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ביטוח ופיננסים
 יו"ר הקואליציה ח"כ דוד אמסלם: 

"אני עובד רק עם סוכן ביטוח"
חברי הכנסת דוד אמסלם מ"הליכוד" ואיציק שמולי מ"העבודה" בראיון 
מיוחד לרגל כנס חיים ופנסיוני ה־40 של הלשכה ‰ שמולי: "רק סוכן 

ביטוח יכול למצות את הפוליסה עליה חתם המבוטח" < עמ' 3, 5

מספיק בקושי
בשל המורכבות התפעולית ופניית 

הגופים המוסדיים: רשות שוק ההון 
מציעה לדחות ביצוע חוזר "שיווק 

תוכנית ביטוח מפני תאונות אכ"ע" 
ל־1 בנובמבר < עמ’ 8

שירות לסוכן
מאגר יועצי הלשכה הולך וגדל: 

שלושה מומחים צורפו בימים 
אחרונים ויסייעו לסוכנים בתחומי 
הפיננסים, משפט וצמיחה עסקית

 < עמ’ 12

מקצוענות ונשמה
הכנס הפנסיוני ה־40 יפתח באירוע 

חגיגי ביום שני הבא במלון רויאל 
ביץ' באילת ‰ כ־1800 משתתפים 

צפויים לקחת בו חלק, בינהם שר 
האוצר ושרת המשפטים < עמ’ 4



הפניקס חברה לביטוח בע“מ

גם בתשואות, גם בשירות.
הפניקס פנסיה במקום הראשון!

עוד לא עברתם לפנסיה של הפניקס?
פנסיה מקיפה של הפניקס, מסלול לבני 50 ומטה, בשנה האחרונה

עפ"י הנתונים ב"פנסיה נט" באתר האוצר פנסיה מקיפה של הפניקס מסלול לבני 50 ומטה 9974 במקום הראשון בתשואות בשנה האחרונה )02/18-01/19( מבין כלל המסלולים לבני 50 ומטה של כלל חברות הפנסיה. 
החל מינואר 2016 המסלול הכללי בפניקס הוסב כמסלול חדש "מותאם גיל". שם המסלול שונה ל"הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה".  התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. 

התשואות הינן על ההשקעה ואינן כוללות תשואות דמוגרפיות/עודף )גרעון( אקטוארי. אין במידע על הדירוג והתשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על הדירוג והתשואות שיושגו בעתיד או התחייבות לתשואה כלשהי. 
המידע לעיל אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, חוות דעת או המלצה ואינו מהווה תחליף ליעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

דרוג מדד שירות תחום פנסיה 2017 כפי שפורסם ע"י רשות שוק ההון ביטוח וחסכון ב- 25.02.19 | הפניקס פנסיה בע"מ.
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ביטוח 
ופיננסים

רטון הבחירות של ח”כ דוד )דודי( ס
הקואליציה  יו”ר  )ליכוד(  אמסלם 
בכנס  דברים  יישא  שגם  בכנסת, 
הפנסיוני של הלשכה בשבוע הבא, מתמקד 
בנושאים חברתיים ולא בסוגיות ביטחוניות 
ואחרות. רבים מכירים את אמסלם כשכפ”צ 
בנימין  בראשו,  והעומד  הליכוד  של 
מאוד  פעיל  היה  אמסלם  אבל  נתניהו, 
פעולה  ושיתף  חברתיים  בנושאים  בכנסת 

לצורך קידומם גם עם האופוזיציה.
שאלנו אותו מה דעתו על מצב הקשישים 

בישראל וחשיבות החיסכון הפנסיוני.
לטפל  שחשוב  הדברים  "אחד  אמסלם: 
יקר מאוד  גם  הוא  היום  מוגן;  דיור  הוא  בו 
ונמצא בחוסר משמעותי מאוד. צריך תכנית 

מתאר להגדלת מספר בתי דיור מוגן.
"לגבי קצבת זקנה – לא יכול להיות שאיש 
במקרה  שקל   2,800 של  מקצבה  חי  מבוגר 
בוודאי  בן אדם  חייבים לאפשר לכל  הטוב. 
שבגיל השלישי, לחיות בכבוד. הזכות לחיות 
בכבוד זו זכות בסיסית בכל חברה. האנשים 
את  שבנו  האנשים  הם  במדינה  המבוגרים 

המדינה – זו העברת מקל מדור לדור”.

חברה שלא דואגת לחלשים 
תתפורר בסוף

האלה  הנושאים  עם  כשבאים  למה  אז 
לאוצר, תמיד אין כסף?

הזקנה  קצבת  העלאת  של  "הנושא  אמסלם: 
באופן משמעותי מסתכם בסופו של דבר בעשרות 
ולכן  מז’ורי  באירוע  מדובר  שקלים.  מיליארדי 
באוצר נרתעים מכך. אני חושב, שלאחר שנסיים 
להיכנס  חייבים  נהיה  הנכות,  קצבת  נושא  עם 

לנושא קצבת הזקנה. 
"לגבי החיסכון הפנסיוני - אני שמח שיש חוק 
בשכר  מרכיבים  הרבה  יש  אבל  חובה,  פנסיית 
שלא נכנסים לחיסכון הפנסיוני, בעיקר בסקטור 

הציבורי – עובדים ברמות הביניים יש להם מרכיבים 
לא פנסיוניים, וכשהם פורשים הם מגלים שכשהם 
עבדו הם קיבלו 8,000 שקל בחודש, ובפנסיה הם 
להכליל  צריך  "לכן  בלבד.  שקל   4,000 מקבלים 
את רוב מרכיבי השכר בפנסיה, כדי שתהיה קרובה 
למה שהשתכרו כשעבדו ולא שיגידו להם – תוספת 
רכב זה לא פנסיוני, כוננות זה לא פנסיוני ושעות 

נוספות זה לא פנסיוני. אלה דברים שצריך לקדם - 
אפשר בצורה מדורגת ולהתחיל לצמצם את היקף 
ולקשישים  לחלשים  דואגת  שלא  חברה  הבעיה. 

בסוף היא תתפורר. זו רק שאלה של זמן".
מדוע הצמיחה הכלכלית לא מחלחלת לשכבות 

הנזקקות שנאלצות להתבסס על עמותות?
העשירים  תמיד  מחלחלת.  כן  "היא  אמסלם: 

עולמית.  כלל  תופעה  זו   – יותר  יתעשרו 
החלשות  השכבות  בין  הפערים  אבל 
לגבוהות מהן הצטמצמו בשנים האחרונות. 
אי השיוויון בהכנסות הצטמצם, אבל  מדד 
הוא צריך להמשיך ולהצטמצם. אני חושב, 
שפערים גדולים מדי מזיקים לחברה. אנחנו 
אמנם, מדינה קפיטליסטית של משק חופשי 
בירוקרטיה,  פחות  לפרוח;  ליזמות  ולתת 
חברה  אנחנו  שני  מצד  רגולציה.  פחות 

חמלתית, שגם תומכת בשכבות החלשות.
עלה  המינימום  שכר  גם  דבר,  של  בסופו 
בצורה דרמטית בכ־60% בשנים האחרונות, 

שזה דבר מבורך. עוני תמיד יישאר.
במקומות  לחזק  בוודאי  "צריך  אמסלם: 
כמו מזון, תרופות, שהחברה צריכה לתמוך 
הרווחה  תקציב  הממשלה.  בהובלת  בכך, 
בעולם  השלישי  לדעתי  הוא  בישראל 
בגודלו. כול הממשלות בישרל מאז ומעולם 
ארגונים  גם  יש  החלשות.  בשכבות  תמכו 
בחברה  מקום  להם  שיש  וולונטריים, 

דמוקרטית וחמלתית וטוב שכך".
הביטוח  סוכני  את  לייתר  מגמה  יש 
בקמפיינים גלויים וגם במדיניות רשות 
סוכני  על  חושב  אתה  מה  ההון.  שוק 

הביטוח?
אמלסם: "לי יש סוכן ביטוח. אני פונה אליו 
בכול שאלה והוא תמיד זמין; אני מאמין בעצה 
האישי.  ביחס  שלו  במקצועיות  לי,  נותן  שהוא 
חשובות  מאוד  בסוגיות  מדובר  דבר  של  בסופו 
בחיים, ואני חושב שלקבל ייעוץ ושירות מסוכן 
שירות,  מוקדן  או  משיבון  על  עדיפה  ביטוח 
זו  שרציתי.  מה  בדיוק  לא  שזה  מסתבר  שבסוף 
ביטוח  סוכן  עם  רק  עובד  אני  האישית.  דעתי 
כול  ואת  הקופות  כל  את  בידיו  מפקיד  אני   –

הביטוחים, כי הוא מבין ואני סומך עליו".  
מה אתה צופה לליכוד בבחירות?

היא  היתר  שבין  מפלגה  "אנחנו  אמסלם: 
בקדנציה  גם  נמשיך  ואנחנו  חברתית  מפלגה 
נמצאת  ישראל  האלה.  בנושאים  להתמקד  הבאה 
ביחסים  וגם  פעם  מאי  טוב  כלכלי  במצב  היום 
של  הראשונה  בעשירייה  ישראל  הבינלאומיים. 
מהשפעתה  נובע  זה  היתר  ובין  החזקות  הכלכלות 
מדינה  היינו  תמיד  בעבר  תחום.  בכול  הגלובלית 
והיום אנחנו מדינה עם כוח בכל  במצב הישרדות 

תחום ברמה העולמית".

"אני עובד רק עם סוכן ביטוח"
ראיון עם ח”כ דוד אמסלם יו”ר הקואליציה מטעם הליכוד על מצב הקשישים במדינה, ועל החשיבות החיסכון 

הפנסיוני; אמסלם אף סבור שעדיף לסמוך על סוכן הביטוח מאשר על משיבון או מוקדן < רונית מורגנשטרן

אמסלם: "חייבים לאפשר לכל 
בן אדם בוודאי שבגיל השלישי, 

לחיות בכבוד. הזכות לחיות בכבוד 
זו זכות בסיסית בכל חברה. 

האנשים המבוגרים במדינה הם 
האנשים שבנו את המדינה – זו 

העברת מקל מדור לדור"

אמסלם | צילום: דוברות הכנסת
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1,800 איש, שרים, חברי כנסת ובכירי ענף הביטוח 
ישתתפו בשבוע הבא )11־14 במרץ( בכנס הפנסיוני 
רויאל  במלון  שיתקיים  ביטוח  סוכני  לשכת  של 

ביץ’ באילת. 

ביום שני בערב יתקיים אירוע הפתיחה החגיגי 
של הכנס, בהנחייתו של העיתונאי שרון גל, באולם 
הפביליון של מלון הרודס, ובו יישאו דברים נשיא 
שרת  רוזנפלד,  ליאור  סו”ב  ביטוח  סוכני  לשכת 
ההון,  שוק  על  הממונה  שקד,  איילת  המשפטים 
עיריית  ראש  ברקת,  משה  ד"ר  וחיסכון  הביטוח 
הליכוד  מטעם  לכנסת  ומועמד  לשעבר  ירושלים 
ניר ברקת, ח"כ איציק שמולי )מפלגת העבודה(, 
יו”ר איגוד חברות הביטוח יאיר המבורגר ונשיאת 

לשכת רו”ח איריס שטרק. 

במושב הבוקר של יום שלישי יתארח יו"ר לשכת 
מופיד גאנם,  ירון גינדי, תא”ל במיל’  יועצי המס 
קצין לוגיסטיקה לשעבר וסמנכ”ל משרד המשפטים 
ותרומתה  הביטחונית  התעשייה  על  ירצה  בהווה, 
לכור ההיתוך הישראלי; נשיא הלשכה סו"ב ליאור 

רוזנפלד יתארח בראיון אחד על אחד עם שרון גל.
ידבר  הפנסיונית,  המסלקה  מנכ”ל  טל,  עמיר 
על ניוד בין קופות, פרופ’ זיו רייך, דיקאן ביה”ס 
לביטוח במכללה האקדמית נתניה ירצה על שערוך 

נכסים לא סחירים. 

