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>> חוזר החידושים:
הזדמנות ליצור קשר טוב
יותר עם הלקוח
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>> לקנות או לשכור :מהי
האפשרות הטובה ביותר עבור
בעל עסק עצמאי?
עמוד 10

הכירו את דור הY-
המשך מעמוד 1

הם צעירים שמסרבים להתבגר ,אך בשנים הקרובות הם
ייהפכו לנתח השוק הגדול ביותר בעולם ,ולכן כדאי ללמוד מה
מניע אותם ומה גורם להם לרכוש מוצרים .הכירו את בני דור
ה( Y-ילידי  1982עד  )1995שנחשבים בעיני רבים לפלח שוק
אטרקטיבי :בארה"ב לבדה פלח זה מונה כ 75-מיליון איש
ובעוד כעשור הוא צפוי להיות הפלח הגילאי בעל ההכנסה
הגבוהה ביותר .בו בזמן ,זהו גם פלח קשה לפיצוח.
במיפוי הדור וצורכיו שערכה חברת אדקיט ,המספקת שירותי
מחקר עסקי מותאם אישית ,מפתיע לגלות כי למרות ריבוי
של סקרים ומחקרים המתיימרים לתארים במדויק מיהם
חברי הדור הזה ,מה הם אוהבים וממה הם נמנעים ,בתעשיית
ה Services-קיימות רק מעט פניות ממוקדות הכוללות הצעות
ערך ייחודיות לחברי הדור.
ניכר כי שאלת מפתח ,בהקשר זה ,הינה עד כמה המאפיינים
של בני דור  Yהם מאפיינים הייחודיים לילידי שנים מסוימות,
או לחלופין ,עד כמה מדובר במאפיינים של "צעירים"
שיהיו רלוונטיים גם בקרב השנתונים הבאים של בני הנוער
והסטודנטים?
 22%מהאוכלוסיה בישראל כיום הם בני דור ה :Y-ילידי שנות
ה 80-עד אמצע שנות ה ,90-שחיים במרחב דיגיטלי וגלובלי,
מרוכזים בעצמם ,לא ממהרים להתבגר ,מחפשי אתגרים
וחסרי קשב ,מפונקים ובעלי רגישות חברתית גבוהה.
מחקרים שונים שערכו חברות ביטוח הראו כי בני דור Y
מתקשים להכיר בחשיבות של הגנה ביטוחית לטווח הרחוק.
בעוד שהצעירים עשויים לרכוש ביטוחי רכוש ורכב ,ואף
לאמץ במהירות הצעות ערך חדשניות בתחומים אלו (כגון
טלמטיקס וביטוחי  ,)PAYDהרי שבכל הנוגע לביטוחי בריאות,
אובדן כושר עבודה ו ,LTS-התמונה שונה .ביחס למוצרים אלו,

חברות הביטוח נדרשות למאמצים מיוחדים מול דור ה.Y-
ממחקר של המבטחת האמריקנית  ,The Hartfordעלה כי בני
דור ה Y-רואים את עצמם כ"מבוגרים" הזקוקים לביטוח רק
כאשר הם מתבססים במקום העבודה הרציני הראשון שלהם.
לפיכך ,חברת הביטוח השיקה מהלך הסברתי מקיף המיועד
לפלח השוק ,סביב נקודת הזמן של "התחלת קריירה" –
כנקודה המתאימה ביותר גם לרכישות מוצרי ביטוח.
המבטחת האסיאתית  AIAחקרה ומצאה כי בני דור  Yנוטים
להאמין שהם "חסינים" מפני מחלות מורכבות ואובדן כושר
עבודה .כמענה ,חברת הביטוח פיתחה  Bundleייחודי המשלב
בפוליסה אחת כיסויים מתחומי ביטוח מגוונים.
ביחס לשירות לקוחות ,לבני דור  Yציפיות שונות מפלחי גיל
אחרים .מחקרים שונים ממחישים כי חברות המסוגלות לספק
מענה שירותי לציפיות אלו ,עשויות לשפר את אחיזתן אל מול
נתח שוק אטרקטיבי זה ,המונה בעולם מאות מיליוני לקוחות,
ועשוי להיות גדול יותר מנתח השוק של ה.Baby Boomers-
בני דור  Yמעדיפים במובהק פתרונות של שירות עצמי .אפילו
במידה שהם נמצאים בסניף פיזית ואיש שירות מוכן לסייע
להם ,הם יפנו תחילה לעמדה האוטומטית או לסמארטפון
שלהם  -ויחפשו את הפתרון שם .היבטים שירותיים נוספים
החשובים מאד לבני דור ה Y-הם התאמה אישית ומהירות
בשירות .תהליכי שירות מסורבלים ,שכוללים שלבים לא
חיוניים (כגון בקשה מהלקוח שיספק מידע אישי שכבר נמצא
בידי הארגון) ,נחשבים כפחות מתאימים לסגמנט.
כמו כן ,גישה בלתי-רשמית (שימוש בלשון פנייה משוחררת
ויום-יומית) והדגשת ערכים והתנסויות חדשות כחלק
מהתהליך השירותי ,עשויים להוביל לצבירת "נקודות זכות"
רבות בקרב בני דור .Y

חלוקה בין דורית בישראל:
" - 8%הדור השקט":
בני  68ומעלה ,בני הגיל
השלישי והרביעי
" - 17%בייבי בומרז":
ילידי שנות ה 40-וה– 50-
מאופיינים כבעלי הון פנוי

 - 20%דור ה:X-
ילידי שנות ה 60-וה70-
 קרייריסטים ,סוגדיםלכסף ,חסרי שייכות
וחסרי נאמנות

17%
20%

10% 8%

 - 10%דור ה:α-
ילידי  2010ואילך – כיום
בני  4או פחות ,דור טרי
בשטח ולפיכך עדיין
מוקדם לאפיינו

23%
22%

 - 23%דור ה:Z-
ילידי אמצע שנות ה 90-עד
 - 2010נולדו לתוך העידן
הדיגיטלי המתפתח ,ממהרים
לאמץ חדשנות ואינם נרתעים
משונות

*מקור :למ"ס ,אדקיט

 - 22%דור ה:Y-
ילידי שנות ה 80-עד אמצע שנות ה - 90-חיים
במרחב דיגיטלי וגלובלי ,מרוכזים בעצמם ,לא
ממהרים להתבגר ,מחפשי אתגרים וחסרי קשב,
מפונקים ובעלי רגישות חברתית גבוהה
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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חברי לשכה יגיעו
 1,350סוכנים
תכוננו לעידן חדש
לכנס באילת וי

www.insuranc

e.org.il

בעולם הפנסיה
שיגיעו בשבוע
כנים
אלפי הסו "ביטוח ופיננסים
הבא לכנס מנה גדושה של
קבלו
 "2014י נושא הפנסיה של
ב
הרצאות כה נרשמו 1,350
כולנו .עד
סוכנים לכנס.
הוועדה לביטוח
לדברי יו"ר
רנון ,הנושא
פנסיוני יובל א בכנס הוא הפנסיה
העיקרי שיידון של הכנס אנחנו
סופו
בישראל" .ב בקריאה לפעולה.
מקווים לצאת

