקריית שמונה ,שם
ישפצו במשך יומיים את בית הספר "רמב"ם" וילונו
במלון כפר גלעדי.
לדברי וינצר ,מדובר בבית ספר יסודי ,ממלכתי
דתי ובו  140תלמידים ממעמד סוציו אקונומי נמוך:
"המוטו של בית הספר הוא – מאמינים בכל ילד,
מחנכים לערכים ,תורה ולמידה .בית ספר מעורב
מבחינה מגדרית ,ובכיתות לומדים יחד בנים
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ובנות ,דתיים חילונים ומסורתיים" ,מפרטת וינצר
ומוסיפה" :בית הספר קולט עלייה מצפון הודו
(בני המנשה) ואתיופיה .בית הספר קולט אליו גם
תלמידים מהחינוך המיוחד המשולבים בכיתות
הרגילות ,ותלמידים עם בעיות רגשיות .צוות
מורים קטן ומונה  16אנשי צוות בלבד ,אך כולם
נותנים את הנשמה כדי להעצים את הילדים .כמו
כן ,בית הספר מאמץ הוסטל של אנשים מבוגרים
בעלי פיגור".

חוויה מיוחדת במינה
ההתנדבות תכלול שיפוץ חדר המורים ,הוספת

עמדות מחשב ,שיפוץ
הספרייה וחלוקת אחת
הכיתות לחללים שיאפשרו
מיכל וינצר
למידה פרטנית .גם החצר
לא תישאר מקופחת ,ותזכה לפינות ישיבה
מוצלות.
"אנו נהפוך עבורם את בית הספר לבית של
ממש .נעים מראה ,חם ומכבד .לטובת ביצוע
השיפוץ נזדקק למתנדבים שלא מפחדים
מעבודת כפיים ,המוכנים להתנתק מהמשרדים
ליומיים ולזכות בחוויית נתינה מיוחדת במינה
לפני יום כיפור".

חדשות הביטוח

חברה חדשה תספק שירותי שרברבות
המתאימים למאה ה־21
חברת “נץ” תיתן שירות משלים לחוזר השרברבים שיכנס לתוקפו בספטמבר  השירות
ייתמך באפליקציה ייעודית שתדע לאתר נזקים בזמן אמת ולשלוח אנשי מקצוע

רונית מורגנשטרן

נ

הוראי נתיב ,מומחה לניהול תביעות ויזם
בתחום הביטוח קרוב ל־ 30שנה ,הקים
לאחרונה חברה לטיפול בנזקי מים בשם "נץ"
שתחל לפעול כשייכנס לתוקפו "חוזר השרברבים"
בספטמבר .נתיב ייסד כבר קבוצות משמעותיות
המלוות את הענף דוגמת שחר וביקורופא ,ויזם
ופיתח עשרות כתבי שירות (ריידרים) לענף
הביטוח.
לדברי נתיב ,מי שהובילה את בשורת השינוי
הרגולטורי בתחום נזקי המים במצב הקיים היא
לשכת סוכני ביטוח ,בראשות הנשיא ,אריה
אברמוביץ ,ויו"ר הוועדה האלמנטרית ,אריאל
מונין" .אנו רואים בלשכה שותפה טבעית להגשמת
מטרה משותפת :לתת למבוטחים את השירות הטוב
ביותר ואת מה שמגיע להם" ,אומר נתיב.

חדר מיון דיגיטלי

נתיב מסביר כי נץ הוקמה כדי לחולל מהפכה
בתודעת השירות ללקוח ובניהול מבוסס טכנולוגיה
בכל הקשור לטיפול בנזקי צנרת" .חברת נץ אינה

הראשוני ,נוכל לסייע ללקוח לבחור
איש צוות מתאים ,בהתאם למהות
התקלה".