בסימן הבחירות הקרבות
עמית סגל, הפרשן הפוליטי של חדשות 12 יקיים 
המפלגות  נציגי  עם  אחד  על  אחד  ראיונות  סדרת 
ח"כ  הרב  הכספים  ועדת  יו"ר   :2019 בחירות  ערב 
דודי  הקואליציה  יו"ר  התורה(,  )יהדות  גפני  משה 
אמסלם )הליכוד(, ח"כ מיכל רוזין )מרצ(, סגן נשיא 
אינטל לשעבר דדי פרלמוטר )גשר( ומנכ"ל הבורסה 

ליהלומים לשעבר אלי אבידר )ישראל ביתנו(.
שזכה  מי  אראל,  שי  והיזם  העסקים  איש 
מושב  משברים.  לנצח  איך  על  ידבר  בהישרדות, 
יעבירו  אותן  מעשיות  לסדנאות  ייוחד  הצהריים 
חברי הוועדה הפנסיונית בלשכה בנושאים: סעיף 
21 וגילוי נאות, חוזר השירות ואמנת שירות וחוזר 
הצירוף וניהול פגישה. שני מושבי הצהריים ייוחדו 
הדין  עורכי  אותן  וילוו  אלו,  בנושאים  לסדנאות 
משפטיים  יועצים  הראל,  וניצן  קן־דרור  ליאור 

למחוזות הצפון, השפלה והדרום בלשכה.
בערב יתקיים המופע המרכזי ובמרכזו הופעה של 

מאיה בוסקילה עם הפרויקט של רביבו. במהלך 
הערב גם יחולקו פרסים לזוכי חידון הלשכה. 

בהרצאתו  ייפתח  רביעי  יום  של  הבוקר  מושב 
הפיננסית  הוועדה  יו”ר  אביטל,  אודי  סו”ב  של 
הקבע;  למשרתי  פנסיוניים  הסדרים  על  בלשכה, 
ועודד  התורה(  )יהדות  אשר  יעקב  הכנסת  חברי 
במיל’  תא”ל  דברים;  ישאו  ביתנו(  )ישראל  פורר 
הרצאה  ישא  לשעבר,  צה”ל  דובר  בניהו,  אבי 

בנושא אתגרי הביטחון במזרח תיכון הפכפך. 
משה כחלון,  יישא דברים שר האוצר  בצהריים 
לשעבר  הפנים  שר  של  הרצאות  יערכו  כן,  כמו 
גדעון סער )הליכוד(, יו"ר רשות החשמל לשעבר 
משנה  ואלוף  לבן(  )כחול  פרקש  הכהן  אורית 

)במיל'( מתן כהנא )הימין החדש(.

פאנל הסכם לרבים
לרבים  הסכם  ביטוח  בנושא  פאנל  יערך  בנוסף, 
והשלכות עתידיות על שוק הפנסיה בהנחיית עורך 
אלי רוזנברג ובהשתתפות: מנכ"ל  ynet כלכלה 
ברדה,  איתי  ופנסיה  גמל  קופות  אלדובי  הלמן 
סמנכ"ל  לין,  טדי  ופנסיה  גמל  דש  מיטב  מנכ"ל 
תבור,  כנפו  ענת  שחם  אלטשולר  הפנסיה  קרן 

וסמנכ"ל פסגות גמל ופנסיה אייל סיאני.
שחר  הפנסיונית  הוועדה  וחברי  הביטוח  סוכני 
הטיפול  תמחור  על  ידברו  דור  ואלון  שמאי 

במעסיקים ומודל ההשקעה בפנסיה.

אותו  אלטרנטיביים  מוצרים  בנושא  פאנל  יתקיים 
הראשי של  העורך  ויינברגר,  רועי  העיתונאי  ינחה 
חברות  מנכ”לי  ישתתפו  בפאנל  תקשורת.  עדיף 
אילן   – אינטגו  דויד,  בן  יאיר   – טריא  ההשקעות 
 – נדל”ן  וולסטון  אביב,  גל  ד”ר   – בלנדר  בויקו, 
הוועדה  יו”ר  אביטל,  אודי  סו”ב  וגם  קרן,  גיא  עו”ד 
שביעות  סקר  תוצאות  ייחשפו  כן,  כמו  הפיננסית. 
הרצון של הסוכנים הפנסיוניים מחברות הביטוח ובתי 

ההשקעות.
המופע המרכזי יארח את הזמר הלאומי, זוכה פרס 

ישראל, יהורם גאון. 

בהרצאה  ייפתח  הכנס,  נעילת  יום  חמישי,  יום 
של סו”ב רון קשת על הסוכן כמותג; עו”ד אורלי 
ג’רבי, שותפה בכירה בפירמת עורכי הדין הרצוג 
בהסדר  והשכר   16 תיקון  על  תדבר  נאמן,  פוקס 
קרנות  פסגות  מנכ”ל  גורן,  אייל  חובה;  פנסיית 
משקיעים.  של  הפסיכולוגיה  על  יספר  נאמנות, 
הלשכה  לחברי  משפטי  יועץ  גבע,  ג'ון  עו"ד 
במחוזות ת"א, ירושלים והשרון, ידבר על אחריות 
המעסיק והסוכן כאשר העובד דורש מוצר פנסיוני 

ללא אובדן כושר עבודה.
הסוכנים  עיני  את  יאיר  אברהם  בן  עדי  עו”ד 
על אחריותו המקצועית של הסוכן הפנסיוני לאור 
בכירה  תחום  מנהלת  כהן,  רונית  רו”ח  הפסיקה; 
החלק  את  תסיים  המסים,  ברשות  גמל  קופות 

המקצועי של הכנס עם הרצאתה על תיקון 190.

 בשבוע הבא באילת: 
שרים, חברי כנסת ובכירי ענף הביטוח 

ישתתפו בכנס הפנסיוני של הלשכה
1,800 איש צפויים להשתתף בכנס, ביניהם: שר האוצר משה כחלון, שרת המשפטים איילת שקד, יו"ר ועדת הכספים 

משה גפני, יו"ר רשות שוק ההון ד"ר משה ברקת ויו"ר איגוד חברות הביטוח יאיר המבורגר < רונית מורגנשטרן

משמאל למעלה ובכיוון השעון: שקד, ברקת, כחלון, גפני, הכהן־פרקש וסער
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 "מעדיף שבעת קטסטרופה יהיה סוכן 
לצד מבוטח ולא נציג מכירות"

איציק שמולי, חבר הכנסת הכי חברתי, מציע לרשות תחת ד"ר משה ברקת לקחת את הסוכנים כשותפים 
ולא כאויבים ‰ שמולי ישתתף בכנס הפנסיוני ה־40 שיערך באילת בשבוע הבא < רונית מורגנשטרן

"כ איציק שמולי מדורג בצמרת מפלגתו, ח
כפרלמנטר  שלו  הבולטות  בזכות  בעיקר 
במלחמתו  ואותנטי  מחויב  חרוץ,  חברתי 
לטובת האוכלוסיות החלשות, ובעיקר המבוגרות. 
להתקיים  יכולים  לא  בישראל  הקשישים  לדעתו, 
בפנסיה,  מלווה  היא  אם  גם  זעומה  זקנה  מקצבת 
שבמקרים רבים היא חלקית. לכן ניסה לקדם חקיקה 
להעלאת קצבאות הזקנה ולהשוותן בסוף התהליך 
עוד  שנבלמה  חקיקה  בישראל,  המינימום  לשכר 

בקריאה הטרומית שלה.
"המצב שבו אוכלוסייה מבוגרת בישראל בקושי 
מאוד  שהקצבאות  בגלל  גם  להתקיים,  מצליחה 
נמוכות וגם בגלל פנסיות חסרות או זעומות, הוא 
לטפל  וצריך  זמן  הרבה  להימשך  שיכול  מצב  לא 
שקיים  במתח  להתחיל  צריכה  ישראל  מדינת  בו. 
אלופת  היותה  לבין  ההייטק  אלופת  היותה  בין 
העוני  האוכלוסייה המבוגרת שיעור  העוני; בקרב 

הוא מהגבוהים בעולם המערבי", אומר ח"כ שמולי 
ל"ביטוח ופיננסים". 

מדורג  במתווה  הקצבאות  את  להעלות  "הצענו 
עד לרמה של שכר מינימום. לו הממשלה הייתה 
הקצבה  את  להעלות  מוכנה  שהיא  ואומרת  באה 
בכמה פעימות על פני כמה שנים, אפילו לפחות 
והיינו  בדלת  רגל  שמים  היינו  מינימום,  משכר 
על  לדבר  מוכנה  לא  הממשלה  אבל  מתקדמים. 

כלום ורק אומרת שאין כסף. זה דבר בזוי".
בתחומי  לממשלה  נותן  היית  ציון  איזה 

החברה והרווחה?
שהממשלה  חושב  אני  אבל  מוחלט.  "כישלון 
בגלל  רק  לא  מוחלפת  להיות  חייבת  הזאת 
שהיא  העובדה  בגלל  אלא  החברתי,  הכישלון 
דו־לאומית  מדינה  של  למצב  אותנו  מדרדרת 
זהותו  את  לאבד  שלי  הדור  על  לגזור  ועלולה 
הלאומית והדמוקרטית. הממשלה נכשלה בתחום 
בעולם  גבוהים  הכי  עוני  שיעורי  עם  החברתי 

נתפסים  בלתי  חברתיים  ופערים  המערבי 

שמולי | צילום: סיון פרג'

…

חדש בהראל!
סוכני הראל מתקדמים 

להפקה דיגיטלית במוצרי בריאות, סיכונים ופנסיה 

ממערכת ״אופטימום״
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שוק  בגלל  דלים,  חברתיים  שירותים  בגלל 
תעסוקה עם כללי משחק בלתי הוגנים. הממשלה 
גם נכשלה בתחום הדמוקרטי והאזרחי כשכל מי 
של  תווית  עליו  היא שמה  ממנה  אחרת  שחושב 
בוגד. שלא לדבר על ההתקפות על מערכות החוק 

והמשפט, שבלב הדמוקרטיה. 
"כל יום נוסף שהיא בשלטון היא מחוללת נזקים 
וזה  אדירים לחברה הישראלית ולמדינת ישראל, 

לא קשור לוויכוח בין ימין ושמאל. ראש הממשלה 
החוצה,  בדרכו  המועדון  את  לשרוף  החליט 
ולצערי הליכוד נגרר אחריו ובמקום להיות תנועה 
שכפ"ץ  שמהווה  קיצונית  לתנועה  הפך  ליברלית 
הכהניסטים  את  מכניסה  ועוד  הממשלה  לראש 
של  פוליטית  שרידה  לצורך  לכנסת  הפשיסטיים 

העומד בראשה".
הלשכה  של  הפעילות  על  חושב  אתה  מה 

לטובת הציבור בכלל ולטובת חבריה?
אחד  נדבכים;  בשני  פועלת  אכן  "הלשכה 
לטובת ציבור סוכני הביטוח שבשנים האחרונות 
הרגולציה.  מצד  מאוד  קשות  חבטות  חטף 
יש  הכללי.  הציבורי  האינטרס  הוא  השני  הנדבך 
מקומות שבהם ניתן לייעל ולשפר את התחרות 
בעיקר  מצבים,  יש  בסוף  אבל  הביטוח,  בשוק 
שאני  רק,  לא  אבל  וסיעוד,  בריאות  בביטוחי 

חותמים  הם  מה  על  יידעו  שהמבוטחים  מעדיף 
קטסטרופה,  חלילה  וכשיש  מקבלים;  הם  ומה 
מכירות,  נציג  ולא  ביטוח  סוכן  לצדם  שיהיה 
חתמו  עליה  הפוליסה  את  למצות  שיוכלו  כדי 
בביטוח  המכירות  מוקדני  של  הגלישה  ושילמו. 
האלמנטרי לעבר הבריאות והסיעוד מאוד חורה 
לי. אין ספק שללשכת סוכני ביטוח, תחת הובלת 
נכונים  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא 

אתגרים ועבודה רבה בכנסת הבאה אשר תשקף 
גם את השמירה על צרכי סוכני הביטוח, שרוצים 
בסך הכל להתפרנס בכבוד ולדאוג לאינטרס של 
הציבור הכללי שלא יינזק מכך שחברות הביטוח 
וההתמצאות  הבקיאות  חוסר  את  לרעה  ינצלו 

שלו בעולם הפוליסות". 
תחת  ההון  שוק  ברשות  שינוי  רואה  אתה 

הממונה ד"ר משה ברקת?
בקדנציה  שהיה  למה  שבניגוד  חושב  "אני 
האחרונה ברשות שוק ההון, הרשות צריכה לקחת 
היו  כאויבים.  ולא  כשותפים  הביטוח  סוכני  את 
מוצלחות  כלא  שהתבררו  מעטות  לא  רפורמות 
מעורבות  בזכות  תנועה  כדי  תוך  אותן  ותיקנו 
בזמן  שזעקו  ביטוח  סוכני  ולשכת  כנסת  חברי 
הביטוח,  בשוק  מהלכים  להוביל  כשרוצים  אמת. 
ותוך  הסכמה  כדי  תוך  זאת  לעשות  ונכון  ראוי 

זיהוי של אינטרסים משותפים. 
שכבר  מהלכים  על  החדש  לממונה  מפרגן  "אני 
החל לבצע כמו בנושא חקירות חולים סיעודיים. 
דורית סלינגר הניחה אקדח טעון בנושא קרנות 
של  בפנסיה  לקצץ  שרוצות  הוותיקות,  הפנסיות 
עמיתיהן בגלל אי העלאת גיל הפרישה לנשים. זה 
לא מקובל. כפי שהצלחנו לדחות את הגזירה הזאת 
לדחות  שנצליח  מקווה  אני   ,2019 ליוני  מינואר 

אותה גם הלאה".

