איך נערכים ליום שאחרי
הוועדה הבין דורית

3
חגי לנצט

אסף רגואן

שרון הוד

תדהר סאטובי

יו״ר הוועדה הבין דורית

גולן ולך

מירב גוהאן

סגנית הוועדה הבין דורית

בילאל עסאקלה

דוד בכר

ציפי ויליצינסקי

חברי הוועדה הבין דורית

חגי לנצט

אסף רגואן

שרון הוד

תדהר סאטובי

יו״ר הוועדה הבין דורית

גולן ולך

מירב גוהאן

סגנית הוועדה הבין דורית

בילאל עסאקלה

דוד בכר

ציפי ויליצינסקי

ראשית אפתח בתודות לחברי הועדה וליועצים המשפטיים שטרחו ועמלו על מנת להוציא
את החוברת לאור כחלק מהעברה בינדורית מסודרת ותכנון ליום שאחרי.
הצורך בחוברת זו נבע עקב נתוני הגיל של חברי הלשכה ,מחצית מהחברים חצו את גיל 60
וזה הזמן להתחיל להיערך ולהכין תוכנית פרישה בדיוק כמו כל פורש המגיע לגיל  60ומתחיל
לתכנן את היום בו ייצא לפנסיה בין אם הוא שכיר ובין אם הוא עצמאי .מאחר ומדובר גם בתכנון
לא רק של שווי הפירמה אלא גם הגדרת תפקידים עם מנוי מוטבים או מכירת הפירמה = חשוב
לשקול ולבדוק את כל האפשרויות .אפשרות של שילוב דור המשך ,בין אם זה בן משפחה
או סוכן ממשיך אחר ,תוך עריכת הסכם וחלוקת תפקידים ברורה .הרחבת פעילות העסק
והעברת הרווחים גם לדורות הבאים ,מכירה בתשלום אחד או מכירה לשיעורין.
לצערי הרב בשש שנים האחרונות נפרדנו מ 160-סוכנים שהלכו לעולמם ,חלקם נערכו
ליום שאחרי וחלקם השאירו שוקת שבורה למשפחות שמאחור  .מלבד האובדן האישי נאלצו
בצר להם למצוא את עצמם חשופים מול הלקוחות ,מול חברות הביטוח .הרבה פעמיים
ללא הכוונה חשבונאית ולפעמיים גם ללא הכנסה ואפילו עם הוצאות שוטפות בניסיון נואש
להחזיק את הנכס וכך הנכס שנבנה בעמל רב הפך למעמסה.
לאחר שיצא לנו לסייע למשפחות של סוכנים שבין לילה חרב עליהם עולמם.
לא רק שמצאנו אותן מתמודדות מול הקושי הרגשי פתאום נולד גם מצב כלכלי חדש.
כולי תקווה שחוברת זו תוכל לספק מעין מורה נבוכים לסוכני הביטוח ותסייע להם להיערך
ליום שאחרי ולהכין תוכנית עסקית לבד צוואה למשפחה שנותרה מאחור.
לאחר לווי של כמה משפחות שיקיריהם נפטרו ,פנו אל הוועדה לעזרה ומתן פתרונות החלטנו
לפנות לעוסקים במלאכה והם עורכי דין ואקטוארים ,לאגד את חוות דעתם המקצועית
ולהעלות אותה על הכתב ...כולי תקווה שחוברת זאת תתן את הכלים והתובנות הנכונות
לתכנון בריא גם ליום שאחרי.
אני רוצה להודות לעוסקים במלאכה :ראשית לחברי הועדה הבינדורית שעשו ימים
כלילות על מנת לסייע ,לחבר ולהדריך סוכנים בחיבור בהתאמה ובלווי נכון.
כמו כן לצוות יועצי הלשכה שעזרו בעריכת חוברת זאת.
לעורך דין ג׳ון גבע
לעורך דין ניצן הראל
לעורך דין משה סרנגה
לעורך דין עדי בן אברהם
ליו"ר לשכת האקטוארים דוד בכר
לד"ר אריה ליבוביץ' עורך דין
בכבוד רב,
סו״ב תדהר סאטובי יו״ר הועדה הבינדורית
2021
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חוק הירושה  -היבטים מעשיים
עיזבון ,הורשה ,חובות ,ביטוח
משה סרנגה  , LL.Mעו"ד ומגשר ,יועץ לשכת סוכני הביטוח

"אל תלך יחף"...
לרוב נראה כי סוכן הביטוח דואג לבטח את עצמו בביטוחים המרכזיים הסובבים את
פועלו ומשרדו :פוליסת אחריות מקצועית ,ביטוח רכוש ,צד ג' ,שחזור מסמכים ועוד .אלו הם
ביטוחים הכרחיים לחיי היום יום ,אך האם סוכן הביטוח דואג גם להגן על תיק הביטוח שלו
לאחר אריכות ימי חייו?
המציאות מראה כי סוכן הביטוח אינו מודע לאפשרויות להגן על תיקו גם לאחר אריכות ימי
חייו .מצגת זו תציג על קצה המזלג כיצד סוכן הביטוח צריך ויכול להערך מראש ליום פקודה.

חוק הירושה,
תשכ"ה – 1965
•חוק הירושה קובע ש"במות אדם
עובר עזבונו ליורשיו" ,ואם המנוח
לא הותיר אחריו צוואה – יורשים
אותו קרוביו בהתאם להוראות החוק.
•על פי סעיף  10לחוק ,נחלקים
היורשים ל –  3דרגות;
במעגל הראשון  -בני הזוג ,ילדי
המוריש ונכדיו.
•במעגל השני  -הוריו ואחיו.
•במעגל השלישי  -סבו וסבתו ודודיו.
•משמע ,אם המוריש הותיר אחריו
קרובים מדרגה ראשונה ,אין לקרובים
בדרגות האחרות כל זכות לירושה.
בהתאם אם יש רק יורשים בדרגה
השנייה ,אין לקרובים במעגל
השלישי כל זכות ירושה.

מדוע לעשות צוואה?
•צוואה הינה כלי רב עוצמה המאפשר
לאדם לשלוט בדרך בה יתחלק רכושו
לאחר פטירתו .אחד מהיתרונות
המשמעותיים הגלומים בעריכת צוואה
הינה האפשרות המוענקת למוריש לצפות
מצבים והתרחשויות שונות ולקבוע הוראות
חליפיות להוראות הדין.
•לדוגמא; אם פלוני מבקש להוריש לחבר,
מטפל ,קרוב משפחה מדרגה רחוקה,
שאינו נמנה על יורשיו ע"פ דין ,הרי שרק
באמצעות עריכת צוואה יוכל לעשות כך.
•אם פלוני מבקש לשלול מבן משפחה,
אשר נמנה על יורשיו ע"פ דין מלרשת אותו
(עקב סכסוך או מכל סיבה אחרת) ,רק
עריכת צוואה תוכל לעשות זאת.
•במילים אחרות ...רק באמצעות עריכת
צוואה יוכל פלוני להרחיב ו/או לצמצם
את הרכב יורשיו וכן לייחד נכסים כאלה
ואחרים למי מיורשיו ,כראות עיניו .כל
אלה לא ניתן לעשות ללא עריכת צוואה.
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סוגי הצוואות הקיימים בדין
•צוואה בכתב יד
țהצוואה תיכתב כולה ביד המצווה		,
תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו.
•צוואה בעדים
țצוואה בעדים תהייה בכתב ,תצוין 		
		
בתאריך ותחתם ביד המצווה בפני
שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם
שזו צוואתו .העדים יאשרו באותו מעמד
בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה
הצהיר וחתם כאמור.
țצוואה בעדים נערכת בדפוס ולרוב
בליווי עו"ד.

