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 שרים, ח”כים ובכירי הענף 
בכנס אלמנטר באילת

 הכנס, שייפתח ב־19.9 באילת, ייערך בסימן “מחוברים – קשר אישי הוא אלמנטרי" - 
וייחשף בו מיזם הצערת הלשכה וחיבור בין סוכנים לקראת פרישה לסוכנים צעירים
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 בסימן "מחוברים - קשר אישי הוא 
אלמנטרי": שרים וח"כים בכנס הלשכה

כנס אלמנטר 2016 ייפתח באילת ביום שני הקרוב  במהלך הכנס יוצגו חידושים שונים: מיזם מניעת 
שיכחת ילדים ברכב, מיזם הצערת הלשכה וחיבור בין סוכנים לקראת פרישה לסוכנים צעירים 

רונית מורגנשטרן

כנס  אילת

יום שני הקרוב )19.9(, ייפתח באילת ב
2016 של לשכת סוכני  כנס אלמנטר 
ביטוח והוא יימשך עד ה־22 בספטמבר. 
 – "מחוברים  בסימן  השנה  שיתקיים  לכנס, 
כ־1,700  נרשמו  אלמנטרי",  הוא  אישי  קשר 
משתתפים, בדומה למספר שהיה בכנס אשתקד. 
זהו כנס אלמנטר ה־30 של הלשכה, ועל ארגונו 
ותכניו שקדו אריאל מונין, יו"ר הוועדה לביטוח 
אלמנטרי בלשכה, אריק ורדי, יו"ר ועדת כנסים 
ואירועים, המנכ"ל רענן שמחי ועובדי הלשכה.
החקלאות,  שר  גם  ישתתפו  הפתיחה  בטקס 
בן־ אלי  הרב  הביטחון,  שר  סגן  אריאל,  אורי 
לין.  אוריאל  המסחר,  לשכות  איגוד  ונשיא  דהן 
את הסוכנים יברך גם יו"ר איגוד חברות הביטוח 
החדש, ד"ר גיא רוטקופף. גם השר לשעבר גדעון 
סער, המשמש כיו"ר הוועדה הציבורית לבחינת 
ינאם  הלשכה,  שהקימה  הביטוח  ענף  עתיד 
אריה  הלשכה  נשיא  גם  וכמובן  הפתיחה  בטקס 

אברמוביץ. 

סקר שביעות הרצון
ביום ג' )20.9(, ייחשף סקר שביעות רצון מחברות 
לסיקור  תמיד  שזוכה  האלמנטר,  בתחום  הביטוח 
הכספים,  ועדת  יו"ר  מכן  לאחר  נרחב.  תקשורתי 
של  היחסים  מערכת  על  ירצה  גפני,  משה  ח"כ 
הכנסת והרגולטור. בנוסף, ייערך רב שיח בנושא 
בהשתתפותם  המבוטח",  קולו של  את  "מי שומע 
משנה  אבישי;  גלית  הציבור,  אמון  יו"רית  של 
ברושי;  איתן  ח"כ  וינשל;  אמיל  מגדל,  למנכ"ל 
עורך הביטוח של Ynet, אלי רוזנברג; ומ"מ נשיא 
אורי צפריר. הפאנל ייערך  לשכת סוכני ביטוח, 
בהנחיית מנכ"לית איגוד השיווק הישראלי, תלמה 

בירו. 
בן  עדי  עו״ד  הלשכה,  של  המשפטי  היועץ 
יציג את מיזם הצערת הלשכה לחיבור  אברהם, 
צעירים.  לסוכנים  פרישה  לקראת  סוכנים  בין 
פרופ׳ נאווה חרובי תציג את שיתוף הפעולה של 
המכללה האקדמית נתניה עם המכללה לפיננסים 

וביטוח והערך המוסף שיינתן לסוכנים.

ביום ד' )21.9(, ירצה על "עולם העתיד במניעת 
 ,AWACS דירקטוריון  יו"ר  דרכים"  תאונות 
למניעת  הלשכה  מיזם  יוצג  בנוסף,  זינגר.  אייל 
שכחת ילדים ברכב – הוגת הרעיון, מאי קורמן, 
הבמה  על  יציגו  רום,  מי  חנן  התפעול,  ומהנדס 
הרכב  חלונות  את  שיפתח  החדשני  הפיתוח  את 
כאשר  מהרכב,  היציאה  ברגע  אוטומטי  באופן 
במושב האחורי ישנו עדיין מישהו ישוב. כמו כן, 
בשירות  הסיכון  "מניעת  בנושא  שיח  רב  יערך 
הסוכן", בהשתתפותם של המומחה לריצוף גנטי, 
וממשל  חוץ  קשרי  סמנכ"ל  רינון;  אריאל  ד"ר 
דרום  מרחב  מנהל  גלעד;  גלית  עו"ד  ב"בטרם", 
ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אבי אזולאי; 
טפסר בכיר סמי אוחנה, מרשות הכיבוי וההצלה; 
יערך  הפאנל  שרצקי.  ניר  איתוראן,  ומנכ"ל 
בהנחיית אליעוז רבין, מרכז פרויקט סוכן הביטוח 
גינדי,  ירון  המס,  יועצי  לשכת  נשיא   ."2030"
יעקב,  ערן  המיסים,  רשות  סמנכ"ל  את  יארח 
ביטוחי  ועדת  יו"ר  ההסדרים.  חוק  בנושא  לדיון 
בריאות וסיעוד, יואל זיו, יארח את יו"ר השדולה 
למען הגמלאים, ח"כ איציק שמולי לדיון בנושא 
ייערך  מכן  לאחר  וסיעוד.  בבריאות  הרפורמות 
אשר  העסקי,  המגזר  של  חשיבותו  על  שיח  רב 
ייערך בהשתתפות ח"כ אורן חזן; יו"ר ועדת חוק, 
נשיא  מ"מ  סלומינסקי;  ניסן  ח"כ  ומשפט,  חוקה 
רואי החשבון,  ונשיא לשכת  צוק;  טוביה  לה"ב, 
עו"ד  לה"ב,  נשיא  ינחה  הפאנל  את  קנה.  יזהר 

רועי כהן. 

על  ירצה  רוזנפלד  ליאור  חיפה  סניף  יו״ר 
״דיגיטציה - אנחנו חייבים להיות שם״.

עסקי  והמאמן  היועץ  ירצה   ,)22.9( ה'  ביום 
להצלחה.  ומצוינות  מוטיבציה  על  להב,  איציק 
לאחר מכן ייערך רב שיח בנושא "תקציב המדינה 
ישתתפו  בפאנל  הביטוח".  ענף  על  והשפעתו 
מיקי  ח"כ  הכספים,  בוועדת  הקואליציה  מרכז 
זוהר; יו"ר ועדת הרפורמות, ח"כ אלי כהן; מזכ"ל 
יו"ר  וסגן  יעקב אשר;  ח"כ  התורה,  דגל  תנועת 
הכנסת, ח"כ בצלאל סמוטריץ. את הפאנל ינחה 

הפרשן הכלכלי במעריב, יהודה שרוני. 
יצחק  אילת,  עיריית  ראש  גם  ישתתף  בכנס 

מאיר הלוי.

סימולטור נהיגה ותחרות בדיחות
יוצב סימולטור נהיגה לנסיעה  במסגרת הכנס 
עשרות  יתרגלו  עליו  "דן",  במלון  בטוחה 
באילת.  וייס”  “ברנקו  הספר  מבית  תיכוניסטים 

גם סוכני הביטוח יוכלו לתרגל עליו.
יתקיים   ,18:30-17:00 השעות  בין  רביעי,  ביום 
ערב "Happy Funny Hour". משתתפי הכנס 
ביותר  המצחיק  והזוכה  בדיחות  לספר  מוזמנים 

יזכה בפרס.
הכנס  אורחי  ייהנו  המקצועיים,  התכנים  לצד 
ומופעי בידור, ביניהם  משלל הרצאות מרתקות 
אסייג  שלום  הקומיקאים  של  סטנדאפ  מופעי 
ומסיבה  טיפקס  להקת  של  הופעה  לוי,  ורשף 

בליווי דיג'יי קיקה סמואל.

מימין: ח"כ משה גפני, השר אורי אריאל, ד"ר גיא רוטקופף, ואוריאל לין



3 | 15 בספטמבר 2016 

חדשות  הלשכה

הגשת ל בוחנת  ביטוח  סוכני  שכת 
על  התחבורה  משרד  נגד  בג"צ 
הליסינג  בחברות  המצב  המשך 
הפוגע  מצב  ג',  צד  לביטוח  הקשור  בכל 
רכב  עם  בתאונה  ניזוק  שרכבם  בנהגים 
על  נפגע  שרכבם  רבים  נהגים  ליסינג. 
לעיתים  מחכים  ליסינג,  מחברת  רכב  ידי 
במקביל,  הפיצוי.  לקבלת  רבים  חודשים 
המדינה  למבקר  לפנות  שוקלת  הלשכה 
לא  התחבורה  משרד  מדוע  לבדוק  בבקשה 

אוכף נוהל שהוא עצמו הוציא בנושא זה.
לדברי אריאל מונין, יו”ר הוועדה לביטוח 
כללי בלשכה, “חברות הליסינג מנהלות את 
תביעות צדי ג' על פי דרכן, והן לא עומדות 
אשר  הוציא,  התחבורה  שמשרד  בתקנות 

חייבו אותן בנהלים כפי שמחויבות חברות הביטוח. 
לא רק שהן אינן עומדות בנהלים, משרד התחבורה 
שוקת  בפני  עומד  האזרח  וכך  אכיפה,  מבצע  אינו 
רבים  חודשים  לעיתים  ממתין  הוא  כאשר  שבורה 
לקבלת הכסף, או מטורטר הלוך ושוב על ידי חברת 

הליסינג".

