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ביטוח ופיננסים

הבנות עם הפניקס
החברה לא תפנה ישירות למבוטחי סוכניה וייבנה מודל 
שיאפשר לסוכנים להתחרות בחברות הישירות < עמ' 4 

"אני מצפה 
כבר להופיע 

בפניכם"
הזמר יהורם גאון 

בראיון חגיגי לקראת 
הופעתו בכנס 

הפנסיוני באילת
< עמ' 2 

השבוע 
במפרגנים  
סו”ב יונתן לוייב מפרגן 

לצוות הרפרנטיות 
במנורה מבטחים ומספר 

על השירות האדיב 
והמקצועי שקיבל מהן 

< עמ' 6
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ביטוח 
ופיננסים

לקראת כנס ביטוח חיים ופנסיוני 2019

"כל הכבוד" 
 אין לו פנסיה, אבל יש לו סוכן ביטוח: סו"ב קובי ורדי בראיון נדיר עם יהורם גאון, שיופיע 

בכנס הפנסיוני הקרוב באילת 

פרס י וחתן  הלאומי  הזמר  גאון,  הורם 
בפני  שיריו  במיטב  יופיע  ישראל, 
משתתפי הכנס הפנסיוני הקרוב באילת.
גאון, שהשנה יחגוג 80 ושמאחוריו קריירה 
של עשרות שנים בתחום המוסיקה והמשחק, 
שרק  מרנן,  סברי  טלוויזיה  בסדרת  מככב 
בשנה החולפת עמל לטובת תפקידו המרכזי 
שעלתה  העונה  לקראת  שלה  פרקים  ב־40 
ואף  כזמר  להופעות  מבוקש  הוא  לאחרונה; 
מגיש תכנית רדיו בגלי צה"ל. הוא אף פעיל 
יהודי  מורשת  את  להכניס  ופועל  חברתית 

המזרח למערכת החינוך. 
ל"ביטוח  ראיון  לקיים  נעתר  גאון 
ופיננסים" עם המראיין סו"ב קובי ורדי, יו"ר 

ועדת כנסים ואירועים.
יהורם, אפתח בתודה והערכה על הכבוד 
באופן  אותך  לראיין  לי  שנתת  והזכות 
אישי ועל הזמן האיכותי והנדיר שניתן לי.

"תודה רבה לך קובי".
בחודש מרץ הקרוב, חברי לשכת סוכני 
לארח  ומצפים  מתרגשים  בישראל  ביטוח 
את גדול אמני ישראל בכל הזמנים, לראות 
ישראל  פרס  זוכה  את  מקרוב  ולשמוע 
על  שיש  הפרסים  כל  עטור  העברי,  בזמר 
הגלובוס, וכקונצנזוס לאומי היינו שמחים 
אישיים  פרטים  כמה  עליך  לדעת  מאד 

שעדיין לא שמענו.
"הכבוד הוא כולו שלי ואענה לך בשמחה 

רבה".
האם יש לך פנסיה? 

"לא".
מה אתה אומר על כך שרבים מהאמנים 

בישראל מגיעים לפת לחם בבגרותם?
וביקוש;  בהיצע  ב'בורסה'  מדובר   "לצערי, 

יזום  מבצע  וכל  בעניין,  לעשות  מה  אין 
אם  שמח  הייתי  לכישלון.  נדון  בנושא 
קרן  הייתה  השחקנים(  )איגוד  באמ"י 
שלא  כדי  ותיקים,  לאומנים  פנסיה 

יתביישו  בזקנתם".
יש לך סוכן ביטוח?  

"כן, בהחלט".
עשרות  של  העומס  עם  מתמודד  אתה  איך 
כזמר,  הופעות  מרנן,  סברי  של  בשנה  פרקים 
הגשת תכנית ברדיו ועוד משימות שאתה לוקח 

על עצמך? 
התמודדות  לא  וזו  תענוג,  אלא  מטלה  לא  "זו 

אלא עונג צרוף; שפר עלי גורלי והתחביב 
שלי )שירה ומשחק( הוא פרנסתי. לכן 

אני המאושר באדם".
אם היית צריך לבחור - שחקן או 

זמר?
שני  מטבע,  לאותה  צדדים  "שני 
עמודים של אותו הדף, לכן הבחירה 

אינה בין שניים".

התשתית לרעיון הציוני
ספר על המאבק שלך להביא את תרומת יהודי 

המזרח לציונות לתוך מערכת החינוך ובכלל.
פרק  להוסיף  דרישה  אלא  מאבק,  איננו  "זה 

עדות  של  והוא  חסר,  פרק  הציוני,  למעשה 
המזרח ויהודי צפון אפריקה שהיו כאן לפני 
את  חזה  שהרצל  ולפני  הראשונות  העליות 

החלום הציוני.
לעליות  תשתית  שהיוו  אלה  "הם 
המתווכים,  הקונסולים,  בהיותם  הראשונות 
הם,  לולא  החזון.  למימוש   בכספם  שסייעו 
הרעיון הציוני לא היה מתממש, אני מבקש 
א'  פרק  את  הגדול  הציוני  לסיפור  להוסיף 
שחסר. תארו לכם חמשת חומשי התורה בלי 

ספר בראשית".
שלישיית  כחבר  בהצלחה  שנים  הופעת 
אריק  של  לצדם  שרת  שם  הירקון,  גשר 
איינשטיין ובני אמדורסקי. אתה מתגעגע 

אליהם?
"מאוד".

לא עזבתי את הפוליטיקה 
- ברחתי

ראש  חקירות  על  חושב  אתה  מה 
אותן  לנטרל  צריך  האם  הממשלה? 

מהבחירות?
 - חקירות  היו  לא  אם  מאושר  "הייתי 
לדאבון לבי יש ואז אי אפשר בלי להתייחס. 
אני לא מקנא ביועץ  המשפטי שהחלטה שלו 
מדינה  ותטלטל  הארץ,  מוסדות  את  תזעזע 

שלמה".
המקומית  בפוליטיקה  קצר  זמן  היית 
המשכת  שלא  מצטער  אתה  בירושלים. 

בפעילות פוליטית כדי להשפיע?
"לא מצטער בכלל - פוליטיקה ארצית או 
עירונית, היא  מקצוע שדרוש לו אופי מסוים 
מאוד. אני  האחרון שמתאים לזה, לא עזבתי 

פשוט ברחתי".
שפינית  על  לך  ומודה  שב  אני  יקר,  יהורם 
לי  נעמת  איתי,  להיפגש  העמוס  יומך  מסדר 
ותעשיית  בפרט  הסוכנים  חבריי  ובשם  מאוד 
לך בריאות טובה, המשך  נאחל  הביטוח בכלל, 
עשייה מפוארת לעוד שנים רבות ונאחל לילדי 
הדור החדש שנולדו בשנים האחרונות שיזכו גם 
הם לגדול על שיריך, לצפות בתוכניות ובסרטים 
היפה  ישראל  מארץ  וליהנות  שלך  הבאים 

והשלמה שאתה מייצג ומשקף.
"ריגשת אותי במילותיך החמות ואני מצפה כבר 
להופיע בפניכם בכנס אילת הקרוב ב־13 במרץ. 

תודה רבה ונתראה".

 גאון על מצבם הכלכלי של 
אומנים בישראל: "הייתי שמח אם 
 באמ"י )איגוד השחקנים( הייתה 
 קרן פנסיה לאומנים ותיקים, 
כדי שלא יתביישו בזקנתם"
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חדשות הביטוח

התכנסה ה הלשכה  לנשיא  המייעצת  וועדה 
מדיניות  נושאים:  במספר  לדיון  השבוע 
השיווק  מנהלים;  ביטוח  בנושא  הרשות 
פרמיות  הורדת  ונושא  הביטוח  חברות  של  הישיר 

הריסק בביטוחי חיים.
היתר, הממונים לשעבר על  בין  בדיון השתתפו, 
פרופ'  ודורון שורר,  עודד שריד  פרופ'  ההון  שוק 
יהודה כהנא, נשיאי הלשכה לשעבר סו"ב אודי כץ, 
יו"ר הוועדה, וסו"ב שאול פסטרנק, סוכני הביטוח 
ואנשי  ברומר  ודב  קלמנזון  אריה  קליימן,  עקיבא 

הביטוח אייל זינגר ואלכס קפלון.
במאבקים  הלשכה  נשיא  את  חיזקה  הוועדה 
אופרטיביים  רעיונות  כמה  עלו  ובדיון  הצפויים 

למול רשות שוק ההון והיצרנים. 
בביטוח  צעדינו  את  להצר  מנסה  "הרשות  כץ: 
היא  למכור.  שקשה  למוצר  אותו  להפוך  מנהלים, 
כך  ידי  על  המנהלים  ביטוח  של  לחיסולו  פועלת 
כמה  לו  נגיד  הלקוח  עם  שבפגישה  דורשת  שהיא 
בתום  שלו  העבודה  כושר  אובדן  בביטוח  צבר 
אותנו  מגביל  זה  למשל;  שנה,   30 עוד  התקופה, 
בסכומים, ואז מעבר לגיל 50 יהיה לו פחות מ־75% 
זה לא  ובתום התקופה 50%.  כושר עבודה  באובדן 
קיים בקרן פנסיה. יש מישהו מהסוכנים שלא שילם 
כולנו  הדין?  משורת  לפנים  עבודה,  כושר  אובדן 
שילמנו לפנים משורת הדין. אבל בקרן פנסיה אין 
מה  כל  שלא.  או  שכן  או  זה  הדין,  משורת  לפנים 
שהם עושים זה להרוס את ביטוח המנהלים. למה? 
משום שהם סבורים שסוכני הביטוח לוחצים למכור 

אותו בגלל שיש להם עמלה גבוהה".

פגיעה בתחרות ובציבור 
"כשאני יושב עם בן אדם, אני לא יודע מראש מה 
מתאים לו – ביטוח מנהלים, קרן פנסיה או שילוב. 
חד  שוק  שנה?   30 עוד  יהיה  מה  יודע  אני  מאיפה 

מוצרי זה דבר שלילי שגם פוגע בתחרות וגם מזיק 
ללקוחות. בגיל 50־60 לא מתאים לעשות ללקוח 

חיסכון בקרן פנסיה.
"אנחנו מחזקים את ידי הנשיא במאבק בנושא 

ביטוח  מכירת  שעל  יודעים  אנחנו  זה. 
מאשר  יותר  גבוהה  עמלה  יש  מנהלים 
שישוו  אולי  אז   – פנסיה  קרן  במכירת 
את העמלות בקרן הפנסיה לזו שבביטוח 
מנהלים. הוועדה רואה בשוק פנסיה חד 

מימדי דבר שלילי".
בכיסוי  הצפוי  "השינוי  מוסיף:  קלמנזון 

את  מאוד  שיגביל  עבודה,  כושר  אובדן  ביטוח 
מוצר  את  להמית  עלול  הנרכש,  הכיסוי  גובה 
הריסק  משינויי  בהרבה  קשה  ופגיעתו  המנהלים 
צריך  שהמאבק  לנשיא  הצעתי  העמלות.  והקטנת 
נוסף  פנסיוני  מוצר  להתמקד בחשיבות הרבה של 

בשוק ועל היתרונות הרבים שיש לביטוח מנהלים 
ששוק  יתכן  לא  השונות;  הפנסיה  קרנות  פני  על 
פנסיוני משוכלל יכלול רק מוצר אחד לבחירה ומה 

עוד ששני המוצרים שונים מהותית זה מזה".

