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חדשות  הביטוח

הרגולציה בענף הביטוח תקבל ביטוי 
בדוח מבקר המדינה הקרוב

איגוד חברות הביטוח צפוי להודיע על תמיכתו בעמדת הלשכה בנושא סוכני הנסיעות  הוועד 
המנהל אישר את הדוחות הכספיים לשנת 2017 - שהראו שיפור משמעותי בתוצאות

רונית מורגנשטרן

ירד ג ליסו"ב(  )כולל  הלשכה  ירעון 
אלף  ב־403  והסתכם  ב־2017  משמעותית 
ב־2016.  שקל  מיליון  כ־1.9  לעומת  שקל 
כך עולה מהדוחות הכספיים שאושרו השבוע בידי 
הוועד המנהל של הלשכה. את הדוחות הציגו רו"ח 
רעות אביתר ורו"ח אורי הולצמן, ממשרד הולצמן, 

רו"ח של הלשכה. 
לדברי רענן שמחי, מנכ"ל הלשכה, בכנס אילת 
האחרון היה רווח של יותר מ־400 אלף שקל רווח. 
וסיימה  משופרים  נתונים  הציגה  המכללה  גם 
שקל  מיליון   1.5 לעומת  שקל  מיליון  של  בגרעון 
ב־2016: "בתכנון שלנו, ב־2019 נחצה את קו האפס 

ונתחיל להיות רווחיים", אמר שמחי. 
נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד, סיפר לחברי 
למבקר  שלו  המכתב  בעקבות  כי  המנהל,  הוועד 
יוסף שפירא בנושא התנהלות הרגולציה,  המדינה 
נמסר ללשכה שעניין הרגולציה של שוק הביטוח 
לדברי  הקרוב.  המדינה  מבקר  בדוח  ביטוי  יקבל 
לו  הסביר  שפירא,  המבקר  עם  בפגישה  רוזנפלד, 
גם את סוגיית סוכני הנסיעות. "מבקר המדינה היה 
החוק  אם  יכולים,  יהיו  רישיון  שנטולי  מזה  המום 
יעבור, למכור ביטוח. הוא ביקש מאתנו להוציא לו 
מכתב גם בנושא זה; הוא רוצה להתייחס גם לנושא 
שנידונה  לפני  עוד  בסוגיה  להתערב  ואולי  הזה 
מכתב  ייצא  היום  התייחסות.  להוציא  או  בכנסת, 
למבקר המדינה ואנו שמחים שסמכות כזאת מבינה 
את חשיבות סוכני הביטוח בישראל", אמר רוזנפלד.
היועץ  עם  נפגש  כי  הלשכה  נשיא  סיפר  עוד 
שרת  ועם  מנדלבליט  אביחי  לממשלה  המשפטי 
המשפטים איילת שקד. "דיברנו על נושא הרגולציה 
וכבר  מאתנו,  מכתב  קיבל  היועמ"ש  כללי,  באופן 
לוקחים  והם  התקבל  שהמכתב  תשובה  לנו  החזיר 
לתשומת לבם את נושא סמכויות הרגולציה כולל 
בקשה שלנו שיו"ר רשות שוק ההון תימנע מלהוציא 
חוזרים מרחיקי לכת בשלושת החודשים האחרונים 

שלה בתפקידה", סיפר רוזנפלד. 
כי  הלשכה,  נשיא  סיפר  לרבים  צירוף  בנושא 
ב־21.6 יתקיים הדיון בבג"צ שהגישה הלשכה בנושא 
זה. "בדיון מהיר שיזם ח"כ משה גפני לבקשתנו, הוא 
ביקש שניפגש עם רשות שוק ההון. לפגישה הגיע  
עוד  עם  הפנסיונית,  הוועדה  יו"ר  נוימן,  מיכאל 
נציגים מהוועדה. רשות שוק ההון הגיעה לטעמנו באי 

רצון לפתור את הבעיה מחוץ לכותלי בית המשפט. 
לא  הייתה  שהתוצאה  גפני  לח"כ  מיד  דיווחנו  לכן 
חיובית מבחינתנו. גפני קיים דיון מהיר נוסף שבוע 
שעבר, ודרש פגישה בינינו לרשות והגעה להסכמות 
בתוך שבוע. נקבעה פגישה עם הראל שרעבי, סגן 
בכיר לממונה ביום שלישי הבא, ב־19 לחודש. עוד 
לפני הבג"צ, ח"כ גפני הודיע שיקדם הצעת חוק אם 
לקבל  להמשיך  לנו  שתסייע  טוב,  ילך  לא  בבג"צ 

עמלה בגין הסדר לרבים", אמר רוזנפלד.
כי  הלשכה,  נשיא  סיפר  הנסיעות,  ביטוח  בנושא 
המקצועיים  האיגודים  ראשי  לכל  פנתה  הלשכה 
"כולם  הדין:  עורכי  המס,  יועצי  חשבון,  רואי  כמו 
הודיעו בכתב כי הם מתייצבים לצדנו. פניתי לגיא 
וביקשתי  הביטוח,  חברות  איגוד  מנכ"ל  רוטקופף, 
שאם  משום  הביטוח,  מחברות  מלאה  תמיכה  לקבל 
סוכני הנסיעות הלא מורשים ימכרו ביטוחי נסיעות, 
יש  הביטוח  לחברות  ייפגעו.  הביטוח  חברות  גם 
אינטרס שאנחנו נהיה המגן. אנחנו נמכור את ביטוחי 
חברות  רוב  תמיד.  כמו  אחראית  בצורה  הנסיעות 
עד  התמיכה.  את  האיגוד  למנכ"ל  אישרו  הביטוח 
סוף השבוע אנו מצפים למכתב עם חתימה שאיגוד 

חברות הביטוח מתייצב לצדנו", הודיע רוזנפלד.

 שומרה מבטיחה – 
נעבוד עם הסוכנים

עוד גילה רוזנפלד, כי בפגישה עם חברת הביטוח 
"שומרה", הבטיחו ראשי החברה "בהודעה מסודרת 

עם  רק  לעבוד  תמשיך  שהיא  אלינו,   שיצאה 
סוכני ביטוח, כולל באפליקציה שהם מודים שהם 
מפתחים בימים אלה. המכירה באפליקציה תהיה רק 
היא  בכך  מלאה.  ובעמלה  ביטוח  סוכני  באמצעות 
מצטרפת למגדל ושלמה ביטוח בתחום האלמנטרי. 
בהחלט  זה  שלישית  מחברה  כזאת  הודעה  הוצאת 

הישג ללשכה", אמר נשיא הלשכה.
הקשורות  החוק  להצעות  התייחס  הלשכה  נשיא 
ח"כ  של  הממונה  סמכויות  הגבלת  כמו  ללשכה 
לענייני  השרים  בוועדת  שתידון  קורן,  נורית 
שמקדמת  נוספת  חוק  הצעת  הבא;  בחודש  חקיקה 
הלשכה יחד עם ח"כ מיכל בירן, מדברת על חיסכון 
לגיוסו  השלישית  בשנה  צה"ל  לחיילי  פנסיוני 
על  מדברת  שלישית  חוק  הצעת  המדינה.  במימון 
הטבות מס לרוכשי ביטוח סיעודי. לדברי רוזנפלד, 
הלשכה תשכור מפרופ' דב צ'רניחובסקי חוות דעת 
מקצועית לגבי העלויות הצפויות למדינה, ואחר כך 

תעלה את זה כהצעת חוק עם חברי כנסת. 
משרד  עם  הסכמות  על  דיווח  הלשכה  מנכ"ל 
הכלכלה בנושא עובדי משרד הסוכן. "יחד עם יוסי 
בפני  הצגתי  אותה  עסקית  תכנית  בנינו  אנגלמן 
ראש האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה, 
המכללה",  תחת  שתהיה  השמה  חברת  להקמת 
צרכים,  תאתר  "החברה  ופירט:  שמחי  סיפר 
בביטוח.  לרפרנטים  קורסים  תפתח  והמכללה 
החברה תחבר בין רפרנטית מחפשת עבודה לבין 
סוכנויות הביטוח. אפשר באמת להביא פה בשורה 
הגדולות  שהסוכנויות  להגיד  סודי  לא  זה  לשוק. 
מוכנות לממן עובדות בקורס ובלבד שהן תחזורנה 
את  לממן  מוכן  אמר  הכלכלה  משרד  גם  אליו. 
יממנו  שהם  מוכן  שאני  אמרתי  האלה.  הקורסים 
60%, והשאר שיממן מי שבא להשתלמות", הסביר 

שמחי.
ויו"ר  לשעבר  הלשכה  נשיא  מנור,  יוסי  סו"ב 
MDRT אירופה, סקר בפני חברי הוועד את פעילות 
הארגון בכלל ואת חלקה של ישראל. הוא בישר כי 
לשכות  ארגון   -  BIPAR מדינות  30 מתוך  נבחר 
בארגון  הנהגה  כחבר  לשמש  באירופה,  הביטוח 
להיות  הלשכה  נשיא  את  "הזמנתי  הבאה:  לשנה 
איתי בכנס הקרוב ובכנס הבא של הארגון כנשיא 
ולהבין את התהליכים. זה מעמד חשוב לישראל", 

הדגיש מנור.

שמחי. "ב־2019 נתחיל להיות רווחיים"
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חדשות  הביטוח

תקנות חדשות של סלינגר יבטלו 
אפשרות שימור לקוחות בפנסיה

ועדת הכספים לא אישרה התקנות והורתה לרשות ולחברות הביטוח להגיע להסכמות בתוך חודש
רונית מורגנשטרן

ביטוח ה ההון,  שוק  רשות  על  ממונה 
פרסמה  סלינגר,  דורית  וחיסכון, 
שימור  בנושא  תקנות  טיוטת  לאחרונה 
וגופים  הביטוח  חברות  לפיה  בפנסיה,  לקוחות 
מוסדיים אחרים לא יוכלו לנסות ולשמר לקוחות 
שלהם  הפנסיוני  החיסכון  את  להעביר  שירצו 
לגוף אחר. מדובר בתקנות לחוזר של שר האוצר 
משה כחלון וסלינגר מלפני שנתיים, לפיו ייאסר 
מחוסכים  הניוד  תהליך  את  לסכל  הגופים  על 
תקנות  בהוצאת  מחויב  החוזר  בכך.  המעוניינים 
שיאושרו בידי ועדת הכספים של הכנסת. כיום, 
אפשרות  ההשקעות  ובתי  הביטוח  לחברות  יש 
ולהניא לקוח מלעבור לגוף מתחרה דרך  לנסות 
זמן  בפרק  לו  לבצע  יכול  שהוא  שימור  שיחת 
של עשרה ימים ממועד הודעת המעבר. התקנות 
מבקשות גם לקצר את כל תהליך הניוד לשניים 
עד חמישה ימים. חברות הביטוח מתנגדות כמובן 
הן  שימור,  אפשרות  שללא  משום  לתקנות, 
חוששות שלקוחות רבים יעברו לקרנות הפנסיה 

מוזלות כמו ברירת מחדל.
ביום שני השבוע הובאו התקנות לאישור ועדת 
על  לממונה  בכיר  סגן  שרעבי,  הראל  הכספים. 
הקיימות  "התקנות  כי  בדיון  הסביר  ההון,  שוק 
קובעות אפשרות להעביר מקופה לקופה – קרנות 
פנסיה, ביטוחי מנהלים וקופות גמל, כשהרציונל 
מעוניינים  שאנחנו  הוא  התקנות  בבסיס  שעומד 
שהצרכנים בשוק הפנסיוני יהיו בעלי כוח מיקוח. 
לו  אין  כי  בריאה  לא  סיטואציה  הוא  שבוי  לקוח 
ותשואות",  ניהול  דמי  מבחינת  התמקחות  יכולת 
והוסיף: "רק כשהלקוח ממלא טופס  אמר שרעבי 
קודם  אבל  ניהול,  דמי  לו  להוריד  מציעים  ניוד 
לכן אין לו שום כוח כי יודעים שמקסימום יחליט 
לעבור, אז יורידו לו. אנחנו רוצים לא להכריח את 
הנחה  לקבל  כדי  מעבר  פרוצדורת  לבצע  הלקוח 