חברת שרברבים .היא חברה לניהול
פיקוח ובקרה על השירות שיוענק
למבוטחים .הבשורה טמונה בגיוס
טכנולוגיות מתקדמות ,המאפשרות
טוב מראה עיניים
שליטה ובקרה בפועל ובזמן אמת.
הטכנולוגיות הקיימות היום בתחום
לדבריו ,מוקד השירות יידע
הן חדשניות ופורצות דרך ,ואם
לשלוח לבית הלקוח שרברב
נתיב" .האפליקציה תאפשר
משתמשים בהן נכון ,אפשר לחסוך
לתיקון התקלה ,אך גם לאבחן בזמן
איתור תקלות בזמן אמת"
הרבה כסף וזמן ובעיקר משפר
אמת מצבי חירום ולהזניק ניידת
ומייעל את השירות למבוטח" ,מסביר נתיב ומוסיף :טיפול מיוחדת ואנשי מקצוע נוספים" :אנחנו
"מוקד קריאה חכם הוא הדבר הראשון והעיקרי .מאמינים שטוב מראה עיניים ממשמע אוזניים
הוא נקרא 'מוקד רואה' ומאויש לאורך כל שעות ולכן הצטיידנו בטכנולוגיה שמאפשרת לנו עיניים
היממה באיש מקצוע בכיר ,אשר יעקוב אחרי כל בכל מקום שנבקש .גם בעלי המקצוע יצוידו בציוד
פנייה ואופן הטיפול בה .במוקד מותקנים מסכים מקצועי ומשוכלל ,ויוכלו לדווח למוקד על אופי
שיאפשרו לצוות המוקד לצפות בזמן אמת בתמונת והיקף הנזק .אנחנו יכולים לתקשר עמם מהמוקד
המצב בבית הלקוח ,באמצעות אפליקציה ייעודית ,ובאמצעות עט אלקטרוני לסמן להם בדיוק מה
המאפשרת שידור חי לחדר המצב .על פי תמונת לתקן ואיפה ,לוודא שהם מתקנים אך ורק את
המצב המשודרת יוכל המוקד לאמוד את היקף הנזק מה שנחוץ ,ולא מבצעים תיקונים ועבודות שאין
ואת מהות התקלה ממש מהרגע הראשון ,בדומה בהם צורך ,וכי הם מעניקים שירות מלא בהתאם
לחדר מיון בבית חולים .על פי אומדן הנזק והאבחון לכיסוי הביטוחי".

השיטה החדשה של תיקון נזקי צנרת תביא למציאות אחרת

"

חוזר השרברבים" שמשדרג את השירות לתיקון
נזקי צנרת בביטוחי דירות ייכנס לתוקף ב3-
בספטמבר הקרוב .מי שלחצה על רשות שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון לתיקון המצב הקיים היא
הוועדה לביטוח כללי ,שבראשות סו"ב אריאל
מונין ,בלשכת סוכני ביטוח.
לדברי מונין ,שכיחות נזקי המים עומדת על
שיעור לא מבוטל של כ %15-מתביעות ביטוחי
דירה" .בוועדה התרשמנו שכמחצית מהנזקים
בצנרת גררו בעיות בשירות והובילו לתלונות
רבות מצד הלקוחות .השיטה בעבר הובילה עם
השנים להידרדרות קשה ברמת השירות ,עד
שרוב העיסוק שלנו כסוכנים בנושא ביטוח דירה
היה במתן פתרון ללקוחות ,סיוע ללקוחות וטיפול
בבעיות צנרת .השיטה הישנה ,שבה לקחו מראש
סכום כסף קבוע מכל לקוח דרך הפוליסה והעבירו
אותו לספק השירות החיצוני וכל האחריות עברה
לידיו ,גררה אחריה שורה של תקלות ועיוותים
קשים והנפגע המרכזי היה הלקוח ,אשר לא קיבל
עבור כספו את השירות שמגיע לו" ,מסביר מונין.
השנה הראשונה להחלת החוזר ,בין אוקטובר
 2017לאוקטובר  ,2018תהיה תקופת "הרצה" ,שבה
מי שבידיו פוליסות מההסדר הישן ,אמור לקבל
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עדיין את השירות מחברות נזקי צנרת בהתאם
להסדר הישן" .ייווצר מצב ,שלשרברבים שיעבדו
לפי ההסדר הישן ,לא יהיה אינטרס כלכלי לתת
שירות טוב .פה יערך מבחנן של חברות הצנרת ושל
חברות הביטוח ,שהן האחראיות בכל מקרה על כל
השירות שהפוליסה מציעה ,גם בתקופת ההרצה.
הוועדה לביטוח כללי פנתה כבר לפני כחודשיים
לרשות שוק ההון בהתרעה על המצב שעלול
להתפתח לרעת הצרכנים ,וביקשה ממנה התערבות
במהלך השנה" ,אומר מונין.