•צוואה בפני רשות
țצוואה בפני רשות תעשה בע"פ או
בכתב בפני גורם שיפוטי (שופט/רשם/
רשם לענייני ירושה/חבר בית דין דתי),
דברי המצווה ייקראו בפניו והוא יצהיר
שזו צוואתו.
•צוואה בעל פה
țצוואה בע"פ נאמרת ע"י המצווה ,בפני
שני עדים ,מבלי שהוא עצמו יצטרך
להכין כל מסמך כתוב .אפשרות זו
נועדה למקרים בהם אין לאדם (גוסס,
או אדם הרואה עצמו מול פני המוות
כגון חייל בקרב) ,כל יכולת לערוך צוואה
באחת משלוש הדרכים המנויות לעיל.

מהי צוואה הדדית?
8

•בשנת  2005תוקן חוק הירושה ע"י
הוספת סעיף 8א' ,תיקון זה עיגן את
המושג "צוואה הדדית".
•צוואה הדדית ,הינה צוואה שבני זוג
עורכים כדי להוריש את עזבונם זה לזה
ולאחר מכן לצדדים שלישיים או ישירות
לצדדים שלישיים.
•לדוגמא ,בני זוג יכולים לערוך צוואה
הדדית ,בה קובעים הם כי בפטירת אחד
מהם ,יעבור כל עזבונם לבן הזוג הנותר

בחיים ולאחר פטירת שניהם יועבר כל
עזבונם ילדיהם המשותפים.
•בני זוג יכולים אף לערוך צוואה הדדית
בה יורישו את כל עזבונם ,ישירות,
לילדיהם ואף צוואה שכזו יכולה להיערך
כצוואה הדדית.
•כאשר בני זוג עורכים את צוואתם ההדדית
במסמך אחד ,הצוואה תהיה אף צוואה
משותפת ,בנוסף לכך שצוואה הדדית.

מהן המשמעויות של עריכת צוואה הדדית?
•המשמעות המרכזית של עריכת צוואה
הדדית נוגעת להגבלת אפשרות השינוי
של הצוואה ,ללא ידיעת בן הזוג השני.
•בעניין זה ,ישנה הבחנה ברורה בין מצב
בו בן הזוג המעוניין לשנות את הצוואה
ההדדית ,פועל כאשר בן זוגו עדיין בין

החיים לבין מצב בו פעולותיו בעניין זה
נעשות לאחר שבן זוגו כבר נפטר.
•ההגבלות החלות בשתי סיטואציות
אלה ,שונות במהותן ונובעות בעיקרן
מהשאלה האם בן הזוג השני עדיין יכול
אף הוא לשנות את צוואתו אם לאו.

ביטול/שינוי צוואה הדדית כאשר בן הזוג עדיין בחיים
•כאשר בני זוג ערכו צוואה הדדית ואחד
מהם מעוניין לשנותה ,לא יהיה כל תוקף
לשינוי שיבצע מי מהם ,אלא אם כן מסר
הודעה בכתב לבן הזוג בטרם השינוי.
מטרת ההודעה  -לאפשר לבן הזוג השני
לערוך אף הוא צוואה חדשה.
•ככל שבן הזוג השני לא יערוך צוואה
חדשה מטעמו – עזבונו יחולק לאחר
פטירתו על פי דין ,דהיינו כאלו לא קיימת
כל צוואה מבחינתו.

•ההודעה בדבר השינוי צריכה להימסר
לבן הזוג ,במצב בו לא יהיה ספק
שבן הזוג אכן קיבל את ההודעה.
במידה ובן הזוג השני עדיין בין החיים,
אולם מצבו הקוגנטיבי אינו מאפשר
עוד מבחינתו ,לערוך צוואה חדשה,
יתכן ולהודעה שנמסרה תהיה נפקות
מוגבלת אם בכלל.

ביטול/שינוי צוואה הדדית כאשר בן הזוג אינו בחיים
•במצב בו בני זוג ערכו הצוואה הדדית
ואחד מהם מעוניין לשנות את הצוואה
כאשר בן הזוג כבר אינו בין החיים ,יוכל
הוא לעשות כן רק במצב בו אין הוא יורש
את בן הזוג שנפטר.
•משמע ,כאשר הצוואה ההדדית קובעת כי
העזבון (כולו או חלקו) ,יועבר לבן הזוג הנותר
בחיים ,יהיה על בן זוג זה להסתלק מהעזבון

הסתלקות כללית ורק אז יוכל לערוך צוואה
חדשה השונה מהצוואה ההדדית.
•ככל שבן הזוג הנותר בחיים חפץ לשנות
את הצוואה ההדדית ,לאחר שכבר
ירש את בן הזוג על בסיס אותה צוואה
הדדית – יהיה עליו לפעול תחילה
להשיב לעזבון את כל מה שירש ורק
לאחר מכן יוכל לערוך צוואה חדשה
השונה מהצוואה ההדדית.

החשיבות של עריכת צוואה הדדית באופן מקצועי
במאמר זה הצגנו מהי צוואה הדדית בתמציתיות.
כעולה מהכתוב מדובר בנושא מורכב ,ולכן מומלץ להיוועץ עם עורך דין הבקיא בתחום ,כדי
שיטפל בעריכת צוואה הדדית באופן מקצועי ומדויק ,אשר לא יותיר פתח לסכסוכי ירושה
עתידיים של יקיריכם ויקנה לכם שקט ובטחון משפטי ,למניעת בעיות ומחלוקות.

סעיף  147לחוק הירושה
•סעיף  147לחוק הירושה ,התשכ"ה -
 1965קובע:
"סכומים שיש לשלם עקב מותו של
אדם על פי חוזה ביטוח ,על פי חברות

בקופת-קצבה או בקופת תגמולים או
על פי עילה דומה ,אינם בכלל העיזבון,
זולת אם הותנה הם מגיעים לעיזבון".
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•כספי הביטוח אינם מתחלקים על
פי דיני הירושה אלא משולמים לפי
ההוראה שנתן העמית עוד בחייו
לקופה ,אלא אם ציין העמית בצוואתו
באופן מפורש שכספיו יועברו לעזבון.
•בינואר  2016ניתן פסק דין של בית
המשפט העליון  8540/15פלוני ואח'
נ' פלונית ואח' ,אשר את שינה "כללי
המשחק" בכל הקשור למוטבים
בפוליסת הביטוח.
פסק הדין עסק במתח שבין צוואה
לקביעת מוטבים בפוליסת הביטוח
ובשאלה מי גובר על מי.
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המדובר על מנוח אשר נפטר בשנת
 .2012בצוואתו הוא הוריש חלק מכספו
לבנו מנישואיו הראשונים והיתר ציווה
לאשתו השנייה ולשתי בנותיו מנישואיו
האחרונים ,וכך ציווה להן בסעיף 2ב'
לצוואה" :כל יתרת רכושי במיטלטלין,
כספים ,פקדונות וחסכונות בבנקים,
הן במטבע ישראלי והן במטבע זר,
ניירות ערך ,אגרות חוב ,חובות
שחייבים לי הן בע"פ והן בשטר,