…

"אין ספק שללשכת סוכני ביטוח, תחת הובלת נשיא הלשכה 
סו"ב ליאור רוזנפלד, נכונים אתגרים ועבודה רבה בכנסת הבאה 

אשר תשקף את השמירה על צרכי סוכני הביטוח, שרוצים 
להתפרנס בכבוד ולדאוג לאינטרס של הציבור הכללי"
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חדשות הביטוחחדשות הביטוח

השבוע, ב בתחילת  שפרסמה  חוזר  טיוטת 
מציעה רשות שוק ההון לדחות את מועד 
החלת החובה שהוטלה על חברות הביטוח 
לעדכן את היקף הכיסוי הביטוחי בתכנית לאובדן 
כושר עבודה אגב קופת גמל )גם ביטוחי מנהלים(, 
וכן, להגביל את העלות המצטברת של הכיסויים 
הביטוחיים במסגרת קופת הגמל, ל־35% מסך כל 

ההפקדות למרכיב התגמולים. 
לביטוח  תכניות  "שיווק  לחוזר   4 בסעיף  מדובר 
אמורה  הייתה  החובה  עבודה".  כושר  אובדן  מפני 
ולאור   ,2019 באפריל  ב־1  לתוקף  להיכנס 
זו  חובה  ביישום  הכרוכה  התפעולית  המורכבות 
ובעקבות פניות הגופים המוסדיים, מציע הממונה 
בנובמבר.  ל־1  לחוזר   4 סעיף  ביצוע  את  לדחות 
עד  שבועיים,  ניתנו  המוסדיים  הגופים  למנהלי 

ה־17 במרץ, להגיב לטיוטה. 

הגבייה  היקף  על  הרשות  שהטילה  המגבלה 
למרכיב הביטוחי בקופת הגמל נובעת מכך, שעל 
שמנותב  הסכום  מנהלים,  לביטוח  הרגולציה  פי 
 75% לכיסוי  להספיק  חייב  הביטוחיים  לכיסויים 
משכרו של החוסך. מאחר שהפרמיה שגובות חברות 

הביטוח עולה בהתאם לגיל המבוטח, עלול להיווצר 
לא  מההפקדות   35% מסוים,  לגיל  שבהגיעו  מצב 

יספיקו לכיסוי 75% משכר המבוטח. 

העברת כספים בין קופות גמל 
בטיוטת חוזר נוספת, הרשות מעדכנת את חוזר 

העברת כספים בין קופות גמל. בטיוטה מוצע 
ביטוח,  מקופת  כספים  העברת  ”בעת  כי 

את  להעביר  לבחור  רשאי  המבוטח 
החיסכון לקופה המקבלת, ולשמר את 
הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה 

בקופה המעבירה“. 
כי  לקבוע  מציעה  הרשות  כך,  לשם 

בקשת  את  יכלול  הכספים  העברת  טופס 
העמית להשארת הכיסוי הביטוחי לאובדן 

כושר עבודה בעת העברת כספים בין קופות גמל; 

את  המקבלת  לקופה  תמסור  המעבירה  הקופה 
שיעור העלות של הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר 
התגמולים,  למרכיב  ההפקדות  סך  מתוך  עבודה 
של  מהמגבלה  חריגה  תהיה  שלא  מנת  על  וזאת 
את  לפצל  מעוניין  עמית  בהם  במקרים   ;35%

את  ולהשאיר  שלו  הפנסיוני  החיסכון  מרכיבי 
המעבירה,  בקופה  עבודה  כושר  לאובדן  הכיסוי 
הביטוח  קופת  את  המחייבת  הוראה  מוצעת 
המעבירה, לעדכן את העמית העובר האם ובאיזה 
היקף נשמר אצלה הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר 
המעבירה  שהקופה  יידע  שהעמית  כדי  עבודה, 
ואת  הביטוחי  הכיסוי  את  עבורו  שימרה 

היקף הכיסוי הביטוחי.
להוסיף  בטיוטה:  מוצע  עוד 
הוראה המחייבת את קופת הביטוח 
את  אצלה  לשמר  בחר  שהעמית 
כושר  לאובדן  הביטוחי  הכיסוי 
המקבלת  לקופה  להעביר  עבודה, 
הכיסוי  עלות  שיעור  אודות  מידע 
לכל  עבודה  כושר  לאובדן  הביטוחי 
התגמולים.  מרכיב  מתוך  הביטוח  תקופת  אורך 
התוספת המוצעת נועדה למנוע מצב שבו הקופה 
כיסויים  אליה  העובר  לעמית  תקנה  המקבלת 
לאובדן  הביטוחי  הכיסוי  עם  שיחד  ביטוחיים, 
המעבירה,  הקופה  אצל  שנותר  עבודה  כושר 
ההפקדות  כל  מסך  ה־35%  שיעור  את  יעברו 
למרכיב התגמולים, וזאת בניגוד לתקנות כיסויים 

ביטוחיים. 
ל־3  עד  להעביר  אפשר  זו  לטיוטה  הערות 

באפריל. 

הרשות מציעה לדחות את מגבלת ה־35% 
למרכיב הביטוחי בקופת הגמל לנובמבר 2019
מדובר בסעיף 4 לחוזר "שיווק תכניות לביטוח מפני אובדן כושר עבודה", שהיה אמור להיכנס לתוקף 

באפריל 2019 ‰ וגם: הרשות מעדכנת את חוזר העברת כספים בין קופות גמל< רונית מורגנשטרן

ד"ר ברקת | צילום לעמ

עוד אין לכם כרטיס מועדון
לשכת סוכני הביטוח?

לחצו כאן <<

על פי הרגולציה לביטוח מנהלים, הסכום שמנותב לכיסויים 
הביטוחיים חייב להספיק לכיסוי 75% משכרו של החוסך

https://digital.isracard.co.il/customerrecruiting/lisob?WizardType=Customer#/Welcome
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דירקטוריון א אחזקות.  באיילון  רגיעה  ין 
החברה דורש מבעל השליטה לוי רחמני, 
להחזיר כ־200 אלף שקל עבור שירותים 
 2018 באוקטובר  ה־1  שבין  בתקופה  לו  שניתנו 
ל־31 בדצמבר 2018. דרישת התשלום הינה עבור 
המשרד והרכב המשמשים אותו ושירותי מזכירות 
לעלות  בהתאם  חושב  הסכום  לו.  הניתנים  ונהג 

שירותים אלו לחברה. כך דיווחה החברה לבורסה.
היה  הדירקטוריון  שערך  הדיון  הדיווח,  פי  על 
משרד  שירותי  עבור  התשלום  בנושא  מסכם  דיון 
מהחברה  לקבל  המשיך  שרחמני,  נלווים  ושירותים 
לאחר שסיים את תפקידיו האקזקוטיביים בקבוצת 
הדיון  ורגישותו,  העניין  נסיבות  "לאור  איילון. 
המסכם בדירקטוריון נערך בין השאר על בסיס מספר 
חוות דעת משפטיות שהוצגו לחברי הדירקטוריון, 
וישיבות  דיונים  של  ממושכת  לסדרה  ובהמשך 
האחרונים,  החודשים  לאורך  בנושא  שהתקיימו 
לרבות עם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ויידוע 

רשות ניירות ערך", נכתב בהודעת החברה.
דרישת  כי מסיבות טכניות,  בהודעה  נמסר  עוד 
 1 שמיום  התקופה  בגין  שירותים  עבור  תשלום 
בינואר 2019 ואילך תצא בהמשך בנפרד, ודרישות 
יימצאו  וכאשר  אם  גם  ייצאו  נפרדות  תשלום 
שירותים נוספים שניתנו לבעל השליטה בתקופה 
האמורה מעבר לאלו המצוינים בדרישת התשלום.

איילון אחזקות אף ביקשה מבעל השליטה להודיע 
שירותים  בעתיד  לקבל  להמשיך  ברצונו  אם  לה 
תוכל  והחברה  בכך,  ירצה  ואם  שפירטה,  מאלו 

"אזי  לספקם,  מעוניינת  ותהיה 
נדרש יהיה לאשר את ההתקשרות 
מהוראות  המתחייב  באופן  בגינם 

הדין".

יחסים מתוחים
על  באה  התשלום  דרישת 
רחמני  בין  מתוחים  יחסים  רקע 
היו במכתב  לדירקטוריון ששיאם 

בשבוע שעבר  לרחמני  הדירקטוריון  חריף ששלח 
בטענה להתערבות יתרה ופסולה בענייני החברה. 
בעקבות המכתב ביקשה רשות ניירות ערך הבהרה 
הפעיל  רחמני  כי  נטען  בהבהרה  מהדירקטוריון. 
התנהלות  על  להשפיע  במטרה  ואיומים  לחצים 
החברה ולקבוע את זהות נושאי המשרה בה. ביום 
חמישי האחרון נערכה לרחמני שיחת שימוע אצל 
ההון,  שוק  על  לממונה  בכיר  סגן  חסדייה,  עבד 

בנושא התנהלותו מול דירקטוריון החברה. 
חברי  מתריעים  במכתב  כי  נאמר  בהבהרה 
הלחצים  לרבות   – "התנהלותו  כי  הדירקטוריון 
על  להשפיע  במטרה  מפעיל  שהוא  והאיומים 
התנהלות החברה ולקבוע את זהות נושאי המשרה 
תאגידי  בממשל  יסוד  לעקרונות  מנוגדים   - בה 
תקין, ויש בהם כדי להפריע לנושאי המשרה של 
החברה )ובראשם הדירקטוריון ויו"ר הדירקטוריון, 
החלטותיהם  את  ולקבל  לשקול  גרופמן(  שלמה 
מתוך ראיית טובתה של החברה והאינטרסים של 
)כולל  מניותיה  בעלי  כלל  לטובת  בלבד,  החברה 

בעל השליטה(, מחזיקי האג"ח שלה, 
מנהליה, עובדיה, ספקיה וסוכניה".

לוי  כי  החברה  דיווחה  אתמול 
רחמני הודיע לה על נכונותו להסדיר 
את התשלום אותו הוא נדרש לשלם 
התשלום  דרישות  ואת  ידה  על 
שיהיו בהמשך עבור שירותים שונים 
שקיבל מהחברה. עוד ציין רחמני כי 
הוא אינו מעוניין לקבל בעתיד חלק 
מהשירותים שכלולים במכתב הדרישה שנשלח אליו 

על ידי החברה. 
כי  אחזקות  איילון  הודיעה  לבורסה,  נוסף  בדיווח 
פנתה לשופטת אורלי סלע, הנשיאה בדימוס של בית 
שתקיים  בבקשה  שבע,  בבאר  לעבודה  האזורי  הדין 
בעל  כנגד  בחברה  דירקטורית  בתלונתה של  בירור 

השליטה, לוי רחמני, לפי חוק הטרדה מינית.
נעשתה  לסלע  הפנייה  החברה,  דיווח  פי  על 
שישי  ביום  לחברה  שהופנתה  לדרישה  בהמשך 
וחיסכון.  ביטוח  ההון,  שוק  רשות  ידי  על  האחרון 
על פי פרסומים בתקשורת, הדירקטורית העדיפה 

בשלב זה שלא להגיש תלונה במשטרה.
לכאורה  שהתרחש  לאירוע  מתייחסת  התלונה 
וכדירקטור  כמנכ"ל  רחמני  כיהן  שבה  בתקופה 
לקיים  לבקשה  הסכימה  בדימוס  הנשיאה  בחברה. 
איילון  בסיומו.  המלצותיה  ולהעביר  הבירור  את 
לשתף  ומרחמני  מהדירקטורית  ביקשה  אחזקות 
פעולה עם סלע, ככל שהיא תבקש, כפי שמצווה 

החוק, לטובת הבירור.

דירקטוריון איילון אחזקות דורש מבעל השליטה 
להחזיר לחברה כ־200 אלף שקל 

 מדובר בשירותים שקיבל רחמני ברבעון האחרון של 2018 כשדרישה לתשלום עבור שירותים מה־1 
בינואר השנה תצא בנפרד ‰ בנוסף, נבדקת תלונה בדבר הטרדה מינית לכאורה < רונית מורגנשטרן

רחמני | צילום: יח"צ

חדשות הביטוח

לפרטים נוספים ולתיאום פגישת התנעה לשת"פ עסקי : 050-650-7123 ארז בנחייל, סמנכ"ל מכירות

www.dr-pach.co.il - חפשו אותנו ברשת

סוכנים/ות יקרים/ות!

