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האקדמיה
נגד הממונה

פרופ’ זיו רייך ,דיקן ביה"ס לביטוח במכללת נתניה ,בפניה לממונה על שוק
ההון“ :בטל המלצתך לדחות את יישום חוזר ביטוח נסיעות לחו"ל” > עמ' 2

ביטוח נסיעות לחו"ל

דיקן בית הספר לביטוח במכללת נתניה נגד
ד"ר ברקת בנושא ביטוח נסיעות לחו"ל
פרופ' זיו רייך פנה לממונה בבקשה לבטל המלצתו לדחות יישום החוזר על ביטוח נסיעות לחו"ל:
"לא יעלה על הדעת שרשות ציבורית תאפשר מצב משפטי המכשיר עבריינים למכור ביטוח
ללא רישיון" > רונית מורגנשטרן

פ

רופ' ורו"ח זיו רייך ,דיקן בית הספר לביטוח
במכללת נתניה ,פנה במכתב לממונה על
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,ד"ר משה ברקת
בו ביקש" :למנוע מצב בלתי מתקבל על הדעת לפיו
רשות שלטונית מאפשרת המשך מצב בלתי חוקי
אשר נמשך שנים ארוכות והוסדר סופית במסגרת
בג"ץ" .רייך מתייחס לטיוטת הממונה שפורסמה
בשבוע שעבר ,הממליצה להאריך לסוכני הנסיעות
את האפשרות למכור כיסויי ביטוח נסיעות לחו"ל
ללא רישיון סוכן ביטוח עד יולי  .2019רייך טוען כי
על הרשות לבטל את הטיוטה ולקבוע כי על סוכני
הנסיעות לפעול על פי החוזר בלבד.
במכתבו ,מדגיש פרופ' רייך כי "התנהלות זו,
בה מבקשת הרשות להאריך לסוכני הנסיעות את
הפטור הן לתקופה רטרואקטיבית מיום 18.10.2018
והן לעתיד עד ליום  19.7.2019אינה סבירה ואינה
מידתית .קל וחומר כאשר ברור לכל כי רשות
שלטונית נדרשת לפעול בצורה חוקתית ולמנוע
מצבים א־נורמליים לפיהם בחסות רשות שלטונית
מתאפשר מצב בלתי חוקי ,אשר מוסכם וברור לכל
כי עסקינן בהתנהלות שנוגדת את החוק ובמהותה
הינה התנהלות עבריינית של מכירת ביטוח ללא
רישיון סוכן ביטוח ,שהמבצע אותה חשוף למאסר
של עד שנתיים" ,קובע רייך.
פרופ' רייך סוקר את פרסומי רשות שוק ההון
הקודמים בנושא מכירת מוצרי ביטוח שלא על
ידי בעל רישיון ,גם בעקבות פסיקת בג"ץ בנושא:
"תכלית הוצאת החוזרים תחת ידי המפקחת ,באה

על פי פרופ' רייך ,הטיוטה
שפרסם הממונה היא:
 בניגוד לחוזר מפורש אותו פרסמה
הרשות
 בניגוד לעמדה משפטית מפורשת של
הרשות אותה הגישה בשמה פרקליטות
המדינה לבג"ץ
 בניגוד להוראות חוק מפורשות מכוחן
פעלה הרשות והאוסרות על מכירת ביטוח
על ידי מי שאינו בעל רישיון .מצב בלתי
חוקי בחסות רשות שלטונית

ביטוח
ופיננסים
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פרופ' רייך | צילום :האקדמית נתניה

להסדיר כלשונה את אופן המכירה של מוצרי
ביטוח רק באמצעות בעלי רישיון אשר מפוקחים
על ידה מחד ,ולמנוע מצב של מכירת מוצרים
ביטוחים על ידי גופים שאינם מפוקחים על ידה
ואינם בעלי רישיון מאידך" ,מדגיש הדיקן.
על אף המלצת בג"ץ מחודש מאי  ,2018האריכה
המפקחת את המועד לעניין מכירת ביטוח על ידי
סוכני הנסיעות בפוליסות נסיעות לחו"ל עד ליום
 ,18.10.2018עקב הצעת חוק שהוגשה על ידי ח"כ
רוברט אילטוב (הבית היהודי) ,המתירה לסוכן
נסיעות למכור ביטוח נסיעות לחו"ל" :כך ,ללא
כל תנאי וללא כל דרישה ,יהפוך סוכן הנסיעות
למוכר ביטוח נסיעות לחו"ל ,אלא שהצעת החוק
לא התקדמה והסיעה שקידמה את הצעת החוק,
עברה לשבת בספסלי האופוזיציה" ,כותב רייך.
דיקן בית הספר לביטוח מדגיש שוב כי "מיום
 18.10.2018ועד ליום כתיבת פנייתי זו אסור על
פי חוק על סוכני הנסיעות לשווק פוליסות נסיעות
לחו"ל .בחודש נובמבר  ,2018פרסמה הרשות
טיוטה בנוגע להארכת התקופה ביחס לסוכני
הנסיעות באופן רטרואקטיבי מיום 18.10.2018
ועד ליום  .19.7.2019אין מקום לטיוטה האמורה,
מדובר על טיוטה שגויה שיוצאת תחת ידה של
הרשות ,זו החלטה בלתי סבירה ובלתי מידתית".

ועדה קבעה  -רק מתווך מורשה
פרופ' רייך מזכיר כי ב־ 1997מינה המפקח על
הביטוח דאז ,דורון שורר ,ועדה בראשותו של פרופ'
ידידיה שטרן ,שמטרתה הייתה לבחון את מעמדו

המשפטי של סוכן הביטוח .מסקנות הוועדה קבעו
באופן מפורש כי "חוסר התאמתו של מי שאיננו
סוכן מורשה לתווך בעסקת ביטוח עלול לבוא לידי
ביטוי במקרה של התרחשות המאורע הביטוחי.
הוועדה השתכנעה שהמקצועיות והמיומנות של
סוכני ביטוח מורשים גדולה מזו של פקידי הבנקים
או של סוכני הנסיעות .על פי המסקנות יש למנוע
את קשירתן של עסקאות ביטוח באמצעות מתווך
שאיננו סוכן מורשה ,וכל תיווך בעסקת ביטוח חייב
להיעשות אך ורק על ידי מתווך מורשה".
עוד מוסיף פרופ' רייך מתגובת הממונה הקודמת
דורית סלינגר לבג"ץ המבהירה מדוע אין לאשר
לסוכני הביטוח למכור ביטוח" :מכירת ביטוח
נסיעות לחו"ל אינה עניין טכני פשוט שאינו מצריך
שיקול דעת משמעותי כפי שטענו סוכני הנסיעות,
אלא ההיפך הוא הנכון .מדובר על מוצר ביטוח,
ולכן כל הפעולות של סוכני הנסיעות מהוות ,ללא
כל ספק ,תיווך אסור בביטוח" ,מציין הדיקן.

פגיעה בציבור המבוטחים
במכתב כותב פרופ' רייך לממונה ברקת כי "חרף
כל האמירות הללו ,חרף כל הארכות שניתנו מעבר
לעמדת הבג"ץ ,וחרף העובדה שהחוזר נכנס לתוקף
ביום  ,18.10.2018הרשות מפרסמת טיוטת חוזר
חדשה הקובעת כי היא תאפשר לסוכני הנסיעות
להפר את החוק וכעת תחת אישורה המלא של
הרשות בתואנה כי קיימת הצעת חוק".
אין כל הגיון שתחת אצטלה של הצעת חוק ,שספק
אם תעבור ,תאפשר רשות ציבורית ,אשר אמונה
על פיקוח ובקרה ,מצב משפטי המכשיר עבריינים
למכור ביטוח ללא רישיון .הרי מדובר על מדרון
חלקלק שסופו יהיה מר וייפגע בציבור המבוטחים.
"לא מתקבל על הדעת להאמין כי הגורם המאסדר,
אשר מפרט עד כמה יש לשמור על שוק הביטוח
רק עבור גורמים בעלי רישיון מפוקחים בלבד,
פתאום מוציא טיוטת חוזר מתוקן הקובע חריגים
המאפשרים מכירת פוליסות ביטוח ללא רישיון עד
להסדרת הצעת החוק .קל וחומר שאין הדבר סביר
לאחר שהחוזר כבר נכנס לתוקף ביום ."18.10.2018
מרשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון נמסר בתגובה:
"הרשות התייחסה לנושא בעבר מול הגורמים
מולם היא פועלת ואינה מעוניינת להתייחס
למכתב ספציפי זה".
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חדשות הלשכה

"משרדנו אינו מתערב בסוגיית ביטוחי
נסיעות לחו"ל"
כך לדברי השר יריב לוין בפגישה שנערכה בינו לבין הנהגת הלשכה • רוזנפלד" :הפגישה מחזקת
את מעמדם של סוכני הביטוח" > רונית מורגנשטרן

ב

פגישה שהתקיימה לאחרונה בין שר
התיירות ח"כ יריב לוין לבין נשיא
הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד אמר
השר כי חשיבותם של סוכני הביטוח אינה
מוטלת בספק בכל תחומי הביטוח לרבות
בתחום ביטוח הנסיעות“ .ביטוח זה מקצוע
אחראי ונחיצותם של הסוכנים חשובה
לציבור".
בפגישה שהתקיימה בלשכת השר
בירושלים ,השתתף גם סו"ב עזרא גבאי
חבר פורום מנהלי ההסדרים ,והיא נקבעה
בעקבות מסרים מגורמים שונים כי השר נקט
עמדה בעניין סוגיית מכירת ביטוח על ידי

מימין :רוזנפלד ,לוין וגבאי | צילום :באדיבות הלשכה

סוכני הנסיעות .יש לציין ,כי השר לוין היה זה
שביקש משרי ועדת השרים לענייני חקיקה,
לדחות את יישום חוזר "ביטוח נסיעות לחו"ל"
עד להשלמת החקיקה בנושא.
השר הדגיש בפני נציגי הלשכה ,כי משרדו
עוסק בתיירות הנכנסת ובתיירות הפנים וכי אין
למשרד יד ורגל בעניין ביטוח הנסיעות לחו"ל.
בעקבות הפגישה אמר רוזנפלד" :הפגישה
החשובה עם שר התיירות מחזקת את הדעה כי
סוכני הביטוח חשובים לציבור בכל ביטוח כולל
ביטוחי הנסיעות; האמירה של השר בעניין הזה
ברורה .סיכמנו כי נארח את השר באחד הכנסים
הקרובים שלנו כאורח הלשכה".