גיליון מס' 477

מווע גרמן ועד
מתדתצוק איתן –
לח

למ

בי ח
פיטנונסים
ו

המשך בעמוד 2

צוינת לסכם את
מ
ראש השנה הוא תמיד הזדמנות מה כדאי לאחל
מיוחד כדי להבין
השנה החולפת ,ב
ביקשנו מבעלי
לצורך כך,
לעצמנו לשנה החדשה .ביטוח לספר לנו על
לשכת סוכני ה
שהתרחשו בענף
תפקידים בהמשמעותיים עבורם
האירועים
לשכה:
המשך בעמוד 2
הביטוח וב

www.insuranc

e.org.il
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מכם להגיע
>> נבצר כך תוכלו לצפות
לאילת?
בכנס בשידור חי
עמוד 3
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דירה לקמפיין שוקה
>> הצלחה א מדיה החברתית
האמיתי גם ב
עמוד 7

רכי הדין ראב"ד,
עו
>> משרדנקל נבחר להוביל
מגריזו ב הייעוץ המשפטי
ערך
את מכת סוכני הביטוח
ללש
עמוד 6

שלמים הלקוחות
>> כמה מ
ישיר עבור
של ביטוח של רביב צולר?
המשכורת
עמוד 7

וח אסור לוותר

גמזו :מערכת
>> רוני בישראל היא בין
הבריאות
הטובות בעולם
עמוד 7

כן ביט

שקל ,אבל סוכני
וערכת ב 400-מיליון
סיעות .עד היום
פרמיית ביטוח הנסיעות בישראל מ משווקי ביטוח נ
 20%-25%מכלל
נסיעות וחברות
נסיעות מהווים רק
בידי קופות החולים ,משרדי אמורות לשנות את
ה
מרבית המכירות
שניתנו באחרונה
תבצעו
הנחיות הפיקוח
הכרטיסי האשראי ,אבל
חיסכון באוצר דורית
שוק ההון ,ביטוח ו
החלוקה.
וסוכני הנסיעות
ממונה על
באפריל פירסמה ה לפיה ייאסר על קופות החולים וליסות אלה יתבצע
לחו"ל .שיווק פ
חוזר,
טיוטת
סלינגר,
של ביטוחי נסיעות
לבצע מכירה ישירה
סוכני הביטוח בלבד.
רישיון ביטוח יעמדו
חברות הביטוח או
באמצעות
את ההנחיות ולוודא שרק בעלי ענקית לציבור סוכני
לאכוף
נוצרת הזדמנות
וליהפך לגורם
האוצר מתכוון ביטוחי נסיעות ,ובכך
מאחורי מכירת
את נתח שוק ביטוחי הנסיעות שסוכני הביטוח
לעצמם
לים .אלא
הביטוח – להחזיר כל מי שמתכנן נסיעה מעברמוכר ,ומסבירים זאת
יפנה
שאליו
הלא
לשוק
הראשון
לחו"ל ,מפריך אותם
להיכנס במלוא המרץ
לביטוחי נסיעות
עדיין מהססים
מזרחי ,מומחה
השוק המתחדש.
בשלל תירוצים .יעקב שלא תפספסו את
עבורכם אחד אחד ,כדי
המלא בעמוד 2
הטור

סוכנות וסוכנים יקרים,
לפני כעשור יצא לדרך הגיליון הראשון של "ביטוח ופיננסים",
ומאז הוא יוצא בקביעות מדי שבוע .היום אנחנו מציינים את
הגיליון ה 500-וזהו זמן מצוין מבחינתנו לעצור לרגע ,להתבונן
לאחור על העבודה שנעשתה עד כה וגם להשקיף קדימה אל
העתיד ואל האתגרים הממתינים.
העיתון יצא לאור כדי לשמור על הקשר בין לשכת סוכני
הביטוח לבין חבריה ולדווח על הנעשה בענף .במהלך השנים
הוא הלך והתפתח לעיתון מוביל בענף הביטוח ,עם אלפי
מנויים – סוכני ביטוח ,בעלי משרות בחברות הביטוח ,עובדי
משרד האוצר ,חברי כנסת ,וכל מי שפעיל ומעורה בענף.
למרות קהל הקוראים המגוון והתוכן המקצועי ,חשוב לנו
להדגיש כי קהל היעד המקורי והחשוב ביותר שלנו היה ונשאר
סוכני הביטוח.
מתחילת השנה עבר העיתון מתיחת פנים .כל זה כמובן ,על
רקע התהפוכות והסערות שחווה בשנים האחרונות עולם
הביטוח בכלל ,וסוכן הביטוח בפרט.
אנו ,צוות העורכים והכותבים החדש ,בהנחייתו של נשיא

להחזר עמלה –
>> הדרישה
הזדמנות למהפך
עמוד 10

מעט על בניית
חילים או שכירים רבים חושבים לא ופש ,להיות אדון
מאות משמעה ח
סוכני ביטוח מת להם .מצד אחד ,עצ
אחריות כבדה,
עסק עצמאי מש
מצד שני היא גם מביאה עמה חוששים ,אין זמן
אך
אתם רוצים אך
לגורלך וגמישות,מפני הלא נודע .אם
ישראל ,להסתייע
פחדים וחששות
שראה ממדינת
קפוץ למים ,לא
מאות כדי לקבל ה
עשו את זה ול
טוב כיום העצ
ביטוח ותיקים שכבר
עצות של סוכני
ב
לדרך עצמאית היא
צלה .בהצלחה!
כהן ,״הליכה
בלי חגורת ה
חקיר מקיף מול
דברי סגנית נשיא הלשכה שוש לדרך יש לבצע ת
ל
לטה .לפני שיוצאים
טיפים האפשריים.
מהם את כל ה
עניין של הח
סביב ולקחת
שבניתם את
אנשים עצמאים משיים וההטבות ואל תפחדו .מרגעראש מורם ולעולם
שאלו על כל הק
עם מחקר ושאלות ,צאו עם יותר ותעשו פחות
כנית העבודה ,יחד
יותר ,כך תדעו
תו
שאול .ככל שתשאלו
בים".
אל תחששו ל בחרו לעסוק במה שאתם אוה שורי מעניק היא
עויות .לעולם ת
שלים שמואל א
סוכנים ותיקים
ט
העצה הראשונה שיו"ר מחוז ירו חדש" .היפגשו עם
מציא את הגלגל מ
שבהם כל אחד ייתן
לה
נסות
תפים
ל
לא
משו
ישות עם לקוחות
תתפו בפורומים
כמה שיותר פג
המשך בעמוד 2
וחדשים ,הש עצות שלו .ערכו
את הזווית וה

בים זקוק החוסך
>> באילו מצ
סוכן הביטוח שלו?
ל
עמוד 7

שכת סוכני הביטוח
ל חלת לחבריה
מא בית ישראל
ולכלעצמאות שמח
חג

הלשכה אריה אברמוביץ ,עושים מאמץ מדי שבוע להביא לכם
עיתון ידידותי יותר ,הנוגע במגוון הצדדים הנוגעים בעולמו של
סוכן הביטוח ,מעשיר אותו ,מעדכן אותו בשינויים המתרחשים
בענף ונוגעים לו ישירות ומעניק לו כלים לשדרוג הסוכנות:
הקשר עם חברות הביטוח ,מידע מקצועי על הפוליסות
הקיימות ,מאמרי העשרה ופרשנות בתחומים הקשורים לעולם
הביטוח והפיננסים ,כמו גם עניינים הנוגעים בלבו של עסק
קטן ובינוני ,דוגמת שמירת קשר עם הלקוחות באינטרנט,
עיצוב נכון למשרד וגם שאלות לניהול ולמימון העסק ,למשל
השאלה אם לרכוש או לשכור את המשרד.
אנו משתדלים להיות קשובים לקהל הקוראים ואנו מזמינים
אתכם לעמוד איתנו בקשר ,להגיב ,להעיר ,להאיר וגם
להצביע על מגמות או חדשות שחשוב לדעתם לסקר.
אנו מקווים שבעתיד נמשיך ולהשתפר לשביעות רצונכם.
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הוועידה ה14-