רשת מוסכי הסדר בפריסה ארצית / הסדרי צד ג‘ (חיבוקים) מול חברות ליסינג וציי רכב / מנהל אירוע אישי צמוד / 
שירות שינוע ורכב חליפי לבית הלקוח / אחריות לכל החיים על פחחות וצבע

               מבית רשת מוסכי ההסדר הארצית 

אנו גאים להציג עבורכם הסוכנים את פורטל המידע 

מצגאון-ליין לתביעות צד ג‘ - מערכת מצג
מבית ד“ר פח וצבע
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הכנת הכנס הזה הייתה מרובה אתגרים, ורק "
בזכות העבודה המסורה של עובדי הלשכה, 
עבודה של יום ולילה, נצליח לקיימו באופן 

הטוב ביותר".
סוכני  לשכת  מנכ"ל  שמחי,  רענן  מספר  כך 
הכנס  בהכנת  דופן  יוצאי  קשיים  שחווה  ביטוח, 

הפנסיוני שיתקיים בשבוע הבא באילת. 
העובדה  לאור  אילת,  עירית  ראש  "לצערנו, 
שעומדים לסגור את שדה דב ביולי השנה, יקיים 
שביתה ביום שלישי ה־12 במרץ 2019, ולא ייתן 
להיכנס  רכב  ולאף  באילת  לנחות  מטוס  לאף 
בבוקר  תשע  השעות  בין  ממנה  לצאת  או  לעיר 
ועד שש בערב. באותו יום אמורים להגיע כ־70 

איש כאורחי הכנס ו־73 צריכים לצאת החוצה".
הלוגיסטיים  הקשיים  על  התגברתם  כיצד 

האלו?
תכנית  ושינינו  באוויר,  שמיניות  "עשינו 
הנואמים.  סדר  את  שינינו  לדפוס,  ירדה  שכבר 
של  הנאום  את  להזיז  צריכים  היינו  למשל,  כך 

לנאום  אמור  שהיה  ברקת,  משה  ד"ר  הממונה 
ביום שלישי, אבל משום שאין טיסות באותו יום, 
הזזנו אותו לערב הפתיחה והוא יחזור באותו ערב 
והוא  באחת עשרה בלילה משדה התעופה רמון. 

לא היחיד שהוזז בתכנית.
הראשונה  הפעם  זו   - נוסף שצץ השנה  קושי   
רמון.  התעופה  בשדה  ינחתו  הכנס  שמשתתפי 
יותר של  לוגיסטיקה מרכבת  זה מצריך מאיתנו 
סדרנות, אוטובוסים להסעות, כי הנסיעה במונית 
יוכלו  שהמשתתפים  כדי  הכול  עשינו  יקרה. 

להגיע בקלות ובנוחות לבתי המלון". 
מתאפיין  הפנסיוני  הכנס  שמחי,  לדברי 
יתקיימו  והשלישי  השני  כשביום  בחדשנות 
להיכנס  סוכן  כל  יוכל  אליהן  מעשיות  סדנאות 
מה  יודע  כשהוא  מהן  ולצאת  ללמוד  אליהן, 

לעשות בפרקטיקה. 
היועצים.  מתחם  הוא  בכנס  נוסף  חדשני  דבר 
יועצים מתחומים שונים כמו מחשוב,  7־8  יגיעו 
במלון  יתקיים  המתחם  ארגוני.  ויעוץ  משפטים, 
רויאל ביץ' בין השעות 9:00־13:00 בימים השני 
להתייעץ  יוכל  סוכן  "כל  הכנס.  של  והשלישי 
חינם עם כל יועץ שמעניין אותו. יש גם שיתופי 

פעולה חדשים עם גופים שמפרסמים בכנס".
"שורה מכובדת של שרים וחברי כנסת צפויים 
הכנסת  חברי  את  להשיג  קל  היה  לכנס.  להגיע 
בערב  מדובר  כי  בתור  עמדו  שכולם  השנה, 

הבחירות.
ביום  בכנס  שיתפרסם  הרצון  שביעות  סקר 
מבחינת  מעניין  מאוד  הוא  בצהריים  רביעי 

התוצאות שלו".
למה העברתם את הכנס לרויאל ביץ'?

רויאל  במלון  הלשכה  כנסי  התקיימו  "בעבר 
ביץ', ולאחר חמש שנים רצופות שבהן התקיימו 
הכנסים הארציים במלון דן, החלטתי להחזיר את 

הכנס הפנסיוני למלון רויאל ביץ'. לכל מלון יש 
מצפים  אנחנו  שלו.  והחסרונות  היתרונות  את 
שהרויאל ביץ' יעשו ככל שיוכלו לטובת הצלחת 
הכנסים  כל  והלאה  שמעתה  היא  הכוונה  הכנס. 
והכנסים  ביץ',  ברויאל  יתקיימו  הפנסיוניים 

האלמנטריים יתקיימו במלון דן.
שעושים  הלשכה  לעובדי  להודות  רוצה  "אני 
לסו"ב  מוצלח,  יהיה  שהכנס  כדי  כימים  לילות 
לנשיא  וכנסים,  ארועים  ועדת  יו"ר  ורדי,  קובי 
הוועדה  ולחברי  רוזנפלד  ליאור  סו"ב  הלשכה 
הפנסיונית בראשות סו"ב מיכאל נוימן", מסכם 

מנכ"ל הלשכה.

"הדרך לכנס הפנסיוני לא הייתה קלה"
מנכ"ל הלשכה רענן שמחי מספר על האתגרים הבלתי צפויים שהציב הכנס הפנסיוני השנה, כמו השבתת 

הכניסות לאילת באוויר וברכב בשבוע הבא < רונית מורגנשטרן

"הכנת הכנס הזה הייתה מרובה 
אתגרים, ורק בזכות העבודה 
המסורה של עובדי הלשכה, 
עבודה של יום ולילה, נצליח 

לקיימו באופן הטוב ביותר"

  "סקר שביעות הרצון שיתפרסם בכנס ביום רביעי בצהריים 
הוא מאוד מעניין מבחינת התוצאות שלו"
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חדשות הביטוח

אינטנסיבי ה מו"מ  מנהלת  הלשכה  נהגת 
החזרי  בנושא  ההון  שוק  רשות  מול 
מבוטלת  בהם  במקרים  לסוכנים  עמלות 
 6 עד  של  לתקופה  )ריסק(  חיים  ביטוח  פוליסת 
הושגו  האחרונים  בימים  ביטולה.  ממועד  שנים 

הסכמות ויש התקדמות במו"מ.
ניתוח שערך סוכן הביטוח אלון דור, חבר הוועדה 
הפנסיונית בלשכת סוכני ביטוח, עולה כי הרפורמה 
מחירי  את  להוזיל  שנועדה  ההון,  שוק  רשות  של 
)ריסק( הובילה דווקא  ביטוחי החיים למקרי מוות 

לעליית מחירים דרמטית של 50־60% בשוק.
ביטוחי  תעריפון  עודכן  אכן  הרפורמה  במסגרת 
יותר  זולים  החיים של חברות הביטוח לתעריפים 
חברות  שנים  במשך  אולם  הקודם,  מהתעריפון 
הביטוח וסוכני הביטוח אינם משווקים ביטוחי חיים 

בהנחות  אלא  התעריפונים,  של  במחירים 
גדולות. הנחות אלה גדלו במשך השנים 
והתגברות  החיים  תוחלת  העלייה  עם 

התחרות בענף.
הביטוח  חברות  כל  דור,  אלון  לדברי 

החדש  התעריפון  במסגרת  כי  הודיעו 
יינתנו  לא  לחברות  הרשות  שאישרה 
חיים  הביטוח  מחירי  בפועל  ולכן  הנחות 

לציבור עלו.
דוגמאות:

גבר בן 30, מעשן, מבוטח במיליון שקל בהפניקס 
משלם  בפועל(  נמכר  )לא  הספר  תעריפון  לפי   -
108 שקל. ההנחה הנפוצה לסוכן ביטוח ממוצע היא 
40% - כך שהתעריף בפועל הוא 64.8 שקלים. לפי 
התעריף החדש כתוצאה מהרפורמה - המחיר הוא 

101 שקל - התייקרות של 55.86%.
גבר בן 50, לא מעשן, מבוטח במיליון 
הספר  תעריפון  לפי   - בהראל  שקל 
משלם 311 שקל. ההנחה הנפוצה לסוכן 
ביטוח ממוצע היא 55% - כך שהתעריף 
התעריף  לפי  שקל.   139.95 הוא  בפועל 
הוא  המחיר   - החדש כתוצאה מהרפורמה 

218 שקל, התייקרות של 55.77%.
שקל  במיליון  מבוטחת  מעשנת,   ,40 בת  אישה 
בהראל - לפי תעריפון הספר משלמת 153 שקל, 
ההנחה הנפוצה היא 55% - תעריף בפועל 68.85 
 - מהרפורמה  כתוצאה  החדש  התעריף  לפי  שקל. 

המחיר הוא 111 שקל - התייקרות של 61.22%.

להלן הניתוח לפי נתונים שאסף אלון דור: 

 רוזנפלד: "למרות ההתקדמות במו"מ 
 מול הרשות והרצון לפתרון המשבר, 

לא נוותר על העקרונות שלנו"
שבועיים מהרפורמה והמחירים רק עולים ‰ האם רפורמת ברקת נכשלה? < רונית מורגנשטרן
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חברת ביטוח
תעריף ישן ספר 

תעריף חדשתעריף ישן בפועלתקופת הנחההנחה נפוצה(לא נמכר בפועל)
התייקרות 

ח"בש
התייקרות 
באחוזים

2855.36% 79₪ 50.85₪ ₪ שנים15- לעוד ל30-40% שנים ואז 5- ל55%א 11355% ₪הראל
2032.68% 81₪ 61.05₪ ₪כל החיים11145% ₪כלל

3655.86% 101₪ 64.80₪ ₪כל החיים10840% ₪הפניקס
6078.62% 137₪ 76.70₪ ₪ שנים3מדורג 11835% ₪מגדל

חברת ביטוח
תעריף ישן ספר 

תעריף חדשתעריף ישן בפועלתקופת הנחההנחה נפוצה(לא נמכר בפועל)
התייקרות 

ח"בש
התייקרות 
באחוזים

7855.77% 218₪ 139.95₪ ₪ לכל החיים40-45% שנים ואז 5- ל55%א 31155% ₪הראל
7745.95% 243₪ 166.50₪ ₪כל החיים33350% ₪כלל

4126.97% 193₪ 152.00₪ ₪כל החיים30450% ₪הפניקס
1910.80% 195₪ 176.00₪ ₪שנה אחת בלבד22020% ₪מגדל

חברת ביטוח
תעריף ישן ספר 

תעריף חדשתעריף ישן בפועלתקופת הנחההנחה נפוצה(לא נמכר בפועל)
התייקרות 

ח"בש
התייקרות 
באחוזים

4261.22% 111₪ 68.85₪ ₪ שנים15- לעוד ל30-40% שנים ואז 5- ל55%א 15355% ₪הראל
3545.70% 110₪ 75.50₪ ₪כל החיים15150% ₪כלל

1517.72% 101₪ 85.80₪ ₪כל החיים14340% ₪הפניקס
1417.95% 92₪ 78.00₪ ₪ שנים3מדורג 12035% ₪מגדל

חברת ביטוח
תעריף ישן ספר 

תעריף חדשתעריף ישן בפועלתקופת הנחההנחה נפוצה(לא נמכר בפועל)
התייקרות 

ח"בש
התייקרות 
באחוזים

6355.47% 177₪ 113.85₪ ₪ לכל החיים40-45% שנים ואז 5- ל55%א 25355% ₪הראל
1913.07% 160₪ 141.50₪ ₪כל החיים28350% ₪כלל

5946.09% 187₪ 128.00₪ ₪כל החיים25650% ₪הפניקס
6242.86% 208₪ 145.60₪ ₪שנה אחת בלבד18220% ₪מגדל

ללא תוספת רפואית, עיסוק ללא תוספות,  1,000,000₪: סכום ביטוח, מעשן, 30, גבר

ללא תוספת רפואית, עיסוק ללא תוספות,  1,000,000₪: סכום ביטוח, לא מעשן, 50, גבר

ללא תוספת רפואית, עיסוק ללא תוספות,  1,000,000₪: סכום ביטוח, מעשנת, 40, אישה

ללא תוספת רפואית, עיסוק ללא תוספות,  500,000₪: סכום ביטוח, לא מעשנת, 59, אישה
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חדשות הלשכה

