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ביטוח ופיננסים

גידול בעמלות הסוכנים
דו"ח הממונה על שוק ההון 

שפורסם השבוע חושף - גידול 
של 6% בעמלות ששולמו 

לסוכנים  וגם - על הקמת מנגנון 
הביקורת ברשות < עמ' 8

נזק תוצאתי
סו"ב מיכל אורן על השאלה 

העקרונית - מהי תאונה ואיך 
הכריע בית המשפט במקרה 

שהגיע לפתחו < עמ' 15

החגיגה נגמרת
הנערים שנחשדו באונס 

נערה באיה נאפה תובעים 
את חברות הביטוח  האם 
הם זכאים לפיצוי? < עמ' 4

בלעדי 
ל"ביטוח 
ופיננסים"

סופו 
של 
עידן

בעקבות אישור רשות 
שוק ההון תחל חברת 

הביטוח שומרה בשליחה 
של העתק מפוליסת 

ביטוח החובה באמצעות 
דוא"ל  לאחר השלמת 

החקיקה בנושא יתפשט 
המהלך גם לחברות 

ביטוח נוספות  < עמ' 2
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ביטוח 
ופיננסים

אלמנטרי | העידן הדיגיטלי

באוגוסט ה  2 ביטוח  תחילת  מתאריך  חל 
שומרה  הביטוח  חברת  עוברת   ,2019
בפורמט  החובה  תעודת  העתק  למשלוח 
למנורה  שומרה  מצטרפת  בכך  בדוא"ל.   PDF

שכבר עובדת מעל חצי שנה במתכונת דומה. 
בשלוש השנים האחרונות מקדם משרד האוצר, 
הפקת  נושא  את  הלשכה,  פעילות  בעקבות 
למבוטח  ומשלוחה  הדיגיטלית  החובה  תעודת 
על מנת לייתר את התנאי בצורך לבצע החלפת 
התעודה  בהחזרת  חובה  פוליסת  ביטול  או  רכב 

המקורית. 
מנהלי  הציגו  כחודש  לפני  שהתקיים  במפגש 
את  בלשכה  הטכנולוגית  הוועדה  בפני  שומרה 
בעידן  סוכנים  כחברת  שומרה  של  האסטרטגיה 
דיגיטלי ואת החזון הדיגיטלי לשנים הקרובות. לפי 
האסטרטגיה שהוצגה - שומרה רואה בטכנולוגיה 
אמצעי להעצמת הסוכן, ופועלת במרץ רב לביצוע 
מול  הליבה  לתהליכי  לדיגיטל  טרנספורמציה 
כי  סוכם  למובייל.  שירותים  והחצנת  הסוכנים 
על  נוספים שיקלו  שומרה תשקול מתן פתרונות 
עליהם  ויקלו  הסוכנים  של  השוטפת  עבודתם 
בתהליך הטרנספורמציה לדיגיטל בהתאם לעולם 

הביטוח המתעדכן.
"במעמד  כי  שומרה  כותבת  לסוכניה  באיגרת 
או  ה'ירוקה'  ההפקה  במערכת  התעודה  אישור 

מבוטחיכם  עבור  המקור תשמר  בממ"ש, תעודת 
סימן  יודפס  התעודה  גבי  על  החברה.  במשרדי 

בולט המעיד על כך שמדובר בהעתק". 
גואטה,  עמוס  סו"ב  הטכנולוגיה,  ועדת  יו"ר 
מוסיף: "בהמשך לפגישות ועדת הטכנולוגיה עם 
על  שומרה  את  הוועדה  מברכת  הביטוח  חברות 
הצעד המבורך. אני מאמין שביום שבו כל חברות 
הביטוח יעברו למודל החובה הדיגיטלי ניתן יהיה 

להכריז בצורה רשמית על תום עידן המדפסת.
"כבר לפני שנים רבות חלמו על עידן המשרד 
ללא ניירת והיום נראה לי יותר מתמיד שהעידן 
הזה עומד להגיע  וכבר לא יהיה צורך במדפסת 

שכן הכל יהפוך לדיגיטלי".
עם  נפגשת  הטכנולוגית  הועדה  גואטה  לדברי 
כל חברות הביטוח במטרה לשדרג את השירותים 
התקיים  שעבר  בשבוע  לסוכנים.  הטכנולוגיים 

מפגש עם חברת איילון ובעקבותיו יצאו בקרוב 
בשורות נוספות כמו בשומרה.

סו"ב  בלשכה,  האלמנטרי  הביטוח  ועדת  יו"ר 
ישראל גרטי, ביקש להבהיר: "א. אני מברך על 
הודעת שומרה. ב. יחד עם זאת, הואיל ומדובר 
האלמנטרית  הוועדה  חקיקה,  הליכי  על  עדיין 
תמשיך לדחוף ולקדם את תיקון הוראות הפיקוח 
חוזה  )תנאי  )ביטוח(  פיננסיים  שירותים  על 
פתרון  ולהביא  מנועי(  רכב  של  חובה  לביטוח 
כולל לציבור המבוטחים ביחס לפוליסת ביטוח 
חובה דיגיטלית מעודכנת ומתאימה לתקופתנו 
מדובר בצעד ראשון אך לא סופי. משלוח תעודה 
במייל מחייבת את אישור המבוטח שהוא קיבל 
את התעודה רק במייל, לאחר שהחקיקה תעבור 
נהיה במקום אחר כי המבוטח יקבל את התעודה 

בכל דרך שהיא אך לא יהיה צורך בהסכמתו".

יתרונות המהלך
… תהליך ביטול/הקפאה/החלפת רכב 
קל ומהיר ־ אין צורך בהחזרת תעודה 

מקורית או הצהרת אובדן כתנאי לביטול 
במקרה בו לא הודפס מקור

… ניתן לשמור ולהדפיס העתקים 
מהתעודה ללא הגבלה

… יתאפשר לבצע הדפסה חוזרת גם של 
תעודה ששולמה בבנק )כולל חותמת 

הבנק(

… המבוטח יכול להוריד לעצמו העתקים 
מהאזור האישי שבאתר החברה

 גואטה: "כבר לפני שנים 
רבות חלמו על עידן המשרד 
ללא ניירת והיום נראה לי 
יותר מתמיד שהעידן הזה 

עומד להגיע  וכבר לא יהיה 
צורך במדפסת שכן הכל 

יהפוך לדיגיטלי"

גרטי: "הוועדה האלמנטרית 
תמשיך לקדם את תיקון 

הוראות הפיקוח על 
שירותים פיננסיים )ביטוח( 
ולהביא פתרון כולל לציבור 
המבוטחים ביחס לפוליסת 

ביטוח חובה דיגיטלית"

סו"ב גואטה וסו"ב גרטי | צילומים: באדיבות המצולם ושלומי דעי

תם עידן המדפסת במשרד הסוכן? 
שומרה עוברת לתעודות חובה דיגיטליות
פוליסת ביטוח החובה היא היחידה שעדיין מודפסת בנייר • לאחר השלמת הליכי החקיקה 

 יימצא פתרון לכלל ציבור המבוטחים ביחס לפוליסות ביטוח החובה הדיגיטליות 
< רונית מורגנשטרן 



היכל התרבות חבל מודיעין, קרית שדה התעופה

08:30-15:00 | 4.9.2019 

לשכת סוכני הביטוח בישראל

להרשמה לחץ כאן

ההרשמה

נפתחה!

(חניה ללא עלות בסמוך למתחם)

https://finance.forms-wizard.co.il/website/index


חדשות |  אנקדוטה ותו לא
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באונס ח שנחשדו  מהנערים  לק 
פנו  בקפריסין  בריטית  תיירת 
הטיול  את  שביטחו  לחברות 
על  כספי  פיצוי  לקבל  בדרישה  שלהם 
נאפה  איה  הקפריסאי  באי  שחופשתם  כך 
נהרסה. כך דווח בתחילת השבוע בחדשות 

ערוץ 13.
"זו אנקדוטה ותו לא", אומר סו"ב איגור 
והסיעוד  הבריאות  ועדת  יו"ר  מורי, 
"היועצים  ומסביר:  ביטוח,  סוכני  בלשכת 
המשפטיים של החברות שיקבלו תביעות, 
שבינתיים לא ברור אם קיבלו אותן בכלל, 
יתעמקו קצת בתביעות וידחו אותן בנימוס. 
זאת משום שפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל 
מגדירה את הכיסויים באופן מאוד מפורט 
וגם החריגים לא מכסים מקרים כאלה. לא 

ברור על מה הם יכולים לתבוע".

לדברי מורי, אם התביעה תהיה על הארכת 
וקניית  חזרה  הטיסה  ביטול  כפויה,  נסיעה 
כרטיס נוסף, הרי שיש פיצוי במקרים כאלה, 
רק  יחול  חופשה  להארכת  הכיסוי  ואולם 

במקרים רפואיים.
ושהיה  ההורים  טיסות  על  החזר  עם  ומה 

שלהם בקפריסין? 
בפוליסה  מוגדרת  מלווה  של  "הגעה  מורי: 
אז  וגם  המבוטח,  של  אשפוז  של  במקרים  רק 

לא בכל מקרה".
ל"ביטוח  מסרו  הביטוח  בענף  גורמים 
הנערים  מצד  בספין  שמדובר  ופיננסים" 
ויחזרו  שישתקו  היה  "ומוטב  בחוצפה  ואף 
הוצאות  גם  מהם.  אחד  הוסיף  אף  לחייהם", 
שהנערים  כך  בפוליסה,  מוחרגות  משפטיות 
הוצאות  על  החזר  לקבל  כנראה  יוכלו  לא 

ששילמו לעורכי הדין שלהם.

