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נשיא לשכת
סוכני הביטוח:

אגף שוק ההון באוצר נהפך
בשנים האחרונות למכינה
מקצועית של בעלי ההון

בעקבות מינויו של הממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון לשעבר פרופ' עודד שריג למנכ"ל חברת
הביטוח מגדל ,אומר נשיא הלשכה אריה אברמוביץ
כי "המחוקק הישראלי קבע תקופת צינון ארוכה של
שלוש שנים רק על מי שממלא את תפקיד הרמטכ"ל
ומעוניין להיכנס לפוליטיקה .הגיע הזמן שהציבור
המשך בעמוד 2

>> למה החוסך לא יכול להחליט
להחליט היכן להשקיע את כספיו?
עמוד 5

>> ביטוח נסיעות לחו"ל –
שתיקת המילואימניקים
עמוד 10

חדשות הלשכה
המשך מעמוד 1

מנצל את קשריו ,מעמדו והמציאות שהוא בעצמו
עיצב בכדי ליהנות מכך כמנהל בכיר בחברה שהיתה
כפופה לפיקוחו כרגולטור.
"עיני לא צרה בשריג ואני מקווה ומצפה שהלקח
יילמד ותקופת הצינון בתפקידים הללו תהיה
משמעותית יותר .ענף הביטוח חשוב ומורכב מכדי
שיתאפשר מעבר מהיר של מי שאמון על שמירה
על האינטרס הציבורי אל חיקו המפנק של בעל
ההון .בכוונת לשכת סוכני ביטוח לקדם הצעת חוק
להעלאת תקופת הצינון לשלוש שנים ,כדי למנוע
את הימשכות התופעה המסוכנת״.

הישראלי יבין שהשפעתו של מי שמתעסק בפיננסים
על חיינו לא פחותה מזו של רמטכ"ל ,ולכן חובה על
המחוקק להאריך את תקופת הצינון לשלוש שנים גם
בתפקידים בכירים במערכת הפיננסית הישראלית.
"אגף שוק ההון באוצר נהפך בשנים האחרונות מאגף
מפקח למכינה מקצועית של בעלי ההון .מי שממלא
את תפקיד המפקח על הביטוח ושוק ההון מחזיק
בידיו סמכויות רגולטוריות נרחבות שבלתי ניתן
לאמוד עד הסוף את משמעותן .לא יעלה על הדעת
ש 12-חודשי צינון יספיקו כדי שמי שממלא את
התפקיד יוכל לדלג לתפקיד פיננסי אחר תוך שהוא

הלשכה פנתה והראל תיקנה הפרסום:
קוראת לציבור לפנות לסוכן ביטוח

חברת הראל עדכנה השבוע את פרסומיה,
בעקבות פניה של לשכת סוכני ביטוח ומעתה,
הפרסום בטלוויזיה יכלול המלצה לציבור לפנות
לסוכן ביטוח מקצועי.
בפרסומות שיצאו באחרונה בטלויזיה ,מדגישה
הראל לציבור החוסכים שיש לפנות לסוכני
הביטוח ,המהווים אוטוריטה מקצועית בתחום
הביטוח.

מישל סיבוני ,מנכ"ל הראל

המשפט שהיתוסף מבטא את החשיבות
שמייחסת החברה לסוכן הביטוח.
בלשכת סוכני ביטוח הביעו שביעות רצון מהנוסח
החדש של הקמפיין של הראל ומוסרים כי הם
רואים הישג גדול בכך שחברת הביטוח נענתה
לפניה ושינתה את הפרסום שהופיע בנוסח
הקודם במשך זמן רב ,כך שכעת הוא כולל גם
פרסום לסוכני הביטוח.

סקר שביעות רצון של הסוכנים :מה עושה
איילון כדי לשפר את רמת השירות לסוכן?

לאור ממצאי סקר הלשכה שהוצגו בכנס הפנסיוני האחרון
שנערך במרץ ועסק בעיקר בשביעות הרצון של הסוכנים
מהשירות של החברה העיקרית שעמה הם עובדים ,בדקנו
עם מנכ"ל איילון פנסיה וגמל דני קהל אילו פעולות ומהלכים
נעשו וייעשו באיילון ,במגמה לשפר את השירות
לסוכנים בכל הקשור לביטוח החיים והפנסיוני.
לדברי קהל" ,יש חיסרון ויתרון בכך שמדובר
בסקר המבוסס על דעה סובייקטיבית ,אבל זו
השיטה ולכן אנחנו מתייחסים ברצינות לאותן
ההערכות .בסקר נבחנו עשרה פרמטרים
שבחלקם היינו טובים יותר ובחלקם פחות.
התייחסות לפרמטרים שעולים מהסקר מקלה
עלינו שאנחנו באים לטפל בבעיות כפי שהן
נתפשות אצל הסוכן בחברה".
תפקוד מפקח הרכישה (איילון הגיעה למקום
האחרון בציון " :)7.1לקחנו זאת לתשומת לבנו והמפקחים
עוברים הכשרה נוספת .חלק מהבעיה נבע מהעובדה שאנחנו
חברה בצמיחה והגידול הקשה על המפקחים שנדרשו לעבוד
יותר .לפיכך הוספנו עוד ארבעה מפקחים".
טיפול בעדכון מידע מקוון (איילון הגיעה למקום האחרון בציון
" :)7.1אמנם הפערים לא היו גדולים ,אבל התוצאה עדיין
מחייבת שיפור ,ואנחנו בהחלט פועלים בתחום .בעוד שבוע נוציא
עדכון שישפר את חיי הסוכנים .אנחנו משקיעים בכך הרבה

זמן ועבודה ,בעיקר כדי שנוכל לתת שירות הולם
למבוטחים .מערכת המידע שלנו מאפשרת זאת".
תוכנית ההדרכה השנתית (איילון במקום
שביעסקר
ו
כמות
את
האחרון עם " :)6.1הגדלנו משמעותית
ת
ר
צון
עלה
ב2011-
ההדרכות .אגב,
מ
עקב
שהשתפרנו בתחום על פי הסקר,
אבל התברר שבאותה שנה עשו
הדרכה אחת בלבד .אנחנו מקווים שזה
נתפש כמו שצריך".
קלות ההשגה של עובדי החברה בטלפון (איילון
עם  :)7.0״אמנם בתחום הזה היינו בפער גדול
מול כלל ומגדל שדורגו אחרונות ,אבל עדיין חשנו
צורך לשפר .אנחנו מנסים לשנות את שיטות
העבודה של סוכנים כדי שיעבדו רק במיילים כי
טלפון מבחינתנו זה בזבוז זמן .לצורך כך ,העברנו
מסר לסוכנים והדרכנו על טיפול במייל .יצרנו גם מערכת ניתוב
יעילה יותר שתקצר את זמן ההמתנה".
שקיפות חישוב העמלות (איילון במקום השני לפי האחרון עם
" :)5.3כל החברות יצאו רע בתחום הזה .אנחנו בעיצומו של
תהליך של בדיקת תוכנת המידע ונראה לי שעד סוף השנה
תהיה לנו תשובה לכך .בכל מקרה ,אם סוכן אומר לנו שהוא לא
מבין את שיטת החישוב ,הוא מודרך לעזוב את ההידיינות עם
הפקידים ולפנות ישירות למנהלים".

