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יורם נוה:
"יש לי
אמון רב
בהנהגת
הלשכה
הנוכחית"
ראיון מיוחד עם מנכ"ל
כלל ביטוח לאחר הזכייה
במקום הראשון בסקר
שביעות הרצון של סוכני
הביטוח האלמנטריים.
"אחד הדברים המרכזיים
בתוכנית העבודה הוא
העמקת העבודה עם
סוכני הביטוח" > עמ' 2

משבר הביטוח הסיעודי

שיווק דיגיטלי

ביטוח בהתאמה אישית

נשיא הלשכה בנאום תקיף
בנושא המשבר קובע" :אזרחי
ישראל מופקרים .איפה הזרוע
של מדינת ישראל?" > עמ' 3

המערכת הדיגיטלית של
"באפי" משתמשת ביתרונות
הסוכן כדי להגדיל את כמות
ביטוחי הרכב > עמ' 5

מגדל במהלך חדשני -
פוליסה המופקת באמצעות
מערכת בינה מלאכותית
> עמ' 8
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יורם נוה" :סוכני הביטוח הם השותפים
העסקיים שלנו"
ראיון מיוחד עם מנכ"ל כלל ביטוח לאחר הזכייה במקום הראשון בסקר שביעות הרצון של סוכני הביטוח
האלמנטריים" .יש לי אמון רב בהנהגת הלשכה הנוכחית" > רונית מורגנשטרן

כ

לל ביטוח ופיננסים היא החברה שסוכני
הביטוח הכי אוהבים לעבוד ולראיה,
החברה קיבלה את הציון הגבוה ביותר
בקרב  6חברות הביטוח הגדולות בישראל בסקר
שביעות הרצון של סוכני הביטוח שפורסם בכנס
אלמנטר  2019שהתקיים בשבוע שעבר באילת.
בעקבות הזכייה (שנה שנייה ברציפות!) ערכנו
ראיון בלעדי עם מנכ"ל החברה ,יורם נוה שאומר
כי הזכייה השנה אף יותר מרגשת מבחינתו" :עם
כניסתי לתפקיד הייתה ציפיה בחברה שהיא תשנה
את פניה ותחזור לעבודה משמעותית יותר עם
סוכני הביטוח בתחום האלמנטרי .לאחר שיצקנו
תוכן להחלטה הזאת במשך השנה שחלפה ,הוכיחה
הזכייה שכל מה שעמלנו עליו לאורך השנה –
הצליח .אנחנו מרגישים את השינוי בשטח עם גידול
משמעותי בפעילות החברה ,בתחום האלמנטר,
חיסכון ארוך טווח וגם בבריאות והפיננסים".
נוה מספר כי במחצית השנה הראשונה לאחר
שנכנס לתפקידו כמנכ"ל (החל לכהן ביולי ,)2018
היה עסוק בשינוי של המבנה הארגוני וייצוב
ההנהלה ובהרבה פגישות בשטח ,כולל עם סוכנים
ועם לשכת סוכני הביטוח" :רצינו להבין מה
מחייב שינוי ובחודשים האחרונים בנינו תכנית
תלת שנתית עד שנת  ,"2022אומר נוה ומוסיף:
"באופן טבעי ביצענו גם ניתוח של ערוצי ההפצה,
שהוביל אותנו לכך שאחד הדברים המרכזיים
בתוכנית העבודה הוא חיזוק העבודה עם סוכני
הביטוח".
כיצד זה מתבטא בפועל?
נוה" :בין היתר ,בשיפור הממשק עם הסוכנים
מתוך הבנה שיש להם ערך עצום בענף ,וכי הם
כאן כדי להישאר ולא אופנה חולפת .בתוך כך,
הבנו שיש לנו אחריות על השינוי שהם צריכים
לעבור והטרנספורמציה הדיגיטלית חייבת לחול
גם עליהם ,כדי שיישארו רלוונטיים .בהתאם,
כלים דיגיטליים שאנו מפתחים בחברה הם
בראש ובראשונה עבורם ובהסתכלות כיצד זה
יסייע להם בעבודתם השוטפת .למשל ,התחברות
לסימולטורים ,הפקה במשרד הסוכן ,ממשק
למכירה ישירה שסוכן שולח אל הלקוחות שלו
עם מספר הסוכן והמיתוג שלו ,ממשק הזדמנויות
מכירה חדשות בתיק הלקוחות שלו ועוד .לצד זה,
עבדנו רבות בבניית תמחור אטרקטיבי ,שיפור
דרמטי בשירות והתפעול ,מערך שהוקם עם
כניסתי לתפקיד ומאפשר לנו לטפל בכל שרשרת

ביטוח
ופיננסים

יורם נוה ׀ צילום :באדיבות כלל

השירות של הארגון ,תחת קורת גג אחת ,המשך
הדרכות מקצועיות והטמעת מערכות באמצעות
כלל קולג' ,שהוא שם דבר בעולם הסוכנים
ומאפשר להם לקבל הדרכות גם בתחומים
המקצועיים ובשיפור מיומנויות שיווק ומכירה.
בנוסף ,אנחנו ממשיכים להשקיע בדור ההמשך של
הסוכנים ובחיבור בין הדור הוותיק לדור הצעיר,
מתוך כוונה לשמור על סוכנויות ותיקות שעוברות
שינוי ,בתוך הבית .אחת התוצאות המחמיאות היא
שהרבה סוכנים שבעבר עזבו את כלל ביטוח,
פונים אלינו במטרה לחזור ולהגדיל את הפעילות
עם החברה ,והמגמה הזאת תלך ותתעצם".

הרחבת פעילות
נוה מציין ,שאחת המטרות של כלל היא לסייע
לסוכנים האלמנטריים שרוצים להרחיב פעילות
גם לתחומים אחרים ,כמו תחומי הבריאות
והחיים ,ולהציע ללקוחות שלהם מוצרים
נוספים כמו בריאות" :לסוכן כזה יש הזדמנות
אמתית לייצר הכנסה נוספת מעבר למה שיש
לו בשוטף" ,מדגיש נוה ומוסיף" :הסוכנים שלנו
יכולים לקבל הכשרה בחברה בתחום הבריאות,
שבעיקר עוסקת באופן שיש להציע ללקוחות
ביטוח בריאות .כלל ביטוח היא זו שמוכרת את

הפוליסה והמבוטח משויך לסוכן שהציע אותו.
גם תחום הפיננסים הוא תחום ליצירת הכנסה
נוספת ,באמצעות השקעה בגמל וחיסכון פיננסי.
כלל השיגה את התשואות מהגבוהות בשוק בכל
המוצרים הפיננסיים שלה".
מה העמדה שלך לגבי מכירה ישירה של
חברות ביטוח מסורתיות?
נוה" :החברות הישירות גרמו לענף המסורתי
להשתנות ,ולאחר תקופה של התארגנות
החברות המסורתיות יודעות לתת מענה ,גם
לערוץ הסוכנים ,כדי להתמודד עם השינוי .סוכן
שישתמש בכלים שלנו ובמסלולים הייחודיים
שלנו כמו המסלולים הירוקים ,יכול כיום לתת
הצעה אטרקטיבית ללקוחות שלו ,עם שירות
שאין שני לו ולהתחרות במכירה הישירה .לצד
זה ,יש חברות שבחרו להקריב את הסוכן במזבח
המכירה הישירה ,ואנחנו בחרנו לעשות את זה
אחרת .אין לנו כוונה להתעלם כחברה מכוחות
השוק ומצרכי הלקוחות שמשתנים ,אך תמיד
נעדיף לתת להם מחיר הוגן באמצעות סוכן .הערך
של הסוכן מתחיל בתהליך הרכישה ,בו נדרשת
הבנה המקצועית והכרות עם רכיבי הפוליסה .כך
למשל ,לקוחות ישימו לב רק לשורת המחיר ,אבל
לא בהכרח לגובה ההשתתפות העצמית ,שיכולה
להיות כפולה מאשר בפוליסה שנמכרת על ידי
סוכן .הערך של הסוכן הוא כמובן לא רק בתהליך
הרכישה ,אלא בכך שהוא מלווה את המבוטח
לאורך כל הדרך ,כולל בתביעות ,שזה התהליך
המורכב והרגשי ביותר.
"אנחנו נטפח את סוכני הביטוח לא רק באמצעים
דיגיטליים ,אלא גם כשותפים עסקיים .עם כל
הכבוד לדיגיטציה ,עדיין אין תחליף למגע האישי
ולידע המקצועי".
איך היית מתאר את יחסיך ,יחסי כלל ביטוח
ופיננסים ,עם לשכת סוכני ביטוח והנהגתה?
נוה" :אנחנו רואים את לשכת סוכני ביטוח
כגוף שבהחלט מעצים את הסוכנים ואת מעמדם
בישראל .היא דואגת לאיגוד המקצועי שהיא
מייצגת שלא תהיה בו הסגת גבול ,ובמקביל
פועלת גם לטובת הלקוחות .אנחנו רואים בלשכה
שותפים ובכוונתנו להגדיל את שיתוף הפעולה
איתם כפי שעשינו גם בשנה האחרונה .כמובן
שהציפייה שלי היא תמיד לשיח פתוח וענייני גם
כשהסוגיות מאתגרות .יש לי אמון רב בהנהגת
הלשכה הנוכחית".

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :מוטי ארבל | עורכת ראשית :אושרת קמחזי |
כתיבה :רונית מורגנשטרן | מפיק :יאיר ילין | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין :שי שמש,
טל' 7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילום השער :סיון פרג' | צילומי אילוסטרציהshutterstock :
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רוזנפלד בדיון חירום בכנסת בנושא משבר
הביטוח הסיעודי" :אזרחי ישראל מופקרים"
נשיא הלשכה בנאום תקיף בנושא המשבר" :איפה הזרוע של מדינת ישראל? נתמוך בביטוח סיעוד
ממלכתי כרובד ראשון – אך תמיד נצטרך השלמה של ביטוח פרטי" > רונית מורגנשטרן

ליאור רוזנפלד ,ח"כ אורי מקלב וח"כ איציק שמולי | צילומים :גיא קרן ,אופיר אייב וויקיפדיהגי

א

תמול התקיים בכנסת כנס חירום
בנושא משבר הביטוח הסיעודי שיזמה
שדולת הגמלאים בראשות ח"כ איציק
שמולי (מפלגת העבודה).
נשיא לשכת סוכני ביטוח סו"ב ליאור רוזנפלד,
אמר בנאומו התקיף בדיון" :כל חברות הביטוח
הפסיקו למכור ביטוח סיעוד בהפרש של ימים
ואפילו שעות ,ובנוסח אחיד שכאילו הוכתב .איפה
הזרוע של מדינת ישראל? יש זרוע שאמורה לטפל
בסוגיה זו  -רשות שוק ההון ,אך במקומה ישנה
שתיקה רועמת .אזרחי ישראל מופקרים .אזרח
שרוצה לרכוש ביטוח סיעודי לא יכול ,המוצר ירד
מהמדף".
בהתייחסו לביטוחי הסיעוד של קופות החולים,
אמר רוזנפלד כי "הביטוחים הסיעודיים של קופות
החולים הם ביטוחים מוגבלים לתקופה של  5שנים
לגובה פיצוי של  5,000שקל בלבד .כיום ,בן אדם
שנמצא במצב סיעודי במדינת ישראל זקוק ל־
12־ 14אלף שקל כדי לחיות בכבוד במצב סיעודי
והפתרון לא יבוא מקופות החולים" .לכן לדבריו הם
אינם יכולים להחליף את הביטוחים הפרטיים.

אפשר להגיע לפתרון

לדברי רוזנפלד" ,אפשר להגיע לפתרון .אפשר
להכניס מבטחי משנה נוספים למדינת ישראל.
אחת הטענות שעלו היא שמבטח המשנה הראשי,

שמגבה את חברות הביטוח בתחום לביטוחים
הסיעודיים ,עזב את ישראל עקב טענה להפסדים.
אבל יש מבטחי משנה שעוד לא נכנסו לישראל.
ניתן למצוא פתרונות כדי להחזיר את הביטוח
הסיעודי הפרטי".
עוד אמר נשיא לשכת סוכני ביטוח" :ח"כ
שמולי דיבר על ביטוח סיעודי ממלכתי .לנו אין
שום בעיה ,אנחנו נתמוך ברובד ראשון ,בשכבה

"ישנה שתיקה רועמת .אזרחי
ישראל מופקרים .אזרח שרוצה
לרכוש ביטוח סיעודי לא יכול,
המוצר ירד מהמדף"
ראשונה של ביטוח סיעודי על ידי המדינה .אבל
זה לא מספיק וזה לא יספיק .אנחנו נצטרך לרכוש
גם ביטוח סיעודי פרטי כדי להשלים את הפיצוי
שהמבוטח זקוק לו .הפיצוי שמדינת ישראל נותנת
ותוכל לתת גם בעתיד כנראה לא יספק את הסחורה
בנושא".

נעלה להתקפה

ח"כ שמולי אמר בכנס" :את המאבק בביטוח
הסיעודי אנחנו מנהלים כבר ארבע שנים.

חברות הביטוח ,בזו אחר זו ,הודיעו על נסיגה
מהביטוח הסיעודי הפרטי .זו התפתחות דרמטית
ובעתיד הנראה לעין עלולה להותיר מאות
אלפי ישראלים ללא מענה כלכלי למצב סיעודי
שעלול להתרגש עליהם .חברות הביטוח לא
מפסידות מהביטוח הסיעודי .המשבר הוא גם
הזדמנות להחזיר את הכדור למדינה .שום דבר
בהקשר של הגמלאים לא מגיע לנו בנחמדות
אבל בכל פעם שהגמלאים יצאו לרחוב להפגין
הצלחנו למנוע את הגזרות האלה וזה לא יהיה
שונה הפעם .חשוב שנשמור על ערנות ונעלה
להתקפה".
דורון שורר ,הממונה על שוק ההון לשעבר ציין:
"היום יש רק מי שדואג לתאגידים ואין מישהו
שדואג לאזרח  -וזהו היעד של המאבק".