נהלי משרד התחבורה 
בין היתר, מדובר בנוהל שפרסם משרד התחבורה 
רכב  לכלי  ג'  צד  ביטוח  בנושא   2008 בדצמבר 
פי  על  )ליסינג(.  ולהחכרה  להשכרה  המיועדים 
הרכב  כלי  את  לבטח  חייבת  חברה  א.1,  זה,  נוהל 
ג'  לצד  לרכוש  נזק  בגין  ידה  על  המושכרים 
עצמה  על  שתיטול  או  ביטוח,  חברת  באמצעות 
כאילו  ג',  צד  לרכוש  נזקים  לכיסוי  התחייבות 

סולקו על ידי חברת ביטוח, כאמור בסעיף ב' להלן.
על  ליטול  בחרה  החברה  אם  א.2,  נוהל  פי  על 
עצמה התחייבות )כאמור בסעיף א'.1(, היא תעביר 
נזקי  לכיסוי  התחייבות  כתב  התחבורה  למשרד 
הביטוח  חוקי  בהוראות  ולעמידה  ג',  לצד  רכוש 
וחיסכון  ביטוח  ההון  שוק  של  הממונה  והוראות 
סילוק  אופן  לרבות  ג',  לצד  רכוש  נזקי  לכיסוי 

תביעות צד ג', בהתאם לנספח המצורף.
על פי סעיף ב', "תנאי הביטוח", אם בחרה החברה 
ליטול על עצמה את הכיסוי לצד ג', החברה תסלק 

ג'  צד  לרכוש  נזק  בגין  לפיצוי  דרישה  כל 
בה  מעורב  שהיה  מתאונה  כתוצאה  שנגרם 
מבטח  הייתה  כאילו  שבבעלותה,  רכב  כלי 
על  המפקח  להוראות  ובהתאם  מורשה 
הביטוח לעניין סילוק תביעות בענף ביטוח 

רכב רכוש.
לעניין זה תנהג החברה כאילו כלי הרכב 
הוראות  פי  על  מבוטח  היה  שבבעלותה 
פרק "ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל 
לכל  כלליים  "תנאים  ופרק  רכוש",  נזקי 
פרקי הפוליסה" לתקנות הפיקוח על עסקי 
פרטי(,  רכב  לביטוח  חוזה  )תנאי  ביטוח 

התשמ"ו־1986.

הצעת חוק משותפת
בפועל, כפי שטוען מונין וכפי שאסף מיכאלי, סגן 
בכיר למפקחת על הביטוח, גילה בכנס של “עדיף” 
בפברואר 2015, לפיקוח מגיעות תלונות רבות של 
אזרחים ושל סוכני ביטוח, אודות דרך הטיפול של 
חברות השכרה וליסינג בתביעות של צד ג' )תביעות 
ידי  על  שנפגעו  מכוניות  בעלי  ידי  על  שמוגשות 
מתייחסות  רובן  אלה(.  חברות  בבעלות  מכוניות 
יישוב  על  קשיים  להערים  החברות  של  לניסיונות 
התביעות. מיכאלי הוסיף ואמר, שאי לכך, הוסכם בין 
הפיקוח למשרד התחבורה על הצעת חוק משותפת 
שתסדיר את הנושא, כך שחברות הליסינג וההשכרה 
יחויבו לבטח בביטוח צד ג’ כל רכב בנפרד בחברת 
ביטוח מסחרית. הדבר יאפשר פיקוח של הרגולטור 
על ביטוחים אלה ויקל על מי שרכבו נפגע מרכב 

מחברת ליסינג או השכרה.

סוכני הביטוח דורשים: לאכוף ביטוחי צד ג' על חברות הליסינג 

 הלשכה שוקלת בג"צ: "האזרח ניצב 
בפני שוקת שבורה"

החברות לא עומדות בתקנות שמשרד התחבורה הוציא, ולא נאכף נוהל שהוא 
עצמו הוציא בנושא  מונין: "האזרח עומד בפני שוקת שבורה"

רונית מורגנשטרן

לפיקוח מגיעות תלונות רבות מאזרחים 
וסוכנים, רובן מתייחסות לניסיונות 

של חברות ההשכרה וליסינג להערים 
קשיים על יישוב התביעות

ב־2008 פרסם משרד התחבורה נוהל בנושא
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הקואליציה ב סיעות  ראשי  ישיבת 
השבוע,  בתחילת  שהתקיימה 
בראשות  ועדה  הקמת  על  הוחלט 
הבריאות,  ושר  כחלון,  משה  האוצר,  שר 
הרפורמה  וביצוע  לקידום  ליצמן,  יעקב 
שבמרכזה חוק הסיעוד הממלכתי. כך גילה 
עדיף  של  ה־13  הבריאות  בכנס  ליצמן 

שנערך ביום שלישי השבוע.
יהדות  סיעת  כראש  גם  המכהן  ליצמן, 
התורה, הוסיף: "השבוע העליתי את הנושא 
של הסיעוד ואמרתי לראש הממשלה שאני 
בהסכם  שהובטחה  הרפורמה  כי  דורש 
הקואליציוני, תתבצע. גם שר האוצר חתום 
על ההסכם הזה. לאחר דין ודברים החלטנו 
בטוח שהרפורמה  ואני  הוועדה  הקמת  על 
תתקיים. אין מנוס. מדינת ישראל מתבגרת 
ותוחלת החיים משתפרת. תפקידנו לשפר 

את החיים", אמר השר. 
ח"כ איציק שמולי )המחנה הציוני(, התייחס אף הוא 
לנושא הביטוח הסיעודי ואמר: "העובדה שהביטוח 
הממלכתי לא נמצא בתקציב זו החמצה היסטורית". 
ח"כ שמולי תקף גם את נושא הביטוחים הסיעודיים 
הקולקטיביים אותם כינה "הונאה" ו"פוליסות זבל". 
הוא יצא נגד הפתרון של משרד האוצר, לקבל את 
המבוגרים  הקולקטיבי  הסיעודי  הביטוח  נפלטי 
בריאות.  הצהרת  ללא  החולים  קופות  בביטוחי 
ממלכתי  סיעודי  ביטוח  הוא  "הפתרון  לדבריו, 
בהיקף ראוי שמעוגן בחוק, כך שההקצאה שלו לא 
תלויה במצבן הכלכלי של קופות החולים.  הקמה 
של ועדה לא תניע את גלגלי השינוי ומי שימשיכו 

לשלם הם הציבור והמשפחות. 

ח"כ שמולי קרא לסוכני הביטוח להיות מעורבים 
במלחמה הציבורית למען ביטוח סיעודי ממלכתי: 
"כי בסופו של דבר זה יגדיל את העסקים שלכם", 
הדגיש. לדבריו, יש מקום לביטוחים פרטיים בתחום 
הסיעוד, אך אלה צריכים להציע משהו מעבר ולא 
גם אם  את הבסיס, אותו צריכה להעניק המדינה, 

המחיר הוא תוספת למס הבריאות. 
החדשה  האחידה  הסיעוד  לפוליסת  בהתייחסו 
בקופות החולים, טען: "פוליסה אחידה יכולה להיות 
חיובית, אבל יכולה להיות גם נוראית אם מכניסים 
הזו.  לפוליסה  הביטוח  חברות  של  התכתיבים  את 
גילו  אם  לפיו  האחידה,  לפוליסה  סעיף  הכניסו 
לילד סרטן בגיל שנתיים, הביטוח לא תקף מראש. 

ככה  שגם  הוא  לכך,  שקיבלנו  ההסבר 
עוד  יש  בסביבתו.  תלוי  הזה  בגיל  הילד 
התמונה  אבל  משפילות,  פרקטיקות  הרבה 
על  הציבור  של  הפקרה  היא  שמצטיירת 
בתחומי  בעיקר  הביטוח,  על  המפקחת  ידי 

הבריאות והסיעוד," אמר. 

סדר במערכת
הבריאות,  ביטוחי  בענף  שעסק  בפאנל 
תקף מנכ"ל הדסה, פרופ' זאב רוטשטיין, 
האחידה  הבריאות  פוליסת  רעיון  את 
אלינו  חוזר  הקולקטיביזציה  "רעיון  וטען: 
בסין,  הכישלון  לאחר  שנים  הרבה  כך  כל 
הוא שלכולם  זול  הכי  הדבר  כי  אמרו  שם 
יהיה אותו דבר. זה בעצם הרעיון בפוליסה 
הוסיף,  הוא  עובד".  לא  זה  אבל  האחידה, 
"כשהממשלה קופצת משוק ציבורי ונכנסת 
על  חוזרת  היא  שלנו,  הפרטיים  לכיסים 
מקום.  לזה  ואין  ההם  במשטרים  שנעשו  הטעויות 
להיכנס.  צריכה  לא  היא  הפרטיים  לביטוחים  גם 
הולכים להרוג את המערכת הפרטית כדי שאנשים 

בלית ברירה ילכו למערכת הציבורית".
הבריאות  כתבת  הנחתה  אותו  הפאנל,  במסגרת 
קופ"ח  מנכ"ל  אמר  אלרואי,  הילה   ,10 ערוץ  של 
סדר  עשתה  "הרפורמה  כי  אלון,  ניסים  לאומית, 
עדיין  והם  זה  את  עיכלו  הרופאים  במערכת. 

