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ביטוח ופיננסים

תשואה חיובית
הממונה על שוק ההון 

בבקשה להארכת מגבלת 
כפל דמי הניהול בחסכונות 

הפנסיונים < עמ' 4 

חשיבות התיעוד
עו"ד עדי בן אברהם על הפער 

שבין האמור ברישיון הרכב לבין 
האמור בפוליסה • מה לבדוק לפני 

שמציעים מוצר ללקוח < עמ' 17 

השקעה אלטרנטיבית
הכשרה מרחיבה פעילות 

בענף ההשקעות: רוכשת חלק 
בחברת מימון פרוייקטי נדל”ן

< עמ' 6 

 רוזנפלד 
:MDRT בכנס 

"להקים 
מתחרה 

למסלקה 
הפנסיונית"

נשיא הלשכה, שנאם 
בכנס MDRT ישראל, 
אמר כי צריך לאפשר 

לסוכני הביטוח לפנות 
לגוף נוסף ‰ בכנס, 

שנערך השבוע בזיכרון 
יעקב, השתתפו כ־160 

איש ‰ אלברט גבאי, 
יו"ר הארגון בישראל: 

"חברי המועדון הם 
הנבחרת המקצועית 
המובילה את תחום 

ביטוחי החיים" < עמ' 2 
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ביטוח 
ופיננסים

 קשיים בתפקוד המסלקה הפנסיונית: 
נשיא הלשכה קורא להכנסת מתחרה 

רוזנפלד התייחס לתפקוד המסלקה במסגרת נאומו בכנס MDRT שנערך השבוע ‰ "נפנה לרשות התחרות 
ואם צריך נוביל חקיקה" ‰ אלברט גבאי, יו"ר MDRT ישראל אמר בכנס: "MDRT זהו תו תקן למקצוענות, 

יושרה והצלחה. סוכנים שמגיעים לכנס מגדילים את הכנסתם" < רונית מורגנשטרן

ליאור נ סו"ב  ביטוח,  סוכני  לשכת  שיא 
למסלקה  מתחרה  להקים  קרא  רוזנפלד, 
רוזנפלד  אמר  הדברים  את  הפנסיונית. 
ישראל   MDRT ארגון  בכנס  שנשא  בנאום 
ג' במלון אלמא שבזיכרון יעקב.  שהתקיים ביום 
לדבריו, בשבוע החולף המסלקה מתקשה לתפקד 
ולשרת את סוכני הביטוח. "במסלקה הפנסיונית 
הטעויות חוזרות בכל תקופה קצובה. כבר שבוע 
שהיא לא עובדת. המסלקה היא מונופול שהוקם 
ב־2012 ברישיון על פי חוק עד לשנת 2022. אותו 

מונופול צריך לפוג".
שמדובר  "למרות  הלשכה:  נשיא  אמר  עוד 
הזה.  בנושא  לעשות  מה  יש   - חוקי  במונופול 
בכוונתנו לפנות לרשות התחרות על מנת לקצר 
את התקופה שניתנה לאותו מונופול. את התחום 
שגם  כך  נוסף  גוף  של  לכניסה  לפתוח  יש  הזה 
במסלקה  מתחרה.  יהיה  הפנסיונית  למסלקה 
הפנסיונית צריכים לדעת שסוכני הביטוח יכולים 

לפנות לגוף נוסף".

נלחם בכל האמצעים 
נשיא הלשכה התייחס גם לכוונת חברות כרטיסי 
האשראי להיכנס לתחום הביטוח ולהתחיל למכור 
שאנו  נוספת  מלחמה  "זו  לציבור.  ביטוח  מוצרי 
מתמודדים איתה. משבר ביטול פוליסות הסיעוד 
הפרטיות שאנו מתמודדים איתו כיום הוא משחק 

ילדים - אם ניתן לתרחיש הזה להתממש".
האשראי  שחברות  להיות  יכול  "לא  לדבריו, 
ששולטות בכל מה שקשור להתנהלות הכלכלית 
שלנו ייכנסו לענף הביטוח. הן יודעות עלינו הכל 
כבר היום. גם בנושאי הביטוחים. הן יודעות מתי 
מתחדשים ביטוחי הרכב שלנו משום שהן רואות 
יודעים  אז   .12 מתוך  ה־11  בתשלום  כשמדובר 
חברות  הרכב.  ביטוח  מתחדש  הבא  שבחודש 
אנחנו  שם.  להיות  צריכות  לא  האשראי  כרטיסי 
וגם  הפוליטיים  גם  האמצעים,  כל  את  נפעיל 
המשפטיים, כדי למנוע את הרעה החולה הזאת".

נבחרת ביטוחי החיים
איש,  כ־160  השתתפו  ישראל   MDRT בכנס 
בינהם מנכ"ל מגדל דורון ספיר ובכירים נוספים, 

בישראל.  היוקרתי  המועדון  מחברי  כ־100  וגם 
ישראל,   MDRT יו"ר  גבאי,  אלברט  "לדברי 
המונה  המועדון  חברי  של  גדול  ברוב  מדובר 
כיום 129 חברים. עוד מסר כי בכנס השתתפו 56 
סוכנים המועמדים להרשמה במועדון, והוא מקווה 
שכ־30 מהם יצורפו בשנה הקרובה. חברי המועדון 
הם סוכנים מתחומי החיים, פנסיה ובריאות שלהם 
הכנסות מעמלות בסך 340 אלף שקל לפחות: "זו 
הנבחרת שמחזיקה 75% מביטוחי החיים בישראל", 

מדגיש גבאי.
בדברי הברכה שלו אמר גבאי למשתתפי הכנס: 
"הגדלנו את מספר החברים בארגון, בנינו תהליך 
מובנה של קירוב חברות הביטוח לפלאי הארגון 
מתוך כוונה ברורה למקצוענות, התחלנו בתהליך 
ממשיכים  ואנחנו  צעירים  חברים  גיוס  של 
ומרתקים  מקצועיים  עיון  ימי  וליצור  להתאמץ 

.MDRTלפי מורשת ה־

1 באירופה  "שמרנו על מעמדנו בעולם כמס' 
עם מספר החברים הגבוה והחשוב מכל - כמעט 
את התשוקה  החברים שחוו  את מספר  והכפלנו 
כיו"ר  שמבחינתי,  השנתי,  בכנס  והעוצמות 
MDRT ישראל, זו פסגת הקריירה של כל סוכן 

ביטוח חיים, פנסיה, בריאות ופיננסים.
מ־90  חברים   77,000 היום  מונה  "הארגון 
העצמאי  המקצועי  הארגון  זהו  שונות.  מדינות 
חבריו  כל  את  לשנה  אחת  מחדש  שבוחן  היחיד 
המועמדים לפי אמות מידה וקריטריונים נוקשים 
ורק אם עמדנו בהם בקשתינו מתקבלת. מחקרים 
סוכנים  כי  מעידים  חבריו  בקרב  הארגון  שערך 
אשר מגיעים אחת לשנה לכנס השני מגדילים את 
הכנסתם בעשרת אחוזים בשנה. אני חוזר ומדגיש 
את  ירגיש  שייסע  מי   - מחדש  פעם  בכל  זאת 
השינוי. MDRT זהו תו תקן למקצוענות, יושרה 

והצלחה". 

רוזנפלד: "לא יכול להיות שחברות האשראי ששולטות בכל 
מה שקשור להתנהלות הכלכלית שלנו ייכנסו לענף הביטוח. 
נפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותנו כדי להלחם בכך"

אלברט גבאי עם אנשי MDRT ׀ צילום: גיא קרן



אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המותאם לצורכי הלקוח.

זוהי קריאה אחרונה לעצמאים
להפקדות סוף השנה! 

סוכנים

שנת 2019 עומדת 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 >>

http://bit.ly/2OQOfvh


| 5 בדצמבר 42019  02  02  02  02  02  פנסיה ׀ ניהול השקעות

ההון ה שוק  על  ממונה 
מבקש  ברקת  משה  ד"ר 
בשנתיים  את  להאריך 
נוספות את ההגבלה על שיעור דמי 
ניהול החיצוניים העומד על 0.25% 
של  המשוערך  השווי  כל  מסך 
קיבלו  ההון  בשוק  המשקיע.  נכסי 
מאחר  רצון  בשביעות  ההודעה  את 
שחששו כי ברקת יוריד את התקרה.
חיצוניים  ניהול  בדמי  מדובר 
מנהלי  כאשר  מהעמית  הנגבים 
ומנהלי  זרים  בגופים  נעזרים  קרן 
כדי  בחו"ל,  גם  אחרים,  השקעות 
להשיא תשואה לקרן. יש לציין, כי 
גביית דמי הניהול הנוספים הביאו 
למספר תביעות ייצוגיות בשנתיים 
מיליארדי  של  בהיקף  האחרונות 
שאין  טוענים  התובעים  שקלים. 
עיגון חוזי בתנאי הפוליסה לגביית 
דמי הניהול הנוספים, למרות שהיא 
נעשתה בהיתר של רשות שוק ההון. 