שבועון לשכת סוכני הביטוח ,המסגר  18תל אביב ,03-6396676 ,מנכ"ל :מוטי קינן.
המערכת :עורך ראשי :לירן וייס ,עריכה וכתיבה :עדי הגין ,עריכה גרפית :ניר טוביס ,הפקה :הוצאת מיל .www.mil-media.co.il
לפניה למערכת ,adihagin@gmail.com :לפרסום במגזין :זיו  050-5543991 -מיילziv@mil-media.co.il :
הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית ,במישרין ו/או בעקיפין ,לגבי המידע והחומר המתפרסם בעיתון ביטוח ופיננסים מטעם הלשכה בכל הנוגע למוצרים/
שירותים המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם .הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות .אין לצלם
להעתיק או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל.
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רווחי חברות הביטוח

השתתפות סוכן הביטוח
ברווחי חברות ביטוח
מאת דויד כהן ,היחידה לביטוח עסקי ופרט

באחרונה חלה הידרדרות ממשית בהכנסות סוכני הביטוח
עקב שינוים רגולטוריים בצמצום עמלות הסוכנים בביטוחי
מנהלים ובביטוחי קרנות הפנסיה .נושא זה גורם לסוכני ביטוח
להפסיק לעסוק בתחום הקרוב ללבם ואף חשים שליחות
בעיסוק זה .בו בזמן ,חברות הביטוח המסחריות החלו לקלוט
ישירות את המבוטחים ,היות שלסוכנים לא נשאר עניין ואף
לא עמלה בצדה.
נוצר מצב חדש שבו סוכני ביטוח החליטו להצביע ברגליים
ולהפסיק לשווק את המוצר עקב עמלה נמוכה של אחוז
בלבד ,זאת בניגוד גמור לכתבה המשמיצה ב"כלכליסט"
( )20.8בנושא עמלות הסוכנים .ואולם המוצר מניב רווחי
מיליארדים לחברות הביטוח.
בזמן שבו חלה רגרסיה אצל סוכני הביטוח (הכנסות ירדו,
סוכנים עזבו) הציגו חברות הביטוח רווחים אסטרונומיים
המגיעים למאות מיליוני שקלים ,ומקור הכסף מגיע רובו
ככולו מעבודת נמלים של סוכני הביטוח עצמם שמתוגמלים
עבור עבודתם "בנזיד עדשים" ולא מהרווחים הללו.
בשווקים ובחברות היי-טק מקובל לשתף את השותפים
לעשייה באופציות ,בבונוסים וברווחי העשייה .כך מתוגמלים

מנהלי חברות הביטוח ,שנהנים ממשכורות ומבונוסים על
הצלחתם שלמעשה נובעת מהעבודה השחורה של הסוכנים.
אין לשכוח זאת ,שהרי גם ראשי חברות הביטוח מכריזים בכל
כנס ובכל אירוע כי סוכני הביטוח הינם הנכס היקר ביותר
לחברות הביטוח .אם כך הדבר ,נאה דורש  -נאה מקיים ,או
שמא מדובר במס שפתיים .אם לא מדובר במס שפתיים ,אזי
עליהם למצוא דרך לשתף את סוכני הביטוח ברווחי החברות.
חברות הביטוח צריכות לשתף את סוכני הביטוח ברווחיהן
בכל שנה ושנה ,הן סוכנים העוסקים בביטוח אלמנטרי והן
סוכנים העוסקים בביטוחי חיים ובפנסיה .חברות הביטוח
משלמות  26%מס חברות על רווחיהן למס הכנסה .מדוע
לא למצוא נוסחה או מטריצה שבה יתוגמלו סוכני הביטוח
לפי נוסחת פעילותם ובכך גם חברות הביטוח ישלמו פחות
מס הכנסה ,היות שהכסף מועבר בחלקו לסוכני הביטוח על
פועלם ופעילותם ,פועל יוצא מכך הוא ש"זה נהנה  -וזה לא
חסר" .כך גם חברות הביטוח יקטינו את חבות המס שלהן,
היות שחלק מהרווחים מועבר לסוכנים ,והסוכנים עצמם
ישלמו המס לפי חבות שומה אישית.

המשך בעמוד 4

אז למה כדאי לך להצטרף לסוכנות אגוז?
 .1כל חברות הביטוח במקום אחד

אגוז עוסקת בכל ענפי הביטוח:
אלמנטרי ,חיים ופיננסים; עם כל
החברות הביטוח בארץ :איילון | הכשרה
| הפניקס | הראל | כלל | מגדל | מנורה |
שומרה | שירביט | שלמה | ועוד.

 .2אפס הוצאות משרד

סטודיוברנשטיין

אתה תמכור
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 .3עושים לך הכל  -כדי שתמכור
כל הפונקציות מרוכזות במקום אחד
ומבוצעות עבורך  :חיתום | הפקה | גבייה
| תביעות | הנה"ח | ועוד .אגוז נותנת לך
זמן  -כדי שתוכל ללכת ולמכור.

 .4כוח מול חברות הביטוח

הגודל של אגוז נותן לך כוח לקבל
מחברות הביטוח תעריפים ותנאים
אטרקטיביים  -הרבה יותר מסוכן בודד.

לתיאום פגישה התקשר ישירות:

קובי צרפתי ,מנכ"ל
054-4383917
03-9292782

| kobiz@egoz-insu.co.il

ביטוח ופיננסים

 .6יחס אישי

אגוז היא בית אמיתי לסוכנים,
כל סוכן מקבל תמיד מענה אדיב
ונעים לכל בעיה וצורך.

 .7ת'כלס ,רווח גבוה יותר
מעל לכל ,ולפני הכל ,אגוז
דואגת בשבילך לרווח שנתי גבוה
יותר משמעותית.

 .8אגוז
 -מקצוענות ללא פשרות

• 37שנות ניסיון
• 250סוכנים ועובדים
•בית אגוז  8,000 -מ"ר
• 500מיליון ש"ח פרמיות בשנה

אגוז
סוכנויות ביטוח
www.egoz-insu.co.il

www.insurance.org.il

( )1987בע"מ

ביטוח
אנחנו
נדאג לכל
השאר

אתה מקבל משרד אישי מהודר משלך
 ולא צריך לשלם יותר שכ"ד ,ארנונה,חשמל מים וכו'.

 .5ייעוץ מקצועי

אגוז נותנת לך ייעוץ אישי נקודתי
ופיקוח שוטף של סופרוויזר
שיהפכו אותך לסוכן ביטוח
מקצועי יותר ומצליח יותר.

3

דו"ח הממונה ל2013-
המשך מעמוד 3

על פי פרסום איגוד חברות הביטוח ,הרווח המצרפי של
חברות הביטוח ב 2013-הסתכם ב 3.6-מיליארד שקל .אנו
מבקשים מחברות הביטוח תגמול של  10%על הרווח הזה.
במשך שנים כיתתנו רגליים בקיץ החם והיוקד ובחורף בגשמי
זלעפות ,בזמן שבחברות הביטוח ישבו במשרדים מחוממים
וממוזגים .בנוסף ,גם כשהושמצנו על ידי הביטוחים הישירים
בסגנון שוקה ,חברות הביטוח אף לא טרחו לעזור לנו להשיב
"מלחמה שערה" כנגד הישירים ,כשאלה תקפו אותנו בכל
כלי תקשורת אפשרי .וכעת ,כשאנו קורסים ,אנו מבקשים
השתתפות ברווחי חברות הביטוח וזו לא מלת גנאי.
בקצב הזה של חוסר תגמול ,תוך  10שנים כבר לא יהיו סוכני
ביטוח .אנו נקצה חלק מהתגמול להכשרת סוכנים חדשים
והחלק הארי לסוכנים הפעילים בתחום .מיותר לציין שישנם
כספים מסולקים שחברות הביטוח מרוויחות עליהם הון עתק
וגם לא מתגמלות את הסוכנים.
בשנתיים האחרונות הרוויחה הראל כ 1.4-מיליארד שקל,
הפניקס  1.2מיליארד שקל ,מגדל  1.1מיליארד שקל ומנורה