מרוויחים לא רע".
כי  ציין  שמר,  שוקי  פרופ'  אסותא,  יו"ר  ואילו 
"קצת מחברי סרחו בסכומים שהם גובים. הרפורמה 
גרמה לקיצוב. כשאין מספיק, יש מחסור וגם שוק 

שחור. לכן אנחנו במצב לא טוב". 

יו"ר אסותא: "הרפורמה בביטוחי 
הבריאות הביאה לשוק שחור ברפואה"

שוקי שמר תוקף את ההחלטה על הקמת ועדה בראשות שרי האוצר והבריאות לקידום 
רפורמת ביטוח סיעוד ממלכתי  מנכ"ל הדסה: "הרעיון בפוליסה האחידה לא עובד"

רונית מורגנשטרן

ליצמן: “אני בטוח 
שהרפורמה תתקיים. 

 תפקידנו לשפר 
את החיים”

ח”כ שמולי: “העובדה 
שהביטוח הממלכתי 
לא נמצא בתקציב זו 

החמצה היסטורית"

טל. 072-2514488 
w w w. g u i d e l i n e . c o . i l

 אצלנו סוכנות הביטוח שלך
בידיים טובות!  

 חסכון בזמן    חסכון בעלויות משרד  הגדלת מכירות
 מתן שירות אישי, יעיל ומקצועי ללקוחותיך 
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קרן  ברירת מחדל

ביטוח ב סוכני  לשכת  גורף,  אופן 
עם  להיפגש  רישיון  בעל  לכל  ממליצה 
את  ולבצע  אישית  בפגישה  עובד  כל 
לצרכיו  התוכנית  התאמת  תוך  הפנסיוני  הייעוץ 
ולרצונותיו של העובד, ותוך התחשבות במוצרים 
לא  בהם  עבודה  במקומות  זאת,  למרות  קיימים. 
שונים,  מאילוצים  אישית  פגישה  מתקיימת 
באופן  החלטה  לקבל  מתקשים  רבים  עובדים 
ההשתלמות  קרן  ו/או  הפנסיה  קרן  לגבי  עצמאי 
ידע  חוסר  בשל  היתר  בין  להצטרף,  ירצו  אליהן 
מצטרפים  רבים  שעובדים  היא  התוצאה  והבנה. 

לקרן ברירת המחדל שמציע המעסיק.
משכך, ישנה חשיבות רבה לכך שקרן הפנסיה 
מחדל  כברירת  ייקבעו  אשר  ההשתלמות  וקרן 
ידי המעסיק יתנו מענה מיטבי ככל הניתן  על 
לעובדים. לכן, בהתאם להחלטת משרד האוצר, 
לבחור  מעסיק  יכול   2016 ביולי   1 מיום  החל 
קרן ברירת מחדל עבור עובדיו, אך ורק בהליך 

מכרזי מסודר שכלליו נקבעו על ידי האוצר.
לשכת סוכני הביטוח, בשיתוף Wobi, מציעים 
מערכת נוחה, פשוטה ובלעדית לסוכני הלשכה, 
המאפשרת לבצע במספר דקות בלבד הליך מכרזי 
ההשתלמות,  קרן  ו/או  הפנסיה  קרן  לבחירת 
המכרזי  ההליך  האוצר.  משרד  לכללי  בהתאם 
עבור  טובים  תנאים  להשיג  למעסיק  מאפשר 
וכך  הפנסיוניים  חסכונותיהם  בניהול  עובדיו 
לחסוך להם עשרות אלפי שקלים לגיל פרישה. 
המשפטי  היועץ  של  אישורו  את  עבר  המיזם 
של הלשכה, עו"ד עדי בן אברהם, כולל בניית 

מצד  תחרות  ואי  לסודיות  הקשור  בכל  חסמים 
.Wobi

המערכת הינה מערכת חינמית למעסיק ולסוכן, 
סוגי  לכל  המכרזי  ההליך  את  מנגישה  אשר 
ועד  בודדים  עובדים  של  מעסקים   – העסקים 

לעסקים גדולים בהם מאות ואף אלפי עובדים.
הסוכן יהיה זכאי לקבלת דמי טיפול על בסיס 

גודל העסק אשר יגיש בגינו את המכרז.

איך זה עובד?
לפני כניסתך למערכת, יש לוודא כי ברשותך 

נמצאים הפרטים הבאים:
לפעול  רשאי/ת  שאת/ה  מהמעסיק  אישור 
ולהתחייב בשמו ולקיים הליך מכרזי עבור עובדיו

)שם  עובד/ת  הנך  בה  הביטוח  סוכנות  פרטי 
החברה וח.פ/עוסק מורשה(

פרטי המעסיק אותו את/ה מייצג/ת )שם וח.פ(
כמות העובדים אצל המעסיק

השכר הממוצע של עובדי המעסיק
עובדים   50 שלו  במעסיק  ומדובר  במידה 
כמות  את  במערכת  להזין  תתבקש/י  ומעלה, 
העובדים ואת השכר הממוצע לכל קבוצת גיל, 
30־40,  גילאי  20־30,  גילאי  הבא:  הפילוח  לפי 

גילאי 40־50, גילאי +60
האישי  האזור  דרך  תתבצע  למערכת  הכניסה 
יופיע  בו  הביטוח,  סוכני  לשכת  באתר  שלך 
הסימול – “מכרזים פנסיונים”. המערכת תנחה 
ההליך  לביצוע  השלבים  כל  לאורך  הסוכן  את 

המכרזי בצורה פשוטה וידידותית להבנה.
באנר מכרזים פנסיונים:

הכותב הוא יו”ר הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני 
ביטוח

מיזם יחודי לסוכני הלשכה: מחולל 
מכרזים פנסיוני העומד בתקנות האוצר
בהתאם להנחיות האוצר, לפיהן מעסיקים יכולים לבחור קרן ברירת מחדל 

לעובדיהם רק בהליך מכרזי מסודר, משיקה הלשכה בשיתוף Wobi מערכת 
נוחה לביצוע ההליך בחינם  ההרשמה באמצעות אתר הלשכה בלבד

יובל ארנון

 כנס/י למערכת דרך אזורך האישי 
באתר הלשכה

כך נראית המערכת החדשה

*על פי הנתונים באתר הגמל נט של משרד האוצר. נכון לתאריך 31.07.16. מבין כלל קרנות ההשתלמות במסלול הכללי המנהלות נכסים בשווי של מעל 500 מיליון ₪. ביום 1.1.16 מסלול ההשקעה אנליסט השתלמות כללי, מ.ה 560 מוזג לתוך מסלול אנליסט 
השתלמות כללי ב', מ.ה 962. המסלול הממוזג נקרא אנליסט השתלמות כללי, קידוד מוצר פנסיוני אנליסט השתלמות כללי 511880460-00000000000560-0962-000. מדיניות השקעה תקנונית החל מיום 1.1.16 בהתאם להוראות חוזר הממונה "מסלולי 
השקעה בקופות הגמל" מיום 16.9.15. )1( תשואות נומינליות ברוטו-לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. )2( מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות 
להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות. לחברה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות וכן אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק פנסיוני. 

 sochnim@analyst.co.il :דסק הסוכנים שלנו ישמח לעמוד לרשותך - טל': 03-7147168 | דוא"ל

אנליסט השתלמות כללי
מהמובילות בתשואות לשלוש שנים*

תשואה 12 חודשים אחרונים )1(
)8/15 - 7/16( 

תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות )1(
)8/11 - 7/16( 

2.69%5.99%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות )1(

)8/13 - 7/16( 

מדד אלפא 5 שנים אחרונות )2(
)8/11 - 7/16( 

5.96%1.80%

http://files.webversion.net/i320Omue/Tenders_generator%283%29.pdf
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מציעה, ל ביטוח  סוכני  שכת 
בשיתוף עם חברת כלל, פתרון 
המבוטחים  הלשכה  לחברי 
בביטוח הסיעודי הקולקטיבי )כ־2,000 
שאמור  משפחותיהם(,  ובני  סוכנים 
להתבטל במרץ 2020. מדובר במעבר 
ה־30  עד  זמן של  בחלון  פרט  לביטוח 
המבוטחים  יוכלו  בו   ,2016 לנובמבר 
פרטי  לביטוח  לעבור  הלשכה  חברי 
הצהרת  ללא  מיוחד,  במחיר  בכלל 
בריאות ולכל החיים. המו"מ מול כלל 
סוכנות  ליסוב,  ראשי  ידי  על  התבצע 

הביטוח של הלשכה.
אלי  אומר  הביטוח  לסוכני  בפנייה 
יו"ר ליסו"ב סוכנות לביטוח:  שטרק, 
ומעמיק  נמשך  ארוכה  תקופה  "מזה 

ופתרון  הקבוצתיים  הסיעוד  ביטוחי  משבר 
אמיתי אינו נראה, למרבה הצער, באופק למרות 
ביטוח  יעשה  כי  הבטיח  ליצמן  הבריאות  ששר 
סיעוד ממלכתי לעם ישראל. האם ליצמן יצליח 
ויעמוד בהבטחתו? האם הפוליטיקאים ירימו את 
הכל  זה  יודעים.  לא  אנו  משהו?  ויעשו  הכפפה 

אי וודאות".
כחלק  המצב,  הבנת  מתוך  כי  מוסיף,  שטרק 
מהדאגה לעתיד הסוכן ולעתיד משפחתו ומתוך 
ניהלה  ליסוב  הסיעודי,  הכיסוי  חשיבות  הבנת 
בחודשים האחרונים מו"מ אינטנסיבי עם חברת 

כלל, במסגרתו הגיעו לסיכום הבא:
בקולקטיב  להמשיך  המעוניין  מבוטח   .1
רשאי  התקופה  בתום   -  2020 במרץ  סיומו  עד 
המבוטח, על פי תנאי הקולקטיב, לעבור לפוליסת 
סיעוד פרטית בחברת כלל ביטוח, על פי התנאים 
בריאות  הצהרת  ללא  עת,  באותה  בתוקף  שיהיו 
השנים   3 למשך  מהתעריף   40% של  הנחה  ועם 

הראשונות ו־15% לאחר מכן, לכל חיי הפוליסה.
סיעוד  לפוליסת  לעבור  המעוניין  מבוטח   .2
פרטית - יכול לעבור בחלון הזדמנות לפוליסת 
סיעוד פרטית על פי התנאים הנוכחיים למועד 
המעבר, וזאת עד ל־30.11.16, ללא צורך במילוי 
הצהרת בריאות והנחות על פי גילאי המבוטחים.