חדשות הביטוח

מה יגרום ללקוח להבין שהוא צריך
יותר כסף לאחר פרישה?

מיזם שיווקי מחקרי של כלל ביטוח בתחום קופות גמל להשקעה יקל על הסוכנים למכור את מוצרי החברה
בתחום • בעקבות פניית הלשכה הוסיפה כלל את פרטי הסוכן לעלון שישלח > רונית מורגנשטרן

כ

לל ביטוח מבצעת בימים אלה מהלך שיווקי
המשלב מחקר אקדמי לקידום המוצר
שלה "כלל גמל לעתיד" .שיתוף הפעולה
המחקרי מבוצע עם חוקרים בתחום הפנסיה
והמימון באוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת
פנסילבניה (וורטון) והמכללה למנהל.
צוות החוקרים כולל את ד"ר אביגיל הורוביץ
ופרופסור אורלי שדה וחוקרים נוספים מחו״ל.
משה ארנסט ,משנה למנכ"ל כלל ביטוח
הורנצ'יק ,ארנסט ושמאי – | צילומים :סיון פרג'
ומנהל חטיבת חסכון ארוך טווח ,מסביר" :אנחנו
מהי מטרת המחקר?
מנסים להוביל שינוי חשיבתי אצל המבוטחים
"להגיע לדרך האפקטיבית ביותר לגרום ללקוח
 מדוע הם צריכים קופת גמל להשקעה כדילהתגבר על החוסר הכספי הנוצר לאחר הפרישה .להבין כמה המוצר חשוב לו .זה גם ישרת את סוכני
פורש שעבד  40שנה וחסך לזמן פרישה ,אבל הביטוח שיוכלו לגייס לקוחות ביתר קלות לטובת
יכול לחיות גם  20שנה לאחר גיל הפרישה ,המוצר ,וכמובן אותנו – חברת כלל ביטוח ,בעלי
והסכומים שצבר לא יספיקו לו .עבדנו זמן רב על המוצר .מדובר בעלון מקוון ,אלא שכשאדם מקבל
בניית העלון השיווקי; בנינו כמה נוסחים – אנחנו מייל שיווקי ,הוא ברוב המקרים לא קורא אותו.
שולחים למבוטחים שונים נוסחים שונים של יש היום חוקרים שעוסקים במדעי ההתנהגות של
העלון עם משפטים שחיברו עבורנו אנשי אקדמיה .לקוחות ויודעים לומר מה בכל זאת יגרום לאדם
אלה משפטים שיהפכו את הכף מבחינת הלקוח .לקרוא את המייל ולהיות מושפע ממנו .אז בנוסף
מדובר בנוסחים שונים ,הסברים שונים לשאלה  -לחומר שיווקי רגיל שאנחנו שולחים ללקוחות,
אנחנו שותפים למחקר אקדמי שבודק את הדבר
למה אתה צריך כסף לגיל הפרישה".
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האפקטיבי ביותר שישפיע על הלקוח".
ירון שמאי ,משנה למנכ"ל כלל ביטוח ,מנהל
חטיבת לקוחות והפצה ,מוסיף" :כל המהלך הזה
בא לשרת בסופו של דבר את החיסכון הפנסיוני
של הציבור .אנחנו חושבים שהחיסכון הפנסיוני
הנכון הוא חשוב ,ולכן גם חשובה ההסברה שלו.
אנחנו מפנים את הלקוחות לסוכנים שלהם כדי
שיקבלו את המידע הנדרש והייעוץ המקצועי".

פרטי סוכן בכל עלון
בתגובה מסר סו"ב ליאור הורנצ'יק ,מ"מ נשיא
לשכת סוכני ביטוח" :זהו מיזם מבורך אשר יסייע
לסוכנים בשיווק לטובת ציבור המבוטחים .המוצר
עצמו הוא מוצר איכותי ומומלץ .אני שמח על
שיתוף הפעולה עם כלל ביטוח ומקווה שכפי שהחל
כך גם יימשך בעתיד .אני מברך על כך שהשיח
שלנו עם הנהלת כלל ביטוח פתוח והדדי ,ושאנחנו
רואים עין בעין את החשיבות בהימצאות סוכן
הביטוח בקדמת הבמה .יחד עם ירון שמאי ומשה
ארנסט הגענו להבנות מלאות על כך שפרטי הסוכן
של המבוטח יופיע על כל עלון שיישלח ,כך שהוא
יוכל לפנות אליו .אני מאחל לכולנו הצלחה רבה".

ביטוח חתונות

"גם ביטוח ביטול חתונה לא היה עוזר
לנפגעי איזיווד"

החברה לארגון חתונות נסגרה בפתאומיות והשאירה  190זוגות פגועים ששילמו לה מקדמות .הביטוח
לא מכסה מקרה כזה של פשיטת רגל של "מתווך" בין אולם לזוג שמתחתן > רונית מורגנשטרן

ה

חברה לארגון חתונות איזיווד נסגרה
לפני שבוע בפתאומיות ,אחרי שהגיעה
למצב של חדלות פירעון כאשר צ'קים
שלה החלו לחזור ,ובעליה עמית בר ציון הגיש
בקשה לפירוקה .בראיון לאתר  YNETאמר עמית
בר ציון כי יש  190זוגות שחתומים על חוזה עם
החברה ונפגעו 160 .זוגות נפגעים הם כאלה שאין
להם "מסלול מימון" ,כלומר שלא לקחו הלוואה.
זוגות אלה שילמו מקדמה של כ־ 17.5אלף שקלים
ואחרי החתונה הם אמורים להגיע לגמר חשבון.
 30זוגות נוספים הם זוגות שחתמו על "מסלול
מימון" של חברת לאומי קארד ,שכל אחד מהם
לקח הלוואה בגובה 95־ 30אלף שקל שהוזרמה
לאיזיווד .זוגות אלה איבדו את הכסף לכאורה
וכדאי להם לפנות ללאומי קארד ולנסות לקבל

ניתן להוסיף לפוליסה את הכיסויים הבאים:
… אובדן או נזק לכספים ולהמחאות שהתקבלו כמתנות
… אובדן או נזק לטבעות הנישואין
… הוצאות שחזור מסמכים והדפסה מחדש של הזמנות
… הוצאות בגין רכישת פרחים ,צילום ,תזמורת או תקליטן
סיוע מהחברה.
לדברי סו"ב יוסי הנציפר ,מומחה לביטוח כללי
למעלה מ־ 20שנה וחבר הלשכה ,בישראל קיים
ביטוח ביטול חתונה של חברת הראל ,אך הוא אינו
מכסה מקרה כזה של פשיטת רגל של "מתווך" בין

הפוליסה של הראל מעניקה פיצוי כספי עקב ביטול
אירוע החתונה במקרים הבאים:
… המקום הפך לבלתי ניתן לשימוש בשל נזק פיזי בלתי צפוי
… פשיטת רגל של מפעילי המקום
… פגעי מזג אוויר
… שיבושים בתחבורה
… פציעה או מחלה של אחד מבני הזוג
… גיוס פתאומי של אחד מבני הזוג במקרה של מלחמה
… האחריות כלפי צד ג' בגין נזקי גוף או רכוש
… ביטוח מורחב גם לפיצוי בגין מוות או נכות צמיתה
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אולם לזוג שמתחתן כמו איזיווד.
הפוליסה של הראל מיועדת לזוגות העומדים
להינשא ומעוניינים בכיסוי מפני הסיכונים
האפשריים ביום חתונתם“ .הפוליסה מכסה פשיטת
רגל של בעלי האולם ,כאמור ,וזאת רק לאחר
שהוא מציג אישורים ורישיונות להפעלת האולם
והוא עונה על כל הדרישות הרגולטוריות בנושא”,
מסביר הנציפר.

כמה עולה לבטח את החתונה?
לדברי הנציפר הפרמיה היא בהתאם לגובה
הכיסוי והיא מתחילה מ־ 1,250שקלים ומגיעה גם
עד  .5,000אגב ,ניתן לבטח את החתונה עד 24
שעות לפני יום האירוע .אריה הרמן ,יועץ לניהול
סיכונים (לשעבר מנכ"ל ביטוח חקלאי) מוסיף:
"החברה עצמה הייתה אמורה לבטח את עצמה
באמצעות ערבויות למקדמות שניתנו לה על ידי
זוגות הנישאים ,אבל כנראה שלא כך היה המצב
בחברה הזאת ואני לא מכיר .אני מבין שאיזיווד
פעלה כמו קבוצת רכישה וחשבה שהגודל של
הקבוצה יאפשר לה לתת הנחות גדולות יחסית.
לגבי ביטוח מצד הזוגות נישאים במקרה כזה – אני
לא מכיר ביטוח כזה" ,ציין הרמן.