 9-8בדצמבר  ,2014אווניו ,קרית שדה התעופה

התעשייה מצדיעה

לסוכני הביטוח
עדיף בשיתוף לשכת סוכני ביטוח בוחרת,
לראשונה ,את "סוכן הביטוח של השנה"
בחירה זו מדגישה את החשיבות הרבה
שמייחסת התעשייה לתפקידו של סוכן הביטוח.
אות ההוקרה יוענק על ידי ועדה מקצועית ,בה יהיו חברים:
אודי כץ ,לשעבר נשיא לשכת סוכני הביטוח
עופר נוריאל ,עורך ראשי ,עדיף תקשורת
ד"ר זיו רייך ,דיקאן בית הספר לביטוח במכללה האקדמית נתניה.
מכל מחוז של הלשכה ייבחר סוכן אחד שיזכה באות הסוכן המצטיין.
טקס ההכרזה יערך במסגרת יום הדיונים של ועידת עדיף,
שיתקיים ב 9-בדצמבר  2014באווניו ,קרית שדה התעופה.

סוכני הביטוח מוזמנים להגיש את מועמדותם עד ל 26-באוקטובר 2014
לקבלת פרטים נוספים ולהגשת מועמדות יש לפנות בטלפון

 03-9076000או במייל news@anet.co.il

חידוש חוזה ביטוח

חוזר החידושים :הזדמנות ליצור קשר
טוב יותר עם הלקוח

הערות הוועדה לביטוח כללי בלשכה למשרד האוצר הביאו להורדת סעיפים שסירבלו את
תהליך החידוש; לבניית מנגנון פשוט יותר להשארת הכיסוי הנוסף למבוטחים; לקיצור זמן
הפנייה ללקוח מ 45-יום ל ;30-ולצמצום מספר הענפים שמחויבים בחוזר
מאת אריאל מונין ,יו"ר הוועדה לביטוח כללי

פרסום חוזר חידוש חוזה ביטוח (חוזר החידושים) שיצא בשבוע
שעבר כחוזר סופי מחייב אותנו הסוכנים ללמוד את משמעותו,
להבין את תכולתו ,ולראות כיצד אפשר לבצעו על הצד הטוב ביותר.
חשוב להבהיר כבר בהתחלה כי מרגע שיצאה הטיוטה הראשונה
לפני כחצי שנה ,לשכת סוכני הביטוח טענה שחוזר זה כלל לא היה
צריך לצאת מלכתחילה ,וכי הוא עלול להפר את האיזון העדין שבין
קבלת אישור פוזיטיבי מהמבוטח לצד השארתו ללא כיסוי ביטוחי.
הלשכה טענה כי אין צורך לעשות שינוי דרסטי שכזה
עקב מספר תלונות מצומצם מאוד שהגיעו לשולחנו
של המפקח ,לצד  3מיליון הפוליסות שמחדש הענף
בכל שנה .האוצר מצדו הציג לאורך הדרך את מטרותיו
בעריכת חוזר זה .לטענתו ,היה צורך בהסדרה בכל
השוק כדי ליישר קו בין כל הגופים המחדשים ביטוח
למבוטחים (חברות וסוכנים) .כמו כן ,למנוע תקלות
כפי שהצטברו מתלונות מבוטחים שהתלוננו על ביצוע
חידוש ללא קבלת אישור.
מטרה נוספת צפה לאחר פרסום החוזר ,שבו טען האוצר כי
הוא מעוניין לתרום לתחרות השוק בהעברת האחריות על
המבוטחים ודרישה מהם להיות יותר מעורבים בעת החידוש ,אף
שרבים בענף יטענו כי תוצאות החיתום של החברות מראות כי
השוק הפרטי הוא תחרותי דיו .האוצר ,ששם לנגד עינו הכנסת
דיגיטציה לענף כולו ,רואה בחוזר זה הזדמנות לשפר את דרכי
התקשורת של הענף עם המבוטחים.
אילו היה מבקש שר האוצר מהלשכה לכתוב את החוזר ,היינו
דווקא כותבים חוזר שונה ,התוקף את העיוותים מהזווית ההפוכה.
חוזר שיחייב שמירה על הכיסוי הביטוחי ,אך דורש מהחברה
ומהסוכן מתן הודעה מסודרת ללקוח ואפשרות לבטל בכל עת
בתנאים סבירים.
ייתכן שאם האוצר היה מטיל על חברות הביטוח לכתוב את
החוזר היו כמה חברות בוחרות בכלל לחייב את המבוטח
בתשלום להפעלת הביטוח כמו שנהוג בביטוח חובה ,משמע -
לא שילמת אז אין כיסוי ,ובכך אף להקצין את המצב של החידוש
ולהשאירו בידי הלקוח בלבד.
כאשר יצאה הטיוטה הראשונה כינסנו בוועדה לביטוח כללי צוות
מצומצם שדן רבות על השלכות החוזר .לצוות צורף גם קובי
צרפתי ,יו"ר הוועדה הקודם ,ועו"ד ג'ון גבע ,יועץ משפטי לסוכני
הלשכה ,שהביאו מניסיונם העשיר בנושא.
קיימנו מספר רב של דיונים פנימיים ,וכן מספר רב של פגישות
עם נציגי האוצר ,שבהם דנו בכל סעיף וסעיף ,והצלחנו במהלך
הפגישות להסביר לנציגי האוצר כיצד חוזר זה ישפיע על
המבוטח ועל יכולת העבודה מולו .בכל סעיף הצלחנו להביא
לשינוי או לביטול נושאים שנראו לנו כפגיעה במבוטח ,או
ביכולת הסוכן להעניק שירות .עקבנו בדריכות גם אחר הטיוטה
השנייה שיצאה במהלך הדרך ולא נחנו עד ליום האחרון שבו יצא
החוזר כפי שיצא ,במטרה לשפר ככל האפשר את החוזר כדי
שיהיה ישים.
אנו בוועדה ניערך להסיק ממנו את דרכי הפעולה הנכונה ונדע
להעביר בחודשים הקרובים לציבור הסוכנים דגשים בתפעול ,וכן
נדע לדרוש מהחברות לעמוד לרשותנו באמצעים טכנולוגיים כדי
שנוכל להיערך לביצוע החוזר.
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עיקרי החוזר:
א) המבוטחים יקבלו מכתב /הודעה  30יום לפני תחילת תום
הביטוח על כך שהביטוח עומד להסתיים .במכתב זה יפורטו מספר
נתונים על הפוליסה החולפת ,וכן הבהרה כי על המבוטחים לאשר
את הביטוח החדש .אנו משוכנעים כי סעיף זה יוריד משמעותית את
טענת המבוטחים כי לא ידעו שהביטוח הסתיים ,ויהווה את הסימן
הראשון ליצירת הקשר מול המבוטחים .סעיף זה רוכך משמעותית
מהכוונה הראשונה שלו להתחיל את כל התהליך 45
יום לפני מועד החידוש ,דבר שהיה יוצר עבודה מיותרת
עקב הזמן הרב שנותר עד לחידוש .כעת לוח הזמנים
לביצועו הועמד על  30יום בלבד.
ב) חברת הביטוח תידרש לקבל הסכמה של המבוטח
באופן אקטיבי וכן לתעד הסכמה זו היא עצמה או
באמצעות סוכן הביטוח .לצערנו ,האוצר לא קיבל את
טענתנו כי תיעוד פנימי (כתיבת מזכר) ,כפי שהיה נהוג
על ידנו במרוצת השנים ,ישמש תיעוד ,אף שרישום
שכזה הינו קביל בבית משפט בישראל .יחד עם זאת ,סעיף זה יהווה
לנו הסוכנים ההזדמנות לשכלל את משרדנו ולהשתמש בטכנולוגיה
שתתמוך בדרישה זו (מערכות הקלטה או מערכות .)SMS
ג) בכל הדיונים מול האוצר חזרנו וטענו כי אסור להשאיר את
המבוטח ללא כיסוי .כמו כן ,ביקשנו לפשט את התהליך המסורבל
כפי שפורסם בטיוטה הראשונה ודרש שרשרת הודעות שלבטח היו
פוגעות במבוטח עצמו .האוצר קיבל את עמדתנו ,הוסיף תקופה
נוספת של  21יום לאותם לקוחות שלא העבירו עדיין אישור ,כך
שנוכל להשאירם בכיסוי ,וכן פישט את התהליך כולו.
ד) החוזר שחל בתחילה על כל ענפי האלמנטר צומצם לנושא
ביטוחי פרט ,רכב ודירה ותאונות אישיות .הצלחנו להסביר לאוצר כי
אין היגיון לחייב חוזר זה בביטוחי העסקים ,וכן ביטוחים קיבוציים.
יש לשים לב כי האוצר מדגיש שהחוזר אינו חל על ביטוח שהותנה
בו כי עליו להתחדש אוטומטית (כדוגמת ביטוחי משכנתא) .נבדוק
נושא זה ונוציא הבהרה במידה שתהיה.
ה) לחצנו על האוצר לדחות את החלת החוזר כדי לאפשר לשוק
להתארגן לקראתו .זאת בעיקר בסעיף התיעוד שעלול לשנות דרכי
העבודה של כמה סוכנים .האוצר בא לקראתנו ואת נושא התיעוד
דחה לעוד שנה וחצי .החוזר עצמו (מלבד פרק התיעוד) ייכנס
לתוקף בעוד כחצי שנה ,במרץ . 2015
הלשכה קוראת לציבור הסוכנים לקרוא ולהפנים חוזר זה ,ואף
למנף זאת לקשר טוב יותר עם הלקוח .אנו חושבים כי על כל
סוכן וסוכן להרבות קשר עם המבוטחים ,ולנצל את החידוש
האלמנטרי כהזדמנות להרחיב את סל המוצרים .כמו כן ,יש לזכור
כי נכון לאותם סוכנים שטרם הכניסו טכנולוגיה למשרד להתחיל
להשתמש יותר ויותר בכלים טכנולוגיים מתקדמים ,שמתאימים
יותר ויותר למבוטחים השונים .חיזוק הקשר מול המבוטח ,הן בשלב
החיתום והן בתביעה ,ימשיך להזכיר ללקוח שאנחנו כאן עבורו.
הלשכה תמשיך ללמוד את משמעויות החוזר ולאסוף נתונים
מהשטח .במידה שייווצרו כשלים נדע לשוב ולעמוד מול משרד
האוצר ולהעביר להם את הדברים .כמו כן ,כבר ביצענו ונמשיך
לבצע פניות אל חברות הביטוח כדי לשמוע מהן כיצד הן נערכות
לבצע חוזר זה ,ולעזור לנו בצורה היעילה ביותר לכולם.
לקריאת החוזר – לחצו כאן
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שכר הבכירים

