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בלשכה מרוצים:

הח״כים שתומכים בהקטנת שלטון
הפקידים  -ממשיכים לכנסת הבאה
חברי הכנסת והשרים שתומכים ומהווים חלק מרכזי מהלובי הפוליטי של הלשכה ימשיכו
לכנסת ה־" ;21זהות ו"גשר" שאף הן הביעו תמיכה במהלכים לטובת סוכני הביטוח -
בחוץ  ‰נשיא הלשכה" :שמח שקשרי העבודה שיצרנו ימשכו גם בכנסת הבאה" > עמ' 2
הכרעה שגויה

ניהול סיכונים לקוי

ההסתדרות טוענת כי פסה"ד של
ביה"ד הארצי לעבודה בנושא
פנסיית חובה שגוי " ‰תוצאת פסה"ד
היא אסון עבור העובדים בישראל"
> עמ’ 3

תרגיל המדמה מתקפת
סייבר שנערך לאחרונה
מראה כי הגופים
המוסדיים אינם ערוכים
> עמ’ 6

המדריך :ביטוח
נסיעות לחו"ל
סו"ב מירה פרחי מסבירה
כיצד להתאים את
הפוליסה הביטוחית
לנסיעה > עמ’ 11

חדשות הלשכה  -בחירות 2019

"שמחנו לראות שיש לנו חברים ותיקים
בבית המחוקקים"

בחודשיים האחרונים נפגשה הנהגת הלשכה עם מועמדים רבים לכנסת  ‰נשיא הלשכה רוזנפלד:
"יסייעו לנו לחזק ולהעצים את מעמד סוכני הביטוח למען טובת הציבור" > רונית מורגנשטרן

נ

שיא הלשכה וסגנו ביצעו ביומיים האחרונים
סבב טלפונים כדי לברך את חברי הכנסת
הנכנסים וכן התקשרו להיפרד מחברי הכנסת
היוצאים.
גם בלשכת סוכני ביטוח המתינו ביום שלישי בערב
במתח ,כמו כל עם ישראל ,לקראת פרסום תוצאות
המדגמים לבחירות לכנסת ה־ .21בלשכה ביקשו
לראות לפחות  70%מהח"כים המכהנים ששיתפו
פעולה בכנסת האחרונה עם הלשכה נכנסים לקדנציה
נוספת" .המציאות עברה את הציפיות" ,אומרים
בהנהגת הלשכה.
ממיפוי ראשוני שבוצע בלשכה למחרת יום הבחירות
עולה כי רבים מחברי הכנסת שהיו בקשרי עבודה

ימשכו גם בחדשה ,כמו כן סבב הפגישות
הדוקים עם הנהגת הלשכה וכן חברי
שקיימנו בחודשיים האחרונים לרבות אירוח
כנסת חדשים רבים אוחזים באג'נדה
ח"כים ,שרים ומועמדים קיימים וחדשים
של מזעור עומס הרגולציה בשוק ההון
בכנס אילת נשא פירות טובים .אני מניח
והביטוח וכפי שהגדיר את זה אחד מהם
שבתפקידים מרכזיים יכהנו פרסונות
"צמצום שלטון הפקידים".
בחודשיים האחרונים נפגשה הנהגת רוזנפלד | צילום :גיא קרן מוכרות לנו שמכירות היטב את ענף
הלשכה עם מועמדים רבים לכנסת עם דגש על הביטוח ,הכשלים בו והפתרונות ויסייעו לנו לחזק
כאלו "שסומנו" לתפקידים מובילים הנמצאים ולהעצים את מעמד סוכני הביטוח למען טובת הציבור"
סו"ב ליאור הורנצ'יק ,מ"מ וסגן הנשיא" :בניית
באינטראקציה עם ראשי הלשכה וביניהם המועמדים
לשר האוצר ,שר המשפטים ,שר הכלכלה ויו"ר ועדות לובי פוליטי היא עבודה סיזיפית ,שמחנו לראות
שיש לנו חברים ותיקים בבית המחוקקים לצד חדשים
הכספים ,הכלכלה והעבודה.
נשיא הלשכה ,סו"ב ליאור רוזנפלד מסר" :שמחתי שכבר נפגשנו עימם ודאגנו להסביר להם את חשיבות
להיווכח כי קשרי העבודה שיצרנו בכנסת הקודמת המקצוע לציבור בהחלט נכנסה נבחרת איכותית" .

ניצחון ללשכה :לובי פוליטי חוצה מפלגות
הלובי הפוליטי של הלשכה נשאר חזק מתמיד  ‰אז מי הם הח"כים שצפויים למלא את התפקידים
המשמעותיים ביותר לענף הביטוח ושוק ההון? > מערכת "ביטוח ופיננסים"

ל

מרות השוויון בכמות המנדטים בין
מפלגות הליכוד וכחול־לבן ,נראה כי
ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי
להרכיב את הממשלה החמישית בראשותו.
הניצחון הזה של נתניהו משמעותי מאוד
עבור סוכני הביטוח בכלל ולשכת סוכני ביטוח
בפרט ,שכן הלובי הפוליטי ,עליו עמל נשיא
הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד בשנה האחרונה,
צפוי לתת פירותיו בקדנציה הזו ,עת הגיע
הזמן של חברי הכנסת למלא אחר ההבטחות
וההסכמים שעלו בקדנציה הנוכחית.
שרת המשפטים איילת שקד ויו"ר מפלגת
"גשר" אורלי לוי־אבקסיס לא צפויות
להמשיך ולהיות חלק מרכזי מהלובי
הפוליטי של הלשכה ,אבל השרים גלעד
ארדן ,ישראל כץ ,אלי כהן ומשה כחלון
בהחלט יהיו שם כדי לתמוך ולחזק את
מעמד הסוכנים .גם יו"ר ועדת הכספים ,ח"כ
משה גפני ,צפוי להישאר בתפקידו ולאזן
את מערכת היחסים שבין רשות שוק ההון
ללשכה ובין האינטרסים של חברות הביטוח
לאלה של ציבור המבוטחים.

ביטוח
ופיננסים
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מימין למעלה :כחלון ,כהן ,גפני ,זוהר ,סער ואבידר .מימין למטה :מלכיאלי ,סמוטריץ אשר ,אמסלם ,פורר וביטן

׀ צילומים :יוסי אלוני ,ראובן קפוצינסקי ,אדי ישראל ,אתר הכנסת ,סיון פרג' ,נתי גולד ובאדיבות הלשכה

על פי דיווחים שונים של המפלגות וערוצי
החדשות נראה כי משה כחלון ימשיך בתפקיד
שר האוצר .בשל מורכבותה של הקואליציה,
הנתמכת על ידי מספר מפלגות קטנות,
והירידה בכמות המנדטים של מפלגת "כולנו",
קשה לדעת מי ימלא את תפקיד שר הכלכלה
ויו"ר ועדת הכלכלה ,אבל כחלון ואלי כהן
ימשיכו כנראה בתפקידים חברתיים בממשלה.
ושרי אוצר וכלכלה בהחלט רלוונטיים .גלעד
ארדן צפוי להיות שר בממשלה אך לא בטוח
כי יישאר בתפקיד השר לביטחון פנים ,כך גם

לגבי ישראל כץ.
יו״ר הקואליציה ,דודי אמסלם ,המקורב
ללשכה ,צפוי להמשיך בתפקידו.
יש לציין כי גם במפלגות האופוזיציה ישנם
חברי כנסת שהביעו תמיכתם בלשכה ואף
השתתפו בכנסים של הלשכה .במפלגת כחול־
לבן ישנם חברי הכנסת אורית פרקש וחילי
טרופר אשר יכולים לסייע ללשכה אם יכהנו
בתפקיד יו"ר או חבר ועדה ,ובמפלגת העבודה
ח"כ איציק שמולי שיכול גם כן לשאת
בתפקיד של יו"ר ועדת כנסת רלוונטית.

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי | עורך ראשי :לירן וייס | כתיבה:
רונית מורגנשטרן | מפיק :יאיר ילין | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין :שי שמש ,טל' 7116554־,050
 | shivuk@insurance.org.ilצילום השער :יוסי אלוני ,ראובן קפוצינסקי ובאדיבות הלשכה | צילומי אילוסטרציהshutterstock :

חדשות הביטוח

ההסתדרות לבג"צ :לבטל פס"ד שמאפשר
לבטח עובדים בפנסיה ללא אכ"ע
"עובדים ימצאו את עצמם מתמודדים לא רק עם מצב בריאותי קשה אלא גם עם היעדר הכנסה למחייתם"
טוענים בהסתדרות  ‰העתירה הוגשה באמצעות עוה"ד ארנה לין > רונית מורגנשטרן

ה

הסתדרות פנתה בשבוע
שעבר בעתירה לבג"צ
בבקשה למתן צווים ,שבין
היתר ,יבטלו את פסק דינו של בית
הדין הארצי לעבודה שקבע כי על
מעסיק לא מוטלת חובה לבטח את
העובד בבטוח אובדן כושר עבודה
במסגרת ההסדר הפנסיוני שלו.
על פי פסיקת בית הדין הארצי
לעבודה בעניין ליליאן מסעודה
לנדסברג נ .רוב יועצים בע"מ ,עובד
רשאי לבחור שלא להיות מבוטח
בביטוח פנסיוני מקיף הכולל גם
כיסוי לנכות ,וזאת  -בניגוד להוראות
ההסכם הקיבוצי הכללי לפנסיית
לטענת ההסתדרות ,הכרעת ביה"ד הארצי שגויה מיסודה
חובה ,שגם הורחב בצו הרחבה לכלל
העובדים במשק .בית הדין הארצי קבע
שזכות הבחירה שניתנה לעובד במסגרת סעיף  20משפטיות מהותיות שהובילו להכרעה שגויה
לחוק הפיקוח לקופות גמל לבחור את קופת הגמל מהיסוד .לטענת ההסתדרות ,הפרשנות שהעניק
בה הוא מבקש להיות מבוטח היא מוחלטת וגוברת בית הדין הארצי לעבודה לסעיף  20לחוק הפיקוח
על הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי לפנסיית חובה לקופות גמל לא מעוגנת בלשונו ואף סותרת
(שהורחבו בצו הרחבה) .הוראות אלו מחייבות אותה.
לטענת ההסתדרות" :בהתאם להוראות צו
לבטח עובד ,בכל מקרה ובלי קשר לסוג הקופה
בה בחר ,בביטוח פנסיוני מקיף ,הכולל גם כיסויים פנסיית חובה ,שמשלימות את הוראות סעיף 20
לחוק הפיקוח לקופות גמל ועומדות לצידו ,העובד
לנכות ומוות.
בעתירה לבג"צ שהוגשה באמצעות עורכות הדין לא רשאי לבחור שלא להיות מבוטח בביטוח
ארנה לין ואורלי אבן זהב ממשרד ארנה לין פנסיוני שאינו מקיף ואינו כולל כיסוי לנכות
ושות' ,נטען כי בפסק הדין הארצי נפלו טעויות והעובד רשאי לבחור רק את סוג קופת הגמל בה

עוד אין לכם כרטיס מועדון
לשכת סוכני הביטוח?

