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ביטוח ופיננסים
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ביטוח 
ופיננסים

תבטאות ראשונה של לשכת סוכני ביטוח ה
בסכסוך שבין רשות ניירות ערך בראשותה 
ההון  שוק  רשות  לבין  גואטה  ענת  של  
ישיבת  בפתח  ברקת.  משה  ד"ר  של  בראשותו 
שהתקיימה  ביטוח  סוכני  לשכת  של  המנהל  הוועד 
רוזנפלד  ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא  תקפו  הבוקר, 
וממלא מקומו סו"ב ליאור הורנצ'יק את ראש רשות 
ניירות ערך על רקע החלטתה לפעול כנגד פוליסות 

החיסכון של המבוטחים. 
כולנו לכתבה הבלעדית אשר  "אתמול התעוררנו 
פורסמה בעיתון כלכליסט לעניין רצונה של הרשות 
לפעול  גואטה,  ענת  של  בראשותה  ערך,  לניירות 
כנגד פוליסות החסכון אשר משווקות על ידי חברות 
בישראל,  החוסכים  לציבור  הביטוח  וסוכני  הביטוח 
ההון",  שוק  על  הממונה  של  ופיקוחו  ניצוחו  תחת 

אומר רוזנפלד.
מחטף  לבצע  הניסיון  כי  נדגיש  הדברים  "בפתח 
בחירות כאשר אנו נמצאים במצב של העדר משילות 
ראויה,  שאינה  מקוממת  התנהלות  הינה  בירושלים, 
בטח  תעשה,  לא  כי  היה  ומוטב  כלל  מקום  לה  אין 
ובטח שלא על חשבון ענף שלם של סוכני ביטוח אשר 

פועלים ועובדים לטובת ציבור המבוטחים בישראל.
קרנות  את  לכאורה  לשמר  הניסיון  כי  "נדמה 
הנאמנות על חשבון פגיעה במוצרי פוליסות החסכון 
די  שהרי  צדק  של  קורטוב  ולו  בו  ואין  מכבד  אינו 
ומדווחות  מפוקחות  הביטוח  חברות  כי  נדגיש  אם 
ידי רשות שוק  בצורה מלאה, כגופים מפוקחים על 
הניסיון  ולכן  ברקת,  משה  בראשה,  והעומד  ההון 
לייצר אמירות לפיהן אין שקיפות בפוליסות החסכון 
לעניין היקף הנכסים הינה טענה שכל כולה לזרוע 

חול בעיני הציבור.
"האמנם ניתן לזלזל כך בציבור החוסכים בישראל, 
והם  הבנקים  לעמלות  מקום  אין  כי  מבינים  אשר 
מוגבלת  אינה  אשר  לחסכון  בפוליסה  מעוניינים 
החוסכים  כמבוטחים  הם  שבה  פוליסה  בתקרה, 
פי  על  השקעה  מסלולי  בין  לעבור  יכולים  במוצר, 
הבנתם ועל פי הליווי המקצועי שהם מקבלים, כספם 
הביטוח  בסוכן  מלווים  כאמור,  והם,  עת,  בכל  נזיל 
אשר מסייע להם ותורם להם לפעול בצורה מושכלת 

בניהול חסכונותיהם. 
רשות  זרים  משיקולים  כי  הדעת  על  יעלה  "לא 
ואיכותי,  ניירות ערך מנסה לנגח מוצר חסכון טוב 
אשר הציבור משקיע בו, מוצר אשר מוכיח את עצמו 
ולהרחיב  לקדם  מנת  על  זאת  וכל  שנה,  אחר  שנה 

את היקפי ההשקעה במוצרים המצויים תחת רשות 
ניירות הערך, דוגמת קרנות הנאמנות.

החסכון  למסלולי  ולהפקיד  להמשיך  הציבור  "על 
ולייצר לעצמו הגנות וחסכונות לעתיד עם ליווי של 
סוכן ביטוח מקצועי אשר ילווה ויצעיד אותו בבטחה 
במסלולים אלו, ומתוך ידיעה כי מעל כל פוליסות 
ההון",  שוק  רשות  של  הפקוחה  עינה  נמצאת  אלו 

מסכם נשיא הלשכה.
הביע  הורנצ'יק,  ליאור  סו"ב  הלשכה,  נשיא  מ"מ 
תמיכה בקו שהציג הנשיא רוזנפלד. "הניסיון לנצל 
את היעדר המשילות על מנת לנהל קרבות שליטה 
ההון  שוק  רשות  על  הממונה  של  האחיזה  וצמצום 
בשוק החסכון של הציבור בישראל, והכל תוך הסטת 
הדיון לשיעור הכנסותיהם של סוכן הביטוח כעילה 
ההפקדות  על  המפקח  הגורם  בזהות  הדיון  להסטת 
והתועלות מהפוליסות הללו. לטעמי הדבר  לחסכון 

לניירות ערך אינם  מראה עד כמה שיקולי הרשות 
את  להרחיב  התחרות  את  לעצור  ונועדו  עניינים 

אחיזתם תוך קידום את מוצריהם.
"לשכת סוכני ביטוח עומדת מאחורי סוכני הביטוח, 
מעודדת אותם לשמור על ציבור החוסכים ומזכירה 
גופים מוסדיים שהם  כי סוכני הביטוח פועלים עם 
גופים מפוקחים על ידי רשות שוק הון חזקה ואיתנה, 
לנסות  זרים  לאינטרסים  לאפשר  מקום  כל  ואין 
ולפגוע במוצרי החסכון בפוליסות או לאפשר צמצום 
ההיפך  ההון.  שוק  לרשות  ביחס  הסמכות  היקף  של 
הוא הנכון, על הציבור להמשיך ולהפקיד למסלולי 
הגנות  לעצמם  ולייצר  להם  המתאימים  החסכון 
וחסכונות לעתיד, עם ליווי של סוכן ביטוח מקצועי 
במסלולים  בבטחה  אותם  ויצעיד  אותם  ילווה  אשר 
אלו, מתוך ידיעה כי מעל כל פוליסות אלו נמצאת 
עינה הפקוחה של רשות שוק ההון", מסכם הורנצ'יק.