בדמי ניהול".
"מעניין  העירה:  )הליכוד(  קורן  נורית  ח"כ 
לאשר,  מאיתנו  לבקש  ההון  שוק  מרשות  שבאים 
אנשים  בחוזרים.  הכל  מעבירים  תמיד  הם  הרי 
שעוברים בלי שינסו לשמר אותם מסתכנים בכך 
שיאבדו כיסויים ביטוחיים, הם לא מבינים מספיק. 
רוצה.  שהיא  מה  תעשה  שהמפקחת  רוצה  לא 
שיביאו הכל בצורה מסודרת, שידברו על תאריך 

כניסה לתוקף של התקנות, ורק אז נצביע".
אינן  הקיימות  שהתקנות  הסביר  שרעבי 
מאפשרות מעבר בין קופות פנסיה במצבים שונים, 
חשבון  על  הלוואה  לקח  כשהלקוח  למשל  כמו 
החיסכון: "בחנו את הסוגיה, גם לאור ההתנהלות 

לאפשר  מניעה  שאין  למסקנה  והגענו  בשוק, 
ללקוח שלקח הלוואה את הניוד. ניתן לאפשר לו 
לנייד יחד עם ההלוואה, ככל שהגוף שאליו הוא 
מעוניין לעבור מקבל אותו עם ההלוואה", אמר. 
לדבריו, יש לאפשר גם לפנסיונרים מקבלי קצבה 

לנייד את הפנסיה שלהם.
קצת  "זה  ביתנו(:  )ישראל  פורר  עודד  ח"כ 
ייכנסו לתוקף עם  מוזר לאשר תקנות שמתישהו 
איזשהו חישוב. אני לא אחתום על שיק פתוח. כל 
עליהם  מברך  מאוד  אני   - הראשונים  הנושאים 
הניוד  של  בנושא  הלקוח.  לטובת  שהם  ונראה 
והזמנים - זה הזמן לנהל משא ומתן. הלקוח נמצא 

שיושבות  חברות  שתי  לו  יש  בה  תקופה  באותה 
ורבות, ואני לא מצליח להבין את הרצון לצמצם 

את פרק הזמן". 

"נזק ודאי”
לביטוח  הוועדה  יו"ר  נוימן,  מיכאל  סו"ב 
פנסיוני בלשכה, אמר בדיון: "מה שמטריד אותנו 
שנתיים,  לפני  הניחו  האלה  התקנות  שאת  הוא 
שינויים  וכמה  כמה  נעשו  בהן  שנתיים  ואחרי 
חוזר  דיון  בלי  מגיעים  בשוק,  גדולים  מאוד 
מאוד  בעייתיות  יש  שבחלקן  תקנות  להעביר 
והוא פנסיונר,  גדולה. כאשר אדם פרש לפנסיה 
להזיז אותו מחברה לחברה זה לייצר לו נזק ודאי, 
בעיקר אם עברו יותר מחמש שנים מהיום שהוא 
בעתיד  שמישהו  לספר  עכשיו  להתחיל  פרש. 
נזק  לייצר  זה  תתאים,  לא  או  שכן  נוסחה  יקבע 

כמעט ודאי ל־99% מהפנסיונרים", אמר נוימן.
יוליה  היוצאת,  ההשקעות  בתי  איגוד  מנכ"לית 
כבר  הערותיו  את  העיר  שהאיגוד  סיפרה  מרוז, 
האוצר  עם  בנושא  פגישות  וקיים  שנתיים  לפני 
מכן",  לאחר  שנתיים  במשך  דבר  שמענו  "ולא 

סיפרה. 

סו"ב מיכאל נוימן: "להתחיל 
עכשיו לספר שמישהו בעתיד 

יקבע נוסחה שכן או לא תתאים, 
זה לייצר נזק כמעט ודאי 

ל־99% מהפנסיונרים"

נוימן וד"ר רוטקופף )מימין(. "אין כאן תשובה לחברי הכנסת"נוימן וד"ר רוטקופף )מימין(. "אין כאן תשובה לחברי הכנסת"
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בתקשורת ב שליליים  פרסומים  עקבות 
האחרונים,  בימים  הביטוח  סוכני  נגד 
שלח אורן אל־און, משנה למנכ"ל ומנהל 
לסוכני  מכתב  הפניקס,  בחברת  הלקוחות  חטיבת 
החברה, בו הביע מחאה על הפרסומים המכפישים 

את סוכני הביטוח.
הפוגע  האחרונים  בימים  בתקשורת  "הפרסום 
כתב  מאוד",  אותנו  קומם  שלכם,  במקצועיות 
אל־און והוסיף: "מאות אלפי מבוטחים זוכים מדי 
ולהגנה  מקצועי  לליווי  לתמיכה,  בזכותכם  יום 
ביטוחית מקיפה. כשותפים שלכם לעשייה ולדרך 
כבר 70 שנה, אנו מאמינים בכם וממשיכים לעמוד 

לצדכם".
דורון  מגדל   ראשי  גם  פרסמו  שעבר  בשבוע 
למנכ"ל  משנה  רביב,  וליאור  המנכ"ל  ספיר, 

וערוצי  הלקוחות  חטיבת  ומנהל 
בסוכנים  תמיכה  מכתב  ההפצה, 

בדה־ שפורסמה  כתבה  בעקבות 
הבוקר  הופתענו  "כמוכם,  מרקר: 
המקוממת  הכתבה  את  לקרוא 
המכפישה  דה־מרקר  בעיתון 

הביטוח,  סוכני  פעילותכם,  את 
הג'ונגל.  כמלכי  שמתנהלים  כמי 

הניסיונות לייצר דה לגיטימציה אודות 
סוכני  וההכללה לפיה  עבודתכם המקצועית 

מכירות  להגדיל  שפועל  אחד  גוף  הם  הביטוח 
מבלי להתחשב בלקוחות – הם בלתי ראויים".

עוד ציינו ספיר ורביב במכתבם כי "מגדל חרטה 
על דגלה להיות חברת סוכנים ולטפל במבוטחיה 
באמצעות אלפי סוכני ביטוח מקצועיים ומנוסים 

הפרוסים מדן ועד אילת. אנחנו פוגשים 
מקרוב  ורואים  יום  מדי  אתכם 
מלא  שירות  מעניקים  אתם  כיצד 
חושבים  אתם  כיצד  ללקוחותיכם, 
המקצועי  האתגר  כעל  טובתם  על 
מתאימים  אתם  וכיצד  שלכם 
הכיסויים  את  לקוחותיכם  עבור 

הביטוחיים המתאימים להם ביותר".
מגדל  ראשי  מדגישים  מכתבם  בסיום 
וכותבים:  הביטוח  סוכני  עם  השותפות  את 
אתגרים  עם  מתמודדים  אנו  יקרים,  "סוכנים 
לדאוג  והיא  אחת,  מטרה  ולעינינו  משותפים, 
המשיכו  לקוחותינו.  והאיתן של  הבטוח  לעתידם 
לעמוד  תמשיך  מגדל  המקצועית,  בדרככם 

מאחוריכם".

ד"ר גיא רוטקופף, מנכ"ל איגוד חברות הביטוח, 
ציין כי הוא מסכים עם המטרות, אך הסתייג: "אין 
כאן תשובה לחברי הכנסת. תניחו קרן פנסיה שמי 
שינסו למשוך ולנייד ממנה הם רק אנשים חולים 
עם תוחלת חיים קצרה. מי שיישאר בקרן הפנסיה 
הם רק אנשים עם תוחלת חיים מאוד ארוכה. מי 
שישלם את השינוי הם אותם אנשים, כי זו ערבות 
הדדית של חברי הקרן, ולכן הפנסיה שלהם תרד. 
אנחנו יכולים להחליט פה החלטה חפוזה שאנחנו 
שנה,  עשרים  בעוד  רק  שלה  המשמעות  את  נדע 
והמשמעות שלה תהיה דומה למשמעויות של חלק 
כשישבנו  מהירה.  בצורה  פה  שנעשו  מהדברים 
הפיקוח  הביטוח,  על  הפיקוח  עם  שנתיים  לפני 
הבין את הקשיים ואמר 'אני לא יודע בינתיים איך 
בפנסיה'.  בפיילוט  נתחיל  'אולי  אותם',  לפתור 

ומאז ועד היום הפיקוח לא ישב איתנו אפילו חצי 
שעה על זה", הוא הסביר.

רג'ואן גרייב מהפניקס, לשעבר סגן לממונה על 
רואים  לא  הכנסת  חברי  "אתם  אמר:  ההון,  שוק 
בתקווה שמישהו  ונשארים  הכוללת  התמונה  את 
שחשוב  פנסיה,  קרן  אני  אם  אותה.  יסביר  אחר 
כדי  הבאה  בשנה  אקטוארי  עודף  לי  שיהיה  לי 
להם  להציג  יכול  אני  כי  מבוטחים,  עוד  לקלוט 
דמי  כמו  בדיוק  אגב  דרך  עודף אקטוארי, שהוא 
חולה  אקלוט  שאני  להגיד  יכול  אני  אז  ניהול, 
שיבוא אלי באפס דמי ניהול, כי הרווח שלי יגיע 
חולים  שאינם  מבוטחים  של  הזרם  מכל  כך  אחר 
שיצטרפו בדמי ניהול רגילים. מי שישלם על זה 
הם המבוטחים כי זה ביטוח הדדי והם ישלמו את 

הגרעון האקטוארי".

לפנסיה,  החוסכים  פורום  יו"ר  מימרן,  רועי 
אמר: "מהניסיון האישי שלי, שלוש פעמים בחמש 
הפעמים  ובכל  לנייד  ביקשתי  האחרונות  השנים 
הלקוחות.  שימור  ממחלקות  טלפונים  קיבלתי 
זה דבר  פעם אחת גם החלטתי לוותר על הניוד. 

שעובד".
יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני: "במציאות, 
אדם רוצה לחזור בו, למה אתם לא מאפשרים לו? 
אם התברר לו שדמי הניהול בחברה השנייה יותר 
קטנים, אבל הרווחים שונים. אנחנו מדברים על 
את  בסכמו  להתחרט".  שיכולים  פשוטים  אנשים 
הגופים  עם  גפני לשרעבי, לשבת  הורה  הישיבה 
המוסדיים ובתוך חודש להגיע להסכמות, כמו גם 
ורק לאחר מכן הוועדה  תאריך להחלת התקנות, 

תדון באישורן.

הפניקס מתייצבת לצד הסוכנים נגד 
פרסומים שליליים בתקשורת

אורן אל־און, משנה למנכ"ל הפניקס: "הפרסום בתקשורת הפוגע במקצועיות הסוכנים קומם אותנו מאוד"
רונית מורגנשטרן

אל־און
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מדד שירות חברות הביטוח לשנת 2017: 
מגדל, מנורה ואיילון בתחתית הרשימה

מדד שירות חברות הביטוח לשנת 2017 מסמן ירידה במספר התביעות ששולמו על ידי 
חברות הביטוח  הפניקס, כלל ושלמה הציגו שיפור משמעותי ברמת שירות

רונית מורגנשטרן

שנת 2017 ירד מספר התביעות ששולמו ב
אלף  לכ־690  הביטוח  חברות  ידי  על 
ששולמו  תביעות  אלף  כ־702  לעומת 
ששולמו  התביעות  סכום  גדל  זאת,  עם  ב־2016; 
כ־14  לעומת  שקל  מיליארד  לכ־16  ב־2017 

מיליארד שקל ב־2016.
הביטוח  חברות  של  השירות  ממדד  עולה  כך 
שפרסמה  בישראל  המרכזיים  הביטוח  למוצרי 

השבוע רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
המדד מציג את המוצרים המרכזיים על בסיס 

השוואה בין חמישה קריטריונים: 
שאושרו  התביעות  אחוז   - תביעות  תשלום   .1
 – במדד  )משקלו  בהן  הטיפול  ומהירות  ושולמו, 

;)40%
2. שביעות רצון לקוחות - מידת שביעות הרצון 
חברות  על  לקוחות  של  וההמלצה  מהשירות 

הביטוח;
שהוגשו  התלונות  מספר   - ציבור  תלונות   .3

כנגד חברות הביטוח לבירור ברשות;
טלפוני  המענה  מתן  מהירות   - מענה  זמני   .4

במוקדי השירות של החברות;
פעולות  לבצע  האפשרות   - דיגיטליים  כלים   .5

במדד  לראשונה  חדש  רכיב  דיגיטלית.  בצורה 
שמשקלו 5% מציון המדד הכולל.