לשלול רישיונות לחברות

יו"ר הסתדרות הגמלאים ,שמוליק מזרחי,
הוסיף" :הממונה על שוק ההון ,ד"ר משה ברקת,
נותן יד לפגיעה בכמיליון קשישים כאשר הוא
משלים עם החלטת חברות הביטוח לבטל את
הביטוח הסיעודי הפרטי .אני דורש מהממונה
לשלול רישיונות מכל חברת ביטוח שמסרבת
למכור ביטוח מסוג זה .חברות הביטוח הרוויחו
בביטוח הסיעודי הפרטי כמו שהרוויחו בביטוח
הקולקטיבי שבוטל גם הוא".

סוכנים
זוהי קריאה אחרונה לעצמאים
להפקדות סוף השנה!

שנת  2019עומדת להסתיים ,וזה הזמן לתזכר את לקוחותיכם
העצמאים לנצל את תקרת ההפקדה במוצרי הגמל והפנסיה
וליהנות מהטבות מס לפני שהשנה מסתיימת.
נשמח לעמוד לשירותכם  -מחלקת ערוצי הפצה *5664

>> לשיוך הפקדה לחץ כאן <<

אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המותאם לצורכי הלקוח.
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אצטדיון המושבה בפתח תקוה משנה את
שמו ל"אצטדיון שלמה ביטוח"

חברת שלמה ביטוח תעניק חסות לאצטדיון העירוני בפתח תקוה • ראש העיר" :אני שמח שגם נושאת
שם האצטדיון היא חברה מקצועית ,גדולה ומשמעותית במשק הישראלי" > רונית מורגנשטרן

ח
צילום :עזרא פלג

ברת שלמה ביטוח זכתה במכרז למתן
חסות לאצטדיון הכדורגל העירוני
בפתח תקוה "המושבה" ,והוא ייקרא
מעתה "אצטדיון שלמה ביטוח".
החברה זכתה במכרז עיריית פתח תקוה,
באמצעות החברה לפיתוח העיר ,ותעניק את
החסות לאצטדיון במשך ארבע שנים תמורת 2.5
מיליון שקל עם אופציה לארבע שנים נוספות.
האצטדיון ימותג וישולט הן במעטפת החיצונית
והן בחללים הפנימיים בשם וסמל נותן החסות.
"בהתאם להנחיית ראש העיר ,פעלה החברה
לשווק חבילת זכויות מיתוג וחשיפה של
האצטדיון העירוני" ,אמר לירון גולדנברג ,מנכ"ל
החברה לפיתוח פתח תקוה והוסיף" .האתגר היה
משמעותי בשל העובדה שפרט לתל אביב .מכרזים
מסוג זה לא צלחו.
"אני שמח וגאה על כך שמספר רב של חברות
עסקיות ,מהמובילות במשק ,התעניינו במכרז.
התעניינות זו מלמדת על האטרקטיביות

אצטדיון המושבה הוא אחד ממתקני הספורט
והפוטנציאל של האצטדיון ועל האמון הרב שהביעו
החדשים והחדשניים בארץ ואחד מאצטדיוני
החברות בעיר פתח תקוה ובעומד בראשה".
הכדורגל הבודדים העומדים בתקן הבינלאומי
ורשאים לארח משחקים במסגרות בינלאומיות.
"כחברת ביטוח שחרטה על דגלה מצוינות ,הוא משמש בית לשתי הקבוצות העירוניות ולשתי
קבוצות ליגת על ומתקיימים בו כ־ 100משחקים
חדשנות וערכיות ,התחברנו לאחד מהאצטדיונים
בעונה ,מחציתם משודרים בשידור
המתקדמים בישראל ,שמקדם את ערכי
טלוויזיוני מלא וחלקם כתקצירים.
הספורט והתחרותיות בישראל" ,אמר
באצטדיון מתקיימים אירועי בידור
טובי שמלצר ,מבעלי חברת שלמה
שונים ,הוא מכיל כ־ 8,000מ"ר שטחי
ביטוח.
מסחר המושכרים לעסקים מסחריים
רמי גרינברג ,ראש עיריית פתח
ובסך הכל פוקדים אותו כ־ 300אלף
תקוה" :מזל טוב לחברת שלמה ביטוח
צופים מדי שנה .הוא ממוקם בסמיכות
אשר מצטרפת היום לעיר כנותנת
טובי שמלצר
לצירי תנועה ראשיים כגון כביש  4ו־5
החסות של אצטדיון המושבה .כיאה
וצמוד לתחנת הרכבת העירונית.
לאצטדיון מתקדם וחדשני ,אשר נמצא בליגה
בשנת  ,2015זכתה קבוצת שלמה ,אליה
של כל המגרשים ומתקני הספורט המובילים
בישראל ,אני שמח שגם נושאת שם האצטדיון משתייכת חברת שלמה ביטוח ,במכרז לקבלת
היא חברה מקצועית ,גדולה ומשמעותית במשק חסות השם של היכל הספורט העירוני ה"דרייב
אין" בתל אביב.
הישראלי".

עומד בתקן בינלאומי

 8שנים ברציפות שומרה בראש!

מכאן הדרך לאינסוף נראית קלה יותר
שומרה מודה לסוכניה על האמון הרב ועל בחירתם בשומרה
שנה אחר שנה כחברת הביטוח הטובה ביותר בישראל!
על פי סקר לשכת סוכני הביטוח ,נובמבר 2019

מקבוצת מנורה מבטחים החזקות בע“מ
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באפי השיקה את "פריזבי"  -מערכת שיווק
דיגיטלית לסוכן האלמנטרי
המערכת החדשה מאפשרת מכירה מרובה של ביטוחי רכב למספר רב של לקוחות במקביל > רונית מורגנשטרן

ח

ברת באפי השיקה בתחילת השבוע את
מערכת השיווק הדיגיטלי "פריזבי",
אותו הציגה מנכ"לית החברה מורן
זיסר ,בכנס אלמנטר ה־ 33באילת בשבוע שעבר.
לדבריה מדובר בממשק קל לתפעול ,במסגרתו
סוכן הביטוח מזין את שם הלקוח ומספר הטלפון
הנייד .לאחר מכן ,הלקוח מקבל פנייה לסלולרי
שמאפשרת לו לקבל הצעת מחיר לביטוח רכב
לאחר מענה על שלוש שאלות – מספר הרכב ,מין
הנהג ויישוב המגורים.
בהמשך מקבל הלקוח הצעת מחיר לרכישת ביטוח
מקיף וחובה ,כאשר יש ללקוח אפשרות לשנות
חלק מהנחות היסוד כמו מספר נהגים ברכב ,גיל
הנהג ,ותק בנהיגה ,תקופת הביטוח ,ניסיון תביעות
ונסיעה בשבת.
לטובת סוכנויות המבטחות קולקטיביים ,באפי
מטמיעה את פריזבי באתר הקולקטיב ובאתר הסוכן.
העובדים יכולים להיכנס ולהריץ הצעת מחיר
בממשק של הסוכן ולאשר לו הפקה בזמן אמת.
במקרה של חידוש ,התהליך פשוט יותר עבור
הלקוח ,מאחר שכבר קיימים הפרטים המדויקים
למתן הצעת מחיר.
זיסר" :צרכן ביטוח הרכב השתנה .כ־ 70%רוכשי
ומחדשי ביטוח רכב בישראל מבצעים השוואת
מחירים .ההתקדמות הטכנולוגית משנה את
הציפיות של הצרכנים ומעלה את הציפיות מסוכן
הביטוח .הצרכנים רוצים מוצרים חדשים ושירותים
חדשים שעונים על הצרכים החדשים שלהם".
האתגרים הנוספים מולם מתמודד הסוכן :תחרות
מול חברות ביטוח ישירות ומחלקות מכירה
ישירה בחברות הביטוח ,להן יש יכולת כלכלית
משמעותית להעמיק את הסביבה הדיגיטלית;
כמו כן ,האינטראקציה מול לקוח בחידוש או חדש
עדיין מסורתית ברובה – תהליך התפעול לא עבר
אבולוציה מרחיקת לכת.

באמצעות סוכן

באופן מרשים ,סוכני הביטוח הם ערוץ ההפצה של
ביטוח רכב הגדול ביותר בישראל .קרוב ל ל־80%
מפוליסות ביטוח רכב נמכרות באמצעות סוכנים.
היתרון של הסוכן על הישיר ,זה שהוא מציע רק את
מה שיש לו .הסוכן יודע להציע ללקוח זירה שלמה
הכוללת עשרות אפשרויות במגוון יצרנים .הסוכן
הוא אגרגטור ,זה יתרון עצום.
אז איך ממנפים את היתרון הזה ומשתמשים בו,
על ידי כלי דיגיטלי פשוט המותאם לפסיכולוגיית
הרכישה של הלקוח הישראלי?
"פה נכנס פריזבי לעבודה – מוצר דיגיטלי
שמשתמש ביתרון של הסוכן עבור הצרכן שיעלה
את כמות הסגירות של ביטוח רכב ,בלי להשקיע
משאבים נוספים וזמן עבודה .תוך זמן קצר מאוד
אפשר לסגור ביטוח רכב לכמות בלתי מוגבלת של
לקוחות במקביל" ,מסבירה מנכ"לית באפי.

תוך  10שניות
מורן זיסר | צילום :אביעד אלפסי

"מוצר דיגיטלי שמשתמש
ביתרון של הסוכן עבור
הצרכן שיעלה את כמות
הסגירות של ביטוח רכב ,בלי
להשקיע משאבים נוספים
וזמן עבודה .תוך זמן קצר
מאוד אפשר לסגור ביטוח
רכב לכמות בלתי מוגבלת
של לקוחות במקביל"

לדברי זיסר ,הממשק ממותג סוכנות ,כשהצעת
המחיר היא על בסיס כל חברות ומסלולי הביטוח
שהסוכן עובד מולם .הלקוח לא רואה את שם החברות.
יש גם התאמה אישית – אפשר להראות הצעת מחיר
שמבוססת רק על  2חברות ,להציע הנחה שונה לפי
קולקטיב; מעקב בזמן אמת – אפשרות לראות אם
הלקוח פתח את פריזבי ,מתי הוא עצר את התהליך
וכמובן קבלת אישור סופי ממנו.
זיסר מדגישה" :הלקוח מזין  3נתונים בלבד ותוך
פחות מ־ 10שניות הוא מקבל הצעה .המטרה היתה
לייצר הנעה מהירה מאוד לפעולה ולנעול את המוח
של הרוכש על תהליך הרכישה .מעבר לזה ,יש פה
אלגוריתם מאוד מתקדם ואקטואריה חכמה שתגרום
ברוב המכריע של המקרים לסוכן ששלח פריזבי לנצח
הצעות אחרות שהלקוח קיבל ,לצד דגש על תהליך
מדויק".

והרי התחזית לחורף הקרוב:

טוב שיש דרכים
לפייסבוק <<
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לראשונה בענף הרכב :תיקון נזק קל ללא
רישום תביעה בפוליסה
חברת הביטוח שומרה מרחיבה את פוליסת הביטוח לרכב ומציעה את ההרחבה "תאונה בקטנה" :נזק קל
לרכב ,השתתפות עצמית מוקטנת ופרמיה קבועה > מערכת "ביטוח ופיננסים"

נ

זק קטן למבוטח עשוי להיות "כאב ראש"
גדול לסוכן .סוכן מקצועי מבין שהפעלת
פוליסה בגין נזקים קלים אינה משתלמת
בשל אובדן הנחת היעדר תביעות ותשלום
השתתפות עצמית ,אולם מתן הסבר על כך
למבוטח עלול להסתיים במפח נפש.
שומרה יוצאת עם הרחבה חדשה ,ולראשונה
בענף הרכב האלמנטרי ,הרחבת "תאונה
בקטנה"  -תיקון נזק קל לרכב ,בהשתתפות
עצמית מוקטנת ,ללא רישום תביעה בפוליסה.
החברה תציע למבוטח את האפשרות לתקן
נזק קל לרכב באחד ממוסכי השירות של
"שגריר" ,בהשתתפות עצמית מוקטנת ומבלי
שתירשם לו תביעה בפוליסה .הפרמיה תעמוד
על סך של  99שקל לשנה (מחיר השקה) ,כך

אומרים בחברה.
ההרחבה תחול בנזק מוערך של עד 7,000
שקל ,סכום שמכסה חלק גדול מהנזקים
השכיחים ,וניתן יהיה להפעילה עד פעמיים
בתקופת הביטוח .היא ניתנת לרכישה בעת
הפקת פוליסת מקיף לרכב בחברה.
ההרחבה אינה כוללת פיצוי לירידת ערך,
אך למבוטח נשמרות הזכויות על פי הפוליסה
המקורית .כלומר ,המבוטח יכול להחליט גם
לאחר התאונה אם להפעיל את ההרחבה או את
הפוליסה המקורית שכוללת רישום תביעה.
הליך הטיפול בתביעה מתבצע מול מוקד
השירות של שגריר ,ובגמר התיקון תינתן
למבוטח אחריות מלאה של שגריר על איכות
התיקון.