לחצו כאן >>
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הוא מבקש להיות מבוטח ואת היצרן
באמצעותו הוא מבקש לבטח".
עוד טוענת ההסתדרות ,כי מעבר
לכך שפסק הדין הארצי שגוי ,תוצאתו
היא לא פחות מהרת אסון עבור
העובדים בישראל" .כידוע ,נושא
הביטוח הפנסיוני מורכב וסבוך ביותר,
הוא בעל השלכות מרחיקות לכת על
הפרט ,ולרוב המוחלט של העובדים
בישראל חסר את הידע הנדרש לצורך
הבנת הנושא .בנסיבות אלו ,צו פנסיה
חובה קבע ביטוח פנסיוני מינימלי
בסיסי שבא להגן על העובד ולהבטיח
לו או לשאיריו תשלום קצבה בכל
מצב ,בין אם במחלה ,מוות או זקנה,
קצבה שתשמש אותו או את שאריו
למחייתם ותמנע מהם להגיע למצב
של עוני ומחסור.
פסק הדין הארצי המאפשר לעובד שלא להיות
מבוטח בביטוח פנסיוני הכולל כיסוי למקרה
נכות ,והמסיר מעל המעסיק את החובה לבטח
את העובד בביטוח פנסיוני כאמור ,יוביל בהכרח
למצב שבו עובדים ימצאו את עצמם במצב של
אובדן כושר עבודה .הם יצטרכו להתמודד לא
רק עם מצב בריאותי קשה ,אלא גם עם היעדר
הכנסה למחייתם ולמחיית בני משפחתם ,למעט
קצבת נכות מביטוח לאומי שאינה מאפשרת קיום
מינימלי בכבוד" ,נטען בעתירת ההסתדרות.

כנס מחוז השרון

רוזנפלד בכנס מחוז השרון:
"תפקידו של נשיא הלשכה לשים את
כל השיקולים על כף המאזניים"
כ־ 220סוכני ביטוח נכחו בכנס בו נערך בין היתר פאנל בהשתתפות נשיאי העבר של לשכת סוכני ביטוח,
סו"ב יוסי מנור ,סו"ב אודי כץ וסו"ב אריה אברמוביץ > רונית מורגנשטרן
בנושא
אופטימיים
אנחנו
הביטולים בריסקים ,כי ראש
הרשות ד"ר משה ברקת פתוח
ומקשיב .מצד שני יש לו סמכויות מאוד
נרחבות .יש משקל והשלכות למאבק
משפטי מול הרשות ,שיכולה לבצע
מולנו גם פעולות ללא הסכמתנו .לכן
אנחנו פועלים בשיקול דעת ואני שמח
שכל נשיאי הלשכה לשעבר תומכים
בדרך הפעולה שלנו".
כך אמר נשיא לשכת סוכני ביטוח
סו"ב ליאור רוזנפלד ,בפאנל מסקרן
ויוצא דופן של נשיאי הלשכה לשעבר
יחד עם הנשיא המכהן ,שהתקיים ביום
סו״ב דני קסלמן וסו"ב משה בן פורת | צילום :גיא קרן
העיון והרמת הכוסית של מחוז השרון
במלון דניאל בהרצליה השבוע" .קיום
הפאנל של נשיא הלשכה זה רעיון חדשני שהבאנו חבריו :אני מעביר לנשיא את כל המידע והתהליכים
ליום העיון המחוזי וסוכני המחוז התלהבו מאוד הקורים באירופה גם בנושא העמלות .באירופה יש
שונות בין המדינות ביחס לסוכנים .אני יודע שנשיא
מהתוצאה" ,מסר יו"ר המחוז ,סו"ב דני קסלמן.
בפאנל השתתפו גם נשיאי העבר של לשכת סוכני הלשכה מנתח את המידע שאני מעביר לו ומשתמש
ביטוח – סו"ב יוסי מנור ,סו"ב אודי כץ וסו"ב אריה בו".
לגבי גביית שכר טרחה מהלקוח אמר מנור ,כי כבר
אברמוביץ .את רב־השיח הנחה סו"ב מושיק בן
לפני  12שנה פרסם תעריף למבוטח באתר האינטרנט
פורת ,יו"ר סניף השרון בלשכה.
בן פורת ביקש מאודי כץ להשוות בין מאבק שלו ,כי ראה את המגמה באנגליה" :הייתה אז ביקורת
הלשכה בראשותו נגד מעורבות הפיקוח אז בתגמול עלי .היום אני גובה שכר טרחה בכפוף לסעיף 19א.
הסוכנים לעומת מאבק הריסקים כיום .כץ" :האווירה עברתי למודל מאוד מעניין – גביית שכר טרחה
אז הייתה שונה לגמרי כי היא הייתה אנטי סוכני מהמעסיק על ליווי המערך הפנסיוני שלו .הסוכנים
הביטוח והיינו די בודדים במערכה .לנשיא הלשכה צריכים לפנות למעסיקים ולומר להם שהם ילוו
כיום יש הרבה יותר מידע .לליאור יש הרבה שעות אותם בניהול המערך הפנסיוני בארגון תמורת שכר
מנוע במאבקי הלשכה וצריך לתת לו גב כדי שיעשה טרחה ,והמעסיקים נענים לכך ברצון .צריך לבקש –
לא תבקשו ,לא תקבלו" ,הדגיש מנור.
את המקסימום האפשרי לטובת הלשכה".
בן פורת הדגיש את הישגי הלשכה בזמן הקצר תחת
אברמוביץ נשאל על הפרדת דמי הניהול מהתגמול
שהוביל בכהונתו והפיכת אגף שוק ההון לרשות הנהגתו של רוזנפלד ,והמשוכה הקשה מולה הוא ניצב
עצמאית" :הפרדת התגמול מדמי הניהול היה מהלך כיום בנושא הביטולים בריסקים .רוזנפלד" :המאבק
נכון .דמי הניהול היום הם כל כך נמוכים ,שאם לא אינו פשוט .יש היום רשות עצמאית חזקה עם
סמכויות רחבות בהרבה מאשר לפיקוח על הביטוח
הייתה הפרדה ,התגמול היה שואף לאפס".
בעבר .ראש הרשות מכיר בכוח שיש לו ולכן המאבק
משוכות קשות
שונה מבעבר.
אני מכיר את דעת הקהל ברשתות החברתיות.
אברמוביץ הזכיר שמנור ניסה להתמודד לכנסת
במסגרת מפלגת קדימה בעבר והוסיף כי "יש הרבה קיבלנו את העצות לשרוף צמיגים ולחסום צמתים.
עורכי דין ורואי חשבון בכנסת ,אך לצערי אין סוכן צריך לזכור שמאבק על עמלת סוכני הביטוח לא
ביטוח כיום .עם זאת צריך לברך על כך שיש לנו יוצר אמפטיה גדולה בציבור ואנחנו לא חברת חשמל
לובי פוליטי חזק".
עם היד על השלטר .צריך לנהל את המאבקים שלנו
איך
פורת
ידי
על
נשאל
אירופה,
MDRT
מנור ,יו"ר
בצורה חכמה .יש לנו דלת פתוחה ברשות שוק ההון
שאינם
לסוכנים
לסייע
העולמי
MDRT
יכול ארגון
ואנחנו אופטימיים".

"
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לגבי חבירה למפלגה אמר רוזנפלד:
"יש לנו קשר מצוין עם כל סיעות
הבית .היה לנו לובי של  40חברי
כנסת בכנסת היוצאת ולפי הרשימות
יהיו יותר בכנסת הבאה .לפעמים ח"כ
במושבים האחוריים יכול לסייע יותר
מראש מפלגה שעסוק מאוד".
הנשיאים תומכים גם בהמשך
לקדנציה נוספת ללא בחירות לנשיא,
בתנאי שהקדנציות יקוצרו .לגבי מאבק
מול חברת הביטוח אמר אברמוביץ:
"צריך להיפרד מהן ולהיות עצמאים.
שורש הרע הוא הקשר התלותי של
הסוכן לחברות הביטוח".

כנס עשיר בתכנים
בכנס מחוז השרון השתתפו כ־ 220סוכני ביטוח
והוא התקיים בשיתוף החברות  -שגריר ,כלל ,פוינטר,
אילן שמשות ,י.א .כספות וסמארט .הכנס נפתח
בדברי ברכה וסקירת פעילות שנת  2018ופעילות
מתוכננת ב־ 2019על ידי יו"ר המחוז דני קסלמן .יו"ר
הסניפים ,הסוכנים – בן פורת (השרון); סו"ב יורם
פנש (נתניה) ,סו"ב איילת דן (פתח תקווה) וסו"ב
נתנאל קסטן (חדרה) ,בירכו גם את המשתתפים.
הכנס היה עשיר בתכנים מקצועיים :רן גבאי,
סמנכ"ל "קבוצת שגריר" דיבר בנושא "מוסכי
הסדר"; עו"ד עדי בן אברהם ,היועץ המשפטי של
הלשכה סקר את נושא "הגדרת אובדן כושר עבודה
לפי דרישת הרגולציה" והיישום הפרקטי שלהן; יניב
ברוך ,סמנכ"ל שיווק ,פוינטר ,סיפר על "מאחורי
הקלעים של עולם גניבות הרכבים"; סו"ב עוזי
ארגמן ,יו"ר ליסוב סוכנות לביטוח ,עדכן בנושא
"פוליסות קולקטיב עבור חברי הלשכה".
כמו כן ,הרצו עו"ד ליאור קן דרור ,יועמ"ש
למחוזות חיפה ירושלים והדרום שדיבר על
"סוגיות חדשות בניהול תביעות ביטוחי חיים
סיעוד ובריאות"; ג'קי מצא ,רו"ח (משפטן) לנושא
יעוץ מיסים והשקעות .ראש רשות המיסים לשעבר
שריתק את הנוכחים בהרצאתו על "סוגיות מיסוי
בעולם החיסכון והביטוח"; שלומי תמן ,משנה
למנכ"ל כלל ביטוח ,האלוף (במיל) גיורא איילנד,
לשעבר ראש אגף המבצעים והתכנון בצה"ל "על
הסתרת האמת מהמטופלים ומדוע זה נוגע לחברות
הביטוח"; וליאור רוזנפלד ,נשיא לשכת סוכני ביטוח
בשיחה על נושאים בהם מטפלת הלשכה היום.