עוד טוענים התובעים כי התשלום עבור השימוש 
בעזרה חיצונית צריך להיעשות על חשבון מנהל 

הקרן. 
בטיוטת תקנות שפרסמה הרשות בשבוע שעבר 
הממונה  כשהגבילה   ,2014 מאז  כי  מציינת  היא 
דאז דורית סלינגר את היכולת של מנהלי הפנסיה 
לגלגל על החוסכים עלויות ניהול נוספות מעבר 
הרשות  בוחנת   - שלהם  השוטפים  הניהול  לדמי 

הגופים  בקרב  ההוצאות  מגבלת  של  יישומה  את 
על  ההגבלה  כי  מעלה  היישום  בחינת  המוסדיים. 
בעלת  היא  חיצוניים  ניהול  דמי  תשלום  גביית 
משמעות חשובה, אך עדיין קיים חשש כי שיעור 
של 0.25% דמי ניהול הוא שרירותי ועלול לפגוע 

מהותית בהרכב תיק הנכסים של העמיתים.
אותה  "הבחינה  לטיוטה:  ההסבר  דברי  פי  על 
הממצאים  אולם  הסתיימה,  טרם  הרשות  מבצעת 

הרשות,  הגיעה  אליהם  הראשוניים 
הראשוניות  המסקנות  את  מניבים 
הבאות: התנהלות הגופים המוסדיים 
ההוצאות  לשיעור  הנוגע  בכל 
העמיתים,  על  המושתות  הישירות 
מבוקרת  התנהלות  פניו  על  הינה 
ההשקעה  כי  מסתמן  ואחראית;  
באפיקים הנושאים הוצאות ישירות 
ההוצאות,  במגבלת  נכללות  אשר 
על  חיובית  השפעה  בחובה  טומנת 

תשואות המסלולים.
לב  ובשים  האמור,  כל  "לאור 
עתידה  השעה  שהוראת  לעובדה 
לפקוע בסוף שנת 2019, ולשיעור 
הגופים  של  בפועל  הניצול 
ההוצאות  מגבלת  את  המוסדיים 
העיקריות,  בתקנות  הקבועה 
השעה  הוראת  את  להאריך  מוצע 
דומה  באופן  נוספות  בשנתיים 
זאת  היום.  עד  שנעשו  להארכות 
על מנת לאפשר לרשות להשלים 
שיתוף  תוך  בנושא,  המחקר שנערך  את  לעומקו 
בחשבון  הבאה  לצד  ומהעולם,  מהארץ  מומחים 
צפי  בחינת  כגון  עתיד  פני  צופות  מגמות  של 
התפתחות שיעור ההשקעה של הגופים המוסדיים 
בחו"ל. עם סיומו של המחקר כאמור תביא הרשות 
בפני שר האוצר ובפני ועדת הכספים של הכנסת 
יישמו את מסקנות  נוסח מוצע של תקנות אשר 

הליך הבחינה".

ד"ר ברקת: להאריך בשנתיים את מגבלת דמי 
הניהול החיצוניים בחסכונות הפנסיוניים 

מדובר בדמי ניהול נוספים בשיעור 0.25% בגין הוצאות על רכישת ניהול השקעות מקצועי מצדדים 
שלישיים < רונית מורגנשטרן

 ד"ר ברקת. התקרה נשארת | צילום: באדיבות הלשכה
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של ב המשנה  ביטוח  ברוקר  מארש,  כירי 
הגיעו  בישראל,  הביטוח  חברות  מרבית 
השבוע לארץ לרגל ציון 20 שנות פעילות 
של חברת הבת, מארש ישראל. לאירוע שהתקיים 
בתל אביב הגיעה משלחת של כ־30 אנשי מארש 
העולמית, בראשם מנכ"ל מארש אירופה, זיגמונד 
פריג, והוזמנו אליו לקוחות החברה ובכירי המשק 

ועולם הביטוח הישראלי. 
מארש ישראל הינה חלק מתאגיד מארש מקלנן, 
בלמעלה  הפועל  בעולם  הגדול  הביטוח  ברוקר 
ב־560  עובדים  אלף  כ־75  מעסיק  מדינות,  מ־130 
משרדים ובעל הכנסות שנתיות של כ־17 מיליארד 
גם מבטחת המשנה של מרבית  היא  דולר. מארש 
היחידי  הגוף  והיא  המקומיות  הביטוח  חברות 

בישראל הממוקד אסטרטגית בסקטור העסקי.
פתרונות  מציעה  בינלאומי,  כברוקר  מארש, 
רכוש  ביטוחי  לרבות:  ביטוח,  תחומי  במגוון 
וחבויות, קבלנים, אחריות מקצועית, דירקטורים, 
קליניים,  ניסויים  מוצר,  חבות  סייבר,  סיכוני 

לחו"ל,  נסיעות  אישיות,  סיכוני אשראי, תאונות 
חטיפה וכופר וכן מגוון פתרונות שאינם נגישים 

בשוק הביטוח המקומי.
מנכ"לית מארש ישראל, נעמי גיסר נתן מסרה 

בהן  פעילות,  שנות   20 לציין  נרגשים  "אנו  כי 
מעולם  משמעותי  לחלק  ישראל  מארש  הפכה 
היא הבעת  בכירי מארש  הגעת  הביטוח המקומי. 
אמון של החברה בשוק הישראלי, חיזוק מחויבות 
החברה העולמית למארש ישראל והמשך תמיכה 
תוך  מציעים,  שאנו  הפתרונות  באטרקטיביות 
בעתיד  שנציע  חדשים  לפתרונות  הסתכלות 

הקרוב". 

חוגגים עשרים שנות פעילות בישראל: 
בכירי מארש הגיעו לארץ

ברוקר הביטוח הגדול בעולם, המשמש כמבטח המשנה של מרבית חברות הביטוח בישראל, מציין שני 
עשורים של פעילות בישראל < רונית מורגנשטרן

גיסר־נתן. "חלק משמעותי מעולם הביטוח המקומי"  ור
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חדשנות מקצוענותמחויבות

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

מארש היא מבטחת המשנה 
של מרבית חברות הביטוח 

המקומיות ומתמקדת 
אסטרטגית בסקטור העסקי
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 הכשרה מרחיבה פעילותה בתחום 
ההשקעות האלטרנטיביות

החברה צפויה לרכוש 20% בחברת מימון לפרויקטי נדל"ן של טופ קפיטל מקבוצת לידר שוקי הון ‰ מנכ"ל 
הכשרה: "המשך מגמה של המדיניות להגדלת רווחי החברה בתחומים שונים" < רונית מורגנשטרן

כשרה חברה לביטוח בניהולו של שמעון ה
כמשקיעה  להיכנס  עתידה  מירון, 
נדל"ן  לפרויקטי  מימון  בחברת 
שמוקמת ע"י טופ קפיטל, זרוע מימון הנדל"ן של 
לידר שוקי הון. החברה תעניק מעטפת פיננסית 
מלאה ליזמי נדל"ן שתכלול הפקת פוליסות חוק 
מכר, מסגרות אשראי לבניה, כולל השלמות הון 
עצמי, וכל יתר שירותי המימון הנדרשים ליזמים 

במסגרת ליווי בניה.   
הכשרה, שלאחרונה הודיעה על כניסתה לתחום 
הליווי פיננסי ופוליסות המכר, תיכנס לשיתוף 
פעולה זה במקביל להקמת מערך שיתופי פעולה 
עם בנקים וקרנות מימון נוספות, כחלק ממערך 

ההשקעות הכולל של החברה.
הכשרה אמורה להחזיק ב־20% מהחברה ותעמיד 
מסגרות אשראי לצרכי מימון פעילותה השוטפת 
הכשרה  מלווה.  היא  אותם  הפרויקטים  ולמימון 
תהיה גם  אמונה על הנפקת פוליסות על פי חוק 
המכר. לידר טופ קפיטל יהיו אמונים על שירותי 
תשאף  החברה  הפיננסי.  והליווי  הניהול  החיתום, 
קיימת  להם  בנקים  עם  פעולה  שיתופי  ליצירת 
מגבלת הון ומגבלות ענפיות לסקטור הנדל"ן וכן 

עם קרנות מימון המתמחות בשירותי חיתום ובליווי 
פוליסות מכר  ליזמים, המבקשות להנפיק  פיננסי 

לרוכשי הדירות.
הוותיקות  מהחברות  הינה  קפיטל  טופ  לידר 
והמובילות במימון חוץ בנקאי לנדל"ן ומהווה שותף 
שלה  האסטרטגיה  במימוש  ביטוח  להכשרה  טבעי 
המכר.  חוק  פוליסות  בתחום  פעילותה  להרחבת 
החברה החדשה תנוהל על ידי גיא רוזן ופולי טטרו, 
טופ  לידר  בחברת  משותפים  ומנכ"לים  שותפים 