חיתום שונה לדירות שונות

מונין טוען עוד ,כי חברות הביטוח יידרשו לטווח
הרחוק יותר לבצע חיתום נכון יותר של הפוליסה:
"עד עתה ,כל מבטחי הדירות שילמו את אותו
הסכום על נזקי מים ,בלי כל קשר לגודל הדירה,
למצבה ולשוויה ויש בכך עיוות נורא .בעלי דירות
קטנות שילמו בדיוק כמו בעלי דירות יוקרה
במגדלי פאר שבהם ישנם הרבה יותר מטרים של
צנרת מים לצד גימור יקר יותר של בית ,ובכך
הסיכון גבוה יותר .אין ספק שעל חברות הביטוח
לקבוע חיתום שונה לדירות שונות ולתמחר כל
דירה על פי שוויה .סוכני הביטוח יידרשו ללוות

את הלקוח בהסדר החדש .מחובתנו ללמוד כיצד
הוא יעבוד וגם להיות עם יד על הדופק ולהעביר
ללשכה כל תלונה על מנת שנוכל ללמוד ממנה על
המגמות בשוק".

אירועי הלשכה
…  13.9בין השעות  9:00-13:00יום עיון
והרמת כוסית לחברי מחוז תל אביב,
בשיתוף קבוצת שגריר ושלמה חברה
לביטוח .מתחם הכנסים "יד חרוצים "11
בתל אביב .חניה חינם בחניון שבח הסמוך
…  14.9בין השעות  10:00-14:00הרמת
כוסית לחברי מחוז חיפה והצפון,
בשיתוף "שומרה חברה לביטוח"" ,איילון
חברה לביטוח"" ,הראל חברה לביטוח",
"מנורה מבטחים" ו־"כלל חברה לביטוח".
יס פלאנט קניון סינמול ,ההסתדרות 55
חיפה חניה חינם באזור המתחם והקניון
…  18.9בין השעות  9:00-12:00הרמת
כוסית לחברי מחוז השרון ,בשיתוף
"איילון חברה לביטוח" .מלון רמדה ,עובד
בן עמי  ,41נתניה .חניה חינם באזור המלון

רגע משפטי

איך נקבע גובה הפיצויים לרכב
ליסינג שנפגע בתאונה?

חברת הביטוח ניכתה מסכום הפיצויים את גובה הנחות רכישת רכב חדש להן זכאית
חברת הליסינג  בית המשפט קבע כי חברת הליסינג זכאית לפיצוי לפי שווי שוק הרכב
ללא קשר למחיר בו נרכש

עו"ד ג'ון גבע

ב

בית משפט השלום בראשון לציון פסק
בתביעתה של חברת ש .שלמה רכב בע"מ
נגד ארז חגי ו־ AIGישראל חברה לביטוח

בע"מ.
עובדות המקרה :רכב ששייך לחברת ליסינג
נפגע בתאונה והוכרז כ"אובדן גמור" או כ"אובדן
להלכה" .שני הצדדים הסכימו כי האחריות
לתאונה מוטלת על מי שפגע ברכב .בהתאם
לחוות דעת מטעם שמאי שצורפה לתביעה ,שווי
השוק של הרכב הוא  83אלף שקלים ,וזאת לאחר
הפחתות הנדרשות כתוצאה מכך שמדובר ברכב
של חברת ליסינג .שלמה מכרה את שרידי הרכב
תמורת  8,000שקלים .לאחר ניכוי סכום זה,
בתוספת הוצאות גרירה ושכר טרחת שמאי ,דרשה
שלמה מ־ AIGפיצוי בסך  75אלף שקלים.
שלמה טענה ,כי על המזיק לפצותה לפי שווי
השוק של הרכב במועד התאונה AIG .טענה ,כי
הפיצוי צריך להיות נמוך יותר ,שכן שלמה כחברת
הליסינג נהנית מהנחות בעת רכישת רכב חדש.
לטענתה ,הערך שלפיו יש לפצותה נמוך ממחיר
השוק של הרכב בכ־ .15%מחלוקת משפטית זו היא
שעמדה במרכז התיק.
בית המשפט ציין ,כי תכלית דיני הפיצוי בנזיקין
היא השבת מצבו של הניזוק לקדמותו .כלומר,
יש להעמיד את הניזוק ,במידת האפשר ,באותו
מצב בו הוא היה נמצא אילולא התרחש האירוע.
הבחינה מה נדרש כדי להשיב את מצבו של הניזוק

