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ביטוח ופיננסים

נערכים לבג"ץ
הלשכה שכרה את שרותיו של 

משרד עורכי הדין המוביל יגאל 
ארנון ושות' במאבקה נגד כניסת 
חברות האשראי לענף הביטוח < 

עמ' 5

לא רק המחיר
סו"ב ירון טל מסביר מדוע 

השירות חשוב לא פחות 
ממחיר הפוליסה וכיצד ניתן 

לטפל ב"מוקש המחיר" בכמה 
דרכים < עמ' 20

התביעה נדחתה
בית המשפט דחה את תביעת סוכנות 

דורות נגד כלל ביטוח בגין הפרת חוזה 
ההתקשרות בין השתיים ‰ הסוכנות 

תשלם לכלל ולסוכני המשנה את 
הוצאות המשפט < עמ' 7

חברות הביטוח 
מחוסנות מפני 
נגיף הקורונה 
בעלי עסקים רבים שמייבאים או מייצרים בסין 
יסבלו כנראה מנזקים כספיים אדירים בעקבות 

התפרצות הנגיף, אך אלו לא יוכלו לפנות לחברות 
הביטוח ‰ יועץ הביטוח, עו"ד ארז קדם מסביר: "95% 

מבעלי העסקים מבוטחים בביטוח עסק רגיל, כך 
שלא יוכלו לתבוע על אובדן הכנסות" < עמ' 2

 להרשמה 
לכנס המשולש 

 לחץ כאן 

https://ws.eventact.com/Triangle2020
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לפי בעלי עסקים שסוחרים א
בסין,  מייצרים  או  סין  עם 
גלם  בחומרי  או משתמשים 
יסבלו  בישראל,  במפעליהם  מסין 
אך  אדירים,  כספיים  מנזקים  כנראה 
הביטוח  מחברות  לתבוע  יוכלו  לא 
ביטוח  הכנסות.  אובדן  על  פיצוי 
במקרים  הכנסות  אובדן  מכסה  עסק 
הצפות,  שריפות,  )בד"כ:  ספציפיים 
שרכשו  מי  ורק  וכדומה(,  פריצות 
ביטוח עם כיסוי לכל הסיכונים יוכלו 
בגין  הכנסות  אובדן  על  לתבוע  אולי 

נגיף הקורונה.   
ארז  עו"ד  הביטוח  יועץ  לדברי 
קדם: "רק כ־5% ממבוטחי ביטוח עסק 
מבוטחים בביטוח כל הסיכונים למעט 
לא  בוודאי  הקורונה  כשנגיף  חריגים, 
מוגדר כאחד החריגים, כי הוא לא היה 
העסקים  מבעלי   95% היום.  עד  מוכר 
מבוטחים בביטוח עסק רגיל, כך שלא 
יוכלו לתבוע על אובדן הכנסות עקב 
הפגיעה בעסקיהם בעקבות התפרצות 

הנגיף".
לדבריו, פוליסת ביטוח כל הסיכונים 
יקרה בהרבה מפוליסה עסקית רגילה, 

ולכן רק מפעלים גדולים בעיקר רוכשים אותה. 
אובדן  כיסוי  רכשו  בארץ  שהמבוטחים  "ככל 
הכנסות בפוליסה העסקית הכולל הרחבת ספקים 
הביטוח  בסכום  כיסוי  שיהיה  ייתכן  לקוחות 
וחריגי  לתנאי  ובהתאם  הפוליסה  במגבלת 
הפוליסה. אלו שלא רכשו הרחבה זו כנראה יפגעו 
בצורה הרסנית עד ייתכנות של קריסה כלכלית 
מהסינים",  ביבוא  תלוי  שלהם  שהעסק  ככל 

מסביר קדם.

יתווסף ל"חריגים"?
לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  נתוני  פי  על 
בכ־6.7  יבוא הסחורות מסין  2019 הסתכם  בשנת 
העריכה  התעשיינים  התאחדות  דולר.  מיליארד 
עלולות  ישראליות  חברות  אלפי  כי  השבוע 
פניות  אליה  וכימגיעות  הקורונה  מנגיף  להיפגע 

רבות מחברות תעשייה ישראליות שכבר נפגעות 
שמייצרות  בחברות  מדובר  המקרים  ברוב  ממנו. 
בישראל ומשתמשות בחומרי גלם המיובאים מסין 
או מספקים הפועלים במדינות אחרות, אך עושים 
שלהם.  הייצור  בהליך  סינית  בתוצרת  שימוש 
יבואנים רבים, בעיקר של צעצועים מסין, בגדים 

והנעלה, כולל תחפושות לקראת פורים 
הקרוב, שרובן מגיעות מסין; גם יבואני 
מוצרי חשמל כמו מזגנים, שזו התקופה 
הקיץ,  לקראת  שלהם  הזמנות  של 
ממשית  אפשרות  על  מדברים  כבר 
הכנסות  לאובדן  שיביאו  חוסרים  של 

משמעותי.
הוועדה  יו”ר  גרטי,  ישראל  סו”ב 
ביטוח,  סוכני  בלשכת  כללי  לביטוח 
מציין כי רוב ביטוחי העסקים מכסים 
של  המאפיינים  לפי  הסיכונים  את 
ולא  הסוכן  לא  המבוטח,  “לא  העסק: 
חברות הביטוח חשבו על ביטוח אובדן 
נגיף  מהתפרצות  כתוצאה  הכנסות 

ועוד בסין”. 
התפשטות  אם  קדם,  עו”ד  לדברי 
ייתכן  שבועות,  עוד  תימשך  הנגיף 
שיוסיפו  ביטוח  חברות  שנראה 
הקורונה.  וירוס  את  גם  ב”חריגים” 
הלא  לחריגים  יתווסף  הוא  כלומר, 
“כך  פוליסת העסק.  מכוסים במסגרת 
היה גם במגפת הפרה המשוגעת”, נזכר 
עו”ד קדם “כשחברות הביטוח החריגו 
והחריג  בפוליסות  בגינה  הכיסוי  את 
כך  נעלמה;  שהמגיפה  לאחר  נעלם 
‘באג 2000’, כשהחברות  היה גם עם הבהלה של 
החריגו פגיעה עקב המעבר לשנת 2000, וכך היה 
בתחילת איומי הסייבר, כדי שבעלי העסקים יקנו 
ביטוחי סייבר לחוד, מעבר לביטוח העסק”, הוא 
מספר. אגב, אין בעיה של ביטוח חבות מעבידים 
יידבקו  וחלילה  בסין,  עובדים  להם  שיש  למי 

בנגיף – הביטוח יכסה.
אף  לנגיף  התעשיינים,  התאחדות  להערכת 
מוצרים  מחירי  על  גם  השפעה  להיות  עשויה 
מהפסקת  שכתוצאה  משום  וזאת  בישראל 
את  לעצור  שלא  מנת  ועל  מסין  המשלוחים 
במדינות  לספקים  פונות  רבות  חברות  הייצור, 
גלם.  חומרי  ולקבל  להמשיך  מנת  על  אחרות 
במילים אחרות – לא חברות הביטוח ישלמו את 
אלא  המקומיים,  בעסקים  הקורונה  וירוס  פגיעת 

הצרכן הישראלי.

חדשות | נגיף הקורונה
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ביטוח 
ופיננסים

בהלת נגיף הקורונה: "רק כ־5% ממבוטחי 
ביטוח עסק מבוטחים בביטוח כל הסיכונים"

האם חברות הביטוח מחוסנות מפני הנגיף? יועץ הביטוח, עו"ד ארז קדם מסביר כי ביטוח העסקים 
המקובל לא יכסה את אובדן ההכנסות של עסקים המייבאים או מייצרים בסין < רונית מורגנשטרן

ארז קדם | צילום: באדיבות המצולם

עו"ד קדם: "95% מבעלי 
העסקים מבוטחים בביטוח 
עסק רגיל, כך שלא יוכלו 
לתבוע על אובדן הכנסות 
עקב הפגיעה בעסקיהם 
בעקבות התפרצות הנגיף"
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בהלת הקורונה וביטוחי הנסיעות
 הלשכה מבקשת מהממונה לגבש נוהל אחיד ומחייב להתנהלות חברות הביטוח במקרה של התפרצות 
נגיף קטלני בעולם ‰ חברות החלו להקשיח תנאי החיתום לנוסעים למזרח הרחוק < רונית מורגנשטרן

וירוס הקורונה: מבוטחים בהסגר בקרוז קיבלו 
מיידית הארכה של שבועיים בביטוח

הנגיף התגלה בספינה ולאחר פינוי החולים הוחלט כי שאר המפליגים ישארו 
בהסגר על הסיפון למשך שבועיים נוספים < סו"ב ורדה לבקוביץ

סוכני ב את  מאוד  מטרידה  הקורונה  הלת 
ואת  החברות  את  שמציפים  הביטוח 
ביטוח  סוגיית  לגבי  בשאלות  הלשכה 
הנסיעות בימים אלה. השאלות הן לגבי הנוסעים 
כולל  טיסות,  והקדמת  שינויים  הרחוק,  למזרח 
ספינת  על  הכלואים  הישראלים  ל־14  הסיוע 
תענוגות מול חופי יפן, לאחר שהוטל על נוסעיה 
הסגר של 14 יום בעקבות גילוי נושא הנגיף בין 

נוסעיה.
הבריאות  ועדת  יו"ר  מורי,  איגור  סו"ב  לדברי 
הביטוח  חברות  כל  עם  בקשר  הנמצא  בלשכה, 
בנושא זה: "אין פתרון אחיד ואוטומטי לגבי סוגיית 
ביטוח הנסיעות בהקשר של וירוס הקורונה. הפתרון 
וכל מקרה לגופו – תלוי ברצון הטוב  הוא פרטני 
למה  מעבר  לעשות  רוצה  היא  ומה  החברה  של 
שהיא מחויבת", מסביר מורי ומדגיש: "זה תלוי גם 
בסוכן שעובד מול חברת הביטוח וטיב יחסיו עמה. 
הסוכנים מציפים את מנהלי מחלקות חו"ל בחברות 
אדמה  ברעידת  מדובר  לא  פתרונות.  ודורשים 
לנוסעים  פרטניים  בפתרונות  אלא  אחת,  במדינה 
הנמצאים במדינות רבות בעולם, כל חברה בנפרד".
הביטוח  חברות  עם  מורי  סו"ב  שקיים  משיחות 
עולה כי "כרגע, כל חברה מנסה לסייע למבוטחים 
ללא קשר לתנאי הפוליסה, שכן מדובר בלא הרבה 
מסייעות  החברות  בבהלה.  יותר  מדובר  אנשים. 

תוקף  בהארכת  או  לארץ  חזרה  טיסות  בהקדמת 
הפוליסה למשל לכלואים הישראלים בספינה מול 

יפן.
מכסות  שכן  מסוימות  בחברות  פוליסות  "יש 
אני  בכולן.  לא  אבל  ומגפות,  פרעות  מקרי 
את  תעשה  כזה  כיסוי  לה  שאין  שחברה  מאמין 
הבנה שמדובר במצב  לסייע מתוך  כל המאמצים 
גם  התחזיות,  לפי  בעיה.  כרגע  אין  ולכן  חירום 
המגיפה הזאת כמו הסארס, או שפעת החזירים או 

האבולה, תיבלם תוך זמן לא ארוך". 
בביטוחי  הפרמיה  להתייקרות  צפי  יש  האם 

נסיעות לחו"ל?
הפרמיה,  את  כנראה  יעלה  לא  הקורונה  "נגיף 
אלא אם חלילה נגיע למצב של תחלואה של אלפי 
שיש  לכך  עדים  כבר  אנחנו  זאת,  עם  ישראלים. 
חברות שמקשיחות את תנאי החיתום למי שנוסעים 
לאזור המזרח הרחוק. חברת פספורטכארד, למשל, 
הודיעה לסוכניה כי מבוטחים שיעדם הוא המזרח 
יוכלו לקבל חיתום אוטומטי אלא רק  הרחוק לא 

חיתום פרטני. 
"אבל גם כאן זה לא ברור – מה עם נוסעים שיש 
להם קונקשן בהונג קונג? מה אם רוכש הביטוח לא 
יודע לציין את הקונקשן או שהוא מחליף טיסות 
אין  לסין?  הצמודה  קונג  הונג  דרך  למשל  וחוזר 

ספק שהחברות ינסו להקטין סיכונים".
סוכני  לשכת  החליטה  המבולבל,  המצב  לאור 
נוהל  לנסח  ההון  שוק  לרשות  לפנות  ביטוח 
של  במצב  הביטוח  חברות  לטיפול  ומחייב  אחיד 
ה־21  "במאה  בעולם:  קטלני  וירוס  התפרצות 
חווינו כבר כמה התפרצויות מגיפה ויראליות כמו 
שפעת  יותר,  קטלנית  שהייתה  האבולה  הסארס, 
נוהל  שיהיה  חייבים  המשוגעת;  הפרה  החזירים, 
שחוזרים  כאלה  במצבים  הביטוח  לחברות  מחייב 
מה  את  תעשה  חברה  שכל  ייתכן  לא  עצם.  על 
שהיא חושבת לנכון ולא ייתכן להתבסס על הרצון 

הטוב של כל חברה לחוד", מסכם מורי.