חדשות הביטוח

הסוף להפקרות :מבחן עיוני לרוכבי אופניים חשמליים
החל מה־ 1בינואר תיאסר רכיבה על אופניים חשמליים ללא רישיון נהיגה או אישור על הצלחה במבחן
העיוני • גרטי" :יש לנו הצעה לביטוח זול יחסית שנציג לאחר ההסדרה הכוללת בנושא" > רונית מורגנשטרן

ע

כץ" .להקנות לצעירים את הידע" | צילום :ששון תירם

כיסוי מוגבל

החמרה בענישה

בלשכת סוכני ביטוח קיבלו את ההתקדמות
בתכנית הלאומית בברכה“ :כל דבר שמקדם את
ההסדרה הכוללת הוא מבורך” ,אמר סו”ב ישראל
גרטי ,יו”ר הוועדה לביטוח כללי בלשכה“ :התהליך
יביא לכך שבסופו של דבר תהיה הסדרה כוללת,
כי גם בנושא של הביטוח חייבת קודם כל להיות
הסדרה כוללת .השלב הראשון הוא הכשרת
הרוכבים בכל הקשור להתמצאות בחוקים והכללים;
השלב הבא צריך להיות רישוי אופניים ,כי אחרת
אי אפשר להתקדם בנושא ביטוח .אם לאופניים
לא יהיה מספר רישוי ,אי אפשר יהיה לבטח אותם
ואת הרוכבים .סיכמנו עם הרשות שברגע שתהיה
הסדרה כוללת ,נשב איתם על נושא הביטוח.
הביטוחים שמציעות חברות הביטוח איילון ומגדל
מוגבלים בכיסוי והפרמיה שלהם יקרה יחסית – בין
 700ל־ 1,000שקלים .הרוב לא ישלמו סכום כזה
על כלי ששווה  2,000שקלים .כיום 40% ,מרוכבי
האופנועים נוסעים בלי ביטוח חובה בגלל שהוא
יקר כל כך ,אז מה יקרה באופניים? לי יש הצעה
לביטוח זול יחסית שנציג אותו לפיקוח לאחר
שתבוצע ההסדרה ,ונוכל לבצע ניתוח אקטוארי
לאחר שלוש שנים .אנחנו כאנשי ביטוח לא נרוויח
מזה כמעט ,אבל נדרשנו לזה ,גם בכנסת ,כי חשוב
לנו לתרום גם ברמה החברתית”.

יצוין כי לפני כחודש וחצי אישרה הממשלה
הצעת החלטה שהוגשה על ידי ראש הממשלה
והשר כץ ,המאמצת את התכנית הלאומית
להגברת בטיחותם של רוכבי האופניים החשמליים
ומשתמשי הדרך .התכנית כוללת את הפעילות של
כל המשרדים והגופים העוסקים בנושא האופניים
החשמליים ומתייחסת לכשירות הרוכב והכשרתו,
החמרת אכיפה וענישה.
בנוסף ,כוללת התוכנית פעולות שנועדו להסדיר
את פעילות הרכיבה והבטיחות של הרוכבים ,זאת

מה כוללת ההסדרה בתחום
האופניים החשמליים?
⋅ הכשרת הרוכבים על ידי מבחן תיאוריה
⋅ חיוב ברישוי האופניים
⋅ החמרת אכיפה וענישה על הפרות חוק
⋅ הגבלות על שיווק כלים בלתי תקניים

אל תחפשו מתחת לפנס...
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

לקבלת פרטים נוספים ,קו חם לסוכני ביטוח03-5578822 :
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בהתאם לתנאי השירות

ל פי החלטת שר התחבורה ,ישראל כץ,
החל מה־ 1בינואר  2019תיאסר הרכיבה על
אופניים חשמליים למי שאין ברשותו רישיון
נהיגה או טרם עבר בהצלחה מבחן תיאוריה רגיל או
בחינה ייעודית לרכיבה על אופניים חשמליים.
בתחילת השבוע החל משרד התחבורה ליישם
את מבחן תיאוריה ייעודי ,המותאם לרוכבי
אופניים חשמליים ,אשר נקבעה עבורו דרגה
חדשה ( .)A3מבחן התיאוריה יכלול  30שאלות
מקצועיות הקשורות לרכיבה נכונה ,שימוש בדרך
וחוקי התעבורה .מי שיעבור בהצלחה את הבחינה
יקבל היתר נהיגה מיוחד לרכיבה על אופניים
חשמליים.
ממשרד התחבורה נמסר כי תלמידי התיאוריה
ידרשו להנפיק בתחנת הצילום כרטיס תלמיד
(טופס ירוק) לצורך ביצוע מבחן התיאוריה עבור
האופניים החשמליים .לאחר צילום הנבחן ומילוי
הטופס ,ניתן לגשת לבחינה בכל אחד מ־ 45מרכזי
בחינות התיאוריה ,הפזורים ברחבי הארץ.
תלמידי נהיגה שיעדיפו לבצע מבחן עיוני רגיל,
יוכלו לגשת למבחן התיאוריה מגיל  15וחצי ,זאת
בעקבות תקנה חדשה שנחתמה על ידי השר כץ.
"מבחן התיאוריה לרוכבי אופניים נועד להקנות
לצעירים ידע והתמצאות מוקדמים בחוקי התעבורה,
הן כרוכבי אופניים והן כהולכי רגל" ,אמר השר כץ.

לצד הגברת ההסברה בקרב הרוכבים וההורים .בין
היתר ,מדובר בתיקוני חקיקה ותיקונים מנהליים,
המחמירים את הענישה על הפרות חוק ברכיבה על
כלים דו גלגליים חשמליים ועל שיווק של כלים
בלתי תקניים ,בניגוד לתקנות התעבורה.
סמנכ"ל אגף התנועה במשרד התחבורה ,אבנר
פלור ,ציין כי משרדו ,בשיתוף משרד החינוך
והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ,הרחיבו את
הלימודים התעבורתיים בבתי הספר העל יסודיים
והטמיעו במסגרתם גם את לימודי הרכיבה הנכונה
על אופניים חשמליים.

תתפלאו ,אבל אפשר לחדש

בביטוח
סיעודי
בלעדי למגדל! נספח הבטחה למחר

רובד נוסף בהגנה על איכות ואריכות
החיים של המבוטח ומשפחתו
נספח ייחודי למגדל המעניק פיצוי גם במקרה סיעודי וגם במקרה שהמבוטח נפטר
מבלי לממש את הכיסוי הסיעודי או הספיק לקבל רק חלק מהפיצוי הסיעודי.
לבירור זכאות לקוחותיך להצטרפות ללא הצהרת בריאות עד ל 21.12.18 -
פנה עוד היום למפקח שלך במגדל

גם בביטוח בריאות ,טוב שיש מגדל מאחוריך
מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
האמור כפוף לתנאי הפוליסה המלאים .הפיצוי ישולם במקרה של מות המבוטח עד גיל 80

חדשות הביטוח

סו"ב גרטי" :קורסים הם חשובים ,אבל
כדי להתמקצע צריך סדנאות מעשיות"
יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכה אמר את הדברים לאחר סדנאות מקצועיות בתחום
ביטוח אלמנטר ⋅ גם ב־ 2019מתוכננות להתקיים סדנאות דומות > רונית מורגנשטרן

כ

־ 100סוכנים וסוכנות השתתפו בסדנא
מקצועית בתחום ביטוח אלמנטר
שהתקיימה בתל אביב ובחיפה.
בסדנא הרצה עו"ד ארז קדם ,יועץ ביטוח
ובעלים של האקדמיה הפרקטית לביטוח עסקי,
בנושא כלים פרקטיים לניהול סיכוני ביטוח בעידן
החדש .הרצאתו של עו"ד קדם התמקדה בביטוח
עסקי ובנוסף העביר הרצאה בנושא :פוליסה
לעבודות קבלנית בעידן החדש תוך התמקדות
בהתחדשות העירונית.
עו"ד ארז שניאורסון ,מומחה לדיני ביטוח
וייצוג מבוטחים בתביעות רכוש ,דיבר על איך
להימנע ולהתמודד עם מצב שבו חברת הביטוח
אינה משלמת תביעה והמבוטח זועם.
הוועדה לביטוח כללי בלשכה היא שיזמה את
הסדנאות בשיתוף עם המכללה לפיננסים וביטוח
של הלשכה .סו"ב ישראל גרטי ,יו"ר הוועדה ,אמר
לאחר הסדנאות" :השתתפות הגדולה של הסוכנים
בהשתלמות מקצועית ,ועוד בחודש דצמבר ,שזה
סוף השנה ותקופה לחוצה לסוכנים ,זה רק אומר
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משלו בת  4מפגשים על תכנים שאנחנו נבקש,
תוך ניתוחם ברמה גבוהה ,אם זה ביטוח עסקי,
ביטוח דירקטורים ועוד".

גם לעובדי הסוכנות

סו"ב גרטי | צילום :שלומי דעי

עד כמה הסוכנים צמאים להעמקת הידע בנושאים
מקצועיים".
"קורסים הם חשובים" ,מוסיף סו"ב גרטי" .אבל
כדי להתמקצע צריך סדנאות מעשיות; אנחנו
מתכוונים לקיים סדנאות מקצועיות ב־ 2019של
5־ 4שעות בנושאים ממוקדים ספציפיים .כך
למשל ,עו"ד ארז קדם יעביר לסוכני הלשכה סדנא

"בנושא תביעות תתקיים סדנא בצורה אחרת לפי
נושאים ,שגם תתאים לעובדי משרדי הסוכנים",
אמר סו"ב גרטי" .אם תביעות דירקטורים  -אז
הפקידה שעוסקת בכך תעבור את הסדנא כדי
למקצע אותה כמה שיותר .ידע זה כוח ,זה תמיד
היה נכון ,אבל היום יותר מתמיד כשמדברים על
עולם חדש של שקיפות ,של ערך מוסף של הסוכן
 אז נושא של ביטוח עסקים יכול להעלות אתקרנו של הסוכן".
"היו בסדנא גם צעירים וגם מבוגרים ,וכולם
התפעלו מרמת הסדנא ואמרו שנשארו עם טעם
של עוד .לא שהסוכנים לא יודעים את המקצוע,
אבל רצוי לרענן ,להתעדכן בשינויים ,בחריגים
בפוליסות ,מתי מתחילה תקופת התיישנות של
הפוליסה ,לחדד את הדברים" ,סיכם סו"ב גרטי.