קפיטל.
לביטוח:  חברה  הכשרה  מנכ"ל  מירון,  שמעון 
"המהלך יהווה נדבך נוסף במימוש האסטרטגיה 
של החברה להגדלת היקפי ההכנסות ולגוון את 
לענפי  כניסה  ידי  על  שלה  ההשקעות  אפיקי 
הפועלים  סחירים,  לא  אלטרנטיביים,  פעילות 
את  ומייצבים  ההון  לשוק  נמוכה  בקורלציה 

הרווחיות של החברה.
מרחיבים  אנחנו  בחברה  השקעה  "באמצעות 
מדובר  חדשים.  לאפיקים  ההשקעות  תחומי  את 
רווחי  להגדלת  המדיניות  של  מגמה  בהמשך 
של  המובהק  היתרון  שונים.  בתחומים  החברה 
החברה שטופ קפיטל מקימה הוא טיפול מקיף, 
מהיר, יעיל ואישי שלא קיים בחברות אחרות, 

לאור הניסיון של טופ קפיטל בתחום".
קפיטל:  טופ  לידר  משותף  מנכ"ל  טטרו,  פולי 
ביטוח  הכשרה  מול  האסטרטגי  הפעולה  "שיתוף 
של  הצמיחה  באסטרטגיית  נוסף  נדבך  מהווה 
בישראל  מוביל  בנקאי  חוץ  גוף  להוות  החברה 
מעטפת  והרחבת  בנדל"ן  פרויקטים  למימון 
השירותים הכוללת שהחברה מעמידה ללקוחותיה 
במחירים תחרותיים למערכת הבנקאית בישראל".

פולי טטרו ושמעון מירון | צילומים: יח"צ

*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה 

חברה לביטוח בע״ 

לפרטי  נוספי 

3453 פנו למחוזות

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. 
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המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, 
הודיעה על פרישה

בר הודיעה במפתיע כי תסיים את תפקידה לפני תום הקדנציה שלה, לאחר יותר מארבע שנים בתפקיד  < 
רונית מורגנשטרן

בר, ה חדוה  ד"ר  הבנקים,  על  מפקחת 
תפקידה  את  תסיים  כי  במפתיע  הודיעה 
בשלושה  מדובר   .2020 לאפריל  ב־15 
בתפקיד  שנים   5 בת  הקדנציה  תום  לפני  חודשים 
זה. בנק ישראל הודיע כי תוקם ועדת איתור למינוי 

מפקח חדש.
סדרה  והגדירה   2015 בשנת  לתפקיד  נכנסה  בר 
המשך  הבנקים:  על  הפיקוח  לעבודת  דגשים  של 
קידום  הבנקאית;  המערכת  יציבות  על  שמירה 
בין   – הבנקאות  בתחומי  התחרות  של  פרו־אקטיבי 
חסמים;  והסרת  מבניים  שינויים  באמצעות  השאר 
כלפי  הבנקאית  המערכת  הוגנות  על  שמירה 
הבנקאית;  במערכת  ההתייעלות  קידום  לקוחותיה; 
ועידוד חדשנות ואימוץ טכנולוגיות חדשות על ידי 

המערכת הבנקאית.

הישגים משמעותיים
הצעדים העיקריים שביצע הפיקוח במהלך כהונתה 
הפיקוח  למעשה:  הלכה  אלו  דגשים  יישמו  בר  של 
ומעבר  שטרום  ועדת  דו"ח  יישום  במסגרת  הוביל, 
האשראי  כרטיסי  חברות  שתי  הפרדת  את  לכך, 
מהבנקים הגדולים, הפחתת הדרישות הרגולטוריות 
לבנק  רישיון  מתן  זאת  ובעקבות  חדשים  מגופים 
חדש ולשני סולקים חדשים, חיזוק הבנקים הבינונים 

בתחרות ועוד.
בנוסף, הפיקוח מקדם פרויקטים תשתיתיים כגון 
ו"בנקאות  לבנק,  מבנק  המעבר  להקלת  המערכת 
הבנקאית  המערכת  את  תמרץ  הפיקוח  פתוחה". 
להתייעלות שבאה לידי ביטוי בירידה משמעותית 
של  היעילות  ביחסי  ושיפור  העובדים  במספר 

התאים  הפיקוח  במקביל,  הבנקים. 
את  לתמרץ  כדי  הרגולציה  את 
טרנספורמציה  לבצע  הבנקים 
המודל  את  ולהתאים  דיגיטלית 
הטכנולוגית  למהפכה  העסקי 
שהוביל  השינויים  הרביעית. 
הפיקוח אפשרו לבנקים למנף את 

הטכנולוגיה לטובת שיפור השירות 
והציבור הגדיל מאוד את  ללקוחות, 

היקף הפעולות הבנקאיות שהוא מבצע 
מוודא  שהפיקוח  תוך  דיגיטליים,  באמצעים 
ללקוחות  מתגלגלים  ההתייעלות  שפירות 

בדמות ירידה בעמלות בגין פעולות אלו. 
ביחסים  ההוגנות  לשיפור  פעל  הפיקוח  כן,  כמו 
בין הבנקים ללקוחות, בין השאר באמצעות הוראות 
בעת  הבנקים  של  ההתנהלות  אופן  את  המגדירות 
באמצעות  וגם  חובות,  גביית  ובעת  אשראי  מתן 
ללקוחות  לסיוע  הבנקאית  המערכת  רתימת 
לנשים  וסיוע  הדיגיטלי,  לעולם  במעבר  מבוגרים 

מוכות הסובלות מאלימות כלכלית.
לפעול  הפיקוח  המשיך  אלו,  לפעולות  במקביל 
היערכות  תוך  הבנקאית,  המערכת  יציבות  לחיזוק 
חיזוק  באמצעות  החדשים,  הסיכונים  לניהול 
ההיערכות לסיכוני סייבר, חיזוק הממשל התאגידי 

והדירקטוריון ופעולות נוספות.

חיזוק יכולות הפיקוח
ירון  אמיר  פרופ'  לנגיד  מודה  "אני  בר:  ד"ר 
הזכות  על  פלוג,  קרנית  פרופ'  לשעבר  ולנגידה 
הגדולה שנתנו לי להוביל את הפיקוח על המערכת 

ועל  האחרונות  בשנים  הבנקאית 
והגיבוי  המלאה  השותפות 
הדרך  כל  לאורך  לי  שהעניקו 
שביצענו.  הצעדים  בהובלת 
והמנהלים  העובדים  ולצוות 
בפיקוח ובבנק ישראל, ולחבריי 
העבודה  על   - הבנק  בהנהלת 
שנעשית  והרבה,  המאומצת 
במקצועיות ומתוך תחושת שליחות. 
בתחושת  תפקידי  את  מסיימת  אני 
שינויים  שקידמנו  העובדה  לאור  סיפוק 
תשתיתיים רבים שאת פירותיהם משקי הבית 
יבשילו  וחלקם  להרגיש,  התחילו  כבר  והעסקים 
ויורגשו בהדרגה בשנים הקרובות. במקביל, חיזקנו 
את היכולות של הפיקוח על הבנקים והבנקים עצמם 
ובראשם  המתפתחים,  החדשים  הסיכונים  בניהול 
סיכוני סייבר וטכנולוגיה. המערכת הבנקאית עברה 
לטובת  גדולים  שינוי  תהליכי  האחרונות  בשנים 
היציבות  על  שמרה  שהיא  תוך  הלקוחות,  ציבור 

ותמכה בצמיחת המשק". 
"בשם  ירון:  אמיר  פרופ'  ישראל,  בנק  נגיד 
על  בר  חדוה  לד"ר  מודה  אני  ובשמי  ישראל  בנק 
כהונתה כמפקחת על הבנקים. חדוה פעלה בתקופה 
שמירה  תוך  הבנקאית  המערכת  מבחינת  מכוננת 
חדוה  בה.  והחדשנות  וקידום התחרות  יציבותה  על 
הצרכים  בין  ובמקצועיות  במיומנות  לאזן  ידעה 
האינטרס  את  ולשרת  במערכת,  השחקנים  כל  של 
הציבורי על הצד הטוב ביותר. אני מאחל לה הצלחה 
גם  ישראל  לכלכלת  לתרום  תמשיך  כי  ומשוכנע 

בהמשך דרכה".