תביעות הנערים מקפריסין נגד חברות 
הביטוח – אנקדוטה חסרת סיכוי

  כך לדברי יו"ר ועדת הבריאות בלשכה שהגיב על בקשת הפיצוי של הנערים מחברות הביטוח
"פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל לא מכסה מקרים כאלה" < רונית מורגנשטרן 

איגור מורי | צילום: גיא קרן

מימין: כץ ורוזנפלד | צילומים: באדיבות הלשכה

וועדה המייעצת לנשיא ה
ליאור  סו"ב  הלשכה, 
בראשות  רוזנפלד, 
נשיא הלשכה לשעבר, סו"ב אודי 
כץ, התכנסה השבוע לדיון נוסף.

עסק  כשעתיים  שנמשך  הדיון 
וצורת  הסוכן  במעמד  בעיקרו 
הקשור  בכל  בעתיד  תגמולו 
בין  ולחלוקתו  הפנסיוני  לתחום 
היצרן למבוטח. הוועדה המליצה, 
אסרטיביות  להפגין  היתר,  בין 
לחזון  הקשור  בכל  נוספת 
העתידי של תגמול סוכן הביטוח 
הפנסיוני והפיכת הלשכה לשחקן 

מרכזי בתהליך.

לדרוש  הוועדה  המליצה  עוד 
את  לאמץ  הביטוח  מחברות 
לנזקי  הקשור  בכל  מגדל  מתווה 
עמלה  תוספת  כלומר,   – צנרת 
להיעזר  הזכות  תמורת  מינורית 
בשרותיו של שרברב פרטי בעת 

נזק מים.
הקבועים  לחברים  בנוסף 
חברות  מנכ"לי  ובהם  בוועדה, 
על  מפקחים  לשעבר,  ביטוח 
הביטוח לשעבר וסוכנים בכירים 
סוכן  לראשונה  השתתפו   -
הביטוח שי שדה שצורף זה מכבר 
אורח  סוויסה  יעקב  סו"ב  וכן 

בוועדה.

"הלשכה חייבת להוביל את התהליך 
העתידי של תגמול הסוכן"

הדיון שערכה השבוע הוועדה המייעצת לנשיא הלשכה עסק בעיקרו במעמד הסוכן וצורת 
 תגמולו בעתיד  עוד הומלץ ע"י הוועדה כי חברות הביטוח יאמצו את מתווה מגדל לנזקי צנרת 

< רונית מורגנשטרן 

חדשות | מפגינים אסרטיביות
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איי.די.בי מתקשה לממן ההלוואה 
ללפידות - שמאיים בתביעה

לאחר שבחודש שעבר מימש לפידות את האופציה לרכישת 5% ממניות איי.די.בי בכלל ביטוח, כעת 
התברר לו כי הקבוצה אינה יכולה לממן את הרכישה והוא מאיים בתביעה < רונית מורגנשטרן 

היתר א קיבל  ארקין  מורי  העסקים  יש 
אחזקה ליותר מ־5% בכלל ביטוח. ארקין 
רכש מאיי.די.בי בחודש מאי 5% ממניות 
נוספים.  לרכישת 3%  אופציה  לו  ויש  ביטוח  כלל 
קבלת ההיתר מרשות שוק ההון מאפשרת לו לממש 

את האופציה והוא יחזיק 8% ממניות כלל ביטוח.
לצד ארקין רכש בחודש מאי האחרון גם טייקון 
ביטוח,  כלל  ממניות   4.99% גבאי  יקיר  הנדל"ן 
ומנכ"ל  ובינוי  שיכון  מנכ"ל  לפידות,  אייל  ואילו 
 4.99% לרכישת  אופציה  קיבל  לשעבר,  הפניקס 
 90%( הלוואה  באמצעות  וזאת  החברה,  ממניות 

מהסכום( שהוא אמור לקבל מכלל ביטוח, על פי 
סיכום ביניהם.

התרופות  חברת  של  מבעליה  היה  ארקין 
התרופות  לחברת   2004 בשנת  שנמכרה  אגיס 
האמריקאית פריגו בסכום של 831 מיליון שקל. 
באוקטובר 2005 הוא רכש מניות בחברת בזק בסך 
170 מיליון דולר. בשנת 2007 מכר אותן לשלמה 
דולר. ארקין מחזיק ב־1.5%  ב־470 מיליון  נחמה 
מבנק הפועלים ובנק לאומי, כ־5.6% מביטוח ישיר 
ויש לו אחזקות בכעשרים חברות המפתחות ציוד 

רפואי ותרופות.

בעקבות היתר האחזקה: ארקין יחזיק 
8% ממניות כלל ביטוח

בחודש מאי האחרון רכש איש העסקים 5% ממניות כלל וכן הוא מחזיק באופציה לרכישת 3% נוספים • 
קבלת ההיתר מרשות שוק ההון תאפשר לו לממש את האופציה < רונית מורגנשטרן 

אייל ב מימש  שעבר  החודש  אמצע 
 5% לרכישת  האופציה  את  לפידות 
ביטוח.  בכלל  איי.די.בי  ממניות 
לפידות, מנכ"ל שיכון ובינוי ועד לפני שלושה 
חודשים מנכ"ל הפניקס, הודיע על מימוש מלא 
של האופציה בתמורה לכ־132 מיליון שקלים. 
לפידות היה אמור לרכוש את המניות בשבוע 
זה בעזרת הלוואה של 120 מיליון שקלים מאיי.

הקבוצה  ואולם,  ביניהם.  הסכם  פי  על  די.בי, 
לפני  פנתה  אלשטיין  אדוארדו  שבראשות 
העסקה  את  לדחות  בבקשה  ללפידות  שבוע 
בשל קשיים תזרימיים. יש לציין, כי מאז הודיע 
לפידות על מימוש האופציה חלה עלייה בשווי 
הנייר  על  להרוויח  אמור  היה  והוא  החברה 

למעלה מ־20 מיליון שקל בעקבות העסקה.
דינו  עורכי  באמצעות  לפידות  שלח  בתגובה 
ובו  שלה,  הדירקטוריון  ולחברי  לחברה  מכתב 
איי.  את  לתבוע  ומאיים  לדחייה  מסרב  הוא 
"החברה  כי  נטען  במכתב  היתר,  בין  בי.  די. 
את  השלימה  שלא  בכך  ההסכם  את  הפרה 
על  עומד  הנוסף  הרוכש  וכי  במועד,  ביצועו 
כך שהחברה תשלים לאלתר את כל הפעולות 
הנדרשות להשלמת ההסכם. עוד צוין, כי ככל 

שהחברה לא תעשה כן, מתכוון הרוכש הנוסף 
על  לרשותו  העומדים  האמצעים  בכל  לנקוט 
ולהיפרע  ההסכם  את  לאכוף  מנת  על  דין  פי 
מהחברה ומחברי הדירקטוריון שלה על כל נזק 
איי.די.בי  מסרה  לו",  שייגרם  כיס  חסרון  או 

בדיווח שלה לבורסה.

יש לציין, כי החברה מסרה בדיווח קודם כי היא 
ממשיכה לפעול ולהיערך להשלמה של ההסכם 
עם לפידות, כנראה באמצעות גוף חיצוני כשאז 
ההלוואה  תנאי  שבין  בפער  תישא  איי.די.בי 
הגוף  שיעניק  ההלוואה  תנאי  לבין  המקוריים 

החיצוני.

מורי ארקין | צילום: ארקין אחזקות

אייל לפידות | צילום: פביאן קולדורף

לפידות: "החברה הפרה את 
ההסכם בכך שלא השלימה 

את ביצועו במועד. אנקוט בכל 
האמצעים העומדים לרשותי 

על פי דין על מנת לאכוף את 
ההסכם ולהיפרע מהחברה"



ביטוחי הבריאות של הראל
הרבה יותר מכיסוי ביטוחי

מוצרים חדשים ובלעדיים

אפגרייד אקסטרה

טיפולים פרימיום

התפתחות הילד

שירותים חדשים ובלעדיים
לסוכן וללקוח

רשת רופאים מומחים

צוות מומחים אישי לסוכן

פורטל מנתחים

אתר מידעים וכלים לסוכן

ביטוח נסיעות לחו"ל

חבילת המשך לטיפול רפואי בארץ

חילוץ, הצלה ואיתור לווייני

ביטול מכל סיבה 

אפליקציה לתשלום תביעות ושירות בחו"ל

23
81

8/
26

27
8

מקצוענותחדשנותמחויבות
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קבוצת הראל חתמה על הסכם בלעדיות 
גלובלי כנציגת ברקשייר האת'וויי

 Berkshire Hathaway Specialty ההסכם הופך את הראל כנציגה בלעדית בישראל של ענקית הביטוח
Insurance < רונית מורגנשטרן

על ק חתמה  ופיננסים  ביטוח  הראל  בוצת 
הסכם בלעדיות גלובלי כנציגה בישראל 
 Berkshire של ענק הביטוח הבינלאומי
 .Hathaway Specialty Insurance
לראשונה, ההסכם עם חברת ענק בינלאומית יחול 
 Turk חברת  הראל:  של  הבנות  חברות  על  גם 

Nippon התורכית ו־Interasco היוונית. 
להסכמי  מצטרף  זה  הסכם  כי  נמסר,  מהראל 
עם  הראל  שמקיימת  גלובליים  פעולה  שיתוף 
בינלאומיים  ביטוח  תאגידי  מעשרה  למעלה 
מהגדולים בעולם וביניהם: Swiss Re ;HDI ו־

