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כנס פיננסים  2018

כניסת חברות הביטוח לפעילות למתן אשראי "
היא  הביטוח  סוכני  באמצעות  ומשכנתאות 
מתבקשת, זאת על רקע העלייה בהיקף הכספים 
המנוהלים על ידי חברות הביטוח מחד ומגבלות ההון 
לתחום  הביטוח  חברות  כניסת  מנגד.  הבנקים  של 
הביטוח,  ולסוכני  להן  נוסף  הכנסה  אפיק  תיצור 
וכן  ללקוחות  והריביות  העמלות  בהוזלת  ותסייע 

תזרים אשראי חיוני למשק שיוסיף לצמיחתו".
איש  כהן,  אלי  והתעשייה  הכלכלה  שר  אומר  כך 
מפלגתו של שר האוצר משה כחלון )כולנו(, בראיון 
כנס  לקראת  שיפורסם  ופיננסים"  "ביטוח  למגזין 
הפיננסים של לשכת סוכני ביטוח. הכנס יתקיים ב־4 

בספטמבר בגני התערוכה בתל אביב.
סוכני  באמצעות  משכנתאות  "מכירת  כהן,  לדברי 
ביטוח היא קלאסית, כיוון שחברות הביטוח מחפשות 
סוכן  ידי  על  ההתקשרות  וזמן  ארוך  לטווח  אפיקים 
הביטוח מול כל לקוח הוא קצר יחסית. במקום ללכת 
לפקיד בבנק, נקנה משכנתה אצל סוכן הביטוח. בנוסף, 
ויגדל, לכן  ילך  רק  היקף הדרישה לאשראי לנדל"ן 
המשכנתאות,  לשוק  נוספים  שחקנים  להכניס  צריך 
גדול  בהיקף  נכסים  שמנהלות  הביטוח  חברות  כמו 
יותר מאשר הבנקים. בסיס הלקוחות הרחב של חברות 
חברות  מול  לתחרות  אפקטיבי  להיות  יכול  הביטוח 
כרטיסי האשראי. הגדלת המימון לשוק המשכנתאות 

תוזיל את הריבית ותפעל לטובת הזוגות הצעירים".

עודף רגולציה
ובענף  בכלל  במשק  הרגולציה  לנושא  בהתייחסו 
הביטוח בפרט, אמר השר כהן כי "בישראל יש עודף 
הביטוח  ובתחום  בכלל,  המשק  ענפי  בכל  רגולציה 
בפרט. הפחתת הרגולציה הינה אינטרס מרכזי של 
בפתיחת  חברות  על  להקל  במטרה  ישראל  מדינת 
עסקים, למשוך השקעות בינלאומיות ולהגדיל את 
הצמיחה. כיום כלל המשרדים הממשלתיים מוכוונים 
להורדת הרגולציה על מנת לשפר את דירוג ישראל 
האחרונה  השנה  במהלך  העסקים.  עשיית  במדד 
לכת  מרחיקות  רפורמות  הכלכלה  במשרד  קידמנו 
להפחתה  לפעול  בהחלט  יש  הרגולציה.  לצמצום 
רשות  את  שאפיינה  הרגולציה  בעודף  משמעותית 
משוכנע  אני  האחרונות;  השנים  במהלך  ההון  שוק 

הממונה  של  המינוי  עם  בכיוון  יפעל  האוצר  ששר 
החדש או החדשה של רשות שוק ההון. 

פעלנו  ברגולציה,  להפחית  הרצון  במסגרת  "עוד 
 Doing( בקידום תכנית שתשפר את מדד העסקים
business in Israel(. על פי התכנית, הצעות חוק 
שעשויות להכביד על המגזר העסקי יבחנו וישקלו 
בעניין  הבחנה  קיימת  כיום,  לנחיצותם.  בהתאם 
לעומת  פרטיות  חוק  להצעות  שמצורפת  הסקירה 
ממשלתית  חוק  בהצעת  ממשלתית.  חוק  הצעת 
וכן  המדינה  לתקציב  העלות  את  להציג  נדרש 
והנטל   )RIA( העסקי  המגזר  על  ההשפעות  את 
יעדים  לעצמה  שמה  המדינה  כאשר  הרגולטורי, 

להפחתת הרגולציה ב־25%. על פי הסיכום שהגעתי 
יחד עם שרת המשפטים איילת שקד, בדומה  אליו 
לעלות  התייחסות  יש  בה  ממשלתית  חוק  להצעת 
שהחוק משית על המגזר העסקי, כך יהיה גם בהצעת 

חוק פרטית".
לבסוף שאלנו את שר הכלכלה והתעשייה -  

איך אתה רואה את עתידו של סוכן הביטוח, שרבים 
כבר הספידו אותו? 

ועל כך ענה כהן: "אני באופן אישי עובד עם סוכן 
ביטוח וזאת על אף היכרותי הטובה עם התחום. אני 
רואה בשירות של סוכן הביטוח אמצעי חשוב לקבל 

החלטות נכונות וכתפקיד אמון". 

שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן: 
"כניסת סוכני הביטוח לתחום האשראי 

והמשכנתאות חשובה להגברת 
התחרות והקטנת ריכוזיות הבנקים"

רונית מורגנשטרן

אלי כהן | צילום: אופיר אייבי

"אני באופן אישי עובד עם סוכן ביטוח וזאת על אף 
היכרותי הטובה עם התחום. אני רואה בשירות של סוכן 
הראיון המלא יפורסם הביטוח אמצעי חשוב לקבל החלטות נכונות וכתפקיד 

במגזין הכנס
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חדשות  הביטוח  

עודף רגולציה חסר פרופורציה בענף הביטוח
נשיא הלשכה מבקש את התערבות משרד רוה"מ: "לעצור את התנהלותה חסרת הרסן 

והבלתי סבירה של רשות שוק ההון" ‰ "פגיעה מתמשכת בסוכני הביטוח ובציבור"

רונית מורגנשטרן

הארגונים ב ראשי  של  לפגישה  המשך 
הכלליים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו 
בתחילת אוגוסט, שלח השבוע נשיא לשכת 
לראש  מכתב  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  הביטוח  סוכני 
שכותרתו  הורוביץ,  יואב  רוה"מ  במשרד  הסגל 
הביטוח  בענף  פרופורציה  חסר  רגולציה  "עודף 
הפנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון". יש 
לציין, כי בפגישה אמר נתניהו, כי "חייבים לצמצם 
את שלטון הפקידים. הממשלה כבר פועלת בתכנית 

להקלה בנטל הרגולציה”.
התערבות  את  רוזנפלד  מבקש  להורוביץ  במכתבו 
התנהלותה  את  "לעצור  כדי  הממשלה  ראש  משרד 
ההון  שוק  רשות  של  סבירה  והבלתי  הרסן  חסרת 
היקף  סבירות  של  מחודשת  בחינה  על  ולהורות 
הרשות  מפרסמת  אשר  הרגולטוריות  ההוראות 
לגופים המפוקחים בשוק ההון; והכל בניגוד לאמירה 
 2118 שמספרה  הממשלה  בהחלטת  פורסמה  אשר 

מיום 22.10.14 כדלקמן:
על  הממונה  הודעת  את  לפניה  רושמת  'הממשלה 
שוק ההון, ביטוח וחסכון שלפיה תאמץ באופן וולנטרי 
תהליך מקביל ברוח החלטה זו ותדווח לממשלה על 

יישומה'".

בניגוד למדיניות 
"נבקש את התערבותו של משרד ראש הממשלה, 
במבחן  הרשות  מצד  האמירה  עומדת  כיצד  לבחון 
המצג  חרף  "וכיצד  רוזנפלד,  כותב  המציאות", 
הרגולציה  הנכון,  הוא  ההיפך  לממשלה,  דווח  אשר 
ממשיכה להתפרסם מחודש לחודש תוך הכבדה על 
ציבור שלם של עצמאים, סוכני ביטוח אשר פועלים 
להביא פרנסה להם ולעובדיהם, צופים בעיניים כלות 
כיצד מנסים להוציאם מהשוק והכל בניגוד למדיניות 

הממשלה ולמגמת צמצום הרגולציה. 
לטענת נשיא הלשכה, במהלך השנים האחרונות 
שוק הביטוח התאפיין במהלכים רגולטוריים חסרי 
הפיכת  במסגרת  והתעצמו  הלכו  אשר  תקדים, 

עצמאית.  לרשות  האוצר,  במשרד  ההון  שוק  אגף 
"במהלך תקופה זו פורסמו מאות חוזרים המחדדים 
את הדרך בה על הגופים המפוקחים ובעלי הרישיון 
בסוכני  המתמשכת  הפגיעה  על  בדגש  לפעול, 
את  נזכיר  אם  ודי  עצמו  בציבור  גם  כמו  הביטוח 

הפעולות הבאות:
קרן פנסיה ברירת מחדל:	 

החוסכים  של  הניהול  דמי  להורדת  פעלה  הרשות 
תוך התעלמות מכלל הפרמטרים האחרים הרלוונטיים 

לגופים המפוקחים. 
האחדת מוצרי ביטוח:	 

המוצרים  להפיכת  מהלכים  הובילה  הרשות   .1
הביטוחים למוצרים זהים, כדי למנוע שונות ולהקל 
את  מהציבור  מנעה  היא  בפועל  אך  התחרות,  על 
היכולת לבחור לעצמו את המוצרים המתאימים לו, 
ודי אם נזכיר את העובדה שהפיכת פוליסות ביטוח 
פגעה  החברות,  לכלל  אחידה  לפוליסה  הבריאות 
לבחור  יכול  לא  אשר  מבוטחים,  של  שלם  בציבור 
הרשות  כי  והעובדה  לו,  המתאים  ביטוח  מוצר  לו 
הגביה  את  לעדכן  הביטוח  לחברות  כעת  מאפשרת 
בפוליסה כל שנתיים וככל שהתעריפים יהיו גבוהים, 
עלולים מבוטחים רבים למצוא את עצמם ללא ביטוח. 
2. קביעת אחידות בביטוח אובדן כושר עבודה אשר 
הוביל למצב בו במשך חודשים ארוכים השוק לא יכול 
חובה  לפנסיית  ההרחבה  צו  הוראות  את  למלא  היה 
מהטעם שהרשות לא אישרה לחברות את הפוליסה".

