ביטוח
ופיננסים

אגף שוק
ההון והביטוח
קנס גופים
מוסדיים ב־14
מיליון שקל

www.insurance.org.il

עמוד 6

גיליון מס'  8 … 551באוקטובר 2015

עסקת גיל ורדי ואלון־אשכנזי –
שקל
מיליון
18
של
בהיקף
חשיפת
בי
העסקה מגלמת לסוכנות הביטוח גיל ורדי שווי של כ־ 20מיליון שקל ‰
עו"ד ג'ון גבע הכיר בין השותפים ואף ייצג את שני הצדדים בעסקה ‰
הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי מונה ליו"ר; גיל ורדי ימשיך לשמש כמנכ"ל

“ טוח
ופיננסים"
עמוד 2

ביום א’  -הקרב על
המקצוע :כנס לשכת
סוכני הביטוח בנושא
חוק ההסדרים
מאות סוכני ביטוח צפויים להגיע לאירוע
שתקיים הלשכה בגני התערוכה בתל אביב

מאבק על ארבעה נושאים:

1

2

3

4

בביטול
יטולההפטור
פטור פפיצול
בודת
יצולעעבודת
לח
לחברות
ברותהב
הביטוח
יטוח ההסוכן
בין
סוכןבין
מי
מייעוץ
יעוץפנ
פנסיוני
סיוני תתפעול
שיווק
פעולוושיווק

בביטול
יטולההסנק
סנקציות
ציות כללי
בייה
כלליגגבייה
הפלי
הפלי
ליות
ליות
בר
בר
ורים
ורים
עבור
עבור
ההמתוכ
ננות
מתוכננות
הסו
כנים
הסוכנים

עמוד 3

הפורשים הטריים לפנסיה
עלולים להיפגע מהירידות
החדות בשוק ההון
ברבעון השלישי נרשמו ירידות בקופות הגמל
של כ־ ‰ 2%מרבית רווחי הקופות מתחילת
השנה – נמחקו  ‰גורמים בכירים בחיסכון
הפנסיוני :אנחנו משקיעים לטווח ארוך
עמוד 4
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… יוסי מנור:
“הרגולציה יורה
הנחיות בקצב
בלתי נתפס"
| עמוד 3

… למה בית
המשפט דחה
פעמיים את תביעת
השוטר? | עמוד 10

… כך יחולקו
כספי הפנסיה
בין בני הזוג
שהתגרשו
| עמוד 11

מהביטחון לביטוח

היקף המיזוג בין גיל ורדי ואלון־אשכנזי -
 18מיליון שקל; עו"ד ג'ון גבע שידך
במסגרת העסקה מונה הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי ליו"ר סוכנות גיל ורדי •
ורדי ימשיך לכהן כמנכ"ל הסוכנות בשנתיים הקרובות לפחות

רונית מורגנשטרן

ע

ו"ד ג'ון גבע ,שמשרדו עוסק בתחומי
המשפט האזרחי־מסחרי ומתמחה
בתחומי הביטוח והנזיקין ,הוא העומד
מאחורי המיזוג בין סוכנות גיל ורדי לבין סוכנות
אלון־אשכנזי  -כך נודע ל"ביטוח ופיננסים".
עו"ד גבע משמש גם כיועץ משפטי לחברי
לשכת סוכני הביטוח במחוז תל אביב והמרכז,
ובעבר שימש כיועץ המשפטי של הלשכה במשך
כ־ 20שנה .עוד נודע ,כי עו"ד גבע ייצג את שני
הצדדים בעסקה ,והוא אף "שידך" ביניהם .עו"ד
גבע אישר את המידע ,אך סירב להתייחס לפרטי
העסקה .העסקה זכתה לסיקור נרחב בתקשורת,
מאחר שבמסגרתה מונה הרמטכ"ל לשעבר ,גבי
אשכנזי ,ליו"ר סוכנות גיל ורדי ,תחת בעלי
המניות החדשים.
גבי אשכנזי
ל"ביטוח ופיננסים" נודע כי היקף העסקה,
במסגרתה תרכוש סוכנות אלון אשכנזי כ־90%
ממניות גיל ורדי ,הוא 17־ 18מיליון שקל .סוכנות הביטוח אלון־אשכנזי היא בבעלות
העסקה מורכבת ממקדמה והשאר ישולם בהתאם אורן אלון ,אשר אלון ואיתי אשכנזי ,שהוא
להכנסות הסוכנות בשנים הקרובות ,לפי מכפיל בנו של גבי אשכנזי .הסוכנות מתמחה בביטוח
מסוים .גיל ורדי ימשיך לכהן כמנכ"ל הסוכנות
בשנתיים הקרובות לפחות.

איפול מלא

צילום :לע"מ

המו"מ בין הצדדים נמשך כשנה ,לא
ברציפות ,והתבצע תחת איפול מלא ,בין היתר
בגלל מעורבותו של גבי אשכנזי במו"מ" ,לא
רצינו לעורר תגובות של פוליטיקאים ושל
היועץ המשפטי שיטרפדו את העסקה" ,אמר
מקורב למו"מ .סוגיית מינויו של אשכנזי
ליו"ר הסוכנות הועלתה רק בשלבי המו"מ
המתקדמים.
סוכנות גיל ורדי היא בבעלות פרטית מלאה
של גיל ורחל ורדי ,והיא פועלת מזה כ־ 30שנה
בתחומי הביטוח הרפואי  -ביטוחי בריאות,
ביטוחי שיניים ,מחלות קשות ,ביטוח סיעודי
וביטוח נסיעות לחו"ל .לחברה כ־ 100אלף
לקוחות ,ומחזור הפרמיות שלה גבוה מ־70
מיליון שקל בשנה ,והיא בין המובילות בתחום.

ביטוח
ופיננסים
www.insurance.org.il
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ורדי :סוכנות "אלון־אשכנזי
היא שותף עסקי חזק ומקצועי
בעולם הביטוח וכוח צעיר ,שיוכל
להזניק את החברה עוד קדימה.
גבי אשכנזי הוא איש עם חזון,
פרספקטיבה ויכולות מוכחות של
ניהול ,כולל ניהול פיננסי"

עו"ד ג'ון גבע (מימין) וגיל ורדי

חשיפת
ו “ביטוח
פיננסים"

אלמנטרי ,חיים ,בריאות ופנסיה.

הסוכנויות יפעלו בנפרד

בעקבות העסקה ימשיכו כל אחת מהסוכנויות
לפעול בנפרד תחת המותג שלה .מינויו של
אשכנזי ליו"ר גיל ורדי אינו מחייב אישור
רגולטורי .לעומת זאת ,רכישת השליטה בסוכנות
דורשת "היתר שליטה" של המפקחת על הביטוח.
גיל ורדי אמר ל"ביטוח ופיננסים" ,כי הכנסת
השותפים לסוכנות נעשתה לטובת צמיחה ופיתוח
שלה" :מדובר בשותף עסקי חזק ומקצועי בעולם
הביטוח ובכוחות צעירים ,שיוכלו להזניק את
החברה עוד קדימה ",אמר ורדי והוסיף" :לגבי
המינוי של גבי אשכנזי ליו"ר הסוכנות  -מדובר
באיש ציבור עם קבלות ,איש עם חזון ,פרספקטיבה
ויכולות מוכחות של ניהול ,כולל ניהול פיננסי"
גבי אשכנזי מסר" :אני רואה בשותפות זו
מהלך אסטרטגי חשוב עבור שתי החברות ומזהה
בעולם הביטוח בכלל ובתחום ביטוחי הבריאות
בפרט כתחום צומח ומאתגר ,סוכנות גיל ורדי
הינה מובילת תחום זה ואשמח לתרום להמשך
התפתחותה כיו"ר הסוכנות".