לראשונה ,השתתפות עצמית מוקטנת וללא רישום תביעה
| צילוםShutterstock :

חוצים יבשות

כנס  MDRTישראל פותח את המרוץ
לפסגה ב־ 2020בקליפורניה

הכנס יערך בזכרון יעקב בשבוע הבא  ‰בין המשתתפים :משה הדרי ,מבכירי ענף ביטוח החיים
בממלכה הבריטית > פנחס חג'ג ,עו"דC.L.U, TOT ,

ה

מרוץ ל־ MDRT 2020ייפתח השנה
במלון אלמא בזכרון יעקב ב־03.12.2019
ויסתיים באנהיים קליפורניה ,עיר
החלומות הראשונה של וולט דיסני" .אצלנו
ב־ MDRTחולמים ומיישמים" ,אומר אלברט
גבאי ,C.L.U, TOT ,יו"ר  MDRTישראל.
בכנס זה ,שהוא המשך ישיר למפגש "עוצמת
השליחות" ,שהתקיים בספטמבר בשיתוף עם
מגדל חברה לביטוח ישתתפו מנכ"לים ובכירים
בחברות הביטוח ,כ־ 100חברי  MDRTועוד
הרבה מאוד סוכנים ,אורחים שמפגש כזה יהיה
הראשון שחוו אי פעם.
הנהלת ארגון  MDRTישראל והיו"ר אלברט
גבאי פועלים נמרצות ובשיטתיות להרחיב
את מספר החברים בארגון הבינלאומי ,תוך
שהיא מאפשרת לסוכני ביטוח ,חברי לשכת
סוכני ביטוח ,בעלי פוטנציאל מינימלי נדרש
שנבחרו בקפידה להכיר מקרוב את היתרונות
בהשתייכות לארגון.
מחקר מקיף שנעשה בארה"ב מוכיח חד

משמעית :סוכני ביטוח ששייכים לארגון הבריטית.
במהלך הכנס המקצועי יתקיים מפגש משותף
והקפידו להשתתף בכנסים השנתיים בארה"ב
בשולחנות עגולים שבו החברים יחליפו
הגדילו את התפוקות שלהם בעשרות
רעיונות וידונו בנושאים המעניינים
אחוזים בכל שנה וזאת ,תוך עמידה
את כולנו ביום יום ונסגור את
בכללי אתיקה מחמירים וברורים
היום בארוחת צהרים משותפת
שעיקרם :האינטרס של המבוטח
עם רעיונות וטיפים כחבר
הוא הראשון בכל החלטה ויש
 MDRTותיק ,מאז ,1991
לשמור ולדאוג לאינטרס של
כמשתתף כמעט קבוע בכנסים
המבוטח מכל משמר לפני כל
בארה"ב ,אני מציע לכם לא
אינטרס אחר .הסוכנים שיזכו
להתרשם ולא להתרגש מכל
להשתתף ולטעום אך מעט
מה שנכתב עד כה ,פשוט להגיע
מכנסי הארגון ייפגשו סדרה של
לכנס אחד ,להשתתף ופשוט לא
הרצאות מרתקות ומועילות ביניהן
– דרור גלוברמן ,בהרצאתו "הקרב אלברט גבאי | צילום :להאמין.
על המח"; עו"ד תמיר גילת ,יו"ר קרן באדיבות הלשכה אני רואה ב־ MDRTדרך חיים
ששינתה את חיי המקצועיים והאישיים באופן
לחקר
הסרטן בישראל ,בהרצאתו המעוררת השראה; דרמטי מכל בחינה שהיא .אינני מכיר שום
ארגון או מסגרת שיודעת לתת כל כך הרבה
שלמה אייזיק  ,TOTסו"ב בהרצאתו :אוצרות
ה־ ;MDRTוכן הרצאת אורח מלונדון ,משה עבור החברים.
תירשמו ומהר ,יפה שעה אחת קודם.
הדרי ,מבכירי ענף ביטוח החיים בממלכה
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בזכות הבינה המלאכותית :מגדל תעניק
הצעות מחיר לביטוח רכב באופן חדשני ומהיר
התאמת הביטוח מתבססת על התשובות והצרכים של המבוטח • במסגרת התהליך יבחר הלקוח את
הסוכן שילווה אותו במשך תקופת הביטוח > רונית מורגנשטרן

מ

גדל חברה לביטוח משיקה בימים אלה
תהליך חדשני ומהיר במיוחד לרכישת
ביטוח רכב באופן מקוון .תהליך זה מאפשר
קבלת הצעת מחיר לרכישת ביטוח מקיף לרכב
בהתבסס על שתי שאלות בלבד – מספר הרכב וגיל
הנהג.
ההשקה נעשית תחת מותג חדש של החברה ,מגדל
 ,Matchבמסגרתו יושקו מוצרים שונים של ביטוח
בהתאמה אישית אשר ישווקו על ידי סוכני החברה.
ממגדל נמסר כי התהליך החדשני מתבסס על
מודל בינה מלאכותית מתקדם הכולל נתוני ביג
דאטה של כל הפוליסות שהופקו בחברה מאז שנת
 2010ולכן מאפשר מתן הצעה לביטוח על בסיס שתי
שאלות בלבד.
כחלק משאיפת החברה להציע למבוטח הליך
דיגיטלי מלא ובכדי לשפר את חווית הלקוח  -מסע
הלקוח מותאם אישית לתשובות ולצרכים שלו לאורך
התהליך .כמו כן ,אם קיים צורך להשלים את נתוני
העבר הביטוחי ,ניתן יהיה לעשות זאת לאחר שתהליך
הרכישה הדיגיטלי הסתיים והפוליסה הופקה.
עוד נמסר ,כי מגדל תציע הנחה מיוחדת למבוטחים
אשר ירכשו את ביטוח הרכב שלהם באופן מקוון,
ובמסגרת התהליך יבחר הלקוח את הסוכן שילווה
אותו במשך תקופת הביטוח .בנוסף לתהליך באתר
החברה ,הקימה החברה מאות קישורים ייעודיים

רביב ורובינשטיין .לקראת שורה של מוצרים חדשים מבוססי בינה מלאכותית ׀ צילומים :באדיבות מגדל

לסוכניה ,אשר ישווקו את ביטוח הרכב באתר שלהם
ובפלטפורמות הדיגיטליות של הסוכנויות.
"מגדל  Matchלרכב הינו מוצר חדשני שפותח
על־ידי החברה ומהווה סנונית ראשונה בשורה של
מוצרים שבכוונת החברה להשיק בעתיד תוך שימוש
במודלי בינה מלאכותית וזאת על־מנת להתאים
ללקוח באופן אופטימלי את המוצר והמחיר" ,אומר
ליאור רביב ,משנה למנכ"ל מגדל ומנהל חטיבת
הלקוחות" .המערכת החכמה לומדת את הצעות
העבר שניתנו ללקוחות בכדי לשפר באופן מתמיד
את ההצעה ללקוח ולתת לו את הצעת הערך הטובה
ביותר עבורו .השילוב של טכנולוגיות חדשניות עם

שירות אישי הניתן על ידי סוכני הביטוח של החברה
יאפשר לנו לשפר משמעותית את הצעת הערך
ללקוחותינו" ,מוסיף רביב.
תומר רובינשטיין ,סמנכ"ל שיווק וחדשנות במגדל:
"החברה עומדת בשנים האחרונות בחוד החנית
הטכנולוגית בענף הביטוח ופועלת ביתר שאת בכדי
להפוך את חווית המשתמש בשירותיה לדיגיטלית
ונוחה .מגדל  Matchמצטרף לשלל החידושים
שהשלימה החברה לאחרונה וביניהם אתר חדש
וידידותי ואפליקציית הלקוחות היחידה בענף הביטוח.
נמשיך להנגיש את המוצרים והשירותים של החברה
לקהל לקוחותינו ולציבור הסוכנים של החברה".

שינויים ברשת

אסף מיכאלי ,סגן בכיר לממונה על שוק ההון,
פורש מתפקידו
מיכאלי הוא הסגן השלישי שפורש מאז מונה ד"ר ברקת לתפקיד הממונה > רונית מורגנשטרן

א

סף מיכאלי ( ,)41סגן בכיר לממונה על
שוק ההון וראש חטיבת הביטוח ,הודיע
אתמול על החלטתו לפרוש מתפקידו
לאחר  12שנים במשרד האוצר וברשות שוק ההון.
מיכאלי ,מהבכירים המוערכים ביותר ברשות ,כיהן
בתפקידי ניהול רבים ועסק בתחומי הליבה של רשות
שוק ההון ,כאשר בשנים האחרונות מילא תפקידי
מפתח בכירים .בתפקידו האחרון כיהן כאחראי על
חטיבת הביטוח ברשות שוק ההון שמרכזת את הטיפול
בביטוחי הרכוש ,החבויות ,הבריאות והסיעוד.
מיכאלי הוא הסגן השלישי שעוזב את הרשות מאז
מונה ד"ר משה ברקת לתפקידו .לפניו עזבו יואב
גפני והראל שרעבי ,שעזב לשנת לימודים.
מיכאלי ,שהשתתף באופן קבוע כמעט בכנסי

הבכירה של רשות שוק ההון ,ביטוח
הלשכה הארציים ,ניהל פרויקטים
וחיסכון כסמנכ"לית מנהל ומשאבי
משמעותיים רבים בשנות עבודתו ברשות
אנוש .בעשר השנים האחרונות ניהלה
שוק ההון .ביניהם ניתן למנות את פרסום
פלזנר את אגף א' משאבי אנוש
מדד שירות חברות הביטוח לתחומי
בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
הביטוח והחיסכון הפנסיוני ,פרויקט
פלזנר היא בעלת תואר שני במנהל
יישוב תביעות הוגן בביטוח סיעודי שקיצר
ופישט את לוחות הזמנים לטיפול אסף מיכאלי | צילום :שלומי דעי ציבורי מאוניברסיטת הרווארד
במסגרת תוכנית וקסנר לבכירים
בתביעת ביטוח סיעודי ,קביעת כללים
לשימוש הוגן בחוקרים בביטוח סיעודי ,הרפורמה בשירות המדינה ותואר שני נוסף בחינוך יהודי מן
האוניברסיטה העברית.
בביטוח החובה לרכב שהגבירה את התחרות ועוד.
ד"ר ברקת ,הממונה על רשות שוק ההון ביטוח
כמו כן ,לפני כחודשיים הודיע גם עמיר פלד,
האקטואר הראשי של רשות שוק ההון ,על פרישתו וחיסכון מסר" :אני שמח מאד על הצטרפותה של
מרגלית להנהלה הבכירה של רשות שוק ההון
מתפקידו.
בנוסף מרגלית משה פלנזר מצטרפת להנהלה ומאחל לה הצלחה רבה בתפקידה".

הרכב עבר תאונה?
הגעתם לחו"ל ללא המזוודה?
מני ישמח לסייע לכם
חדש במנורה מבטחים
פתיחת תביעה בWhatsapp -

054-7107050

השירות ניתן בתחומים הבאים:

תאונות ונזק לרכב
(כולל משלוח תמונות ממקום האירוע)
למבוטחים בביטוחי רכב

אירועים בחו"ל
(אובדן או נזק למטען,
הוצאות רפואיות) למבוטחים
בביטוח נסיעות לחו"ל
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הפניקס משיקה פלטפורמה דיגיטלית
לסוכנים להפקת פנסיה

לפלטפורמה מספר יתרונות :הפקה דיגיטלית ,בקרה והתראה ,מעקב והיזון תוך  24שעות • קרן גרניט,
מנהלת חטיבת התביעות ,השירות והתפעול" :הסוכנים מצפים להרגיש שהם תחת ידיים טובות"
> רונית מורגנשטרן

ש

וק חיסכון ארוך טווח בכלל ותחום
הפנסיה בפרט עברו מהפכה
רגולטורית מהותית בשנים האחרונות.
לצד זה ,הסוכנים החלו להשתמש במערכות
מכירה לפי בחירתם .חברת הפניקס ,לאחר בדיקת
צרכים מקיפה של סוכניה ,מצאה כי קיים צורך
עבורם ליצירת ממשק קל ונוח לעבודה מול חברת
הביטוח ,זאת בעזרת מערכת המכירה איתה הם
עובדים.
עור זה ועל מנת להמשיך לשמור על סטנדרט
גבוה הן בשירות והן בעולם הדיגיטלי לסוכנים,
משיקה הפניקס פלטפורמה חדשה להפקת
פוליסת פנסיה בקלות ,פשטות ומהירות" .פנסיה
בצ'יק" היא מערכת להפקה דיגיטלית מהירה
ונוחה לשימוש ,המאפשרת בקרה על התהליך
אונליין ומעקב סטטוס הפקה.
לפנסיה בצי'ק  4יתרונות בולטים :הפקה דיגיטלית
ללא התערבות נציג רכז הפקה ,בקרה והתראה
על טפסים חסרים ,מעקב סטטוס המהווה שקיפות
לאורך כל התהליך והיזון חוזר תוך  24שעות.

קרן גרניט | צילום :פביאן קולדורף

קרן גרניט ,משנה למנכ"ל ומנהלת חטיבת
התביעות ,השירות והתפעול בהפניקס ציינה:

"כיום ,הן המבוטחים והן הסוכנים מצפים לשירות
מהיר ויעיל ולהרגיש שהם תחת ידיים טובות.
בשל כך ולאחר בדיקת הצרכים מול סוכני הביטוח
פיתחנו מערכת דיגיטלית חכמה המאפשרת
לסוכן לבצע את כל תהליך הפקת תכנית הפנסיה
אונליין במהירות ,יעילות וקלות .מהלך זה הוא
מהלך ראשוני לשיפור השירות לסוכן בשורה של
מהלכים נוספים שיושקו בקרוב ,מדובר בעוד כלי
חדשני ומתקדם שהפניקס פיתחה תוך מחשבה
על הסוכן שיקבל את הפוליסה במהירות תוך כדי
מתן שירות הטוב ביותר".
שי אביסירא ,סמנכ"ל ,מנהל מטה המכירות
בחטיבת המכירות בהפניקס" :לראשונה חברת
הפניקס מאפשרת הפקה דיגיטלית מלאה במספר
מערכות מכירה מובילות בשוק ולא מגבילה הפקה
דיגיטלית מול מערכת אחת שהיא מערכת הבית,
זאת תוך הבנה שסוכן הביטוח בוחר את מערכת
המכירה איתה יעבוד בהתאם לצרכיו ואנו נאפשר
לו ממשק קל ,פשוט ומהיר ללא התערבות רכז
ההפקה ובשקיפות מלאה של כל התהליך".