לקדמותו נגזרת ממאפייניו הספציפיים של הניזוק
האינדיבידואלי .על עיקרון זה אין חולק .המחלוקת
בין הצדדים היא בשאלה מהו הביטוי המעשי של
הכלל .האם העובדה שבמועד בו אירעה התאונה
נהנית שלמה מהאפשרות לרכוש רכב חדש בהנחה
משפיעה על גובה הפיצוי?
ישנם פסקי דין בהם נקבע באופן חד משמעי,
כי המבחן היחיד לקביעת הפיצוי לו זכאית חברת
הליסינג בנסיבות המתוארות הוא שווי השוק של
הרכב .בפסקי דין אחרים נקבע מבחן דומה ,אולם
בית המשפט ציין ,כי אילו היה מוכח בפניו כי הנזק
האינדיבידואלי שנגרם לחברת הליסינג נמוך
יותר ,אפשר שהיה מקום להפחית את הפיצוי .בית
המשפט ציין ,כי קיימות גישות שונות בשאלה
זו ,ולאחר ששקל בדבר ,עמדתו היא כי חברת
הליסינג זכאית לפיצוי לפי שווי השוק של הרכב
שנפגע ,ללא התחשבות בהנחות הניתנות לחברת
הליסינג בעת רכישת רכב חדש.
בית המשפט קבע ,כי כאשר רכב של חברת
ליסינג נפגע בתאונה באופן שהוציאו מכלל
שימוש ,זכאית חברת הליסינג לפיצוי לפי שווי
השוק של הרכב ,בלא קשר למחיר בו נרכש הרכב
או לזכאותה של חברת הליסינג להנחות בעת
קניית רכבים חדשים .נקודת המוצא היא כי הנזק
שנגרם כתוצאה מאובדן נכס הוא שווי השוק של
הנכס ,וכי הנטל הוא על המבקש לסטות מנקודת
מוצא זו.

זוכרים את ארז גוטמן

ה

שבוע חל יום ההולדת של היו"ר הראשון של תת
הוועדה לפיננסים – ארז גוטמן ז"ל ,שנפטר
שמפתיע לפני כשלוש שנים" .היה לי וליו"ר
הועדה לביטוח פנסיוני ,יובל ארנון הכבוד להיות אורחים
של משפחת גוטמן אשר מציינת את המאורע במפגש מלא
באהבה ואופטימיות עם בני המשפחה והחברים של ארז",
סיפר סו"ב יוסי ורסנו ,יו"ר תת הוועדה לפיננסים" .זהו אחד
המעמדים האנושיים והמרגשים ביותר שהייתי שותף להם
כפעיל בלשכה ,עד לערכים שהלשכה שלנו מתווה עבור
חבריה בעבר ,בהווה וגם בעתיד".
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יוסי ורסנו ,גילה גוטמן ,יובל ארנון

עוד הודגש בפסק הדין ,כי העיקרון המנחה
הוא השבת המצב לקדמותו .כנגזרת מכך ,על
הפיצוי שנפסק להביא לכך שתהיה בידי הניזוק
אפשרות לרכוש נכס חלופי דומה .בדרך כלל,
פיצוי זה יהיה בגובה שווי השוק של הנכס .על
מי שמבקש לסטות ממדד שווי השוק מוטל הנטל
להוכיח זאת .מקום בו יש לניזוק כוח להקטין
את הפגיעה בו עליו לעשות בו שימוש והדבר
מתחייב מעקרון הקטנת הנזק .בית המשפט קבע,
כי שלמה לא נהנתה מהנחות בעת רכישת רכב
משומש .הנתבעים היו צריכים להראות ,כי יש
בהנחה הניתנת לשלמה בעת רכישת רכב חדש
כדי לשכנע ,כי הנזק שנגרם לה נמוך משווי השוק
של הרכב המשומש שנפגע ,ולהראות דרך בה ניתן
לכמת את ההפחתה .הנתבעים לא עמדו בנטל זה,
ולפיכך ,קבע בית המשפט ,כי אין לסטות מנקודת
המוצא ,וכי שלמה זכאית לפיצוי לפי שווי השוק
של הרכב שנפגע.
בית המשפט קבע כי שלמה זכאית לפיצוי לפי
שווי השוק של הרכב שנפגע ,בהתאם לחוות דעת
השמאי שהגישה ,ועל הנתבעים ,באמצעות AIG
לשלם לה סך של  14,935שקלים וכן אגרת משפט
ושכר טרחת עורך דין.
*עד למועד סגירת הגיליון לא ידוע אם הוגש
ערעור לבית המשפט המחוזי.
הכותב הוא היועץ המשפטי של מחוז תל אביב
והמרכז בלשכת סוכני ביטוח

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

אומדן נזקי הוריקן הארווי 20-100 :מיליארד דולר
צילוםfotolia :