פגיעה בסוכנים
לפעולות  נכבד ממכתבו  חלק  ייחד  נשיא הלשכה 

הרשות שפגעו בסוכני הביטוח ובמכוון, לטענתו:
איסור על סוכני הביטוח לשמש הן כמתפעל והן 	 

התשלום  וקיזוז  למגבלות  בכפוף  אלא  כמשווק, 
מטרה  מתוך  הסוכן,  מעמלת  הסליקה  דמי  בגין 
לפגוע בכדאיות סוכן הביטוח לשמש הן כמתפעל 
לא  גופים  ליצירת  שהוביל  דבר  כמשווק,  והן 
אינו  ואיש  השוק  עבור  פועלים  אשר  מפוקחים 

מפקח עליהם ואיש אינו בודק את פעולתם.
ניסיון לצמצם את עמלות סוכן הביטוח ולהגבילן 	 

במוצרים מסוימים.
הרחבת אחריות של סוכני הביטוח במסגרת חוזרים 	 

אף מעבר לתחום פעילותם, כך למשל, במסגרת 
אחריות  כי  הממונה  קבעה  לביטוח  הצירוף  חוזר 
"ביחד  עליו  מוטלת  החוזר  ליישום  הביטוח  סוכן 
ולחוד" חרף העובדה כי לא מעט מההוראות הינן 

בשליטתה הבלעדית של חברת הביטוח.
הרשות 	  ידי  על  פורסם  אשר  ההבהרה  מסמך 

לנוהג הקיים  בניגוד  כי  והקובע  בפברואר 2018, 
במהלך עשר השנים האחרונות, חברות הביטוח לא 
ישלמו לסוכני הביטוח שכר על פעילותם לעריכת 
"הסדר לרבים" עבור מבוטחים שלא בחרו לעצמם 
הלשכה  את  אילץ  אשר  מהלך  פנסיוני,  הסדר 
בראשותי לנקוט בהליך משפטי בבג"צ ואכן בית 
המשפט המליץ לרשות לחזור בה מהאמירה לפיה 
חברות הביטוח ימנעו מלשלם לסוכני הביטוח על 

עסקאות העבר.
נשיא הלשכה סיים את מכתבו בטענה: "תוצאה זו, 
בה רגולטור במדינת ישראל פועל בניגוד להוראת 
סעיף 1ג)ג( לחוק המפורש ובניגוד להבהרה שנמסרה 
הרגולציה,  נטל  להקטנת  הממשלה  החלטת  למול 
הממשלה  ראש  כמשרד  מעורבותכם,  את  מצריך 
אשר אמון על יישום הקטנת נטל הרגולציה, לפעול 

ליישום האמור גם מול רשות שוק ההון". 

הורוביץרוזנפלד 

אל תחפשו מתחת לפנס...

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

שירות
בהתאם לתנאי ה שגריר אתכם לאורך הדרך ״פנסים ומראות צד״

 שרות החלפת פנסים ומראות במקרה שבר.
 ללא הגבלת מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי.

 תו תקן לכל הפנסים ומראות הצד.
 באמצעות חברות הביטוח: כלל, מגדל, שומרה, איילון, ביטוח חקלאי
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חדשות  הביטוח

פסק ב  כבג"צ,  בשבתו  העליון,  המשפט  ית 
ההון  שוק  רשות  נגד  העתירות  כי  השבוע 
בנושא  סלינגר  דורית  בראשו  והעומדת 
תיקון  כנגד  יימשכו  לרבים,  צירוף  על  ההבהרה 
לבית  להודעתה  בהתאם  הרשות  בידי  ההבהרה 
הודיעה  ההון  שוק  רשות  כחודש.  לפני  המשפט 
צירוף  בנושא  לבג"צ  הלשכה  לעתירת  בתשובתה 
המשיבים  המשפט,  בית  הערות  "לאור  כי  לרבים 
מסכימים לתיקון ההבהרה כך שתחול רק על צירופי 
חוסכים למוצר פנסיוני שבוצעו מיום פרסום ההבהרה 

 .")4.2.18(
הלשכה, לצד עתירות של סוכנויות הביטוח עופר 
ואהרון קרן סוכנות לביטוח,  לוין ביטוח ופיננסים 
עתרה לבג"צ לפני כחמישה חודשים לגבי ההבהרה 
סלינגר,  דורית  ההון,  שוק  על  הממונה  שפרסמה 
כי  קבעה  ההבהרה  העתירה,  פי  על  ב־04.02.18. 
"גופים מוסדיים אינם רשאים לשלם עמלת הפצה 

לסוכן ביטוח פנסיוני במקרים שבהם 
פעלו הסוכנים לצרף ציבור שלם של 
עובדים במסגרת הליך צירוף לרבים 
חלה  זו  הבהרה  פנסיוני.  מוצר  לגבי 
על כל ההסדרים הקיימים ומשמעותה 
היא כי ממועד ההבהרה סוכני ביטוח 
מגופים  תשלום  יקבלו  לא  פנסיוני 
לרבים  צירוף  הסכמי  בגין  מוסדיים 

שכבר נחתמו ושהסוכנים עמלו בגינם בעבר, ואף 
קיבלו תשלום שוטף אשר נעצר באבחה אחת החודש 
ההבהרה  "בעקבות  כי:  נטען  עוד  ההבהרה".  לאור 
הביטוח  לסוכני  לשלם  המוסדיים  הגופים  הפסיקו 
את העמלות המגיעות להם בהתאם להסכמי צירוף 
שקל  מיליוני  עשרות  של  מצטבר  בסך  לרבים, 

לחודש. 
של  הבהירות  חוסר  בשל  כי  כעת,  כבר  יצוין 
התשלומים  בין  להפריד  יכולת  והעדר  ההבהרה, 

לתשלומים  לרבים  מהסדר  הנובעים 
נמנעים  אחרת,  מפעילות  הנובעים 
לסוכנים  לשלם  המוסדיים  הגופים 

גם עמלות אחרות המגיעות להם". 
נוימן,  מיכאל  סו"ב  מסר  בתגובה 
בלשכה:  הפנסיונית  הוועדה  יו"ר 
לפני  כבר  קיבל  המשפט  "בית 
הביטוח  סוכני  עמדת  את  כחודש 
שאין לפגוע בתגמול בגין עסקאות שבוצעו בעבר, 
ההבהרה.  את  לשנות  ההון  שוק  מרשות  וביקש 
רשות שוק ההון הצהירה בפני בית המשפט כי כנגד 
בתגובה,  מתוקנת.  הבהרה  יוציאו  העתירה  ביטול 
את  למשוך  נכונותנו  על  המשפט  לבית  הודענו 
העתירות. בפסק הדין קובע בית המשפט כי 'חזקה 
הבהרה  להוציא  ההון(  שוק  )רשות  המשיבים  על 
מצפים  אנחנו  הרלבנטיים'.  לגופים  פורמלית 

לתיקון ההבהרה בהקדם כפי שנקבע בפסק הדין".

בג"צ פסק סופית: רשות שוק ההון 
תתקן ההבהרה לצירוף לרבים

רונית מורגנשטרן
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חדשות  הלשכה  

הרמות כוסית חגיגיות מתוכננות 
במחוזות הצפון והדרום

הוועד המנהל אישר את תכנית העבודה של הלשכה
הלשכה תקדם הצעת חוק לחיוב חברות ההשכרה בביטוח צד ג'

ראש ה לקראת  חגיגית  כוסית  רמת 
השנה של מחוז חיפה והצפון, תתקיים 
בתאריך  גארדן  רויאל  במלון  בחיפה 
השעה  עד   10.00 מהשעה  החל   27/8/2018
כלל,  ביטוח:  חברות  חמש  בהשתתפות   14.30
מנורה, איילון מגדל והראל. במסגרת האירוע 
מחוז  ממזכירת  מרגש  פרידה  טקס  גם  ייערך 
הספורט  שדר  שפיר.  ירדנה   - והצפון  חיפה 
ידבר בהרצאה מרתקת על  נדב יעקבי  הבכיר 

המונדיאל האחרון שנערך ברוסיה.
אדוני,  מיכה  סו"ב  והצפון  חיפה  מחוז  יו"ר 

מסר לקראת האירוע: "מחוז חיפה והצפון נחשב למחוז 
לחיקוי.  מודל  ומהווה  ביטוח  סוכני  בלשכת  מוביל 
סוכנים  כ־100  ללשכה  הצטרפו  השנה  מתחילת 
חדשים ממחוז הצפון. סוכנים רבים הבינו את הערך 
המוסף שהלשכה נותנת לחבריה ובהגנה על פרנסת 
הסוכן. היעד לסוף השנה הוא הצטרפות של עוד כ־50 
סוכנים ללשכה. מן הראוי שכל מי שאינו חבר לשכה 
יצטרף ללשכה, כדי להיות שותף לחיזוקה ולשמירה 
על פרנסתו - יקבל ערך מוסף בלתי מבוטל - זאת 
הביטוח  לסוכני  הצפויים  העתידיים  האתגרים  מול 

בפרט ולענף הביטוח בכלל".
של  לענף  לכניסתם  רבה  חשיבות  יש  לדבריו, 
סוכנים צעירים, טיפוח דור ההמשך, כמו גם חיבור 
ערך  ייתנו  אשר  צעירים,  עם  ותיקים  סוכנים  של 