רצף ביטוחי
הוא  הקולקטיבית  בפוליסה  הסיעודי  הכיסוי 
בגובה 5,300 שקל לחודש לכל החיים למבוטחים 
בוגרים, וסכום זהה לתקופת פיצוי של 60 שקל 

לחודש למבוטחים עד גיל 20. במסגרת הפוליסה, 
 2 עד  לרכוש   20 גיל  מעל  בוגר  מבוטח  זכאי 

יחידות פיצוי. כלומר, סכום של 10,600 שקל.
בקולקטיב,  לדוגמא  חודשית  פרמיה  מחירי 
בגין יחידה אחת של 5300 שקל: גילאי 46־60 

- 140 שקל; גילאי 61 ומעלה - 160 שקל.
פרטית  סיעוד  לפוליסת  במעבר  היתרונות 

כעת הם:
עד  פיצוי  ותקופת  בסכום  מעבר  אפשרות   
לאלה הקיימים בפוליסה הקבוצתית או נמוכים 

יותר
 שמירה על הרצף הביטוחי ומעבר ללא צורך 

בחיתום ומילוי הצהרת בריאות
 הנחות ייחודיות ומשמעותיות

מעבר על פי הגיל הנוכחי, תנאי הפוליסה   
והתעריפים הנהוגים כיום

)למעט  החיים  לכל  קבועה  חודשית  פרמיה   
הצמדה למדד(

בגיל  הפרטית  לפוליסה  שמצטרפים  ככל   
צעיר יותר, הפרמיה החודשית נמוכה יותר

 צבירה של ערכי סילוק, כך שגם במקרה של 
הפסקת תשלום הפרמיה על ידי המבוטח, יעמוד 
גמלת  של  חלקי  סכום  חייו  כל  ולמשך  לזכותו 

סיעוד
אינה  הביטוח  חברת  החיים.  לכל  פוליסה   
רשאית לבטל את הפוליסה או לשנות את תנאיה

צבירת ערכי סילוק
הסיעוד  לפוליסת  ההצטרפות  מבצע  במסגרת 
וצוברת ערכי סילוק,  הפרטית, הפרמיה קבועה 

מבוטח  בהם  הפיצוי  ותקופת  הכיסוי  לגובה  עד 
קבוצתית.  בפוליסה  משפחתו  ובני  הסוכן 
הראשונות  השנים  בשלוש   40% הן  ההנחות 
 30% של  הנחה   65 גיל  עד  למבוטחים  לכולם; 
של  הנחה  ובהמשך  והחמישית  הרביעית  בשנה 
15% לאורך כל חיי הפוליסה. מבוטחים בני 66 
הפוליסה  ממחיר   15% של  הנחה  יקבלו  ומעלה 

מהשנה הרביעית ואילך.
דוגמאות לפרמיה חודשית למצטרפים בחלון 
ההזדמנויות )לפי סכום פיצוי של 5,300 שקל 

לחודש ליחידה( לאחר הנחה של 40%:

למצטרפים  הנכונים  המחירים  אלה  כאמור, 
עד ה־30 בנובמבר. לסוכן יש 2 אופציות – או 
ואז  להמשיך את הביטוח הקולקטיבי עד סיומו 
להצטרף לביטוח פרט בהתאם לתנאים שיהיו אז, 
או לעבור עכשיו )עד ה־30 בנובמבר( במסגרת 
תנאי המבצע שפורטו לעיל בין הלשכה לכלל 
בביטוח   2020 עד  שממשיכים  מי  ביטוח. 
ייהנו מ־40% הנחה בשלוש השנים  הקולקטיבי, 
למועד  נכונים  שיהיו  מהתעריפים  הראשונות 

ההצטרפות ב־2020 ומעלה.
חלק מסוכני הביטוח, במיוחד המבוגרים שבהם, 
מתרעמים על תנאי ההצטרפות לפוליסת הפרט 
ואף  עשרות  של  בהתייקרות  שמדובר  משום 
מאות אחוזים. בגיל 60 מבוטח היום סוכן ביטוח 
 140 בסך  פרמיה  תמורת  הקולקטיבי  בביטוח 
שקל, ובפוליסת הפרט הוא ישלם, לאחר הנחה, 
בן  סוכן  הראשונות.  השנים  בשלוש  שקל   314
הקולקטיבי  בביטוח  רבות  שנים  ששילם   ,70
160 שקל לחודש, ישלם בביטוח הפרט של כלל 
במסגרת המבצע 651 שקל לחודש. יש אפשרות 
להצטרף לתכנית עם כיסוי ל־5 שנים בלבד, אז 

הפרמיה נמוכה בכ־30% בממוצע.

ליסו"ב חתמה עם כלל ביטוח על מבצע 
מעבר לפוליסות סיעוד פרט 

המעבר מוצע רק לחברי לשכה המבוטחים כיום בביטוח הקולקטיבי  ביטוחי הפרט 
הם לכל חיי המבוטח, אך יקרים בהרבה - בעיקר לגילאים המבוגרים

רונית מורגנשטרן

                    
                   סכום הפרמיה החודשית )בש"ח(

גיל                גבר                אישה 

181                119                40

277                182                50

462                314                60

624                430                65

891                651                70



8 | 15 בספטמבר 2016 

חדשות  הלשכה

מו"מ מתקדם בין הלשכה לשני מוסדיים 
נוספים לקראת חתימה על אמנת השירות

אברמוביץ חשף זאת בישיבה האחרונה של המועצה הארצית של הלשכה  בקרוב 
תציג הלשכה פתרון לנפלטי הביטוח הסיעודי הקולקטיבי 

רונית מורגנשטרן

לשכה נמצאת במשא ומתן מתקדם עם ה
שני גופים מוסדיים בנוגע לחתימה על 
אמנת השירות. כך גילה נשיא לשכת 
בישיבת  אברמוביץ,  אריה  ביטוח,  סוכני 
שהתקיימה  הלשכה  של  הארצית  המועצה 
בשבוע שעבר. עד כה חתמו על האמנה חברות 
ובית ההשקעות הלמן  ושלמה,  איילון  הביטוח 

אלדובי.
עיקרי  את  בישיבה  הציג  הלשכה  נשיא 
שיתקיים  אלמנטר  בכנס  שיידונו  הנושאים 
הצערת  מיזם  בהם  באילת,  הבא  בשבוע 
צעירים  סוכנים  בין  למזג  שמטרתו  הלשכה, 
לאלו שרוצים לפרוש. הוא אף סיפר על הסכם 
שיתוף הפעולה שנחתם בין המכללה האקדמית 
נתניה והמכללה לפיננסים וביטוח. אברמוביץ 
על  אנגלמן,  יוסי  נתניה,  סניף  ליו"ר  הודה 

ההירתמות והסיוע בסגירת שיתוף הפעולה. 
הדגיש  ישיר,  ביטוח  מול  למשפט  בהתייחסו 
בית  פסיקת  את  מבזה  החברה  כי  אברמוביץ 
הדין, וכי תביעת הלשכה לביזיון בית המשפט 

מצד ביטוח ישיר, תידון מייד לאחר החגים.
את  הציג  שמחי,  רענן  הלשכה,  מנכ"ל 
תכנית העבודה השנתית של הלשכה, סקר את 
הפעילות במכללה לפיננסים וביטוח והציג את 

מנהל המכללה החדש, רונן דניאלי.

גיוס מוצלח
פעילות  את  בישיבה  סקרו  המחוזות  ראשי 
מחוז  יו"ר  החולפת.  בשנה  והמחוזות  הסניפים 

המחוז  כי  ציין  אדוני,  מיכה  והצפון,  חיפה 
עם  פורה  פעולה  לשיתוף  וזוכה  מאוד  פעיל 
הלשכה. לדבריו, סוכנים רבים מגלים היענות 
מחוז  יו"רית  במחוז.  השונות  לפעילויות 
הסדנאות  את  סקרה  עקל,  נוגה  והמרכז,  ת"א 
החולפת,  בשנה  במחוז  שנערכו  המקצועיות 
וציינה כי התקבלו תגובות חיוביות רבות על 
הפעילות. עקל הדגישה כי המחוז גדל בחודשים 

מוצלחת.  גיוס  פעילות  בעקבות  החולפים 
שמואל אשורי, סיפר כי  יו"ר מחוז ירושלים, 
המחוז שם דגש על שני מישורים: גיוס סוכנים 
ערך  האחרונה  בשנה  בגבייה.  וטיפול  חדשים 
דני  השרון,  מחוז  יו"ר  אירועים.  המחוז שבעה 
והצערת  הסניורים  פרויקט  את  הציג  קסלמן, 

הלשכה בו מתמקד המחוז.