תודה ללקוחות
שבוחרים בנו כל פעם מחדש!

אנו נמשיך לחתור למצוינות ולתת את השירות הטוב ביותר,
בהזדמנות זו נאחל שנת לימודים פוריה ומוצלחת.

בוקר טוב
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שהגיע לביתי בקרית עת הטיפול
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שלום רב,

אשמח להוקיר תודה לנופר מצוות מאסטרו על
שירות אדיב ,כידוע שהרכב מתקלקל לנו ואנחנו
נדרשים לחילוץ וגרירה מדובר במצב רגיש
שלעיתים רבות מלווה בהוצאות כספיות גדולות.
הודות לנופר ,החוויה הזו ,שמלכתחילה לא אמורה
להיות נעימה-הייתה טובה יותר
ארצה לציין שוב ,השירות היה טוב ,ולהבדיל
תשובות סתמיות נופר באמת חיפשה את הדרך
מ
לעזור ללקוח ,לראות כיצד אפשר לסייע ולהירתם
לטובתנו .מעטות החברות שהסלוגן שלהם מציד
עצמו ,במקרה הזה-זה נכון ,תמיד כן .בזכותה
את
נחדש ברכב הבא את הביטוח אצלכם.

תודה רבה  -איתמר יזרעאלי ושרה שוורץ

* 6448

שלום למנכ"ל
קבוצת שלמה סיקס,

שמי דרור בשן
ב
רצוני לציין שאילנה הייתה מאוד
אדיבה ומקצועית .ה
סבירה
ו
עזרה לי
ואני
מ
עוניין לציין אותה לשבח! אין ספק
שהיא "נכס" עבורכם.
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מהשיקום בבית לווינשטיין לקורס רפרנטים
במכללה ולעבודה בביטוח
השבוע הסתיים במכללה לפיננסים וביטוח קורס מרגש של רפרנטים מקצועיים ,במסגרתו  15משתתפים
שהגיעו מבית לווינשטיין קיבלו את תעודת ההסמכה • אחד הבוגרים“ :לא נתתם לי ליפול ,עשיתם כאן
משהו גדול” > רונית מורגנשטרן

ה
צילום :באדיבות המצולם

שבוע הסתיים במכללה לפיננסים וביטוח
קורס נוסף של רפרנטים מקצועיים
לביטוח בתחום האלמנטרי .אמנם הקורס
מתקיים בשגרה במכללה ,אולם הפעם ההתרגשות
הייתה גדולה מתמיד ,משום שהוא כלל משתתפים
ממכללת גל ,שליד בית לווינשטיין  -שיתוף
פעולה פורה שהחל לפני כשנתיים וצבר תאוצה.
מטבע הדברים המשתתפים שהגיעו מבית
לווינשטיין היו בצומת דרכים משמעותית
בחייהם .כל בוגרי הקורס ציינו בסיפוק ,כי זכו
לבית חם בדמות המכללה ,דבר שהביאם לסטטוס
גבוה מנקודת הפתיחה לפני הקורס :תעודת
גמר ,סטטוס מקצועי ,ביטחון אישי והחשוב מכל
תעסוקה בחברות הביטוח.
זה המקום להזכיר כי המכללה לפיננסים וביטוח
זכתה לאחרונה ובאופן בלעדי להכרה מקצועית
בקורס הרפרנטיות .השבוע כאמור ,נערך טקס
צנוע במעמד הבוגרים ,מרצי הקורס ,ומנהלי

רונן דניאלי" .תחושת סיפוק מעבר לרגיל"

המכללות.
 15המשתתפים קיבלו תעודות גמר והסמכה

כרפרנטים בתחום הביטוח .באירוע המרגש לא
נותרה עין אחת יבשה .לדברי רונן דניאלי ,מנהל
המכללה ,ניגשו אליו ואל מנהלת מכללת גל תמר
סדן לקס ,מספר בוגרי הקורס והודו להם תוך כדי
דמעות.
“היינו כבויים וקמנו לתחייה ,החזרתם לנו
את האמונה בעצמנו .בזכותכם הפנמתי שאני
מסוגל ויכול ,זכיתי כאן לבית חם ,למקצוע
לחיים ,והחשוב מכל – להעצמה אישית” ,אמרו
המשתתפים.
“אנו מקבלים מכתבי תודה והוקרה רבים
מהבוגרים” הוסיף רונן“ ,הפעם זה היה שונה,
מרגש ועוצמתי .תחושת סיפוק מעבר לרגיל”.
אחד הבוגרים ,שהגיע משיקום לאחר תאונת
עבודה ,אף כתב" :התאבדתם עליי ,לא נתתם לי
ליפול ,עשיתם כאן משהו גדול .כמובן שכל זה
גם בנוסף לרמת מקצועיות גבוהה ,וצוות קשוב
ותומך”.

ביטוח הדירה המקיף של

הכשרה חברה לביטוח
כל הכיסויים בפוליסה אחת!
סוכנים וסוכנות יקרים,
הכירו את ביטוח הדירה המקיף
של הכשרה חברה לביטוח ,המציג
פוליסה אופטימלית המאפשרת
ראש שקט עם כיסויים מורחבים
וייחודיים לנזקי מים ,לנזקי דוודים
ולנזק תאונתי לבעלי אופניים
וקורקינטים חשמליים ,במסגרת
הפוליסה הקיימת.

חברה לביטוח בע״מ

לפרטים נוספים
פנו למחוזות

*3453

*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה
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"תעשו טוב – תזכו בטוב"
בכל שבוע יאיר הזרקור של "ביטוח ופיננסים" על פעיל לשכה שכדאי שתכירו > רונית מורגנשטרן
שם :סו"ב אבי שבי
גיל47 :
מצב משפחתי :נשוי +3
תפקיד בלשכה :יו"ר סניף אשדוד-אשקלון
ותק :כ־ 20שנה בענף הביטוח
התמחות :ביטוח חיים/פנסיוני ,אלמנטרי
ופיננסים
מוטו בחיים :להשתדל לראות את הטוב בכל
דבר
בעלים של שבי אבי סוכנות לביטוח בע״מ
איך אתה רואה את עתיד סוכן הביטוח?
"לאורך השנים אני רואה ענף שמצד אחד
יש הרוצים להכחידו ומצד שני מרבית
מאוכלוסיית המדינה מבינה כי לא ניתן
לפעול בלעדיו .אין ספק שהעתיד טומן
בתוכו המשך סטטוס קוו של הבנה שאין
תחליף לסוכן האנושי .אך אל לנו לטמון
ראשינו בחול .הסוכן האנושי חייב להתמקצע
בעולמות הדיגיטציה ,המודרניזציה ,ובעיקר
בשימוש בטכנולוגיות חדשניות .סוכנים

שיידעו לבצע התאמות (כבר היום) ירוויחו תומכת במהלכים אלו ,היחידים כמובן הם
ובגדול ,כי לשם העולם מתקדם  -דיגיטציה עורכי הדין".
יש לך עצות לסוכנים?
משולבת במגע אנושי שאין לו תחליף".
"גדלתי בבית שבו המוטו המרכזי היה
מה תפקידה של הלשכה בשמירה על
מעמדו של הסוכן?
'הכרת הטוב' ,אז ברור שאבחר
הגילדות
מחסידי
"אני
בזה כטיפ הראשון .מי
שמעבר
המקצועיות,
שאיננו יודע להכיר בטוב
לפלטפורמה החוקית של
יתקשה ליצר צמיחה
התאגדות ,לגילדה יש כוח
אמיתית והרגשת סיפוק.
המגיע מחבריה .לגילדה
"כל בוקר שאני קם
להשתמש
יכולת
יש
אני מתחיל ב'מודה
בכלים רבים :משפטים,
אני' לבורא עולם ,על
רגולטורים,
תקשורתיים,
כל החסד ואמת ,הטובה
פוליטים ,אסטרטגים ,וכל זאת
והרעה .אני מגיע לעבודה
למען כולנו.
אבי שבי | צילום :צאפלין סטודיו עם חיוך ובעיקר עם הבנה
"בשנים האחרונות הלשכה הגיעה להישגים שאני במקצוע מהחשובים למשק ולכלכלה,
מרשימים שממלאים את כולנו בתחושת מקצוע שכולו מאופיין בשמירה והגנה על
גאווה ושייכות להיות חלק מהובלה.
עתידם של אזרחים.
"אני מייחל ליום שבו תהיה לנו לשכה "תזכרו תמיד שאחרי המעשים נמשכים
סטטורית ,למרות שלצערי המדינה כבר לא הלבבות ותעשו טוב  -תזכו בטוב".

עוד סיבה לבחור בהראל

המבוטחים שלכם זקוקים לשירות
רפואי בזמן שהייה בחו"ל?

תשלום מראש באמצעות
אפליקציית הראל נסיעות לחו"ל
ב -או לכרטיס האשראי
המבוטחים שלכם יטוסו על זה
סטודיוהראל
27151/27155

מחויבות

חדשנות

מקצוענות

שגריר אתכם לאורך כל הדרך

בכל מקום ובכל תקלה!

הארכנו את תקופת ההרשמה
להגרלה הגדולה!
עקב בעיה שנוצרה בהרשמה להגרלת
ה,Samsung Galaxy Note 10-

ניתן להרשם להגרלה עד
ליום שני ,ה !2.12.19

לחצו על לוגו שגריר ,מלאו פרטים
ואולי תהיו הזוכים המאושרים!

*בכפוף לתקנון ** ההשתתפות בהגרלה הינה לסוכנים בעלי רישיון בלבד אשר מילאו את טופס ההרשמה
עד עד יום שני  2.12בחצות הזוכה יפורסם בגליון הבא של המגזין
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"סיפוק בהפיכת קושי ותסכול להכרת
תודה ופרגון"
סו”ב עדי חנוך ,סוכן משנה בע.ת.ג.ר סוכנות לביטוח * "אני שמח להיות איש המקצוע
שמכווין את המבוטחים"

סוכן צעיר
גיל34 :
מצב משפחתי :נשוי +1

מקום עבודה ומגורים :גר בטבריה ועובד כסוכן
משנה בע.ת.ג.ר סוכנות לביטוח ופיננסים מזה כ־6
שנים
רישיון :פנסיוני וכללי

האם נתקלת בקשיים בתחילת
דרכך המקצועית? מהם?

"סטודנט לתואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
מטעם אוניברסיטת בר אילן .את התואר סיימתי
בהצטיינות.
"במקביל לשנה השלישית ללימודים ניגשתי
למבחנים מטעם משרד האוצר לקבלת רשיון סוכן
ביטוח".

"עולם הביטוח הוא דינמי ורווי
בשינויים ,הגעתי לפני שש שנים
עם ידע בסיסי בלבד אך עם
רצון עצום ללמוד ולהתפתח.
לכן האתגר מבחינתי היה תמיד
ללמוד ולהבין את השינויים בשוק
מבלי לפגוע בעבודה השוטפת.
"עם הזמן פיתחתי לעצמי שיטת
עבודה שבה אני יודע לחלק את
הזמן נכון ולמקסם את יכולות
העבודה והיעדים".

למה בחרת במקצוע זה? מה אתה אוהב בו?

איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים הצעירים?

"במשך הזמן הכרתי המון אנשים אשר נתקלו
בקשיים ותסכול מול ההתנהלות עם חברות
הביטוח .הצלחתי לזהות כי ברוב המקרים הקושי
נובע מחוסר ידע והבנה בסיסית של הכיסויים
הביטוחיים שרכשו ,לכן ראיתי בזה הזדמנות .אני
שמח להיות איש המקצוע שמכווין ומתאים את
הכיסויים הרלוונטיים לאותם הלקוחות .אני מלא
סיפוק כל פעם שאני מצליח להפוך את הקושי
והתסכול להכרת תודה ופרגון".

"בכנסים להעשרת הידע המקצועי ,שיתוף מידע
בערוצים הטכנולוגיים ,ייצוג הולם מול חברות
הביטוח וחשיפה לרגולציה הבלתי נגמרת בענף".

במה עסקת לפני שהיית סוכן ביטוח?

עדי חנוך | צילום:
באדיבות המצולם

ובחוסר אמון ,ולמרות הקושי הצלחתי
להתאים עבורה מעטפת ביטוחית.
"לפני כחצי שנה פנתה אליי עם
תביעה ובספקנות המאפיינת אותה
העבירה אליי את פרטי האירוע.
החלטתי שאני נלחם עבורה כדי
להוכיח לה ולעצמי שאפשר גם
אחרת ,בסוף התהליך (שהיה ארוך ולא
פשוט) התביעה שולמה במלואה .מאותו
המקרה ,הלקוחה ,שעובדת עם ציבור רחב,
דואגת להפנות אליי באופן קבוע לקוחות
פוטנציאליים וזו מבחינתי הצלחה".

יש לך טיפים לסוכנים צעירים כמוך?

איפה אתה רואה את עצמך בעוד  10שנים?
"אוטוריטה מקצועית בעולם הביטוח ,אשר מסייע
ומשפיע על לקוחות רבים מדי יום".

תן דוגמה להצלחה אישית במסגרת עבודתך.
"לפני כשנתיים הגיעה אליי לקוחה אשר 'נכוותה'
בעבר מחברות הביטוח .היא כמובן הגיעה ספקנית

"תציבו לעצמכם כל שנה יעדים גבוהים יותר
מהשנה הקודמת ותיווכחו לדעת שהכל אפשרי.
תעריכו את הידע המקצועי והשירותיות שלכם -
זה הערך המוסף שלנו כסוכנים".

איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"אין תחליף לקשר הבין־אישי ,אין תחליף לאנשי
מקצוע ,לכן העתיד בטוח עם עבודה מרובה".

יש לך הצעה ,בקשה מהלשכה ,מוועדותיה?
"תמשיכו לייצג אותנו בכבוד ולשמר את התחושה
שיש על מי לסמוך ,יישר כוח".

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

במגדל,
חדשנות
זה אלמנטרי!

לא מפסיקים
לחדש
בשבילכם

סוכנים יקרים ,מגדל משקיעה את מירב המשאבים
בפיתוח כלים ותהליכים שיהפכו את התקשורת בינינו
ואת העבודה שלכם ליעילה ,נוחה ונעימה יותר.

שמחים להציג בפניכם חלק מהחידושים האחרונים:
מערכת
פאמיה

חידוש
בקליק

AMIGO

עמוד סטאטוס
תביעות

שיתוף פעולה
עם באפי

מגדל

לשירות מדויק,
מהיר ואיכותי יותר

כלי המאפשר חידוש
ביטוח רכב ודירה בקליק אחד

מערכת ידידותית לסוכן
להפקת פוליסות רכב

כלי לניהול פשוט ונוח של
תביעות המבוטחים

בקרוב תוכלו להפיק פוליסות
באמצעות המידע מבאפי

ביטוח רכב אונליין
בהתאמה אישית

MATCH

טוב שיש מגדל מאחוריך.
מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות .התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה
בלבד ובכל מקרה של סתירה בין מודעה זו לבינם ,יגברו תנאי הפוליסה .האמור במודעה זו אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

היערכות לסוף
שנת 2019

השתלמות פיננסית
והיערכות לקראת סוף שנה
השתלמות חשובה לכלל ציבור סוכני הביטוח ובמיוחד בימים אלו!
סדר היום:
09:00
09:15

חיפה
12.12.2019

תל אביב
1.12.2019

10:00
10:45
11:30
11:45

ירושלים
11.12.2019

12:15
13:00

התכנסות רישום ודברי הסבר
פנסיה לעצמאים ורשות האכיפה אחריותו המקצועית של סוכן הביטוח
עו"ד ניצן הראל ,משרד קן דרור
איחוד קופות ופתרונות סיעוד דרך פיננסים
עדי פרידמן ,מנהלת תחום פיננסים ,מגדל
זכויות ביטוח לאומי
סו"ב קובי סוויסה
הפסקה
השקעות אלטרנטיביות ולמה פיננסים
סו"ב אודי אביטל ,יו"ר הועדה לפיננסים
איך בונים תיק פיננסים מניב טיפים לסוכן?
סו"ב תדהר סאטובי ,חבר הועדה לפיננסים
היערכות לקראת סוף שנה
רו"ח ירון וקנין

הסדנא תתקיים בתאריך  12.12.2019בין השעות 09:00-14:00
במכללה לפיננסים וביטוח  -רחוב בעלי המלאכה  ,26חיפה בניין כפיר קומה ) 2חניה במקום(

עלות ההשתלמות + ₪ 100 :מע"מ
ההרשמה מקוונת בלבד!

ניהול עסקי בהיבט המס
השתלמות חשובה לכלל ציבור סוכני הביטוח ובמיוחד בימים אלו!

רגולציה וביקורת
השתלמות חשובה לכלל ציבור סוכני הביטוח ובמיוחד בימים אלו!

סוף שנת המס  2019בפתח.
לאור השינויים הרגולטורים בתחום הפנסיה והמיסוי ,יש להדגיש
את אפשרויות תכנון המס העומדות בפני ציבור סוכני הביטוח,
יישומם באופן פרקטי בשטח וריענון ההיבטים החוקתיים.

סוף שנת המס  2019בפתח.
לאור השינויים הרגולטורים אנו מציעים לסוכני הביטוח חברי הלשכה,
השתלמות לקראת סוף השנה ,על החוזרים החדשים
ועמידה מול ביקורת הרשות.

סדר היום:

סדר היום:
09:30
10:00
13:00
14:00

התכנסות ,רישום ודברי הסבר
ניהול עסקי בהיבט המס ,ודגשים לתכנון מס ,נכון לסוף שנת 2019
יועץ מס ירון גינדי ,נשיא לשכת יועצי המס בישראל ,בעלים של חברה ליעוץ מס
היבטים מעשיים וטיפים ברכישת תיק ביטוח :מניות לעומת פעילות
עו"ד ג'ון גבע ,יועץ משפטי של חברי הלשכה במחוזות המרכז ,השרון וירושלים
הטבות מס בפרישה
דודי צור ,יועץ פנסיוניCFP ,

הסדנא תתקיים בתאריך  1.12.2019בין השעות 09:30-15:00
במכללה לפיננסים וביטוח  -רחוב המסגר  ,42ת"א קומה ) 8הסדר חניה(

עלות ההשתלמות + ₪ 100 :מע"מ
ההרשמה מקוונת בלבד!

 10:30התכנסות ,רישום ודברי הסבר
 11:00הוראות הרגולציה ,והפערים בין הרצוי למצוי
עדי בן אברהם ,עו"ד  -היועץ המשפטי של לשכת סוכני הביטוח בישראל
 12:30איך לעמוד בהצלחה ובהקצאת משאבים נכונה ,לקראת ביקורת של רשות שוק ההון
מאיה ברבר ,רו"ח  -יועצת בלשכת סוכני הביטוח בישראל

הסדנא תתקיים בתאריך  11.12.2019בין השעות 11:00-14:00
בבית חיבה  -רחוב הרצוג  ,75ירושלים

עלות ההשתלמות + ₪ 100 :מע"מ
ההרשמה מקוונת בלבד!
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הפניקס משיקה מטריה ביטוחית לעמיתי
קרן הפנסיה שלה

החברה משיקה את "פנסיה  "Wellהמשלבת את המוצרים :פנסיה ,ריסק ומטריה ביטוחית לקרן הפנסיה •
רג'ואן גראייב ,סמנכ"ל בכיר בחברה" :מדובר בבשורה ממעלה ראשונה" > רונית מורגנשטרן

ח
צילום :פאביאן קולדורף ,באדיבות המצולם

ברת הפניקס משיקה את "פנסיה "Well
המשלבת את המוצרים :פנסיה ,ריסק
ומטריה ביטוחית לקרן הפנסיה ,שישפרו
וירחיבו את כיסוי הנכות בקרן.
מהחברה נמסר ,כי "פנסיה  "wellפותחה לאור
הבנת צרכי העמיתים בקרן הפנסיה ותספק להם
מעטפת ביטוחית איכותית יותר תוך שהיא כוללת
בתוכה  3כיסויים.
הראשון הוא כיסוי איכותי לעניין הגדרת נכה
 כיום ההגדרה בקרן הפנסיה אינה כוללת הגדרהשל עיסוק ספציפי (הגדרה מקצועית) .כיסוי זה
מעניק הגדרה עיסוקית כאמור.
השני הוא ביטול תקופת האכשרה  -הכיסוי
כולל ביטול של תקופת האכשרה הקיימת בקרן
הפנסיה לבעיה רפואית קיימת של עד  5שנים
ממועד ההצטרפות לקרן.
השלישי הוא ביטול קיזוז תשלומים מגורם
ממשלתי  -כאשר אובדן כושר עבודה נגרם
מאירוע מזכה המקנה זכאות לתשלום קצבה
ממקור אחר ,הזכאות לקצבת נכות בקרן הפנסיה

רג'ואן גראייב ושי אביסירא

מותנת בתביעת התשלומים המגיעים לעמית
ממקור אחר וקיזוז הכספים אשר מגיעים לעמית
ממקור שלישי .עבור עמית שירכוש כיסוי זה,
הפניקס תשלים את הסכום שקיזזה קרן הפנסיה,
עד לגובה סכום הפיצוי שהיה משולם על ידי קרן
הפנסיה ולכל הפחות  30%מהפיצוי החודשי.
כמו כן" ,פנסיה  "wellמציעה הרחבות נוספות
שניתן להוסיף בהתאם לבחירת העמית כגון:
פרנצ'יזה ,הארכת תקופת המדד להצמדה ,הגדלת
תגמולי הביטוח בתקופת תשלום הפיצוי.

רג'ואן גראייב ,סמנכ"ל בכיר ,מנהל מוצרי
חיסכון ארוך טווח וסיכוני חיים בהפניקס" :מדובר
בבשורה ממעלה ראשונה לעמיתים בקרן הפנסיה
של הפניקס אקסלנס .בשנים האחרונות הפכה
קרן הפנסיה למוצר הפנסיוני המוביל בקרב ציבור
החוסכים במדינת ישראל ובעזרת תוספת המטריה
הביטוחית לקרן ,יוכל העמית ליהנות עתה מכיסוי
נרחב ואיכותי שמותאם למאפייניו .צעד זה הינו
מהלך משולב של הביטוח עם הפנסיה ומצטרף
להיצע המוצרים הטוב והנרחב ביותר עבור סוכני
הפניקס ולקוחותיהם".
שי אביסירא ,סמנכ"ל ,מנהל מטה המכירות
בחטיבת במכירות" :סוכני הביטוח שביקשו
מענה איכותי יותר ללקוחותיהם המבוטחים בקרן
הפנסיה ,יוכלו ליהנות עתה ממוצר משלים המספק
את צרכיהם של הלקוחות ונותן עבורם את המענה
המשלים הטוב ביותר .נמשיך להיות קשובים
לסוכננו ולייצר פתרונות יצירתיים וייחודיים
ובכך להרחיב את סל המוצרים עבורם ועבור
לקוחותיהם".

ועידת עדיף

ב־9־ 10בדצמבר – בכירי הענף פותחים
את  2020בוועידת עדיף
הממונה על הרשות ,מנהלי חברות ביטוח ובתי השקעות ,מפקחים לשעבר ובכירים נוספים ישתתפו בוועידה
 ‰במהלך הערב יוענק גם פרס מפעל חיים ללוי יצחק ויוענקו פרסי נבחרי השנה > רונית מורגנשטרן

ו

עידת עדיף השנתית תיפתח השנה ב־9
בדצמבר ,בערב גאלה חגיגי שכולו הוקרה
לענף הביטוח .הממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון ,ד"ר משה ברקת ,יישא את הנאום
המרכזי בפני כל בכירי התעשייה ,יוענקו תארי
נבחרי השנה  ,2019בהם סוכני השנה ,ויוענק פרס
מפעל חיים ללוי יצחק .עוד יצוינו במהלך ערב
ההוקרה  40שנה לבית ההשקעות מיטב דש ו־40
שנה לקבוצת שקל.
למחרת ,ב־ 10בדצמבר ,ייערך יום הדיונים של
הוועידה .במושב הראשון יערוך רועי ויינברגר,
העורך הראשי של עדיף ,ראיון עם נשיא לשכת
סוכני ביטוח ,סו"ב ליאור רוזנפלד .בפאנל המרכזי
של המושב ישתתפו שני מפקחים לשעבר על
הביטוח ,פרופ' עודד שריג ומאיר שביט ,יו"ר
כלל ביטוח דני נוה ומנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח,

יהודה בן אסאייג.
מושב נרחב יעסוק בהשוואה בין עולמות
ההשקעה המסורתיים לאלטרנטיביים .בין היתר
ירצו גילעד אלטשולר ,בעלים ומנכ"ל משותף
באלטשולר שחם ורמי דרור ,מנכ"ל הלמן אלדובי
בית השקעות.

להתמודד עם האתגרים

פאנל נוסף יתמקד בהרחבת מקורות הרווח
למפיצים .את הפאנל ינחה אבי רוזנבאום ,יו״ר
ברוקר סוכנות לביטוח ,וישתתפו בו ירון שמאי,
משנה למנכ”ל ומנהל חטיבת לקוחות והפצה
בכלל ביטוח ופיננסים; עומר דגני סמנכ”ל שיווק
ומכירות בילין לפידות; מנכ”לית קבוצת שקל
קרן שמיר ,מנכ”ל משותף באגם לידרים איציק

עוז ודני גיגי ,מנהל מחלקת ייעוץ פנסיוני ותכנון
פרישה בבנק הפועלים.
בחלקו השני של הכנס יקבלו הסוכנים כלים
פרקטיים להתמודד עם האתגרים שמציב בפניהם
עולם הביטוח החדש .מסלול ראשון יתמקד
בפרקטיקות לתכנון פיננסי ולפרישה להגדלת
ההכנסות .בין המרצים :אודי אביטל ,יו”ר ועדת
פיננסים ,לשכת סוכני הביטוח; דן דוברי ,ממייסדי
עולם התכנון הפיננסי בישראל; ליאור הורנצ’יק,
סגן ומ”מ נשיא לשכת סוכני ביטוח ואייל פז ,יו”ר
הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה.
במסלול השני ,תחת הכותרת 'ארגז כלים
לאנשי מקצוע' ,ייערכו סדנאות קצרות במגוון
תחומים .בין המרצים :עו"ד עדי בן אברהם ,היועץ
המשפטי ללשכת סוכני הביטוח ויובל ארנון,
מנכ"ל משותף ,ארנון את וינשטוק.
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חובת הגילוי :מדוע נדחתה תביעת
אלמנה בביטוח משכנתה

מבוטח בפוליסה לביטוח משכנתה עבר בין חברה לחברה בטענה שכך יחסוך בפרמיה • כשהחליט
לשים קץ לחייו דחתה חברת הביטוח את תביעתה של האלמנה • חשוב להבין את מידת האחריות
המוטלת על הסוכן ועל החברה בעת מכירת המוצר הביטוחי > עו"ד שלמה ברמץ

ה

קובע" :בביטוח חיים מגיעים תגמולי הביטוח גם
אם האדם שחייו מבוטחים התאבד כעבור שנה או
יותר מכריתת החוזה".
בהחלט חלה על המבטח ו/או סוכן הביטוח
האחריות לידע את המבוטח לעניין סעיף  50לחוק
חוזה הביטוח.
לו היה מדגיש סוכן הביטוח בפני המבוטח כי
ברכישת פוליסת ביטוח חיים חדשה ובמעבר
לחברת ביטוח אחרת ,הוא מאבד את זכויותיו
בפוליסה הישנה ולו היה מדגיש את איבוד

(על אף המעבר מחברה לחברה) משמר את הזכות
באופן שמנין החודשים מיום תחילת הביטוח לא
נפסק במעבר מחברת ביטוח אחת לאחרת .ההיגיון
שעומד מאחורי הנחה זו נובע מהיתרון המהותי
בידע המצוי אצל המבטח והחסר אצל המבוטח .לא
בכדי הוגדר חוק חוזה הביטוח כחוק צרכני.
חברת הביטוח החדשה שמנעה את המידע
מהמבוטח ו/או לא הביאה לידיעת המבוטח את
כל הקשור במגבלת התאבדות "קנתה" את הסיכון
כאילו החריגה לטובת המבוטח את המגבלה
בסעיף  50לחוק.