חדשות הביטוח

ממצאי תרגיל הסייבר :ליקויים מהותיים
בחלק מהגופים המוסדיים

תרגיל שדימה מתקפת סייבר כנגד גופים מפוקחים במגזר שוק ההון התקיים בסיום השנה שעברה  ‰כמו כן,
נבדקה גם ההתנהלות מול הספקים איתם עובדים הגופים > רונית מורגנשטרן
בגופים רבים לא קיים נוהל התאוששות,
או לחלופין קיים נוהל התאוששות לא
מקיף לאחר התממשות אירוע סייבר".
כך עולה מממצאי הביקורת שערכה רשות שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון בעקבות תרגיל ההתמודדות
עם מתקפות סייבר והמשכיות עסקית ,שהגופים
המוסדיים הונחו לבצע בחודש נובמבר האחרון.
התרגיל דימה מתקפת סייבר כנגד גופים
מפוקחים במגזר שוק ההון ,אשר מומשה הן
דרך הגופים עצמם והן דרך שרשרת האספקה הגופים המוסדיים נדרשו לתרגל דיווח לגורמים חיצוניים
שלהם .בתרגיל הונחו הגופים להתייחס לכלל
תחומי הפעילות (ביטוח לסוגיו ,גמל ופנסיה) ויעדי ניהול המשכיות עסקית.
השירות שהוגדרו על ידי החברות בחירום ,ולכל עוד נמצא בביקורת כי בנושא מיפוי נכסי מידע,
הפחות ,לתהליכי הפדיונות ,תשלום קצבאות ,בחלק מהגופים לא קיים מיפוי או שקיים מיפוי
חלקי בלבד של נכסי המידע על כלל מרכיביהם
תביעות ,ניהול השקעות וניהול קשרי לקוחות.
בנוסף ,במסגרת התרגיל נדרשו הגופים המוסדיים  -מאגרי נתונים ,התקנים או רכיבים של סביבה
לתרגל באופן מתודי פנייה או דיווח לגורמים התומכים בפעילויות הקשורות במידע ,לרבות
חיצוניים .המענה וההתמודדות של הגופים תשתיות.
המוסדיים עם התרחיש שתורגל והתרשמות
נציגי הרשות שנכחו בתרגיל מהווים את הבסיס אין נוהל מחייב
לממצאים שפרסמה בשבוע שעבר הרשות .בבדיקת הפעילות בנושא אבטחת סייבר אל
בביקורת מצוין עוד ,שחוזר "ניהול סיכוני סייבר" מול הספקים עמם עובדים הגופים המוסדיים,
שמנחה את הגופים להגדיר תכנית התאוששות נמצא במספר גופים כי בחינת תכנית ההמשכיות
ויעדי התאוששות מאירוע סייבר עד לתפקוד העסקית של הספקים החיצוניים המהותיים לא
מלא בעת חזרה לשגרה ,תוך התייחסות לאיומי כללה בחינת היערכות הספקים למצבי חירום
הייחוס ,תרחישי הייחוס ,יעדי השירות בחירום בסייבר ובכלל זאת :במספר גופים נמצא כי ישנו
שקבע לעצמו ויעדי השירות שהוגדרו בחוזר ספק מהותי אשר מהווה ספק יחיד ,כאשר לא

"

נערכו סקרי אבטחת מידע ממוקדי המשכיות
עסקית אשר בוחנים את יכולת ההתאוששות
של אותו ספק ויכולתו לחזור ולספק לחברה
שירותים; כמו כן ,נמצא כי נהלי החירום של
הגופים לא כוללים הנחיות לשימוש במידע
באתרי הספקים ומחיקת מידע בחלוף פרק זמן
מוגדר מראש בקרות אירוע סייבר הכולל דלף
מידע של לקוחות הגופים.
בכמה גופים נמצא כי לא קיים נוהל המנחה
התנהלות בקרות אירוע המחייב ניתוק תקשורת
עם ספקים חיוניים וההשלכות התפעוליות
והעסקיות הנגזרות מניתוק תקשורת; במספר גופים
נמצא כי לא קיימת תכנית סדורה להתנהלות מול
בנקים במתארי שיבוש שונים של פעילות.
הרשות מדווחת גם כי "נמצאו מקרים בהם לא
תורגל הדירקטוריון במסגרת תרגיל ההמשכיות
עסקית ,או לחלופין תורגל באופן תיאורטי בלבד
או באופן מינורי ,ללא מעורבות מספקת בכלל
תהליכי והתפתחויות התרחיש ,וללא מעורבות
בנקודות מהותיות להמשכיות עסקית בהתממשות
אירוע סייבר" .עוד נמצא כי ישנם גופים בהם לא
קיימת הגדרה של בעלי תפקידים ותחומי אחריותם
במצב של משבר בסייבר .מהרשות נמסר ,כי לאור
חשיבות הנושא ,תימשך בחינת היערכות גופים
מוסדיים להמשכיות עסקית בבדיקות פרטניות
ובתרגילים ,לרבות בחינת הטיפול בליקויים
שנתגלו בגופים מוסדיים במהלך התרגילים.

לאור המורכבות התפעולית :מגבלת
 35%לרכיב אכ"ע נדחתה לנובמבר
רשות שוק ההון החליטה לדחות את מועד כניסתה לתוקף של החובה לעדכון היקף הכיסוי
הביטוחי בתוכנית אכ"ע של ביטוחי המנהלים  ‰תחול הל מיום  1בנובמבר 2019

ר

שות שוק ההון הודיעה בתחילת השבוע
כי היא דוחה סופית את מועד כניסתה
לתוקף של החובה שהוטלה על כל
חברות הביטוח לעדכן את היקף הכיסוי הביטוחי
בתכנית לאובדן כושר עבודה אגב קופת גמל
(ביטוחי המנהלים) .מדובר בהגבלת העלות
המצטברת של הכיסויים הביטוחים במסגרת
הקופת גמל ,ל־ 35%מסך כל ההפקדות למרכיב
התגמולים.
החובה הייתה אמורה להיכנס לתוקף ב־ 1באפריל
 .2019בטיוטה שפרסם הממונה על רשות שוק ההון
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ד"ר משה ברקת בתחילת מרץ  ,2019הוא הציע
לדחות את ביצוע סעיף  4לחוזר 'שיווק תכניות
לביטוח מפני אובדן כושר עבודה' ל־ 1בנובמבר,
לאור המורכבות התפעולית הכרוכה ביישום חובה
זו ובעקבות פניות הגופים המוסדיים .הסעיף קובע
הוראות להסדרת הליך שיווק כיסוי אובדן כושר
עבודה לקראת כריתת חוזה ביטוח.
הוראות סעיף  4לחוזר לא יחולו על:
א .תכנית לאבדן כושר עבודה שנרכשה בגוף
מוסדי אחר מהגוף שבו מנוהלים כספי קופת הגמל
של המבוטח.

ד"ר ברקת
| צילום לעמ

ב .תכנית לאבדן כושר עבודה שנרכשה אגב
קופת ביטוח ששווקה לפני יום  1בינואר .2004
המגבלה שהטילה הרשות על היקף הגבייה
למרכיב הביטוחי בקופת הגמל נובעת מכך שעל
פי הרגולציה לביטוח מנהלים ,הסכום שמנותב
לכיסויים הביטוחים חייב להספיק לכיסוי 75%
משכרו של החוסך .מאחר שהפרמיה שגובות
חברות הביטוח עולה בהתאם לגיל המבוטח,
עלול להיווצר מצב שבהגיעו לגיל מסוים,
 35%מההפקדות לא יספיקו לכיסוי  75%משכר
המבוטח.

חדשות הביטוח

מקדימים תרופה למכה :ענף הביטוח נערך
לטיפול בנזקי רעידת אדמה

הרשות מחייבת את החברות בדיווח יומיומי על תביעות רכוש בעת מצבי ריבוי נזקים ,כמו רעידת אדמה ‰
רשות שוק ההון" :רואים חשיבות בהיערכות למצבים של ריבוי נזקי רכוש" > רונית מורגנשטרן

ר

שות שוק ההון ,ביטוח וחסכון פרסמה
השבוע חוזר מחייב המנחה את חברות
הביטוח לגבי אופן הדיווח במצבים של
ריבוי נזקי רכוש" .הרשות רואה חשיבות רבה
בהיערכות מיטבית של חברות הביטוח למתן
מענה איכותי ויעיל למבוטחיהן במצבים של ריבוי
נזקי רכוש ,למשל במצב של רעידת אדמה ,שריפה
רחבת היקפים וכדומה" .כך נכתב בחוזר שבא
לתת לרשות תמונת מצב אמינה ומדויקת בזמן
אמת ,כפי שיוגדר על ידה ,אודות היקף המבוטחים
הנפגעים והיא תוכל לבצע מעקב יעיל אחר אופן
הטיפול בהם ,לרבות מעקב אחר יישוב תביעות
שיוגשו" .ההוראות יחולו על כל חברות הביטוח.
על פי החוזר ,במצב שהוגדר על ידי הממונה
כריבוי נזקי רכוש תעביר חברת ביטוח דיווח
מיוחד ביחס לפרטי המידע הבאים אחת ליום ,עד
השעה  ,12:00בהתאם למתכונת קבועה (מצורפת
בנספח לחוזר .ר.מ ).בין היתר ,יציינו החברות
בדיווח פרטים מלאים של המבוטח ,גובה הכיסוי
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על אילו ענפי ביטוח יחול החוזר?