זכויות וכל רכוש אחר שיהיה לי שעה
אחת קודם פטירתי".
אשתו השנייה ביקשה במסגרת תביעה
לסעד הצהרתי – להכליל את כספי
פוליסת ביטוח החיים של המנוח בגדרי
הצוואה ואילו הבן התנגד לכך.
בית המשפט העליון סבר שהמנוח
ביקש להותיר לאשתו השנייה ובנותיו
את כלל רכושו פרט לסכום אותו
העניק לבן מנישואיו הראשונים.
הכללת כספי הביטוח בגדרי הצוואה
מתיישבת עם אומד דעתו של המנוח,
אחרת עלול להיווצר מצב לפיו מרבית
עזבונו יועבר אל הבן ,וכי אין הדבר
מתיישב עם תוכן סעיף (2ב) לצוואה.
•המהפכה שפסק דין זה יצר,
מתבטאת בעובדה כי למרות שכספי
הביטוח לא נכתבו כלל בצוואה,
בית המשפט העליון קובע כי אכן
כספי הביטוח יכללו בצוואה ,יתרה
מכך ,אנחנו עדים לכך כי די בצוואה
שאושרה על ידי בית המשפט בכדי
לגבור על שמות המוטבים הכתובים
בפוליסת הביטוח.

ה"תחרות" בין מעקל/נושה לבין מוטב של עמית בקופת גמל
•בית המשפט העליון נדרש להכריע
בשאלה מי גובר בתחרות שבין מוטב
למקרה של פטירה בקופת גמל ,לבין
נושה שהטיל עיקול כאשר בעל קופת
הגמל היה בחיים (רע"א 8622/13
המוסד לביטוח לאומי נ' שחר),
מסקנתו של בית המשפט העליון
(כב' השופט הנדל) היתה שבמקרה
כאמור גוברת זכותו של המוטב
למקרה של פטירה וזאת בהינתן

שזכותו נוצרה בטרם הוטל העיקול
וחרף העובדה שהזכאות לתשלום
בפועל נוצרה לאחר הטלת העיקול.
•בשורה התחתונה ,בימים שבהם
קופות גמל זוכות לעדנה מחודשת
בזכות דמי ניהול מופחתים ,מומלץ
בחום להיצמד ולטפח אפיק חיסכון
זה בתור מכשיר בעל אופי ירושתי
שמאפשר מעבר מהיר ו"נקי" של
כספים בתוך המשפחה.

אחריות היורשים בחובות העיזבון
•כל רכושו וכספיו של אדם עם פטירתו
עוברים ליורשיו ועזבונו מתחלק לפי
הוראות הצוואה או הוראות החוק במידה
ואין צוואה.
•למעשה ,המצווה לא מותיר רק רכוש אחריו,
אלא לעיתים גם חובות .בנסיבות אלה עולה
השאלה מהי אחריות היורשים לפירעונם?

•חוק הירושה עורך הפרדה בין נכסים
וחובות של העזבון לבין נכסיהם וכספם
האישי של היורשים .עצם היות אדם
יורש אינו מחייב אותו לכסות את חובות
המוריש מכיסו האישי ,ונושי המוריש אינם
יכולים לדרוש כי חובותיו יפרעו מנכסיהם
האישיים של היורשים.

פירעון חובות לפני ואחרי חלוקת העיזבון
•החוק בכל הקשור לפירעון חובות
המוריש ,בוחן מתי תשלומם מתבקש:
במצב הראשון לפני שהעיזבון חולק,
היורשים שעדיין לא קיבלו את חלקם
בעיזבון אינם אחראים לחובות שצבר
הנפטר ,וכל שעליהם או על מנהל
העיזבון לעשות הוא לפרוע את החובות
מתוך נכסי העיזבון.
•המצב השני הוא לאחר שהעיזבון כבר
חולק וכל יורש קיבל לחזקתו את מנתו
בירושה ,ולפתע מופיע נושה ודורש את
הכספים שהנפטר היה חייב לו.

לפי הוראות הדין בנסיבות אלה נבחנת
השאלה האם העיזבון חולק לאחר
שהיה פרסום שהזמין נושים לפרט את
תביעותיהם ,או שהעיזבון חולק ללא
הזמנה כזו.
•ככל שיורש יוכיח כי נערך פרסום המזמין
את נושיו של הנפטר להציג תביעותיהם,
לפי לשון החוק כנראה שיהיה בכך כדי
לפטור את היורש מתשלום חוב כלפי
נושה שנמנע מלהציג דרישתו בזמן.
כלומר ,היורש ייוותר עם כל אשר שקיבל
בירושה ,והנושה יישאר בידיים ריקות.

סעיף  41לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
ביטוח (התשמ"א )1981 -
•סעיף (41ב) לחוק הפיקוח על
שירותים פיננסיים (ביטוח) אוסר
תשלום עמלות המוגדרות כהטבה
מכל סוג שהוא ,למי שאינו מחזיק
ברישיון ביטוח.

•סעיף (41ג) לחוק ,מסייג ומציין כי האמור
בסעיף ב' לעיל אינו מונע תשלום דמי
עמילות ליורשיו של סוכן ביטוח שנפטר
בשל ביטוח חיים שנעשה בתיווכו או
בשל ביטוחים אחרים המתחדשים
בתוך שנתיים מיום פטירתו.

המידע שהוצג לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.
כל הזכויות שמורות למשרד עורכי הדין סרנגה-כנר.

11

ב

מעבר בין דורי בסוכנות ביטוח משפחתית
דוד בכר  ,CFV CFP CLUחבר הועדה הבין דורית

בשל עלייה בתוחלת החיים ופרישה בגיל
מתבגר מבחינים יותר ויותר בפערי דורות.
דור בוגר יחסית ,גילאי  75 – 60ודור צעיר
יחסית ,גילאי  .45 – 30לבני דורות אלו,
הבוגר והצעיר ,מאפיינים שונים ואתגרים לא
פשוטים בהתמודדות מעבר בין דורי וביתר
שאת במשפחה.
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אין ספק ,שהישרדות סוכנות ביטוח תלויה
במעבר נכון מדור לדור ,כאשר סוכנויות
ביטוח משפחתיות שרדו ושגשגו ,בהתקיים
אינטראקציה וזיהוי דור ההמשך וההפך.
בדרך כלל ,הדור הבוגר ,חושש מאיום
על הסוכנות עצמה ,כאשר הוא מגלה שבן
המשפחה חסר זיקה אישית ומהווה סכנה
ממשית להמשך קיומה של סוכנות הביטוח.
לא יהיה מוגזם להגיד ,שבד"כ פער הדורות,
מהווה קונפליקט מורכב ובא לידי ביטוי
בניסיון חיים .למתבגר ניסיון רב ,הוא חי את
העסק על כל היבטיו ,בעוד שדור ההמשך,
משוכנע שהיכרותו בעידן החדש ,מהווה יתרון
על פני המייסד.
כאשר בוחנים צירוף דור המשך לסוכנות
בית המשפט העליון ,הביע בפסק דין
מנחה (ע"מ  ,)1681/04שדן בתחום פירוק
חברות משפחתיות כי" :עסק משפחתי
אינו יכול להתנהל ככלל בשעה של מריבה