חדשות | מחטף פוליסות החיסכון

 לשכת סוכני ביטוח במתקפה חריפה 
על רשות ני"ע: "פועלת משיקולים זרים"

לטענת הלשכה, הרשות מנסה לחסל את פוליסת החיסכון במטרה להגדיל את כוחה ולהחליש את 
רשות שוק ההון  < מערכת "ביטוח ופיננסים"

רוזנפלד ׀ צילום: גיא קרן

רוזנפלד: “רשות 
ניירות ערך 

מנסה לעשות 
מחטף על גב 

הציבור. הניסיון 
לנצל את העדר 

המשילות על 
מנת לנהל 

קרבות שליטה 
וצמצום האחיזה 
של הממונה על 
רשות שוק ההון 

בשוק החסכון 
של הציבור 

בישראל מהווה 
זריעת חול 

בעיני הציבור".
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החיים " בענפי  דרכה  את  החלה  יונט 
הינה  כיום  סוכנים.   12 עם  בלבד 
בענפי  הפועלות  חברות  של  קבוצה 
ההון,  בשוק  והבריאות,  החיים  ביטוח 
ועוד,  בנקאי  חוץ  מימון  רכוש,  ביטוחי 
עם כ־200 סוכנויות ו־300 אלף לקוחות", 
מספר סו"ב שלמה אייזיק, מנכ"ל ומייסד 
"ביטוח  למגזין  בלעדי  בראיון  "יונט" 
ופיננסים" שיפורסם ב"כנס המשולש" של 

לשכת סוכני ביטוח.
הינה  הפעילות  והבריאות  החיים  "בענפי 
במסגרת קבוצות פיקוח המנוהלות על ידי 
מאוד  הרבה  איתי  ביחד  הפועלים  מאמנים 
אשר  חברה  לנו  יש  הרכוש  בענפי  שנים. 
נותנת  ואשר  כהן  אפי  ידי  על  מנוהלת 
שרותי חיתום ברמה גבוהה לסוכני הקבוצה, 
חברה נוספת עוסקת בניהול תיקי השקעת 
 ,)2008 משנת  שקיים  השקעות  )בית 
חוץ  במימון  לפעילות  גם  נכנסנו  ב־2011 
מתקיימת  הזו  הפעילות  ולאחרונה  בנקאי 
במסגרת חדשה וציבורית ויש עוד לא מעט 
עוסקת  הקבוצה  בהן  עסקיות  פעילויות 

ופועלת", אומר אייזיק. 

מודל הפצה ותגמול
יש לציין, כי יונט עוסקת בנושא הפיננסים 
החוץ  האשראי  בתחום  שנים,  כ־10  מזה 
לפי  קרדיט.  יונט  באמצעות  וזאת  בנקאי, 
לקראת  לאחרונה,  החברה  שפרסמה  מצגת 

גיוס של 35 מיליון שקל שהסתיים בהצלחה, היקף 
ב־2018  פרטית(  )אז  החברה  שהעמידה  האשראי 

עמד על 240 מיליון שקל

השותפים ביונט קרדיט, שלמה אייזיק, צחי אזר 
אף  אליו  בורסאי  שלד  ב־2017  רכשו  פנסו,  ושי 
הכניסו את פעילות החברה לפני מספר חודשים. 
ב־2019  החברה  הכנסות  הסתכמו  המצגת  פי  על 
ב־19.7 מיליון שקל ותיק אשראי בהיקף של 130 
הכנסות  החברה  צופה  כשב־2022  שקל,  מיליון 
ותיק אשראי בהיקף 550  88.6 מיליון שקל  בסך 

מיליון שקל.

לשאלה כיצד משולבים סוכני הקבוצה בתחום 
משיב  בקבוצה,  הצומח  בנקאי  החוץ  האשראי 
אייזיק:  "במהלך 2016 נכנסו שינויים רגולטורים 

בקונפיגורציה  לפעול  והחלטנו  משמעותיים 
שלד  רכשנו  ציבורית.  חברה  במסגרת  חדשה 
ציבורית  כחברה  לפעול  והתחלנו  סחיר  בורסאי 
יצאנו   2019 דצמבר  בסוף  וענין  דבר  לכל 
העצמי  להון  לציפיות,  מעבר  וגייסנו,  להנפקה 
של החברה. לצערי, המציאות היא כזו שרק חלק 
כיום  עושים  הוותיקים  מהסוכנים  מאוד  קטן 
ורוב הפעילות מתבצעת על  בפיננסים  פעילות 

בתי  פורשי  הינם  שברובם  סוכנים  ידי 
השקעות או סוכנים חדשים. אנחנו בחברה 
הפיננסית  הפעילות  את  לדחוף  מנסים 
מיום היווסדה של יונט והיינו בין הגופים 
מקיפים  קורסים  בשוק שערכו  הראשונים 
וידע  כלים  ומתן  הפעילות  להטמעת 
הקרוב  שבעתיד  תקווה  כולי  לסוכנים. 
ההפצה  למערך  יצטרפו  הרשת  סוכני 
אשראי  למתן  בפעילות  וישתלבו  שלנו 
חוץ בנקאי ללקוחותיהם העסקיים. אנחנו 
הפצה  מודל  לבניית  תהליך  של  בעיצומו 
בכפוף  והכל  הסוכנים  באמצעות  ותגמול 
יהיה  התחום  והרגולציה.  הציות  להוראות 

מנוע צמיחה משמעותי לסוכני הקבוצה".
מנכ"ל יונט התייחס בראיון לשיווק הישיר 
של חברות הביטוח המסורתיות מעל ראשו 
של הסוכן ואמר: "אילו הייתי יכול, הייתי 
משבית את כל פעילות הסוכנים למשך 1־3 
הלקוחות  ציבור  את  ומפנה  חל"ת  חודשי 
על  הביטוח  ולחברות  ההון  שוק  לרשות 
יוצא  שהייתי  כמובן  שירות.  שיקבלו  מנת 
לחסל  מנסים  כי  ללקוחות  הסברה  במסע 
את עסקינו וכי הדבר זמני בלבד על מנת 
ולתמיד  אחת  פעם  הזה  האיום  את  שנסיר 
וחשוב  יודעים מה שיש, עד שאין',  'לא   –
הזה.  המשבר  את  אחת  פעם  ליצור  מאוד 
הדבר המרכזי הינו בשינוי הגישה לחברות 
הביטוח והפיכת מערכת היחסים בינם לבין 
שניתן  כמה  עד  עסקית  למערכת  החברות 
לחברות  ונותנים  'מתבלבלים'  הסוכנים  רוב   –
העסקית  בסביבתם  הגיוני  לא  חלק  הביטוח 
והחברתית, דבר אשר עומד להם בסופו של דבר 