1

ביטוח רכב מנועי  -רכוש (עצמי
וצד שלישי)

2
 3ביטוח מפני אובדן רכוש

ביטוח מקיף לדירות ולבתי עסק

הנתבע ,תשלומים ששולמו ותשלומים צפויים,
מצב התביעה ופרטי אנשי הקשר בחברת הביטוח
לשעת חירום.
בנוסף ,במקרה שהוגדר על ידי הממונה כמצב
ריבוי נזקי רכוש תעביר חברת ביטוח דיווח מיוחד
ביחס לפרטי המידע הבאים אחת לשבועיים

מיום הגדרת המצב כאמור .הדיווח יכלול :מידע
על מבטח משנה ,פרטים על החוזה איתו ,מספר
תביעות שהועברו אליו ,תשלומים צפויים
ושהתקבלו ממבטח המשנה ועוד.

הטמעה ותרגול
חברת ביטוח תטמיע את הדיווח המיוחד בביטוח
כללי כחלק מהתכנית להמשכיות עסקית,
כהגדרתה.
מטרת חוזר זה להנחות את אגפי הביטוח הכללי
בחברות הביטוח על אופן הדיווח לממונה בקרות
מצב חירום על מנת שהרשות תקבל תמונת מצב
אמינה ומדויקת בזמן אמת אודות היקף המבוטחים
הנפגעים במצב חירום ,ותוכל לבצע מעקב יעיל
אחר אופן הטיפול בהם לרבות מעקב אחר יישוב
תביעות שיוגשו .כמו כן ,המידע שיועבר לרשות
שוק ההון יסייע לרשות להגיב לאירועים באופן
יעיל ומהיר.
תחילתן של הוראות חוזר זה ביום  30ביוני .2019

כנ נשימ בענפ הביטוח 2019

"סוכנות מחוברות לבריאות"

16.5.2019
כפר המכבייה ,פרצ ברנשטיינ  ,7ר”ג
09:00-14:00

סוכנים ,סוכנות ומנהלות בענף הביטוח,

אני שמחה להזמינ אתכנ ,נשות ענפ הביטוח לכנ הנשימ השנתי בענפ הביטוח
כמיטב המורת ,ולקחת חלק בכנ שכולו חוויה בלתי נשכחת.
הכנ מיועד עבור וכנות ביטוח ומנהלי/ות משרד.
בברכה,
ו"ב מיכל וינצר
יו"ר הועדה להעצמה נשית

מומלצ להירשמ בהקדמ  -מפר המקומות מוגבל!

להרשמה לכנ לחצו כאנ
כנ נשימ בענפ הביטוח בשיתופ:

מפרגנים

ציון לשבח

סוכנים מציינים לשבח
עובדי חברות ביטוח
מולם הם עובדים
והפעם – שרי עקל מנהלת המשרד אצל סו"ב
נוגה עקל ,שמציינת לשבח את סימה רביבו,
חתמת פרט אלמנטר במנורה מבטחים

ש
צילומים :באדיבות המצולמים

רי עקל היא חברת הלשכה הצעירה ביותר ,דור ממשיך
לסוכנת ביטוח .שרי" :אנו מקבלות מסימה שירות מסור אדיב
ומקצועי ברמה מאד גבוהה וכל זאת תמיד עם חיוך ומכל
הלב .תענוג לעבוד עם אנשים שמתעלפים לתת שירות .זכינו".
סימה רביבו מסרה בתגובה" :המוטו שלי הוא :אנשים עובדים עם
אנשים ומכאן אני דוגלת ששירות עם חיוך ויחס אישי זו הדרך להצלחה.
מזה  19שנה שאני בתחום הביטוח ,מתוכם  18שנה במנורה מבטחים.
אני קמה כל בוקר מחדש מחוייכת ומאותגרת ושואפת להעניק 100%
מקצועיות ,שירות ויחס אישי .אני אוהבת את עמיתיי למקצוע את סוכני/
ות הביטוח ועובדי משרדם ואעשה ככל יכולתי להצלחתם המקצועית".

סימה רביבו (מימין) ושרי עקל

קיבלתם שרות מיוחד מרפרנט או עובד חברת ביטוח ואתם רוצים לפרגן? שלחו אלינו למיילronitrmx1@gmail.com :

סטודיוהראל

גר קרוב
לעבודה?

תפסת חניה טובה
והרכב כמעט לא זז?

נוסעת בעיקר
בעיר?

נוסע בעיקר
בקורקינט?

מהפכה בעולם ביטוח הרכב!

הראל סוויץ׳

נסעתם מעט? שילמתם מעט!
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נוסעים בעיקר
לרכבת וחזרה?

חדשות הביטוח

רחמני שוב נגד דירקטוריון איילון
בעל השליטה באיילון אחזקות מבקש למנות את אהרון פוגל ליו"ר החברה במקום שלמה
גרופמן ולמנות דירקטורים מסוימים תחת אלה שכהונתם מסתיימת > רונית מורגנשטרן

ל

וי רחמני ,בעל השליטה באיילון אחזקות,
פנה בתחילת השבוע לדירקטוריון החברה
בבקשה לזמן ללא דיחוי אסיפה מיוחדת
של בעלי המניות בחברה כדי לדון בסיום כהונתו
של שלמה גרופמן כדירקטור ויו"ר החברה,
ולמנות תחתיו את אהרון פוגל .עוד מבקש רחמני
לדון בסיום כהונתה של דינה האן כדירקטורית
ובמינויים של יורם שי ,יניב פגוט ,אסתר דלל
ואמיר לוי לדירקטורים.
רחמני מדגיש בפנייתו ,כי על פי חוק החברות,
כהונת הדירקטורים הקיימים (למעט החיצוניים)
הייתה אמורה להסתיים עם כינוס האסיפה השנתית
של החברה .לטענתו ,המועד האחרון לזימון אסיפה
שנתית ולמינוי דירקטורים לחברה היה בשמונה
באפריל ,כאשר על החברה היה לפרסם דוח בדבר
זימון לאסיפה השנתית לפחות  35ימים לפני מועד
זה.

אסיפה מיוחדת
"דירקטוריון החברה ,משיקולים זרים ,היינו
בשל התנגדותו להחלטתי שלא לחדש את כהונתו
של מר גרופמן שהייתה אמורה להסתיים ,החליט
לדחות למועד לא ידוע את האסיפה השנתית של
בעלי מניות החברה ,וזאת תוך הפרה גסה של רחמני" .שיקולים זרים" | צילומים :יח"צ ,אסף שילה ישראל סאן
הוראות החוק ותקנון החברה" ,כתב השבוע רחמני
יהיו דירקטורים חדשים כאשר שלושה עוד צוין במכתבו של בא כוח הדירקטוריון כי
בפנייתו.
דירקטורים (ובכללם הדירקטורים הדיון וקבלת ההחלטות בישיבת ועדת הביקורת
"החלטה זו אף מנוגדת למכתבו של
החיצונים) ימשיכו בכהונתם .בכך אני התקיימו כמתוכנן".
בא כוח הדירקטוריון לבא כוחי ,לפיה
מבקש להביא הן להזרמת דם חדש
האסיפה השנתית של בעלי מניות
לדירקטוריון החברה והן לשמור את פרק ב'
החברה 'קבועה לראשית חודש
התפתחות זו ביחסי רחמני ודירקטוריון חברתו
הניסיון שנצבר בדירקטוריון הקיים.
אפריל' .החלטת הדירקטוריון שלא
עוד אוסיף כי המלצתי לדירקטוריון באה לאחר התכתשות בין הצדדים בסוף פברואר
לזמן אסיפה שנתית במועד שנקבע
החדש היא למנות את מר אהרון פוגל ,האחרון; אז שלח דירקטוריון איילון אחזקות מכתב
בחוק לא פורסמה על ידי הדירקטוריון
אהרון פוגל
נוכח כישוריו ונסיונו ,כיו"ר הדירקטוריון חריף לרחמני ,בו טען "למעורבות יתר והפעלת
וממילא הדירקטוריון לא נתן כל הסבר
לחצים פסולים" מצדו של רחמני בניהול החברה,
של החברה".
לדחייה זו" ,מוסיף רחמני.
בתגובה מסרה איילון בדיווח לבורסה כי "בא כוח וקרא לו להפסיק מכך לאלתר .המכתב נשלח
"לפיכך ,לא נותר לי ,כמי שמחזיק ,במישרין
ובעקיפין ,בכ־ 67.26%מהון המניות המונפק והנפרע דירקטוריון החברה השיב לבא כוח בעל השליטה בתגובה למכתב שנשלח לדירקטוריון על ידי בא
כוח של רחמני .עו"ד אפרים אברמזון ,שביקש את
החלפת יו"ר הדירקטוריון שלמה גרופמן.
בעקבות המכתבים האלה ,נערכה לרחמני שיחת
רחמני" :דירקטוריון החברה ,משיקולים זרים ,היינו בשל התנגדותו
שימוע אצל עבד חסדייה ,סגן בכיר לממונה על שוק
להחלטתי שלא לחדש את כהונתו של מר גרופמן שהייתה אמורה
ההון ,בנושא התנהלותו מול דירקטוריון החברה.
בנוסף ,דירקטוריון איילון דרש מרחמני להשיב
להסתיים ,החליט לדחות למועד לא ידוע את האסיפה השנתית של בעלי
כ־ 200אלף שקלים עבור שירותים שקיבל ברבעון
מניות החברה ,וזאת תוך הפרה גסה של הוראות החוק ותקנון החברה"
האחרון של  .2018רק לאחר שבוע ,זמן קצר לפני
התכנסות ועדת הביקורת לדיון ביחסי רחמני
של החברה ,אלא לפנות אליכם בהתאם להוראות כי המכתב התקבל ויידון על ידי הדירקטוריון והחברה ,הודיע רחמני כי הוא מבקש להסדיר
סעיף  63לחוק ותקנה  16.2לתקנון החברה בבקשה בהתאם לסמכויותיו וחובותיו של הדירקטוריון את דרישת התשלום שקיבלה איילון אחזקות.
לזמן ,ללא דיחוי ,אסיפה מיוחדת של בעלי מניות על פי הדין ומסמכי ההתאגדות של החברה ,עוד הודיע כי אינו מעוניין בעתיד לקבל חלק
החברה .על פי הצעתי מרבית חברי הדירקטוריון ובאופן שישרת בדרך המיטבית את טובת החברה .מהשירותים.
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יציאת מצרים

