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הנבחרים החדשים
השבוע במדור יושבי ראש
הסניפים החדשים – יו"ר סניף
נתניה ויו”ר סניף פתח תקווה

עמ' 11

גיליון מס'  4 … 668ינואר 2018

פג תוקף :המומחים לביטוח
סיעודי מסבירים כיצד
להתמודד בתקופה שאחרי
הביטוח הסיעודי הקולקטיבי
ללא קביעת פרמיות קבועות
שמשולמות לאורך כל חיי
הפוליסות ,עלול להיות גורל
המבוטחים ככל ביטוח על
בסיס קבוצתי  סו"ב איגור
מורי וסו"ב דב ברומר עונים
על כל השאלות הקשות
והבעיות שעלולות לצוץ

מידע סודי

ג'ון גבע מסביר על
הבעייתיות שבחשיפת
פרטי לקוחות של
סוכנויות ביטוח
| עמ' 14

נערכים
לסערה
בעקבות פניות הלשכה
חברות הביטוח
מתגברות את מוקדי
השרות והשמאים
| עמ' 4

עמ' 3-2

פוגעת בנכסי
הסוכן
הממונה ממליצה
להעביר פרטי
הלקוחות של
הסוכנים לחברות
הביטוח  סו"ב
רוזנפלד" :דרישה
לא חוקית"
עמ' 5
 4 | 1ינואר 2018

ליישם את החזון
סגן הנשיא החדש בראיון על
החשיבות שבטיפוח
וקידום מקצועי
של סוכן הביטוח

התניה אסורה
עמלות הסוכנים בגין
מכירת פוליסות לא
יושפעו ממכירת
כתבי השירות
שמשווקות החברות
| עמ' 6

עמ' 8

המדריך למבוטח

המדריך המלא לביטוח סיעודי לסוכני הלשכה
פקיעת תוקפם של הביטוחים הסיעודיים הקולקטיביים מתקרב  סו"ב איגור מורי וסו"ב
דב ברומר מסבירים כיצד יש להתמודד עם הבעיות שמציפים הלקוחות
מערכת "ביטוח ופיננסים"

ב

ימים אלה סוכני ביטוח מוצפים בפניות למניעת עודף ביטוח בבית והוזלת הפרמיה הכללית הסיעודי הקבוצתי?
הלקוחות המודאגים לאור פקיעת התוקף בעשרות אחוזים .ללקוחות שיש להם כיסוי סיעודי
כל עוד אין בביטוחים אלה קביעת פרמיות
של הביטוחים הסיעודיים הקולקטיביים .בקופת החולים לשישים חודשי תגמול בלבד ,או קבועות שמשולמות לאורך כל חיי הפוליסות,
מה לענות להם? איך לנווט את דרכם בין כל לאלה להם יש פוליסות פרט מוגבלות בתקופת עלול להיות גורלם ככל ביטוח על בסיס קבוצתי.
הפתרונות והחלופות? שאלנו את המומחים לביטוח פיצוי ,ניתן להציע הרחבה לכל החיים .פוליסה אמנם לפי חוזר הממונה תוכניות סיעוד של קופות
סיעודי ,סו"ב איגור מורי יו"ר ועדת הבריאות כזו תשולם לאחר חמש שנות המתנה ,תבטיח החולים חייבות להתבסס על מודל אקטוארי של
והסיעוד של לשכת סוכני ביטוח וסו"ב דב ברומר ,כיסוי סיעודי לכל החיים ותהיה מתומחרת באופן אומדן מיטבי ( )Best Estimateשתכליתו איזון
יועץ מיוחד לסיעוד לנשיא לשכת סוכני הביטוח.
אטרקטיבי ביותר ללקוח.
ארוך טווח ,אך לדעתנו מדובר בסכנת התייקרות
מהם החלופות הקיימות ללקוח הנפלט
ג .רכישת כיסוי סיעודי בקופת חולים  -הפרמיות בעתיד לאור השינויים הדמוגרפיים
מהביטוח הקולקטיבי?
מבוטחים מעל גיל  55שלא רכשו ביטוח והתארכות תוחלת החיים .אין במודל משרד האוצר
א .מימוש סעיף ההמשכיות – כל
סיעודי בקופות החולים ושייפלטו כל הבטחה אמיתית לכל החיים ובמיוחד לצעירים
נפלט זכאי להמשיך בפוליסה
מהקולקטיבים בסוף שנה זו ,יוכלו בהווה.
אישית עם חוזה לכל חיים באותה
לרכוש ביטוח סיעודי משלים של
מה העלויות הכרוכות בטיפול סיעודי?
החברה המבטחת על פי הסכום
קופות החולים .הפיצוי הוא ל־60
עלות הטיפול באדם בבית היא כ־ 8,000עד
הקולקטיבי.
בכיסוי
המקורי
חודשים בלבד בסכומים קבועים  10,000שקל לחודש .זאת כולל הוצאות שכר
לפוליסה זו יינתנו הנחות שצוינו
(לפי גיל הכניסה) של  4,500או  6,500מטפלת ,שכר מטפלת מחליפה ,תנאים סוציאליים,
מראש בתוך הפוליסה עצמה או כאלה
שקלים לאשפוז במוסד על בסיס
מחיה ,מזון ועוד .אשפוז במוסד יגרום
מורי
שסוכמו כעת עם הארגון .סעיף ההמשכיות
שיפוי ,ו־ 3,500או  4,500שקלים
להוצאות בין 12,000־ 25,000שקל
מאפשר לרכוש פוליסה אישית ללא הצהרת על בסיס פיצוי לשהייה בבית ללא
(תלוי ברמת השרות) .ההוצאות יגדלו
הבריאות וזאת תוך  90יושם לרוב (בחלק מהמקרים הצהרת בריאות .אופציה זו פתוחה
משמעותית בעתיד הקרוב עקב
הובטחו לארגונים תקופות ארוכות יותר) .יש עד סוף יולי ועדיף לא לחכות לרגע
גידול במספר הקשישים הסיעודיים
לדעת כי מדובר בפוליסת פרט לכל דבר ,וביצוע האחרון .חשוב להבהיר כי בביטוח
בפרט והתארכות תוחלת החיים
ההמשכיות יכול להתבצע על ידי סוכן הביטוח הסיעודי של קופות החולים אין כיסוי
בכלל .בכדי לרכוש את הכיסוי
האישי של המבוטח ואין חובה לעשות זאת דרך לאירוע של תאונת דרכים או עבודה.
הביטוחי המתאים יש צורך להתאימו
סוכן הקולקטיב.
קיים פתרון ביטוחי מיוחד שפותח על ידי
למצב הכלכלי והבריאותי בהתאמה
ברומר
ב .שופינג בין חברות ביטוח – ללקוחות שמצב דב וסיגל ברומר בשיתוף עם חברת הביטוח
אישית .רצוי להיוועץ עם המומחים בתחום
בריאותם תקין מומלץ לבדוק בכמה חברות ביטוח" ,הראל" .יתר המבוטחים בני  55ומעלה שיש עקב מורכבות של נושא הביטוח הסיעודי.
דרך סוכן הביטוח ,אופציות נוספות לכיסוי מתאים להם ביטוח סיעודי בקופות החולים שלהם יאלצו
אם אין לך ביטוח סיעודי כלל ,מה הן זכויותיך
יותר עם הצהרת בריאות .סוכן הביטוח יוכל להסתפק בניצול אופציות ההמשכיות או בתכניות ברגע האמת?
להציע אותו כיסוי במחיר זול יותר או עם ערכי פרטיות אחרות.
חוק בריאות ממלכתי אינו מטיל את האחריות
סילוק גבוהים יותר .ניתן להציע גם ביטוח שנותן
האם הגורל של הביטוחים הסיעודיים המשלימים לנושא הסיעודי על קופות החולים ,אלא על
פיצוי נמוך יותר בבית וגבוה יותר במוסד הסיעודי של קופות החולים יהיה כגורלו של הביטוח המשפחה .אין שום גורם במדינה שמספק



מהן העלויות בביטוחים השונים ובקופות החולים?
עלויות לביטוח סיעוד באחת מחברות הביטוח (לפני ההנחות) לכל אלף שקל תגמול:
גיל כניסה
35
45
55
65
70

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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 5שנים הראשונות
21
31
55
90
131

גבר

המתנה של  5שנים
10
15
22
35
56

 5שנים הראשונות
27
41
63
119
183

אישה

המתנה של  5שנים
17
26
47
86
139

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי עורך ראשי :לירן וייס |
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לפרסום במגזין :אורלי קורן טל' 5977433־korenly1@gmail.com ,054

חדשות הביטוח



את כל העליות הנדרשות (מלבד לאוכלוסיות
החלשות).
ביטוח לאומי מטפל רק במי שהגיע לגיל 67
לגבר ו־ 62לאישה וזאת רק בבית .הביטוח הלאומי
מעניק סיוע של שעות טיפול לאזרח הוותיק
הסיעודי בשלוש רמות 9.75 :ברמה א' 16 ,ברמה
ב' 18 ,ברמה ג' .למי שמעסיק עובד ישראלי
תינתן תוספת של כ־3־ 4שעות שבועיות .ניצולי
שואה יזכו לתוספת של כ־ 9שעות נוספות ברמות
ב'־ג' בלבד .יש לציין שהנזקק הסיעודי הקשה
זקוק ל־ 168שעות בשבוע ולא כפי שניתן היום
ברמות האמורות לעיל.
משרד הבריאות מסייע במקרה אשפוז סיעודי.
המאושפז הסיעודי יכול לקבל מימון שהיה
במוסד על פי הקוד .מהמימון יקוזזו הכנסות
הילדים והכנסות המאושפז עצמו שחסך כל חייו.
סיעודיים מורכבים ממומנים על ידי קופות החולים
בהשתתפות עצמית של המשפחה.
מה מקבלים הנזקקים לסיעוד בגילאי העבודה?
הם יקבלו קצבת שירותים מיוחדים במסגרת
נכות כללית .זאת אם עונים להגדרת ה־( iadlצורך
בסיוע בתפקוד האישי).
האם המתווה החדש של האוצר יפתור את
בעיית הסיעוד בישראל?
המתווה הוצג כהישג ,אך הוא מביא לשיפור מסוים
רק במספר שעות הטיפול השבועיות שיינתנו.
ברובה התוספת תינתן לכ־ 20%מהמטופלים הקשים
ביותר .בנוסף הומלץ על אי קיזוז מהילדים תוך
קיזוז גורף מהורה המאושפז.