 חדוה בר 
| צילום: רון קדמי
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מעלה מ־450 סוכנים מצטיינים השתתפו ל
באירוע של חברת הפניקס אקסלנס לכבוד 
השנה.  ולסיכום  החברות  לאיחוד  שנה 
האירוע נערך בגן האירועים "מערבה" בגעש ונהנו 
מאוכל משובח של השף רן שמואלי ומהופעה של 
של  קונספט  תחת  נערך  האירוע  פורטיס.  רמי 
לאס וגאס, שהוא גם היעד עליו מתחרים הסוכנים 

במבצע גיוס סוף שנה. 
בן  אייל  הפניקס  מנכ"ל  ונאמו  נכחו  באירוע 
והשתלמות  גמל  אקסלנס  הפניקס  מנכ"ל  סימון, 
חטיבת  ומנהל  למנכ"ל  משנה  קיסוס,  אורי 
המכירות בקבוצת הפניקס אייל אוחיון וסמנכ"לית 
מערך סוכנים, הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל דליה 

ברק. 
במהלך האירוע רועי יקיר, ראש חטיבת ההשקעות 
סימון  בן  מהנוכחים.  נפרד  הפורש  הפניקס  בחברת 
כמשנה  החדש  לתפקיד  כניסתו  על  אותו  בירך 
וקיבל  הצלחה  לו  ואיחל  ובינוי  שיכון  למנכ"ל 
בברכות את חגי שרייבר שמונה למנהל ההשקעות 

הראשי של הקבוצה.
חברות  של  המיזוג  הליך  הושלם  החולפת  בשנה 
מהחברות  באחת  מדובר  וכיום  והגמל  הפנסיה 
הפניקס  הטווח.  ארוך  חסכון  בשוק  המובילות 
שקל  מיליארד  מ־60  למעלה  מנהלת  אקסלנס 
וממוקמת במקום השני בהעברות נטו בענף הפנסיה 
עם למעלה מ־800 מיליון שקל והפקדות של יותר 
החברה  בגמל  השנה.  מתחילת  שקל  מיליארד  מ־3 
ממוקמת במקום השלישי בענף מתחילת השנה, עם 

צבירה נטו של למעלה ממיליארד שקל.

מענה הוליסטי
מגוון  מעניקה  אקסלנס  "הפניקס  סימון:  בן  אייל 
ללקוח.  ומקיף  הוליסטי  מענה  הנותנים  אפיקים 
שרייבר  וחגי  יקיר  רועי  בהובלת  האחרונות  בשנים 
ההשקעות,  לניהול  חזקה  תשתית  בהפניקס  נבנתה 
נבחרת של אנשי השקעות מצטיינים החושבים אחרת, 
מנגנון מקצועי ויעיל עם עשרות עובדים, כזה שיודע 
אני  כצוות.  ולעבוד  ידע, להתפתח כמערכת  לשמר 
בשנת  גם  נצליח  האחרונות  בשנים  שכמו  משוכנע 

2020 בזכות המקצועיות לספק לעמיתינו את אפיקי 
החיסכון האיכותיים והיציבים בשוק הישראלי".

שבראשה  מאתגרת  שנה  לנו  "היתה  קיסוס:  אורי 
המיזוג בין הפניקס פנסיה לאקסלנס גמל. יצרנו חברה 
אחת חזקה מאוד שמשלבת את היתרונות בין חברת 
ביטוח חזקה ויציבה לבין בית השקעות מקצועי, צעיר 
ודינאמי. בנוסף לכך הקמנו את הפניקס פיננסים - 
כל פתרונות החיסכון בבית אחד. אין לי ספק שהערך 
עבור  ואתם  הסוכנים  עבורכם  מייצרים  שאנחנו 

הלקוחות שלכם הוא גבוה מאוד".

איחוד מוצלח: הפניקס חוגגת שנה למיזוג 
עם אקסלנס

יותר מ־450 סוכנים השתתפו באירוע, שנערך בגן האירועים "מערבה" בגעש, לכבוד שנה לאיחוד החברות 
‰ האורחים נהנו מאוכל משובח של השף רן שמואלי ומהופעה של רמי פורטיס < רונית מורגנשטרן

אירוע של הפניקס אקסלנס | צילום: לירון סער

עוד אין לכם כרטיס מועדון
לשכת סוכני הביטוח?

לחצו כאן <<

http://bit.ly/2LAsqAc
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בוררות חובה

משה ה ד״ר  ההון,  שוק  על  ממונה 
כלל  הביטוח  לחברות  הורה  ברקת, 
והפניקס לקיים הליך בוררות חובה, 
והוגן  יעיל  מהיר  באופן  להסדיר  מנת   על 
את התביעות של מבוטחי קופת חולים מכבי 
כלל  מחברת  מכרזי,  הליך  בעקבות  שעברו, 

להפניקס בינואר 2019.
מלמדים  ברשות  שהתקבלו  ונתונים  פניות 
כי מבוטחי מכבי נתקלו בקשיים רבים בהליך 
את  דוחות  החברות  שתי  התביעות.  יישוב 
ביניהן  התביעות  את  מעבירות  או  התביעות, 
היא  האחרת  החברה  כי  טוענת  חברה  כשכל 

האחראית לתשלום התביעות.

מי נושא באחריות?
לקדם  מכבי  חולים  קופת  שניסיונות  לאחר 
עבור  ראוי  לפתרון  ולהביא  בוררות  הליך 

הורה  צלחו,  לא  מבוטחיה 
הממונה לחברות הביטוח למנות 
על  שיקבע  תלוי  בלתי  בורר 
בעלת  שהינה  מכבי,  קופ"ח  ידי 
בתביעות  שיכריע  הפוליסה, 
חברה  איזו  ויקבע  המבוטחים 
במטרה  וזאת  באחריות  נושאת 
יקבלו  שהמבוטחים  להבטיח 
בהקדם  להם  המגיע  הפיצוי  את 

האפשרי.
לקבל  לחברות  הורתה  הרשות 
לתביעות  ביחס  מהירה  החלטה 
להכריע  וכן  אצלן,  הפתוחות 
באמצעות  ביניהן,  במחלוקות 

יקבלו  כי המבוטחים  בורר, על מנת להבטיח 
את הפיצוי המגיע להם במהירות וללא דיחוי. 
מנת  על  לפעול  ממשיכים  ״אנו  ברקת: 
והוגן,  יעיל  מהיר  תביעות  יישוב  להבטיח 

כי  נסכים  לא  הסיעודי.  בביטוח  ובפרט 
מחלוקת בין שתי חברות תתקיים על חשבון 
שהתביעות  כך  על  נעמוד  ואנו  המבוטחים 

הקיימות יטופלו בצורה הוגנת ומהירה״.

"כלל והפניקס מעבירות התביעות אחת 
לשנייה ומתנערות מאחריות"

כך לדברי הממונה על שוק ההון שאף חייב השבוע את החברות לקיים הליך בוררות בנוגע 
למבוטחי הסיעוד של קופת חולים מכבי < רונית מורגנשטרן

שירות ק משיקה  מבטחים  מנורה  קבוצת 
חדש וייחודי המאפשר לקבל החזר כספי 
ערוצי  באמצעות  רפואי  טיפול  בגין 

הדיגיטל תוך שני ימי עסקים בלבד.
עם  החדש מתכתב  השירות  כי  נמסר,  מהחברה 
ערכי האסטרטגיה השיווקית החדשה שהשיקה - 
התאמה אישית ויצירת חווית לקוח מצוינת, תחת 

המיתוג 'בטח שאפשר'.
אגף  ומנהל  למנכ"ל  משנה  מורגנשטרן,  משה 
מסר:  ביטוח,  מבטחים  במנורה  מידע  מערכות 
הינה חלק מהאסטרטגיה  "השקת התהליך החדש 
הדיגיטלית של הקבוצה - לאפשר חווית שירות 
חדשנית ומתקדמת באמצעות ערוצים דיגיטליים. 
קבלת  ללקוח  מאפשר  החדש  הדיגיטלי  השירות 
מידע פרסונלי רלוונטי במהירות ובקלות ולקבל 

החזר כספי בגין טיפול רפואי באמצעות הטלפון 
הנייד או בכל כלי דיגיטלי אחר". 

לקבל  מאפשר  החדש  השירות  כי  נמסר,  עוד 
החזר בגין השירותים המוגדרים כ'טיפול רפואי': 
בדיקות  לילד,  בדיקות  מומחה,  רופא  עם  ייעוץ 
פיזיותרפיה, בדיקות אבחנתיות, טיפולים  הריון, 
ולקצר  יקר  זמן  לחסוך  וכך  אלטרנטיביים 
גם  זמין  החדש  הדיגיטלי  השירות  תהליכים. 

בשולחן העבודה של סוכני החברה.
המידע  את  ומציג  ופרסונלי  חדשני  התהליך 
הרלוונטי המותאם ללקוח כגון, האם קיימת זכאות 
להחזר, סכום ההחזר המקסימלי בהתאם לפוליסה, 
גובה ההשתתפות העצמית, ועוד. בסיום התהליך  
מתקבל אישור אודות תשלום ההחזר תוך שני ימי 

עסקים בלבד.