מבטחים  824מיליון שקל ,בזמן שאצל סוכני הביטוח ניתן
לראות קיטון משמעותי בהכנסות .מיותר לציין כי סוכני
הביטוח כבר לא שורדים ,היות שחברות הביטוח עברו לעסוק
בעיקר בשוק ההון ויש להן פחות עניין בסוכנים .כל אחת
מחברות הביטוח מגלגלת מעל  100מיליארד שקל ,ואין
לה עניין לעסוק בביטוח אלא בניהול השקעות של כספים
שהסוכנים העבירו להן.
פועל יוצא מכל האמור :חברות הביטוח נמצאות בשוק של
"שוורים" ,שבו הן רק מרוויחות -והרבה ,אפילו יותר מהבנקים.
כל זאת על גב סוכני הביטוח שטרחו בעמל רב לגייס להם
את הכספים ,ולכן צריך לעבור לשלב שבו אנו נקבל תגמול
הולם על פועלנו הרב.
הראשון שנאות לסייע לסוכנים ,גם בדרך עקיפה ,היה
שלמה אליהו ,יו"ר ובעלי חברת מגדל ,שאף העביר וחילק
את הלקוחות של סוכנות איחוד ישיר מבעלות מגדל לסוכני
מגדל .בהזדמנות זו ,ארשה לעצמי לבקש מאליהו שיהיה
נושא הדגל ויהיה הראשון לקדם את המיני מהפכה ויכריז על
שיתוף פעולה במהלך זה.

מה יש ומה אין בדו"ח השנתי
של המפקחת ל2013-
מאת אורי צפריר ,מ"מ נשיא הלשכה

מניתוח דו"ח המפקחת ל 2013-עולות התובנות הבאות:
 .1האוצר תומך בכניסת הבנקים והגברת השיווק הישיר של
החברות ,לא רק של הישירות .בהקדמה ,בדבר הממונה היא
מציינת" :התפתחותם של ערוצי הפצה נוספים ,כגון השיווק
הישיר" .היא לא ציינה חברות לשיווק ישיר.
 .2המפקחת מתהדרת בכך שהצרכן רשאי להעביר את
חסכונותיו מיצרן ליצרן ,ולכן כוחו מול היצרנים התגבר ,אך
מסתירה את העובדה שהיא מונעת ניוד של ביטוחי המנהלים
עם מקדם קצבה ,ומונעת מהצרכן את האפשרות להקטין את
דמי הניהול ,על פי הרפורמה שעליה החליטה ועדת הכספים.
 .3תחת הכותרת "להבטיח לכלל הציבור את היכולת להשיג
ביטחון פיננסי" ,מתהדרת המפקחת בסעיף  2בכך שהביטחון
הפיננסי של הצרכן גדל ,בין השאר בגין יצירת מוצרים
שקופים ,מגוונים וזמינים .היא מתעלמת מהעובדה שבביטוח
פנסיוני יש רק מוצר אחד בלבד  -פנסיה .אז על איזה מגוון
היא מדברת?
 .4המפקחת לא אומרת דבר וחצי מדוע לא פירקה ,או כיצד
מתכוונת לפרק ,את שתי הפצצות המתקתקות המאיימות על
הביטחון הסוציאלי של אזרחי ישראל .האחת היא השלכות
ביטול הקולקטיבים הסיעודיים .השנייה ,משבר הפנסיה
בישראל ,דהיינו ביטול הסבסוד הצולב בין העמיתים הפעילים
בקרן הפנסיה (המפרישים לקרן) ,לבין הפורשים לגמלאות.
 .5מהדו"ח לא עולה מה עושה ומתכוונת לעשות המפקחת
באשר לסבסוד הצולב בין הקולקטיבים לביטוח רכב (קבוצות
מיוחסות) ,לבין אלה שלא נמנים על הקולקטיבים (עם ישראל)
אך מסבסדים את הקולקטיבים בפרמיה שהם משלמים?
 .6המפקחת מדברת על מדיניות כוללת בתחום ההפצה באופן
הצהרתי ,מבלי לציין מהותה.
 .7מבנה אגף שוק ההון מצביע על חוסר יעילות ואפקטיביות.
לדוגמא :הפרדה בין ביטוח חיים ,פנסיה ומסלקה  -כל נושא
מטופל במחלקה שונה.
.8הממונה מתוך תפקידה אמונה על הגברת התחרות6,000 .
סוכני הביטוח העצמאים הם מחוללי התחרות האמתיים .אין
כל התייחסות כיצד פועלת להעצים את מעמדם ככאלה.
 .9בדו"ח מפורטות פעילויות שונות מול היצרנים והמפיצים
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כדי להגביר את השקיפות והיעילות בתחומים שבין היצרן
לצרכן ,בין היצרן לפיקוח ובין המפיץ לצרכן .אין אזכור על
פעילות כלשהי של הממונה להגברת השקיפות והיעילות של
היצרנים מול המפיצים ,קרי הסוכנים ,שהם כאמור מחוללי
התחרות ונותני הערך המוסף האמיתי לצרכנים.
 .10אין כל התייחסות לאיכות ויעילות השירות שנותנים
היצרנים למפיצים (סוכני הביטוח) ,שבסופו של דבר הם אלה
שנותנים את השירות לצרכנים בכל תחומי הביטוח.
 .11כיצד מבטיחים לציבור שקיפות ויכולת להשיג ביטחון
פיננסי ,אם הוא לא יודע בתחילת החיסכון עם איזו קצבה
יפרוש בעוד  30שנה ,מכל מיני סיבות שאינן קשורות בו?

מפגש בוקר של סניף השרון יתקיים ביום שני ,ה,25/8-
בין השעות  ,8:30-11:00בקפה קפה במרינה הרצליה,
בשיתוף קבוצת רימונים.
יום עיון של מחוז השרון והרמת כוסית לחג
יתקיימו ביום רביעי ,ה ,17/9-בין השעות ,8:30-14:00
במלון דן אכדיה בהרצליה.
יום עיון של מחוז באר שבע יתקיים
ביום שלישי ,ה ,2/9-בין השעות ,8:45-17:00
במלון קראון פלזה בים המלח ,בשיתוף כלל חברה לביטוח.
יום עיון בריאות של מחוז חיפה והצפון יתקיים ביום שלישי,
ה ,2/9-בין השעות  ,8:30-13:30באודיטוריום בבית החולים
כרמל ,בשיתוף מנורה מבטחים.
יום עיון של מחוז תל אביב והרמת כוסית לחג
יתקיימו ביום שלישי ,ה ,14/9-בין השעות ,8:30-14:00
באולם האירועים סטוקו ברחוב שטרית  2בתל אביב,
בשיתוף שגריר וכלל חברה לביטוח.
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החופש לבחור את הפנסיה

חזרה לחיסכון ההוני ולזכות הבחירה
מאת יובל ארנון ,יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני

האם מדינה ,מתקדמת ככל שתהיה ,יכולה להמליץ בביטחון
לאזרחיה על מסלול מסוים לקבלת כספם בפרישה גם אם ישנם
מסלולים לא פחות טובים ואולי יותר מתאימים? ומה עם זכותו
של האזרח לקבל החלטה מה לעשות בחסכונותיו בהגיעו לגיל
הפרישה?
שאלות אלה ואחרות עולות לא מעט ברבות מהמדינות המפותחות.
ב 1-בינואר  2008נכנס לתוקפו תיקון  3לחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים ,שכלל כמה שינויים לגבי ההפקדות חדשות לקופת
גמל ,והגדיר לראשונה שתי סוגי קופות גמל :קופה
משלמת לקצבה ,וקופה שאינה משלמת לקצבה ,וכן
קבע פנסיית מטרה מינימלית שמתעדכנת כל שנה
ביחס למדד.
למעשה קבע המחוקק כי כל הפקדה לקופת גמל
מה 1-בינואר  2008תהיה מיועדת לקצבה ,וגם
כספים שהופקדו לקופה שאינה משלמת כספים אלה
בהגיע החוסך לגיל הפרישה יופנו לקופה משלמת
לקצבה (להוציא כספי פיצויים) .ולחילופין ,אם האזרח
עמד בתנאי הסף של פנסיית מטרה ,כל הכספים מעבר יוכלו
להימשך כהוני .כמובן שראוי לציין שכל הפקדה שנעשתה לקופת
גמל עד ה 1-בינואר  2008משוחררת ממגבלה זו ויכולה להימשך
כסכום הוני.
מה עשה המחוקק? מנע מהחוסך את זכות הבחירה וקבע כי כל
חוסך יהיה חייב לעמוד בתנאי סף של פנסיית מטרה (כ4,500-
שקל בערכים של היום) ,ורק אם יעמוד בכך  -את יתרת כספיו יוכל
למשוך כסכום הוני .אם ניקח כיום מקדמים קיימים לחישוב קצבה
נמצא כי כדי להגיע לקבלת קצבה של  4,500שקל חייב החוסך
לצבור סכום הוני של כמיליון שקל ,סכום שלא רבים מהחוסכים
מגיעים אתו לגיל הפרישה.
מהם השיקולים שעומדים בפני אדם בעת יציאתו לגמלאות:
מצבו הבריאותי – האם בריא או שחולה במחלה שכנראה תקצר
את תוחלת חייו בצורה משמעותית?
תשואה על הכסף  -היכן יוכל למקסם בצורה הטובה ביותר את

חסכונותיו משנות עבודתו ולקבל את התמורה הטובה ביותר,
בהתאם לרמת סיכון שמוכן לקחת?
מצבו המשפחתי – האם מגיע לגיל הפרישה נשוי /אלמן /גרוש ,עם
שארים או בלי?
רמת חיים – באיזו רמת חיים הוא רוצה לחיות לאחר פרישתו ,ביחס
לאותה רמת חיים שבה חי לפני פרישתו?
הגשמת חלומות – אנשים בגיל הפרישה רוצים להגשים חלומות:
לטייל ,ללמוד ,להיכנס אולי לדיור מוגן ברמה גבוהה ועוד.
שיקולים אלו ואחרים עומדים בפני כל פורש ,אך
תיקון  3פוגע ביכולת קבלת ההחלטות של רוב
החוסכים בישראל ,להוציא רובד קטן של בעלי שכר
גבוה ,שמתמידים בחיסכון הפנסיוני ובהגיעם לגיל
הפרישה עומדת לרשותם פנסיה מכובדת וסכומים
הוניים גבוהים .רוב החוסכים לגיל הפרישה חוסכים
פחות ממיליון שקל ולא מגיעים לפנסיית המטרה,
ולאור שיעור התחלופה שהולך ויורד ,הם עוד יותר
מתרחקים ממטרה זו.
מי אמר שהשקעה בקרן הפנסיה היא ההשקעה הטובה ביותר
לחוסך בהגיעו לפרישה? מי אמר שקרן פנסיה היא הפתרון הזול
ביותר מבחינת דמי הניהול? מדוע אדם שמחזיק בסכום מסוים
ונקלעת בדרכו עסקת נדל"ן מניב לא יוכל להשקיע בעסקה זו כי
מחויב להכניס כסף לקופה משלמת קודם כל?
מדוע אדם אשר רוצה להיכנס לדיור מוגן וצריך סכום כסף חד
פעמי לא יוכל לעשות זאת כי הוא חייב להכניס כסף לקופה
משלמת קצבה? מי קבע כי אדם חולה ,שלא נשארו לו שנים רבות
והוא מעוניין להשתמש בכספיו ולנצל כל רגע שנשאר לו לחיות,
לא יוכל לעשות זאת כי הוא חייב להכניס כספים לקופה משלמת?
למדינה כלים רבים לייצר עדיפויות בהתאם לתפישת עולמה .אם
היא סבורה שמסלול משלם קצבה טוב יותר לאזרחיה ,אז שתיתן
יותר הטבות מס למסלולים אלה ,אך עדיין תאפשר לחוסך להחליט
היכן להשקיע את כספיו ובאיזו צורה לקבלם בהגיעו לפרישה ,על
בסיס רצונותיו ,צורכיו וחלומותיו .וכן ,גם פנסיונרים חולמים.

קח עצה מסוכן ביטוח מנוסה,
אולי יש לך ביטוח בריאות...
אבל אין לך הראל.
סטודיוהראל
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קופות גמל

פורסמו תקנות חדשות לעניין תשלומים
לקופות גמל ותיקון תקנות הניוד
מאת רו"ח צביקה משבנק

תקנות תשלומים לקופות גמל
פורסמו תקנות לעניין תשלומים לקופות גמל .התקנות
עוסקות ,בין היתר ,במידע שעל המעסיק לספק לקופת הגמל
במועד ההפקדה.
מתוך תקנות אלה בחרתי לציין את מחויבות המעביד לספק
לקופת הגמל מידע בקשר לתשלומים פטורים (תשלומים
שמהם משולמת קצבה מוכרת פטורה ממס) .תשלומים
פטורים לעניין זה הנם:
.1תגמולי מעביד שהופרשו עבור העובד לקופת גמל לקצבה,
העולים על  7.5%כפול משכורתו של העובד עד ארבע
פעמים השכר הממוצע במשק.
.2תגמולי עובד שהופרשו על ידו לקופת גמל לקצבה,
העולים על  7%כפול משכורתו של העובד עד  1פעמים
השכר הממוצע במשק.
.3כספים שהפריש עמית עצמאי לקופת גמל לקצבה ושהוא
אינו זכאי בגינם לניכוי לפי סעיף  ,47או לזיכוי ממס
לפי סעיף 45א לפקודה .אני מניח שהכוונה היא לאותם
תשלומים שמבצע העובד כעמית עצמאי דרך תלוש השכר
שלו בכל חודש.
ניתן להבין כי אגף שוק ההון ורשות המסים מטילים את
החבות לחישוב התשלומים הפטורים על המעביד וכי על
הקופה חלה החובה לנהל תשלומים אלה ברשומה נפרדת
לכל אחד ממרכיבי חשבון קופת הגמל.
אציין כי מדובר בגישה חדשה לחלוטין בניסיון לתת מענה
לחישוב קצבה מוכרת פטורה ממס .נראה שמדובר בתחילתו
של הליך מתמשך ולפיו בסופו העמית יקבל מידע לגבי
התשלומים הפטורים שנצברו עבורו בדו"ח השנתי המופק לו
על ידי הקופה.
תקנות הניוד  -תיקון
פורסם תיקון לתקנות הניוד כדלקמן:
.1הגדרת קופת גמל סגורה (קופת גמל שלא ניתן להעביר
אליה כספים) תוקנה במקצת ונקבע כי היא כוללת גם כל
קופת גמל מבטיחת תשואה וגם כל קופת גמל (למעט
קופת גמל מרכזית לפיצויים) שלפי האישור שניתן לה אינה
רשאית לקבל עמיתים חדשים.
.2נקבע כי ניתן להעביר כספים מקופת גמל לתגמולים