מחירי הכיסוי הסיעודי כיום בקופת חולים כללית:

גיל

פרמיה חודשית

0-17
18
19-30
31-40
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81+

 0.00שקל
 0.00שקל
 10.24שקל
 26.61שקל
 36.85שקל
 45.29שקל
 71.68שקל
 89.16שקל
 97.39שקל
 117.97שקל
 150.40שקל
 175.40שקל
 186.75שקל
 195.99שקל

אולי יש כבר ללקוח ביטוח סיעודי ואני אפילו
לא יודע?
ניתן לבדוק אילו ביטוחים יש ללקוח וכמה

תוכנית המיועדת לביטוח דירה
לבעלי משכנתא
לקבלת תנאי התוכנית ומחשבון תעריף ,אנא פנו לחתמים במחוזות
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
אגף אלמנטרי
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הוא משלם עליהם באתר הר הביטוח של משרד
האוצר ועל ידי פניה לחברת הביטוח.
האם יש התנגשות בין ביטוח סיעודי פרטי
ובין ביטוח של קופות החולים ,כך שאני משלם
פעמיים ובקרות אירוע אהיה זכאי רק לתגמול
אחד?
ישנם שני סוגי תגמול בפוליסות הסיעודיות.
פיצוי  -זהו תגמול קבוע ומוסכם מראש בפוליסה
ללא קשר לגובה ההוצאה בפועל .שיפוי  -כיסוי
ההוצאה בפועל על הטיפול הסיעודי (יש להציג
קבלות) וזאת עד התקרה הרשומה בפוליסה.
הפוליסות האישיות הנמכרות היום הן על בסיס
פיצוי .הפוליסות של קופות החולים מכסות
את המצב הסיעודי בבית בצורת פיצוי ולכן
לא קיים כפל ביטוח מול פוליסות אישיות.
לעומת זאת ,הטיפול במוסד מכוסה על ידם
בצורת שיפוי כנגד קבלות עד גובה ההוצאה
בפועל .מכיוון שהפוליסות האישיות שנמכרות
בשנים האחרונות הן על בסיס פיצוי ,לא קיימת
התנגשות גם במקרה בו המבוטח מטופל במוסד.
אולם קיימות פוליסות אישיות ותיקות יותר
(כמו מתנת סיעוד ומדיכל של הפניקס) ,שבהן
התגמול ניתן על בסיס שיפוי .מי שמחזיק
בפוליסה כזו וגם בביטוח של קופת חולים,
ובקרות אירוע סיעודי יטופל במוסד – לא יכול
לקבל החזר מעבר לסכום ששילם בפועל .יחד עם
זאת ,בהתחשב בעלות הטיפול היקרה מאוד כיום
במוסד הסיעודי כנראה יהיה צורך לשלם את כל
כיסוי השיפוי ואף ישאר חוסר.

חדשות הביטוח

בכירי הלשכה הובילו השבוע את ההסברה
על משבר הקולקטיביים בתקשורת
נפתח גם מוקד בשיתוף עם ידיעות אחרונות ,אליו הגיעו כ־ 3,500פניות

ליאור רוזנפלד ,נשיא הלשכה ,בתכנית "לפני החדשות" ,ערוץ 13

ליאור הורנצ'יק .מ"מ נשיא הלשכה ,ב"העולם הבוקר" ,ערוץ 13

חדר המצב לנפלטי הביטוח הסיעודי הקולקטיבי

נאוה ויקלמן ,מומחית לביטוחי סיעוד ,ב"אקטואליות" ,ערוץ 13

איגור מורי ,יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד ,ב"פותחים יום" ,ערוץ 13

בעקבות פניית הלשכה :חברות הביטוח
מתגברות המוקדים לקראת הסופה מחר

יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי מדריך גם את הסוכנים כיצד להערך  גם שרות השמאים יתוגבר על ידי החברות

רונית מורגנשטרן

ב

עקבות פניית סו"ב ישראל גרטי ,יו"ר
הוועדה לביטוח אלמנטרי בלשכה ,לחברות
הביטוח ,הודיעו החברות כי יתגברו את
מוקדי השירות שלהם מחר ,לקראת הסופר הצפויה
בהתאם להתראות השירות המטארולוגי.
גרטי פנה אתמול והבוקר אל כל חברות הביטוח,
שרובן כאמור נערכות ,אך לא כולן ,מסתבר:
"שלמה ביטוח הוציאו מכתב לסוכנים לפיו
הסוכנים יוכלו לפנות לחברה בעת הצורך במספרים
הרגילים ,כשבנוסף נמסר מספר הסלולרי של
שמאי הבית; מנורה הוציאו גם הם מכתב לסוכנים
ובו ציינו שמוקד החברה יתוגבר וכי ניתנה הנחיה
לשמאי החברה להיות בכוננות .באיילון הודיעו
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לסוכנים שהם מתגברים מוקדים וששישה שמאים
יהיו בכוננות במסגרת ההיערכות לנזקי הסופה .כלל
מסרה שמוקד החברה יהיה פתוח גם בשישי ושבת",
מסר גרטי.

גם על הסוכנים להערך
לסוכנים מציע גרטי להיערך גם כן" :כסוכנים
הדואגים למבוטחיהם והנותנים יחס אישי ,אני
ממליץ לפנות למבוטחים בהודעת  s.m.sאו בכל
דרך אחרת ,ולהתריע בפניהם כי בעקבות צפי למזג
אוויר קיצון רצוי כי יישמו את ההמלצות הבאות:
 .1פינוי וניקוי מרזבים.
 .2סגירת פרגולות ומרקיזות.

 .3בבתים ,בדירות גג ,ובדירות עם מרפסות :לדאוג
להכניס עציצים ,כסאות ושולחנות לתוך הדירה.
 .4לבדוק בורות ניקוז.
 .5במקרה של נזק על המבוטח לעשות כל שביכולתו
לצמצם את הנזק ותיקון הנזק במלואו יעשה רק
לאחר הגעת שמאי מטעם חברת הביטוח ואישור
החברה.
 .6יש לתעד ולצלם את הנזק בסמוך למקרה.
גרטי מזכיר לסוכנים כי באתר חברות הביטוח
מופיעים השמאים שאיתם הן עובדות .הוא מדגיש
כי יש לשים לב למבוטחים עסקיים" :מומלץ לבדוק
האם למבוטחים העסקיים שלכם יש כיסוי לנזקי
טבע בפוליסה".

חדשות הביטוח

נשיא הלשכה" :נשמור על הנכס החשוב
ביותר של כל סוכן והוא מאגר הלקוחות"
הממונה על רשות שוק ההון מבקשת לחייב את סוכני הביטוח להעביר את פרטי הקשר של
לקוחותיהם לחברות הביטוח  סו"ב רוזנפלד" :המפקחת מייצרת מונופול של חברות ביטוח"

רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון דורית סלינגר ,ממליצה לחייב
את סוכני הביטוח להעביר את פרטי
הקשר של לקוחותיהם לחברות הביטוח ,וזאת
לקראת רכישת הפוליסה.
כך עולה מתיקון לטיוטת חוזר "צירוף לביטוח"
שפרסמה סלינגר ב־ 1בינואר ובו נכתב" :גורם
משווק ידרוש מהמועמד לביטוח עם קבלת אישורו
לכריתת חוזה הביטוח את פרטיו הבאים :מספר
טלפון נייד; כתובת דואר אלקטרוני; מספר טלפון;
כתובת למשלוח דואר .לאחר קבלת הפרטים על
ידי הסוכן עליו להעביר א פרטי המבוטח ,כמפורט
בסעיף קטן (ח) ,לחברת הביטוח".
הרקע לדרישה הוא הדיגיטציה שהממונה מקדמת
בחברות הביטוח וברשות עצמה לטובת המבוטחים,
כפי שהיא רואה זאת .סלינגר מנמקת את הדרישה
במדיניות רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון להגברת
השקיפות וזמינות המידע לציבור המבוטחים ,וכדי
לאפשר למבוטחים לרכוש או לעדכן את המוצרים
הקיימים ברשותם בצורה מושכלת ,שלטובתם
"הקימה הרשות אתר אינטרנט ,נגיש ופשוט
לאיתור מוצרי הביטוח .האתר מאפשר למבוטחים
לאתר בקלות ובמהירות מידע לגבי התיק
הביטוחי שלהם אצל כל חברות הביטוח ולבחון

בלשכת סוכני ביטוח זכתה הצעת סלינגר
את תנאי מוצרי הביטוח שברשותם .בכל מקום
בו נדרשת חברת הביטוח להעביר מידע למבוטח לביקורת חריפה .סו"ב ליאור רוזנפלד ,נשיא
בכתב ,תאפשר החברה למבוטח לקבל את המידע לשכת סוכני הביטוח מסר בתגובה :״בשנים
באמצעים דיגיטליים בהתאם לבחירתו .על מנת האחרונות נחשפנו רבות למקרים בהם נעשה
לאפשר לחברת הביטוח לקיים חובותיה בעניין שימוש לרעה במידע של גמלאים ,דבר שגרם
למבוטחים חלשים לשלם פעמיים ,ויתר על כן,
עדכון המבוטח ,מוצע לחייב את סוכן הביטוח
זכויות שנצברו במשך שנים נפגעו.
להעביר את פרטי הקשר עם המבוטח
העברת כל פרטי המבוטחים ,שהינם
לחברת הביטוח" ,מסבירה הממונה
נכס של סוכני הביטוח ,לחברות
בטיוטא.
יש לציין ,כי סלינגר מודעת
הביטוח הוא מהלך לא חוקי ,לא
לחשש שחברות הביטוח ישתמשו
חכם ,לא יעבור בכנסת ולא בבג״צ.
בנתוני הלקוחות כדי לשווק להם
הדבר החמור ביותר שהוא מעקר
ישירות ,ולכן היא קובעת בטיוטה:
את התחרות בענף .במקום שעל
"כדי למנוע מצב שבו חברות
כל מבוטח יתחרו מספר של רב של
הביטוח יעשו שימוש שיווקי במידע,
סוכנים ,המפקחת על הביטוח מייצרת
מוצע לקבוע כי על מנת שמבוטח ידע רוזנפלד" .מהלך שיעקר מונופול של חברות ביטוח .לא הכנסת
כי יש באפשרותו לסרב לתת הסכמתו את התחרות בענף" ולא הממשלה יאשרו ב־ 2018מונופול
לחברת הביטוח לעשות שימוש במידע אישי שמסר של טייקונים על המבוטחים .סוכן הביטוח עמל
לצרכים שיווקיים ,על חברת הביטוח לנסח את במשך שנים רבות לבנות מאגר לקוחות נאמן
בקשתה באופן שיהיה ברור כי למבוטח יש אפשרות שהולך אחריו בשל שירות ומקצועיות ,באיזה
לסרב".
עוד מקצוע דורש רגולטור מהמפוקח תחתיו
מנהלי חברות הביטוח ולשכת סוכני ביטוח לחשוף את הנכס החשוב ביותר של העסק והוא
התבקשו להעביר את הערותיהם לטיוטה עד ה־ 31מאגר המידע של הלקוחות? מדובר בסוף מחשבה
בינואר .הדיונים בהערות יתקיימו ב־6־ 7בפברואר .במעשה תחילה ואנחנו לא נסכים לו".