עליה  חלה   2017 בשנת  כי  מהמדד  עולה  עוד 
שהוגשו  הציבור  תלונות  במספר  כ־2%  של  קלה 
נגד חברות הביטוח; סך הכל הוגשו 4,173 )4,093 
ב־2016( תלונות לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. 
בכ־24% מהתלונות שבוררו נמצא שהחברה פעלה 

שלא כנדרש, לעומת 27% ב־2016.
בכל  הראשונים  למקומות  שהגיעו  החברות 

מוצר ביטוח: 
1. ביטוח רכב חובה - AIG, ביטוח ישיר, כלל. 

2. ביטוח רכב רכוש )נזק עצמי וצד ג'( - ביטוח 
ישיר, AIG, שירביט.

 ,AIG ,ביטוח דירה ותכולתה - ביטוח ישיר  .3
שומרה.

תרופות  השתלות,  )ניתוחים,  בריאות  ביטוח   .4
ומחלות קשות( - ביטוח ישיר, הפניקס, כלל.

אישיות,  )תאונות  אישיות  תאונות  ביטוח   .5
נכויות( - ביטוח ישיר, AIG, הפניקס.

6. ביטוח סיעודי )פרט( - מגדל, הפניקס, מנורה.
 ,AIG ישיר,  ביטוח   - לחו"ל  נסיעות  ביטוח   .7

הפניקס.

8. ביטוח אובדן כושר עבודה - הפניקס, כלל, 
הראל.

הפניקס,   - מוות(  )ריסק  חיים  סיכון  ביטוח   .9
AIG, ביטוח ישיר.

החברות שהשתפרו באופן המשמעותי ביותר 
ברמת השירות הכולל בחברה הן: 

מבין החברות הגדולות:
ועם  ברציפות  השנייה  השנה  זו   - הפניקס   .1

השיפור המשמעותי ביותר. 
2. כלל.  

מבין החברות הקטנות: 
1. שלמה. 

2. ביטוח חקלאי.
איילון,  החברות  נמצאות  הרשימה  בתחתית 
מנורה ומגדל. הראל רשמה ירידה בממוצע ברמת 

השירות בהשוואה ל־2016.
זמני ההמתנה בחברות הביטוח על פי המדד - 
במנורה תצטרכו להמתין כמעט שש דקות לנציג 
דקה  חצי  לעומת  דירה,  או  רכב  ביטוח  בתחום 

בביטוח חקלאי או 57 שניות בשירביט.
הממונה על שוק ההון, דורית סלינגר: "זו השנה 
הרביעית שאנחנו מצליחים להעניק לצרכנים מדד 

 ביטוח 
ישיר

רכב חברה
חובה

רכב 
רכוש

תאונות בריאותדירות
אישיות

סעד
)פרט(

סיכון נח"ל
חיים

מדדי שירות חברות הביטוח 2017
אובדן 
כושר 
עבודה

שומרה

שירבט

הפניקס
שלמה
הראל
כלל

פסגות
מגדל
מנורה
הפול

הכשרה
איילון

ממוצע

ביטוח 
חקלאי

AIG
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פשוט שמשכלל את כל הרבדים במערך השירות של 
החברות, תוך מתן משקל ראוי לכל רכיב כך שישקף 
החברות.  ללקוחות  השירות  איכות  את  נאמנה 
החברות  בשירות  לשיפור  המדד  הוביל  השנה  גם 
ללקוחות. נמשיך לפעול כדי לאפשר לצרכן לקבל 

החלטות מושכלות ולהגיע למימוש זכויות מלא".
דומה  הממוצע  השירות  מדד  סיעודי  בביטוח 
מגדל  הרעה;  אין  גם  אך  שיפור  אין   – לאשתקד 
מנורה, שירדה  תפסה את המקום הראשון, במקום 
למקום השלישי; מדד השירות של הביטוח הסיעודי 
הפרטיות,  שבחברות  מזה  גבוה  החולים  בקופות 
ומובילה אותו הכללית עם ציון כולל של 84. הראל 
כחברה  ודווקא  כללית,  של  הביטוח  ספקית  היא 
פרטית בתחום הסיעוד, אותו היא מובילה בישראל, 

היא נמצאת רק במקום הרביעי במדד השירות.
תגובות החברות למדד השירות:

את  מבטאות  השירות  מדד  ”תוצאות  הפניקס: 
לציבור  איכותי  לשירות  הפניקס  של  המחויבות 
לשיפור  לפעול  נמשיך  ולסוכנים,  המבוטחים 

מתמיד בכל התחומים“.
אנו  אותה  הדיגיטלית  ”המהפכה  ביטוח:  כלל 
כלל  בכך.  גאים  ואנו  פירות  מניבה  מובילים 
מגוון  את  היום  כבר  ללקוחותיה  מאפשרת  ביטוח 
ביטוחי  רכישת  הכולל  ביותר,  הרחב  השירותים 
בריאות במגוון הכיסויים, רכישת ביטוח רכב חובה 
לרבות:  עצמי  בשירות  רבות  פעולות  וכן  ומקיף 
עדכון  השקעה,  מסלול  שינוי  הלוואה,  בקשת 
הביטוחים  אודות  מידע  קבלת  אישיים,  פרטים 

והחסכונות, פתיחת תביעה חדשה בכל התחומים, 
מעקב אחר סטטוס טיפול בתביעה קיימת ועוד“.

איילון: ”מיד עם פרסום ממצאי הסקר הורה מנכ“ל 
איילון על הקמת צוותים בכל שדרות הניהול של 
החברה שמנתחים את הממצאים. מניתוח ראשוני 
רמת  שופרה  מהקטגוריות  נכבד  בחלק  כי  עולה, 
השלישי  ברבעון  החל  כבר  ניכר  באופן  השירות 
של 2017. התהליך הזה נמשך בהקפדה ובהתמדה 
גם במחצית הראשונה של 2018. השיפורים שכבר 
הוטמעו והתהליכים שיושלמו בחודשים הקרובים, 

יבואו לידי ביטוי כבר בממצאי הסקר הקרוב“.
”ביטוח  מורלי:  דורי  חקלאי,  ביטוח  מנכ"לית 
חקלאי שמה לעצמה מטרה חשובה לשפר את איכות 
רואים  אנחנו  לשמחתי  החברה.  למבוטחי  השירות 
שיפור במיקום שלנו במדד האוצר בשלושת הענפים 

ודירות.  רכוש  רכב  חובה,   - נמדדים  אנחנו  בהם 
לקוחות  והמלצת  לקוחות  רצון  שביעות  במדד 
ממוקמת החברה במקום ראשון מבין חברות הביטוח 
ההמתנה  זמן  כן  כמו  ודירות.  רכוש  רכב  בענפי 
הקצר ביותר למענה נרשם בחברה, עם מענה תוך 
47 שניות בממוצע. גם במדד תלונות ציבור דורגנו 
ובמקום  ודירות  רכוש  רכב  בענפי  הראשון  במקום 
ולעובדים  למנהלים  מודה  אני  חובה.  בענף  השני 
אלו.  לתוצאות  הביאה  אשר  העבודה  על  בחברה 
אנחנו מתכוונים לעשות עוד פעולות רבות שיתמכו 
במטרה  הטכנולוגיה  והתאמת  תהליכים  בשיפור 

לקדם אותנו לראש טבלת השירות בעתיד“.
ממשיכים  בחברה  כי  נמסר,  ביטוח  מהכשרה 
ומשקיעים  השירות  את  לשפר  מנת  על  לעבוד 

בטכנולוגיה ובכוח האדם הרלוונטיים.

חושבים שראיתם הכל?

יום ג', 3/7/18, בשעה 8:30,
במתחם האירועים LAGO, ראשון לציון.

כנס הסוכנים השנתי של
DavidShield-ו PassportCard 

להרשמה פנו
למוקד הסוכנים

1-800-800-930
agentservice@passportcard.co.il

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע”מ 
החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע”מ בכפוף לתנאי הפוליסה,
חריגיה וסייגיה | בכפוף לחיתום רפואי | בכפוף למגבלות השימוש בכרטיס

2017 )תוכניות לביטוח סיעוד )פרט

מגדל

מדד שירות בביטוח 
סיעודי )פרט(

תשלום תביעות 

משוקלל
טיפול 

בלקוחות
שיעור 
תשלום 
תביעות

מהירות 
טיפול

בתביעות

תלונות 
הציבור

זמן 
מענה 
טלפוני

כלים 
דיגיטליים

הפניקס

מנורה

הראל

כלל

איילון

ממוצע
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חדשות  הביטוח  

הצעת חוק: פיקוח על הפרשות לפנסיה 
 שמבצעים מעסיקים לעובדיהם

"עובדים רבים מוצאים עצמם ללא ביטוח פנסיוני שנועד גם לכיסוי מקרים של אובדן כושר עבודה"
רונית מורגנשטרן

התקופה לרישום חלוקה פנסיונית בין בני זוג 
 שהתגרשו תוארך עד סוף 2019

  הכנסת אישרה סופית את הצעת החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו 
ח"כ מירב מיכאלי: "החלוקה הזאת היא ההבדל בין חיים מעל או מתחת לקו העוני"

רונית מורגנשטרן

שות המסים תעביר למינהל הסדרה ואכיפה ר
והשירותים  הרווחה  העבודה,  במשרד 
ביטוח  ההון,  שוק  ולרשות  החברתיים 
וחיסכון עד יום 31 בדצמבר בכל שנה מידע לגבי 
כל מעסיק שלא קיים את חובתו להפריש לעובדיו 
כספי פנסיה מכוח צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף 
במשק, לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז־1957. 
כך עולה מהצעת חוק שהונחה השבוע על שולחן 
הכנסת. מגישי החוק הם חברי הכנסת: ינון אזולאי, 
מיכאל מלכיאלי, אכרם חסון, אורלי לוי אבקסיס, 
יואב בן צור, אורי מקלב, דן סידה, יצחק וקנין, 

ישראל אייכלר ומשה גפני.
בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "מעסיקים 
כנדרש על  פנסיה  רבים לא מפרישים לעובדיהם 
פי חוק. כיום, על אף הסנקציות שניתן להטיל על 
מעסיק שלא מפריש לעובד לקרן פנסיה, עובדים 
רבים מוצאים את עצמם במהלך העבודה או לאחריה 
שנועד  פנסיוני  ביטוח  וללא  פנסיה  קרן  ללא 

לכסות גם מקרים של אובדן כושר עבודה. עובדים 
רבים חוששים לתבוע את המעסיק שכן תביעה כזו 
תגרור את פיטוריהם המיידים מהעבודה. חלק גדול 
ומרכזי מהעובדים הסובלים מתופעה זו נמנים עם 
אוכלוסייה מוחלשת, שפעמים רבות אינה מודעת 
לזכויותיה או שאין לה את האמצעים למצות את 

זכויותיה".
למינהל  מידע כאמור  "העברת  כי  מוסבר,  עוד 
שימוש  ולעשות  זו,  חובה  לאכוף  לו  תאפשר 
בכלים העומדים לרשותו במקרים אלו, כמו הטלת 
עיצום כספי מכוח חוק להגברת האכיפה של דיני 
העבודה, התשע"ב־2011. כמו כן, מוצע לחייב את 
המינהל, במקביל לצעדים שינקוט נגד המעסיק, 
ליידע את העובד והמעסיק בדבר הדיווח על אי 

ביצוע חובת הפרשה לפנסיה".
על  הונחה  זהה  חוק  הצעת  כי  מצויין,  בהצעה 
שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת יגאל 

גואטה )פ/20/3881(.