מוסף לשני הצדדים.
עוד אמר אדוני: "הכנסים, מפגשי הבוקר, המכללה 

של  קשבת  אוזן  הראשונה,  מהשורה  מרצים  בחיפה, 
הלשכה,  עיתון  שוטפים,  עדכונים  הלשכה,  הנהגת 
אתר לשכה משודרג, יועצים מקצועיים - אלה כלים 
שאני  כיוון  הביטוח,  סוכני  לרשות  מעמידים  שאנו 

מאמין שידע ומידע זמין הם כוח.
החוזרים  מבול  עם  לנו  קל  שלא  סוד,  לא  "זה 
אשר  הרשות  מיו"ר  ובפרט  הביטוח,  על  מהפיקוח 
זה,  חודש  בסוף  תפקידה  את  טובה  בשעה  מסיימת 
הביטוח.  סוכני  את  לייתר  כדי  הכל  עשתה  אשר 
יו"ר הרשות כמו גם התקשורת מטעמה לא מבינים 

שפגיעה בסוכני הביטוח היא פגיעה בציבור.
הונם  רוב  את  שעשו  הביטוח  שחברות  לי  "צר 
מסוכני הביטוח לא נשארו מאחור, ניצלו את המצב, 
הקימו מוקדים טלפוניים אגרסיביים, חלקם עובדים 
מעל ראשי הסוכנים ופוגעים קשות בהכנסת הסוכן. 
יש כאלה שלא הבינו שסוכן חלש הוא לא טוב, קודם 
אלא  הדיגיטציה,  נגד  לא  אנו  הביטוח.  לחברות  כל 

בעדה, אבל רוצים להיות יחד אתה ועם תמורה 
הולמת.

טובה  שנה  ישראל  בית  לכל  מאחל  "אני 
ומבורכת".

מאחדים כוחות
בראשות  והדרום  שבע  באר  במחוז  ואילו 
סו"ב יפת בקשי, תתקיים ב־5.9 הרמת כוסית 
מושקעת לכבוד ראש השנה. באירוע ישתתפו 
גם סוכני מחוז ירושלים בראשות סו”ב שמואל 

אשורי.
בקשי: "באירוע הזה שהפך למסורת בדרום, יתארח 
ראש העיר רוביק דנילוביץ, ח"כ אלי אלאלוף, יו"ר 
ועדת העבודה, רווחה ובריאות, יורם נווה מנכ"ל כלל 
חברה לביטוח, והנהגת לשכת סוכני ביטוח בישראל 

בראשות הנשיא סו"ב ליאור רוזנפלד.
בדרום  לביטוח  חברה  כלל  עם  הפעולה  שיתוף 
מבורך.  הינו  ברעם  רן  מר  המרחב  מנהל  בניהול 
סניף  על  שנים  לאורך  היחידה ששמרה  החברה  זו 
בבאר שבע ומשכך הסוכנים רובם ככולם עובדים 

איתה.
נמסר  והדרום  שבע  באר  מחוז  יו"ר  עם  בשיחה 
שבמחוז נרגשים לארח את מחוז ירושלים ואת הנהגת 
כלל ביטוח בראשות המנכ"ל החדש, שאף הצהיר על 
שינוי לחיוב בקשר עם הסוכנים ועם הנהגת הלשכה.

בסיום הרצאתו של עמרי אסנהיים, עיתונאי וכתב 
בכיר, יחולק שי לחג לחברי הלשכה.

העבודה ה תוכנית  את  אישר  המנהל  וועד 
של הלשכה לשנה זו. התוכנית שהוצגה על 
אנגלמן,  יוסי  סו״ב  הלשכה,  נשיא  סגן  ידי 
חיזוק  ממשל,  וקשרי  הרגולציה  מול  עבודה  כוללת 
כן  והכשרת הסוכן. כמו  וביטוח  המכללה לפיננסים 
עד  לשכה  חברי   5,000 של  יעד  הצבת  כוללת  היא 
סוף השנה ואף הקמת צוות משא ומתן לכתיבת אמנת 
שירות עם חברות הביטוח. התוכנית מיישמת גם חלק 
בנושאים  חקיקה  קידום  ובינן  סער  ועדת  ממסקנות 
שכר  והטמעת   20 לגיל  מעל  חייל  לכל  חסכון   -
טרחה לסוכני הביטוח. תכנית העבודה תובא לאישור 

המועצה הארצית.
סקירת  נתן  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא 
החדשה  הרוח  “על  דבריו  בתחילת  ובירך  מצב 
של  רוח  רואה  אני  בלשכה;  אלה  בימים  שנושבת 
ואני  הסוכנים  למען  קדימה  הליכה  סיוע,  שיתוף, 
שמח על הרוח הזאת. אני מקווה, מבחינתי ומבחינת 
חבריי להנהגה, שהרוח תימשך ותתעצם ושכל פעיל 

לשכה, כל חבר ועד מנהל, חבר מועצה ארצית, יקבלו 
את מלוא הגיבוי, העזרה ושיתוף הפעולה. אני רוצה 
לציין את כנס הבריאות שהיה לנו בראשותו של סו"ב 
איגור מורי, היה כנס מוצלח עם כ־800 משתתפים, 
כנס ששיגר מסר לחברות הביטוח על עוצמתה של 

הלשכה, תודה רבה לאיגור על הכנס". 
שיתקיים  הפיננסים  לכנס  התייחס  נשיא הלשכה 
ב־4 בספטמבר וקרא לחברי הלשכה למהר ולהירשם. 
מוקדמת  הרשמה  כי  החליטו  המנהל  הוועד  חברי 
לכנס תעלה לסוכני הלשכה 70 שקל, ואילו במעמד 

האירוע – 100 שקל.
רוזנפלד סיפר גם על פגישות חשובות של הנהגת 
הלשכה, בהן עם גיל ספיר, מנכ"ל שירביט, שהודיע 
שגם באפליקציה שיפתחו יעבדו עם סוכני ביטוח; 
עם עו”ד רועי כהן, נשיא לה”ב; עם שרגא ברוש, 
נשיא התאחדות התעשיינים, ועם עו"ד אוריאל לין, 

נשיא איגוד לשכות המסחר.
עוד סיפר נשיא הלשכה על הצעת החוק שהלשכה 

תעלה בקרוב לחייב את חברות ההשכרה והליסינג 
לבצע ביטוח צד ג': "מה שקורה היום הוא שמבוטחי 
שלנו,  החברה  במבוטחי  פוגעים  ליסינג  חברות 
אין עליהם פיקוח למעשה. בונה אותה כרגע סו"ב 
כנסת  חברי  של  לגיבוי  תזכה  והיא  גרטי  ישראל 
וגם  מסיעות שונות, גם היינו בפיקוח בנושא הזה, 

הם בעד ההצעה הזאת".
לביטוח  סוכנות  ליסוב  יו”ר  ארגמן,  עוזי  סו”ב 
של  הקולקטיבית  הסיעוד  פוליסת  לגבי  עדכן 
הלשכה שמסתיימת במרץ 2020: "הגענו להסכמה 
בפרט,  הפוליסה  את  להמשיך  כלל  חברת  עם 
שנתיים ראשונות ב־40% הנחה, אחר כך עוד שנה 

ב־25% הנחה".
ארגמן הדגיש כי לסוכני הלשכה חלון הזדמנויות 
להצטרף לפוליסות הבריאות שמסתיים ב־30.9. "יש 
הישגים  שם  השגנו  בבריאות.  מצוינת  פוליסה  לנו 
ממש טובים. אני מבקש שתקבלו החלטה שכל יו"ר 
סניף ומחוז ייתן רבע שעה לפחות לליסוב על הבמה".
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מאמין ס  לא   ,CLU חן,  אבן  אלון  ו"ב 
מסיים  הוא  והנה  עברו,  שנתיים  שכבר 
מועדון  כנשיא  תפקידו  את  החודש  בסוף 
MDRT-ישראל. ישבנו עם אבן חן לסיכום הקדנציה 
המוצלחת שלו, וכבר בפתיחת דבריו הוא מדגיש כי 
אלא  יחיד,  מעשה  אינן  שלו  המוצלחות  השנתיים 
תוצר של שיתוף פעולה עם הנהגת המועדון שפעלה 
הוא  הכובע",  את  בפניהם  מסיר  "אני  ולצדו.  עמו 

אומר.
היה  בקדנציה  שעשיתי  מה  "כל  חן:  אבן  לדברי 
אחרת  לפעול  יודע  איני  גדולה.  ובמסירות  באהבה 
אדרש  התפקיד  את  עצמי  על  אטול  אם  כי  וידעתי 
ובעסקים.  במשפחה  בעיקר  אחרות,  בגזרות  לוותר 
ומצפה  לממשיכי  המושכות  את  מעביר  אני  כיום, 
בשנתיים  שהחסרתי  מה  את  להשלים  רוח  בקוצר 

האחרונות".
אחרי  "ומשאיר  אלון,  אומר  בסיפוק",  עוזב  "אני 
פעילות  של  מסורת  בעל  ומוביל  מקצועי  מועדון 
למען החברים ועבור הקהילה. מועדון בעל מוניטין 
אני  העולמי.   MDRTב־ ונחשבת  נשמעת  שדעתו 
מיוחדת  גאה,  מקצועית  קהילה  לממשיכי  מותיר 

ובעלת מעמד בענף הביטוח".  
-MDRT מועדון  של  הבא  לנשיא  מאחל  אלון 
ומביע  ההצלחה  מלוא  את  גבאי,  אלברט  ישראל, 
יותר ממנו, בכל תחום הקשור  יצליח אף  כי  תקווה 
הפנסיוני  הביטוח  סוכני  של  ולקהילה  למועדון 

והפיננסים.
איך אתה מסכם את העמידה במטרות שהצבת 

לעצמך?
בתחילת  לעצמי  שהצבתי  המטרות  בכל  "עמדתי 
חדשים  סוכנים  משלושים  יותר  גייסנו  הקדנציה; 
שלא היו חברים במועדון מעולם. מדובר בהישג לא 
את  עוזבים  רבים  סוכנים  בה  קשה  בתקופה  מבוטל 
הענף; הצבנו משלחת גדולה שהשתתפה בכינוס ה־
שירותים  הענקנו  אנג'לס;  בלוס  העולמי   MDRT

לחברים בהיקפים ובמגוון גדול מאי פעם – בימי עיון, 
כנסים, אתר אינטרנט; הנפנו בגאון את נס המעורבת 
נתנו  הקהילה;  למען  פעולות  של  במגוון  החברתית 
בולטות למועדון ה־MDRT והיתרונות שהוא מעניק 

לחברים בכל מדיה אפשרית".