הממונה על שוק ההון אוסרת על חברות
וסוכנים מכירת כפל ביטוח

סלינגר" :תופעת הביטוחים הכפולים פסולה מיסודה ואנו נלחם בה כדי להגן על המבוטחים"

רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
דורית סלינגר ,אוסרת על חברות וסוכני
הביטוח למכור מוצר ביטוח לאדם שמחזיק
ברשותו מוצר זהה ,אלא אם הצהיר על רצונו בכפל
ביטוח והודיע כי הוא מודע למשמעותו.
במטרה לוודא כי לא קיים למבוטח מוצר ביטוח
זהה ,הממונה מחייבת את החברות וסוכני הביטוח
לבצע בדיקה באתר הר הביטוח טרם המכירה.
בנוסף ,מבוטח יבחר האם להציג לחברה או לסוכן
את רשימת מוצרי הביטוח שברשותו או להעניק
הרשאה חד פעמית לשימוש בהר הביטוח .כך
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תגבר הוודאות להתנהלות הוגנת של החברות
והסוכנים בעת הליך צירוף מבוטחים לביטוח.
בנוסף ,וכחלק ממדיניותה של רשות שוק
ההון ,קובעות ההוראות כי חברת הביטוח תשלח
באמצעים דיגיטליים (מסרון או דואר אלקטרוני)
מידע למבוטחים ,אלא אם ביקשו לקבל שירות
באמצעות דואר רגיל .לכן מחייבת הממונה את
סוכני הביטוח להעביר לחברת הביטוח את פרטי
הקשר הנדרשים לכך.
מרשות שוק ההון נמסר ,כי היא השיקה באפריל
 2017את הר הביטוח ,ממשק אינטרנטי חינמי

לטובת המבוטחים שמרכז מידע בסיסי על כל מוצרי
הביטוח (רכב ,דירה ,בריאות וחיים) במקום אחד.
מעל מיליון גולשים כבר בדקו את נתוני הביטוח
שלהם באתר ואיתרו בקלות ובמהירות היכן הם
מבוטחים וכמה הם משלמים עבור כל מוצר ביטוח.
הממונה על שוק ההון דורית סלינגר הוסיפה:
"תופעת הביטוחים הכפולים היא פסולה מיסודה
ויש להילחם בה על מנת להגן מבוטחים .אנו
מעודדים שקיפות מלאה למבוטח במטרה להבטיח
לו הוגנות מרבית ולהגביר את התחרות בין מוצרי
הביטוח השונים".

חדשות הביטוח

חברות הביטוח לא יתנו את עמלות הסוכנים על
מכירת פוליסה של כתבי השירות שהן משווקות
רונית מורגנשטרן

מ

ביקורות שנערכו וכן מפניות ציבור
שהתקבלו ברשות שוק ההון עולה ,כי
חברות הביטוח מתנות את גובה העמלה
לסוכן הביטוח המשולמת בגין מכירת הפוליסה,
במכירת כתב שירות יחד עם הפוליסה  -ככל שלא
נמכר כתב השירות של החברה מופחתת העמלה בגין
הפוליסה" .פרקטיקה זו מעודדת למעשה את הסוכן
למכור למועמד לביטוח מוצר ספציפי שלא בהכרח
בטובתו .על כן מוצע לקבוע כי עמלות סוכני ביטוח
בגין מכירת פוליסת ביטוח ,לא יושפעו ממכירת
כתבי השירות המשווקים על ידי חברת הביטוח.
דהיינו ,כי העמלות הניתנות לסוכן בגין מכירת כל
אחד מהמוצרים לא יהיו תלויות זו בזו".
כך קובעת דורית סלינגר ,הממונה על שוק ההון,
ביטוח וחיסכון ,בטיוטה לתיקון חוזר "הנהגת כתבי
שירות ואופן שיווקם" ,שפרסמה ב־ 1בינואר .2018
הממונה מציעה לחייב את סוכן הביטוח להציג
בפני המבוטח ,בצמוד לכתב השירות החיצוני את
כתב השירות המקביל אשר משווק על ידי חברת
הביטוח" ,זאת במטרה לסייע למבוטח בביצוע החלטה
מושכלת בעת בחירת כתב השירות".

עוד נכתב בטיוטה כי "מביקורות שנערכו עלה כי
חלק מחברות הביטוח מפרשות את החוזר הקיים
באופן מצומצם ,כך שעדיין לא מתאפשרת
באופן מלא רכישה של פוליסות ביטוח
ללא כתבי השירות המשווקים על ידי
חברות הביטוח .מוצע לקבוע כי יראו
התניה אסורה גם באי מתן אפשרות
לרכוש כל פוליסת ביטוח ללא כתבי
שירות ,כך למעשה כתב שירות לא
יהווה חלק אינטגרלי מפוליסת הביטוח.
גרטי
זאת לאור ביקורות בהן עלו מקרים ,שהראו
כי נקבעו מסלולי פוליסה מסוימים בהם לא ניתן
לבטל את כתבי השירות ,בטענה כי מדובר במסלולים
עם מוטיבים ייחודיים .על כן מוצע כי גם בפוליסות
בהן המבוטחים שייכים לקבוצה בעלת מאפיינים
מיוחדים ,כגון מבוטחים בסיכון נמוך ,תהיה בידי
המבוטחים האפשרות לרכוש את פוליסת הביטוח
ללא כתבי השירות הנלווים שמציעה חברת הביטוח",
קובעת הממונה.
עוד מוצע לקבוע ,כי הנחה הניתנת בגין רכישת
פוליסת ביטוח לא תושפע מרכישת כתבי שירות

המשווקים על ידי חברת הביטוח .זאת על מנת
למנוע מצב בו חברת הביטוח מבטלת הנחה
שניתנה במקרה שבו בוחר המבוטח לרכוש
את הפוליסה ללא כתב השירות של חברת
הביטוח.
החברות יוכלו להעיר ולהגיב על
טיוטת החוזר עד ה־ 31בינואר .2017
בתגובה ,אמר סו״ב ישראל גרטי ,יו״ר
הועדה האלמנטרית בלשכה :״הלשכה,
אשר מעודדת את התחרות ,פעלה ופועלת
בכל הזדמנות על מנת לאפשר שהריידרים
יהיו ברי תחרות בתוך הפוליסה ,או מחוץ לפוליסה
והכל לפי בחירת וטובת המבוטח .אנחנו שמחים
שהאוצר תיקן את העיוותים שהיו בחוזר ,כשלים
שמנעו מהסוכן להציע בצורה חופשית למבוטחיו
את האופציות השונות .אנו תומכים בתיקון ומקווים
שיצא לפועל .יחד עם זאת ,החוזר שיצא לא סגר
את הפרצה שחברות הביטוח מתנות הנחות ו/או
פגיעה בעמלות .נדגיש כי הטיוטה שיצאה ,ושעדיין
לא אושרה סופית על ידי האוצר ,תכפיף את חברות
הביטוח לחוזר לכשיאושר".

מרכזי השירות של שגריר  -הכתובת שלך לטיפול בנזקי פחחות וצבע

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

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

חדשות הביטוח

איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר" :בשנת
 2017פדה שוק תעודות הסל כ־ 7מיליארד שקל"
ב־ 2017עלה שווי נכסי ענף תעודות הסל ל־ 97.2מיליארד שקל ,לעומת  96.1מיליארד שקל
שנוהלו בסוף שנת 2016
רונית מורגנשטרן
בשנת  2017פדה שוק תעודות הסל בישראל כ־ 7מיליארד שקל ,מתוכם
כ־ 6.3מיליארד שקל בתעודות סל על מניות בארץ .בחודש דצמבר
 2017המשיכה מגמת הפדיונות ,ונפדו מענף תעודות הסל כ־250
מיליון שקל נוספים .למעשה ,בשנים 2017־ 2016התגברו הפדיונות באפיקי
ההשקעה במניות מקומיים ,מה שמעיב על נזילות המסחר בבורסה לניירות
ערך בתל־אביב ,מאחר שתעודות הסל אחראיות לכ־ 25%מנפח המסחר
במניות בבורסה הישראלית ,והמשך מגמת הפדיונות מורידה עוד יותר את
מחזורי המסחר בבורסה בתל־אביב .אולם ,בניגוד לשנים קודמות בהן כספי
הפדיונות משוק תעודות הסל יצאו להשקעות אלטרנטיביות ,כגון נדל"ן,
הרי שבשנת  2017חלק ניכר מפדיונות בשוק תעודות הסל הופנה להשקעה
אקטיבית בקרנות נאמנות ,כך שמחזורי המסחר בבורסה המקומית לא ספגו
את מלוא הפגיעה" ,כך מסר רונן סולומון ,מנהל תחום פיננסים ושוק ההון
באיגוד לשכות המסחר.
לדבריו ,היקף הנכסים המנוהל בענף תעודות הסל בסוף שנת  2017עלה
ל־ 97.2מיליארד שקל ,לעומת  96.1מיליארד שקל שנוהלו בסוף שנת .2016
"ישנה עליה גם ביחס לנובמב ר  2017שאז נוהלו  96.4מיליארד שקל .ה�ע

"

תכלית מבית מיטב־דש .מחזיקה ב־ 29.2%מהשוק

לייה בשווי הנכסים המנוהלים נובעת בעיקרה מהעליות חדות במדדים של
בורסות רבות בעולם ,ובעיקר בארצות־הברית .בנוסף ,שוק תעודות הסל
הישראלי עדיין רחוק מהשיא שנוהל בפברוא ר  2015בהיקף של  121.6מ�י
ליארד שקל".
סולומון ציין כי "ארבעת מנפיקי תעודות הסל בישראל הגדילו בשנת 2017
את תמהיל המוצרים הנסחרים לשיא כל הזמנים ,ונוספ ו  11תעודות סל ח�ד
שות .כיום נסחרות בבורסה בתל־אביב  692תעודות סל ,מתוכם  434תעודות
סל על מדדי מניות בארץ ובחו"ל 237 ,תעודות סל על מדדי אג"ח בארץ
ובחו"ל ,ו־ 21תעודות מטבע .למעשה ,שוק תעודות הסל בישראל נערך
בדרך האפקטיבית ביותר לקראת המעבר למודל החדש של קרנות סל שיכ־
נס לתוקף ב־ ,2018כך כשתושלם רפורמת קרנות הסל ,תעשיית ההשקעות
הפסיבית בקרנות סל נסחרות תוכל להתמודד ביתר שאת מול ההשקעות
האקטיביות בקרנות הנאמנות ,שכן כל המחקרים מראים ,שלאורך זמן קשה
מאוד להכות את המדד ,וההשקעה העדיפה ביותר לאורך זמן הינה הצמדות
למדדים ,בייחוד כשדמי הניהול בקרנות סל נמוכים משמעותית מקרנות
הנאמנות ,מה שמגדיל את התשואה נטו ללקוח".