שפחת עופרים, מבוטחים ותיקים שלנו, מ
יצאו לחופשה - קרוז ביפן. הפקנו להם 
היו  הזוג  פוליסה בכפוף לצורכיהם. בני 
לבצע  ביקשו  אז  אך  שלישי,  ביום  לחזור  אמורים 
הארכה של הפוליסה למשך יומיים, כיוון שהתגלה 
נגיף הקורונה בספינה. השבוע, לאחר פינוי החולים 
מהנהלת  להם  הודיעו  הקורונה,  בווירוס  שנדבקו 
האונייה כי הם יהיו בהסגר למשך שבועיים נוספים.

מיד עם קבלת ההודעה הזו פנו אלינו למשרד 
בני הזוג עופרים, על מנת שנבצע את ההארכה 

הנוספת, לפי ההנחיות שקיבלו. 
ילדי המבוטחים פנו למשרד החוץ והם נמצאים 

על  המקומיות  והרשויות  הקונסוליה  עם  בקשר 
שנגמרות.  הכרוניות  התרופות  את  שיספקו  מנת 
בנוסף הם הודיעו למשרד החוץ שישנם ישראלים 

על האונייה. 
כאן המקום להבין את משמעות תפקידו ואחריותו 
שנמצא  למבוטח   24/7 שזמין  הביטוח  סוכן  של 
מעבר לים במצוקה לא פשוטה עקב חוסר הוודאות.
חירום  מוקדי  ביטוח  חברת  לכל  יש  אמנם 
אישי  יחס  מעדיף  המבוטח  אך  בחו"ל,  לשוהים 
מסוכן הביטוח שמכיר אותו ואת מצבו הבריאותי. 
מצב זה מקביל למצוקת המבוטחים שעברו לפני 
חודש עם נזקי המים בדירות. המבוטח זקוק לאיש 

מקצוע בכל רגע נתון. 
עם כל הקידמה – עדיין, ברגע האמת סוכן ביטוח. 
את  שלחו  הם  בווטסאפ  שיחתנו  לאחר  לראייה, 
אנחנו  וכרגיל  לשייט  "יצאנו  הבאה:  ההודעה 
מבטחים ביטוח נסיעות רק אצל ורדה לבקוביץ. 
ימי  נאלצים להאריך את  אנו  הביטוח הבטוח.  זה 
הקורונה  וירוס  עקב  נוספים  בשבועיים  הביטוח 
של  בהסגר  ואנו  חלו  שלנו  באונייה  שנוסעים 
שבועיים באונייה. תודה ורדה על טיפולך המסור 

כרגיל, עודד ורחל עופרים".
הכותבת היא מומחית ביטוחי בריאות, 

מנכ"לית משותפת בחברת "עולם הבריאות"

איגור מורי ׀ צילום: באדיבות המצולם
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שכת סוכני ביטוח נערכת למאבק משפטי, ל
כולל הגשת בג"ץ, כחלק מהמאבק הכולל 
של הלשכה ברצון חברות כרטיסי האשראי 
הלשכה  הביטוח.  לתחום  להיכנס  וישראכרט  מקס 
משרד  של  שירותיו  את  האחרונים  בימים  שכרה 
עורכי הדין המוביל יגאל ארנון ושות' ללוות אותה 
בתהליך. המשרד מתמחה בין היתר בסוגיות הגבלים 
ורגולציה  הפרטיות  על  הגנה  תחרות,  עסקיים, 
הליווי  את  דין.  עורכי   200 מעל  תחתיו  ומעסיק 
ללשכה יובילו עו"ד רונית אמיר־יניב, שגיא שיף 
ועידו חיטמן, אליהם יצטרף עו"ד עדי בן אברהם, 

יועמ"ש הלשכה.
יגאל  משרד  של  שירותיו  את  לשכור  ההחלטה 
שקיימו  לפגישות  בהמשך  הגיעה  ושות'  ארנון 
ראשי הלשכה עם הממונה על התחרות עו"ד מיכל 
ביטוח  ההון,  שוק  רשות  על  הממונה  ועם  היימן 
וחיסכון ד"ר משה ברקת, בהן התברר כי ההחלטה 
לאפשר לחברות האשראי להיכנס לתחום הביטוח 
תופסת תאוצה. שכירת שירותי משרד עורכי הדין 
הלשכה  פועלת  בהם  אחרים  לערוצים  בנוסף  היא 
ופתרון  אסטרטגיה  באנשי  הסתייעות  וביניהם 

משברים, הפעלת מובילי דעה ופגישות עם חברי 
כנסת ושרים. כמו כן, המאבק מלווה בהצפת הנושא 
האלקטרונית  בתקשורת  הלשכה  ראשי  ידי  על 

והכתובה.
עוד נודע כי הלשכה תסתייע בחוות דעת של איש 
אקדמי  עבודה  נייר  שיוציא  ומוערך  מוכר  אקדמיה 
חברות  בכניסת  הצפויות  הסכנות  על  ומקצועי 
הנובע  הריכוזיות  ועודף  הביטוח  לתחום  האשראי 

מכניסתן.
במקביל פנה נשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד, 
עד  "להמתין  ממנו  וביקש  ברקת  משה  ד"ר  אל 
נייר העבודה מטעם הלשכה על הסכנות  להמצאת 
הביטוח,  הצפויות מכניסת חברות האשראי לתחום 

ובכל מקרה עד לכינון ממשלה בישראל".
לדברי רוזנפלד: "מנוי וגמור עם ההנהגה בראשותי 
שלא להשאיר אבן לא הפוכה בנושא הזה. לא יכול 
להיות שהציבור בישראל יישבה בידיהן של חברות 
האשראי גם בתחום הביטוח וסוכני הביטוח יקופחו 
למול תחרות לא הוגנת. לא ניתן לזה יד וכל הכלים 
החוקיים העומדים לרשותנו, והם רבים מאד, יופעלו 

על מנת לעצור את המהלך".

רוזנפלד בפנייה לברקת: "תמתין לכינון 
ממשלה חדשה ותעצור את הכוונה לאפשר 

לחברות האשראי להיכנס לתחום הביטוח"
נשיא הלשכה בפנייה לממונה שימתין עם הנושא ‰ במקביל הלשכה שכרה את 

שירותי משרד עורכי הדין המוביל יגאל ארנון ושות' < רונית מורגנשטרן

חדשות | כניסת חברות האשראי

נשיא הלשכה. "כל הכלים החוקיים העומדים לרשותנו 
יופעלו" ׀ צילום: יוסי אלוני

אלה ש בימים  נכנסת  הרפניסט  בלו  ני 
גמל  הלמן־אלדובי  מנכ"לית  לתפקיד 
ופנסיה. בלו הרפניסט מחליפה בתפקיד 
למנכ"ל  משנה  לתפקיד  שמונה  ברדה,  איתי  את 
בית ההשקעות. על מינויה הוחלט בספטמבר 2019.

מ־16  יותר  של  ניסיון  הרפניסט  בלו  לשני 
של  שורה  מילאה  במהלכן  ההון  בשוק  שנה 
משנת  החל  ההשקעות,  בבית  בכירים  תפקידים 
כחברת  כיהנה  החדשה  המנכ"לית   .2003
הלמן־אלדובי  של  התפעול  וסמנכ"לית  הנהלה 
שני  תואר  הרפניסט  בלו  לשני   .2006 משנת 

ובנקאות  במימון  התמחות  עם  עסקים  במנהל 
מהאוניברסיטה העברית. 

רמי דרור, מנכ"ל בית ההשקעות הלמן־אלדובי: 
"שני מנהלת מוכשרת בעלת יכולת הובלה והנעה 
איכות  על  שמירה  תוך  ועובדים  מנהלים  של 
ביצוע גבוהה ומרשימה. אנו גאים בכך שמנהלים 
לעמדות  ומגיעים  בחברה  צומחים  מבטיחים 
של  הרב  שהניסיון  בטוח  אני  ביותר.  הבכירות 
שני וההיכרות העמוקה שלה עם פעילות הליבה 
של חברת הגמל והפנסיה תסייע לה להוביל את 

החברה לשיאים חדשים".

שני בלו הרפניסט נכנסה לתפקיד מנכ"לית 
הלמן־אלדובי גמל ופנסיה
המנכ"לית החדשה מגיעה עם ניסיון של יותר מ־16 שנה בשוק 
ההון ‰ בלו הרפניסט תחליף בתפקיד את איתי ברדה, שמונה 

לתפקיד משנה למנכ"ל בית ההשקעות < רונית מורגנשטרן

שני בלו הרפניסט | צילום: עופר חג'יוב

חדשות הלשכה | מנכ"לית חדשה
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המעסיקים ב הסיעודיים  לחולים  שורה 
בראשות  הכספים,  ועדת  זרים:  עובדים 
ח"כ משה גפני, אישרה אתמול )ד'( את 
לעובד  שכר  )תשלום  לכנסת  הבחירות  'תקנות 
ידי  על  המועסק  ישראלי  אזרח  שאינו  בסיעוד 
יחיד - הוראות לעניין הבחירות לכנסת ה־23('. 
התקנות מבקשות לקבוע כי עובד סיעוד שאינו 
אזרח ישראלי, שיעבוד ביום הבחירות, יהיה זכאי 
יום  שייקח  כזה  עובד  וכי  בלבד,  הרגיל  לשכרו 
חופש, לא יהיה זכאי לשכר בגין כך. האמור הוא 
ידי  על  המועסקים  ישראלים  שאינם  בעובדים 

אדם שהינו מטופל סיעודי, והוא מעסיק יחיד.
יום  כי  קובע  הכנסת  יסוד  לחוק   10 סעיף 
זכאי  זאת,  במסגרת  שבתון.  יום  הינו  הבחירות 
עובד לשכר בגין יום הבחירות. אם העובד מגיע 
הינו  הנוהג  הבחירות,  ביום  כרגיל  לעבודתו 

לשלם לו 200% משכרו ביום רגיל. 

על רקע כך שמדובר במערכת בחירות שלישית 
כללי  כי  התקנות  קובעות  קצרה,  תקופה  בתוך 
השכר הללו לא יכללו עובדים סיעודיים שאינם 
הנטל  את  למנוע  מנת  על  זאת  ישראלים, 
עובדים  שאותם  שעה  סיעודיים,  ממעסיקים 
ממילא אינם מצביעים בבחירות בישראל. כך יהיו 
יעבדו  אם   100% לשכר של  אלה  עובדים  זכאים 
לא  אם  לשכר  זכאים  יהיו  ולא  הבחירות,  ביום 

יעבדו.

כלל העובדים הזרים 
ח"כ עודד פורר )ישראל ביתנו(, שפעל לאישור 
התקנות, אמר בישיבה: "נלחמנו על השינוי הזה 
עוד לפני שהוחלט על הבחירות, אך לצערי בגלל 
הצלחנו  המסדרת  הוועדה  יו"ר  של  ההתנגדות 

להסדירו רק באופן חלקי. לדעתי אין שום בעיה 
לתקן את החוק כולו ולהחילו על כל אוכלוסיית 
של  חג  יום  הוא  הבחירות  יום  הזרים.  העובדים 
אזרחי ישראל ומי שאינו אזרח - לא זכאי ליום 
חופש. אני בטוח שבכנסת הבאה יהיה רוב לעניין 
לפתור  ואפשר  לקשישים,  לסייע  הצלחנו  הזה. 
את הבעיה גם עבור בעלי המסעדות והחקלאים". 
לבן( השיב לטענות  )כחול  ניסנקורן  אבי  ח"כ 
זה  בנושא  החקיקה  כי על מנת לתקן את  ואמר 

יש לקיים דיון עומק. 
הכספים,  ועדת  של  המשפטי  הייעוץ  נציגת 
עו"ד נועה בן שבת, הסבירה כי התקנות נקבעו 
לא  ולכן  בלבד,  ה־23  לכנסת  שעה  כהוראת 
שאינם  במשק  העובדים  כל  על  להחילה  ניתן 

ישראלים.
בשום  העובדים  בין  אפליה  לעשות  "אסור 
)המחנה  גילאון  אילן  ח"כ  אמר  שהוא",  מקרה 
הדמוקרטי( שהצביע נגד אישור התקנות והוסיף: 
"אם אתם רוצים אחרת תעשו פחות בחירות, או 
תתנו להם זכות בחירה. זו פשוט חרפה, הממשלה 

צריכה לשאת בהוצאה הזאת".