לרועץ״.
האם לדעתך צפויות התאגדויות של סוכנים 
 כדי להתמודד מול היצרנים ומול השיווק הישיר?
"לצערי הרב זה לא יקרה, האינטרסים האישיים 
ומערכות היחסים בין הסוכן לבין גורמים בחברה/
ות איתן הוא עובד חזקים הרבה יותר ומנצחים. 
הניסיון להוביל ספינה כאשר כל חובל בה מושך 
במקום.  יום  בסופו של  אותה  תוקע  אחר  לכיוון 
כאשר  אחת  מטריה  תחת  סוכנים  לאגד  ניתן 
המוטיבים הינם תגמול וערכים מקצועיים אך יש 
סיכוי קלוש עד בלתי אפשרי לאגד סוכנים תחת 

מטרות אידיאולוגיות ואסטרטגיות".
הראיון המלא יתפרסם במגזין "כנס המשולש".

הכנס המשולש | 

שלמה אייזיק: "יונט קרדיט תהיה מנוע 
צמיחה משמעותי לסוכני הקבוצה"

בראיון נוקב טוען מנכ"ל יונט לגבי השיווק הישיר של החברות: "חייבים ליצור פעם אחת את המשבר 
ולהשבית העבודה עם החברות שעוסקות בכך" < רונית מורגנשטרן

סו"ב אייזיק. "חלק קטן מהסוכנים הוותיקים עושים כיום פעילות בפיננסים"

סו"ב אייזיק: "מערכת היחסים בן הסוכנים לחברות הביטוח 
צריכה להיות עסקית עד כמה שניתן"
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מהשבוע ר החל  כי  הודיעה  ההון  שוק  שות 
יכולים מבוטחי הרכב לקבל חינם, בלחיצת 
ל־3  מרוכז  ביטוחי  עבר  דו"ח  כפתור, 
ענק  בהישג  מדובר  תביעות"(.  היעדר  )"דו"ח  שנים 
לטובת  שנאבקה  ביטוח  סוכני  וללשכת  למבוטחים 

הנושא בשנתיים האחרונות מול הרשות.
כעיקרון, דו"ח עבר ביטוחי נשלח למבוטח בסיום 
פירוט  את  לכלול  אמור  הדו"ח  ביטוח.  שנת  כל 
התביעות בהתייחס לרכב המבוטח או לחלופין דו"ח 
המצביע על היעדר תביעות. מבוטחים אשר הדו"ח 
מראה לגביהם "היעדר תביעות" במשך 3 שנים זוכים 

לקבל הנחה ברכישת פוליסת רכב.
הבעיה היא שעד היום התהליך היה בירוקרטי ולא 
פשוט, בפרט למבוטחים שעברו מחברת ביטוח אחת 

לאחרת, או שלא קיבלו את הדו"ח בדואר.
מהנחה  ליהנות  רוצה  שהיה  מבוטח  עכשיו,  עד 
ברכישת פוליסה, היה נדרש להעביר אישור לחברת 
או  שנים  שלוש  במשך  הדו"ח  את  ולשמור  הביטוח 
לחלופין לבקש העתק של הדו"ח מהחברות בהן היה 
מבוטח בשלוש השנים האחרונות, בין אם באמצעות 
בשלוש  אותו  שביטחו  מהחברות  אחת  לכל  פנייה 
השנים האחרונות ובין אם באמצעות כניסה נפרדת 
מהחברות  אחת  בכל  שלו  האישי  המידע  לאזור 

השונות.
הראו  ההון,  שוק  לרשות  שהגיעו  ציבור  פניות 
לגבי  המידע  את  לקבל  הצליחו  שלא  שמבוטחים 
או  שלהם  הביטוח  מסוכן  התביעות  היסטוריית 
מחברות הביטוח, שילמו מחיר גבוה יותר על פוליסת 
מהמבוטחים  חלק  מסוימים,  במקרים  הרכב.  ביטוח 
מחברת  מופחת  פיצוי  קיבלו  תאונה,  להם  שאירעה 
הביטוח בגלל שלא העבירו אליה את דו"ח התביעות.
הדו"ח  את  לקבל  אפשר  שמהיום  היא  הבשורה 
ובחינם.  ויעילה,  פשוטה  בצורה  כפתור,  בלחיצת 
לאחר הזדהות פשוטה ב"הר הביטוח" יתאפשר מהיום 
הביטוח,  חברות  מכל  מרוכז  דו"ח  לקבל  אחד  לכל 
ללא הצורך לאתר את המידע בכל חברה בנפרד ואף 
ללא צורך לדעת באיזה חברות היה מבוטח בשלוש 

השנים האחרונות.
השינוי צפוי להקל משמעותית על ציבור המבוטחים 
בשלב רכישת הביטוח וכן למנוע מצבים של ביטול 
הנחת היעדר תביעות וגביית פרמיה גבוהה ולעיתים 
לחברה  הדו"ח  העברת  אי  עקב  פוליסות  ביטול  אף 

המבטחת.