בקריאה מ השבוע  אישרה  הכנסת  ליאת 
שנייה ושלישית את הצעת חוק לחלוקת 
שנפרדו.  זוג  בני  בין  פנסיוני  חיסכון 
חברי הכנסת  בידי  הוגשה  החוק שאושרה,  הצעת 
והיא  אלאלוף,  ואלי  רוזין  מיכל  מיכאלי,  מרב 
לחלוקת  דין  פסק  לרישום  התקופה  את  מאריכה 
תמכו   72  .2019 שנת  לסוף  עד  פנסיוני  חיסכון 

בהצעת החוק ללא מתנגדים.
ב־2015  שהתקבל  חוק  הוא  להצעה  הרקע 
ואף  החלוקה  את  שאפשר  ממושך,  מאבק  לאחר 
תוגש  שהבקשה  בתנאי  רטרואקטיבית  לקיימה 
בתוך שנתיים. אולם שר האוצר דאז, יאיר לפיד, 
כפי  לנושא  פרסומים  היו  ולא  תקנות  התקין  לא 
אזרחים  מאוד  שמעט  מצב  נוצר  כך  שסוכם. 
זכותם.  את  ניצלו   - אזרחיות  בעיקר  זה  ובמקרה 
להגשים  לחוק  שתאפשר  הארכה  נדרשה  לפיכך, 
מבוגרות,  לנשים  בעיקר  ותסייע  מטרתו  את 

באמצעים,  דלות  הגדול  שחלקן 
מכספי  לקבל  זכותן  את  לנצל 
בעת  הזוג  בן  של  הפנסיה 

פרידה.
נכתב:  לחוק  ההסבר  בדברי 
"התברר כי למרות הזמן שחלף 

ממועד תחילתו של החוק, הרי 
תקנות  הותקנו  טרם  עתה  שעד 

בקשה  להגשת  הדרכים  לעניין 
חיסכון  לחלוקת  דין  פסק  לרישום 

שירות  של  הגמלאות  במנהלת  פנסיוני 
שאליהם  אלה  גורמים  דווקא  ובצה"ל.  המדינה 
טרם  השאירים  בקצבת  לזכות  האפשרות  נוגעת 
הטמיעו את החוק וטרם הנהיגו מערכת סדירה של 
רישום בקשות. כמו כן התברר כי למרות הבטחות 
בעניין זה, לא הובאה לידיעת הציבור האפשרות 
דין  פסקי  לגבי  לרישום  בקשה  ולהגיש  לפנות 

ישנים שקדמו למועד".
"מדובר  מיכאלי:  מרב  ח"כ 
בעיקר  משמעותית,  בעזרה 
החלוקה  שעבורן  לנשים, 
חיים  בין  ההבדל  היא  הזאת 
אם  העוני.  לקו  או מתחת  מעל 
שהתגרשו  אנשים  מכירים  אתם 
בניהם את  ולא חילקו  לפני שנים 
להגיש  להם  להגיד  הזמן  זה  הפנסיה 

בקשה ולקבל את מה שמגיע להם בדין".
דלת  שיפתח  חשוב  תיקון  "זה  רוזין:  ח"כ 
ובעיקר לנשים לקבל את כספי הפנסיה  לגברים 
תיקון  מהם.  ונמנע  החוק  מכוח  להם  שמגיעים 
על  בעיקר  ומיידי  ישיר  באופן  ישפיע  החוק 
ואלמנות, ברובן מבוגרות, שמצבן  גרושות  נשים 
שהן  בזמן  המפרנס,  זוגן  בבן  תלוי  היה  הכלכלי 

נשארו בבית לטפל בילדים".

מיכאלי

לוי. ממגישי הצעת החוק
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אחד  על אחד 

בקרב ס מוכר  הוותיק  גואטה  עמוס  ו"ב 
טכנולוגיה  של  כ"פריק"  הלשכה  סוכני 
בראש  יעמוד  שהוא  טבעי  אך  זה  והיה 
כ"הוועדה  רואה  הוא  אותה  הטכנולוגיה  ועדת 

המרכזית בלשכת סוכני ביטוח", לדבריו.
החלה  הטכנולוגיה  לעולם  גואטה  של  המשיכה 
בילדותו. הוא מספר כי "מאז שאני זוכר את עצמי 
וקראתי  והטכנולוגיה  המדע  לתחום  נמשכתי 
אדיסון,  תומס  של  ההמצאות  סיפורי  את  בשקיקה 
בצורה  התוודעתי  לראשונה  ואחרים.  רייט  האחים 
אשתי,  חדווה  באמצעות  המחשבים  לעולם  ישירה 
בינלאומית  מחשבים  בחברת  כמתכנתת  שעבדה 
שאכלסו  הענקיים  המיינפריים  מחשבי  של  בעידן 
המהפכה  את  ליוויתי  מכן  לאחר  שלמים.  חדרים 
הטכנולוגית של עידן המחשב האישי בכל גלגוליו 

ותהפוכותיו עד לימינו אלה.
אתרי  את  הקמתי  הסוכנים  לשכת  "במסגרת 
הפייסבוק והיוטיוב הראשונים של הלשכה וקבוצות 
היה  בטרם  עוד  הסוכנים,  עבור  ווואטספ  פייסבוק 

הדבר נפוץ כפי שהוא כיום.
"כמו כן במסגרת תרומה לקהילה הקמתי את אתר 
לילדים  קטנים'  'גיבורים  עמותת  של  האינטרנט 

מיוחדים ואני אחראי על תפעולו השוטף.
שמנתה  בוועדה  חבר  הייתי  הקודמת  "בקדנציה 
את רענן שמחי, רונן דניאלי, שי בלייך ושי שמש,  
שעמלה על הקמתם של אתרי אינטרנט חדשים עבור 
וביטוח,  לפיננסים  והמכללה  ביטוח  סוכני  לשכת 
לחברי  גאווה  של  מקור  ספק  ללא  שהם  אתרים 

הלשכה".
מהי מטרת הוועדה בראשותך?

"מטרת ועדת הטכנולוגיה לעזור לסוכנים באמצעות 
כלים דיגיטליים, מאחר שבעידן שבו אנו נמצאים אין 

ויותר  יותר  הטכנולוגי.  לנושא  נדרש  שאינו  תחום 
חברות ביטוח מפתחות כלים שנועדו לשווק ביטוחים 
ולכן אנחנו כוועדת הטכנולוגיה של לשכת  ישירים 
דיגיטליים  כלים  ומקדמים  בוחנים  ביטוח  סוכני 

שיעזרו לסוכנים להתמודד עם האתגרים החדשים".

אתר אישי לכל סוכן 
ספר על פעילות ותוכניות הוועדה.

"היום אנו עמלים על החלפת תוכנת ה־CRM של 
בחזית  בעמידה  הצורך  את  להשלים  כדי  הלשכה 
עבור  חשוב  הכי  שהבסיס  סבור  אני  הטכנולוגית. 
זאת  היציבה,  התשתית  את  שמהווה  הביטוח  סוכני 
 - CRM מערכת טובה לניהול הלקוחות, מה שמכונה
מערכת שתדע להתממשק עם תוכנות אחרות בעולם 

הביטוח.  
"בין שאר הפיתוחים היה לי חשוב לקדם במסגרת 
אתר הלשכה דף תדמית מעוצב וחינמי עבור חברי 
הלשכה ובימים אלה אנו עוסקים בשלב ב' של אותו 
רעיון הרחבת הדף לכיוון של אתר אישי לכל סוכן. 

של  רחב  מגוון  חברים  הטכנולוגיה  "בוועדת 
האהבה  הוא  ביניהם  המקשר  שהחוט  לשכה  חברי 
הלשכה. חברי  לטובת  לתרום  והרצון  לטכנולוגיה 

חלק מהחברים גם עוסק באופן אישי בפיתוחי תוכנה 
עבור ענף הביטוח.

התחלנו  הטכנולוגית  הוועדה  ישיבות  סדרת  "את 
מכן  לאחר  רעיונות,  של  חופשי  מוחות  בסיעור 
וכעת  והעיקריים  החשובים  הרעיונות  את  גיבשנו 
צוותים מחברי הוועדה עמלים על בחינה ומימוש של 

אותם רעיונות.
לשוק  נוספים  שחקנים  להכניס  גם  שואף  "אני 
תוכנות הביטוח גם כדי לגוון וגם כדי ליצור תחרות 
להוזלה  ותביא  המוצרים  גיוון  על  שתשפיע  בריאה 

בעלויות.
נזדקק לשיתוף פעולה של  נושאים שבהם  "ישנם 
דיגיטליים  טפסים  הטמעת  כמו  הביטוח  חברות 
הביטוח,  פוליסות  של  לסוכן  ההפקה  במערכות 

ואנחנו פועלים לשם כך".

ביג דאטה 
הביג  על  רבות  "מדברים  גואטה:  אומר  לסיכום 
דאטה; איסוף הנתונים הדיגיטלי שאמור לתת תמונה  
רחבה על הלקוח הפוטנציאלי. לדעתי המידע ששוכן 
במוחו של סוכן הביטוח מעמיק ורחב הרבה יותר מכל 
חיטוט במרחבי הרשת ולכן רק שילוב של השניים - 
המידע שיש לסוכן והאיסוף הדיגיטלי - יכול לתת 

תמונה רחבה, מלאה ואמיתית".

"ועדת הטכנולוגיה היא הוועדה 
המרכזית בלשכת סוכני ביטוח"

 ראיון עם סו"ב עמוס גואטה, יו"ר הוועדה, שמספר על התוכנית השאפתנית להקמת אתר 
אישי לכל סוכן בלשכה

רונית מורגנשטרן

… יום עיון מחוז ירושלים - מתקיים ב-19.6 בין השעות 
13:45-19:15 במוזיאון ארצות המקרא, רחוב שמואל 

סטפן וויז 21, ירושלים. יום העיון יערך בשיתוף פעולה 
עם החברות “דרכים” ו”פספורטכארד”.

אירועי הלשכה

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

גואטה. "המידע שיש לסוכן רחוק מזה שיש ברשת"
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נקודה  למחשבה

התקנון ב לתוקפו  נכנס   2018 ביוני  ־1 
האחיד בקרנות הפנסיה החדשות.

ברגע הראשון הכל נראה מדהים, התקנון 
זה  את  והפך  פנסיה  קרן  בכל  "הטוב"  את  לקח 
לסטנדרט ענפי. אם נוסיף לזה את השינוי בהקצאת 
לאחרונה,  לציבור  שהוצג  כפי  המיועדות,  האג"ח 

נראה כי שוק קרנות הפנסיה הולך בדרך הנכונה.
האם זה באמת כך? האם האחדת המוצר בין החברות 
המנהלות אינו אחיזת עיניים? האם המהלך באמת 

ייטיב את המצב?
לחלחל  מתחילה  האופוריה  ענני  שקיעת  לאחר 
כמו  המוצר,  את  הלאימה  הרגולציה  כי  ההבנה 
המוצר  ומעתה  בשוק,  מוצרים  לכמה  קרה  שכבר 
הולך לדעוך. הקרטליזציה של שוק קרנות הפנסיה 
יותר  אין  בו  מצב  יוצרות  המתרחשת,  והרגולציה 
ולהתחרות  לנסות  המנהלות  החברות  בקרב  רצון 
על איכות המוצר או טיבו. מעתה אמור: התחרות 

הינה רק בדמי הניהול, וגם זה לטווח קצר מאוד.
מוצר "מקורטל" ואחיד יוצר שוק שאיכותו הולכת 
חוסר  המוצר.  את  לפתח  רצון  כל  ואין  ויורדת 

התחרות בשילוב עם הרגולציה הלא סבירה בתחום 
השיווק, יצרו מצב בו פחות ופחות משווקים יטפלו 
במוצר. זאת ועוד, המודל הציליאני, שנוצר לפני 
כמה שנים, הוכיח כי הוא כשלון מר. המודל שנוצר 
המודלים  לעומת  ניכרות  חסר  לתשואות  הביא 
הקודמים ויצר תשואת חסר ארוכת טווח, שמעמידה 

את דמי הניהול באור מגוחך. 
באיזה מוצר פנסיוני הייתם מעוניינים? במוצר בו 
ודמי   7.5% בממוצע  היא  השנים  לאורך  התשואה 
הניהול הינם 2%, או במוצר בו התשואה הינה 3% 
נזק  הם  ניהול  דמי  אפס  אפס?  הם  הניהול  ודמי 
נמוכה  ופנסיה  צהובות  כותרות  שיוצר  מתמשך 

בחצי מהפנסיה האפשרית.
כאשר אתם בני 40 ואתם רוכשים מוצר לטווח של 
50 שנה לפחות, באיזה מוצר הייתם מעוניינים - 
במוצר בו התקנון יישאר קפוא ל־50 שנה הבאות, 
20 שנה  ועוד  במוצר  בהן תחסכו  30 שנה  מתוכן 
בהן תקבלו פנסיה מהמוצר, או במוצר תקנוני בו 
וישתכלל עם הזמן? אין  התקנון יתפתח עם הזמן 
תשובה נכונה או לא נכונה, יש עניין של העדפות 

ונכונות לקחת סיכונים של שמרנות. 
כיום ברור כי כל מוצר ש'קורטל' לאחרונה מביא 
ונזק  לרגולטורים  כותרות  לחוסכים,  סיכון  איתו 
ההון  שוק  רשות  כי  ברור  כיום  מתמשך.  חברתי 
אינה מתעסקת עם יצירת מצב טוב יותר לחוסכים, 
את  להסתיר  וניסיון  בעיתונים  כותרות  עם  אלא 
הבעייתיות של המהלכים ארוכי הטווח בהם שירות 
יינתן רק לעשירים ומעמד הביניים יצטרף למעמד 
נמוכה  ופנסיה  שירות  חוסר  של  במצב  הנמוך 
בעשרות אחוזים, מאשר הפנסיה אליה יכל להגיע 
לו ליווה אותו איש מקצוע כסוכן ביטוח פנסיוני.   
של  טובות  כוונות  המהלך  מאחורי  תמיד,  כמו 
שוב  שכושלים  ההון,  שוק  מרשות  תיאורטיקנים 
ושוב בניסיון ליישם אוטופיות חלקיות שאין להן 
כך  האחיד,  התקנון  כך  בשטח.  מציאותי  בסיס 
מרוסנת  הבלתי  הרגולציה  וכך  צ'יליאני  המודל 

שאנו חווים בשנים האחרונות. 