שאלה עד כמה חייבים סוכני הביטוח
לפרט בפני המועמדים לביטוח את פרטי
המוצר שבו הם מתווכים למבוטחים
נדונה יותר מפעם אחת בבתי המשפט .אלה הטילו
אחריות גם על חברות הביטוח כאשר התברר כי
בפני המבוטח הוצגה תמונה חסרה באשר למוצר
הביטוח שאותו רכש.
בשורות הבאות אספר מקרה שהתגלגל לפתחו
של בית המשפט וכך היה :מוקד מכירות פנה
למבוטח באמצעות הטלפון בלבד בהצעה להחליף
לו את פוליסת המשכנתה .פעולה זו
בוצעה שנה אחר שנה ,כך במשך שלוש
שנים ,כאשר בכל שנה עובר המבוטח
החיסכון בפרמיה דומה לפיתיון בקצה
מחברת ביטוח אחת לאחרת .המוכר
חכה .הדג שבמים מתלבט אם לנגוס
משכנע את המבוטח בטענה מרכזית
בקרס ,מבלי שהוא מודע לעובדה כי
אחת והיא :חיסכון בפרמיה .ואכן המבוטח
ברגע שינגוס בה הוא יצא לאוויר העולם
התפתה שנה אחר שנה ,ובוטח בכל שנה
וימות.
בחברת ביטוח אחרת .הפוליסה הישנה לא
החלטת המבוטח על מעבר לחברת
בוטלה טרם כניסתה לתוקף של הפוליסה
ביטוח אחרת נובעת בראש ובראשונה
החדשה.
מהפיתוי לחיסכון בפרמיה .מצב מסוכן
בבירור שנערך התברר שבהליך המכירה
בו לעיתים המבוטח "משעבד" את ההווה
לא הוזהר המבוטח כי המוטב לא יהיה
תמורת העתיד .פערי המידע בין המבטחת
זכאי לפיצוי במקרה מוות ,באם יחליט
וסוכן הביטוח לבין המבוטח  -גדולים.
המבוטח לשים קץ לחייו בטרם יחלפו
המבטחת והסוכן מודעים או אמורים
להם  12חודשים מיום תחילת הביטוח.
למרבה הצער בשנה השלישית ,כאשר ישנן מצוקות שמתפתחות במהירות למצבים אובדניים | צילוםshutterstock :
לדעת את הסכנה באיבוד זכויותיו של
מבוטח במעבר מחברת ביטוח אחת
עבר המבוטח לחברה ביטוח חדשה ,הוא
לאחרת ,והרי המבוטח ,בעת רכישת
החליט לשים קץ לחייו בטרם חלפו 12
החיסכון בפרמיה דומה
פוליסת ביטוח ,מבקש לקנות לעצמו שקט נפשי
חודשים מיום תחילת הביטוח האחרון.
לפיתיון בקצה חכה .הדג
לעתיד ולא לייצר לו בעיה לעתיד.
תביעתה של האלמנה לקבלת סכום הביטוח
שבמים מתלבט אם לנגוס
הייתי נזהר בטענה שמבוטח הקונה ביטוח מודע
מחברת הביטוח נענתה בדחיה .האלמנה ,על ילדיה
למצבו הנפשי .לא ארחיב בנושא ,אולם ישנן
נותרה עם משכנתה חודשית העומדת על 60%
בקרס ,מבלי שהוא מודע
מצוקות שמתפתחות במהירות למצבים אובדניים
מהכנסתה ,כאשר היא נותרה המפרנסת היחידה.
לעובדה כי ברגע שינגוס בה
כמו כאבים עזים בלתי נשלטים המתפתחים
הוא יצא לאוויר העולם וימות
מאירוע בריאותי .ולכן לא נדון אדם עד שנגיע
למקומו.
התיק התגלגל לפתחו של בית המשפט .בכתב
יפים דבריו של השופט יצחק עמית" :ככל
התביעה עלו מספר טענות כבדות לעצם כריתת הזכות במקרה התאבדות ,המבוטח היה מקבל את
שמצאתי להאריך בתיאור העובדות ובטענות
חוזה הביטוח ,ביניהן :האם זכאי המבוטח לרצף ההחלטה והסוכן היה יוצא ידי חובתו.
חובותיו ואחריותו של סוכן הביטוח רחבות ביותר המבקש ,היה זה כדי להעלות את המודעות לנושא
ביטוח ,והאם חלה חובה על חברת הביטוח,
באמצעות סוכן הביטוח (שמשמש כשלוחה בשלב כריתת חוזה הביטוח במיוחד במצב בו של משטרי האחריות השונים בפוליסות אחריות
מקצועית ,ועל הזהירות המיוחדת הנדרשת
של החברה לעניין כריתת החוזה) ,לציין בפני הפוליסה החדשה תגרום לאיבוד זכויות המבוטח.
רצף הביטוח בא להגן על המבוטח ולשמר במשולש מבוטח־סוכן הביטוח־חברת הביטוח,
המבוטח כי במקרה התאבדות המוטב בפוליסה לא
את זכויותיו .הרי אם היה המבוטח נותר מבוטח בשמירה על רצף ביטוחי".
יהיה זכאי לפיצוי?
תיק זה הסתיים בפשרה מחוץ לכותלי בית
הזכות לקבלת פיצוי מפוליסת ביטוח חיים בפוליסת משכנתה בחברת הביטוח הקודמת
למוטב בפוליסה ,בה המבוטח שם קץ לחייו ,באה ומתאבד בחלוף  12חודשים ,ברור לנו כי המוטב המשפט.
לידי ביטוי מלא בחוק חוזה הביטוח .סעיף  50לחוק היה זוכה בסכום הביטוח למקרה מוות .רצף הביטוח הכותב הוא עו"ד מייצג בענייני ביטוח

משעבד את ההווה

אחריות רחבה

צילום ראש :באדיבות המצולם
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רוצה לדעת מתי הלקוחות עומדים לעזוב
אותך? תתייעץ עם מדען נתונים
רועי פולניצר מסביר מדוע מדען נתונים מבין יותר בסטטיסטיקה ואקונומטריקה מכל איש
מדעי המחשב או מהנדס תוכנה וגם טוב יותר בתכנות מכל סטטיסטיקאי או כלכלן

מ

דע נתונים הוא תחום שבו מסיקים
מסקנות מתוך נתונים .הבעיה שברגע
שמסתפקים בהגדרה הצרה הזו אז
למעשה מעריכי שווי ,אקטוארים ומנהלי סיכונים
אומרים שהם עושים את אותו הדבר והאמת שהם
צודקים .העבודה של הרבה מאוד אנשי מקצוע
היום היא למעשה מדע נתונים מכל מיני היבטים.
השוני בין מדע נתונים לבין הערכות שווי,
ניהול סיכונים ואקטואריה נעוץ במתודולוגיה
הסדורה של מדע הנתונים המכונה מתודולוגיית
 6השלבים ל־( CISPDMתהליך סטנדרטי חוצה־
ענפים לכריית נתונים).

צילום ראש :עמי ארליך

שלב 1

על פי מתודולוגיה ,השלב הראשון בכל פרויקט
מדע נתונים הוא בעצם שלב הבנת הבעיה .בשלב
זה המטרה שלי כמדען הנתונים היא לתרגם את
הבעיה העסקית הניצבת לפניי לבעיה מתמטית,

כלומר ,בעיה שאני הולך לפתור באמצעות כלים
מתמטיים.
לדוגמה ,לפני כשבועיים פנה אליי סוכן ביטוח
ושאל אותי על בעיית נטישת לקוחות .אותו סוכן
ביטוח רוצה לדעת לזהות מתי לקוחותיו עומדים
לנטוש אותו ,לפני שזה קורה .כמדען נתונים
כשאני מתחיל לתרגם בעיה שכזו למספרים אז
מתחילות לעלות לי כל מיני שאלות אחרות,
כמו למשל :מה זה לקוח? לקוח זה מישהו שנמצא
אצלך לפחות שנה? לקוח זה מישהו שמשלם לך
כל חודש? זה מאוד תלוי בענף (ביטוח אלמנטרי,
ביטוח חיים או ביטוח בריאות).
שאלה אחרת היא מה זה נטישה? האם נטישה
זה לקוח שהפסיק לשלם פרמיות? או שנטישה זה
רק לקוח שפדה את הפוליסה? האם נטישה זה אי
חידוש? האם נטישה זה לקוח שהודיע לך שהוא
החליף סוכן? שאלה נוספת היא מה זה בכלל חיזוי
נטישה? האם אתה רוצה שאני אבנה מודל שיתריע

לך חודש לפני? שבועיים לפני? יום לפני? אלו
דברים שצריך להגדיר אותם היטב וכמו גם את
המדדים שלהם.

שלב 2

בשלב השני מדען הנתונים אוסף את הנתונים,
"מנקה" ,מכין ומעבד אותם .בעיה אחת שמאפיינת
את השלב הזה היא בעיית המידע החסר .בבעיה זו
אני נדרש להחליט האם אני משלים את המידע
החסר או פשוט זורק את המידע הלא שלם.
לדוגמה ,נניח שיש לי עמודת נתונים מסוימת
שחסרים בה הרבה נתונים ,האם אני יכול לוותר
על כל העמודה הזאת או שלא?
בעיה אחרת היא בעיית החריגים ,כאשר חריגים
אלו מקרים מאוד קיצוניים .לדוגמה ,נניח שאני
מנסה להבין משהו על הלקוחות של סוכן ביטוח
מסוים שרוב הלקוחות שלו משלמים פרמיות
בסך 300־ 500שקל לחודש ופתאום אני נתקל

Passpor tCard Business
הכניסה שלך לעולם העסקי
בביטוח נסיעות לחו״ל
לפרטים נוספים pcbusiness@passportcard.co.il

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי ( )2014בע"מ ,החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע"מ ,בכפוף לתנאי הפוליסה,
חריגיה וסייגיה ותנאי תוכנית  ,PassportCard Businessבכפוף לחיתום רפואי ,ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות הכרטיס,
ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס ,עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים.



20
02

דעה |

לא לקפוץ למסקנות

בלקוח שמשלם פרמיות בסך  7,000שקל לחודש.
נשאלת השאלה ,האם אני רוצה שמודל החיזוי
שלי ילמד מאותו לקוח? האם החיזויים שלי בעתיד
צריכים לקחת בחשבון לקוח כמו אותו לקוח יוצא
דופן? .אלו שאלות מאוד קשות תחת המטריה הזו
של איסוף ועיבוד הנתונים .סוגיה שעולה בהקשר
של נתונים היא מהם הנתונים הנחוצים לי לבניית
מודל .כי בסופו של דבר הנתונים הגולמיים אינם
מוכנים מספיק כדי שאכניס אותם  As Isלמודל.

שלבים  3ו4-

לאחר שהכנתי את הנתונים לקראת הכנסתם
למודל ,מגיע השלב השלישי במתודולוגיה ,שלב
בניית המודל .נעיר רק כי זהו השלב שבעטיו הרבה
מאוד אנשים לא מבדילים בין מדע נתונים לבין
למידת מכונה .על פי רוב ,החלק של בניית המודל
הוא השלב שבו נכנסת למידת מכונה וכל המודלים
ששומעים עליהם (כגון :רגרסיות ,קלסיפיקציות
וניתוח אשכולות) נמצאים בשלב הזה.
מאחר ולא ניתן להשתמש במודל חיזוי
לפני שעשינו לו תיקוף ,הרי שהשלב הרביעי
במתודולוגיה הוא שלב תיקוף המודל .בשלב זה
אני כמדען מחלק את מאגר הנתונים שבניתי
בשלב השני לשני חלקים ביחס של 30־.70
באמצעות החלק הגדול ( )70%אני מלמד את
המודל ובאמצעות החלק הקטן אני בודק את כושר
החיזוי של המודל ,כאשר פעולה זו נקראת תיקוף.
לעולם אין להעביר מודל ללקוח מבלי לתקף אותו
קודם לכן.
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שלב 5

שלב אחד לפני שאני מעביר את מודל החיזוי
ללקוח ,אני נוהג לבדוק האם המודל שבניתי
ותיקפתי הוא אכן הגיוני .זהו למעשה השלב החמישי
במתודולוגיה ,שלב בדיקת הגיוניות המודל .מדעני
נתונים מקדישים זמן לא מבוטל בלנסות ולהבין מה
המודל שהם בנו ותיקפו אומר להם.
לדוגמה ,מודל הרגרסיה הלינארית ,הנלמד
בתואר ראשון בכלכלה ,מספר לנו סיפור בצורה
מסוימת .מודל עץ החלטה ,הנלמד בתואר שני
במנהל עסקים ,שואל שאלות על מודל הרגרסיה
ונותן אינדיקציות אחרות .וכמובן יש את המודלים
של "למידה עמוקה" ,שקשה מאוד לפרש אותם.
במילים אחרות ,החסם האפקטיבי להעברת המודל
שבנינו ותיקפנו ללקוח הוא בעצם היכולת לפרש
את המודל.
ניקח דוגמה קיצונית שלא קשורה לסוכן ביטוח.
למשל מכונית אוטונומית שיושב בתוכה מודל של
למידה עמוקה שמחליט האם עכשיו כשהולך רגל
עובר מול המכונית צריך לבלום או לא .גם אם
המודל הזה עובד בצורה מצוינת ,עדיין יכול להיות
שאם שאני לא מבין את המודל עד הסוף ולא מבין
מתי הוא טועה  -אני פשוט לא אעביר אותו ללקוח.