הביטוח ,יש ראשית לתת את הדעת ,כיצד
ישפיע הדבר על חלוקת יתר ההכנסות
בהורשה ,קרי איזון כלפי בני משפחה
שחלקם בבעלות העסק פחותה ,אם בכלל.
מייסד סוכנות הביטוח המתעלם מהעברה
בין דורית ,מתוכננת ומסודרת ,תוך שמירה
על המשך קיומו ,בבוא היום עם פרישתו
ההכרחית ,קיים חשש ,שמארוחה משפחתית
משותפת ,יגיעו בני המשפחה לכותלי בית
המשפט ויתכן אף לגרום לאובדן קיומה של
סוכנות הביטוח.
סוגיה נוספת העומדת בפני הסוכן המייסד,
המתבגר ,הינה לבדוק מהן מטרותיו של דור
ההמשך .יתכן ולא ירצו בכלל להמשיך
את העסק ,או להמשיך רק בעיסוק ענף
מסוים בלבד.
למניעת מאבקים בתוך המשפחה עקב
שיקולים שונים ,רצוי שתהליך העברה לדור
ההמשך יבחן כאשר סוכן הביטוח ,מייסד
הסוכנות עדיין "כוחו במותניו" ,תוך בחינת
שיקולים רציונליים ,אשר ברוב המקרים
ימנעו חילוקי דעות עם שאר בני המשפחה,
כמו גם ייעוץ מיסוי למניעת "תאונת מס".

אישית גדולה בין בעליו .חברה משפחתית
שהגיעה למצב של פירוק שיתוף ,בשל
סכסוכי משפחה – עדיף לה שתגיע
לביצועו של החיתוך שעה אחת קודם".

הסוגיות שעומדות על הפרק
•העברת הסוכנות ממייסדה לדור
ההמשך ,צריכה להיות באופן שעם
פרישתו יובטח לו לקבל את השווי הכלכלי
של סוכנות הביטוח אותה הוא מוריש.
•דור ממשיך המבקש לאמץ רק ענף
ביטוחי מסוים מתוך הסוכנות (אלמנטרי
או חיים) ,יש לתן הערכת שווי לתיק

שנותר ואת שווי התמורה להעביר למייסד
הסוכנות ,על פי רצונות הצדדים ומתוך
שיקולי מס
•במידה והסוכנות כולה או בחלקה,
מועברת רק לחלק מדור ההמשך ,אזי יש
לפצות את שאר בני המשפחה ,בכפוף
ובהתאם לשווי תיק הביטוח.

הפתרון
לקבוע באופן מהיימן ואובייקטיבי ,באמצעות
מעריך שווי ,את השווי הכלכלי של תיק
הביטוח .להתייעצות ניתן לפנות
טל050-5400166 .
David@omdanot.co.il
מניסיוני ,כמנכ"ל מעריכי השווי והאקטוארים
הפיננסיים בישראל ,אין תשובה חד ערכית
כיצד מעריכים תיק ביטוח ,זאת משום שלכל

אחד מרכיבים שונים ובהתאם קיימים שיטות
וגישות שונות בהתאם לאופי הסוכנות,
המבוססת על משתנים שונים (נפרעים,
עמלות ,שיעור ביטולים ,הוצאות ועוד).
תיאורטית ,שיטת הערכת השווי הנפוצה
ביותר ,הינה שיטת הערך הנוכחי של תזרימי
המזומנים ,קרי הרווחים בעתיד .לפיה תימדד
שוויה הכלכלי של סוכנות הביטוח לפי תזרימי
המזומנים העתידיים הצפויים להתקבל.
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סוכן ביטוח שנפטר-היערכות והימנעות מטעויות
"הוראות הפעלה"
עו"ד ג'ון גבע

סעיף (41ב) לחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (ביטוח) ,תשמ"א( 1981-להלן:
"חוק הפיקוח") .קובע כי "מבטח או
סוכן ביטוח לא ישלם דמי עמילות בעד
תיווך בין כל אדם לבינו אלא למי שיש
בידו רישיון סוכן".
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בנוסף ,סעיף (41ג) לחוק הפיקוח
קובע כי "האמור בסעיף קטן (ב) אינו
מונע תשלום דמי עמילות ליורשיו של
סוכן ביטוח שנפטר בשל ביטוח חיים
שנעשה בתיווכו או בשל ביטוחים
אחרים המתחדשים בתוך שנתיים
מיום פטירתו ".קרי ,על פי סעיף זה,
יכול מבטח לשלם דמי עמילות ליורשיו
של סוכן ביטוח ,שנפטר ,לתקופה
של שנתיים ,גם אם הם אינם בעלי
רישיון לעסוק בתחום הביטוח (מגבלת
השנתיים מתייחסת לתשלום עמלות
בגין מוצרי ביטוח בענף הכללי בדרך
כלל עקב ההנחיה שמדובר בביטוחים
המתחדשים בתוך שנתיים .בשאר
הענפים לא קיימת מגבלה כזו).
למעשה ,ולצורך הדוגמא בלבד,
אלמנת סוכן ביטוח יכולה לקבל את
העמלות של בעלה שנפטר למשך
שנתיים ,אך עם זאת ,אינה יכולה היא

לעסוק בתיווך ביטוח מכוח סעיף 24
לחוק הפיקוח ,אשר קובע כי "לא יעסוק
אדם בישראל ,בעצמו או על ידי אחר,
בתיווך לענין ביטוח בין כל אדם לבין
מבטח (להלן – עיסוק בתיווך) אלא
אם כן הוא אחד מהמנויים בפסקאות
( )1או ( )2שלהלן ,ובהתאם לתנאים
המפורטים בהן )1( :יש בידו רשיון לפי
סימן זה – בהתאם לתנאי הרשיון; ()2
הוא יועץ פנסיוני."...
עם זאת ,נדמה כי לאלמנתו ויורשיו
כדין של סוכן הביטוח שנפטר לצערנו,
יש דרכים חלופיות בהן הם יכולים
לנקוט כאשר סוכן הביטוח נפטר .כך
למשל ,אותה אלמנה רשאית למכור
את תיק הביטוח של בעלה המנוח
ולקבל את התמורה מן הרוכש .תמורה
בגין תיק ביטוח שנמכר איננה עמלה.
עם זאת חשוב להדגיש ,כי ישנן מספר
השלכות הנוגעות לעסקה מסוג זה
(אם ישנן מניות -פניה לפיקוח לאישור
העברת המניות והשליטה לידי הרוכש,
מינוי מנהל עסקים ופעולות נוספות),
ליווי הרוכש בכברת הדרך הראשונית
במהלכה הוא מטמיע אצלו ובמערכותיו
את תיק הביטוח שנרכש ופעולות רבות
הנגזרות מן העסקה.

מאמר זה מבקש ליתן הוראות הפעלה לסוכן הביטוח ,אשר מעוניין לדעת 'מה יעלה בגורלה
של סוכנות הביטוח שבבעלות סוכן שנפטר או שנקלע למצב של נבצרות'.
ניתן לחלק את ההוראות הנ"ל לשני חלקים עיקריים :לפני פטירתו של סוכן הביטוח או אחרי
פטירתו של סוכן הביטוח.

