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הנבחרים החדשים

השבוע במדור יושבי ראש הסניפים
החדשים – יו"ר סניף חדרה
ויו"ר סניף חולון־בת ים־אזור
עמ' 8

גיליון מס'  28 … 667דצמבר 2017

בדרך טבע

רוזנפלד קורא לסלינגר:

סו"ב רחל כבודי מספרת
על הסיבות שהובילו
את חברת טבע לפטר
אלפי עובדים

"עצרי התערבותך
בעמלות הסוכנים"

| עמ' 11

נשיא הלשכה" :הקטנת
עמלת הסוכן בביטוחי
המנהלים לא תוזיל את
עלות הפוליסה ,לא
תטיב בכל צורה עם
המבוטח ,ותגדיל את
שורת הרווח של
היצרן בלבד"

שומרות
על ההובלה

אלטשולר־שחם בולטת
במיוחד עם תשואה של
 10.53%מתחילת השנה
| עמ' 12-13

עמ' 2

חבר טלפוני

האפלייה תמשך

הלשכה וידיעות אחרונות
בשת"פ להקמת חדר מצב
שיסייע לנפלטי הקולקטיבי

העתירה בבקשה להנפקת
אג"ח גם לקופות הגמל
וביטוחי המנהלים  -נדחתה

תיקון קוסמטי
מצטרפים לביטוח
הסיעודי של קופות
החולים החל מגיל 55
– ללא חיתום רפואי
| עמ' 3

עמ' 3
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עמ' 5

חדשות הביטוח

סלינגר בוחנת השוואת עמלות הסוכנים
בביטוח חיים לעמלות בקרנות פנסיה
רוזנפלד בתגובה דחופה לממונה" :מהלך שכזה הינו הטלת דופי ביושרה של ציבור
שלם ,פגיעה בחופש העיסוק וכן התערבות בוטה ביחסי יצרן־סוכן"

רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על רשות שוק ההון,
הביטוח טובים יותר בביטוחים
ביטוח וחיסכון דורית
מסוימים מהכיסויים הקיימים בקרנות
סלינגר ,בוחנת בימים אלה
הפנסיה ,וגברתי אף ציינה זאת בעת
את האפשרות להשוות את העמלות
שנדרשה לתביעה משפטית בה נבחן
לסוכנים המותרות בביטוחי מנהלים,
כיסוי ביטוחי של עמית קרן פנסיה
לאלו שבמוצרי הפנסיה האחרים.
בתביעת אובדן כושר עבודה.
הרקע לבחינת הנושא ברשות עלה
ג .באפריל השנה נכנס לתוקף החוק
לאחר שהגיעו טענות לפיהם סוכני
הקובע ניתוק זיקה בין דמי הניהול
הביטוח מעדיפים למכור ביטוחי
ועמלת הסוכן ,כך שסוכן הביטוח כבר
מנהלים כמכשיר פנסיוני ללקוחות
אינו 'חשוד' בניגוד אינטרסים.
חדשים ,משום שהם מקבלים על
ד .מהלך שכזה הינו הטלת דופי
מכירת מכשיר זה עמלות גבוהות
ביושרה של ציבור שלם ,פגיעה
מאשר בקרנות הפנסיה החדשות.
בחופש העיסוק וכן התערבות בוטה
ברשות מוטרדים מכך שבשנים
ביחסי יצרן־סוכן ,יחסים מסחריים
האחרונות יש עלייה משמעותית
ועסקיים היוצרים שוק פנסיוני מגוון
במכירות ביטוחי מנהלים על חשבון
ומקצועי הרואה לנגד עיניו רק את
מכירות קרנות הפנסיה החדשות.
טובת הלקוח.
הרשות בוחנת מספר פתרונות,
ה .באם אנו ניגשים לבחון מי
שהמרכזי בהם הוא כאמור השוואת
המרוויח ממהלך שכזה נמצא מרוויח
העמלות המותרות לגבייה בין
אחד  -היצרן בלבד.
הפנסיה לביטוחי המנהלים .הנושא
"הקטנת עמלת הסוכן בביטוחי
פורסם לראשונה בתחילת השבוע
המנהלים לא תוזיל את עלות
ב"גלובס" .מרשות שוק ההון נמסר
הפוליסה ,לא תטיב בכל צורה עם
ל"ביטוח ופיננסים" שהנושא אכן
המבוטח ,אך תגדיל את שורת הרווח
נמצא בבחינה.
של היצרן בלבד .האם לזה מכוונת
בתגובה שלח נשיא לשכת סוכני
גברתי?".
ביטוח ,סו"ב ליאור רוזנפלד ,מכתב רוזנפלד" .סוכני הביטוח נוהגים ביושר וכל שיקול זר אחר הינו מהם והלאה"
עוד קובל רוזנפלד כי "בעוד
לסלינגר ובו הוא מבקש ממנה לעצור
שפנסיית ברירת מחדל (מוצר
את פעילות הרשות בנושא עד
שכדאיותו מוטלת בספק רב) חדרה
רוזנפלד" :הקטנת עמלת הסוכן בביטוחי המנהלים לא
לפגישה דחופה ביניהם.
לשוק בתקופה זו ,מכירת ביטוחי
תוזיל את עלות הפוליסה ,לא תטיב בכל צורה עם המבוטח,
המנהלים נעצרה למספר חודשים
אך תגדיל את שורת הרווח של היצרן בלבד"
בהיעדר כיסוי אובדן כושר עבודה".
לרווחת היצרן בלבד
לבסוף כותב רוזנפלד" :גברתי
במכתבו טוען רוזנפלד כי" :רק לפני כשלושה ובה נדון בין היתר בנושא זה".
מודעת לעובדה שביצוע ביטוח המנהלים מותנה
שבועות בכנס עיתון 'עדיף' ,וכן מספר שבועות
רוזנפלד מבקש במכתבו מהממונה לעצור את בבירור צרכים במסלקה הפנסיונית ,מילוי מסמכי
לפני כן בכנס לשכת סוכני ביטוח באילת ,הפעילות בנושא" ,שהרי עמדתנו הינה התנגדות הנמקה והשוואה וכן גילוי נאות .ביצוע הפעולות
הצהרת שאת מצפה לעבודה ושיתוף פעולה עם נחרצת מהטעמים הבאים:
הנ"ל מבוצעות על ידי סוכן ביטוח מקצועי ובעל
הנהגת הלשכה החדשה .הודעה שכזאת ,באופן חד
א .סוכני הביטוח נוהגים ביושר ובמקצוענות רישיון ,פעולות שלא תמיד מתקיימות על ידי
צדדי מבלי להתייעץ עמנו ולשמוע את דעתנו בבואם להמליץ למבוטח על מוצר פנסיוני וכל נציגי מכירות ושכירים בקרנות הפנסיה .לאור כל
המקצועית ,סותרת את הצהרתך ואני בהחלט שיקול זר אחר הינו מהם והלאה.
זאת כאמור אבקש לעצור כל פעילות בנושא עד
מצפה לפגישה בינינו שתתואם לימים הקרובים,
ב .אין עוררין שהכיסויים הביטוחיים בחברות פגישתנו הקרובה".

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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חדשות הביטוח

גיל המצטרפים לביטוח סיעודי בקופות
החולים ללא חיתום רפואי  -יירד ל־55
יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכת סוכני ביטוח" :ההודעה היא תיקון
קוסמטי לפתרון חלקי ולא מספק של בעיית נפלטי הקולקטיבים"

רונית מורגנשטרן

מ

שפרים את תנאי ההצטרפות לביטוחים
הסיעודיים של קופות החולים; שר
האוצר משה כחלון ,יו"ר ההסתדרות אבי
ניסנקורן והממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
דורית סלינגר ,הודיעו השבוע כי מבוטחים בביטוח
סיעודי קבוצתי מגיל  55רשאים להצטרף לביטוח
הסיעודי לחברי קופות החולים ללא בחינה של
מצבם הרפואי עם תום הביטוח הסיעודי הקולקטיבי
בתאריך  .31/12/2017עד כה הייתה זכות זו קיימת
רק למבוטחים בני  60ומעלה.
בנוסף ,כחלק מההחלטה ,יתאפשר לכל מבוטחי
הביטוח הסיעודי הקבוצתי קצר הטווח ,בגיל 55
ומעלה ,אשר הביטוח הסיעודי שלהם מסתיים
בתאריך  ,31/12/2017להצטרף לקופות החולים

עד סוף חודש יולי .2018
מדובר בפתרון שמוצע למבוטחים בביטוח סיעודי
קולקטיבי ,בני  55ומעלה ,שעלות פוליסת סיעוד
פרטית בחברות הביטוח יקרה באופן שיקשה
עליהם לממש את זכותם לרכוש אותה.

מענה לכלל המבוטחים

שר האוצר משה כחלון ציין כי "האחריות שלנו
היא לוודא שאזרחים שכל חייהם קמים בבוקר
לעבודה ומשלמים מיסים לא ימצאו עצמם לקראת
זקנה ללא ביטוח סיעודי או עם ביטוח סיעודי
בעלות מופרזת .הצעד הזה מצטרף לתוכנית
הסיעוד הממלכתית לה הקצנו מיליארד שקל
בשנה הקרובה .כל הצעדים האלו נועדו לתקן את

הלשכה וידיעות אחרונות בשת”פ:
יקימו מוקד טלפוני לפניות נפלטי
הביטוח הסיעודי הקבוצתי