המועדון הגדול באירופה
מחזיק  MDRT-ישראל  מועדון  חן,  אבן  לדברי 
בתואר של המועדון הגדול באירופה. "הוא מתמודד 
וממשיך  וצרפת  כבריטניה  בביטוח  אריות  מול 
ולהערכה  להכרה  זוכה  MDRT-ישראל  להוביל. 
מקצועית והמשלחות שלו לכינוסי MDRT העולמי 
בפורומים  לישראל  החסרה  לפופולאריות  זוכות 

בינלאומיים אחרים", הוא מציין.
העניקה  MDRT-ישראל  מועדון  הנהגת  לדבריו, 
בהיקפים  המועדון  לחברי  שירותים  שלו  בקדנציה 
גדולים מאי פעם. "ימי העיון של המועדון מקצועיים 
כינוסי  במסגרת  המועדון  של  הימים  ומרתקים; 
הלשכה ייחודיים ומושכים עשרות רבות של סוכנים 
ממשיך  MDRT-ישראל  המועדון.  חברי  שאינם 
להיות המגדלור המקצועי של תחום הביטוח הפנסיוני 

והפיננסים בארץ", הוא מדגיש.
בענף  למתרחש  חן  אבן  התייחס  דבריו  בסיכום 
הביטוח הפנסיוני והפיננסים והביע תקווה כי "השכל 
יגברו על תאוות המהפכות,  הצרכנים  וטובת  הישר 
כי  מאמין  הוא  הביטוח.  על  הפיקוח  של  כהגדרתו, 
בסופו של עניין יבינו בפיקוח על הביטוח וגם בחברות 
הפנסיוני  הענף  את  לאפיין  ניתן  לא  כי  הביטוח 
לב  להעניק תשומת  מבלי  החור שבגרוש'  'דרך  רק 

מספקת לצרכים האמתיים של החוסכים", אמר. 
כולל  התפישה,  בהשתרשות  ברכה  רואה  גם  הוא 
זכאים  הביטוח  סוכני  לפיה  הביטוח,  על  בפיקוח 
לגבות שכר טרחה מן הלקוחות. "שכר טרחה שכזה 
לצד מודל הולם לעמלות מהיצרנים - ישאיר בענף 
הביטוח הפנסיוני סוכנים וותיקים ומקצועיים וימשוך 

לענף כוחות חדשים וצעירים", אומר אבן חן ומוסיף 
גם על הכלים הטכנולוגיים החדשים  "יש לברך  כי 
שנמצאים כיום בענף כמו המסלקה הפנסיונית, הרי 
הביטוח והכסף, תוכנות לחישובים מורכבים ומגנוני 
דיגיטציה אשר מסייעים לבעלי המקצוע להעניק את 

המענה הנכון וההולם ללקוחות".
MDRT-ישראל,  יו"ר  אומר  בסיפוק",  עוזב  "אני 
"ומשאיר אחרי מועדון מקצועי ומוביל בעל מסורת 
מועדון  הקהילה.  ועבור  החברים  למען  פעילות  של 
  MDRTב־ ונחשבת  נשמעת  שדעתו  מוניטין  בעל 
העולמי. אני מותיר לממשיכי קהילה מקצועית גאה, 

מיוחדת ובעלת מעמד בענף הביטוח". 

 ”MDRT ישראל הוא המגדלור המקצועי של 

תחום הביטוח הפנסיוני והפיננסים בארץ"
ראיון עם סו"ב אלון אבן חן לסיכום הקדנציה שלו כיו"ר MDRT ישראל

רונית מורגנשטרן

אחד  על אחד

אבן חן | צילום: באדיבות הלשכה

אבן חן: "MDRT-ישראל זוכה להכרה 
ולהערכה מקצועית והמשלחות 

שלו לכינוסי MDRT העולמי זוכות 
לפופולאריות החסרה לישראל 
בפורומים בינלאומיים אחרים"

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
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האירופית ה  הביטוח  רשות  פרסמה  שבוע 
והפנסיה התעסוקתית את הדו”ח שלה “הבנת 
חברות  עם  מובנה  דיאלוג   - סייבר    ביטוח 
ביטוח”. הדו”ח מבוסס על סקר עם תשובות על מקבץ 
שאלות איכותיות שנענו על ידי 13 קבוצות ביטוח 

משוויץ, צרפת, איטליה, גרמניה ובריטניה.
הדו”ח מספק תובנות על תפקוד, פוטנציאל הצמיחה, 
האתגרים והסיכונים של ביטוח סייבר באירופה בהקשר 
של החשיבות הגוברת של ביטוח סייבר בתיקים של 
מבטחים. הרשות מסבירה כי הסיכון הקיברנטי הוא 
הדאגה עבור יחידים העוסקים בפיננסיים. בתוך פחות 
מחמש שנים הוא זינק למשרות המובילות ברשימת 
הסיכונים הגלובליים לעסקים. מספרם ההולך וגדל 
של תקריות סייבר, המשך הפיתוח הדיגיטלי ויוזמות 
רגולטוריות חדשות באיחוד האירופי, צפויים להעלות 
את המודעות ולהגדיל את הביקוש לביטוח הקיברנטי.

 הדו"ח מתייחס לממצאי המפתח הבאים:
הסיכון 	  של  יותר  עמוקה  להבנה  ברור  צורך   יש 

הביקוש,  מצד  והן  ההיצע  בצד  הן  הקיברנטי, 
ימשיך  האירופי  הסייבר  ביטוח  שענף  מנת  על 
להתפתח. דבר זה נוגע לא רק להערכה ולטיפול 

חדשים,  ביטוחים  בהצעת  בסיכונים 
של  הצרכים  להבנת  גם  אלא 

הלקוחות עצמם.
ושירותים, 	  מוצרים  של  במונחים 

בעסקים  בעיקר  מתמקד  הכיסוי 
במתן  עניין  זאת,  עם  מסחריים. 
ככל  גדל  ליחידים  סייבר  ביטוח 
טכנולוגיה, כמו שהאינטרנט מפתח 

והצרכנים נחשפים יותר ויותר על הפרת שירותים 
דיגיטליים.

ענף ביטוח הסייבר צופה עלייה הדרגתית בביקוש 	 
חדשות,  תקנות  בשל  בעיקר  הסייבר,  לביטוח 
הגברת המודעות לסיכונים ותדירות גבוהה יותר 
של  והחשיבות  הרלוונטיות  סייבר.  אירועי  של 
המשק  של  הכללי  בתפקוד  הקיברנטי  הכיסוי 

צפויה לגדול באופן משמעותי.
מודלים איכותיים משמשים לעתים קרובות יותר 	 

מאשר מודלים כמותיים לאומדן התמחור, חשיפות 
הוא  נתונים  העדר  בסיכון.  והצבירות  הסיכון 
מכשול רלוונטי בהקשר של רוב הדגמים. מגבלות 
אלו עשויות שלא לאפשר הערכה נכונה ותמחור 

של סיכונים.
חוסר חתמים מתמחים, נתונים 	 

מכשולים  הם  כמותיים  עבודה  וכלי 
מרכזיים להתפתחות הענף ומתן כיסוי 

נאות למשק.
בריטניה רוצה להשאיר את ביטוח 

הרכב בתוך האיחוד האירופי
איגוד הברוקרים של הביטוח הבריטי 
קרא לגישה מעשית לאפשר למעל 2.5 מיליון נהגים 
האיחוד  ברחבי  בקלות  לנסוע  להמשיך  בריטיים 

.Brexitהאירופי שלאחר ה־
במכתב שפרסם אגוד הברוקרים נמסר, כי ממשלת 
ביטוח  בריטניה החליטה לשמור את בריטניה בתוך 
לאישור  כפופה  נותרת  האיחוד. ההחלטה  הרכב של 
פרוצדורלית  שהיא  האירופית,  הנציבות  של  רשמי 
גרידא. זה יאפשר לנהגים בבריטניה להיכנס לאיחוד 
המקומי  הרכב  ביטוח  פוליסת  באמצעות  האירופי 

שלהם ללא צורך להנפיק כל תיעוד נוסף.