מנורה מציגה: החזר כספי על טיפול רפואי 
בתביעה דיגיטלית בתוך יומיים

השירות החדש והייחודי מתכתב עם ערכי האסטרטגיה השיווקית החדשה שהשיקה קבוצת מנורה תחת 
המיתוג "בטח שאפשר" < רונית מורגנשטרן

   shutterstock :הליך בוררות חובה | צילום

 shutterstock :חווית שירות חדשנית ומתקדמת | צילום



חדש במנורה מבטחים 
Whatsapp  -פתיחת תביעה ב

השירות ניתן בתחומים הבאים:

הרכב עבר תאונה? 
הגעתם לחו"ל ללא המזוודה? 

 מני ישמח לסייע לכם

 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

054-7107050
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חדשות ׀ ביטוח לכל כיס

בהתאמה אישית: מגדל משיקה שלושה 
מסלולים חדשים לביטוח רכב

 המסלולים שישווקו על ידי סוכני החברה יתאימו ללקוחות את המוצר ואת המחיר בהתאם לצרכיהם
< רונית מורגנשטרן

בימים מ משיקה  לביטוח  חברה  גדל 
הרכב  לביטוח  מסלולים  שלושה  אלה 
 -  "Match "מגדל  מודל  במסגרת 
ביטוח בהתאמה אישית אשר משווק על ידי סוכני 

החברה בלבד.
 Match מגדל  מסלול  הינו  הראשון  המסלול 
אונליין - "ביטוח רכב אונליין בהתאמה אישית", 
מסלול  במסגרת  מלאכותית.  בינה  על  המבוסס 
זה, יוכל הלקוח להתאים לעצמו את הביטוח לפי 
צרכיו והפרמטרים המותאמים לו אישית. כמו כן, 
הוא יוכל לבחור גם את סוג הביטוח: מקיף, חובה 

עם מקיף, וחובה עם צד ג'. 
בינה  מודל  על  מתבסס  החדשני  התהליך 
מלאכותית מתקדם הכולל נתוני Big Data של 
כל הפוליסות שהופקו בחברה מאז שנת 2010 ולכן 
מאפשר מתן הצעה לביטוח על בסיס שתי שאלות 

בלבד. 
להציע  החברה  כחלק משאיפת  פותח  זה  מסלול 
ללקוח הליך דיגיטלי מלא ובכך לשפר את חווית 
למבוטחים  מיוחדת  הנחה  תציע  החברה  הלקוח. 
אונליין,  שלהם  הרכב  ביטוח  את  ירכשו  אשר 

ובמסגרת התהליך יבחר הלקוח את הסוכן שילווה 
אותו במשך תקופת הביטוח. בנוסף לתהליך באתר 
ייעודיים  קישורים  מאות  החברה  הקימה  החברה 
באתר  הרכב  ביטוח  את  ישווקו  אשר  לסוכניה, 
שלהם ובפלטפורמות הדיגיטליות של הסוכנויות. 
 ,Match 10,000 מגדל  הינו  השני  המסלול 
"נוסעים מעט משלמים פחות". מבוטחים שנוסעים 
זה  במסלול  לבחור  יוכלו  בשנה  ק"מ   10,000 עד 

השנה,  בתום  הביטוח.  עלות  את  להפחית  ובכך 
המבוטח  מוסר  אותם  הנתונים  ויאומתו  ייבדקו 
בתנאי  שעמד  לוודא  בכדי  לשירות  ההרשמה  עם 

המסלול וזכאי להנחה.
"פרמיה   Match מגדל  הינו  השלישי  המסלול 
מדובר  מוגדלת".  עצמית  השתתפות  עם  מוזלת 
הנחה  הכולל  במיוחד,  ואטרקטיבי  חדש  בתעריף 
ומסחרי  פרטי  לרכב  מקיף  לביטוח  משמעותית 
וכן  חובה  לביטוח  משמעותית  הנחה  טון,   3.5 עד 
השתתפות עצמית מוגדלת של 3,500 שקל במוסך 

הסדר ועד 5,000 שקל במוסך אחר.
לדברי ליאור רביב, משנה למנכ"ל מגדל ומנהל 
החדשים  המסלולים  "שלושת  הלקוחות,  חטיבת 
שמציעה מגדל הינם יריית הפתיחה למגוון מוצרים 
במסגרת  שנציע  הלקוח  לצרכי  אישית  בהתאמה 
מדובר  לאחרונה.  הושק  אשר   ,Match מגדל 
להתאים  מנת  על  שפותחו  חדשניים  במוצרים 
והמחיר.  המוצר  את  אופטימלי  באופן  ללקוח 
השילוב של טכנולוגיות חדשניות עם שירות אישי 
הניתן על ידי סוכני הביטוח של החברה יאפשר לנו 
לשפר משמעותית את הצעת הערך ללקוחותינו".

רביב. "משפרים את הצעת הערך ללקוחותינו" 

לא מפסיקים
לחדש

בשבילכם

טוב שיש מגדל מאחוריך.

סוכנים יקרים, מגדל משקיעה את מירב המשאבים 
בפיתוח כלים ותהליכים שיהפכו את התקשורת בינינו 

ואת העבודה שלכם ליעילה, נוחה ונעימה יותר.

 במגדל, 
 חדשנות 

זה אלמנטרי!

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.

מערכת 
פאמיה

לשירות מדויק,
מהיר ואיכותי יותר

חידוש 
בקליק

כלי המאפשר חידוש 
ביטוח רכב ודירה בקליק אחד

AMIGO
מערכת ידידותית לסוכן 

להפקת פוליסות רכב

עמוד סטאטוס 
תביעות

כלי לניהול פשוט ונוח של 
תביעות המבוטחים

שיתוף פעולה 
עם באפי

בקרוב תוכלו להפיק פוליסות
באמצעות המידע מבאפי

מגדל
MATCH 

ביטוח רכב אונליין 
בהתאמה אישית

שמחים להציג בפניכם חלק מהחידושים האחרונים:
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Inf@rbmedia.co.il :מחכה לסיפורים שלכם מהמשרד, מהבית ומהשטח – עברתם משרד? חגגתם אירוע? קרה לכם משהו מעניין? יש לכם המלצה טובה? כתבו לנו

עוד הסכם גלובלי להראל: 
תייצג בלעדית את קבוצת 

 הביטוח היפנית טוקיו
מארין קילן

קבוצת הראל ביטוח ופיננסים חתמה 
על הסכם בלעדיות גלובלי להיות 

הנציגה בישראל של ענק הביטוח היפני 
 .Tokio Marine Kiln Insurance Limited

הסכם זה מצטרף להסכמי שיתוף 
פעולה גלובאליים שמקיימת הראל עם 

למעלה מ-14 תאגידי ביטוח בינלאומיים 
מהגדולים בעולם.

טוקיו מארין נחשבת לאחד מתאגידי 
הביטוח המובילים בעולם. יש לציין כי 

בחודש יולי האחרון חתמה הראל על 
הסכם שיתוף פעולה עם החברה האם 

"טוקיו מארין החזקות". לפי ההסכם שתי 

החברות יפעלו במשותף כדי לאתר 
טכנולוגיות, מוצרים ושירותים חדשניים 

בתחומים שונים, וביניהם בתחומי 
הבריאות, הסייבר, ההפצה וחווית הלקוח, 
אשר ישולבו בעסקי הליבה של הביטוח. 

כמו כן נקבע כי החברות ישתפו ידע 
בתחומים רחבים - הן מעולם השירות 

ללקוח הן מעולם הטמעת מערכות 
טכנולוגיות לשיפור חווית הלקוח, 

תשלום תביעות מהיר, לרבות למידה 
משותפת של עולם הסייבר.         

גדעון המבורגר, נשיא קבוצת הראל 
ביטוח ופיננסים, מסר כי "ההסכמים 

של הראל עם חברות ביטוח גלובליות 
מהמובילות בעולם, מעצימים את מעמדה 

המקצועי של קבוצת הראל ומאפשרים 
לה להיענות לדרישות ביטוחיות של 
חברות ישראליות גלובליות בעלות 

שלוחות ומפעלים בכל העולם.  
"ההסכמים הבינלאומיים מהווים 

פלטפורמה שיווקית משמעותית כלפי 
חברות בינלאומיות שמעוניינות לפעול 

בארץ". 

חני מימון מונתה 
לסמנכ"לית מכירות ארצית 

בקבוצת "קופל גרופ"
קבוצת קופל גרופ גייסה לשורותיה 

את חני מימון, שתכנס לתפקיד 

סמנכ"לית מכירות ארצית של החברה. 
למימון ניסיון של למעלה מ־21 שנה 

בתחום שירותי הדרך והמוסכים, והינה 
מוכרת רבות על ידי סוכני הביטוח 
בישראל. לפני הגעתה לקופל גרופ, 

עבדה מימון ברשת שירותי דרך גדולה 
ומוכרת בארץ. 