הדרך הנכונה לבניית
תיק לקוח רווחי לאורך זמן

מאת שחר שמאי ,בעלים משותף בארביטראז' סוכנות לביטוח וחבר הוועדה לסוכנים צעירים

מרבית הלקוחות שאני פוגש במהלך עבודתי אינם מבינים כלל
את תפקידו ומהותו של סוכן הביטוח .אני מסביר להם שתפקידי
העיקרי הינו לדאוג שיוכלו לשמור על רמת חייהם
בעת קרות אחד האירועים הבאים :חיים ארוכים
מדי  -חוסר צבירת מספיק פנסיה לשמירה על רמת
החיים; חיים קצרים מדי – פטירה בטרם עת והשארת
התא המשפחתי ללא מקור הכנסה; תקלות שבדרך
– ניתוח ,השתלה ,מחלה קשה ,סיעוד ,אובדן כושר
עבודה ,תאונה וכו'.
לאחר הגדרת תפקידי ,אני מסביר שמטרת פגישתנו
הינה הורדת רמת חייהם הנוכחית והפניית חלק
מהכנסתם לרכישת "שמיכה ביטוחית" שתסייע להם
לשמור על רמת חייהם בעת קרות אחד האירועים הרשומים לעיל.
מניסיוני ,הדרך הנכונה לפעולה מול הלקוח ,שהיא אמנם ארוכה
יותר אך מביאה לתוצאות טובות יותר הן למבוטח והן לסוכן ,היא
להציע ללקוח להכין עבורו תיק ביטוחי פנסיוני פיננסי מקיף,
המשקף את מצבו הנוכחי ובנוסף נותן המלצות ספציפיות לגבי
כל מוצר .להשאיר מוצר קיים /לשנות /לשדרג /להוסיף ,וזאת
כמובן כשלנגד עינינו כל הזמן מטרה אחת ברורה  -שמירה על
רמת חייו של התא המשפחתי.
בתחילת דרכי ערכתי תיקים אלו ללא עלות ,על אף שבמרבית
הפגישות הלקוחות שאלו מיוזמתם מהי עלותו של תיק כזה.
עם הזמן הבנתי את כמות השעות הנדרשת להכנת תיק כזה
ברמה הגבוהה ביותר .לאחר שהפנמתי את הערך המוסף האדיר
שהמוצר הזה נותן ללקוחות ,ובעקבות שיחות עם קולגות
מהענף הנוקטים בשיטה דומה ,התחלתי לגבות תשלום עבור
הכנת התיק וגיליתי להפתעתי שכל הבעיה של גבייה מלקוחות
היתה בראשי בלבד וכי הלקוחות יודעים להעריך מוצר איכותי