 היועצים החדשים: הלשכה מרחיבה 
את צוות היועצים המקצועיים

אגר היועצים המקצועיים החיצוניים של מ
לשכת סוכני ביטוח הולך וגדל, בהובלת 
מ"מ נשיא הלשכה סו"ב ליאור הורנצ'יק 
יועצים חדשים  לאחרונה הצטרפו למאגר שלושה 

כל אחד בולט בתחומו. 
פרופ' רו"ח זיו רייך – יועץ פיננסי

בית  דיקן  הוא  רייך  פרופ' 
הספר לביטוח האקדמית נתניה, 
החשבונאות,  בתחומי  מומחה 
ההון;  ושוק  הביטוח  המיסים 
המבקרים  איגוד  כנשיא  כיהן 
הפנימיים בישראל, כיו"ר הוועדה לדוחות כספיים 
החברה  של  הכספים  ועדת  יו"ר  החשמל,  בחברת 
לפתיחת  הוועדה  יו"ר  לתיירות,  הממשלתית 
חברת  ותעריפיי  לתחרות  הדואר  תקשורת  שוק 
לפיקוח  הוועדה  יו"ר  סגן  הדואר,  ובנק  הדואר 
ועדת  יו"ר  ההון,  שוק  באגף  הפיננסים  המוסדות 
השקעות בתמיר פישמן, יו"ר ועדת השקעות בקרן 
רבים  לימוד  ספרי  כתב  וכן  לרוקחים,  השתלמות 

בתחומי החשבונאות והפיננסים.
הלשכה  לסוכני  לסייע  "אוכל  רייך:  פרופ' 
ניבוי  בפנסיה,  ההנמקה  מסמכי  שונים:  בתחומים 
מועדות לתאונות דרכים, התמודדות עם תביעות, 

לעצמאים,  חובה  פנסיה  פנסיוני,  ניוד   ,20 תיקון 
בביטוחי  חיתום  ההון,  ושוק  השקעות  מיסוי, 

בריאות, ועוד". 
אסף נגל – אימון עסקי

מנכ"ל חברת "אנלוגי הדרכה" 
לייעוץ עסקי ואסטרטגי.

אסטרטגיה  להטמיע  "נוכל 
בסוכנות הביטוח באופן תהליכי, 
יישומי.   - חשוב  והכי  אפקטיבי 
עם  בעבודה  מיוחדת  התמחות  הדרכה"  ל"אנלוגי 
בארגונים  והניהול  השירות  המכירות,  מערכי 
מובילים. אנו שותפים להצלחה העסקית של סוכני 
הביטוח וגם של בנק מזרחי-טפחות, קופ"ח כללית, 
לשכת  חברי  לרשות  נעמיד  ועוד.  מייקרוסופט 
עסקיים,  יועצים  של  נרחב  צוות  ביטוח  סוכני 
בעלי  ארגוניים  פסיכולוגיים  מכירות,  מאמני 

השכלה רחבה ובעיקר, אנשי מקצוע מעולים.
ערוצים:  בשלושה  מתמקדת  הדרכה  "אנלוגי 
פנימיים,  ממשקים   - זה  ובכלל  הניהול  עולם   .1
הביטוח  סוכנות  הובלת  אחריות,  תחומי  הגדרת 
לצמיחה עסקית ולעמידה ביעדים; 2. פיתוח וחיזוק 
תהליך  הובלת  שירות,  כמו  אישיות,  מיומנויות 
מכירה, ניהול מו״מ, חיזוק התקשורת עם הלקוחות; 

מקוונת,  עבודה  טכנולוגיות מתקדמות,  פיתוח   .3
תוך  טכנולוגי  ממשק  בכל  הביטוח  סוכנות  ייעול 
ועמידה  הלקוח  עם  המקצועי  הקשר  של  העמקה 

בתנאים הנדרשים בענף".
עו"ד ליאור טומשין – יועץ בנושא מימוש 

זכויות בשל פגיעות גוף
שותף  טומשין,  ליאור  עו"ד 
מרקמן-טומשין  עו"ד  במשרד 
שלו עשרה סניפים ברחבי הארץ. 
כתב את הספר "תאונות עבודה 
שבועי  טור  כותב  נבו,  בהוצאת  מקצוע"  ומחלות 
רדיו  תכנית  מנחה  גלובס,  של  השבת  במוסף 

 .100FM שבועית בתחום מימוש זכויות ברדיוס
"סוכני הביטוח יוכלו לקבל ייעוץ בכל התחומים 
לאומי,  ביטוח  תביעות  מתמחה:  משרדנו  בהם 
כללית,  נכות  מקצוע,  מחלות  עבודה,  תאונות 
רשלנות  הביטחון,  משרד  תביעות  כושר,  אובדן 

ופטור ממס הכנסה מטעמים רפואיים". 

כל היועצים המקצועיים החיצוניים נמצאים 
באתר לשכת סוכני ביטוח. הסוכנים יכולים 

לשלוח שאלות ליועצים ולקבל תשובות דרך 
האתר וגם לפנות אליהם טלפונית ובמייל

 הקו הישיר להפניית תאונות: 073-2288250סניפי הרשת: ירושלים | תל אביב | חיפה | נתניה | רעננה | פתח תקווה | אשדוד | חולון

גבירותי ורבותיי

מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר 
אתכם לאורך כל הדרך

מהפח
 

שגריר אתכם לאורך כל הדרך



גם

 איילון מזמינה אותך להצטרף לסוכניה המובילים, 
,)flat( שכבר נהנים מתשלום עמלה שוטפת קבועה 
גבוהה מהמקובל )ללא עמלת היקף וללא ביטולים(

הצטרף אלינו ותיהנה גם אתה מהגדלה משמעותית בהכנסתך 
השוטפת לאורך השנים והגדלת ערך תיק הביטוח שלך.

המוצרים בהם מיושמת שיטת תגמול זו הינם: 
ביטוחי בריאות, מחלות קשות, תאונות אישיות וביטוח למקרה מוות

איילון, חברה של סוכנים!
ברגע האמת, צריך אנשים אמיתיים

בלעדי באיילון!
 מודל תגמול ייחודי
לסוכנים מובילים!

להצטרפות למודל התגמול הבלעדי 
של איילון לחץ כאן <

https://www.ayalon-ins.co.il/portal-agents/tagmul_agents/


סוכנות וסוכנים יקרים,
לשכת סוכני הביטוח בישראל ואיילון חברה לביטוח

שמחים להזמינכם לערב בילוי משותף
בכנס ביטוח חיים ופנסיוני 2019 המתקיים באילת. 

פרטים נוספים יפורסמו בכנס,
נשמח לראותכם.

מסיבת ערב הפתיחה
"שאטו אירועים"יום שני 11.3.2019
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סוכנים מציינים לשבח עובדי חברות 
ביטוח מולם הם עובדים

והפעם – סו"ב אהרון סוריזון מסוכנות אינווסט בפתח תקווה, שמציין לשבח 
את אור בן שמעון, רפרנטית שירותי הפצה בצוות מרלו בחברת אלטשולר שחם

לפני  שלנו  כרפרנטית  צוותה  "אור  אהרון: 
אור אושפזה באיכילוב  כשנה; לאחר כשבועיים 
גיליתי  וכאן  בעין  דלקת  בגלל  ימים  למספר 
להתנצל  כשהתקשרה  המדהימה  אישיותה  את 
החולים  מבית  יום  יום  ועדיין  מאושפזת  שהיא 
ניסתה וגם הצליחה לעזור דרך הפניות לקולגות 
מהאכפתיות  ומופתע  המום  הייתי  מרלו.  בצוות 
והמסירות של אור, מעולם לא נתקלתי באף חברה 
ביחס ושירות כזה כשהיא מאושפזת בבית חולים.

ביום,  שעה  בכל  שהיא  בעיה  כל  לי  "כשיש 
לשעות  מחוץ  בערבים  כולל  זמינה  תמיד  אור 
במסירות  שבוע  בסופי  גם  ולעיתים  העבודה 
ובאהבה רבה למען החברה ולמעני כסוכן. לפני 
מצטיינת  עובדת  תעודת  קיבלה  אור  כחודש 
לקבל  ובאה  היום  באותו  עבדה  הפלא  ולמרבה 

את הפרס עם דלקת ריאות.
"ראוי לציין כי לאורך כל הדרך 
שחם  אלטשולר  מול  בעבודתי 
זמין  יעיל,  אכפתי,  היה  השירות 
ומקצועי ביותר, גם כאשר החברה 
ביותר. מה  היתה בתקופה הלחוצה 
לחוויה  מולם  העבודה  את  שהפך 
הכל,  ומעל  התוצאות  בגלל  גם 
בגלל מה שציינתי. כאן ללא ספק 
של  המנצח  השילוב  את  רואים 

ההון האנושי עם ההון המקצועי. 
מרלו?  צוות  לשאר  לפרגן  בלי  אפשר  "ואיך 
אביב אטיאס ראש הצוות, רונן אייזינקוביץ, 
המפקח הכי מקצועי בענף שכיף לעבוד איתו יום 
גולן, מנהל מחלקת מכירות סוכנים  ורונן  יום 

אלי  וזמינים  לקדם  תמיד  שמנסים 
האהבה  שבגלל  ספק  לי  אין  תמיד. 
והאנרגיות האלה התשואות בחברה 

היא גבוהה בהתאם".
בתגובה:  מסרה  שמעון  בן  אור 
הפירגון  את  לקבל  מאוד  "שמחתי 
ולראות  התודה  הוקרת  ואת 
במכתבו  מוערכת.  שעבודתי 
האנושי  להון  אהרון  התייחס 
באלטשולר שחם - אני מסכימה עם 
כל מילה; יחד עם צוות המנהלים, 
שאלטשולר  והחשיבות  לדסק  חבריי  המפקח, 
שחם מייחסת לערוץ הסוכנים בכלל ולאינווסט 
הסוכנים  לרשות  לעמוד  שמחים  אנו  בפרט. 
שלנו ונמשיך לעשות זאת בדרך הטובה ביותר".

ronitrmx1@gmail.com :קיבלתם שרות מיוחד מרפרנט או עובד חברת ביטוח ואתם רוצים לפרגן?  שלחו אלינו למייל
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אור בן שמעון

מפרגנים                ציון לשבח
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סוכני הכשרה המצטיינים ביקרו בלויד'ס

ביטוח ע סוכני  שרות 
שנבחרו  ופיננסים, 
המצטיינים  כסוכנים 
 ,2018 לשנת  הכשרה  מטעם 
השתתפו בכנס מושקע בן 3 ימים 
עבורם  ארגנה  אשר  בלונדון, 
הכשרה חברה לביטוח. הכנס כלל 
את הצגת החזון ואת האסטרטגיה 
בלויד'ס  סיור  לשנה,  החברה  של 

וצפייה במשחק כדורגל.
הכשרה  מנכ"ל  מירון,  שמעון 
היווה  "הכנס  לביטוח:  חברה 
בפני  לחשוף  מצוינת  הזדמנות 

הסוכנים, השותפים שלנו לדרך, את חזון החברה 
לשנה הקרובה ולהודות להם על שיתוף הפעולה 
בין  הייתה,  הכנס  מטרת  ובינם.  בינינו  המדהים 
היתר, גם להציג בפניהם את המטרות שלנו לשנה 
והלויאליות  האמון  על  להם  להודות  וגם  הזו 
בו  החולפות  השנתיים  לאורך  לנו  רוכשים  שהם 
החברה  של  המוצרית  האסטרטגיה  את  שינינו 

לאסטרטגיה דיגיטלית חדשנית ומתקדמת". 
שיתוף  על  לסוכנים  מירון  שמעון  הודה  בכנס 
איתכם.  יחד  צומחת  "הכשרה  ההדוק:  הפעולה 
אתם  וחזק.  מבוסס  הוא  בינינו  הפעולה  שיתוף 
מוכיחים לויאליות שנה אחר שנה ומגיעים לשיאי 
מכירות. אתם הסוכנים שמציבים את הכשרה ואת 
יכולים  אנחנו  איתכם  הראשון,  במקום  מוצריה 

לחשוב לטווח ארוך ולהגיע לשיאים 
חדשים. יחדיו נמשיך לעבוד בשיתוף 
מקסום  לטובת  ומלא  הדוק  פעולה 
לשני  עסקית.  והצלחה  רווחים 

הצדדים".
החברה  הנהלת  עם  יחד  הסוכנים 
הגיעו במהלך השהות בבירה הבריטית 
לביקור בלויד'ס, בורסת הביטוח הבין־
ביותר  והגדולה  הוותיקה  לאומית, 
לונדון  במרכז  שממוקמת  בעולם 
ונחשבת לאחד מהמקומות המרשימים 

ביותר בעיר.
הסוכנים התרשמו מסיור ומהרצאה 
ישראלי  בלויד'ס,  סינדיקט  קריגר,  אילן  ע"י 

לשעבר שחי ועוסק בביטוח מעל 40 שנה בעיר.
שכללו  מפנקים  ימים  משלושה  נהנו  הסוכנים 
אירוח במלון 5 כוכבים וארוחות חגיגיות; כמו כן, 
צ'לסי  של  משובח  כדורגל  במשחק  התארחו  הם 
נגד מנצ'סטר יונייטד וביקור כאמור בלויד'ס  - 

והכל באירוח על חשבון חברת הכשרה. 