לקופת גמל לקצבה ובלבד שהקופה המקבלת הנה קופת
גמל משלמת לקצבה.
.3נקבע כי לא ניתן להעביר כספי פיצויים לקופת גמל
לקצבה לגבי עמית שגילו מתחת לגיל  ,60אלא אם
התקיימו במצטבר שני התנאים הבאים:
 .3.1במקביל לכספי הפיצויים הופקדו גם כספים במרכיב
תגמולי המעביד והעובד בקופת גמל לתגמולים או בקופת
גמל לקצבה בשיעור שהיה נדרש לפי הוראות תקנה 19
לתקנות קופות הגמל.
 .3.2כספי התגמולים שהופקדו כאמור בסעיף  3.1לעיל
מועברים יחד עם כספי הפיצויים*
מהוראה חדשה זו יוצא שאם לעמית מלאו לפחות  60ניתן
להעביר רק את כספי הפיצויים ,ללא התגמולים שהופקדו
כאמור לעיל.
.4נקבע כי לא ניתן להעביר כספים מקופת גמל (למעט מקרן
פנסיה חדשה) לקרן פנסיה חדשה מקיפה ,כל עוד העמית
נותר פעיל בקופת הגמל המעבירה.
.5נקבע כי ניתן לאחד חשבונות שונים בקופות גמל
לתגמולים (מקופות גמל אחרות או מחשבונות אחרים
באותה קופה) רק לגבי כספים שהופקדו על ידי עמית
עצמאי עד ה 1-בינואר  .2006איחוד כאמור אפשרי ובלבד
שהעמית זכאי למשוך את כל הכספים בכל החשבונות
בפטור ממס.
.6נקבע כי ניתן לאחד חשבונות שונים בקרנות השתלמות
(מקרנות השתלמות אחרות או מחשבונות אחרים באותה
קרן) .איחוד כאמור אפשרי ובלבד שהעמית זכאי למשוך
את כל הכספים שמקורם ב"הפקדה מוטבת" (עמית שכיר
ועמית עצמאי) בכל החשבונות בפטור ממס.
.7נקבע איסור גורף לפיצול חשבונות של קרנות השתלמות.
.8נקבע כי בפיצול של קרן פנסיה חדשה לקרן פנסיה חדשה
אחרת יועברו הכספים מכל אחד ממרכיבי החשבון שפוצל
לפי סדר הפקדתם דהיינו  ,מן המועד המאוחר ביותר ועד
למועד המוקדם ביותר.

* לעניין זה יובהר כי אם בהתאם להוראות תקנה  19לתקנות קופות
הגמל לא קיימת חובה להפקדת כספים למרכיב תגמולי המעביד
והעובד בקופת גמל לתגמולים או בקופת גמל לקצבה ,תקנה (2ד)()2
לתקנות הניוד אינה יוצרת מניעה להעברת כספי פיצויים אלה

איזה שי תעניקו לעובדיכם לקראת החגים?
חשבת כבר על מתנות לראש השנה? במסגרת שיתוף פעולה
עם חברת לאומי קארד ,שערכה לשכת סוכני הביטוח ,יוכלו
חברי הלשכה לרכוש גיפט קארד ב 18%-הנחה .לדברי יו"ר
ועדת הרווחה עוזי ארגמן" ,הגיפט קארד הוא כרטיס נטען
שייעודו בין היתר לתת שי לחג לעובדים ,או לאפשר לסוכנים
לרכוש מוצרים במגוון רשתות בהנחה של ."18%
סכום המינימום לרכישת הכרטיסים הוא  2,000והוא לא כולל
רשתות מזון" .כיום כל רשתות המזון נותנות מקסימום 6%
הנחה בכרטיס תו הזהב .החלטנו שכרגע נוציא כרטיס עם
 18%הנחה ובהמשך נוציא גם את תו הזהב בשיתוף לה"ב ,כך
שהסוכנים יוכלו לקבל כרטיסים משני הסוגים .לא תמיד הגיפט
קארד מתאים לכל הסוכנים שלא יכולים לעמוד במינימום ויש
מצבים שבהם ישנה העדפה לרשתות המזון ,לכן בקרוב נצא גם
 21באוגוסט 2014

עם תו הזהב למי שרוצה.
"אנחנו עורכים סקרי שוק ומשתדלים לתת את הטוב ביותר
לסוכנים .חשוב לציין שנתנו את האפשרות לקניית הכרטיס
גם לעובדים בסוכנויות ,ולא רק לסוכנים עצמם .אנחנו אף
עובדים בשיתוף פעולה עם עמותת גיבורים קטנים ,ומאפשרים
למתנדביהם לרכוש גיפט קארד .לקראת פסח ערכנו שיתוף
פעולה דומה והיתה היענות גדולה ביותר .המון סוכנים הזמינו
את הכרטיסים ואני מקווה שגם הפעם זה גם יצליח בצורה הזו".
חברי לשכת סוכני הביטוח בישראל המעוניינים לרכוש גיפט
קארד כמתנה לחגים לסוכנים ולעובדי הסוכנויות מוזמנים
למלא את ההסכם לרכישת תווים המצורף:
http://listmanager.co.il/fb/fb/userFiles/2762/gift_card.pdf
ולשלוח חתום במייל לhila_barak@leumi-card.co.il -
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תורמים לקהילה

מחוז השפלה אירגן כיף
ל 100-חיילי גולני שלחמו בצוק איתן

כ 100-חיילי גולני שלחמו בעזה במבצע צוק איתן נהנו
בתחילת השבוע מיום כיף שאורגן להם על ידי מחוז השפלה
בלשכת סוכני הביטוח ,בשיתוף עם חברת איתוראן.
החיילים נאספו מבנימינה על ידי יו"ר מחוז שפלה אורי ששון,
יו"ר סניף רחובות /נס ציונה אודי הוד ,חבר הסניף מוטי דהרי
וכוכי זיכרמן ,מחברת קשת הפקות.
לדברי הוד" ,הרעיון עלה במבצע צוק איתן ,כשנסענו לבקר
חיילים פצועים בבית החולים ברזילי באשקלון כדי לעודד
את רוחם .חשבנו לערוך להם יום כיף כדי להקל על מצבם.
במקביל ,סיכמנו עם חברת איתוראן ,שנתנה את התקציב
וברכת הדרך .הרעיון קרם עור וגידים במהירות ,ולאחר שנוצר
קשר עם מפקדת החטיבה ,נקבע יום והחטיבה החליטה את
מי לשלוח".
ששון מדגיש שכל היום הזה נעשה בהתנדבות ובאהבה עצומה
לחיילים" .הגענו לבסיס של גולני עם שני אוטובוסים ומשם
נסענו עם כל הציוד שלהם .הם הגיעו בדיוק מאזור עזה והיו
באימונים".
החיילים הגיעו לפארק המים שפיים ,שם עמד לרשותם מתחם
 VIPסגור .לדברי ששון" ,פרשנו את הציוד שהבאנו ,כמו
מטקות ומשחקי מים .הבאנו גם מעסה שערך להם טיפולים
במקום בהתנדבות .היה מאוד מהנה ,מרגיע ומשחרר .החבר'ה
בהחלט היו זקוקים לעיסויים ,לאור המשאות שנטלו על
כתפיהם".
"הסברנו לחיילים את מהות תפקיד הלשכה ,את התרומה של
איתוראן ואת ההשתתפות שלנו כמנהלי האזור" ,מספר הוד.
"החיילים סיפרו רבות על הלחימה בעזה .נוצרה כימיה טובה
במהלך שהותנו בשפיים".
בצהריים המשיכו החיילים למסעדת להבות בראשון לציון,
שם קיבלו ארוחה מלאה בשרית" .החיילים הגיעו לחוויה
גסטרונומית במסעדה טובה ,שם קיבלו אותם בשולחנות
ערוכים ונתנו להם אוכל ללא הגבלה" ,מספר הוד" .המשמעת
שלהם היתה מעל ומעבר ,הם עמדו בלו"ז למופת".
"יצאנו משם שבעים ומרוצים לצפייה בסרט בסינמה סיטי",
אומר ששון" .כל הקהל במתחם התרגש לראות את החיילים.
כולם ביקשו להצטלם עמם וזה היה מעמד מרגש".