הכותב הינו יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני 
ביטוח

התקנון האחיד בקרנות הפנסיה
 איך האחדת המוצרים בין חברות הביטוח והרגולציה הבלתי מרוסנת ישפיעו 

על ציבור המבוטחים?
סו"ב מיכאל נוימן

האחריות ב על  נדבר  הנוכחי  פרק 
של  לפרישה  להכנה  המעסיקים  של 

העובדים שלהם.
זה התחיל ממש אתמול בהפניה של סוכן ביטוח 
למעסיק לא גדול במיוחד, שבעקבותיו קיבלתי 

שיחת טלפון ממנהלת משאבי האנוש בחברה.
חדשה  שהיא  דבריה  בתחילת  ציינה  הגברת 
בעובד  וטיפלה  סייעה  לא  ומעולם  בתפקיד 
בזמן  לפרוש  אמורים  הזאת  בחברה  שפרש. 
הקרוב מספר עובדים והיא אינה מודעת לחובות 

שלה כלפיהם. 
הבנתי,  השיחה  מאז  במוחי  שעברו  במחשבות 
לאחר כמעט 31 שנה, במהפכה שחוללה "ועדת 
הטיפול  על  האחריות  שהועברה  רק  לא  בכר". 
בהתנהלות הפנסיונית של העובד מהמעסיק או 
ועד העובדים אל העובד עצמו, אלא גם, ואולי 

בעיקר, האחריות על הפרישה נופלת עליו.
בענייניו  נניח  אם  הפרדוקס?  נמצא  היכן 
מידע  ולקבל  להתייעץ  יכול  הוא  הפנסיוניים 
למקום  מחבריו  מומלץ(  לא  ממש  שזה  )למרות 
ומיעוט  בפרישה  שהבדידות  הרי  העבודה, 
לביצוע  לו  לגרום  עלולים  בתחום  העוסקים 

טעויות שהן לפעמים פטאליות.
במחקר שנעשה מידי שנה לגבי מקומות העבודה 
חברות  מתמקמות  בישראל,  ביותר  הטובים 
שהן  לראות  ניתן  הבדיקה  של  שבקריטריונים 
דואגות לעתידם של העובדים. זה אכן נכון שאין 
העובד  לרווחת  לדאוג  כתובה  חובה  לחברות 
גורם  יהיו  הן  ספק  ללא  אולם  הפרישה,  לאחר 
נמוכה  ותנודתיות  חדשים  עובדים  למשיכת 

יותר שגם לה יש עלויות כספיות.
את  להעביר  מקובל  הגדולים  העבודה  במקומות 

העובדים סדנאות פרישה שמאפשרות להם לקבל 
זאת,  עם  יחד  העבודה.  אחרי  של  לעולם  הצצה 
דגש  כאן  אין  קבוצתי,  באירוע  שמדובר  ומאחר 
אישי לצרכי הפרט ולכך בהחלט יש מקום לחיזוק.
קדימה  צעד  עוד  הולכים  מהמעסיקים  חלק 
ומממנים עבור העובדים חלק ואפילו את העלות 
הפרישה.  לקראת  האישי  התכנון  של  המלאה 
כתובה,  כזאת  חובה  כל  שאין  למרות  ושוב, 
מעסיקים "נאורים" מבינים שזה חלק מהמוניטין 
איכותיים  עובדים  אליהם  שימשוך  שלהם 

וישאיר אותם לאורך זמן.
שיהיה לכם סופשבוע נעים שלעולם לא תצעדו 

לבד.

הכותב הינו מנהל מיזם הפרישה בלשכת סוכני 
ביטוח

אחריות המעסיק להכנה לפרישה
רון קשת מסביר על היקף אחריותו של המעסיק לתוכנית הפרישה 

של העובד ואיך "ועדת בכר" שינתה את חוקי המשחק? 
 סו"ב רון קשת
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חדשות  הלשכה

אשדוד־ב סניף  ערך  שעבר  חמישי  יום 
שבי,  אבי  סו"ב  היו"ר  בראשות  אשקלון 
כנס מקצועי שהתקיים אצל "ניסו הדייג" 

במתחם המרינה באשקלון.
לדברי שבי, זה הכנס המקצועי הראשון שיזם וארגן 
בחייו, והוא נחל הצלחה כבירה, לדבריו, כשמתוך 
65 סוכנים שהגיעו, 23 סוכנים לא השתתפו כבר 

שנים רבות בכנסים של הלשכה.
המקצועית  ההנהגה  את  הכנס  לטובת  גייס  שבי 
ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא  בראשה  הלשכה,  של 
נוימן  מיקי  סו"ב  הוועדות  יו"ר  רוזנפלד, 
)אלמנטרית(,  גרטי  ישראל  סו"ב  )פנסיונית(, 
המשפטי  והיועץ  )רווחה(  רוטברג  מאיר  סו"ב 
של הלשכה עו"ד עדי בן אברהם. בכנס התארחו 
מחוז השפלה, שבירכה  יו"ר  פלד,  ג'ינה  סו"ב  גם 
יו"ר  אודי הוד,  וסו"ב  יחד עם שבי  הנוכחים  את 

סניפים ומחוזות.

הוועדות  פעילות  את  סקרו  הוועדות  יו"ר 
המותר  על  הרצה  אברהם  בן  עו"ד  שבראשותם; 
ונשיא  מהלקוח  טרחה  שכר  בגביית  והאסור 

הלשכה עדכן בנושאים בהם עוסקת הלשכה כיום 
וענה על שאלות הסוכנים.

ביום העיון, שהתקיים בשיתוף עם הפניקס, הרצה 
שמי שטובי, סמנכ"ל בכיר, מנהל מטה מכירות 
אותו  הביטוח"  לסוכן  כלים  "ארגז  על  בהפניקס 
מנטור  גוטליב,  ניר  לסוכניה;  החברה  מעניקה 
עם  סיים  פרטיים  וללקוחות  לארגונים  ויועץ 
"עונג  הכותרת  תחת  ומכירות  ניהול  על  הרצאה 

רגעי או כאב מתמשך".
הלשכה  בכירי  את  להוריד  "בחרתי  מסכם:  שבי 
לגובה העיניים של הסוכנים; העובדה שהגיעו 12 
סוכנים חדשים לכנס, שחלקם מעולם לא השתתפו 
השתתפו  וחלקם  הלשכה  של  מקצועיים  בכנסים 
ו־20 שנה, הייתה הישג גדול מבחינתי.  לפני 12 
המוצלח.  הכנס  על  לי  והודו  נהנו  מאוד  כולם 
בקרוב נקיים כנס נוסף לבקשת הסוכנים שיתמקד 
בתחום הפיננסים ובתחום הרגולציות האחרונות".

הצלחה גדולה לכנס המקצועי הראשון 
שקיים יו"ר סניף אשדוד־אשקלון

 הכנס שנערך בשבוע שעבר באשקלון כלל שיתוף פעולה עם הפניקס והשתתפו בו עשרות סוכנים 
רונית מורגנשטרן

"הנשיא הבטיח - הנשיא קיים" - 
המכללה בירושלים נפתחה רשמית

שלוחת המכללה לפיננסים וביטוח בירושלים נפתחה בשבוע שעבר  בשלוחה 
יתקיימו לימודי רישוי לסוכן ביטוח וכן השתלמויות וסדנאות מקצועיות

רונית מורגנשטרן

הפתיחה ב נערכה  שעבר  חמישי  יום 
הרשמית של שלוחת המכללה לפיננסים 
ממוקמת  השלוחה  בירושלים.  וביטוח 
במרכז חיבה בירושלים ויתקיימו בה גם לימודי 
וגם  ביטוח,  סוכני  להיות  שרוצים  למי  רישוי 
סדנאות והשתלמויות מקצועיות לסוכני הלשכה.
לדברי סו"ב שמואל אשורי, יו"ר מחוז ירושלים, 
33 סוכני המחוז נרשמו והגיעו לסדנה בת ארבע 
מהלקוחות,  טרחה  שכר  גביית  בנושא  שעות 

אותה קיים סו"ב דורון הורנפלד.
לנשיא  הודה  דניאלי,  רונן  המכללה  מנהל 
הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד, ליו"ר המחוז אשורי 
וליו"ר סניף ירושלים סו"ב טליה נוימן על היוזמה 
המכללה  שלוחת  את  שפתחנו  "כמו  הברוכה: 
בחיפה לפני מספר חודשים, אנחנו שמחים היום 
להשתתף בפתיחת השלוחה בירושלים, שהיא ציון 
דרך בתולדות הלשכה. כפי שהבטחתי בעבר – כל 
קורס או השתלמות מוצלחים שיהיו בתל אביב, 

מתכונת  באותה  ויועברו  ישוכפלו 
לחיפה ולירושלים ובהמשך לערים 

נוספות", הבטיח דניאלי.
נוימן:  סו"ב  ירושלים  סניף  יו"ר 

הקשיב  האחרון,  הבחירות  "במסע 
 – רוזנפלד  ליאור  סו"ב  לבקשתנו 

כל  ומעל  ביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא 
לירושלים.  תעלה  שהמכללה  הבטיח  במה, 

הבטיח וקיים. 
שלמה  ע"ש  וביטוח  לפיננסים  "המכללה 
פרידמן־ חוה  סו"ב  עומדת  שבראשה  רחמני, 
ועד  עם  יחד  דניאלי,  רונן  של  ובניהולו  וינרב 
אשורי,  שמואל  סו"ב  שבראשו  ירושלים,  מחוז 
של  סניף  מחדש  פתחו   - ירושלים  מחוז  יו"ר 

המכללה בירושלים. 
בנושא  לימוד  סדנת  במכללה  התקיימו  "כבר 
מלכיאל  סו"ב  ידי  על  161ד  סעיף   ,190 תיקון 
על  החדש,  אכ"ע  בנושא  לימוד  סדנת  רחמים; 

בימים  אברהם;  בן  עדי  עו"ד  ידי 
אומן'  'כיתת  סדנת  מתקיימת  אלה 
אנו  הורנפלד.  דורון  סו"ב  ידי  על 
קוראים לסוכני עיר הבירה להירשם 
להשתלמויות הקרובות: סדנת אקסל 
לקבל  נשמח  בבריאות.  והשתלמות 
מקצועיות  השתלמויות  לעוד  רעיונות 
כוח",   = ידע  יודעים:  כולנו  כי  לבקשתכם, 

אמרה נוימן.
יו"ר מחוז ירושלים, סו"ב אשורי: "אחרי חמש 
שנים של משא ומתן עם הלשכה, סוף סוף נפתחה 
מכללה בירושלים. ליאור רוזנפלד הבטיח במהלך 
והוא קיים.  הבחירות שיפתח מכללה בירושלים 
אנחנו – אני יו"ר המחוז, טליה נוימן יו"ר סניף 
ירושלים וחברי ועד המחוז, סוכני הביטוח יהודה 
זכריה, יובל עופר, מישל בינוביץ', חיים גולדיס, 
 - לפידות  ושלומית  חורש  עופר  ארגמן,  עוזי 
מודים לו ולהנהגת הלשכה על המהלך החשוב".