ל

שכת סוכני הביטוח סיכמה על שיתוף פעולה עם עיתון “ידיעות אחרונות” לטובת נפלטי
הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים .זאת לאור חוסר הוודאות במצבם של אלה שיוותרו
ללא כיסוי ביטוחי לאחר ה־ 31בדצמבר  ,2017אז יפוג תוקפם של רוב הביטוחים הקבוצתיים
במתכונתם הנוכחית ,בהתאם להוראת רשות שוק ההון ,וישאירו מאות אלפים ללא כיסוי הולם.
בגיליון ידיעות אחרונות של יום ראשון הקרוב יפרסם העיתון בהבלטה את המוקד הטלפוני
אליו יוכלו להתקשר המבוטחים ,שם יענו להם על שאלותיהם סוכני הלשכה המתמחים בתחום
הביטוח הסיעודי.
הפעילות של המוקד והסוכנים תימשך כל יום ראשון .למחרת יפרסם העיתון לשירות הציבור
את השאלות והתשובות שהתקבלו במוקד.
נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד הדגיש כי" :ביום ראשון הקרוב מגיעים לקיצם ביטוחי הסיעוד
הקולקטיביים ,בהם היו מבוטחים למעלה ממיליון איש ,בינהם  250אלף מבוגרים שמתוכם 50
אלף מעל גיל  .75לאור זאת ,לשכת סוכני ביטוח תפתח ביום ראשון חדר מצב בשיתוף עם עיתון
"ידיעות אחרונות" במטרה לסייע לשאלות נפלטי הקולקטיב .אנו רואים חשיבות עליונה לעמוד
לצד המבוטחים ברגעי האמת ובשעה מאתגרת שכזו .בשל חשיבות הנושא ,בחרנו בשיתוף
הפעולה עם ידיעות אחרונות ,במטרה לעלות את הנושא לסדר היום ,ולמנף את חשיבות מקצוע
סוכן הביטוח ברגעים חשובים אלה".
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העיוותים שנוצרו בביטוחים הסיעודיים במשך
שנים ובמטרה לאפשר ביטוח סיעודי במחיר הוגן
לכל אזרח".
יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן מסר כי "היום
עשינו צעד משמעותי נוסף בתיקון העוול ובהגנה
על עשרות אלפי ישראלים נוספים בגיל המבוגר.
העובדה כי כלל המבוטחים בביטוח הסיעודי
הקבוצתי שהגיעו לגיל  ,55יוכלו להצטרף מעתה
לפוליסה של קופות החולים בלי לעבור הליך
חיתום רפואי ,בלי להמתין תקופת אכשרה ארוכה
ובלי להטיל עליהם פרמיה מוגדלת ,מעניקה
רשת ביטחון ושקט נפשי לא רק לאותה קבוצה
רחבה באוכלוסייה אלא גם למאות אלפי בני
משפחותיהם .אני רוצה להודות לשר האוצר על
המחויבות החברתית שלו ועל שיתוף הפעולה
לקידום הנושא .הרחבת ציבור המבוטחים שייהנה
מהמשכיות הביטוח הסיעודי ,מהווה ביטוי חשוב
לערכים שהופכים את החברה הישראלית לחזקה
יותר".
"רשות שוק ההון פועלת להבטיח לציבור
המבוטחים הגנה סיעודית ארוכת טווח במחיר
זמין .הרחבת הזכאות תאפשר מענה לכל מבוטחי
הביטוחים הסיעודיים הקולקטיביים שיסתיימו
בסוף  ,"2017אמרה סלינגר.
"מדובר בבשורה נוספת לאוכלוסייה המתבגרת
בישראל .תכנית הסיעוד הלאומית היא תיקון
חברתי היסטורי לקשישים ,למבוטחים הסיעודיים
ולכל אזרח בישראל שיהיו זכאים מהיום לכיסוי
רחב יותר של שירותי סיעוד ציבוריים לאומיים",
הוסיף סגן שר האוצר ,הרב יצחק כהן.

הודאה בכישלון

בתגובה אמר סו"ב איגור מורי ,יו"ר ועדת
הבריאות והסיעוד בלשכה" :ההודעה החגיגית
שפרסמו שר האוצר ויו"ר ההסתדרות היא לא יותר
מתיקון קוסמטי לפתרון חלקי ולא מספק לבעיה
כואבת של נפלטי הקולקטיבים .לחלק גדול מאוד
מהנפלטים כבר יש ביטוח סיעודי בקופות החולים
ועל כן אין בהצעה הנוכחית ,כמו גם בקודמת ,כל
פתרון בשבילם .השינוי בהצעה גם לא פותר את
הבעיה של המבוטחים הצעירים יותר מ־ 55שאינם
מבוטחים בסיעודי של קופות החולים .אלה יאלצו
להסתפק רק באופציית ההמשכיות היקרה ,שאינה
נגישה כלכלית לכולם .ההודעה היא הודאה בכישלון
של כל ניסיון למתווה הצלה אמיתי לנפלטים".

חדשות הביטוח

ועדת הכספים אישרה :חוסכים יוכלו להגדיל
את ההפקדות לקופת גמל ולביטוח מנהלים
בכירה ברשות שוק ההון" :התיקון יסיר את החסם אשר מנע ממבוטחים ועמיתים
את האפשרות לבחור לנהל את החיסכון אצל גוף מוסדי אחר"
רונית מורגנשטרן

ו

עדת הכספים אישרה השבוע את התיקון
שהציעה רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ולפיו
חוסכים יוכלו להגדיל את ההפקדות בביטוחי
מנהלים וקופות גמל גם בחברת ביטוח אחרת.
מדובר בתיקון לתקנה  19לתקנות מס הכנסה
(כללים לאישור ולניהול קופות גמל) .את נוסח
התיקון הציג בפני הוועדה ירון גולן ,סגן היועץ
המשפטי של רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון.
על פי תקנה  19לתקנות מס הכנסה (כללים
לאישור ולניהול קופות גמל) ,התשכ"ד־,1964
לעניין אישור לפי תקנה  6לתקנות מס הכנסה,
קיימת חובה שההפקדות לקופת הגמל לרכיבים
השונים יהיו כמפורט בתקנה ובשיעורים
המפורטים בה .בהתאם להוראות התקנה עמית
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או מבוטח שמעוניין להגדיל הפקדותיו בקופת
גמל או בפוליסת ביטוח שלא ניתן להגדיל בהן
את ההפקדות ,נדרש לפתוח קופת גמל או פוליסת
ביטוח אחרת אצל אותו גוף מוסדי ואינו יכול
לבחור לנהל את החיסכון אצל גוף מוסדי אחר.

העמית הופך ל"לקוח שבוי"
על פי דברי ההסבר לתיקון המוצע" :על מנת
לאפשר לעמית בחירה של קופת גמל המתאימה
לו ולמנוע מצב שבו עמית הופך ל'לקוח שבוי'
בגוף מוסדי מסוים ,מוצע לבטל את ההתניות
הקבועות כיום בתקנה (19א)( )1ובתקנה (19ב)()4
לתקנות מס הכנסה ולאפשר לעמית או למבוטח
להגדיל את הפקדותיו גם בקופת גמל אחרת,

בתנאי שקופת הגמל או פוליסת הביטוח ה'חדשות'
הן לאותה מטרה של הקופה המקורית (קופת גמל
לקצבה ,קרן השתלמות וכיוב')".
שלי סבן ,מנהלת מחלקת ביטוחי חיים ברשות
שוק ההון ,הסבירה בדיון כי התיקון נועד להסיר
את החסם הנ"ל לפיו מבוטח או עמית לא יכול היה
לבחור לנהל את החיסכון אצל גוף מוסדי אחר,
כשרצה להגדיל את הפקדותיו.
על פי התיקון אותו אישרה ועדת הכספים,
כאמור ,סכום ההפקדה למרכיב תגמולי העובד
באותו חשבון קופת גמל או פוליסת ביטוח,
לפי העניין ,יידרש להיות שווה לסכום ששילם
המעביד עד שיעור של  5%ממשכורתו של העמית
או המבוטח לפי העניין.
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חדשות הביטוח

בג"צ דחה את העתירות להנפקת אג"ח
מיועדות גם לקופות הגמל ולביטוחי מנהלים
רונית מורגנשטרן

כ

־שלוש שנים לאחר שהוגשה ,דחה בג"צ
בתחילת השבוע את עתירת איגוד בתי
ההשקעות ופורום החוסכים לפנסיה
בבקשה להנפיק אג"ח מיועדות גם לקופות הגמל
בטענה לאפליית חוסכים בקופות הגמל לעומת
החוסכים בקרנות הפנסיה להן מונפקות אג"מ
מיועדות .בדיון בבג"צ שהתקיים ב־ 27בספטמבר,
טען עו"ד ארנון שגב ,בא כוח העותרות כי89%" :
מהמצטרפים למוצר חיסכון פנסיוני בוחרים בקרן
הפנסיה .הם עושים זאת בגלל ההטבה של האג"ח,
שנותנות תשואה עודפת .הפנסיונר של קרנות
הפנסיה מקבל תשואה מובטחת של  4.86%עבור
 60%מהחיסכון שלו ,ואילו הפנסיונר של קופות
הגמל מסתפק בריבית אג"ח מדינה שהיא ."1.5%
הוא שלל את טענת המדינה כי הבחירה נעשית
בשל ההגנה הביטוחית שמעניקות קרנות הפנסיה,
לעומת העדר הגנה כזו אצל קופות הגמל".
בנוסף ,בג"צ דחה את בקשת התאחדות החברות
לביטוח חיים להנפיק אג"ח מיועדות לביטוחי
מנהלים .ההחלטה התקבלה פה אחד על ידי הרכב
של שלושה שופטים :יצחק עמית ,אורי שהם
וג'ורג' קרא.