חדשות הביטוח

רווח נקי של כ־ 56.5מיליון שקלים לאיילון
אחזקות בחודשים הראשונים של השנה
בתשעת החודשים הראשונים של  2018עשתה החברה רווח נאה ,זאת לעומת הפסד
של כ־ 27מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד > רונית מורגנשטרן

א

יילון אחזקות ,חברת האם של איילון
ביטוח ,עשתה רווח נקי בתשעת
החודשים הראשונים של השנה
שמסתכם בכ־ 56.5מיליון שקלים ,לעומת הפסד
של כ־ 27מיליון שקלים בתקופה המקבילה
אשתקד .בנוסף ,ברבעון השלישי של השנה ,הרווח
הכולל היה  19.7מיליון שקלים ,לעומת הפסד של
כ־ 35.5מיליון שקלים ,ברבעון המקביל אשתקד.
התשואה על ההון של איילון אחזקות במונחים
שנתיים הינה כ־.10.4%
עודף ההון של איילון ביטוח במשטר הסולבנסי
לשנת  2017הינו כ־ 225מיליון שקלים ,המהווה
יחס כושר פירעון של  .120%בהתחשב בתקופת
הפריסה עולה עודף ההון של איילון לכדי כ־549
מיליון שקלים ,המהווה יחס כושר פירעון של
.177%

שיפור משמעותי בתחום הבריאות

אריק יוגב ושלמה גרופמן | צילום :אייל גוזיאל ,יח''צ

הרווח הביטוחי בתקופת הדו"ח הסתכם לכ־75.5
מיליון שקלים לעומת  21.4מיליון שקלים בתקופה
המקבילה אשתקד  -גידול של כ־ .254%עיקר
השינוי הינו בתחומי ביטוח הבריאות ,שבו מציגה
החברה רווח של כ־ 19.7מיליון שקלים לעומת
הפסד של כ־ 12.2מיליון בתקופה המקבילה
אשתקד .וכן ,בתחום ביטוח חיים ,שבו מציגה החברה
רווח של כ־ 11.3מיליון שקלים ,לעומת הפסד של
כ־ 26.5מיליון בתקופה המקבילה אשתקד .בביטוח
כללי הרווח הסתכם בכ־ 53מיליון שקלים ,לעומת
 85מיליון בתקופה המקבילה אשתקד.
יו"ר איילון אחזקות ,שלמה גרופמן ,המוביל בין
השאר את התוכנית האסטרטגית לביסוס ופיתוח
עסקי הנדל"ן של הקבוצה ,ציין כי "אנחנו גאים
בתוצאות המצוינות שהשגנו מתחילת השנה,

במיוחד בתוצאות תחום הביטוח הכלולות בדו"ח
המאוחד של איילון אחזקות ,הנמצא תחת ניהולו
של מנכ"ל איילון ביטוח ,אריק יוגב ,ועובדי
החברה .אנחנו ממשיכים לקדם בשיתוף פעולה
מלא את התוכניות האסטרטגיות כפי שהבטחנו
למשקיעי החברה .בחודש ספטמבר האחרון
רכשה החברה את 'בית דרום אפריקה' במתחם
הבורסה ברמת גן במחיר של  45.5מיליון שקלים,
עסקה הצפויה להניב לחברה תשואה שנתית של
 ,7%וכבר בזמן הקרוב נוכל לדווח על הרחבת
ההשקעות בתחום הנדל"ן".
אריק יוגב מוסיף כי "התכנית האסטרטגית
שהטמענו מניבה תוצאות גם בשורת הרווח.
אנו מתמקדים בפיתוח עסקי מוכוון רווחיות.
השלמנו טיוב משמעותי של תיק הביטוח הכללי

הוותיק שלנו וזה רבעון רביעי ברציפות שאנחנו
נהנים מרווחיות משמעותית בענף הבריאות ,תוך
המשך מגמת הצמיחה בפעילות העסקית בתחום.
גם בתחום ביטוחי החיים השלמנו מהפך מהפסד
לרווח ,תוך חיזוק ההון של החברה".
יש לציין כי בסמוך לפרסום הדו"חות אשררה
חברת מדרוג לאיילון ביטוח את הדירוג ,A2
כשהאנליסטים של מדרוג מציינים בין השאר כי
"איילון תשמר את מיצובה העסקי תוך הגדלת
הפרמיות המורווחות בשיעור מצטבר של 12%־8%
ביחס לשנת  ,2017עם שונות בין המגזרים השונים,
כאשר פוטנציאל הצמיחה ינבע להערכתנו בעיקר
מענפי הבריאות והחיים” .בנוסף ,חשוב לציין כי
לאחר תקופת הדו"ח החל מר מוקי אברמוביץ
לכהן כיו"ר דירקטוריון איילון חברה לביטוח.

חדש ובלעדי! באמצעות What sApp

₪88

ביטוח לנהג נוסף
ל 4-ימים
בכל דרך שנוחה לכם!

למספר 055-7002220

גם באמצעות  SMSלמספר055-7002220 :
גם באתר הראל בכל עמודי התוכן של תחום הרכב
גם בטלגרם "הוספת נהג ל 4-ימים"

ההרחבה מתאפשרת בענפים  27 ,17ו .30-לפוליסות קיימות בהראל ששולמו בכרטיס אשראי ולרכבים שערכם עד  .₪ 300,000התנאים המלאים
והמחייבים הינם התנאים המופיעים בפוליסת הביטוח.
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ביטוח סיעודי

“התהליך יהיה משופר והוגן יותר” בעקבות
חוזר איסור חקירות חולים סיעודיים
סו”ב איגור מורי וסו”ב דב ברומר מנתחים את המצב שלאחר הוצאת החוזר
שצפוי להילחם בפריצות הקיימות בתחום הביטוח הסיעודי

ב

תביעות ביטוח סיעודי ,חברות הביטוח
זרעו רוח וקצרו סופה .חוזר רשות
שוק ההון שיצא בשבוע שעבר משפר
באופן משמעותי את ההסדרה של הפריצות
הקיימות בתחום החשוב הזה .סירובן של חברות
הביטוח לאשר תביעות סיעוד מוצדקות בשנים
האחרונות ,והקשיים שהרימו בפני המבוטחים
בתהליך ההגשה גרמו למחוקק להתחיל לחקור
את הנושא ,וכך התעורר גם הפיקוח על הביטוח.
לאחר דיון טעון בכנסת יזמה רשות שוק ההון
תיקון לחוזר הביטוח הסיעודי ובו מספר שיפורים
משמעותיים לטובת המבוטח ולטובת הוגנות
תהליך יישוב התביעות .ההוראות מקטינות את
הטרחה מצד המבוטח שלרוב הוא מבוגר וחלש
ונלחם בפרקטיקות פסולות של חברות הביטוח.
התהליך ,על פי החוזר ,יהיה פשוט יותר והוגן
יותר ,הבודקים לא יהיו תלויים בחברות הביטוח
והרשימה שלהם תורחב באופן משמעותי.
כמו כן ,ניתן יהיה לחסוך בדיקות כפולות על
ידי שימוש בנתונים והערכות שכבר קיימות
בתיק הרפואי של המבוטח ,שבוצעו על ידי
הביטוח הלאומי או חברת ביטוח אחרת .חקירה
תיפתח רק לאחר שחברת הביטוח נוכחה לדעת
כי יש חשד ברור למעשה תרמית ולא כמעשה
שרירותי בשיטת המצליח .גם בהליך חקירתי
לא יתייחסו ליכולת רגעית של המבוטח לעשות
פעולה כזו או אחרת כמו קימה ארעית או
ירידה במדרגות ,אלא ליכולתו לעשות פעולות
הנדרשות כדבר שבשגרת יומו .באופן כללי
הפיקוח דורש מהחברות לגלות סובלנות כלפי
הלקוחות החלשים שלהם ,ולבחון את התפקוד
באופן ממשי ומהותי ולא דווקני ומספרי .על
כל אלה יש לברך ולחבק את ראש רשות שוק
ההון החדש ,ד”ר משה ברקת ,שבחר בנושא זה
כראשון בו הוא מטפל ברצינות בקדנציה שלו.

הפרשנות לחשד לתרמית עדיין
נתונה לחברת הביטוח
אז האם הבעיה נפתרה? עדיין הדרך ארוכה .יש
לשים לב כי החוזר נותן דרגת חופש לא מבוטלת
לחברת הביטוח בתהליך בחינת התביעה.
הגדרות בפוליסות מתקופות שונות נבדלות זו
מזו ולכן לא תמיד הערכה אחת של בוחן ,בתיק
תביעה של הפוליסה של קופת חולים למשל,
תיתן מענה לתביעה אחרת בפוליסה ממקור
ותיק יותר .הפרשנות של חשד לתרמית עדיין
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יישומו של החוזר
יהיה תלוי קודם כל
באכיפה שלו .על
רשות שוק ההון
להפוך כל אבן,
לתקוף כל עוולה
בדרך ,להעניש
כל אחד שפגע
במבוטח התובע

דב ברומר ואיגור מורי | צילום :סטודיו עדיף

נתונה לשיקול דעתה של חברת הביטוח ,ובאופן
כללי אף חוזר לא יכול למנוע התנהגות חזירית
וחסרת מצפון של גוף כלכלי ענק בעל משאבים
ללא גבול.
יישומו של החוזר יהיה תלוי קודם כל באכיפה
שלו .על רשות שוק ההון להפוך כל אבן ,לתקוף
כל עוולה בדרך ,להעניש כל אחד שפגע במבוטח
התובע .יש להשתמש יותר בחוות דעת של בוחני
הביטוח הלאומי ,הרי כל חולה סיעודי הנזקק
לעובד זר עובר בדיקה של הביטוח לאומי ואין
כל סיבה שיאלץ לעבור ולא בדיקה אחת נוספת
מעבר לכך .אין להעלות על הדעת שחוות דעת
של שניתנה לחברה אחת לא תהיה קבילה בחברה
אחרת בגלל הבדלים סמנטיים בהגדרות סיעוד –
גוף החולה הסיעודי הוא אותו גוף בכל החברות.

התביעות שהניע את כל המהלך בכנסת וברשות
שוק ההון יש מאפיין ייחודי .לרוב המשמעותי
של הדחיות יש משהו משותף  -אלה תביעות
בפוליסות קולקטיביות של קופות החולים או
ארגונים שהמעורבות של הסוכן בהן איננה כלל
או שואפת למינימום .סוכן הביטוח הוא הגורם
המגשר ,פותר הבעיות ,מקדם התהליכים .הוא זה
שיגרום במקרים רבים לתביעה להיסגר בתשלום
מלא שלה ,ללא הגעה להליכים משפטיים
מייגעים וארוכים .מומלץ לשקול הקמת ועדה
אתית מקצועית בשיתוף הסוכנים שתגשר בין
המסורבים לחברות הביטוח .בנוסף ,העצמת
כוחו של סוכן הביטוח מול החברה תתרום רבות
לרווחת החולים הסיעודיים שתובעים את המגיע
להם בערוב ימיהם.