ונכונים לשלם תמורה הוגנת בעדו.
היתרונות הטמונים בהכנת התיק וגביית התשלום מהלקוח:
•קבלת תשלום מהלקוח עבור השקעת זמנך עוד
לפני רכישת מוצרים דרכך.
•התשלום ממצב אותך בעיני הלקוח כסמכות
מקצועית ,ובקרוב ל 100% -מהמקרים הוא יבצע
ההמלצות באמצעותך.
•הגשת התיק הכולל הממפה את כל הביטוחים של
התא המשפחתי מביאה לרוב לרכישת מוצרים
מרובה יותר לאור ההתייחסות הכוללת למכלול
הצרכים של התא המשפחתי ,ובמידת הצורך
הדגשת החוסרים והחשיפה שיש עקב כך.
•עיטוף הלקוח בכל קשת המוצרים מייצר הגנה מפני פנייה של
הלקוח לערוצי שיווק אחרים.
•ללקוח עצמו ניתן שקט נפשי מאחר שהוא מוטרד פעמים
רבות מה יקרה אם הוא ימות ושאריו לא יידעו היכן נמצאים
כל הדברים שלו ,וכעת כשהוא מרכז הכל במקום אחד  -הוא
יודע שהכול מסודר .בנוסף ,הוא יודע שהסוכן מחויב לרמת
שירות גבוהה ביותר היות שאם לא ייתן שירות איכותי ,הלקוח
יוכל לנטוש הסוכן עם כל מוצריו.
•היות שמדובר בשירות לא נפוץ ,חוויית הלקוח גדולה מאוד
ומייצרת הפניית לידים לקולגות ,חברים ומשפחה ,שפותרת
את השאלה הקבועה "מהיכן אני משיג עוד לקוחות".
חשוב להדגיש שמדובר בתהליך של שתי פגישות לפחות ,אך
מניסיוני מדובר חד משמעית בהשקעת זמן שווה ,שכן לקוח
שיבחר בך להיות הסוכן שלו לאחר שעבר תהליך שכזה הינו
לקוח בעל רמת נאמנות גבוהה וערך לקוח גבוה ובהחלט שווה
את העבודה הקשה.

הראל זימנה אסיפה כללית לצורך אישור הפחתה
משמעותית של עלות העסקת בעלי השליטה בחברה
הראל השקעות הודיעה היום על זימון אסיפה כללית לצורך
אישור מחדש של תנאי ההתקשרות עם בעלי השליטה
בחברה – יאיר המבורגר ,גדעון המבורגר ויואב מנור ,כמתחייב
לפי הוראות חוק החברות .במסגרת זו ,מוצעת הפחתה
משמעותית של עלות העסקת בעלי השליטה בחברה ,בגובה
של כמחצית המענק השנתי ,שתבוצע ברוח הוראות הצעת
החוק של האוצר וכן עמדת המפקחת על הביטוח.
בהתאם ,עלות ההעסקה השנתית הצפויה ב 2015-היא כ3.5-
מיליון שקל עבור יאיר המבורגר ,וכ 2.7-מיליון שקל עבור
גדעון המבורגר ויואב מנור .עלות ההעסקה הצפויה של יאיר
המבורגר ל 2014-היא כ 5-מיליון שקל ועלות ההעסקה של
גדעון המבורגר ויואב מנור ל 2014-היא כ 3.8-מיליון שקל.
המשכורת החודשית של יאיר המבורגר לא תשתנה והיא
תעמוד על  160אלף שקל והיא תהיה צמודה אחת לשנה,
בתחילת כל שנה קלנדרית ,למדד המחירים לצרכן ,וזאת
בשונה מההצמדה הקיימת לפי תנאי ההסכם הקיים ,שהינה
הצמדה רבעונית .אותו הדין לגבי גדעון המבורגר ויואב מנור,
שמשכורתם החודשית תעמוד על  127אלף שקל.
בתוך כך ,גם בחברת הפניקס החליטו להיענות לדרישת
 7באוקטובר 2014

משרד האוצר ,שהתרעם על דרישת מנכ"ל הפניקס אייל
לפידות שבתחילת המשא ומתן דרש מהפניקס לשאת בעלות
שכר בסכום כולל של  10מיליון שקל בשנה .לפידות ייאלץ
לבצע את אותו התפקיד בתמורה לסכום כולל של  3.48מיליון
שקל בלבד ,ללא אופציות בגין עלייה עתידית בשווי החברה.
לפידות הסכים לקבל כ 6-מיליון שקל ,אך העובדה כי תנאי
העסקתו לא תאמו לרוח החוק שיזם משרד האוצר ,אילצה
אותו להוריד את שכרו בעוד כמה מיליוני שקלים.
ב 9-בנובמבר תתקיים אסיפת בעלי המניות בחברה ,שבה
אמורים בין השאר לאשר את השכר החדש של לפידות
כמנכ"ל .על פי תנאי השכר החדשים ,שכרו של לפידות
ל 2014-יעמוד על סכום של  4.4מיליון שקל ,וב2015-2017-
הוא צפוי לקבל שכר של  3.48מיליון שקל בלבד.
המשכורת החודשית ברוטו שתשלום ללפידות כמנכ"ל תהיה
 120אלף שקל בחודש ובצירוף תנאים סוציאליים תעמוד על
כ 136-אלף שקל בחודש .כמו כן ,לפידות יהיה זכאי לסכום
שנתי קבוע נוסף של  1.1מיליון שקל בגינו לא יהיה זכאי
להפרשות סוציאליות .בניגוד לתנאי העסקה עליהם סיכם
בעבר ,כעת לא יהיה זכאי כלל לרכיב משתנה.
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ביהמ"ש חייב את הפניקס לשלם ביטוח
משכנתא למרות הצהרת בריאות לא נכונה

בית משפט השלום בתל אביב חייב את חברת הפניקס לשלם
את ביטוח המשכנתא לבני זוג במלואו ,אף על פי שבת הזוג
שנטלה את המשכנתא ומתה מסרטן לא דיווחה על עברה
הרפואי כפי שהיתה אמורה לעשות בהצהרת בריאות שעליה
חתמה.
ב 2004-רכשו בני זוג נכס להשקעה בסכום של  1.4מיליון
שקל .כשרכשו את הנכס הם נטלו מבנק לאומי משכנתא
שבוטחה בסכום של  1.12מיליון שקל .הבנק דרש מהם לבטח
את ההלוואה בביטוח חיים .בהתאם לביטוח זה ,כאשר אחד
מבני הזוג נפטר ,חברת הביטוח מסלקת את המשכנתא ויתרת
סכום הכיסוי משולמת לבן הזוג הנותר .לפני עשיית הביטוח
דרשה חברת הביטוח מבני הזוג למלא הצהרת בריאות שכללה
סעיף שלפיו לא אושפזו בבית חולים כתוצאה מתאונה או מחלה
במשך שלוש שנים לפני עריכת הביטוח.
כעבור חמש שנים נפטרה האשה מסרטן .בעלה ביקש להפעיל
את הפוליסה ,אך אז התגלה למבטח שבניגוד להצהרות
הבריאות היא אושפזה שש פעמים שבמהלכן עברה בדיקות
בקשר עם מחלת חום המלווה בהגדלת כבד וטחול .עוד נתגלה
שלפני עריכת הפוליסה היא עברה ניתוח לכריתת הטחול .חברת
הביטוח דחתה את דרישת הבעל על בסיס המידע.
הפניקס טענה כי המבוטחת לא גילתה את האמת בהצהרת
הבריאות שעליה חתמה עם הצטרפותה לפוליסה  -היא השיבה
בשלילה לשאלה אם אושפזה בשלוש השנים האחרונות ,אף על
פי שאושפזה" .אי מסירת מידע זה מהווה לכאורה פעולה בכוונת
מרמה ,כאמור בחוק חוזה הביטוח" ,נטען במכתב .החברה טענה
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עוד כי אילו מידע זה היה ידוע לחברת הביטוח ,היו מוסיפים
למבוטחת דמי ביטוח בשיעור של .150%
עו"ד דוד פייל ,שייצג את האלמן ,טען לפגמים בהצהרת
הבריאות שעליה נדרשה המנוחה לחתום ,ולהיעדר קשר נסיבתי
בין אשפוזיה בעבר לנסיבות מותה .אחת הראיות שהובאו היתה
הצהרה של הרופא שטיפל באשה וסיפר כי היא נפטרה כתוצאה
ממחלה שהתגלתה אצלה כשלוש שנים לאחר החתימה על
פוליסת הביטוח ,ולאשפוזיה הקודמים לא היה קשר למחלתה.
השופט אליהו קידר קבע כי האשה אכן הפרה את חובת הגילוי
כלפי המבטחת :לגישתו ,בנסיבות העניין היה עליה לפרט
בהצהרת הבריאות על האשפוזים וכריתת הטחול שעברה.
אלא שאין בנסיבות אלה כדי לפטור את חברת הביטוח מחובת
התשלום .השופט הבהיר שדיני הביטוח הנוהגים בישראל
מאפשרים לבית המשפט לשלול תגמולים מהמבוטח רק אם
הוכח כי זה הסתיר מידע מהותי מפני המבטח כדי להשיג את
הביטוח במרמה.
בית המשפט הסביר כי כשמילאה האשה את הצהרת הבריאות,
שללו רופאיה את מחלת הלימפומה ,שממנה היא נפטרה
בסופו של דבר ,לכן ברור שלא היתה לה כוונה להערים על
חברת הביטוח .בית המשפט גם שלל קיומו של קשר סיבתי בין
הסתרת המידע בהצהרה לסיבת המוות – משום שהאשה נפטרה
מלימפומה ,ולא מהמחלה שנתגלתה בעקבות האשפוזים.
הפניקס חויבה לשאת בהפרשי התשלומים בסכום של  1.2מיליון
שקל ,ובנוסף שילמה כ 250-אלף שקל בעד שכר טרחת עורכי
הדין.
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ודיווחי חברות הביטוח לפי הוראות חוזר ביטוח " ,2007-1-8שמאות ביטוח רכב (רכוש וצד ג')".