ב

מערכת הביטוח האמריקאית מעדכנים
כמעט מדי יום את אומדן הנזקים
הכלכליים מסופת הוריקן הארווי בטקסס .מדי
יום ההערכות גדלות ,ועתה נוקבים שהנזקים
ינועו בין  20מיליארד דולר ל־ 100מיליארד
דולר .עם זאת ,יעברו חודשים עד שיתברר
אומדן הנזקים המדויק ,וכמה מהם יכוסו על
ידי חברות הביטוח.
היקף השיטפונות מהגשמים היורדים באזור
האסון גבוה מסכום הנזקים שהיה בהוריקן
קתרינה והשיטפונות הנלווים במפרץ מקסיקו

ב־ .2005בקתרינה ,היקף הנזקים הסתכם
בכ־ 20מיליארד דולר.
דיווחים מיוסטון מתריעים ,כי ישנו תת
ביטוח בפני נזקי שיטפונות בקרב התושבים.
התוכנית הלאומית לביטוח בפני שיטפונות
תידרש לפצות את התושבים ובעלי העסקים
על הנזקים ,אבל על התכולה של הבניינים
והמבנים .לתוכנית הזו אין רזרבות לתשלום
והיא תלויה בסיוע שתקבל מהממשל הפדרלי,
נושא שהועלה בפני נשיא ארה”ב דונלד
טראמפ בעת ביקורו באזורים שנפגעו.

יעברו חודשים עד שיימסר אומדן הנזקים המדויק

צילוםfotolia :

בלי ביטוח ספקים :מה קורה
ברשת סירס?

מ

ה קרה לרשת האמריקאית סירס שחלק גדול ממדפיה ריקים?
המפעלים והסוחרים סירבו לספק סחורות בלי שירכשו ביטוח
ספקים ,אבל מכיוון שהרשת עוברת זעזועים כלכליים ,המבטחים
דרשו פרמיות גבוהות עבור הביטוחים.
מה שדרשו הספקים הוא פוליסת ביטוח הדואגת לפצות אותם גם
כאשר הרשת מכריזה על פשיטת רגל .אולם מכיוון שפוליסה זו
יקרה ,חלק גדול מהמפעלים הפסיקו לספק סחורה לחנויות הכלבו
של סירס.
עד לפני כשנה ,נהנו הסוחרים ממימון של הביטוחים האלה
שנעשו על ידי מנכ”ל הרשת אדוארד למפרט ,המחזיק כמחצית
ממניות הרשת .המימון הוזרם באמצעות קרן השקעות שלו ,אשר
בשנת  2013כיסתה  234מיליון דולר של פרמיות הביטוח לספקים,
ובשנת  2014שילמה למבטחים  80מיליון דולר .אולם מאז 2015
הבעלים הפסיק לממן את הביטוחים ומהרשת לא ניתנו כל הסברים.

צילוםfotolia :

המבטחים דרשו פרמיות גבוהות עבור הביטוחים
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טכנולוגית הנהיגה הזהירה באמת יכולה להציל חיים

מחקר :חיישני הרכב
מורידים את שיעור
התאונות ב־86%

ה

חיישנים המזהירים את הנהגים מסטייה למסלול הנסיעה הנגדי,
או החיישנים המאותתים מפני עצמים בלתי נראים לנהג ,תורמים
לירידה במספר תאונות הדרכים הקטלניות .השימוש בטכנולוגיות
החדישות מוריד את שיעור התאונות הקטלניות ב־.86%
מחקר שנעשה על ידי מכון הביטוח האמריקאי לנהיגה זהירה
 INSURANCE INSTITUTE HIGHWAY SAFETYמצא ,שלמרות
שנהגים פחות דרוכים בנהיגתם כאשר הם סומכים על המערכת
הטכנולוגית לנהיגה זהירה ,לא נרשמה עליה במספר התאונות
הקטלניות .נוסף על כך ,השוואה בין מכוניות שבהן הותקנו מערכות
הנהיגה הזהירה לבין מכוניות הנוסעות בלי המערכת הזו העלה ,כי
שיעור התאונות הקטלניות ברכב שבו מותקנות המערכות הוא נמוך
משמעותי מאשר במכוניות חסרות המערכת הזו.
ג’סיקה סיצי’נו ,סגנית נשיא מכון המחקר ,ציינה כי “עתה יש לנו
עדויות שטכנולוגית הנהיגה הזהירה באמת יכולה להציל חיים .יש
לטכנולוגיה את הפוטנציאל למנוע תאונות בהן מעורבים אלפי הרוגים,
ברגע שהמערכות האלה יותקנו בכל המכוניות”.