כל מה שצריך לדעת על ביטוח נסיעות לחו"ל
עם פתיחת עונת הנסיעות לחו"ל חשוב להתאים את הפוליסה הביטוחית לאופי הנסיעה
> סו"ב מירה פרחי

כ

סוכנת ביטוח ותיקה ,אני מבטחת
אלפי ישראלים היוצאים לחו"ל
ומטבע הדברים לא רק מטפלת
בתביעות שלצערי קורות ,אלא גם שותפה
לחוויות שלהם .מנהג המסעות ,החופשות
והטיולים בעולם רחב במיוחד בחגים
במועדים; עם ישראל ,על משפחותיו,
ילדיו וחבריו עוברים את שערי הגבול
ויוצאים לעולם הרחב.
מקומנו ,כסוכני ביטוח ,להעניק לכל
היוצאים את הערך והביטחון הנכון,
להעניק ליווי מקצועי ,נאמנות ,כיסוי
ביטוחי הולם ומענה ברגע האמת.
מוצר
אינו
ביטוח נסיעות לחו"ל
פתיחת סניף פספורטכארד באוסטרליה צילום :באדיבות פספורטכארד
"שגר ושכח" – הוא מכיל את כל ענפי
מעלים בשיחה נתון מהותי של מחלה כרונית.
הסיכונים שאנו מכירים .כל לקוח משוחח
הלקוח יודע בדיוק מיהו הסוכן הזמין עבורו,
איתי שיחות רבות במהלך היום ,אם זה בווטסאפ
או בטלפון; בכל שיחה עם לקוח שפונה אלי אני הנגיש והמקצועי ברגע האמת ,מי יודע להנגיש
מסבירה בדיוק את הכיסוי הביטוחי ומתאימה לו את הפתרונות בעלי ערך שהם שונים מסוכן
אחר .כסוכנת ביטוח המקדישה שעות רבות ביום
אותו לאופי הטיול.
אני מתחקרת לעומק ,צעירים ובוגרים ,אך לטיפול פרטני בלקוחות מסביב לעולם ,אני
במיוחד החל מגיל  65וצפונה ,את מצבם הרפואי ,חייבת לציין שהטיפול הוא בראש מעייני ,כי לקוח
מבקשת אישור רפואי מרופא המשפחה ,במקרה הנמצא במצוקה מצפה לקבל את המענה המיידי.
שנדרש ,במיוחד אצל הטסים שמציינים שהם
רגישים ,מקצועיים ומהירים
בריאים ובמשפט הבא מתחילים לגמגם.
הטיפול בתרמילאים היוצאים למסע הגדול אינו
הרחבה ביטוחית
דומה לנופש בתאילנד או בזנזיבר; התרמילאי
האטרקציות צברו תאוצה בשנים האחרונות יוצא למסע ארוך ,לכן ההנחיות עבורו מוקפדות
וכיום מהוות חלק בלתי נפרד מן החופשה ,במיוחד; כל מטייל מקבל ארגז כלים לדרך והסבר
במיוחד כאשר מדובר בחופשה עם ילדים .מדובר מדויק כיצד להתנהל .במקרה ביטוח  -אני שם,
במגוון פעילויות שחברות הביטוח מחשיבות במיידית; בעת הפינוי ,הטיפול ,ביקור האחות ,עד
אותן לספורט אתגרי לכל דבר ועניין ,ועל כן
יש להוסיף את אותן פעילויות לכיסוי הביטוחי.
האטרקציות המסוכנות
במיוחד בעת הפעילויות המשפחתיות ,אין אומגה
ביותר לילדים:
קלה או אופנוע ים (על הדרך) ,ההרחבה הביטוחית
נדרשת וחשובה למקרה הביטוח וביטחון המשפחה.
 ‰מזחלות אלפיניסטים – נפוצות
חשוב לציין כי קיימים הבדלים בין חברות
מאד בגרמניה ואוסטריה
הביטוח השונות בהקשר של האטרקציות הדורשות
הרחבה ביטוחית.
 ‰אומגות – נפוצות בתאילנד
למה לשים לב בהתאמת הביטוח?
ומדינות דרום אמריקה
ראשית ,עוד לפני הטיסה ,יש לקחת בחשבון
 ‰ג'ט סקי – פעילות נפוצה ביוון,
שהטיפול הרפואי הניתן במדינות מערב אירופה
קפריסין ,בולגריה ותורכיה
הוא טוב לאין שיעור בהשוואה לזה שבמדינות
מזרח אירופה ואגן הים התיכון.
 ‰טיולי אופניים  -נפוצים מאוד
לעתים סוכני הביטוח לא מזהים נכון את האתרים
במערב אירופה
הכותבת בעלת פרחי סוכנות לביטוח ,משמשת
ולכן לא מסבירים אם יש צורך להוסיף ביטוח עבור
 ‰טרקטורונים – בכל העולם
כחברת מועצה וחברת ועדת רווחה בלשכה
ספורט אתגרי או לא; זו בדיוק הנקודה המקצועית
מקור :נתוני חברת PassportCard
שלנו  -הערך המוסף ביננו לבין מוקדן הוא שלעתים
לקבלת החוברת לחצו כאן
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השחרור מבית החולים.
דגשים מיוחדים ניתנים למטיילים
המטפסים לגבהים; לכניסות לפארקים
ולטרקים .מאחורי כל תרמילאי יש
משפחה ,אמא דואגת שבמקרה הביטוח
היא איתי בשיחה ואת השירות אני
מעניקה גם לה.
המקרים רבים במיוחד כאשר מבטחים
אלפים ובנקודת זמן יש אלפי מטיילים;
פה אנחנו חייבים להיות הכי רגישים,
הכי מקצועיים והכי מהירים .יש מקרים
שהזמן הוא הפרמטר החשוב ביותר.
חשוב לעדכן את המשפחות עם
הילדים בנהלים מדויקים ,כדוגמת מה
עלול להתרחש בחופי תאילנד כיצד
להתגונן מבעוד מועד וכדומה .משפחות
עם תינוקות יש לעדכן בדבר סכנות בטיסה :כיצד
להתארגן בהמראות ,בנחיתות ומה עושים במקרה
שתוקפת את התינוק מחלה באמצע הלילה ובאלו
תרופות כדאי להצטייד מבעוד מועד.
הערך המוסך שלנו כסוכנים הוא לצייד את הלקוח
במידע המתאים מראש .כסוכנת ביטוח מיתגתי
עצמי כסוכנת המעניקה שירות למטיילים ,שירות
 24/7בכל קבוצות הפייסבוק; מרבית הלקוחות שלי
הם לקוחות פייסבוק המגיעים בעקבות המלצות של
מטיילים בקבוצות  -לקוח מביא לקוח.
לפני שנה היה לי הכבוד לייצג יחד עם עוד
שלושה חברי הטובים ביותר לדרך  -בני שמשון,
יעקב שכנר ודן סלר ,סוכני ביטוח מובילים בענף,
את חברת  PassportCardולפתוח את חברת
הבת באוסטרליה .Travelcards
כסוכנת ,אישה יחידה במשלחת גברית ,הסברתי
בכל הפורומים ,מול מאות ברוקרים וסוכני
ביטוח אוסטרלים ,על קצב ההתפתחות שלי,
על משמעות השירות האישי והמענה המיידי,
על הנגישות לקהל הלקוחות באמצעות המדיה
והשירות .המדיה היא קרש קפיצה – אך לא יהיה
קרש קפיצה כאשר אין הוכחת שירות.
בהזדמנות זו אני רוצה להזכיר בגעגוע את מי
שליווה אותי שנים במקצועיות ובמסירות ,עזר
לי בהפקת החוברת "טיפים לנוסע לארבע כנפות
תבל" ,משה שמיר ז"ל חברי לדרך .בנוסף ,אציין
את איש השיווק שלי ,יעקב חרב־און ,שגם הוא
עמל על החוברת.

משולחנו של היועמ"ש

נסיעה בראש שקט :בידקו אם רישיון
הנהיגה עדיין בתוקף

האם פוליסת ביטוח לרכב תהיה תקפה בעת שרישיון הנהיגה פג־תוקף?  ‰הנה
מקרה מעניין שהובא לפתחו של ביהמ"ש > עו”ד עדי בן אברהם

מ

צילום :גיא קרן

בוטחת רכשה פוליסת ביטוח לרכב אשר
היתה בתוקף במועד תאונת הדרכים,
אולם המבוטחת אשר היתה מעורבת
בתאונה ,לא חידשה את רישיון הנהיגה שלה מחוסר
מודעות לפני למעלה משלוש שנים .האם בנסיבות
אלו היא תהיה זכאית לכיסוי ביטוחי לנזקי הרכוש
שנגרמו ,שאם לא כן ,תשא המבוטחת בהוצאות
שנגרמו.
חברת הביטוח טענה כי בהיעדר רישיון בתוקף,
הרי שהכיסוי הביטוחי לא קיים .המבוטחת טענה כי
אי חידוש הרשיון נבע מחוסר מודעות ולראיה היא
חידשה את הרישיון ללא כל בעיה לאחר התאונה.
על פי הפוליסה שרכשה המבוטחת נקבע כי בני
האדם הרשאים לנהוג ברכב הם:
"אחד או יותר מהמפורטים להלן כפי שנכתב
ברשימה :בתנאי שהאדם הנוהג הינו בעל רישיון בר
תוקף בישראל כולל רישיון נהיגה זר ...או שהנוהג
ברכב היה בעל רישיון כאמור בתאריך כלשהוא
במשך  24חודשים שקדמו לנהיגת כלי הרכב ולא
נפסלו מלקבל או מלהחזיק רישיון כזה על־פי
הוראות שבחיקוק ,פסק דין ,החלטות בית משפט