ביטוח ופיננסים
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המקור :עיבודי אגף שוק ההון ,ביטוח
השנת
הדוחותההון ,ב
אגף שוק
לנתוני
עיבודי
וחיסכון
המקור:
וחיסכון.עיבודי אגף שוק ההון ,ביטוח
המקור:

www.insurance.org.il
המאפיינים הייחודיים של
הביטוח נטו
את
דמי
משקף
בחשבון את
למשכנתאות
הבנקיםומביא
בענףענף זה,
הייחודיים של
שיעור הנזקים
המאפיינים
חישוב שיעור הנזקים בענף הבנקים למשכנתאות משקף אתחישוב
למבטחי המשנה כחלק מסך התביעות.
למבטחי המשנה כחלק מסך התביעות.

ביטוח סיעודי קולקטיבי

ביטוח סיעודי קבוצתי – כלוב של זהב
מאת עדי בר-און ,מנכ"ל קבוצת בר-און ביטוח ופיננסים וחבר ועדת בריאות וסיעוד

מאות אלפי מבוטחים משלמים מדי חודש פרמיות מוזלות ,במסגרת
ביטוח סיעודי קולקטיבי  -קבוצתי .הביטוח הקולקטיבי בוטל ,חלק
גדול מהמבוטחים נותרו ללא ביטוח וחשופים לסיכון כלכלי עצום
במקרה של מצב סיעודי .זמנם של אלה שעדיין לא חשופים אוזל,
מכיוון שהביטוח עומד להסתיים ולא יחודש .בקרוב ,יישארו גם הם
ללא ביטוח או כיסוי ביטוחי חליפי.
העלייה המואצת בתוחלת החיים והתקדמות הרפואה בארץ ובעולם
העלתה משמעותית את הצורך והמודעות לביטוח סיעודי .לכן ,ענף
הביטוח הסיעודי צמח מאוד ומגלגל כיום למעלה מ 3-מיליארד
שקל בשנה.
חלק מהביטוחים הסיעודיים נרכשו על ידי לקוחות באופן פרטי,
באמצעות סוכן ביטוח ,כפוליסה פרטית ,והם המבוטחים שנהנים
מתנאים ומתעריפים מצוינים שכיום אי אפשר לקבל ,אך רוב
הביטוחים הסיעודיים שווקו עד היום במסגרת ביטוח קבוצתי/
קולקטיבי .הרוב הגדול שווק על ידי קופות החולים.
ביטוח קבוצתי הוא הסכם בין גוף המעסיק כמות גדולה של עובדים,
או מאגד קבוצה גדולה של חברים ,המהווים כוח מול חברת הביטוח,
לבין חברות הביטוח .בניגוד לביטוח סיעוד פרטי ,שהוא חוזה בין
המבוטח לחברת הביטוח והוא מובטח למשך כל חיי המבוטח ואינו
בר שינוי ,בביטוח הקולקטיבי מדובר בהסכם בין המעסיק או הגוף
המנהל ,לבין חברת הביטוח .כלומר ,המבוטחים עצמם נרשמים
כמוטבים בלבד ,מה שלא מקנה להם זכויות כלשהן ,בעניין שינויים
בתוכנית הביטוח.
למבוטחים בביטוח קולקטיב אין אפשרות להתאים את המוצר
הביטוחי לעצמם ולשנות אותו לצורכיהם .כמו כן ,אין ערכי
סילוק /צבירה שנצברים בתוכנית .הם אינם צד להסכם ,אלא
מבוטחים בתנאים שנקבעו עבורם ,אך כמובן ישלמו פרמיה נמוכה
משמעותית ,ביחס לביטוח פרטי.
בניגוד לביטוח הפרטי ,כדי להוזיל את הפרמיה של הביטוח ,ההסכם
לגבי המוצר הביטוחי הוא לתקופה קצובה ומוגבלת ,בדרך כלל
שלוש-חמש שנים בלבד וללא צבירת ערכי סילוק ,שיגרמו לביטוח
להיות בתוקף ,בערך מוקטן ,גם לאחר תשלומי הפרמיות .ההסכם
יתחדש או לא יתחדש ,על פי שיקולים מסחריים של חברת הביטוח
ושל הגוף המנהל ,ללא יכולת התערבות של המבוטחים.
כלומר ,אם חברת הביטוח חישבה אקטוארית רווח לגבי אותו גוף
מבוטח ,היא תציע המשכיות הביטוח למשך תקופה מוגבלת נוספת,
אך אם הרווחים אינם מספקים אותה ,או שנגרם הפסד אקטוארי,
חברת הביטוח לא תסכים לחדש את הביטוח ,תשנה את הפרמיה
לתשלום מכל מבוטח ,תשנה את הכיסויים הביטוחיים ,או כל שילוב
אפשרי ,בין החלופות .ניסיון העבר מראה הפסד אקטוארי ,מה
שהביא את חברות הביטוח לביטול ביטוחים קולקטיביים.
עד  2011היו עובדי קרן מקפת מבוטחים בביטוח קבוצתי של חברת
כלל .במועד חידוש הביטוח עשתה חברת הביטוח את החישוב
האקטוארי ,בהתחשב בגילם המבוגר של העובדים ,מה שהביא
אותה להחלטה לא לחדש את ההסכם הביטוחי עמם.
ואולם מדובר במבוגרים ,שהסיכוי שלהם ליהפך לסיעודיים הולך
וגדל ,וברור היה להם שהם חייבים להמשיך את הביטוח באופן
עצמאי ולא להיחשף לסיכון של להיות סיעודי ללא ביטוח מתאים.
בדיקה קצרה העלתה ,שהפרמיה החודשית לביטוח סיעודי באופן
עצמאי ,בסביבות גיל  60היא מאות ואלפי שקלים .מדובר בפרמיות
חודשיות גדולות מאוד ,שאדם ברמה כלכלית ממוצעת לא יכול
לעמוד בהן וכל אדם סביר ,שאינו מיליונר ,לא יכול לעמוד בהן.
העניין הגיע למשרד האוצר ,למפקח על הביטוח והשנה התקבלה
החלטה נכונה על איסור שווק ביטוח סיעוד קבוצתי.
המשמעות של האיסור על שווק ביטוח סיעוד קבוצתי :מאז אי
אפשר להצטרף לביטוח סיעודי דרך מקום העבודה או קיבוץ .ביטוח
ייעשה אך ורק בפוליסה אישית .הביטוח הסיעודי הקבוצתי היחיד
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שעדיין ישווק יהיה של קופות החולים.
בשל הביטוח הקבוצתי מאות אלפי ישראלים שחצו את גיל 60
חשופים לסיכון גדול מאוד ליהפך לסיעודיים ,מבלי שיש להם ביטוח
או גב כלכלי אחר והסיכון הסיעודי הולך וגובר בקצב מואץ .רק אלה
שרכשו ביטוח סיעודי פרטי שמרו לעצמם על הזכויות ועל הוותק
ומוגנים כלכלית מנפילה אל בור עמוק .הביטוח הקולקטיבי היחיד
שנותר הוא באמצעות קופות החולים .הביטוחים הסיעודיים שייכים
לחברות הביטוח ומשווקים על ידי קופות החולים.
גם ביטוח סיעודי באמצעות קופות החולים לא יחזיק לאורך זמן,
אבל הנזק שייגרם למבוטחים יהיה עצום וחדי העין יכולים כבר עתה
להבחין בניצנים של בעיות ,למשל ,בעת מעבר בין קופות חולים:
מבוטח בביטוח סיעודי דרך קופת חולים שמעוניין לעבור לקופת
חולים אחרת ,עשוי לאבד את הביטוח בעת המעבר מקופה לקופה,
עקב החיתום הרפואי המחודש שעליו לעבור ,בעת ההצטרפות
לביטוח הקולקטיבי של הקופה.