הסוכנים ישווקו
הביטוח,  חברות  של  הישירות  המכירות  בנושא 
הוועדה קיבלה סקירה מנשיא הלשכה סו"ב ליאור 
לו  ונתנה  בנושא,  הלשכה  פעילות  על  רוזנפלד 

גיבוי מלא במהלכים בהם היא נוקטת.
קלמנזון: "אומנם אני לא נתקלתי בפנייה ישירה 
זה  נעשה,  זה  ואם  ללקוחותינו  ומתוכננת  יזומה 
רוכשות  שהחברות  הלידים  שלעיתים  מכיוון 

כוללות גם לקוחות קיימים שלנו.
הביטוח  מחברות  תדרוש  שהלשכה  הצעתי 
הדיגיטליים  המוצרים  את  לשווק  לסוכנים  לתת 
בהתחייבות לתשלום עמלות בכל חידוש. בנוסף גם 
הגנה באמצעים טכנולוגיים כך שגם אם לקוח שלנו 

פנה ישירות למוקד - העמלה תשויך לסוכן". 
בנושא הפגיעה בעמלות הסוכנים בביטוחי ריסק, 
הביטוח  שחברות  הוועדה  לחברי  רוזנפלד  סיפר 
להוריד  עליהם  לוחצת  שהרשות  טוענות 
את גובה העמלות, ואילו הרשות טוענת 

שהיא לא לוחצת.
היום  עושים  שאנחנו  סוד  לא  "זה 
 – התעריף  לפי  שלא  ריסק  ביטוחי 
אנחנו מוכרים אותם בחצי מחיר. מה 
שיקרה בסוף זה שהעמלות יירדו אבל 
טובת  איפה  אז  יעלו;  הריסקים  מחירי 
הציבור? אנחנו תומכים באופן חד וחלק בנשיא 
הלשכה שאין שום סיבה לפגוע בעמלות הריסקים. 
מה רוצים מאיתנו? שאנחנו נפרוש מהענף? אנשים 
עושים עבודה והם צריכים לקבל הכנסות בגינה", 

סיכם יו"ר הוועדה. 

יו"ר הוועדה המייעצת: "הרשות 
מנסה לחסל את ביטוח המנהלים"

הוועדה המייעצת לנשיא הלשכה התכנסה השבוע לדיון והביעה תמיכה גורפת ברוזנפלד במאבקים 
בנושא ביטוח המנהלים, ביטוחי ריסק ומכירות ישירות של החברות < רונית מורגנשטרן

כץ 

מפגש ר השבוע  ערכה  ההון  שוק  שות 
מקצועי למנהלי מערכות מידע והגנת 
על  הממונה  פתח  אותו  המפגש,  הסייבר. 
רשות שוק ההון, ד״ר משה ברקת, הוקדש 
ברובו לאופן ניהול סיכוני סייבר ולהצגת 
שערכה  מתרגיל  שעלו  מרכזיות  תובנות 
להתמודדות  האחרון  בנובמבר  הרשות 
סייבר  מתקפת  עם  המוסדיים  הגופים 
ממכלול  כחלק  בוצע  התרגיל  חמורה. 
הרשות  שביצעה  ומקיף  רחב  פעילויות 
בשנים האחרונות להעלאת מוכנות גופים 

מוסדיים למתקפות סייבר חמורות.
מערכות  מנהלי  עשרות  נכחו  במפגש 
המוסדיים.  הגופים  של  סייבר  והגנת 
המרכזיות  התובנות  הצגת  על  בנוסף 
הרשות,  ידי  על  שנערך  הסייבר  מתרגיל 
סגן  בהשתתפות  פאנל  גם  המפגש  כלל 
הממונה, עבד חסדייה, ומנמ"רים מחברות 
באתגרים  שעסק  מנהלות  וחברות  ביטוח 
הרצאות  וכן  הפרק,  שעל  המרכזיים 
מערך  נציגי  מפי  מקצועיות  העשרה 

הסייבר הלאומי.

רשות שוק ההון ערכה מפגש מקצועי למנמ"רים בגופים המוסדיים

1. ביטול ביטוחי המנהלים
2. שיווק ישיר של ביטוחים 

ע"י חברות הביטוח

3. פגיעה בעמלות הסוכנים 
בביטוחי ריסק

במה נאבקת 
הלשכה?
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חדשות הלשכה

בין ל האחרון  בחודש  פגישות  מספר  אחר 
להנהלת  ביטוח  סוכני  לשכת  הנהגת 
מעמד  לחיזוק  עקרונות  סוכמו  הפניקס 
סוכני הפניקס ומתן אפשרות לסוכנים להתמודד 
בשוק הרכב התחרותי. הפניקס תמשיך לשמור על 
העיקרון לפיו החברה לא פונה בהצעות חלופיות 

ללקוחות הפניקס המשויכים לסוכני החברה.
החברה  של  הפרסומים  בכל  כי  סוכם  כן  כמו 
תשולב גם המלצה לפניה לסוכן הפניקס. בעקבות 
ובטלוויזיה  ברדיו  הפרסומים   - הלשכה  בקשת 

כבר כוללים הפניה זו.
בנוסף, בשבועות הקרובים ייבנה מודל  שיאפשר 
הפניקס  מוצרי  את  לשווק  הפניקס  לסוכני 
Smart בצורה תחרותית בענפי הרכב והדירות. 
בפניקס מדווחים כי הם נערכים לקראת תחילת 
הנכונים  הכלים  את  לסוכנים  לספק  מרץ  חודש 

להתחרות באמצעות מוצרי הסמארט.
בתקופה  לדרך  לצאת  שאמור  התהליך, 
רכב  ביטוחי  מכירת  לסוכנים  יאפשר  הקרובה, 
 Smart הפניקס  או  זהיר  הפניקס  באמצעות 

הביטוח  חברות  למול  תחרותיים  במחירים 
האחרות והחברות הישירות.

הבנה הדדית
אייל לפידות מנכ״ל הפניקס ברך על ההסכמות 
עם הלשכה והביע את אמונו כי הקשר בין הפניקס 

לסוכניה ילך ויתחזק.
כי  "שמח  רוזנפלד:  ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא 
כי  הלשכה,  עם  בעין  עין  רואה  הפניקס  הנהלת 
סוכני הביטוח ובמיוחד סוכני הפניקס הם המשאב 

ויש להמשיך לטפח  העיקרי והחשוב של החברה 
את הקשר עימם ולתת להם כלים להתחרות בשוק 
רכב ודירות מורכב ותחרותי. לפידות רואה כמונו 
את המחויבות לשלב את סוכני הפניקס בתהליכי 

המכירה הדיגיטליים".
ליאור הורנצ'יק, סגן ומ"מ הנשיא, מסר:  סו"ב 
את  צריכים  שהסוכנים  הדדית  בהבנה  "מדובר 
ואין  סוכנים  צריכות  והחברות  הביטוח  חברות 
תחליף גם לפניקס לסוכני הביטוח שלה שיידעו 

לייצג אותה נאמנה".
"אני מברך את הפניקס שהבינה שסוכני הביטוח 
ביותר  והמקצועית  האיכותית  השיווק  זרוע  הם 
גם בעידן  הולם למבוטחים  שיכולים לתת פתרון 
סו"ב  האלמנטרית,  הועדה  יו"ר  אמר  הדיגטילי", 

ישראל גרטי.
החברה  ליסוב  יו"ר  ויינשטיין,  צביקה  סו"ב 
שבעידן  הבינה  "הפניקס  כי  מסר  הכלכלית 
הדיגיטלי אין תחליף לסוכן הביטוח והלכה לקראת 
הנהגת הלשכה תוך הבנה כי חייב להתקיים שיתוף 

פעולה".

הנהגת הלשכה הגיעה להבנות עם הפניקס: 
החברה לא תפנה ישירות למבוטחי סוכניה
 ייבנה מודל שיאפשר לסוכנים להתחרות באמצעות הפניקס Smart בחברות הישירות ובחברות 

המשווקות מוצרי און ליין < רונית מורגנשטרן

בעולם, ל הראשונה  האוטונומי  הביטוח  פלטפורמת  את  שהשיקו  אחר 
שירות  ללקוחותיה  תציע   DavidShield מקבוצת   PassportCard
מלא, 24/7 ועם מענה אנושי ב־WhatsApp. שירות ה־WhatsApp יינתן 
גם ללקוחות DavidShield השוהים בחו"ל במסגרת רילוקיישן ומבוטחים 

בביטוח רפואי ארוך טווח.
לחו"ל  הנסיעות  ביטוח  כרטיס  מחזיקי  החדש,  השירות  באמצעות 
PassportCard, וכרטיס הביטוח הרפואי DavidCard, יוכלו לתקשר עם 
נציג שירות בצורה פשוטה ונוחה: בפייסבוק, בפלטפורמת Pocket, וכעת 
גם באמצעות מסרון שיאפשר מענה מהיר בקבלת השירות. בנוסף, תתאפשר 

טעינת כרטיסי המבוטחים בכסף בקרות מקרי ביטוח.
חברת  עם  מסוגו  ראשון  פעולה  לשיתוף  הודות  מתאפשר  המהלך 
תקשורת  פלטפורמות  התממשקות  המאפשר  כלי  שפיתחה   BumpYard
מרובות )לדוגמת פייסבוק, מסנג'ר, צ'אטים וכדומה( לערוץ אחד המקשר את 

הלקוח עם מוקד השירות.
החלוצי  בפיילוט  חלק  לקחת  הראשונה  החברה  הינה   PassportCard

 .WhatsApp ליישומון בישראל באמצעות ההתממשקות  והראשון מסוגו 
כך יוכלו  נציגי השירות של  PassportCard  ו־DavidShield לטפל 
במקביל בפניות מרובות של לקוחות בזמן הקצר ביותר ובמספר הערוצים 
מוקד  המחזיקה  בישראל  חברה  באף  היום  קיים  שלא  דבר  ביותר,  הגדול 

שירות לקוחות 24/7.