אשורי

 שבי ופלד
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ו"ד נמרוד ספיר נבחר לתפקיד מנכ"ל ע
היום  הודיע  כך  ההשקעות,  בתי  איגוד 
שנבחר  ספיר,  ההשקעות.  בתי  איגוד 
באמצעות ועדת איתור, יחליף בתפקיד את יוליה 
אילן  האיגוד,  ליו"ר  לאחרונה  שהודיעה  מרוז 
תפרוש  כי  האיגוד  של  המנהל  ולוועד  רביב, 
מתפקידה לאחר למעלה מ־4 שנים בראש האיגוד.
)35, נשוי+1(, עו"ד במשרד גרוס,  נמרוד ספיר 
עבד  ושות',  גרינברג  הלוי,  חודק,  קלינהנדלר, 
ומתמחה  חודק  דוד  עו"ד  המשרד  לראש  בצמוד 
רב  ניסיון  לספיר  המשפטי־כלכלי.  בתחום 
בתחומי שוק ההון וניירות ערך, מיזוגים ורכישות 
)M&A(, קרנות השקעה, תשתיות ונדל"ן, משפט 
מנהלי והייטק. קודם לכן כיהן ספיר כראש מטה 
כיועץ  כיהן  2009־2013  ובשנים  האוצר,  שר 
כלכלי בכיר לשר האוצר, במסגרת התפקיד היה 
אחראי על הייעוץ והטיפול המקצועי בתחומי שוק 
ועוד.  ותחבורה  אנרגיה  ותשתיות,  נדל"ן  ההון, 
וכלכלה  במשפטים  ראשון  תואר  בוגר  הוא  ספיר 
בתוכנית המשולבת למצטיינים של האוניברסיטה 

העברית.
ספיר מחליף בתפקידו את יוליה מרוז, המנכ"לית 
שמכהנת  ההשקעות,  בתי  איגוד  של  הראשונה 
כמנכ"לית   .2014 מאי  מחודש  החל  בתפקידה 
האיגוד הובילה מספר מהלכים משמעותיים, לרבות 
בתי  כניסת  להשקעה,  גמל  קופת  מוצר  קידום 
השקעות לניהול "חיסכון לכל ילד", טיפול בחסמים 
לטובת קידום תהליכים דיגיטליים, הגברת המעמד 

התחרותי של בתי ההשקעות בענף הפיננסים. 
במסגרת תפקידה ניהלה יוליה את הקמתו בפועל 
של האיגוד והייתה אמונה על ניהולו הכללי, לצד 
גורמי רגולציה שונים  ייצוג בתי ההשקעות מול 

עו"ד נמרוד ספיר מחליף את יוליה מרוז 
 בתפקיד מנכ"ל איגוד בתי ההשקעות

 אילן רביב: "ענף הפיננסים בישראל הוא עדיין ענף ריכוזי שנשלט על ידי מספר מצומצם 
של בנקים וחברות ביטוח"

רונית מורגנשטרן

הוא  בישראל  הפיננסים  ענף  לפנינו,  עוד  רבה 
עדיין ענף ריכוזי שנשלט על ידי מספר מצומצם 
כי  ובטוח  סמוך  אני  ביטוח.  וחברות  בנקים  של 
להוביל  ימשיך  האיגוד  נמרוד,  הנהגתו של  תחת 
להגברת התחרות למען הצרכן הישראלי ולתרום 
בתי  הישראלי.  ההון  ולשוק  הפיננסים  לענף 
בשוק  הגדולים  התחרות  מחוללי  הם  השקעות 
התחרות  לקידום  לפעול  ימשיך  האיגוד  ההון, 

ולמען פיתוח שוק ההון".

ומול  שונות(  ורשויות  הממשלה  משרדי  )הכנסת, 
מעמדם  ושיפור  קידום  תוך  התקשורת,  גורמי 
ובענף  הרגולציה  גורמי  מול  ההשקעות  בתי  של 

הפיננסים.
ומנכ"ל  ההשקעות  בתי  איגוד  יו"ר  רביב,  אילן 
מאחלים  "אנו  מסר:  דש,  מיטב  ההשקעות  בית 
והמאתגר,  החדש  בתפקידו  רבה  הצלחה  לנמרוד 
ומודים ליוליה על תרומתה הרבה כמי שהובילה 
וניהלה אותו בהצלחה. עבודה  את הקמת האיגוד 

ספיר

חדשות  הביטוח  

אילן רביב: "בתי השקעות הם מחוללי התחרות הגדולים בשוק ההון, 
האיגוד ימשיך לפעול לקידום התחרות ולמען פיתוח שוק ההון"

מניעת נזקי מים בבתי 
מגורים ובעסקים

גילוי מוקדם של הצפה או דליפה יסייע בחסכון
משאבים ועגמת נפש   

מערכות "ליק–טק" מגלות דליפות והצפות עוד בשלב שניתן 
למנוע נזקים גדולים ברכוש. אנו כאן בשבילך בכדי להתאים 

מערכת מותאמת למניעת הצפה מתוך האופציות להלן:
ליק-טק זרימה
 גילוי זרימה חריגה 

באמצעות
 מד זרימה המורכב על 

צינור המים הראשי.

ליק טק
מניעת הצפה

 באמצעות גלאים אלחוטיים 
הממוקמים בצמוד 

למקורות מים

ליק טק לעסקים
 ניתוק המים ביציאה 

מהעסק 
ומניעת זרימה של מים 

בשעות אי הפעילות העסק.

IOS-9001-2008, CE עומדת בתקני משרד המסחר והתעשייה ומכון התקנים    מוכרת ע"י מירב חברות הביטוח 
    המערכת מיוצרת מחומרי גלם פלסטיים ומארזים  עמידים בפני רטיבות

להזמנות
073-3799333sales@leak-tech.co.il 
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לפרטים ולהזנת קוד קופון

lishka2018 לקבלת ההנחה הזן את קוד הקופון

מחיר מיוחד לחברי לשכת סוכני הביטוח

)לא כולל מע"מ(40 ₪ במקום 140 ₪

ויש כאלה שפשוט וקל לזכור:

המגרש החדש = השקעות אלטרנטיביות
בואו להכיר את מגוון אפיקי ההשקעה 

שיגדילו את סל המוצרים שלכם: 
P2P המהפכה בעולם האשראי החוץ בנקאי, השקעה בנדל"ן והלוואות

יום ב' | 09/07/2018 | 17:00-08:00 | אווניו, קרית שדה התעופה

ביטוח | פנסיה | פיננסים

ועידה כזו לא הייתה מעולם
המגרש החדש

ביטוח   |   פנסיה   |   פיננסים

יש נוסחאות 
שמצריכות גאונות

https://www.adif-knasim.com/
http://bit.ly/vasoy2018coupon 
https://www.adif-knasim.com/
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מנכ"ל  בנעלי בית  

גיל: 57 
מצב משפחתי: נשוי+2 ילדים + 2 נכדים

מקום מגורים: שוהם
השכלה: תואר שני במנהל עסקים )MBA( ובמערכות 

)MBI( מידע עסקיות
זמן בתפקיד: 4 שנים

מוטו לחיים: "הובלת שינויים כמפתח להצלחה בתחומי 
החיים האישיים והמקצועיים”.

תחביב: "שיט, ספורט, טיולי טבע”.
האם אתה מנהל מבזר סמכויות או ריכוזי?

"לתפישתי, כל מנהל חייב להיות גמיש ולהתאים את 
עצמו גם בהקשרים של ביזור סמכויות או ריכוזיות. 
התשובה לשאלה הזו תלויה בפרמטרים שונים כגון: 

גודל החברה, תקופות בחיי חברה ועוד.   
"אני מאמין גדול בביזור סמכויות ועבודת צוות. לא 
בכדי יש לנו ב־Passportcard צוות הנהלה בכירה 

רחב המאפשר למנהלים להתמקד בתחומי ההתמחות 
שלהם לטובת פעילות החברה. חשוב לי מאוד לוודא 

שהעבודה נעשית בשילוב ידיים ובעבודת צוות אמתית. 
אין אצלנו תחומי פעילות שהם בבחינת ‘אי בודד’ של 
פעילות מקצועית ושאינם מחייבים שיתוף פעולה בין 
מנהלים וצוותים שונים. בצד זאת, חשוב לי גם להיות 

מעודכן ומעורב בנעשה, וזאת על מנת שאוכל לכוון את 
הפעילות כנדרש".

מה אתה עושה למען עובדי החברה?
"פעמים רבות מוזכרת החברה לטובה כפורצת דרך, 
מובילת שוק, ייחודית ברמה הטכנולוגית ומבחינת 

הקניין הרוחני שלה וכדומה. אך מה שלדעתי מובהק 
ובולט עוד יותר זה ההון האנושי המדהים והמקצועיות 

הגבוהה של עובדי החברה. זהו ה־DNA הייחודי שלנו, 
להירתם ולספק את השירות הטוב ביותר בתחום עבור 

לקוחותינו באשר הם. אנחנו בחברה משקיעים רבות 
בעובדים, בתחושת השייכות והמחויבות שלהם לארגון 

ואנחנו מודדים את המנהלים שלנו בין השאר על 

“אין תחליף למומחיותו של סוכן הביטוח 
 שהיה ויהיה החוליה החשובה ביותר בענף”

במדור החדש, 'מנכ"ל בנעלי בית', יתראיין בכל פעם בכיר אחר בענף הביטוח 
Passportcard והפעם יואל אמיר - מנכ״ל  ושוק ההון

רונית מורגנשטרן

‘רק המעז מנצח’ של בני גאון. הכרתי מעט את בני 
בתקופתו ב'כור' בזמן היותי חבר הנהלה בחברת 

‘מכתשים’. למדתי רבות מתהליכי השינוי שהוביל 
בחברת ‘כור’ ועוד לפני כן בקו־אופ. אני מאד מתחבר 

ליסודות ולמסרים העיקריים שמעביר גאון בספרו. 
הסרט ‘הסמוראי האחרון’ – מזה שנים אני עוקב 

מוקסם אחר התרבות היפנית הייחודית. זוהי תרבות 
מעניינת ומרתקת. הסרט הנפלא הזה מגולל כחלק 

מהעלילה, היבטים חשובים בתרבות היפנית". 
יעד מועדף לנסיעה לחו”ל. למה?

"איטליה, ללא ספק. ביקרנו כבר באיטליה פעמים רבות 
ועוד נבקר. רק ביום שישי האחרון חזרנו מחופשה 

נפלאה בצפון איטליה. איטליה היא מדינה מדהימה. 
עשירה בטבע מגוון, נופים יפים ומשכרים, כפרים 

ציוריים, אוצרות תרבות והיסטוריה, אוכל מצוין, יין 
מעולה, אנשים מקסימים, אז מה עוד צריך”.

מה אתה חושב על עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"מתחילת דרכה, חרטה Passportcard על דגלה 

שיתוף פעולה מלא עם סוכני הביטוח ועל פי הבנתנו 
ואמונתנו, מכל הסיבות הטובות והנכונות. 

"סוכן הביטוח הינו איש המקצוע הבלעדי שיכול לתת 
ללקוח את המענה המדויק על פי צרכיו על בסיס 
הידע המקצועי, צרכיו, מצבו הבריאותי, תחביביו 

וכדומה.
"אומנם, סוכני הביטוח יצטרכו לעבור שינויים 

והתאמות ביחס להתפתחויות הטכנולוגיות 
והרגולטוריות, ואולם, הסוכן היה ונשאר החוליה 

החשובה ביותר בתהליכי הביטוח ואין תחליף 
למומחיות הזו של סוכן הביטוח להבין את צרכי 

המבוטח ולהתאים לו את חבילת הביטוח הנכונה ביותר 
עבורו. להערכתי, הצורך הזה בהתמחות הביטוחית 

ובהבנה של צרכי הלקוח לא צפוי להשתנות בעתיד 
הנראה לעין, ולפיכך אני רואה בעבודה עם סוכני 

הביטוח כדרך פעילות אחראית ומקצועית”.