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

סוכן צעיר

"מה שמנחה אותי – שירות ,שירות
ועוד שירות"

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו 

והשבוע :יוסי הרוש ,סוכן עצמאי ובעליה של ״נועם עמית סוכנות לביטוח בע״מ״
גיל35 :
מצב משפחתי :נשוי פלוס 2
רישיון :אלמנטרי ורישיון פנסיוני בדרך
ותק :עוסק בביטוח ב־ 5השנים האחרונות ,ומתוכן
אני סוכן שנה וארבעה חודשים
איך הגעת לתחום הביטוח?
"אני מגיע מעולם המכירות ברכב .עבדתי בתחילת
דרכי ב־  UMIולאחר מכן במכשירי תנועה ,אולם
תמיד היה לי ברור שזה לא זה ושאני צריך למצוא
לי משהו אחר שישלב עצמאות ,פיננסים ,שירות,
מכירות ולקוחות מרוצים .ממש במקרה הציעו לי
עבודה כמנהל מכירות ביטוח רכב בחברת אלבר,
בהתחלה לא ידעתי כלום בביטוח אך החלטתי
ללכת על זה ולתת צ׳אנס.
ברגע שהתחלתי מיד הרגשתי שהגעתי לתחום
שאני רוצה לעסוק בו בחיי .נהניתי מכל רגע  -גם
ניהלתי אנשי מכירות ,גם למדתי ביטוח מן היסוד,
נתתי שירות ללקוחות מרוצים ובעיקר הרגשתי
שהלקוחות סומכים עלי .אחר כך החלטתי שאני
רוצה להיות סוכן ביטוח ,נרשמתי ללימודים
במכללה לפיננסים וביטוח ועשיתי את כל הדרך
עד לרישיון המיוחל".
במה אתה מתמחה?
"אני מתמחה בביטוח אלמנטרי עם דגש על ביטוחי

רכב ,כלי צמ״ה ,דירות ועסקים .אני
תמיד ונותנת לי כוח ותאבון לצמוח
מאד מתחבר לתחום האלמנטרי,
ולהצליח".
כך אני מרגיש את הלקוחות שלי
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן
וחי אותם בשוטף .שירות אצלי זה
הביטוח?
הבסיס והמהות לכל הפעילות של
“סוכן הביטוח יישאר כאן עוד שנים
נועם עמית סוכנות לביטוח ,וזה מה
רבות .לקוח צריך לשמוע מהצד השני
שמנחה אותי  -שירות ,שירות ועוד
איש מקצוע שירגיע אותו וידע לתת
שירות .בסופו של דבר לקוח מרוצה
לו מענה בשעת הצורך ,ולשמחתי
מביא איתו עוד חמישה לקוחות
ביטוחים ישירים למיניהם לא יודעים
מרוצים.
לתת את המענה הזה.
אני סוכן שמאמין בדיגיטציה
עולם קניית הביטוח הולך לכיוון
"עולם קניית הביטוח הולך
וששם נמצא העתיד ,אך יחד
הדיגיטלי ,לכן סוכן שרוצה להישאר
לכיוון הדיגיטלי"
עם זאת ישנם לקוחות (בעיקר
ולצמוח חייב להבין את הנושא הזה
מבוגרים) שעדיין צריכים את הקשר האישי עם
ולהטמיע פתרונות דיגיטליים אצלו בסוכנות.
הסוכן .לשמחתי ,אני יודע לתת את הפתרון לשני
זה מאד מקל ,חוסך כוח אדם ובעיקר זמן חשוב
סוגי הלקוחות".
שניתן לתעל לדברים אחרים".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד  10שנים?
אילו טיפים אתה יכול לתת לסוכנים צעירים?
“ברמה המקצועית אני רואה את עצמי ואת
“תלמדו כמה שיותר ,תלכו לכנסים ,תלכו
הסוכנות שלי מתפתחים וגדלים כל שנה עד כדי
להכשרות של חברות הביטוח שמשקיעות המון
כך שנהיה גדולים ,חזקים ,יציבים ומודל לחיקוי
בכדי שנהיה יותר מקצועיים .אני ממליץ בחום
עבור סוכנים צעירים ושאפתניים.
להתחבר לסוכן אב בתחילת הדרך שילווה אתכם
אמשיך להתפתח בכל ענפי הביטוח ,ללמוד
וייתן לכם טיפים מקצועיים .אל תפחדו ללכת
כמה שיותר ולהעביר את כל הטוב הזה בחזרה
לדרך עצמאית ,זה קשה בהתחלה ,אבל אנחנו
ללקוחות שלי .ברמה האישית :לשמור על
כאן כדי להתפרנס ולהצליח .עם התמדה ונחישות
המשפחה הנפלאה שלי שתומכת ומחזקת אותי
אפשר להגיע רחוק".