אומית שירותי בריאות ומנורה מבטחים ל
חתמו על הסכם במסגרתו מנורה תשמש 
לחברי  הסיעודי  בביטוח  כמבטחת 

לאומית.
יצאה  הביטוח,  על  המפקח  הנחיית  לאור 
לביטוח  חדש  במכרז  בריאות  שירותי  לאומית 
הקופה.  חברי  מיליון  רבעי  לשלושת  סיעודי 
שניגשו  החברות  של  ההצעות  בחינת  לאחר 
של  העליונה  המכרזים  ועדת  בחרה  למכרז, 
לאומית את הצעתה של מנורה מבטחים כזוכה 
כמבטח  ביטוח  כלל  את  תחליף  מנורה  במכרז. 

הסיעודי של הקופה.
ההסכם  נחתם  בלאומית  שהתקיים  בטקס 

 200,000 מעל  תבטח  מבטחים  מנורה  ובמסגרתו 
הסיעודי  בביטוח  מבוטחים  שכבר  הקופה  מחברי 
מיליון  כ״700  של  בהיקף  פרמיות  ותקבל  כיום 
שקל במהלך ה״5 שנים הקרובות. בנוסף, באפשרות 
אלפי  מאות  עוד  לביטוח  לקלוט  מבטחים  מנורה 
מבוטחים  אינם  אשר  נוספים  לאומית  חברי 
ההצעה  את  להם  ולהציע  הסיעודי  בביטוח  כיום 
המבוטחים  לאומית  חברי  שקיבלו  האטרקטיבית 
כיום. במסגרת ההתקשרות, חברת מנורה מבטחים 
מבוטחי  של  המבוטחים  קרן  את  לנהל  עתידה 
מהסיכון  ב־20%  תישא  מבטחים  מנורה  לאומית. 

הביטוחי ואילו קרן המבוטחים )קרן הדדית שאליה 
מופרשות חלק מהפרמיות( תישא ב־80% מהסיכון 

ואמורה לממן את רוב התביעות העתידיות.

שירות יעיל ומקצועי
לאור ההסכם, החל מחודש אפריל הקרוב יעברו 
יש  מבטחים.  מנורה  הביטוח  לחברת  המבוטחים 
להדגיש, כי המעבר ייעשה באופן אוטומטי ואינו 
משך  המבוטחים.  מצד  כלשהי  פעולה  מצריך 
ההסכם עם מנורה מבטחים הוא לחמש שנים עם 
אופציית הארכה לתקופה של עד 3 שנים נוספות.

ניסים אלון, מנכ"ל לאומית ציין כי "לאומית 
למבוטחיה.  השירות  איכות  על  רב  דגש  שמה 
מסיבה זו לאומית נערכה במשך תקופה ארוכה 
טובות  לתוצאות  יביאו  המכרז  שתנאי  כדי 
בהיבט  והן  הכספי  במישור  הן  למבוטחים 
למבוטחי  שירותים  תעניק  מנורה  השירותי. 
תוך  גבוה,  שירות  בסטנדרט  סיעוד  לאומית 
במיוחד  המבוטחים  מול  שקיפות  על  דגש 
בעת הגשת תביעה. אני מודה להנהלת מנורה 
מבטחים על שיתוף הפעולה והמאמץ להערכות 

למתן השירות בצורה המקצועית ביותר". 
של  הדירקטוריון  יו"ר  אדרי,  )קוקי(  יעקב 
ערן  למר  החסידה"  "אות  את  העניק  לאומית, 
את  בירך  מבטחים,  מנורה  קבוצת  יו"ר  גריפל, 
ואמר  במכרז  זכייתה  על  מבטחים  מנורה  חברת 
ומקצועי  יעיל  שירות  שתיתן  משוכנע  הוא  כי 
ושיתוף  בריאות  שירותי  לאומית  למבוטחי 
לאומית  בין  נוספים  בתחומים  שקיים  הפעולה 

למנורה מבטחים ימשיך גם בנושא הסיעודי.
מבטחים:  מנורה  מנכ"ל  אסאייג,  בן  יהודה 
"אנו מודים ללאומית שירותי בריאות והעומדים 
בראשה על הבעת האמון בקבוצת מנורה מבטחים. 
אנו בטוחים כי נצדיק את הבחירה בחברתנו, תוך 

מתן מוצר ושירות איכותי לחברי הקופה".

מנורה תבטח את חברי לאומית שירותי בריאות 
בביטוח סיעודי

 הבחירה במנורה היא תוצאה של מכרז חדש לביטוח סיעודי אותו ערכה לאומית לאור הנחיית המפקח 
על הביטוח < רונית מורגנשטרן

מימין: בן אסאייג, גריפל, אדרי, קלמן ואלון | צילום: יח"צ מנורה מבטחים

חדשות הביטוח

סוכני הכשרה בכניסה לבניין לוידס | צילום: באדיבות הכשרה
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האחריות המוטלת על הסוכן בביטוחי הרכב
סוגיה שנידונה בבית המשפט מלמדת על החובות המוטלות על סוכן הביטוח כשהוא עורך פוליסה 

ללקוח, וכן על האחריות שחלה גם על הלקוח בעת הקמת הפוליסה < עו”ד עדי בן אברהם

משולחנו של מנהל סוכנות ליסוב
 < אריאל ארז

בפן ה הסוכן  אחריות  על  אדבר  שבוע 
ביטוח הרכב. לאחר תאונת דרכים, הגיש 
המבטחת  באמצעות  שנפגע,  הרכב  בעל 

מטעמו, תביעה כנגד הנהג הפוגע. 
הנהג הפוגע מצדו הגיש הודעת צד שלישי כנגד 
כי  טען  הוא  שלו.  הביטוח  וחברת  הביטוח  סוכן 
והוא  בביטוח  מכוסה  שהרכב  הבטיח  שלו  הסוכן 
הסתמך על הבטחת הסוכן. לאחר התאונה התברר 
כי הסוכן לא הקים את הפוליסה לפני התאונה אלא 
דקות  מספר  רק  חובה  פוליסת  להפיק  פעל  הוא 

לאחר התאונה ופוליסת מקיף למחרת התאונה. 
לפיה  התניה  עם  הופקה  הפוליסה  מכך,  יתרה 
לפחות  שנה  של  נהיגה  וותק  עם  יהיה  הנהג 
משנה.  הנמוך  ותק  עם  היה  הפוגע  הנהג  ואילו 
כנגד חברת הביטוח הלין הנהג הפוגע כי החברה 
אחראית כלפי הסוכן לאור יחסי השליחות ביניהם.

  הסוכן טען כי לא היו בידיו מלוא הנתונים לשם 
תשלום  אמצעי  לרבות  הביטוח,  פוליסות  הקמת 
והאשמה נעוצה בנהג הפוגע שלא וידא כי ברשותו 

פוליסה בתוקף. 
כי  העדויות  שמיעת  לאחר  קבע  המשפט  בית 

הסוכן התרשל במהלך הטיפול בהקמת הפוליסות 
ולא מילא אחר התחייבויותיו להפיק את הפוליסות 

כפי שנדרש במועד מסירת הרכב לנהג הפוגע.
הנטייה בבתי המשפט הינה להטיל חובות רחבות 
על סוכן הביטוח בשלב המו”מ. עיקר חובותיו של 

והסבר,  גילוי  בחובת  הינן  המבוטח  כלפי  הסוכן 
תנאי  למבוטח  הוסברו  לא  דנן  במקרה  כי  ונראה 

הפוליסה. 
ערך  לא  הסוכן  כי  לראות  ניתן  הזה  במקרה 
לא  כי  ללקוח  הודיע  לא  במועד,  ביטוח  פוליסת 
לא  ברכב,  מנסיעה  להימנע  ועליו  ביטוח  קיים 
בירר את צרכי הלקוח ולא מסר לו הצעת ביטוח 
מאוחר  תאריך  דיווח  הסוכן  בנוסף,  מתאימה. 

לאירוע לחברה המבטחת.  
זאת, בית המשפט קבע כי הוא מחייב את  עם 
שנגרמו  מהנזקים  בלבד  ב־50%  הביטוח  סוכן 
לרכב שנפגע מהטעם שגם הנהג הפוגע, לא פעל 
כדין, ובין היתר, הוא לא בדק אם קיימת פוליסת 
ביטוח בתוקף בטרם עלה על הרכב. בנוסף הטיל 
הביטוח  חברת  על  חלקית  אחריות  המשפט  בית 
באחריות  לשאת  הביטוח  חברת  על  כי  וקבע 
למעשיה ותחויב בשיעור של 25% מהנזקים לנהג 

הנפגע. 
מלוא  את  לנפגע  ישלם  הפוגע  הנהג  לסיכום, 
נזקיו, אך 50% מהנזק ישולם על ידי סוכן הביטוח 
ו־25% נוספים ישולמו על ידי חברת הביטוח, כך 

שבפועל אחריותו תצטמצם ל 25% בלבד.
כאמור, המקרה יכול היה להימנע לו הסוכן היה 
ומפיק  הנוהגים ברכב,  זהות  מברר מפורשות את 
מקצוען  ש”סוכן  תזכרו  אז  במועד  הפוליסה  את 

הוא סוכן שלומד כל הזמן”.
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

 
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח

משולחנו של היועמ"ש

שבוע אני מבקש לשתף אתכם בתחושה ה
לסייע  בחלקי,  שנפלה  ובזכות  הטובה 
חברי  שהינם  הסוכנות,  למבוטחי 

הלשכה שלנו. 
היא  הסיעודי,  שבמצב  האונים  חוסר  תחושת 
לבני  ואף  הסיעודי  לחולה  מאוד  קשה  תחושה 
לו.  ולסייע  אותו  לסעוד  הנדרשים  משפחות 
ולכן  כיס  בחסרון  מדובר  הנפשי,  לקושי  מעבר 
סיעודי  ביטוח  בעריכת  רבה  חשיבות  ישנה 
המתאים לצרכים של המבוטח, אשר תתמוך בו 

חלילה עם קרות מקרה הביטוח. 
לפני מספר ימים קיבלתי לידי מסמכי תביעה 
הזקוקה  לשכה  חבר  של  אשתו  עבור  סיעודית 
לאישור דחוף של תביעת הסיעוד, עקב שחרורה 
השבוע מהמוסד בו שהתה וטופלה. עצם השחרור 
של האישה, הובילה לצורך מהיר של התארגנות 
וקידום התביעה על מנת לדאוג לתמיכה כספית 

עבור משפחתה.  
תביעה  לקיט  המסמכים  את  שערכתי  לאחר 
הרפואיים  המסמכים  כל  עם  ומאורגן,  מסודר 
התומכים במצב הסיעודי של המבוטחת, הגשתי 

התביעה  את  אישי  באופן 
הסיעוד  תביעות  למחלקת 
בכלל חברה לביטוח ופיננסים. 
כי  להדגיש  מבקש  אני 
לאורך כל הדרך, מרגע מסירת 
מדובר  כי  הבהרתי  התביעה, 
בהילות  המצריך  דחוף  במקרה 
בבירור ויישוב התביעה, וזכיתי 
ומהיר  אדיב  מקצועי,  לשירות 
מצד מיישבת התביעות. מספר 
ימים לאחר הגשת התביעה, גם 
התביעה  כי  התשובה  התקבלה 

טופלה ואושרה לתשלום. 
להודות  מבקש  אני  כך,  על 
ולהנהלתה  התביעות  למחלקת 
למצב  הבנה  שגילו  כך  על 

המיוחד, ונרתמו לסייע לי, באופן אישי, להסדרת 
התביעה במהירות ולשביעות רצון משפחתה של 

המבוטחת.
אישי  באופן  פועלים  ליסוב,  בסוכנות  אנו 
אם  בין  לצרה,  הנקלע  ביטוח  סוכן  לכל  לסייע 

משפחתו  בן  ו/או  הוא  חלילה 
המבוטחים בפוליסה נכנסו למצב 
נדרש  הוא  אם  ובין  סיעודי, 
האחריות  פוליסת  את  להפעיל 

המקצועית שלו. 
סוכני  בלשכת  לנו  כי  אזכיר 
ביטוח יש יתרון ייחודי בו רשאי 
לבקש  הנתבע,  הביטוח,  סוכן 
פריטטית  ועדה  של  התכנסות 
עו"ד  הלשכה,  יועמ"ש  עם  יחד 
ונציגי  בן אברהם מצד אחד  עדי 
)המבטחת(  לביטוח  חברה  איילון 
מצד שני במטרה להגיע להבנות 
ב"תחום  מצוי  הכיסוי  כאשר 
האפור" ולרוב אנו מגיעים להבנה 
מול  להתמודד  לסוכן  שמסייעת 

הטענות כנגדו.
כנס  במהלך  לרשותכם  לעמוד  אשמח  אני 

אילת לכל שאלה ועניין.