קשה לזהות אפליה
בפסק הדין צוין כי" :הממשלה מתמרצת מכשיר
חיסכון שהיא מוצאת בו עדיפות ,והציבור יכול
לבחור בין מכשירי חיסכון וגם לעבור ביניהם.
המשמעות היא כי כל חוסך יכול לבחור בקרן פנסיה
וכך ליהנות מההטבה הנלווית לאג"ח מיועדות.
מקום בו ניתנת בחירה ,קשה לזהות אפליה.
העותרים העלו טענות בעניין הקושי להצטרף
לקרן פנסיה לקראת גיל הפרישה .אמנם בנקודה
זו קיים קושי אובייקטיבי ,הנובע מהצטרפותו של
מבוטח שלא נשא בעלויות של ביטוח שארים לקרן
שעמיתיה מבוטחים בביטוח כזה ,אך אין בכך כדי
לשנות את העיקרון כי ככלל ,קיימת אפשרות

עסק
בקליק

תמונת
סוכן
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 30למותו של נשיא הלשכה לשעבר אברהם רייף ז"ל
לפני כשבועיים נערך טקס גילוי מצבה לציון  30יום לפטירתו של נשיא הלשכה לשעבר
סו"ב אברהם רייף ז"ל.
בטקס שהתקיים בנוכחות רבים מבני משפחתו ומוקירו בבית העלמין בחיפה ,ייצג את
הלשכה הנשיא ליאור רוזנפלד .לדברי רוזנפלד" :אברהם רייף היה מנהיג .אני זוכר אותו
כאשר אני הצטרפתי ללשכה והוא היה כבר נשיא ,נשיא מעורר כבוד ומושא לחיקוי .רייף
היה עד יומו האחרון ממביאי הכבוד למקצוע סוכן הביטוח והשאיר אחריו דור שממשיך את
המורשת בדרך מכובדת ,מקצועית ואיכותית".
סו"ב אברהם רייף כיהן כיו"ר לשכת סוכני הביטוח בישראל בשנים 1988־ .1992במהלך כהונתו וגם
לאחר מכן כחבר בוועדות הלשכה ,הוא נאבק למען שמירה על מעמד הסוכן בתקופה בה נכנסו הבנקים
וחברות ביטוח לשיווק ישיר מול הלקוחות .על פעילותו רבת השנים זכה להערכת הלשכה בתואר נשיא
כבוד ולנטיעת חורשה הנושאת את שמו ביער עופר שבהר הכרמל ,בסמוך לעיר מגוריו ,חיפה .בחודש
שעבר הוא נפטר בגין .87

מענקית
(מחלות קשות)
בקליק
בעלי
מקצוע
בקליק

תאונות
אישיות
בקליק

דירה
בקליק

תמונת
מעסיק

ריסק
בקליק

תמונת
עמלות

תמונת
לקוח

המכלול שלי

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

b17396/18143

אתר
הלקוחות
החדש

לאוכלוסיות חלשות יותר .לדעתם ,ביטוחי המנהלים
מעשית להתנייד בין מכשירי החיסכון".
עו"ד צבי פירון ,שייצג את התאחדות החברות משיגים ממילא תשואות גבוהות יותר ולכן אין צורך
לביטוח חיים ,ציין כי המדינה היא הרגולטור של לסייע להם באג"ח מיועד ,מה גם שסיוע כזה הוא
שלושת המסלולים – קרן פנסיה ,ביטוח מנהלים באמצעות הוצאה ממשלתית של מיליארדי שקלים,
שבאים מכיס האזרחים .ואולם ,הפסיקה לא
וקופות גמל" .אם המדינה רוצה לגרום לאנשים
מתאימה לתנאי השוק כיום כי בשלוש
להפסיק להשקיע בביטוח מנהלים ,שתסגור
השנים מאז הוגשה העתירה ,השוק
אותם .היא לא רוצה לעשות זאת .זה
הפנסיוני השתנה גם בהקצאת
רק תירוץ .צריך לצאת מבית המשפט
האג"ח לקרנות הפנסיה וגם יש
הסבר שמסוגל לבוא ולומר לאדם
מכשיר חדש של ברירת מחדל".
שישב באותו חדר עם חברו ,מדוע
בתגובה לפסיקה מסר רועי
הפנסיה שלו מקבלת  1,600שקל
מימרן ,יו"ר פורום החוסכים
מהמדינה והפנסיה של חברות הביטוח
לפנסיה" :ציבור העצמאים ,שרובו
לא".
נהג כל השנים להפקיד לקופות
בתגובה מסר סו"ב מיקי נוימן ,יו"ר הוועדה
נוימן
הגמל ,בעוד שהשכירים הפקידו לקרנות
לביטוח פנסיוני בלשכה" :עם כל הכבוד
וההוקרה לשלושת שופטי בג"צ שפסקו בנושא ,הרי הפנסיה ,נשאר ללא ההגנה והבטחת התשואה
שמדובר בפסיקה שבאה שלוש שנים לאחר שהוגשה כמו שקיימת בקרנות הפנסיה .בנסיבות הנוכחיות
העתירה .השופטים פסקו על פי נתונים שהיו נכונים רצוי שעצמאים ,שהשנה כבר מחויבים להפקיד
למועד שבו הוגשה העתירה ,אז הוצג בפניהם לחסכון פנסיוני ,יפקידו בעדיפות לקרנות הפנסיה
מכשיר קרן הפנסיה כמכשיר נחות לכאורה ומיועד החדשות ,עד גובה התקרה האפשרית".
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חדשות הלשכה

"נפרק את המערכות הקיימות
לרמת הסניף והסוכן הבודד"

ראיון עם סו"ב איגור מורי ,היו"ר החדש של ועדת הבריאות והסיעוד  התוכניות
לקדנציה הנוכחית ומשבר ביטוחי הסיעוד הקולקטיביים

רונית מורגנשטרן

"

היו דברים מצוינים בקדנציה הקודמת
כמו קורס חיתום בבריאות .אני מתכוון
לקחת את המערכות הקיימות ולפרק
אותן לרמת הסניף ולרמת הסוכן הבודד.
סוכנים אולי לא ילכו ללמוד כמה חודשים
במכללה ,אבל הם כן יגיעו לימי עיון ,ושם
נדריך אותם .לשם כך אני מצפה לשיתוף
פעולה מלא עם הסניפים".
פוליסה אחידה
זוהי אחת התוכניות של סו"ב איגור מורי
בהתייחסו לפוליסת הבריאות החדשה,
לוועדת הבריאות והסיעוד בלשכה שבראשה
המכונה הפוליסה האחידה ,טוען איגור שיש
הוא עומד בקדנציה הנוכחית.
בה גם דברים טובים" ,אבל היא חסמה את
מורי ,בן  ,40רווק ,חבר לשכה ומחזיק
היצירתיות של החברות .התוצאה היא אפורה
ברישיון סוכן ביטוח  13שנה ,היה חבר
מאוד" ,הוא טוען ומוסיף" :המבוטח נפגע
בועדת הבריאות במשך שלוש קדנציות.
בגלל הרפורמה של מנתחי הסדר – זו פגיעה
תוכניות נוספות עליהן הוא שוקד  -שימור
בזכות הבחירה של האזרח .מזכיר שלטון
הידע" :כל ידע שייווצר בוועדה יישמר
קומוניסטי .לא בשביל זה המבוטח קונה את
ויגיע לחברי הלשכה .רופאים ואנשי מקצוע
הפוליסה – הוא קונה את הפוליסה בעיקר
בתחום הבריאות והסיעוד שירצו בוועדה ,או
מנהלי חברות ביטוח ,ננגיש את ההרצאה "הרפורמה בביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים היא פשוט טרגדיה"
כדי שיוכל לבחור את הרופא המנתח".
"בנוסף ,ההגבלות שהטילו על הרופאים
לכל סוכן בצורה אלקטרונית .סוכנים
לא יילכו לחפש ביוטיוב הרצאות על נושאים יודעים – התאמת פוליסה חדשה ללקוחות שהייתה בניתוחים פרטיים בארץ יביאו לכך שבשנים
מקצועיים שמעניינים אותם ,אבל אם יציעו להם להם פוליסה קולקטיבית ,ואנחנו נעזור להם בכלים הקרובות נראה עליה משמעותית במימוש סעיף
סרטון ביטוח באמצעות עיתון הלשכה עם קישור מקצועיים .זה הזמן להיכנס לתחום" ,מדגיש איגור .ניתוחים בחו"ל; אם בעבר זה היה פרק איזוטרי
ששימש רק לניתוחים שלא ניתן לבצע בארץ ,הרי
לסרטון ,רובם יפתחו את הקישור" ,מסביר איגור.
כמו כן ,איגור מתכוון לבצע סקר בקרב סוכני משבר הביטוח הסיעודי
שעתה אפשר לעשות גם ניתוחים קלים בקפריסין
איך אתה מסביר את העובדה שאין תביעות על ידי רופאים ישראליים שנוסעים לשם עם
הלשכה לגבי הנושאים בהם הם מעוניינים שהועדה
תסייע להם " :לא כל החוכמה נמצאת בי או בחברי של עובדים וגמלאים שנזרקו מהביטוח ללא המטופל שלהם .יש כבר בית חולים בקפריסין
הוועדה ,ולכן בכוונתי לפנות לסוכנים ולשאול פתרונות הולמים?
שמפרסם בארץ ומזמין חולים מישראל .לכיסוי
"מי שאשם במשבר הוא מפקחי הביטוח בעשרות שנקרא ניתוחים בחו"ל אין הגבלות ,והסוכנים לא
אותם מה הם צריכים ורוצים מהוועדה .אני בטוח
השנים האלו ,ועדי העובדים או הארגונים וחברות הדגישו את הפרק הזה בעבר .היום צריך למכור
שאקבל הרבה פניות ורעיונות" ,הוא אומר.
הביטוח .אבל הם עושים היום הכל כדי להרדים שלושה כיסויים למבוטח – תרופות מצילות
הביטוח הסיעודי – סוף עידן
את השטח .כל אחד ממציא פתרון דמיוני העיקר חיים ,השתלות בחו"ל וניתוחים בחו"ל – זאת
"הרפורמה בביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים שיגידו שהם מתאמצים לפתור את הבעיה".
חובה משולשת" .איגור מסכם ואומר כי "שנת
היא פשוט טרגדיה" ,טוען איגור" .הפתרונות
"יש ניסיונות להגיש תביעות ,כמו של ארגון  2018תהיה שנה של חידושים בתחום הבריאות
חלקיים ,ועל הסוכנים לפנות מיידית ללקוחות "כן לזקן" .עם זאת ,הרוב היו כל הזמן בסוג והסיעוד .באמצע השנה יהיה חידוש ראשון של
שלהם ולהציע להם סיוע .במקום לקחת של הכחשה שבסוף הנושא ייפתר .אני מאמין הפוליסה האחידה ואז נוכל להעלות על פני השטח
אחריות ממתינים שהגל יעבור ועושים תיקונים
קוסמטיים .הפתרון של צירוף הנפלטים לביטוח
סיעודי בקופות החולים לא רלוונטי לרובם שכבר
ממילא מבוטחים שם .מדובר בכיסוי שאינו מובטח
במלאת  3שנים לפטירתו של סו"ב ארז גוטמן ז"ל ,קיימה משפחת גוטמן השבוע
לכל החיים ,ואני מאמין שבעוד כמה שנים נגיע
אזכרה בבית העלמין בגבעת אלה.
למשבר נוסף".
ארז היה יו"ר תת הוועדה לפיננסים הראשון בלשכת סוכני הביטוח .הוא נפטר
"מדובר בסופו של עידן ,וזה דורש הנגשה של
בפתאומיות בסוף שנת  2014והוא בן  39בלבד.
הביטוח הסיעודי לסוכנים שלא עסקו בזה בעבר.
את הלשכה ייצגו באזכרה הנשיא לשעבר סו"ב אריה אברמוביץ וסו"ב יובל ארנון,
בעוד כמה חודשים ייפתח שוק חדש לסוכני הביטוח
יו"ר הועדה הפנסיונית לשעבר .אברמוביץ דיבר בארוע על תרומתו הגדולה של ארז ללשכה בתחום
 ביטוח סיעודי למאות אלפי נפלטי הביטוחהפיננסים ועל הנצחת זכרו ע"י קריאת ימי העיון השנתיים בפיננסים ע"ש ארז גוטמן.
הקולקטיבי .הסוכנים יוכלו לעשות מה שהם
שב 1-בינואר הם יגיעו להבנה ומאות
אלפי העובדים והגמלאים ישאלו מי האשם
במצבם .אני קורא לזה "פרשת ברני מיידוף
בחסות החוק" .הפירמידה הזאת עבדה במשך
שנים ,המון התעשרו ממנה .אבל בניגוד
למיידוף ,אף אחד מהאשמים לא הולך לשבת
בכלא".