או רשות מוסמכת אחרת" .לכן ,אם המבוטח הינו
בעל רשיון שהיה בתוקף במהלך  24חודשים לפני
התאונה ,הרי שתהיה חבות ביטוחית בפוליסה ,אך
בחלוף  24חודשים לא יהיה כיסוי ביטוחי.
טענה זו בפוליסה אף נסמכת על הוראת סעיף 17
בפוליסת הביטוח בתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח
(תנאי חוזה ביטוח לרכב פרטי) התשמ"ו־.1986
העקרון שעומד בבסיס הסעיף הינו שנהג שאינו
מחזיק ברישיון נהיגה תקף לאור זמן רב ,מהווה סיכון
תעבורתי ולכן מעל  24חודשים הכיסוי הביטוחי
פוקע .בית המשפט קובע ומחדד כי בקביעה זו יש
כדי לתמרץ את הנהג לוודא שיש ברשותו רישיון
בר תוקף מחד ,ולהגן על נהג אשר בתום לב שכח
לחדש את הרישיון מאידך.
בפסק הדין דוחה בית המשפט את טענת המבוטחת
כי היה על חברת הביטוח לבדוק את רישיון הנהיגה
של המבוטחת ,וקובע כי על כל מבוטח לדאוג
לענייניו.
בית המשפט מחדד כי במקרה זה מדובר על
שאלת הכיסוי הביטוחי לנזקי רכוש ,ולאור העובדה
שעמדת בתי המשפט הינה שהיעדר חידוש רישיון

נהיגה במקרה של חוק הפיצויים לנפגעי תאונות
דרכים (נזקי גוף) אינו מאפשר כיסוי ביטוחי ,וזאת
חרף ההחרגה של היעדר חידוש הרישיון במקרה
שבו לא שולמה אגרה בלבד ,בחלוף שנתיים ,הרי
שקל וחומר בן בנו של קל וחומר במקרה של נזקי
רכוש ,שכן ביחס לנזקי רכוש אין כלל אינטרס לבית
המשפט לנסות לסייע למבוטח הנפגע ,אלא המטרה
היא לחנך את המבוטח.
משכך ,קובע בית המשפט כי משלא שולמה אגרה
תקופה של מעל שלוש שנים ,אין לראות במבוטחת
כמי שנהגה באופן סביר ואין לה למבוטחת אלא
להלין על עצמה בשל רשלנותה וזלזולה בהוראות
המפורשות של פוליסת הביטוח המקנות לה די
והותר זמן על מנת לשלם את האגרה.
משכך הכיסוי הביטוחי לא חל ,והמבוטחת ,חרף
העובדה שרכשה פוליסת ביטוח בתוקף ,תשא
בהוצאות הנזק שנגרם לרכב צד שלישי מכיסה
הפרטי ,עקב היעדר רשיון נהיגה תקף במועד
האירוע .נכון למועד פרסום התקציר לא ידוע אם
יוגש ערעור על פסק הדין.
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח

גבירותי ורבותיי

מהפח
מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר
אתכם לאורך כל הדרך

סניפי הרשת :ירושלים | תל אביב | חיפה | נתניה | רעננה | פתח תקווה | אשדוד | חולון
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הקו הישיר להפניית תאונות073-2288250 :

שגריר אתכם לאורך כל הדרך
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הביטוח:

250
במקום  400שקלישםקלים
(כו

ל
ל מע"מ)

מתכננים עתיד במרכז
יום ג' | 28.5.19 ,מרכז | אווניו  -קרית שדה התעופה

אנחנו לא יכולים לעזור לך להגיע לירח,

אבל ,יכולים לכוון אותך לתכנון עתיד הלקוח
הזדמנויות
לסוכן בעולם
הפיננסי

 – IRAלוקחים
אחריות על ניהול
ההשקעות

תכנון פרישה
כהזדמנות
לצמיחה אישית
ועסקית

ייפוי כוח מתמשך
ככלי משמעותי
לתכנון עתיד

פרקטיקה
בייעוץ מס וליווי
מקצועי בפרישה
ובעזיבת עבודה

ניהול השקעות
דיגיטלי

השקעות
אלטרנטיביות
כמנוע צמיחה

להרשמה לכנס
לקבלת ההנחה לחברי לשכת סוכני הביטוח יש להזין בהרשמה לכנס את קוד הקופוןsob2022 :

ביטוח משכנתה

לקחתם משכנתה? כדאי לעשות
גם ביטוח חיים רגיל

במה שונה ביטוח חיים למשכנתה מביטוח חיים רגיל  ‰וגם :על חשיבות דיווח האמת בהצהרת
הבריאות > סו"ב מיכה אדוני

ה

פסקתם לעשן? הודיעו לחברת הביטוח
ותחסכו  50%מערך הפרמיה .כל לווה
שלוקח משכנתה מהבנק מחויב לבצע
גם ביטוח למבנה וגם ביטוח חיים למשכנתה .מהו
ביטוח חיים למשכנתה? כשבנק למשכנתאות מעניק
הלוואה הוא יעשה הכל כדי שההלוואה תוחזר .הוא
מחויב להגן על כספו באמצעות כלי שנקרא ביטוח
חיים למשכנתה שהלווה מחויב לעשות ומהווה
בטוחה שבמקרה מות הלווה הבנק יקבל את כספו
באמצעות ביטוח חיים זה מחברת הביטוח.
הרעיון של ביטוח חיים למשכנתה ,הוא ביטוח
חיים יורד .ניקח לדוגמה זוג שקיבל משכנתה
בגובה של  500אלף שקל .הבנק לא ייתן את הכסף
עד שלא יקבל שתי פוליסת ביטוח חיים לשני בני
הזוג המשועבדת לטובתו.
עם השנים ,ככל שבני הזוג ישלמו את ההלוואה,
ילך ויקטן סכום הביטוח עד שבתום התקופה
יעמוד הביטוח על אפס שקלים .אם קרה מקרה
מוות חלילה לאחד מבני הזוג ,יקבל הבנק את
סכום הביטוח מחברת הביטוח  -ובן הזוג הנותר
בחיים ,יהיה פטור מהמשך תשלום ההלוואה.
גובה הפרמיה החודשית לתשלום ביטוח החיים,
נקבע בהתאם לנתוני המבוטח ולמאפייני ההלוואה
כמו :סכום הביטוח ,משך התקופה של החזר
ההלוואה ,גיל המבוטח ,עיסוקו ,מצב בריאותו,
האם הוא מעשן ועוד .כל זה ישפיע על גובה
התשלום החודשי.
כדאי להדגיש :ביטוח חיים למשכנתה ,יכסה אך
ורק את חובו של הלווה .ביטוח זה אינו משאיר
לשאריו ולמוטביו כל סכום ביטוח או הכנסה .לכן,
יש לשקול לעשות ביטוח חיים רגיל ,מה שנקרא
ריסק קבוע ,שאינו יורד עם תשלום ההלוואה
 ובשיטה זו תמיד יהיה סכום ביטוח שיקבלוהמוטבים אם חלילה ימות אחד הלווים.
דברים שחשוב לשים להם לב כאשר חותמים
על הצעה לביטוח חיים :חשוב מאוד לענות נכון
על הצהרת בריאות .תשובות לא נכונות שיעלימו
עובדות מהותיות ,עלולות לסבך את הנותר בחיים
במקרה של מות אחד המבוטחים.
כאשר משווים בין ביטוחי המשכנתה יש
לבדוק את סך התשלומים הצפויים לכל אורך
חיי הפוליסה ,מה שנקרא לוח סילוקין  -ולא
להתפתות למחיר הזול של השנה או השנתיים
הראשונות .רוב חברות הביטוח  -ובפרט הבנקים,
נותנים הנחות בשנים הראשונות של הביטוח .זאת
כדי לפתות את הלווים להצטרף אליהם לביטוח.
אפשר בהחלט להצטרף לביטוח כזה ,אולם עדיף
שיהיה זול לכל השנים .בדקו מתי מסתיימת
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ביטוח חיים למשכנתה הוא ביטוח חיים יורד

ביטוח חיים למשכנתה ,יכסה אך ורק את חובו של הלווה .ביטוח
זה אינו משאיר לשאריו ולמוטביו כל סכום ביטוח או הכנסה
ההנחה ותוכלו לקבל הצעה חדשה ,שתהיה שוב
זולה .כל זאת בתנאי שמצב בריאותכם תקין,
אחרת אתם תישארו תקועים עם אותה חברה
במחיר גבוה  -וללא אפשרות של ביטול הביטוח
כיוון שהוא משועבד לבנק.
המעשנים ישלמו פי שתיים ביטוח .במידה
והפסקתם לעשן ועברו שלוש שנים ,תוכלו להוזיל
את פרמיית הביטוח על ידי עדכון חברת הביטוח.

דיווח אמת
בכל מקרה חשוב לדווח אמת בהצהרת הבריאות.
משה זיו ואשתו רבקה ,לקחו משכנתה מהבנק
בגובה של  800אלף שקל .שניהם מילאו הצהרת
בריאות והצהירו כי אינם סובלים משום בעיה
רפואית .לאחר מספר שנים נפטר הבעל כתוצאה
מאירוע לבבי .חברת הביטוח שלחה חוקר ובדקה
בתיקו הרפואי האם המנוח סבל מבעיה רפואית
כלשהי .לאחר בדיקה יסודית וקבלת מסמכים
רפואיים מתיקו הרפואי של זיו ז"ל ,התברר שהוא
סבל בעת החתימה על הצעת הביטוח מלחץ דם
גבוה ומסוכרת .חברת הביטוח סירבה לשלם
ודחתה את התביעה.
האלמנה רבקה לא השתכנעה .היא הגישה תביעה
לבית משפט השלום בתל אביב ,על מנת לקבל את