שירותי PassportCard יהיו זמינים ללקוחות גם 
 WhatsApp באמצעות

< רונית מורגנשטרן

לפידות. ברך על ההסכמות | צילום: הפניקס

shutterstock :לתקשר עם נציג שירות בצורה פשוטה ונוחה | צילום
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חדשות הביטוח

למה ביטוח ערכה בתחילת השבוע את ש
ה־100',  'מועדון  של  השנתי  האירוע 
את  החברה.  של  המובילים  הסוכנים 
של  היותה  מתוך  ביתי,  קונספט  ליווה  האירוע 

החברה "הבית הטוב ביותר לסוכני הביטוח".
קבוצת  נשיאת  שמלצר  עתליה  הגיעו  לאירוע 
עפרה  שלמה,  קבוצת  יו"ר  שמלצר  אסי  שלמה, 
הנהלת  אפקון,  יו"ר  רייף  וישראל  רייף־שמלצר 
ועובדי החברה ו־100 הסוכנים של מועדון ה־100, 
איתם הגיעו נשיא לשכת סוכני ביטוח סו"ב ליאור 
רוזנפלד, ממלא מקומו סו"ב ליאור הורנצי'ק, יו"ר 
הוועדה לביטוח כללי בלשכה סו"ב ישראל גרטי 

ויו"ר ועדת תקנון בלשכה סו"ב אורי צפריר.
טקס  את  החברה  ערכה  האירוע  במסגרת 
את  והעניקה  המסורתי  המצטיינים  הסוכנים 
אות סוכן השנה לשנת 2018 לטוביה הרץ; אות 
סוכנות השנה לדוד כהן, ביטוח דרום יהל; אות 
קרסו;  צידון,  למוטי  הרכב  בענף  השנה  סוכן 
זילברמן;  ליורם  הדירות  בענף  השנה  סוכן  אות 
סוכנות  כרמים  אדרי,  לענר  העסקי  הסוכן  אות 
וייסלר  לורד  השנה  פריצת  אות  לביטוח; 
אלכס   –  2018 לשנת  הזהב  וסוכנויות  גנץ 
ושלומי  לביטוח  סוכנות  אליפים  צ'רנומורדיק, 

קוך, קפלן נעים סוכנות לביטוח. 

שותפות אמיתית
אורי אומיד, מנכ"ל שלמה ביטוח בירך את חברי 
שש  לפני   ,2013 "באוגוסט  ואמר  ה־100  מועדון 
אנחנו  ה־100'.  'מועדון  של  הרעיון  נולד  שנים, 
והסוכן,  שותפים ליעדים. כל אחד מצדו, החברה 
מתמודדים עם היעדים חודש־חודש. מבחינתנו זו 
הביטוח  שענף  יודעים  כולנו  אמיתית.  שותפות 

בישראל הגיע להיקפים גדולים ולהצלחה, 
כל זאת בזכות הסוכנים". 

בדבריו תקף את החברות המסורתיות המוכרות 
זה  יקרה,  שכנראה  "מה  ואמר:  ישירה  בצורה  גם 
שיותר ויותר סוכנים שמקטינים להם את ההכנסה 
את  להקטין  כדי  יתאגדו  פשוט  מבית,  מתחרות 
להם  שקוראים  למקומות  ויגיעו  שלהם  ההוצאות 
את  להקטין  שחשבה  חברה  ואותה  סוכנויות, 
ההוצאות שלה דרך זה שהיא דרכה על העמלה של 
 – רק ברכב  ולא  יקר  ביותר  אותם  הסוכן, תקבל 
בדירות, בעסקים, בסיכונים. כי היא תקבל אותם 

דרך הסוכנויות". 
ביטוח  שלמה  למנכ"ל  משנה  שמלצר,  טובי 

סוכנים".  חברות  על  "לשמור  מהסוכנים  ביקש 
חלק  להיות  הפך  ה־100'  "'מועדון  אמר:  עוד 
משמעותי מאוד בפעילות החברה, וחברי המועדון 
הפכו להיות חוד החנית של הסוכנים שלנו. שנת 
2018 הייתה שנה טובה ומוצלחת ביותר בתולדות 
החברה, וזה בזכות של כל מי שיושב פה. אני שמח 
וגאה שכל שנה, בחגיגת האירוע, אנחנו מספרים 
החברה.  בהשיגי  השיפור  ועל  התוכניות  על 
מקווה שבעזרתכם נמשיך לספר על זה גם בשנים 

הבאות". 
בכפר  "ואלי"  באולמי  נערך  השנתי  האירוע 
סבא, במהלכו נהנו הסוכנים מארוחת ערב חגיגית 

ומופעה של קרן פלס.

מנכ"ל שלמה ביטוח: "ענף הביטוח בישראל הגיע 
להיקפים גדולים ולהצלחה, כל זאת בזכות הסוכנים"

בדבריו תקף אורי אומיד גם את החברות ש"דורכות על עמלות הסוכן" ‰ כמו כן, 
נערך באירוע גם טקס סוכנים מצטיינים < רונית מורגנשטרן

צוקר | צילום: 
באדיבות מגדל

מימין: אסי, עתליה וטובי שמלצר | צילום: באדיבות הלשכה 

!
073-2007443
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מבטחים י למנורה  להודות  "ברצוני  ונתן: 
והמקצועי  הטיפול המסור  ביטוח בע"מ על 
חיים,  ביטוח  בתחום  למשרדי  שמוענק 
פנסיה ובריאות. אנו מקבלים שרות מכל חברות 

הביטוח ולקוחותינו נהנים משרות טוב".
"אך במנורה ישנם מספר עובדים יוצאי דופן", 
שורצבר  לנעה  מיוחדת  "תודה  לוייב.  אומר 
מחוז  חיים  ביטוח  בצוות  האישית  הרפרנטית 
דרום, המעניקה למשרדנו שרות מקצועי ברמה 
מאד גבוהה, זמינות, אחריות, סבלנות וסובלנות 
שראויה לשבח. נעה מעניקה שירות יוצא דופן 

שמשלב אנושיות יחד עם מקצועיות".
לוייב מוסיף: "אירינה פישר, ראש הצוות, תמיד 
בה  בעיה  לכל  והקשבה  באדיבות  לסייע  שמחה 
נתקל המשרד. תשובותיה תמיד ברורות, מובנות 

וענייניות. שיתוף הפעולה והזמינות הגבוהה שלה 
תורמת לעבודה משותפת והענקת שירות מהיר 
ללקוחותינו. עובדי הסוכנות מעריכים וברצוננו 

לנו שירות.  הנותן  והערכה לצוות  להביע תודה 
שנרקמים  כאלו  מיוחדים  קשרים  באמצעות 

עבודתנו הקשה הופכת למתגמלת ומהנה".
אירנה פישר מסרה בתגובה: "תודה גדולה על 
הפרגון, מחמם את הלב! אנו כאן במנורה עושים 
את המירב להעניק לסוכנינו ומבוטחינו שירות 
פעולה  שיתוף  המשך  ואמין.  איכותי  מהיר, 

פורה". 
פרגון  ממך  לקבל  "כיף  נעה:  של  תגובתה 
ככה  שנמשיך  מהלב.  נעשה  הכל  והערכה, 

בשיתוף פעולה".

סוכנים מציינים לשבח עובדי 
חברות ביטוח מולם הם עובדים

והפעם – סו"ב יונתן לוייב, בעלי סוכנות "אסף ביטוחים ופיננסים" מבאר שבע, מפרגן 
לרפרנטיות שלו במנורה מבטחים - אירינה פישר ונעה שורצבר < רונית מורגנשטרן

פישר ושורצבר. "עושים את המירב להעניק שירות מהיר, 
איכותי ואמין" | צילום: באדיבות המצולמות

מפרגנים                ציון לשבח

 קיבלתם שרות מיוחד מרפרנט או עובד 
חברת ביטוח ואתם רוצים לפרגן?  שלחו 

ronitrmx1@gmail.com :אלינו למייל

אל תחפשו מתחת לפנס...

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

בהתאם לתנאי השירות

 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

שגריר אתכם לאורך הדרך 
״פנסים ומראות צד״
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חדשות הביטוח

סוכני הראל יוכלו להפיק 
דיגיטלית גם פוליסות 

בריאות ותאונות

תאפשר ק כי  הודיעה  ופיננסים  ביטוח  הראל  בוצת 
של  דיגיטלית  להפקה  מתקדם  בכלי  שימוש  לסוכניה 
מוצרי הבריאות והתאונות, דרך מחוללי ההצעות לסוכנים: 
וגם באמצעות מחולל  גם באמצעות מערכת ה"אופטימום" 
הפקה  הראל  אפשרה  כה  עד   ."SMS 2010" ההצעות 

דיגיטלית בתחום חיסכון ארוך טווח.
מהחברה נמסר, כי בשנים האחרונות הראל עוברת מהפכה 
את  לייעל  היתר,  בין  שתכליתה,  משמעותית,  דיגיטלית 
ממשקי ותהליכי העבודה של הסוכן ולהעניק לו פתרונות 

לעבודה מהירה ויעילה, מכל מקום ובכל זמן.  
מערכת ההפקה הדיגיטלית מאפשרת לסוכן הקמה מיידית 
של ההצעה במערכות הראל, לרבות חיתום בסיסי ואפשרות 
המסמכים  כל  והעברת  הלקוח  של  דיגיטלית  להחתמה 
קבלת  לאחר  בנוסף,  כפתור.  בלחיצת  הראל  אל  החתומים 
על־ידי  הפוליסה  ישירות  אליו  תישלח  לביטוח,  הלקוח 

המערכת, באופן דיגיטלי. 
להפקה  המתקדם  בכלי  "השימוש  כי  נמסר  מהראל 
דיגיטלית על־ידי הסוכנים, מאפשר להם מתן שירות פשוט 
ומהיר ללקוח". עוד הוסיפו בחברה כי הם מחויבים להובלת 
לסוכן  שתאפשר  בדרך  בענף  הטכנולוגיים  היישומים 
להתמקד בפן המקצועי ולחסוך משאבים וזמן יקר על עבודה 

ידנית.

הודיעה ח ופיננסים  ביטוח  כלל  חברת 
אליה  איל  של  מינויו  על  היום 
הלקוחות  בחטיבת  הפיננסים  למנהל 
את  אליה  ינהל  תפקידו  במסגרת  וההפצה. 
למערכי  ויסייע  הפיננסיות  המכירות  תחום 

ההפצה השונים של החברה.  
ביטוח  כלל  למנכ"ל  משנה  שמאי,  ירון 
ופיננסים, מנהל חטיבת לקוחות והפצה: "איל 
אליה הינו מנהל בעל ידע וניסיון רב בתחום 
הביטוח והפיננסים. אני משוכנע כי יכולותיו 
רבות  יתרמו  העשיר  וניסיונו  המוערכות 
ופיננסים  ביטוח  כלל  של  מעמדה  לחיזוק 

בתחום". 
לאליה תואר ראשון במנהל עסקים )מסלול 
והוא  רופין,  האקדמי  מהמרכז  מנהלים(   B.A
הפיננסי,  בתחום  תפקידים  במגוון  כיהן 
מכירות  כסמנכ״ל  כיהן  האחרונים  בתפקידיו 

בסיגמא בית השקעות ומנכ״ל סוכנות הביטוח 
לכן  וקודם  ופנסיוני,  פיננסי  תכנון  סיגמא 
ולקוחות  שימור  הפיננסים,  תחום  את  ניהל 

פרמיום במערך הישיר במגדל.