 3שנים לפטירתו של סו"ב ארז גוטמן
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הכירו את הנבחרים

הכירו את יושבי ראש הסניפים החדשים
בשבועות הקרובים ננסה להכיר את יושבי ראש הסניפים החדשים בלשכה – מי הם ,קצת
על חייהם הפרטיים וגם תובנות שלהם על הענף בכלל וסוכני הביטוח בפרט ,ומה הם
מתכננים לטובת סוכני הסניף שלהם  והפעם  -יו"ר סניף חדרה וחולון־בת ים
סו"ב רותי דרורי  -יו"ר סניף חדרה
סו"ב רותי דרורי ,היו"ר החדשה של סניף
חדרה בלשכת סוכני ביטוח היא סוכנת ביטוח
ותיקה ומוכרת בעיר .עד לפני  22שנה היא
עסקה בהוראה ,ואז עשתה הסבה מקצועית
מחינוך לביטוח והצטרפה לבעלה סוכן הביטוח
בועז דרורי ז"ל .כיום היא בעלים של סוכנות
הביטוח "דרורי ביטוחים" בחדרה .היא אם לשלושה ילדים בוגרים וסבתא
לשמונה נכדים.
לדעתה יש שחיקה משמעותית בהכנסות סוכן הביטוח בשנים האחרונות,
ולכן היא מתכוונת לשים דגש על הצורך בשיתוף פעולה נרחב של סוכנים
ואיגודם דרך הלשכה על מנת לשמור על האינטרסים הכלכליים של
הסוכנים.
"אני אפעל על מנת לצרף סוכנים נוספים ללשכה" ,אומרת דרורי
ומבטיחה" :כיושבת ראש סניף חדרה אני מתכוונת ,קודם כל ,להגביר את
מודעות הסוכנים שבאזור לנושא של שימוש ביועצי לשכת סוכני ביטוח
בשאלות ונושאים מקצועיים .זאת משום שללשכה יש ארסנל יועצים רחב
ואיכותי.
"כמו כן ,אני מתכננת ליזום מפגשי העשרה שיכללו תכנים מקצועיים
לטובת הסוכנים .בעתיד ,מוצרים פשוטים יימכרו בצורה דיגיטלית,
כנראה כמעט ללא סוכנים ,ולכן הפוליסות שבהן יטפל הסוכן תהיינה
הפוליסות היותר מורכבות בענפי חבויות ועסקים ,שידרשו ידע מקצועי
מעמיק ונרחב" ,היא מדגישה.

"בעתיד ,מוצרים פשוטים יימכרו בצורה דיגיטלית ,כנראה
כמעט ללא סוכנים ,ולכן הפוליסות שבהן יטפל הסוכן
תהיינה הפוליסות היותר מורכבות בענפי חבויות ועסקים"
דרורי רואה את מערכת היחסים ביו חברות הביטוח לסוכני הביטוח
כמערכת יחסים שיש לטפח בה את האינטרסים של שני הצדדים .היא לא
מרוצה מתרומתן של חלק מחברות הביטוח למערכת יחסים זו ומסבירה:
"לדעתי ישנן חברות שעדיין יודעות להעריך את תפקידו של הסוכן,
ואולם לצדן יש חברות שלצערי פוגעות בתפקידו ובתפקודו של הסוכן,
בכך שהן משווקות באופן ישיר ומקזזות עמלות על חשבון הסוכן .בנוסף,
אין שקיפות לסוכן בנושא העמלות בעיקר בפיננסיים ובחיים" ,טוענת
דרורי.

להכין את הסוכנים
לדעתה ,שיטת התגמול של סוכני הביטוח צריכה להשתנות וכנראה
תשתנה בעתיד" :בהסתכלותי לעתיד אני מאמינה כי סוכני הביטוח
בתחום האלמנטרי צריכים להיות מתוגמלים על ידי קהל לקוחותיהם כמו
בעלי מקצוע שונים ,כגון יועץ פנסיוני ,רואה או מנהל חשבונות ויועץ
מס .עלינו לקדם את התהליך למול מקבלי ההחלטות ,בבד ובד עם הכנה
מתאימה של סוכני הביטוח למהלך זה".
ליצירת קשר עם סו"ב דרוריdrori-ins@bezeqint.net | 050-5260040 :
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סו"ב גיא לוי עזר  -יו''ר סניף חולון־
בת ים־אזור
סו''ב גיא לוי עזר החליט בשנה האחרונה
שלא די לו בלהיות חבר לשכה וסוכן ביטוח
חרוץ ,והתמודד על מקום במועצה הארצית
של הלשכה כדי להבין ,להשפיע ולנסות
לתקן את הכשלים בהם הוא וחבריו נתקלים
בענף ,ויש לא מעט כאלה ,לדבריו .כך זה נשמע מפיו" :יש הרבה דברים
שכואבים לנו כסוכנים והבנתי שהגיע הזמן מבחינתי להפשיל שרוולים".
לוי עזר ( )42נשוי  ,2 +הוא בעל רישיון סוכן ביטוח כבר למעלה מ־15
שנה ,והוא מתמחה בענפי הביטוח הכללי ,חיים ופנסיוני ,והבעלים של
סוכנות "ביג גיא ביטוח ופיננסים" מחולון .
לתחום הביטוח התחבר משום שחיפש מקצוע שיתאים לאישיותו  -אדם
חברתי ,שאוהב אנשים ,אדם שרוצה לתרום לציבור בעבודתו ,ולא רק
להתפרנס ממנו  -מקצוע עם שליחות" :מקצוע סוכן הביטוח משלב את
שני הדברים ולכן התחברתי אליו מיד" ,אומר לוי עזר.
יש לו טענות לגבי יחס חברות הביטוח לסוכנים ובעיקר על המכירה
הישירה שלהן" :חברות הביטוח חייבות להפסיק את המכירה הישירה
בכל הענפים .אנחנו הסטארט־אפ של חברות הביטוח; כל סוכן מצליח -
החברה מרוויחה בזכותו ,והרבה .לכן אנחנו צריכים לקבל את היחס והכבוד
שמגיעים לנו" ,אומר לוי עזר ומוסיף" :אני מצפה מהחברות להציג מודלים
פשטניים ושקיפות רבה יותר בעמלות ,ויותר גמישות בתביעות".
כיו''ר הסניף הוא מתכוון לדבר על נושאים אלה עם הנהגת הלשכה
החדשה וגם במועצה הארצית ,שם הוא חבר חדש" .אני יודע שאני לוקח
אחריות גדולה ,ואני נכנס לנעליים הגדולות של כל אלה שקדמו לי,
והקימו את הסניף ,כולל המנהיגות הוותיקה" ,הוא אומר.
דבר נוסף שלוי עזר מבקש לחדד זה את הלויאליות בין סוכני הביטוח:
"אנחנו חייבים לשמור על ההגינות והכבוד בינינו ,גם ברמה המקצועית וגם
ברמה החברית" ,הוא טוען .חשוב לו להגדיל את כמות החברים בסניף ולחבר
ביניהם ,בין היתר בהקמת קבוצת וואטסאפ של חברי הסניף לקשר מהיר
וישיר.
שאלנו אותו איך הוא מתכוון לפעול להגדלת כמות החברים בסניף ,והוא
ענה" :אני מתכוון לפנות לכל הסוכנים באזור ולדחוף אותם להצטרף ללשכה,
להקים ועד סניף חזק ,ולהוכיח להם את היתרונות בלהיות חבר בלשכה
שמייצגת ומגינה עליהם ,להוביל תהליכים ולהעמיק את הידע המקצועי.
הגודל הוא הכוח שלנו  -ככל שהלשכה תהיה גדולה יותר היא תהיה חזקה
יותר ,ויהיה לה את הכוחות הדרושים להתמודד עם האתגרים הניצבים בפנינו.
לוי עזר אופטימי לגבי עתיד מקצוע סוכן הביטוח ובטוח שכל רואי
השחורות יתבדו .לדבריו ,האזרח הקטן יתקשה להתמודד לבדו מול חברות
הביטוח ,ובטח לא בדברים מורכבים כמו התאמת הביטוח וניהול הפרישה
והסיכונים למשפחה" .לידע המקצועי של הסוכן אין ולא יהיה תחליף ,כמו
גם לקשר האישי .לסוכנים אני אומר  -מי שלא יתאים את עצמו לעולם
החדש והטכנולוגי ,ימצא את עצמו הרחק מאחור" ,הוא מסביר.
לבסוף יש לו גם מסר לכל סוכני הביטוח באשר הם" :תצטרפו ללשכת
סוכני ביטוח .הלשכה פועלת עבורכם רבות .כוחנו באחדותנו".
ליצירת קשר עם סו"ב לוי עזרBgn.2008@gmail.com | 052-2492453 :

פרישת השבוע

הסיפור על הלקוח הראשון שלי
רון קשת

כ

אשר חשבתי מה ראוי לפרסם כפרק
האחרון לשנה זו ,נזכרתי דווקא בלקוח
הראשון שלי שטופל באמצעותי בתכנון