מיטב דש מובילה
עוד עולה מהבדיקה של סולומון כי "כ־ 23%מושקע במדדי מניות בארץ,
בהיקף כספי של כ־ 22.3מיליארד שקל ,כ־ 44.5%מושקע במדדי מניות
בחו"ל בהיקף כספי של  43.3מיליארד שקל ,כ־ 23%מהענף מושקע במדדי
אג"ח בארץ בהיקף כספי של כ־ 22.2מיליארד שקל ,והשאר מושקע במדדי
אג"ח בחו"ל ,תעודות ממונפות ,סלי מדדים ותעודות פיקדון".
מבחינת התפלגות המנפיקים ,הרי שנכון לסוף שנת  2017תכלית תעודות
סל מבית מיטב־דש מחזיקה ב־ 29.2%מהשוק ,ואחריה קסם תעודות סל מבית
אקסלסנס שמחזיקה ב־ 28.8%מהשוק .אחריהם נמצאת פסגות תעודות סל ה�מ
חזיקה בנתח שוק של כ־ 26.6%והראל תעודות סל שמחזיקה נתח של 15.5%
משוק תעודות הסל .הראל סל היא גם החברה היחידה בענף שהצליחה לגייס
במאזן חיובי ,ובשנת  2017גייסה מעל  430מיליון שקל" ,הוסיף סולומון.
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חדשות הלשכה

לסגן הנשיא החדש יוסי אנגלמן יש
כבר תכנית עבודה ליישום חזונו

"העצמה ,הכשרה והגדלת הכנסות חברי הלשכה"; הוא מקווה להביא לאקדמיזציה של סוכן
הביטוח כמו עו"ד או רו"ח

רונית מורגנשטרן

ס

ו"ב יוסי אנגלמן ישמש
בשנתיים הקרובות בתפקיד
סגן נשיא לשכת סוכני הביטוח,
אותו הוא יחלוק בקדנציה הנוכחית עם
סו"ב מיכל וינצר ,שתשמש סגנית נשיא
בשנתיים שלאחר מכן.
אנגלמן ,יזם בנשמתו ,אינו מחכה
להצעות והוראות; הוא כבר הפשיל
שרוולים ויש לו תוכנית עבודה ,כשהחזון
שהוא רואה לנגד עיניו בתפקידו הוא
"העצמה ,הכשרה והגדלת ההכנסות של
חברי לשכת סוכני ביטוח".
יוסי אנגלמן ( )62הוא מהדמויות היותר
מוכרות בלשכה; בין היתר ,הוא יזם את
הקמת "מועדון הסניורים" במחוז השרון,
מיזם שהתחבר ל"מיזם הבינדורי" בלשכה,
ובמרכזו התמודדות סוכנים מבוגרים
עם הפרישה הקרובה ושילוב דור צעיר
בעסקיהם ,למי שאין לו דור ממשיך .המיזם
המשותף הפך מפיילוט מוצלח במחוז
השרון לפרויקט שירוץ בכל המחוזות.
אנגלמן נשוי לצביה ואבא לגדי ,גיל ולי.
ב־ 1בינואר העביר אנגלמן את "מפתחות"
הסוכנות שבבעלותו "אנגלמן ובניו,
סוכנות לביטוח בע"מ" שבאבן יהודה,
לשלושת ילדיו; גדי וגיל הם כבר בעלי
אנגלמן" .העצמה והכשרה של סוכני ביטוח"
רישיון ביטוח וגם חברי לשכה ,ולי בת
ה־ 22לומדת לקראת רישיון סוכן" .העסק
והגדלת ההכנסות של חברי לשכת סוכני הביטוח":
הוקם על ידי אבי ז"ל ,ב־ .1951אני הצטרפתי
ב־ .1978הילדים הצטרפו בהדרגה החל מלפני  .1 8סניורים ושילוב בין דורי :המטרה  -הכנת
שנים .אני אשמש יו"ר הסוכנות" ,מספר אנגלמן.
הסוכנים הוותיקים למכירת התיק ,או שילוב
עסקיו של אנגלמן התרחבו מעבר לביטוח ,לאחר סוכנים צעירים במשרדם והכנת הסוכנים לפרישה
נפילת חברת "הסנה" בשנות ה־ 90של המאה בצורה הולמת .התקיימו  2מחזורים מוצלחים עם
הקודמת ,שהותירה את אנגלמן ואביו המומים 66 ,משתתפים של תכנית "פריצת דרך" ,מתוכם
בהיותה החברה העיקרית איתה עבדו .מאז נכנס  8יצרו שותפויות שונות עם סוכנים צעירים.
אנגלמן לתחומים משיקים כמו כתבי שרות ,יצרן הפעילות תימשך בקדנציה זו בכל המחוזות.
של קופת גמל (וויזר גמל) וגם הקמת כפרי "גיל
זהב" לטובת גמלאים (רשת פרוטאה).
 .2מסלול תלת שנתי עם תואר אקדמי :המטרה -
הוא מאחל לליאור רוזנפלד הצלחה רבה כנשיא ,העלאת קרנו של המקצוע לצד מקצועות חופשיים
כי זו טובת הלשכה" :על מנת ליצור קואליציה כגון ראיית חשבון ועריכת דין ,ויצירת סטנדרט
רחבה ללא הפרעות מהשטח ,הצעתי את עצמי מקצועי ואקדמי לסוכני הביטוח של העתיד.
כסגן נשיא ,אותו אחלוק עם סו"ב מיכל וינצר
"לאחר 2־ 3מחזורי לימודים ,נרתום את הממונה
ברוטציה" ,הוא אומר.
על שוק ההון כדי להפוך את המסלול האקדמי
תוכנית העבודה שלו כוללת שש מטרות משנה הנ"ל לדרישה לכל מי שרוצה להיות סוכן ביטוח
שישרתו את מטרת העל "-העצמה ,הכשרה בישראל" מוסיף אנגלמן.
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 .3הכנת המשרד לעולם הדיגיטל :המטרה
 סיוע לסוכן להטמיע כלים דיגיטלייםמתקדמים במשרד .יועץ טכנולוגי ארגוני
ינתח וימפה את צרכי המשרד ,ימליץ על
תשתית טכנולוגית ,תוכנות ,מערכות
אופטימיזציה וכדומה וילווה אותו בתהליך.
גם ועדת הטכנולוגיה תלווה .הכוונה לרתום
את חברות הביטוח להשתתף בדיגיטציית
משרד הסוכנים שלהם על ידי סיוע במימון,
כשההכשרה תהיה באמצעות הלשכה.
 .4השתלמויות מקצועיות :המטרה  -הדרכה
ומתן כלים מקצועיים על מנת להתמודד
עם שינויים מבניים ורגולטורים .באמצעות
סדנאות הכשרה מקצועית ,מתן כל הכלים
המקצועיים לסוכן הביטוח במסגרת המכללה
לביטוח ופיננסים ,והכל במחירים סמליים.
 .5יצירת אפיקי הכנסה נוספים :המטרה
 יצירת אפשרויות והזדמנויות למקורותהכנסה נוספים לסוכן במשרדו כדי שיהווה
 one stop shopעל ידי שימוש מושכל
בלקוחות הסוכן ליצירת הכנסות נוספות,
מהלך שהוחל בו בקדנציה הקודמת,
מתחומים כמו הלוואות ומימון חוץ בנקאי,
ייעוץ משכנתאות ,שירותים והכוונה לגיל
השלישי ,תיווך נדל"ןoffice Family ,
(תביעות רכוש ,צוואות ,טיפולי צד ג׳) שירותים
משפטיים משלימים ,יצירת שותפויות ומיזמים
חדשים בין לקוחות הסוכן" :להציע להם להשתתף
בהשקעות כמו הייטק ,נדל"ן וכד'" ,מסביר
אנגלמן.
 .6שיתופי פעולה למכירה צולבת :המטרה -
בניית שיתופי פעולה בין סוכנים בהתמחויות
שונות; אלמנטרי ,חיים ,בריאות ופיננסים –
לשנע לקוחות ולהגדיל ההכנסות באמצעות
שותפות עסקית בין סוכנים ,שימצו את מאגר
הלקוחות שלהם בצורה הכי טובה .יהיו סדנאות
בנושא במכללה של הלשכה לקבוצות של סוכנים
המעוניינים בחיבורים אלו ,על מנת להגדיל
הכנסות ,וגם סדנאות בחברות הביטוח עם מרצי
המכללה ,תוך יצירת שיתופי פעולה עמן על בסיס
הסוכנים שעובדים איתן.

פרישת השבוע

רון קשת

האם תכנון פרישה זה רק מיסוי
ומספרים?