רוב הדחיות בביטוח הקולקטיבי
של קופות החולים

הכותבים הם :סו"ב איגור מורי ,יו"ר ועדת הבריאות
והסיעוד של לשכת סוכני ביטוח

בואו נחזור למקור הבעיה ונבחן עוד היבט
בתביעות סיעוד מול חברות הביטוח .לגל דחיות

סו"ב דב ברומר ,יועץ מיוחד לסיעוד לנשיא לשכת
סוכני ביטוח

מקום
שנה שניה ברציפות

חדשות הביטוח

עופר ברנדט ,משנה למנכ"ל והאקטואר הראשי
בכלל ביטוח ופיננסים ,הודיע על פרישה מהחברה
> רונית מורגנשטרן

ל

אחר  18שנים בחברה הודיע עופר
ברנדט ,משנה למנכ"ל והאקטואר
הראשי בכלל ביטוח ופיננסים ,על
כוונתו לסיים את תפקידו ולפרוש מהחברה.
ברנדט יסיים את תפקידו ב־ .2019במהלך השנים
כיהן כחבר הנהלה בכפיפות למנכ"לים שונים
שהיו לאורך התקופה  -אביגדור קפלן ,שי
טלמון ,איזי כהן ויורם נוה .כמו כן ,כיהן ברנדט
כחבר בדירקטוריונים של חברות הבת בקבוצה.
לפני שהצטרף לכלל ביטוח שימש כאקטואר

בכל שנותיי בחברה מצד מנהליי ,עובדיי,
יועץ בלונדון במשך  12שנים.
עמיתיי להנהלה והדירקטוריון ומאחל
אגף האקטואריה בניהולו של ברנדט
לקבוצת כלל ביטוח ופיננסים הצלחה
ריכז את כל מגזרי הפעילויות של ביטוח
מרובה בעתיד" ,סיכם ברנדט.
חיים ,פנסיה ,בריאות וביטוח כללי.
יורם נוה ,מנכ"ל החברה ,ציין:
"לאחר תקופה משמעותית מאוד
"אני מודה לעופר על שנים רבות
בקבוצת כלל ,תקופה מרובת עשייה,
של עשייה ,על תרומתו המשמעותית
אתגרים והישגים ,בה הפכה כלל ביטוח
כאקטואר וכמנהל בכיר להצלחת
לבית עבורי ,אני מסיים פרק משמעותי
ברנדט
הקבוצה והישגיה ,ומאחל לו הצלחה רבה
בחיי ומתפנה לאתגרים חדשים .בהזדמנות
זו ,אני רוצה להודות על הבעת האמון שקיבלתי בהמשך הדרך".

אחד על אחד

“מעמדו של סוכן הביטוח חזק יותר היום מבעבר”
גדי בן חמו ,סמנכ”ל בכיר במנורה מבטחים ,מסכם עשר שנות שת”פ עם הלשכה בתחום הבריאות
> רונית מורגנשטרן

ח

| צילום :אסנת בן חמו

ברת מנורה מבטחים ,שהיא הצומחת
ביותר בשנים האחרונות בתחום
הבריאות ,משתפת פעולה עם לשכת
סוכני ביטוח בכנס הבריאות השנתי של מחוז
חיפה והצפון כבר עשר שנים .מי שמוביל את
שיתוף הפעולה מצד מנורה הוא גדי בן חמו,
סמנכ”ל בכיר בחברה ,שמספר כי מדובר כבר
במסורת“ :אנחנו בונים ביחד את התכנים,
מזמינים את המרצים הכי טובים בתחומים שונים
ויוצרים השתלמות של יום שלם שכוללת תכנים
מקצועיים ומגוונים בנושא הבריאות”.
לדבריו ,יש למנורה שיתוף פעולה הדוק עם
לשכת סוכני ביטוח“ :בנוסף לכנסים ,אנחנו
עורכים הדרכות בקמפוס שבבניין החדש של
מנורה ברמת גן ובמחוזות הצפון ואחרים ,אליהן
מוזמנים סוכני הלשכה ,גם כאלה שאינם סוכנים
של מנורה ,כדי להעלות את רמת המקצועיות
שלהם .אנחנו מאוד מאמינים בחשיבות של
מקצועיות הסוכן ,במיוחד בעידן החדש ,שבו
הסוכן חייב להיות מקצוען”.
מהו סוד ההצלחה שלכם בתחום שבו יש
פוליסה אחידה?
“פוליסת הבריאות שלנו היא הפוליסה הטובה
ביותר בשוק ,וכך אומרים עליה גם בענף כולו,
כולל מומחים מתחום הבריאות שלא עוסקים
בביטוח .היא הפוליסה הכי רחבה בכיסויים שלה
ואנחנו שוקדים כל הזמן על מוצרים חדשים
בתחום .פוליסת הבריאות הבסיסית היא אמנם
אחידה ,אבל השוני בין החברות הוא בהרחבות.
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בן חמו“ .הפוליסה שלנו היא הטובה ביותר בשוק״

כך למשל ,הפרק הראשון בפוליסה שעוסק
במחלות קשות ,אצלנו אפשר לתבוע את הכיסוי
יותר מפעם אחת ,בשעה שבכל השוק ניתן לתבוע
פעם אחת בלבד את הפוליסה בתחום זה”.
איך אתה רואה את עתיד הסוכן בעידן
הדיגיטלי?
“התקופה היא תקופה של התעצמות של התחרות
וכולנו חווים את זה .דווקא היום מעמדו של סוכן
הביטוח יותר חזק ונכון יותר שהוא יהיה בתמונה.

לכן ,לא יכול להיות שבשוק כזה תחרותי ופרוע,
כשהמבוטח יכול בקלות ליפול בין הכיסאות ,סוכן
הביטוח לא יהיה מקצוען .כל פעם יוצאים מוצרים
חדשים שמגדילים את פעילות הסוכן ולכן מקומו
חזק ונחוץ יותר דווקא היום הרבה יותר מבעבר”.
איך מתמודדים עם החברות הדיגיטליות?
“אנחנו מפתחים כלים דיגיטליים שישרתו גם
את הסוכנים ,שיוכלו לפנות באמצעים דיגיטליים
ללקוחות שלהם .זה גם אמור לפתור בעיות –
נכון שתהיה תחרות מול החברות הדיגיטליות
הישירות ויהיו כאלה שייפגעו כתוצאה ממנה.
עם זאת ,אני מאמין שהכיוון יהיה כזה שחלק
מהדברים ייעשה בצורה ישירה בחברות וחלק
אחר על ידי הסוכנים.
“הדיגיטציה דווקא תסייע לסוכן ,שהיום עושה
את כל פעולות המכירה ,השיווק והשירות
שדורשים עבודה משרדית ומנהלית רבה.
במצב כזה הסוכן נדרש לפעילות רבה ולכן
נדרשת לו גם עמלה גבוהה .העתיד יהיה כזה
לדעתי ,שסוכן הביטוח יצמצם את כל הפעילות
האדמיניסטרטיבית הנדרשת לטיפול בלקוח,
שתיעשה באמצעים דיגיטליים .זה יביא לצמצום
הוצאות מה שיאפשר לו לקבל עמלה פחות גבוהה
ולהיות אטרקטיבי מול החברות הישירות .בנוסף,
הוא יתפנה להתמקצעות ולתחומים נוספים
שיביאו לו הכנסה נוספת .הסוכן יוכל לחסוך
הרבה מהפעילות שעולה לו היום הרבה כסף ,גם
במכירה וגם בשירות השוטף ,והוא יימדד על ידי
הלקוחות על פי המקצועיות שלו והשירות”.

חדשות הביטוח

"הפניקס זהיר" :ביטול השתתפות
עצמית והנחות לגילאי  21ומעלה

בתכניות הביטוח של החברה גם מבוטח שהגיש תביעה אחת בארבע השנים האחרונות יהנה
מתעריף בסיסי הזהה לזה שמשלם מבוטח ללא תביעות > רונית מורגנשטרן

ה

פניקס הודיעה לסוכניה כי החל מה־1
בינואר  2019תינתן למצטרפים חדשים
הנחה של  15%ב"הפניקס זהיר" (מקיף)
בגין ביטוח חובה לגילאי  21ומעלה .מדובר
בשיפור בתכנית ,שכן עד היום ההנחה ניתנה
למבוטחים בגילאי  24ומעלה .בנוסף ,מצטרפים
חדשים לפוליסות "הפניקס זהיר" (מקיף) ותכנית
"רכב שני" ייהנו גם מכיסוי ביטול השתתפות
עצמית בחינם .כיסוי זה יינתן ללא תוספת תשלום
בפוליסות חדשות שתאריך תחילתן מה־ 2בדצמבר

האחרונות יקבל בביטוח מקיף תעריף
ועד ה־ 1בינואר .2019
בסיסי זהה לתעריף של מבוטח ללא
ב"הפניקס זהיר" ניתן לבטח נהגים
תביעות בשלוש השנים האחרונות.
מגילאי  21ומעלה ,בעלי ותק נהיגה
שלמה מילר ,סמנכ"ל בכיר ומשנה
מעל שנה ,וכן מבוטחים עם תביעה
למנהל תחום ביטוח כללי בהפניקס,
אחת בשלוש שנים האחרונות או נהגים
מסר" :מוצר הדגל של ענף הרכב
עם שנתיים אחרונות נקיות מתביעות.
מילר
בחברתנו' ,הפניקס זהיר' ,ממשיך להתחדש
כמו כן ,גם בתכנית "הפניקס זהיר" וגם
בתכנית "רכב שני" ,חל המהפך החיתומי מעת לעת .השיפורים החדשים בתנאי הפוליסה
הייחודי עליו הכריזה הפניקס לפני כחצי שנה ,יהוו נדבך נוסף להפיכת המוצר לאטרקטיבי
ולפיו מבוטח שהגיש תביעה אחת בארבע השנים וייחודי גם לנהגים בגילאי  21ומעלה".