"מימון נבחרה לתפקיד המאתגר לאור 
יכולות השירות והמקצועיות הגבוהות 

שלה", אומר מיקי קופל, מנכ"ל החברה, 
שבירך על הצטרפותה למשפחה והוסיף: 

"זהו מהלך שמוסיף תבלין משמעותי 
למטעמים שקופל גרופ מייצרת. אני 
בטוח שסוכני הביטוח בישראל אשר 

עבדו איתה במשך שנים יברכו אותה על 
המינוי החדש".

קופל ומימון. צילום: באדיבות קופל גרופ

גדעון המבורגר. צילום: ורדי כהנא

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

התוכנית הפנסיונית עם ההגנה המקיפה

עכשיו במנורה מבטחים:

רוצה לשמוע עוד על  ? פנה למפקח הרכישה במחוז.

פנסיה

מטריה
TOP

ריסק
אובדן כושר עבודה 

משלים לפנסיית הנכות

ביטוח חיים 
פיצוי חד פעמי 
למקרה פטירה

בקרן הגדולה 
והיציבה בישראל



| 5 בדצמבר 132019  02  02  02  02  02 

שם: סו"ב יואל זיו
חבר המועצה הארצית

בעלים של סוכנות ביטוח "יואל זיו סוכנות 
לביטוח בע"מ", ממותגת תחת המותג "זיו 
פתרונות חכמים בביטוח", באזור התעשיה 
בנתניה. עיקר הפעילות של סוכנות הביטוח 
אך  לחו"ל,  נסיעות  ביטוחי  בתחום  הינה 
האלמטרי,  בתחום  פעילות  גם  כוללת 

פיננסים וסיכונים.
מ־50  )יותר  ליהודית  נשוי  מצב משפחתי: 

שנה(, אב לשלושה וסבא לעשרה נכדים
מקום מגורים: כרכור

ואל  בעסקים  מקצוען  "היה  בחיים:  מוטו 
ידע  ידע.  לרכוש  הזדמנות  כל  על  תוותר 
זולה.  אינה  הבורות  גם  אך  כסף  עולה 
בכבוד  אדם  לכל  והתייחסות  אנושיות 

והערכה". 
"הגעתי  לענף לפני כשלושים שנה כמפקח 
חיפה  מרחב  מנהל  הייתי  ביטוח,  בחברת 
אגף  מנהל  כסמנכ"ל  ושימשתי  והצפון 

הבריאות בכלל ומנכ"ל קלאב 50". 
מה אתה חושב על עתיד מקצוע הסוכן?

פערי  האחרונים  העשורים  שני  "במהלך 
באופן  ומצטמצמים  הולכים  התיווך 
משמעותי ומידע מקצועי זמין לכל מבוטח. 
סוכן הביטוח יצטרך להתמודד מול אתגרים 
מקצועיים במיוחד ויוכל להתקיים רק כאשר 
הלקוח שלו ירגיש שהוא מקבל ערך מוסף 
הערך  כסף.  לשלם  מוכן  הוא  שבעבורו 
כמו  שונים,  בתחומים  להיות  יכול  המוסף 
ליווי  מקצועי,  ידע  דיגיטציה,  טכנולוגיה, 

אישי ועוד.
"ענף הביטוח יתקיים, אך יהיה בו מקום רק 
לאנשי מקצוע מדרגה ראשונה. סוכן ביטוח 
שלא ישקיע ברכישת ידע וערך מוסף, לא 

יתקיים".
מה תפקיד הלשכה בכך?

הביטוח  סוכני  את  לייצג  הלשכה  "תפקיד 
בפני  שלהם,  האינטרסים  על  ולשמור 
המחוקק  הביטוח,  חברות  הרגולטור, 
ביטוח  סוכני  לשכת  אחרים.  וגורמים 
חייבת לעודד את סוכן הביטוח לרכוש ידע 
ולהתמקצע על מנת להמשיך ולהתקיים וכן 

לשמור על תדמית חיובית של המקצוע".

עצות להצלחה במקצוע?
"להיות מקצוען, רצון לרכוש ידע, לא לחפש 
סיבות  לך  יהיו  תמיד  לא',  'למה  סיבות 
מצוינות למה לא לעשות משהו, אבל מצא 
ורכישת  ללימודים  כן  לעשותו.  הדרך  את 
ידע למרות שלא תמיד יש זמן, חשק, כסף 

ועוד 'סיבות מצוינות' ל־למה לא".

"ידע עולה כסף אך הבורות אינה זולה"
בכל שבוע יאיר הזרקור של "ביטוח ופיננסים" על פעיל לשכה שכדאי שתכירו 

סו"ב יואל זיו | צילום: באדיבות הלשכה

זרקור לסוכנים

למידע נוסף 
והצטרפות: 

076-8020400
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ובשנים כ דיגיטל,  על  מדברים  ולם 
גם  מקומו  את  תופס  הדיגיטל  האחרונות 

בענף הביטוח.
כל סוכן ביטוח יודע שבאמצעות כלים דיגיטליים 
ניתן להנגיש את שירותי הביטוח לציבור הרחב, כך 
שחובה על סוכני הביטוח להתעדכן בכל מה שקשור 
בטכנולוגיות החדשות וההיבטים המשפטיים שלהן. 
 2018 במאי  לתוקף  שנכנסו   GDPRה־ תקנות 
רבות  עסקו  זה  ובנושא  רלוונטי.  נושא  עדיין  הן 
כלכליסט  עיתון  של  הטכנולוגית  בוועידה  גם 

שהתקיימה בשבוע שעבר. 

תקשורת בין אנשים
הפרטיות  לחווית  דואגים  העולם  מכל  "מומחים 
לאנשים  מאפשרים  אנחנו  שלנו,  הלקוחות  של 
מבלי  אוהבים.  הם  שבו  באופן  במהירות  לתקשר 

להיחשף לתוכן פוגעני".
של  המוצר  מנהלת  גורמן,  ג׳רמי  מספרת  כך 

אפליקציית שיתוף התמונות העולמית סנאפצ׳ט.
ספקית  באמזון,  מצליחה  קריירה  שעזבה  גורמן, 
ענן  מחשוב  ושירותי  אלקטרוני  מסחר  שירותי 
לטובת תפקידה בסנאפצ׳ט, לא חשבה שהיא מגיעה 

לראיון עבודה.
על  מושתת  סנאפצ׳ט  אפליקציית  של  הליבה 
או  בקול,  בה  מתקשרים  לא  אנשים.  בין  תקשורת 
הביטוי  את  מכירים  כולנו  בתמונות.  אלא  בטקסט, 
השגור 'תמונה שווה אלף מילים' - וכך האפליקציה 

מעוצבת.
משתמשים  מיליון   210 סנאפצ׳ט  לאפליקציית 
ברחבי העולם בטווח הגילאים 13־24. באפליקציה 
את  מגלים  חדשים,  חברים  מכירים  אנשים  הזו 

הביטחון העצמי שלהם.
תמונה  לצייר  באה  לא  שהיא  מסבירה  גורמן  
ורודה. היא יודעת מה קורה שם בחוץ. היא הגיעה 
שנה  כבר  הרי  פרטיות.  על  שומרים  איך  להסביר 

.GDPR שכולם מדברים רק על
הכנות ל־GDPR, הסברים לתקנות, דרכי מעקף, 

שינוי מדיניות בחברות ענק ועוד.

ה־ תקנות  עם  למפגש  הגיעה  סנאפצ׳ט  איך 
 ?GDPR

"כל האפליקציה עוצבה כאשר לקחו מראש בחשבון 
את נושא הפרטיות. אי אפשר להיכנס סתם לערוץ 

ולצפות בו. אנחנו חייבים להיות חברים אמיתיים".

אחריות על המידע
נשיאת  דולב,  שירי  לדבר  עלתה  גורמן  אחרי 
הסייבר.  בתחום  פתרונות מתקדמים  חברת   ,NSO
נמצאים  והפשע  הסמים  שהטרור,  הסבירה  היא 
שציירה  מההרצאה  חד  במעבר  ולכן  מקום,  בכל 
עולם ורוד, היא רוצה קצת לנפץ את האשליה של 

האידיליה, ולהחזיר אותנו לקרקע. 
החברתיות.  ברשתות  גם  נמצאים  והמדון  הפשע 
על  מצהירים  הם  שם,  מתבטאים  הטרוריסטים 
קורה  כל. זה  לעיני  מוצג  וזה  שלהם,  הכוונות 
אבל  טרור,  למודת  מדינה  אנחנו  שונות,  במדינות 
שניים  או  דבר  למדו  ואסיה  ארה״ב  באירופה,  גם 
על טרור בשנים האחרונות. האינטרנט רווי בסמים, 
המודיעין  כל  מין.  ועברייני  רוצחים  טרוריסטים, 

נגדם שוכב על הרצפה וממתין שליקטו אותו.
זהו האתגר של גופי המודיעין בעולם: מצד אחד 
ומצד  האינדיבידואלים,  של  הפרטיות  על  לשמור 

שני לחשוף את הפושעים ולמנוע מהם את הזכויות 
שמגיעות לכל אדם חף מפשע.