פרישה.
הסיפור החל לפני מספר שנים כאשר הופניתי
למנכ"ל של אחת מחברות הבת של קונצרן ענק.
לא הבנתי מה מצופה ממני מאחר שזה היה כאמור
הלקוח הראשון שלי .הגעתי אליו במקור על מנת
לנייד קופת גמל .במסגרת השיחה הוא פנה אלי
וציין שהוא בגיל הפרישה והתוכנית המקורית
הייתה שהוא יפרוש בגיל הפרישה הרשמי .67
הוא קיבל לידיו את מסמכי העזיבה ,הגיש אותם
למס הכנסה ואז הגיע הטוויסט בעלילה  -המעסיק
ביקש שיישאר עוד קצת .האיש שלנו שמח וטוב
לב הפעיל את מכשיר הניווט היומיומי שלו
והמשיך להגיע למקום עבודתו הקבוע.
רק שלאח הגדול היו עבורו תכניות שונות .שומת
מס מפתיעה בגובה של כ־ 250,000שקלים הגיעה
אליו בדרישה להשיב את הכספים שקיבל כהנחה
במס על פיצויים כפורש .בנקודה הזאת פגשתי
אותו  -מבולבל ,מופתע וחסר אונים .זאת לא
הייתה מטרת הפגישה ואף על פי כן שאל אותי:

“אתה יכול לעזור לי? ואם כן כמה זה יעלה?”.
נקבתי בסכום הראשון שעלה על דעתי ,ובאופן
מפתיע שמעתי אותו אומר כן .כתלמיד באותה
התקופה בהסמכה של תואר  C.F.Pצלצלתי
למנהלי הקורס וסיפרתי להם שפניתי ללקוח
וכאשר נקבתי בסכום הופעתי מההסכמה ,ואם
ככה מה עושים עכשיו .קיבלתי הדרכה קצרה
ויצאתי לדרך .בתוך פרק זמן קצר יחסית קיבל
הלקוח את הסכום חזרה.
מכאן התפנינו להכין עבורו תוכנית פרישה
מאחר שהמשרה שלו הייתה לשנה אחת .התוכנית
כללה בקשה לאישור של המשכיות לפוליסות
מבטיחות התשואה שלו ל־ 5שנים נוספות .ניהול
הכספים שלו עבר שינוי והתאמה למצבו כפורש
פוטנציאלי ,ועל פי הנכסים שלו הסתבר שניתן
לעמוד ברמת החיים שהוא חי ויחד עם זאת
העמידה ביעד הייתה ממש על הקצה.
בתום אותה שנה הסכם העבודה שלו הוארך
בשנה נוספת וגם כאן נערכה פגישת עדכון.
השנה השנייה חלפה גם כן ובחידוש ההסכם שלו
עם המעסיק קיבלנו שיחת טלפון ”:הוצע לי לרדת
לחצי משרה ,אני מתלבט מה לעשות” .גם כאן

קיימנו פגישה ושינוי בהערכות ,הכולל משיכת
כספים ממקורות אחרים שהיו לו להשלמת
ההכנסה.
בשנה שחלפה ,הודיע לנו ידידנו על פרישה
סופית .כל מה שהיה כרוך בהעברת הכספים אליו,
כולל ענייני מיסוי ,בוצע וההתאמות למשיכת
הקצבאות שלו טופלו .חשבנו שכאן הסתיים
הסיפור ,אולם לא כך היה.
לפני מספר חודשים החלו להגיע הודעות על
סיום תקופת חמש השנים של הפוליסות מבטיחות
התשואה .מדובר בסכום של  1.4מיליון שקלים
וכאן נוצרה התלבטות האם להפקיד לקופה
שתשלם קצבה או קופת גמל ומשיכת אנונה.
גילו ומצב בריאותו הכריעו את הכף .בימים אלו
מתבצע ניוד של אותם הכספים לקופות גמל
שהותאמו לכך ,כולל הוראות למשיכה חודשית
להשלמה.
כשאני מביט אחורנית אל הלקוח הראשון שלי
והדרך שעשינו יחד מתעצם לו משפט הסיום
הרגיל שלי  -שלעולם לא תצעדו לבד.
הכותב הוא מנהל מרכז הפרישה של לשכת סוכני ביטוח

בשירותי דרך אין בערך
רק
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רגע משפטי

חוק תובענות ייצוגיות

פרופ' זיו רייך מסביר מתי ואיך נגיש תובענה ייצוגית ומה הם הקשיים העומדים בדרך

פרופ' זיו רייך

ח

וק תובענות ייצוגיות מאפשר לאדם
להגיש תביעה אזרחית בבית משפט
מחוזי כנגד גוף כלכלי גדול בשם קבוצה
שנפגעה מהמקרה שבגינו מוגשת התביעה .לאדם
שמגיש את התובענה הייצוגית נגרם עוול קטן
יחסית וכך גם לנפגעים המצורפים לתובענה .אם
כל אחד מהם יתבע בנפרד זה יגרום לעומס על בתי
המשפט מצד אחד ,ומצד שני יגרור עלויות מיותרות,
בזבוז זמן ,טרחה ומאמץ – והכל בעבור סכום "זעום".
לכן קמה התובענה הייצוגית – מקרה שארע לאחד,
ככל הנראה קרה גם לאחרים ,וכאשר נזק קטן מצטבר
לכמות גדולה של אנשים ,מדובר בסכומים גבוהים
מאוד .התובענה הייצוגית "יוצרת" צדק ומטרתה
לאזן בין האזרח הקטן לבין הגופים הגדולים.
מימוש זכות הגישה לבית המשפט על ידי האזרח
מביאה למספר תוצאות :אכיפת הדין והרתעה
מפני הפרתו; מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת
הדין; ניהול יעיל ,הוגן וממצה של תביעות.
בית המשפט שומע את שני הצדדים ורק לאחר מכן
קובע האם יש מקום לקבל את התובענה הייצוגית,
במידה ונקבע כי התובענה אינה מתקבלת  -קמה

סוכן
ביטוח
הצטרף
למאמץ
הלאומי
להפחתת
תאונות

ותרוויח

האפשרות לערער לבית המשפט העליון ,שאם יאשר
קבלת התובענה הדיון יחזור לבית המשפט המחוזי
להמשך טיפול .סעיף  8לחוק תובענות ייצוגיות
מאגד את המקרים בהם בית המשפט יאשר תובענה
כייצוגית.
במקרים רבים כאשר בית המשפט מאשר את
התובענה כייצוגית מתבצע הליך של פשרה בין
התובע לנתבע בחסות בית המשפט ובו נקבע פיצוי
הולם לקבוצת הנפגעים (התובעים) .אם היועץ
המשפטי אישר את הפשרה  -שאר חברי הקבוצה
לא יכולים לערער עליה.
הקשיים בהגשת תובענה ייצוגית:
" .1תובע סידרתי"  -אדם שמבין שהוא יכול
לעשות כסף מלייצר תביעות ייצוגיות ולהגיע
להסכם פשרה עוד לפני שהתביעה אושרה כתובענה
ייצוגית ,זאת מכיוון שחברות גדולות רוצות לשמור
על שמם הטוב – דבר הגורם לעומס מיותר על בתי
המשפט ופיצוי כספי ללא עילה מספקת.
 .2אינטרסים מנוגדים בין התובע לבין יתר הנפגעים
– עלויות התביעה והסיכון הכלכלי הוא על התובע הכותב הוא דיקן בית הספר לביטוח באקדמית
עצמו ,ולכן ייתכן מצב בו התובע יסכים להסכם פשרה נתניה

שלא באמת ממצה את הסכום שהנפגעים יכלו לקבל.
תובענה המוגשת ע"י "תובע סידרתי" ידוע או
תובענה שהמטרה "קנטרנית"  -מכוונת נגד עסק
מסוים ולא לשם פיצוי ראוי לנפגעים  -תידחה.
דוגמה לתובענה ייצוגית שיכולה להתקיים
כנגד חברות הביטוח:
אדם בריא משלם פרמיה קבועה שמחושבת
בהתאם ללוח תמותה לפי גיל ,ככל שהרפואה
מתפתחת הסיכוי למות ממחלות מסוימות הולך
וקטן ולכן משלמים פרמיה בהתאם לתקופה
ובהתאם ללוחות תמותה שנקבעו באותה התקופה.
במצב בו חישוב הפרמיה נעשה לפי לוחות תמותה
לא עדכניים ,אזי הפרמיה המשולמת בהכרח
גבוהה יותר ,אינה כדין וזה מספיק כדי להגיש
תובענה ייצוגית כנגד חברת הביטוח .במידה ובית
המשפט לא מקבל את התובענה כייצוגית – חברת
הביטוח יכולה לדרוש החזר הוצאות משפט וזהו
סיכון מאוד גדול שאדם אחד לוקח על עצמו.

מחיר
בלעדי

לשיווק מערכות
למניעת תאונות דרכים
דרכך
 ₪ 1,500הנחה
ברישיון הרכב*

הנחה
בביטוח חובה*

*בכפוף לרפורמה של משרד התחבורה

לפרטים נוספים >
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נקודה למחשבה

איך התנהלותם של חברי דירקטוריון
טבע השפיעה על קריסת החברה?
התנהלות רשלנית ,בזבזנית וחסרת אחריות של נושאי המשרה מאלצת את חברת טבע לפטר
אלפי עובדים  -מיהם הדירקטורים ,מה תפקידם בחברה ולמי נתונה חובת הנאמנות שלהם?
סו"ב רחל כבודי

א

נו עדים לאחרונה לסערה בעקבות
הפיטורים המאסיביים של עובדי טבע
 אחת החברות המצליחות בישראלובעולם .חברי הדריקטוריון ונושאי המשרה בטבע
מואשמים על ידי ההסתדרות ,שמייצגת את עובדי
חברת טבע ,בהתנהלות רשלנית שהסבה לחברה
נזקים הנאמדים במיליארדי דולרים .במכתב שנשלח
לחברי הדירקטוריון ולהנהלת טבע צוין כי יש יסוד
משפטי להניח כי הם הפרו את חובותיהם כלפי עובדי
החברה .עוד נטען כי עסקאות שביצעה החברה נעשו
כלאחר יד וללא בדיקה מעמיקה של התוצאות ,דבר
שהוליד הפסדי עתק .בנוסף ,החברה חילקה דיבידנד
חרף החובות התופחים וזאת בניגוד לחוק .גם השכר
הגבוה שניתן לבכירי החברה מעורר שאלות לגבי
אופן ניהולה .לטענת העובדים הם משלמים את
המחיר להתנהלות הרשלנית ,הבזבזנית וחסרת
האחריות של מנהלי החברה.
הבעיה נובעת גם מכך שהדירקטורים מרגישים