דואגים לעתיד

מקדימים תרופה למכה :אלו יתרונותיו
של ייפוי הכוח המתמשך

תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מקל על קרובי המשפחה במצב
שבו חולה אינו כשיר לקבל החלטות באופן עצמאי > עו"ד ליאור וימן

ב

צילומים :פאביאן קולדורף ,גיא קרן

מרץ  2016הוכנס תיקון משמעותי לחוק
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
(התשכ"ב־ ,)1962המכונה "רפורמת ייפוי
הכוח המתמשך" (תיקון מס'  ,18התשע"ו־.)2016
התיקון החדש מעניק למעשה לכל אדם מעל גיל
 ,18את האפשרות להחליט מראש מי יהיה אחראי
לענייניו ומה יעשה בהם ,במידה שיגיע למצב שבו
לא יוכל לקבל החלטות בעצמו.
בכדי להבין את החשיבות הגדולה שיש לחתימה
על ייפוי כוח מתמשך ,יש לזכור שמאז ומתמיד זכאי
כל אדם בוגר וכשיר משפטית לקבוע כיצד יתנהלו
חייו ורכושו – הן בעודו בחיים והן לאחר מותו
(באמצעות צוואה) .אך מה באשר לזכות זו במקרים
שבהם אותו אדם בוגר אינו כשיר לקבל החלטות
בעצמו? אם מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו ואם
כתוצאה מכך שהפך לסיעודי או סובל מדמנציה?
במקרים כאלו נאלצו קרובי המשפחה לגשת לבית
המשפט ולבקש שימנה אפוטרופוס שיוכל לקבל
בשם ועבור החוסה ,החלטות הנוגעות לרכושו,
למצבו הבריאותי ואף לניהול השוטף של אורח
חייו .מצב שגרם לא פעם לכך שהדברים התנהלו
באופן שונה מזה שרצה החוסה .וכאן חשיבותו של
ייפוי הכוח המתמשך.
התיקון לחוק מאפשר ,כאמור ,לאדם בגיר וכשיר
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באמצעות חתימה על ייפוי כוח
מתמשך ניתן לקבוע מראש:
מי ימונה לאפוטרופוס
מהם תחומי האחריות שיופקדו בידי
האפוטרופוס העתידי
הוראות מדויקות לגבי כל אחד
מהתחומים
לחתום על "ייפוי כוח מתמשך" אצל עו"ד שעבר
הכשרה ייעודית והוסמך לכך על ידי האפוטרופוס
הכללי .ייפוי הכוח המתמשך הוא מסמך משפטי
שדומה במהותו לצוואה ,אך מתייחס למצב שבו
יהפוך האדם לבלתי כשיר ולא יוכל עוד לקבל
החלטות באופן עצמאי.
באמצעות חתימה על ייפוי כוח מתמשך יכול כל
אדם לבחור ולקבוע מראש מי ימונה לאפוטרופוס
שלו ,כשניתן למנות יותר ממיופה כוח אחד (לכל
תחום או לכולם יחד) .בנוסף ,יכול אדם לקבוע
שמישהו בעתיד יחליף את מקומו של מיופה הכוח.
מהם תחומי האחריות שיופקדו בידי האפוטרופוס
העתידי  -התיקון לחוק מאפשר למנות אפוטרופוס

כללי או להפריד בין שלושה סוגי ייפויי כוח
מתמשכים בהתאם לעניינים שלגביהם מעוניין
האדם לקבוע :ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים,
ייפוי כוח מתמשך בעניינים רפואיים וייפוי כוח
מתמשך בענייני רכוש.
מה ייעשה בכל אחד מהתחומים – כך למשל,
בחתימה על ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים,
יכול האדם לקבוע דברים עקרוניים (כגון האם
ברצונו לעבור למוסד סיעודי או להישאר לגור
בביתו) ,לצד פרטים קטנים והוראות מדויקות הן
באשר לאורח חייו היומיומי (כגון מי יכול לבקר
אותו ,כמה פעמים ביום הוא רוצה לצאת לטייל
ועוד) והן באשר לעניינים רפואיים שונים .בחתימה
על ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש ,יכול האדם
לקבוע למשל האם ברצונו לשלם שכר לאפוטרופוס
שבחר ,האם להשכיר את נכסיו ,למי לאפשר משיכה
מחשבונות הבנק ,לאלו צרכים ועוד.
אין ספק כי ייפוי כוח מתמשך מחזק את זכותו של
כל אדם לקבוע כיצד ייראו חייו ,גם במקרה שבו
לא יוכל לקבל החלטות לגבי עצמו.
הכותב הינו עו"ד ,עוסק בדיני נזיקין ביטוח ורשלנות
רפואית ושותף בפירמת קן־דרור הראל ושות'
 היועצים משפטיים של חברי לשכת סוכניביטוח במחוז דרום ,שפלה חיפה והצפון.

משולחנו של היועמ"ש

ייצוגית כפל הביטוח בביטוחי
מבנה והקשר להר הביטוח
עו"ד עדי בן אברהם מנתח את המצב הקיים בתחום ביטוחי המבנה ומסביר כיצד
התייעצות עם סוכן תמנע את הכפל הביטוחי > עו"ד עדי בן אברהם

ב

כנס אלמנטר  ,2018שנערך בחודש
נובמבר באילת ,הבהרתי על הבמה
המרכזית את הצורך לערוך בדיקה
בהר הביטוח גם בעת חידוש ביטוחי מבנה .היה
לי חשוב להפריך טענות ואמירות מצד גורמים
שונים שסברו שאין צורך בהר הביטוח לגבי
חידושי מבנה .באותו מעמד גם סיפרתי על הישג
שאותו הובילה הנהגת הלשכה בכך שלאחר
בירור בהר הביטוח בעניין דירות ,במהלך השנה
הקרובה ,וככל הנראה ,באוקטובר  ,2019ישתנה
החוזר כך שסוכן הביטוח לא יידרש לבדיקה
מחודשת בהר הביטוח ,ואני אעדכן לאחר
שיבוצע תיקון לחוזר.
השבוע ,התבשרנו על תובענה ייצוגית שהוגשה
כנגד שלוש חברות ביטוח וארבעה בנקים
שונים למשכנתאות בישראל .לטענת התובעים
הייצוגיים ,מטרת התובענה לתקן את המצב הקיים
בשוק לפיו קיים כפל ביטוח בתחום ביטוחי המבנה
הנדרשים לצורך משכנתה .התובעים מתבססים
על עמדתו של סוכן ביטוח מטעמם אשר העניק
תצהיר בתמיכה לטענתם ולפיו:
"יודגש כי הדברים נבדקו בין היתר באמצעות
הסוכן מר ג.נ .שהינו בעל רשיון סוכן ביטוח
בישראל המנהל בפועל סוכנות ביטוח העוסקת

האם בית המשפט יתקן את המצב הקיים? | צילום אילוסטרציהshutterstock :

חברות הביטוח להחזיר את הפרמיות הכפולות.
בנוסף ,בשיחותיו של מר נ .עם סוכני ביטוח
אחרים הוא גילה שכולם נחשפו לאותה תופעה
ולהיקפיה .סוכנים אלה אינם מוכנים להעיד או

הימים בהם לקוח ביקש שרק "יעשו לו פוליסה כי הבנק רוצה"
חלפו להם ואינם עוד .סוכן הביטוח המקצועי ,יחד עם צוות עובדיו
המיומנים ,בוחן את כל צרכיו של הלקוח

צילום :גיא קרן

בתחום הרלבנטי לתובענה דנן ואשר בין יתר
עיסוקיו כסוכן ביטוח נערכו באמצעותו אלפי
פוליסות לביטוח מבנה במהלך עשר השנים
האחרונות .תצהירו של מר נ .מצורף לתמיכה
בתובענה זו.
"כפי שמצהיר מר נ .מפורשות ,המקרים של
המבקשים שיפורשו כאן אינם מקרים מיוחדים.
במהלך כעשר השנים בהן עסק מר נ .במכירת
פוליסות ביטוח הוא נתקל בעוד מאות מקרים זהים
ואולי יותר .מר נ .איננו יכול לפרט את המקרים
בשל החסיון והפרטיות של המבוטחים ,אך מדובר
במאות מקרים זהים בכל מאפייניהם לרבות סירוב
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אף להיחשף שכן פרנסתם תלויה בחברות הביטוח.
מניסיונו של מר נ .וממה ששמע מסוכנים אחרים,
ברור שמדובר בתופעה המקיפה עשרות רבות של
מקרים בכל שנה".
התובעים טוענים כי התנהלות שכזו ,בה הם
רכשו מספר פוליסות מבנה על אף שבעת תביעה
הם לא יקבלו פיצוי כפול הואיל ומדובר בפוליסה
מסוג שיפוי ,מהווה ,בין היתר ,התנהלות בחוסר
תום לב ,בניגוד לחוק חוזה הביטוח וחוק הפיקוח
על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,הפרת חובה
חקוקה ,רשלנות חמורה ,תרמית ,הטעיה ,העדר
גילוי נאות ,ניצול חוסר נסיונם של המבוטחים,

ועשיית עושר ולא במשפט.
וכלשון התביעה" :עוד בשלב המשא ומתן
טרם רכישת הפוליסה ,על חברת הביטוח לבדוק
בעצמה האם הלקוח כבר מבוטח בביטוח זהה.
הדבר נכון פי כמה לשלב הזנת הנתונים למערכת
של חברת הביטוח ו/או של הבנק ,כאשר מתגלה
הכפילות".
הסעדים שהתבקשו הינם השבה של הכספים
אשר נגבו ביתר ,ושינוי דרכי ההתנהגות של
החברות ,כאשר הערכת התובעים הינה כי הנזק
המצרפי הינו בסך של  280מיליון שקל.
כיצד תתפתח התובענה ,קשה לנבא ,אך בתחומנו,
חשוב שנזכור את הדברים הבאים :קיימת חשיבות
רבה וערך רב בפעילותו של סוכן הביטוח אשר
בוחן את התיק הביטוחי של לקוחותיו .הימים בהם
לקוח ביקש שרק "יעשו לו פוליסה כי הבנק רוצה"
חלפו להם ואינם עוד .סוכן הביטוח המקצועי ,יחד
עם צוות עובדיו המיומנים ,ידע לבחון את צרכיו
של הלקוח ,יבחן את הכיסויים הרלוונטיים לו
ויציע ללקוח את המוצר הביטוחי המתאים ביותר
ללקוח על פי הבנתו המקצועית.
בברכת חג שמח,
עדי
הכותב הינו היועץ המשפטי של הלשכה