איל אליה מונה למנהל 
הפיננסים בחטיבת הלקוחות 

וההפצה של כלל ביטוח

חדש בהראל!
סוכני הראל מתקדמים 

להפקה דיגיטלית במוצרי בריאות, סיכונים ופנסיה 

ממערכת ״אופטימום״

אל
הר

דיו
טו

ס
24

17
1/

24
29

מודעה לדיגיטל 2
במידות של פרינט

אליה | צילום: באדיבות כלל ביטוח
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חדשות הלשכה

מטרה להתייעל ולשפר את התנהלות ב
וביטוח,  לפיננסים  והמכללה  הלשכה 
אינטגרטיבית  עבודה  תכנית  נבנתה 
לכל עובד ועובד עם יעדים מקצועיים ואישיים 
יבחנו בכל רבעון, כשאז  היעדים  לשנת 2019. 
ביעדים  עמד  איך  להציג  עובד  כל  יצטרך 

שנקבעו לו.
הלשכה  מנכ"ל  אחראי  היעדים  תכנית  על 
רענן שמחי, שמציין כי התכנית נגזרת מתכנית 
ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא  שגיבש  עבודה 
רוזנפלד, ובה נקבעו אבני דרך ויעדים לעבודה 

הכוללת של עובדי הלשכה.
מנכ"ל  ידי  על  נבנתה  לעובדים  התכנית 
שלם:  אלקה  העסקית  היועצת  בסיוע  הלשכה 
עם  ומופתית  מקצועית  עבודה  עשתה  "היא 
העובדים. היא גם תלווה אותנו במשך השנה כדי 

לראות שאנחנו עומדים ביעדים", ציין שמחי. 
מ"מ  הלשכה,  לנשיא  התכנית  הוצגה  השבוע 
הנשיא סו"ב ליאור הורנצ'יק, ויו"ר ליסוב סו"ב 
צביקה ויינשטיין. בסיום המצגת הציג כל עובד 
בסוף  הקרובה.  לשנה  שלו  היעדים  תכנית  את 

הצגת התכנית התייחסו הנוכחים לנושא.
מיוחד  דגש  הושם  בתכנית  שמחי,  לדברי 
לשיפור  שיביאו  יעדים  והוצבו  המכללה  על 
יכולותיה והיקפי הפעילות בה במטרה להגדיל 
לעולם  התחברה  "הלשכה  שלה:  הרווחים  את 
הארגון",  לטובת  נמדד  דבר  כל  שבו  העסקי 

מדגיש שמחי.
מנכ"ל הלשכה אמר לעובדים בסיום המפגש, כי 
ובאינטגרציה  שלהם  ביכולות  מאמין  מאוד  הוא 
ביניהם. אין לו ספק שכולם יעמדו ביעדים בצורה 

מכובדת ומכבדת לטובת סוכני הלשכה.

פרט, ה סיעודי  לביטוח  למעבר  מבצע 
הלשכה  לחברי  משופרים  בתנאים 
בחברת כלל, הוארך עד ה־14 בפברואר 
סוכנות  מנהל  ארז,  אריאל  סו"ב  לדברי   .2019
ליסוב, המשרתת רק את חברי הלשכה, המועד 
המקורי למעבר הסתיים ב־15 בינואר, ובעקבות 
בקשה של חברי לשכה שלא הספיקו להצטרף, 
הוחלט על הארכה בחודש. “עד כה הצטרפו 221 
הארכה”,  עוד  לא תהיה  הפרט.  לביטוח  סוכנים 

מדגיש אריאל.
לחברי  מקצועית  אחריות  ביטוח  בתחום 
הלשכה של חברת איילון, בוצעו מספר שיפורים 
משמעותיים. אריאל מפרט: “א. בעקבות מאמצי 
הסוכנות, הפרמיה לא עלתה ב־2019; ב. ביצענו 
הכפלת  ביניהן  פרמיה,  תוספת  ללא  הרחבות 
בגין  ג’  צד  ביטוח  לתקופה,  האחריות  גבול 

לקוח  הפניית  על  לסוכן  כיסוי  סייבר,  סיכוני 
עוסקים  סוכנים  הרבה  למשכנתה/השקעות. 
כיסוי להפניות אלו  היה  ולא  בתחום הפיננסים 

במסגרת ביטוח אחריות מקצועית; תוספת 50% 
פרמיה בלבד לבן משפחה בעל רישיון שמועסק 
בסוכנות. עד כה הם נאלצו לשלם פרמיה כפולה 
ובחודש ינואר האחרון בלבד, נוספו 80 פוליסות 

חדשות של ביטוח אחריות מקצועית”.
הקולקטיבי  הבריאות  בביטוח  לדבריו,  עוד 
של חברי הלשכה בהראל שופר סעיף התרופות 
בהתאמה אישית והכיסוי יהיה עד 200 אלף שקל.

“בימים אלה אנו שוקדים על ביטוח קולקטיבי 
שנצא  הלשכה  חברי  עבור  אישיות  לתאונות 
ומוסיף  ארז  מגלה  מאוד”,  בקרוב  לגביו  במכרז 
ארגמן,  עוזי  לסו”ב  להודות  “ברצוני  לסיום: 
יו”ר דיריקטוריון ליסוב סוכנות לביטוח, וחברי 
וגם לרענן שמחי, מנכ”ל  הסוכנות,  דירקטריון 
כולם  של  המאומצת  הפעילות  על  הלשכה, 

להשגת הטבות אלו למען הסוכנים”.

מתחברים לעולם העסקי: תכנית 
עבודה לעובדי הלשכה

במסגרת התכנית נקבעו יעדים מקצועיים ואישיים ואלה ייבחנו בכל רבעון ‰ רענן שמחי: 
"הלשכה התחברה לעולם העסקי שבו כל דבר נמדד לטובת הארגון" < רונית מורגנשטרן

 סוכנות ליסוב: הטבות חדשות 
לחברי הלשכה

המעבר לביטוח סיעודי פרטי הוארך עד ה־14 בפברואר ‰ אריאל ארז, מנהל סוכנות ליסוב: 
“בעקבות מאמצי הסוכנות, הפרמיה לא עלתה ב־2019” < רונית מורגנשטרן

ארז. “שוקדים על ביטוחים חדשים״ | צילום: אייל גליה

שמחי. יעדים לעובדי הלשכה | צילום: גיא קרן
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"אני כאן כדי שהלקוח שלי יקבל את כל 
מה שמגיע לו מהפוליסה שלו" 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 שמוליק אבוטבול, סוכן עצמאי, מנכ"ל ובעלים של הסדרים סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ

שם: שמוליק אבוטבול
גיל: 39

מצב משפחתי: נשוי לאיילת
רישיון והתמחות: פנסיוני, פיננסים וסיכונים

וותק: עובד בענף מ־2007
מה אתה אוהב בביטוח?

אחד הדברים שאני אוהב בעבודה שלי הוא היכולת 
לעזור לאנשים בזמן מצוקה. סוכן ביטוח היום הוא 

האיש שאליו פונים ברגע שקורה אסון והוא זה 
שיעזור למבוטחים שלו להשתקם מאותו אירוע קשה.

כיצד הלשכה יכולה לסייע לסוכנים הצעירים?
בעיקר על ידי יצירת חיבורים ודור המשך בין סוכנים 

צעירים לסוכנים ותיקים. הגיל הממוצע של סוכן 
ביטוח הוא 65, הרבה סוכנים מבוגרים היום מתקשים 
לתת שירות ללקוחותיהם ומצד שני יש הרבה סוכנים 

בתחילת דרכם עם רצון ורעב להצליח. אני מאמין 
שחיבור בין שני אילו יתרום לשני הצדדים.

איפה תהיה עוד עשר שנים?
בעוד עשר שנים מהיום אמשיך לעסוק בביטוח, 

אני מאמין שהפוקוס אצלי בעסק ישתנה מניהול 
הסדרים פנסיונים לתכנון פרישה. בעשור הקרוב 

מספר הפורשים צפוי להכפיל את עצמו וכולם 

זקוקים לייעוץ לפני פרישה. תחום 
הפרישה הוא תחום שיש בו מקום 

ליצירתיות בחשיבה ואשמח 
להתמקצע בו יותר.

יש לך דוגמה להצלחה אישית 
בתחום?

אני רואה את אחד מתפקידי הסוכן 
כמעין מרכז למימוש זכויות. במקרה 

ביטוח אני כאן כדי שהלקוח שלי יקבל את 
כל מה שמגיע לו מהפוליסה שלו. לפני 

שלוש שנים בערך, הייתה לי לקוחה צעירה 
יחסית שחלתה בסרטן; ידעתי שיש לה פוליסה ישנה 

ושיתכן שבפוליסה הזו יש פיצוי על מחלות קשות. 
הכרת התודה שלה אז, כשקיבלה פיצוי מהיר בדיוק 

ברגע שהייתה צריכה אותו, ומבלי שידעה שמגיע לה 
כלל פיצוי, זו בעיני הצלחה אמתית.

איזה טיפים אתה יכול לתת לסוכנים צעירים?
הטיפ הכי חשוב שאני יכול לתת לסוכנים צעירים 

הוא לא להתמקד בתפוקות אלא להתמקד בלקוחות 
ובצרכים שלהם. חברות הביטוח לוחצות כל הזמן על 

תפוקות וצריך להתעלם מזה. אנחנו צריכים למכור 
ללקוחות שלנו רק את מה שמתאים להם ולא מה 

שמתאים לחברת הביטוח.
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן 

הביטוח?
סוכן הביטוח ילך ויתפוס תפקיד גדול 
יותר בליווי המשפחה והעתיד הכלכלי 

שלה. כבר היום סוכן הביטוח מטפל 
בקרנות ההשתלמות, ביטוחי מנהלים, 
קרנות פנסיה, ביטוחי בריאות, חסכונות 

ועוד אצל כל משפחה. אני מניח שככל 
שהמוצרים בשוק הזה ישתכללו כך תתגבר 
הדרישה לאיש מקצוע שידע להתאים לכל 

משפחה את הביטוחים המתאימים לה בתקציב הנכון 
בעבורם.

מה אתה מצפה מהלשכה ומוועדותיה ומה אתה 
מציע לה?

לשכת סוכני ביטוח עובדת היום בצורה רצינית על 
נראות סוכני הביטוח בתקשורת ועושה עבודה רצינית. 
תמיד יהיו מי שיבחרו להשמיץ אותנו ותפקיד הלשכה 

יהיה להגיב בנושאים אילו. הלשכה צריכה לעבוד 
על שיפור תדמית הסוכן. אני מציע להדגיש בפניות 

לתקשורת שסוכן הביטוח, מעבר לתפקידים שמניתי 
כאן, יש לו תפקיד חשוב בכלכלה.