ת

כנון פרישה אינו הליך קל ,ולא ניתן
לחשוב על צעד כזה ללא מעורבות
רגשית .לכן ,השבוע אתייחס אל ההשפעה
של הרגש ברמת המיקרו והמקרו בכל מה שנוגע
לתכנון פרישה .זהו חלק חשוב בתהליך שאנו חייבים
לקחת בחשבון .במקביל להליך של בדיקת נכסים,
הפורש צריך גם לחשוב על רצונות המשפחה שלו,
אלו צעדי פרישה טובים למשפחתו ואלו מזיקים.
תהליך הפרישה אינו טכני ,כל תא משפחתי מגיע
עם דגשים אשר חשובים לו בתהליך הפרישה וצריך
לערוך תיאום ציפיות בין הציפיות לעשייה בפועל.
הדגשים אשר משפחות נוטות להגיע איתם
לפגישות הינם רבים ,להלן כמה דוגמאות:
 )1למרות הפרישה ברצון ,המשפחה מעוניינת
לשמור על אותה רמת חיים.
 )2חלוקה של הנכסים לחד פעמיים או קצבתיים
וההמלצה למימוש תוך כדי הגנה על בן או בת הזוג
במקרה של פטירה.
 )3רצון המשפחה להבין בשפה פשוטה את כל
תכניות הצבירה שנצברו עד הפרישה.
 )4להבין כיצד המיסוי עובד כעת.
בעזרת דגשים אלו ועוד ,אנו סוכני הביטוח

מתחילים לפעול למען הכנת תכנית פרישה
מסודרת למבוטח .תוך כדי הכנת התכנית אנו
צריכים להתחשב בדגשים של המשפחה וברצונות
שלהם ,חשוב גם לתאם רמת ציפיות הגיונית .בניית
תכנית פרישה דורשת שיתוף פעולה מוחלט ומלא
בין המבוטח למבטח ,רק דרך שקיפות מוחלטת ניתן
לתכנן פרישה מוצלחת למבוטח.
למה אני מדבר על שקיפות מוחלטת? מבוטחים אינם
ששים לגלות לסוכן כיצד ואיך הם חיים ,אך בפועל
הם חייבים להבין שאם ברצונם לקבל תכנית פרישה
יעילה אז הם חייבים להיות גלויים .מה זה אומר?
בני המשפחה יצטרכו לקבוע יעדי חיים בכמה
רבדים:
 )1רמת חיים בסיסית.
 )2חופשות ונסיעות בארץ ובחו''ל.
 )3קניית והחלפת מכוניות.
 )4סיוע לבני המשפחה ברמה השוטפת והחד פעמית.
רבדים אלה הם חשובים מאוד לבני המשפחה
ולעיתים מתגלה חוסר הסכמה בין שני בני הזוג
וכמתכנן פיננסי עליך לנווט ולהסביר את החשיבות.
שלב זה הינו חשוב מאוד לנו כסוכני ביטוח ,אנו
צריכים לדעת לעיתים לגשר ולעיתים פשוט

להחליק על חוסר ההסכמה ,זאת מבלי לוותר על
הידע שלנו ועל הנראות המקצועית .פעמים רבות
עולות נקודות שהסוכן חייב להתייחס אליהם ,הן
קריטיות למען הכנת תיק מבוסס מוצלח למבוטח.
להלן מספר דוגמאות שהוזכרו בפרקים קודמים:
 .1לקוח עם אופציה לקצבה גבוהה וסכומי כסף
משמעותיים ששולמו לפיצויים .בעקבות המידע על
מצב בריאות חל שינוי בהמלצות
 .2בני זוג מסודרים כלכלית שהסתבר שישנו צורך
בטיפול בבן שאינו מסוגל לקיים את עצמו.
 .3סיפור הפרישה של הגברת כהן שמהתבוננות
ותחקיר של הוצאותיה מצאנו ביטוח סיעודי שלא
שולם לה וזיכה אותה עד היום בסך של  1.2מיליון
שקלים.
דוגמאות אלו ועוד הינם עדות לערנות שאנו,
סוכני הביטוח ,צריכים להיות קשובים וערניים
בכל התהליך למען הלקוח .אסכם את הפרק של
השבוע הזה בתובנה שככל שנדע יותר ,נתאמץ
ונחקור הפתרונות יהיו באיכות גבוהה יותר.
הכותב הוא מנהל מרכז הפרישה בלשכת סוכני
הביטוח

סו"ב שלום ואנו ז"ל הלך לעולמו השבוע
סו"ב אלי אנגלר" :האמין בשליחות ,ניהל ביושר ,בנאמנות ובמקצועיות ובעזרה לכל אחד"

מערכת "ביטוח ופיננסים"

ס

וכן הביטוח שלום ואנו נפטר בתחילת אהבת להיות מאחורי הקלעים והלשכה בפרונט.
השבוע והלך לעולמו בגיל  .79ואנו ז"ל ,אתה אף היית זה ששכנע אותי להתמודד לתפקיד
סוכן ביטוח ופעיל בלשכה כיו"ר מחוז יו"ר הסניף הצפוני ומשם לתפקיד נשיא הלשכה.
חיפה והצפון וכיו"ר המועצה הארצית ,תפקיד
ביקרתי אותך לפני כחודשיים בביתך ולמרות
בו כיהן במשך  9שנים .לפני הקריירה
מצבך עדיין תכננת את אירועי ההתנדבות
הביטוחית שלו היה שחקן כדורגל במכבי
הבאים והיום אני עומד כאן לפניך
חיפה בשנות ה־ 50ותחילת שנות ה־,60
ומספיד אותך .אתה חסר לי חבר .בשמי
ואחר כך שדר ופרשן ב'שירים ושערים'
ובשם הסוכנים ולשכת סוכני ביטוח
וכתב חדשות הספורט שנים רבות.
תנחומי למשפחה .יהי זכרך ברוך".
בהלוויה שהתקיימה ביום רביעי השבוע
סו"ב אלי אנגלר ,יו"ר ליסוב לשעבר,
ספד לו נשיא הלשכה לשעבר ,סו"ב אריה שלום ואנו ז"ל אמר" :הלך לעולמו אדם איש אשכולות שהיה
אברמוביץ:
מעורב בתחומים רבים בחייו .בעיסוקו כסוכן
"שלום חבר יקר ,כשנכנסתי לעולם הביטוח ביטוח האמין בשליחות ,ניהל ביושר ,בנאמנות
(בשנות השבעים) אתה היית מודל לחיקוי והערצה ובמקצועיות ובעזרה לכל אחד .היה פעיל בלשכת
וכבר אז פעלת רבות לעזרת הסוכנים ובעיקר סוכני ביטוח במשך שנים רבות כיו"ר מחוז חיפה
בפעילות התנדבותית בלשכת סוכני ביטוח .שם גם והצפון וכיו"ר המועצה הארצית .היה פעיל גם
כיהנת ,בין שאר תפקידך ,בתפקיד הבכיר והמכובד ככדורגלן עם גאוות יחידה .ברדיו שימש כשדר
כיו"ר המועצה הארצית.
בתכנית 'שירים ושערים' .רבים זיהו את קולו
"ההכרות האישית בינינו החלה לפני  15שנה ומאז והתלהבותו.
פעלנו רבות בפעילות התנדבותית ,אתה בצניעות
"היה פעיל כחבר בארגון "הבונים החופשיים" ,חבר
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באגודת הנאמנים של מכבי חיפה וקיבל את תעודת
יקיר העיר .נאחל לו שלווה בעולם הבא כפי שהיה
רוצה שתהיה לנו .נוח בשלום על משכבך".
סו"ב רובי ברק ,שהיה חבר קרוב של ואנו ז"ל
שנים רבות ,ספד לו" :הכרנו מסוף שנות השבעים
עד היום .במשך  9שנים היה יו"ר המועצה הארצית.
הוא היה סוכן גדול ,פעיל ובעל מוניטין של אדם
ישר ,הגון וטוב לב .כולם אהבו אותו".

לשכת סוכני ביטוח אבלה
על מותו של יו"ר המועצה
הארצית לשעבר,

שלום ואנו ז"ל

ומשתתפת בצער המשפחה.
שלא תדעו עוד צער

רגע משפטי

איזון אקטוארי בנוגע לחיסכון פנסיוני
פרופ' זיו רייך מסביר איך חוק החלוקה הפנסיוני עשוי למנוע סכסוכים מיותרים
בין בני זוג שהתגרשו ולהסדיר את המחלוקות המשפטיות הנוגעות לפנסיה
פרופ' זיו רייך

ח

וק חלוקה פנסיוני פורסם
באוגוסט  2014ונכנס לתוקף
בפברואר  ,2015מטרת החוק
הינה מענה לחלוקת חיסכון פנסיוני בין
בני זוג שהתגרשו לפני מועד הפרישה
של בן הזוג החוסך .הבעיות העיקריות
שהובילו לחקיקת חוק חלוקה פנסיוני הן
בעיקר משפטיות מאחר והחיסכון היה על
שם החוסך והוא היה מקבל החלטות מבלי
להתחשב באינטרסים של בן הזוג הגרוש.
בנוסף בן הזוג הגרוש היה צריך לדרוש
ישירות את הכסף מבן הזוג לשעבר וגם
במצב שבני הזוג התגרשו ובן זוג אחד
נפטר יצר בעיה ,בן הזוג שנותר בחיים הסדרת המחלוקת המשפטית בחלוקת החיסכון הפנסיוני
לא היה זכאי לקבל מהכספים שחסך בן
הזוג הגרוש.
ובמקרה של צבירת כספים החלוקה הפנסיונית
הגוף המשלם יהיה מחויב ברישום הערה של תתבצע בתוך  45יום ממועד רישום ההערה.
פסק הדין לטובת בן הזוג לשעבר ,רישום פסק
בחוק חלוקה פנסיוני קיימים שני סוגי חלוקה:
הדין מותנה בהגשת הבקשה לגוף המשלם על " .1חלוקת אורך"  -להסדרי צבירת זכויות
ידי בן הזוג לשעבר .תוך  14יום מרישום ההערה מצב בו הגוף המשלם שומר על חיסכון פנסיוני
חובת גוף המשלם לשלוח הודעה לחוסך ולבן מאחוד על שם החוסך וכאשר תתבצע חלוקה
הזוג לשעבר לגבי רישום הבקשה באמצעות דואר הגוף המשלם יהיה כצינור להעברת הזכויות לבן
רשום .במידה ופסק הדין בעניין החלוקה לא עולה הזוג השני ,עד למועד המימוש מתקיים ניהול
בקנה אחד עם הוראות החוק הגוף המשלם יכול לא משותף של בני הזוג .במקרה זה בזמן שבו תשלום
לקיים את החוק.
על ידי הגוף המשלם קצבת פרישה לגמלאי או
החלוקה תתבצע על פי צו בית המשפט שבו יהיה סכום הוני ,יועבר לבן הזוג לשעבר הסכום לו
רשום משך התקופה המשותפת ,מועד הפירוד ,הוא זכאי בהתאם לשיעור להעברה שנקבע בפסק
השיעור להעברה שלו זכאי בן הזוג לשעבר שלא הדין .בקרנות פנסיה ותיקות ופנסיה תקציבית
יעלה על מחצית היתרה הצבורה או משיעור תופחת קצבת הפרישה בשיעור שיממן את בן הזוג
השיתוף ובצבירת כספים יהיה אחיד למרכיבי לשעבר כזכאי לקצבת שאירים .סכום זה יחולק
התגמולים והפיצויים .רכיב הפיצויים בחשבון באופן שווה בין בני הזוג .עמית לא יוכל לבצע
החוסך יועבר אליו לאחר המועד שבו נודע לגוף משיכת כספים שלא בדרך של קצבה ,דחיית
המשלם כי החוסך זכאי למשוך אותו .במקרה של פרישה או העברת כספים לקופת גמל אחרת ללא
צבירת זכויות החלוקה תתבצע במועד המימוש הסכמת בן הזוג לשעבר.