לפני תחילת הסרט נשא ששון דברים בפניהם ולאחריו עלה
נציג של בסיס גולני שהביע את תודתם למחווה המרגשת.
"הם קיבלו מאתנו שתייה ופופקורן ונתנו להם כרטיס ברכה
של ברכת הדרך ,בשילוב ברכה לחייל .קיבלנו בתמורה מגן
כבוד מחטיבת גולני :עבור חברת איתוראן ומחוז השפלה",
מציין ששון" .בהחלט נמשיך לערוך שיתופי פעולה עם חיילי
גולני ,בתקווה שיקרו בימי שלום ולא במלחמות .כסוכני
ביטוח ,אנחנו ידועים בנתינה שלנו .זה לא רק עניין של עשיית
ביטוחים  -ברגע שאתה אדם של נתינה הלב הרחב ייפתח גם
לחיילים".
"כנראה שנאמץ אותם שוב בהמשך" ,אומר הוד" .בשבועות
הקרובים אנחנו מתכננים לערוך איזושהי הרמת כוסית לרגל
ראש השנה ,יחד עם ראשי הלשכה .נשארנו עם טעם של עוד.
החיילים הודו לנו אישית אחד אחד בתום יום הכיף .מפקדם
אמר בסיום שסייענו לחיילים שלו והוא מבקש להודות לנו.
התרומה הזו לקהילה מצביעה על הקשר החם שיש לנו עם
החיילים".

לשכת סוכני הביטוח משתתפת בצערו
של יונל כהן
במות אביו דוד כהן ז"ל.

לשכת סוכני הביטוח משתתפת בצערו
של חבר הלשכה טוביה גולדברג
במות אמו רבקה גולדברג ז"ל.

להשכרה ברחוב אפעל  3בפתח תקווה (קמפוס מגדל חברה לביטוח)

משרדים בגדלים שונים (החל מ 100-מ”ר ועד ל 600-מ”ר) • המשרדים מתאימים לסוכנויות ביטוח קטנות כגדולות.

לפרטים( 050-6995959 ,03-9217911 :חנוך).
 21באוגוסט 2014
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אימון לסוכן

לחלום בגדול ,להעז ,להצליח!
מאת גילי ראובני

סוכן הביטוח מודל  2015חשוף לעומס עבודה מטורף וקצב
תובעני :זמינות  ,24/7ציפייה למענה מקצועי ומיידי והצפה במידע
חשוב ודחוף .לקוחות דור ה Y-רוצים סיפוק מיידי " -כאן ועכשיו".
הלקוח החדש קופץ בקלות על כל הזדמנות ללא נאמנות ,דורש
את התנאים הטובים ביותר והשירות המדויק ביותר .הוא לא מפחד
משינויים והנאמנות שלו היא קודם כל לעצמו ולכספו .בשוק כזה
נדרש שינוי אסטרטגי .דרך הפעולה והחשיבה המסורתית כבר לא
מספקת .שם המשחק כיום הוא יכולת חדשנות והשתנות מהירים.
נדרש סגנון ניהולי המעודד יוזמה ,יצירתיות,
למידה מהירה ויכולת לקרוא את המפה ולחזות
את מגמות השוק הדינמי.
מישהו הזיז את הגבינה שלי? אכן ,הגבינה זזה .מי
שלא יזוז עם הגבינה ,לא ישרוד.
סוכנים רבים נפלטים מהענף עקב שחיקה אישית
גבוהה ,או "גוררים רגליים" במשך שנים ועוסקים
בהישרדות .בסופו של דבר סוכן הביטוח הוא זאב
בודד שחיי את השגרה המתישה ,אבל בתוכו הוא
משווע להיות חלק מקבוצה שתומכת ,מקשיבה
נותנת טעם חדש לחיים ומעניקה שייכות ,הזדהות
ומשמעות.
סוכנים רבים מתברברים בדרך ולא יודעים לאן
הם רוצים להגיע .חלקם הגדול מתמודד עם הבעיה המרכזית:
עודף משימות ומחסור בזמן .כמי שעובדת שנים עם סוכני ביטוח
ומכירה היטב את עולמם ,פיתחתי דרכים יצירתיות לשינוי תפישה
ושיפור מיומנויות מכירה:
 .1שיפור בדימוי העצמי ובהנאה מהעבודה.
.2שיפור משמעותי בהכנסות :יותר תשוקה ,יותר מכירה ,יותר
פרנסה.
המודל הינו ייחודי וחדשני ונותן לסוכן הביטוח מניפה מקפת וכלים

להתמודדות אפקטיבית עם הקצב המהיר והאתגרים החדשים:
•ניהול זמן ,חשוב-דחוף ותעדוף משימות.
•תקשורת יעילה  -להפסיק לספר את הסיפור הלא רלוונטי 30
פעם ביום ,לשנות את הדיסקט.
•הצגה עצמית שיווקית  -למד לבטא עצמך ב 60-שניות.
•מפסיבי לאקטיבי  -צוות המשרד כיחידת מכירה יוזמת.
•איך הופכים זאבים בודדים ללהקת מכירות מיומנת.
יו"ר הוועדה לסוכנים צעירים וחדשים בלשכת סוכני הביטוח דביר
רפ קורא נכון את המפה ומתוך מכלול הצרכים
הללו נוצרה "הסדנה לשיווק ,מכירה והעצמת
סוכני הביטוח".
הסוכנים שכבר התנסו בסדנה מציינים כי "זוהי
סדנה ייחודית ,מלהיבה ומאתגרת"; "הסדנה
מפגישה סוכנים המעשירים זה את זה מניסיונם";
"הסדנה מנערת אותנו ,נותנת כלים להתחדשות
 ,התעדכנות והגברת המכירה"; הטיפים
המשמעותיים ביותר מועברים באופן חברי ומפרגן
ויוצרים הנעה לפעולה".
מתוך הניסיון הרב והידע שצברתי  -זה המקום
שלכם להפוך את הטוב מאוד למצוין .אימון
שיווקי הוא כמו חדר כושר ,לא מספיק לדעת את
התיאוריה ,צריך לתרגל ולהתאמן ,לחזק שרירים ויכולות.
אני מזמינה אתכם לעבור מדיבורים למעשים :נרשמים בלשכת
סוכני הביטוח לסדנה הבאה או מתאמים אתי פגישה אישית
לקבלת תוכנית עבודה יישומית שתזניק אתכם קדימה .לקראת
ראש השנה ,בואו לחלום בגדול ,להעז ולהצליח.
הכותבת היא מאמנת עסקית ואישית ,יועצת ארגונית ומנחת
סדנאות ,עם התמחות בפיתוח צוותים ,שיפור מיומנויות ניהול
וביצועים עסקיים

הלוואות לסוכני ביטוח תושבי הדרום
סוכנות הביטוח קפלן ,נעים ושות’ בע”מ ,מודיעה על הקמת קרן הלוואות לסוכני ביטוח תושבי הדרום
בסך( 100,000 :מאה אלף)  ,₪אשר ייעודה הענקת הלוואות לסוכני ביטוח פעילים המתגוררים בקו
העימות (עד  40קילומטר מרצועת עזה).
הקרן תעניק הלוואות של עד ( 10,000עשרת אלפים)  ₪ללווה יחיד .על הלווים יהיה לפרוע ההלוואות
בשניים עשר תשלומים חודשיים ,עוקבים ושווים ,ללא תוספת הפרשי ריבית ו/או הצמדה (והכל בכפוף
להסכם ההלוואה שייחתם עם הסוכן הלווה).
הקרן תעניק הלוואות לסוכני ביטוח פעילים העומדים בתנאים מצטברים הר”מ :מגורים במרחק של עד
( 40ארבעים) ק”מ מרצועת עזה ,חברות תקפה בלשכת סוכני הביטוח ורישיון סוכן ביטוח בר תוקף.