עדכנו את המבוטחים
ועדת  שאישרה  השעה  להוראת  בתגובה 

ועדת  יו"ר  מורי,  איגור  סו"ב  אמר  הכספים 
הוא  פורר  ח"כ  של  "התיקון  בלשכה:  הבריאות 
המעסיקים  הסיעודיים  לחולים  ביותר  חיוני 
חוסר  הזר.  הסיעודי  העובד  את  הדל  בכספם 
ההיגיון של החוק שהתקיים עד כה פגע בחולה 

יש  וטוב שהדבר תוקן בהוראת שעה.  ומשפחתו 
לקוות שחברי הכנסת החדשה, שתיבחר בקרוב, 
הענפים.  לכל  קבוע  באופן  ההוראה  את  יאמצו 
של  בתביעות  שמטפלים  ביטוח  לסוכני  מומלץ 
על  לקוחותיהם  את  שיעדכנו  סיעודיים  חולים 

השינוי".

ועדת הכספים אישרה: עובד סיעודי 
שאינו ישראלי, ושלא עבד ביום הבחירות 

לא יהיה זכאי לתשלום
עובדים הנמנים על קבוצה זו שיעבדו ביום הבחירות יהיו זכאים לשכר רגיל של 100% 

בלבד ‰ התקנה אינה תקפה לגבי עובדים זרים אחרים < רונית מורגנשטרן

חדשות | עובדים סיעודיים

ח"כ עודד פורר: "נלחמנו על 
השינוי הזה עוד לפני שהוחלט 
על הבחירות, אך לצערי בגלל 
ההתנגדות של יו"ר הוועדה 

המסדרת הצלחנו להסדירו רק 
באופן חלקי. לדעתי אין שום 
בעיה לתקן את החוק כולו 
ולהחילו על כל אוכלוסיית 

העובדים הזרים"
סו"ב איגור מורי: "התיקון של 
ח"כ פורר הוא חיוני ביותר 

לחולים הסיעודיים המעסיקים 
בכספם הדל את העובד 

הסיעודי הזר. חוסר ההיגיון של 
החוק שהתקיים עד כה פגע 

בחולה ומשפחתו וטוב שהדבר 
תוקן בהוראת שעה"

shutterstock :עובדת סיעודית מסייעת לקשישה. למצולמות אין קשר לנאמר | צילום 
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דחה ב אביב  בתל  המחוזי  המשפט  ית 
השבוע את תביעתה של סוכנות דורות, 
כלל  נגד  קלמנזון,  אריה  סו"ב  בבעלות 
נגד  וכן  וגמל,  פנסיה  כלל  הבת  חברת  ביטוח, 
15 סוכני ביטוח וסוכנויות ביטוח עצמאים אשר 

פעלו כסוכני משנה של סוכנות דורות. 
השופטת צילה צפת, סגנית נשיא בית המשפט 
על  קשה  ביקורת  מתחה  אביב,  בתל  המחוזי 
התנהלות דורות ופסקה כי היא תישא בהוצאות 
כוחם  ובא  וגמל  פנסיה  וכלל  ביטוח  כלל  של 
בסך 117 אלף שקל, וכן תישא בהוצאות של 12 
בסך  כוחם  בא  טרחת  ושכר  האחרים  הנתבעים 

87,750 שקל.
ובה   2013 בשנת  עוד  הוגשה  דורות  תביעת 
חברת  לבין  בינה  התקשרות  להפרת  טענה 
הביטוח משנת 2013, הפרתו וביטולו, וההשלכות 
הנובעות מכך, הן על חברת הביטוח והן על סוכני 
המשנה. הרקע לתביעה היה דו"ח תפוקה וחישוב 
עמלת היקף מה־7 באוקטובר 2013 לפיו לדורות 

הייתה יתרת חובה בסך של 1.8 מיליון שקל.
להסכם  בניגוד  וכי  שגוי  שהדו"ח  טענה  דורות 
לסוכני  פנתה  כלל  ולנוהג,  למקובל  כלל,  עם 
אותם  ושידלה  הסכסוך  פרוץ  עם  מיד  המשנה 
מעבר  דורות,  לטענת  מולה.  ישירות  לעבוד 
נזק  לה  גרם  כלל  מול  ישירה  לעבודה  הסוכנים 
בסך של כ־9 מיליון שקל. הסוכנות ביקשה מבית 
המשפט צו עשה המחייב את כלל לבצע קיזוזים 
מכרטיסי סוכני המשנה, לפי דו"חות שתפיק כלל, 
פוליסות,  של  ביטוחים  או  בגבייה  פיגורים  בגין 
ולהימנע מחיוב דורות בחובות של סוכני המשנה.

עשה  צו  המשפט  מבית  דורות  ביקשה  עוד 

מלוא  את  המשנה  לסוכני  לשלם  לכלל  המורה 
פוליסות  בגין  להם  המגיעות  ההיקף  עמלות 
ששולמו,  פיגורים  פוליסות  או  לתוקף  שהוחזרו 

על פי דו"חות שתוציא כלל בעצמה.
יחייב  המשפט  בית  כי  דורות  ביקשה  בנוסף, 
שקלים   9,014,908 של  סך  לה  לשלם  כלל  את 
פיצוי בגין הפסדי עמלות לעתיד מעבודת סוכני 

המשנה למשך תקופה של ארבע שנים.
ב־12  המשפט  בית  ידי  על  שניתנה  בהחלטה 
באופן  התביעה  כתב  אושר   2014 בספטמבר 

שסוכני המשנה צורפו כנתבעים לכתב התביעה 
אך ללא כל שינוי בסעדים שנתבעו.

קלמנזון: "פס"ד רצוף שגיאות"
בפסק הדין מתחה השופטת צפת ביקורת קשה 
זו  היא  "דורות  וקבעה:  דורות  התנהלות  על 
כוחני  ניסיון  תוך   ,2013 הסכם  להפרת  שגרמה 

כוחני  אופן  באותו  לתנאיה,  כלל  את  לכופף 
אלא  שנים,  משך  לעשות  מורגלת  שהיתה  כפי 

שהפעם כלל לא נכנעה".
המחוזי  המשפט  בית  נשיא  סגנית  קבעה  עוד 
בתל אביב: "כלל לא הפרה את ההסכם מ־2013. 
בדו"ח  שגיאות  מספר  שנפלו  נטען  היותר  לכל 
ומשמעותן  היקפן  מה  ידוע  ולא  הוכחו  )שלא 
דרשה  דורות  כי  הוכח  זאת  לעומת  הכספית(. 
את שינוי ההסכם תוך איום שתקפיא את מכירת 
הפוליסות של כלל וכבר למחרת גם מימשה את 

פעלה  ואף   1.10.13 מיום  רטרואקטיבית  האיום 
ספק  אין  אחרת.  ביטוח  לחברה  מבוטחים  לניוד 
ידי  על  ההסכם  של  יסודית  בהפרה  מדובר  כי 
דורות. בכל מקרה, על פי הסכם 2013 היתה כלל 
ממועד  יום   30 תוך  ההסכם  את  לבטל  רשאית 

ההודעה ולמען הסר ספק פעלה כך".
פסק  את  לומדים  "אנו  בתגובה:  מסר  קלמנזון 
רצוף  שהוא  ראשוני  מעיון  כבר  ונראה  הדין 
לא  המשפט  שבית  ניכר  דיוקים.  ואי  שגיאות 
וטעה  הביטוח  עולם  עובד  כיצד  להבין  הצליח 
שבע  המשפט  לבית  שלקח  מצער  בקביעותיו. 
ומרבית  בתיק  דין  פסק  לתת  תמימות  שנים 
האירועים כבר מזמן לא רלוונטיים. עם זאת, אנו 
שוקלים להגיש ערעור על פסק דין מוטעה זה".

הליך  "בתום  ופיננסים:  ביטוח  כלל  תגובת 
החלטת  על  מברכים  אנו  שנים,  ארוך  משפטי 
של  התביעה  את  לדחות  המחוזי  המשפט  בית 
סוכנות דורות נגד כלל ביטוח ופיננסים. יודגש, 
מדובר  כי  טענה  כלל  ההליך,  של  מראשיתו  כי 
שמחים  ואנו  יסוד,  ומשוללת  מופרכת  בתביעה 
כי לאחר שש שנים ארוכות ודיוני הוכחות רבים, 
בית המשפט דחה את כל טיעוני התביעה וקבע 
כי סוכנות דורות היא זו שהפרה את ההסכם שבין 

שני הצדדים".

 ביהמ"ש דחה את תביעת סוכנות 
דורות נגד כלל ביטוח

קבע כי תשלם לכלל ולסוכני משנה שגם אותם תבעה סך כולל של כ־210 אלף שקל בגין הוצאות 
משפט הנתבעים ‰ דורות שוקלת לערער על פסק הדין < רונית מורגנשטרן

Shutterstock :בדורות שוקלים לערער עם פסק הדין | צילום

השופטת קבעה: "אין ספק כי מדובר בהפרה יסודית של ההסכם על 
ידי דורות. בכל מקרה, על פי הסכם 2013 הייתה כלל רשאית לבטל 
את ההסכם תוך 30 יום ממועד ההודעה ולמען הסר ספק פעלה כך"
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שי ה של  מינויו  על  התבשרנו  שבוע 
והמכירות  השיווק  לסמנכ״ל  שמש 
של לשכת סוכני ביטוח, איתות נוסף 
אשר  הנכנס,  הלשכה  מנכ״ל  של  הדרך  על 
ומביא  הלשכה  הכנסות  הגדלת  על  דגש  שם 

שיטות ניהול חדשניות.
"אם יש משהו מהותי שספגתי בבית אבא, 
 – תהילים  מספר  הידועה  האמרה  את  זה 
אמר  כך  יקצורו'",  ברינה  בדמעה,  'הזורעים 
שמש כנשאל על המינוי. ״אני קם בבוקר עם 
חדווה והמון נחישות להתקדם ולהתאים את 
לגודל  מודע  אני  הלשכה.  לשאיפות  עצמי 
את  להצעיד  שלי  ביכולת  ובטוח  הציפייה 
הלשכה קדימה. המטרות שהוצבו לי על ידי 
ועקב  ברורות  ארבל  מוטי  הלשכה  מנכ״ל 
בצד אגודל נממש אותן לטובת כלל הסוכנות 
למנכ״ל  מודה  אני  בישראל.  והסוכנים 
הלשכה, להנהגת הלשכה ולבעלי התפקידים 
ליאור  וסו"ב  רוזנפלד  ליאור  סו"ב  בראשות 
הזכות  על  הלשכה  חברי  ולכל  הורנצ׳יק 

לשרת אתכם נאמנה״.
כמי  האחרונות  השנים  בחמש  שמש משמש 
שאמון על החסויות וההכנסות מגורמי החוץ. 
פעולה  בשיתופי  בעיקר  נראית  עבודתו 

בכנסים ובאירועי הלשכה, כפי שאמר לנו גורם 
בכיר בחברת ביטוח: ״כשאני רואה על הצג את 

איש  הוא  שי  לענות.  חייב  אני  שי,  של  המספר 
של אנשים, איש של מילה וזה לא מובן מאליו, 
הוא יילחם בשביל מה שהתחייב ולא יהיה מוכן 
על  המון  אומר  זה  אכזבה,  מעט  ולו  בך  שתהיה 
לנכון  שרואה  הלשכה  על  המון  ואומר  האדם 

לקדם אנשים טובים לתפקידי מפתח״.
מספר  התבטא  ארבל,  מוטי  החדש,  המנכ״ל 
סל  הרחבת  של  העצומה  החשיבות  על  פעמים 
ההכנסות  הגדלת  לצד  לסוכנים,  השירותים 
מנת  על  פעילויות,  של  רחב  ממנעד  ללשכה 
ליצור לשכה חזקה הרואה תמיד עשרים צעדים 
בעלי  הם  הלשכה  חברי  ארבל,  מבחינת  קדימה. 
המניות של העמותה ומטרת ההנהלה למקסם את 

פרנסת הסוכן ומעמדו.