עסק
בקליק

תמונת
סוכן
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בעלי
מקצוע
בקליק

תאונות
אישיות
בקליק

תמונת
מעסיק

ריסק
בקליק

תמונת
עמלות

תמונת
לקוח

הכותב הוא דיקן בית הספר לביטוח באקדמית נתניה

המכלול שלי

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

b17396/18143

אתר
הלקוחות
החדש

מענקית
(מחלות קשות)
בקליק

דירה
בקליק

" .2חלוקת רוחב"  -להסדרי צבירת
כספים ,חלוקת החיסכון הפנסיוני לשני
חשבונות נפרדים כאשר לכל אחד מבני
הזוג יהיה מעמד עצמאי בחלקו כלפי הגוף
המשלם .על הגוף המשלם חלה גם החובה
לפתוח חשבון חדש על שמו של בן הזוג
לשעבר בכדי להעביר את הכספים וזאת
בהתאם לפסק הדין .החשבון החדש של בן
הזוג לשעבר יהיה במעמד של מבוטח לא
פעיל העברת הכספים תחויב במס בהתאם
להוראות מס הכנסה וסכום המס ינוכה
באופן שווה משני בני הזוג .בחשבון זה
לא יהיה ניתן להפקיד תשלומים אלא רק
באישור של הגוף המשלם בהתאם לכללי
ההצטרפות שלו.
ישנם מקרים בהם הגוף המשלם לא יבצע חלוקה
פנסיונית :אם קיים עיקול או שיעבוד על החשבון;
אם קיימת יתרת חוב בשל הלוואות ולאחר
העברת הכספים יתרת החוב להלוואה תעלה על
הסכום המרבי שהעמית רשאי לקבל; אם העמית
הפך לגמלאי; אם סכום העברה לבן הזוג עולה
על היתרה הצבורה שנותרה בקופת הגמל לאחר
תשלום קצבת פרישה חלקית ,ובמידה וקיים צו
המונע את העברה.
במידה והעמית נפטר בערב העברת הכספים לבן
הזוג לשעבר ועלות הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות
מושפעת ובין היתר גם סכום היתרה הצבורה,
שאיריו של העמית יהיו זכאים בהתאם להסדר
החל על המוצר הפנסיוני ,לקצבה בסכום השווה
למכפלת הקצבה לשארים ביחס שבין ההפרש בין
התחייבויות קופת הגמל ובין הסכום המועבר לבן
הזוג להתחייבויות קופת הגמל.

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 נתניה ויו"ר סניף פתח תקווה
סו"ב שי שדה – יו"ר סניף נתניה

סו"ב איילת דן  -יו"ר סניף פתח
תקווה

סו"ב שי שדה נכנס במרץ רב לתפקידו כיו"ר
סניף נתניה החדש ,וכבר החל ביוזמות מקוריות
וחדשניות .כך למשל ,הציע שדה ,המשמש
כמרצה בביה"ס לביטוח של המכללה האקדמית
נתניה ,לדיקן המכללה פרופ' זיו רייך ,להקים
"קליניקה ביטוחית" ,אליה יוכלו להגיע אזרחים
שלא קיבלו פיצוי המגיע להם מחברות ביטוח .אותם מבוטחים ייפגשו
ב"קליניקה הביטוחית" ,שתמוקם בשטח המכללה ,עם סוכני ביטוח שהם
גם עורכי דין ויקבלו הכוונה וייעוץ בהיבטים משפטיים ואחרים להמשך
ההתמודדות עם חברת הביטוח .פרופ' רייך וגם נשיא לשכת סוכני ביטוח
סו"ב ליאור רוזנפלד ,קיבלו את היוזמה בברכה ,כשהכוונה בלשכה להעתיק
אותה למקומות נוספים ברחבי הארץ.
שדה ,שבקדנציה הקודמת כיהן כיו"ר תת הוועדה לגיוס חברים בלשכה,
הוא בעל רישיון סוכן מזה  11שנה ומתמחה בביטוח רכוש לעסקים בעיקר.
הוא גם מרצה בתחום זה במכללת נתניה .שדה נשוי לסמדר (גם היא סוכנת
ביטוח) ואב לשלושה בנים – מאור ( ,)7אבינעם ( )5ולביא ( .)3הוא דור
שני בעסקי הביטוח המשפחתיים שהקים אביו סו"ב רמי שדה ,שכוללים
היום שלוש סוכנויות ביטוח – שתיים בנתניה ואחת בפתח תקווה .בחברה
המשפחתית עובדים גם אמו של שדה ,אחיו וחמותו.
סניף נתניה הוא גדול יחסית ומונה  180חברים ,אך שדה מבטיח שבתום
הקדנציה שלו יהיה סניף נתניה הגדול ביותר במחוז השרון "עם עוד 100
חברים לפחות" ,לדבריו.
בהתייחסו ליחסי סוכנים וחברות הביטוח ,מדגיש שדה את הדילמה התמידית
בה נמצא הסוכן ,שמצד אחד מקבל את העמלה מחברת הביטוח ומצד שני חייב
לשמור על טובת הלקוח ,וקובע" :מדובר במלאכה מורכבת ,כי טובת הלקוח
נמצאת בראש מעייננו" .לדבריו ,השיווק הישיר של חברות הביטוח הוא טעות
מבחינתן ,כי הן מאבדות את הקשר האישי עם הלקוח ,אותו הן מקבלות רק
באמצעות סוכן הביטוח" :האינטרס של החברות צריך להיות דווקא להגדיל
את מספר סוכני הביטוח בשוק כדי להגדיל את יכולת השיווק שלהן .לשם כך
הן צריכות להוריד לסוכנים כלים דיגיטליים במקום לשמור אותם לעצמן".
במסגרת תכניותיו לסניף מתכוון שדה לבצע עבודה אינטנסיבית לחיזוק
הקשר בין הסוכנים" :הנטוורקינג עוזר להגדלת ההכנסות" ,הוא מסביר ומוסיף
יוזמה חדשה אחרת" :אני מתכוון להקים פורום של בעלי עסקים בנתניה –
עורכי דין ,רואי חשבון ,סוכני ביטוח ועוד ,כדי שישתפו ביניהם פעולה".
שדה ממליץ לחבריו הסוכנים לשים דגש על הביטוח העסקי" :אין בית עסק
שיכול להסתדר בלי סוכן ביטוח .אל תחששו מעולם ביטוח העסקים ,כי זה
העולם שנהיה בו הכי הרבה בתוך כמה שנים".
גם במסגרת המפגשים המקצועיים של הסניף והמחוז ,מתכוון שדה לשים דגש
על ביטוח עסקים ,ונושאים מקצועיים נוספים כמו ביטוח אחריות מקצועית,
בריאות ועוד" :בכל הכשרה כזאת הם ילמדו כמה שעות את הנושא כך שיהיו
מקצועיים ויידעו מה רלוונטי היום בתחומים מסוימים ומה מתאים ללקוחותיהם".
לבסוף ,יש לשדה גם מסר לסוכני הביטוח" :לא לפחד לפגוש לקוחות;
לתת ללקוחות את הצד המקצועי ולא לחפש את המחיר ,אלא לעזור למבוטח
לקבל את ההחלטה שלו בצורה מושכלת".

סו"ב איילת דן ( )45מקריית אונו היא
סוכנת ביטוח מזה כ־ 7שנים .איילת החלה
את דרכה בעולם הביטוח כסוכנת ביטוח
ימי ,בעבר עבדה בחברת שילוח והיא
בעלת ניסיון רב בביטוחי יצוא יבוא .מהר
מאוד היא הבינה כי עליה להתמחות גם בשאר ענפי הביטוח על מנת
לעטוף את לקוחותיה בכל הכיסויים אותם הם צריכים .כיום איילת
מורשית בכל תחומי הביטוח ומחזיקה משרד עצמאי בקרית מטלון
בפתח תקווה.
דן נשואה ליהודה ואם לשניים  -אופק ( )19ונעה ( .)15.5חוץ
מתפקידה בלשכת סוכני הביטוח כיו"ר סניף פתח תקווה .היא גם
פעילה בעיר מגוריה ,קריית אונו ,כחברת מועצת העיר וכנציגה
בוועדות העירייה :מכרזים ,רווחה ,איכות הסביבה והנחות .בנוסף,
כיהנה כיו"ר מרכז הספורט המקומי.
דן מעידה על עצמה שהיא "סוכנת ביטוח הרואה תמיד את חצי
הכוס המלאה" .חשוב לה להבהיר נקודה זו מכיוון שלדבריה "עצם
הבחירה במקצוע סוכנת הביטוח היא בחירה בהתמודדות מאתגרת
יומיומית ,שמאפשרת קשר אישי עם הלקוחות ודאגה לביטחונם,
רווחתם ועתידם .הסיפוק מהעבודה גובר על כל אתגר ,ומניסיון חיי
למדתי כי מקשיים רק אפשר להתחזק ,לצמוח ולפרוץ גבולות כל
פעם מחדש ,היא מסבירה.
לדן יש ביקורת על חברות הביטוח ביחסן לסוכניהן" :מצד אחד
היצרנים צריכים את המשווקים שזה ברובם סוכני הביטוח ,ומצד שני
מקימים פלטפורמה עצמאית מקבילה .חברות הביטוח צריכות להבין
שמוקדן לעולם לא יחליף סוכן ביטוח וגם לא סוכנת .מוקדן ,טוב ככל
שיהיה ,לעולם לא יסתכל על התיק הביטוחי הספציפי אותו הוא יכול
למכור לעומת סוכן או סוכנת טובים אשר יראו את הלקוח ויתאימו לו
את הפוליסה" ,היא טוענת.
לטענתה ,חלק מעודף הרגולציה נובע מבעיות בפעילות המוקדים
מול הציבור" ,ועל מנת לאזן את פעילויות המוקדים הפיקוח מוציא אין
ספור חוזרים ,טלאיי חוזרים ותוספות חוזרים אשר ברובם רק מכבידים
על הסוכנים ואינם מטפלים בבעיית המוקדים".
במסגרת תפקידה דן מתכוונת לפעול מול האוצר "כדי לתמחר
את עלות השימוש במסלקה כראוי ולא כמס על הציבור החלש",
היא אומרת ומסבירה" :לא הגיוני שעל מנת לפתוח קופת פנסיה
למי שחסך כספים מועטים או לא חסך כלל כגון חייל משוחרר,
ישלמו על בדיקת מסלקה פנסיונית שתוצאותיה עקרות מתוכן,
וזאת על מנת לממן בדיקות מסלקה פנסיונית לציבור המבוסס".
בתפקידה כיו"ר סניף פתח תקווה מתכוונת דן לפעול להנגשת
שירותי הלשכה לסוכני הסניף ,להגדלת ארגז כלי העבודה והידע וכן
לחיזוק הקשר בן סוכני הסניף ,הלשכה וחברות הביטוח" .כי ביחד נהיה
חזקים יותר" ,היא מדגישה לסיכום.