בנוסף, כמויות המידע שקיים ברשת הן עצומות, 
עולם הביג דאטה מקשה על האיתור של הפושעים, 
מאוד קשה לעשות את הפעולה הנכונה בזמן כדי 

למנוע פיגוע, משלוח סמים, פדופיליה, או אונס.
מומחי הביטחון הגדולים ביותר מדברים היום על 
דייג של מידע רלוונטי מתוך כמויות אסטרונומיות 
של מידע, תוך שמירה על אתיקה מקצועית וזכות 

הפרט לפרטיות.
חברת NSO לא פורצת או מפרה חוק כדי להגיע 
למידע, היא אינה חברת ריגול. ל־NSO טכנולוגיה 
פורצת דרך שנמכרת לרשויות ממשלתיות בלבד. 
שרק  חיוני  מידע  אל  לגשת  דרך  מוכרת  והיא 

לממשל יש הדרך והאחריות הבלעדית לטפל בו. 
לסיכום, כל סוכן ביטוח צריך להכיר את הסיכונים 
לקוחותיו,  פרטיות  על  להגנה  הדרכים  ואת 
המבוטחים. יש להתעדכן בתחומים הרלוונטים וכך 
לדעת כיצד לאזן בין שלל ההגנות והחרויות, תוך 

שקלול ההיבטים המשפטיים. 

הכותב הינו מנהל מערכות מידע בלשכת סוכני 
ביטוח

הגנה על פרטיות מול הגנה על חרויות 
< שי בלייך

דעה |

והרי התחזית לחורף הקרוב: 

טוב שיש דרכים
לפייסבוק >>

https://www.facebook.com/drachim.co.il/


6448
www.shlomo.co.il

סוכנים יקרים
אנחנו בדרך למרוקו!!! 

כמיטב המסורת, גם השנה נעמוד ביעדים, 
נארוז מזוודות ונמריא למרוקו!

תקופת המבצע- דצמבר 19 + ינואר 20 + פברואר 20 

 * מקסימום שני כרטיסים לסוכן. לא תינתן המרה כספית לעמידה ביעד. ט.ל.ח

למקומות, 
היכון, צאו!
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 על הזהירות המתבקשת במילוי 
הצעה לביטוח משאית 

מסוגייה שנידונה בבית המשפט אנחנו לומדים על הפער שבין רישיון הרכב לבין האמור בתנאי הפוליסה 
בפועל ועל חשיבות תיעוד הליך הצירוף < עו"ד עדי בן אברהם 

הצירוף, ה חוזר  על  לדון  נחזור  שבוע 
שקובע הסדרה רגולטורית ראויה להליך 
הלקוח,  לבין  הסוכן  בין  ההתקשרות 
מדובר  אם  ובין  חדשה  בפוליסה  עסקינן  אם  בין 
בחידוש. אני שב ומזכיר כי הליך זה מייצר חשיפה 
נערכה  שלא  ככל  לסוכן  גבוהה  מאוד  משפטית 
הלקוח  אכן  אם  ובחינה  ראויה  צרכים  התאמת 
המועד  לרוב,  שכן  לו,  המתאים  המוצר  את  רכש 
בו תעלה הסוגיה לדיון ותבחן ההתאמה תהיה רק 

בשלב מקרה הביטוח, אם חלילה יקרה. 
רכב.  בביטוח  שכזה  מקרה  על  נדבר  השבוע 
ומשאיות  רכבים  מספר  בעל  הינו  אשר  המבוטח 
ביטח את כולם דרך סוכנות ביטוח. במהלך תקופת 
שילמה  הביטוח  חברת  משאית.  נגנבה  הביטוח, 
עצמית  השתתפות  בניכוי  הביטוח  תגמולי  את 

ובתוספת הפרשי הצמדה. 
לכאורה, היה המאמר השבועי שלי מסתיים כאן, 
ביחס  דחייה  מכתב  צרפה  הביטוח  שחברת  אלא 
למתקן הרם־סע )מנגון ההרמה של הארגז המותקן 
מבוטח  היה  לא  שהמתקן  בטענה  המשאית(,  על 

במסגרת הפוליסה.
המבוטח השתומם על הדחייה, הרי הוא מסר את 
רישיון הרכב לסוכנות הביטוח וכך גם הופקה לו 
פוליסה בהתאמה, והרי הפוליסה ביטחה גם מתקן 
יש  ולכן  הרם־סע  למתקן  במהותו  הזהה  רכינה 

לשלם את תגמולי הביטוח.
הלקוח הוסיף כי חברת הביטוח ציינה קוד דגם 
מופחתים.  ביטוח  דמי  קיבל  הוא  גם  ולכן  שגוי 
התרשלה  אשר  הסוכנות  של  ברשלנות  מדובר 
ועל חברת הביטוח לשלם את ההפרש,  בתפקידה 

לאור יחסי השליחות.  
חברת הביטוח והסוכנות )הנתבעות( טענו שמתקן 
תגמולי  רק  שולמו  ולכן  מבוטח  לא  הרם־סע 
ביטוח  מתבקש  היה  ולו  הפוליסה  פי  על  הביטוח 
למתקן הן היו מוסיפות אותו לפוליסה והלקוח אף 
טופס  כי  ויודגש  יותר,  גבוה  פרמיה  משלם  היה 
ההצעה כלל לא התייחס למתקן זה. ביחס לרישיון 
רכב, הנתבעות טענו כי הן פועלות על פי טופס 

ההצעה ולא על פי רישיון הרכב.

 בדיון שנערך העידה הסוכנות כי טופס ההצעה 
חולק  ואין  הביטוח  סוכן  ידי  על  טלפונית  מולא 
בית  פיו.  על  ופעלו  רכב  רישיון  קיבלו  גם  שהם 
המשפט מדגיש כי הואיל והסוכנות קיבלה רישיון 
רכב היה עליה לפעול על פי רישיון הרכב, בניגוד 

לטענה כי הביטוח מופק על פי ההצעה. 
אביזרים  כללה  הפוליסה  כי  בדיון,  התברר  עוד 
נלווים מסוג "רכינה" ועל כך שולמה פרמיה נוספת 
הסוכנות  שהפיקה  החובה  ביטוח  תעודת  גם  וכי 
רכינה".  "כולל  כיסוי  הרחבת  כוללת  למשאית 
הסוכן בעדותו טען כי לפי מה שהוא רואה בטופס 
ההצעה הרי שהוא התבקש לבטח רק "שסי". הסוכן 

העיד כי אינו זוכר מה היה בשיחה עם הלקוח. 
מתקשה  הדברים,  מטבע  כי  מציין  המשפט  בית 
הסוכן, שמפיק מספר רב של הצעות, לזכור הליך 
ביטוח  הצעת  על  שמדובר  אלא  קונקרטי,  הצעה 
טלפונית  שעל פיה מילא הסוכן את הטופס הצעה 

ולא הוכח האם הטופס נמסר ללקוח. 
מתקן  לבין  רכינה  בין  הבדל  יש  האם  לשאלה 
עקרון.  אותו  שזה  שנראה  הסוכן  השיב  רם־סע, 
בדבר  טענות  כי  המשפט  בית  מסיק  מכאן 

קל  להתקבל,  יכולות  לא  בלבד  ה"שסי"  ביטוח 
בפועל  קיים  ההצעה  לטופס  שבניגוד  וחומר 
היא  "רכינה"  כי  טענו  הנתבעות  לרכינה.  כיסוי 
האמבטיה המותקנת על המשאית ולא מתקן הרם־
הרכינה  מתקן  כי  הסוכן  עדות  שלאור  אלא  סע, 
דומה במהותו למתקן הרם סע, הרי שהמסקנה היא 

שניתן כיסוי למתקן זה בפוליסה.
בית המשפט מחדד ומדגיש כי הואיל והוכח בדיון 
כי הנוהג בין הלקוח לסוכן היה להפיק פוליסה על 
פי רישיון הרכב, ולאור כך שהפוליסה לא הופקה על 
פי האמור ברישיון הרכב, האחריות רובצת לפתחה 
חברת  את  גם  לחייב  כדי  יש  ובכך  הסוכנות  של 
הביטוח מכוח יחסי השליחות ביניהן. בנוסף לעניין 
טעות בדגם המשאית הרי שככל שהתבררה הטעות 
היה על הנתבעות להכיר בטעות ואין מקום להטיל 
את החבות לבדוק את קוד הדגם על הלקוח וגם לא 

הוכח כיצד הלקוח היה יכול לדעת על הטעות. 
כאמור, בית המשפט מקבל את התביעה לרכיבי 

הנזק שלא שולמו. 
אם  ידוע  לא  אלו,  שורות  כתיבת  למועד  נכון 
יוגש ערעור על פסק הדין. ולסיכום: קיים ערך רב 
הביטוח,  הצעת  טופס  למילוי  ראייתית  וחשיבות 
בין אם המילוי נעשה טלפונית או בכל דרך אחרת 
תסריט  כי  לוודא  להקפיד  יש  החוזר,  כהגדרת 
השיחה שלכם מעודכן וכי השאלות הנכונות באות 
לידי ביטוי ביחס לכל מוצר ביטוח שהינכם מציעים 

ללקוח לרכוש לשם הגנה ביטוחית. 