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  18תל אביב ,טל'  ,03-6396676מנכ"ל :רענן שמחי .עורך ראשי :לירן וייס.
כתיבה :רונית מורגנשטרן .עריכה גרפית :עדה כהן .מפיקה :לייה שחף .המו"ל .R&B Media :לתגובותoffice@rbmedia.co.il :

ממשיכים במאבק
ביום א' :כנס לשכת סוכני הביטוח בנושא חוק ההסדרים

"מקווים למפגן עוצמתי עם
הד תקשורתי אפקטיבי"
בכנס ישתתפו גם בכירי הלשכה ,חברי כנסת ונציגי ארגוני
המעסיקים ארנון :הסוכנים ניזונים מאינפורמציה
שגויה בתקשורת – נסביר על מה אנחנו נאבקים

•

רונית מורגנשטרן

כ

 500סוכני ביטוח ישתתפו בכנס של
לשכת סוכני הביטוח ,שיתקיים ביום
ראשון הקרוב 11 ,באוקטובר ,2015
בגני התערוכה בנושא סוגיות הביטוח ב"חוק
ההסדרים" .בכנס ישתתפו גם חברי כנסת,
אוריאל לין ,נשיא איגוד לשכות המסחר,
שרגא ברוש ,יו"ר התאחדות התעשיינים,
ובכירי הלשכה .כמו כן ישתתפו העיתונאי
רועי ברגמן ,ירון גינדי ,נשיא לשכת יועצי
המס ,ושלמה אייזיק ,מנכ"ל יונט קבוצת
ביטוח ופיננסים.
לדברי יובל ארנון ,יו"ר הוועדה לביטוח
פנסיוני בלשכה ,הכנס נועד להסביר
לסוכנים את מהות מאבק הלשכה בהצעת
החוק במתכונתה הנוכחית" :יש הרבה
אינפורמציה שגויה ופרשנות לקויה
בתקשורת ,מהן ניזונים הסוכנים; לסוכנים
יוסברו הסעיפים השונים אותם רוצה
הלשכה לשנות .בנוסף ,אנחנו מקווים שהכנס
יהיה מפגן עוצמתי של סוכני הביטוח מול
הרגולטורים" ,אמר ארנון.

מאבק על ארבעה נושאים:

1

2

3

4

ביטול הפטור
פיצול עבודת
לחברות הביטוח הסוכן בין
מייעוץ פנסיוני תפעול ושיווק

ביטול הסנקציות כללי גבייה
הפליליות
ברורים עבור
המתוכננות
הסוכנים

 החלת כללים ברורים על מה מותר
לסוכן לגבות מחברת הביטוח ומה מהמבוטח
 לשכת סוכני ביטוח דורשת כי הסוכןהפנסיוני יהיה רשאי לקבל תגמול ישירות
נאבקים על ארבעה נושאים
מהלקוחות בגין פעולות שלא קיבל בעבורם
לדברי נשיא הלשכה אריה אברמוביץ ,תגמול מהגוף המוסדי.
 ביטול הפטור לחברות הביטוח
הלשכה נאבקת ב־ 4נושאים בחוק ההסדרים.
 הגדרה ברורה על מי חלה הפרדת
מהליך ייעוץ פנסיוני  -גם כאשר
לקוח מבקש לרכוש מוצר פנסיוני
התפעול מהשיווק  -הסוכנים
מסוים מחברת הביטוח באופן
דורשים מהפיקוח להציג נייר עמדה
ישיר ,מחובת הגוף המוסדי
אשר יענה על השאלות הרבות
להתאים בעבורו את המסלול
שנותרו ללא מענה .מהי ההגדרה
המתאים ביותר למידותיו ,כפי
לתפעול? האם האוצר מבקש להחיל
אריה אברמוביץ
שעושה סוכן ביטוח עם לקוחותיו.
סעיף זה על כל סוגי העסקים או רק
לחברות הביטוח יש אחריות מקצועית על
על עסקים קטנים ובינוניים?
 ביטול הסנקציות הפליליות  -כיום החוק עתידם הפיננסי של לקוחותיהן ,וכן עומד
מאפשר להטיל קנס כספי על סוכנים אשר לא לרשותן כוח אדם מקצועי ,גם אם הלקוח
עמדו בדרישות הרגולציה ,וזהו קו הענישה רוכש את המוצר באופן ישיר .ללשכת
המידתי שראוי להימשך .כוונת הפיקוח סוכני ביטוח אין התנגדות לפניה ישירה של
להרחיב את הענישה לעונש מאסר אינה מבוטחים אל היצרנים ,אך אנו דורשים גילוי
מקובלת על דעתנו ,ולא נאפשר את אישורה .נאות של היצרן אל המבוטח.
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יוסי מנור" :כל חברה
מפרשת אחרת את
הוראות הרגולטור"
ביום עיון לחברי  MDRTישראל
ינסו לעשות סדר ברגולציות
 יוסי מנור" :הרגולטור יורה
הנחיות בקצב בלתי נתפס".

חברי  MDRTישראל ,שהם מבכירי סוכני ביטוח
החיים בארץ ,יקיימו יום עיון ב־ 20באוקטובר 2015
במלון הרודס החדש ליד המרינה בהרצליה .במרכז
יום העיון יתקיים סמינר מקצועי ,ובו ירצה עו"ד
ג'ון גבע על המשמעויות המשפטיות של הוראות
הרגולטור – אגף שוק ההון ,הביטוח והחיסכון
שבמשרד האוצר .עו"ד גבע יענה גם לשאלות
הסוכנים בסוגיה זו.

"הפיקוח יורה הנחיות"
לדברי יוסי מנור" ,כל עו"ד בכל חברת ביטוח
מפרש את ההוראות בצורה אחרת ,ואנחנו רוצים
לעשות סדר בדברים לטובת סוכני הביטוח שלנו".
לדבריו" ,יש לאחרונה סדרה של שינויים
רגולטורים דרמטיים ,שהפיקוח על הביטוח יורה
אותם בקצב בלתי נתפס ,כאילו כל רגולטור
צריך להעביר כמה שיותר החלטות לפני שהוא
מסיים את תפקידו .אין דברים כאלה בעולם.
"אני חבר ועדת ההיגוי של לשכות הביטוח
באירופה ,ומכיר את תהליך קבלת ההחלטות
הרגולטוריות שם .התהליכים שם תופסים מרחבים
אחרים לגמרי גם מבחינת הזמן ,ההתארגנות
והבנת השינויים מבחינת כל מי שהדבר נוגע
לו ,כולל הציבור .ההחלטות יוצאות לשימוע גם
של הציבור הרחב .אצלנו אין בכלל מעורבות
של הציבור ,שמוצא עצמו מבולבל כשכל שני
וחמישי יוצאת הנחיה חדשה ושינוי חדש".
עוד במסגרת יום העיון יספר יהודה בן אסאייג,
מנכ"ל מנורה פיננסים ,איך הוא ,כאחד הגופים
הפנסיוניים הגדולים ביותר ,נערך לרפורמות
בתחום הביטוח הפנסיוני .פרופסור רפי
אלדור ,מומחה לכלכלה וניהול סיכונים ,ידבר
על מוטיבציה ושליטה באירועים בחיים.
ורדה לבקוביץ' ,חברת  ,MDRTתסביר על כתבי
השירות בפוליסת הבריאות; איתי ברדה מהלמן
אלדובי בית השקעות ,יספר על "המודל השקוף"
 מודל התגמול החדש המפריד בין דמי הניהוללעמלה; יובל ארנון ,יו"ר הוועדה הפנסיונית,
ידבר על ממשק מעסיקים ושימושים במסלקה;
ישראל פלג ,חבר  ,MDRTיציע רעיונות שיווקיים -
ולסיום יעדכן אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני
הביטוח ,את הנוכחים בפעילות הלשכה בנושא
הרגולציה ,אמנת השירות ושירותים לסוכן.
רונית מורגנשטרן

מכה לפורשים?