 BIPAR הכותב הינו חבר ועדת ההיגוי 
)לשכות הביטוח באירופה( ויו״ר mdrt אירופה

 8

סיכוני הסייבר ובראשם – הסיכון הקיברנטי
סו”ב יוסי מנור

חדשות  הביטוח | אירופה כמראה לביטוח בישראל

יוסי מנור

כה
ש

הל
ת 

בו
די

בא
ם 

לו
צי

 

https://events.eventact.com/runreg2/personLogin.aspx?Company=703&Event=31040&lang=he&returnurl=/runreg2/event/RegForm.aspx%3FEvent%3D31040%26Company%3D703%26Form%3D26901%26Account%3D3546305%26lang%3Dhe%26hc%3D


| 9

חדשות  הלשכה

לאחרונה ב  שהתקיימה  פגישה 
ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא  בין 
רוזנפלד, לנשיא איגוד לשכות 
בין  נדונו  לין,  אוריאל  עו"ד  המסחר 

רעיונות להפחתת  היתר 
ההון  בשוק  הרגולציה 
הביטוח  סוכני  וקידום 
קטנים  עסקים  כבעלי 

תחת עול הרגולציה.
לין, לשעבר ח"כ ויו"ר 
ועדת חוקה חוק ומשפט, 
בין היתר  אמר בפגישה 

מפתח  החלטת  קיבלה  "הממשלה  כי 
שמטרתה הפחתת העול הרגולטורי על 
מצווים  זו  החלטה  פי  על  המשק;  כלל 
משרדי הממשלה להפחית את הרגולציה 
במשרדם ב־5% מידי שנה במשך חמש 
כי  נקבע  החלטה  אותה  בגוף  שנים. 
"ההחלטה לא תחול על אגף שוק ההון, 
תמוהה  החרגה  זוהי  וחיסכון  ביטוח 
שנמצאת בסתירה למטרה הכללית ולכן 

אסייע לסוכני הביטוח בכל דרך שתפחית 
מהם כבעלי עסקים את אותו עול מעיק 
שמפריע לקידומו של המשק", אמר לין.

לדברי רוזנפלד "נשיא איגוד לשכות 
המסחר רואה עימנו עין 
הבלתי  הנטל  את  בעין 
נסבל שנוחת עלינו כל 
יוזמות  בצורת  חודש 
רגולטוריות חדשות וזאת 
מוחלט להודעת  בניגוד 
ההון   שוק  על  הממונה 
באופן  תאמץ  שלפיה 
ולנטרי תהליך ברוח החלטת הממשלה 

להפחתת הנטל הרגולטורי.
"קיבלתי מעו"ד לין כמה תובנות ועצות 
והחלטנו על המשך שיתוף פעולה, לעו"ד 
רבות בשירות  נסיון של שנים  יש  לין 
לנו  וגאווה  תפקידים  בשלל  הציבור 
שפרסונה כמוהו מתייצבת לצדנו כמגיני 
בישראל"  והחוסכים  המבוטחים  ציבור 

אמר רוזנפלד.

נשיא איגוד לשכות המסחר: השבוע בוועדת טכנולוגיה
נסייע ללשכת סוכני הביטוח 

להפחתת הרגולציה

  ועדת טכנולוגיה | צילום: סו”ב עמוס גואטה

  לין ורוזנפלד
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ועדת ב  פעילות  לגבי  עדכון  לישיבת  התכנסנו  השבוע  תחילת 
הטכנולוגיה עם נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד וסגניו סו"ב 
סו"ב  הצטרפה  לפגישה  אנגלמן,  יוסי  וסו"ב  הורנציק  ליאור 

נאווה ויקלמן.
בהמשך הצטרפתי לישיבת הוועד המנהל וסקרתי את פעילות הוועדה 
ואת תכניותיה. אנו פועלים לאתר מיזמים שיהוו משקל שווה ערך ואף 
יותר מול האפליקציות שחברות הביטוח מייעדות לפעילות ישירה מול 
המבוטחים, כמו כן אנו פועלים לשדרג את אתר הלשכה ביכולות נוספות 

לתועלת ציבור סוכני הביטוח. 
למחרת קיימנו ישיבה של הוועדה והתנהל דיון עירני בנושאים שונים. 
מכיוון שהחג בפתח סיכמנו את הישיבה בהרמת כוסית חגיגית להצלחת 

הוועדה והצלחת הלשכה.
בהמשך היום ערכנו  סבב פגישות עם יזמי בתי תוכנה אותם זימן ללשכה 
חבר הוועדה סו"ב יונתן לוייב. היזמים הציגו את מוצריהם והסבירו איך הם 

יכולים להשתלב בעולם סוכני הביטוח. סוכמו רעיונות להמשך. 
סו"ב עמוס גואטה, יו"ר ועדת טכנולוגיה בלשכה
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תיקון ב נכנס   ,2018 יולי  חודש 
לאנשים  זכויות  שוויון  לחוק   18
המעניין  החידוש  מוגבלות.  עם 
בתיקון זה הינו הוספת פרק ה’2: “הלוואה 
לדיור לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים”. 

על פי התיקון, “אדם עם מוגבלות מקצרת 
שאקטואר  מוגבלות  עם  אדם  הינו  חיים” 
ממונה הכיר במוגבלות שלו ככזו שעלולה 
לקצר את תוחלת חייו לעומת תוחלת חיים 
ממוצעת בתקופה העולה על שלוש שנים, 
ובלבד שהאקטואר הממונה קבע שתוחלת 
החיים של האדם עם המוגבלות עולה על 

חמש שנים.
שנותן  פיננסי  גוף  לתיקון,  בהתאם 
הלוואה  לתת  יסרב  לא  לדיור  הלוואות 
בכפוף  חיים  מקצרת  מוגבלות  עם  לאדם 

לתנאים הבאים:
הבקשה לנטילת ההלוואה היא לאחת מהמטרות . 1

הבאות: רכישת “דירה יחידה” על פי חוק מיסוי 
מקרקעין; או רכישת קרקע לבנייה עצמית או 
בניה עצמית, כאשר לאותו אדם אין נכס אחר 
נוסף על הקרקע לבנייה העצמית או על המבנה 

שיבנה בבניה עצמית.
האדם עם מוגבלות מקצרת חיים עומד באותם . 2

תנאים להלוואה שגוף פיננסי מציע לאדם ללא 
שרכש  כך  על  אישור  ברשותו  ויש  מוגבלות 
פוליסת ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת 

חיים.
פי  של  סך  על  יעמוד  לדיור  ההלוואה  סכום 
אדם  שקיבל  החיים  ביטוח  מסכום  לפחות  שניים 
מיליון  היותר  ולכל  חיים  מקצרת  מוגבלות  עם 
שקל. עם זאת, הגוף הפיננסי יהיה רשאי להגדיל 

את הסכום על פי שיקול דעתו.
תקופת החזר ההלוואה הינה 15 שנים, אך הגוף 
ההחזר  תקופת  את  להאריך  רשאי  יהיה  הפיננסי 
לתקופה ארוכה יותר. נוטל ההלוואה יהיה רשאי 

לבקש תקופת הלוואה קצרה יותר. 

ביטוח
מבטח שמוכר ביטוחי חיים לצורך משכנתה לא 	 

מוגבלות  עם  לאדם  חיים  ביטוח  למכור  יסרב 
מקצרת חיים, אלא בכפוף להוראות החוק. 

מועמד לביטוח אשר פונה למבטח יקבל תשובה 	 
מיום  עבודה  ימי   15 תוך  לביטוח  בקשתו  על 

בחינת  לשם  הדרוש  המסמכים  קיט  קבלת 
ההצעה לביטוח. 

ממונה 	  אקטואר  על  תתבסס  המבטח  החלטת 
בהתאם לנתונים שנמסרו לו. חשוב להבהיר כי 
האקטואר הממונה אינו עובד חברת הביטוח ואין 
לו ניגוד עניינים עם חברת הביטוח, בין היתר, 
הוא אינו מועסק על ידי חברת הביטוח במישרין 
או בעקיפין. יובהר כי אם סך הכנסותיו מחברות 
משלוש  אחת  בכל   10% על  עולה  לא  ביטוח 
כאקטואר  לשמש  יוכל  הוא  האחרונות,  השנים 

ממונה.
מבטח אשר מסרב למכור פוליסת ביטוח חיים 	 

יציע  לצורך משכנתה לאור הנתונים ברשותו, 
לאותו מועמד לביטוח לרכוש פוליסה לביטוח 

חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים.
סכום הביטוח יהיה בסך השווה למחצית יתרת 	 

סכום ההלוואה ועד לסך של 500 אלף. עם זאת 
רשאי המבטח לבטח בסכום גבוה יותר ומאידך 
המועמד לביטוח יוכל לבקש סכום ביטוח נמוך 

יותר.
מוגבלות מקצרת 	  סירוב מבטח לבטח אדם עם 

חיים תחייב מכתב הסבר.
עם 	  לאדם  חיים  בביטוח  האכשרה  תקופת 

מוגבלות מקצרת חיים הינה 2.5 שנים. 
בחוזה 	  תנאים  לקבוע  רשאית  תהיה  הממונה 

חיים,  מקצרת  מוגבלות  עם  לאדם  הביטוח 
גודל  ותנאיה,  הפוליסה  מבנה  לעניין  לרבות 
הבלטה  מהותיים,  תנאים  רשימת  האותיות, 

ועוד. הוראות אלו יפורסמו ברשומות. 
סירוב 	  עקב  החוק  הוראות  של  הפרה 

למכור  סירוב  או  מוגבלות  עם  אדם  לבטח 
מוגבלות  עם  לאדם  חיים  ביטוח  פוליסת 
מקצרת חיים עלולה לגרור עיצומים כספיים.  

סיוע חודשי מהמדינה 
שנטל  חיים  מקצרת  מוגבלות  עם  אדם 
לקבל  זכאי  חיים,  ביטוח  ורכש  הלוואה 
 300 בסך  להלוואה,  חודשי  סיוע  מהמדינה 
האמורות  המידה  אמות  לקיום  בכפוף  שקל, 
חיים,  בביטוח  מבוטח  הוא  עוד  וכל  בחוק 
ההלוואה  עוד  כל  או  בוטלה  שלא  בפוליסה 
לא בוטלה או לא נפרעה במלואה. פסק אדם 
מבוטח,  להיות  חיים  מקצרת  מוגבלות  עם 

תיפסק זכאותו לסיוע מהמדינה.
והוא   ,1.9.18 מיום  החל  לתוקף  החוק  כניסת 
אשר  אזרחים,  של  שלמה  לאוכלוסייה  יאפשר 
עד היום זכו לסירוב, לקבל הלוואה לדיור. חשוב 
להוסיף מוצר זה לארגז הכלים של כל סוכן ביטוח 
העומדים  אנשים  לאותם  ביחס  בתחום  העוסק 

בתנאי החוק. 