סוכני  לשכת  של  המשפטי  היועץ  הינו  הכותב 
ביטוח 

סוכנות וסוכנים יקרים, 
לא לשכוח כי הזכות להיות חבר/ת לשכה הינה לסוכני ביטוח בעלי רשיון בתוקף 

בלבד, והדבר רלוונטי גם לעניין ביטוח האחריות המקצועית המתחדש. 

Shutterstock :החשיבות שבתיעוד הפרטים הקטנים | צילום

אנא הקפידו לשלם את רישיון הסוכן באתר רשות שוק ההון 

לנוחיותך, "מצ"ב קישור"

https://bit.ly/380SqgZ
https://agent.cma.gov.il/sochnim_info/sochnimEntry.aspx
https://bit.ly/2YgMk7m
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מבט לשנת2020מפת הביטוח והפיננסים

הרשמה חינם 
למסלולי אחר הצהריים

בין השעות 17:00 - 15:00 - לא כולל ארוחת צהריים

כשהתיאוריה 
פוגשת את השטח

הוועידה המרכזית שתצייד אתכם בארגז כלים פרקטי 
לליווי מקצועי של המבוטח ולהגדלת הרווחיות

מסלול 2: 
ארגז כלים 

לאנשי מקצוע

מהדרכה להטמעה - ההבדל בין פוטנציאל 
להצלחה

רונן קרפל, יועץ ומלווה עסקי לסוכנויות ביטוח

עוד לא נולד מי שיעצור את הזמן - כלים פרקטיים 
לניהול זמן

טל דן, מנכ"ל ISSUE, יועצת ארגונית לסוכנויות ביטוח

מספינת מפרש ועד הבוטים:
כיצד להתאים את פעילות הסוכן לעידן החדש?

יובל ארנון, מנכ"ל משותף, ארנון את וינשטוק

הגנת הפרטיות ומאגרי מידע - כיצד להיערך?
עו"ד ניצן הראל, משרד עו"ד קן דרור& הראל ושות'

הראל  דרור&  קן  עו”ד  משרד  ביטר,  פארי  טובי  עו”ד 
ושות’

צירוף לביטוח: טיפים מקצועיים לסוכן
בן אברהם, היועץ המשפטי ללשכת סוכני  עדי  עו"ד 

הביטוח

מסלול 1:
פרקטיקות לתכנון פיננסי 

ולפרישה להגדלת ההכנסות

הרצאות:
אייל פז, יו”ר הועדה הפנסיונית בלשכת סוכני הביטוח

אודי אביטל, יו”ר EFPA ישראל ויו”ר ועדת הפיננסים 
של לשכת סוכני הביטוח

דן דוברי, חבר ויועץ בכיר בוועדה לקביעת סטנדרטים 
האירופאית  בקהילה  הפיננסים  בתחום  מקצועיים 

)EFPA(

רב שיח: איך מקצועות הנאמנות ממקסמים 
הכנסות ורווח? 

מנחה: אוהד וייגמן, יו”ר EFPA ,SQC ישראל
החשבון  רואי  לשכת  נשיאת  שטרק,  איריס  רו”ח 

בישראל
יוע”מ ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס בישראל 

 EFPA ,דן דוברי, חבר ויועץ בכיר

עד לפרישה ולאחריה: טיפים לשיפור ההון האישי 
תוך מקסום הטבות המס

מנכ”לית  ופיננסים,  פרישה  מתכננת  יהב,  שלומית 
מכללת עדיף

https://www.adif-knasim.co.il/adif-convention-19
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
למשרד ביטוח בהרצליה דרוש סוכן ביטוח עם 

התמחות מרכזית בתכנונים פנסיונים, מיסוי קופ"ג, 
תהליכי פרישה. מודל שותפות פורץ דרך בענף. קורות 

ibn1976@gmail.com :חיים למייל

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 
B@BD2.CO.IL : נוחות.קו"ח למייל

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 
plan@asee.co.il :חיים נא לשלוח לכתובת

סוכנות ביטוח מובילה בגן יבנה דרוש/ה למשרה מלאה 
פקיד/ה לביטוח אלמנטרי הכולל רכב, דירה ועסקים 

ניסיון בנתינת שירות מכירתי ללקוחות קיימים וחדשים, 
7 שנים ניסיון מינימום. תנאים מצויינים ושעות עבודה 

b@bd2.co.il נוחות. קורות חיים למייל

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 08:15-17:00, חובה 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.il , או 052-4175111 בוואטאפ
תפקיד שימור לקוחות  )לא מוקד(. משרה מלאה א-ה 

08:15-17:00. חובה 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, 
 . jobs@ins2000.co.il הכשרות במקום. לשליחת קו"ח

או 052-4175111 בוואטאפ

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

סוכנות ביטוח מציעה שירותי משרד ותפעול לסוכנים מול 
חברת כלל , ברמה גבוהה בתחום הפנסיוני , ביטוחי חיים 

ובריאות במגוון דרכי התקשרות אטרקטיבי מאוד לבירורים 
mayyona04@gmail.com  054-3073833 שוקי

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

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

סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש תיקי 
ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות 
מובטחת לפרטים: haybit@haybit.co.il  נייד: 

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

אלדד גורלניק במות אימו 

נאורה גורלניק ז"ל

שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערה של משפחת בן דוד  
 בפטירתה של חברת הלשכה 

פרח בן דוד ז"ל
שלא תדעו עוד צער

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

פיץ’ צופה ירידה 
ברווחיות ענף ביטוח 

ב־2020 

ברת הרייטינג פיץ’ מפרסמת הערכות לפיהן בשנת ח
בבריטניה.  הביטוח  ברווחיות  ירידה  תחול   2020
רכוש  ביטוחי  לגבי  במיוחד  תחזית שלילית  מציגה  פיץ’ 

ורכב.
הביטוח  תעשיית  על  השלילי  למבט  הגורמים  הם  מה 
בשנה הבאה? האצה באינפלציה הגורמת לגידול בתביעות 
מבוטחים וחולשה בתמחור של עסקאות הביטוח. נתונים 

אלה יגרמו לירידה ברווחיות של מבטחי המשנה.
שוקלת  פיננסית  להתנהגות  שהרשות  מציינת  פיץ’ 
לאסור על חברות הביטוח בבריטניה להמשיך להשתמש 
בשיטה של חידושים אוטומטיים של ביטוחים. הדבר נובע 
משלמים  הוותיקים  מהלקוחות  גדול  שחלק  העובדה  מן 
מהלך  חדשים.  ממבוטחים  יותר  גבוהות  ביטוח  פרמיות 
חלק  יאבדו  שמבטחים  לכך  יגרום  פיץ’,  מציינת  כזה, 

מתיקי הביטוח ויספגו פגיעה חדה ברווחיות.
מאידך, הפגיעה של התקנה הזו על מבטחי הרכב תהיה 
פחות כואבת. מסתבר שבביטוחי רכב בבריטניה לא נפוצה 

התופעה של חידושים אוטומטיים של הביטוחים.

אפיזודת מזג אוויר: נזקים 
משמעותיים בצרפת ואיטליה

שנה נצטרך להתרגל לתופעות חדשות במזג האוויר. אחת מהן היא אפיזודה ים ה
תיכונית שגרמה נזקים משמעותיים לחלקים מצרפת ואיטליה. לפי הערכות, 

נגרמו נזקים כלכליים בשווי של כמיליארד אירו.
לפי מודל חיזוי מזג האוויר שפותח על ידי הברוקר AON, סערות מזג האוויר, 
איטליה.  ובצפון  צרפת  בדרום  פגעו  נובמבר  בסוף  וההצפות  החזקים  הגשמים 
ולנזקים  הרוגים  לשמונה  גרמה  רבים,  באיזורים  קשה  פגעה  הזו  האפיזודה 

כלכליים.
אפיזודיה ים תיכונית היא תופעה שבדרך כלל מתרחשת בין 3 ל־6 פעמים בשנה 
במהלך חודשי הסתיו, 
כאשר הים עדיין חם. 
זו  תופעה  השנה  אבל 
של מזג האוויר הייתה 
ולכן  יותר  מוקדמת 
לקראתה.  נערכו  לא 
גרמה  היא  כך,  בשל 
לנזקים קשים מהרגיל 
הביטוח  וחברות 
את  לפצות  יצטרכו 
במאות  המבוטחים 

מיליוני אירו. Shutterstock :נזקים של מיליוני אירו בשל מזג האוויר | צילום