הכר את עובד הלשכה

"בחזוני סוכן הביטוח יהפוך לאיש אמונו של הלקוח"
הכירו את עובדי לשכת סוכני ביטוח שפועלים מאחורי הקלעים ודואגים לתפקוד השוטף של
הלשכה  ‰והשבוע :רונן דניאלי ,מנהל המכללה לפיננסים וביטוח של לשכת סוכני ביטוח
ותק בלשכה :שנה
ותק במקצוע 20 :שנה
השכלה :תואר ראשון בכלכלה ,תואר שני במנהל
עסקים .שני התארים בהצטיינות ,אוניברסיטת
בר-אילן.
תאר את עבודתך כמנהל המכללה
"מדובר בניהול כללי של המכללה על כל רבדיה:
לוגיסטיקה ,תפעול ,פרסום ושיווק לקורסים
עתידיים .אני עוסק גם בניהול שוטף של התקציב,
עבודה מול ספקים ,השכרה ,שיווק מוסדי,
שת"פים ,רשויות ,בניית קורסים והשתלמויות
חדשות ,רישיון דואלי (כפול) ,קורסי ניהול".
מה אתה אוהב בעבודתך?
"קודם כל את האנשים שבה – את שיתוף הפעולה,
הנכונות לסייע ,העזרה ההדדית להשגת המטרה
המשותפת ,ותמיד בחיוך ואהבה .ברמה המקצועית
אני שמח על ההזדמנות ליישם במכללה את
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כגון חשבי שכר ,יועצי מס ,מנהלי
שלמדתי ,הוכשרתי והתנסיתי
חשבונות ויועצי משכנתאות.
במהלך השנים ,ולהגשים בכך
מה אתה חושב על סוכני הביטוח?
את חזון המכללה ,להוות האורים
"סוכני ביטוח הם אנשים חמים
והתומים בענף הביטוח בכלל ,ובית
ומחבקים ,אנשי מקצוע מעולים,
האולפנא בתחום הכשרת הסוכנים
בעלי ידע רב ומגוון שלא תמיד
בפרט".
בא לידי ביטוי .בחזוני ,סוכן
האם העבודה בלשכה שינתה את
הביטוח יהפוך ליועץ עסקי ואיש
דעתך על סוכני הביטוח?
אמונו של הלקוח ,המעניק לו
"שינתה מן הקצה אל הקצה.
"סוכני ביטוח הם אנשים חמים ומחבקים" מעטפת כלכלית מושלמת .פועל
בעוונותיי הערכתי בחסר את
יוצא מכך יהיה מיצוב ותדמית
סוכן הביטוח .מיתוג ומיצוב סוכן
גבוהים יותר מהקיים".
הביטוח אינו עומד בקנה אחד עם
מה הם התחביבים שלך? איך אתה מבלה את סופי
הנדרש מהסוכן .תחום הביטוח היום הוא מאוד
השבוע?
מקצועי ,מסועף ,דינמי ורגולטורי .יתרה מכך,
"התחביב העיקרי שלי הוא בישול לשני
מבחני ההכשרה קשים ואחוזי המעבר פוחתים
החיילים שלי (קרניבורים מוצהרים) וספורט עם
מדי שנה .כמי שבקיא בתחומי הפיננסים ,אני
הכלב .מטבע הדברים זה קורה רק
יכול להעיד שהרמה בקורסי ההכשרה ובמבחני
בסופי השבוע".
הגמר ,אינה נופלת ממקצועות פיננסיים אחרים
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חדשות הביטוח

מבוטחי מנורה יגרפו רווח של מאות
מיליונים לאחר האקזיט של קייט פארמה

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצער
משפחת כהן על פטירתה של

כהן מלכה ז"ל

רונית מורגנשטרן

ב

יום שני ( )28.8דווח על אקזיט ענק של
חברת הביומד קייט פארמה .החברה
נמצאת בשליטתו של ד"ר אריה בלדגרין
הישראלי ,ונמכרה תמורת  11.9מיליארד דולר
לענקית התרופות האמריקאית גילעד.
מקבוצת מנורה מבטחים נמסר ,כי הגופים
המוסדיים ,עמיתי ומבוטחי הקבוצה הם
המרוויחים העיקריים מההשקעה בקייט
פארמה ,עם רווח מצטבר של כ־ 450מיליון
שקלים .כיום ההשקעה של מנורה מבטחים
בקייט פארמה עומדת על כ־ 700מיליון

שקלים.
יוני טל ,מנהל אגף השקעות ומשנה למנכ"ל
מנורה מבטחים ביטוח" :אנו מברכים על
העסקה אשר תניב רווח נאה למבוטחי ועמיתי
קבוצת מנורה מבטחים .השקעה זו הנה חלק
מהמדיניות לגיוון השקעות הקבוצה והנבת
תשואה עודפת ביחס לחלופות ההשקעה".
לדבריו ,עסקה זו מצטרפת לרווח נאה אשר
השיגו מבוטחי ועמיתי קבוצת מנורה מבטחים
במרץ  2017בעסקת הענק של מכירת מובילאיי
לחברת אינטל.