סוכנים המעוניינים בקבלת פרטים מתבקשים לפנות לגלעד לוין ,חשב קפלן ,נעים ושות’ בע”מ,
לטלפון מספר  03-6366937או לכתובת האלקטרונית הר”מgilad_l@naim.co.il :
*קפלן ,נעים ושות’ בע”מ שומרת הזכות שלא לאשר מתן הלוואה לפונים מסוימים .מודעה זו מיועדת הן
לסוכנים והן לסוכנות** .הקרן תחדל מלפעול ומלהעניק הלוואות לאחר ניצול מלוא סכום הקרן או בתאריך
 31דצמבר ( 2014המוקדם בין השניים).
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בעין משפטית

ביטוח נסיעות לחו"ל –
שתיקת המילואימניקים
עו"ד ליאור קן-דרור ,יועץ משפטי לחברי מחוז חיפה והצפון

מבצע צוק איתן ,שכולנו תקווה יהא בקרוב מאחורינו ,הדגיש
ביתר שאת את העוול שנעשה לאנשי המילואים היוצאים
לחו"ל בפוליסות שנערכו להם ,הן מצד סוכני הנסיעות
וחברות התעופה והן צד חברות הביטוח בפוליסות נסיעות
לחו"ל.
על פי אמצעי התקשורת ,במהלך המבצע גויסו למעלה מ80-
אלף אנשי מילואים ,רובם ככולם בצו .8
כידוע ,אפשר לרכוש פוליסה לנוסעים
לחו"ל תקופה ארוכה לפני הנסיעה ,תוך
שהמבטחות מעניקות פיצוי עקב ביטול
לתקופה שבין חודשיים לשבוע לפני מועד
היציאה לחוץ לארץ.
סוכני הביטוח ,ובצדק ,מציעים ללקוחותיהם
להזדרז עם הרכישה ולערכה מבעוד מועד,
כדי לספק את מרכיבי הביטוח שחלים
על ביטול נסיעה עוד לפני עזיבת הארץ
שכוללים מקרים כמו אשפוז או תאונה ,מוות
של מבוטח או קרוב משפחה ,או ביטול טיסה
עקב אסון ,טבע ,מגיפה וכיוב' בארצות היעד,
וכן שריפה או הצפה בבית המבוטח.
גם נושא שירות מילואים יכול להוות מקרה ביטוח ולהקנות
את הזכות לקבל פיצוי עקב ביטול נביעה .להלן נוסח
בפוליסה "מדיכלל עולמי" של חברת כלל בסעיף :5.1.6
"קריאתו של המבוטח לשירות מילואים על פי צו קריאה
מיוחד (צו  )8על ידי גורם צבאי מוסמך ,עקב מצב חירום צבאי
וצו הקריאה במיוחד נמסר למבוטח לאחר הוצאת פוליסה זו
ולתקופת הנסיעה ,כולה או חלקה ,וזאת חרף האמור בחריג
הקבוע בסעיף  2.7לחלק ."3
איזו תקופה לפני הנסיעה חברות הביטוח מתנות כתנאי
לכיסוי? חברות הביטוח הראל וכלל לא מגבילות את התקופה.
חברות הביטוח מגדל והפניקס משתמשות בהגדרה דומה
ואולם דורשות שהגיוס ייארע בתקופה של שבעה ימים
שקדמו למועד המקורי המתוכנן של יציאת המבוטח לחו"ל.
חברות הביטוח הפניקס ,כלל ומגדל מתנות את הפיצוי בגיוס
חירום של המבוטח לשירות מילואים על פי צו קריאה מיוחד,
צו  ,8על ידי גורם צבאי.
חברת הראל הגדילה לעשות ,כשהתנתה את הכיסוי רק

סוכן יקר,

למקרה שבו "הביטול נגרם מחמת מלחמה בהיקף מלא
שהוכרזה בין ישראל למדינה זרה" .משמע הלכה למעשה כי
כל המבוטחים שרכשו פוליסה בהראל ונקראו בצו  8לשירות
מילואים לא זכאים לשום פיצוי ,שהרי בצוק איתן אין המדובר
בהכרזת מלחמה ,ולא בעימות עם מדינה זרה ,ולמעשה כל
תשלום של הראל בגין ביטול יותנה ברצונה הטוב בלבד.
גם באשר לשיעור הפיצוי אצל חלק
מהמבטחות ישפה המבטח את המבוטח עד
 80%מהסכומים שכבר שולמו על ידו לגבי
הנסיעה ושלא ניתן לקבלם בחזרה ולא יותר
מסך של  7,000דולר .אצל אחרים ,דוגמת
חברת הראל ,הפיצוי הוא רק עבור כרטיס
הטיסה של חייל המילואים ורק עבור כרטיס
במחלקת תיירות ,מבלי להביא בחשבון
הוצאות שהייה ,בתי מלון והזמנות אחרות
שנערכו מראש.
ברור לכל בר דעת כי צו  8יביא  -בוודאי
במקרים שבהם הנסיעה הינה לחופשה -
לביטול הנסיעה של כל המבוטחים על פי
אותה פוליסה .לא למותר לציין כי עלות חופשה משפחתית
לזוג עם שלושה ילדים עשויה להגיע ל 10,000-דולר ולעתים
אף כפליים מכך.
מכמה פניות שקיבלתי מסוכנים עולה כי מבטחות מוכנות
לאשר פיצוי אך ורק למבוטח שזומן בצו  – 8ואילו אינן
מוכנות לשאת בעלות ביטול הנסיעה עקב מצב חירום וצו 8
למשפחתו שנותרה בארץ ,מייחלת ומחכה לשובו.
כאן המקום לפנות לאחראים אצל חברות הביטוח ו/או במשרד
המפקח על הביטוח ולבקש עריכת שינויים והתאמות (לרבות
עדכון פרמיה ככל הנדרש משאר בני המשפחה) ,כדי לתת
כיסוי מתאים לסיבות ולצרכים ,או אולי אפילו לתת אפשרות
להוספת ריידר לפוליסה שמכסה במקרים כאלה.
אכן עד לפני תריסר שנים במבצע חומת מגן ,חולקו צווי 8
במשורה וגיוסי חירום נערכו רק במלחמות כמו מלחמת לבנון
הראשונה ומלחמת יום הכיפורים.
ואולם לאור המצב הביטחוני והניסיון המצטבר כי אחת
לשנתיים-שלוש עולה הצורך בגיוס כזה ,יש מקום לבצע
התאמה לצורך הביטוחי ולאפשר רכישת כיסוי ביטוחי מתאים.

האם כבר הצטרפת לתוכנית
ביטוח הסיעוד הכי זולה בארץ
באמצעות לשכת סוכני ביטוח?

או שאתה מחכה שילדיך או בני משפחתך ידאגו לך במקרה הצורך???
לפרטים :טלlisov@insurance.org.il 03-6396676 .
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כוחם של סוכנים

אז למה באמת לממן סוכן?
מאת מאור כהן ,חבר בוועדת פעילות וקשרי קהילה

אם תעשו משאל רחוב ותשאלו את האנשים אילו מקצועות
הכי שנואים עליהם ,מיד יקפצו ויגידו :פקח ,שוטר או עובד
הוצאה לפועל .באחרונה נוצרה התחושה שגם
סוכן הביטוח נהפך להיות שנוא במידה דומה,
בעקבות הפרסומות המסיתות של החברות
הישירות נגד הסוכנים.
מי אתה ,סוכן ביטוח?
סוכן ביטוח הוא אדם העוסק במכירה של
פוליסות ביטוח .הוא הצינור המקשר בין
המבוטח לחברת הביטוח לעניין כריתת חוזה
הביטוח ,המשא ומתן בין המבוטח למבטח,
הודעות מהמבוטח למבטח ולהפך ,טיפול
בתביעות מול המבטח ומול צד ג' וכן על זו
הדרך .למעשה ,סוכן הביטוח הוא המענה שלכם
לכל שאלה ,שינוי או בעיה שתצוץ .הוא מייעץ לכם מהפרטים
הקטנים של איזה כיסוי כדאי לרכוש ועד לקבלת החלטות לגבי
אשמה בתאונה.
כדי לזכות בתואר סוכן ביטוח ,עלינו לעבור מבחנים של משרד
האוצר ומבחנים של הרשות לניירות ערך ,לאחר לימודים
שנמשכים כשנתיים וחצי ויותר.
סוכן הביטוח מחויב להתנהל לפי שני חוקים :חוק חוזה ביטוח
התשמ"א  1981וחוק הפיקוח על עסקי ביטוח .תמיד נהיה תחת
ביקורת .סוכן שלא עושה כך ,רישיונו יכול להישלל לתקופה
זמנית או לצמיתות ,על פי החלטת המפקח על הביטוח .חוק זה
בא להגן על הלקוחות מפני מצבים של טיפול לקוי של סוכן או
של מבטח.
אנו מחויבים למבוטח במישור המקצועי ובאמינות ,ומחויבים
למבטח להעביר כל מידע שקיבלנו מהמבוטח ולטפל בכל
הקשור בתביעה ובניהול המכירה של המוצר הביטוחי .אנו
מחויבים למפקח על הביטוח מטעם משרד האוצר למלא את כל
חובותינו כלפיו ,כלפי המבוטח וכלפי המבטח .אכן ,לא קלים הם
חיינו – אך מרביתנו הסוכנים בוחרים במקצוע זה כל יום מחדש.