הישג משמעותי
בתגובה מסר נשיא הלשכה, סו"ב ליאור רונזפלד: 
סוכני  לשכת  של  שנתיים,  בן  עיקש  מאבק  "לאחר 
מדובר  לציבור,  משמעותי  הישג  נרשם  ביטוח, 

במהפכה של ממש למי שנדרש לרכוש ביטוח חדש 
ועד היום נדרש לאסוף את הטפסים מחברות הביטוח 
ואופטימלית  חדשה  הצעה  לקבל  בכדי  השונות 

לפוליסה".
עוד הוסיף הנשיא: "אנחנו ממש מתרגשים מההישג 
את  לאפשר  עיקש  מאבק  קיימנו  הלשכה.  של  הזה 
משפטיים  עיכובים  היו  להתממשותו.  התנאים  כל 
להציף  המשכנו  אנחנו  אבל  טכנולוגיים,  כך  ואחר 
את הנושא פעם אחר פעם מול רשות שוק ההון. אני 
משה  ד"ר  ההון,  לברך את ראש רשות שוק  מבקש 
ברקת, על הישג טכנולוגי שיעשה לכל בעל רכב את 

החיים קלים יותר".
"קו  הורנצ'יק:  ליאור  סו"ב  הלשכה,  נשיא  מ"מ 
סוף  לשים  יש  לפיו  הלשכה,  נשיא  שקבע  הפעולה 
עם  ביחד  התביעות,  היעדר  אישורי  של  לסאגה 
נחישות הוועדה האלמנטרית הביאו לתוצאה הנכונה 

ועל כך אני מברך".

תעודת חובה דיגיטלית
צעד נוסף של הרשות לקידום הדיגיטציה והפחתת 
בענף  הוא  המבוטחים,  ציבור  כלפי  הבירוקרטיה 
את  החוק  הוראות  מחייבות  כיום  חובה.  רכב  ביטוח 
מקורית  ביטוח  תעודת  להנפיק  הביטוח  חברות 

שנשלחת בדואר לכל מבוטח. 
שהיו  רבים  מבוטחים  על  מאוד  הקשה  זה  תהליך 
מעוניינים לבטל את פוליסת ביטוח החובה מסיבות 

בשל  או  אחרת  ביטוח  לחברת  מעבר  כמו   - שונות 
מכירת רכב והעברת בעלות. המבוטחים היו נדרשים 
למצוא את תעודת הביטוח המקורית ולשלוח אותה 
זכאים  היו  מכן  לאחר  ורק  הביטוח  לחברת  בחזרה 

לקבל החזר של הפרמיה ששילמו.

ביטול בלחיצת כפתור
לחברות  הוראה  טיוטת  היום  מפרסמת  הרשות 
לביטוח  התקנית  הפוליסה  שינוי  במסגרת  הביטוח 
מחברות  לקבל  למבוטחים  שתאפשר  חובה,  רכב 

הביטוח תעודת ביטוח חובה דיגיטלית.
לאפשר  הביטוח  חברות  את  תחייב  הרשות 
ביטוחי  כיסוי  של  קיומו  לוודא  ברכב  למשתמשים 
בתוקף באופן דיגיטלי ולעיין בתעודת הביטוח באתר 
להנפיק  ניתן  יהיה  בו  לעולם  המעבר  עם  החברה. 
שיאפשר  מנגנון  ייקבע  דיגיטלית,  ביטוח  תעודת 
לכל מבוטח לבטל את תעודת הביטוח בצורה פשוטה 
במקרה  במהירות,  בחזרה  כספו  את  ולקבל  ומהירה 

של מכירת הרכב או ביטול הפוליסה.
להקל  במטרה  פועלת  "הרשות  ברקת:  הממונה 
על ציבור המבוטחים ומאמינה כי כלים דיגיטליים 
המבוטחים  מצב  שיפור  לשם  משמעותי  אמצעי  הם 
והשירות הניתן להם. הרשות תמשיך לפעול לטובת 
מיצוי זכויות המבוטחים ותפעל גם מול החברות כדי 
שירות  חווית  שתעניק  דיגיטלית  בשורה  שיביאו 

ברמה גבוהה".

הישג ענק ללשכה ולמבוטחים: טופס 
"היעדר התביעות" מהאינטרנט בחינם

לאחר מאבק עיקש שנמשך שנתיים, הרשות מאפשרת לבעלי רכב לקבל בחינם את דו"ח עבר ביטוחי 
ב"הר הביטוח" • רוזנפלד: "נרשם הישג משמעותי לציבור, מדובר במהפכה של ממש" < רונית מורגנשטרן

הורנצ'יק וגרטי ׀ צילום: תמיר שירם וגיא קרן



הפרס בחסות 
מגדל

הפרס למקום השלישי הפרס למקום השני
סופי שבוע זוגיים 

במלונות דן / הרודס
סופי שבוע זוגיים 

במלונות נפטון / דן פנורמה

להרשמה לחץ כאן <

מס׳ המקומות מוגבל. הבטיחו את מקומכם בכנס!

* בכפוף להוראות והתנאים של תקנון החידון  ** התמונה להמחשה בלבד

בשיתוף:

השנה, לראשונה בכנס חיים, פנסיוני ופיננסים

חידון מקצועי נושא פרסים*.

הזוכה בפרס הראשון יזכה 

** ברכב      500   חדשה!

חברה לביטוח בע"מ

הפרס בחסות

חברה לביטוח בע״מ

https://ws.eventact.com/Triangle2020%20%20%0D
https://ws.eventact.com/Triangle2020
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ו"ר דירקטוריון איילון אחזקות, אהרון פוגל, י
שכיהן בעבר כמנכ"ל משרד האוצר, טוען כי 
"לא  מסים.  להעלות  הבאה  לממשלה  אסור 
שמיסוי  אלא  הגירעון,  את  יצמצם  לא  שזה  רק 
נוסף, אם יוטל חלילה, יקטין את הכנסות המדינה 
כי  והבהיר  אחזקות  איילון  יו"ר  קבע  ממסים", 
"שיעור המס השולי האפקטיבי על היחיד במדינת 

ישראל מגיע כבר לכ־60%".
מועדון  כינוס  במסגרת  אמר  הוא  הדברים  את 
פוגל, שכיהן  ביטוח.  איילון  סוכני  הפיננסים של 
המייעצת  הוועדה  כיו"ר  גם  השאר  בין  בעבר 
המדיניות  כי  בכינוס  עוד  אמר  ישראל,  בנק  של 
האחרונות,  השנים  ב־15  ישראל  בנק  שמנהל 
מזיקה  זו  ומציאות   - מידי  חזק  לשקל  אחראית 

לעתיד הכלכלה והחברה בישראל.
"מקדשים אצלנו כל מיני 'רייטינגים' –  דירוגים 
חסמים  ומערימים  ממש,  קדושות  פרות  שהפכו 
המשק  ועל  הכלכלית  הפעילות  על  מיותרים 
כולו – רק כדי למנוע סטייה חסרת כל משמעות 
בריבית", הוסיף פוגל. "אנחנו מקדשים גם את יחס 
חוב־תוצר בגובה של 60% - דבר שנקבע בתקופות 
אנחנו  זה,  ליחס  בהצמדות  גבוהות.  ריביות  שהיו 
איכות  את  לשפר  הממשלה  באפשרויות  פוגעים 
מושכל  שימוש  בתשתית.  וההשקעות  השירותים 
וטוב גם ביחס  יאפשר קיום משק איתן  במקורות 

חוב־תוצר של 70%", אמר.

