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עם הסוכנים 
הוותיקים 

יכולים לקדם את 
הסוכנים הצעירים"

"האיסור על תשלום עמלות 
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אין קיצוץ בגמלאות
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הגרעון שנוצר מאי העלאת 
גיל הפרישה לנשים

עמ' 10

מגדל מבטיחה לשווק ביטוח 
כללי רק באמצעות סוכן 

ביטוח • תפתח ערוצי שיתוף 
פעולה חדשים עם הלשכה

 עמוד 2

הפניקס 
משיקה פוליסה 
לתכולת הדירה 
שכוללת כיסוי 

מפני נזקי 
מלחמה וטרור 

סוכנות וסוכנים יקרים,

בוקר פורסם טור דעה מגמתי נוסף של ה
סוכני  ציבור  כנגד  ארלוזורוב  מירב 

הביטוח.
שעידן  אומרת  ארלוזורוב  מירב  שנה   20

הסוכנים הגיע לסיום.
20 שנה שום דבר לא השתנה, ענף הביטוח 
המקצוע  אנשי  מיטב  ידי  על  בבטחה  מובל 

בישראל, סוכני הביטוח.
את  בידינו.  ניקח  אנו  המקצוע  עתיד  את 
הסוכנים  עמלות  את  תקבע  אשר  החקיקה 
אנחנו נוביל, לא מירב ארלוזורוב ולא הפיקוח 

על הביטוח.
הגיע  הסוכנים,  עידן  סוף  על  שמדבר  מי 

הזמן שנדבר על סוף עידן הפרשנים.
מעולים  מקצוע  אנשי  הם  הביטוח  סוכני 
אשר מעניקים שירות מצוין ללקוחות. לפני 
מבטחים,  מנורה  מנכ"ל  התראיין  אף  יומיים 
הסוכנים  חשיבות  את  והדגיש  קריגר,  גיא 

לענף הביטוח כיום ובעתיד.
רק מי שלא מכר בחייו פוליסה, רק מי שבחיים 
עבור  שם  היה  ולא  תביעה  ניצח  לא  שלו 
המבוטח ברגע האמת, יכול לדבר בפטרונות 

כזאת שלא צריך סוכני ביטוח.
חזק  ענף  חזקה,  לנו לשכה  יש 
להוביל  נמשיך  ואנחנו  ויציב, 

בבטחה את ציבור הלקוחות.

שלכם,
ליאור רוזנפלד
נשיא הלשכה

דבר נשיא הלשכה
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חדשות  הביטוח

לראשי מ הודיעה  לביטוח  חברה  גדל 
לשכת סוכני ביטוח כי כל מוצרי החברה 
ימכרו   האלמנטארי  הביטוח  בתחום 

וישווקו על ידי סוכני ביטוח בלבד. 
הודעת מגדל ניתנה בפגישה שהתקיימה ביום 
ליאור רביב המשנה  חמישי שעבר בהשתתפות 
למנכ"ל מגדל, ריבי ניסים מנהלת מטה חטיבת 
שיווק  סמנכ"ל  רובינשטיין  תומר  הלקוחות, 
הביטוח  סוכני  לשכת  ומצד  עסקי,  ופיתוח 
מ"מ  רוזנפלד,  ליאור  הלשכה  נשיא  השתתפו 
החברה  ליסוב  יו"ר  הורנצ'יק,  ליאור  הנשיא 
הלשכה  ומנכ"ל  ויינשטיין  צביקה  הכלכלית 

רענן שמחי.
כאמור, סוכם כי מגדל לא תפעל בכל מסלול 

כל  וכי  האלמנטארים  הביטוחים  בתחום  ישיר 
עוד  החברה.  סוכני  דרך  רק  תבוצע  מכירה 
הוחלט על שיתוף פעולה בין הצדדים  במספר 
להשתתף  מגדל  של  חזרתה  לרבות  ערוצים 

באופן אקטיבי בכנסי הלשכה.
בפגישה נדונה גם פלטפורמה דיגטלית חדשה 
בכל  לסוכן  כלים  במתן  שעוסקת  מגדל  של 
עבודה.  ועזיבות  פדיונות  בעת  לשרות  הקשור 

סוכם כי ייבחן שת"פ בנושא זה בקרוב.

הבעת אמון בסוכני הביטוח
בעקבות הודעת מגדל אמר נשיא הלשכה: "זה 
בהחלט הישג ראוי ומתבקש לאור גל הערוצים 

בסוכני  אמון  הבעת  זאת  שכזה  בזמן  הישירים; 
שהם  הבטחה  מגדל  מהנהגת  קיבלנו  הביטוח. 

יישארו נאמנים לציבור הסוכנים".
וערוצי  הלקוחות  חטיבת  מנהל  רביב,  ליאור 
לשתף  שמחה  "מגדל  סיכם:  החברה  של  ההפצה 
עם  יחד  ולפעול  ביטוח  סוכני  עם לשכת  פעולה 
הלשכה לחיזוק מעמד הסוכן ולפיתוח עסקי הסוכן.
דיגיטליים  כלים  היתר  בין  נדונו,  "בפגישה 
שמגדל מעמידה לרשות סוכניה, אשר יאפשרו 
בעלויות  לחסוך  מכירותיו,  את  להגביר  לסוכן 

ולהיכנס לתחומי פעילות חדשים.
הלשכה  נציגי  עם  המועיל  הדיון  על  "שמחנו 
לנו  יאפשר  הפתוח  שהשיח  משוכנעים  ואנו 

לפעול יחד להשגת יעדינו המשותפים".

מימין: ניסים, רביב, ויינשטיין, רובינשטיין, רוזנפלד, הורנצ'יק ושמחי

מגדל תשווק מוצרי ביטוח כללי 
רק באמצעות סוכנים

כך סוכם בפגישה בין הנהלת החברה להנהגת הלשכה בה נפתחו ערוצים חדשים לשיתוף פעולה 
  בין שני הגופים • רוזנפלד: "זהו הישג ראוי שמהווה הבעת אמון בסוכני הביטוח"

רונית מורגנשטרן
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חדשות  הביטוח

"
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד 
ביום  הבהרה  סלינגר, פרסמה  דורית  האוצר, 
04.02.18, לפיה גופים מוסדיים אינם רשאים 
לשלם עמלת הפצה לסוכן ביטוח פנסיוני במקרים 
של  שלם  ציבור  לצרף  הסוכנים  פעלו  שבהם 
עובדים במסגרת הליך צירוף לרבים לגבי מוצר 

פנסיוני. 
הקיימים  ההסדרים  כל  על  חלה  זו  "הבהרה 

סוכני  ההבהרה  ממועד  כי  היא  ומשמעותה 
תשלום  יקבלו  לא  פנסיוני  ביטוח 

בגין הסכמי צירוף  מגופים מוסדיים 
ושהסוכנים  נחתמו  שכבר  לרבים 
קיבלו  ואף  בעבר  בגינם  עמלו 
באבחה  נעצר  אשר  שוטף  תשלום 

אחת החודש לאור ההבהרה".
סוכני  לשכת  בעתירת  נכתב  כך 

ביום שלישי  לבג"צ, שהוגשה  ביטוח 
השבוע. עוד נטען כי: "בעקבות ההבהרה 

לסוכני  לשלם  המוסדיים  הגופים  הפסיקו 
בהתאם  להם  המגיעות  העמלות  את  הביטוח 
עשרות  של  מצטבר  בסך  לרבים,  צירוף  להסכמי 
יצוין כבר כעת, כי בשל  מיליוני שקלים לחודש. 
חוסר הבהירות של ההבהרה, והעדר יכולת להפריד 
בין התשלומים הנובעים מהסדר לרבים לתשלומים 
הגופים  נמנעים  אחרת,  מפעילות  הנובעים 
אחרות  עמלות  גם  לסוכנים  לשלם  המוסדיים 

המגיעות להם.
"האבסורד הוא שהמרוויחים הגדולים – והיחידים 
המוסדיים,  הגופים  הם  החדשה  מהמדיניות   –
על  והכל  במשק,  החזקים  הגופים  על  הנמנים 

חשבון סוכני הביטוח וציבור המבוטחים".

שוק  רשות  נגד  הממונה,  נגד  שהוגשה  לעתירה 
גם  הצטרפו  האוצר,  שר  ונגד  וחסכון,  ביטוח  ההון, 
שתי סוכנויות ביטוח - עופר לוין ביטוח ופיננסים, 
היתר  בין  שטוענים,  לביטוח,  סוכנות  קרן  ואהרון 
בגין הסכמי  קרן  סוכנות אהרן  "הכנסותיה של  כי: 
הצירוף לרבים מהוות קרוב ל־40% מכלל הכנסותיה 
הינן  לוין  עופר  סוכנות  של  מהכנסותיה  וחלק 
מעמלות בגין הסכמי צירוף רבים. בעקבות ההבהרה 
שפרסמה הממונה, הפסיקה חברת כלל ביטוח 
ולסוכנות  לוין  עופר  לסוכנות  לשלם 
אהרון קרן את העמלות המגיעות להן 
בגין הסכמי צירוף לרבים, והעמלות 
המגיעות לסוכנויות בגין הסכמים 
לא   2018 מרץ  חודש  עבור  אלה 

שולמו".
העתירה לבג"צ הוגשה באמצעות 
עוה"ד שמוליק קסוטו ממשרד עורכי 

הדין קסוטו ושות'.
להוציא  המשפט  מבית  ביקשו  העותרות 
שהוציאה  ההבהרה  יישום  על  האוסר  ביניים  צו 
הממונה, וזאת עד להכרעה סופית בעתירה, לפיו 

ישיבו הגופים המשיבים: 
א. מדוע לא יבטלו את הוראות ההבהרה שניתנו 

בחוסר סמכות ובחוסר סבירות קיצונית; 
תשלום  על  האיסור  את  יחילו  לא  מדוע  ב. 
שייעשה  לרבים  צירוף  על  רק  כאמור  עמלות 

לאחר מועד פרסום ההבהרה;
ג. מדוע לא יקבעו הוראת מעבר מידתית, לפיה 
ייכנס  לסוכנים,  העמלות  תשלום  על  האיסור 
לתוקפו רק בתום תקופת הסתגלות של שנה וחצי 

ממועד פרסום ההבהרה;

ד. כמו כן, בית המשפט מתבקש בזאת ליתן צו 
ביניים המקפיא לעת עתה את ההבהרה שהוציאה 
הממונה ומחייב את הממונה להוציא הודעה המנחה 
התשלומים  את  להמשיך  המוסדיים  הגופים  את 

לסוכנים כסדרם וזאת עד לבירור העתירה.