משבר הביטוח הסיעודי
יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד, יואל זיו, סקר 
למשבר  פיתרון  לאיתור  הוועדה  פעילות  את 
הביטוח הסיעודי הקולקטיבי, וציין כי הפתרון 
עליו עובדת הוועדה ביחד עם האקטואר בועז 

 75 ים, למען נפלטי הביטוח הסיעודי בגילאי 
ומעלה, יוצג בשבועות הקרובים. עוד ציין זיו, 
כי בחודשים הקרובים ייפתח קורס חיתום חדש 

עליו עמלה הוועדה. 
אריק  ואירועים,  סניפים  מחוזות  ועדת  יו"ר 
הייחודי  הנהיגה  סימולטור  על  סיפר  ורדי, 
תלמידי  יתנסו  בו  באילת,  בכנס  שיוצג 
ורדי  באילת.  וייס  ברנקו  התיכון  הספר  בית 
במסגרת  חשובה  בפעילות  מדובר  כי  הדגיש 

אסטרטגיית המניעה אותה מובילה הלשכה.
שטרק,  אלי  לביטוח,  סוכנות  ליסוב  יו"ר 
הציג את פוליסות הביטוח השונות והמגוונות 
הלשכה.  חברי  למען  הסוכנות  מובילה  אותן 
יו"ר הוועדה לביטוח כללי, אריאל מונין, סקר 
כי  וציין  הוועדה בנושא הליסינג  את פעילות 
זה  אחריות  מטילים  והאוצר  התחבורה  משרדי 
על זה, כאשר בינתיים האזרחים סובלים מכך. 
מונין הדגיש כי בכנסת הקרובה הלשכה צפויה 

להוביל חקיקה בנושא.
יו"ר הוועדה הפנסיונית, יובל ארנון, הציג את 
הישג הלשכה בביטול ייפוי הכח וחובת החתמת 
מנור,  יוסי  אירופה,   MDRT יו"ר  קיים.  לקוח 
אלון  הציג את מחליפו כיו"ר MDRT ישראל, 
כי  וציין  באירופה  הפעילות  את  סקר  חן,  אבן 
כן  כמו  בעולם.  מאוד  מתפתח  הסייבר  נושא 
הוא  הסוכנים  עמלות  צמצום  כי  מנור,  הדגיש 
סוגיה מרכזית בכל אירופה, ומי שלא יתאים את 
עצמו לטכנולוגיה בשיפור השירות ללקוחות - 

ימצא את עצמו מחוץ לענף.

הדרך הקלה לעבודה יעילה
פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בתחום הביטוח, הפנסיה והפיננסים 

הפתרון עליו עובדת הוועדה 
ביחד עם האקטואר בועז ים, 
למען נפלטי הביטוח הסיעודי 

 בגילאי 75 ומעלה, יוצג 
בשבועות הקרובים
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פוליסה ייחודית לביטוח המשרד
לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל

בתנאים אטרקטיביים במיוחד

לשרותך, איילון חברה לביטוח - אגף ביטוח כללי, שרית נהון:
sarit-n@ayalon-ins.co.il ,03-7569612 .טל 

lisov@insurance.org.il ,03-6966508 .או לשכת סוכני הביטוח - אריאל ארז: טל

התוכנית כוללת:
תכולה על בסיס כל הסיכונים כולל כיסוי לרעידת אדמה, נזקי טבע פריצה וגניבה.  #

מבנה על בסיס כל הסיכונים כולל כיסוי לרעידת אדמה, נזקי טבע, נזקי מים ופריצה.   #
חדש! אפשרות רכישת שרות תיקון נזקי מים מצנרת למבנה בהשתתפות עצמית נמוכה בסך 500 ₪ בלבד.  #

כיסויים נוספים ללא תוספת פרמיה:
שבר שמשות ומשטחי זכוכית  #  כספים  #  שחזור מסמכים ונתונים  #  אובדן דמי שכירות  #  ביטוח לחפצי אמנות  #

#  ביטוח תאונות אישיות
#  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -

פוליסת מטריה - כיסוי משלים עבור כלל המצטרפים לביטוח זה בגבולות אחריות של 20 מיליון ₪,  
למקרה ולשנה קלנדרית, בכפוף לרכישת רובד ראשון בגבול אחריות של 1 מיליון ₪.  

ביטוח חבות מעבידים -  #
גבולות אחריות בפוליסה: 20 מיליון ₪.   

פוליסת מטריה - כיסוי משלים עבור כלל המצטרפים לביטוח זה בגבולות אחריות של 40 מיליון ₪,  
למקרה ולשנה קלנדרית, בכפוף לרכישת הכיסוי הבסיסי.  

  #  כיסוי להגנה בהליכים פליליים  #  ועוד ...

פרמיית מינימום ברוטו למזומן לפוליסה: 1,000 ₪ | התנאים המחייבים הינם תנאי הפוליסה.

בס"ד, אב תשע״ו, אוגוסט 2016
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ביטוח  בעולם

ו”ר תאגיד לויד’ס, ג’והן נלסון, מזהיר כי אם לא יושג הסכם שיבטיח י
את הגישה של בריטניה לשוק האירופי האחיד, לונדון עשויה לאבד 
ומבטחי  לויד’ס  כזה,  במקרה  המוביל.  הביטוח  כשוק  מקומה  את 
המשנה יצטרכו להעביר את מרכז פעילותם למדינות האיחוד האירופי.

המשך  להסדיר  מנת  על  תפעל  בריטניה  ממשלת  כי  מצפה  נלסון 
גישה לשוק של האיחוד, בשל ההחלטה שהתקבלה במשאל העם לעזוב 
את האיחוד האירופי. הוא הוסיף כי אם היא לא תוסדר, לונדון תהיה 
בלונדון.  הפעילות  הפסקת  מפני  ומזהירים  חוזרים  בלויד’ס  המפסידה. 
אם היא תפסיק להיות מרכז הביטוח העולמי, הדבר יגרום לאובדן של 

34,000 מקומות עבודה בתעשיית הביטוח של ה”סיטי” הלונדוני.
לשוק  ביחס  ודאות  אי  של  ממושכת  תקופה  כי  הזהיר  לויד’ס  יו”ר 
הם  לדבריו,  לפעול.  הזו  בתעשייה  אנשים  תיאלץ  בלונדון,  הביטוח 
העברת  שמשמעותן  מראש,  שהוכנו  חירום  תוכניות  לממש  יצטרכו 

הפעילות מלונדון לאחת מהערים המרכזיות באירופה.
דוד ליפקין

יו"ר לויד׳ס מזהיר: לונדון 
עלולה להפסיד מעמדה 

כשוק הביטוח המוביל

במסגרתה ה חדשה,  זכות משפטית  דורשים  בבריטניה  מבטחים 
יוכלו לדרוש פיצויים מיצרני המכוניות האוטונומיות. דרישה 
אוטונומיות  מכוניות  של  מוגבר  שיווק  לקראת  מגיעה  זו 

בבריטניה.
ארגון חברות הביטוח הבריטי מציין, כי הצעות הממשלה הבריטית על 
הכללת סעיף חבות המוצר בפוליסת ביטוח רכב אוטונומי הן שמרניות. 
את  יכסה  לא  המוצר  חבות  של  המוצע  הכיסוי  כי  היא  הארגון  עמדת 
הנהיגה במכוניות אוטונומיות, וצפויים להיות מקרים רבים בהם יצרן 

הרכב יתכחש לאחריותו לתאונה ברכב אוטונומי.
מה  שכל  כדי  אחידה,  פוליסה  הנהגת  מעדיף  הוא  כי  גורס  הארגון 
הארגון  הביטוח.  חברת   - אחד  במקום  ייעשה  הפוליסה  בגין  שיתבצע 
יותר  טוב  זה  יהיה  מסובכת,  פחות  תהיה  שהפוליסה  שככל  מוסיף, 

למשתמשי הרכב.
הצעת ארגון המבטחים הבריטי היא, שכל מי שיהיה מעורב בתאונה 
עם מכוניות אוטונומיות, יוכל להגיש תביעה נגד החברה המבטחת של 
הרכב בדרך הרגילה. כאשר התביעה תשולם, יוכל המבטח לתבוע את 
החברות המעורבות, כמו יצרן הרכב וספק התוכנה. כדי לאפשר זאת, 
המבטח  שאחריות  חשוב  כי  מדגיש,  אף  הארגון  בחקיקה.  שינוי  דרוש 

תהיה ביחס לאחריות של יצרני הרכב.
דוד ליפקין

האם יצרני המכוניות 
האוטונומיות יחויבו לפצות 

את חברות הביטוח?

לויד׳ס. אי וודאות

לפי ההצעה, המבטח 
יוכל לתבוע את יצרן 
הרכב וספק התוכנה
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ביטוח  בעולם

343 | פוינטר | סטריפ | גודל: 200/126 | תאריך: 13.6.16

אפשר 
להיות 
רגועים

שגריר דואגת לך לאורך כל הדרך עם שירות "פנסים ומראות":
• החלפה של פנס קדמי/אחורי, מראה צד חיצונית בחדש במקרה שבר

• כל הפנסים והמראות שיוחלפו הם בעלי תו תקן
• השירות ניתן ללא הגבלה של מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי

• את השירות ניתן לרכוש באמצעות החברות: כלל, מגדל ושומרה

עם כיסוי מקיף למנויים בשגריר 
הכולל שירות כיסוי לפנסים 

ומראות צד ברכב

לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822

מרות שחלפו 11 שנה מאז קריסת ענק הביטוח האמריקאי AIG ל
ידי משרד האוצר האמריקאי, ממשיך היו”ר לשעבר  והצלתו על 
מוריס “האנק” גרינברג במאבקיו המשפטיים. ביום שלישי השבוע 
החל משפט נוסף נגד גרינברג, שהוגש נגדו על ידי התביעה של ניו יורק.