מבוטחים בביטוחים
סיעודיים ,במיליונים

4.0

200,000

לאומית

500,000

מאוחדת

1,400,000

מכבי

1.0
1,900,000

כללית

0.4
באופן פרטי
דרך חברות
הביטוח

באופן קבוצתי
דרך מקום
העבודה

דרך קופות
החולים
מקור :אגף שוק ההון במשרד האוצר

בשל הרפורמה בביטוחי הסיעוד הקבוצתיים ,כדי להזדקן בכבוד,
חשוב מאוד ליידע את כל המבוטחים בקולקטיבים ,לרבות מבוטחי
קופות החולים השונות ,לפעול לטובת רכישת ביטוח סיעודי אישי,
עם חוזה מובטח לכל החיים ,בהתאמה אישית.
גם אם הביטוח יהווה השלמה לכיסויים של קופות החולים ,הוא
יותאם לצורכי כל מבוטח ,בהתחשב במצבו הרפואי של המצטרף
וליכולתו הכספית ,בפרמיה קבועה ,עם ערכי צבירה ,באופן
שזכויותיו יצטברו בעת הפסקת תשלומי הפרמיה .הביטוח יהיה
בפרמיה קבועה ,ללא אפשרות שינוי או ביטול של חברת הביטוח,
עם אפשרות לפיצוי מוגדל בעת אשפוז סיעודי.

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערה
של דורית סלינגר
על פטירת אביה איזי אלטר
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נדל"ן עסקי

לקנות או לשכור :מהי האפשרות
הטובה ביותר עבור בעל עסק עצמאי?
מאת עו"ד חנוך פת

חג הסוכות אינו בא להזכיר מאורע מסוים אחד ,אלא להיות
זיכרון של תקופה; לא החלק ההירואי של יציאת מצרים,
אלא ההמשך  -זמן הנדודים במדבר .הישיבה בסוכות במדבר
מבטאת את תמציתם של החיים ואת חוסר הוודאות לגבי
מה שיקרה ביום המחר ,שאינו מאפשר לבנות בניין של קבע,
אלא סוכות ארעיות בלבד .כשנכנסו בני ישראל לארץ ישראל
והתיישבו בה ,השתנו חייהם משמעותית ,בעצם המעבר
מקיום תלוש ואוורירי אל חיים של קביעות ושל ביטחון יחסי.
אלו חיים שמאפשרים לתכנן לעתיד ,לחיות במקום קבוע,
ולכן גם לבנות בנייני קבע .החיים היציבים של העם בארץ
ישראל הם החלום של ההולכים במדבר .הארץ המובטחת היא
משאת הנפש והמטרה של העם מיציאת מצרים ואילך .ואולם
לאחר הגשמתה של מטרה זו ,ולאחר שהחיים מגיעים לכלל
יציבות וקביעות ,או אז מצווה התורה לשוב ולהיזכר בתקופה
הקודמת במדבר ,בנדודים ובחוסר הקביעות.
במישור שבין נדודים ומגורים ארעיים לבין בעלות על נכס
ומגורי קבע נדונה מעת לעת הדילמה בדבר כדאיות הבעלות
למול השכירות .בתקופה שבה אפיקי ההשקעה הסולידיים
נושאים תשואות נמוכות במיוחד עקב שיעור הריבית הנמוך
במשק ,נהפכה ההשקעה שברכישת נדל"ן להיות חלופת
השקעה סולידית אטרקטיבית במיוחד .אותה ריבית נמוכה
היוצרת חוסר כדאיות בהשקעה בפיקדונות היא זו שיוצרת
את הכדאיות שבלקיחת אשראי בנקאי לטובת רכישת נדל"ן.
ההלוואות הניתנות כיום על ידי הבנקים למימון רכישות
מאופיינות בשיעורי ריבית נמוכים במיוחד וכוללים בתוכם
גם מסלולי הלוואה בריבית קבועה שאינה צמודה למדד או
למט"ח ,לתקופות ארוכות יחסית .השוואה של עלות ההלוואה

אל מול התשואה החזויה מהנכס הנרכש תגלה כי התשואה
גבוהה ב 2%-4%-בממוצע מעלות האשראי.
לרכישת נכס ,או בעלות עליו ,יתרונות נוספים:
המרת תשלום שכירות (חסרי תוחלת) בתשלומי משכנתא
לבנק ,תוך שבגמר תשלומי ההלוואה ייהפך לבעל נכס משלו.
איתור נכס באזור גיאוגרפי שבו עשויים המחירים לעלות
בעתיד ,או איתור עסקה בהזדמנות ,תייצר בעתיד תשואה
נוספת הקשורה להשבחת הנכס.
לצד היתרונות שברכישת נכס לשימוש עצמי או להשקעה יש
להזכיר את הצורך שבגיוס הון עצמי לטובת הרכישה ,וכן את
היתרונות שבהיות השכירות המשולמת מגולמת במס ובנוסף
את הגמישות התפעולית שבמשרד שכור.
ניתוח נתוני שוק המשרדים בשנים האחרונות מלמד כי רכישת
משרד אכן פופולרית לבעלי מקצועות חופשיים ולאחרים.
ככלל ,שוק המשרדים (בייחוד באזור המרכז) נמצא בתנופת
בנייה גדולה .תנופה זו תיתן את אותותיה בעיקר בשנים
הבאות .האזורים ה"מוצפים" היום במשרדים הם :בני ברק,
רמת החייל ,הרצליה ,תל אביב ועוד .למרות התנופה בבנייה,
שוק המשרדים שומר על יציבות במחירי ההשכרה .בתל אביב
שכר הדירה הממוצע עומד על כ 88-שקל למ"ר ,ברמת גן –
 68שקל למ"ר ,בפתח תקוה –  62שקל למ"ר ובהרצליה – 77
שקל למ"ר (לקוח מתוך הסקירה של חברת "מאן נכסים").
חשוב לציין כי מחירי השכירות אינם כוללים דמי ניהול,
ארנונה ,חשמל ,מים ועוד.
הכותב הוא עו"ד בקבוצת "שחר חדש" – חברה המתמחה
בנכסים מניבים להשכרה