 אבוטבול | צילום: 
באדיבות המצולם

http://bit.ly/insurance_sale_ok2go
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ייעוץ ללקוח 

חשוב יותר ממדד השירות: 
הכירו את דירוג הקיימות
דירוג הקיימות של חברה חשוב יותר ממדד השירות שלה, מדמי הניהול 

שהיא גובה או מהעמלה שהיא משלמת לסוכן ‰ הדבר חשוב עתה עוד יותר 
כשמייעצים ללקוח על השקעות אלטרנטיביות < סו"ב יוסי מנור

של ה שורה  פרסמה  האירופית  נציבות 
חברות  של  להשקעות  מתוקנים  כללים 
נושא  ובהם  השקעה  וגופי  ביטוח 
החברות  של  ההשקעות  דירוג   – "הקיימות" 
הקיימות,  בנושא  זמן.  לאורך  קיום  להן  שמבטיח 
הנציבות מתייחסת גם לשמירה על הסביבה, אך 

לא בכך אני עוסק.
קטן  מאוד  בשוק  פועלים  בישראל  אנחנו 
להם  שיש  באירופה  לחברינו  בהשוואה  ומצומצם 
הרי  השקעות.  ובתי  ביטוח  חברות  מאוד  הרבה 
בלתי  כמעט  הן  לעומתנו  שלהם  שהאפשרויות 

מוגבלות.
דירוג הקיימות  יודעים על  מה אנחנו כסוכנים 
מחייבת  לא  בישראל  הרגולציה  החברות?  של 
ההשקעה,  גופי  את  או  הביטוח  חברות  את  לדרג 
 ,AAA מבחינת רמת ההשקעות שלהם – האם זה
BBB, מה שרוב הסוכנים לא יודעים בכלל במה 
מדובר. במסמך ההנמקה הסוכן מתייחס לפילוח/

דרוג העמלות שהוא מקבל מחברה א' או מחברה 
ב' ולגובה דמי הניהול. בהסתכלות גלובלית, אלה 
ללקוח  בייעוץ  היום למשניים.  נתונים שהופכים 

השיקול צריך להיות שונה לחלוטין.
בייעוץ ללקוח אנחנו צריכים לשקול נושאים של 
שאנחנו  סולבנסי,  סיכוני  של  דירוג,  של  קיימות, 
לא ממש יודעים מה זה, והפיקוח לא מכניס אותנו 
בכלל לדבר הזה. הנושא של סולבנסי עובר לנו מעל 
הראש – לא הסוכנים ולא הלקוחות מתעניינים בזה, 

אבל זה נושא חשוב ביציבות חברה לשנים רבות.
יש עכשיו המון פורומים וסדנאות על השקעות 
אלטרנטיביות; מי אלה הגופים האלה? מה הדירוג 
ללקוח?  כסוכן  שלי  ההצעה  מבחינת  שלהם 
גמל  בקופת  להשקיע  במקום   – כיועץ  כמשווק, 
להשקעה, בחברה מסויימת, אני מציע לך השקעה 
אלטרנטיבית. נכון שהם מציעים בטחונות - אבל 

איזה דירוג קיימות יש לחברה הזאת? 
 - רגליים   4 על  מתבססות  הביטוח  חברות 
ביטוח, השקעות, פנסיה, פיננסים. אבל יש גופים 
שאין להם אלמנט של ביטוח, או של אגרות חוב 
השקעה  מוצרי  על  בעיקר  מדבר  אני  מיועדות. 

מבוססי ביטוח כמו פנסיה או ביטוח מנהלים.

להחזיר את הכסף
גוף  אותו  של  ההשקעה  כיוון  מה  היא  הכוונה 
שיאפשר לה בעוד 30־20 שנה להחזיר את הכסף 

למבוטח.
של  ההשקעות  דירוג  על  מתבססת  קיימות 

לצרכן?  זה  את  מורידים  אנחנו  איך  החברות. 
הביטוח  סוכני  של  בפורמט  בכלל  נמצא  לא  זה 
בישראל. באירופה יש מודעות גדולה לנושא הזה, 
והייעוץ על מוצרי השקעה  כדי שגופי ההשקעה 

מבוססי ביטוח יכניסו גם את השיקולים האלה של 
לא  עוד  אנחנו  ללקוח.  מייעצים  כשהם  קיימות 

הגענו לזה.
מעבר לכך, במפגש השבוע של BIPAR בפריז 
זה: כסוכן עצמאי אתה  בנושא  דיונים  מתוכננים 
יכול להחליט עבור הלקוח על תמהיל ההשקעות  
– קרן השתלמות בחברה אחת, קרן פנסיה בחברה 
אחרת וכסף לתיקון 190 בחברה נוספת וכך הלאה. 

לוקח  בכלל  אתה  האם  ברוקר.  של  התנהלות  זו 
אני  ללקוח?  הקיימות  נושא  את  ומסביר  אחריות 
לא ראיתי את זה. כי הכל מבוסס ומכוון על ידי 
ניהול  דמי  לנושא  האחרונות  בשנים  הרגולציה 
והפחתתם – לא שאין להם חשיבות, אבל אולי אדם 
יהיה מוכן לשלם יותר דמי ניהול כי אני ממליץ  
לחברה  במקום   ,AAA שמדורגת  חברה  על  לו 
שמדורגת BBB ומציעה דמי ניהול נמוכים יותר? 
כרגע, כשאנחנו מתחילים  חושב שבמיוחד  אני 
דירוג  גם  אלטרנטיביות,  השקעות  על  לדבר 
כסוכני  שלנו  לפורמט  להיכנס  צריך  הקיימות 
אנחנו  ללקוח,  היום  מייעצים  כשאנחנו  ביטוח. 
של  הקיימות  על  גם  לחשוב  להתחיל  צריכים 
החברה, של בית ההשקעות – איך הוא מדורג, מי 

דירג אותו? 
חשוב מאוד לדרג את השירות של חברת הביטוח, 
אבל זה משהו לטווח קצר. בהשקעה לטווח ארוך, 
החברה.  של  הקיימות  את  לדרג  כל  קודם  חשוב 
והיו דברים – היו חברות גדולות שקרסו בביטוח 
קטנה  כמדינה   – וירדניה  הסנה  כמו  בישראל 
השקעות  שיהיו  חשוב  אפשרויות,  מעט  עם 
אלטרנטיביות, אבל חייבים שיהיה מישהו שידרג 

אותן בשקיפות מלאה לסוכנים. 

לשכות  של  ההיגוי  ועדת  חבר  הוא  הכותב 
)BIPAR( הביטוח באירופה

 במסמך ההנמקה הסוכן 
מתייחס לפילוח/דרוג העמלות 

שהוא מקבל מחברה א' או 
מחברה ב' ולגובה דמי הניהול. 

 בהסתכלות גלובלית, אלה 
נתונים שהופכים היום למשניים. 

בייעוץ ללקוח השיקול צריך 
להיות שונה לחלוטין

shutterstock :הדבר חשוב כשמייעצים ללקוח על השקעות אלטרנטיביות | צילום 
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מעבר לעולם הדיגיטלי 

כלים דיגיטליים כמענה 
לצרכים העסקיים

ירדן פלד מסביר אילו החלטות מצריך המעבר לעולם הדיגיטלי מסוכן 
הביטוח ומהן המערכות החדשות שקיימות כיום בשוק

 Marketing
Automation

כלי אונליין המאפשר אוטומציה למטלות חזרתיות מסוימות והפיכת 
המידע על הלידים למידע פרקטי המבוסס על האינפורמציה הקיימת, 
תוך ייצור של חלוקה וסינון לאוטומטיים. אוטומציה מספקת מסגרת 

לתוכן מתאים בהתאם לשלב במסע בו נמצא הלקוח ומאפשרת להזיז את 
הלקוחות לשלבים שונים במשפך

CRM מערכות קשרי לקוחות ממוחשבות הכוללות: 1. מידע על הלקוח
2. שירות 3. שיווק 4. ניהול קשרי לקוחות 5. מוקד שירות 6. ניהול 

קשרי לקוחות שיתופי 7. אוטומציה של מכירות

מערכות 
לניהול לידים

מערכת המאפשרת אוטומציה לתהליכים ואינטגרציה מתקדמת בין מנהלי 
קמפיינים ובעלי אתרים המייצרים לידים ללקוחותיהם

DWH בדרך כלל במציאות הפרקטית, תשתיות המידע של מרבית הארגונים
מנוהלות על ידי מספר מערכות מידע הטרוגניות

הצורך ב־DWH עולה כאשר ארגון זקוק לניתוח ודיווח אמין, משולב 
ואחיד של כלל הנתונים שלו ברמות צבירה שונות

עשור האחרון הפך עולם הביטוח לזירה ב
מכר  בערוצי  המתאפיינת  תחרותית 
מרבית  מחירים.  של  ומלחמה  רבים 
מה   ,OnLineב־ מכירה  ערוצי  פיתחו  החברות 
שיצר תחרות גוברת. במקביל, הלקוחות חשופים 
חשופים  משהיו  אינפורמציה  יותר  להרבה  היום 
בעבר, הן באתרים השונים והן באמצעות הרשתות 

החברתיות. 
במציאות הלא פשוטה הזו, בין הקשיים הרבים 
ניתן  הביטוח,  סוכן  כיום  להתמודד  צריך  איתם 
השונים  והממשקים  המערכות  ריבוי  את  למצוא 
ביטוח,  חברות  מספר  עם  מעבודה  הנובעים 

מערכות ישנות ולעיתים גם חוסר במערכות.
סוכן הביטוח היום נמצא בצומת דרכים קריטית: 
שותף/ להכניס  או  הביטוחי  התיק  את  למכור 

לעבור לעולם הדיגיטלי.
מעבר לעולם הדיגיטלי מצריך החלטה, השקעה 
מעגלים  בשלושה  מחשבתית  והשקעה  כספית 

עיקריים:
‰ הדאטה של הלקוחות

‰ הבידול של הסוכן 
‰ פעילות דיגיטאלית מבוססת דאטה ומערכות 

שיווק דיגיטאליות 

הפעם אתמקד במערכות:
לקוחות  של  בפניה  נתקל  אני  רבות  פעמים 
המבקשים לקבל ייעוץ - איזה כלי דיגיטלי כדאי 
פעמים  לאוויר  נזרקות  הזה  בשלב  לרכוש.  להם 
 Marketing  ,CRM מערכת  המילים  רבות 
 DWH לידים,  לניהול  מערכות   ,Automation
וכו'. אך האם זו באמת השאלה שצריכה להישאל? 
דקה לפני שקופצים למים ובוחנים את המערכות 
הצורך  מהו  להבין  חשוב   – בשוק  כיום  הקיימות 
יום  של  בסופו  לענות.  המערכות  נדרשות  עליו 
ככלים  משמשות  המערכות  כי  להבין  חשוב 
שאמורים לתת מענה לצורך ורק בחינה מעמיקה 
עסקי  אפיון  תאפשר  אמיתי  בתהליך  המלווה 