ארבל בתגובה למינוי: ״שי הוא עוגן משמעותי 
כמנכ״ל.  שלי  והיעדים  הלשכה  יעדי  להגשמת 

צנוע  אדם  ראיתי  הראשונה  מפגישתנו  כבר 
ורק  אך  עיניו  שמול  ומתוחכם,  חדשני  ונחוש, 
על  גאה  אני  למצוינות.  שאיפה   – אחד  דבר 

שי  זה.  ממינוי  כולנו  שנרוויח  ובטוח  המינוי 
דור   – צעירים  מנהלים  של  דור  עבורי  משקף 

העתיד של הובלת המשק בישראל״.

הוא  ״שי  הורנצ׳יק:  ליאור  הלשכה  נשיא  מ״מ 
עם  לעבוד  לי  יצא  כולנו.  עבור  לאומי  נכס 
ייחודי  באמת  הוא  ושי  בחיי  אנשים  מעט  לא 
שלו  והאופי  הערכים  בגלל  בעיקר  ביכולותיו, 
מתמדת  ועליה  תוצאות  ביטוי  לידי  שמביאים 
נשאף  שתמיד  לכולנו  מאחל  אני  ביכולת, 

להתקדם וליהנות מפרי עמלנו״.
מסוג  הוא  ״שי  רוזנפלד:  ליאור  הלשכה  נשיא 
אליו,  אדישים  להישאר  אפשר  שאי  האנשים 
אני מרגיש זכות לעבוד לצדו, לומד ממנו המון 
ובטוח שעתיד משמעותי לפניו לטובת כלל חברי 
הלשכה. כנשיא הלשכה אני רואה חשיבות גדולה 
לקדם אנשים ראויים לתפקידי מפתח, תפקידנו 

כהנהגה לדאוג שבלשכה יהיו האנשים הראויים 
סוכני  לשכת  בשם  שי.  וכך  ביותר  והטובים 

הביטוח אני מאחל לו בהצלחה״.

שי שמש מונה לסמנכ״ל השיווק 
והמכירות של הלשכה

ב־5 השנים האחרונות היה שמש אמון על חסויות ושת"פ בכנסים ובאירועי הלשכה ‰ המינוי הוליד 
שלל תגובות חיוביות. שמש: ״אני קם בבוקר עם חדווה והמון נחישות להתקדם" < רונית מורגנשטרן

שי שמש ומוטי ארבל | צילומים: גיא קרן באדיבות הלשכה

רוזנפלד: ״שי הוא מסוג האנשים שאי אפשר להישאר אדישים 
אליו, אני מרגיש זכות לעבוד לצדו, לומד ממנו המון ובטוח 

שעתיד משמעותי לפניו לטובת כלל חברי הלשכה"

מוטי ארבל: ״שי הוא עוגן משמעותי להגשמת יעדי הלשכה והיעדים 
שלי כמנכ״ל. כבר מפגישתנו הראשונה ראיתי אדם צנוע ונחוש, 

חדשני ומתוחכם, שמול עיניו אך ורק דבר אחד – שאיפה למצוינות"



https://ws.eventact.com/Triangle2020
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עולם ל את   2019 בשנת  שהשיקה  אחר 
איילון   - שלה  החדשני  הדירות  ביטוחי 
לביטוח  חברה  איילון  משיקה   ,Living
קמפיין רחב, בתקציב מוערך של יותר מ־3 מיליון 

שקל בטלוויזיה ובדיגיטל. 
דיגיטלי  דירה  ביטוח  הינו   Living איילון 
סייבר בדירה  כיסוי  גם  בהתאמה אישית, המציע 
רכישה  וממשק  חדשנית  אפליקציה  באמצעות 
בפרס  זכה  אף  המסלול  הביטוח.  סוכן  לוגו  נושא 
מוצר הביטוח של השנה על פי דירוג נבחרי השנה 
והפיננסים  הביטוח  ועיתונאי  עדיף  ועידת  של 

בישראל בתחום ביטוח כללי.
כמו כן, המוצר כולל השתתפות עצמית הנמוכה 
בענף ומוצע בהנחה של עד 30% לרוכשים ביטוח 

מבנה ותכולה לדירה.
שיווק  אגף  ומנהלת  סמנכ"לית  סגל,  פאר  יעל 
ותקשורת של איילון, חושפת כי הקמפיין הפרסומי 
היום־יום,  מחיי  סיטואציות  מגוון  בנוי על  החדש 
המציגות חוסר התאמה ואיזון בחיים, לעומת ביטוח 

הדירה איילון Living, המציע התאמה 
שימוש  נעשה  "בקמפיין  מדויקת. 

נשענת  אשר  פרסומית  בשפה 
את  ומחזקת  החברה  ערכי  על 
היותה של איילון חברה חדשנית 
המוצרים  בפיתוח  דרך  ופורצת 

ערך  ובהענקת  בהגינותה  שלה, 
יישמנו  מבוטחיה.  לקהל  מוסף 

את  בישראל  הביטוח  בענף  לראשונה 
על  בדגש  הפרסונליזציה  מגמת 
פאר  יעל  ציינה  הדירה",  ביטוח 

סגל והוסיפה: "הקמפיין מבליט את הערך 'אנשים 
ועל  איילון,  בלוגו  גם  המוטמע  אנשים'  לשירות 
אינה  בפרסומת  המופיעים  באנשים  הבחירה  כן 
ערכי  ולהמחשת  הקמפיין  הפקת  לצורך  מקרית. 
מתוך  אמיתיים,  באנשים  בחרנו  שלנו  הביטוח 
תפיסה כי ברגע האמת צריך אנשים אמיתיים – 
הוגנת", סיכמה פאר  וחברה  ביטוח מקצועי  סוכן 

סגל.

ציין:  איילון,  מנכ"ל  יוגב,  אריק 
"איילון בולטת בחדשנות המוצרים 
הדירה  ביטוח  של  הזכייה  שלה. 
כמוצר   ,Living איילון  שלנו, 
את  מחזקת   ,2019 לשנת  השנה 
הפוליסה  של  הייחודיים  ערכיה 

לטובת מבוטחי איילון. 
הינה  ובראשונה  בראש  "איילון 
ממשיכים  אנו  סוכנים.  של  חברה 
לפעול לחיזוק מעמד סוכני הביטוח 
החדש  הפרסומי  והקמפיין  בישראל 
מפנה את הקהל הרחב לסוכני איילון. גם לקוחות 
אשר יתעניינו במוצר באמצעות אתר איילון יזכו 
לשירות אישי ומקצועי של סוכני איילון. אין לי 
ספק כי מהלך אסטרטגי זה יעצים עוד יותר את 
מגמת הצמיחה המואצת של איילון בתחום ויחזק 
את הקשר הפורה שלנו עם שותפינו לדרך. אנחנו 
מוקירים את האמון מצד סוכנינו ורואים בשותפות 
רבת השנים ערך משמעותי בהצלחתנו ההדדית".

 קמפיין חדש למוצר ביטוחי הדירות 
Living איילון

תקציבו המוערך של הקמפיין הוא יותר מ־3 מיליון שקל והוא כולל פרסומות טלוויזיה ודיגיטל < רונית מורגנשטרן

 פאר סגל. "יישמנו לראשונה 
את מגמת הפרסונליזציה"

אל
גזי

ל 
איי

ם: 
לו

צי

יצא לאור
ביטוח חבויות בישראל 

מאת יעקב קיהל

מהדורה חדשה ומעודכנת
״ביטוח חבויות בישראל״לספרו של יעקב קיהל

הספר נועד להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות על בסיס הפסיקה המשפטית בעבר ובהווה.
הספר, בהוצאת פוליסה, כולל יותר מ-450 עמודים ובמסגרתו נספחים נרחבים, דברי חקיקה, נהלים ונתונים עדכניים להצגת 

נושאי הספר ולתועלת הקורא. הספר מיועד לחתמים, סוכני ביטוח, פרקליטים ומתעניינים בנושא.

פרקי הספר
• הגדרת הסיכון

• הבסיס המשפטי לביטוחי חבויות — אחריות בגין נזק
• מושגי יסוד בביטוחי חבויות — פוליסות לביטוח

• תנאי הפוליסה לביטוח 
• כיסויים וחריגיהם

• ביטוח אחריות מקצועית
• ביטוח אחריות המוצר
• ביטוח חבות מעבידים

• הטיפול בתביעות
• הערות לביטוח משנה

• מעורבות מוסדית בביטוחי חבויות
• נספחים ומקורות

מע”מ  כולל  ש״ח   450 הספר:  מחיר 
למנויי פוליסה: 400 ש״ח כולל מע”מ

לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן

http://bit.ly/2GZuk9Y


בכפוף לתנאי החברה והפוליסה | הכיסוי ניתן לרכישה עד 15 פעמים בשנה, בכל פעם לתקופה שבין 3 ועד 7 ימים | השירות 
ניתן ללקוחות כלל בביטוח הרכב המקיף באמצעות האזור האישי באתר חברת כלל, בכפוף להזדהות | ניתן לבטל את הכיסוי 

באמצעות הממשק הדיגיטלי כל עוד הוא טרם נכנס לתוקף

כלל משיקה כיסוי לנהג זמני באונליין המאפשר לכם לתת שירות מהיר, פשוט ונוח יותר.
מהיום, הלקוחות שלכם יוכלו להוסיף לפוליסת הביטוח המקיף לרכב כיסוי זמני לנהג

נוסף בכל גיל, אפילו צעיר, בכל מקום ובכל שעה.

 רק 25 ₪ ליום   גם לנהגים חדשים וצעירים
 ניתן לרכישה באופן מיידי ועד שלושה ימים לפני תחילת הכיסוי

חדש בכלל ביטוח ופיננסים
הוספת נהג זמני אונליין

לחבר שנוהג 
במקומך לאילת

לבת שהגיעה
 לביקור מצרפת

לבן שחזר 
מהצבא לשבת

להוספת הכיסוי דרך האזור האישי <<

https://www.clalbit.co.il/carinsurance/temporarydriverinsuranceonline/
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כשרה חברה לביטוח בניהולו ה
ממשיכה  מירון,  שמעון  של 
אסטרטגיית  את  להטמיע 
הרווחיות העסקית: קיבלה את אישורה 
וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  רשות  של 
ומימון  מכר  חוק  פוליסות  להנפקת 
החברה  בכך  נדל"ן.  פרויקטי  לליווי 
פיננסית  מעטפת  להעניק  תוכל 
מלאה ליזמי נדל"ן, שתכלול הנפקת 
אשראי  מסגרות  מכר,  חוק  פוליסות 
לבניה, כולל השלמות הון עצמי, וכל 
יתר שירותי המימון הנדרשים ליזמים 

במסגרת ליווי בניה.
על  הודיעה  שלאחרונה  הכשרה, 

המכר,  ופוליסות  הפיננסי  הלווי  לתחום  כניסתה 
נדל"ן  לפרויקטי  מימונית  מעטפת  לספק  תוכל 
מערך  להקים  תמשיך  ובמקביל  עצמאי  באופן 
שיתופי פעולה עם בנקים וקרנות מימון נוספות, 

כחלק ממערך ההשקעות הכולל של החברה.
נדל"ן  פרויקטי  לליווי  מעטפת  תיתן  החברה 
הון  והשלמת  בכיר  חוב  כולל  שהוא,  היקף  מכל 
יזם  כל  החברה,  לדברי  חוק.  פוליסות  הנפקת  וכן 
שיבקש להקים פרויקט נדל"ן למגורים בכל היקף 

יוכל לפנות לחברה ולקבל את המימון 
מצפה  ב־2020  תנאים.  למספר  בכפוף 
פרויקטים   20 לפחות  ללוות  הכשרה 

בסדר גודל כולל של 400 יחידות.
את המחלקה לליווי פיננסי וערבויות 
מונתה  אשר  חסקי  איריס  תנהל  מכר 
למנהלת מערך ערבויות וליווי פיננסי. 
חסקי שימשה עד לאחרונה כראש צוות 
באגף ערבויות וליווי פיננסי של הראל 

חברה לביטוח במשך יותר מ־4 שנים.
חברה  הכשרה  מנכ"ל  מירון  שמעון 
לביטוח: "אישור הפיקוח הוא עוד אבן 
דרך במימוש האסטרטגיה של החברה 
את  ולגוון  ההכנסות  היקפי  להגדלת 
לענפי  כניסה  ידי  על  שלה  ההשקעות  אפיקי 
הפועלים  סחירים,  לא  אלטרנטיביים,  פעילות 
את  ומייצבים  ההון  לשוק  נמוכה  בקורלציה 

הרווחיות של החברה".