מנוע צמיחה
בפני  הציג  יוגב,  אריק  ביטוח,  איילון  מנכ"ל 
הפיננסי  המועדון  חברי  הנבחרים,  הסוכנים 
בשנים  איילון  של  האסטרטגיה  את  איילון,  של 
האחרונות המכוונת בנוסף לפעילות המשמעותית 
הפעילות  להרחבת  גם  הכללי  הביטוח  בתחום 
בתחום הבריאות וביטוח החיים והחיסכון. יוגב סקר 
את השדרוג שעבר אגף ההשקעות בחברה בשנים 

האחרונות, וכן את הכלים תומכי השירות שפיתחה 
איילון לאחרונה, וציין כי "אחד היעדים המרכזיים 
בפעילות  משמעותית  צמיחה  הוא   2020 בשנת 
אסטרטגיית  נקבעה  באיילון.  הפיננסי  החיסכון 
השקעות עדכנית לאיילון, מערך ההשקעות שלנו 
ייחודי  מוסף  ערך  להעניק  היום  וערוך  שודרג 
לסוכנים וללקוחות תוך מיצוי הניסיון העשיר של 

מנהלי ההשקעות לצד כלי שירות מתקדמים".
יוגב חשף כי מאז הושקה פעילות איילון למתן 
אשראי חוץ בנקאי, מנהלת החברה פעילות ענפה 
סוכני  עבור  צמיחה  מנוע  מהווה  כבר  וזו  בתחום, 

איילון ושירות ייחודי נוסף ללקוחותיהם.

השוק הסיני יתאושש
ההשקעות  אגף  ומנהלת  סמנכ"לית  יוסף,  רונה 
באפיקי  ההשקעה  יתרונות  על  עמדה  באיילון, 
ניהול  דמי  זה,  ובכלל  באיילון  השונים  החיסכון 
מעבר  בעת  מס  מאירוע  הימנעות  אטרקטיביים, 
ליהנות  היכולת  השונים,  ההשקעה  מסלולי  בין 
השקעה  קרנות  פרטיות,  בהלוואות  מהשקעות 
בשלב  כבר  בהנפקות  גם מהשתתפות  כמו  ונדל"ן, 

המוסדי. 
ההשקעות  באגף  חו"ל  השקעות  תחום  מנהל 
אם  כי  במפגש  העריך  רוכמן,  לירון  איילון,  של 

משבר הקורונה יסתיים כצפוי עד חודש אפריל, 
הרי שהשוק הסיני יתאושש מהר וימשיך לצמוח 
יהיה בכלל השווקים  וכך  בקצב של כ־5% בשנה 
באסיה ובעולם. "כל עוד הריבית תישאר נמוכה 

– השווקים ימשיכו להיות יקרים", אמר רוכמן. 
תמיר הרשקוביץ, מנהל תחום השקעות נוסטרו 
באגף ההשקעות של איילון העריך כי קצב צמיחת 
הקרובה  השנה  במהלך  יעלה  בישראל  התמ"ג 
מסביבת  ליהנות  ימשיך  המניות  שוק  וכי  בכ־3% 
ריבית נמוכה ומתמחור אטרקטיבי במכפילי רווח 

דומים לאלה הקבועים כיום.

יו"ר איילון אחזקות מזהיר את הממשלה 
הבאה מלהעלות מסים

"לא רק שזה לא יצמצם את הגירעון, אלא שמיסוי נוסף יקטין את הכנסות המדינה ממסים", אמר 
אהרון פוגל במסגרת כינוס מועדון הפיננסים של סוכני איילון ביטוח • מנכ"ל איילון ציין בכינוס כי 

אחד היעדים של החברה הוא צמיחה משמעותית בפעילות החיסכון הפיננסי < רונית מורגנשטרן

פוגל: "מקדשים אצלנו כל מיני 
'רייטינגים' –  דירוגים שהפכו 
פרות קדושות ממש, ומערימים 
חסמים מיותרים על הפעילות 
הכלכלית ועל המשק כולו – רק 

כדי למנוע סטייה חסרת כל 
משמעות בריבית"

יוגב: "נקבעה אסטרטגיית 
השקעות עדכנית לאיילון, 

מערך ההשקעות שלנו שודרג 
וערוך היום להעניק ערך מוסף 

ייחודי לסוכנים וללקוחות, 
תוך מיצוי הניסיון העשיר של 

מנהלי ההשקעות לצד כלי 
שירות מתקדמים"

מימין: יוגב, יוסף ופוגל | צילום: יוגב גפן
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מנכ"ל חדש לדרכים 
זגגות רכב 

אייל פישוב )49(, בעל תואר ראשון 
במנהל עסקים ותואר שני ביזמות 

עסקית, כיהן בשנים האחרונות 
בתפקיד מנהל אגף השירות, ליסינג 

ואחזקה בחברת מכשירי תנועה 
יבואנית משאיות ואוטובוסים 

מתוצרת מאן גרמניה. בעבר כיהן 
כמנכ"ל אוטו גלאס ובהמשך כסמנכ"ל 

קבוצת שגריר ומנהל מרכזי השירות 
של החברה.

דרכים הינה מהחברות המובילות 
ביבוא ושיווק שמשות רכב ומתן 

שרותי זגגות לרכב בישראל. לחברה 
הסכמי התקשרות למתן כיסוי 

לשבר שמשות וכן לפנסים ומראות 
צד עם מרבית חברות הביטוח 

בישראל, חברות ההשכרה והליסינג 
והיא משרתת מאות אלפי מנויים 

באמצעות 28 תחנות שירות בפריסה 
ארצית ומערך ניידות שירות להחלפת 

שמשות רכב בבית הלקוח.