שיוביל לבחירת כלי מתאים.
מציאות זו מכתיבה התייחסות לכלל הפרמטרים, 
קיים בהיבט  כמו הבנת צרכי העסק, מיפוי מצב 
הטכנולוגי )מערכות/ תוכנות קיימות, ממשקים, 
תהליכי  של  בהיבט  קיים  מצב  מיפוי  ספקים(, 
)ערוצי  עבודה, מיפוי מצב קיים בהיבט השיווקי 
שיווק נכון להיום, אפקטיביות הפניה, קהלי יעד, 

סגמנטציה( ועוד.
אין ספק כי אחת התכונות המבדלות בין עסקים 

של  הרצון  שביעות  ללקוח.  השירות  רמת  היא 
תדמית  על  משמעותי  באופן  משפיעה  הלקוח 
ויוצרת  בשוק  למתחרים  ביחס  הסוכנות/סוכן 

יתרון תחרותי.
הקשר  לניהול  מתאימה  מערכת  זו,  במציאות 
עם הלקוח הינה כלי הכרחי למימוש יעדי העסק, 
וכדי לתת מענה למגוון הצרכים, יש מקום לבחון 
את הכלים הטכנולוגיים השונים בהתייחס לכלל 

הפרמטרים.
בעולם הרווי ב־Data שמרביתו מפוזר במספר 
פעילות  ולמקסם  לפעול  שרוצה  עסק  מערכות, 
מול לקוח הקצה, חייב להתאים את עצמו ללקוחות 
לבחון  והצרכים השונים. חשוב  בעלי המאפיינים 
לעשות  ניתן  מה  להבין  הקיים,  המידע  סוג  את 
איתו ולהבין האם המידע מספק כדי לבצע מכירות 

נוספות.
סגירת  לאפשר  חייבת  שתיבחר  המערכת 
מותאמת  ממוקדת,  פניה  באמצעות  עסקאות 
לנו  לתת  שתוכל  כזו  ובערוץ,  במסר  ומדויקת 

התמודדות  תאפשר  קצר,  בזמן  ללקוחות  מענה 
מול המתחרים, וכמובן תיתן את המענה המקצועי 
ביותר תוך הנגשה מקסימלית של מידע. מערכת 
צרכים  זיהוי  הלקוחות,  של  ניתוח  שתאפשר 

והתאמה.

זיהוי צרכי הארגון
שמתאימה  אחת  מערכת  אין  כי  להבין  חשוב 
החשיבות  מערכת  לבחור  כשהולכים  לכולם. 
שלו  וביכולות  הארגון  צרכי  בזיהוי  היא  הגדולה 
הטובה  המערכת  במערכת.  ולהשתמש  להטמיע 
העסק  עבור  ביותר  הטובה  בהכרח  אינה  ביותר 
זמן,  של  להשקעה  שנכנסים  לפני  דקה  אז  שלך. 
כסף ומאמצים בבחירה והטמעה של מערכת, חשוב 

להגדיר את הצרכים והיכולות של העסק.

נכתב בשיתוף חברת זוית עגולה 
הכותב הוא מנהל מטה שיווק ודיגיטל במנורה 

מבטחים

דוגמאות לכלים דיגיטליים הקיימים בשוק:

דוגמאות אלה ממחישות עד כמה כל מערכת נותנת מענה לצורך שונה למרות שכולן 
מתמקדות בניהול ה־Data של הלקוחות.

המסקנה – בחירת המערכת הנכונה חשובה לאין שיעור מבחירת הכלי הפופולארי ביותר.
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משולחנו של היועמ"ש 

תביעות אכ"ע: האם לקזז ימי 
מחלה מקצבת הנכות?

 עו"ד עדי בן אברהם מסביר על זכות הקיזוז בפוליסת אובדן כושר עבודה למול קיזוז תשלומים 
ממקור ממשלתי

רן
 ק

יא
: ג
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 צ

בחוזר א ביטוי  לידי  שבאו  הנקודות  אחת 
אובדן  פוליסת  לכתיבת  המנחים  הקווים 
לתוקף  נכנסה  אשר  עבודה,  כושר 
תשלומים  של  הקיזוז  סוגיית  הייתה  כשנה,  לפני 
תשלום  מקור  על  מדובר  כאשר  ממשלתי.  ממקור 
לתגמולים  בנוגע  תהיה  ההתייחסות  לרוב  שכזה, 
המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי למבוטח 

אשר נפגע ב"תאונת עבודה". 
כמי שניהל את סילוקן של אלפי תביעות אובדן 
לבחון  שיש  להזכיר  מבקש  אני  עבודה,  כושר 
לאובדן  פוליסה  בכל  הקיזוזים  מדיניות  את  היטב 
וכן להכיר את תנאי הפוליסות  כושר של הלקוח, 
הקיימות ללקוח, בטרם תקבלו עימו החלטה לבצע 
הקיימת,  לאכ"ע  שבפוליסה  יתכן  שכן  שינויים, 
עלולה  חדשה  לפוליסה  והמעבר  כלל  החרגה  אין 
לפגוע בזכויותיו. ניתן גם לוודא כי המבוטח רכש 
המלצה  כי  לציין  יש  קיזוז",  "ביטול  נספח  לעצמו 
זו רלוונטית גם ביחס ליתר תנאי הפוליסה ובעיקר 

ביחס למהות הגדרת הכיסוי והחריגים. 
ועבר  כמחסנאי  עבד  פנסיה  בקרן  עמית  דוגמה: 
תאונת עבודה. המוסד לביטוח לאומי קבע לו 10% 
נכות ושילם לו דמי פגיעה בגין 90 ימים עקב אובדן 
במהלך  מרצון  פרישה  בהסדר  פרש  העובד  כושר. 
תקופת תשלום דמי הפגיעה. באותה עת היו לעובד 
רשאי  היה  לא  הוא  אותם  מחלה,  ימי   300 מעל 

לפדות לנוכח פרישתו מרצון.
ורופא  הפנסיה  לקרן  נכות  תביעת  הגיש  העובד 
קצבת  לתשלומי  זכאי  העובד  אכן  כי  קבע  הקרן 

נכות. קרן הפנסיה טענה כי העובד לא פרש עקב 
מצבו הרפואי, ולכן התובע אינו רשאי לבקש קצבת 
נכות, טרם מיצוי מלוא ימי המחלה להם היה זכאי 

מהמעסיק.  
קרן  קביעת  כי  טענה  המבוטח  של  המעסיקה 
הפנסיה לא ברורה, שהרי יחסי העבודה עם המבוטח 
הסתיימו עקב פרישה מרצון ומשכך הוא אינו זכאי 

לניצול ימי המחלה.
בית הדין אשר נדרש לסוגיה קובע כי העובד לא 
בתקופת  היה  אלא  לפרישתו,  עובר  במחלה  שהה 
חשוב  הלאומי.  מהביטוח  פגיעה"  "דמי  תשלום 
להדגיש, מציין בית הדין, כי אין לפטר עובד בטרם 
הוא מיצה את ימי מחלתו, אלא שהעובד לא פוטר 

יחסי  סיום  לנוכח  זה,  ובמהלך  מרצון  פרש  אלא 
העובד מעביד, נמחקו ימי המחלה, ולכן העובד זכאי 
לגמלת נכות הואיל וכבר לא היו ברשותו ימי מחלה. 
קרן  של  בטענתה  האבסורד  את  הציג  הדין  בית 
למקום  עובר  המבוטח  היה  לו  כי  והבהיר  הפנסיה 
עבודה חדש ולאחר מספר ימים היה טוען לקצבת 

שהוא  הטענה  כלפיו  מועלת  הייתה  לא  אז  נכות, 
לא מיצה את ימי מחלתו אצל המעסיקה הקודמת 
ומשכך אין מקום לייצר אפליה בין עובד ותיק למול 

עובד חדש. 
בית הדין מדגיש כי סעיף 33 לתקנון הקרן קבע:

"חודש הזכאות הראשון לקצבת נכות )להלן: חודש 
הזכאות הראשון לקצבת נכות( יהיה החודש בו חל 
הזכאות  מועד  )להלן:  אלה  מבין  המאוחר  המועד 

הראשון לקצבת נכות(: 
)1( מועד הנכות; 

)2( היום שלאחר התקופה בגינה יש למבוטח זכות 
לתשלום דמי מחלה לפי הוראות הדין, צו הרחבה, 
הארוכה  מבוטח,  על  החל  הסדר  או  עבודה,  הסכם 

מביניהן; 
)3( המועד בו שונה שיעור נכותו של המבוטח".

משכך, היה על קרן הפנסיה לשלם לעמית קצבת 
נכות עם סיום עבודתו ואין זה מעניינה של הקרן, 
תנאי  קיבל  העמית  אם  המקרה,  נסיבות  לאור 
פרישה מפליגים ואין לכך כל קשר לגמלת הנכות 

לו זכאי התובע. 
לפיכך בית הדין מחייב את הקרן לשלם לעמית 
את קצבת הנכות מסיום עבודתו, בכפוף ליתר תנאי 
התקנון, וכן מחייב את הקרן בהוצאות ושכ"ט עו"ד 
הן לעמית והן למעסיקה שנגררה להליך. בשלב זה 

לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין. 

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
ביטוח

"יש לבחון היטב את מדיניות 
הקיזוזים בכל פוליסה לאובדן 
 כושר של הלקוח, וכן להכיר 
את תנאי הפוליסות הקיימות 
ללקוח, בטרם תקבלו עימו 

החלטה לבצע שינויים"
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ביטוח וירושה

המתח בין עולם הביטוח לבין דיני הירושה
כיצד יתחלקו כספים של מנוח אם הוא מחזיק גם בפוליסת ביטוח וגם בצוואה? ‰ 

ומי גובר על מי – נושה או מוטב של עמית בקופת גמל? < עו"ד משה סרנגה

לם
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ת 
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ם: 
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קובע ח  ,1965  – התשכ"ה  הירושה,  וק 
ש"במות אדם עובר עזבונו ליורשיו" ואם 
יורשים  צוואה,  אחריו  הותיר  לא  המנוח 

אותו קרוביו בהתאם להוראות החוק.
יורשים  3 מעגלי  הירושה מציג  10 לחוק  סעיף 
נמצאים  הראשון  במעגל  כאשר  )"פרנטלות"(, 
השני  במעגל  ונכדיו,  המוריש  ילדי  הזוג,  בני 
סבו,  השלישי,  ובמעגל  המוריש  של  ואחיו  הוריו 
סבתו ודודיו. משמעות מעגלי היורשים היא שאם 
הראשון,  מהמעגל  קרובים  אחריו  הותיר  המוריש 
זכות  כל  האחרים  במעגליים  לקרובים  אין  אזי 
ירושה וכך בהתאם גם מעגל שני גובר על מעגל 

שלישי. 
כאשר המנוח הותיר אחריו צוואה המצב משתנה. 
לאדם  המאפשר  עוצמה  רב  כלי  הינה  צוואה 
פטירתו.  לאחר  רכושו  יתחלק  בה  בדרך  לשלוט 
אחד מהיתרונות המשמעותיים הגלומים בעריכת 
צוואה הינה האפשרות המוענקת למוריש לצפות 
הוראות  ולקבוע  שונות  והתרחשויות  מצבים 

חליפיות להוראות הדין.
או  לחבר  להוריש  מבקש  פלוני  אם  לדוגמה, 
על  נמנה  שאינו  רחוקה,  מדרגה  משפחה  לקרוב 
- הרי שרק באמצעות עריכת  דין  פי  יורשיו על 
צוואה יוכל לעשות כך. כך גם על דרך השלילה, 
אם פלוני מבקש לשלול מבן משפחה אשר נמנה 
על יורשיו על פי דין מלרשת אותו )עקב סכסוך או 
סיבה אחרת(, רק עריכת צוואה תוכל לעשות זאת.
יוכל  צוואה  עריכת  באמצעות  אחרות,  במילים 
וכן  יורשיו  הרכב  את  לצמצם  ו/או  להרחיב  פלוני 
כראות  מיורשיו  למי  ואחרים  כאלה  נכסים  לייחד 

עיניו.