פגיעה בציבור העובדים החלשים
עוד נכתב בעתירה כי "החלטה זו התקבלה מבלי 
שהממונה שקלה את מלוא המשמעויות וההשלכות 
ציבור  על  הסוכנים,  ציבור  על  זו  מדיניות  של 
המעסיקים ועל ציבור העובדים החלשים במשק“. 
ובהמשך נטען כי ”ללא הפרקטיקה בדבר הסדרי 
מעסיקים  אותם  כי  להניח  סביר  לרבים,  צירוף 
היו  לא  חלשים  עובדים  ואותם  ובינוניים  קטנים 
מקבלים כל מענה שהוא, ולא היה מבוצע עבורם 
הסדר פנסיוני כלשהו בניגוד להוראות הדין. ללא 
לכל  עצום  נזק  נגרם  היה  לרבים  צירוף  הסדרי 
היו עלולים  הנוגעים בדבר: מאות אלפי עובדים 
מהסיבה  פנסיוני,  ביטוח  ללא  עצמם  את  למצוא 
הפשוטה שלא היה מי שידאג לצרפם לקופת גמל 
כלשהי; מעסיקים רבים )בעיקר קטנים ובינוניים(, 
הגופים  מול  לפעול  הכלים  את  בידם  שאין 
המוסדיים על מנת לצרף את אותם עובדים לקופת 
גמל, היו מוצאים עצמם חשופים לתביעות ואולי 

אפילו להליכים פליליים“.
תשלום  המשך  על  ההון  שוק  רשות  הודעת 
העמלות לחצי השנה הקרובה ייתרה את הבקשה 
יצחק  העליון  המשפט  בית  שופט  מניעה.  לצו 
עמית קבע כי עתירת לשכת סוכני ביטוח תיקבע 
לממונה  הורה  הוא  בהקדם.  הרכב  בפני  לדיון 

להשיב בתוך 14 יום. 

הלשכה לבג"צ – "הבהרת הממונה בנושא 
צירוף לרבים נעשתה בחוסר סמכות"

"הגופים המוסדיים הפסיקו לשלם לסוכני הביטוח עמלות בסך מצטבר של עשרות 
מיליוני שקלים" • החלטת הממונה פוגעת שלא כדין בזכויות עובדים

רונית מורגנשטרן
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שבמשרד ה קטנים  לעסקים  סוכנות 
עם  לדרך  יוצאת  והתעשייה,  הכלכלה 
פנסיוני  ייעוץ  להנגשת  חדשה  תכנית 
ובינוניים.  קטנים  עסקים  ולבעלי  לעצמאים 
בלתי  פנסיוני  יועץ  כי  נמסר,  הכלכלה  ממשרד 
תלוי יעניק תכנית מותאמת אישית לבעל העסק 
במחיר מפוקח של כ־1,500 שקל בלבד. עוד מצא 
הפנסיוני  הייעוץ  שירותי  כי  הכלכלה,  משרד 
בעלות  מוערכים  העסקי  בשוק  היום  המוענקים 
של כ־5,000 שקל. כלומר, עלות התכנית המוצעת 
על ידי הסוכנת לעסקים קטנים ובינוניים במשרד 
מהמחיר  בכ־70%  נמוכה  והתעשייה,  הכלכלה 

המוערך בשוק.
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים תפעיל את 
התוכנית באמצעות מערך השטח - מעוף, במטרה 
בדבר  החוק  לדרישות  המודעות  את  להעלות 
על  ושמירה  פנסיוני  לחיסכון  כספים  הפרשת 
זכויותיהם של בעלי העסקים על ידי מתן הכלים 

הדרושים.
עוד נמסר, כי על פי נתוני הלמ"ס נראה כי רק 

חדשים  פנסיה  הסדרי  יש  מהעצמאים  לכ־58% 
מבין  כי  עולה  עוד  מהשכירים.  כ־76%  לעומת 
העצמאים שיש להם הסדר פנסיוני, לכ־48% יש 
קרן פנסיה, 41% קופת גמל, 40% ביטוח מנהלים 

ול־31% יש ביטוח חיים עם מרכיב חסכון. 
הן  מה  כלל  יודעים  אינם  מהעצמאים  כמחצית 
שלהם,  הפנסיה  מהסדר  שנובעות  המס  הטבות 
יודעים  כ־22%  ורק  חלקי  באופן  יודעים  כ־26% 
במדויק. בנוסף, כ־44% מהעצמאים אינם יודעים 

כלל איזה סכום יעמוד לרשותם כאשר יפרשו.
העסקים  לבעלי  יוענקו  התכנית,  במסגרת 
כלים פנסיוניים ומידע נרחב על עולם הפנסיה, 
גמל.  וקופות  קרנות השתלמות  מנהלים,  ביטוחי 
ינתחו  המקצועיים  הפנסיוניים  היועצים  כן,  כמו 
כל עסק באופן אישי ויבנו המלצה מסודרת לכל 
העסקיים  האישיים,  מאפייניו  פי  על  עסק  בעל 
והמשפחתיים, כולל ניתוח הטבות מס ודמי ניהול. 
הרכב  על  מסודר  המלצה  מסמך  יינתן  בנוסף, 
המסלול הפנסיוני האידיאלי ביותר לבעל העסק 
והיועצים המקצועיים אף יסייעו במילוי הטפסים 

ליישום התכנית המומלצת. 
רוזנפלד:  ליאור  הלשכה  נשיא  אמר  בתגובה, 
בו את  ודורשים לשלב  הזה  "אנחנו בעד המהלך 
כל סוכני הביטוח. רק סוכני ביטוח יכולים לתת 
הסמכות  הם  כי  מקצועי,  וייעוץ  הכוונה  פתרון, 
עם  דיברתי  בישראל.  זה  בתחום  המקצועית 
פעמים  כמה  כהן  אלי  והתעשייה  הכלכלה  שר 
בנושא זה כדי להבטיח שסוכני הביטוח יהיו חלק 

מהתוכנית".

משרד הכלכלה ינהיג ייעוץ פנסיוני לעצמאים 
הייעוץ יינתן במחיר מפוקח  של 1,500 שקל בלבד • רוזנפלד: "אנחנו בעד המהלך ודורשים כי 

  סוכני הביטוח ישולבו בו. רק הם יכולים לתת את ההכוונה והייעוץ המקצועי הנדרש"
רונית מורגנשטרן

חדשות  הביטוח

רוזנפלד. "סוכני הביטוח הם הסמכות המקצועית 
בתחום זה בישראל"

רוזנפלד. "סוכני הביטוח הם הסמכות המקצועית בתחום"
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חדשות  הביטוחחדשות  הביטוח

ועדת ל בהובלת  הביטוח,  סוכני  שכת 
הרווחה, משתפת פעולה עם חברת הפינטק 
חברי  לטובת   Seegnature הישראלית 
לסגירת  החברה  שפיתחה  הפלטפורמה  הלשכה. 
הלשכה,  סוכני  לרשות  עומדת  מרחוק  עסקאות 
לאחר הצטרפות אליה. לדברי סו"ב מאיר רוטברג, 
להפצת  הראשון  ביום  כבר  הרווחה,  ועדת  יו"ר 
וכ־100  מתעניינים  כ־300  נרשמו  הפלטפורמה 

סוכנים הצטרפו לפלטפורמה.
אחוזי  להגדיל  כאמור,  מסייעת,  הפלטפורמה 
פיזי  במפגש  מצורך  ולהימנע  עסקאות  סגירת 
העסקה.  סגירת  בשלב  חסמים  הסרת  ידי  על 
בפגישה  לקויה  לקוח  חווית  כמו  בחסמים  מדובר 
פרונטלית; תהליכי מכירה ארוכים; חוסר רציפות 

בתהליך; ופגיעה באחוז סגירת העסקאות. 
אלקטרונית,  חתימה  מאפשרת:  הפלטפורמה 
מזהה,  תעודה  צירוף  נלווים,  מסמכים  העלאת 
ניהול  תוך  זאת  כל  התהליך.  תיעוד  זהות  אימות 

שיחת מכירה מרחוק )שיחת וידאו תוך אימות זהות 
הלקוח( ועמידה בדרישות החוק.