b6923/7152

מהיום ניתן לצפות בסטטוס
בקשה למימוש זכויות (תביעות)
של לקוחותיכם בביטוח בריאות
ובביטוח נסיעות לחו"ל

מערכת מימוש זכויות On-line

מידע בקלות ,שירות בקלות
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חדשות הלשכה

הדרכת חיתום בריאות בצפון" :כלי להתנהלות
נכונה מול המבוטחים וחברות הביטוח"

כ 50-סוכנות וסוכנים הגיעו השבוע לכיתת ההדרכה בלשכת
סוכני הביטוח בצפון למפגש בוקר בנושא חיתום בריאות.
במפגש ,שנערך ביוזמת הוועדה לסוכנים צעירים ,ועדת
הבריאות ומחוז חיפה והצפון ,דיברו עו"ד ג'ון גבע ,היועץ
המשפטי לסוכני הלשכה במרכז ,ד"ר אודי פרישמן ,מומחה
לביטוחי בריאות וסיעוד ,ופרופ' אברהם קרסיק ,מנהל המכון
האנדוקריני בבית החולים שיבא ,שסיפקו לסוכנים כלים
נכונים יותר בכל הקשור לקבלת מבוטח ולהתאמת כיסויים
בהתאם למצבו הרפואי.
עדי בן אברהם ,היועץ המשפטי של האגף לביטוח חיים בכלל,
הרצה על קבלת המבוטח מנקודת מבטה של חברת הביטוח.
ליאור רוזנפלד ,יו"ר מחוז חיפה הצפון ,הודה ליו"ר ועדת
הבריאות והסיעוד יואל זיו וליו"ר הוועדה לסוכנים צעירים
דביר רפ על היוזמה ועל שיתוף הפעולה עם המחוז .לדבריו,
"הכנס סיפק לסוכנים כלי נוסף להתנהלות נכונה למול
המבוטחים וחברות הביטוח".
לדברי זיו ,שהרצה אף הוא בהדרכה" ,שמחנו לראות נוכחות

גדולה של סוכנים ושהאולם היה מלא .אף על פי שההדרכה
היתה מיועדת לסוכנים צעירים ,הגיעו גם סוכנים מבוגרים
שביקשו ללמוד .המטרה היתה לצייד את הסוכן בכלים
מקצועיים בתחום חיתום רפואי ,תביעות רפואיות וסוגיות
משפטיות .הם מאוד נהנו וביקשו להמשיך בימי עיון מהסוג
הזה".
לדברי רפ" ,חלק מתוכנית וממשימות הוועדה לסוכנים
צעירים הן השתלמויות מקצועיות לדור הצעיר .ההשתלמות
הזו נבעה מצרכים ומבעיות מקצועיות שעלו מסוכנים צעירים.
למעשה ,אירגנתי את ההשתלמות יחד עם יואל זיו מתוך
צורכי הצעירים ,אך פתחנו אותה לכל הגילאים".
רפ מציין כי נרשמה היענות אדירה" .השתלמות נוספת
נקבעה ל 21-באוקטובר בתל אביב לסוכני מחוזות המרכז
והשרון וההרשמה נסגרה יום לאחר פתיחתה .זה מראה עד
כמה צמאים הסוכנים לידע ולהשתלמויות נוספות כדי לחזק
את הידע המקצועי שלהם .לאור ההצלחה נעשה מאמצים
HEADING
HEADING
2 HEADING
המחוזות".
הזו 3גם בשאר
גדולים לערוך את ההשתלמות
Nulla a risus convallis, iaculis
leo id, facilisis metus. Lorem
ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Etiam porttitor facilisis blandit.
Proin ante justo, dictum at
sapien et, molestie sollicitudin
magna. Aenean dignissim
vestibulum faucibus. Ut nec
metus metus.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Morbi
fermentum justo eu molestie
rhoncus.

כנס הפיננסים

בואו להעשיר את הידע הפיננסי שלכם
יום ב' ,ה 15.12-בתיאטרון הבימה בתל אביב
הכנס יתקיים בין השעות  08:30ל 14:00-וההרשמה כוללת ארוחת צהריים
מהרו להבטיח מקומכם
הרשמה  -במשרדי הלשכה

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

סוכנות ביטוח גדולה מת"א רמת גן חולון והצפון
מעוניינת לרכוש תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל
סוג בתנאים מעולים ,סודיות מובטחת.
לאבי050-5234664-
סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת לרכוש
תיקים מכל סוג ,סודיות מובטחת –
דין – 054-3971771

דרושים

לסוכנות ביטוח גדולה דרוש/ה חתם/ת עסקי/
קבלני .שליחת קו"ח לnava@gabay-ins.co.il :
באשקלון :סוכן אלמנטר עם בן ממשיך (בלימודי
רישוי) ,מעוניין בשותף פעיל (רצוי עם דור המשך)
ואפשרות לאיחוד משרדים.
בהצעותmontiuri@gmail.com :
באשקלון :עוזרת מקצועית  /פקידת אלמנטר /
חיים ,לניהול טיפול ומתן הצעות מחיר ,תביעות
שיווק והפקת ביטוחי פרט .נדרש ניסיון קודם.
montiuri@gmail.com

השכרה ושכירות משנה

להשכרה :ברחוב אפעל בפתח תקווה
משרדים בגדלים שונים.
לפרטים( 050-6995959 ,03-9217911 :חנוך).
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 :

סוכנות בי פור יו מעוניינת ברכישת תיק.
אפשרות לליווי .כולל משרדים .אזור המרכז.
השפלה וירושלים.
מעונין לקלוט פקידת ביטוח חיים ופקידת
אלמנטארי לסביבת עבודה נעימה ודינמית.
סודיות מובטחת.052-8741331 .
מייל michaele@b4-u.co.il

למשרד סוכן ביטוח בפתח תקווה דרוש/ה
פקיד/ה לניהול תיק ביטוח חיים ואלמנטארי
במשרה מלאה/חלקית ,ניסיון קודם חובה.
קו"ח :פקס 03-9208330 :נייד050-6791591 :
מיילmoshe3386@013.net-

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.

מעוניין למכור את תיק הביטוח?
פגישה ראשונה חינם
גשר מיזוגים ורכישות בתעשיית סוכני הביטוח.
טלפון09-8821888 :

פקידת אלמנטארי למשרה מלאה בראשל"צ,
בעלת ניסיון ,הכרת מערכות כלל ,איילון,
שומרה ,מגדל.
לחזור ל – oi1252@outlook.co.il

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
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