בכתב האישום נטען כי גרינברג נקט בטרנסקציות של ביטוחי משנה, כדי 
להעלים את המצב הפיננסי האמיתי של AIG מבעלי המניות של החברה. 
ובמקום  להסדר,  להגיע  לניסיונות  בעקשנות  סירב  גרינברג 
העדיף לנהל משפט, כדי שבית המשפט יקבל את טיעוניו 
הביטוח.  חברת  בהתמוטטות  אשם  לא  אותו  וימצא 
גרינברג אולץ בזמנו להתפטר מחברת הביטוח שהקים, 

אשר הפכה למבטחת הגדולה בעולם. 
ב־2009  הסכימו   AIGב־ אחרים  ובכירים  גרינברג 
דולר  מיליון   115 שילמו  הם  במסגרתו  להסדר, 
אף  הם  מניות.  בעלי  של  ייצוגיות  תביעות  ליישוב 
לניירות  הרשות  עם  להסדר  דולר  מיליון   15 שילמו 
ערך האמריקאית, שהביא לביטול תביעת הרשות. אולם 
הסדרים אלו לא מנעו מהתובע הכללי של מדינת ניו יורק, אליוט שפיצר, 
להגיש תביעה ב־2005. כתב האישום קוצר וכולל תביעה לפיה גרינברג לא 
יכהן בשום תפקיד בחברה, וכן יחזיר בונוסים בסכום של 55 מיליון דולר. 

דוד ליפקין

 AIG משפטו של יו״ר 
לשעבר החל השבוע במנהטן

יעלו ה השנה,  של  הראשונה  במחצית  בלואיזיאנה  שיטפונות 
של  דוח  קובע  כך  דולר.  מיליארד  כ־10־15  ארה”ב  לכלכלת 
מודל קטסטרופות, אשר נערך על ידי איאון בנפילד מקבוצת 
הברוקר איאון. השיטפונות היו כתוצאה מגשמים עזים, אשר הסבו נזקים 

כבדים וגרמו למותם של 13 איש.
לפי התחזית, ההפסדים לגורמים מבטחים יהיו נמוכים, ואלו עומדים 
על מיליארדים בודדים. הסיבה לכך היא ההשתתפות הנמוכה בתוכנית 
הלאומית לביטוח בפני שיטפונות. לפי ההערכות, ל־80% מבעלי הרכוש 

הנפגעים אין ביטוח מפני שיטפונות.
דוד ליפקין

הנזק מהשיטפונות 
בלואיזיאנה: 10־15 

מיליארד דולר

ההפסדים לגורמים מבטחים 
צפויים להיות נמוכים

 גרינברג, יו"ר 
AIG לשעבר
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טיפ  פיננסי

האמרה מ את  צ’רצ’יל  לווינסטון  ייחסים 
הידועה “חסכון הוא דבר נפלא, במיוחד 
ונוסיף  בשבילך”,  אותו  עשה  אביך  אם 
- אם המדינה חוסכת לך, מוטב שבעתיים. ועדת 
הכספים אישרה בשבוע שעבר תקנות המסדירות 
תכנית מהפכנית בישראל - “חיסכון לכל ילד”. 
הפקדת  ידי  על  המדינה  במימון  בחיסכון  מדובר 
 .18 גיל  עד  ישראלי  ילד  לכל  חודשי  תשלום 
 ,2017 מינואר  החל  להיפתח  אמורות  התוכניות 
ויופקדו בהן הפקדות חודשיות שוטפות בסך 50 
שקל, ובנוסף דמי ניהול שישולמו על ידי המדינה.
מ־2015,  המתגלגלת  טיוטה  באישור  מדובר 
יופקדו  ולכן  הקואליציוני,  להסכם  בהתאם 
ממאי  רטרואקטיבית,  נוספים  כספים  בתוכנית 

2015 ועד דצמבר 2016.

על  מוטלת  הזה  למהלך  הביצועית  האחריות 
המוסד לביטוח לאומי, באמצעות המנגנון הקיים 
מחדל,  כברירת  ילדים.  קצבאות  לתשלום  שלו 
ע”ש  גמל  לקופות  ייעודיות  תכניות  ייפתחו 
ידי  על  שייקבעו  קופות  מבחר  מתוך  ילד,  כל 
מכרז קפדני בפיקוח של משרד האוצר ובמסלול 

ברירת מחדל סולידי.
הקופות  בין  לבחור  אפשרות  תהיה  להורים 
בבנקים  חיסכון  תכניות  או  השונים  והיצרנים 
יוכלו  המאושרים, ולשנות את בחירתם. הם אף 
לעבור בין מסלולי ההשקעות השונים ולנייד בין 
בין  לנייד  יהיה  ניתן  )לא  קופות הגמל השונות 
חסכונות הבנקים השונים(. הורים יוכלו להוסיף 
לחיסכון עד מקסימום 50 שקל, על חשבון קצבת 
לאומי  ביטוח   ,18 לגיל  הילד  בהגיע  הילדים. 

יפקיד מענק מיוחד של 500 שקל. אז גם תהיה 
כספי  את  למשוך  הוריו,  באישור  לילד,  זכאות 
החיסכון. אם הקרן לא תיפדה, יופקד מענק נוסף 
בסך 500 שקל בגיל 21 והילד יהיה זכאי לפדות 
את כספי החיסכון, ללא צורך באישור ההורים.    
על פי הערכות האוצר, הפקדה בסיסית של 50 
שקל בחודש תייצר לילד, כעבור 18 שנה, סכום 
של כ־20,000 שקל. סכום זה יכול להיות מוכפל 

בעקבות תוספת של 50 שקל שההורה יממן.  
מנוף  לתת  יוכל  זה  מהלך  הפיננסים,  לסוכני 
הציבור  בקרב  ומכירות  מודעות  וקידום  עצום 

לנושא החסכונות לטווח הארוך והקצר.

הכותב הוא חבר תת הוועדה לפיננסים בלשכת 
סוכני ביטוח

תכנית חיסכון לכל ילד – הזדמנות 
חשובה לסוכני הביטוח 

בעקבות החלטת המדינה לאשר את התכנית, אלו כל הפרטים החשובים שיאפשרו 
לסוכנים לקדם את המודעות לחסכונות לטווח הארוך והקצר 

עו”ד איתן שלר
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בקצה  העולם

במיוחד במקומות נידחים: על חשיבותו 
של ביטוח נסיעות לחו"ל מקיף

אחרי שורדה לבקוביץ עברה טיפול רפואי באיסלנד ללא תנאים מינימליים – רופא, 
מכשירי הדמיה או מעבדה, היא מפצירה לדאוג לעשות כיסוי רפואה אישית אונליין

 
ורדה לבקוביץ

עם י מדינה  באיסלנד,  מאורגן  לטיול  צאתי 
נופים עוצרי נשימה. 

 באחד הלילות התעוררתי עם כאבי תופת 
בזרוע השמאלית, שרק הלך והתגבר באותו היום. 
היד.  על  להשתלט  הצלחתי  לא  לרגע  מרגע 
הקונוטציה שנוצרה הייתה שמדובר אולי באירוע 

לבבי חלילה. 
והסבירו  המקומית  למרפאה  התקשר  המדריך   
להגיע  ושעלינו  רופא  יגיע  דקות   25 שתוך  לו 
בגודל  עיירה  ברחבי קלאוסטר,  לנו  נסענו  לשם. 
גדול.  טרומי  מבנה  למרפאה,  הגענו  קיבוץ.  של 
וחושך  מהחלון  מבצבץ  האור  רק  נעולה,  הדלת 

בכל האזור.
המזכירה.  ידי  על  התקבלנו  ואז  בדלת  הקשנו   
מילאתי טופס עם פרטים אישיים, ובסיום התהליך 
של  שורה  לי  עשתה  היא  האחות.  לחדר  נכנסתי 

כתבה  היא  תוצאתן  שאת  משונות  בדיקות 
למשל,  כך  ראשון(.  )זעזוע  נייר  מפית  על 
הזרועות במד מידה  היקף  לי את  היא מדדה 
הם  כך  לטענתה,  תופרות.  של  )סנטימטר( 
בודקים בצקת. היא גם עשתה לי בדיקת דם 
של  מדדים  לבדיקת  מקבילה  אשר  באצבע, 

סכרת, ולטענתה כך מגלים אם יש דלקת.
 הרגשתי שהשעון עצר מלכת, ועלי לקחת 
התפקידים  לי.  עושים  מה  ולהבין  אחריות 
התחלפו והתחלתי לראיין אותה: היכן הרופא? 
מה עושה אישה שכורעת ללדת? וכאשר יש 
זו עיירה  מיחושים בלב? לדבריה, אין רופא, 
לעיירה  מפנה  אמבולנס  איש.   400 של 

להגיע  כדי  צריך  ק"מ  כמה  יודע  ומי  מרכזית, 
אליה. 