תקציר זה הינו תמצית הוראות החוק לנוחיותכם, 
הנוסח המחייב הינו נוסח הוראות החוק והממונה. 

לנוחיותכם, צירפתי את החוק באתר הלשכה.

 הכותב הינו היועץ המשפטי 
של לשכת סוכני ביטוח

הסוף לחוסר השוויון: מוגבלות מקצרת חיים 
לא תהווה מכשול בנטילת ביטוח משכנתה

 התיקון לחוק מחייב את חברות הביטוח לאפשר כיסוי ביטוחי לנוטלי 
משכנתה בעלי מוגבלות מקצרת חיים

עו”ד עדי בן אברהם

רגע  משפטי

עדי בן אברהם | צילום: גיא קרן

אירועי הלשכה:

 יום עיון והרמת כוסית של מחוז חיפה 
 והצפון עם חברות הביטוח 
יתקיים בתאריך ה־27.8.18 

 מיקום: מלון גארדן, 
רח' קדושי יאסי 2, חיפה 

שעות: 11:00-15:00 

 הרמת כוסית מחוז באר שבע, מארח את 
מחוז ירושלים תתקיים בתאריך ה־5.9.18 

מיקום: מרכז אנזאק, באר שבע
שעות : 18:30-21:00 
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חדשות  הביטוח

עצות אחיתופל: כמה יכולה לעלות 
עצה חינם לפורש?

סו”ב אייל רחוביצקי

ומה י נכון  מה  לגבי  בתפיסה  טעויות  המון  ש 
על  לכתוב  ואפשר  בפרישה,  לעשות  נכון  לא 
מהעצות  חלק  לחלוק  בחרתי  היום  רבות.  זה 
ה”חכמות” שקיבלו פורשים שהגיעו אלי ואבהיר מה 

מחירן.

 1. בפנסיה לא משלמים מס/מפסיקים 
לשלם בגיל 70.

האמת היא שמפסיקים לשלם ביטוח לאומי בגיל 
שמערכת  לחשוב  גמורה.  שטות  השאר  וכל   ,70
בגיל  מסתיימת  הכנסה  ומס  הפורש  בין  היחסים 
פעם  בכל  ומפתיעה  בסיסית  טעות  היא  הפרישה 
אפשר  מגיע  כבר  שכשהפורש  הוא  המזל  מחדש. 

לעזור לו לחסוך כסף רב.

 2. אם צריך לשלם מס הכנסה אשלם, 
אין לי בעיה לשלם מה שצריך.

אבל  באמת.  הכנסה,  מס  לשלם  בעיה  אין  לי  גם 
אחרי שמיציתי את כל הזכויות וחסכתי כמה שניתן. 
הלקוחות שלי עבדו כל החיים שלהם בשביל לפרוש 
בכבוד, והתקנות באו לעזור לפורשים לחיות בכבוד. 
אין סיבה לשלם מס מיותר. תכנון פרישה בממוצע 
מאוד  חשוב  ולכן  שקל  אלף  כ־250  לפורש  חוסך 

לבצע אותו, ולבצע אותו נכון.

3. בגיל 67 כל הקופות משתחררות / בגיל 75 
קופות הגמל פטורות ממס / הילדים יירשו 

הכל פטור ממס.
פורשים רבים בטוחים שברגע שיגיעו לגיל מסוים 
כל הבעיות יפתרו, וכל הכסף הופך לפטור. הם חיים 
בהבנות שלא נכונות בכל כך הרבה רמות, שאין טעם 
אפילו להיכנס לזה. תכנון פרישה בא לעשות סדר 
פעם אחת באופן נכון ומסודר בכל הנכסים שנצברו 
כמה  לדעת  לי  קשה  עבודה.  שנות   50-30 לאורך 
רפורמות חלו בשוק הפנסיוני ב־30 השנה האחרונות. 
רק עם השינויים של העשור האחרון אפשר למלא 

משתחררים  לא  הכספים  לא.  אז  כרס.  עבי  ספרים 
לבד, ואם יש חובת מס היא יכולה להיות הרבה יותר 

מורכבת ומסובכת ככל שהזמן יעבור.

 4. אני לא מבין שום דבר, אחכה ובסוף 
הדברים יסתדרו.

שמטופל  שלי  לקוח  לשלוח  יכול  שאני  האמת 
במשך חודשים רבים בתהליך פרישה מורכב שיעיד 
כמה זה מסובך. הוא לא טיפל בזמן בתהליכי סיום 
להנפיק  יכולים  לא  רגל  מעסיקים שפשטו  עבודה, 
רבות  ולמרות שעברו שנים  סיום עבודה,  לו טפסי 
מהפרישה כל תהליך הוצאת הקצבאות מול חברות 
וכרוך  זמן  המון  לוקח  הכנסה  מס  מול  וגם  הביטוח 
אספר  התהליך  את  כשאסיים  אולי  בעיות.  בהמון 
עליו אישית. כרגע הדבר העיקרי שאני לא מבין הוא 

איך אדם מהשורה אמור להתמודד עם זה לבד. 

 5. חברה טובה שלי שפרשה הסתדרה לבד, 
אני אעשה אותו דבר.

אענה רק כך: אם חברה שלך עבדה איתך עשרים 
ותקופת  משמעותית,  נמוך  היה  שלה  השכר  שנה, 
העבודה שלה קצרה משמעותית, איזו סיבה יש לך 
מזה,  חוץ  בשבילך?  לחשוב שהתכנית שלה תעבוד 
בקצבה  ממנה  שניים  פי  מקבלת  את  שאם  שסביר 
הפנסיונית, ההתייחסות של מס הכנסה לעניין שונה 
לחלוטין. ומעבר לכך, המטרות והיעדים הכלכליים 
שונה,  המשפחתי  מצבכן  לשלה,  דומים  לא  שלך 
ועוד.  ועוד  אחר,  הוא  לילדים  להשאיר  מה שתרצו 
של  פנסיונית  תכנית  ליישם  שניתן  זה  על  לסמוך 
מהונדסת  תרופה  לקחת  כמו  זה  עליך  אחר  מישהו 
ולצפות  אחר  מישהו  עבור  במיוחד  שהוכנה  גנטית 

שהתוצאה תהיה זהה.

 6. אני אלך למס הכנסה לבד, 
תיאום מס זה פשוט.

קיבוע  פשוט.  אינו  זכויות  וקיבוע  פרישה  תכנון 

מול  שומה  פקיד  ידי  על  נעשה  לא  לרוב  זכויות 
הלקוח, ובפעמים שראיתי שבוצע, לרוב היו טעויות 
נכון  מה  יודע  לא  עצמו  הפורש  לתקן.  ניתן  שלא 
לבקש, ולפקיד שומה אין זמן להשקיע שעות בבניית 
במוצרים  מבין  אינו  הוא  בנוסף,  הנכונה.  התכנית 
הפנסיוניים. מכיוון שאין לו את הזמן או הידע, והוא 
אינו שואל את השאלות הנכונות, הוא לא יכול באמת 
לעזור. הדבר הטוב ביותר שהם יכולים לעשות הוא 
מס.  יועץ  או  פנסיוני  ליועץ  הלקוח  את   לשלוח 
וסוכני  הפרישה  מתכנני  שאנחנו  הסיבות  אחת 
כי  הוא  הפרישה  את תחום  להוביל  חייבים  הביטוח 
האפשרויות  את  מבינים  שבאמת  היחידים  אנחנו 
הביטוח,  חברות  מול  הלקוח  את  ללוות  ויכולים 
המנהלות.  והחברות  הפנסיה  קרנות  הכנסה,  מס 
זמן  לאורך  הפורש  בליווי  שלכם  שהתפקיד  תזכרו 
קריטי לשמר את רמת החיים שלו, והביטחון האישי 
שנדבך  יותר,  עוד  ותזכרו  משפחתו.  של  והכלכלי 
המוצרים הפיננסים חשוב לכם לא פחות, כדי שגם 

אתם תזכו לצאת ל”פרישה מעושרת”.

הכותב הינו מומחה בתכנון פרישה, חבר ועדת 
פיננסים בלשכת סוכני ביטוח 

אייל רחוביצקי | צילום: ערן ירדני

אפליקציית נסיעות לחו"ל של הראל
ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בבית... 

זמין עכשיו בחנות האפליקציה



https://hamichlala-bf.org.il/courses/%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA/
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חובת הדיווח מ  ינואר 2016, בה החלה  אז 
הצטרפו  היום,  ועד  אחיד,  בממשק 
שהנחיל  הדיווח  לשיטת  מעסיקים  אלפי 
בעיקר  בשיטה,  רבים  יתרונות  ישנם  הרגולטור. 

לעובד הקצה, כמו: בקרה, אפשרויות בחירה ועוד. 
לחלק  הולם  פתרון  נמצא  לא  היום  עד  אולם, 
אין  ועדיין  האחיד  בממשק  הקיימות  מהסוגיות 
אחידות בין היצרנים השונים, דבר הגורם לבלבול רב 
בקרב המעסיקים ובנוסף, מטיל עליהם אחריות רבה.