אורית מרום ,ח"כ יצחק כהן ,ד"ר משה ברקת ,יוסי חכמי ,איזי כהן ,שלומית
%ח5ה2
שיזף,
בני
יהב ,רועי ויינברגר ,רונן טוב ,איתי ברדה ,יאיר לוינשטיין ,איציק
עוז,חהנ
עופר נוריאל ,רחלי בינדמן ,ליאור רוזנפלד ,אליצפן רוזנברג ,עמירל ב
ר
י
דורון
טל,
ל
ש
סוכני ה כת
ספיר ,מירה בר ,יובל ארנון ,איתמר פרבשטיין ,מולי הורוביץ ,קרן ביטוח
שמיר,
דפנה וינר ,אסף מיכאלי ,לירן זוהר ,אורן אל-און ,גילעד אלטשולר ,אליצפן
רוזנברג ,ברק סורני ,אורי צלאח ,יובל נוריאל ,קובי סוויסה ,אורי קיסוס ,דן
אברהם ,יפעת
שדהעדי בן
קריתעו”ד
אצילי,
,2018ברק
אביטל,
נחום ,אודי
התעופה
אווניו,
בדצמבר
דוברי ,איציק11-10
מזרחי ,גיל ארזי ,ליאור הורנצ’יק ,מיקי זכאי ,אלי שחף אורית מרום ,ח"כ
יצחק כהן ,ד"ר משה ברקת ,יוסי חכמי ,איזי כהן ,שלומית יהב ,רועי ויינברגר,
רונן טוב ,איתי ברדה ,יאיר לוינשטיין ,איציק עוז ,בני שיזף ,עופר נוריאל ,רחלי
בינדמן ,ליאור רוזנפלד ,אליצפן רוזנברג ,עמיר טל ,דורון ספיר ,מירה בר ,יובל
ארנון ,איתמר פרבשטיין ,מולי הורוביץ ,קרן שמיר ,דפנה וינר ,אסף מיכאלי,
לירן זוהר ,אורן אל-און ,גילעד אלטשולר ,אליצפן רוזנברג ,ברק סורני ,אורי
צלאח ,יובל נוריאל ,קובי סוויסה ,אורי קיסוס ,דן דוברי ,איציק נחום ,אודי
אביטל ,ברק אצילי ,עו”ד עדי בן אברהם ,גיל ארזי ,ליאור הורנצ’יק ,מיקי
זכאי ,אלי שחף אורית מרום ,ח"כ יצחק כהן ,ד"ר משה ברקת ,יוסי חכמי ,איזי
כהן ,שלומית יהב ,רועי ויינברגר ,רונן טוב ,איתי ברדה ,יאיר לוינשטיין ,איציק
עוז ,בני שיזף ,עופר נוריאל ,רחלי בינדמן ,ליאור רוזנפלד ,אליצפן רוזנברג,
עמיר טל ,דורון ספיר ,מירה בר ,יובל ארנון ,איתמר פרבשטיין ,מולי הורוביץ,
קרן שמיר ,דפנה וינר ,אסף מיכאלי ,לירן זוהר ,אורן אל-און ,גילעד אלטשולר,
אליצפן רוזנברג ,ברק סורני ,אורי צלאח ,יובל נוריאל ,קובי סוויסה ,אורי
לפרטים ולהרשמה
קיסוס ,דן דוברי ,איציק נחום ,אודי אביטל ,ברק אצילי ,עו”ד עדי בן אברהם,
יפעת מזרחי ,גיל ארזי ,ליאור הורנצ’יק ,מיקי זכאי ,אלי שחף

הוועידה ה18-

כולם יהיו שם,

ואתה?

הקדמת פרישה

רבים חולמים על פרישה
מוקדמת ,האם זה אפשרי?
התשובה לשאלה הזאת מובאת דרך סיפורה של פורשת במגזר הציבורי שאינה זכאית
לפרישה מוקדמת במימון המעסיק או פנסיה תקציבית > סו”ב אייל רחוביצקי

ש

צילום :ערן ירדני

כירים רבים חולמים על פרישה
מוקדמת .חלקם מרגישים שאינם
יכולים להמשיך לעבוד בחברה/
מערכת/מקצוע ,חלקם רוצים לבלות יותר עם
המשפחה או לטייל בעולם ,חלקם רוצים להקדים
ולהפוך את התחביב למקצוע ,וכולם רוצים לדעת
מה העלות ומה המחיר של יציאה מוקדמת לפנסיה.
השבוע אתייחס לכמה סוגיות כאלו דרך סיפור של
פורשת במגזר הציבורי שאינה זכאית לפרישה
מוקדמת במימון המעסיק או פנסיה תקציבית.
נ’ הגיעה אלי עם בעלה לאחר שיחה קצרה
בטלפון .אישה מטופחת ומסודרת ,בעלת תואר
שני שלא עוסקת במקצוע אותו למדה ,וכיום
היא נמצאת בתחושה של שחיקה משמעותית.
לנ’ יש חלום  -היא רוצה להפוך למטפלת ולעזור
לאוכלוסיות במצוקה ולא יודעת אם זה בכלל
אפשרי.
בשיחה התברר מאוד מהר כי נ’ ובעלה שימרו את
כל קרנות ההשתלמות שלהם לאורך השנים ,כי
עבדו ברציפות בעשרים וחמש השנים האחרונות,
וכי חלק משמעותי מהצבירה הקצבתית שלהם
בקרנות פנסיה ותיקות .בחישוב מהיר הגענו
למסקנה שנ’ חולמת על הקדמת הפנסיה שלה
בשנתיים שלוש ורוצה לבדוק כיצד ניתן לממן את
החלום שלה.
הבעיה הראשונה בזה היא שכיום ,לאחר 25
שנות צבירה בקרן פנסיה ותיקה ,צברה נ’ כ־50%
מתוך השכר המבוטח לפנסיה ,כלומר ,במקום שכר
ברוטו של  8,000שקלים ,היא צפויה קצבה של
כ־ 4,000שקלים ברוטו בלבד .הבעיה השנייה היא
שיש לנו פער של שלוש שנים עד תחילת קבלת
קצבת ביטוח לאומי ,ופער דומה עבור קרן הפנסיה
הוותיקה .לכן ,יש לנו פער כלכלי שמוערך
ב־ 7,000כפול  36חודשים שזה  252אלף שקלים.
נ’ חשבה שניתן להקדים את הפנסיה מהקרן
הוותיקה ,אבל כל חודש הקדמה היה מפחית
כ־ 0.55%מהפנסיה שלה ,ובמשך  36חודשים זה
היה מפחית את הקצבה בכ־ - 20%משהו שנ’ לא
הייתה מוכנה לו .בנוסף ,חשוב לזכור כי פנסיה
המתקבלת לפני גיל הפרישה חייבת במס הכנסה
וביטוח לאומי כמו משכורת רגילה ,ולכן הקצבה
בפועל הייתה אף נמוכה מזה .בקרנות פנסיה
חדשות הקדמת קצבה בשנה מפחיתה כ־7%
בממוצע בגין הקדמת הקצבה ,ולכן גם אם הייתה
לה פנסיה חדשה זה לא היה עוזר באופן משמעותי.
ניתן לעמוד בזה מבדיקה של יתרות קרנות
ההשתלמות של בני הזוג ובניתוח שלל המטרות
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הכלכליות שהציבו (תמיכה בלימודים של שני
ילדים ,רכישת רכב חדש וכדומה) ניתן היה
להקציב סך של  250אלף שקלים לצורך הקצאת
הכנסה חלופית לתקופת הגישור ,ולכן ניתן היה
לקדם את הפרישה.
בנוסף בנינו את צפי ההכנסות העתידיות של
בני הזוג ,וניתן היה לראות כי עבור נ’ פרישה
בגיל הפרישה לא תהווה בעיה כלכלית .נ’ תקבל

נ’ כיום מתכננת את הפרישה שלה שצפויה
להתרחש בחודשים בקרובים .היא בונה את העתיד
המקצועי שלה ועוברת הכשרות לצורך הגשמת
הייעוד והחלום שלה .המזל של נ’ ובן זוגה הוא
שלאורך כל השנים חסכו בצורה מסודרת ולא
מימשו חסכונות פנסיוניים לצורך כיסוי חובות,
טיולים בחו”ל או משכנתא ,ולכן היא לא חייבת
להתבסס על ההכנסה העתידית שלה כמטפלת.

צילום איוסטרציהshutterstock :

לאחר  25שנות צבירה
בקרן פנסיה ותיקה ,צברה נ’
כ־ 50%מתוך השכר המבוטח
לפנסיה ,כלומר ,במקום שכר
ברוטו של  8,000שקלים,
היא צפויה לקבל קצבה של
כ־ 4,000שקלים ברוטו
קצבת ביטוח לאומי של כ־ 2,300שקלים .ויחד
עם הפנסיה הצפויה לה של כ־ 4,000שקלים ,היא
תהיה קרובה מאוד לרמת ההכנסה שלה נטו לפני
הפרישה .לכן ,לאחר הבדיקות והקצאת המקורות,
ניתן היה להבין כי העלות המצרפית של הקדמת
הפרישה בשלוש שנים עולה על חצי מיליון שקלים
באבדן ההכנסות ,החיסכון והפרשי הקצבאות ,אך
בני הזוג יכולים לעמוד במשימה זו.