 הכשרה קיבלה את אישור הממונה 
להנפקת פוליסות חוק מכר

ב־2020 מצפה הכשרה ללוות לפחות 20 פרויקטים בסדר גודל כולל של 400 יחידות ‰ מנכ"ל הכשרה: 
"אישור הפיקוח הוא עוד אבן דרך במימוש האסטרטגיה של החברה" < רונית מורגנשטרן

מירון וחסקי. החברה תיתן מעטפת לליווי פרויקטי נדל"ן מכל היקף שהוא
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למבוטחיה כ משיקה  ופיננסים  ביטוח  לל 
בביטוח המקיף לרכב שירות חדש – כיסוי 
לרכוש  המאפשר   ,Online זמני  לנהג 
צעירים  נהגים  לרבות  זמני,  לנהג  ביטוחי  כיסוי 
בלבד,  ימים  שבוע  עד  בודדים  לימים  וחדשים, 
ארוכה.  לתקופה  בביטוח  צורך  אין  בהם  במקרים 
המקיף  ביטוח  לפוליסת  מתווסף  הזמני  הכיסוי 
והוא תקף גם עבור פוליסת החובה ברכב,  לרכב 
ביטוח  בכלל  מנוהלות  הפוליסות  שתי  עוד  כל 
ופיננסים. הכיסוי הזמני מוצע בעלות אטרקטיבית 

במיוחד העומדת על 25 שקל ליום בלבד.  
חטיבת  ומנהלת  למנכ"ל  משנה  כספי,  עלית 
ציינה:  ופיננסים  ביטוח  בכלל  כללי  ביטוח 
למבוטחינו  ואטרקטיבי  מצוין  בפתרון  "מדובר 
בהם  למקרים  מענה  המעניק  הרכב,  בביטוח 
בשורה  זוהי  ארוכה.  לתקופה  בביטוח  צורך  אין 
והחדשים  הצעירים  הנהגים  לאוכלוסיית  ממשית 
שיכולים כעת ליהנות מכיסוי ביטוחי זמני במחיר 
במקום  הפרמיה,  בעלות  ולחסוך  מאוד  מוזל 
השירות  מלאה.  שנה  למשך  לביטוח  להצטרף 
רבה,  גמישות  ומציע  המבוטחים  לצרכי  מותאם 

אליו  ההצטרפות  ביכולת  הן 
באופן   – פלטפורמות  במגוון 
 24/7 החברה  באתר  מקוון, 
או דרך סוכני הביטוח ומוקד 
והן במבנה  שירות הלקוחות, 
השירות המאפשר למבוטחים 
השירות  תנאי  את  לבחור 

הרצויים להם ולבצע עדכונים, 
בלחיצת כפתור".       

זמני  לנהג  כיסוי  "שירות 
הנהגים,  סוגי  לכל  מענה  נותן 
בהן  שגרתיות,  בסיטואציות 

אמר  קצר",  לזמן  ביטוחי  פתרון  עבורנו  נדרש 
שלומי תמן, משנה למנכ"ל ומנהל מערך העסקים 
יקבלו  החברה  "סוכני  ופיננסים.  ביטוח  בכלל 
מאתנו עדכון על רכישת הכיסוי הנוסף, בפוליסות 
של לקוחותיהם וייהנו מעמלה מלאה" הוסיף תמן.          
לנהגים  מיועד  החדש  השירות  כי  נמסר  מכלל 
מכלי  אחד  בכל  להוספה  וניתן  הגילים,  בכל 
הרכב הפרטיים המבוטחים בכלל ביטוח ופיננסים 
ניתן  הזמני  הכיסוי   .)VAR כלל במסלול  )למעט 

בשנה,  פעמים   15 עד  לרכישה 
מינימום לשלושה ימים ועד שבוע 

ימים בכל פעם. 
הרכישה נעשית און ליין, באופן 
באתר  או  הנייד  בטלפון  עצמאי 
החברה, 24/7 בתהליך פשוט וקל 
ו/ הביטוח  סוכני  באמצעות  ו/או 
של  הלקוחות  שירות  במוקד  או 
באופן  לעדכן  ניתן  כן,  כמו  החברה. 
הביטוח  תאריכי  טווח  את  דיגיטלי 
או  שינויים  ולערוך  הנדרשים 
כי  יודגש,  הצורך.  במידת  לבטל, 
מנוהלת  כלל  של  הביטוח  פוליסת  בהם  במקרים 
מתווסף  הזמני  הביטוחי  הכיסוי  סוכן,  ידי  על 
באופן אוטומטי לפוליסה הקיימת של הלקוח אצל 

הסוכן.
את הכיסוי הזמני ניתן לרכוש מיד עם השימוש 
ימים  שלושה  של  בהתראה  או  ברכב  הנהג  של 
מראש. מבוטחים שירצו לבטל את הרכישה יוכלו 
נכנס  לא  הביטוחי  הכיסוי  עוד  כל  זאת  לעשות 

לתוקף.

פתרון ביטוחי לזמן קצר: כלל ביטוח 
 Online ופיננסים משיקה כיסוי זמני

עלות השירות היא 25 שקל ליום וההצטרפות אליו נעשית באופן מקוון, על ידי סוכן או על ידי מוקד 
שירות הלקוחות של החברה < רונית מורגנשטרן

 PassportCard  Business
הכניסה שלך לעולם העסקי 

בביטוח נסיעות לחו״ל
pcbusiness@passportcard.co.il לפרטים נוספים

 באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע"מ, החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע"מ, בכפוף לתנאי הפוליסה, 
חריגיה וסייגיה ותנאי תוכנית PassportCard Business, בכפוף לחיתום רפואי, ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות הכרטיס, 

ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס, עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים.

־כספי. "בשורה ממשית לאוכלוסיית הנה
גים הצעירים" | צילום: סיון פרג'
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"אנחנו לא מתחרים בביטוחים הישירים – 
 המבוטחים אוהבים את הסוכנים שלהם"

 סו"ב גבריאל הילל, מנכ"ל משותף בסוכנות ביטוח "מגנים סוכנות לביטוח פנסיוני" סוכן צעיר
בפתח תקווה ‰ "הלשכה עושה המון מאמצים כדי לשמור על הסוכנים"

| 22 באוגוסט 2019מדור | סוכן צעיר

גיל: 33
מצב משפחתי: נשוי+2 

רישיון: פנסיוני
ותק: סוכן ביטוח שש שנים

למה בחרת במקצוע זה? מה אתה אוהב בו?
"מאז ומתמיד התחברתי לעולם המכירות, ולשוק 

ההון נחשפתי כחלק מלימודי תואר ראשון 
בכלכלה. השילוב של עולם המכירות ושוק ההון 
הביא אותי לעבודה בבית השקעות, שם הכרתי 

סוכני ביטוח וגיליתי שזה מה שאני רוצה להיות. 
מאוד אוהב את האינטראקציה עם לקוחות, את 

הנסיעות ללקוחות ואת תחושת הסיפוק שיש בכל 
פעם שלקוח שרכש פוליסת ביטוח ומשתמש בה, 

או חס וחלילה במקרה מציל חיים, היא עצומה 
והיא ממלאת אותי בסיפוק אדיר".

יש לך דוגמה לסיפור של הצלחה לטובת מבוטח 
שלך?

"לאחרונה יצא לי לטפל במקרה של ילד בן 
שנתיים שהתגלה אצלו גידול סרטני בראש. 

ההורים הם זוג עצמאיים עם ארבעה ילדים שביום 
בהיר נפלה עליהם הבשורה המרה. הם עזבו את 

העסקים שלהם לטובת טיפול בילד. לשמחתי 

התעקשתי איתם לעשות ביטוח בריאות מקיף 
הכולל כיסוי מחלות קשות. הפיצוי הכספי שקבלו 

מהר מאוד מחברת הביטוח הכניס הרבה אויר 
למשפחה. חברת הביטוח סגרה את כל הפינות 

מול בית החולים באוסטריה ומימנה את כל 
הטיפולים של הילד, את השהייה של בני הזוג 

)מעל שלושה חודשים( כולל את הטיסות. תודה 
לאל הילד הבריא".

איך פועלת הלשכה לטובת הסוכנים?
"אני חושב שהלשכה עושה המון מאמצים כדי 

לשמור על הסוכנים ולזכותה המון הישגים בתחום. 
אני רוצה לציין את מנהלת הפיתוח העסקי בלשכה 

קרן מלאך, שסייעה בפיתוח העסק שלי וחשפה 
אותי לעוד תחומים ושיתופי פעולה שהגדילו עוד 

יותר את מעגל הלקוחות של משרדי".
אילו טיפים היית מעניק לסוכנים צעירים כמוך? 

"בכל עסק מתחיל, ההתחלות קשות אבל עם 
סבלנות והתמדה, ואיסוף לידים מכל לקוח ולקוח 
מעגל הלקוחות גדל ויש מקום לכל בעלי הרישיון 
בתחום; להיות ורסטילי, להתאים את עצמנו לעוד 

ועוד עיסוקים. חייבים לדעת לעשות את כל מה 
שהרישיון מאפשר. לא יכול להיות שסוכן ביטוח 

צעיר מתעסק רק בתחום אחד. חשוב גם שסוכנים 
חדשים יבינו שאנחנו לא מתחרים עם הישירים, 

הציבור אוהב את סוכן הביטוח שלו וחשוב לו 
שיש לו עם מי לדבר".

סו"ב הילל | צילום: באדיבות המצולם

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

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

גבירותי ורבותיי

מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר 
אתכם לאורך כל הדרך

מהפח
 

שגריר אתכם לאורך כל הדרך



מחוז המרכז מזמין אתכם ליום עיון ייחודי 
בואו להתמקד ולהצליח - מאפסים כוונות ל- 2020

13.02.20, 9:00-15:00, "מתחם אקספו" גני התערוכה, ביתן 10, ת"א 

הכניסה בהרשמה מראש 
להרשמה לחץ/י כאן 

משולחן ההנהגה, הליאורים על 
במה אחת, אם לא תשמעו? איך תדעו? 
נשיא הלשכה, סגן ומ"מ נשיא הלשכה 

בשיחה פתוחה. 

מיקי קופל 
מנכ"ל ובעלים 
קופל גרופ: 
המצפן של 
סוכן הביטוח 

סו"ב עקל נוגה 
יו"ר מחוז המרכז 

עו"ד עדי בן אברהם 
היועץ המשפטי של 

לשכת סוכני הביטוח: 
רגולציה חדשה שלא 

יעקצו אתכם 

רו"ח יניב וולף 
מנכ"ל תוצר פיננסים 

תוצר משפחתי: 
2020 תוכנית עיסקית 

כי משפחה לא בוחרים 

מוטי ארבל 
מנכ"ל הלשכה: 
אסטרטגיה 
שיווקית של חברות 
מובילות שוק 

ח"כ עודד פורר, 
יו"ר השדולה לעסקים 
קטנים ובינוניים: 
 שיח פתוח עם ולמען 
סוכני/ות הביטוח 

ד"ר גיא פרידמן: 
צומת דרכים...  
כי הילד ההוא 
זה אני... 

ניסים משעל 
עיתונאי וסופר 

לאן יוביל אותנו 
הפלונטר הפוליטי? 

https://www.insurance.org.il/events/12009/
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שם: אלי ארליך, בן 72, תושב רמת אפעל
פתח  בע”מ,  ביטוח  שרותי  ארליך  אלי  משרד: 

תקוה

מצב משפחתי: נשוי + 4 )+ 7 נכדים(
וחבר  הארצית  המועצה  חבר  בלשכה:  תפקיד 

הוועדה המייעצת לנשיא

ותק: 40 שנה
התמחות: מומחה לביטוחי חו”ל, בריאות, סיעוד 
כסוכן  משמש  השלישי,  לגיל  אישיות  ותאונות 

הגדולים  הגמלאים  ארגוני  רוב  של  הביטוח 

בישראל וכן גופים ציבוריים ועצמאיים.