התשואות השליליות בשוק הגמל בחודשיים
האחרונים עלולות לפגוע בפורשים לפנסיה

הירידות החדות בשוקי ההון באוגוסט ובספטמבר מחקו כמעט את כל התשואות מתחילת
השנה " אסור להיכנס לפאניקה ,זו טעות למדוד חיסכון ארוך טווח בהביט של חודשים ספורים"

רונית מורגנשטרן

ב

עקבות הירידות החדות בבורסות עקב
המשבר בסין והשלכותיו רשמו קופות
הגמל תשואות שליליות בחודשיים
האחרונים .בחודש אוגוסט נרשמו תשואות
שליליות של כ־ 1.6%ושל כ־ 1.8%בספטמבר ,דבר
שמוחק כמעט לחלוטין את כל התשואה שהשיגו
הקופות מתחילת השנה .התשואה הממוצעת
מתחילת השנה עומדת על כ־ 0.7%בלבד.

ירידות של 2%־ 4%בקופות
הכלליות

לפי הערכות בשוק ,מי שעשויות להציג את
התשואות השליליות הגבוהות ביותר בספטמבר
( 2%ויותר) ,יהיו הקופות המנוהלות על ידי חברות
הביטוח הגדולות  -הראל ,כלל ,מגדל ,מנורה,
ובית ההשקעות מיטב־דש .יודגש כי מדובר
בהערכה בלבד.
בספטמבר נרשמו ירידות שערים חדות בשוק
המניות .מדד ת"א  25איבד  ,5.5%ת"א  100צנח
ב־ ,6.2%ת"א  75ירד ב־ 6.5%ואילו מדד יתר 50
ירד ב־ 0.3%בלבד .גם באג"ח הקונצרני המקומי

מדד איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד
ירד בשיעור של .1.4%
"בחודשים האחרונים אנו עדים לירידות בבורסות
שנבעו מחששות מהאטה בקצב הצמיחה בסין
והשפעתה על הצמיחה העולמית" ,אומר גורם בשוק
לביטוח ופיננסים" ,אלה השפיעו על הבורסות
בעולם וגררו ירידות של 2%־ 4%בקופות הכלליות
בחודשים אוגוסט וספטמבר .עם זאת ,מרבית
הקופות מציגות תשואות חיוביות מתחילת שנה.
"חשוב לזכור שקופות הגמל הן אפיק השקעה
ארוך טווח וכי מי שנכנס לפאניקה במשבר של
 2008ובעקבות הירידות החדות בשווקים משך
"מי שנמצאים שבועיים לפני
את כספו הפסיד מהעליות החדות שהיו ב־2009
ותיקנו את כל הירידות .לכן ,כיוון שחסכון
הפרישה שלהם לפנסיה ,למשל,
פנסיוני הוא ארוך טווח ,לא נכון למדוד אותו
או שפרשו בשבועות האחרונים -
בהיבט של חודשים ספורים.
אלה ספגו פגיעה בחסכונות"
"עם זאת ,מי שנמצאים שבועיים לפני הפרישה
שלהם לפנסיה ,למשל ,או שפרשו בשבועות
נרשמה מגמה שלילית .מדד תל בונד  20ירד האחרונים  -אלה ספגו פגיעה בחסכונות של
ב־ ,1.2%תל בונד  40ירד ב־ ,0.8%תל בונד  60ירד 2%־ 4%בממוצע עקב הירידות האחרונות
ב־ ,1%ואיגרות החוב הלא מדורגות ירדו בכ־ .1.1%בתשואות".

■
■
■
■
■

מידע על תיק הלקוח שלך בהראל
פירוט הפוליסות והכיסויים בביטוחי אלמנטרי פרט ועסקי
אפשרות לצרף מסמכים סרוקים לתיק הפוליסה
גישה קלה ומהירה לתיק הלקוח
ממשק אינטרנטי ידידותי וקל לתפעול

תמונת לקוח אלמנטרי
עבורך ,לשירות לקוחותיך.
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חדש במכלול שלי -
תמונת לקוח אלמנטרי
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לא התנהלו כנדרש

סלינגר הטילה קנסות בסך 14
מיליון שקל על גופים מוסדיים
כלל נקנסה בכ־ 10.5מיליון שקלים  הקנסות הם בגין חריגות
שהתגלו במהלך ביקורות שוטפות שביצע הפיקוח

רונית מורגנשטרן

ד

ורית סלינגר ,הממונה על שוק ההון,
החיסכון והביטוח ,הודיעה כי הטילה
עיצומים כספיים בסך של  14מיליון
שקלים על גופים מוסדיים שחרגו מהוראות
הפיקוח .לדברי המפקחת" ,כחלק מתוכניתו
האסטרטגית ,אגף שוק ההון פועל להבטחת
תקינות פעילותם של הגופים המוסדיים .האגף
מבצע ביקורות ומאתר חברות אשר אינן פועלות
כנדרש ופוגעות בציבור המבוטחים".
הפיקוח הציג רשימה של החברות שנקנסות ואת
העבירות שבגינן הן נקנסו .כלל חברה לביטוח
בע"מ קיבלה את הקנס הגבוה ביותר ,בסכום של
 7,034,000שקלים בגין אי עמידה בהוראות חוזר
שמאות ביטוח רכב (רכוש וצד ג') .בנוסף ,מצאה
הביקורת כי החברה שללה ממבוטחים קבלת הנחת
השתתפות עצמית במוסך הסדר ,מכיוון שבחרו
בשמאי שאינו נמנה על רשימת שמאי החוץ של
החברה .החברה חויבה להחזיר כספים למבוטחים
שנשללה מהם הנחת השתתפות עצמית במוסך
הסדר .עוד נמצא כי החברה השתמשה בשירותיו
של שמאי חוץ כדי שיבצע עבורה ביקרות על
שומות אחרות ,בניגוד לאיסור על כך שנועד

לצמצם את ניגוד העניינים ולמנוע מצב בו תהיה
פגיעה בהחלטותיו של השמאי.

איחור בהעברת מידע

בנוסף מצאה הביקורת מקרים בהם סירבה חברת
הביטוח לקבל את הכרעת השמאי ,ולא פעלה
בהליך ערעור כנדרש באמצעות שמאי מכריע.
בנוסף ,כלל חברה לביטוח וכלל פנסיה וגמל
נקנסו בסכום כולל של  3,500,000שקלים ,בגין
אי עמידת החברות בהוראות בנושא העברת
מידע ונתונים למסלקה הפנסיונית .נמצא
כי במספר רב של מקרים ,החברות
איחרו בהעברת מידע ללקוחותיה
באמצעות המסלקה ,בניגוד לזמן
המענה הקבוע בהוראות הדין .בסך
הכל נקנסה קבוצת כלל בכ־10.5
מיליון שקל.
חברת פסגות גמל ופנסיה
נקנסה בסכום של 1.05
מיליון שקלים בגין ליקויים
שנמצאו בתחום מתן הלוואות
לעמיתים .הליקויים הם

בתחומי תמחור ההלוואות ,מעקב אחריהן וניהולן
השוטף .איילון פנסיה וגמל נקנסה בסכום של
 980,000שקלים בגין אי תשלום ריבית פיגורים
על איחור במשיכה .בביקורת חוזרת ,נמצא כי
החברה אינה משלמת את הפיצוי הנדרש בדין
בגין איחור במועד להעברת כספי קופת גמל
שנמשכו .הכשרה חברה לביטוח נקנסה בסכום
של  903,600שקלים בגין דיווחים שגויים למאגר
המידע הסטטיסטי בענף ביטוח רכב חובה .בנוסף,
החברה לא יישמה המלצות מבקר הפנים של
החברה משנת  2011לתיקון ליקויים ,ועל
המשך דיווחים שגויים למאגר המידע.
ש .שלמה חברה לביטוח נקנסה
בסכום של  700,000שקלים בגין
הפרות בתחום הממשל התאגידי ,בין
היתר בתחום פעילות הדירקטוריון
וועדותיו .איי .די .איי חברה לביטוח
נקנסה בסכום של  280,000שקלים
בגין אי עמידה בהוראות אגף שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון לעניין נוסח
ספח תיעוד שאלות ותשובות בעל
הפוליסה ,בענף ביטוח רכב חובה.
דורית סלינגר