ביטוח, צוואה וירושה
כספים  פקודתם  יום  לאחר  משאירים  רבים 
ונכסים בדמות תגמולי ביטוח; קרן פנסיה, קופת 
מוביל  הישר  השכל  ועוד.  חיים  ביטוח  תגמולים, 
אותנו לחשוב שכספים אלו יתווספו לקופת העזבון 

ויחולקו בין יורשיי הנפטר, אך לא כך הדבר.
שיש  "סכומים  קובע:  הירושה,  לחוק   147 סעיף 
לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח, על 
פי חברות בקופת – קצבה או בקופת תגמולים או 
על פי עילה דומה, אינם בכלל העזבון, זולת אם 

הותנה הם מגיעים לעזבון".
משמע, כספי הביטוח אינם מתחלקים על פי דיני 
הירושה אלא משולמים לפי ההוראה שנתן העמית 
עוד בחייו לקופה, אלא אם ציין העמית בצוואתו, 
למרות  לעזבון.  יועברו  שכספיו  מפורש,  באופן 
סעיף החוק, בינואר 2016 ניתן פסק דינו של בית 
פלונית  נ'  ואח'  פלוני   8540/15 העליון  המשפט 
ואח', אשר שינה את "כללי המשחק", בכל הקשור 

למוטבים בפוליסת הביטוח. 
לקביעת  צוואה  שבין  במתח  התעסק  הדין  פסק 
מוטבים בפוליסת הביטוח ובשאלה מי גובר על מי. 
המקרה שהיה: מנוח נפטר בשנת 2012 ובצוואתו 
הוא הוריש חלק מכספו לבנו מנשואיו הראשונים 
בנותיו  ולשתי  השנייה  לאשתו  ציווה  והיתר 
מנישואיו האחרונים, וכך ציווה להן המנוח בסעיף 
2 לצוואתו: "כל יתרת רכושי במיטלטלין, כספים, 
ישראלי  הן במטבע  בבנקים,  וחסכונות  פיקדונות 
חובות  חוב,  אגרות  ערך,  ניירות  זר,  במטבע  והן 
ולרכוש  זכויות  והן בשטר,  הן בע"פ  לי  שחייבים 

אחר שיהיה לי שעה אחת קדום פטירתי".
השנייה  אשתו  ביקשה  זה,  סל"  "סעיף  לאור 
במסגרת תביעה לסעד הצהרתי להכליל את כספי 
הצוואה  בגדרי  המנוח  של  החיים  ביטוח  פוליסת 

ואילו הבן התנגד לכך.
בית המשפט העליון סבר שהמנוח ביקש להותיר 
לאשתו השנייה ולבנותיו את כלל רכושו, להוציא 
הביטוח  כספי  אם  ולכן  לבן,  שהועבר  סכום  אותו 
יועברו לבן הרי שאין זה רצונו האמיתי של המצווה.
שסעיף  בכך  היא  יצר  זה  דין  שפסק  המהפכה 
147 לחוק מתייתר, אין עוד כספים מחוץ לעזבון, 
יכללו  הביטוח  שכספי  קבע  העליון  המשפט  בית 
הכתובים  המוטבים  שמות  על  ויגברו  בצוואה 

בפוליסת הביטוח. 

נושה או מוטב?
ולסעיף  הביטוח  לעולם  הקשורה  נוספת  סוגיה 
147 לחוק הירושה היא ה"תחרות" בין מעקל/נושה 
לבין מוטב של עמית בקופת גמל. במקרה הנוכחי 
ומעניק  בעינו  עומד  הירושה  לחוק   147 סעיף 
הגנה ליורש על פני מעקל. בית המשפט העליון 

שבין  בתחרות  גובר  מי  בשאלה  להכריע  נדרש 
מוטב בקופת גמל לבין נושה שהטיל עיקול כאשר 
בעל קופת הגמל עוד היה בחיים )רע"א 8622/13 

המוסד לביטוח לאומי נ' שחר(. 
מסקנתו של בית המשפט העליון היתה שזכותו 
וזכותו  היות  המעקל  פני  על  גוברת  המוטב  של 
זו  קביעה  של  )הגיונה  העיקול  בטרם  נוצרה 
מבטאת את הכלל הידוע בכל תחרות זכויות, מתן 
עדיפות לראשון בזמן(. בעניינו, הנושה – ביטוח 
הירושה,  לחוק   147 סעיף  פי  על  כי  טען  לאומי 
הכספים  ולכן  לעזבון  מחוץ  הם  הביטוח  כספי 
מעוקלים  להיות  יכולים  זה  במסלול  שהצטברו 
את  נתן  העליון  המשפט  בית  כאמור,  ידו.  על 
הסוציאלית  התכלית  מתוך  וזאת  למוטב  הזכות 
אכן  הירושה,  לחוק   147 סעיף  בבסיס  שעומדת 
כך  בשל  ודווקא  לעזבון  מחוץ  בכספים  מדובר 

הנושה אינו יכול להיפרע ממנו.
לחוק   147 סעיף  אחד  דין  בפסק  כי  ראינו  הנה 
מוטב  על  גובר  המוריש  ורצון  מתייתר  הירושה 
בפוליסת ביטוח ובפסק דין אחר ראינו כיצד סעיף 
147 לחוק הירושה שומר על קרנו ומגן על מוטב 

אל מול מעקל/נושה.
עולם הביטוח ודיני הירושה צועדים זה לצד זה, 
לא אחת קיים מתח ביניהם, אך התכלית אחת היא 
היא  לעיל  שהוצגה  הסוגיה  סוציאלית.  תכלית   -
והביטוח,  הירושה  דיני  בעולם  רבות  מיני  אחת 
במאמרים הבאים אציג סוגיות נוספות ומעניינות.

הכותב בעל משרד עריכת דין "סרנגה – כנר", 
מוסמך  וכן  וצוואות  ירושה  בדיני  המתמחה 
לבצע ייפוי כוח מתמשך מטעם האפוטרופוס 
הכללי. אין לראות באמור לעיל כייעוץ משפטי

באמצעות עריכת צוואה ניתן לייחד נכסים למי מהיורשים
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לא לוקחים סיכונים

בין המשתתפים: אסף מיכאלי, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון; ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח; שלומית יהב, 
מנהלת מכללת עדיף; רועי ויינברגר, עורך ראשי, עדיף; מיקי זכאי, מנכ”ל אדקיט; עו”ד ליאת הר-טוב, יועצת ביטוח; שירן מאור-אלקיים, 
מנהלת תחום אקטואריה, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון; נינה קודנר, חתמת ראשית, קופר נינוה; מיכל שלמה, מנהלת מחלקת סיכונים 
מיוחדים, מנורה מבטחים ביטוח; ישראל גרטי, יו”ר הוועדה לביטוח כללי, לשכת סוכני הביטוח; שלמה מילר, סמנכ”ל בכיר ומשנה למנהל 
תחום ביטוח כללי, הפניקס; אמנון רם, מנהל טכנולוגיה והדרכה, BELFOR; רועי פרידמן, יועץ ביטוח, עו”ד; אלעד נוה, מנכ”ל מארש ישראל; 
שי זוהר, חתם ראשי חבויות, קופר נינוה; ניר דגן, מנהל מרחב עסקים גדולים, כלל ביטוח; עו”ד עדי בן-אברהם, היועץ המשפטי של לשכת 
סוכני הביטוח; עו”ד ליאור קן-דרור, יועץ משפטי, לשכת סוכני הביטוח מחוז צפון; עו”ד שלומי הדר, משרד ג’ון גבע, הדר-עורכי דין ומגשרים; 
עו”ד מאורה טייטלר, מומחית לדיני ביטוח וסיכונים מיוחדים; מיקי קופל, מנכ”ל קופל גרופ; מורלי דורי, מנכ”לית ויזמית D-Cubed; לשעבר 
מנכ”לית ביטוח חקלאי; נאוה וייס, סמנכ”ל מכירות ארצית ביטוח כללי, מגדל; אלון קרן, יו”ר ענף רכוש באיגוד השמאים; לירי הלפרין סגל, 

Bafi עו”ד דרור זמיר, שותף בכיר במשרד עורכי הדין לויתן, שרון ושות’; מורן זיסר, מנכ”לית ;LEO מנכ”לית חברת

אלמנטרי שתשתתפו

המחיר הוא 
חזות הכל? 

שירות, תביעות 
וחווית לקוח

נזקי מים: 
מקרים, תוצאות 

ומזעור נזקים

העולם ואנחנו - האם 
נשלם את המחיר 
על המצוקה בשוק 
הביטוח הגלובלי?