תגמולי הביטוח .טענתה הייתה שבעלה המנוח,
כמו גם היא ,לא ידעו על מה הם חותמים ועל כן
היא זכאית לקבל את סכום הביטוח.
בית המשפט דן בכובד ראש בתביעה והחליט
לקבל את גרסת חברת הביטוח ולדחות את
התביעה .האלמנה רבקה נאלצה להמשיך ולשלם
את יתרת ההלוואה.
מקרה אחר שקרה :אישה שטבעה בים והשאירה
אחריה בעל אלמן ויתרת משכנתה בגובה של 500
אלף שקל .לאחר בדיקה של חברת הביטוח התברר
כי האישה סבלה מיתר לחץ דם ולא הצהירה על
כך .הבעל ביקש לקבל את תגמולי הביטוח .חברת
הביטוח דחתה את התביעה בטענה ,שאם היא הייתה
יודעת על בעיית לחץ הדם  -הייתה גובה פרמיה
גבוהה יותר .הוגשה תביעה לבית המשפט אשר פסק
שאין לשלול מהבעל לקבל את תגמולי הביטוח,
שכן אין קשר בין מצב הבריאות של האישה ,קרי
לחץ הדם ,לבין סיבת המוות  -הטביעה.
ביטוח חיים למשכנתה הוא ביטוח חשוב  -ולכן
לפני שעושים אותו רצוי להתייעץ עם בעל רישיון
מורשה בביטוח.
הכותב הוא יו"ר מחוז חיפה והצפון בלשכת
סוכני ביטוח

מרץ 2019

לשכת סוכני הביטוח בישראל

פוליסה קבוצתית ייחודית לביטוח חיים
לחברי לשכת סוכני הביטוח

הזכאים להצטרף :
א .חברי ו/או עובדי לשכת סוכני הביטוח בישראל ובני/ות הזוג אשר היו
כלולים בהסדר הביטוח הקבוצתי נכון ל 31.03.2019-ושגילם בתחילת
הביטוח עומד בתנאי הגיל המירבי לביטוח ,מבוטחים ברצף הביטוחי.
ב .חברי ו/או עובדי לשכת סוכני הביטוח בישראל ובני/ות הזוג שהצטרפו
לביטוח לאחר מועד תחילת הביטוח וגילם בתחילת הביטוח אינו
עולה על הגיל המרבי להצטרפות ,שמילאו טופס הצטרפות והצהרת
בריאות והחברה הסכימה לקבלם לביטוח.
ג .ילדי חברי ו/או עובדי לשכת סוכני הביטוח בישראל שגילם הוא מעל
גיל  , 20שמילאו טופס הצטרפות והצהרת בריאות והחברה הסכימה
לקבלם לביטוח.

הכיסוי הביטוחי:
ביטוח למקרה פטירה מכל סיבה שהיא ,למעט התאבדות בשנת הביטוח
הראשונה.
סייג זה חל על מצטרפים חדשים וברכישת יחידת ביטוח נוספת.

תקופת הביטוח:
הפוליסה נערכת לתקופה של  3שנים החל מ 01.04.2019-ועד .31.03.2022

סכומי הביטוח והפרמיות החודשיות (בש"ח ליחידת ביטוח )1
גיל מינימלי
20
26
31
36
41
46
56
61
66

גיל מקסימלי
25
30
35
40
45
55
60
65
75

סכום ביטוח
508,572
508,572
508,572
508,572
508,572
508,572
356,001
356,001
152,572

פרמיה חודשית
18
18
22
32
44
88
159
254
270

•הפרמיות וסכומי הביטוח בטבלה צמודים למדד בתוקף ביום
.01.03.2019
•מספר היחידות שניתן לרכוש 2 :
•כל יחידה שתתווסף לפוליסה קיימת מ 01.04.2019 -מחייבת את
המבוטח בהליך חיתומי.
•סכום הביטוח והפרמיה יתעדכנו  ,בעת מעבר המבוטח מקבוצת גיל
אחת לאחרת.
•הפרמיה תשולם במלואה על ידי המבוטחים  ,באמצעות הוראת קבע
אישית או כרטיס אשראי.

לשליחת הצעות ,בקרות מקרה הביטוח ולבירור זכויותיך על פי הפוליסה
ניתן לפנות למחלקת תביעות באגף
לאורטל פדידה ,טל' 072-2229916
או במייל tviotkol@ayalon-ins.co.il
שעות המענה הטלפוני 08:00-16:00

מידע לסוכן

הדור הבא :על מערכת היחסים
בסוכנות ביטוח משפחתית

דור בכר מסביר מהם הקשיים במעבר הבין־דורי בתוך סוכנות משפחתית ‰
וגם – כך תזהו את כישורי דור ההמשך

ב

מאמר זה בכוונתי לעסוק
במשפחות בעלות סוכנויות
ביטוח ,המאותגרות על ידי
קריירת היחיד ,אל מול הצרכים של
הסוכן ,מורשתו ,הארגון והבעלות.
סוכני ביטוח מחויבים לרוב
למטלות וליעדים מאתגרים במיוחד.
החובה למימוש יעדי הסוכנות,
שמירה על קיומו ושרידותו שהינו
לרוב ציווי גורף עבור משפחתו ,על
כל המשתמע מכך.
מצב של חוסר זיהוי לגבי כישורי
דור ההמשך עשוי לייצר איום הן על
הסוכנות עצמה ,הן על היחידים ,בין
אם עובדים בעסק ובין אם לאו ,בין
עם יהיו חלק מבעלי העסק המשפחתי
ובין עם לאו .לרוב ,בני משפחה יש צורך בזיהוי הכישורים של דור ההמשך
העובדים בעסק חסרים זיקה אישית
לביטוח ויש בכך סכנה ממשית להמשך קיומה של העסק לדור הבא .מי מנהל את הסוכנות ,עד מתי
ובאיזו מידה יהיו מעורבים בני המשפחה בניהול ועוד.
סוכנות הביטוח.
על סוגיות אלו בכוונת הוועדה הבין־דורית
לאור אריכות הימים ושיפור בקומוניקציה
הבין־דורית ,קיימת הבנה הולכת וגוברת שחלק בראשותו סו"ב ראובן רפ ,לטפל על ידי פתיחת
חשוב בהישרדות סוכנות הביטוח במעבר דורי ,שתי סדנאות שמטרתן לתת כלים לשילוב בין־דורי
הינה אפשרות למימוש אישי של הדור העולה בתוך המשפחה ,להורים ולילדיהם ולשילוב בין־דורי
בעסק ומחוצה לו .סוכנויות ביטוח שרדו ושגשגו שלא בתוך המשפחה ,לסוכנים ותיקים המתקרבים
כאשר מעגלי העסק ,המשפחה והיחיד נמצאים לפרישה ולסוכנים צעירים שיוכלו להשתלב
באינטראקציה קבועה תוך הידברות והבנה לסביבת במשרדם.
חוסר הנעימות בין הצדדים המעורבים והחשש
העבודה.
קיימות לא מעט דילמות ו/או קשיים בפני סוכנות שבהעברת ניהול הסוכנות עלול לגרום לפגיעה
ביטוח משפחתיות כאשר מגיע המועד להעביר את בעסק ,הרי שבהעברת עסקי הביטוח ,מדור לדור,

סו"ב שי שדה מונה לחבר בוועדה המייעצת לנשיא

סו"ב שי שדה מונה לחבר בוועדה המייעצת לנשיא הלשכה .שדה פרש לאחרונה מפעילות
ענפה בה עסק בלשכת סוכני ביטוח לטובת התחייבויות אישיות וציבוריות שלקח על עצמו לאחר
שבבחירות המוניצפליות האחרונות נבחר לשמש יו"ר הוועד המקומי של המושב ניצני עוז בו הוא
מתגורר.
ליאור רוזנפלד ,נשיא הלשכה מסר" :שי הוא איש עשייה;
הלשכה והצלחתה מאד חשובים לו ואין לי ספק כי יביא מעצמו
לוועדה ויתרום לסיעור מוחות פורה תוך מתן רעיונות ועצות
נכונות ,מודה לשי על הנכונות לסייע ולעמוד לצידי".
שי שדה מסר מצדו" :כאשר פנה אלי נשיא לשכת סוכני
ביטוח סו"ב ליאור רוזנפלד להצטרף לוועדה המייעצת לנשיא,
לא חשבתי פעמים .מדובר בוועדה הכוללת סוכני ביטוח ואנשי שדה ורוזנפלד ׀ צילום :דביר רפ
מקצוע מהשורה הראשונה בתחום.
"חשוב מאוד לנשיא ,כמו ללשכה ,לקבל זווית 'צעירה' לנושאים שהם אסטרטגים דבר שמראה
כי הלשכה צופה פני עתיד .לכבוד הוא לי להצטרף לוועדה זו ,ואשמח לתרום מניסיוני והשקפת
עולמי במה שאדרש".
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חשוב להתייחס למספר סוגיות יסוד.
ראשית ,יש לבדוק באם העסק אכן
מהווה מקור פרנסה נוכחי ולאור
השינויים התכופים מהווה מקור
פרנסה עתידי ממנו יוכלו בני
המשפחה להתקיים בעתיד; שנית,
האם בכלל קיים רצון מצד דור
ההמשך לרשת את עסקי הביטוח;
שלישית ,האם הדור הבא הוא בעל
כישורים מתאימים לניהול העסק
הנוכחי ,ככל שיהיה נבון ומוצלח.
לבד מפתרון סוגיות אלו ,יש לקחת
בנוסף בחשבון כיצד העברת סוכנות
הביטוח תשפיע על חלוקת יתר
הנכסים ב"עוגה המשפחתית" ,עובר
לאיזון שיש לערוך ביחס לילדים
שחלקם בבעלות העסק נמוכה יותר
אם בכלל.
למניעת מאבקים בעתיד בין בני המשפחה מומלץ
להתחיל את תהליך העברה הבין־דורית כאשר סוכן
הביטוח כמייסד הסוכנות הינו בגיל מתקדם ,הרבה
קודם פרישתו ,כאשר הוא יכול לבחון שיקולים
רציונליים בנסיבות העניין .בחינה מוקדמת מונעת
ברוב המקרים "תאונות מס" וכן חילוקי דעות עם
שאר בני המשפחה.
על מייסד הסוכנות לבדוק עם הדור הממשיך
מהן מטרותיו .ישנה אפשרות שילדיו לא יוכלו או
לא ירצו לנהל את העסק בכללותו ,אלא רק ענף
מסוים ובמקרה כזה עליו לחשוב כיצד לפעול בכפוף
ובהתאם .לאחרונה ערכתי הערכת שווי לסוכנות
ביטוח שהתמקצעה בענף אלמנטרי ופיננסים ,כאשר
דור ההמשך גילה ענין רק בחלק מסוים ,והחלק
הנותר הוצע למכירה.
בנוסף ,אם דור ההמשך כולל מספר בני משפחה
שמעוניינים לקחת חלק בסוכנות או שהסוכן המייסד
סבור שרק אחד מבני המשפחה מתאים לרשת את
העסק ,השאר יפוצו כספית בכפוף להערכת שווי
הסוכנות.
לאור האמור לעיל ,הביע בית המשפט העליון
בפסק דין מנחה בתחום פירוק חברות משפחתיות
בע"מ ( )1681/04כי" :עסק משפחתי אינו יכול
להתנהל ככלל בשעה של מריבה אישית גדולה בין
בעליו .חברה משפחתית שהגיעה למצב של פירוק
שיתוף ,בשל סכסוכי משפחה – עדיף לה שתגיע
לביצועו של החיתוך שעה אחת קודם".
הכותב הוא  ,CFV CFP CLUסוכן פנסיוני ,מתכנן
פיננסי ומעריך שווי .חבר הוועדה בבין־דורית
בלשכה