.QBE
 Berkshire Hathaway Specialty

תאגיד  הינו   Insurance
ביטוחי בינלאומי גלובלי בעל 
משמעותית  רגל  דריסת 
התאגיד  הביטוח.  בעולם 
עסקיות  בפעילויות  עוסק 
ביטוח  הכוללות  מגוונות 
ביטוח  וחבויות,  רכוש 

כן,  כמו  ואנרגיה.  משנה 
התאגיד מספק מגוון אפשרויות 

ביטוחיות בנושאים מגוונים לרבות 
אחריות  מסחרי,  רכוש  בתחומי 

מקצועית וביטוחי דירקטורים.
ביטוח  הראל  קבוצת  נשיא  המבורגר,  גדעון 

של  "ההסכמים  כי  מסר  ופיננסים, 
גלובליות  ביטוח  חברות  עם  הראל 
את  מחזקים  בעולם  מהמובילות 
לה  ומאפשרים  המקצועי  מעמדה 
ביטוחיות  לדרישות  להיענות 
גלובליות  ישראליות  חברות  של 
בכל  ומפעלים  שלוחות  בעלות 
ההסכמים  מהווים  כן  כמו  העולם. 
שיווקית  פלטפורמה  הבינלאומיים 
בינלאומיות  חברות  כלפי  משמעותית 
שמעוניינות לפעול בארץ, ביוון ובתורכיה 
ובמסגרת זו ירכשו פוליסות מקומיות במדינות 

השונות".

 המבורגר | 
צילום: ורדי כהנא

אלמנטרי | מרחיבה את השת"פ

https://finance.forms-wizard.co.il/website/index


| 11 ביולי 2019 8  02  02  02  02  02 

ממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר ה
השנתי  הדו"ח  את  פרסם  ברקת,  משה 
שלו, ממנו ניתן ללמוד דברים רבים על 

חברות וסוכני הביטוח.   
את  משלמת  הפניקס  חברת  הדו"ח,  פי  על 
שיעור העמלות )בממוצע( הגבוה ביותר מהפרמיה 
משלמת  חקלאי  ביטוח   .15.54%  – כללי  בביטוח 
שיעור  את   .10.12% ביותר  הנמוכה  הפרמיה  את 
העמלות הממוצע מהפרמיה הגבוה ביותר בביטוח 
חיים משלמת הכשרה ביטוח – 21.15% מהפרמיה. 
במקום  נמצאת  בתחום,  מהמובילות  שהיא  מגדל, 
האחרון – כשהיא משלמת בממוצע רק 6.64%. יש 
לציין, כי ביטוח חקלאי, שפועלת לבנות תיק ביטוח 
חיים משמעותי, משלמת לסוכניה עמלות בשיעור 

ממוצע של 7.35% מהפרמיה.

קיפאון במספר הסוכנים
עוד על פי הדו"ח, מודגש כי ב־2018 חל קיפאון 
סוכנים   13,204  – הביטוח  סוכני  במספר  בגידול 
לעומת 13,085 ב־2017 ולעומת 12,672 ב־2015. 
במספר   0.8% של  ירידה  חלה  כללי  בביטוח 

הסוכנים העוסקים בענק, ובפנסיוני חל גידול.
למרות התחרות הקשה בשוק, חל גידול של 6% 
בשנת  הביטוח  לסוכני  ששולמו  העמלות  בהיקף 
שקלים  מיליארד  ב־9.34  הסתכם  והוא   2018
הגידול  ב־2017.  שקל  מיליארד  כ־8.8  לעומת 
הגבוה ביותר היה בתחום ביטוחי הבריאות – 11% 
לסוכני  ששולם  העמלות  היקף   .2017 לעומת 
שקל  מיליארד  כ־2.43  היה  ב־2018  הבריאות 

לעומת כ־2.19 ב־2017.
בנוסף, על פי הדו"ח אין שינוי לעומת 2017 בחלקן 
של הסוכנויות הגדולות, שמרוויחות מעל 5 מיליון 
שקל בשנה והן מהוות 14% מכלל הסוכנויות. 47% 

ל־5  שקל  מיליון  בין  ב־2018  הרוויחו  מהסוכנויות 
מיליון – עלייה של 1% לעומת שנה קודמת. 26% 
)כמו  שקל  מיליון  ועד  מיליון  רבע  מעל  מרוויחות 
ב־2017(. 13% מהסוכנויות מרוויחות עד רבע מיליון 

בשנה, לעומת 14% בשנה קודמת.  
כי  רישיון  לבעלי  המתייחס  מהפרק  עולה  עוד 
הרישוי  במבחני  ההצלחה  באחוזי  ירידה  חלה 
הצליחו   60%  – ימי(  כולל  )לא  השונים  הענפים 

במבחנים ב־2018 לעומת כ־64% ב־2017.
בדו"ח נרשמה גם ירידה משמעותית בייעוצים 
בבנקים - בשנת 2018 ניתנו ייעוצים פנסיוניים 

בירידה  מדובר  חדשים.  לקוחות  ל־35,102 
 41,598 נתנו  אז   2017 לעומת  משמעותית 
התאגידים  פעלו  שנה  באותה  כן,  כמו  ייעוצים. 
פנסיוני  לייעוץ  הרישיון  בעלי  הבנקאיים 
באמצעות 201 יועצים פנסיוניים ב־372 סניפים 
הסניפים  מסך  כ־40%  שהם  הארץ,  ברחבי 
הפעילים בבנקים אלו. מתחילת הפעלת הייעוץ 
הפנסיוני במערכת הבנקאית ועד סוף שנת 2018, 
לקוחות,  ל־444,199  הבנקאיים  התאגידים  יעצו 
מיליארד   187.5 של  כולל  בסכום  נכסים  לגבי 

שקל )נכון לסוף שנת 2018(.

הפניקס עם שיעור העמלות הגבוה ביותר 
בביטוח כללי והכשרה בביטוח חיים

דו"ח הממונה חושף: גידול של 6% בהיקף העמלות ששולמו לסוכני הביטוח ב־2018 שהסתכם בכ־9.34 
מיליארד שקל • מספר הסוכנים בארץ – 13,204 < רונית מורגנשטרן 

כשהחופש של יולי אוגוסט קורא לכם לטייל
דרכים איתכם בכל דרך 

מכל מקום, בכל שעה.
לפייסבוק >>

 

מספר בעלי רישיונות פעילים בענף ביטוח פנסיוני, לפי סוג הרישיון, 2015־2018

2015

מקור: נתוני רשות ההון, ביטוח וחיסכון

2016 2017

 יועץ פנסיוני משווק פנסיוני סוכן ביטוח ופנסיוני

2018

חדשות | דו"ח הממונה

659
922 884

1,488

8,887
9,330

1,574 41,59 1,627

9,190
9,557

768

https://www.facebook.com/drachim.co.il/
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אפיק ה את  גילו  ישראלים 
לבנקים,  מחוץ  הנוח,  המימון 
וחברות  האשראי  חברות 
על  הלוואה   – בנקאי  החוץ  האשראי 
פי  על  הפנסיוני.  החיסכון  חשבון 
דו"ח של הממונה על שוק ההון לשנת 
2018, ד"ר משה ברקת, חל זינוק של 
הציבור  שנטל  ההלוואות  בסכום   23%
מקרנות הפנסיה וקופות הגמל ועליה 
שניטלו  בהלוואות   34% של  בשיעור 

מתיקי ביטוחי המנהלים.
ניטלו  ב־2018  הדו"ח,  נתוני  פי  על 
מקופות הגמל הלוואות בהיקף מצטבר 
של 11.4 מיליארד שקל, זאת לעומת 
ב־2015  ב־2017.  שקל  מיליארד   9.2
 6.1 על  הללו  ההלוואות  היקף  עמד 

מיליארד שקל בלבד.
היקף  עמד  המנהלים  בביטוחי 
הלוואות ב־2018 על כ־2.88 מיליארד 
שקל  מיליארד   2.15 לעומת  שקל 

ב־2017. 
קטן  ההלוואות  היקף  הפנסיה  בקרנות 

יותר אך גם הוא עלה משמעותיות – נכון לסוף 
קרנות  חשבון  על  ההלוואות  הסתכמו   2018
 564 לעומת  שקל  מיליון  כ־692  על  הפנסיה 

מיליון שקל ב־2017.

דמי הניהול בירידה
מגמת  נמשכת  הממונה,  דו"ח  פי  על 
הירידה בדמי הניהול. ב־2018 היה שיעור 
דמי הניהול הממוצע מההפקדות בקרנות 
החדשות כ־2.84% לעומת 3.02% ב־2017; 

בביטוחי חיים 2.33% לעומת 2.51%. 
בדמי הניהול מהצבירה היה שיעור דמי 
לעומת   0.76% ב־2018  הממוצע  הניהול 
0.97% ב־2017. בביטוחי חיים בהתאם – 

0.57% לעומת 0.59%. 
כניסת  למרות  כי  בנוסף  חושף  הדו"ח 
הקרנות הנבחרות )ברירת מחדל( לשוק, 
הטווח  ארוך  החיסכון  בשוק  הריכוזיות 
הגדולים  הגופים  שלושת  עולה.  דווקא 
בתחום קופות הגמל מחזיקים בנתח שוק 
בביטוח  ב־2017.   35% לעומת   37% של 
נתח  ל־64%  עלתה  הריכוזיות  חיים 
הגדולות,  השחקניות  שלוש  של  השוק 

קרנות  בקרב  ב־2017.   62% לעומת 

ושלושת   – השתנתה  לא  הריכוזיות  הפנסיה 
הגופים הגדולים מחזיקים ב־69% מנתח השוק.