הכותב הינו מנהל עסקים בסוכנות ליסוב
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עיקר חובותיו של הסוכן כלפי 
המבוטח הינן בחובת גילוי 

והסבר, ונראה כי במקרה דנן לא 
הוסברו למבוטח תנאי הפוליסה

אריאל ארז | צילום: איל גליה
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מוכנים לעולם הדיגיטלי

כשסוכן ביטוח וסוכן נסיעות נפגשים 
לקפה בלב תל אביב

עולמם של סוכני הנסיעות עבר שינויים רבים בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית ‰ אייל שוורץ מסביר 
מה יכולים ללמוד סוכני הביטוח מהשינוי שעברו חבריהם, סוכני הנסיעות < אייל שוורץ

ם נשווה את הטרנספורמציה הדיגיטלית א
מעט  לא  נגלה  הנסיעות,  סוכני  בעולם 
כסוכני  שאנו  כאלה  דומים,  מאפיינים 

ביטוח יכולים ללמוד לא מעט מסוכני הנסיעות. 
החליטו  הגדולות  התעופה  חברות  עמלות: 
נסיעות,  לסוכני  העמלות  שיעור  את  להוריד 
חברות  השנים.  לאורך  הסוכנים  התפרנסו  שמהן 
הביטוח והרגולציה אף הן מצמצמות את העמלות 
אותם  המוצרים  עבור  הביטוח  לסוכני  המשולמות 
כשהתבשרנו  אלינו  הגיעו  השיא  מוכרים.  הם 
יצטרכו  הביטוח  ההון שסוכני  ידי רשות שוק  על 
ופוליסת  במידה  שנים,   6 למשך  עמלה  להחזיר 

ביטוח חיים שסוכן מכר תתבטל או תוחלף. 
הסכמים קולקטיביים: כיום רוב חברות התעופה 
הגדולות חותמות על הסכמים ישירים עם הלקוחות 
ישירות  ההנחות  את  מגלגלות  הן  וכך  העסקיים, 
חברות  קיימות  אלה  בימים  כבר  הקצה.  ללקוח 
הביטוח המנסות לעשות הסכמים קולקטיבים מול 
חברות גדולות במשק, ונותנות מחירים נמוכים על 
ישירות  לעבוד  ומאפשרות  ופנסיה  ביטוח  מוצרי 
גדולות  כמויות  להם  שיש  מעסיקים  אותם  מול 

עובדים. על ידי כך, הן מדלגות על סוכן הביטוח.
הרבים  השינויים  בשל  קבועים:  טיפול  דמי 
עברו  גדולות  עסקיות  חברות  הדיגיטלי,  בעולם 
לסוכן  קבועים  טיפול  דמי  תשלום  של  למודל 
הנסיעות, ללא קשר להיקף ההזמנות המתבצעות. 
מבחינתנו, אם בעבר סוכני ביטוח לא גבו תשלום 
על השירות שלהם והיו רגילים לקבל עמלות רק 
מחברות הביטוח ולא מהלקוח, ניתן לראות שיותר 

יותר סוכני ביטוח אימצו את נושא שכר הטרחה, 
המודל  את  לשנות  החלו  היום  כבר  מהם  ורבים 
ממעסיקים  טרחה  שכר  וגובים  שלהם  העסקי 
במוצרים  ובעיקר  בהם,  מטפלים  שהם  ומלקוחות 
עליהם  משלמת  אינה  כבר  הביטוח  חברת  בהם 

עמלות.
דרך  מלון  בתי  הזמנת  לעיתים  רכישה ברשת: 
ביחס  יותר  ויקרה  מורכבת  תהיה  נסיעות  סוכני 
בעולם  התפתח  השנים  עם  וכך  בדיגיטל,  להזמנה 
כי  נציין  ליין.  און  הנסיעות  סוכני  של  חדש  דור 

חברות ברשת מעודדות לרכוש דרכן ומציגות 
רחבות  סינון  ואפשרויות  חיפוש  מנועי 
יכול  שהלקוח  כך  ההזמנה,  על  המקלות 
לראות את הזמינות והמחיר אונליין, בעוד על 
סוכן הנסיעות המסורתי לבדוק מול הסיטונאי 

ולקבל אישור על זמינות החדרים והטיסות. 
עולם הביטוח עבר את אותו השינוי בדיוק, 
ויותר יותר חברות ביטוח מעודדות את הלקוח 
לרכוש ישירות מהחברות באתרים שלהם און 
ליין, וגם באפליקציות, ובכל אמצעי דיגיטלי 
זה  לרוב  המחיר.  את  ללקוח  להוזיל  שיוכל 
חברות  גם  הביטוח,  סוכן  של  גבו  על  נעשה 
נכסים  לעצמן  אימצו  המסורתיות  הביטוח 
רכישה  לבצע  ללקוח  המאפשרים  דיגיטליים 
אונליין באתרים שלהם, וזה עוד טרם כניסתם 

של חברות ביטוח חדשות.
סוכן הביטוח לעומת זאת עובד מול מפקח 
רכישה בחברות הביטוח, ולא פעם צריך לרדוף 

אחריו שייתן לו הנחות על מנת להיות אטרקטיבי 
יכול  אינו  שהוא  גם  מה  הקיימת,  התחרות  מול 
להדביק את קצב ההתפתחות הטכנולוגית שעושות 

חברות הביטוח.

פיצחו את השיטה
עד שנת 2005 סוכני נסיעות מכרו חבילות נופש 
הכל כלול. נראה שהעולם הזה השתנה לגמרי. יש 
לכם שאלה לגבי יעד מסוים? נכנסים לאתר ייעודי, 
"מעלים פוסט" בפייסבוק וממתינים לתגובות. כל 
אחד נכנס לאתרי הזמנות, בוחר יעד, מלון, סופר 

עד שלוש ויש לו חופשה, מושלמת? לא בטוח. 
דיגיטליים  כלים  לאמץ  חייבים  ביטוח  סוכני 
חדשניים שישאירו אותם במשחק של הגדולים מול 
החברות הביטוח. מסתבר שלא כל כך קשה לבצע 
אתר  בניית  העלויות של  הדיגיטלי,  לעידן  מעבר 
תדמיתי מכובד אינן בשמים, מה גם שאם תתאמצו 
בחינם  מרהיב  תדמיתי  אתר  לבנות  תוכלו  מעט 
)WIX(. אך בניית אתר אינה מספיקה, כדי ליצור 
לקדם  וכך  באתר  בלוג  לנהל  תוכלו  אמיתי,  באזז 
גוגל.  של  החיפוש  במנועי  אורגני  באופן  אותו 

באותה ההזדמנות תוכלו להפוך לאוטוריטה בתחום 
מידע  מדריכים,  טיפים,  כתיבת  ידי  על  שלכם 
מקצועי, חדשנות בתחום ועוד. את הכתבות תוכלו 
לדוור ללקוחות דרך ניוזלטר וכך להישאר בקשר, 

וגם לשתף בדף העסקי בפייסבוק ובלינקדאין.  
רשתות חברתיות הן מכרה יהלומים עבור סוכני 
ביטוח. כיום רוב החברות שמוכרות לידים לסוכנים 
כדי לבצע  חברתיות.  דרך רשתות  אותם  אוספות 
תוכלו  מקצועי,  באופן  חברתיות  ברשתות  שיווק 
או  בדיגיטל,  שיווק  המציעות  בחברות  להיעזר 
המוצעים  בשיווק,  קורסים  באמצעות  לבד  ללמוד 
של  האנושי  היתרון  את  להעצים  כדי  ביוטיוב. 
חברתיות  ברשתות  לשלב  תוכלו  ביטוח,  סוכני 
מסרים אישיים כדי לשבור את הקרירות של עולם 
הדיגיטל כמו תמונות של צוות המשרד, סרטונים 

אישיים ועוד. 
חברות  עם  דיגיטליים  כלים  לשלב  ניתן  כיום 
הביטוח, כך למשל חברות ביטוח גדולות מעניקות 
להיות  להמשיך  כדי  דיגיטליים  כלים  לסוכנים  
של  העמלות  על  לשמור  ועדיין  מהתחרות,  חלק 

סוכן הביטוח. 
אמנם קלישאתי לומר שלנו יש את הפן האנושי, 
את לחיצת היד, אבל כן, זה משמעותי. הפן האנושי 
עדיין לא נעלם מהעולם, ועלינו להבליט את היתרון 
הזה בכל מקום אפשרי, החל מרשתות חברתיות ועד 

השיחה הראשונית עם לקוח פוטנציאלי.

הכותב הינו חבר בוועדת הטכנולוגיה, היזם והמנכ"ל של 
טראסטי: השוואת ביטוח דיגיטלית באמצעות סוכנים

אמנם קלישאתי לומר שלנו יש את הפן האנושי, את לחיצת היד, 
אבל כן, זה משמעותי. הפן האנושי עדיין לא נעלם מהעולם, 

ועלינו להבליט את היתרון הזה בכל מקום אפשרי, החל מרשתות 
חברתיות ועד השיחה הראשונית עם לקוח פוטנציאלי
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 הכלים הדיגיטליים 
 אותם צריכים לאמץ 

סוכני הביטוח:
בניית אתר תדמיתי

ניהול בלוג

 דיוור באמצעות ניוזלטר
שימוש ברשתות חברתיות

שת"פ דיגיטלי עם חברות
 הביטוח
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רגע משפטי

 נזקי סערה וסופה: כיסוי הנזקים 
ובחינת האחריות

 "בית המשפט הכיר בתביעה לנזקי סערה וסופה הגם שכיסוי זה הוסר בפוליסה בעת החידוש" ‰ 
עו"ד ליאור קן דרור על אחריות סוכן הביטוח ואחריותה של חברת הביטוח באירוע נזקי טבע

"חברת ב בין  במחלוקת  נדונה  זו  תביעה 
הביטוח חקלאי" לבין חברת "ארקו ענבר" 
בעניין נפקות כיסוי ביטוחי בגין נזקי טבע 
מנזקי  כתוצאה  ברד.  סופת  בשל  לחברה  שנגרמו 
הפוליסה  את  להפעיל  החברה  ביקשה  הסופה, 
הביטוח.  לחברת  פנתה  ולפיכך  פיצוי,  ולקבל 
בהתאם, התקשרה החברה עם חברת "יניב שיקום 
ושיפוץ  שיקום  שירותי  נותנת  אשר  מבנים", 
ועובדת בשיתוף עם חברות הביטוח ועם המבטחת. 
השיקום  מעבודות  נכבד  חלק  ביצוע  לאחר 
והשיפוץ לחברה, התנערה המבטחת ממתן הכיסוי 
הביטוחי לנזקי הטבע, בטענה שלאחר ההתקשרות 
מטעמה,  ביטוח  סוכן  באמצעות  החברה,  ביצעה 
הסרת  היתר  בין  כללו  אשר  בפוליסה  שינויים 
עלויות,  להפחית  בכדי  טבע,  נזקי  בגין  הכיסוי 

ולפיכך אין היא חייבת בתשלום. 
הצדדים  טענות  את  המשפט  בית  סקר  בפס"ד 
כי  פסק  מעמיק  בירור  ולאחר  העדויות,  את  ובחן 
נזקי  בגין  החברה  את  לפצות  הביטוח  חברת  על 
זה הוסר בפוליסה, תוך מתן  הסופה, הגם שכיסוי 

נימוקים שיוצגו בהמשך. 
בע"מ",  ואחזקות  מבנים  שיקום  "יניב  התובעת, 
ושיקום  שיפוצים  עבודות  מבנים,  בשיקום  עוסקת 
לחברות הביטוח, באמצעות ב"כ עו"ד מאיה אבוגני. 
הנתבעת 1, "ארקו ענבר תעשיות בע"מ", בעלת 
ליאור  מפעל בקיבוץ חמדיה, באמצעות ב"כ עו"ד 

קן דרור.
שיתופית  אגודה  חקלאי  "ביטוח   ,2 הנתבעת 

מרכזית בע"מ", באמצעות ב"כ עו"ד יוסף רנרט.