קצרות  נסיעות  אוהב  סרטים,  אוהב  תחביבים: 
מעורב  אירופה.  ברחבי  נעימים  סופ”שים  של 

בפעילות ציבורית.

מוטו: תעשה ותפעל אך ורק במה שאתה אוהב 
ייחודי במוצרים שאתה משווק  ותשתדל להיות 

ובעשייה שלך.

עתיד סוכן הביטוח
הביטוח,  ענפי  בכל  פעילותי,  שנות   40 “במשך 

לא שמעתי ולא חוויתי מאף לקוח משפט שלפיו 

הוא מעדיף ביטוח ישיר ואוטומציה על פני הידע, 

המקצוענות והשירות שלי. מכאן אני מאמין שכך 

יימשך המצב גם ב־40 השנים הבאות. אין תחליף 

לקשר אישי אנושי! עלינו להמשיך להיות מזוהים 

אצל הלקוחות ככתובת מקצועית שיודעת לסייע, 

הפיננסים  הביטוח,  ענפי  בכל  ולתמוך  לייעץ 

ויחסי עבודה”.

תפקידה של לשכת סוכני ביטוח
“להמשיך ולשמש  גילדה תומכת לסוכנים, שופר 

לאור של  המוציאה  ולציבור,  לרשויות  הסוכנים 

המרכזי  כמגן  הביטוח  סוכן  של  המקצוענות 

על  ההגנה  של  גם  כמו  הלקוחות  ציבור  על 

האינטרסים של הסוכנים בחברות הביטוח ואצל 

הפיקוח על הביטוח. יש סוכן שצריך את הלשכה 

פחות ויש יותר, יש מי שיכול לתרום פחות ומי 

להיות  תמשיך  הלשכה  לכולם  אך  יותר,  שיכול 

בית רוחני, מקצועי וחברתי.

בוועד  מגוונים  בתפקידים  בלשכה  “שימשתי 

הפועל, במועצה הארצית והפסגה. 12 שנה עמדתי 

גם  הארצי.  הדין  בית  כנשיא  הדין  בית  בראש 

היום אני משמש כבורר, מגשר ועד מומחה לבתי 

הנוכחית מינה  משפט בנושאי ביטוח. בקדנציה 

אותי נשיא הלשכה להיות חבר בוועדה המייעצת 

העשייה  על  ואהבה  בפרגון  מביט  ואני  לנשיא 

האינטנסיבית של חבריי בהנהגת הלשכה. 

עבודה  שנות   40 אחרי  שגם  בכך  גאה  “אני 

עבודה  ליום  בוקר  בוקר  קם  אני  אינטנסיביות 

לגיל  לתת  מבלי  חדשות  פסגות  לכיבוש  נמרץ 

לשמש פקטור מעכב, כי אני אוהב להיות סוכן 

ביטוח, כי אני אוהב את מה שאני עושה”.

אלי ארליך | צילום: באדיבות המצולם

“אין תחליף לקשר אישי אנושי”
בכל שבוע יאיר הזרקור של "ביטוח ופיננסים" על פעיל לשכה שכדאי שתכירו

זרקור לסוכנים

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



לתכנית הכנס ולהרשמה 

מחירים מיוחדים לחברי לשכת סוכני הביטוח

המגמות החדשות | הרגולציה העדכנית | התמונה המלאה

אלמנטרי 
שםשתהיו 

הכנס השנתי ה-14 
בענף הביטוח הכללי
1 8 . 2 . 2 0 2 0  , ' ג ם  ו י
אווניו, קרית שדה התעופה

שלומית יהבליאור רוזנפלדישראל גרטי קטיה שורצמןעו”ד רועי פרידמןרועי ויינברגרד”ר משה ברקת

אלון קרןעו”ד סיגל שלימוףעו”ד גדעון פישר שלמה מילראתי חנןעו”ד ריטה בעל-טכסא

עו”ד תמי גרינברגד”ר אייל חשביהצביקה דןיניב שולדנפרי

עו”ד ליאור קן-דרורעדנה גרין טוביאסעו”ד עדי בן אברהםליאור בן נון

עו”ד זקי דיאבאמיר דהן

יריב ינאיעדי בנבנשתי רוזן 

אליצפן רוזנברגאילן זיונעמי גיסר נתןודיע עוואד

רחלי דנציגר אזולאיאלעד אלקוביעו”ד ארז קדם אוהד מעודיעדי איטחעו”ד שלומי הדר

https://www.adif.online/
http://bit.ly/2TJ5IKd
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את ב ביצענו   2018 של  האחרון  רבעון 
החלפת המקל, אני וחברי היקר אלון אבן 
חן, יו"ר הארגון לפניי. ובאנרגיות שיא, 
התחלנו  לייצר,  יודע   MDRTה־ ארגון  כמו שרק 
שהצבנו  המטרות  במימוש  ההנהגה  וחברי  אני 
לעצמנו: להגדיל את מספר חברי הארגון; לקרב 
את  להצעיר  הארגון;  לפלאי  הביטוח  חברות  את 
מרתקים  עיון  ימי  לייצר  להמשיך  הארגון;  חברי 
החברים  כמות  את  להגדיל  הארגון;  מורשת  לפי 
הנוסעים כל שנה לכנסים בחו"ל – זאת מבחינתנו, 
ידעו  כך  רק  העיקרית.  המטרה  ההנהגה,  חברי 
חברי הארגון מה הקסם והתשוקה שעליו מדברים 
לנסוע  להמשיך  שנה  כל  שמקפידים  החברים 
 MDRT ולגעת כל שנה בפסגה; לקרב את הנהגת
את  ולהביא  העולמית  ההנהגה  לחברי  ישראל 
להמשיך  כולנו;  לטובת  בעולם  הטובים  המרצים 

להוביל בגאווה את המקום הראשון באירופה.
מידלדורף,  הרולד  הם:   MDRTה־ הנהגת  חברי 
פיני  חן,  אבן  אלון  פרידמן,  חווה  כבירי,  יוסי 
ורדי,  קובי  שוקחה,  רים  ויקלמן,  נאוה  חג'ג', 
אבשלום מושקוביץ, אלון גיא, בועז בראל, רני 

גלוגאו, דידי פרידלנדר.
 MDRTל־ המירוץ  של  נוהג  קיימנו  בנוסף, 
אל  בירושלים.   15/01/2019 בתאריך  הראשון 
חדשים  ומועמדים  הארגון  חברי  הוזמנו  המירוץ 
ומוצלח  מרתק  היה  הכנס  לארגון.  צורפו  שרובם 
ונשיא הארגון העולמי האגדי, טוני גורדון, שיתף 

את כולנו בקסמיו.
בשנת 2019 מנה הארגון בארץ 129 חברים והשיא 
של כל הזמנים היה שהגיעו למפגש במיאמי כ־30 
סוכנים. בכנס נכחו כ־13 אלף חברים מכל רחבי 

הגלובוס. ביום השלישי של הכנס במיאמי קיימנו 
ארוחת ערב חגיגית יחד עם בנות הזוג ונכחו כ־55 

משתתפים.
כמו כן, קיימנו את הכנס השנתי באילת והצלחנו 
להחזיר עטרה ליושנה ולהביא את המנכ"לים ואת 
לערב  הביטוח  חברות  של  הבכירים  המנהלים 
ובשיאן  מרתקות,  הרצאות  עם  המיוחד  הגאלה 
שיתף אותנו מר מיטש אוסטרוב מארה"ב בפלאי 

החברות בארגון.

שיתופי פעולה מיוחדים
חברות  מול  הקשר  את  הידקנו   2019 במהלך 
הביטוח, יצרנו שיתופי פעולה מיוחדים להצלחת 
חברי  הוזמנו   2019 השנה  בראש  כולו.  הענף 
הארגון לערב מיוחד במינו בחברת מגדל. הקמנו 

שבהן  נוספות  דיון  קבוצות 
ומשתתפים  משתפים  החברים 

לטובת חברי הארגון.
התקיים   03/12/19 בתאריך 
כנס "המירוץ ל־MDRT מתחיל 
באנהיים,  ומסתיים  בצפון 
מקצועי  כנס  קליפורניה", 
בזכרון  אלמא  במלון  ומרשים 
חברה  מגדל  עם  בשיתוף  יעקב 
כ־170  הגיעו  שאליו  לביטוח, 
מתוכם   55 כאשר  משתתפים, 
הרצאות  חדשים,  מועמדים  היו 
גלוברמן;  דרור  של  מרתקות 
 MDRT אורח  הדרי,  משה 
מלונדון; תמיר גילת, יו"ר הקרן 
דיון  וקבוצות  הסרטן  לחקר 

שגרמו לכולנו להבין שזו הדרך להצלחה.
בימים אלו אנחנו בעיצומו של שלב ב' של המירוץ 
חברות   .MDRTה־ לארגון  הרישום  שלב  והוא 
הרישום  בתהליך  ומשתתפות  משתפות  הביטוח 
לטובת כולנו. אני וחבריי, חברי ההנהגה, ערוכים 
כדי להקל על תהליך הרישום. אנו מאחלים לחברי 

MDRT ישראל הצלחה רבה בתהליך הרישום.
אין לי ספק שבשנתיים הללו של עשייה נמרצת 
הצלחנו, אני וחבריי, לממש את המטרות שהצבנו 
לעצמנו ואני רק יכול להגיד תודה לכם, יקיריי, 
חברי ההנהגה, ולכם חברי הארגון בארץ. המלאכה 

עדיין בשיאה ושנעשה ונצליח בעזרת השם.

 MDRT ומשמש כיו"ר ,CLU, TOT הכותב הינו
ישראל

מממשים את המטרות: סיכום פעילות 
ארגון ה־MDRT בשנתיים האחרונות

חברי הנהגת ה־MDRT ממשיכים במימוש המטרות שהציבו לעצמם • מהגדלת מספר 
חברי הארגון ועד יצירת ימי עיון מרתקים לפי מורשת הארגון < סו"ב אלברט גבאי

הצלחנו לממש את המטרות שהצבנו לעצמנו | צילומים: shutterstock, גיא קרן

לפייסבוק >>

שמחים להתחדש איתכם בדרכים,

ט"ו בשבט שמח!

http://bit.ly/2VX8k4D


סטלוס ואורן חן
ולאחר מכן מסיבה אל תוך הלילה

22:45 | 16.3.2020
מלון הרודס בוטיק, אילת

YASSOU!

לשכת סוכני הביטוח בישראל

מלון דן  אילת

חיים פנסיוני פיננסים
15-19 במרץ

בשיתוף

להרשמה לכנס לחץ/י כאן
מס‘ המקומות מוגבל. הבטיחו את מקומכם בכנס!

מסיבת ערב הפתיחה

https://ws.eventact.com/Triangle2020
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הצעד הנוסף: לא רק המחיר הוא 
הפרמטר החשוב

אמנם סוכן הביטוח נדרש לעמוד בתחרות מחירי הפוליסות, אך השירות חשוב לא 
פחות ‰ כך ניתן לטפל ב"מוקש" המחיר בכמה דרכים < סו"ב  ירון טל

הביטוח מ שפוליסות  היא  המפורסמות  ן 
נחלקת לשני חלקים עיקריים: הפוליסה 

)המהות( והשירות.
אותנו  בוחן  כשלקוח  הבעיה?  מתחילה  היכן 
את  בוחנים  הם  חדשים(.  לקוחות  )במיוחד 
הפוליסה )כיסויים( ובעיקר את מחירה. השירות 
והמבוטח עשוי  נראה כדבר מובן מאליו  כן,  אם 
לחשוב כי כולם נותנים את אותו השירות בזמן 

שגרה, קל וחומר ב"יום פקודה" )בזמן נזק(.
המציאות היא אחרת, כמאמר האימרה החכמה: 
רב  זמן  נשאר  ירודה,  איכות  של  המר  "טעמה 
הנמוך".  המחיר  של  המתוק  טעמו  שפג  לאחר 
)הפרמיה(  הפוליסה  מחיר  של  הפרמטר  כלומר, 
הוא חשוב, אולם אין לייחס לו חשיבות ועליונות 

בלעדית.
המתחרה  של  במחיר  לעמוד  עלינו  ראשית, 
מכן  לאחר  ורק  התהליך  להמשך  כניסה  כתנאי 
אפשר לדבר על המשך הדרך. כאן בדיוק המקום 

לטפל ב"מוקש" המחיר בכמה דרכים:

בדיקת המוצר: לא אחת התברר לי כי המבוטח 1
המחיר  ולפיכך  נתונים  אותם  את  משווה  לא 
זול בהרבה. לדוגמה: ביטול כיסוי  של המתחרה 
אובדן  כיסוי  ביטול  טבע,  ונזקי  אדמה  רעידת 
רווחים )במיוחד בפרק רעידת אדמה ונזקי טבע(, 

ביטול כיסוי תאונות אישיות וכדומה.