קופות הגמל להשקעה, שהן מוצר חדש יחסית, 
רשמו גידול של 50% בהיקף ההפקדות השנתיות 
כ־2.9  לעומת  ב־2018  שקל  מיליארד   4.3  –

בקופות  הנכסים  היקף  ב־2017.  שקל  מיליארד 
ועמד על כ־7.1  הגמל להשקעה הוכפל ב־2018 
מיליארד שקל לעומת כ־3.56 מיליארד ב־2017.

חיסכון לכל ילד
ירידה  רושמת  ילד  לכל  חיסכון  תכנית 
של 24.3% בהיקף ההפקדות והן הסתכמו 
לעומת  שקל  מיליארד  בכ־2.1  ב־2018 
כנראה  ב־2017.  שקל  מיליארד  כ־2.8 
קמפיין  עם  לצאת  צריך  האוצר  שמשרד 
אלו  בקופות  זאת,  עם  בנושא.  חדש 
 – שקל  מיליארד   4.9 כבר  מנוהלים 

כ־66% יותר מ־2017.
ב־2018  נרשמה  כ־10%  של  עלייה 
בהיקף ההפקדות השנתי לקרנות הפנסיה 
בכ־38.4 מיליארד  הוא הסתכם  החדשות 
שקל. היקף ההפקדות לביטוחי חיים עמד 
של  עליה   – שקל  מיליארד   42.9 על 

כ־6.35% לעומת 2017.
נכון לסוף 2018, עמד סך כל הנכסים 
 329.6 על  החדשות  הפנסיה  בקרנות 
כ־10.5%  של  גידול   - שקל  מיליארד 
בביטוחי  הנכסים  היקף   .2017 לעומת 
החיים הסתכם ב־392 מיליארד שקל - 

עלייה של כ־4.9% לעומת 2017.

האובר דראפט לוחץ? לוקחים הלוואה 
על חשבון החיסכון הפנסיוני

על פי דו"ח הממונה - בשנת 2018 חל זינוק של כ־23% בסכום ההלוואות בקרנות הפנסיה ובקופות הגמל, 
ושל כ־34% בסכום ההלוואות בביטוח חיים< רונית מורגנשטרן 

י | 4 נ ו ן הפנסי ים בתחום החיסכו נים כמותי נתו  | ב  פרק 

 לוח ב-3
ההפקדות בקרנות הפנסיה החדשות בשנים 2018-2016 )במיליוני ש"ח ובאחוזים(

שיעור 201620172018
השינוי 

2017-2018 נתח שוקהפקדותנתח שוקהפקדותנתח שוקהפקדותשם הקרן

-----8062.6%איילון

1610.5%3471.0%6461.7%86.1%אלטשולר שחם

540.2%1350.4%3140.8%132.8%הלמן אלדובי

2,8329.1%3,2169.2%3,4528.9%7.3%הפניקס

6,12019.6%7,03120.0%8,06920.8%14.8%הראל

5,16216.5%5,45515.5%5,64714.5%3.5%כלל

6,15519.7%6,75219.2%7,04118.1%4.3%מגדל מקפת

3871.2%1,3883.8%1,6344.2%22.1%מיטב דש

9,20429.5%10,43429.7%11,54429.8%10.7%מנורה  מבטחים

3551.1%4371.2%4541.2%4.0%פסגות

31,236100%35,195100%38,801100%10%סה"כ

מקור: נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

קרנות הפנסיה של חברת איילון מוזגו בתחילת שנת 2017 לתוך קרנות הפנסיה של מיטב דש.  *

מקור: נתוני רשות ההון, ביטוח וחיסכון
*קרנות הפנסיה של איילון מוזגו בתחילת 2047 לתוך קרנות הפנסיה של מיטב דש

מקור: נתוני רשות ההון, ביטוח וחיסכון

ההפקדות בקרנות הפנסיה החדשות בשנים 2016־2018 )במיליוני ש"ח ובאחוזים(

התפלגות תיק החיסכון הפנסיוני )ללא קרנות 
הפנסיה הוותיקות(, דצמבר 2018

מגדל 
16%

כלל 
14%

הראל 
13%

מנורה 
15%

פסגות 
5%

אלטשולר שחם 
7%

מיטב דש 
5%

ילין לפידות 
3%

אחר 
15%

הפניקס 
7%

חדשות | עוברים להלוואות
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וחיסכון, ה ביטוח  ההון,  שוק  על  ממונה 
את  השבוע  פרסם  ברקת,  משה  ד"ר 
הדו"ח השנתי לשנת 2018 של הרשות. 
עם  התקשורת  את  "נחזק  כתב:  דבריו  בפתח 
לרבות  להם,  והקשורים  המפוקחים  הגורמים 
אין  כי  ועוד,  משנה  מבטחי  חברות,  סוכנים, 
שהמדיניות  להבטיח  הבאה  לתקשורת  תחליף 
התכוונו,  אליה  בדרך  תיושם  מתווים  שאנו 
ושקיימת ודאות רגולטורית למפוקחים על מנת 

שיתכננו את צעדיהם בהתאם. 
בפחות  נתייחס  אנו  כי  נבהיר  בבד  "בד 
ובפרט  מהוראותינו,  מהותית  לסטייה  סובלנות 
להגביר  בכוונתנו  ולקוחות.  במבוטחים  לפגיעה 
ואכיפה  לביקורת  המופנים  הרשות  משאבי  את 
ואכיפה  ביקורת  מערך  ולהקים  דרמטי  באופן 
ייעודי משמעותי כמקובל בגופי פיקוח אחרים. 
נוספים  גיוס תקציבים  הדבר לא יתאפשר ללא 
לאור  אך  זו,  למטרה  נוספים  אדם  כוח  ותקני 
גודל המשימה והאחריות, בנושא זה אין לנו את 

הפריבילגיה להתפשר".
לדבריו, הרשות שואפת "להדביק את הפערים 
מרגולטורים אחרים ואת הנעשה בעולם בתחום 
הדיווח  ההון,  הלימות  הפיננסית,  היציבות 
הכספי, הפיקוח על ההשקעות, מערכי הביקורת 
זאת  הכוללת.  הרגולטורית  והתפיסה  והאכיפה 
הכיסוי  לשיפור  מתפשרת  בלתי  חתירה  לצד 
וחיזוק  ישראל  אזרחי  של  והפנסיוני  הביטוחי 
כבכל  ולקוחות.  מבוטחים  זכויות  על  ההגנה 
על  עצמאי  פיקוח  קיים  בה  מתקדמת,  מדינה 
- המבוטח  האזרחים  והחיסכון של  הביטוח  שוק 
עליו  וההגנה  במרכז,  נמצא  לפנסיה  והחוסך 
עומדת  ויציבותית,  צרכנית  כוללת,  בראייה 

בראש מעייניו ומטרותיו של הרגולטור".
סולבנסי  בהתייחסו לסטנדרטים הבינלאומיים 
בשינוי  "מדובר  כי  ברקת  כתב   ,IFRS17ו־  2
גלובלית  פיקוחית  תפיסה  המשקף  פרדיגמה 
הסיכונים  ניהול  בהיבט  יותר  - אחראית  חדשה 
להשגת  יותר  אפקטיביים  כלים  ובעלת  וההון, 
של  יותר  טובה  והערכה  השוואתיות,  שקיפות, 
האיתנות הפיננסית של חברות בענף. לאור זאת, 
אסור שישראל תישאר מאחור. לא נכון גם לייצר 
של  ללחצים  החשוף  שרירותי,  ישראלי'  ’מודל 

גורמים מקומיים כאלו ואחרים".
תקציב  היעדר  על  הממונה  קובל  בדבריו, 
מספיק שיאפשר לרשות לבצע את כל מטרותיה: 
גורמי המקצוע ברשות בתחומים  "יש לחזק את 

משאבים  להם  ולהקצות  אלו  קרדינליים 
משמעותיים, דבר שהחלנו בו בשנת 2019", ציין.

נמגר מכירות "דחיפה" 
פתרונות  תבחן  הרשות  כי  גילה,  ברקת 
כמו  מסוימות,  לקבוצות  ממוקדים  ביטוחיים 
פתרונות  או  צעירים,  לנהגים  רכב  ביטוח 

"כדי  בעבודה:  רציפות  לנעדרי  הפנסיה  בתחום 
להכיל יותר ויותר אוכלוסיות בעלות מאפיינים 
כרוניים,  חולים  מוגבלויות,  בעלי  מיוחדים, 

תחת  הלאה,  וכן  השלישי,  הגיל  אוכלוסיית 
שמכירת  להבטיח  נפעל  הביטוחית,  המטריה 
מבוטח  וכי  המבוטח  צרכי  את  תשרת  ביטוח 
יקבל סיוע אובייקטיבי  שנדרש לסיוע ברכישה 
המתאים לצרכיו. נמשיך לפעול על מנת למגר 
נעשות  אשר  פסולות  מכירות  של  תופעות 

ב׳דחיפה׳ ולא על פי צרכים.
מוצרי  בין  להתאמה  האפשרויות  את  "נרחיב 
תוך  שונים,  מבוטחים  של  לצרכים  הביטוח 
הבטחת הלימת הכיסוי, שקיפות והוגנות מחיר. 
האזרחים  של  החיסכון  את  שאת  ביתר  נעודד 
המאפשרים  במוצרים  ונתמוך  פרישה  לקראת 
לקהל רחב למקסם את חסכונותיו", כותב ברקת.