רק מעסיקים עם  50עובדים או יותר יחויבו
בדיווח לקופות הגמל ב־ 1בינואר 2016

ה

קלה לחלק מהמעסיקים בדיווח מקוון
מלא על תשלומי קופות הגמל .הממונה
על שוק ההון ,הביטוח והחיסכון
במשרד האוצר פרסמה טיוטא מתוקנת לתקנות
תשלומים לקופות הגמל ,לפיה רק מעסיקים להם
 50עובדים או יותר יחויבו בדיווח מלא החל מה־1
בינואר  .2016בטיוטא הקודמת ,שפורסמה במרץ
האחרון ,דובר על מעסיקים מעל  10עובדים.
לגבי מעביד המעסיק לפחות שלושים עובדים,
אך לא יותר מ־ ,50חובת הדיווח תהיה החל
מה־ 1ביולי  ,2016ולגבי מעסיק עם פחות מ־30
עובדים – החל מה־ 1בינואר .2017
בהתאם לתקנות ,על המעסיקים להעביר ,במועד
הפקדת התשלומים לקופת גמל ,מידע מפורט
לגבי ההפקדה באמצעות רשומות דיגיטליות,
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לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני .המידע
אמור לעבור באמצעות קובץ נתונים ממוכן
ובמבנה אחיד ,כפי שקבעה הממונה בחוזר
שעניינו "ממשק מעסיקים" .התקנות מטילות את
מלוא האחריות להעברת הכספים לקופת הגמל
על המעסיקים ,והן קובעות גם הטלת עיצומים
כספיים גבוהים על מי שלא יעמדו בחובה זו.

"הישג ללשכה"

התיקון לטיוטא בוצע בהשפעת לשכת סוכני
הביטוח ,שביקשה להחיל קודם את חובת הדיווח
על המעסיקים הגדולים .לדברי יובל ארנון,
יו"ר ועדת הביטוח הפנסיוני בלשכה" ,לשכת
סוכני הביטוח העבירה בקשה לפיקוח כבר
לפני מספר חודשים לדחות את התחלת הפעלת

ממשק המעסיקים מינואר  ,2016וזאת לאור אי
מוכנות המעסיקים לנושא .לחילופין הציעה
הלשכה להתחיל את התהליך אצל הגופים
הגדולים ,שמוכנים יותר מבחינה טכנולוגית,
ורק לאחר תקופה של התנסות להחיל את חובת
הדיווח לקופות הגמל על שאר המעסיקים .רצינו
שיתחילו בגופים גדולים יותר מ־ 50עובדים,
ורצינו שהדחייה תהיה לזמן רב יותר  -אבל
הכיוון הוא טוב ולכן מדובר בהישג חלקי בהשפעת
הלשכה .צריך לזכור שעדיין מדובר בטיוטא".
יש לציין ,כי בנוסף לאמור לעיל ,בוצעו בתיקון
לטיוטא גם שינויים בזמני התגובה של הגוף
המוסדי לדיווח המעסיק – ההיזון החוזר הראשון
עלה ל־ 12שעות במקום  3שעות ,וההיזון השני
הועלה מ־ 3ל־ 6ימים.

קיפוח במגזר

הלשכה דורשת פתרון לתעודות
החובה לרכב במגזר הערבי

חברות ביטוח רבות מסרבות להנפיק תעודות חובה לסוכנים במגזר ,בטענה שהדבר
אינו כדאי  ‰התוצאה :רכבים ללא ביטוח ,ומחיר גבוה למבוטחים

רונית מורגנשטרן

מ

זה שנים שסוכני ביטוח רבים מהמגזר
הערבי אינם יכולים להנפיק פוליסות
ביטוח חובה עבור לקוחותיהם ,משום
שחברות הביטוח מסרבות לספק להם את שירות
הנפקת ביטוח החובה .כדי לעקוף מגבלה זו,
נאלצים סוכנים במגזר לחבור לסוכני ביטוח
יהודים ,שרק באמצעותם ניתן להם למכור את
הביטוח ללקוח .על פי דיווחי הסוכנים הערביים,
יש קושי רב בתפעול החוק המחייב ביטוח חובה
במגזר הערבי ,ופגיעה שלא בצדק בסוכני המגזר.
כמו כן ,טוענים הסוכנים מהמגזר הערבי ,בהיעדר
תחרות משלמים מבוטחי המגזר פרמיה גבוהה
יותר מהמבוטח היהודי.
כיום נמכר ביטוח רכב חובה במגזר הערבי בעיקר
באמצעות מנורה והראל ובמידה פחותה בידי
מגדל ,איילון ושירביט; חברות אחרות מבטחות
סלקטיבית או שאינן מבטחות כלל .חברות הביטוח
שנמנעות מלבטח את נהגי המגזר הערבי ,טוענות
כי התוצאות החיתומיות של סוכני המגזר הן
הבעיה המרכזית; חלקן טוענות שהבעיה אינה
דווקא תרבות הנהיגה במגזר ,אלא בעיה בתשתיות
התחבורה במגזר ,ריחוק אזורי התעסוקה (ובשל כך
ריבוי הקילומטרז') ,ריבוי רכבים ישנים ומספר
גדול של הנהגים בכל רכב .כל אלה ,טוענות
חברות הביטוח ,מהווים סיכון גדול ומקטינים את
רווחיות החברות במגזר.

מכתב לאגף שוק ההון

לטובת פתרון הסוגיה התקיימו פגישות בין
נציגי לשכת סוכני הביטוח לנציגי הסוכנים
הערביים החברים בלשכה ,וגם עם אנשי אגף שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.
ואולם ,הבעיה לא נפתרה עדיין ,ולאחרונה פנה
אריאל מונין ,יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכה,
במכתב אל אסף מיכאלי ,מנהל האגף לביטוח
כללי באגף שוק ההון ביטוח וחסכון באוצר ובו
כתב כי "לאחר שקיימנו מספר דיונים עמכם ועם
נציגי הציבור הערבי חברי לשכת סוכני ביטוח
בישראל ,אנו פונים אליכם בבקשה לקדם בהקדם
פתרון ישים לבעיית סוכני המגזר במתן שרות
בביטוחי חובה למבוטחיהם.
"כיוון שהינכם בקיאים כבר בכל הנושא ,אין
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הבעיה אינה רק תרבות הנהיגה ,אלא תשתיות לקויות ומכוניות ישנות

טעם לחזור ולהעלות את הבעיות על הכתב",
כותב מונין" ,רק נציין ,כי מאז הפסקתו של הסדר
"אבנר" והעברת אחריות חיתום החובה לחברות
הביטוח ,חלה הידרדרות הולכת וגוברת באפשרות
של סוכני המגזר הערבי להנפיק למבוטחיהם
פוליסות ביטוח חובה ,עקב אי מתן הרשאות חיתום
בענף זה".