לפני פטירה
רצוי שסוכן הביטוח יכין צוואה מסודרת,
אשר בה ינקוט מפורשות ,מה יעלה בגורל
נכסיו הפרטיים ,לרבות נכסיו העסקיים –
סוכנות הביטוח/תיק הביטוח.
כמו כן ,מומלץ כי סוכן הביטוח יבחר
במסלול של "ייפוי כוח מתמשך" ויאפיין
הוראות ברורות למקרה שייאלצו למנות לו
אפוטרופוס ככל שיגיע למצב של אי כשירות
משפטית(נבצרות).
כך למשל ניתן לקבוע ,כי ככל שסוכן
הביטוח יהיה בנבצרות ,יפעל האפוטרופוס
למנות סוכן ביטוח אחר ,שינהל את הסוכנות/

תיק הביטוח בזמן היעדרותו ,לרבות קביעת
תנאים בדבר העסקתו .לחלופין ניתן לקבוע
במסגרת ייפוי הכוח ,כי האפוטרופוס יפעל
למכור את הסוכנות/תיק הביטוח ,וכיצד יש
לפעול עם כספים שמתקבלים.
במקרים שבהם סוכן הביטוח מנהל את
עסקיו עם שותפים (בין אם מדובר בבעלי
מניות בסוכנות ביטוח בע"מ ובין אם מדובר
בשיתוף פעולה עסקי בתיק ביטוח) ,רצוי
להיערך מבעוד מועד עם הסכם המסדיר את
יחסי שיתוף הפעולה ,לרבות הוראות בדבר
ביטוח שותפים ,התנהלות בעת נבצרות/
פטירה וכיו"ב.

לאחר פטירה
מומלץ ,כי יורשי סוכן הביטוח המנוח יפנו
לעו"ד מיומן אשר מתמחה בתחום הצוואות
ואף רצוי ,שיתמקצע גם בתחום דיני הביטוח,
על מנת שיוכל להגשים את צוואת סוכן
הביטוח שנפטר ללא בעיה.
כמו כן ,ככל שסוכן הביטוח לא הותיר אחריו
צוואה ברורה ,הרי שחלוקת עזבונו תתבצע
בהתאם לחוק הירושה.

אנו ממליצים להיוועץ באנשי המקצוע
המתאימים ,אשר בכוחם לסייע בתכנון
הטיפול בנכסיו של סוכן הביטוח ,הן לעניין
נבצרותו חו"ח והן לעניין פטירתו חו"ח ,שכן
טיפול נכון ,מסודר ומקצועי ,ע"י בעלי מקצוע
מנוסים ,יש בו כדי להגשים את רצונו של
סוכן הביטוח ובד בבד להקל על הקרובים
בהינתן המציאות החדשה אליה נקלעו
ולאפשר להם כלים מתאימים וליווי מקצועי.
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העברה בין דורית -
סוף מעשה במחשבה תחילה
עו"ד ניצן הראל
לא פעם נתקלים אנו במצב שבו לצערנו נפטר סוכן ביטוח ומשפחתו ניצבת בפני צומת
דרכים וללא פתרון להמשך.
נכון עוד יותר לומר כי בעת מצ"ב שבו לא מדובר בסוכן בעל סוכנות ביטוח תאגיד ,כאשר
לדור ההמשך אין רישיון מתאים או לחילופין ,אינו מעוניין לפעול כסוכן ביטוח ,סיכוי גדול
לכך שהנכס אותו יצר סוכן זה עומד בפני חשיפה גדולה ובפני סכנת אובדן תזרים העמלות
כשמשמעות הדבר בעצם  -מחיקת התיק.

כיצד ניתן להתגבר על סיטואציה שכזו?
16

מעשה שהיה כך היה:
א .נפטר בצורה פתאומית מהלך שנת
 2019תוך שהוא מותיר אלמנה אשר
אינה בעלת רישיון ויכולת לטפל ולנהל
תיק זה.

תוך מספר ימים נתברר כי למרות שהתיק
תוחזק ע"י בנו של הנפטר (ללא רישיון
בענף פנסיוני) וע"י סוכן משנה צעיר
יותר ובעל רישיון ,ללא פעולה מהירה
ומתוכננת במספר חזיתות ,התיק עמד
בפני סכנת מחיקה.

הפתרון ניתן במקביל ובשני אפיקים
בתחום ביטוח כללי  -בוצעה מכירת תיק
לסוכן המשנה באופן שבו עמלות התיק בכל
סבב חידושים הועברו אליו ,בתמורה סוכם
על העברת סכום חודשי במשך תקופה
מסויימת לידי האלמנה ,כך שבפועל תוך 12
חודשים ממועד הפטירה בוצע סבב מלא של
חידושים תחת מספר הסוכן החדש.

בתחום הפנסיוני  -העניין היה מורכב יותר
ודרש בין היתר ייפוי כוח ספציפי לטובת סוכן
המשנה .בכל זאת נמצא הפתרון הבא:
התיק נותר כנכס בידי האלמנה תוך הבטחת
תזרים עמלות שוטף עבורה בעוד שבמקביל
ניתנה הרשאת תפעול לסוכן וזאת על מנת
לטפל בתיק ובלקוחותיו בצורה מקצועית.

משמעות הפעולה
מניעת מצב שבו התיק מתרסק שכן
סוכן המשנה שליווה את התיק והכיר את
לקוחותיו יכול היה די מהר להשתלט על
תפעול התיק תוך קבלת תשלום על עבודתו

ותוך שמירה על זכויותיה הקנייניות של
האלמנה אשר ללא מעורבות סוכן ממשיך
שכזה אין כמעט ספק שהיתה מוצאת עצמה
מול שוקת שבורה.

מסקנה
הערכות מוקדמת ככל הניתן בין אם ע"י
הכשרת דור המשך ובין אם תוך מציאת
שותף צעיר לדרך ,אשר בעת קריאה יוכל
להיכנס לנעלי הסוכן הוותיק (או הנפטר
במקרה שלפנינו) ,כאשר העברת התיק

מתבצעת תוך חשיפה קטנה ככל הניתן ותוך
הבטחת עתיד משפחתו של סוכן וותיק או
במקרה רע יותר ,בעת הצורך הבטחת עתיד
משפחתו של הסוכן שנפטר.
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הירושה החשובה ביותר במסגרת העברה בין
דורית היא הורשת "משפחה מאוחדת" לדור הבא
סו"ב תדהר סאטובי ,יו"ר הועדה הבין דורית בלשכה,
בראיון עם דר' אריה ליבוביץ ,עו"ד –
על הליכי העברה בין דורית בעסקים משפחתיים ובסוכנויות ביטוח

בקצרה על משרד אריה ליבוביץ – עורכי דין,
ועל הפעילות בתחום ההעברה הבין דורית
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ההתמחות של המשרד ,החלה בתחום
הכספים – חלק ניכר מספרות המיסוי הישראלי
והבינלאומי ,נכתב על ידי חברי המשרד
בין שאר הספרים :אנציקלופדיית אמנות
מס ,אנציקלופדיית מע"מ ,נאמנויות ומיסוי
נאמנויות וכן מדריך לעריכת חוזה מסחרי
ועוד ספרים בתחומים אלו – חלקם הוגדרו
כ"-פורצי דרך" והיו הראשונים בתחומם.
דר' ליבוביץ ,משמש כנשיא לשכת הנאמנים
בישראל ובעבר שימש כנשיא קבוצת
הנאמנויות  – Oceanקבוצת ענק בינלאומית
שהחזיקה בנאמנות נכסים בסכומים אדירים,
עבור משפחות אמידות ברחבי העולם .כן
נשא דר' ליבוביץ בתפקידים במסגרת לשכת
עורכי הדין (לשעבר יו"ר ועדת נאמנויות
וסגן יו"ר ועדת מיסים) ושימש מרצה בכל
הלשכות המקצועיות (רואי חשבון ,עורכי
הדין ,יועצי המס ,ועוד).
בישראל המשרד היה מחלוצי התחום
של העברה בין דוריות ונאמנויות והחל מן
המועד בו החלו חברות הדירוג הבינלאומיות