שלב 6

מניסיוני ,בכל אחד מחמשת השלבים לעיל,
מדען הנתונים בדרך כלל חוזר אחורה ,מסדר את
הנתונים ,בוחר מודל אחר או עושה תיקוף קצת
שונה והכל בהתאם לנתונים .משעה שסיימתי את

חמשת השלבים הללו ,אני מגיע לשלב השישי,
הלא הוא שלב שילוב המודל .בשלב זה אני מעביר
את המודל ללקוח וממליץ לו היכן עליו למקם את
המודל בתהליך קבלת ההחלטות שלו בארגון.
לסיכום ,הרבה מאוד אנשים חושבים שמדע
נתונים זה רק יישום ,פיתוח ובניית מודלים (קרי,
החלק של למידת המכונה) ולכן הם נוטים לחשוב
שמדע נתונים הוא שם נרדף לסטטיסטיקה.
לעניות דעתי מדובר בטעות ,הואיל וכיום עולם
מדע הנתונים תופס או כל ששת השלבים של
מתודולוגיית ה־ CISPDMכתהליך שלם ולא
רק את השלבים שבהם נכנסת הסטטיסטיקה
לפעולה.
הסטטיסטיקה נכנסת רק בשלבים של איסוף
הנתונים ובניית המודל .למשל ,בשלב איסוף
הנתונים אני משתמש בסטטיסטיקה על מנת
להגיד שמשתנה מסביר מסוים הוא לא משמעותי
או לא אינפורמטיבי מספיק או לחילופין ששני
משתנים מסבירים מסוימים אומרים את אותו
הדבר ולכן אני יכול לוותר על אחד מהם .בשלב
בניית המודל ,למשל ,אני מכוון את המודלים
שאני בונה באמצעות כל מיני הנחות סטטיסטיות
או שאני מכוון את המשתנה המוסבר שלי כך
שיתפלג בצורה מסוימת ,אבל עדיין המרחק בין
מדע נתונים לסטטיסטיקה הוא רחוק.
הכותב הינו מדען נתונים ונחשב מומחה
בתחומי המימון ,ניהול הסיכונים ,האופציות
וההנדסה הפיננסית

רוצה להבטיח ללקוח שלך הגנה "פרפקט"?
בטח שאפשר!

עכשיו במנורה מבטחים:
פנסיה
בקרן הגדולה
והיציבה בישראל

התוכנית הפנסיונית עם ההגנה המקיפה

מטריה
TOP

ריסק

אובדן כושר עבודה
משלים לפנסיית הנכות

ביטוח חיים
פיצוי חד פעמי
למקרה פטירה

רוצה לשמוע עוד על

? פנה למפקח הרכישה במחוז.
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2020

מפת הביטוח והפיננסים מבט לשנת

פונים לעתיד דיגיטלי
פרסונליזציה

ליאור רביב ,משנה למנכ“ל ומנהל
חטיבת הלקוחות וההפצה ,מגדל

DATA

עמיר טל ,מנכ“ל המסלקה
הפנסיונית מבית Swiftness

קובי נבון ,יו“ר הון ליין

INNOVATION

מנחה :טל דן ,מנכ“ל , ISSUEיועצת ארגונית לסוכנויות ביטוח
תומר רובינשטיין ,סמנכ״ל שיווק ופיתוח עסקי ,מגדל
יריב ינאי ,מנהל פיתוח עסקי וחדשנות ,הכשרה
יעל פאר-סגל ,סמנכ“לית ,מנהלת אגף שיווק ותקשורת ,איילון
ענת אבני-פאפו ,מנהלת חדשנות ,מנורה מבטחים

נושאים נוספים בוועידה:
מפת הביטוח והפיננסים לשנת 2020
אתגרים תפעוליים בעולם הפנסיוני
חדשנות ופתרונות טכנולוגיים

ניהול הכסף :אלטרנטיבי מול מסורתי
כיצד להגדיל את מקורות הרווח?
פרקטיקה לנאמני לקוח

לפרטים ולהרשמה

לחברי לשכת סוכני הביטוח :הנחה של  25%ממחיר הכרטיס המלא
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דרוש איש מקצוע
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מתווך היא לא מילת גנאי
כולנו מתווכים לטובת הציבור ,גם רואי חשבון ועורכי דין ,אבל המעבר מתיווך במוצרים
לתיווך בידע הוא המפתח להמשך קיומו של סוכן הביטוח > סו"ב יובל ארנון

ל

מילה "מתווך" יש איזה הקשר שלילי,
משהו שלכאורה יש בו איזו זילות ,ניצול
סיטואציה ועשיית רווח על חשבון השני.
עם זאת ,כאשר מגיע מטעם ארה"ב מתווך ,הוא
מתקבל בשטיח אדום .אבל כשמדובר למשל
במתווך דירות ,מיד יש לזה איזה טעם של
פחיתות כבוד ותחושה של ניצול סיטואציה
לצורך רווח אישי .אגב ,כמה אלפי זוגות חייבים
טובה למתווכים אשר עזרו להם למצוא את דירת
חלומותיהם ולסגור את העסקה לשביעות רצונם?
אמנם יש אנשים שמסוגלים בכוחות עצמם
לכתוב מכתב לרשות מסוימת עם גוון משפטי/
חוקי עליו מבססים את הטיעונים שלהם .מצד
שני ,יש אנשים אשר לצורך אותה פעולה נדרשים
להגיע לעו"ד ,שיודע לתווך בין הידע שרכש
לבין רצון הלקוח ולהעלות את התוצאה על מכתב
מסוגנן כנדרש.
יש אנשים שיודעים להגיש דו"ח שנתי למס
הכנסה באופן אישי וללא כל עזרה ,או לבצע
הנהלת חשבונות לבד ,מצד שני יש כאלה
שזקוקים לרו"ח כדי להכין דו"ח שנתי .גם רו"ח
עוסק בתיווך .תיווך של ידע.

תיווך במוצרים ובידע

אם נחלק באופן כללי את עולם המתווכים ,הרי
שיש סוג של תיווך במוצרים ויש סוג של תיווך
בידע.
מעטים מאוד יודעים לעשות את שני הדברים
וסוכני הביטוח הם מהבודדים שיודעים לעשות
זאת .השאלה הנשאלת היא על מה בעתיד צריך
לשים את הדגש בתיווך ,האם על המוצרים או על
הידע?
חוק חוזה הביטוח וחוק הפיקוח על עסקי ביטוח,
מגדירים את סוכן הביטוח כמי שעוסק בתיווך
ביטוחים; מאידך ,פסיקות של בתי המשפט בשנים
האחרונות רואות בסוכן הביטוח גם שליח ,נאמן
של לקוחותיו ,ועוד חובות אשר חלקן כלפי
היצרנים – המבטחים וחלקם כלפי המבוטחים;
מצב מאוד בעייתי ולא סימטרי יחסית למקצועות
אחרים בתחום הצווארון הלבן הקיימים בשוק.
מצד אחד סוכן הביטוח הוא שלוח המבטחת
במקרים כגון המו"מ לקראת כריתת חוזה הביטוח,
כריתת החוזה עצמה ,חובת הגילוי ,קבלת דמי
ביטוח וקבלת הודעות מאת המבוטח .מצד שני
במסגרת דיני שליחות חייב הסוכן בנאמנות
כלפי לקוחותיו ,הימנעות מנאמנות כפולה,
לגלות ללקוחותיו כל ידיעה ומידע ולתת להם
דין וחשבון על פעולותיו ועוד .למעשה תפקידו
לשמש כשלוחו של הלקוח .אין ספק שזהו מצב
אבסורדי שאולי אף גובל בפיצול אישיות על כל

כמה אלפי זוגות חייבים טובה למתווכים אשר עזרו להם | צילוםshutterstock :

המשתמע מכך.
ככל שאנו מתקדמים על ציר הזמן ,והדיגיטציה
והטכנולוגיה מתפתחות בקצב מסחרר ,חלק
מהמוצרים אשר בזמנו היה נדרש לשיווקם סוכן
ביטוח ,מונגשים כיום ללקוחות בערוצי הפצה
ישירים ,עוקפי סוכן ולמעשה פעולת התיווך של
הסוכן מצטמצמת וכך גם עמלתו בהתאם.

מעטים מאוד יודעים לעשות
את שני הדברים וסוכני הביטוח
הם מהבודדים שיודעים לעשות
זאת .השאלה הנשאלת היא
על מה בעתיד צריך לשים
את הדגש בתיווך ,האם על
המוצרים או על הידע?
במציאות של היום וזו שתהיה בעתיד התיווך
במוצרים ילך ויצטמצם אצל סוכני הביטוח כמו
אצל לא מעט בעלי מקצועות אחרים אשר עסקו
בתיווך מוצרים.

העתיד :תיווך בידע

לאור תופעה זו המשקל בפעילות הסוכן צריך
לעבור לתיווך בידע תוך מתן נאמנות ללקוחותיו
בלבד וקבלת תשלום מהם ,וזאת על חשבון תיווך
במוצרים אשר ימשיכו להיות חלק מארגז הכלים
שלו ,אבל חלקם ילך ויקטן ובהתאם גם ההכנסה
מתחום זה.
ואז פיצול האישיות יעלם ,חובת השליחות

והנאמנות תהיה אך ורק מול הלקוחות על כל
המשתמע מכך כולל גם התגמול .אך כדי להגיע
למצב זה עוד ארוכה הדרך ונדרשים הרבה
פעולות ומהלכים בכדי להכשיר את הקרקע .מה
שברור לכל מי שמנתח את המציאות הקיימת
והעתידית ,התיווך במוצרים ילך ויקטן ,ואילו
התיווך בידע ילך ויגבר.
אין לי ספק שבעתיד אצל אלו שישכילו לבצע
שינויים והערכות נכונה נראה תהליכים מקבילים
במספר מישורים ,אתרי אינטרנט בבעלות
הסוכנים ,אליהם יוכלו להיכנס לקוחות ולרכוש
מוצרים אשר נדרשים להם ביום יום ובצורה קלה
וידידותית ,ממש כמו כניסה היום לאתר בבעלות
רשת מזון ,ומדובר כאמור במוצרים פשוטים
ביותר ,אשר לא נדרש תחכום יתר במכירתם.
לרשות הלקוח יהיו סימולטורים פשוטים להשוואה
והוא יבחר את המוצר המתאים לו ולכיסו .הסוכן
יזוכה בעמלה מינורית מהסיטונאי על המוצר,
ובמקביל יתפרנס מתחום התיווך בידע ,עטיפת
הלקוח במעטפת ידע נרחבת ומקיפה מניהול
הדרוג הפיננסי של הלקוח ,ועד יעוץ לפרישה,
בניית קרנות הון עתידיות ,משכנתאות רגילות
והפוכות ועוד.
כולנו מתווכים ,אבל המעבר מתיווך במוצרים
לתיווך בידע הוא המפתח להמשך קיום סוכן
הביטוח בעתיד ולאפשרות להתפרנס בכבוד
בעולם מקוון אשר מייתר חלק מפעילות מתווכי
המוצרים בכל התחומים.
הכותב הוא מנכ"ל משותף "ארנון את
וינשטוק"

משולחנו של היועמ"ש
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הגנה על פרטיות הלקוחות:
כך תעשו את נכון
סוכנות וסוכני הביטוח נחשפים למידע הרגיש ביותר ביחס ללקוחותיהם ,הסוכן הוא איש האמון של
לקוחותיו ,ולכן עליו לעשות את כל המאמצים לשמירה על פרטיותם > עו"ד עדי בן אברהם

ב

טור השבוע אני רוצה להתייחס לנושא
שעולה בהערכות לביקורת ויישום
הוראות הדין שאני מבצע ,פעם אחר
פעם ,בנוגע לדרישה הקיימת בחוזר שירות
ללקוחות סוכנים ויועצים ,לפיה יש לפעול
להגן על פרטיות הלקוחות מחד וכן בחוק הגנת
הפרטיות ורישום מאגרי מידע מאידך.
חשוב לזכור ,סוכנות וסוכני הביטוח נחשפים
למידע הרגיש ביותר ביחס ללקוחותיהם ,הסוכן
הוא איש האמון של לקוחותיו ,ולכן עליו לעשות
את כל המאמצים לשמירה על פרטיותם.
התשתית החוקית החלה על סוכני הביטוח
מחייבת הן רישום מאגרי מידע והן הסדרת
מערכות המחשוב בצורה מאובטחת ונכונה.
על נושא הגנת הפרטיות למדנו החודש בתביעה
ייצוגית שנדונה בבית המשפט בנוגע לטענה
שהועלתה כלפי סוכנות לביטוח וחברת ביטוח,
לפיה הסוכנות מפרה את פרטיות לקוחותיה
בניגוד להוראות חוק הגנת הפרטיות ,חוק האזנת
סתר ועוד.
התובע הייצוגי טען כי הוא רכש פוליסת ביטוח
נסיעות לחו"ל ,ובעת שאירע מקרה הביטוח בחו"ל
הוא יצר קשר עם הסוכנות אשר קישרה אותו
עם רופא ,אלא שהתברר לו שבמהלך כל שיחתו
עם הרופא נכחה על הקו ,ללא ידיעתו ,נציגת
הסוכנות.
משכך טען התובע כי הסוכנות מקליטה שיחות
של מבוטחים עם רופאים תוך הפרת חובת הסודיות,

מאזינה לשיחות המבוטחים עם הרופאים ,מעבירה
את המידע לחברת הביטוח ,ולא רושמת מאגר
מידע על השיחות.
הסוכנות השיבה כי העובדה שהשיחה מוקלטת
על ידה נמסרה לתובע .כמדיניות ,הסוכנות
מתעדת את השיחות ואין איסור לפעולה זו אלא
ההיפך הוא הנכון ,וכן ציינה הסוכנות כי מאגר
המידע שלה רשום כדין.
חברת הביטוח השיבה כי שיחות הטלפון הן חלק
אינהרנטי מהליך התביעה למימוש הזכויות על פי
הפוליסה ביחס למבוטחים השוהים בחו"ל .חברת
הביטוח הוסיפה בין יתר טענותיה כי אף היא

… נקודה למחשבה
מידע רפואי שמגיע בדרכי התקשורת
השונות למשרדכם מטעם הלקוחות ,ונמצא
כרגע על השולחן של אחד העובדים,
על שולחנכם  -זכרו כי מדובר על מידע
אישי ,חסוי ורגיש ולכן עם סיום הפעילות
ביחס לאותם מסמכים רגישים ,יש לפעול
לאבטח אותם במקום שלא יהיה גלוי
ללקוחות אחרים ו/או לגורמים אחרים
שאינם נחוצים לשם הטיפול הביטוחי.