ביטוח ללא אפליה

מונין מזכיר במכתבו כי החוק מחייב כל אזרח
לשלם ביטוח חובה ללא אפליה בקבלת שרות,
ומציע שתי אפשרויות שונות לפתרון .הראשונה
היא חיוב פתיחת הרשאות בחברות הביטוח
ואכיפה למניעת אפליה – כלומר ,לאפשר לכל
סוכן בישראל גישה להפקת תעודת חובה בכל
החברות .לחילופין מציע מונין פיקוח על החברות
שיידרשו לעבוד עם סוכני המגזר באחוזים דומים
לאחוזים מסך כל הסוכנים העובדים עימן .כלומר,
אם סוכני המגזר מהווים כ־ 18%מסך בעלי
הרישיונות ,לפחות  18%מסך הסוכנים בכל חברה
חייבים להיות מהמגזר הערבי.
הפתרון השני שמציע מונין הוא מציאת הסדר

חדש באמצעות "הפול" .כיום כיום ישנן  3בעיות
מרכזיות בפול אשר אינן מספקות פתרון ,לא
לסוכני המגזר ולא לאזרחי המגזר –
א) תעריף הפול הגבוה (המתאים לאופנועים ,או
מסורבי חיתום) אינו הולם לקוחות טובים (שאינם
תובעים) ללא קשר למגזר כזה או אחר.
ב) הפריסה והנגישות של הסוכנים לעבודה
מול הפול אינה מאפשרת להפיק תעודות בתוך
המשרדים ,והפריסה של הפול אינה מאפשרת
לאזרחים נוחות בקבלת השרות.
ג) החוק אינו מאפשר לקבל עמלה באמצעות
הפול ,או לפחות החזר הוצאות כפי שמשולם
לזכייני הפול עצמם.
"אנו סבורים" ,כותב מונין" ,כי יש להכתיב
במסגרת הפול תעריף חדש ,המהווה תעריף
ממוצע משוקלל של השוק ,הכולל בתוכו את אחוז
המבוטחים בכל חברה וחברה ,ושתהיה אפשרות
לכל סוכן במדינה להפיק תעודה משוקללת זו
במשרדו ולקבל עליה תגמול בגין הפקת תעודה".
לשכת סוכני הביטוח מבקשת מהאוצר לקדם
בדחיפות הסדר על מנת "למצוא פתרון ולעצור
את מצוקת סוכני המגזר בהקדם האפשרי".

בס”ד ,תשרי תשע”ו ,אוקטובר 2015

איילון,

המובילה בהשקת מוצרים חדשים בשנה שחלפה,

מזמינה אותך להצטרף להצלחה!
הנך מוזמן להכיר את המוצרים שיסייעו ,גם לך,
להגדיל את פעילותך העסקית בענף

איילון מדיקל

פרא רפואי

ביטוח אחריות מקצועית
לרופאים ולרופאי שיניים

אחריות מקצועית למקצועות
הפרא-רפואה

אחריות מקצועית
לסוכני ביטוח ,מהנדסים,
אדריכלים ועוד

הגנה מתאונה AL

ג’ בריבוע

מסלול חדשני לביטוח צד
שלישי  +גניבה לרכב פרטי

אוטו prestige

מסלול חדשני לביטוח צד
שלישי לרכב פרטי

ג’+

ביטוח תאונות אישיות
בפרמיה קבועה לכל החיים,
גם לילדים!

פוליסת חבויות לחברות מדעי
החיים

ביטוח אחריות מקצועית
וחבות המוצר
לענף ההיי טק

 Bביוטי

מבצר איילון

ביטוח מערכות
פוטו וולטאיות

מסלול חיתום מהיר
לרכבי יוקרה

היי טק

צימרים

תכנית רחבה ומקיפה לביטוח
צימרים

פוליסה ייחודית ,לענפי
הספרות ומכוני היופי

אוטו deal

פוליסת רכב הכוללת חבילת
כיסויים רחבה ללא תוספת
תשלום

תכנית ביטוח לבונה ולמשפץ
הפרטי

הכל בה למשרד

תכנית מודולרית לביטוח
המשרד ,על בסיס
כל הסיכונים

מדעי החיים

ביטוח למערך יצור אנרגיה
סולארית ירוקה

הכל בה לקניונית

תכנית לביטוח עסקים וחנויות
בקניון ,על בסיס כל הסיכונים

איילון ,הביטחון של סוכני הביטוח!

הלא מקושרים

הביטוח הקולקטיבי לרכב עובדי
המדינה מפלה את המבוטח הפרטי
שיטת המכרז שמנהל האוצר גורמת לעיוותים בשוק – ואת המחיר
משלמים הנהגים ה"רגילים" ,שלא מקושרים לקולקטיבים
אריאל מונין

ב

מהלך חודש אוקטובר ,כמדי שנה,
יסכמו אנשי החשב הכללי במשרד
האוצר את תנאי מכרז הרכב השנתי
של עובדי המדינה ,שיחודש בינואר .2016
קולקטיב הרכב ,המבטח כ־ 60,000רכבים,
הינו קולקטיב הרכב הגדול במדינה ומהווה
את הסמן הימני של ביטוחי קולקטיבי הרכב
בארץ .לקולקטיב עצמו השפעה גדולה ,ישירה
ועקיפה ,על מדיניות תעריפי הרכב לכלל
הקולקטיבים ומבוטחים רגילים של החברות
השונות .יש לזכור כי מספר רב של קולקטיבים,
הנגזרים מקולקטיב עובדי המדינה ,מושפעים
אף הם הן מבחינת התעריפים והתנאים.

לא כולן במכרז

קולקטיב הרכב פתוח לכל חברות הביטוח
בארץ ,אך כיוון שנדרשת הבנה מעמיקה
ויכולת ניתוח אקטוארי ,כמו גם ידע מוכח
בניהול הקולקטיב על מנת להצליח בו  -לא כל
החברות בוחרות לגשת למכרז .לחברות שכן
מתמודדות יש היסטוריה והיכרות עם העבודה
בתעריף עובדי מדינה .כמובן שיש לזכור כי
לחברות הפועלות כיום בתעריף החשב הכללי
יש יתרון ,כי יש בידיהן מידע רב יותר ,שעשוי
לעזור להן בניתוח התעריף .ב־ 2015זכו במכרז
הראל ,איילון וביטוח ישיר.
המכרז עצמו נחשב כעסקה כלכלית ,ופחות
ביטוחית; הרווח הצפוי בעסקה מגולם בקבלת

צילוםthinkstockphotos :
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רוב הפרמיה בתשלום אחד כבר במועד
תחילת הפוליסה ,דבר אשר בשוק הון טוב
יאפשר השגת תשואה על הכסף עד לתשלומי
כל תגמולי הביטוח ,ויותיר את הרווחיות
המקווה או יצמצם את ההפסד .ואולם ,ייתכן
כי חשיבותו של פרמטר זה יפחת עקב סביבת
הריבית הנמוכה בשוק.
קולקטיב עובדי המדינה משפיע בצורה
עקיפה על קולקטיבים אחרים .ההשפעה אינה
רק על המחיר ,כי אם גם על גובה ההשתתפויות
העצמיות .חלק מהשירות למבוטחי הקולקטיב
ניתן על ידי סוכנים המתמחים בכך ,וחלק על

שלוש חברות שמחלקות ביניהן את הדגמים,
דבר שיוצר עיוותים  -שיטת הממוצעים לא
יכולה לעבוד כאן ,וכל חברה חייבת לתמחר
כל כלי רכב בלי סבסוד מדגמים אחרים.
עיוות נוסף הוא המחיר שנדרש לשלם הנהג
הצעיר ,הזולה משמעותית בקולקטיב הן
במקיף וחובה והן בהשתתפות העצמי .הפערים
עשויים להגיע לאלפי שקלים ,והפער האדיר
מערער את תחרות השוק הרגילה.
מתוך העיוותים עולות שאלות הנוגעות
לתחום הסבסוד הצולב ,ואפליה בין נהגים
מקושרים לאלה שאינם .האם החברות ,שחוזרות

העיוותים בשיטת המכרז מעלות שאלות על סבסוד צולב ,ואפליה
בין נהגים מקושרים לכאלה שאינם .האם החברות ,שטוענות שהן
מפסידות במכרז ,לא גורמות לעלייה בתעריפי הנהגים ה"רגילים"?
ידי החברות עצמן .גם ניהול קולקטיב בסדר
גודל כזה על ידי סוכנויות ביטוח ,בעמלות
קטנות מאוד ,מצריך ידע ובניית מערך יעיל
על מנת להתמודד בהצלחה עם אתגר ההוצאות
הכרוכות במתן השירות.