מקרה לדוגמה:
כושר  אובדן  מנהלים אשר  בביטוח  המבוטח  עובד 
כל  שילם  ומעסיקו  התגמולים,  מתוך  נלקח  עבודה 
השנים ליצרן מסוים לאותו חשבון בנק ודיווח לאותה 
מחלקת גביה גם את הפנסיה וגם את ביטוח המנהלים.
בשכר ינואר 2017 המעסיק הצטרף לדיווח בממשק 
האחיד, ודיווח בתוכנת השכר את מספר האוצר של 
קרן הפנסיה לעובד במקום לדווח את מספר האוצר 
של ביטוח המנהלים )המעסיק לא הבדיל בין הקופות, 
מכיוון ששם הקופות בשכר כמעט זהה(. כמובן שגם 
לביטוח  ולא  הפנסיה  לקרן  עברו  הכסף  וגם  הדיווח 

המנהלים. 

קרן הפנסיה שקיבלה את הכסף, התקשרה למבוטח 
והודיעה לו שבלי חתימה על טפסים לא ניתן לקלוט 

את הכסף.
המבוטח ששמע את שם היצרן, חתם ללא היסוס על 
הטפסים מאחר והיה בטוח שחברת הביטוח היא זאת 
החתמת  הליך  בלבד.  טכני  בהליך  אותו  שמחתימה 
ללא  הפנסיה,  קרן  של  מוקדן  ידי  על  בוצע  הטופס 
נמנע  היה  שכנראה  פנסיוני  שיווק  או  יעוץ  הליך 

במידה וסוכן ביטוח מקצועי היה מטפל במקרה.
כך נפתחה לעובד קרן פנסיה חדשה וכל הכספים 
מאחר   .2018 יוני  עד   2017 מינואר  אליה  הופקדו 
המנהלים  ביטוח  פוליסת  שגויות,  הפקדות  ובוצעו 
שלמבוטח  מצב  נוצר  בוטלו.  בה  וכיסויים  סולקה 
סולקה הפוליסה והוא אינו יכול לרכוש אותה שוב, 
כולל כל הכיסויים הביטוחים בה, מאחר וזאת נפתחה 
בשנות ה־90 וכללה מקדם קצבה ודמי ניהול שאינם 
הורע  כך,  על  נוסף  הביטוח.  בחברות  יותר  נמכרים 

מצבו הבריאותי.
בעקבות טעות של  פוליסה  סילוק  כזה של  במצב 
המעסיק יש חשש לתביעת המעסיק, פעם אחת על 
גרימת נזק כלכלי לעובד ופעם שניה במקרה ביטוחי 

ויתכן שבמקרה זה המעסיק יאלץ להוציא מכיסו את 
סכום הביטוח שיכול לנוע בין מאות אלפים למיליוני 

שקל.
וראה  בקרה  שביצע  מעסיק  על  שמדובר  יצוין 
מאחר  לכאורה,  תקינים  חזרו  החוזרים  שההיזונים 
עובדים  גדולות עם כמות  בחברות  שברוב המקרים 
גדולה, מועסקת חשבת שכר מקצועית אשר לעיתים 
מבצעת בקרה על תקינות ההפקדות. רוב המעסיקים 
גדול  וחלק  בקרות  לבצע  יודעים  אינם  במשק 

מהכספים אינם נקלטים בקופות בצורה תקינה.
האחרונה  הפעימה  לתוקפה  תכנס   2019 מינואר 
במשק  הקטנים  המעסיקים  לכלל  הדיווח  חובת  של 
בכמות  מדובר  ומטה(.  עובדים   20 )המעסיקים 
שנכנסה  מהכמות  משמעותית  גדולה  מעסיקים 
בשנים 2016 עד 2018, שלרוב אין להם גורם מקצועי 

בשכר שיבצע בקרה שוטפת.
חשוב לציין שמדובר בתחום מורכב מבחינה טכנית 
מתפעלים  בגורמים  להיעזר  רצוי  ולכן  ומקצועית 

בעלי ניסיון רב בתחום ובסוכן ביטוח מקצועי .

הכותב הינו יועץ בתחום תפעול פנסיוני

חובת דיווח בממשק אחיד
סקירת הדרך שעבר הממשק האחיד, לרבות הבעיות הנלוות לו ‰ 

וגם - מה צפוי לנו החל מינואר 2019 לאור חוזרי הרגולציה

סו"ב עוזי כהן

נקודה  למחשבה

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ | החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ | בכפוף לתנאי הפוליסה, חריגיה 
וסייגיה | בכפוף לחיתום רפואי | ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות השימוש בכרטיס ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס.

 הטענה עצמית של כרטיס ה-PassportCard שברשותכם:
 • לתשלום מיידי במקום, במקרים רפואיים בחו"ל.

 • למשיכת מזומן במקום, מכל כספומט בעולם
במקרה של עיכוב בהגעת הכבודה.

להורדת PassportCard Pocket היכנסו ל:

הביטוח האוטונומי הראשון בעולם

מטעינים את הכרטיס
ולא מוציאים כסף מהכיס

הן
 כ

וזי
 ע

ת
בו

די
בא

ם: 
לו

צי



https://hamichlala-bf.org.il/courses/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%A8/
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גיל: 37
מצב משפחתי: גרוש + 2 בנות

רישיון: פנסיוני ואלמנטרי
ותק: 5 שנים

למה בחרת להיות סוכן ביטוח? מה אתה 
אוהב במקצוע?

“אני סוכן ביטוח פנסיוני וכללי כבר חמש 
שנים, בביטוח שבע שנים )עבדתי אצל אבא 

בזמן הלימודים(, תמיד נמשכתי ואהבתי 
את התחום. הסוכנות של אבי הוקמה לפני 
42 שנים וממשיכה עד היום, ישנם לקוחות 
במשרדינו שאיתנו משנות ה־70 ועד היום. 
אני מנהל המשרד, מפיק, נותן מענה ויוצא 

לפגישות.
“ההצלחה שלי לדעתי נמדדת בתביעות. 

התביעות אצלנו במשרד הן בחשיבות 
הראשונה, כלומר, אנו נעדיף לטפל בתביעה 

מאשר לקבוע פגישה למכירת פוליסה 
חדשה. לקוחות שראו שנלחמת עבורם, 

שקיבלו מה שמגיע להם בזמן שמגיע להם, 
לא יבחנו אותך על הפרוטה אלא יסמכו 
עליך שתמיד תהיה שם עבורם במיוחד 

ברגע האמת, תמיד יש יותר זול אבל 
לפעמים הזול עולה ביוקר”.

זוכר גם מכשולים בדרך?
“אני זוכר שבתחילת דרכי מכרתי פוליסת 

בריאות של כ־300 שקל לחודש ומאוד 
שמחתי אך התביישתי להציע ללקוחה 

בנוסף גם כיסוי לטיפולי הריון. לימים הגיעה 

אלי הלקוחה בשאלה האם היא תוכל לקבל 
החזר על בדיקות לידה/קורס הכנה ללידה/

מלונית אך לצערי מסרתי לה תשובה 
שלילית, מקרה לא נעים זה גרם לי להבין 

כי יש לדאוג להציע ללקוח ולהסביר לו את 
הכיסויים הנכונים עבורו והוא יאלץ להחליט 

האם מוכן לעמוד בפרמיה ולא ‘לחסוך’ 
ללקוח כי בסופו של דבר הלקוח הוא 

החשוב והוא זה שיהנה מהביטוח במקרה 
הצורך”.

איך הלשכה מסייעת לך להתמודד עם 
קשיים בהם אתה נתקל?

“הלשכה היא גוף בלתי נפרד מעבודתנו, 
החל מהכנסים המעשירים והמעניינים 

שלה וכלה בפרסומים בפייסבוק. לי אישית 
יצא להתייעץ עם עו”ד ג’ון גבע, הוא ענה 

לי מיד, מענה מקצועי, אדיב, רציני וסבלני 
אשר עזר לי מאוד לבחון את הנושא שבגינו 

פניתי ללשכה. השאיפה שלי היא שכמה 
שיותר סוכני ביטוח יגויסו ללשכה”.

איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים?
“אני מקווה שאעמוד באתגרים הפוקדים 
את הענף מידי חודש בחודשו ומאמין כי 
עוד עשר שנים כאשר התחום יראה יותר 

דיגיטלי ויותר תחרותי, אוכל עדיין לתת 
שירות אישי, להגיע ללקוחות לפגישה 
שנתית וחס ושלום במקרה נזק לבקר 

במוסכים או מקום השריפה כפי שנהוג 
במשרדינו עד היום”.

“טיפול בתביעה קודם לפגישה 
למכירת פוליסה חדשה” 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 – אוהד קומפלר, סוכן עצמאי ומתפעל בסוכנות ‘קומפלר ישראל’ ברעננה

אוהד קומפלר | צילום: רועי פלצמן

סוכנים יקרים,
הידעתם שדרכים שירותי דרך וגרירה עובדת כיום עם מרבית 

חברות הביטוח?            
לקוחותיכם ואתם תיהנו משירותנו ומהיחס החם והאישי שלנו ברכישת מנוי 

דרכים בפוליסות של החברות הבאות:  ביטוח חקלאי, הפניקס, הראל, כלל ביטוח, 

מנורה מבטחים, שומרה, שירביט.            

הידעתם?