איך זה עובד?
מהסמארטפון/אייפד/מחשב,  לינק  שולח  הסוכן 
או  טקסט  בהודעת  הלינק  את  מקבל  הלקוח 

בזמן  תקשורת  לערוץ  מידית  ומתחבר  באימייל 
אמת עם הסוכן ללא צורך בהורדת אפליקציה או 

תוכנה.
של  הצג  על  מופיע  שהועלה  הרלוונטי  המסמך 
אותו  למלא  יכולים  הצדדים  ושני  הצדדים  שני 
תהליך  לבצע  יכול  הלקוח  בנוסף,  עליו.  ולחתום 
מילוי,  לרבות  סוכן(  בנוכחות  צורך  )ללא  עצמאי 

חתימה והעלאת טפסים.
רגילה  בלתי  בהצלחה  "מדובר  רוטברג:  מאיר 
הלשכה.  סוכני  לטובת  הפלטפורמה  להשקת 
והמצטרפים  המתעניינים  של  הגבוהים  המספרים 
בלתי  צימאון  על  מעידים  הפצתה  בתחילת  כבר 
מוצר  מקבלים  הסוכנים  זה.  מסוג  למוצרים  רגיל 
סוכני  לשכת  כחברי  מוזל  במחיר  הבא  הדור  של 
ולחסוך  עסקאות  לסגור  להם  שיסייע  ביטוח, 

פגישות פרונטאליות ותהליכי מכירה ארוכים".

פניקס השיקה השבוע כיסוי חדש ובלעדי: ה
כיסוי לנזקי מלחמה וטרור לתכולת הדירה.

של  במקרה  ישראל,  תושבי  זכאים  כיום 
נזק שנגרם לתכולת הדירה כתוצאה ממלחמה וטרור, 
פיצויים.  וקרן  רכוש  מס  חוק  פי  על  פיצוי  לקבל 
ואולם, סכומי הפיצויים הניתנים על פי החוק הינם 

מאוד מוגבלים.
לדברי הנהלת הפניקס: "הביטוח המוצע על ידינו 
מעניק שיפוי בגין הרכוש שניזוק כתוצאה ממלחמה 
ערך  לפי  הרכוש  שווי  שבין  ההפרש  בסכום  וטרור, 

כינון לבין הפיצויים שקיבל המבוטח על פי החוק".
הפוליסה  לפי  פיצוי  לקבלת  בסיסי  תנאי  כלומר, 

הוא קבלת פיצוי בפועל ממס רכוש.
התעריף לכיסוי על נזקי מלחמה יהיה 0.1% משווי 
ל־1  הוגדל  לכיסויו  המקסימלי  שהסכום  הרכוש 
שקל   254 תהיה  המינימלית  הפרמיה  דולר.  מיליון 
לשנה )כ־20 שקל לחודש(. הפרמיה לכיסוי על נזקי 
שקל   254 המבוטח,  מהרכוש   0.03% תהיה  טרור 

שלמה מילר, סמנכ“ל בכיר ומשנה  מינימום לשנה. 
”לאזרחי  מסר:  בהפניקס  כללי  ביטוח  תחום  למנהל 
ביטוח  לרכוש  האפשרות  מגיעה  ישראל  מדינת 
שמחים  אנו  מלחמה.  נזקי  כנגד  דירתם  לתכולת 

להיות הראשונים בארץ להציע כיסוי זה“.
יש לציין, כי בעבר, ובמיוחד לאחר אסון השריפות 
בחיפה, פנתה לשכת סוכני ביטוח לרשות שוק ההון 
והציעה שהפוליסה התקנית לדירה תכלול גם כיסוי 

לנזקי טרור.

קבלת פיצוי בפועל ממס רכוש
הוועדה  יו"ר  גרטי,  ישראל  סו"ב  אמר  בתגובה 
לביטוח כללי בלשכת סוכני הביטוח: "אני מברך את 
לתת  שאמור  מצוין  במוצר  מדובר  הפניקס.  חברת 
טרור,  מתקפת  או  מלחמה  בעת  למבוטחים  מענה 
בצפון  לגבול  הסמוכים  היישובים  לתושבי  ובמיוחד 
לאזור  גם  להגיע  יכולה  מלחמה  כי  אם  ובדרום; 

המרכז, כפי שכבר נוכחנו לדעת בעבר הלא רחוק.
התנאי  הוא  בפוליסה  לי  שמפריע  מה  זאת,  "עם 
הבסיסי לקבלת הפיצוי שהוא קבלת פיצוי בפועל ממס 
רכוש. זהו עקב אכילס של הפוליסה. פיצוי ממס רכוש 
יכול להתקבל לאחר חודשים ואפילו לאחר שנה וחצי. 
את  לקבל  מצפה  והמבוטח  ביטוח,  פוליסת  זאת  הרי 
הפיצוי זמן קצר לאחר שנגרמו לו הנזקים. אני מקווה 
שהפניקס ישנו את התנאי הבסיסי הנ"ל", אמר גרטי 

ל"ביטוח ופיננסים".

הפינטק בשירות סוכני הלשכה
כ־300 מתעניינים וכ־100 נרשמים ביום הראשון להפצת פלטפורמת סיגנצ'ר בלשכה •

הפלטפורמה חוסכת פגישה פנים אל פנים ומגדילה את אחוז סגירת העסקאות
רונית מורגנשטרן

לראשונה בענף - הפניקס השיקה כיסוי 
נגד נזקי מלחמה וטרור לתכולת הדירה

יינתן כשיפוי בגין הנזק לרכוש בהתאם להפרש שבין שווי הרכוש 
לפי ערך כינון לבין הפיצויים שיתקבלו ממס רכוש

רונית מורגנשטרן

רוטברג. "ביום הראשון הצטרפו 100 סוכנים"

להצטרפות לסיגניצ'ר 

גרטי. פוליסה תקנית תכלול כיסוי לנזקי טרור

http://bit.ly/2GDRy4v
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צדק  חברתי

שנים האחרונות חברות הביטוח מערימות ב
הערבי  במגזר  הביטוח  סוכני  על  קשיים 
ביטוח  תביעות  שכיחות  של  בטענה 
ותיקים הפסדיים. חברות הביטוח לא מציגות בפני 
הסוכנים את דוח התביעות ובכך גורמות לפגיעה 

בפרנסת הסוכן.
חובה  רכב  בביטוח  התביעות  ששכיחות  מכיוון 
ערבים  סוכנים  יחסי,  באופן  גבוהה  הערבי  במגזר 
רבים מנותקים ממערכת ביטוחי החובה של חברות 

הביטוח.
ששכיחות  הביטוח  חברות  של  הטענה  אם  “גם 
התביעות במגזר הערבי גבוהה פי שניים מזו שבמגזר 
היהודי נכונה, חוק ביטוח חובה מחייב אותן לתת לכל 
אחד את האפשרות לקיים אותו. מדובר בצעד דרסטי 

ובלתי שוויוני בעליל", טוענים סוכנים מהמגזר.
קיימים מגזרים נוספים ששיעורי התביעות בהם 
הם מפוזרים  "אולם  הרוסית,  כמו העליה  גבוהים, 
לאתר  יכולות  אינן  החברות  ולכן  סוכנים  בין 

'סוכנים בעייתיים'".
האוצר  במשרד  הביטוח  על  הפיקוח  כאשר 
בתוכו  כלל  הוא  החובה  ביטוח  תעריפי  את  קבע 
סטטיסטיקות של התביעות של כלל הציבור, לא 
התעריף  את  מכולם  יגבו  גם  שהחברות  ייתכן 
כלל  לפי  שחושבה  פרמיה  )ושכולל  שנקבע 
סוכנים  דרך  לקוחות  יבטחו  לא  וגם  הלקוחות( 

שקיימת אצלם שכיחות תביעות גבוהה.
היקף  ולא  הקריטריון של שכיחות מספר תביעות 
כספי של תביעות אינו הוגן, שכן יכול להיות סוכן 
עם מספר תביעות גבוה, אך עדיין הוא יותר רווחי 
מסוכן שיש לו מספר קטן של תביעות בהיקף כספי 

גדול.

עניין נוסף שפוגע בכלל הסוכנים הוא שחברות 
כאשר  לרכב  חובה  ביטוחי  מחדשות  לא  הביטוח 
בתביעות.  המרבים  לקוחות  או  בסוכנים  מדובר 
לקוחות כאלה יכולים לעשות את הביטוח על ידי 
המוקדים  את  מחזק  זה  גם   – בלבד  הפול  סוכנות 

הישירים ופוגע בסוכן.
"אנחנו לא נגד חברות הביטוח אלא בעדן, אבל 
כל  משלמים  אנחנו  הבעיה.  את  לפתור  צריך 
את  לנו  סוגרים  בביטוח.  לעסוק  כדי  אגרה  שנה 
המחשב בטענה של שכיחות תביעות גבוהה יותר 
מהסקטור היהודי. החברות סוגרות מחשבים לסוכן 
שמגיע ל־4%־5% תביעות בתיק, בטענה שהממוצע 
שיש  נכון  זה   .3% או   2.8% הוא  היהודי  בסקטור 
זה  עושים  שהם  מה  עושים  כשהם  אבל  תביעות 

עונש קולקטיבי”, לטענת הסוכנים.