הממונה הביע תמיכה במהלך הקרנות הנבחרות 
יצירתי  כפתרון  עצמו  את  "מוכיח  שלדבריו 
עם  ומיטיב  משחק׳  כללי  ה׳משנה  ונדרש, 
נחושים  אנו  מיקוח.  כוח  נעדרות  אוכלוסיות 

להמשיך ולתמוך במהלך תחרותי זה בשוק".
הרשות  כי  אמר  טכנולוגית  חדשנות  בנושא 
חדשות  טכנולוגיות  "כיצד  לבחון  תמשיך 
משתלבות בתחום הביטוח כדי להציע למבוטחים 
יותר.  ויעילים  יותר  טובים  ושירותים  מוצרים 
נעודד מודלים של חדשנות עסקית וטכנולוגית 
אשר יש בהם כדי להגביר תחרות, לחסוך עלויות 

ולקדם את הענף".

ברקת: "ברשות יוקם מערך ביקורת 
ואכיפה ייעודי משמעותי"

הממונה כתב דברים אלו בפתח הדו"ח השני שפרסמה הרשות: "נתייחס בפחות סובלנות לסטייה 
מהותית מהוראותינו, ובפרט לפגיעה במבוטחים ולקוחות" < רונית מורגנשטרן 

"נחזק את התקשורת 
עם הגורמים המפוקחים 
והקשורים להם, לרבות 
סוכנים, חברות, מבטחי 

משנה ועוד, כי אין תחליף 
לתקשורת הבאה להבטיח 
שהמדיניות שאנו מתווים 
תיושם בדרך אליה התכוונו"

ברקת | צילום: באדיבות הלשכה

חדשות | דו"ח הממונה
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יילון קיבלה היתר לשווק את התוכנית א
המעניקה  פרט"   - למשפחה  "עוגן 
חודשי  תשלום  המבוטח  למשפחת 
התכנית  כי  נמסר,  מהחברה  פטירה.  של  במקרה 
המשפחה  של  הכלכלית  היציבות  את  משמרת 
כחלופה להכנסה החודשית שאבדה, ולשמירה על 

רמת החיים אליה היא הורגלה.
תשלומים  מספר  רכישת  מאפשרת  התוכנית 
המוטבים  לצרכי  בהתאמה   - שונים  חודשיים 
קובע  המוטבים  את  שונות.  ולתקופות  בפוליסה 
ועוד,  זאת  ולצרכים.  בהתאם להעדפות  המבוטח, 
צפויות  ובלתי  פעמיות  חד  להוצאות  כמענה 
רכישת  גם  התוכנית  מאפשרת  הפטירה,  במועד 
 – פעמי  חד  תשלום  למשפחה  שמבטיח  כיסוי 

בנוסף לתשלום החודשי.
ההכרזה  עם  ציין  יוגב,  אריק  איילון,  מנכ"ל 
המשך  במסגרת  גובשה  זו  כי  התוכנית,  על 
לצמיחה  באיילון  העסקית  האסטרטגיה  יישום 

אמיתי  לצורך  וכמענה  הסיכון  מוצרי  בשיווק 
את  לצייד  להמשיך  "התחייבנו  בשוק.  שאותר 
אצל  מוסף  ערך  שייצרו  במוצרים  הביטוח  סוכני 
נוסף  מוצר  מספקים  אנחנו  והיום   – לקוחותיהם 

ואטרקטיבי לחבילת המוצרים שלנו", אמר יוגב.

מנהל אגף חיסכון לטווח ארוך באיילון, איתמר 
למשפחה  "עוגן  התוכנית  כי  מציין  פרבשטיין, 
מרכיב  ללא  ריסק  פוליסת  על  מבוססת  פרט"   -
חיסכון וללא ערכי סילוק, ומכסה מקרה מוות מכל 

סיבה שהיא, למעט התאבדות בשנה הראשונה. 
פרבשטיין מדגיש כי "הלקוחות שלנו שמחויבים 
להמשך היציבות הכלכלית של בני משפחתם גם 
לאחר שהמפרנס נפטר בטרם עת, יכולים לרכוש 
ו/ יסודי  כביטוח  פרט"   - למשפחה  "עוגן  את 
פרט'   1 'דרור  ריסק  בפוליסות:  נוסף  כביטוח  או 
מציעים  אנחנו  בשבילך'.  'פוליסל  פרט  וחסכון 
עד חמישה מסלולי כיסוי שונים לתשלום חודשי 
בפוליסה אחת )למבוטח ראשי ומשני יחד(, כאשר 
המבוטח יכול להגדיר בכל מסלול נבחר את סכום 
והמוטב".  הביטוח  תקופת  את  החודשי,  התשלום 
פרבשטיין מוסיף כי המוצר מאפשר לסוכן לדייק 
הביטוחי  הפתרון  את  ומיטבית  מקצועית  בצורה 

על פי צרכי המבוטח.

 חדש באיילון: תשלום חודשי במקרה 
של פטירת המבוטח

תוכנית "עוגן למשפחה - פרט" תאפשר למשפחה לשמור על רמת החיים שאליה היא הורגלה • כמו כן, 
תספק מענה להוצאות חד פעמיות במועד הפטירה < רונית מורגנשטרן 

  בריאות | ערך מוסף

פרבשטיין | צילום: אייל גזיאל

https://finance.forms-wizard.co.il/website/index
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גיל: 32
מצב משפחתי: נשוי + 2 

רישיון: פנסיוני, מתכנן פרישה מטעם המכללה 
הבינלאומית לתכנון פיננסי

ותק: 7 שנים
למה בחרת בתחום? מה אתה אוהב בו?

"עם שחרורי מהצבא בתור לוחם נכנסתי לתחום 
הנדל"ן. אבל מאז ומתמיד שוק ההון סקרן אותי 

וכיצד כסף עובד עבורך ולא ההיפך לכן פניתי לעולם 
הפנסיוני והפיננסי.

"במהלך שנותיי נחשפתי לעולם המיסוי החשוב לא 
פחות ולכן החלטתי ללמוד ולהיחשף לתחום תכנון 

הפרישה המכיל המון ידע מקצועי.  אני שמח שבחרתי 
בדרך זו כי בפועל אני עוזר לאנשים להשיג את 

מטרותיהם ומקנה להם כלים ותחושת ביטחון במערכת 
הפנסיונית והפיננסית בישראל".

מה היו הקשיים שנתקלת בהם בתחילת הדרך?
"בתחילת דרכי הקשיים היו בעיקר בצבירת הידע 

המקצועי והמעשי בשטח בניגוד ללימודים שאינם 
מתמקדים בהיבט הבין אישי".

כיצד יכולה הלשכה לסייע לסוכנים הצעירים?
"הלשכה יכולה לסייע בכך שתיתן מסגרת הסכמים 

נוחים מול חברות הביטוח או מול סוכנויות ענק 
כדי שלא יעשקו ויתישו סוכנים שנכנסים למערכת 

הפיננסית ועולם הביטוח תמימים וחסרי ניסיון".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?

"עם ידע נרחב בתחום הפרישה, מטפל בלקוחות 
גדולים, תאגידים וחברות מובילות. בשנים הקרובות 

אני רואה את עצמי מעניק שירות ייחודי וחוויתי 
ללקוח בנושאי הפרישה תוך שימת לב וחשיבה מחוץ 

לקופסא".
תן דוגמא להצלחה שלך כסוכן:

"במסגרת עבודתי הצלחתי להפחית את חבות המס 
בתלוש גמלה עבור לקוחה. בעקבות כך הפנסיה 
שלה גדלה ב־750 שקל כל חודש לאורך כל ימי 

חייה". 
יש לך טיפים לסוכנים צעירים?

"לא להתפשר על בינוניות, לא לעגל פינות, להיות 
מקצוען וכל הזמן ללמוד ולהתפתח".

איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"העתיד יהיה בעיקר דיגיטלי בעבור נושאים פשוטים.  

אך במקרים בהם ישנה מורכבות גדולה יותר היחס 
הבין אישי יקבע אל איזה סוכן הלקוחות יפנו".  

יש לך הצעה ללשכה או לוועדותיה?
"הצעתי ללשכת סוכני ביטוח היא לאגד ולאחד את 

כל סוכני הביטוח על מנת שיהיה לנו כוח אל מול 
הרגולציה, חברות הביטוח ועולם הביטוח והפיננסים 

המשתנה חדשות לבקרים".

"לא להתפשר על בינוניות"

לוי | צילום: באדיבות המצולם

  בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו 
 והפעם סו"ב בן לוי, סוכן עצמאי במרכז לתכנון פרישה בחיפה

  מדור | סוכן צעיר

office@rbmedia.co.il מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל

 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



הגנה מורחבת - 
ביטוח תאונות ומחלות 

לחברי לשכת סוכני הביטוח ובני משפחותיהם

הביטוח כולל:

ביטוח מודולרי הנותן מענה לצרכים הביטוחיים והכלכליים הייחודיים 
של  סוכן הביטוח, בהיותו מפרנס עצמאי. 