 כל השאלות נשאלות בזמן שאני נבדקת על ידי 
האחות. היא לחצה בכל מקום בזרוע שלי, והובלתי 
לבסוף  כואבים.  שמאוד  מוקדים  לשני  אותה 

התקשרה לרופא ועברה לשוחח באיסלנדית.
 עקבתי אחרי כל מילה היות ואיבדתי שליטה על 
השיחה, ופתאום אני שומעת את המילה ״פרונקל״. 
שאלתי  ובפנטומימה  שבידי  הגוש  על  הצבעתי 
'האם על הגוש את מדברת?' והיא הנהנה בראשה 
שכן. נרגעתי שאני בשליטה. לבסוף היא הסבירה 
מה האבחנה הטלפונית של הרופא: יש לך כנראה 
דלקת בשריר או בגיד, עלייך לקבל אנטיביוטיקה 
יהיה  לא  אם  אבל,  השרירים.  להרפיית  וכדורים 
שינוי - עלייך להתפנות באמבולנס לבית חולים.

 first class לחו״ל  נסיעות  בפוליסת  בוטחתי   
 17,000  - ההוצאות  כל  את  שכיסתה  הראל,  של 
קרונות )120 אירו(. לא הייתה לי בעיה כלכלית, 

שמאלה,  העולם  בסוף  בחור  שטיילתי  בגלל  אך 
תרל"ח  שבשנת  במרפאה  נבדקת  שאני  הבנתי 

הייתה מודרנית ומאובזרת יותר.
 שאלתי את עצמי, איך יתכן שאין לי כיסוי של 

 ?on line רפואה אישית
שצריך  הבנתי  שעברתי,  החוויה  בעקבות   
את  משם  ולהוציא  הכלים  לארגז  יד  להכניס 
הכיסוי הזה, אשר ברור לי שאמכור אותו לכל אחד 
כולל  הוא  ראשית,  משמעותו.  את  ואסביר  ואחד 
לשוחח  ויכול  בעברית,  שמדבר  מקצועי  רופא 
טלפונית או בווידאו, עם אפשרות להראות לו את 
צריך  חלילה  אם  מסמכים.  לצלם  התלונה,  מוקד 
שירות  שנותן  מי  עם  ידבר  הוא  התערבותו,  את 

לחולה ויסביר את אבחנתו.
 אני פונה אליכם חברי הסוכנים, ומשתפת אתכם 
בחוויה הבריאות אותה עברתי. לא הייתה לי בעיה 

של ביטוח. לא פניתי למוקד חברת הביטוח, היות 
רחוק  במקום  הייתי  אבל  אלי,  התלווה  והמדריך 
ללא תנאים מינימליים לבדיקות. במקום כזה, גם 
המוקד לא היה עוזר כי אין רופא ואין מחשוב, ולכן 

הבנתי שצריך כיסוי מתאים.
השונות  בחברות  הכיסויים  משמות  כמה  הנה   
בכפוף לתנאי הכיסוי - עשו בהם שימוש: רפואה 
אישית - on line הראל; יעוץ און ליין – מגדל; 
איילון   - – מנורה; רפואה מקוונת  רופא  סמארט 
הכשרה   - דיגיטלי  רופא  אישור(;  )בתהליכי 
)בתהליכי אישור(; רופא מומחה בקליק – הפניקס; 

רופא מומחה אונליין – כלל.
ותוך  נכונה  הייתה  האבחנה  ההגינות,  למען   

יומיים קיבלתי את היד שלי בחזרה.
המשך נסיעה טובה והעיקר הבריאות.

הכותבת היא סגנית יו״ר ועדת בריאות וסיעוד 
בלשכת סוכני ביטוח

מחוז ירושלים יערוך הרמת כוסית 
לראש השנה ב־26.9 בין השעות -9:00

13:00, בשיתוף "איילון חברה לביטוח". 
חניה ללא עלות בחניון המלון. מלון 

לאונרדו פלאזה, רחוב המלך ג'ורג' 47, 
ירושלים. 

מחוז השרון יערוך הרמת כוסית לראש 
השנה ב-26.9 בין השעות 15:30-19:00, 

בשיתוף "קבוצת רימונים". חניה חופשית 
וללא עלות מאחורי המתחם. מתחם 
האירועים העסקיים "ספייס", רחוב 

עתיר ידע 16, קומה 6, כפר סבא.

מחוז תל אביב יערוך הרמת כוסית 
לראש השנה ב-28.9 בין השעות -9:00

13:00, בשיתוף "איילון חברה לביטוח". 
חניה חופשית וללא עלות באזור 

המתחם. באולם התרבות "מרכז הבמה", 
רחוב הכרמל 20, גני תקווה.

מחוז חיפה והצפון יערוך הרמת כוסית 
לראש השנה ב-28.9 בין השעות -16:00
20:00, בשיתוף "איילון חברה לביטוח", 
"כלל חברה לביטוח", "מנורה מבטחים" 

ו"הכשרה חברה לביטוח". מתחם 
האירועים "גן הקונגרסים", רחוב קדושי 

יאסי 2, חיפה. 

אירועי הלשכה

המרפאה באיסלנד
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סוכן  המחר

על ר האחרונות  בשנים  וכתבו  דיברו  בות 
ועל  הביטוח  סוכן  של  העתידית  נחיצותו 
הרלוונטיות שלו, במיוחד בעידן הדיגיטלי 

ההולך וצובר תאוצה.
סוכן  של  שתפקידו  מאיתנו,  אחד  לאף  ספק  אין 
אלא   – שכך  רק  ולא  הסתיים,  לא  עדיין  הביטוח 

שהוא יישאר נחוץ שנים רבות קדימה.
יחד עם זאת, אסור לנו להתעלם מהמתרחש סביבנו 
ועלינו להמציא עצמנו מחדש הן ברמת השירות, הן 
במהירות התגובה והדיגיטציה והן בערוצים נוספים 
)מומחה  הממ”ש  לסוכן  הסוכן  הפיכת  היתר  בין   -

מניעה משפחתי( וכן הסוכן כמנהל עסקי.

לא כולנו מנהלים
אמיתיים,  מקצוענים  הם  ברובם  הביטוח  סוכני 
הנושאים עמם מאגר ידע עצום בכל תחומי הביטוח. 
יודעים  אך לא כולם גם מנהלים טובים, לא כולם 
לבחון בזמן אמת האם הם מרוויחים, מה צפי הרווחים 
יש  הסוכן  של  היום  בסדר  פעולות  אילו  לעתיד, 
למקסם  כדי  לפעול  ואיך  להגדיל,  ואילו  לצמצם 
את הרווחים במשרד הסוכן. בנושא מהותי זה חשוב 
לעצור לרגע במרוץ החיים והפרנסה ולבדוק האם 

אנו פועלים נכון.
האם אנו שמים דגש על הפעולות לייצור הכנסה, 
האם  ומשאבים?  זמן  מבזבזות  פעולת  חשבון  על 
נושא  עוד  בכיוון?  לפעול  מודעות  אצלנו  קיימת 
שחשוב לשים עליו דגש הוא “טייטל” נוסף שמומלץ 
והוא  סוכן המחר  הביקור של  יופיע על כרטיס  כי 

הסוכן המניעתי. 
איש  כיועץ,  הציבור  בעיני  נתפס  הביטוח  סוכן 
סוד ואיש עצה לכל דבר ועניין. את התפיסה הזאת 
כדאי לנו למקסם, לרוץ איתה קדימה ולהפוך עצמנו 
העסקי,  הייעוץ  הפנסיה,  תכנון   - משפחה  ליועצי 
הבריאותית,  המעטפת  השלישי,  בגיל  הייעוץ 

החיסכון המשפחתי ועוד.
שני הנושאים הללו, בנוסף לעוד נושאים נוספים, 
יותר טובה  יציבו את סוכני המחר בפוזיציה הרבה 

בהתמודדות למול אתגרי העתיד )אפילו הקרוב(. 

הכותב הוא יו"ר סניף חיפה בלשכת סוכני ביטוח

חייבים להסתכל קדימה - ממ”ש כך
 סוכן הביטוח נתפס בעיני הציבור כיועץ, איש סוד ואיש עצה לכל דבר

  ועניין ‰ את התפיסה הזאת כדאי לנו למקסם, בין היתר באמצעות הפיכתנו 
למומחי מניעה משפחתיים

ליאור רוזנפלד

ליווי מקצועי 
 לכל אורך 
הדרך עד 

לקבלת ההחזר 
הכספי

בדיקה 
מקצועית 

 ואמינה מול 
כל חברות 

הביטוח!

בדיקת רטרו 
וריטיינר 
חודשית

כי אם תשתוק ולא תבדוק, לא תוכל לצחוק... בדרך אל הבנק! דרך מוצא
בקרת תגמול לסוכני ביטוח

 שושנת העמקים 41 צורן ת.ד. 1565 טל. 054-4231093  
hagit2265@gmail.com :פקס. 09-8320917 | דוא"ל

סוכן, מתי 

לאחרונה 

בדקת את 

עמלותיך?

עלינו להמציא 
עצמנו מחדש הן 

ברמת השירות, הן 
במהירות התגובה 

והדיגיטציה והן 
בערוצים נוספים
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לפני  סיום

לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

דרושים

לסוכנות הסדרים מובילה בתחומה היושבת 
בפתח תקוה, דרוש/ה - חתם/ת רכבים ודירות 

לטיפול בחידושים והפניות לביטוחי רכב דירה. 
דרישות התפקיד: הכרת תהליכי החידוש 

מול חברת הביטוח. הכרת ממשק עבודה מול 
החברות הגדולות, יכולת מתן שרות ללקוחות 
החברה והגדלת התיק הביטוחי ללקוח. ניסיון 

בתחום חובה! מיידי, דיסקרטיות מובטחת. 
קורות חיים ל: igalm@misgav.co.il המשרה 

פונה לנשים וגברים. פניות מתאימות תיענינה.

לסוכנות הסדרים מובילה בתחומה, העוסקת 
בכל תחומי הביטוח דרושים נציגי מכירות 

תותחים! העבודה מול לקוחות קיימים וחדשים. 
הכשרה תינתן על חשבון החברה. מתאים 

לסטודנטים במקצועות הביטוח אפשרות 
להתמחות ולעתודה ניהולית למצטיינים שעות 

גמישות- 6 שעות רצופות, אפשרות לפיתוח 
 קריירה מרתקת בעולם הביטוח.

igalm@:שכר + בונוסים גבוהים! קורות חיים ל
misgav.co.il המשרה פונה לנשים וגברים. 