הפיל שבחדר 
- הפצה ישירה 
בחברות הביטוח 

נזקי קבלנים: 
דגשים לטיפול 
בתביעת מבוטח

נכנסים לאותיות 
הקטנות – 

רגולציה ומשפט

נזקי אקלים – 
הסיכון הגדול 

של 2019

עידן האינסטנט 
– כשהכל נעשה 

בקליק אחד

מתקפת סייבר – 
האיום ההוליוודי 

מגיע לכל בית

להרשמה ופרטים נוספים

הכנס השנתי ה-13 
בענף הביטוח הכללי
1 8 . 2 . 2 0 1 9  , ' ב ם  ו י
מרכז כנסים LAGO, ראשון לציון

מחיר מיוחד 
לחברי לשכת 
סוכני הביטוח

 340
שקלים + מע"מ 

)במקום 400(

  AIDA-העולמי  ו  AIDA הענקת מגיני הוקרה לנשיאת ארגון
ישראל עו"ד פגי שרון ולעו"ד רחל לויתן, שותפות בכירות, 

לויתן, שרון ושות', על תרומתן להתפתחות ענף הביטוח בישראל

מובילת דרך

https://www.adif-knasim.com/
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דרושים
ליועץ ביטוח נדרש/ת לעבודת בק-אופיס עד שעתיים 

ביום ) עם אופציה להגדלה(. העבודה מהבית . נדרש 
ידע בוורד וביטוח אלמנטרי. שמעון 050-5492619

לסוכנות ביטוח גדולה  בדרום דרוש/ה חתמת 
 אלמנטריתקורות חיים ניתן לשלוח למייל:  

rozit@ikeshet.co.il
לסוכנות ביטוח ותיקה בפ"ת דרושים פקידת ביטוח 

מנוסה בתחום אלמנטרי סוכן מתמחה או עם רישיון 
פנסיוני לניהול תיקים נציגי מכירות טלמרקטינג עם ניסיון 

במכירת מוצרי ביטוח. קו"ח לווצאפ 050-2421995 או 
rafim.ins@gmail.com :מייל

לסוכנות ביטוח ותיקה בפ"ת דרושים פקידת ביטוח מנוסה 
בתחום אלמנטרי סוכן מתמחה או עם רישיון פנסיוני 

לניהול תיקים נציגי מכירות טלמרקטינג עם ניסיון 
במכירת מוצרי ביטוח. קו"ח לווצאפ 050-2421995 או 

rafim.ins@gmail.com מייל

ל"משגב" סוכנות ביטוח, בסניף פ"ת, דרוש/ה חתם/ת 
hr@misgav.co.il :עסקים מנוסה. קו"ח למייל

ל"משגב" סוכנות ביטוח, בסניף פ"ת, דרוש/ה סוכן 
 ביטוח עם ניסיון בתחום הפיננסי. קו"ח למייל: 

hr@misgav.co.il
ל"משגב" סוכנות ביטוח, בסניף פ"ת, דרוש/ה מתאם/ת 

hr@misgav.co.il :פגישות לסוכנים. קו"ח למייל

ל"משגב" סוכנות ביטוח, בסניף ירושלים, דרוש/ה משווק 
hr@misgav.co.il :פנסיוני בעל ניסיון. קו"ח למייל

לבית סוכן בחיפה דרושים : סוכן/ת ביטוח פנסיוני ו/
או אלמנטארי בעלי רישיון, תינתן אפשרות לסטאז'ר/

ית המעוניין/ת לבנות תיק עצמאי. המתאים/ה ייהנו 
משירותי תפעול ותמיכה מקצועיים, סביבת עבודה 

מתקדמת וטכנולוגית ותגמול ראוי והוגן, נא לפנות 
למייל: dudi@gamafinansim.co.il או לנייד : 

050-5368629

לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש איש 

מכירות בעל רישיון  או מתמחה למכירות בריאות 
ריסק ופנסיוני  ללקוחות הסוכנות 050-5293836 

Shaulb8@walla.com
ל"משגב" סוכנות ביטוח, בסניף פ"ת, דרוש/ה :חתם/ת 
עסקים מנוסה וסוכן ביטוח עם ניסיון בתחום הפיננסי 

 Hr@misgav.co.il - קו"ח למייל

 ל"משגב" סוכנות ביטוח, בסניף ירושלים, דרוש/ה 
 משווק פנסיוני בעל ניסיון. קו"ח למייל - 

Hr@misgav.co.il
דרושה ברחובות חתמת עסקים ברמה גבוהה. ניסיון 

israel@di-ins.co.il – חובה טלפון 054-6638902 מייל

דרושה פקידה עם ניסיון בתחום האלמנטרי, לסוכנות 
ביטוח ותיקה ברמת-גן, נא לשלוח קו"ח למייל: 

ofershay17@gmail.com
למשרד בנס ציונה דרוש/ה חתמת רכב + דירות בעלת 

ניסיון. משרה מלאה רצוי ניסיון וידע בשווק ביטוחי 
פרט ) אלמנטרי ( מייל: israel@di-ins.co.il טלפון – 

054-4260833

שכירות משנה
להשכרה כדייר משנה,  בסוכנות לביטוח. ולכל מטרה.

חדר/ים להשכרה גדולים מרווחים ומוארים ) אפשרות 
לקבל מרוהט(. המחיר פיקס = כולל כל המיסים. עלות 

חודשית וללא התחייבות

להשכרה משרדים בבניין umi ראשל"צ בגדלים שונים 
מ 60־ 450 מר + חניות ריהוט חלקי ומלא זמינות מיידית 

מחיר 60 ש"ח למר + 18 ₪ דמי ניהול 052־6882202

 להשכרה / מכירה במגדל בסר 4, ברחוב מצדה 7 
בני ברק, 418 מ״ר, קומה 22, לצפון, גמר מפואר, פרקט 

 עץ, שטוף אור, שירותים/מקלחת באגף הנהלה, 2 
חדרי ישיבות, נוף מהמם + 8 חניות + 2 מחסנים. 

13 חדרים. אפשרות לעוד 13 עמדות עבודה. חדש 
 לחלוטין מהקבלן. נבנה וחולק לפי צורכי סוכנות ביטוח. 

לפנות : 050־5212228 שקד

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

 מרוהט/ים, עם כל הציוד והשירותים הנלווים 
הנדרשים לסוכן ביטוח. )אינטרנט, מרכזיה, חדר 

ישיבות ועוד(במחיר החל מ־645 ש"ח+מע"מ לחודש, 
)כולל חשמל, ארנונה, מים, ניקיון(. אפשרות לשכירת 

חניה פרטית בבנין עצמו. לפרטים: זיו 0522998888

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

dani@gsr.co.il נוספים

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

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

ziperen@walla.com :0544־297685. מייל

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכן חיים ואלמנטרי בעל ותק וניסיון מעונין ברכישת 

תיק אלמנטר .צניעות ,יחס אישי ודיסקרטיות 
bgol601@gmail.com מובטחים. גמיש במודל הקניה

מעוניין ברכישת תאגיד ביטוחי קיים בתחום הפנסיוני 
או ברכישת תיקי ביטוחי פנסיוני כולל  שת''פ עסקי. 

Shaulb8@walla.com :סודיות מובטחת פרטים למייל

מעוניין ברכישת תיק ביטוח, אפשרות להשתלב 
כשותף בתיק קיים. אפשרות להקמת מחלקה משלימה 

בתחום 

סוכן ביטוח בתחום הפנסיה בריאות וסיכונים מעוניין 
בשיתוף פעולה עם סוכן אלמנטרי, לעבודה משותפת 

על תיקי הלקוחות. לפרטים:052-4287086, מייל: 
shahar@shahar-ins.co.il

דרוש סוכן/ת צעיר/ה מנתניה להשתלבות בתיק ביטוח 
עם אפשרות לשותפות. 054-4884220

חיים ואו בריאות ואו ביטוח כללי. סודיות מובטחת. 
לפרטים נוספים:  afikf.gabi@gmail.com טלפון גבי: 

05-29770368

סוכן איכותי מעוניין לרכוש תיק ביטוח כללי בעל 
מחזור הכנסות של עד 600,000 ₪ בשנה. שמוליק 

adifim@adifim.co.il ,054-4946290

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 
Shaulb8@walla.com :למייל

לוח הביטוח

גיל נחשוני ז"ל 
שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח 
משתתפת בצערה של 
משפחת נחשוני על 

 פטירתו של חבר הלשכה 

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

אלכס לוינשטיין ז"ל 
שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח 
 משתתפת בצערו של 

 יאיר לוינשטיין 
במות אביו 

הגדול ש המספר  מבחינת  קשה  שנה  היתה   2018 נת 
ינסו  המשנה  מבטחי  מזה,  כלקח  הטבע.  אסונות  של 
לפעול לנקיטת צעדים שיצמצמו את מספר האסונות, במקום 
רק לשלם פיצויים למבוטחים שנפגעו מאסונות טבע, מעריך 
הברוקרים  חברת  של  משנה  לביטוחי  פתרונות  אגף  ראש 

AON, אנדי מרסל.
אירועים  מגה  היו  לא  האחרונה  בשנה  כי  מוסיף,  מרסל 
ברעידות האדמה, אולם נרשמו 42 אירועי אסונות טבע בהיקף 
של יותר ממיליארד דולר לאירוע. עשרות האירועים האלה 
רשמו יחד הפסדים של 237 מיליארד דולר למבטחי המשנה, 
בעוד שההפסד הכלכלי הגיע ל־653 מיליארד דולר. הבכיר מ־

Aon מציין, כי האירוע שגרם את ההפסדים הגדולים לענף 
הביטוח בשנת 2018 היתה השריפה של היערות בקליפורניה, 

הפסדים שהסתכמו ב־12 מיליארד דולר.
הצפי הוא שחברות ביטוחי המשנה יקצו יותר כספים לפעולות 
הנעשות למניעת חימום יתר של כדור הארץ. החברות יתמכו 

בפעילות של ארגונים בינלאומיים, ובמיוחד של האו"ם.

מבטחי המשנה יפעלו 
לצמצום אסונות הטבע 
במקום תשלום פיצויים

ענקית הביטוח הסינית 
מוכרת השקעותיה

נקית הביטוח הסינית Anbang התעניינה ע
ישראליות,  ביטוח  חברות  ברכישת  בעבר 
רגולטור  נציגי  עכשיו  והפניקס.  ככלל־ביטוח 
הביטוח הסיני מוכרים את הנכסים שהיא רכשה 
בארה"ב  בסין,  שביצעה  הקניות  גל  במהלך 
קבוצת  את  להחזיר  היא  המטרה  ובאירופה. 
יצאה לטירוף הרכישות  הביטוח לממדיה בטרם 

כדי שתוכל לעמוד בהתחייבויות למבוטחים.
הממשל הסיני הלאים את חברת הביטוח לאחר 

שנתגלו מעשי המרמה של יו"ר החברה שביצע כדי לממן את הרכישות הגדולות. גם 
צוות הניהול של הרגולטור רוצה למכור נכסים של חברת הביטוח.

הצוות המנהל החליט למכור בנין משרדים גדול בניו־יורק שבבעלות חברת הביטוח. 
מגדל המשרדים נרכש מקרן בלקסטון בסכום של 414 מיליון דולר. במקביל הצוות 
פאר  מלונות  שבבעלותה  מלונאות  קבוצת  למכור  אמריקה  אוף  בנק  עם  יחד  פועל 

בניו־יורק ובסן פרנסיסקו. 
 Hexie הסינית  הרפואי  הביטוח  חברת  למכירת  מתקדם  מו"מ  מתנהל  בנוסף, 
רפואי  ביטוח  שירותי  שמעניקה  הזו  הביטוח  בחברת  התעניינות  קיימת   .Health
 Fujia ברחבי סין טהמועמדת המובילה לרכישת החברה היא חברת ההשקעות הסינית

.Group

להחזיר את הקבוצה לממדיה המקוריים

 דוד ליפקיןביטוח בעולם
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