וכן העיתונים גלובס וכלכליסט לסקר את
התחומים הללו ,סומן המשרד כמוביל
התחום .המשרד מדורג כבר למעלה מ10-
שנים כמוביל של תחומים אלו על ידי חברת
הדירוג הבינלאומית דן אנד ברדסטריט (.)D&B
הפרסום הגיע עם טיפול המשרד בשתי
משפחות אמידות מאוד בחו"ל– ומשם
הדברים התפתחו.
בשל היבטי המס הרבים בישראל ,כמו גם
מורכבות דיני הקניין וההורשה והעובדה
שמדובר במדינה יחסית צעירה – אנו מאמינים
כי רף הכניסה לטיפול רחב בתחומים אלו הוא
נכסים בשווי של כ 10-מיליון  - ₪דבר שיכול
להתאים גם למשפחה שלה יש  2דירות
וחשבון בנק .או משפחה בה יש עסק שמניב
הכנסות צפויות גם לשנים קדימה.
במקרים אלו החשיבות של גורם מלווה שהינו
בקיא בהיבטי הכספים והמיסים ,קריטית ועשויה
לסייע ולמנוע "תאונות מס" המביאות לצמצום
ההון המשפחתי ופגיעה באחדות המשפחה.

מה הם הדגשים בהעברה בין דורית?
העברה בין דורית ,כמונח מקצועי משפטי
וכספי חדרה לישראל רק ב 20-השנים
האחרונות .בדרך כלל הנושא עולה ,כאשר
מדובר בהעברת עסק או נכס משמעותי,
בתוך המשפחה ,יכול להיות שמדובר בשתי
דירות וחשבון בנק אך יש מספר ילדים ,יכול
להיות שמדובר בעסק כמו משרד רואי חשבון
או סוכנות ביטוח – אשר מייצר כסף ויכול
להפיק הכנסה גם בהמשך.
במקרים אלו לצד השיקולים העסקיים
מעורבבים גם רגשות אנושיים ומטרות אישיות
לא רק של ראשי המשפחה אלא גם של בני
המשפחה האחרים ואז העניין מסתבך.
לא תמיד כל הילדים רוצים לעבוד

בעסק ,לפעמים הם אפילו מפחדים להגיד
זאת להוריהם ,יש הורים שרואים בעסק
כבסיס שיכול להעניק יציבות כלכלית לבני
המשפחה בעתיד ולכן לא רוצים שהוא יימכר
ומאידך חשוב להם שכל בני המשפחה יהיו
מעורבים בו ,יש מקרים בהם חלק מהילדים
כבר עובדים בעסק ואף סבורים כי חלק
מהתפתחות העסק מגיעה ושייכת להם,
בעוד אח או אחות אחרים אינם זכאים כלל
לחלק מן העסק או רק לחלק קטן וסבורים כי
יש למכור את העסק ו/או הלקוחות.
היבטים אלו משמשים כר נרחב לבעיות
ומריבות בתוך המשפחה.

האם ישנם היבטים מיוחדים בהעברה בין דורית
של עסקי ביטוח?
בקצרה התשובה היא כן .בכל משפחה
ולא רק בכל סוג של עסק (תאגיד ביטוח,
משרד רואי חשבון ,מפעל ייצור ,חברת
הייטק ועוד') קיימים דגשים שונים .אך
בכולם השיחה מתחילה בדרך כלל עם ראשי
המשפחה ,בדיקת החזון והמטרות שלהם,
הצגת אפשרויות נוספות בפניהם – בכדי
לבחון יחדיו מה החזון והמטר המתאימים
ביותר למשפחה – פעמים רבות בשלב ראשון
נדרשים ראשי המשפחה לסיוע הגדרת
המטרות המשפחתיות שלהם ושל העסק.
משם פונים לבחינת הכלים השונים
הקיימים להם ,פגישות עם חלק ו/או כל בני
המשפחה לחוד ולפעמים גם ביחד –
עד הגעה לתוצאה הרצויה.

כאשר מדובר על העברת  /הורשת עסק
של ביטוח ,ראשית צריך להתחשב בדרישות
הרגולטוריות ,שאינן מועטות .הגבלה על
העברת מניות בחברה ,דרישות ספציפיות
למי שמוגדרים כ"-מנהלי עסקים" בחברה,
או הזכות לקבל תגמולים שונים מחברות
הביטוח ,הכל לצד התמחויות שונות ,או
מחלקות שונות בחברה סיכונים (ריסק –
בריאות) ,אלמנטרי (רכוש – תאונות) פנסיוני/
חיסכון ארוך טווח.
צריך לבצע הבחנה בין תיק של סוכן ביטוח
עצמאי המפיק עמלות ,סוכן ביטוח עצמאי
הפועל במסגרת חברה בע"מ או תאגיד
ביטוח .גם כאשר באים לבצע הערכה של שווי
התיק או הפעילות הכלכלית ישנם מכפילי
רווח שונים לכל אחד מ"-ראשי" הרווח.
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גם הכיוונים החדשים אליו צועד ענף
הביטוח – צרכים להישקל – כוונים הדורשים
התמחויות פיננסיות יותר.
פעמים רבות רק לחלק מבני דור ההמשך

יש רישיון לעסוק בביטוח ,ורק חלקם
מועסקים בעסק המשפחתי .כמו כן פעמים
רצוי לבצע הערכת שווי לעסק כולו ופעמים
כדאי לשים דגש נפרד לכל מחלקה ומחלקה.

מה החשיבות של משרד המתמחה בתחום ומה הידע
הנדרש ממנו?
הדבר החשוב ביותר בהעברה בין דורית
אינו רק הורשת נכסים למשפחה אלא
לדאוג שהירושה תגיע למשפחה מאוחדת
– אנו רוצים להוריש לילדים שלנו משפחה
במצב טוב – מאוחדת – זו צריכה להיות
המטרה הראשונה.
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המשפחה וההון המשפחתי הם הדברים בהם
השקענו את הזמן הרב ביותר במהלך חיינו.
אני מכבד את רופא המשפחה שלי – אבל
לבעיה חשובה אני הולך למומחה .כך גם
כאן – כאשר מדובר בשלמות הנכסים
והמשפחה – חשוב לפנות דווקא למומחה
ולא ליועץ (עורך דין ,רואה חשבון ,פסיכולוג
ארגוני) שאותו אנו מכירים .אלא לפנות
להכי טוב.
בחו"ל – הולכים אך ורק למומחה בעל
המחות ספציפית בנושא זה .אף אחד
לא "חוסך" על המשפחה שלו ,כי עלויות
המריבה בבתי המשפט ,קורעות את
המשפחה ומבזבזות את ההון שנצבר .פשוט
הולכים להכי טוב – בסופו של יום למשפחה
זה הכי זול.