כיסוי ייחודי במקרה של פגיעה בהכנסות הסוכן   
מענה ביטוחי רחב וייחודי במקרה של אירוע תאונתי   

הרחבה לכיסוי ביטוחי במסגרת ביטוח לאומי, חוק ה"פלת"ד",   
ביטוח בריאות וביטוח אובדן כושר עבודה

לשכת סוכני הביטוח 
בישראל

לפרטים והצטרפות: 

072-2227355 
מרכז שירות איילון 

לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל

כיסויים בתכנית:
ביטוח נכות או פטירה כתוצאה מתאונה   .1
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ביטוח שבר כתוצאה מתאונה  .4
אירוע כוויה כתוצאה מתאונה  .5

הוצאות רפואיות ושיקומיות עקב תאונה  .6
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פיצוי שבועי בגין אובדן כושר עבודה עקב תאונה   .8
רובד הרחבה תמורת תשלום נוסף:  .9

פיצוי שבועי בגין אובדן כושר עבודה עקב מחלה, ופיצוי   
מיוחד במקרה של גילוי מחלה קשה

תקופת הביטוח: 
5 שנים החל מיום 1.7.2019 ועד ליום 30.6.2024.

דמי הביטוח החודשיים בש״ח עבור כל יחידת ביטוח יהיו 
כדלקמן: 

פרמיה לרובד פרמיה לרובד בסיסגיל
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23-354521

36-504657

51-6070130
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* מתייחס למבוטחים שהצטרפו לביטוח טרם מלאו להם   
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כל מבוטח שגילו מעל 23 שנים יהיה רשאי לרכוש עד 2 יחידות 
ביטוח.

ביום  שיפורסם   2019 יוני  למדד  צמודים  יהיו  הביטוח  דמי 
15.5.2019 שהינו 12451
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רכבו ב את  תדלק  המבוטח  דנן,  מקרה 
בדלק המתאים לו, באחת מתחנות הדלק 
הידועות בארץ ולאחר סיום התדלוק נכנס 
לאחר  כקילומטר  יעדו.  אל  בנסיעה  והחל  לרכבו 
יכול היה  לא  וזה  המבוטח  של  רכבו  נתקע  מכן, 

להמשיך בנסיעה.
המבוטח גרר את רכבו למוסך ושם עלה החשש כי 
מערכת הדלק של הרכב נפגעה עקב כניסת דלק 
חברה  לכלל  המבוטח  פנה  כך,  משראה  תקין.  לא 
וביקש כי תשלח שמאי מטעמה להערכת  לביטוח 

הנזק וזו נעתרה לבקשתו.
חשדות  את  אישר  הרכב  את  בדק  אשר  השמאי 
הישראלי  למכון  מהדלק  דגימה  שלח  ואף  המוסך 
לאנרגיה ולסביבה על מנת לוודא חשדותיו. הבדיקה 
אינו  "המדגם  כי  העלו  וממצאיה  בהקדם  נערכה 
ומשקעים",  חופשיים  מים  של  נוכחות  עקב  תקין 

הנזק הוערך בסך של 11 אלף שקל לערך.
את  לתבוע  וביקש  למבטחת  פנה  המבוטח 
כל המסמכים  הצגת  כדי  תוך  הנזק שנגרם,  סכום 
טענת  את  דחתה  זו  טענתו.  להוכחת  הדרושים 

המבוטח על הסף, בתואנה כי אין המדובר בתאונה 
מכני  בקלקול  מדובר  אלא  בפוליסה,  כהגדרתה 
שלא נגרם עקב תאונה ומשכך לא מכוסה על פי 
תנאי הפוליסה. המבוטח טען בתגובה שכן מדובר 
היה  שהדלק  לדעת  היה  יכול  ולא  מאחר  בתאונה 

תקול.
תחילה  השאלה,  על  לענות  בכדי  צודק?  מי  אז 
בלתי  אירוע  הינה  "תאונה  תאונה:  מהי  נגדיר 

בפתאומיות  המתרחש  ישיר,  צפוי,  בלתי  מתוכנן, 
במקום מוגדר". כעת עלינו לבחון האם אירוע הנזק 

הנדון, נכנס תחת "תאונה" כהגדרתה בפוליסה: 
לא  בדלק  רכבו  את  לתדלק  תכנן  המבוטח  האם 
תקין? לא; האם הוא ציפה לכך שהדלק יהיה מהול 
במים ובמשקעים? לא;  האם הנזק היה ישיר לרכבו? 
כן; האם הנזק נגרם בפתאומיות? כן; האם התרחש 

במקום מוגדר? כן - בתחנת הדלק.
מדובר  כי  עולה  התאונה,  הגדרת  בחינת  לאחר 
המבוטח  שכן  צפוי,  ובלתי  ישיר  תאונתי,  בנזק 
לא ידע ולא יכול היה לדעת כי הדלק שנמכר לו 
בתחנת הדלק הספציפית לא היה תקין. לאור זאת, 
פסקה הרשמת כי על המבטחת לשלם למבוטח את 
עלות הנזק, עלות בדיקות המעבדה, שכ"ט השמאי 

וכן הוצאות משפט.
כמו כן היא פסקה כי חברת הביטוח אינה צריכה 
לשאת במחדלי חברת הדלק וכי נשמרת לה הזכות 

לתבוע את חברת הדלק בהליך משפטי נפרד. 
הכותבת היא בעלת סוכנות OMG מיכל אורן 

ביטוחים, סוכנת צעירה חברת הלשכה

shutterstock :קלקול מכני שלא נגרם עקב תאונה | צילום

האם נזק שנגרם לרכב כתוצאה 
מתדלוק מכוסה בביטוח המקיף?

זמן קצר לאחר שמבוטח תדלק את רכבו נתקע הרכב בסמוך לתחנת הדלק, ובדיקת מעבדה 
העלתה כי בדלק נמצאו מים ומשקעים • בית המשפט דן בסוגיה < סו"ב מיכל אורן

 טור אישי | נזק תאונתי
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לפרטים ולהרשמה

בהשתתפות צמרת ענפי הבריאות והביטוח

נושאים נוספים בכנס:

 חדשנות ופיתוחים טכנולוגיים
 מגמות בביטוחי הבריאות בעולם

 אתגרים תקציביים במערכת הבריאות

 רפורמות הבריאות במבחן הזמן
 תפקיד הסוכן בעולם הבריאות

 ניהול נכון של תביעת בריאות

סוכן הביטוח בעולם הבריאות

דיאגנוזה • מניעה • הנחיות טיפול

מחיר מיוחד לחברי 

לשכת סוכני הביטוח

https://www.adif-knasim.com/
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בר־ק למימון  הטכניים  המומחים  בוצת 
הנציבות  ידי  על  שהוקמה  קיימא 
האירופית פרסמה את הדו"ח הטכני שלה 
בנושא הטקסונומיה של האיחוד האירופי. דו"ח זה 
מלווה במדריך למשתמש, המספק סקירה מהירה 
של טקסונומיה, מהי ואיך להשתמש בה בפועל.  

הנציבות.  בפני  ההמלצות  את  מפרט  הדוח 
להקמת  התקנה  לביצוע  שהוקצו  פעולות  פיתוח 

טקסונומיה של האיחוד האירופי.
על  לדיווח  חדשות  הנחיות  פיתחה  הנציבות 
ההנחיות  את  ישלימו  החדשות  ההנחיות  אקלים. 
לא־כספי  דיווח  בנושא  הלא־מחייבות  הקיימות 
הלא־פיננסי.  הדיווח  הוראת  במסגרת  שפורסמו 
ההנחיות ידריכו חברות כיצד לדווח על ההשפעות 
של העסק שלהם על האקלים ועל ההשפעות של 

שינויי האקלים על העסק שלהן. 
הנחיות אלה מציעות גילויים הקשורים לאקלים 
עבור כל אחד מחמשת תחומי הדיווח המפורטים 

בהוראת הדיווח הלא־פיננסי: )א( מודל עסקי )ב( 
מדיניות ובדיקת נאותות )ג( תוצאת מדיניות )ד( 
סיכונים עיקריים וניהול סיכונים, )ה( מדדי ביצוע 

מרכזיים. 
הדרישות של הוראת הדיווח הלא־כספית חלות 
על חברות רשומות, בנקים וחברות ביטוח גדולות 

המעסיקות יותר מ־500 עובדים.
האירופי?  האיחוד  של  הטקסונומיה  מהי 
ששת היעדים הסביבתיים לטקסונומיה: הפחתת 
שימוש  אקלים;  שינויי  התאמת  אקלים;  שינויי 
בר־קיימא והגנה על מים ומשאבים ימיים; מעבר 
לכלכלה מעגלית, מניעת ומחזור פסולת; מניעה 
אקולוגיות  מערכות  על  הגנה  זיהום;  ובקרת 

בריאות.
כדי להיכלל בטקסונומיה המוצעת של האיחוד 
האירופי, פעילות כלכלית חייבת: לתרום באופן 
משמעותי לפחות למטרה סביבתית אחת לפחות 
בחמשת  משמעותית  פגיעה  אין  לעיל(;  )ראה 

במינימום  לעמוד  האחרים;  הסביבתיים  היעדים 
אמצעי הגנה חברתיים.

תרומה  לתרום  יכלו  שלא  כלכליות  פעילויות 
ה־ בקריטריוני  עמדו  שלא  או  משמעותית 
כלולות בטקסונומיה. הטקסונומיה  אינן   ,DNSH
ומשקיעים אפשרות  חובה; ליצרני מוצרים  אינה 
הם  כיצד  להסביר  כדי  בטקסונומיה  להשתמש 
מתכוונים להשיג יעדים סביבתיים אחד או יותר 
האלטרנטיביות  במתודולוגיות  להשתמש  או 
פוסקת  אינה  הטקסונומיה  בגילויים.  שלהם 
את  רק   - השקעה  של  הכספיים  הביצועים  את 
היא  הסופית  המטרה  הסביבתיים.  הביצועים 

לקבוע את מידת הקיימות של השקעה.
מי יכול להשתמש בטקסונומיה? על פי הדו"ח: 
ניהול תיקי שיווק, קרנות UCITS, קרנות השקעה 
ביטוח  מבוססי  השקעה  מוצרי  אלטרנטיביות, 
)IBIP(, מוצרי פנסיה ותכניות פנסיה ברי קיימא 

לסביבה יכולים להשתמש בהם.