חובת נאמנות אישית לבעל החברה ולא לאינטרס
הציבורי והעסקי של החברה .נוהגים בהם כמו בובה
על חוט והיושרה האישית ,הערכית והמקצועית
שלהם נכנעת לתכתיב הבעלים.
פוליסה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה הינה
פוליסת אחריות מקצועית למנהלים ונועדה לכסות
טעויות בקבלת החלטות ניהוליות אשר גרמו נזק
כספי .עובד ,בעל מניות או כל צד שלישי אחר
אשר ספג הפסד כספי כתוצאה מהתנהלות רשלנית,
רשאי לתבוע את נושאי המשרה והדירקטורים באופן
אישי ובהיותם מבוטחים תחת ביטוח נושאי משרה
 הפוליסה תכסה תביעות מסוג זה .במקרים בהםהחברה נקלעת לקשיים כספיים ,מהווה ביטוח זה חבל
ההצלה היחיד לתשלום אותן תביעות.
מיהו דירקטור ונושא משרה :כל אדם אשר מונה או
נבחר כחוק כדירקטור ,מנהל כללי או משנה למנהל
הכללי של החברה וכל נושא משרה אשר באופן ישיר
כפוף לסמכות המנהל הכללי וכל אדם אחר הממלא

את הפונקציה לעיל אפילו אם תוארו שונה מהמצוין.
תפקידו של הדירקטור :לדירקטור יש תפקיד כפול
כאשר מצד אחד הוא זה שאחראי להתוות את מדיניות
החברה עליה הוא מפקח ,ומן הצד השני עליו לבקר
ולפקח על התנהלותה .מתוקף תפקידו הדירקטור
הוא הכתובת בכל פעם שעולות תלונות או כשלים
בהתנהלותה של החברה מכיוון שהוא מייצג את
החברה עבור בעלי המניות .אחד התפקידים החשובים
ביותר של הדירקטור הוא לחזק את אמון המשקיעים
בחברה בה הוא מכהן כדירקטור.
הסייגים הבולטים בביטוח דירקטורים ונושאי
משרה :הפקת רווח אישי או יתרון שלא כדין אשר
המבוטח לא היה זכאי לו באופן חוקי ,רווחים בפועל
שנעשו מרכישה או מכירה על ידי המבוטח של
ניירות ערך בחברה .ביצוע בפועל של פעולה לא
ישרה כתרמית או הונאה.
הכותבת היא יו"ר ועדת יחסי ציבור וקשרי חוץ
בלשכת סוכני ביטוח

נשיא הלשכה בישיבת הנהלת MDRT

ישראל :נסייע לארגון לגדול

רוזנפלד הבטיח להצטרף בעצמו למועדון בקרוב מאוד  סו"ב אלון אבן חן" :רוזנפלד הצהיר
כי הוא רואה במועדון את חוד החנית של סוכני ביטוח חיים ופיננסיים בישראל"

ל

ישיבת הנהלת  MDRTישראל
שהתקיימה לאחרונה במשרדי הלשכה,
הוזמנו נשיא הלשכה סו"ב ליאור
רוזנפלד ומנכ"ל הלשכה רענן שמחי .רוזנפלד
הבטיח לחברי הנהלת הארגון כי "נסייע לכם
לגדול" .כצעד ראשון הודיע רוזנפלד כי נציג
מהנהלת הארגון יופיע בכנסים המחוזיים של
הלשכה ויחשוף את יתרונות החברות בארגון.
רוזנפלד" :הארגון הינו בית מקצועי לבכירי
הסוכנים ונותן ערך מוסף לחברים בו .חשוב
שסוכני הביטוח ייחשפו ליתרונותיו".
ויקלמן ,אבן חן ,רוזנפלד ווינרב פרידמן
לדברי סו"ב אלון אבן חן ,יו"ר  MDRTישראל:
עוד מסר אבן חן" :לאחר שהצגנו בהרחבה את
"ליאור ורענן אינם זרים לפעילות מועדון ה־
 .MDRTרוזנפלד הצהיר כי הוא רואה במועדון פעילות ההנהלה הנוכחית והודינו לשיתוף הפעולה
את חוד החנית של סוכני ביטוח חיים ופיננסיים הקיים עם הלשכה ,עברנו לדון בנושאים קונקרטיים
בישראל ושמחי הביע דעה דומה .שניהם הביעו וביניהם הצבת המתווה לכנס הלשכה באפריל,
רצון ונכונות להמשך ולהגברת שיתוף הפעולה שבו מסורתית ,מועדון ' MDRTישראל' אחראי
ליומיים הפותחים לרבות ערב הגאלה .פניתי
בין המועדון ללשכה".
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לנשיא ולמנכ"ל לפעול בהקדם לצירוף כל חברי
הנהגת הלשכה ,העומדים בקריטריונים ,למועדון
ה־ .MDRTנשיא הלשכה הודיע שיצטרף בימים
הקרובים למועדון".
לדברי סו"ב אורית סגל מסחרי ,חברת הנהלה
ואחראית על מחוז תל אביב במועדון" :בישיבה
המשותפת עם ראשי הלשכה הייתה תחושה של
'תקופה חדשה בפתח'; הועלו רעיונות לשיתוף
פעולה להגדלת החברים ,וחשיפה של המועדון
בקרב הסוכנים עם דגש על חשיבות וערך
מוסף שהמועדון יכול לתת לסוכנים צעירים
וחדשים שהצטרפו למועדון" ,סיפרה סגל
מסחרי והוסיפה כי "רוזנפלד ציין את חשיבות
השייכות והחברות במועדון ,והדגיש כי מאוד נהנה
בכנס המושקע שהתקיים בנובמבר האחרון בהרודס
הרצליה .הוא הביע את האמון שיש לו בהנהגה
לשנה הקרובה ואיחל לכולנו בהצלחה".
רונית מורגנשטרן

חדשות הביטוח

אלטשולר שחם ואנליסט חולקות
בהובלת התשואות בענף הגמל

פסגות חותמת את הטבלה בענף בכל טווחי הזמן ,בדיוק בחודש שבו מנכ"לית פסגות גמל פורשת
מתפקידה • אי.בי.אי (מהאחרונות בטבלה) והלמן־אלדובי ,תמזגנה את פעילות הגמל שלהן ב־2018

יובל הירשהורן

תשואות ענף הגמל ,נובמבר 2017
תשואה מצטברת
מתחילת השנה

תשואה מצטברת
ל־ 12החודשים
המסתיימים
ב־11/17

תשואה מצטברת תשואה מצטברת
ל־ 5שנים
ל־ 3שנים
המסתיימות
המסתיימות
ב־11/17
ב־11/17

כלל תמר כללי

11,851,800

0.91%

7.29%

8.26%

10.81%

32.33%

הראל גמל מסלול אג"ח עד  25%מניות

11,554,100

0.58%

5.79%

6.60%

10.86%

30.15%

ילין לפידות גמל מסלול אג"ח עד  25%מניות

5,940,200

0.51%

4.45%

4.70%

10.80%

31.65%

מיטב דש גמל כללי

4,543,873

0.87%

6.34%

7.30%

10.33%

אקסלנס גמל לבני  50ומטה

4,004,800

0.95%

6.95%

7.80%

המסלול טרם רשם פעילות בטווחים אלו

פסגות גדיש אגח עד  10%מניות1

3,121,700

0.43%

3.61%

4.06%

5.92%

18.25%

הלמן אלדובי בר יציב ישראל

3,143,900

0.75%

6.43%

7.09%

8.35%

30.34%

אלטשולר שחם גמל לבני  50ומטה

2,407,547

0.88%

10.79%

12.12%

המסלול טרם רשם פעילות בטווחים אלו

מגדל לתגמולים כללי

1,225,653

0.49%

6.24%

7.13%

9.47%

28.26%

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח עד  10%מניות

1,131,097

0.51%

3.92%

4.52%

6.40%

20.88%

אנליסט גמל ישראל

923,100

0.66%

10.13%

9.57%

19.97%

48.87%

הפניקס תגמולים ופיצויים מסלול לבני  50ומטה

498,000

0.94%

7.45%

8.54%

המסלול טרם רשם פעילות בטווחים אלו

אי.בי.אי קופה לתגמולים ופיצויים מסלול אג"ח ללא מניות191,800 2

0.45%

4.03%

4.39%

6.09%

שם הקופה

יתרת הנכסים
נכון ל־11/17

תשואה לחודש
נובמבר 17

(באלפי שקלים)

ג

ם בחודש נובמבר ניכר כי ברוב טווחי הזמן
המסלולים המובילים של בית ההשקעות
אלטשולר שחם בתחומי הגמל ,ההשתלמות
והפנסיה ,מובילים בהשוואה למתחרים בתשואות
שהם מניבים לעמיתים .בשוק הפנסיה התמונה
בולטת במיוחד ,כשקרן הפנסיה המקיפה של בית
ההשקעות הניבה תשואה של  10.53%מאז תחילת
 11.58% ,2017ב־ 12החודשים האחרונים20.17% ,
בשלוש השנים שהסתיימו ביום ה־ 30בנובמבר
השנה ו־ 43.04%בחמש השנים האחרונות.
התשואה החודשית של קרן הפנסיה לחודש
נובמבר –  – 0.83%אמנם גבוהה במעט מהממוצע
הענפי ( ,0.81%מבין הקרנות שנבדקו) ,אך את
ההובלה החודשית רשמה דווקא קרן הפנסיה
המקיפה של בית ההשקעות הלמן־אלדובי ,אחד
משני מסלולי ברירת המחדל בשוק הפנסיה ,עם
 .0.98%ביתר טווחי הזמן ,הלמן־אלדובי דווקא
נמצע בתחתית טבלת הביצועים –  6.2%מאז
תחילת  10.86% ,2017בשלוש השנים האחרונות
ו־ 28.39%בחמש השנים האחרונות.
מסלול מקפת אישית של חברת מגדל רשם
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את התשואה הנמוכה ביותר בנובמבר – .0.58%
התשואה המצטברת בקרן המקיפה של הפניקס
ב־ 12החודשים האחרונים היא הנמוכה בענף –
.6.05%