טיפוח העובדים ועל בניית אופק תעסוקתי עבורם 
לאורך זמן. בצד זה, אנחנו משקיעים תשומות 

ניהוליות ופיננסיות משמעותיות בפעילויות הכשרה 
ורווחה עבור העובדים, הן על מנת להקנות להם את 
ההכשרה והקידום המקצועיים והן על מנת לאפשר 

סביבת עבודה וחוויית עבודה נעימות וחיוביות.
"דלתי ודלתות חברי ההנהלה שלי תמיד פתוחות 

לכל עובד. כמו כן, אני מקפיד לפגוש עובדים 
ומנהלים באופן יזום, מדי תקופה, לשיחה פתוחה, 

הדדית ומפרה".
מי עושה את הקניות בבית?

"את הקניות בבית עושים גם אני וגם רעייתי רחל. 
לעיתים אחד מאתנו ולעיתים יחדיו".
ספר/סרט שהותיר עליך רושם. למה? 

"לא מעט ספרים טובים נכתבו והשאירו אחריהם 
רושם ותובנות. אחד מהם הוא בהחלט הספר 

אמיר. "Passportcard חרטה על דגלה שיתוף פעולה 
מלא עם סוכני הביטוח"

b2
18

04
/2

24
50

המכלול שלי התחדש!
מתקדם יותר, יעיל יותר ומותאם עבורך

חדש! אפליקציה המאפשרת הזדהות מהירה 
באמצעות קוד מקוצר או טביעת אצבע

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
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"אל תזניחו את ניהול ופיתוח 
העסק עקב מחסור בזמן" 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: 
סו"ב ניסים גיספן, סוכן עצמאי בסוכנות 'אינווסט פתרונות פיננסיים' בפתח תקווה

גיל: 34
מצב משפחתי: נשוי + 2

ותק בביטוח: 11 שנה )כסוכן ביטוח - שנה(
רישיון: פנסיוני

למה בחרת לעסוק בתחום הביטוח?
"בחרתי לעסוק בתחום בגלל האתגר והסיפוק 

הרב מההיכרות, התכנון והטיפול בלקוחות,  שלכל 
אחד ואחת יש עולם פרטי משלו ושונה מהאחר, 

אם זה בצרכים, הסקטור, המטרות, הסטטוס ועוד. 
במקצוע הזה כל יום שונה מהאחר ויש המון עניין".

האם נתקלת במכשולים בדרך?
"החודשים הראשונים דרשו ממני סבלנות רבה 

מבחינה עסקית".
האם ישנם קשיים שהלשכה יכולה לעזור לך 

להתמודד עמם?
"תמיד ניתן להתפתח מקצועית, אישית ועסקית 
וכל תרומה כגון הכשרה, קורס או מפגש העשרה 

יכולים להועיל".
יש לך סיפור הצלחה שתוכל לספר עליו?

"אחד האתגרים המשמעותיים שעברתי במהלך 

התקופה הוא ניסיון לקבלת מענה ביטוחי עבור 
סקטור שלם שעיסוקו אינו בר ביטוח באף אחת 

מהחברות בארץ ושאינו מוכר עדיין על ידי משרד 
התמ"ת. לאחר תקופה לא פשוטה של העברת 

מידע, הכשרות, ופנייה לכל החברות למען מציאת 
הפתרון, אחת השחקניות המרכזיות בענף הסכימה 

לבטח בשיתוף מבטח משנה וכעת ניתן לספק 
מענה עבורם. זה בהחלט מביא סיפוק רב".

איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
"כל יום הוא יום חדש בו אני מציב לעצמי 

מטרות אישיות ומקצועיות ברף מאוד גבוה. אני 
עסוק בהווה - ההתמדה והעשייה חשובות יותר 

מהתכנונים לטווח הארוך". 
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?

"יכולים להיות המון שינויים בענף, אבל אף אחד 
לא יוכל להפוך את המקצוע שלנו למיותר או בר 

תחליף בעיני הלקוחות. ראשית, השירות - הן ברמת 
התכנון לטובת צרכי הלקוח והן הליווי בהמשך 

הדרך, שנית, מקצועית; אנו אנשי הביטוח יודעים 
לדבר את שפת הביטוח".

איזה טיפים אתה יכולה לתת לסוכנים צעירים 
אחרים?

"לשים לב שאינכם מזניחים את ניהול ופיתוח 
העסק הפרטי שלכם עקב מחסור בזמן".

־170 איש חגגו ברחבת הכותל בירושלים כ
לתורה  עליה  בטקס  השבוע,  שני  ביום 
של 20 ילדי בר מצווה מפנימיית רננים, 
קהילה של לשכת  לקשרי  הוועדה  ארגנה  אותו 

סוכני ביטוח.
שני   – מהצפוי  גבוה  היה  המשתתפים  "מספר 
שהגיעו  סוכנים  כ־50  ועוד  מלאים  אוטובוסים 
לכותל ברכבם הפרטי", מספר סו"ב אלי שטרק, 

יו"ר הוועדה.
עלייה  טקס  כאמור  התקיים  המרגש  באירוע 
לתורה של 20 הילדים, שכלל גם הקראת פרקים 
קיבלו  מצווה  הבר  ילדי  כל  ותפילה.  מהתורה 
מהלשכה ערכת בר מצווה במתנה, שכללה טלית, 

סיור  התקיים  הטקס  לפני  ועוד.  סידור  תפילין, 
במנהרות הכותל, ולאחר העלייה לתורה התקיימה 
הצמודה  מונטפיורי  במסעדת  חגיגית  ארוחה 
לכותל. הארוחה לוותה במוסיקה, ריקודים, להקת 

מתופפים ועוד.

"היה נפלא ומרגש עד דמעות", מספר סו"ב שטרק, 
ומוסיף כי "האירוע הפגיש בין הילדים להוריהם, 
שכן מדובר בילדים שהופרדו מהוריהם והם חניכי 
יעקב.  במצוקה שבזיכרון  לילדים  רננים  פנימיית 
וללכת הביתה.  וההורים לא רצו להיפרד  הילדים 

הילדים האלה לא האמינו שמישהו יחגוג להם בר 
מצווה. לכן כשהיו כבר עם מישהו מבני המשפחה 

שלהם יום שלם, הם לא רצו ללכת הביתה".
וזה עוד לא הכל. לדברי שטרק, ב־9 ביולי יחגגו 
ילדי הבר מצווה מסיבה משותפת באולמי "טרה" 
לאירוע  איש.  כ־300  בהשתתפות  בקיסריה 
החגיגי, שנתרם גם הוא בהובלת הוועדה לקשרי 
צוות  ילדי הפנימייה,   160 ישתתפו כל  קהילה, 
"גם  הילדים.  והורי  שלה,  והמטפלים  ההוראה 
מתנות  הילדים  יקבלו  מצווה  הבר  במסיבת 

יפות", מבטיח שטרק.
לדבריו, עלות האירועים תסתכם ביותר מ־120 
של  מתרומות  כולו  שממומן  סכום  שקל,  אלף 
פרטיים  סוכנים  ביטוח,  סוכנויות  ביטוח,  חברות 
"וחברים טובים", כפי שמעיד שטרק, שלבדו הרים 
את הפרויקט הזה – גם הארגון, גם גיוס התרומות, 
ואף תרם מכספו האישי וגייס כספים גם ממכריו 

האישיים.

20 ילדי בר מצווה מפנימיית רננים 
עלו לתורה באירוע מרגש בכותל

את האירוע ארגנה ומימנה באמצעות תרומות, הוועדה לקשרי קהילה בלשכה בראשות סו"ב אלי שטרק

רונית מורגנשטרן

"ההתמדה והעשייה חשובות יותר מהתכנונים לטווח הארוך""ההתמדה והעשייה חשובות יותר מהתכנונים לטווח הארוך""ההתמדה והעשייה חשובות יותר מהתכנונים לטווח הארוך"

סו"ב שטרק במהלך העלייה לתורה
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חדשות  הביטוח

יו"ר ל בראשות  האיתור  שוועדת  אחר 
כלל דני נווה, לא הגיעה להסכמות עם 
המנכ"ל  זהות  לגבי  טרי  משה  הנאמן 

שיחליף את איזי כהן, מגובשת פשרה.
ויו"ר  כלל  יו"ר  בין  דעות  חילוקי  בעקבות 
זהות  לגבי  טרי  והנאמן  נווה,  האיתור  ועדת 
המנכ"ל הבא, מגובשת פשרה לפיה יוצע לענת 
לוין להתמנות למ"מ מנכ"ל עד למציאת מנכ"ל 
קבוע. כהן הודיע לפני שלושה חודשים על סיום 
תפקידו בסוף יוני; לוין התפטרה בשבוע שעבר 
החברה  למנכ"ל  כמשנה  מתפקידה  במפתיע 
אף  הוזכר  ושמה  הפיננסים,  חטיבת  ומנהלת 
סלינגר  דורית  את  להחליף  המועמדות  כאחת 
ביטוח  ההון,  שוק  רשות  על  הממונה  בתפקיד 

וחיסכון.
בסוף  תפקידו  את  לסיים  אמור  כהן  כאמור, 
הפשרה  מחליף.  לו  נמצא  טרם  אך  החודש, 
המסתמנת נועדה שלא להשאיר את כלל ביטוח 

למ"מ  זמני  באופן  לוין  תמונה  וכך  מנכ"ל  ללא 
המנכ"ל.

לוין הגיעה לכלל בינואר 2015, מחברת מגדל 
שם שימשה כמנכ"ל מגדל אחזקות ויו"ר מגדל. 
בכלל הייתה אחראית על התווית האסטרטגיות 
של הניהול הפיננסי של חברה; כיום היא מנהלת 
ותיק  עמיתים  כספי  של  שקלים  מיליארד   191

הנוסטרו של הקבוצה. 
מכלל  הדרמטית  פרישתו  על  כהן  הודיע  מאז 
ביטוח עלו מספר שמות כמועמדים להחליפו בהם 
הבריאות  חטיבת  )מנהל  כהן  דניאל  עצמה,  לוין 
המטה(  )ראש  ארנסט  משה  הלקוחות(,  ומערך 
ויורם נוה )מנהל חטיבת משאבים(. בין המועמדים 
החיצונים הוזכרו מנכ"ל AIG ישראל שי פלדמן; 
יובל  דיסקונט  בבנק  הבנקאית  החטיבה  ראש 
גביש, בו תומך הנאמן טרי, וראובן קפלן, שהוא 
בנו של מנכ"ל ויו"ר כלל ביטוח בעבר, אביגדור 

קפלן.