ליצירת קשר עם סו"ב שדהshay@sadeh.biz | 052-6539106 :

ליצירת קשר עם סו"ב דןayelet@adins.co.il | 054-5606962 :
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לשכת סוכני הביטוח מציגה

זו ההזדמנות שלך להכיר את המערכת מקרוב
ולהרוויח בגדול!
הכיר מוצרים
ל חדשים
הנושקים
לתחום
להגדיל
את סל
המוצרים

לדעת
להשתמש
במערכת

להכיר את
כלי השיווק
הדיגיטליים

להגדיל
מכירות

לתקשר
דיגיטלית
עם
הלקוחות

להכיר את
כלי הניהול
במערכת
להשתמש
בדו"חות
המערכת

אנו מזמינים אותך להצטרף להדרכות שלנו
על המערכת הדיגיטלית המתקדמת MarketPRO -
 | 10:00 | 17/01/2018המכללה לביטוח ופיננסים
 | 17:00 | 06/02/2018מכללת עדיף
 | 17:00 | 22/02/2018מכללת עדיף

להרשמה להדרכה >
מהי זירת ה?MarketPro-

2018הינה זירת הפצת מוצרים ושירותים על ידי סוכני ביטוח ,הנגישים לבתי אב ולעסקים קטנים ובינוניים .זוהי פלטפורמה דיגיטלית
MarketPro
 4 | 12ינואר
מתקדמת ,ראשונה מסוגה בארץ ,המאפשרת ניהול שיווק של מוצרים ,מכירת מוצרים ומערכת התחשבנות שקופה מול גורם אחד.

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

סוכן צעיר

“סוכן הביטוח יהיה איש המקצוע שילווה
את לקוחותיו בכול התחומים הכלכליים”
בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו 

והשבוע:אמיר נאסר
שם :אמיר נאסר
גיל30 :
מצב משפחתי :רווק
עיר מגורים :טירה
השכלה :תואר ראשון בביטוח ממכללת נתניה
התמחות :רישיון סוכן ביטוח כללי  -עוסק בכל
תחומי הביטוח האלמנטרי .עוסק בתחום מזה
שנתיים .סוכן עצמאי בעל סוכנות ביטוח צעירה
שהקים בשנה האחרונה.
מה עשית לפני שהגעת לתחום הביטוח ולמה
בחרת דווקא בו?
“אני מגיע מעולם החשבונאות והכספים .עסקתי
בניהול חשבונות בכמה חברות פרטיות לפני
שהתחלתי לעסוק בביטוח ולפני שהחלטתי
ללמוד ביטוח .בחרתי בעולם הביטוח כי הוא
עולם מאוד מעניין ומאתגר וצומח למגוון
נושאים ,מה שמחייב את הבוחרים בו להיות
מקצוענים בגלל התחרות והידע הנרחב הנדרש
בעולם הפיננסים".

ביטוח בעולם

נאסר

מה אתה אוהב בתחום?
“תחום הביטוח הינו תחום דינמי מלא תנועה
וחדשנות .במקביל לעידן המהירות והטכנולוגיה

דוד ליפקין

מבטחת בריטית הנפיקה פוליסה
מותאמת לעסקים קטנים

ח
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מהפכה בביטוח הימי :אניות
אוטונומיות

צ

פו למהפכה בביטוח הימי בשנים הקרובות .האניות החדישות שייכנסו
להובלה הימית תהיינה אניות אוטונומיות ,אשר יופעלו על ידי
מחשבים ומספר קטן של ימאים .המהפכה הזו מזכירה את הכניסה הצפויה
של המכוניות האוטונומיות שתגרור מהפכה בביטוח הרכב.
חברת הביטוח הימי  THE SHIPOWNERS CLUBהשלימה דו"ח על
ההיערכות הדרושה לקראת המעבר לספינות אוטונומיות .מהלך זה יחייב
להתאים את משטר חובת המוצר כדי להחל אותו על האניות האוטונומיות.
הדו"ח מבחין בין ספינות לא מאוישות לבין אניות אוטונומיות .ספינות
לא מאוישות מנווטות מהחוף לעומת אניות אוטונומיות שמופעלות על ידי
תכנות ואלגוריתמים .הדבר יחייב לעדכן את האמנות הבינלאומיות לימאות
שהן הבסיס למשפט הימי.

מהפכה בביטוח הימי

צילומיםshutterstock :

ברת הביטוח הבריטית  RIPEהנפיקה פוליסה מותאמת לעסקים קטנים.
זו פוליסה "מחוייטת" לעסקים כמו :מפעלים זעירים ,פרילנסרים ,עורכי
דין ,יועצי מס ועוד.
פוליסת הביטוח החדשה לוקחת בחשבון את החובות המשפטיים לפי חוקי
התעסוקה .מנכ"ל  ,RIPEקולין רייטהד ציין כי החברה ביצעה בדיקה יסודית
של צרכי בעלי העסקים
הזעירים ובעלי מקצועות
חופשיים .המבוטחים רוצים
להבטיח לעצמם הגנה
נאותה באמצעות פוליסת
הביטוח ולהמנע מבזבוז כסף
כחלק מניסיון להשגת כיסוי
ביטוחי באמצעות תהליך
בדיקת תעריפי הביטוח.
המנכ"ל הוסיף כי היעד של
תותאם במיוחד למפעלים זעירים
המבטחת ,באמצעות סוכני
ביטוח ,להשיג חלק גדול מ־ 5מיליון בעלי עסקים זעירים בבריטניה באמצעות
הפוליסות המתואמות לצרכים שלהם.

כך גם התחום מתפתח ופועל .בנוסף ,אני אוהב
את הקשר עם האנשים וההיכרות איתם  -סוכן
הביטוח נחשף מקרוב ומתחבר עם רוב שכבות
החברה".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד  10שנים?
“בעוד עשר שנים אני רואה את עצמי כבעל
סוכנות ביטוח גדולה וחדשנית אשר מספקת
פתרונות למבוטחים ולפונים אליה".
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
“מעמד סוכן הביטוח משתדרג והפך ליותר חשוב
בחברה הישראלית ,שפעילה מאוד ומתבססת
על פיננסים ,הייטק והשקעות .סוכן הביטוח לא
ימכור רק ביטוח ,אלא יהיה איש המקצוע שילווה
את לקוחותיו בכל הענפים הכלכליים".
איזה טיפים אתה יכול לתת לסוכנים צעירים?
“על סוכני הביטוח הצעירים (וגם הפחות
הצעירים) להשתלם ,להתמקצע ולהרחיב ידע,
ולא לחסוך מאמץ בכדי להצליח ,לשאוף תמיד
ליותר טוב".

רגע משפטי

בית הדין האזורי לעבודה :רשימת לקוחות
של סוכנות ביטוח הינה סוד מסחרי
עו"ד ג'ון גבע

ב

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נדונו
לאחרונה שתי תביעות שדנו במעמדה המשפטי
של רשימת לקוחות של סוכנות ביטוח.
בפסק הדין הראשון נדונה תביעתה של סוכנות
ביטוח כנגד עובד שלה לשעבר ,לפיצוי בגין "גזל
לקוחות" ו"הפרת אמון" .הסוכנות טענה ,כי רשימת
לקוחות הינה סוד מסחרי לפי סעיף  6לחוק עוולות
מסחריות ,אשר קובע( :א) לא יגזול אדם סוד מסחרי
של אחר .סעיף  5לחוק עוולות מסחריות מגדיר "סוד
מסחרי" כ"מידע עסקי ,מכל סוג ,שאינו נחלת הרבים
ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים ,אשר
סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו,
ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על
סודיותו" .בפרשת צ'ק פוינט הוגדר בבית המשפט מהו
סוד מסחרי ,ונקבע ,כי בכל הנוגע לרשימת לקוחות
"רשימת ספקים או לקוחות תוכר כסודית רק כאשר
היא מחזיקה ערך מוסף מלבד קיבוץ שמות הלקוחות
או הספקים בענף ,בנסיבות בהן הוכח כי נדרש מאמץ
מיוחד בגיבושה ,ויש יתרון בקבלתה מן המוכן".
רשימת לקוחות תיחשב לסוד מסחרי ,רק אם נלווה
לה ערך מוסף וקושי ממשי בהשגתה .בית הדין קבע,
כי רשימת לקוחות של סוכנות ביטוח נושאת את
המאפיינים הללו ,שכן זהו נכס מרכזי של הסוכנות.
בית הדין פסק ,כי המעסיק – הסוכנות ,הצליח להוכיח
שהעובד פנה באופן שיטתי ללקוחות הסוכנות עם סיום
עבודתו על מנת לשדלם להעביר את עסקי הביטוח
מהסוכנות לטיפולו ,והעובד סבר לתומו ,לטענתו,
שהוא רשאי לעשות כן וש"הלקוחות שלו" .לסוכן