פניות מתאימות תיענינה.

לסוכנות הסדרים מובילה בתחומה היושבת 
בפתח תקוה, דרוש/ה - חתם/ת עסקים 

מיומנ/ת ומקצועית! דרישות התפקיד: הבנת 
הפוליסות ודרישות חברות הביטוח, הכרת 

מערכות חברות הביטוח השונות, יכולת עבודה 
על מערכות ממוחשבות, אחראי/ת ראש גדול 

בעלי מוטיבציה גבוהה וראיה קדימה.ניסיון 
בתחום חובה! יוצאי סוכנויות ביטוח- יתרון! 

שכר + בונוסים. מיידי, דיסקרטיות מובטחת. 
קורות חיים ל: igalm@misgav.co.il המשרה 
פונה לנשים וגברים. פניות מתאימות תיענינה.

דרושה עובדת עם ניסיון של חמש שנים 
לפחות למשרד בפתח תקוה למשרה /חצי 

 משרה. ניתן לשלוח קורות חיים ל: 

ilan@ungar-ins.co.il
לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש/ה פקיד/ת

תביעות רכב עם ניסיון חובה.
yehuda@afrenkel.co.il - קו"ח למייל

טלפון 052-7170010
סוכן ביטוח בירושלים שמתעסק בחסכון

ארוך טווח בלבד, מעוניין להשכיר חדר
במשרדו לסוכן ביטוח. לפרטים: רודן גורדון

rodan@yeuls.co.il

לסוכנות ביטוח בהוד השרון דרושה פקידת
אלמנטרי עם ידע מוכח ברכב ודירות, ידע

בענפים נוספים - יתרון. קורות חיים ל:
duby@s-sapir.co.il

שכירות משנה 

משרד להשכרה כ-180 מטר בהר חוצבים 
)קרוב לאינטל(. המתחם מוכן, מסודר ומחולק 

למשרדים. מתאים למשרד לסוכני ביטוח, 
עורכי דין ועוד. אפשרות לשיתופי פעולה. 
 אכלוס מ-1/10/16 לפרטים לפנות לנטלי

yosi@faynermanbituah.com 052-8196304
להשכרה משרד חדר עצמאי ועמדת

מזכירה בתוך משרד ביטוח בפתח תקווה.
לפרטים: מאיר 052-2248252

להשכרה – מוקד טלפוני בתוך סוכנות ביטוח
בפ"ת – המוקד מאובזר בשולחנות וכסאות

וכולל עמדת מנהל משמרת וחדר צמוד
למנהל המוקד. לפרטים: מאיר 052-2248252

להשכרה חדר לסוכן ביטוח, עם כל
התשתיות הדרושות, ביד חרוצים

בתל אביב, בסוכנות ביטוח איכותית.
השכירות כולל שימוש בחדר ישיבות

מכובד, מטבח מאובזר, בקיצור הכל מוכן,
להביא רק מחשב נייד. ליצירת קשר:

amitdav26@gmail.com
להשכרה משרד בסוכנות ביטוח בראשון

לציון במרכז העיר, 2 חדרים מסודרים
קומפלט בכניסה נפרדת, בניין משרדים
שעבר שיפוץ כחדש. כולל ריהוט, ציוד
ותקשורת וחנייה צמודה. לפרטים: אורי

052-2496104

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח 

סוכן ביטוח מעוניין לרכוש תיק ביטוח חיים. 
סודיות מוחלטת. לפרטים:  050-9114142

למכירה חברה בע"מ )תאגיד ביטוח(
ללא תיק ביטוח. ליצירת קשר: חיים -

050-6350150
בי פור יו. מעוניין לרכוש תיקי ביטוח

אלמנטרי וחיים. בתנאים גמישים. כולל
שירותי משרד מלאים. סודיות מובטחת 

Michaele@b4-u.co.il :לשליחתקורות חיים
0528741331

סוכן ביטוח מעוניין לרכוש תיק ביטוח חיים
a1a@zahav.net.il אלמנטרי לפרטים /

סוכן ביטוח מעוניין בשת"פ לפתיחת סניף
ביטוח חיים ואלמנטרי בעיר מודיעין. בעל

רישיון תושב האיזור. ליצירת קשר:
shalom224@gmail.com ,050-5240046

סוכנות ביטוח מובילה מהמרכז מעוניינת
לרכוש תיק ביטוח מהמרכז במלואו או
באופן חלקי. תשלום במזומן ובמכפיל
גבוה. סודיות מוחלטת. ליצירת קשר:

0523688700
סוכנות ביטוח ותיקה בתחום החיים עובדת

עם כל החברות מציעה שת"פ אטרקטיבי
לסוכני אלמנטרי ותיקים כדאי ביותר.

eyaldanny@gmail.com לפרטים: דני
054-9008038

סוכנות ביטוח ירושלמית ותיקה, מעוניינת
ברכישת תיק ביטוח אלמנטרי בתנאים

מצויינים, אפשרות המשך העסקה לטווח
ארוך. אפשרות תשלום במזומן על חלק

מהתיק. לפרטים: רוני 054-5600680

לשכת סוכני ביטוח 
משתתפת בצערה של 

משפחת סלע על פטירתו של 
 חבר הלשכה 

 דב סלע 
ז"ל

שלא תדעו עוד צער

 לא נהגת – לא שילמת: הפניקס השיקה אפליקציה 
לרכב לנהגים צעירים

 באמצעות 'הפניקס צעיר' - שהוא ביטוח לנהג ולא לרכב - יוכלו משפחות לחסוך אלפי שקלים בשנה 
על הביטוח לרכב המשפחתי  אריאל מונין: מדובר במוצר מהפכני

בכנס ח השבוע  השיקה  הפניקס  ברת 
צעיר',  'הפניקס  מוצר  את  בהרצליה 
ביטוחי  בתחום  "מהפכה  כינתה  אותו 
המקיף לרכב עבור נהגים צעירים". כ־800 סוכנים 
ומצגות  בסרטונים  וצפו  ההשקה  באירוע  נכחו 
השימוש  אופן  את  שהמחישו  אינטראקטיביות, 

באפליקציה.
את המוצר הציגו משנה למנכ"ל הפניקס ומנהל 
תחום ביטוח כללי, אייל בן סימון, ומשנה למנכ"ל 
השניים  אל־און.  אורן  הלקוחות,  חטיבת  ומנהל 
החדשניים  המאפיינים  את  לסוכנים  הסבירו 
בישראל  רבות  משפחות  וכיצד  במוצר,  הגלומים 
יוכלו לחסוך אלפי שקלים בשנה על הביטוח לרכב 

המשפחתי.

ביטוח לנהג ולא לרכב
מאחר  המשחק,  חוקי  את  משנה  צעיר'  'הפניקס 

והוא ביטוח לנהג ולא לרכב, ולכן מותאם לשימוש 
הגילאים 23־17.  בטווח  נהגים  ברכב של  המופחת 
רוכש  הפניקס,  של  הבסיסי  הרכב  לביטוח  בנוסף 
של  "בנק"  מבוסס  ביטוחי  כיסוי  הצעיר  הנהג 
קילומטרים מראש, בעלות משתנה של כשקל אחד 
רכבים   4 בעד  לנהוג  ויכול  בממוצע,  לקילומטר 

שונים במשפחה.
את  מפעיל  הצעיר  הנהג  אל־און,  לדברי 
האפליקציה בתחילת הנסיעה ובסיומה. המשמעות 
של הדבר היא פשוטה - "לא נהגת, לא שילמת", 
ל־4,000  במעל  להסתכם  יכול  למשפחה  והחיסכון 
המוצר  של  האפליקציה  בנוסף,  בשנה.  שקלים 
אחר  מרחוק  לעקוב  האפשרות  את  להורים  נותנת 
מאפייני הנהיגה של ילדיהם ועל המצב המכני של 
הרכב בשעת הנסיעה, וגם מאפשרת לילדים עצמם 
לקבל פידבק על איכות הנהיגה שלהם לאחר שהם 
יוצאים מהרכב. במקביל, האפליקציה נותנת למוקד 

אירוע  כשמתרחש  התראה  הפניקס  של  החירום 
לקבלת  אותות  לשלוח  יכולה  וגם  ברכב,  חירום 
סיוע מצד צוותי הצלה במידת הצורך. אם הנהגים 
הצעירים שוכחים להפעיל את האפליקציה, מגיעה 
אליהם התראה על כך שלא הופעל הכיסוי הביטוחי. 
לפוליסת  משויך  אינו  התביעות  ניסיון  כי  יודגש 

ההורים של הרכב, אלא לנהג הצעיר עצמו.
בכנס העניקה הפניקס הטבה מיוחדת של 1,500 
כל  עבור  צעיר',  ב'הפניקס  לשימוש  מתנה  ק"מ 

הסוכנים שיש להם נהגים צעירים בבית.
אלמנטרי  לביטוח  הוועדה  יו"ר  מונין,  אריאל 
בלשכת סוכני ביטוח, בירך בכנס על השקת המוצר, 
שאותו גם הוא תופס כמהפכני. מונין הדגיש בדבריו 
לציבור  הפניקס  בין  הקשר  בחיזוק  הצורך  את 

הסוכנים ואת חשיבותה של העבודה המשותפת. 

רונית מורגנשטרן

mailto:igalm@misgav.co.il
mailto:igalm@misgav.co.il
mailto:igalm@misgav.co.il
mailto:igalm@misgav.co.il