מסתמן: ענת לוין תמונה למ"מ מנכ"ל כלל ביטוח 
במקום איזי כהן עד למינוי מנכ"ל קבוע

ועדת האיתור לא הגיעה להסכמות עם הנאמן משה טרי לגבי זהות המנכ"ל שיחליף את 
 איזי כהן, ולפיכך התגבשה הפשרה למנות את לוין לתפקיד באופן זמני

רונית מורגנשטרן

וכבי אופניים חשמליים לא יחויבו לרכוש ר
ביטוח חובה. כך קבע בית המשפט העליון 
בשבתו כבג"צ, כשדחה עתירתה של עו"ד 
שלומית אסל בר לביא, שביקשה באמצעות עו"ד 
על  לממונה  יורה  המשפט  בית  כי  אסל,  ישראל 
בדרכים  והבטיחות  התחבורה  למשרד  הביטוח, 
הכלים  של  מרשם  "להקים  המשפטים  ולמשרד 
ורישיון  רישוי  לוחיות  להם  להנפיק  החשמליים, 
רכב, להסדיר העברת בעלות בהם, להסדיר רישוי 
חובה  ביטוח  להסדיר  וכן  בהם,  לשימוש  נהיגה 

ותעריפי ביטוח".
שלושה  של  הרכב  בשם  קבע  מזוז  מני  השופט 
שופטים שכלל גם את דוד מינץ ויוסף אלרון, כי 
מיצוי  אי  דינה להידחות על הסף, בשל  העתירה 
הליכים כנדרש, זאת משום שהעותרת "לא פנתה 
הדברים  לבירור  הרלוונטיות  המדינה  לרשויות 

להגשת  קודם  ההליכים  ולמיצוי 
העתירה  יוצא,  כפועל  העתירה. 
עובדתית  תשתית  מציגה 
ולוקה בחסר",  ומשפטית חלקית 

כתב מזוז. 
כי  בהחלטתו,  מזוז  ציין  עוד 
"מתשובת המדינה לעתירה עולה 
במהלך  ונבחן  נדון  הנושא  כי 
רשויות  ידי  על  האחרון  העשור 
המדינה הנוגעות בדבר ובעקבות 
מחייב  ישראלי  תקן  נקבע  כך 
נקבעו  חשמליים,  לאופניים 

ואף  התעבורה  בדיני  זו  בסוגיה  שונות  הוראות 
העירוניים  והפיקוח  האכיפה  לייעול  חוק  נחקק 
ברשויות המקומיות )הוראת שעה(, תשע"א־2011. 
והסעדים  בעתירה  ביטוי  קיבלו  לא  אלה  כל 

מתעלמים  בעתירה  המבוקשים 
אלה,  בנסיבות  שנעשתה.  מהאסדרה 
נראה כי בשל אי מיצוי הליכים והעדר 
המדינה  לרשויות  מוקדמת  פניה 
שבית  מקום  כל  אין  הרלוונטיות, 
השונות  לטענות  יידרש  זה  משפט 
לא  שהעותרת  בעתירה,  המועלות 
טרחה כאמור להעלותן בפני הרשויות 
הנוגעות בדבר ולקבל את התייחסותן 
להגשת  עובר  ובקשותיה  לטענותיה 

עתירה זו", ציין מזוז.
בית המשפט גזר על העותרת לשאת 
משרד  ההון,  שוק  רשות   - המשיבים  בהוצאות 
התחבורה, משרד המשפטים, וכן בהוצאות ה"פול" 
בסכום של  המשיבים  בין  היו  הם  שגם  ו"קרנית" 

3,000 שקל לכל אחד.

בג"צ דחה על הסף עתירה לחייב רוכבי 
אופניים חשמליים בביטוח חובה

 השופט מני מזוז: "העותרת לא פנתה לרשויות המדינה הרלוונטיות לבירור הדברים ולמיצוי 
 ההליכים קודם להגשת העתירה"

רונית מורגנשטרן

 מזוז

 לוין
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דרושים
לסוכנות ביטוח ייחודית הממוקמת בראשון לציון 

דרוש/ה מנהל/ת תיק לקוחות. המשרה היא משרדית 
בלבד, לא נסיעות בשטח. במסגרת התפקיד: - סיום 

הליך המכירה או תכנון פנסיוני והפקה לאחר שיחות 
או פגישות של הסוכן, כולל טיפול בהנמקות והחתמה 

על טפסים, טיפול מול חיתום. הגדלת והרחבת תיקי 
לקוחות, הצעת שדרוגים, שימור לקוחות קיימים. 

משרה מלאה או חצי משרה. דרישות: ניסיון בתפקיד 
דומה בחברת/סוכנות ביטוח - חובה! ‰ ניסיון בהוצאת 
טפסי הנמקה, תהליכי שירות, שיווק בתחומי הפנסיוני 
ובריאות ‰ יכולת מכירתית ושירותית גבוהה ‰ הכרות 

עם מערכת סמס 2010
בי. פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז, מעוניין 

לרכוש תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי.כולל מודלים 
גמישים ארוכי טווח, כולל משרדים. 0528741331  

Michaele@b4-u.co.il
דרושה רפרנטית ביטוח חיים ובריאות למשרה חלקית, 

להפקה תביעות וניהול שוטף של התיק כולל תיאום 
פגישות ושיווק ללקוחות קיימים קורות חיים למייל  

 jobs@yeadim-bit.co.il
למשרד סוכן באזור השרון דרוש/ה פקיד/ת אלמנטרי 

למשרה מלאה אווירה משפחתית + תנאים טובים. 
 לפרטים יש לפנות לאבי בן חורין 

Avi377@bezeqint.net
לסוכנות בוטיק באשדוד דרושים בעלי רישיון פנסיוני 
למשרת ניהול תיקי לקוחות.מתאים לסוכנים בצמיחה 

או בתחילת הדרך, המעוניינים לבנות תיק עצמאי 
 ולהתפתח. שכר גבוה למתאימים. קו"ח – 

.alexg@dorot-ins.co.il
לבית סוכן בחיפה דרושים: סוכני ביטוח פנסיוני ו/או 
אלמנטארי בעלי רישיון,תינתן אפשרות לסטאג'רים 

המעוניינים לבנות תיק עצמאי  המתאימים ייהנו 
מעמדת עבודה והגדלת הרווחיות,  תוכנת ניהול 

לקוחות מתקדמת, שירותי תפעול ותמיכה מקצועית. 
dudi@gamafinansim.co.il  050-5368629

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
רוצים גם לעבוד בשעות הנוחות שלכם ? גם להרוויח 

אחלה כסף? וגם להתחיל לעבוד במקצוע? אנחנו 
מחפשים מתאם/ת פגישות לחברה פיננסית בפתח 
תקווה. ידע בפיננסים ובביטוח יתרון. שעות עבודה 

מאוד גמישות, אפשרות עבודה )חלקית( גם מהבית. 
שכר בסיס + בונוסים לפרטים: 054-9192174

סוכנות ביטוח אלמנטרית גדולה מעוניינת לרכוש תיקי 
ביטוח אלמנטרי באזור אשקלון , אשדוד והסביבה 

לפרטים: אבי: 050-5238954, ברכה: 052-3503601 
לא בשבת

לסוכנות ביטוח  באזור ראש העין דרוש/ה פקיד 
אפשרי ללא ניסיון קורות חיים לשלוח למייל  

 silvi999999@gmail.com
סוכן ביטוח ירושלמי + עובד, מחפש משרד להשכרה 

בירושלים. )יכול להיות במשרד קיים( פקס: 
 026735580, נייד: 0504355888, מייל:

  ron@rz-ins.com
דרושים פקידים גם ללא ניסיון בביטוח המוכנים 

ורוצים לעבוד במשרד ביטוח ברחובות. נא להעביר 
קורות חיים למייל: avi@aminut-cop.co.il המשרה 

מיועדת לגברים ונשים כאחד.

שכירות משנה
להשכרה משרד בגודל 18 מ"ר המשרד מרוהט 
ומתאים לאדם אחד או שניים מרוהט קומפלט, 

בסאבלט עד סוף השנה ולאחר מכן אפשר לקחת 
בעלות על ההסכם. עלות - 2000 ש"ח לחודש. לפרטים 

- עדי - 054-2277146

להשכרה משרד מסודר קומפלט בבניין משרדים 
מפואר ראשון לציון הרצל 91, 3 חדרים , 40 מטר, 

בנוסף חניה צמודה ומקורה. קיים במשרד מזוג 
מרכזי, מערכת אזעקה, מצלמות, רהוט חדיש חיבור 
רשת מחשבים ועוד. מועד כניסה אפשרי החל מיוני. 

הערה – קיימת אופציה לפצל את המשרד ל 2 חדרים 
+ חדר בודד. לפרטים נוספים לפנות לבעלים אורי 

052-2496104
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

סוכנות ביטוח ותיקה העוסקת בביטוח אלמנטארי 
וחיים מעוניינת לשכור משרד בשיתוף סוכן נוסף 
בסביבת  הישוב שוהם, יהוד, איירפורט סיטי עם 

 אפשרות לשיתוף פקידות ועוד. לפרטים:
meir@dolfin-ins.co.il

התפנו 1-3 חדרים גדולים מרווחים ומוארים )אפשרות 
לקבל מרוהט(.להשכרה כדייר משנה, בסוכנות לביטוח. 

המחיר פיקס = כולל כל המיסים. עלות חודשית וללא 
התחייבות המשרד ממוקם בראשון לציון, ליד קניון 
הזהב / סינמה סיטי. גישה לתחבורה ציבורית, חניה 

 חופשית.לפרטים – שלמה 052-2944888 
shlomo@ks-ins.co.il

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות מאזור השרון  מעוניינים לקנות תיק חיים 

 ואלמנטרי, טל: 0504835656. הצעות לשלוח ל: 
 ,klinair24@gmail.com

סוכן ביטוח מעונין לרכוש תיקי ביטוח אלמנטרי וביטוח 
bgol601@ – חיים פתוח לכל סוגי המודלים .מייל

gmail.com נייד 0528741321
סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש 

תיק ביטוח חיים ו/או אלמנטארי במגוון רחב של 

 dudi@gamafinansim.co.il .אפשרויות יצירתיים
050-5368629

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 מובטחת

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

לקראת המונדיאל PassportCard תפתח משרד 
במוסקבה כדי לענות על צרכי מבוטחיה 

רונית מורגנשטרן

חדשות  הביטוח

ברת PassportCard העוסקת בביטוחי ח
באוסטרליה  ושלוחתה  לחו"ל  נסיעות 
יפתחו   ,TravelCard המותג  תחת 
המונדיאל  במוסקבה במהלך תקופת  משרד־קדמי 
החברה.  למבוטחי  מידי  לסיוע  וכתובת  כמענה 
ישהו  שלה  מבוטחים  אלפי  כי  מעריכה  החברה 

ברוסיה במהלך תקופת המונדיאל.
מפספורט כארד נמסר, כי מונדיאל 2018 שייצא 
לדרך ב־14.6 במוסקבה ונוכחתם של תיירים רבים 
במקום, מגביר את הסיכוי לסיכונים נוספים, מעבר 
לסיכוני נסיעות שגרתיים, בין היתר בשל שיעורי 
בכייסות,  המתבטאים  באזור,  הגבוהים  הפשיעה 
היציבות  חוסר  אלו,  בצד  ועוד.  הונאות  גניבות, 
באזור  לממשל  המתנגדים  ופעילות  הפוליטית 

מעלים את החשש לקיומם של איומי טרור ופשעי 
סייבר המחייבים מענה ביטוחי מידי בזמן אמת.

אלון קצף, יו"ר הקבוצה אמר: "בהתאם להערכת 
על  החלטנו  החברות,  ידי  על  שנעשתה  המצב 
בנציגי  המאויש  במוסקבה,  משרד־קדמי  פתיחת 
החברות ובנציגים מקומיים על מנת לתמוך במתן 
צוות  במקום.  ללקוחותינו  ויעיל  מקצועי  מענה 
זה, יחד עם מוקדי שירות הלקוחות של החברות, 
השירותית  המעטפת  את  ייתנו   ,24/7 הפועלים 

והמענה לכל אירוע שעלול להתרחש".
הוסיף:   PassportCard מנכ"ל  אמיר,  יואל 
"פעילותה של PassportCard מבוססת על מתן 
מענה ללקוח בזמן אמת. בנוסף לכרטיס הייעודי 
שלנו  מבוטחים  שאלפי  כך  ולאור  החברה,  של 

המשרד־ פתיחת  למונדיאל,  לצאת  מתעתדים 
למתן  נוסף  צעד  הינו  הזו  בעת  במוסקבה  הקדמי 
אנו  במקום.  החברה  ללקוחות  ויעיל  זריז  מענה 
סיכון  גורמי  יכלול  הקרוב  המונדיאל  כי  צופים 
רחבים יותר מאלה המקובלים בדרך כלל בנסיעות 
לחו"ל. החשש מפיגועי טרור, פשיעה או היקלעות 
תיירים למוקדי עימות כנגד המשטר, מחייבים את 
שייתן  ראוי  נסיעות  בביטוח  להצטייד  הנוסעים 

מענה מתאים בעת הצורך".
למונדיאל  הנוסעים   PassportCard מבוטחי 
החברה  של  הלקוחות  לשירות  לפנות  יכולים 
טלפון  מכל   88003337457 חינם  חיוג  מספר  דרך 
למנוי  סקייפ  בשיחת  או  רוסיה,  ברחבי  קווי 
Passportcard travel insurance ללא תשלום.