חברת לשכה.
שלא תדעו עוד צער.

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה
ירון עדרבי על
פטירת
שלא תדע עוד צער.

אימו

לוח הביטוח

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

דרושים
לסוכנות ביטוח ותיקה דרוש/ה מנהל/ת אגף
סוכנים בביטוח אלמנטרי ,לניהול צוות חתמים
ויכולות פיתוח ושיווקisraelac@012.co.il
לאפיקי הון דרוש/ה פקיד/ת ביטוח וגביה
למשרד בצ'ק פוסט בחיפה .
קו"ח ל־ eyal@afikeyhon.co.il
לסוכנות ביטוח ברמת גן  -דרוש סוכן עם
רישיון או לקראת רישיון בענף ביטוח חיים
לצורך עבודה משותפת ,אפשרות לפגישות
ותמיכה חודשית .לפנות לאסי 054-2929200 -
או למיילwbgreen6@gmail.com :
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 בלבדoffice@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
אחראית עם נסיון בתחום האלמנטר עיסוק רכב
ודירות עם נגיעה במוצרים נוספים .נא לשלוח
קורות חיים לאיי מייל meirbl@017.net.il

שכירות משנה
סוכנות ביטוח באזור ר"ג מציעה חדר בסוכנות ללא
עלות 0505238954
 2משרדים בגודל  17מטר ברוטו כל משרד בבניין
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וי-טאוור המפואר .עלות שכירות לחודש 3,600
 ₪ברוטו ,תשלום חודשי .התשלום כולל :ארנונה,
חשמל ,דמי ניהול ,אינטרנט ,מרכזיה טלפונית,
ניקיון .וריהוט חלקי(במידה וצריך) .לפניות
 -0544353580הואלי או . 03-7521521
למסירה :משרד לביטוח בגודל  44מ”ר ,מרוהט,
ברחוב נורדאו  8בחיפה ,ב  18,000שקלים .דמי
שכירות  450ש”ח לחודש (שכירות מוגנת).
לפרטים נא לפנות לטלפון 0528780707
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 ב־2200

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח פעילה מעוניינת לקנות תיק
ביטוח חיים  /אלמנטרי  -פתוחים לכל הצרכים
שיעלו במו"מ ע"י המוכר.
לפנות לאסי  054-2929200 -או למייל:
wbgreen6@gmail.com

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
סוכן ביטוח פנסיוני מקצוען ובעל ידע רב מאזור
המרכז מעוניין בשיתוף פעולה עם סוכן/סוכנות

אלמנטרי ו/או חיים למכירות ללקוחות קיימים
ניתן לפנות למיילInt_101@walla.co.il :
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
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 .052-2944888
shlomo@ks-ins.co.il

סוכנות ביטוח בצ'ק פוסט בחיפה פותחת דלת
למיזמים משותפים עם סוכני ביטוח עצמאיים
באלמנטארי/חיים לרבות שרותי תפעול
פנסיוניים לעסקים לפרטים :שי052-8033305 -
שאול פסטרנק מעוניין לקנות תיק ביטוח
אלמנטרי באזור תל־אביב 050-5332148 -
סוכן מנוסה מעוניין לקנות תיק ביטוח חיים
קטן  /בינוני באזור המרכז והדרום .אביחי
050-9114142
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

מעוניין להכניס שותף ( )50%לתיק ביטוח
אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר (רוב הפוליסות
בתיק :דירות ,עסקים וחבויות ,ומיעוטן כלי
רכב) .טלפון050-4520900 :
סוכנות ביטוח בצפון מעוניינת לרכוש תיק
ביטוח אלמנטארי ו/או חיים באופן מלא
או חלקי ,במגוון רחב של אפשרויות כולל
אפשרות של העסקה לטווח ארוך.
 dudi@gamafinansim.co.ilאו לנייד:
050-5368629
"שאול פסטרנק מעוניין לקנות תיק ביטוח
אלמנטרי באזור תל אביב־ ."050-5332148