חברות  טוענות  להן  הנזקים  את  לצמצם  כדי 
הסוכנים  אצל  או  במגזר  החובה  בביטוחי  הביטוח 
שיעור  סבסוד  הגדלת  בחוק  להסדיר  יש  בכלל, 
תעריפי  העלאת  ידי  על  למגזר  החובה  ביטוחי 
במדינת  הרכבים  בעלי  כלל  של  החובה  ביטוח 
האופנועים  בביטוחי  שנעשה  כפי  ישראל, 
'מרכיב העמסה' אשר נקבע בעבר בחוק.   המכונה 
אשר  הסוכן  בפרנסת  לפגוע  להמשיך  ניתן  לא 
העניין,  את  בחקיקה  להסדיר  יש  כחוק.  הוכשר 
ולחברות הביטוח עומדים הכלים לביצוע הבדיקות 
ואת  רבות  תביעות  נושא  אשר  ללקוח  הנדרשות 
הנטל  העברת  של  הפתרון  לבטח.  לא  האפשרות 

לסוכן ופגיעה עיסוקו צריכה להפסק.

הכותב הוא סגן יו"ר ועדת יח"צ וקשרי חוץ

 ביטוח במגזר הערבי ויחס חברות הביטוח 
כלפי המגזר

 יחסי סוכני הביטוח במגזר הערבי-חברות הביטוח משפיעים רבות על עבודת הסוכנים ולא פחות 
חשוב  – על השרות למבוטחים

סו"ב חאתם עאמר

חאתם עאמר

מינויים חדשים 
בלשכת סוכני ביטוח

סו"ב עמי ונד מונה לסגן יו"ר ליסוב החברה 
הכלכלית

סו"ב ג'קי אמסלם מונה לסגן יו"ר ועדת 
ארועים וכנסים

סוכני הביטוח נואף עלאם, אלי ארליך, דב 
ברומר ואורי אזולאי מונו לחברי הוועדה 

המייעצת לנשיא
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נקודה  למחשבה  

תאריך 15/3/18 נכנס לתוקפו צו איסור ב
שני  של  תוספת  ומשמעותו  הון  הלבנת 
טפסים חדשים: הראשון, טופס "הכר את 
את  )מחליף  נהנה  הצהרת  טופס  השני,  הלקוח"; 

טופס הצהרת עמית(.
עלינו  והמשמעויות  הצו  את  להבין  מנת  על 
לאחר   ,1989 בשנת  החוק:  תולדות  את  להכיר 
כינוס של מדינות ה־G-7 ובעקבות פרסום של קרן 
העולמי  התל"ג  מכספי  העולמית שכ־5%  המטבע 
מגיעים מהלבנת הון שמקורה בסחר בסמים, סחר 
בנשק, סחר בבני אדם, הימורים ומקורות נוספים 
 FTFA ארגון הוחלט על הקמת   – חוקיים  שאינם 
הפשיעה  ובארגוני  השחור  בהון  להלחם  שמטרתו 

והטרור.
למאבק  הצטרפה  מתוקנת  כמדינה  ישראל 
והקימה רשות לאיסור בהלבנת הון ובמימון טרור 

כחלק מהמלחמה בפשיעה העולמית והמקומית. 
לאחר עשר שנות עבודה, בפברואר 2000, עברה 
החקיקה בכנסת כצעד ראשוני לאיתור העבריינים.

בארגון  כחברה  ישראל  צורפה   2014 בשנת 
העולמי המונה 35 מדינות המחליפות ביניהן מידע 

בניסיון לעצור את התופעה.
כספים  להפוך  הינה  הפשיעה  ארגוני  מטרת 
מזומנים שמקורם בפשיעה לכסף נורמטיבי וחוקי 
על  שמתבצע  "הלבנה"  מס  תשלומי  במחיר  גם 
באפיקים  כספים  פיזור  ובאמצעות  "שליחים"  ידי 

פיננסיים המעניקים לכסף "צבע חוקי".
מסחר  במטבעות,  סחר  הינן  נוספות  אפשרויות 
אומנות  חפצי  יהלומים,  זהב,  כגון:  בסחורות 
במטבעות  מסחר  האחרונות  ובשנים  ערך,  יקרי 

וירטואליים.
חברות  שליחים,  ידי  על  מולבנים  הכספים  רוב 
קש, עמותות צדקה, חברות נדל"ן וגופים מסחריים 

נוספים המוקמים למטרה זאת.

מעבר לארגוני הפשיעה - גם גופי טרור עושים 
שימוש בשיטה למימון הפעלת הטרור ומימונו.

במדינת ישראל נשען החוק במלחמה בטרור על 
העליון  הנציב  שקבע   1939 משנת  האנגלי  החוק 

הבריטי האוסר על מסחר עם מדינות אויב.
הזמן  כל  משתכללת  השחור  בהון  המלחמה 
והרשויות מגבירות את האכיפה ובמקביל ארגוני 

הפשיעה תרים ללא הרף אחר שיטות חדשות.
התקנה החדשה מחליפה את הצהרת ההון הקיימת 
ונותנת זהות נוספת לכספים על ידי הצהרת נהנה 
וזהות  התנהגות  דפוסי  אחרי  שמטרתה להתחקות 

של ה"שליחים".
הלקוחות  עם  במגע  הבאים  כסוכנים  חובתנו 
הסודיות  חובת   - האחד  מצד  מבחן,  בפני  עומדת 
וחיסיון לקוח, ומהצד השני - החלק המוסרי שלנו 

לקיים חברה תקינה ולדווח על מקרים חריגים תוך 
התרעה לרשויות במידה ואנו מזהים עבירה פלילית.

הכותב הוא חבר בוועדת פיננסיים בלשכת סוכני 
ביטוח

איסור הלבנת הון ומימון טרור
המאבק בהלבנת הון ומימון טרור ממשיך להתקדם: טפסים חדשים שיסייעו בהכרת הלקוח, 

פענוח מקור הכספים ודיווח לרשויות הם רק חלק מהתוספות החדשות

סו"ב תדהר סאטובי

shutterstock :דיווח על מקרים חריגים במידה ואנו מזהים עבירה פלילית … צילום

…26.3.18 - יתקיים יום עיון והרמת כוסית לכבוד 
חג הפסח, בין השעות 10:00-13:45, ב"אווניו מרכז 

הקונגרסים", קריית שדה התעופה, 1. ביום העיון 
מתאחדים בפעם הראשונה חמשת המחוזות: באר 

שבע, השפלה, ירושלים, השרון, תל אביב והמרכז. יום 
העיון יהיה בשיתוף שגריר, פוינטר, קבוצת איילון, כלל 

חברה לביטוח והראל ביטוח ופיננסים.

אירועי הלשכה

כתובת: רחוב המצודה 23 אזור, 
טלפון: 03-5761280,  פקס: 073-2112390

שירותים  המספקת  זגגות  שירותי  וחברת  לרכב  שמשות  יבואנית  הינה  קארגלאס   - דרכים 
לוגיסטי  מרכז  לחברתנו  יוקרה.  ורכבי  זעירים  אוטובוסים  משאיות,  לרבות  הרכבים,  סוגי  לכל 
ומפעילה  ישראל  בכבישי  הנעים  הרכבים  סוגי  לכל  שמשות  אלפי  עשרות  המכיל  מתקדם 
ואיכות  גבוה  שירות  לסטנדרט  דגש  שימת  תוך  ארצית  בפריסה  ומקצועי  משוכלל  שירות  מערך 
הרכב. סוגי  לכל  ופנסים  צד  מראות  החלפת  שירות  מספקת  החברה  פשרות.  ללא  עבודה 

סוכן/ת יקר/ה דרכים - קארגלאס תעניק ללקוחותיך 
שירות בסטנדרטים הגבוהים ביותר ובשקיפות מלאה.

באחרויותשירות

באחריותשירות

!

 דרכים - קארגלאס

 * השרות יינתן בהתאם לכתבי השרות הרלוונטיים.

בחר דרכים קארגלאס
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שרות  משפטי  

)עצמאים, ס הם  באשר  הביטוח  וכני 
וסוכנויות  משנה  סוכני  שכירים, 
שוטף  באופן  פועלים   – תאגיד(  ביטוח 
בבסיס  שעומדים  הם  הלקוחות  לקוחותיהם.  מול 
ודרישותיו.  צרכיו  ומאפייניו,  אחד  כל  הפעילות, 
לא  בלקוחות  הביטוח  סוכני  נתקלים  לעתים 
לא  טיפול  או  שאירעו  טעויות  בשל  אם  מרוצים, 
תקין, פער בציפיות בין הרצוי למצוי, חוסר הבנה 

וכו'.
כאשר  בעיקר  לקוחותינו,  נוטים  אלו,  במקרים 
לא  להתלונן  להפליא,  זמינים  התקשורת  אמצעי 
לפנות  אלא  היצרנים,  או  עצמו  הסוכן  בפני  רק 

ההון,  שוק  רשות  על  לממונה  ישירות 
ביטוח וחיסכון.