גמל
בית השקעות אקסלנס השיא את תשואת השיא
לחודש נובמבר  )0.95%( 2017במסלול שלו לבני
 50ומטה .אלטשולר שחם ,במסלול המיועד לבני
אותה קבוצת גיל ,הוא ששולט (בפער הולך
וגדל) בשני טווחי הביניים –  10.79%ו־12.12%
ב־ 11וב־ 12החודשים האחרונים .בית ההשקעות
אנליסט ממשיך מגמה של חודשים ארוכים בה
התשואה המצטברת שלו במסלול גמל ישראל,
ממשיכה להוביל את הטבלה בטווחי הזמן
הארוכים 19.97% :ו־ 48.87%בשלוש ובחמש
השנים האחרונות ,בהתאמה.
נובמבר לא האיר פנים לפעילות הגמל של בית
ההשקעות פסגות .מסלול גדיש אג"ח עד 10%
מניות שלו רשם החודש את הביצועים המצטברים
הנמוכים בענף ,מקרב החברות שנבדקו – 0.43%

30.62%

18.75%

תשואה חודשית 3.61% ,ו־ 4.06%מאז תחילת
 2017וב־ 12החודשים האחרונים ,בהתאמה,
 5.92%בשלוש השנים האחרונות ו־18.25%
בחמש השנים שהסתיימו ב־ 30בנובמבר .מוקדם
יותר באותו חודש פרשה מתפקידה ענת כנפו־
תבור ,מנכ"לית חברת הגמל של פסגות ,לאחר
כ־ 17שנה בבית ההשקעות .הפרישה ,כך פורסם,
בוצעה משיקולים אישיים.
בשורה מעניינת נוספת נמסרה החודש ,כשבית
ההשקעות הלמן־אלדובי וחברת הביטוח אי.בי.
אי הודיעו על מיזוג פעילות הגמל שלהם ,בכפוף
לאישור הממונה על הביטוח ושוק ההון .צפי
המיזוג הוא לרבעון הראשון של .2018

השתלמות
כמו ביתר התחומים ,גם בענף קרנות
ההשתלמות נראה כי התשואה של בית ההשקעות
אלטשולר שחם היא המשתלמת ביותר בטווחים
הבינוניים .מסלול ההשתלמות הכללי של החברה
הניב  9.28%תשואה מתחילת השנה10.37% ,
ב־ 12החודשים האחרונים ו־ 15.58%בשלוש



חדשות הביטוח



תשואות ענף ההשתלמות ,נובמבר 2017
תשואה מצטברת
מתחילת השנה

תשואה מצטברת
ל־ 12החודשים
המסתיימים
ב־11/17

תשואה מצטברת תשואה מצטברת
ל־ 5שנים
ל־ 3שנים
המסתיימות
המסתיימות
ב־11/17
ב־11/17

אלטשולר שחם השתלמות כללי

18,226,588

0.81%

9.28%

10.37%

15.58%

38.18%

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

14,112,500

0.77%

6.02%

6.39%

13.35%

38.79%

מגדל  -השתלמות כללי

11,114,355

0.49%

6.36%

7.24%

9.71%

28.00%

פסגות שיא השתלמות כללי

9,803,800

0.77%

6.54%

7.22%

10.77%

31.32%

מיטב דש השתלמות כללי

7,746,316

0.80%

6.18%

7.13%

9.72%

30.21%

כלל השתלמות כללי

6,516,262

0.88%

7.89%

7.03%

10.03%

30.43%

אקסלנס השתלמות כללי

5,431,600

0.85%

6.60%

7.46%

11.00%

32.36%

הראל השתלמות מסלול כללי

5,302,100

0.77%

7.17%

8.12%

12.64%

33.27%

מנורה מבטחים השתלמות כללי

3,786,397

0.62%

6.74%

7.86%

10.55%

31.38%

אנליסט השתלמות כללי

3,255,300

0.46%

7.82%

8.39%

15.00%

40.72%

הלמן אלדובי השתלמות כללי

2,507,400

0.76%

6.11%

6.84%

7.74%

28.23%

הפניקס השתלמות כללי

1,699,300

0.87%

7.19%

8.31%

14.28%

35.45%

אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול כללי

715,700

0.87%

7.02%

7.91%

10.51%

31.74%

שם הקופה

יתרת הנכסים
נכון ל־11/17

תשואה לחודש
נובמבר 17

(באלפי שקלים)

השנים האחרונות.
את התשואה הגבוהה לחודש נובמבר השיאה
קרן ההשתלמות הכללית של חברת הביטוח
כלל ( ,)0.88%ואילו את התשואה הנמוכה בענף
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הציג המסלול המקביל בבית ההשקעות אנליסט
( .)0.46%אותו מסלול של אנליסט צבר את
התשואה הגבוהה ביותר ב־ 5השנים האחרונות
(.)40.72%

* המסלולים שנבחרו לבדיקה הם אלו המנהלים
את סך הנכסים הגדול ביותר של כל חברה בכל
ענף ,תוך הימנעות ,ככל האפשר ,ממסלולים
המגבילים הצטרפות (כמו למשל על סמך גיל).
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 ‰מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל ‰ office@rbmedia.co.il

סוכן צעיר

"אני אוהב את פריצת הגבולות
ואת היכולת להיות יצירתי"

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

והשבוע :ירון אהרוני
שם :ירון אהרוני
גיל39 :
מצב משפחתי :נשוי +2
השכלה :תואר ראשון במנהל עסקים
מהאוניברסיטה הפתוחה
התמחות :רישיון בביטוח חיים ואלמנטרי .עוסק
בכל תחומי ביטוחי חיים ובריאות ,פנסיה ,כסף
פנוי ופרישה.
סוכן ביטוח מזה שבע שנים ,ב־ 6השנים
האחרונות עצמאי בעל סוכנות ביטוח השייכת
לסוכנות פרופיט שירותים פיננסים.
מה עשית לפני שהגעת לתחום הביטוח? למה
בחרת דווקא בו?
"לפני תחום הביטוח עסקתי במכירות וניהלתי
מכירות .בכל תחום בו עסקתי הפכתי למקצוען
ולכן האמנתי שאוכל ללמוד את תחום הביטוח
ולהיות בו מקצוען .וכך אכן קרה וקורה ,לקוחותיי
רואים בי  One stop shopלתחום ביטוחי החיים,
הבריאות ,פנסיה ,כסף פנוי ופרישה.
מה אתה אוהב בתחום?
“את האינטרקציה עם הלקוחות ,את פריצת
הגבולות כל פעם מחדש ,את הדינמיות בתחום

אהרוני" .פריצת כל פעם מחדש"

ואת היכולת להיות יצירתי בכל פעם מחדש".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עוד עשר
שנים?

"בעוד עשר שנים אני רואה את עצמי מגדיל
משמעותית את מספר הלקוחות שלי ומעמיק
את הידע המקצועי .אני אוהב את המקצוע ולכן
אשאר בו עוד שנים רבות בעתיד .רק שנהיה
בריאים".
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"סוכן הביטוח הוא מקצוע מאוד נחוץ ,בשונה
'מהסקפטים' והפסימיים ,אני מאמין ש'שוקה' חי
וקיים .אני רואה אותו לא כדמות גזלנית ומגוחכת
אלא כדמות חשובה מאוד והירואית; בפעמים
רבות המרחק בין קבלת התביעה או דחייתה
בידי חברת הביטוח תלוי ב'שוקה' .גם המרחק בין
יציאה לפרישה מכובדת או יציאה לפרישה לא
מכובדת ,תלויה ב'שוקה' .אפילו בנושא הפיננסי
המשפחתי  -השקט הנפשי שסוכן ביטוח יכול
לייצר ללקוח הוא בלתי נתפס”.
איזה טיפים אתה יכול לתת לסוכנים צעירים?
"על הסוכנים הצעירים כל הזמן ללמוד ולהעמיק
את ידיעותיהם בתחום; לשחוק סוליות – כלומר
להגיע להרבה פגישות עם הלקוחות .בנוסף,
לא לשכוח לפנות כל יום למספר לקוחות
פוטנציאלים".

הכנסת תדון במכירה של מכוניות שעברו
תאונות קשות ,מחברות הביטוח לסוחרים
ח"כ מקלב" :רכבים שעברו תאונה קשה נמכרים חזרה לאזרחים ומסכנים את חייהם.
מדובר בפצצה מתקתקת"

מ

זכירות הכנסת אישרה את הצעתו
של ח"כ אורי מקלב (יהדות
התורה) לדיון מהיר בוועדת
הכלכלה לגבי מכירת מכוניות לאחר תאונה
קשה על ידי חברות הביטוח.
בדברי ההסבר להצעתו של ח"כ מקלב הוא
טוען כי יזם את ההצעה בעקבות תחקיר
של ערוץ כאן על שיטת "אובדן להלכה"
שמובילות חברות הביטוח" .מדובר ברכבים ????.
שעברו תאונה קשה מאד ,נמכרים לסוחרים,
אצלם הם עוברים תיקונים רשלניים ולאחר תמימים שאינם יודעים על כך דבר .ברור לכל
מכן הם נמכרים כרכבי יד שניה ללקוחות כי מדובר ברכבים המהווים סכנה ממשית",
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טוען ח"כ מקלב.
לדבריו ,בעולם קיימים מאגרים
המאפשרים שקיפות מלאה של היסטוריית
כלי רכב" .ואולם בארץ ,ממשיכים לעבוד
ב'שיטת מצליח' ,ולראיה המאגר אותו פתחו
לאחרונה חברות הביטוח לציבור נעדר
מידע על רכבים המוגדרים בסטטוס אובדן
להלכה .מדובר בסכנה של ממש לחיי רבים
בכבישי ישראל ויש לשים לכך סוף" ,הוסיף
ח"כ מקלב.
לאור אישור ההצעה לדיון מהיר ,ועדת
הכלכלה תדון בנושא בימים הקרובים.