חדשות | שינויים ארגוניים

בענף, ע החלים  הרבים  השינויים  רקע  ל 
ארגוני  שינוי  על  הפניקס  החליטה 
המכירות  פעילות  ניהול  שעיקרו 
בתחומים המקצועיים. מבנה זה יאפשר לשפר את 
הסוכנים,  באמצעות  החברה  של  הצמיחה  יכולת 
תוך ריכוז התהליכים משלב הייצור, השיווק ועד 

לשלב המכירה.  
אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס: "התמורות והשינויים 
בענף הביטוח להם אנו עדים בעת האחרונה מחייבים 
לנו  יאפשר  זה  שינוי  מחדש.  ולתכנן  לחשוב  אותנו 
לחזק את הקשר עם ערוץ ההפצה המרכזי והמשמעותי 
שלנו – סוכני הביטוח, וכן לחזק את עובדי הפניקס 

תוך מיקודם באתגרים שעוד נכונו לנו".
מהחברה נמסר, כי עיקרו של השינוי יהיה העברת 
לאחריות  המכירות  בחטיבת  המכירה  יחידות 
תחומי הביטוח השונים, הן בפעילות ביטוח כללי 
וסיכוני  והן בפעילות חיסכון ארוך טווח, בריאות 
מוצרי  פעילות  תעבור  השינוי  במסגרת  חיים. 
הביטוח הכללי לניהולו של אבי שלמה בכפיפות 
ביטוח  תחום  ומנהל  למנכ"ל  משנה  מור,  למוטי 
כללי. פעילות מכירות חיסכון ארוך טווח וסיכוני 
הבריאות והחיים תעבור לניהולו של ברוך מינסקי 
בכפיפות לדניאל כהן, משנה למנכ"ל ומנהל תחום 

חיסכון ארוך טווח וסיכוני חיים.
לפעול  ימשיכו  ירושלים  ואשכול  צפון  אשכול 
נאור  צפון  אשכול  מנהל   - הנוכחית  במתכונתם 
ידווחו  נאמן  זאב  ירושלים  אשכול  ומנהל  צמח 
ישירות לדניאל כהן. כמו כן, עובדי מטה המכירות 
של חטיבת המכירות ידווחו ישירות לשי אביסירא, 

שידווח אף הוא לדניאל כהן.
במתכונתה  תישאר  והתפעול  השירות  פעילות 

וערן  פרג'  שרית  קדם,  אורית  כאשר  הנוכחית, 
זילברמן יעברו לדווח ישירות לקרן גרניט, משנה 

למנכ"ל ומנהלת התביעות, השירות והתפעול.
משנה  אוחיון,  אייל  הארגוני,  השינוי  לאור 
למנכ"ל ומנהל חטיבת המכירות, הודיע על רצונו 
לסיים את תפקידו בחברה, לאחר שירות של שנים 

רבות במגוון תפקידים ניהוליים בחברה.
אייל בן סימון הוסיף: "אני מאחל לאייל הצלחה 
ומודה על תרומתו  רבה בהמשך דרכו המקצועית 
ובטוח  סמוך  אני  השנים.  לאורך  לחברתנו  הרבה 
כהן  דניאל  מור,  מוטי  של  בהובלתם  שהשינוי, 
להיכרותם  והודות  בתחומו  אחד  כל  גרניט,  וקרן 
שלנו,  הסוכנים  מערך  ועם  הענף  עם  המעמיקה 

יסייע רבות בהעמקת הקשר רב השנים עם הסוכנים 
– ויאפשר את המשך הצלחתה של הפניקס לעוד 

שנים רבות קדימה". 

גורפת פרסים 
אפליקציית הפניקס Smart Travel, זכה בפרס 
הישראלי.  השיווק  איגוד  מטעם   Booster-ה
בו  הושקעה  כי  שניכר  חדשני,  במוצר  "מדובר 
מוכר  צרכני  כאב  על  עונה  המוצר  רבה.  מחשבה 
 – בחו”ל  רפואי  טיפול  הדורש  מקרה  בהתרחשות 
תור  לתאם  קשה  מתאימה,  מרפאה  לאתר  קשה 
אנחנו  אם  גם  הטיפול,  על  כסף  להוציא  וכואב 
התוצאות  בעתיד.  בחזרה  אותו  שנקבל  יודעים 
העסקיות מראות שהלקוחות מעריכים את המענה 

המדויק לצורכיהם", כך עולה מנימוקי השופטים.
מיועדת   Smart Travel הפניקס  אפליקציית 
לנוסעים לחו”ל וייחודה הוא באיתור רופא בשעת 
 Smart הפניקס  ותשלום.  תור  קביעת  הצורך, 
דיגיטלי  שירות  למבוטחים  מעניקה   Travel
 .24/7 שעה  ובכל  מקום  בכל  וזמין  לשימוש  נוח 
האפליקציה מאתרת בזמן אמת רופא קרוב, קובעת 
הרפואי  הטיפול  על  התשלום  את  ומסדירה  תור 
בתשלום  צורך  וללא  המבוטח  של  מעורבות  ללא 
ביקור  להזמין  ניתן  השירות  דרך  תביעה.  והגשת 
רופא גם לחדר המלון וכן לקיים שיחת התייעצות 
טלפונית עם רופא מישראל אונליין, והכל, כמובן, 
הביאו  המהלך  של  העסקיות  התוצאות  בעברית. 
לגידול של 30% במכירות המוצר. בנוסף, המהלך 
של  רצון  שביעות  בסקר  גבוהים  לציונים  הביא 
מבוטחים וציונים גבוהים בסקר שביעות רצון של 

הסוכנים. 