והצורך  הנושא  חשיבות  לאור 
לפניות  הולמת  התייחסות  בהבטחת 
באמצעות  זה  תחום  הוסדר  הציבור, 

הוראות וחוזרי הממונה. 
2009־9־9  חוזר  פורסם   2009 ביוני 
הגופים  של  התנהלותם  אופן  "הסדרת 
תלונות  בירור  במסגרת  המפוקחים 
לכל  אחיד  מתווה  יצר  אשר  ציבור" 
סוכנויות  לרבות  המפוקחים,  הגופים 
לטפל  בבואם  ביטוח  וסוכני  ביטוח 

בתלונות המוגשות אל הממונה.
בין יתר ההסדרים בחוזר נקבע המתווה 
להתנהלות בטיפול ומתן מענה לתלונה 
בעיקרם  ברורים,  זמנים  לוחות  וכן 
בתוך  מפורטת  תגובה  להגשת  החובה 
30 יום ממועד קבלת הפניה מן הממונה. 
באמצעות  להגיש  יש  התגובה  את 

כל  את  לפרט  ההון,   שוק  רשות  של  אותות  אתר 
המסמכים  את  ולצרף  לתלונה  הקשורים  הטיעונים 
לטעון  המפוקח  יוכל  לא  מכן,  לאחר  הרלוונטיים. 
אלא  נוספים  מסמכים  להגיש  או  נוספות  טענות 
חשיבות  מכאן  לכך.  הממונה  הסכמת  קבלת  לאחר 
בירור התלונה על בוריה, תוך בחינת כל המסמכים 
עריכת  וכן  החוק המתאימות  והוראות  הרלוונטיים 

תגובה מנוסחת ומפורטת בהתאם.
 2012 ויועצים  סוכנים  חוזר  מצטרף  זה  לחוזר 
מדצמבר  ויועצים  סוכנים  לקוחות  שירות  ־10־4 
במסגרתו  תאגיד  כי  היתר  בין  קובע,  אשר   2012
צריך  יותר,  או  רישיון  בעלי  עשרה  מועסקים 
וטיפול  לקוחות  על שירות  כאחראי  עובד  למנות 
לקבוע  היתר  בין  יהיה,  תפקידו  לקוחות.  בפניות 
הנחיות לטיפול בפניות ובתלונות לקוחות, לקבוע 
למנהל  להגיש  וכן  לקוחות  לשירות  עקרונות 
העסקים בתאגיד דו"ח שנתי בנוגע לאמור לעיל. 

חוזר  ההון על  עומלים ברשות שוק  בימים אלה 
עובדים   10 בו  בתאגיד  כי  שיקבע  בנושא  חדש 
למנות  יידרש  רישיון(  בעלי  דווקא  )לאו  ומעלה 

אחראי שירות לקוחות כאמור.
גם  תמחק,  לא  שהוגשה  תלונה  כי  לדעת  חשוב 
אם הלקוח עצמו יבקש להסירה וברשות שוק ההון 
עוקבים אחר כמות התלונות שמוגשות בשנה, על 

מנת לבחון את בעל הרישיון.  
ליישר  רבים  מפוקחים  בחרו  זה,  לחוזר  בהמשך 
קו ולפעול במתווה דומה אף בעת טיפול בתלונות 
לקוחות שלא הופנו לממונה, אלא ישירות כלפיהם 

או דרך היצרן. 

הנקודות  את  נסקור  לעיל,  האמור  לאור 
העיקריות עליהן יש לתת את הדעת בעת בירור 

תלונות לקוחות:
בתלונות  לטיפול  רשמי  נוהל  לערוך  מומלץ   .1
באמצעות  לתלונות  הן  מענה  ייתן  אשר  הציבור 
גורמים  הכולל  ישירות  לתלונות  והן  הממונה 
אחראים, לוחות זמנים וחובות תיעוד. הנוהל יסייע 
את  ולבקר  בסוכנות  העבודה  תהליכי  את  לבחון 
העבודה כמו גם להפחית תלונות וטענות בעתיד. 

הלקוח  את  ליידע  מומלץ  התלונה,  קבלת  עם   .2
על קבלתה ולקבוע מועדים ברורים לביצוע בירור 
המענה  ושליחת  טיפול  מסמכים,  ואיסוף  פנימי 

ללקוח.
ברור  מענה  לתת  ורצוי  כדאי  תלונה  כל  על   .3
ורשמי בכתב, כולל פירוט התלונה עצמה, על מנת 
לשקף את צרכיו של הלקוח ומתן מענה ברור. את 

שליחת המענה יש לתעד בתיק הלקוח.

4. חשוב מאוד להעמיד לרשות הלקוחות ערוצים 
יעילים ונוחים לפנייה לרבות באתר האינטרנט וכן 
באמצעי התקשורת הנפוצים: דואר, דוא"ל, פקס או 

כל פרסום אחר שהוא בולט ומתאים.
בתלונות  בטיפול  המטרות  אחת  כי  לזכור,  יש 
באופן מסודר ומתועד היא לצורך עמידה בביקורת 
באפשרות  כאשר  ההון.  שוק  רשות  של  אפשרית 
אף  טיפל  כי  להציג  )סוכן/סוכנות(  המפוקח  הגוף 
כך  ומתועד,  מוסדר  באופן  הישירות  בתלונות 
יכולתו  ככל  עשה  כי  תהיה  המשמעות  שלמעשה 

למנוע הפרת הוראות הדין בעניין זה.
האמור  על  גם  המשפיעה  נוספת,  חשובה  מטרה 
מסקנות  להסיק  היכולת  היא  לעיל, 
כתוצאה  עבודה  תהליכי  ולייעל 
מתלונן  לקוח  לקוחות.  של  מתלונות 
הוא לקוח שאכפת לו והוא רוצה תיקון, 
התנצלות ויצירת יחסי אמון קרובים. אם 
יטופל באופן הולם ולשביעות רצונו, רוב 

הסיכויים שלא יעזוב. 
לאחר סיום הטיפול, ובמידה שהתלונה 
הייתה מוצדקת, מומלץ לערוך התאמות 
המשרד/ של  העבודה  בנהלי  ושינויים 
סוכנות על מנת למנוע תלונות חוזרות 

בעתיד. 
בנושא  שתלונה  לב  לשים  צריך 
לגרור  עלולה  רגולטורית,  המפוקח 
תהליך ביקורת כוללת במידה שתלונה 
מעין זו תועבר באמצעות הממונה. על 
והסקת  הישירות  בתלונות  טיפול  כן, 
לתרום  בהחלט  עשוי  בגינן  מסקנות 
להתנהלות תקינה ונכונה מול הממונה.

בהוראות  מתעדכנים  ראשית,  עושים?  מה  אז 
בתלונות  לטיפול  בהתאם  נערכים  הרגולציה, 
באמצעות רשות שוק ההון וקובעים נוהל מתאים.  
אם נדרש, ממנים את עובד אחראי; שנית, במהלך 
רצינות  באותה  מתייחסים  השוטפת  ההתנהלות 
בכולן  אחיד  באופן  ומטפלים  התלונות  סוגי  לכל 
במידה  רק  שנשלחת  לממונה  התשובה  )למעט 
שהגיעה דרכה(. שומרים תיעוד של כל התלונות, 
הסקת  ולתהליך  המענה  לשליחת  לטיפול, 
המסקנות; ולסיום - לא שוכחים לנצל את תלונות 

לקוחותינו לשיפור השירות בעתיד.

האמור במסמך זה לא מהווה חלופה לאמור בחוק 
ובנהלים והצורך להתנהל על פיהם, ואינו מהווה או 

מחליף יעוץ משפטי פרטני.

הכותב הינו היועץ המשפטי לחברי מחוז חיפה 
והצפון

אופן הטיפול בתלונות לקוחות
עו"ד ניצן הראל סוקר את הנקודות המרכזיות שחשוב לבדוק כאשר מבררים 

תלונות לקוחות וגם נותן כלים שיסייעו בצמצום תלונות בעתיד
עו"ד ניצן הראל

מתעדכנים בהוראות הרגולציה 1
וקובעים נוהל מתאים. 

ממנים עובד אחראי על הטיפול 2
בשירות ותלונות לקוחות.

מתעדים את הטיפול בתלונות 3
ונעזרים בו לשיפור השירות בעתיד.

שירות ושימור לקוחות: 
כך תעשו את זה נכון
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חדשות  הביטוח

תמיד חשבתם "לעבוד ביחד"? להיות שותפים שווים?
אנחנו עושים זאת כבר 10 שנים!

 בואו תצטרפו לקואופרטיב בביטוח! 
כי "יחד זה כוח ואנחנו עובדה"

עובדה סוכנות לביטוח )2010( בע"מ
ליצירת קשר - אריק ורדי: 050-5274660  |  זאב פרלשטיין:  054-2545465

האוצר הורה לקרנות הפנסיה הוותיקות 
שלא לקצץ בגמלאות העמיתים

הקרנות איימו לקצץ כבר לאחר פסח בעקבות גרעון של 200 מיליון שקל שנגרם 
להן בשל אי העלאת גיל הפרישה לנשים • האוצר הבטיח לקיים דיון בנושא

רונית מורגנשטרן

הפנסיה ע קרנות  של  הגג  ארגון  מיתים, 
הוותיקות )מבטחים, מקפת, קג"מ, נתיב, 
הודיעה  הדסה(  אגד,  חקלאים,  בניין, 
השבוע כי מאחר שהכנסת דחתה בתחילת החודש 
מבלי  לנשים,  הפרישה  גיל  עליית  מועד  את 
נאלצות  לקרנות,  הנדרש  הסיוע  את  להגדיל 
לכסות  כדי  העמיתים  בגמלאות  לקצץ  הקרנות 
מהארגון   .1.5% בשיעור  שנוצר  הגירעון  את 
כספיים  מקורות  אין  שלקרנות  שמכיוון  נמסר, 
לכיסוי הגרעון שנוצר, ועל מנת לשמור על איזון 
הקרנות כמתחייב כלפי כלל העמיתים, לא נותרה 
ברירה אלא לפעול להפחתת הזכויות הפנסיוניות 
שבהסדר,  הוותיקות  הפנסיה  קרנות  עמיתי  של 