עיוותים בשיטה

למרות הביקורת על שיטת הזכייה במכרז,
האוצר ממשיך בה שנים רבות .האוצר לא בוחר
בחברה הזולה ביותר ,אלא בוחר בהצעה בכל
דגם רכב או קבוצת דגמים .כך יש שתיים או

וטוענות כי הן מפסידות במכרז כזה ונכנסות
אליו משיקוים שאינם ביטוחיים ,אינן גורמות
לעליית התעריפים של הנהגים הרגילים
בארץ ,אלה שלא מקושרים לקולקטיב כזה או
אחר? כלומר ,האם המבוטח ה"רגיל" מסבסד
בעצם את הקולקטיבים? וניתן אף לשאול
שאלה כללית ,הנוגעת בכלל לאפליה בין
עובד לעובד :מדוע מעסיק ,במקרה זה המדינה,
המשלם לעובדיו החזר ביטוח רכב מפלה בין
עובדים? מדוע עובד שמחזיק רכב חדש זכאי
לקבל מהמדינה החזר גבוה יותר לעומת עובד
המחזיק ברכב ישן או כזה שהפרמיה שלו
נמוכה? מדוע המעסיק שרוצה לשלם אחזקת
רכב לעובד ,לא ישלם לכל עובד סכום אחיד?
מה התרומה של הקולקטיב למדינה? הרי
היא יכולה לקבוע החזר ולשלם ללא עריכת
קולקטיב .אלה שאלות שנכון להעלותן ,דווקא
כיוון שהמכרז של רכבי עובדי המדינה נשלט
על ידי המדינה ,שמכתיבה תוצאות שלהן
השלכות ישירות ועקיפות על התנהלות השוק.
קולקטיב עובדי מדינה הוא רק קולקטיב אחד
מיני רבים .הקולקטיבים בהגדרתם מהווים
אתגר גדול לסוכנים  -והגיע הזמן לקבוע כללי
התנהגות להתנהלות נכונה של הסוכנים בהם.
הכותה הוא יו"ר הוועדה לביטוח כללי

עניין משפטי

הסוכן נהג כראוי אך עליו להיות
בקיא בדיני ההתיישנות

שוטר ,שנפגע במהלך עבודתו ,תבע תחילה את חברת הביטוח ואחר כך
גם את סוכן הביטוח .מדוע דחה השופט את שתי התביעות?

עו"ד ג'ון גבע

ב

צילוםthinkstockphotos :

בית משפט השלום בחיפה נדונה
תביעתו של עזריאל יחיאל
("התובע") ,שיוצג על ידי עו"ד יואב
צח־וכס כנגד דוד רדאעי ("הנתבע") ,שיוצג
על ידי עו"ד עדי מיכלין .הפניקס ,חברה
לביטוח בע"מ ,צורפה כצד שלישי לתביעה
ויוצגה ע"י עו"ד אמיר כצנלסון .פסק הדין
ניתן בספטמבר  ,2015בהיעדר הצדדים ,מפי
כבוד השופט יואב פרידמן.
התובע עבד כשוטר בשנת  ,2004כאשר במסגרת
עבודתו אירעה תאונה במסגרתה נפגע ע"י סוס
משטרתי ועקב כך הועף בחבטה על המדרכה
ונחבל בראשו .במהלך השנים מקרות התאונה
נזקק התובע לטיפולים רפואיים שונים .לאחר
 6שנים (בשנת  ,)2010הגיש תביעה כנגד
הפניקס ,שביטחה אותו בביטוח תאונות אישיות
בגין הנכויות הצמיתות שנגרמו לו .הפוליסה
שרכש הייתה פוליסת ביטוח חיים ,שכללה פרק
כיסוי עבור מוות /נכות מתאונה.
בעקבות תביעתו הגישה הפניקס בקשה
לדחיית התביעה על הסף מאחר שלטענתה
חלה התיישנות ואין לתובע זכות לתבוע
לאחר  6שנים מיום קרות התאונה זאת לפי
סעיף  31לחוק חוזה הביטוח ,תשמ"א־ ,1981בו
נקבעה תקופת התיישנות של  3שנים להגשת
תביעה לקבלת תגמולי ביטוח .בית המשפט
אכן דחה את התביעה בשל התיישנותה .בית
המשפט קבע ,כי מאחר שתקופת ההתיישנות
הקבועה בסעיף  31של חוק חוזה הביטוח הינה
כאמור  3שנים ,מירוץ ההתיישנות החל בתחילת
שנת  ,2006כאשר התגבשה נכותו הצמיתה של
התובע ,ולכן התביעה התיישנה כלפי הפניקס
כמבטחת עוד בתחילת שנת . 2009
לאחר דחיית תביעתו כנגד הפניקס ,המשיכה
להתנהל תביעה כנגד הסוכן בלבד וזאת מאחר
שבנוסף הגיש התובע תביעה נגד סוכן הביטוח
למקרה ותתקבל טענת המבטחת להתיישנות
התביעה.
הסוכן טען ,כי כאשר התובע יידע אותו
לראשונה בשנת  ,2006כי נפגע בתאונה ,רשם
עבורו את מכתב ההודעה על התאונה ,ולאחר
שהתובע חתם עליו העבירו מיד ל־הפניקס,
כאשר במועד זה עדיין לא התיישנה התביעה.
התובע טען כלפי הסוכן ,כי לא הזהיר אותו
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בית המשפט ציין ,כי חובות
הזהירות של הסוכן אינן כוללות
הדרכה משפטית ביחס לדיני
ההתיישנות וכיצד יש להתנהל
על מנת שלא תתיישן תביעה
שעליו להגיש תביעה לביהמ"ש שתעצור את
מרוץ ההתיישנות והסביר ,כי מתוך אמונה בסוכן
הביטוח לא פנה להתייעצות עם עו"ד ,וזאת
משהבין כי הנושא נמצא בטיפולו של הסוכן.
הסוכן ציין מצדו ,כי לאחר שנדחתה התביעה
על ידי הפניקס מחמת התיישנותה ,פנה בעצמו
ל־הפניקס כדי לנסות לשנות את רוע הגזירה,
לפנים משורת הדין ,אך פנייתו נדחתה .לכן ,רק
לאחר דחייה זו היה צורך שהתובע יפנה לעו"ד -
וכך עשה.
בית המשפט ציין ,כי נטל ההוכחה הינו על
התובע להוכיח ולהמחיש שיסודות עוולת
הרשלנות מתקיימים במצטבר ביחס לסוכן.
הסוכן הדגיש ,כי הפוליסה שרכש התובע אינה
כוללת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה,