 הטקסונומיה של האיחוד האירופי: 
מהי וכיצד להשתמש בה?

 כיצד חברות צריכות לדווח על השפעות העסק שלהן על האקלים? ואיך לדווח 
 על השפעות שינויי האקלים על העסק שלהן? • סו"ב יוסי מנור, חבר ועד ההיגוי 

של לשכות הביטוח באירופה, מפרט את ההמלצות

  טור אישי | יעדים סביבתיים

למידע נוסף 
והצטרפות: 

076-8020400
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בת הזוג הקודמת או הידועה בציבור? 
האם זכויות בת הזוג הידועה בציבור גוברות על זכויות בת הזוג הקודמת? ביהמ”ש נדרש 

להכריע בסוגיית כספי ביטוח החיים של מנוח שהיה בקשר עם שתיהן < עו”ד עדי בן אברהם

עולה ל השוטפת  העבודה  במהלך  פעם  א 
שאלת התייעצות במתכונת די זהה: “מי 
הנאמן  המעקלים,  על  המוטבים  גובר? 
על המעקל, היורשים מול השארים, השארים מול 
המוטבים”, ועוד שאלות שתכליתן הסדרת מארג 
יחסים מורכב אשר לעיתים מאחורי כל שאלה כזו 
מסתתרים סכומי כסף גבוהים מאוד. השבוע נדבר 
על דיון בבקשה לצו מניעה לעניין תגמולי ביטוח 

חיים בין ידועה בציבור לבין בת זוג קודמת.
נוחות:  לצורכי  לה  )שנקרא  בציבור  הידועה 
“המבקשת”( הכירה את המנוח לפני מספר שנים. 
הם עברו לגור ביחד וניהלו חיים משותפים. יובהר 
כי החתונה של בת הזוג, שהיתה בהריון יחד עם 
המנוח, עתידה היתה להתקיים כחודש לאחר מועד 

פטירתו המצערת של המנוח. 
ניהל  הוא  המבקשת,  את  המנוח  הכיר  בטרם 
כמוטבת  נרשמה  אשר  אחרת  זוג  בת  עם  זוגיות 
עדכון  נעשה  ולא  החיים,  בביטוח  שלו  היחידה 

לפוליסה זו. 
המבקשת טענה כי המנוח ביקש מסוכן הביטוח 
שלו, להבטיח כי מלוא זכויותיו יועברו למבקשת 
ביטוח  לו  שיש  שכח  המנוח  כנראה  וכי  ולילדיו, 
חיים. בנוסף המנוח אף פנה ל”עמיתים” פעמיים 
ווידא כי מחקו את פרטיה של בת הזוג הראשונה, 

ממנה הוא נפרד בטרם הכיר את המבקשת.
מאידך, בת הזוג הקודמת טענה כי כספי ביטוח 
העזבון  בגדר  נכנסים  אינם  בפוליסה  החיים 
מוטבים,  לשנות  ביקש  לא  והמנוח  הואיל  ולכן, 
היא  מכך,  יתרה  בלבד.  לה  שייכים  הכספים 
על  ושמרו  ארוכה  יחסים  ניהלו מערכת  והמנוח 
קשר. בנוסף, גם לאחר שהמבקשת הכריזה שהיא 
עימה  לבלות  המשיך  המנוח  בציבור”,  “הידועה 
ואף  ובחו”ל  בארץ  רומנטיות  וחופשות  בטיולים 
קנה לה טבעת זהב בכדי להביע את אהבתם. עוד 
הסיר את שמה מקרנות  המנוח  היא טענה שאם 
הפנסיה, הרי ידע על ביטוח החיים ובחר להשאיר 

אותה כמוטבת.

השערות ללא ביסוס 
הקודמת  הזוג  בת  נקבעה  כי  קובע  הדין  בית 
המנוח.  בקשת  פי  על  בפוליסה  יחידה  כמוטבת 
היא  הביטוח  בפוליסת  המוטבים  מינוי  הוראת 
בכל  המבוטח רשאי לשנותה  ולכן  חוזית,  הוראה 
עת, אלא שהמנוח לא שינה את המוטבים ואף לא 

ערך צוואה. 
לוגו  נייר  על  המסמך  גם  כי  קובע  הדין  בית 
סיכונים  “ניהול  נרשם:  בו  הביטוח,  סוכנות  של 
לאיזו   xxx וכמה  יקבלו  הילדים  כמה  מוות:   -
תקופה, לבדוק מה הפנסיה נותנת )אולי לא צריך 

ביטוח חיים(”. לנייר זה אין בכדי לסייע למבקשת 
כי המסמך לא נושא תאריך ובנוסף יתכן כי עצם 
שבכלל  מלמדת  חיים  ביטוח  צריך  אם  השאלה 

המנוח התכוון לבטל את ביטוח החיים.  
המבקשת  כי  לוודא  המנוח  טרח  אם  כן,  כמו 
תהא הנהנית בקרן הפנסיה, הרי שיתכן שהוא לא 

רצה לשנות את זהות בת הזוג הקודמת מפוליסת 
הביטוח. בית הדין קובע כי כל טענות המבקשת 
לתמוך  ביסוס  להן  שאין  השערות  בחזקת  הינן 

בבקשתה.

קביעת זהות המוטבים
מפורשות  קובע  הירושה  וחוק  מאחר  בנוסף, 
באים  אינם  גמל  בקופת  המופקדים  כספים  כי 
בכלל העזבון, אזי לא ברור על סמך מה מבססת 

המצויים  הכספים  לקבלת  זכאותה  את  המבקשת 
בפוליסת ביטוח החיים על בסיס הצוואה. 

בית הדין אף מוסיף כי בהתבסס על כך שהמנוח 
יכול היה לשנות מוטבים ולא עשה כן, ויתרה מכך 
הוא נהג לבחון את המוטבים מעת לעת, הרי שלו 
היה חפץ המנוח לשנות את שם בת הזוג הקודמת 

למבקשת, יכול היה לעשות כן ללא קושי.  
לעניין מאזן הנוחות קובע בית הדין כי לא הוכח 
כי אי מתן צו המניעה יכביד על השבת הכספים 
ככל שיתברר כי המבקשת זכאית לכספים, שהרי 
בת הזוג הקודמת הינה בעלת הכנסות וחסכונות, 
ואין כל מניעה לגבות ממנה את תגמולי הביטוח 
את  דוחה  הדין  בית  לכן  בתביעה.  תפסיד  אם 
הבקשה לצו מניעה ומחייב את המבקשת בהוצאות 

ההליך בסך 12 אלף שקל. 
עורכים  הפגישות שאתם  במסגרת  אוסיף:  ואני 
המאסדר  כאשר  היום,  בעיקר  לקוחותיכם,  עם 
דורש מתחילת השנה )2019( ליזום פניית שירות, 
כאשר   - הפנסיוניים  ללקוחות  בשנתיים,  פעם 
הדיון על המוטבים, חשוב לכתוב  הגעתם לשלב 
בצורה מפורשת את זהותם וכן להסביר ללקוח את 
המשמעות של קביעת זהות המוטבים, על פי חוק 

הירושה. 

 הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת 
סוכני ביטוח 

Shutterstock :אחריות המעסיקים לטובת החיסכון הפנסיוני | צילוםShutterstock :אחריות המעסיקים לטובת החיסכון הפנסיוני | צילום
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בית הדין: הוראת מינוי 
המוטבים בפוליסת הביטוח 

היא הוראה חוזית, ולכן 
המבוטח רשאי לשנותה 
 בכל עת, אלא שהמנוח 
 לא שינה את המוטבים 

ואף לא ערך צוואה

shutterstock :גם לאחר שהמבקשת הכריזה שהיא הידועה בציבור, המנוח המשיך לבלות עם בת הזוג הקודמת | צילום 
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בסטארט־אפ מ כשותפה  נכנסה  הגדולה  האירופית  המשנה  בטחת 
הישראלי אמריקאי Travel Roomer למכירה חוזרת והזמנת חדרים 

במלונות שלא ניתן לבטל. מיוניק רי תטפל בפתרון הביטוחי. 
הסטארט־אפ מציע שירות חדשני לצרכנים, Flex, המאפשר לטיילים לשנות 
תוכניות מבלי לסכן את כספם בהזמנת חדרי מלון. Flex מאפשר לטיילים 

לבטל את הזמנת החדרים עד 24 שעות לפני מועד מימוש 
ההזמנה ולתבוע את כל הסכום ששולם, אפילו אם המלון 

שהזמינו אינו מחזיר את התשלום המוקדם.
הזמנת  בביטולי  לטיפול  בחדשנות  פועל  הסטארט־אפ 
והחזר תשלומים  חדרי מלונות וכאשר צפוי גל ביטולים 
הזמנת  כביטול  צפויות,  בלתי  מהתפתחויות  כתוצאה 
תכנס  רי  מיוניק  חברת  קשה,  אויר  מזג  בשל  חדרים 

לתמונה עם פתרון ביטוחי לטיפול בתנודיות הגדולה.
בכיר במיוניק רי ציין כי השותפות בינה לבין Travel Roomer מעניקה 
פתרון לאחד האתגרים הגדולים של ענף התיירות. ואילו מנכ”ל הסטארט־אפ 
“לאחר שאפשרנו גמישות ל־150 אלף מטיילים ברחבי  הוסיף,  ג’ון בן־דוד 
העולם, הדבר יאפשר לסטארט־אפ להרחיב את הפעילות באופן גלובלי. יש 

מכשולים בענף התיירות, ונבחן מציאת פתרונות בשיתוף עם מיוניק רי”.