טענות הצדדים:
בבקשה  המשפט  לבית  תביעה  הגישה  התובעת 
חברת  שיפוץ   - עבודתה  בגין  תשלום  לקבלת 
הנתבעת בשל נזקי סופת ברד, זאת בהתאם להסכם 

הזמנת עבודה שחתמה עמה.
תשלום  לקבלת  זכאית  היא  כי  טענה  הנתבעת 
לכיסוי  בהתאם  הסופה,  נזקי  בגין  מהמבטחת 
הפיצוי  קבלת  על  בהסתמך  טבע.  לנזקי  הביטוחי 
מחברת הביטוח, התקשרה עם התובעת וחתמה על 

הסכם הזמנת עבודה עם התובעת. 
הנתבעת חלקה על טענת המבטחת לפיה הכיסוי 
הוסר, שכן בשעה שהעבירה את הפוליסה מחברת 
הביטוח  סוכן  באמצעות  למבטחת,  אחרת  ביטוח 
מטעמה, לא בוצע כל שינוי בתנאי הפוליסה, וכפי 
שבעבר היה קיים כיסוי לנזקי טבע, כך גם כעת. 
כי  הנתבעת  הבחינה  הפוליסה  קבלת  עם  כן,  כמו 
אין שינוי בגובה הפרמיה ועל כן סברה שאין שינוי 

בפירוט הכיסויים, לרבות הכיסוי בגין נזקי טבע. 
הנתבעת דחתה את כל טענות המבטחת, לרבות 

טענותיה על ביצוע שינויים בפוליסה על ידי סוכן 
שבוצעו  שככל  וטענה  הנתבעת  מטעם  הביטוח 
המבטחת,  מול  אל  הביטוח  סוכן  ידי  על  שינויים 
לעניין הסרת הכיסוי הביטוי בגין נזקי טבע, הרי 

שאלו בוצעו ללא ידיעתה וללא הסכמתה. 
המבטחת טענה כי לאחר ההתקשרות עם החברה 
ואף  החברה  מטעם  הביטוח  סוכן  קשר  איתה  יצר 
שלח לה דואר אלקטרוני, בו היא התבקשה לבצע 
שינויים בפוליסה במטרה להוזיל עלויות וביניהם 

לבטל את הכיסוי הביטוחי בגין נזקי טבע. 

עיקרי הכרעת בית המשפט:
סכום  אך  הופחת,  הנתבעת  של  הפרמיה  סכום   
מלבד  שבוצעו,  נוספים  שינויים  גם  כלל  ההפחתה 
עבור  שהפרמיה  חולק  אין  כן,  כמו  טבע.  נזקי 
התכולה של החברה שכללה גם כיסוי לנזקי טבע, 
בפוליסה  והן  בהצעה  הן  הסכום,  אותו  על  עמדה 
ששלחה המבטחת, ועל כן יש בכך בכדי לחזק את 

טענות הנתבעת.
לא ניתן להוציא מכלל אפשרות כי הנתבעת לא 
הייתה ערה לביטול הכיסוי, שכן בבדיקת הפוליסה 
שהתקבלה נבדק בעיקר גובה הפרמיה. אף בקרות 
הנתבעת  כלפי  המבטחת  התנהלה  הביטוח  מקרה 
לאחר  ורק  טבע,  נזקי  בגין  כיסוי  שקיים  באופן 
לתשומת  הובא  שמאי,  לבדיקת  הפוליסה  העברת 

לב המבטחת כי יש החרגה לנזקי טבע.
תביעות  מדור  לראש  שנערכה  בחקירה  אף 
המקרים  "נדירים  כי:  היתר  בין  ציינה  המבטחת, 
שמבוטח לא רוכש נזק טבע למפעל בהיקף כזה".
הצדקה  שאין  הגרסה  מחזקות  אלה  טענות  גם 

כלכלית לביטול הכיסוי.

בוצע  שהביטול  המבטחת  טענת  גם  נבחנה 
לאחר  הנתבעת,  מטעם  הביטוח  סוכן  לבקשת 
פנה  כי  טען  הביטוח  סוכן  הפוליסה.  הנפקת 
למבטחת לאחר שקיים פגישה עם מנכ"ל הנתבעת, 
במהלכה ערך תרשומת לגבי השינויים המבוקשים 
בפוליסה ושלח העתק מתרשומת זו למבטחת. אך 
ואינו  המשפט  לבית  הוגש  לא  התרשומת  העתק 
מהצגת  הימנעות  כן,  ועל  הנתבעת  בידי  מצוי 
לא  לפיה  הנתבעת  בגרסת  תומכת  התרשומת 

ניתנה הסכמתה לביטול הכיסוי בגין נזקי טבע.
כשלה  הביטוח,  לחוק   3 לסעיף  בהתאם  גם 
המבטחת בכך שהסייג לחבות לא פורט בפוליסה 
 )2( )ב(   55 סעיף  אוזכר  בנוסף  מיוחדת.  בהבלטה 
)ביטוח(.  פיננסים  שירותים  על  הפיקוח  לחוק 
במקרה דנן, המבטחת לא עמדה באמות מידה אלה, 
שהנתבעת  שווידאה  מבלי  שווא  מצג  יצרה  שכן 

ערה לביטול הכיסוי.
לסיכום, בהסתמך על תשתית הראיות שהוצגה, 
גרסת הנתבעת מתקבלת – היא לא נתנה הסכמה 
במפורש  לא  טבע,  נזקי  בגין  הכיסוי  להסרת 
ידי  על  שהונפקה  הפוליסה  לכן,  במשתמע.  ולא 
בגין  הכיסוי  את  בתוכה  כללה  שלא  המבטחת, 
שהציגה  והמצג  להסכמות  בניגוד  היא  טבע,  נזקי 
המבטחת כלפי הנתבעת וכי ביטול הכיסוי הביטוח 

בגין נזקי טבע נעשה שלא כדין. 
כוללת  שהפוליסה  בכך  הכיר  המשפט  בית 
בתוכה כיסוי ביטוחי בגין נזקי טבע, ודין ההודעה  

למבטחת – התקבל.
הכותב הינו שותף במשרד קן־דרור, הראל ושות', עורכי 
במחוזות  הלשכה  לחברי  משפטי  ויועץ  ומגשרים  דין 
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אחריות רבה של סוכנות הביטוח 
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דרושים
לסוכנות ביטוח גדולה בדרום דרוש/ה חתמת אלמנטרית 

rozit@ikeshet.co.il :קורות חיים ניתן לשלוח למייל

סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש תיק ביטוח 
חיים ו/או אלמנטארי בתגמול הוגן ובמגוון רחב של 

אפשרויות יצירתיים, כולל אפשרות העסקה לטווח ארוך 
dudi@gamafinansim.co.il נייד: 050-5368629 

לבית סוכן בחיפה דרושים : סוכן/ת ביטוח פנסיוני ו/או 
אלמנטארי בעלי רישיון, תינתן אפשרות לסטאג'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 ותיקה בהוד השרון דרושה פקידת 
ביטוח מנוסה ברכב )ניסיון בדירות יתרון( קו"ח לווצאפ 

duby@s-sapir.co.il 0522603972 או

לסוכנות הביטוח מישורים באשדוד דרוש בעל רישיון 
פנסיוני המעוניין להתפתח, לצמוח ולבנות תיק עצמאי 

עם היקפים ונפרעים לשנים רבות. תנאים מצויינים 
למתאימים: - עמלות גבוהות,שירותי משרד, תיאום 

ofir@mishorim-ins.co.il  :פגישותקו"ח למייל

לסוכנות חיתום אלמנטרית גדולה מהמרכז, איש/ת 
שטח בעל יכולות שיווק וידע בעסקי פרט קו"ח למייל  

eyalw1999@gmail.com
לסוכנות ביטוח גדולה  בדרום דרוש/ה חתמת אלמנטרית 

rozit@ikeshet.co.il :קורות חיים ניתן לשלוח למייל

דרוש/ה פקיד/ה למשרה בתחום התביעות/ ביטוחי 
דירות תל אביב, פתח תקווה, בקעת אונו וג. שמואל, חולון 

ובת ים, רמת גן וגבעתיים

לסוכנות ביטוח ותיקה בפתח תקווה, דרוש/ה פקיד/ה 

לתחום התביעות/ביטוחי דירות. עבודה טלפונית 
ופרונטלית מול לקוחות וחברות הביטוח . שעות עבודה 
מ 08:30 ועד 16:30 * עבודה לטווח ארוך, תנאים טובים 

למתאים/ה, ללא ימי שישי, מתאים גם לאמהות! דרישות - 
דרוש ניסיון בתחום הביטוח,מתן שרות ברמה גבוהה, הכרת 
office. כושר ביטוי גבוה. כולת שליטה במערכות המחשב 

ברמה גבוהה. ידיעת השפה העברית על בוריה. *המשרה 
מיועדת לנשים וגברים כאחד. טלפון 03-9347778, שליחת 

 moti@edenins.co.il :קורות חיים למייל

סוכנות ביטוח ברמת גן ותיקה ומבוססת מעוניינת להעניק 
 בית חם לסוכן ביטוח צעיר נא לפנות למייל

nahum@shir-ins.com 

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 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

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

שכירות משנה
חדר/ים להשכרה גדולים מרווחים ומוארים )אפשרות 

לקבל מרוהט (. להשכרה כדייר משנה, בסוכנות לביטוח.
המחיר פיקס = כולל כל  המיסים. עלות חודשית וללא 

התחייבות המשרד ממוקם  בראשון לציון, ליד קניון הזהב 
/ סינמה סיטי. גישה לתחבורה ציבורית, חניה חופשית.

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

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

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

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

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

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

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה, 
מוטי שריפי במות אימו

שלא תדע עוד צער

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

בטחת המשנה הגדולה סוויס רי ספגה בשנת 2018 הפסק ענק של 3 מיליארד מ
זאת,  למרות  אדם.  מעשי  ותאונות  טבע  מאסונות  ישירה  כתוצאה  דולר 
המבטחת הצליחה להגדיל את הרווח הנקי ב־2018 ל־421 מיליון דולר, לעומת 
רווח של 254 מיליון דולר בשנת 2017. אלמלא שינוי בתקנות המס האמריקאיות, 

הרווח היה גדול יותר פי שנים.
היה  רי  סוויס  של  ההצלחה  סוד 
סכום  הפרמיות.  בסך  הזינוק 
בשנה  הגיע  הביטוח  פרמיות 
דולר.  מיליארד  ל־36.4  שעברה 
של  ההשקעות  תיק  של  התשואה 
החברה היתה 2.8%. ביטוחי משנה 
הניבו  ובריאות  חיים  ביטוחי  של 

ׁרווח נטו של 761 מיליון דולר.
ביטוחי  על  גם  שוקדת  רי  סוויס 
החברה  של  מחקר  יחידת  סייבר. 
המתאימה  ביטוח  פוליסת  מגבשת 
החברה  כאשר  סייבר,  לביטוחי 
פועלת כמבטחת משנה של ביטוחי 

הסייבר.

אש עירייה בפלורידה חשוד בהונאת חברות ביטוח. ר
ללא  מרפאה  בניהול  חשוד  שהוא  לכך  בנוסף  זאת 

רישיון.
 ,Port Richey עיריית  ראש  משד,  דייל 
מיד  רישיון.  ללא  מרפאה  ניהול  על  נאסר 
של  האוצר  משרד  הודיע  מעצרו,  לאחר 
פלורידה כי ראש העירייה יואשם על הגשת 
חשבונות כוזבים לחברות הביטוח על טיפול 
רפואי לחולים. במשרד האוצר נוהלה חקירה 
שנתקבלו  לאחר  העירייה  ראש  נגד  סמויה 
דיווחים על הגשת חשבוניות כוזבים לחברות 
בלתי  רפואיים  שירותים  מתן  ועל  הביטוח 

חוקיים.
מזוייפות  חשבוניות  שהוגשו  היא  ההערכה 
אלפי  מאות  של  בהיקף  הביטוח  לחברות 
היקף  לקביעה  חקירה  מתנהלת  עתה  דולר. 

החשבוניות האלה.

מבטחת המשנה סוויס רי ספגה 
הפסד ענק מאסונות טבע

ראש עירייה 
בפלורידה חשוד 

בהונאת חברות ביטוח

סויס רי. שוקדת גם על 
ביטוחי סייבר | צילום: 

shutterstock