אך יכול היה להגיש עבורו ל־הפניקס
בקשה לשחרור מפרמיות לתקופת אי כושר
ההשתכרות ,כפי שקבוע בפוליסה שרכש.
הוא לא עשה כן ,מאחר שהתובע כלל לא טען
כי הוא מצוי באובדן כושר עבודה ולא המציא
מסמכים מרופא תעסוקתי.
הסוכן הוסיף והסביר ,כי מאחר שהפוליסה
מכסה רק נכות מתאונה ולא אובדן כושר
עבודה ,הרי כל עוד לא נקבעו לתובע
הנכויות ,לא ניתן היה להגיש בשנת 2006
תביעה לנכות .בשנת  ,2009לאחר שהתובע
עדכן את הסוכן ,כי נקבעו לו נכויות והביא לו
המסמכים ,פנה הסוכן ל־הפניקס במכתב ,אליו
צירף טופס תביעה ופרוטוקול ועדה המורה על
קביעת הנכויות שנגרמו לתובע עקב התאונה.
בית המשפט ציין ,כי חובות הזהירות של
הסוכן אינן כוללות הדרכה משפטית ביחס
לדיני ההתיישנות וכיצד יש להתנהל על
מנת שלא תתיישן תביעה .על פי הפוליסה,
התובע הוא זה שצריך לצרף חוות דעת
להמחשת שיעורי הנכות ,כאשר על פי תנאי
הפוליסה רשאית הפניקס לבדקו על ידי
מומחים מטעמה ,אם היא חולקת על חוות
דעתו .בית המשפט קבע ,כי הסוכן לא התרשל
וזאת מאחר שלא הוצג ולא הוכח שום אינטרס
של הסוכן לפגוע בתובע או בתביעתו.
הסוכן נחשב שלוחה של המבטחת בעניינים
המנויים בסימן ו' של חוק חוזה הביטוח ,שהם קיום
משא ומתן לקראת כריתתו של חוזה הביטוח,
חובת גילוי בכריתת חוזה הביטוח וקבלת דמי
ביטוח .לדעת בית המשפט ,העניין שנדון בתביעה
לא נגע לאותם עניינים בהם דן החוק הנ"ל.
בית המשפט קבע ,כי הנטל על התובע כמי
שבידיו הנתונים ,לפנות לסוכן ולעדכנו כאשר
התגבשה הנכות הצמיתה ופסק ,כי התנהלות
התובע במקרה זה הייתה איטית ,והוא עשה זאת
רק לאחר שחלפה תקופת ההתיישנות .העובדה
שהתובע יכול היה לשכור לעצמו עו"ד שיטפל
בתביעתו כלפי המבטחת ולא עשה זאת ,לא
מקנה לו זכות להטיל אחריות על סוכן הביטוח.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם
הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.
הכותב הוא היועץ המשפטי של חברי מחוז ת"א
והמרכז בלשכת סוכני ביטוח.

כללי עבודה

חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני
זוג שנפרדו :כך זה יעבוד בפועל
איך תוגש הבקשה לגוף המשלם ,אילו מסמכים
צריך לצרף לבקשה ובתוך כמה ימים חייב הגוף
המשלם לבצע את הרישום? כללי העבודה
ליישום חוק חלוקת החיסכון הפנסיוני

צבי לב

ה

זכאותו של העמית לקבלת קצבה .הגוף המשלם
מחויב להודיע לצדדים במקרים בהם קיימת
מניעה מלשלם את הכספים (עיקול או שיעבוד,
הלוואות שטרם נפרעו וכד') .לאחר ששולמה
הקצבה לראשונה ,יוציא הגוף המשלם בתוך 15
יום ,מסמך לבן הזוג לשעבר עם פירוט הסכומים
ששולמו לשני בני הזוג ,המס שנוכה ומידע נוסף
שיסביר את הדרך בה
חושב הסכום המשולם
לכל אחד מהם.
שני בני הזוג יקבלו
דוחות תקופתיים מן הגוף
המשלם.
מהמועד בו נוצרה
זכאות לעמית על כספי
הפיצויים (דהיינו שוחררה
הבעלות על כספי
הפיצויים ע"י המעסיק
וכעת ניתן לחלקם) ,תצא הודעה לבן הזוג לשעבר
בתוך שלושה ימי עסקים ועדכון כי הוא יכול
להעביר את חלקו בפיצויים.
 .4בחירה בדבר העברת הסכום ממרכיב
הפיצויים :בעת הגשת בקשה לרישום ,רשאי בן
הזוג לשעבר להודיע מראש על רצונו להעביר את
כספי הפיצויים במועד בו ניתן יהיה לממשם .בן
הזוג לשעבר יכול לשנות החלטתו בכל עת ועד
שלושה ימי עסקים לפני ביצוע ההעברה בפועל
ע"י הגוף המשלם.

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני נחקק בשנת
 2014והסמיך את שר האוצר לקבוע
הוראות לגבי אופן יישומו וביצועו.
בחודש שעבר (ספטמבר  )2015פורסמה טיוטה
שנועדה לגבש מספר "כללי עבודה" ליישום החוק,
והיא ונוגעת למספר נושאים:
 .1נוהל הגשת בקשה לגוף המשלם :ייקבע מבנה
טופס להגשת בקשה
לחלוקת החיסכון הפנסיוני
אל הגוף המשלם .בנוסף
הוכנה רשימת מסמכים
שיש לצרף לטופס הבקשה
(צילום ת.ז .של בן הזוג
לשעבר ,עותק מפסק
הדין מאושר בחותמת בית
המשפט וכד') .המסמכים
יוגשו לגוף המשלם
במסירה אישית במשרדי
הגוף המשלם או בדואר רשום.
 .2מועדים לקליטת בקשה ורישום הערה:
כאשר מדובר בפנסיה תקציבית ,רישום הבקשה
יבוצע תוך ארבעה ימי עסקים .בכל שאר המקרים
הרישום יבוצע בתוך שני ימי עסקים .פעולת
הרישום על־ידי הגוף המשלם תושלם תוך 20
ימי עסקים והחל מיום  1.1.2018תקוצר תקופת
הרישום ל־ 15ימי עסקים.
 .3מתן הודעות ומועדים למסירתן :הגוף המשלם
מחויב בשקיפות מול שני בני הזוג ,לכן תשלח
הודעה לבן הזוג לשעבר חצי שנה לפני מועד הכותב הוא חבר הוועדה לביטוח פנסיוני

אירועי הלשכה
כנס חוק ההסדרים
ביום ראשון הקרוב ( 11באוקטובר)
תקיים הלשכה כנס מיוחד בנושא
"חוק ההסדרים" בגני התערוכה ברחוב
שדרות רוקח  101תל אביב .הכנס
יתקיים בין השעות 15:00־.18:00
כניסה לסוכני הביטוח ועובדי משרד
הסוכן .חניה ללא עלות במתחם.

מפגש ייעוץ לפני פרישה
ביום שלישי ה־ 13באוקטובר יקיים
מחוז הצפון מפגש בנושא ייעוץ לפני
פרישה למבוטחי הגיל השלישי עם
מנהל מיזם הפרישה בלשכה רון קשת.
המפגש יתקיים בין השעות 16:00
־ 19:00בכיתת ההדרכה של הלשכה
בחיפה ,רחוב בעלי המלאכה  .26מספר
המקומות מוגבל ל־ 55משתתפים.
יום עיון לחברי MDRT

ישראל

ביום שלישי ה־ 20באוקטובר יתקיים
יום עיון לחברי  MDRTישראל .האירוע
יתקיים בין השעות 8:15־ 13:45במלון
הרודס הרצליה ,ברחוב העוגן 11
בשיתוף "הלמן אלדובי" ו־"מנורה
חברה לביטוח".

כנס מחוז השרון
ביום רביעי ה־ 21באוקטובר
יתקיים כנס מחוז השרון בין השעות
9:00־ 14:00במרכז האירועים והכנסים
"הטירה" שבקיבוץ געש .האירוע
יתקיים בשיתוף "איילון
חברה לביטוח" .חניה ללא עלות
במתחם המלון .