בדקה ה־90: ביטוח חדש 
 יאפשר ביטול הזמנה למלון 

ללא תשלום קנס

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

דרושים

לסוכנות ביטוח במודיעין, בקניון עזריאלי,  דרוש/ה 
פקיד/ה עם ניסיון למשרה מלאה לעבודה בביטוח 

אלמנטרי דרישות התפקיד: תפעול המשרד, הפקת 
פוליסות רכב, עבודה מול מבוטחים וחברות ביטוח. נא 

eyal@sos-ins.co.il לשלוח קורות חיים למייל

 לסוכן ביטוח בירושלים, דרושה עובדת עם נסיון בתחום 
האלמנטרי ויכולת טובה בתפעול מערכות מחשב ישראל 

0546564001

דרושה מזכירה עם ניסיון באלמנטרי. אופציה למשרה 
Office@ .חלקית. כרגע לתקופה זמנית. לא חובה ניסיון

mazal-ins.co.il
לסוכנות מתפתחת בכפר יונה דרושים: פקידי ביטוח 

להקמת מחלקה אלמנטרית – רצוי עם ניסיון , + טלפנים 
afikf.gabi@ :למח' טלמרקטינג. 0529770368 נתן קו"ח

gmail.com
לסוכנות ביטוח באווירה משפחתית ברעננה דרוש\ה 

חתם\ת אלמנטרי לניהול תיק פרט – חידוש והפקה 
)ללא תביעות(. נדרש ניסיון, אנגלית טובה והיכרות 

עם תוכנות חברות הביטוח יתרון. קו''ח נא לשלוח 
  yoelsegalhalevi@gmail.com למייל

יועצת פנסיונית בדימוס עם רישיון וותק בענף הפנסיה 
מעל 40 שנהמחפשת חצי משרה באזור השרון כרמלה 

052-3872182

לסוכנות ביטוח בחולון דרוש/ה פקיד/ה עם ניסיון  
למשרה מלאה לעבודה בביטוח אלמנטרי.דרישות 

התפקיד: תפעול המשרד, הפקת פוליסות רכב,  עבודה 
מול מבוטחים וחברות ביטוח. נא לשלוח קורות חיים 

mail@tarabit.net : למייל

לסוכנות ביטוח חיים באזור גדרה ־ רחובות דרושה 
מנהלת משרד , נסיון בעבודה עם הפניקס מגדל כלל 

 ומנורה חובה. קורות חיים לשלוח למייל:
 yacobid@zahav.net.il

לסוכנות ביטוח בר"ג איזור הבורסה דרושה חתמת/ 
פקידה ביטוח אלמנטרי חובה נסיון וידע בתוכנות 

של חברה ביטוח תנאים טובים למתאימים קו"ח 
ins.co.il־yaniv@ba למייל

לסוכנות ביטוח מובילה בתל אביב דרוש סוכנ/ת צעיר/ה 
ונמרצ/ת לביטוח חיים ופנסיוני. ניסיון בתחום לפחות 

 שנתיים. לפרטים: לירון 050־5233529 
avital.co.il־liron@tuli

לסוכנות ביטוח מובילה בפתח תקווה דרוש/ה עוזר/ת 
סמנכ"ל תפעול עם ניסיון בשירות ותפעול. יתרון לרישיון 

hr@misgav.co.il :משווק פנסיוני. קו"ח למייל

לסוכנות ביטוח מובילה, בסניף ירושלים, דרוש/ה משווק 
hr@misgav.co.il :פנסיוני בעל ניסיון ורישיון. קו"ח למייל

ל"משגב" סוכנות ביטוח, בסניף פ"ת, דרוש/ה סוכן ביטוח 
hr@misgav.co.il :בעל ניסיון ורישיון. קו"ח למייל

ל"משגב" סוכנות ביטוח, בסניף פ"ת, דרוש/ה סוכן ביטוח 
בעל רישיון או בתהליך לקבלת רישיון למכירת מוצרי 

hr@misgav.co.il :פרט. קו"ח למייל

דרוש/ה סוכן/נת ביטוח נמרץ/ת לתפקיד ניהול משרד 
לביטוח ברחובות בעל/ת רישיון סוכן פנסיוני +אלמנטרי 

ניסיון מוכח בפעילות בתחומים הנ"ל לפחות 5 שנים 
כעצמאי /שכיר/פרילנס.תנאים מעולים למתאימים/ות 

itsik@newafikim.co.il קורות חיים למייל

לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש/ה עוזר/ת  מקצועי/ת 
ashbit22@walla.co.il  למשרה מלאה או חלקית

שכירות משנה

סוכנות ביטוח בצמיחה מציעה: עמדת עבודה כולל 
הכול ב 1200 ₪ לחודש כולל חניה, חדרי עבודה כולל 
2 חניות בין 3000 /4000₪. כולל ליווי מקצועי, מיקום 

מנצח לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון 03־9591333 
 052־7703399 /052־4526944 מייל: 

ins.com־office@beyahad
מפרטי להשכרה משרד ברחוב החילזון 15 ש גן, 

משופץ אדריכלית, מפואר, תקרות גבוהות, מואר, 
קומת קרקע עם גינה אחורית, יש מטבחון, באמצע 

4 חברות ביטוח, סופר מרכזי. חדר פרטי 15 מטר 
־ מחיר 1,500 שקל, כולל ארנונה, אחזקה, מים 

וחשמל. יש אפשרות ל־2 חדרים, 40 מטר, מחיר 
3,000 שקל, כולל ארנונה, אחזקה, מים וחשמל כולל 

חנייה אחת. קרן דבורא 054־4225655
להשכרה משרד2 חדרים, 40 מ', קומה 2, ברח' תל חי 

בכפר־סבא. מיידי, כולל ריהוט 052־2891841

בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים 
לכניסה מיידיתעד 75 מ"ר ניתן לשכור גם חדר אחד. 

לפרטים ארז לוי 0547966694 ,  039520400

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

רוצה לחזק את המשרד? להקים אגף חדש? )חיים /

אלמנטרי/ בריאות(?   מתלבט אם למכור את התיק?  

פגישה ללא התחייבות. נתן ־ 052־9770368 או במייל:  

7305550@gmail.com

 סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש 

תיקי ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות 

  haybit@haybit.co.il :מובטחת לפרטים 

נייד: 0542144567

מחפשים בית ? רוצים להוריד עלויות למינימום 

)שכירות, מזכירות , תפעול, חניה וכו' (אנו מציעים את 

כל אלו וכן שת"פ בין סוכנים ותיקים לסוכנים צעירים, 
בין סוכני אלמנטר לסוכני חיים.בנוסף שרותי פיקוח 

צמודים ואיכותיים וסביבת עבודה תומכת להצלחה עם 
קבלותהשיחה החשובה ביותר שעשיתם בעשור !!! 

 ins.com־gil@beyahad תתקשרו.המייל שלי 
הנייד שלי לפרסום 0527703399

דראורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם סוכן 
/ סוכנת / סוכנות ביטוח לביטוח אלמנטרי / חיים לתאום 

פגישה ופרטים נוספים, ניתן להתקשר לדוד בטלפון  
052־6533382 

קיטון בנזקי אסונות הטבע 
בחציון הראשון של 2019

יטון משמעותי חל בנזקי אסונות טבע של רכוש מבוטח בחציון ק
היא   AON הברוקרים חברת  התחזית של   .2019 הראשון של 
שהיקף הנזקים הסתכמו בכ־20 מיליארד דולר על פי מודל החיזוי 
שלה. נמצא גם שהנזקים מאסונות הטבע בעולם במחצית הראשונה 
של 2019 מסתכמים ב־73 מיליארד דולר, ירידה חדה לעומת הנזקים 
הגיעו  החצי שנתיים  הנזקים  2000־2008, כאשר  השנתיים בשנים 
ל־94 מיליארד דולר. אבל אלה אומדנים, כאשר תביעות מנפגעים 

בארה”ב ובאירופה יכולות להזניק את הנזקים לרכוש מבוטח.
לפי הנתונים, בחציון הראשון של 2018 היו 163 אסונות 
בשנים  הראשון  בחציון  טבע  אסונות   180 לעומת  טבע, 
קטסטרופלים  טבע  אסונות   17 ארעו  השנה  קודמות. 
שגרמו לנזקים של מיליארד דולר בכל אירוע. 6 מאסונות 

הטבע היו בארה”ב ובאסיה.
לא   2019 של  הראשונה  שהמחצית  מציינים   AONב־
העולם.  ברחבי  וממשלות  הביטוח  לחברות  יקרה  היתה 

אבל עמדה בסימן של קורבנות אדם באסונות הטבע.
AON דיווחה שברבעון השני של 2019 חל גידול של 45 מיליון 
דולר בהכנסות מביטוחי משנה, סך ההכנסות של חברת הברוקרים 
לגידול  היתר  בין  מתייחס,  הברוקר  דולר.  מיליארד  ב־2.6  הסתכם 
בהכנסות מהפתרונות שהציע לחוזי ביטוחי משנה חדשים ולהכנסות 

מהשקעות.

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

עופר לוינגר על פטירת אימו
רחל לוינגר ז"ל

שלא תדע עוד צער

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

פתרון לבעיה רווחת בענף התיירות
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