אייל בן סימון | צילום: פביאן קולדורף

על רקע לחצים של הלשכה תצמצם 
הפניקס את המכירה הישירה 

מנכ"ל הפניקס, אייל בן סימון: "מודה לאייל על תרומתו הרבה לאורך השנים. השינויים יחזקו 
את הקשר עם ערוץ ההפצה המרכזי והמשמעותי שלנו – סוכני הביטוח" < רונית מורגנשטרן

השתתפות עצמית

אייל פישוב ׀ 
צילום: אייל גליה
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התענוגות 13  ספינת  על  שהיו  הישראלים 
באמצעות  לארץ  יחזרו  יפן  חופי  מול 
מטוס אותו חכרה חברת ביטוחי הנסיעות 
לחו"ל PassportCard, בשיתוף חברות הביטוח 

מגדל, כלל והראל.
עלות חכירת המטוס מחברה זרה מסתכמת בכ־200 
אלף דולר )כ־700 אלף שקל(. חכירת המטוס בוצעה 
כבר בתחילת השבוע ועל פי הודעת פספורטכארד 
נועדה "להשיב ארצה את הישראלים הלכודים מזה 
כשבועיים על ספינת התענוגות "דיימונד פרינסס" 
בטורקיה  חנה  המטוס  יפן.  חופי  מול  העוגנת 
המטוס  הישראלים.  ואיסוף  ביפן  לנחיתה  לאישור 
הממונים  הגורמים  כלל  אישור  לאחר  לדרכו  יצא 
בממשלת ישראל. אל המטוס יעלו כלל הישראלים 
שלא אובחו כנשאי נגיף הקורונה ובהתאם להנחיית 

משרד החוץ ומשרד הבריאות". 
ישראלים,  יותר  היו  הספינה  על  כי  לציין,  יש 
אך שלושה אובחנו כנשאי נגיף הקורונה ואושפזו 
הם  וגם  כ"טוב"  הוגדר  מצבם  ביפן.  חולים  בבתי 

ישובו לישראל בימים הקרובים בטיסה רגילה.
אמר   ,PassportCard מנכ"ל  אמיר,  יואל 

קבלת  מרגע  "החל  השבוע:  בתחילת 
הכלים  בכל  פועלים  אנחנו  ההודעה 
לסייע  מנת  על  ברשותנו  העומדים 
את  ארצה  ולהשיב  האפשר  ככל 
הישראלים, נוסעי ספינת התענוגות 
היפנית הנמצאים תחת הסגר. החברה 

פעלה בימים החולפים בשיתוף משרד 
החוץ ומשרד הבריאות על מנת להשיב 
את  נוציא  הספינה.  נוסעי  את  ארצה 
האפשרית,  במהירות  לדרכו  המטוס 

ובשאיפה  הממונים  הגורמים  להנחיות  בהתאם 
שהנוסעים יבלו כבר את השבת הקרובה בישראל".

הקפאת ביטוחים
לסין,  מחוץ  הקורונה  וירוס  התפשטות  בעקבות 
לסוכניה,  מבטחים  מנורה  הביטוח  חברת  הודיעה 
שיווק  את  חדשה  להודעה  עד  מקפיאה  היא  כי 
המזרח  למדינות  שלה  הבריאות  ביטוח  פוליסות 

הרחוק. 
מנורה היא החברה השנייה אחרי מגדל שעוצרת 
פי  על  אסיה.  מדינות  לכל  הביטוחים  מכירת 

לבטח  יהיה  אפשר  אי  מנורה,  הודעת 
דרום  יפן,  לסין,  נוסעים  בחברה 
מקאו,  קונג,  הונג  טיוואן,  קוריאה, 
ויטנאם, לאוס, קמבודיה,  מונגליה, 
תאילנד, אינדונזיה, לאוס, מינאמר, 
הודו  מונגוליה  סינגפור,  מלזיה, 

ונפאל.
כיום אי אפשר לרכוש ביטוח נסיעות 
להלן  ובמנורה;  במגדל  הרחוק  למזרח 
הנסיעות  ביטוחי  של  מצב  תמונת 
לחו"ל בחברות הביטוח בעקבות התפשטות נגיף 
רכישה  מאפשרת  לא  פספורטכארד  הקורונה: 
הרחוק  למזרח  הנסיעות  ביטוח  של  אוטומטית 
על  מתושאל  הלקוח   – סוכן  אצל  או  באינטרנט 
רכישת  מאפשרת  ביטוח  כלל  החברה;  מוקד  ידי 
ביטוח למדינות המזרח הרחוק רק לאחר תשאול 
אישי של הלקוח; הפניקס עצרה ביטוחים להונג־
קונג ומקאו ולא מוכרת ביטוח ביטול נסיעה עד 
יוני 2020; הראל, מהגדולות בתחום, לא משווקת 
ביטוח ביטול נסיעה מכל סיבה לכל יעד בעולם 

עד להודעה חדשה.

חוזרים הביתה: חברות הביטוח חכרו מטוס 
להשבת הישראלים מספינת הקורונה 

עלות החכירה נאמדת בכ־700 אלף שקל ומומנה על ידי פספורטכארד, מגדל, כלל והראל • מנורה 
הודיעה על הקפאת ביטוח נסיעות למזרח הרחוק < רונית מורגנשטרן

 יואל אמיר | צילום: 
יוסי צבקר

אלמנטר | שירות משופר

חתמים, ב ק.ש.  ראשי  עם  מפגש  עקבות 
)מורשה  כבד  רכב  בביטוח  המתמחה 
יו"ר   – הלשכה  נציגי  לבין  לוידס( 
גרטי,  ישראל  סו"ב  אלמנטרי  לביטוח  הוועדה 
בן  עדי  עו"ד  הלשכה  של  המשפטי  והיועץ 
בפניות  הטיפול  שיפור  על  סוכם  אברהם, 

הסוכנים אל ק.ש. חתמים.
לסוכנים  לסייע  פועלת  ביטוח  סוכני  "לשכת 
צד  תביעות  בתחום  ובפרט  רכב,  בתביעות 
בשנים  יותר  מורכב  להיות  הפך  זה  תחום  ג'. 
ביטוח  בחידוש  הקיים  הקושי  לאור  האחרונות, 
עם ריבוי תביעות מקיף. לכן, חל גידול במספר 

תביעות צד ג'", ציין גרטי והוסיף: "בעקבות תלונות 
נידון  הנושא  הביטוח,  סוכני  מצד  שעלו  וקשיים 
בייעול  הצורך  עלה  ובה  אלמנטרי  לביטוח  בוועדה 
ביטוח  סוכני  לשכת  חברי  של  התקשורת  ממשקי 
ק.ש. חתמים  היא  מול מספר חברות, אחת החברות 
התקיימה  בנושא,  מהטיפול  כחלק  בינלאומיים. 
פגישה עם הנהלת ק.ש. חתמים בינלאומיים לצורך 

חשיבה משותפת על פתרונות וייעול תהליך הטיפול 
בתביעות. חברת ק.ש. הביעה נכונות לסייע לחברי 
מול  התקשורת  ממשקי  לשיפור  ולפעול  הלשכה 

הסוכנים".
אפיק תקשורת זה מהווה ממשק נוסף לקבלת מידע 
שוטף והוא מצטרף ליתר הממשקים הקיימים כיום, 
לרבות ממשק לבדיקת סטטוס דרך אתר האינטרנט 

וכן צ'ט בוט.