נשמח להיות איתכם/ן בקשר בכל הדרכים
מייל: sales@shr.co.il טלפון: 073-2007443
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דרושים
לסוכנות ביטוח ותיקה, באוירה משפחתית, ברמת-גן, 

דרושה פקידה עם נסיון בתחום האלמנטרי, קו”ח 
meraveba@gmail.com : לשלוח למייל

ליועץ ביטוח אלמנטרי דרוש/ה עובד/ת לשעתיים )כל 
יום( . עבודה מהבית . דרישות : ידע מעמיק בביטוח 

אלמנטרי, עבודה עם וורד. שמעון 0505492619
יועצת פנסיונית בדימוס בעלת ידע עשיר ומקצועי 

מחפשת עבודה משרה חלקית באזור השרון עד פ"ת 
לפרטים כרמלה  052-3872182

פנסיונית בדימוס בעלת ידע עשיר ומקצועי מחפשת 
עבודה משרה חלקית באזור השרון עד פ"ת. לפרטים: 

כרמלה 052-3872182 
לחצי משרה בשעות הבוקר בסוכנות ביטוח ברמת 

גן, דרושה פקידה לתחום חיים, פנסיה ובריאות. נסיון 
חובה. עבודה מול לקוחות בתפעול, שינוים, הפקות, 

 פדיונות, תביעות. יש לשלוח קורות חיים ל:
calvos@bezeqint.net

למשרד ביטוח ותיק במתחם הבורסה, ברמת גן דרושה 
עובדת דוברת רוסית בתחום אלמנטרי למשרה מלאה, 

 רצוי עם נסיון. נא לשלוח קורות חיים - 
valar2905@gmail.com

לסוכנות ביטוח ותיקה באשדוד דרושה רפרנטית/
עוזרת מקצועית למשרה מלאה או חלקית

  ashbit22@walla.co.il
לסוכנות ביטוח באשדוד דרושה פקידת ביטוח 

אלמנטרי מנוסה במיוחד בביטוח רכב. קורות חיים  
sharlitz66@gmail.com :למייל

דרושים לסוכנות ביטון בצפון: מנהל תיק\שיווק 
פנסיוני בעל רישיון, מנהל שיווק סוכנים ופקידת שיווק 

shay@klauzner.co.il :למחלקת טלמרקטינג.קו"ח
סוכנות ביטוח עם צוות צעיר ודינאמי מעוניינת לרכוש 

סוכן /סוכנות בתחום אלמנטארי ו/או חיים . ניתן גם 
ליישם מודל של שיתוף פעולה או אופציות אחרות. 

Yaniv@ikeshet.co.il

שכירות משנה
משרדים מפוארים בהרצליה פיתוח 144 מטר, 5 

חדרים, חדר ישיבות פנוי. גמישות במחיר -יש אופציה 
לשוכר משנה. דודו – 0525348721\0544649668
להשכרה בחיפה בבניין ברוש משרדים מפוארים 

ומרוהטים. מחיר פיקס כולל שכ"ד, ארנונה חשמל, מים, 
ניקיון ותקשורת על בסיס חודשי/שנתי. אטרקטיבי 
לסוכנים)אפשרות לתפעול חיים ואלמנטארי( שי- 

052-8033305
להשכרה בפתח תקווה על ציר ז'בוטינסקי, במקום 
נגיש, חדרים )מ־10 עד 30 מ"ר( משרד/ים מרוהט/

ים, עם כל הציוד והשירותים הנלווים הנדרשים לסוכן 
ביטוח. )אינטרנט, מרכזיה, חדר ישיבות ועוד(במחיר 

החל מ־645 ש"ח+מע"מ לחודש, )כולל חשמל, ארנונה, 
מים, ניקיון(. אפשרות לשכירת חניה פרטית בבנין 

עצמו. לפרטים: זיו 0522998888

בנתניה, להשכרה כדיירי משנה בסוכנות ביטוח. מקום 
מרווח ומוכן עם כל התשתיות. מחיר מדהים, לפרטים 

dani@gsr.co.il נוספים

באזור התעשייה המתפתח של העיר אזור במיגדל 
"אפרידר סנטר" קומה 13 משרד חדש  ברמת גימור 

גבוהה 40 מ"ר נטו. המיקום נהנה מתחבורה ציבורית 
ונגישות נוחה לצירי תנועה מרכזיים לפנות לציפי 

ziperen@walla.com :0544-297685. מייל

להשכרה משרד מסודר קומפלט בבניין משרדים 
 מפואר בראשון לציון הרצל 91 מס' החדרים: 3. 
בנוסף חניה צמודה ומקורה. סה"כ גודל: 40 מ"ר 

למשרד קיים במשרד מיזוג מרכזי, מערכת אזעקה, 
מצלמות, רהוט חדיש חיבור רשת מחשבים. מועד 

כניסה אפשרי החל מחודש יוני. הערה – קיימת אופציה 
לפצל את המשרד ל 2 חדרים + חדר בודד. לפרטים 

נוספים אורי: 052-2496104 

להשכרה כדייר משנה, בסוכנות לביטוח. התפנו 1-3 
חדרים גדולים, מרווחים ומוארים )מ־ 11 מטר ועד 
45 מטר נטו(. אפשרות לשת"פ, אפשרות לקבל גם 

מרוהט. אפשרות להפעיל גם מוקד מכירות. מוכן עם 
כל התשתיות, עמדות מכירה, הקלטת שיחות. המחיר 

כולל כל המיסים. חודש בחודשו. המשרד ממוקם  
בראשון לציון, ליד קניון הזהב / סינמה סיטי. גישה 

לתחבורה ציבורית, חניה חופשית. לפרטים – שלמה 
shlomo@ks-ins.co.il .052-2944888

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סו”ב עם רשיון פנסיוני פנוי להצעות לשת”פ כמנהל 

talmenashetamir@gmail.com .מקצועי/עסקי
סוכנות ביטוח וותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש 

תיק ביטוח חיים ו/או תיק ביטוח אלמנטרי, סודיות 
ydubin@bezeqint.net .מובטחת

מפגש הכנה למכירת תיק ביטוח. סוגים של מתווה 
עסקה והצד הפסיכולוגי. גשר מיזוגים ורכישות בביטוח 

dani@gsr.co.il
סוכנות מובילה רוכשת תיקי ביטוח בכל הענפים, בכל 

הארץ מכפילים גבוהים במיוחד טל: 052-8033305

סוכנות מאזור השרון  מעוניינים לקנות תיק חיים 
 ואלמנטרי, טל: 0504835656. הצעות לשלוח ל: 

 ,klinair24@gmail.com

 לשכת סוכני ביטוח 
משתתפת בצערו של
 סו"ב אייל פתיחה
על פטירתו של אביו

מאיר פתיחה ז"ל
שלא תדע עוד צער

 לשכת סוכני ביטוח 
 משתתפת בצערה של 
 סו"ב זהבה נחמן

בפטירת אמה

פלורה שושני ז"ל
שלא תדעי עוד צער

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

המשנה ה וביטוח  הביטוח  לשוק  הפסדים 
בכ־600  נאמדים  בגנואה  הגשר  מקריסת 
נובעים  מהנזקים  חלק  כאשר  אירו,  מיליון 
מהפיצוי לעסקים בגנואה. זו הערכת האומדן של 

.MORGAN CAZENOVA- P.Jאנליסטים ב־
מבטחת המשנה הגדולה באירופה סוויס רי היא 
בגנואה  שקרס  הגשר  של  העיקרית  המבטחת 
שבאיטליה. סוויס רי אישרה שהיא המבטחת של 
כבישי האגרה של חברת אוטוסטרדה  מקבוצת 
בעוד  בנטון.  אימפריית  בבעלות  אטלנטיה, 
הנזקים,  אומדן  על  מדווחת  אינה  רי  שסוויס 
הרי באיטליה ההערכות הן שעלות אסון קריסת 
אוטוסטרדה  אירו.  מיליוני  למאות  יגיע  הגשר 
הודיעה, כי היא מוכנה להשקיע כחצי מיליארד 
גנואה  את  שישרת  חדש  גשר  בהקמת  אירו 

ולהקים אותו תוך שמונה חודשים.
המוביל  האגרה  בכביש  הגשר  קריסת  באסון 
נהרגו  הצרפתית  לריביירה  איטליה  מצפון 
עשרות  פצועים.  מאות  עוד  ויש  אדם  בני   42

רכבת  קרונות  עשרות  וגם  נהרסו  מכוניות 
נפגעו קשה מהתמוטטות הגשר. סוויס רי מסרה 
ומסייעת  לקוחותיה  כלל  עם  עובדת  היא  כי 

בניהול ההשלכות של האירוע הטרגי הזה.
בינתיים, החלה חקירה בבית המשפט באיטליה 
הגשר  קריסת  לאסון  באחריות  נושא  מי  לגבי 
והאם היו אזהרות מוקדמות על מצבו של הגשר. 
אחריותם  מידת  את  יקבעו  החקירה  תוצאות 
של מנהלי אוטוסטרדה, שבבעלותה חלק ניכר 
גוברים  מאידך,  באיטליה.  האגרה  מכבישי 
מחברת  לשלול  איטליה  בממשלת  הקולות 
אוטוסטרדה את הזיכיון להפעלת כבישי אגרה. 
לכן, מנהלי החברה הזדרזו בהגשת ההצעה של 
מערכה  צפויה  עדיין  אבל  חדש.  גשר  בניית 
הפיצויים  גובה  על  רי  וסוויס  אוטוסטרדה  עם 

למשפחות ההרוגים והפצועים באסון.
יום אחרי אסון קריסת הגשר, דיווחה סוויס רי 
שנרשמה ירידה בהיקף אסונות הטבע ואסונות 
מעשה אדם. במחצית הראשונה של 2018 היקף 

האסונות הסתכם ב־20 מיליארד דולר, לעומת 
30 מיליארד דולר בתקופה המקבילה ב־2017. 
גם ההפסד הכלכלי מאסונות טבע ומעשה אדם 
השנה  של  הראשונים  החודשים  בששת  ירד 
ל־36 מיליארד דולר, לעומת 64 מיליארד דולר 

בששת החודשים הראשונים של 2017 .

סוויס רי - המבטחת המובילה של הגשר שקרס באיטליה
המבטחים יפסידו כ־600 מיליון אירו מאסון קריסת הגשר בגנואה ‰ הפסדים עצומים לשוק הביטוח והביטוח משנה 
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