פעמים 2 הרבה  נוספות:  מיגון  דרישות 
מבוטחים מחליטים לעבור לחברה חדשה עקב 
מחיר אטרקטיבי, אך ללא ההבנה כי יהיה עליהם 
ברשותם  הקיימים  המיגון  אמצעי  את  לשפר 
בעלויות שיכולות להגיע למאות ואלפי שקלים 
הזאת  ההבנה  יותר.  גבוה  יהיה  כבר  המחיר  ואז 
מגיעה לעיתים לאחר שקיבלו כיסוי ביטוחי זמני 
והתעוררו ליום חדש עם דרישות מיגון מופרכות 

של סוקר חברת הביטוח של החברה החדשה.

קצה 3  לקוח  הביטוח:  חברת  של  השוואה 
איננו מבחין בדרך כלל בין חברות הביטוח. 
כאן המקום להסביר לו מי היא חברת הביטוח, מה 
איך מתפקדת מחלקת התביעות  וחוסנה,  גודלה 
של החברה ביום פקודה ועוד. אנו סוכני הביטוח, 
הביטוח  חברות  בין  ההבדלים  את  היטב  יודעים 
אם  בעיקר  הלקוח  בפני  אותם  שנחדד  ורצוי 
שתאפשר  ואיתנה  גדולה  חברה  מייצגים  אנחנו 

מתן מענה הולם ביום צרה.

להסביר 4 יש  הנוסף(:  )הצעד  מייל  אקסטרה 
למבוטח את הערך המוסף של סוכן הביטוח. 
כיצד אנו פועלים ברגע האמת, מה ערך המוסף 

יתרונות  הצגת  כמשרד,  הביטוח  סוכנות  של 
כגון מענה וזמינות במשך שעות ארוכות במהלך 
מענה  חברות  ידי  )על   24/7 אנושי  מענה  היום, 
ושבת(  ובשישי  הפעילות  שעות  בתום  אנושי 

תוך התחייבות למענה אישי של הסוכן בזמן נזק 
ובוודאי בזמן של נזק רציני. כן, זו לא שחצנות 
מקצועי  מענה  עם  מאחוריך  משרד  שיש  להגיד 

ושירות צמוד.
סוכני  מצידנו,  ביותר  הקל  הדבר  כי  ברור 

בנתח  לעבוד  המחיר,  את  להשוות  הוא  הביטוח, 
הבאה  ששנה  תקווה  תוך  ביותר  נמוך  רווחים 
נשפר את מצבנו. אך זוהי טעות, ברגע שמבוטח 

התרגל למחיר יהיה קשה מאוד להעלות אותו. 
מסכימים  לא  הביטוח  סוכנות  עובדי  אגב, 
שכר  העלאות  דורשים  ואף  בשכרם  להורדה 
והטבות הקשורות לכך לעיתים תכופות, הם לא 
יישאו בנטל המחיר הנמוך שממנו כמובן נגזרת 
היא  גסה,  מילה  לא  היא  כידוע  ועמלה  העמלה. 

מקור פרנסתנו.
שלנו  היכולת  היא  מייל  האקסטרה  לסיכום: 
בין  לתמהיל  שלנו  המוסף  הערך  את  להביא 
המהות לשירות. שירות טוב עולה כסף. כמובן כל 
זה בתנאי שנדע לעמוד בשירות הטוב שהבטחנו 

ברגע האמת בו המבוטח זקוק לנו. 

CLUהכותב הוא עורך דין ו־

shutterstock :אין לייחס למחיר חשיבות בלעדית | צילום

ברור כי הדבר הקל ביותר 
מצידנו, סוכני הביטוח, הוא 
להשוות את המחיר, לעבוד 

בנתח רווחים נמוך ביותר תוך 
תקווה ששנה הבאה נשפר את 
מצבנו. אך זוהי טעות, ברגע 
שמבוטח התרגל למחיר יהיה 

קשה מאוד להעלות אותו
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 "הבטחתי שאלחם למענך": 
המאבק להשבת נתי חדד

סו"ב מירה פרחי מספרת על נתי חדד, הישראלי שפגשה בתאילנד וסייע לישראלים רבים 
במדינה ‰ לאחר מעצרו החליטה פרחי כי תעשה הכל על מנת לנקות את שמו

חדד ה נתי  עם  שלי  קשר 
כאשר   2012 בשנת  החל 
הפעילות  את  התחלתי 
ופלח  נסיעות  ביטוחי  כסוכנת  שלי 
ההתרחבות  את  החל  שלי  השוק 
שלו בתאילנד. נתי היה איש הקשר 
בקבוצות  גדולתו  את  גיליתי  שלי. 
תאילנד בפייסבוק, והוא דיבר איתי 

באמצעות הסקייפ והפייסבוק.
איש צנוע וחייכן שהעביר מסרים 
להתנהג  נכון  איך  למטיילים, 
יום,  ביום  לנהוג  כיצד  בתאילנד, 
אופנועים,  על  רוכבים  לא  כיצד 
לא  איך  במסעדות,  עושים  לא  מה 
שוכרים אופנועים. בשורה התחתונה 
את  להציל  שלו  שהמטרה  הבנתי 

המטיילים מהרע מכל.
לאחר  היה  שלנו  הראשון  המפגש 
רעידת האדמה בנפאל בשנת 2014. 
ובן  אמא  וטיול  מפגש  לאחר  טסתי 
האדמה  רעידת  את  עבר  שלי  )הבן 
על פסגת האוורסט(, זה היה המפגש 

הראשון. 
נחישות,  בעל  מאדם  התרשמתי 
מסתפק  רברבן,  לא  מטרות,  בעל 

בצד  צנוע  קטן  חדר  בהתנדבות.  והכל  במועט 
והמוני  טיפולים  מיטת  חב"ד,  בית  של  האחורי 
בצנעה,  המטופלים  כל  את  המתעדות  תמונות 
כן,  ותרופות.  חבישה  חומרי  מדפים,  מספר 
החזרה  לפני  מטיילים  אשר  מישראל  תרופות 
לארץ השאירו לבאים אחריהם, כמוני בדיוק )גם 

אני השארתי לו(.
בגלל הרקע הרפואי ישר שאלתי מה הרקע שלו, 
הכובש:  החיוך  את  וחייך  לי  ענה  חדד  ומה?  איך 
"אני פרמדיק חילוץ והצלה. אני הזרוע שלהם פה. 

אני, הוא והוא עשינו את הלילה כאן ובדקנו 
שלהם  התוקף  את  התרופות,  כל  את 

כולל כל המשחות". 
סם,  ד"ר  הרופא,  הגיע  בבוקר 
שלימים הפך להיות השותף של נתי 
טלפוני  קשר  כאיש  שלי  והשותף 
הרבים  המטיילים  לכל  קופנגן  באי 

שם. נתי היה הזרוע הישראלית וד"ר 
בעל  הרופא  התאילנדית  הזרוע  סם 

הרישום המוסמך. עד פה הכל מתנהל 

על מי מנוחות.
לפני  בפסח  בתאילנד,  שאני  האחרונה  בפעם 
ד"ר  החדשה.  למרפאה  מגיעה  אני  שנים,  שלוש 
סם, נתי חדד ואיש המעבדה. כולם גאים להראות 
חדר  לתפארת  מרפאה  מדרגה,  קפיצה  איזו  לי 

קבלה, חדר אולטרה סאונד, מעבדה.

לנקות את שמו
נפלו  השמים  לארץ  מחזרתי  שבועיים  לאחר 
של  התפיסה  על  מודיעים  בחדשות  עליי. 
על  מדובר  האם  עליו(.  נמצא  )נשק  "העבריין" 
ולא  היה  לא  שלי?  הנתי  חדד?  נתי  אותו 
נברא, מאותו רגע אני קיבלתי החלטה 
עד  הכל  ולעשות  שמו  את  לנקות 
שהוא  יודעת  אני  לארץ,  שיגיע 
הופל ברשת של עבריינים והיה נוח 
למי שהפיל אותו להפילו כך. פשוט 

הפללה.
אני יודעת שכל המהלך שנעשה עם 
מנת  על  ידוע מראש  היה  "החוק"  נציג 
זה כבר שלוש  חדד.  נתי  להפליל את 

השיל  בכלא,  נרקב  שנתי  שנים 
ממשקלו יותר מ־25 ק"ג. 

שאימו  ביותר  קשות  שנים  שלוש 
נורית וכל המקורבים ובני המשפחה 
עושים את נתיב הנסיעה, תאילנד־
מהחופים  ליהנות  כדי  לא  ישראל, 
הקסומים אלא על מנת לבקר ל־15 
חלון,  מאחורי  נתי  את  ביום  דקות 

כשהוא אזוק על מה? 
אלפים,  למען  שם  היה  הבחור 
הציל אלפים, סייע לאלפים, שיחרר 
מהכלא התאילנדי ילדים המקורבים 
לאנשי מפתח בארץ )ממקורות יודעי 
רואים  ביטוח  מסוכני  רבים  דבר(. 
כל  על  יודעים  שלי,  השיתופים  את 
הפעולות שאני עושה ועשיתי למען 
גיוס כסף למען הגנתו  וביניהם  נתי 
של נתי וגיוסו של עורך הדין, ששי 

גז, פרו בונו. 
ובמהלך  גז  עו"ד  עם  נפגשתי 
פגישתי מיד נרתם והוסיף ואמר "את 

בינתיים את לא טסה לתאילנד".

המאבק בשיאו
המאבק  שלי,  יקרים  חברים 
בעיצומו. בכל חג אני שולחת לנתי לכלא מכתבי 
שיחות  מקיימת  המשפחה,  עם  נפגשת  עידוד, 
מוטיבציה עם נורית האמא וכן עם המשפחה. מהיכן 
רק  כוחות  שואבת  אני  האנרגיה?  את  שואבת  אני 

מהחיבוק של הילדים שלי והמשפחה הקרובה.
המאבק לא תם. הוא בשיאו.

האחרון  בפסח  הבטיח  ישראל  ממשלת  ראש 
רק  משפחתו,  בני  עם  יחד  בביתו  יחגוג  שנתי 

שראש הממשלה לא עמד מאחורי דבריו.
אציין שיש הרבה שעושים למען. רק לא מספיק. 
השר  מספיק.  לא  אבל  עושה,  שקד  איילת  ח"כ 
כולם  בדיבורים  מספיק.  עושה  לא  ארדן  גלעד 

חזקים, במעשים מעט פחות.
אני לא אירגע עד שנתי חדד ישוב. אני הבטחתי 
נתי  למען  בטבריה  התעוררות  בכנס  הבמה  מעל 
ואעמוד מאחורי כל מילה. לא אפסיק את המאבק 

למענך נתי.

הכותבת הינה חברת מועצה ויועצת ללשכת 
סוכני ביטוח  חדד ופרחי במרפאה בקוסומוי 

| צילום: באדיבות מירה פרחי

הכרזה שהופצה כחלק מהקמפיין | באדיבות מירה פרחי
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 מימוש כספי פיצויים - אבחנה 
בין קרן ותיקה לקרן חדשה

מסוגיה שנידונה בבית המשפט נלמד האם אפשר להעביר את כספי הפיצויים בקופה 
לנאמן שמונה על נכסיו של פושט רגל < עו”ד עדי בן אברהם

חת השאלות המתחדדות מעת לעת מול א
הקיים  היחסים  מארג  סביב  היא  הלקוח 
בין מוטבים לבין יורשים. אלא שמערכת 
היחסים הזו מורכבת אף יותר כאשר נכנסים לתמונה 
מעקלים, שארים, מוטבים בלתי חוזרים ועוד. לכן 
תמיד חשובה ההתעכבות על זהות המוטבים וההבנה 

המשפטית בכל מוצר פנסיוני ביחס לנהנים. 
העליון  המשפט  בית  החלטת  על  אספר  השבוע 
שנצברו  פיטורים  פיצויי  כספי  של  מעמדם  בדבר 

לחייב בקרן פנסיה ותיקה. 
כספי  את  להעביר  אפשר  האם  השאלה  עלתה 
לאור  נכסיו  על  שמונה  לנאמן  בקופה  הפיצויים 
העובדה כי בפקודת פשיטת רגל סעיף 81)א1( נקבע 
כי "הנאמן לא יפדה כספים המגיעים לחייב מכוח 
על  הפיקוח  בחוק  כהגדרתה  גמל  בקופת  חברותו 
התשס"ה־2005,  גמל(,  )קופות  פיננסיים  שירותים 
המשפט  בית  של  אישורו  את  שקיבל  לאחר  אלא 
לכך, בית המשפט רשאי להורות על פדיון הכספים 
כספי  שאם  ובלבד  מקצתם,  או  כולם  האמורים, 
הגיע  וטרם  קצבה,  למטרת  הינם  הגמל  קופת 
המועד לתשלומם כקצבה, לא יורה בית המשפט על 

העברתם לנאמן".