ביטוח שעוזב את הסוכנות אסור לפנות ללקוחות
אלה ,אף אם חלקם היו מכריו וחבריו .בית הדין ציין
כי מדובר בגזל של לקוחות ,ואין בעובדה שחלקם היו
קרוביו ומכריו כדי להתיר לו לעשות שימוש ב"רשימת
הלקוחות" שהושגו במהלך ועקב עבודתו בסוכנות.
בית הדין הדגיש כי לעובד אין בעלות על הלקוחות
אלא מדובר ברשימת לקוחות שקשה להשיגה והעובדה
כי הושגו במאמץ של העובד ,מלמדת שמדובר ב"סוד
מסחרי" .העובד חויב לשלם לסוכנות סך של  50אלף
שקל כפיצוי בגין הפרת חובת הנאמנות וגזל סוד
מסחרי עקב התנהגות שלא בתום לב.
נעיר כי על פסק דין זה הוגש ערעור לבית הדין
הארצי לעבודה ,אולם טרם ניתנה הכרעה.
בפסק הדין השני נדונה תביעה ותביעה שכנגד של
סוכנות ביטוח נגד עובד שלטענתה עסק באופן שיטתי
ומקיף בגניבת המידע העסקי שלה המצוי במאגרי
המידע ובמחשביה ,וסרק את החומר למחשבו הפרטי.
הסוכנות טענה ,כי מדובר במידע הנוגע לחידושי
הפוליסות של לקוחות החברה ,לרבות מספרי כרטיסי
אשראי של מבוטחים ,דו"חות תפוקה פנימיים ,הוראות
תשלום וכיו"ב .מדובר במידע שנצבר במשך עשרות
שנים ,ולאחר שמידע זה נלקח ממנה – אין באפשרותה
לדעת כיצד הוא הגיע למתחרים ומהו תוכן המידע
שדלף למתחריה.
בית הדין דחה את התביעה שכנגד שהגיש העובד,
קיבל את תביעת הסוכנות וקבע ,כי העובד אכן הפר
את הסכם העבודה בצורה חמורה ,באופן שעשוי היה
לגרום לנזקים קשים לסוכנות ,לא רק בהיבט של

"גזילת לקוחות" אלא גם בהיבטים נוספים ,לרבות
פגיעה בתדמית הסוכנות .העובד הפר חובות שהיו לו
כלפי לקוחות החברה ,לאחר שהעביר לכתובת הדוא"ל
הפרטית שלו נתונים אישים ,לרבות נתונים על מצב
בריאות ומספרי כרטיסי אשראי של הלקוחות ,ללא
קבלת הסכמתם .הסוכנות לא הביאה ראיה שנגרם לה
בפועל נזק בשל התנהלות העובד ,ולא ניסתה לנקוט
בהליכים משפטיים ,שמטרתם למנוע עשיית שימוש
בחומר שהעביר העובד לכתובת המייל הפרטית שלו.
בית הדין התרשם כי העובד לא עשה שימוש בנתונים
לצרכיו הפרטיים ,לא העביר אותם לצדדים שלישיים
ולא גרם לסוכנות נזקים כספיים.
בית הדין קיבל את טענת הסוכנות לתשלום פיצוי
לפי חוק עוולות מסחריות ,וקבע כי הפרטים הנוגעים
לשמות הלקוחות ,לסוגי הביטוח שלהם ,לפוליסות
שלפיהן הם מבוטחים ,למצבם הבריאותי ,לפרטי
כרטיסי אשראי ונתונים נוספים ,אכן מהווים מידע
סודי של הסוכנות אשר הסוכנות אף מחוייבת לשמור
בסודיות מלאה גם מטעמים של הגנת הפרטיות (לפי
סעיף  8לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א" – 1981-רישום
מאגר מידע והשימוש בו") .משכך ,קבע בית הדין כי
העברת המידע למייל הפרטי של העובד מהווה הפרה
של חובת הסודיות ,ולאור חומרת המעשים של העובד,
חייב אותו בפיצוי המירבי בסך של  100אלף שקל לפי
סעיף  13לחוק עוולות מסחריות ,תשנ"ט־.1999
הכותב הוא היועץ המשפטי של מחוז תל אביב
והמרכז בלשכת סוכני ביטוח

סלינגר הורתה לחברות לשלוח המחאה
לפדיון לחוסכים עם יתרה עד  1,350שקל
רק  13%מבעלי חשבונות קטנים לא פעילים ,משכו את כספם  סלינגר:
"ההוראה מאפשרת לחוסכים לקבל את כספם בפשטות"
רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון,
דורית סלינגר ,פרסמה השבוע הוראות
הדורשות מחברות המנהלות קופות גמל
לשלוח המחאות לחוסכים בעלי חשבונות קטנים,
לפדיון היתרה.
בהתאם לטיוטת ההוראות ,החברות ישלחו
לחוסכים שלהם יתרה הנמוכה מ־ 1,350שקל
באמצעות המחאה בדואר .הסיבה לפרסום ההוראות
היא שבחשבון בו היתרה הצבורה נמוכה מ־1,350
שקל ,דמי הניהול עשויים להיות גבוהים מהתשואה
הצפויה ולשחוק את יתרת החשבון עד לאיפוסו.
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מרשות שוק ההון נמסר כי בקופות גמל קיימים
כ־ 1.2מיליון חשבונות עם יתרות נמוכות (עד
 8,000שקל) שאינם פעילים עוד .טיוטת ההוראות
מתייחסת בשלב ראשון לכחצי מחשבונות אלו
בהם נצברו עד ל־ 1,350שקל.
עוד נמסר ,כי בינואר  2016נכנסו לתוקף
תקנות המאפשרות לחוסכים שבחשבונותיהם
עד  8,000שקל למשוך את כספם בפטור ממס.
מבדיקה שערכה הרשות נמשכו עד כה רק כ־13%
מהחשבונות הללו .לאור ההיענות הנמוכה של
החוסכים לממש את זכותם למשוך את כספי

החיסכון והעובדה שדמי הניהול המינימאליים
לחשבונות הקטנים עשויים לנגוס בכספי החיסכון
עד כדי איפוסם ,החליטה הממונה לנקוט בפעולה
יזומה לתשלום הכספים לעמיתים.
הממונה על שוק ההון ,דורית סלינגר" :ההוראה
היא בשורה צרכנית המאפשרת לחוסכים לקבל
את כספם בפשטות באמצעות הליך שגרתי של
פדיון המחאה בנקאית .כאשר זיהינו שחוסכים
רבים אינם מממשים את זכותם החלטנו להנגיש
ולפשט את התהליך לצורך מיצוי זכויותיהם
הפנסיוניות".

חדשות הביטוח

מגדל מציעה מוצר בריאות עם שירותים
לשלב ההחלמה ממצב רפואי
רונית מורגנשטרן

מ

גדל מציעה מוצר ביטוח בריאות חדש
הכולל סל שירותים לשלב ההחלמה.
מדובר במוצר בריאות המאפשר
למבוטחים שנפגעו ממחלה או מתאונה לשפר
משמעותית את יכולת ההחלמה באמצעות סיוע
בשירותים רפואיים במטרה לשוב לאורח חיים
פעיל בזמן הקצר ביותר.
המוצר שנקרא "החלמה מלאה" הינו נספח
המעניק למבוטח אשר נפגע ממחלה או מתאונה
סיוע בשירותים רפואיים ואביזרים רפואיים
חיוניים הנדרשים לשיפור מצבו הבריאותי ,שיפור
התפקוד המוטורי והגדלת רמת העצמאות האישית
במטרה להשיבו לאורח חיים פעיל ותפקוד מרבי
ככל האפשר.
ממגדל נמסר ,כי במסגרת הכיסוי הרפואי,
יקבלו המבוטחים סל שירותים שמטרתו

תושיה פישר

קבלת ליווי גם במהלך ההחלמה ,ובו :טיפולים
שיקומיים ,אביזרים רפואיים ,החזר עבור החלמה
לאחר אשפוז ,טיפול בתא לחץ ,שירות שמירת מח
עצם ,שירותי הקפאת זרע וביציות (לפני ביצוע

טיפולים כימותרפיים).
בנוסף ,כיסוי עבור טיפולים ושירותים מיוחדים
נוספים לילדים הכוללים :טיפולים בהתפתחות
הילד ,טיפולים בהפרעת אכילה טיפול בהרטבה
ונוספים.
המוצר הזה מתווסף לשורת מוצרי בריאות
חדשים שמשיקה מגדל בראשיתה של שנת 2018
וזאת על מנת למצב את עצמה כמובילה בתחום
ביטוחי הבריאות.
שרונה תושיה פישר ,מנהלת ביטוח בריאות
במגדל ,הסבירה" :מגדל ממשיכה להוביל את
קו החדשנות בביטוחי הבריאות ובמהלך השנה
הקרובה תאפשר למבוטחיה כיסויים חדשניים
וייחודיים .המטרה שלנו היא לאפשר למבוטח
כיסוי מלא בכל שלב ,וליווי צמוד ככל הניתן על
מנת לאפשר לו לחזור לטיבו בהקדם האפשרי".

לוח הביטוח

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

דרושים
לניהול סוכנות ביטוח כשכיר/ה
דרוש סוכן/ת בעל/ת רישיון
פנסיוני ואלמנטרי מנוסה .קורות
חיים יש לשלוח למייל:
421106K@gmail.com
לסוכנות ביטוח ותיקה במתחם הבורסה ,ברמת גן,
דרוש/ה עובד/ת בתחום ביטוח אלמנטרי וחיים
למשרה מלאה ,רצוי עם נסיון אבל לא הכרחי .נא
לשלוח קורות חיים למיילcochi@shir-ins.com :
לסוכנות ביטוח ותיקה במתחם הבורסה ,ברמת גן,
דרוש/ה עובד/ת בתחום ביטוח אלמנטרי וחיים
למשרה מלאה ,רצוי עם נסיון אבל לא הכרחי .נא
לשלוח קורות חיים למיילcochi@shir-ins.com :
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/

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חברת הלשכה
דב צור על פטירת אימו
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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

שכירות משנה
סוכנות ביטוח פעילה בכל ענפי הביטוח ונמצאת
צפונית לצ’ק-פוסט במקום בעל נגישות גבוהה וחנייה
בלתי מוגבלת ,מציעה לסוכן ביטוח חדרים ואופן
ספייס להשכרה או דרך שיתוף פעולה מכל סוג שהוא.
לפרטים נוספים יש לפנות לאיתמר 052-2421368 -
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
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

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 :

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכן ביטוח אל תהיה יותר פראייר!! פגישות קבועות
ומתואמות (ל 5סוכנים בלבד) עמלות גבוהות במיוחד
(לסוכנים חרוצים בלבד) פנה אלי אישית (מבטיח
סודיות מירבית) שרגא לידור 0526648456
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
בי .פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז ,מעוניין
לרכוש תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי .כולל מודלים
גמישים ארוכי טווח ,כולל משרדים0528741331 .
 Michaele@b4-u.co.ilסודיות מובטחת.
מעוניין לרכוש תיק ביטוח אלמנטרי באזור המרכז/
השרון/השפלה .טל,09-7920138 ,052-8711273 .
חיים.

"מרכז המומחים לביטוח ופיננסים – מעוניינים
לרכוש תיקי ביטוח איכותיים מכל הארץ -
במחירים אטרקטיביים אריה אופיר –
 050-5212457אדיר דיין – "054-2024440