מנגד ,כדי למכור ביטוח ולטפל בתביעות בביטוח ישיר צריך
לעבור את השלבים הבאים :לסיים שירות צבאי ,להיות בעלי
נכונות לעבודה במשמרות ,לעבודה מאתגרת
בסביבה צעירה ודינמית ,ו"ההכשרה עלינו".
למעשה מדובר בקורס זריז של שבועיים על "מה
זה ביטוח?" ,ולאחריו זורקים את הצעירים האלה
שלא יודעים דבר על ביטוח ,למכור לכם את
המוצר שאמור לספק לכם נקודת אור ביום שחור.
הם לא צריכים ללמוד שנתיים או לעבור מבחנים
תובעניים ,הם לא מחויבים לחוקים של האוצר ,אין
מעליהם גוף שמאיים לשלול את עבודתם על כל
טעות .הם רק צריכים להיות צעירים ואנרגטיים.
והם אותם אנשים בצד השני של הקו ברגע האמת:
"ביטוח ישיר שלום"" .שלום עשיתי תאונה".
ואז יתחילו הגמגומים וישימו אתכם על המתנה ויזרזו אותם
לסיים את השיחה כי בכל זאת יש עוד  40שיחות ממתינות על
הקו.
ולמרות זאת ,במלוא חוצפתם ,אי .די .אי עשו קמפיין שהחל לפני
כמה שנים בסיסמה " 9מיליון דרכים לעזוב את סוכן הביטוח".
הפרסומות משעשעות מאוד ומעלות חיוך ,אך בו בזמן פוגעות
בכבודו של הסוכן ,במעמדו ובמקצועיותו.
סך כל הקמפיינים מסתכמים בעשרות מיליוני שקלים .נטען
שהם זולים יותר ,אף שידוע שברוב המקרים חברת הביטוח
שפועלת עם סוכנים זולה יותר והכיסויים רחבים יותר .למעשה
הכסף שחברת ביטוח משקיעה ב"מימון" עלות הסוכן היא
אפסית לעומת הכסף שחברת הביטוח הישיר משקיעה
בקמפיינים ובמשכורות עתק לבעלי השליטה.
אז בפעם הבאה שאתם נחשפים לשטיפת המוח ברדיו או
בטלוויזיה" :למה לממן סוכן?"" ,עוד לא עזבת את הסוכן?" ,תנו
לעצמכם טפיחה טובה על השכם כי אתם הסוכנים יודעים מה
הכוח שלכם :אתם הגב של הלקוחות שלכם ,הביטחון שלהם
ביום הפקודה.

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2014מתבקשים לפנות בכתב
באמצעות כתובת המייל // luah@mil-media.co.il :הפרסום מוגבל ל 3-שבועות
שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

מעוניין למכור את תיק הביטוח?
פגישה ראשונה חינם
גשר מיזוגים ורכישות בתעשיית סוכני הביטוח.
טלפון09-8821888 :
אם ברצונך להעניק למבטחיך שירות מיוחד,
נגיש ומהיר בביטוחי חובה בלבד :לאופנועים,
טרקטורונים ,רכבי השכרה ,ביטוחים לתקופות
קצרות ו/או כל כיסוי ביטוחי ל"לקוחות
בעייתיים" ,שלא נעשה בחברת הביטוח שלך ,אנו
מתחייבים לספק ישירות למשרדך ו/או לכל יעד
אחר ,תוך  24שעות ,ביטוח חובה  -לא משולם,
בדואר אקספרס על חשבוננו.
נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ו/או בקשה
משרדי "הפול" ירושלים
054-6011160 ,02-6233666
פקס 02-6255888 :מיילh@zeev-b.com :
סוכן אלמנטרי? רוצה להגדיל הכנסות?
אנו מעוניינים לרכוש עד  50%מהתיק
ולפתח יחד תחום פיננסים וגמל
טלפון 050-7480790 :יצחק
סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת לרכוש
תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל סוג בתנאים
מעולים ,סודיות מובטחת .לאבי050-5234664 -
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דרושים

ליחידת סוכנים במרכז המפעילה סוכני משנה
בביטוח פנסיוני דרוש מפקח רכישה להפעלת
סוכנים קיימים מול מספר חברות ביטוח .יכולת
הנעה ,ידע בביטוח פנסיוני ,בריאות וחיים ,כושר
מנהיגות דרושים .תנאים מעולים 050-5293836
shaulb8@walla.com

לסוכנות ביטוח חיים דינאמית העוסקת בביטוחי
חיים בריאות מנהלים וכו'  ,דרוש/ה פקיד/ה בעל
תודעת שירות גבוהה ,יכולת למידה ועבודה
עצמית קו"ח יש לשלוח
למייל  + livnat@rabayov-ins.co.ilהמלצות חובה
 פניות מתאימות בלבד תעננהלסוכנות ביטוח המתנהלת כתאגיד ,דרוש
מנכ"ל/ית ,ניסיון בהולכת צוות עובדים ,הצבת
יעדים ועמידה בהם ,תואר אקדמאי בתחומי
כלכלה/משפטים/ראיית חשבון ,יתרון לבעלי
רישיון בענפים פנסיונים/כללי.
משרדינו נמצא במרכז העיר כפר סבא.
יש להעביר קורות חיים
לreuvenr@rozin-group.co.il -
סודיות מובטחת.
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השכרה ושכירות משנה

סוכנות ביטוח בינונית מעוניינת לחלוק משרדים
במגדל צ'מפיון מול קניון איילון בשטח של
כ 210-מ"ר סה"כ עם סוכנות נוספת החל
מחודש נובמבר 2014
לפרטים שמוליק 054-4946290
להשכרה בסוכנות ביטוח בכפר סבא
 2חדרים מרוהטים ₪ 2500 ,לחדר
המחיר כולל :חשמל ארנונה דמי ניהול וניקיון
שלומי054-4590024 :
להשכרה במשרד ביטוח קיים חדר גדול ( +מטבח
משותף) במקום מרכזי בגבול ר"ג ב"ב צמוד
לרחוב זבוטינסקי במחיר  1300ש"ח
(כולל ארנונה) .טלפון  052-2502053ישראל.
משרד להשכרה בת"א אזור נחלת יצחק הכולל
 140מטרים  +חניה  +ריהוט.
ישנם  4חדרים  2 +עמדות מזכירות.
ישנה אופציה להגדלת המשרד לעוד  126מטרים.
למעוניינים נא לפנות לעדי 052-4467510
במשרדי יחידת סוכנים קיימת באזור הבורסה
ברמת גן מתפנה חדר גדול ומרווח לסוכן ביטוח
פנסיוני עם אפשרות לשרותי משרד
09-7738381
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