עו"ד מעולה (לא רק טוב) יכיר את הבעיות
במשפחות ובעסקים דומים ,ולכן יהיו לו
ניסיון רב יותר והוא יוכל להציג עצות טובות
יותר .הוא יכיר כלים משפטיים רחבים יותר
מאשר אלו המוכרים לעו"ד שחסר את
ההתמחות הזו .הוא גם ידע להשתמש בהם
לא רק באופן של הוראת דרכי החלוקה של
ההון אלא גם ביחס לאופן בו כלים אלו יסיעו
למנוע מריבות עתידיות ו"-תאונות מס",
שימוש מורכב ויצירתי בצוואות ,נאמנויות,
הסכמים ואמנות פנים משפחתיות ,הסכמי
ממון ,יצירת מסורות משפחתיות ,חלוקת
תחומי אחריות בתוך המשפחה ועוד.
לבסוף לעו"ד קיימת גם חסינות שבמקרים
מסוימים ,היא דרישה הכרחית ל"-פתיחת כל
הקלפים" של העסק ,תהליך שנדרש בכדי
לקיים הליך העברה בין דורית טוב.
גורם ללא בקיאות רחבה בעולם הכספים
והמשפט – יוכל להעניק חוויה ארגונית או
פסיכולוגית טובה – לא יוכל לדאוג לכך
שההון והמשפחה ישמרו ואף ימשיכו לגדול -
והלא זו כל המטרה!
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אחרי המבול
Après moi, le deluge
עדי בן אברהם ,עו"ד ומגשר

על השלב הרגשי בדרך ל"פרידה" מהעסק
מכירת עסק ,כמו כל מכירה אחרת היא עניין
מורכב משפטי וטומן בחובו היבטים שונים
ומיוחדים ,אך עוד בטרם נדבר על ניסוחים
משפטיים ונכנס להתפלפלות ניסוחית בשפת
משפטנים מתוחכמת ,חשוב לי להבהיר כי
לפני הכל מדובר בעסקה רגשית ,שבעיני
באה לפני השיקולים הכלכליים (אלו באים
אח"כ) רגשית ואישית  -כך ממש!
יתרה מכך ,הכותרת – תסכימו איתי כי היא
ממש לא מתאימה לסוכנות וסוכני הביטוח,
שכן במקצוע הביטוח לא ניתן שלא לנהל
סיכונים ויש להערך ליום שבו "הֲ קַ ּלו ּ המים",
והיום הזה -הוא בסוף מגיע.
נתחיל מההתחלה -בניתם עסק לתפארת,
במשרדים מפנקים ,יש לכם עובדים
מקצועיים שהכשרתם במו ידיכם ,מתמחים
שלומדים מכם את המקצוע החשוב להיות
סוכני ביטוח מורשים ובעיקר בעיקר -אתם
מעניקים שירות מקצועי וחשוב לציבור
הלקוחות שלכם ,אשר יודע שיש לו על מי
לסמוך ,אם חלילה יקרה משהו בכל שעה
ובכל יום ,שבת או חג .אלא שבמהלך הדרך
משהו רץ בלי ששמתם לב ..וזה הזמן ,הוא
כמו שכולנו יודעים -רץ כל הזמן ,כאשר
עברתם מדלת לדלת ומכרתם את הפוליסה
הראשונה שלכם ,כאשר שדרגתם את
מערכת ההקלטה במשרד ,כאשר גייסתם
את סוכן המשנה הראשון ,את החתמ/ת
הראשון שצירפתם אליכם לסוכנות ,הטיול

החוויתי הראשון לחו"ל לאחר עמידה ביעד
מכירות כזה או אחר ,וכאשר שילבתם
בהתרגשות את בני המשפחה  /כלות /
חתנים בסוכנות ...הזמן מבחינתו המשיך
לעשות את מה שהוא יודע הכי טוב ,גם
בשעה שאני כותב לכם את מאמרי זה -הוא
רץ .אז נכון ,יש לכם מפעל לתפארת ,עם
לקוחות מרוצים שאתם מסתכלים עליו
בגאווה ויש לכם על מה ...אך עם זאת בסדק
צר כקוף המחט ,מתגנבת לראשכם מחשבה
קטנה כצל צילה של יתושה ,אשר מתחילה
לזמזם זמזום שהולך ומתגבר ,ומעלה את
השאלה אשר תעסיק אתכם  -מה יהיה ביום
שאחרי? הזמזום הזה ידחק לאורך זמן ,אך
יגיע היום שבו תגיעו למסקנה שהעת הגיעה
למחשבה מעמיקה בנושא .אפשר כבר
להתרווח בגאווה ולהעביר את ההגה  /למסור
את המושכות /או כל סופרלטיב אחר שניתן
לתת עם קופירייטר מוצלח ,אשר כל כולו
מסכם במילה אחת  -שזהו ,תם עידן.
אני מסביר ללקוחותי אשר החלו לגלגל
את הרעיון של העברת/מכירת הסוכנות
בראש – כי השלב הזה הוא קודם כל-
ההשלמה האמוציונלית עם הרעיון .וזה
סוכנות וסוכנים יקרים ומכובדים ,לא דבר
פשוט כלל ,ההיפך הוא הנכון ,אני נותן
כדוגמה את הדוגמה מעולם הספורט –
לא פעם נאמר כי החלק הכי קשה באימון
הספורט הוא" :לנעול את הנעליים כדי
לצאת מהבית" .כאשר אתם כבר נעלתם
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את הנעליים אתם כבר תצאו לאימון ותעשו
אותו הכי טוב שאתם יכולים...אבל כמה קשה
היה להחליט על נעילת הנעליים כדי לצאת
מהבית .הרי יש כל כך הרבה שיקולים לטובת
אי נעילת הנעליים.
כך גם לעניין מכירת הסוכנות -ביננו ,מי
ידע לנהל את העסק שלכם טוב כמוכם? מי
מכיר את הלקוחות טוב כמוכם? מי ליווה את
הלקוחות שלכם בלידה של הילדים שלהם?
מי סייע להם בתביעות שלהם מול חברות
הביטוח כמוכם? האמת – אין עוד כמוכם,
אבל זה השלב (הארוך והקשה) שבו צריך
לקבל בהכנעה את ההבנה שאין ברירה ויש
מי שיעשה זאת במקומכם ,אולי לא בצורה
הרגשית כמוכם ,אבל אולי כמעט כמוכם
ולפעמים הכמעט ...זה כמו לנעול את הנעלי
ספורט (זוכרים -החלק הקשה באימון).
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אגב ,חלק מהסוכנים והסוכנות לא יצליח
להתמודד עם המשוכה הזו  -וזה בסדר גמור,
אף אחד לא יגיד לכם מה לעשות עם העסק
שלכם (הוא רק שלכם) אלא שגם במקרה
שכזה יש פתרונות משפטיים ...למשל כאשר
הסוכנת או הסוכן מחליטים שהם לא מוכרים
את העסק (כן ,גם זה קורה) אזי כאן אפשר
להציע יפוי כח מתמשך/צוואה ברורה ,אך
כאמור ,גם אלה פתרונות ברמת הכלל ...שכן
מה קורה אם חלילה הסוכנת או הסוכן יקלעו
למצב של נבצרות מיכולת פעולה?
חשוב לזכור ,לא כל מקרה דומה למשנהו,
ולא כל צוואה של אחד מתאימה לשני .יתרה
מכך ,גם הפתרונות הללו לא פשוטים שכן
כאשר סוכן אשר יושב אצלי לקפה מדקלם
את המשפט ...שחוק הפיקוח על שירותים