בשיעור של כ־1.5% בממוצע.
ההסתדרות  הודיעה  הפרסומים  בעקבות 
הכללית כי לא תאפשר פגיעה בקצבאות גמלאי 
הקרנות. אתמול הורה סגן שר האוצר יצחק כהן 
לעמיתים שלא לבצע שום קיצוץ עד לקיום דיון 
מטה מסודר באוצר, כך שהקיצוץ יידחה בינתיים 

ואם יימצא פתרון אחר הוא אף לא יבוצע.
בתחילת  שהתקיימה  הכספים  ועדת  בישיבת 
לנשים  הפרישה  גיל  העלאת  בנושא  החודש 
המשפטי  היועץ  הירש,  רונן  אז  כבר  הזהיר 
החוקי  שהמצב  "בהנחה  עמיתים:  של  הראשי 
 200 של  עלות  שנה  מדי  מתווספת  ישתנה,  לא 
בדו"חות  האקטוארי.  לגרעון  לשנה  שקל  מיליון 
שוק  לרשות  לפנות  נצטרך  הנוכחיים  הכספיים 
ההון בבקשה לבצע איזון אקטוארי בדו"חות של 

העמיתים בקרנות כדי להתמודד עם זה". 
גיל  להעלאת  מתנגד  האוצר  שמשרד  משום 
להכניס  מתכוון  ואינו  מ־62,  לנשים  הפרישה 

השקלים  מיליון   200 את  לממן  כדי  לכיס  יד 
כיום  )עומד  המצטבר  לגרעון  שנתית  תוספת 
4.8 מיליארד שקל(, החליטו מנהלי הקרנות  על 
בגמלה  הקיצוץ  הפנסיונרים.  של  בגמלה  לקצץ 
כ־1.5%  על  עומד  הגרעון  את  לכסות  שאמור 
מהגמלה – כ־900 שקל בשנה )כ־75 שקל בחודש( 
בממוצע לעמית. נודע, כי הקיצוץ הרוחבי יתבצע 

רטרואקטיבית מינואר 2018.
יש לציין, כי חברי ועדת הכספים משוכנעים שגיל 
הפרישה לנשים חייב לעלות מ־62, שזה הגיל הקבוע 
מהדבר  שמונע  היחיד  הדבר  ואולם,  כיום.  בחוק 
לוועדת  האוצר  בין  מחלוקת  הוא  בפועל  לקרות 
ואופוזיציה,  קואליציה  חבריה,  כל  על  הכספים 
באשר להגדרת נשים במקצועות שוחקים, לגביהן 
גם  לפרוש  שיוכלו  לקבוע  הוועדה  חברי  דורשים 
בגיל 62. עוד מחלוקת היא בעניין הזכאות לקבלת 

מסיבות  או שפרשה  לאישה שפוטרה  אבטלה  דמי 
שונות קודם לגיל הפרישה הקבוע בחוק.

ועדת הכספים יושבת על מדוכת גיל הפרישה 
לנשים כבר קרוב לשנתיים ושר האוצר אף מינה 
ועדה ציבורית שבחנה את הנושא, אך טרם הגיש 
יו"ר  לכך,  אי  הכספים.  לוועדת  המלצותיו  את 
התורה(  )יהדות  גפני  משה  ח"כ  הכספים  ועדת 
הוועדה  חברי  כל  חתומים  עליה  חוק  הצעת  יזם 
נותנת  ההצעה  יעלה.  הפרישה  שגיל  שקובעת 
נשים  עובדות,  שלא   55 בנות  לנשים  גם  מענה 
בעבודות שוחקות ונשים שמשתכרות שכר נמוך. 
עוד קובעת ההצעה, כי נשים יקבלו דמי אבטלה 
מגיל 65 ועד גיל 67 במקרים בהן לא יעבדו וכן 
שרים  ועדת  מהרגיל.   2.5 פי  שלילי,  הכנסה  מס 
לחקיקה דחתה פעמיים את הדיון בסוגיה, בפעם 

האחרונה עד לחודשי הקיץ.

קרן דנציגר תמונה לסמנכ"לית 
שיווק ולקוחות בהראל פיננסים

דנציגר מגיעה להראל לאחר כ־10 שנים של עבודה בבית ההשקעות "פסגות" בתפקידי ניהול 
בכירים שונים, כאשר בתפקידה האחרון שימשה כסמנכ"לית יועצים ולקוחות אסטרטגיים.

שני  ותואר  למנהל  מהמכללה  עסקים  ומנהל  בכלכלה  ראשון  תואר  בעלת  הינה  דנציגר 
במנהל עסקים עם התמחות בהנדסה פיננסית ומיון מהאוניברסיטה העברית. כיום היא מכהנת 

כדירקטורית בסוכנויות הביטוח "פרופיט סוכנות לביטוח" ו"דוידוף ניהול הסדרים פנסיוניים".
היא תחליף בתפקידה את שי מזרחי, אשר הודיע לפני מספר שבועות כי לאחר 12 שנים בחברת 

הראל פיננסים, מתוכם 5 שנים מוצלחות בתפקידו הנוכחי ברצונו לצאת לדרך חדשה. 
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נהוראי ב לעולמו  הלך  שעברה  שבת  ערב 
נפרד  בלתי  חלק  היה  נתיב  ז“ל.  נתיב 
ביטוח  איש  היה  שלא  למרות  הביטוח,  מעולם 
קשה,  שרירים  ממחלת  סבל  נתיב  ישיר.  באופן 
ונפטר בעקבות שפעת אגרסיבית שתקפה אותו.

מי שהכירו אותו כינו אותו "יזם סדרתי" שחשב 
תמיד מחוץ לקופסה ופיתח עשרות כתבי שירות 

לתחום הביטוח. 
אבי  דאז  שותפו  עם  הקים   1989 בשנת 
מגוון  המעניקה  שחר  קבוצת  את  אלקיים, 
החל   – הביטוח  חברות  ללקוחות  שירותים 
בשנות  רפואיים.  שירותים  ועד  צנרת  מנזקי 
התשעים הקימה קבוצת שחר את "ביקורופא", 
שסיפקה שירותי רפואה מחוץ לשעות פעילות 
שנים  מספר  לאחר  אותה  ומכרה  המרפאות, 

תמורת 8 מיליון דולר.
לאחר שעזב את קבוצת שחר לפני מספר שנים, 
הקים נתיב בשנת 2015 את חברת פרימיום צ'ק 

אין, המעניקה את שרות טרום הטיסה מהבית. 
נלטיפול  חברה  הקים  חודשים  מספר  לפני 
באמצעות  הפועלת  "נץ"  השם  תחת  מים  בנזקי 
טכנולוגיות מתקדמות, כדי לתת מענה ל"חוזר 

השרברבים" שנכנס אז לתוקף.
נתיב היה מקורב לסוכני הביטוח וכשהציג בפני 
הסוכנים את פעילות חברת נץ אמר, בין היתר: 
הנזק  לתיקון  הלקוח  בין  בתווך  שנמצא  "מי 
חברת  את  מכיר  לא  הלקוח  הסוכן.  הוא  לצנרת 
הביטוח המבטחת אותו. החזרנו את הגלגל לאחור 
ביותר",  המשמעותי  הגורם  להיות  חזר  והסוכן 

אמר נתיב ז"ל. יהי זכרו ברוך.

נהוראי נתיב – מייסד שחר וביקורופא, 
הלך לעולמו בגיל 57

רונית מורגנשטרן

"9,000,000 מוקדנים לא יצליחו 
להחליף סוכן ביטוח אמין אחד" סוכן צעיר

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

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו  והשבוע: אתי יעקובוב 

שם: אתי יעקובוב
גיל: 29 

מצב משפחתי: גרושה ואמא לילדה בת 9
השכלה: תואר LLB במשפטים 

רישיון: פנסיוני סוכנת עצמאית במסגרת רימונים סוכנות 
לביטוח. 

 איך הגעת לתחום הביטוח? מה את אוהבת בו?
"התחלתי את צעדיי בעולם הביטוח בגיל 20. השלב 
הראשון היה עבודה במוקד שירות לקוחות טלפוני 

בחברת הביטוח 'כלל'. לאחר מכן עבדתי כרפרנטית גמל 
והשתלמות וכ־3.5 שנים כרפרנטית ביטוחי פרט בסוכנות 
ביטוח. בכל מקום עבודה למדתי עוד, והרחבתי את הידע 

המקצועי שלי.
"אני אוהבת את תחושת השליחות והמיצוי כשאני 

מצליחה להוציא הליכים אל הפועל, אם זה בשלבי 
הצירוף לביטוח, טיפול בחיתומים מול החברות, במתן 

מענה לאורך הדרך ואם בשלבי סילוק התביעות.
"הדרך שלי להנגיש את עולם הביטוח ללקוחות היא מאוד 
מיוחדת; אני נוהגת לפשט את הדברים ללקוח ולא לסבך. 

היחס שהלקוח מקבל ממני הוא היחס שאני הייתי רוצה 
לקבל מנותן שירות.