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

נלחמת בהטרדות
המיניות :קוד התנהגות
חדש בלויד'ס
א

ארגון הצרכנים :נעילת
רכב בקוד דיגיטלי מסוכנת

ק

וד התנהגות חדש לברוקרים ועובדי תאגיד הביטוח לויד'ס
יונהג כבר בימים הקרובים .מהלך זה נעשה בעקבות ריבוי
תלונות של נשים על תקיפה מינית .הקוד החדש יאפשר גם
לשלול את אישורי הכניסה לבניין לויד'ס בלונדון .הפעילות הזו
מתנהלת לצד רפורמה מקיפה שתונהג בלויד'ס במאמץ שתאגיד
הביטוח הגדול בעולם יחזור לרווחיות.
התקשורת הבריטית דיווחה בשבועות האחרונים על תלונות של
נשים העובדות בבניין לויד'ס על תקיפה מינית .במיוחד דווח על
כך בשבועון בלומברג ביזנסוויק ,שם דובר על  18נשים שהותקפו
מינית מצד גברים שתויים העובדים בתפקידים ניהוליים במתחם
לויד'ס בלונדון.
הקוד החדש יאפשר לשלול את אישורי הכניסה לאנשים שתויים
או משתמשים בסמים .גם ייקבעו כללים חדשים לדיווח על ניסיונות
תקיפה מינית של נשים .התלונות של נשים תוגשנה לסמכות חקירה
עצמאית שתוקם במסגרת מוסדות הניהול של לויד'ס.
השינוי בבניין לויד'ס בלונדון יתבטא אף בסגירת הבר .במקומו
יוקם בית קפה.

שימוש במחשב לגילוי קוד הרכב

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים
סוכן ביטוח יקר אל תמכור את תיק הביטוח שלך!
יש לנו מודל עסקי שיאפשר לך הכנסה חודשית
משתלמתלפרטים ,התקשר לדוד בטלפון 054-2335050
לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש איש
מכירות בעלרישיון או מתמחה למכירות בריאות ריסק
ופנסיוני ללקוחות הסוכנות050-5293836
Shaulb8@gmail.com
לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש איש
מכירות בעל רישיון או מתמחה למכירות בריאות
ריסק ופנסיוני ללקוחות הסוכנות 050-5293836
Shaulb8@gmail.com
לסוכנות ביטוח מובילה ברחובות דרוש/ה פקיד/ת
ביטוח –חתם/ת בעל/ת ידע וניסיון בתחום האלמנטרי
(במיוחד בתחום הרכב) .תנאים מצוינים למתאים/ה
משרה מלאה ימים א'-ה' ,זמינות לעבודה מידית.
דרישות ניסיון מוכח בביטוחי רכב-חובה!!! ניסיון קודם
בעבודה מול מגוון חברות הביטוח קורות חיים ניתן
לשלוח למיילinfo@shimshi.net :
לסוכנות ביטוח גדולה בדרום דרוש/ה חתמת אלמנטרית
קורות חיים ניתן לשלוח למיילrozit@ikeshet.co.il :
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.ilנייד050-5368629 :
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.ilאו לנייד050-5368629 :
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רגון הצרכנים הבריטי מזהיר ,שנעילת רכב בקוד דיגיטלי היא מסוכנת.
נרשם גידול משמעותי בבריטניה בהיקף גניבת כלי רכב חדישים
הנעולים בקוד מסוג זה.
בבדיקות מעקב שנעשו ,מציין הארגון ,נמצא שגנבי רכב הנעזרים במחשבים
מצליחים לפצח את קוד הרכב וגונבים את המכוניות או חפצים יקרים
מהמכוניות .ההצלחה של גונבי הרכב המתוחכמים מעסיקה את חברות הביטוח
ויצרני הרכב בבריטניה המחפשים דרכים כדי להכשיל את גניבות הרכב.
שגנבי
מסתבר
המשתמשים
רכב
במחשבים מצליחים
למצוא את קוד הרכב
ולגנוב אותו .חלק
מכלי הרכב נמצאו
הודות לכך שהרכב
נמצא קשור לגיבוי
של חברה המאתרת
כלי רכב גנובים או
בתאונות
נפגעים
דרכים.

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

לסוכנות ביטוח ותיקה בהוד השרון דרושה פקידת
ביטוח מנוסה ברכב (ניסיון בדירות יתרון) קו"ח לווצאפ
 0522603972או duby@s-sapir.co.il

חודשית וללא התחייבות
להשכרה משרדים בבניין  umiראשל"צ בגדלים שונים
מ 60־  450מר  +חניות ריהוט חלקי ומלא זמינות מיידית
מחיר  60ש"ח למר  ₪ 18 +דמי ניהול 052־6882202
להשכרה  /מכירה במגדל בסר  ,4ברחוב מצדה 7
בני ברק 418 ,מ״ר ,קומה  ,22לצפון ,גמר מפואר ,פרקט
עץ ,שטוף אור ,שירותים/מקלחת באגף הנהלה2 ,
חדרי ישיבות ,נוף מהמם  8 +חניות  2 +מחסנים.
 13חדרים .אפשרות לעוד  13עמדות עבודה .חדש
לחלוטין מהקבלן .נבנה וחולק לפי צורכי סוכנות ביטוח.
לפנות 050 :־ 5212228שקד

לסוכנות ביטוח גדולה בדרום דרוש/ה חתמת אלמנטרית
קורות חיים ניתן לשלוח למיילrozit@ikeshet.co.il :

להשכרה בפתח תקווה על ציר ז'בוטינסקי,
במקום נגיש ,חדרים (מ־ 10עד  30מ"ר) משרד/ים
מרוהט/ים ,עם כל הציוד והשירותים הנלווים
הנדרשים לסוכן ביטוח( .אינטרנט ,מרכזיה ,חדר
ישיבות ועוד)במחיר החל מ־ 645ש"ח+מע"מ לחודש,
(כולל חשמל ,ארנונה ,מים ,ניקיון) .אפשרות לשכירת
חניה פרטית בבנין עצמו .לפרטים :זיו 0522998888

להשכרה לתקופה ארוכה ,משרד יפהפה המשמש
סוכנות ביטוח ,ברחוב הרכבת בתל אביב 213.מטר
בקומה  7 + ,5חניות פרטיות בחניון הבניין .לפרטים :דורון
054-4243450
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.
לפרטים – שלמה shlomo@ks-ins.co.il .052-2944888
להשכרה כדייר משנה ,בסוכנות לביטוח .ולכל מטרה.
חדר/ים להשכרה גדולים מרווחים ומוארים ( אפשרות
לקבל מרוהט) .המחיר פיקס = כולל כל המיסים .עלות

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

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
פגישותקו"ח למיילofir@mishorim-ins.co.il :
לסוכנות חיתום אלמנטרית גדולה מהמרכז ,איש/ת
שטח בעל יכולות שיווק וידע בעסקי פרט קו"ח למייל
eyalw1999@gmail.com

שכירות משנה
בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים
לכניסה מיידיתעד  75מ"ר ניתן לשכור גם חדר אחד.
לפרטים ארז לוי 039520400 , 0547966694

דראורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם סוכן
 /סוכנת  /סוכנות ביטוח לביטוח אלמנטרי  /חיים לתאום
פגישה ופרטים נוספים ,ניתן להתקשר לדוד בטלפון
052-6533382
בי .פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז ,מעוניין לרכוש
תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי .כולל מודלים גמישים
ארוכי טווח ,כולל משרדים0528741331 .
 Michaele@b4-u.co.ilסודיות מובטחת.
סוכן ביטוח אלמנטרי מעוניין בשיתופי פעולה.
מיילshahar@shahar-ins.co.il:
נייד.052-4287086:

למכירה תאגיד ביטוח רשום מורשה ומוכן להפעלה
מיידית ! נא להתקשר לעו"ד שלמה ברמץ 0544-
 534902או למייל
מעוניין למכור תיק ביטוח חיים /פנסיה  +אלמנטרי תיק
שקיים משנת  2010לרציניים בלבד .לפרטים נוספים נא
ליצור קשר  ,מריו 0508-112234
בי .פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז ,מעוניין לרכוש
תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי .כולל מודלים גמישים
ארוכי טווח ,כולל משרדים052-8741331 .
 Michaele@b4-u.co.ilסודיות מובטחת.
סוכן ביטוח אלמנטרי מעוניין בשיתופי פעולה .מייל:
 shahar@shahar-ins.co.ilנייד.052-4287086 :
סוכן ביטוח עם קבלות מעונין להקים מחלקה משלימה
ואו לרכוש תיק ביטוח .לפרטים נוספים:
 afikf.gabi@gmail.comנייד :גבי 052-09770368
סוכן חיים ואלמנטרי בעל ותק וניסיון מעונין ברכישת תיק
אלמנטר .צניעות ,יחס אישי ודיסקרטיות מובטחים.גמיש
במודל הקניה bgol601@gmail.com
סוכן חיים ואלמנטרי בעל ותק וניסיון מעונין ברכישת
תיק אלמנטר .צניעות ,יחס אישי ודיסקרטיות
מובטחים .גמיש במודל הקניה bgol601@gmail.com

לשכת סוכני הביטוח משתתפת
בצער משפחת גרין על
פטירתו של חבר הלשכה

אברהם גרין
שלא תדעו עוד צער