פיננסיים מאפשר לשלם ליורשים – אני
מסביר לו כי החוק אכן אומר כך ,אך החוק
לא חידד מי היורשים...
ברמת כלל האצבע ,היורשים יהיו הילדים
היתומים והאלמנה או האלמן ,אך בואו
נסרבל את המצב לרגע :נניח שלידי במשרד
יושב כעת סוכן ביטוח אשר נשוי באושר ויש לו
ילדה מקסימה אך גם יש לו בנוסף מנישואים
אחרים  3ילדים מקסימים אחרים והוא ערך
צוואה (או שאין צוואה) ביום הדין ,ואין אדם
יודע את זמנו ,כאשר נדרשים לקיים את
הצוואה שאותה הסוכן ערך ,אצל הרשם
לענייני ירושה או לקבל צו ירושה ,ופתאום
מסתבר שיש מי שמתנגד למשהו בצוואה,
שכן קרוב שטוען שמגיע לו חלק מהרכוש ,או
צ'בורשקה שיטען שהבת הבטיחה לו חלק
כלשהו (השמיים הם הגבול בעולם דמיוני זה)
ויתנגד לקביעות בצוואה שלא מקובלות עליו.
מה אז? החוק אמנם קובע כי היורשים יקבלו
את העמלות מחברות הביטוח בתקופות
מוגדרות לאחר פטירת בעל הרשיון ...אבל החוק
לא מתייחס לכמה זמן זה יקח עד שתסיימו
את דיוני בית המשפט בההתנגדויות ותקבלו
לבסוף את הצו המיוחל הקובע את זהות
היורשים כדי למסור אותו לחברות הביטוח...
ותחשבו על זה – מי בדיוק מטפל בלקוחות
ומשמר את התיק באותה תקופה שהרי
אין מדובר על דירה או חנות ...ויש כאמור,
עוד היבטים לחשוב עליהם ולהערך אליהם
לקראת היום הרלוונטי.
לכן ,בין אם נשארים עם העסק ,ובין אם
מחליטים להעבירו או למכור אותו ,צריך
לדעת להערך.

אז מה מוכרים? (לקוחות  /מניות  /ענפי ביטוח)
גם כאן ,כל מקרה נבחן בצורה פרטנית
לתוכנית של הסוכן או הסוכנת הרלוונטית.
במאמר קצר זה כאן ,אתייחס רק ל"סוכן
תאגיד" כהגדרתו בחוק הידוע בשמו העממי
 "סוכנות ביטוח" .לרוב ,זו חברה בע"מהמפוקחת על ידי רשות שוק ההון ויש עליה
מגבלות שונות .לדוגמה  -בניגוד לחברה
רגילה ,לא ניתן להעביר את מניותיה ללא
אישור של רשות שוק ההון וקבלת אישור
על שינוי בעלי השליטה בסוכנות (והכל
כאמור כפוף לאישור הממונה על רשות שוק
ההון ,אשר בוחן את בעל השליטה החדש)

כלומר -גם זו סוגיה לבחינה  -לא ניתן למכור
למי שרוצים ,אלא רק בכפוף לכך שמי
שחפצים בו כרוכש הסוכנות יאושר על ידי
רשות שוק ההון .לכן ,גם כאן הדבר מצריך
פעולות משפטיות יחודיות לנכס מיוחד זה,
ולכן בהסכמי המכר ,נכניס סעיף של "תנאי
מתלה" – הכוונה היא שהחוזה למכירת
המניות בסוכנות כפוף לאישור רשות שוק
ההון ואם לא יתקבל אישור שכזה העסקה
לא תצא אל הפועל -כן כן ,כך ממש ,ולא
משנה באיזה מחיר סגרתם את העסקה .אם
הממונה לא יאשר...לא תהיה עסקה.

תקופת הליווי
בתחילת דבריי ,ציינתי את הקושי הנפשי
במכירת הסוכנות ,אך אחת התרופות לכך
מצוייה בשלב הביניים ,שלרוב הוא גם מחוייב
המציאות לטובת כלל הצדדים.
הרוכש הרי לא מכיר את לקוחותיו החדשים,
אשר הועברו אליו במסגרת הרכישה ,ולכן
הוא ירצה כי המוכר ילווה אותו לתקופה
מסויימת .בשל כך ,מקובל בהסכמים לשלב
תקופת ליווי בה המוכר ילווה את הקונה,
ויאפשר לו כניסה חלקה יותר והכרות
מיטבית עם הלקוחות ,קחו בחשבון שכאשר
מדובר על בני משפחה הרי שיש יתרון לליווי
הבינדורי של העברת המושכות לבן/בת/
חתן/כלה ממשיכים ,אשר אתם תעניקו
להם ליווי לא רק מהסיבות החוזיות שנוסחו
בהסכם המשפטי ,כאמור לעיל ,אלא מתוך
רצון אמיתי לאפשר להם להשתלב נכון מחד
ולתרום מנסיונכם וידיעותיכם על הלקוחות
מאידך ...אין הרמוניה טובה מזו.

לשאלה שנשאלת כמה זמן לקבוע את
תקופת הליווי ,אני עונה שזה תלוי נסיבות...
בהעברה בינדורית ,אני רואה חשיבות
לתקופת ליווי ארוכה ,מהנימוקים שהצגתי
לעיל ,אבל יש עוד מכלול של שיקולים
שמהווים  WIN WINלכלל הצדדים.
קצרה היריעה מלפרט על אופן קביעת
מנגנוני התשלום ,שיקולי המס (כן ,הוא שותף
משמעותי במכירה ,ולרוב-כבר בתחילתה)
הבטוחות הנדרשות להבטחת התמורה
אותה סגרתם עם הקונים (בין אם עסקינן
בערבויות /המחאות בנקאיות  /שיעבודים
של תיקי עמלות  /המחאות פרטיות  /נכסים
ועוד ועוד פתרונות יצירתיים)  /מקרים של
אובדן כושר ,אחריות מקצועית ועוד...
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שאלת האיום הרגולטורי ,רגע לפני העברת המושכות
בין אם עיבדתם את השלב הרגשי ,ואתם
שוקלים להעביר נכס שהושקעו בו שנים של
עבודה קשה ובין אם גנזתם בשלב זה את
המחשבה ,נקודה שהייתי ממליץ לפעול בה
גם אם התכנון להעברה הינו עתידי ,יהיה
לוודא כבר היום כי הנכס שלכם הינו "צייתן
רגולטורי " ואינו מצוי בחשיפה אפשרית
לביקורת רשות.
בררו עם מומחים בתחום הרגולציה בענף
הביטוח ,את אופן הפעולות השוטפות של
העסק ,שמירת המסמכים ואבטחת המידע,
אתר האינטרנט שלכם ,נגישות משרדכם
ללקוחות פוטנצייאלים עם מוגבלויות ,ובכלל-
ההשקעה הזו תשביח את הנכס שלכם הן
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לטובת הדור הצעיר שימשיך בנעליכם ,והן
מול צד שלישי אחר.
לסיכום ,רבות השאלות והנושאים כפי
שתיטיבו לקרוא בחוברת המקסימה שנערכה
עבורכם ופותחת צוהר לעולם העברה
בינדורית בעולם עסקי הביטוח.
כמצוות פרקליטים אציין כי אין באמור
במאמר זה לעיל כדי להוות יעוץ משפטי
או המלצה לפעולה או אי פעולה וכמובן
שיש להתייעץ עם גורמי מקצועי המתמחים
בתחום ואשר ידעו לתת לכם את העצה
הפרטנית המתאימה למקרה הפרטני שלכם.
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