"אני חושבת שאין תחושת סיפוק גדולה יותר מלקבל 
מכתב בגין אישור תביעה והעברת תשלום למבוטח. 
באחת מהתביעות בה טיפלתי בעבר, פיצוי במקרה 

של גילוי מחלה קשה, התגלתה לבחור צעיר, בן 26 עם 
שני ילדים, מחלת סרטן בדם. חברת הביטוח דחתה 

את התביעה משום שלטענתה מקרה הביטוח לא עמד 
בקריטריונים של הגדרת המחלה בפוליסה. לאחר 

שבדקתי בתנאי הפוליסה, מצאתי סעיף מקל. באותה 
תקופה, יוני 2014, המפקחת גם עדכנה את ההגדרות של 

המחלות בפוליסות הללו. אז בהסתמך על שני הדברים 
הללו ניסחתי מכתב לחברה, ולמנהלת המחלקה, וקיבלתי 

כעבור מספר ימים מכתב על אישור התביעה לפנים 
משורת הדין, על סך 200 אלף שקל. לא הייתה מאושרת 

ממני לספר על כך למבוטח".
 נתקלת במכשולים בדרך?

"אני חושבת שהמכשול העיקרי של סוכנים צעירים הוא 
הדרך להגיע ללקוחות. לכן, שיתופי פעולה בין סוכנים 

ותיקים לצעירים יכולים לעזור מאוד לקדם את כל אותם 
הצעירים ולסייע להם להתפתח.

"כמו כן, התרשמתי מהרבה חברה צעירים מהתחום שיש 
להם קושי רב בעבודת התפעול. הכנת הניירת, שליחתה 

לחברות, מעקב אחר ביצועה בחברות הביטוח. אני חושבת 
שסדנאות למידה והדרכות דווקא בתחום התפעולי יוכלו 
לסייע ולהקל על אותם סוכנים צעירים, מה שיפנה להם 

זמן לביצוע מכירות".
 איפה את רואה את עצמך בעוד 10 שנים?

“בעוד 10 שנים אני רואה את עצמי מנהלת תיק ביטוח 
בוטיק - שבו הלקוחות עטופים מבחינה ביטוחית. המטרה 

שלי היא לא למכור עוד ביטוח, אלא לתת מענה מקיף 
למשפחות בישראל בתחום הביטוח".

 איזה טיפים את יכולה לתת לסוכני הביטוח הצעירים?
"השארו תמיד אמינים לעצמם. להיות תמיד עם היד על 

הדופק, לעטוף את הלקוחות בידע מקצועי, אם זה באתר 
אינטרנט או דף עסקי בפייסבוק".

 איך את רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"אני מתנגדת לחלוטין לדעה כי סוכן הביטוח יעלם עם 

השנים. אני חושבת שזה אחד המקצועות החשובים ביותר 
כיום. דווקא כשהעולם עושה צעדי מודרניזציה ענקיים, 
והכל הופך להיות "טכנולוגי ונגיש", דווקא בזמנים אלה 

המבוטחים מחפשים את האנושיות. מה שאפילו 9 מיליון 
מוקדנים לא יצליחו להחליף".

 יעקובוב. "המכשול העיקרי הוא הדרך להגיע ללקוחות"

נתיב ז"ל
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לקוח יקר,
לרכב,  ביטוח  פוליסת  רק  לא  לך  לספק  באפשרותי  שלך,  הביטוח  כסוכן 
לפיצוי בקרות תאונה חלילה, אלא גם פתרונות לצמצום הסיכוי לתאונות 
 דרכים מלכתחילה ולנסיעה בטוחה בכביש, וכל זאת עם הטבות ייחודיות

פנה אל צוות ה-MarketPRO, אשר ידאג להפיק עבורך 
דיוור עם מיתוג אישי, ללא עלות וללא התחייבות

info@market-pro.co.il  |  03-9076021 

ישראל ישראלי 
סוכנות לביטוח

לאתר

סוכן ביטוח, רוצה דיוור שיווקי 
כזה עבור לקוחותיך?

AWACS
CM107

SDS מבית

Mobileye
PRO 630

AWACS
RD140

SDS מבית

איתוראן
SaftyFindMe

https://www.market-pro.co.il/
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חדשות  הביטוח

כ־150 סוכנים השתתפו 
בכנס השנתי של 

ארנון את וינשטוק
יובל ארנון הרצה על הסוכן ההוליסטי כמקור לתגבור הכנסות 

חדשות תוך השוואה של העולם הישן מול החדש  שלמה 
וינשטוק סקר את תחום הביטוח הכללי  מגנים וגביעים 

חולקו לסוכנים המצטיינים של הסוכנות לשנת 2017

־150  סוכני וסוכנות ביטוח הגיעו לכנס כ
השנתי המקצועי של סוכנות ארנון את 
וינשטוק, שהתקיים ביום חמישי שעבר 

במלון דן כרמל בחיפה.
בכנס השתתף ראש העיר חיפה יונה יהב, שבירך 
את הנוכחים, דיבר בשבחי עבודת הסוכנים, וגם 

סקר את פעילותו למען תושבי חיפה.
יו"ר דירקטוריון  בנוסף, בירכו את הסוכנים גם 
סמנכ"ל  חמו  בן  וגדי  הרפז,  מנחם  הסוכנות 

בכיר במנורה. 
ארנון,  יובל  סו"ב  פתח  המקצועי  הכנס  את 
מבעלי הסוכנות )יו"ר הוועדה הפנסיונית לשעבר 
כמקור  ההוליסטי  הסוכן  על  בהרצאה  בלשכה(, 
לתגבור הכנסות חדשות לסוכן תוך השוואה של 
העולם הישן מול החדש. לדבריו, הסוכן ההוליסטי 
לא מסתפק במכירת מוצרי ביטוח אלא עוטף את 
משפחת הלקוח גם במוצרים משיקי ביטוח כמו – 
תכנון פיננסי, מניעת מקרי ביטוח וזכויות שונות 

שהמבוטחים לא מודעים להן.
עו"ד ליאור קן דרור הרצה לסוכנים על עדכונים 
להם  קרא  הוא  אחרונות.  ומפסיקות  מהרגולציה 
הועלו  אשר  האחרונים  המקרים  לכל  לב  לשים 
על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כלקחים 

מתלונות הציבור.
 ,MarketPRO עדיף  מנכ"ל  נוריאל,  עופר 
והקהל  המרקטפרו  מוצרי  על  לנוכחים  הרצה 
חמו,  אוהד  בנושא;  רבה  התעניינות  גילה 
ריתק את   ,10 הכתב לענייני שטחים של ערוץ 
ועבודתו  בשטחים  הקורה  על  בהרצאתו  הקהל 
של  הכספים  סמנכ"ל  מויאל,  אלי  כעיתונאי; 
חברת אמפא קפיטל, הציג בפני הסוכנים מגוון 

פתרונות של מימון ואשראי חוץ בנקאי.
את הכנס חתם שלמה וינשטוק מבעלי הסוכנות, 
בסקירה על תחום הביטוח הכללי ובחלוקת מגנים 
הסוכנות  של  המצטיינים  לסוכנים  וגביעים 

לשנת 2017.

30 למותו של 
סוכן הביטוח 
הוותיק עתיד 

שטיין ז"ל

של ה למותו  ה־30  יום  צוין  שבוע 
הוותיק  החיפאי  הביטוח  סוכן 
 .86 בגיל  שנפטר  ז"ל,  שטיין  עתיד 
נכנס  יוזבגי, שטיין  ליאון  סו"ב  לדברי 
שהיה  אביו,  בעקבות  הביטוח  לתחום 
שטיין  הסנה.  חברת  של  ביטוח  סוכן 
דרכו עם החברות אליהו  עבד בתחילת 
בעיקר וגם עם מגדל בתחום האלמנטרי. 
לאחר מכן העביר את תיק הביטוח שלו 
בידי  נרכשה  שזו  ולאחר  איתן,  לחברת 
כלל, המשיך לעבוד עם כלל עד שמכר 
אחרת.  לסוכנות  שלו  הביטוח  תיק  את 
הרצל  ברחוב  ממוקם  היה  שלו  המשרד 

בחיפה, שם עבד יחד עם רעייתו.
ליאון: "הכרתי את עתיד שטיין כשהייתי 
היינו  מכן  לאחר  אליהו.  בחברת  מנהל 
כשמשרדינו  שנה   40 במשך  שכנים 
פעלו זה לצד זה ברחוב הרצל. הוא היה 
ישר כסרגל. עבד  ומעלה.  אדם משכמו 
כ־60 שנה עד לפני כמה שנים כשמכר 

את תיק הביטוח שלו. 
סו"ב דוד שגב זוכר גם הוא את שטיין: 
מאוד.  חברותי  נפלא,  אדם  היה  "הוא 
מיני  לכל  איתו  ללכת  מאוד  נהניתי 

מקומות ולדבר איתו".
אברהם הולצמן: "הוא היה פשוט  סו"ב 
השייך  ותרבותי  שקט  אדם  טוב.  איש 
סמוך  היה  שלו  המשרד  שנגמר.  לדור 

לשלי".
פעיל  היה  "שטיין  אנגלר:  אלי  סו"ב 
בוועד סוכני הביטוח של סניף חיפה. היה 

אדם נאמן ואמין". 