מחזיקה במאגר מידע רשום כדין.
בית המשפט ,לאחר שבחן את הנתונים נשוא
התביעה ,קבע כי אין מדובר על עילה אישית
הקמה לתובע הייצוגי .מעיון בתמלילי השיחה
עולה כי התובע ידע על נוכחות הנציגה על הקו.
כך למשל ציינה הנציגה "אני מעלה את הרופא"
כלומר ,הרופא יצורף לשיחה והתובע היה מודע
לכך שהנציגה של הסוכנות על הקו .יתרה מכך,
עצם הפנייה מהווה בקשה למימוש זכויות של
המבוטח במסגרתה הוא מוותר מכללא על טענת
החסיון לשם בירור תביעתו.
בית המשפט מחדד את חוזרי רשות שוק ההון
המחייבים תיעוד כאשר אחת השיטות לתיעוד
הינה הקלטה ,ואף מקבל את עמדת הסוכנות כי
הערוץ המרכזי לתקשורת עם לקוחות השוהים
בחו"ל הינו תקשורת טלפונית.
בית המשפט מדגיש כי הוכח בפניו כי הן
הסוכנות והן החברה מחזיקות מאגרי מידע
רשומים כדין ברשות להגנת הפרטיות ומשכך
לאחר שטענותיו של התובע לא הוכחו ,דוחה בית
המשפט את התביעה במלואה ומחייב את התובע
בתשלום הוצאות נכבדות.
לסיכום :תרשמו את מאגרי המידע שלכם .אגב,
ניתן לעשות זאת בעצמכם ,אך מומלץ להתייעץ
עם גורם בעל נסיון בתחום.
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני
ביטוח

שקוף שהיה כיף
לחגוג אתכם !60
חברת אילן קארגלאס מודה לכל באי
ובאות כנס אלמנטר ,היה כנס מרשים,
מקצועי ,מעשיר ומהנה כאחד.
להתראות בכנס הבא.

החברה הגדולה והמובילה בתחום זגגות הרכב בישראל מאז  *6620 !1960מכל טלפון
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ביטוח בעולם

דוד ליפקין

השוד הגדול בהיסטוריה:
נגנבו חפצי אמנות ממוזיאון
גרמני

כ

נופית גנבים הצליחה לפרוץ למוזיאון דרזדן בגרמניה ולגנוב
תכשיטי יהלומים בשווי של מיליארד אירו.
תכשיטי היהלומים הם מהמאה ה־ 18והשווי שלהם נאמד ביותר
ממיליארד אירו .חוקרי משטרה וחברות ביטוח מנסים מאז יום שני
השבוע לגלות את עקבות הכנופיה שהצליחה לשדוד את האוצר
האמנותי היקר .אנשי הכנופיה הצליחו להיכנס למוזיאון באמצעות
שבירת חלון שדרכו הבריחו את תכשיטי היהלומים.
הכנופיה מנתה שני גנבים
שצולמו על ידי מצלמות.
אולם ,הגנבים אירגנו בריחה
מהירה למוזיאון באמצעות
רכב שהמתין בחוץ.
זמן קצר לאחר שהתגלתה
הגניבה ,נשמעו האשמות על
אמצעי ביטחון מיושנים .מוזיאון דרזדן
סידורי ביטחון כושלים של
למוזיאון .מומחי ביטוח טענו
שניתן היה למנוע את הגניבה של החפצים היקרים .הם גרסו ,שנקיטת
אמצעי ביטחון מתוחכמים ,מגובים באינטרנט ,היו יכולים למנוע אותה.

למשרד ביטוח בהרצליה דרוש סוכן ביטוח עם
התמחות מרכזית בתכנונים פנסיונים ,מיסוי קופ"ג,
תהליכי פרישה .מודל שותפות פורץ דרך בענף .קורות
חיים למיילibn1976@gmail.com :
דרושה רפרנטית ביטוח חיים בקרית אונו ,לטיפול
בתיק קיים ,משרה מלא לפרטים :ליובל מור
054-7179599
למשרד ביטוח מצליח בפתח תקוה דרוש/ה חתם/ת
ביטוח עסקים ואחריות מקצועית כולל חידושים
ומכירות בעל/ת ידע במערכות חברות הביטוח.
משרה מלאה /חלקית תנאים טובים למתאימים עם
אפשרויות קידום .המשרה עם בסיס ובונוסים גבוהים
למתאימים זריזות ,תודעת שירות גבוהה ,יכולת מו''מ
מול עסקים .ניסיון בחיתום עסקי – חובה .ידע במכירות
וניסיון מסחרי – יתרון .קורות חיים נא לשלוח ל:
jobs@yeadim-bit.co.il
לסוכנות ביטוח מובילה בגן יבנה דרוש/ה פקיד/ה
לביטוח אלמנטרי הכולל רכב ,דירה ועסקים .ידע בביטוח
חיים יתרון  .ניסיון חובה.ניסיון בנתינת שירות מכירתי
ללקוחות קיימים וחדשים .תנאים מצוינים ושעות עבודה
נוחות.קו"ח למייל B@BD2.CO.IL :
למשרד לתכנון פיננסי באשדוד דרוש סוכן/ת ביטוח בעל
רשיון  .המשרד יעניק מעטפת כוללת של תפעול  .מתאים
למי שמחפש בית חם ומסלול להתפתחות אישית קורות
חיים נא לשלוח לכתובתplan@asee.co.il :
סוכנות ביטוח מובילה בגן יבנה דרוש/ה למשרה מלאה
פקיד/ה לביטוח אלמנטרי הכולל רכב ,דירה ועסקים
ניסיון בנתינת שירות מכירתי ללקוחות קיימים וחדשים,
 7שנים ניסיון מינימום .תנאים מצויינים ושעות עבודה
נוחות .קורות חיים למייל b@bd2.co.il

האיחוד האירופי בוחן הנהגת
ביטוח פיקדונות

מ

דינות האיחוד האירופי שוב בוחנות מחדש את עמדתן ביחס להנהגת
ביטוח פיקדונות בבנקים כמהלך לחיזוק האיחוד הכלכלי והמוניטרי
של אירופה .זאת אחת המסקנות מהמשבר הפיננסי שפקד את מדינות אירופה
בעשור האחרון.
למעשה ,גרמניה היא מדינת
המפתח ביחס לקידום המהלך
של הנהגת ביטוח פיקדונות.
עד לאחרונה היא הסתייגה
מהנהגת ביטוח פיקדונות
בבנקים במדינות האיחוד
האירופי ,מתוך חשש שנטל
המימון של ביטוח הפיקדונות
יפול על מערכת הבנקאות
הגרמנית.
ביטוח פיקדונות .יסייע בקידום הכלכלי של
האיחוד | צילומיםShutterstock :
אבל הגרמנים בוחנים מחדש
עמדתם .שר האוצר הגרמני אולף שולץ הביע באחרונה עמדה חיובית לגבי
הצורך בהנהגת ביטוח פיקדונות .הוא גורס שמהלך כזה יסייע בקידום האיחוד
הכלכלי והמוניטרי של מדינות האיחוד האירופי .לכן ,הוא פועל כדי שמוסדות
האיחוד האירופי יאמצו מתווה של הנהגת ביטוח פיקדונות בבנקים במדינות
האיחוד האירופי.

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים
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בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

לסוכנות ביטוח צעירה ושאפתנית בחיפה דרוש/ה
מנהל/ת תחום אלמנטאר במסגרת התפקיד טיפול
בביטוחי רכב ,דירה ועסק .אנחנו מחפשים עובד/ת
חרוצים ,עצמאיים בעשייה ובעלי ראש גדול ונכונות למתן
שירות מעולה ללקוחותינו .חושבים שאתם מתאימים
? נשמח לפגוש אתכם .לפרטים ניתן לשלוח קו"ח ל :
yossi@varssano.co.il
דרוש/ה לתפקיד שירות לקוחות (לא מוקד) בסוכ' ביטוח
בשרון ,משרה מלאה א-ה  ,08:15-17:00חובה ניסיון
בשירות לקוחות בביטוחי בריאות /חיים ,יתרון ליוצאי
סוכנויות ביטוח .התפקיד כולל :מענה לשיחות יוצאות/
נכנסות ,טיפול בעדכון שינויים בפוליסה ,הסבר כל כיסויי
הפוליסה ,הסבר גבייה וטיפול מול חברות הביטוח/
בנקים .נדרש אוריינטציה מכירתית /ראש גדול /אחריות
ומסירות/נעימות והקשבה .בונוסים תמריצים ועוד ..שכר
גבוה למתאימים .אווירה חמה ומשפחתית ,הפקות אירועי
גיבוש חברה ,הכשרות במקום .לשליחת קו"ח
 , jobs@ins2000.co.ilאו  052-4175111בוואטאפ
תפקיד שימור לקוחות (לא מוקד) .משרה מלאה א-ה
 .08:15-17:00חובה ניסיון בשימור לקוחות בביטוחי
בריאות /חיים  .יתרון ליוצאי חברות ישירות .שכר גבוה
למתאימים  ,יעדי מדרגות ובונוסים .נדרש אוריינטציה
מכירתית /ראש גדול /אחריות ומסירות/נעימות
והקשבה .בונוסים תמריצים ועוד  -שכר גבוה למתאימים.
אווירה חמה ומשפחתית ,הפקות אירועי גיבוש חברה,
הכשרות במקום .לשליחת קו"ח . jobs@ins2000.co.il
או  052-4175111בוואטאפ

שכירות משנה
סוכנות ביטוח בצמיחה מציעה :עמדת עבודה כולל
הכול ב  ₪ 1200לחודש כולל חניה ,חדרי עבודה
כולל  2חניות בין  .4000₪/ 3000כולל ליווי מקצועי,
מיקום מנצח לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון

03־052 9591333־052/ 7703399־ 4526944מייל:
office@beyahad־ins.com
מפרטי להשכרה משרד ברחוב החילזון  15ש גן,
משופץ אדריכלית ,מפואר ,תקרות גבוהות ,מואר,
קומת קרקע עם גינה אחורית ,יש מטבחון ,באמצע
 4חברות ביטוח ,סופר מרכזי .חדר פרטי  15מטר
־ מחיר  1,500שקל ,כולל ארנונה ,אחזקה ,מים
וחשמל .יש אפשרות ל־ 2חדרים 40 ,מטר ,מחיר
 3,000שקל ,כולל ארנונה ,אחזקה ,מים וחשמל כולל
חנייה אחת .קרן דבורא 054־4225655
להשכרה משרד 2חדרים 40 ,מ' ,קומה  ,2ברח' תל חי
בכפר־סבא .מיידי ,כולל ריהוט 052־2891841
בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים
לכניסה מיידיתעד  75מ"ר ניתן לשכור גם חדר אחד.
לפרטים ארז לוי 039520400 , 0547966694
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 052־shlomo@ks .2944888־ins.co.il

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 !!!
תתקשרו.המייל שלי gil@beyahad־ins.com
הנייד שלי לפרסום 0527703399
סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש תיקי
ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות
מובטחת לפרטים haybit@haybit.co.il :נייד:
0542144567
אורגל 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.

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח מציעה שירותי משרד ותפעול לסוכנים מול
חברת כלל  ,ברמה גבוהה בתחום הפנסיוני  ,ביטוחי חיים
ובריאות במגוון דרכי התקשרות אטרקטיבי מאוד לבירורים
 054-3073833שוקי mayyona04@gmail.com
רוצה לחזק את המשרד? להקים אגף חדש? (חיים /
אלמנטרי /בריאות)? מתלבט אם למכור את התיק?
פגישה ללא התחייבות .נתן ־ 052־ 9770368או במייל:
7305550@gmail.com

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה
ראובן קמיל על פטירת

אימו

ז"ל

שלא תדע עוד צער