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

חברות הביטוח וסוכנים ייהנו
מרפורמת המס של טראמפ

ר

פורמת המס הגדולה בארה”ב מזה  30שנה נכנסת לתוקף בינואר הקרוב.
מהרפורמה של נשיא ארה”ב דונאלד טראמפ יהנו גם חברות ביטוח
וסוכני ביטוח ,במידה שהם פועלים במסגרת חברה בע”מ .מעתה ,ישולם מס
של  21אחוז על הרווחים במקום  35אחוז שהיו נהוגים עד כה .מי שייהנו
במיוחד הם המבטחים והסוכנים המתמחים בביטוחי רכוש.
רפורמת מס היא גם בשורה טובה לסוכנויות ביטוח עם הכנסות קטנות שאינן
עולות על  157,000דולר בשנה .הן תהיינה זכאיות לנכות  20אחוז מההכנסות,
וישלמו לפי שיעורי המס של נישומי מס עצמאים ולא לפי שיעורי מס חברות.
רפורמת המס סוגרת את הפרצה בחוקי המס שממנה נהנו
המבטחים בברמודה .היא אפשרה למבטחים האמריקאים עם
חברות בת בברמודה להמנע מתשלומי מס בארה”ב על
ידי רישום ההכנסות מביטוחי משנה במאזני חברות בנות
הפועלות בברמודה ובאיי קיימן .הפרצה הזו נסגרה
עתה והמבטחים האמריקאים יחויבו במס גם על
ההכנסות בברמודה ואיי קיימן.
בשורה טובה לסוכנויות ביטוח

בדיווח נכתב אודות ארבעה מינויים שלא הוגשו לאישור המועצה ,ועל כן לא
נדרשה להצביע עבורם .עמכם הסליחה

ה

זינוק במחירי הביטקוין בשבועות האחרונים אילץ
חברות ביטוח בארה”ב ובאירופה לשלם דמי כופר
גבוהים יותר לעבריינים .זאת בשל הדרישות הגבוהות
יותר של מבקשי הכופר עבור שחרור מחשבים שננעלו או
שהמערכות שלהם שובשו במהלך מתקפת הסייבר.
מייקל טננבאום ,סמנכ”ל של חברת הביטוח השוויצרית
 ,CHUBBמסר כי חלה עליה חדה הן במתקפות על מערכות מחשב של
חברות והן בגובה דמי הכופר שהעבריינים דורשים .הוא ציין שמאמצע השנה
תביעות דמי הכופר זינקו בשיעור ניכר והגיעו לגובה של יותר ממיליון
דולר לשחרור קבצי המחשב ,לעומת תביעות של  17,000דולר לפני כן.
התביעה האופיינית של דמי כופר היא במקרים שהעבריינים לא מאפשרים
נגישות לקבצי המחשב .הם מונעים את הגישה לקבצים עד שישולמו דפי
הכופר הנדרשים.
חברות רבות בארה”ב ובאירופה מבטחות עצמן בפני התקפות סייבר
ודרישות לתשלומי כופר .חברת הביטוח  BEAZLEYמדווחת על גידול של
 70%בכמות התביעות לתשלומי כופר שהגיעה ל־ .260ואילו ענקית הביטוח
 XL GROUPמדווחת שהתביעות לדמי כופר נעות לאחרונה בין 20,000
דולר ל־ 60,000דולר ,בהשוואה לדרישות דמי כופר של  300דולר לפני
תחילת המסחר בביטקוין.

לוח הביטוח

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

לסוכנות ביטוח מובילה ומתפתחת בחיפה דרוש/ה.1 :
חתמ/ת רכב ודירה  -עדיפות לבעלי ניסיון •  .2מנהל/ת
מכירות שטח לפיתוח עסקי למפעלים •  .3סוכן/סוכנת
בעל רישיון לתחום הפנסיוני •  .4מנהל פיתוח מוצר
לתחום הדיגיטציה •  .5לבק-אופיס :מתפעל פנסיוני/
אלמנטארי .קו"חshay@klauzner.co.il :
לסוכנות ביטוח בפתח תקווה דרוש/ה סוכן ביטוח
עצמאי עם רישיון בשני ענפים  -אלמנטארי ופנסיוני,
למספר שעות מצומצם בחודש :בין  10ל 15-שעות.
דרישות נוספות :תיק במס הכנסה ,זמינות בערבים.
ניתן לפנות במייל ,noyuval@gmail.com :או לנייד
.054-2025145

לצורך התרחבות ,לאפיקי הון דרוש/ה :חתם/ת
ביטוח אלמנטרי בעל/ת ניסיון בהפקת פוליסות,
חיתום ועבודה מול סוכנים משרה מלאה אפשרויות
קידום מקצועיות מעניינותהעבודה בצ'ק פוסט
בחיפה קו"ח לפקס .153-4-8414669 :מייל:
 eyal@afikeyhon.co.ilסודיות מובטחת
לסוכנות ביטוח באזור המרכז דרושים סוכני ביטוח
עצמאיים בתחום ביטוחי החיים  /בריאות  /פנסיה
לצרכי שיתוף פעולה  ,עבודה על תיק קיים ולידים
חמים  .יש ליצור קשר :טלפון:
 03-5601444מיילyamit.netaim@gmail.com :
“לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש/ה עוזר/ת
מקצועי/ת ,מנהל/ת תיק לקוחות עם אוריינטציה
לשיווק וניסיון בתחום הביטוח PART TIME OR
 FULL TIMEשפות יתרון-סודיות מובטחת -ק"ח ל:
"ASHBIT22@WALLA.CO.IL
דרוש/ה מנהל/ת תיק לקוחות באלמנטרי עם
אוריינטציה בשיווק וניסיון מוכח לסוכנות ביטוח
ותיקה בראשון לציון מייל toli@toli.co.il :נייד-
0544363697
דרוש/ה מנהל/ת תיק לקוחות באלמנטרי עם
אוריינטציה בשיווק וניסיון מוכח לסוכנות ביטוח
ותיקה בראשון לציון מייל  toli@toli.co.ilנייד-

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערה של חברת הלשכה
לוסי קארו במות אמה

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה
מחמוד קעדאן במות אביו

יהיה זכרה ברוך

יהיה זכרו ברוך

דרושים
לניהול סוכנות ביטוח כשכיר/ה
דרוש סוכן/ת בעל/ת רישיון
פנסיוני ואלמנטרי מנוסה .קורות
חיים יש לשלוח למייל:
421106K@gmail.com

מרים ז"ל

 28 | 16דצמבר 2017

עלי קעדאן ז"ל

0544363697

שכירות משנה
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח חיים במגדל משה
אביב בבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות התפעוליות
הנדרשות אפשרות להתמחות 050-5293836
להשכרה בבניין משרדים חדש ומפואר אפרידר

משרד שקט ומואר ,ונוף לפארק ולים בבית
בסר  ,2קומה  12בני ברק .שטח של  90מ"ר
מחולק בצורה אופטימלית ל 3.5-חדרים
מרווחים ,מטבחון ,פינת קבלה /מזכירות.
מרושת (תקשורת טלפון וכו') .זמין מיידית.
ניתן לצרף אליו חדר גדול נוסף (והגודל
יהיה  120מ"ר) .חניות מקורות .יש חניה חינם
לאורחים בחניון קניון אילון ממול פרטים -
דפנה 03-6128020 :גילה052-3426629 :
ביזנס סנטר ב"אזור" קומה  40 13מ"ר נטו צמוד
למשרד ביטוח וותיק ,אפשרות לשיתוף פעולה
לפרטים 0544-297685:
סוכנות פרוגרס סוכנות לביטוח בעמ מקבוצת זהר
מעמידה חדרים לסוכני ביטוח חיים בקרית אריה
רחוב עמל  58להשכרה לפרטים נא לפנות לשרגא
לידור  0526648456ואו במייל:
shragalidor@gmail.com
להשכרה משרד  35מר" באזור במגדלי אפרידר
החדשים בקומה  13הגבוהה צמוד למשרד ביטוח
ותיק בתחום האלמנטר והחיים .המשרד בסיגנון
וויוורק זכוכית שקופה המפרידה בין המשרדים.
לפרטים 050-5285161 :מאיר
להשכרה בבניין משרדים מפואר אפרידר ביזנס
סנטר באזור .קומה  70 ,11מ"ר מעוצב ומוכן

לכניסה מיידית .כולל מטבח בתוך היחידה וכל שאר
התשתיות 85 .שקל למ"ר כולל ניהול .דוד 054-
david@nehora-ins.co.il ,7304021
להשכרה חדרים לסוכני ביטוח +עמדת מזכירה
+חניה בפתח תקוה במקום מרכזי עם גישה לעורקי
תחבורה ראשיים בדבר פרטים נוספים נא לפנות
ליגאל בטלפון 054-4999954

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש תיק
ביטוח אלמנטארי ו/או חיים באופן מלא או חלקי,
במגוון רחב של אפשרויות כולל אפשרות של
העסקה לטווח ארוך .נייד050-5368629 :
dudi@gamafinansim.co.il
לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה סוכן/ת ביטוח חיים,
פנסיה ופיננסים ו/או אלמנטארי להגדלת תיק ביטוח
קיים ופיתוח תיק חדש ,למעוניין/ת ,תינתן האפשרות
לבניית תיק ביטוח עצמאי קורות חיים נייד050- :
 5368629למיילdudi@gamafinansim.co.il :
למי שמעוניין להסיר מסדר יומו את האדמינסטרציה
והתפעול בתחום הפנסיוני/חיים וגם לא רוצה למכור
את תיק הביטוח -מודל שת"פ מעניין לתפעול התיק
על ידי סוכנות ביטוח ותיקה ומקצועית שתשמר,
תתפעל ותגדיל הכנסותיך שאול050-5293836-
למכירה תיק בטוח משולב אלמנטרי-חיים-גמל
לסוכני נתניה והשרון בלבד עמי 0522562670
לסוכנות ביטוח מובילה בנס ציונה דרוש/ה עובד/ת
למחלקת ביטוח חיים עם ניסיון בגביה יתרון .טלפון
–  0544260833ישראל קורות חיים לשלוח למייל:
israel@di-ins.co.il
סוכנים מכל הארץ המעוניינים להצטרף לקבוצת
פיקוח  -ולקבל תנאים טובים ושירות מהיר מקצועי
ואמין מוזמנים לפנות במייל:
 int_101@walla.co.ilסודיות מובטחת

צילומיםshutterstock :

בגיליון ביטוח ופיננסים הקודם נפלה טעות סופר בדיווח
על ישיבת המועצה הארצית.

זינוק במחירו של הביטקוין:
חברות הביטוח יאלצו לשלם דמי
כופר גבוהים יותר לעבריינים