שטיין ז"ל

 מימין: שלמה ויינשטוק, משמאל: יובל ארנון, באמצע: משתתפות בכנס
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דרושים

לסוכנות ביטוח באזור רחובות גדרה דרוש/ה 

פקיד אפשרי ללא ניסיון קורות חיים לשלוח למייל 

silvi999999@gmail.com

לסוכנות ביטוח ותיקה דרושים סוכנים ומשווקים 

פנסיוניים, לטובת שיתוף פעולה וייעוץ פיננסי ופנסיוני 

 ללקוחות החברה. לפרטים נוספים: שולמית - 

054-4891081

לסוכנות ביטוח מובילה בירושלים דרוש/ה פקיד/ה 

 ביטוח אלמנטרי +מנהל/ת משרד קו"ח

 u@6313000.co.il פקס: 026313001
לקבוצת קמפוליסה במשרדים הראשיים בטבריה, 

 דרושים/ות: חתמים/ים בתחום האלמנטרי – פרט ועסקי:

 •  זמינות מידית – יתרון משמעותי.
 • אמינות, מקצועיות, חריצות ודיוק.

למתאימים נא להפנות קורות חיים לכתובת מייל :  

office@campolisa.co.il
לסוכנות ביטוח ברעננה, דרושה חתמת פרט )רכב/

דירה( למשרה מלאה. תנאים מצויינים, עדיפות לידיעת 

 avi@rosental.co.il :אנגלית ברמה טובה. קו"ח למייל

לסוכנות ביטוח מצליחה וצעירה בחיפה , דרוש/ה 

חתם/ת אלמנטר, דובר/ת רוסית , בעל/ת ניסיון 

 בתפקיד . מתאים גם למשרת אם - חלקית או מלאה.

 danny@yeda-cfp.co.il למשלוח קו”ח למייל

לסוכנות ביטוח ברעננה, דרושה חתמת פרט + רכב/

דירה( למשרה מלאה תנאים מצויינים, עדיפות לידיעת 

 avi@rosental.co.il :אנגלית ברמה טובה. קו"ח למייל

ביטוח גדולה באזור המרכז/ שפלה, דרוש/ה סוכן/ת 

עם רשיון בתוקף בתחום הפנסיוני - לסגירה בשטח 

של פגישות מתואמות )אכותיות מאד!!( בתחום 

הסיכונים בלבד! התחייבות למינימום 3 פגישות ביום! 

אפשרות לעבודה כשכירים/עצמאים! תגמול גבוה, 

סביבת עבודה מאתגרת, מובטח שידרוג מכל הכנסה 

שהייתה עד עתה, למתאימים! ניתן ליצור קשר ל: 

054-7000072 חגי.

שכירות משנה

מתפנים להשכרה 3 חדרים במשרד פעיל בצפון הישן 

בתל אביב. )ניתן להשכיר גם חדר בודד(. דמי השכירות 

כוללים בתוכם את כל העלויות הנלוות )מסי עיריה, 

חשמל(. נא ליצור קשר עם יהודה 0544-258216 

yehuda@zurim.co.il

משרד להשכרה, המשרד ממוזג, בגודל 50 מ”ר, נמצא 

בקומה 2 מתוך 4 )יש מעליות ( בבית קורקס – רעננה 

)בניין מהודר ומיוחד (. מעוצב מ-3 חללים: חדר מבוא 

+ 2 חדרי עבודה + מקום למטבחון ,רצפת פרקט, 

מרוהט חלקי , פונה לכיוון דרום עם חלונות נפתחים. 

חניה רחבה מקורה צמודה למעלית . כניסה מידית . 

מחיר:  3300 ש”ח. נא לפנות ל אילן 3561156 – 052 או 

 09 - 7446955

משרד/ים להשכרה  כדייר משנה, בסוכנות לביטוח 

גדולים מרווחים ומוארים. ) אפשרות לקבל מרוהט(.

בעלות חודשית וללא התחייבות, המחיר פיקס = 

כולל כל המיסים. המשרד ממוקם בראשון לציון, ליד 

קניון הזהב / סינמה סיטי. גישה לתחבורה ציבורית, 

חניה חופשית. לפרטים – שלמה טל: 052-2944888.  

shlomo@ks-ins.co.il
להשכרה משרד משופץ בבניין כלל ירושלים בבניין 

שבו ממוקם  חברת כלל, מתאים לסוכן ביטוח, מזגן  

 ריהוט  חלקי. חזית  לרכבת  הקלה. מיידי. 

פרטים: 052-2674820 052-6614880

להשכרה חדרים לסוכני ביטוח +עמדת מזכירה +חניה    

בפתח תקוה במקום מרכזי עם גישה לעורקי תחבורה 

ראשיים בדבר פרטים נוספים נא לפנות ליגאל בטלפון 

054-4999954

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

סוכנות ביטוח צעירה אנרגטית ומצליחה מעוניינת 

ברכישת תיק ביטוח חיים בעלי ניסיון בתחום סודיות 

 מובטחת טל' 054-6780806 מייל: 

kobe@pro-gress .co.il
סוכנות ביטוח מאזור המרכז מעונינים לרכוש תיק 

ביטוח חיים ואו אלמנאטרי כולל מודלים גמישים ארוכי 

silvi999999@gmail.com :טווח לשלוח הצעות למייל

סוכנות ביטוח באזור השפלה מעוניין לרכוש תיק 

ביטוח חיים/אלמנטארי /גמל טלפון 0524297816 

agins51@gmail.com סודיות מובטח

סוכנות ביטוח מאזור המרכז מעונינים לרכוש תיק 

ביטוח חיים ואו אלמנאטרי כולל מודלים גמישים 

ארוכי טווח ארוכי טווח לשלוח בקשות למייל בי. פור 

יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז, וירושלים, מעוניין 

לרכוש תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי כולל מודלים 

גמישים ארוכי טווח, כולל משרדים. 0528741331  

Michaele@b4-u.co.il סודיות מובטחת.
סוכן ביטוח, בעל רשיון בביטוח פנסיוני מעוניין בשיתוף 

פעולה בתור מנהל מקצועי/עסקי. ליצירת קשר : 

talmenashetamir@gmail.com
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. נייד: 050-5368629 

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 נייד: 050-5368629 למייל:

dudi@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  שאול־050-5293836 

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  

054-4260833 ישראל 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:

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

מריו גרקו, קבע שתעשיית מ נכ”ל חברת הביטוח הגדולה ציריך, 
הביטוח נמצאת באמצע מהפכה צרכנית. כל השחקנים מצוידים 
היטב כדי להתמודד עם המצב החדש ולהציב את הצרכנים במרכז כדי 

להצליח.
בעת שהציג את מאזן החברה ל־2017, אמר גרקו כי התעשייה נמצאת 

היבט  כל  על  המשפיעה  מהפכה  של  בעיצומה 
של עסקי הביטוח. מתחרים חדשים נכנסים 
מעצבת  דיגיטלית  טכנולוגיה  לשוק, 
הפשוטות  במשימות  הטיפול  את  מחדש 
פוטנציאל  בעלת  היא  שלה  וההתפתחות 

להביא שירות חדשני.
שמתחוללים  שהשינויים  טען  ציריך  מנכ”ל 

בתעשיית הביטוח מעניקים לצרכנים את המפתח 
יכולים  הצרכנים  הביטוח.  תעשיית  לעתיד 
בקלות להשוות מוצרי ביטוח ומבטחים, להיוועץ 

מפני עם מומחים ולהחליט כיצד הם מתגוננים 
סיכון. הם גם יכולים לעקוף מתווכים 

מסורתיים בתחום הביטוח.

חקר על החדשנות בביטוח שנעשה לאחרונה אינו כולל את תל אביב בין מ
20 הערים המובילות בעולם בחדשנות בביטוח. המובילות מבחינת מספר 

הסטארט־אפים בביטוח הן לונדון, ניו יורק, סן פרנסיסקו, שיקאגו וטורונטו.
בתחום  מחקר  חברת   ,Venture Scanner ידי  על  נעשתה  המחקר  עבודת 
הטכנולוגיות, שאספה נתונים על InsurTech בעולם. שההשקעה הכוללת בכל 

1,438 הסטארט־אפים בתחום הביטוח בעולם מגיעה ל־19 מיליארד דולר.
היזמות  את  בודקים  כאשר  אולם 
נתונים  מבחינת  בביטוח  הטכנולוגית 
בארה”ב  אלטו  שפאלו  מסתבר  פיננסיים, 
בסטארט־ השקעות  מבחינת  המובילה  היא 
מסתכמת  הכוללת  ההשקעה  בביטוח.  אפ 
פרנסיסקו  סן  כאשר  דולר,  מיליארד  ב־2.3 
 2.3 של  בסכום  השקעות  עם  בעקבותיה 
והרביעי  דולר. במקומות השלישי  מיליארד 
נמצאות ניו יורק עם השקעות של 1.3 מיליארד דולר ושנגחאי עם השקעה של 

1.3 מיליארד דולר.
עורכי המחקר מדווחים על פעילות בתחום הסטארט־אפ בסקטור הביטוח בישראל. 
בדירוג הערים, נכללת נתניה עם שני סטארט־אפים בתחום הביטוח. הם מעריכים 

שישנו סטארט־אפ בתחום הביטוח גם ברמת גן, אבל אין מידע מסודר בנושא.

מנכ”ל ציריך: תעשיית הביטוח 
באמצע מהפכה צרכנית

מחקר: תל אביב אינה בין 
המובילות בחדשנות בביטוח

ביטוח  בעולם         דוד ליפקין

 גידול משמעותי במכירות 
התפתחות 

הטכנולוגיה 
מביאה 
ליצירת 

שירותים 
חדשניים
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