זה לא נעים לראות גן סגור

ע

וד פעילות מבורכת של הוועדה
לפעילות ולקשרי קהילה שבראשות
מיכל וינצר :בשבוע הבא (14־15
באוקטובר) יעלו עשרות סוכני ביטוח מכל
רחבי הארץ לקריית שמונה ,שם יכשירו
לשימוש מעון לילדים קטנים מרשת
מעונות "כיף לי".
לדברי מיכל וינצר" ,גם פרויקט זה
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הוא במימון חברת איתוראן ,ובמסגרתו
נשקם את המעון .בחצר המעון נוסיף
פרגולה ,שלוש פינות משחק ובוסתן עצי
פרי .את המעון עצמו נשפץ מבפנים .כל
זאת לטובת הזוגות הצעירים שבסביבה,
שיוכלו לשלוח את ילדיהם לגן המשופץ
במחיר שווה לכל נפש".
רונית מורגנשטרן

מיכל וינצר .פעילות
קהילתית בקריית שמונה

לפני סיום

ליצירת קשר office@rbmedia.co.il

מינוי חדש של סלינגר

ה

ממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ,דורית סלינגר ,מינתה את
יואב גפני לסגן בכיר האחראי על שיווק וייעוץ פנסיוני ,השקעות ושוק ההון.
יואב גפני ,מחליף בתפקיד את רו"ח הילה בן חיים .גפני מוביל בתקופה האחרונה
את הרפורמה בתחום השיווק והייעוץ הפנסיוני .כמו כן מקדם גפני את הטיפול
בצמצום ניגודי העניינים של הגורמים הפועלים בשוק ההון (רפורמת הברוקראז').
גפני ( ,)40עובד במשרד האוצר  11שנים ,ומכהן בשנתיים האחרונות כיועץ בכיר
לממונה על שוק ההון .בהודעתה מסרה סלינגר כי "אני מאחלת ליואב הצלחה
רבה בתפקידו ,ומשוכנעת בתרומתו ליצירת שוק תיווך הוגן ותחרותי ,לטובת
המבוטחים".
רונית מורגנשטרן

לשכת סוכני הביטוח משתתפת בצערו
הכבד של חבר הלשכה ערן להב
על פטירתו בטרם עת של בנו

אורי להב ז"ל
שלא תדע עוד צער

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2015מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

דרושים
לסוכנות ביטוח בתל-אביב דרוש/ה פקיד/ת
ביטוח חיים ובריאות .ניסון חובה .רישיון ביטוח
יתרון .שעות עבודה מ 8:30-עד  .17:00קורות חיים
ניתן לשלוח למייל
inbal@sechel.biz
לסוכנות ביטוח מובילה בתחום הבריאות
דרושים/ות אנשי/ות טלמרקטינג או שטח
נמרצים ובעלי יכולת מכירה מוכחת .
* העבודה כפרילנסרים
* עמלות מכירה גבוהות מאוד למתאימים
קורות חיים ניתן לשלוח 0503230003
lital@newcom.co.il
סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף ()50%
לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר (רוב
הפוליסות בתיק :דירות ,עסקים וחבויות ,ומיעוטן
כלי רכב) .טלפון050-4520900 :
למשרד ביטוח בפ"ת דרוש/ה פקיד/ה לעבודה
זמנית של כחצי שנה .בעל ידע בהפקת דירות ורכב.
ניסיון חובה .משרה חלקית או מליאה.
office@oliver-ins.co.il
לסוכנות ביטוח מובילה באשדוד דרוש\ה בעל\ת
רישיון פנסיוני לעבודה משרדית בשכר קבוע .קורות

חיים למיילjennyl@dorot-ins.co.il :
לסוכנות ביטוח ברעננה דרוש/ה פקיד/ת ביטוח
אלמנטרי למשרה מלאה .ניסיון הפקה ושירות לקוח
חובה .קורות חיים למייל
efrat@liadins.co.il :
לסוכנות ביטוח חיים ובריאות במתחם הבורסה
ברמת גן דרושה עובדת לעבודה זמנית עקב יציאת
הפקידה לחופשת לידה .שעות העבודה ומס' הימים
גמיש .עדיפות לעבודה עם כלל חיים ובריאות.
לפרטים03-6005060 :
למיילmamashi@zahav.net.il :
הצטרפו אלינו לחממת סוכני ביטוח חיים של ביג
גיא ביטוח ,בית חם והוגן ,תמיכה ומנוע צמיחה
מובטחים .למעוניינים
נא לפנות לטלפון052-2492453 :
לסוכנות ביטוח מובילה באזור נתב״ג דרוש/ה
פקיד/ה מקצועי/ת בתחום האלמנטרי .טלפון
ליצירת קשר
Nave@dolfin-ins.co.il | 050-6996801

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף ()50%
לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר (רוב

הפוליסות בתיק :דירות ,עסקים וחבויות ,ומיעוטן
כלי רכב) .טלפון050-4520900 :
יש לך רישיון בביטוח ימי? אינך מוכר מוצרי ביטוח
בענף זה? סוכנות לביטוח מקצוענית מציעה לך
שת"פ .נא לפנות במיילincox68@gmail.com :
סוכנות "מרום לגיל הזהב בע"מ"
רוכשת תיקי ביטוח מסוכנים המעוניינים לפרוש.
תהליך הפרישה והרכישה מותאמים לצרכי הסוכן.
נא לפנות לנורית בטלפון073-2366666 :
למכירה תיק ביטוח איכותי בת"א.
גשר מיזוגים ,רכישות והשקעות.
לפרטיםdani@gsr.co.il :
סוכנות ביטוח מהמרכז מציעה לסוכנים המעוניינים
לפרוש מהענף לחשב מסלול מחדש :שת"פ
בתנאים מעולים ,רכישת התיק ,מיזוג ואפשרות
להמשך פעילות בסוכנות .הצעות הולמות ותנאים
מעולים ,אמינות ומקצועיות .לפרטים :איציק054- :
 ,2240454סודיות מובטחת.

שכירות משנה
להשכרה חדרי משרדים בסוכנות ביטוח
בפתח תקווה .החדרים מרוהטים ומאובזרים
 -כסא ,שולחן ,טלפון .המחיר פיקס –

כולל חשמל ,ארנונה ומים .לפרטים :מאיר,
 052-2248252ובמייל
meir@ofir-insurance.co.il
להשכרה משרד המותאם לסוכן בטוח
חדר מנהל  3 +עמדות ברחוב הסיבים קריית
מטלון משרד חדש ומפואר כולל מטבח גדול
ושרותים לפרטים לפנות ליגאל בטלפון:
054-2992299
סוכנות בטוח מאיזור המרכז מעוניינת לרכוש
תיקי בטוח חיים ואלמנטרי.
הסוכנות קיימת  26שנה ויש בה דור המשך.
הסוכנות עובדת עם כל חברות הבטוח.
סודיות מובטחת .נא ליצור קשר למייל:
ron@peri-israel.co.il
מעונינים לרכוש תיקי ביטוח חיים עם אפשרות
שילוב עבודה בהמשך ניהול התיק  .סודיות
מובטחת  .לפנות אל:שרגא לידור
"shragalidor@gmail.com
להשכרה מוקד טלפוני בסוכנות ביטוח בפ"ת.
המוקד מרוהט ומאובזר בכיסאות ,שולחנות,
טלפונים .המקום בנוי כ open space-וכולל עמדת
אחמ"ש וחדר מנהל .המחיר פיקס  -כולל חשמל,
ארנונה ,מים .לפרטים מאיר052-2528422 :
ובמיילmeir@ofir-insurance.co.il :

לשכת סוכני הביטוח משתתפת בצערו
הכבד של חבר הלשכה מוצא יוסף
על פטירתה בטרם עת של בתו

לשכת סוכני הביטוח משתתפת בצערו
של חבר הלשכה צביקה בן יעקב
על פטירתה של אמו

שלא תדע עוד צער

שלא תדע עוד צער

ענת סלם מוצא ז"ל

 8 | 12באוקטובר 2015

טובה ז"ל