חשוב לציין כי לפורשים רבים שזכו לליווי
בשנים האחרונות לא הייתה כוונה להפסיק לעבוד,
והמטרה שלי בתהליך הייתה לתמוך בתהליך
הפרישה כך שיבטיח את מירב הזכויות שלהם
ויאפשר להם ללכת ולממש את היעדים והחלומות
שלהם בגיל הפרישה.
ובינינו ,כל פורש שממקסם את זכויותיו ופועל
נכון יוכל לשפר משמעותית את מצבו .לכן
תפקידכם הוא לשלוח אותו לתכנון פרישה כדי
שתוכלו ללוות אותו באופן מיומן ומקצועי גם
בשלושים השנים הקרובות .בזכותכם הפורש יעשה
סדר ,ימקסם זכויות ,ויחסוך עשרות או מאות אלפי
שקלים במיסוי ,רק משום שהפניתם אותו לאיש
המקצוע ,וכי אתם אנשי המקצוע המשמעותיים
שילוו אותו מהפרישה להורשה.
הכותב הוא מומחה בתכנון פרישה וחבר
ועדת הפיננסים בלשכת סוכני הביטוח

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

מחלקת את העוגה :למונייד מנסה
לתפוס נתח מעסקי הביטוח באירופה

ה

סטארט־אפ הישראלי ,Lemonade
שפעל עד כה בארה”ב ,מתכוון להרחיב
את פעילותו לאירופה ולהציג תפיסה חדשה
ביחס לביטוח .המטרה היא לתפוס בנתח משוק
הביטוח באירופה ,מתוך כוונה להפוך לחברת
ביטוח גלובלית.

הגשת תביעה
תוך מספר
דקות

מנכ”ל למונייד ,דניאל שרייבר ,מציין
כי בדומה לכך שחברות דיגיטליות הופכות
לחברות בינלאומיות ,כך גם למונייד מתכננת
להיות חברה הפועלת ברחבי העולם .הוא מציין
כי חברות הביטוח הגלובליות אליאנס ואקסא
משקיעות בלמונייד ,לכן הוא מצפה שיתייחסו
לכניסת למונייד לשוק הביטוח האירופי כמהלך
חיובי ולא כמסכן את עסקי הביטוח שלהן.
שרייבר אמר לרשת  CNBCכי המהלך יציג
מודל ביטוחי שטרם הכירו בשוק האירופאי.
הסטארט־אפ הישראלי למונייד מציע שירות
בתחום הביטוח ורוצה להתחרות בחברות
הביטוח באמצעות ביטוח מבוסס ( P2Pביטוח
עמית לעמית) הפועל ללא תיווך סוכן .כל
הפעילות עם הלקוחות מתבצעת באמצעות
אפליקציה  AIשמאפשרת להגיש תביעה ללא
הליכים בירוקרטיים מסורבלים ולסיים את
ההליך בתוך כמה דקות.

לסוכנות ביטוח דרוש/ה רפרנט ביטוח חיים ,בריאות
ופנסיה .המשרה מיועדת לבעל/ת יוזמה ורצון להצליח.
דרישות :ניסיון בביטוח חב"ת  5שנים לפחות ,הכרת
ממשקי העבודה של הפניקס ,כלל ,הפניקס ,מגדל
והראל.יתרון :רישיון סוכן .יחסי אנוש ־ מעולים ,תודעת
שירות .למתאימים מובטחת עבודה בסביבה טובה
תנאי שכר מצויינים ובונוסים קורות חיים למייל:
jobs@avivit.co.il
לסוכנות ביטוח בקריית גת דרוש/דרושה פקידת
ביטוח מנוסה בתחום אלמנטרי ,למשרה מלאה .קורות
חיים למיילshmuely.lital@gmail.com :
לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש איש
מכירות בעל רישיון או מתמחה למכירות בריאות ריסק
ופנסיוני ללקוחות הסוכנות 050־5293836
Shaulb8@walla.com
סוכנות ביטוח מובילה מתרחבת ומגייסת סוכני ביטוח
לעבודה מול כל החברות בכל ענפי הביטוח.לפרטים:
שי ־ 052־( 80333055חיפה) או לקלרה שני –
054־( 9006666מרכז)
סוכנות ביטוח מובילה רוכשת תיקי ביטוח בכל
הענפים באופן מלא או חלקי ־ מכפילי שוק גבוהים
לפרטים :שי ־ 052־( 80333055חיפה) או לקלרה שני –
054־( 9006666מרכז)
למרכז שירות פחחות וצבע לרכב של קבוצת
שגריר דרוש/ה מנהל/ת משרד מקום עבודה:
אשדוד ,תל אביב קו"ח:
job@shagrir co.il. 073־2288485/4
ועצת 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.
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ע

נק הביטוח הסיני  Anbangהפתיע
לפני שנתיים ברכישת קבוצת מלונות
פאר בארה”ב מקרן ההשקעות בלקסטון.
הסינים שילמו  5.5מיליארד דולר .כעת
קבוצת הביטוח הסינית מחפשת קונים
למלונות .לצורך המכירה ,התקשרו הסינים
עם בנק אוף אמריקה.
ענק הביטוח הסיני נמצא בבעלות ממשלת
סין מאז שהקבוצה הולאמה .זאת בעקבות
מעצרו של יו”ר הקבוצה הסינית שנשלח ל־18
שנות מאסר בשל עבירות הונאה ומרמה.
בתי המלון ממוקמים בניו יורק ,שיקאגו וסן
פרנסיסקו ומנוהלים על ידי רשת מוכרת .זו
המכירה המשמעותית של נכסי Anbang
וההכנסות ממנה יכנסו לקופת ממשלת סין
שהזרימה מיליארדי דולרים כדי לחלץ את
ענק הביטוח מקשיים פיננסיים.

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים

ענק ביטוח סיני
מחפש קונים
למלונות בארה”ב

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

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 באשדוד דרושה פקידת ביטוח
אלמנטרי מנוסה במיוחד בביטוח רכב .קורות חיים
למיילsharlitz66@gmail.com :
דרושים לסוכנות ביטון בצפון :מנהל תיק\שיווק
פנסיוני בעל רישיון ,מנהל שיווק סוכנים ופקידת שיווק
למחלקת טלמרקטינג.קו"חshay@klauzner.co.il :
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
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

שכירות משנה
להשכרה משרדים בבניין  umiראשל"צ בגדלים שונים
מ 60־  450מר  +חניות ריהוט חלקי ומלא זמינות מיידית
מחיר  60ש"ח למר  ₪ 18 +דמי ניהול 052־6882202
להשכרה  /מכירה במגדל בסר  ,4ברחוב מצדה 7
בני ברק 418 ,מ״ר ,קומה  ,22לצפון ,גמר מפואר ,פרקט
עץ ,שטוף אור ,שירותים/מקלחת באגף הנהלה2 ,
חדרי ישיבות ,נוף מהמם  8 +חניות  2 +מחסנים.

 13חדרים .אפשרות לעוד  13עמדות עבודה .חדש
לחלוטין מהקבלן .נבנה וחולק לפי צורכי סוכנות ביטוח.
לפנות 050 :־ 5212228שקד
להשכרה בפתח תקווה על ציר ז'בוטינסקי,
במקום נגיש ,חדרים (מ־ 10עד  30מ"ר) משרד/ים
מרוהט/ים ,עם כל הציוד והשירותים הנלווים
הנדרשים לסוכן ביטוח( .אינטרנט ,מרכזיה ,חדר
ישיבות ועוד)במחיר החל מ־ 645ש"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
נוספים dani@gsr.co.il
באזור התעשייה המתפתח של העיר אזור במיגדל
"אפרידר סנטר" קומה  13משרד חדש ברמת גימור
גבוהה  40מ"ר נטו .המיקום נהנה מתחבורה ציבורית
ונגישות נוחה לצירי תנועה מרכזיים לפנות לציפי
0544־ .297685מיילziperen@walla.com :

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכן ביטוח ,בעל רשיון בביטוח פנסיוני מעוניין
בשיתוף פעולה בתור מנהל מקצועי/עסקי .ליצירת
קשר talmenashetamir@gmail.com :תמיר ־
0526023136
מעוניין ברכישת תאגיד ביטוחי קיים בתחום
הפנסיוני או ברכישת תיקי ביטוחי פנסיוני כולל שיתוף
פעולה עיסקי סודיות מובטחת פרטים
למייל Shaulb8@walla.com
מעוניין ברכישת תאגיד ביטוחי קיים בתחום הפנסיוני
או ברכישת תיקי ביטוחי פנסיוני כולל שיתוף פעולה
עיסקיסודיות מובטחת פרטים למייל:
Shaulb8@walla.com

סוכנות ביטוח וותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש תיק
ביטוח חיים ו/או תיק ביטוח אלמנטרי ,סודיות מובטחת.
ydubin@bezeqint.net
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 טל052 :־8033305
סוכנות מאזור השרון מעוניינים לקנות תיק חיים
ואלמנטרי ,טל .0504835656 :הצעות לשלוח ל:
,klinair24@gmail.com
סוכן ביטוח מעונין לרכוש תיקי ביטוח אלמנטרי וביטוח
חיים פתוח לכל סוגי המודלים .מייל:
 bgol601@gmail.comנייד 0528741321
סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש
תיק ביטוח חיים ו/או אלמנטארי במגוון רחב של
אפשרויות יצירתייםdudi@gamafinansim.co.il .
050־5368629
סוכנות ביטוח צעירה אנרגטית ומצליחה מעוניינת
ברכישת תיק ביטוח חיים בעלי ניסיון בתחום סודיות
מובטחת טל' 054־ 6780806מייל:
kobe@pro־gress .co.il
סוכנות ביטוח מאזור המרכז מעונינים לרכוש תיק
ביטוח חיים ואו אלמנאטרי כולל מודלים גמישים
ארוכי טווח .הצעות למיילsilvi999999@gmail.com :
סוכנות ביטוח באזור השפלה מעוניין לרכוש תיק
ביטוח חיים/אלמנטארי /גמל טלפון 0524297816
 agins51@gmail.comסודיות מובטחת
סוכנות ביטוח מאזור המרכז מעונינים לרכוש תיק
ביטוח חיים ואו אלמנאטרי כולל מודלים גמישים
ארוכי טווח ארוכי טווח לשלוח בקשות למייל בי .פור
יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז ,וירושלים ,מעוניין
לרכוש תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי כולל מודלים
גמישים ארוכי טווח ,כולל משרדים0528741331 .
Michaele@b4־ u.co.ilסודיות מובטחת.