התשתית העובדתית
החייב הוכרז פושט רגל ולו יש קרן פנסיה ותיקה 
מחולקים  הקרן  כספי  האחיד.  התקנון  חל  עליה 
ופיצויי  מעסיק,  תגמולי  עובד  תגמולי  לשלושה: 

פיטורים.
לקופת  והעברתם  החייב  כספי  למימוש  בקשה 
הכספים  כי  בטענה  הקרן  ידי  על  נדחתה  הכינוס 
הללו מיועדים לקצבה ומשיכתם תוביל לביטול כל 

זכויות החייב. הכונס מאידך השיב כי יש לעשות 
להעבירם(  ניתן  לא  )שאכן  תגמולים  בין  הבחנה 
לבין כספי פיצויים שאינם מוגנים. היועמ"ש אשר 
התערב בהליך הודיע לבית המשפט כי אין מקום 
החייב  לזכות  שנצברו  הפיצויים  כספי  להעברת 

הואיל והם מוגנים תחת הפקודה. 

הינה  החוק  מטרת  כי  קובע  המשפט  בית 
לכספים  מיוחדות  הגנות  להקנות  סוציאלית, 
אף  זו  חוק  והוראת  גמל  בקופת  החייב  שחסך 
עוגנה בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש, 

בשינויי נוסח קלים. 

בית המשפט מדגיש כי יש לחדד בסוגיית ההגנה 
המוענקת לכספי פיצויים וכן ביחס להיקף ההגנה 
שיש להעניק לכספי הפיצויים אשר מושפע מסוג 

החסכון בו הוא נצבר. 
בקופת  הפיצויים  כספי  האם  השאלה,  הועלתה 
גמל גם הם למטרת קצבה? שהרי על כספי פיצויים 
חלים כללים שונים מכספי תגמולים, בין היתר, יש 

כספי  עבודתו,  סיום  עם  העובד  זכאות  את  לבחון 
הפיצויים ניתנים למשיכה הונית, דיני המס שונים 

ביחס אליהם. 
ניתן לכספי הפיצויים  אמנם לאור אופן החסכון 
בספק  נותרת  זו  עמדה  אך  קצבה,  למטרת  אפיון 
לנוכח ההתייחסות השונה בדין לרכיבים אלו ולכן 

הגנה  מתן  תוך  המשפט  בית  באישור  צורך  יש 
כ־40%  מהווים  הפיצויים  כי  לזכור  יש  המוגברת. 
מהחיסכון לקצבה ולכן עולה השאלה מה השיקולים 

אם למשוך את הכספים אם לאו. 
מה  בחינה  נדרשת  כי  לזכור  יש  לחייב,  ביחס 

הפיצויים,  כספי  משיכת  לאחר  כקצבה  לו  יוותר 
מה יכולתו לצבור זכויות פנסיוניות לעתיד ועוד. 
יתרה מכך, כל עוד לא התגבשה זכותו של החייב 
לכספי הפיצויים, הרי שלא ניתן להורות על פדיון 
שכזה. מאידך יש לשקול שיקולים לרווחת הנושים 

והסיבות שהובילו את החייב למצב אליו נקלע. 
כי  קובע  המשפט  בית  הערעור,  נשוא  במקרה 
לעניין כספי פיצויים בקרן ותיקה, כאן משיכת כספי 
הפיצויים על פי התקנון תוביל לביטול כל זכויותיו 
ואין זה משנה את אם מדובר על כספי  של החייב 
פיצויים או אחרים ומשכך, כאן אין מקום לאפשר 

העברת הכספים בטרם הגיע המועד למימושם.
ומבטל  הערעור  את  המשפט  בית  מקבל  משכך 
את החלטת בית המשפט המחוזי להעביר את כספי 

הפיצויים בקרן הפנסיה הוותיקה לנאמן.
הרשויות  עבודה של  נערכת  כי  להדגיש  חשוב   
להסדרת נושא העברה, שעבוד ועיקול זכויות של 
הושלמה,  טרם  העבודה  אך  גמל,  בקופת  עמיתים 
נאמרה  טרם  האחרונה  שהמילה  להניח  שניתן  כך 

בעניין זה. 

הכותב הינו היועמ"ש של לשכת סוכני ביטוח רן
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 בית המשפט קובע כי לעניין כספי פיצויים בקרן ותיקה, 
 כאן משיכת כספי הפיצויים על פי התקנון תוביל לביטול 

 כל זכויותיו של החייב ואין זה משנה את אם מדובר 
על כספי פיצויים או אחרים

Shutterstock :בית המשפט העליון קיבל את הערעור | צילום
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
1. דרושים חתמות/חתמים באלמנטארי בחיפה משרה 

מלאה תנאים מעולים 2. דרוש/ה מנהל/ת מכירות 
שטח סוכנים בחיפה והצפון כולל רכב ובונוסים 3. 

דרוש/ה מנהלי תיקים בענף הפנסיוני בעלי רישיונות 

shay@klauzner.co.il :קו"ח

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

תנאים מצויינים למתאימים: - עמלות גבוהות - שירותי 
משרד )תפעול ותוכנות על חשבוננו( - תיאום פגישות 

ofir@mishorim-ins.co.il :על חשבוננו( קו"ח למייל(

באשדוד סוכן ביטוח מגייס סוכנת ביטוח חדשה או 
רפרנטית למשרה מלאה או חלקית קורות חיים: 

ashbit22@walla.com
סוכנות ביטוח מובילה בתחום הבריאות והפיננסיים, 
הממוקמת בפארק שוהם, מחפשת פקיד/ה בעל/ת 

ראש גדול שרוצה להתפתח בעולם הביטוח. המשרה 
כוללת שיווק ותפעול תיקי לקוחות. ניסיון בתחום 

 הביטוח – יתרון 050-6996801 או 
nave@dolfin-ins.co.il

בירושלים, סוכנות ביטוח גדולה וותיקה מאוד בתחום 
האלמנטרי, החיים, הבריאות והפנסיוני מעוניינת 

להתמזג עם משרד ביטוח קיים, צעיר ודינמי 
בירושלים. המעוניינים נא לפנות לטל' 050-7396364

״משרדים בחברות הביטוח בחיפה ! מיקום מנצח ! 

ב-990 שח לחודש. מעוצבים ואיכותיים - לפרטים: אורן 

0545270964

למשרד ביטוח בפתח תקוה בקרית מטלון קרוב לצומת 
גהה דרושה פקידת ביטוח חיים ופנסיה לטיפול בתיק 

קיים  וחדש אפשרות למשרה או חצי משרה . קורות 

   ilan@ungar-ins.co.il חיים למייל

לסוכנות ביטוח בראשון לציון דרוש/ה חתמ/ת 
אלמנטרי כחלק מצוות רחב ומשפחתי. מחלקת 

עסקים / רכב / דירות התפקיד כולל : הכנת הצעות, 
חיתום והפקת פוליסות מתן מענה ללקוחות המשרד. 

דרישות: ידע והכרה של תחום האלמנטרי שליטה 
במערכות חברות הביטוח תודעת שירות גבוהה יכולת 

למידה ורצון להתקדם. *תחילת עבודה מיידית נא 
ins1@yeldad.co.il - לשלוח לקורות חיים

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

שכירות משנה
להשכרה בחלונות הסיטי משרדים מרוהטים לשכירות 
משנה לבעלי מקצוע חופשיים: עורכי דין, רואי חשבון, 

וסוכני ביטוח. שכירות לטווח ארוך\קצר ללא התחייבות. 
זמינות מיידית ! לפרטים – יאנה 0537753538

משרד ביטוח גדול, מואר, ומרווח באזור הקריות , קומה 
א' על ציר תנועה מרכזי בבניין חדש ואסתטי, לכניסה 

מיידית , משרד מרשים ומיוחד. עופר 0503/235549

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
בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים 

לכניסה מיידית עד 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
רכישת תיקי ביטוח בחיפה באופן מלא/חלקי, תנאים 

מעולים, שי- 052-8033305

שכירות משנה:  בחיפה במתחם חלונות הסיטי 
בבניין ברוש- להשכרה משרדים איכותיים ומעוצבים 

לסוכנים -החל מ-990 ₪ לחודש לפני מע"מ והוצ'  
לפרטים 0545270964

בחיפה בחלונות הסיטי פל-ים משרדים מפוארים כולל 

ריהוט, לתקופות קצרות/ארוכות ללא התחייבות, ניתן 
לקבל שירותי תפעול באלמנטארי/פנסיוני טלפון: 

שי- 052-8033305

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:  
gmail.com@0555037

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

המלצת חברת ייעוץ לסוכני הביטוח: 
עסקו גם במכירת רכבים וליסינג 

מוקדם להעריך נזקי נגיף 
הקורונה לחברות הביטוח 

לסקטור מ הקורונה  נגיף  נזקי  את  להעריך  וקדם 
קובעות  הראשוניות  הערכות  אולם  הביטוח. 

שמבטחי המשנה ייפגעו יותר מחברות הביטוח.
חברות ומבוטחים שנפגעו מנגיף הקורונה ימצאו עצמם 
יגלה  חלקם  הביטוח.  פוליסות  תנאי  עם  מתמודדים 
שהאותיות הקטנות לא מכסות את נזקי נגיפים ומגיפות, 

כך שהמבטחים לא יצטרכו לשלם להם פיצויים.
מומחי ביטוח מדווחים כי יש מגוון של פוליסות ביטוח 
המכסות הוצאות של מגפות. אבל חלק מפוליסות הביטוח 
כוללות סעיף חבוי שהוציא נזקי נגיפים ומגיפות. מוקד 
פנו  מבוטחים  כי  מדווח,  מארש  המשנה  ביטוח  ברוקר 
הביטוחי  הכיסוי  היקף  את  לבדוק  כדי  האחרון  בשבוע 
של פוליסת הביטוח. לחלק מהמבוטחים יש מפעלי ייצור 

במחוזות בסין שהנגיף משתולל.
כולל  הרחוק,  במזרח  הביטוח  שחברות  היא  ההערכה 
וביטוחי  מסחרי  כיסוי  נסיעות,  בביטוח  העוסקות  סין, 
חיים הן הנפגעות ביותר. רק לחלק מחברות הביטוח יש 

רזרבות מתאימות לכיסוי נזקי מגיפות.

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

ברת ייעוץ קנדית בשם Cookhouse labs העלתה רעיון מהפכני בפני סוכני ח
הביטוח: אתם מבטחים כלי רכב, אז מדוע לא תעסקו גם במכירת מכוניות או 

בליסינג של כלי רכב ללקוחות שלכם, במקום שירכשו את המכוניות מסוחרי רכב?
לסוכני  נוספים  פעילות  תחומי  למציאת  ביחס  תרחישים  בוחנת  הייעוץ  חברת 
הביטוח. אנשי החברה גיבשו את ההצעה שלפיה סוכן הביטוח יציע למבוטח לרכוש 
לגורם  יפנה  שהלקוח  במקום  זאת  הקניה,  למימון  ולדאוג  המכונית  את  באמצעותו 

שלישי שיספק את הרכב והמימון.
במקביל לחברת הייעוץ הקנדית כבר ישנם סוכני ביטוח שמתמחים בליסינג של 

הסוכנים  תעשייתי.  ציוד 
המוצרים  את  רוכשים 
מהיצרנים ומשווקים אותם 
העסקה  כאשר  למבוטחים, 
והסדרי  ביטוח  כוללת 
מהציוד  בחלק  תשלומים. 
להתקין  דאגו  בליסינג 
מערכת אלחוט שמאפשרת 
בתקלות  מהיר  טיפול 
ומקטינה מאד את תשלומי 

המבטח לחוכרי הציוד.

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

עודד טוביה על פטירת אביו  

שם טוב 
טוביה ז"ל 

שלא תדע עוד צער
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