מסר  חתמים,  ק.ש.  מנכ"ל  דוויק,  ירון  סו"ב 
בעקבות הפגישה: "היתה פגישה מועילה לטובת 
הגיע  הנושא  כי  הובהר  הלשכה  מצד  הצדדים. 
בקרב  התחושות  וכי  כללי  לביטוח  לוועדה 
קושי  ו/או  הקשחה  מגמת  שיש  הן  הסוכנים 
מצד  התביעות.  בתחום  ק.ש.  מול  בהתנהלות 
ק.ש. הבהרנו את תהליך הטיפול, את האתגרים 
וכן  שלנו,  התיק  תמהיל  לאור  שיש  המיוחדים 
בהם  העיקריים  המקרים   – הקושי  מוקדי  את 

מתעוררים קשיים מול הסוכנים.
הוצאת  הבאות:  הפעולות  ביצוע  על  "סוכם 
פרסום מסודר על הפגישה שקיימנו בו נציין גם 
פרטי קשר לצורך קבלת מענה במקרים בהם סוכנים 
בחינת  בתביעה;  טיפול  במהלך  בקשיים  נתקלים 
יצירת  נשקול  כי  וסוכם  ייעודיות,  הדרכות  נושא 
ביטוח  לגבי  כולל  מענה  ייתן  אשר  במשותף  קורס 
רכב כבד ויכלול גם הרצאות בנושאי תביעות. אנו 
הביטוח בהתנהלות  לסוכני  יסייע  כי הדבר  מקווים 

השוטפת".

ק.ש. חתמים מתחייבת לשפר את הטיפול בפניות הסוכנים
החברה שמתמחה בביטוח רכב כבד מתחייבת לטפל בכל תלונה תוך 48 שעות • 

בנוסף, היא תגביר את שיתוף הפעולה עם הלשכה < רונית מורגנשטרן

המפגש בין ראשי ק.ש. ונציגי הלשכה | צילום: עו"ד עדי בן אברהם
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 רוזנפלד: "לא ניתן לשיווק 
המוקדנים להתרחב"

את הדברים אמר נשיא הלשכה בכנס אלמנטר של עדיף • וגם: "יהיו בשורות 
בימים הקרובים לגבי חברות כרטיסי האשראי" < רונית מורגנשטרן

אחראים " לא  מוקדנים  מפעילות  החברות 
פוליסות  ושמוכרים  ביטוח,  כפל  שמוכרים 
ישיר  ביטוח  לעשות  מציעים  הם  קיימות. 
בחברה מסורתית. זה איום על השולחן", כך אמר 
ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני ביטוח,  סו"ב 

בכנס אלמנטר 2020 של עדיף. 
הגדולות  הביטוח  מחברות  אחת  לדבריו, 
)הפניקס. ר.מ.( הודיעה שהיא מבצעת שינוי מבני 
ותתמקד יותר בסוכני הביטוח, וזאת בנוסף לחברה 
"אותה  ישיר.  גדולה שכבר צמצמה מוקדי שיווק 
חברת ביטוח, שהודיעה אתמול, מצטרפת לחברת 
שיווק  מצמצמת  שהיא  שהודיעה  נוספת  ביטוח 
ישיר. כנראה שהיצרנים מבינים שצריכים לחזור 
והאיכותית ביותר  לבסיס ושזרוע השיווק הטובה 
סוכן  היא  ביותר  הזולה  וגם  ביותר  המקצועית 

הביטוח ולכן אני שמח", ציין רוזנפלד.
לא  הביטוח.  סוכני  של  לחץ  בעקבות  הגיע  "זה 
מתרשמים מהכתבות ורוצים לראות מעשים. אנחנו 
ביטוח  סוכן  של  פנייה  יום  בכל  לקבל  רוצים  לא 
שמוקדנית בת 21 התקשרה ללקוח והציעה בחוסר 
ידע ביטוחי מינימאלי להעביר את הביטוחים שלו 
ישירות לאותה חברת ביטוח, אותו מבוטח שהסוכן 
לחברת  הביא  וביזע  ובמאמץ  באולם,  כאן  שיושב 

הביטוח. לא ניתן לדבר הזה להתרחב", הדגיש.
את  לאפשר  הרשות  החלטת  על  בירך  רוזנפלד 
קבלת דו"ח היעדר תביעות מ"הר הביטוח" והדגיש 
כי "את המלחמה הקשה כדי שנוכל להוציא אישור 
לשכת  עשתה  הסוכנים  במשרדי  תביעות  היעדר 
סוכני ביטוח יחד עם רשות שוק ההון". לדבריו, גם 
בעניין טיוטת החוזר של הרשות בנושא תעודות 
של  בדרישה  מדובר  דיגיטליות,  חובה  ביטוח 

הלשכה מזה שנתיים.
על  הנוספים  האיומים  את  סקר  הלשכה  נשיא 
הוא  כרגע  הראשי  שהאיום  וציין  הביטוח  סוכני 
רצונן של חברות כרטיסי האשראי להיכנס לתחום 
הביטוח  סוכן  מקצוע  על  מיידי  איום  "זה  הביטוח: 
ולא  נוותר  לא  אנו  בכל הערוצים.  ואנו מתנהלים 
למי  ריכוזיות,  עודף  היום  כבר  לו  למי שיש  ניתן 
בארנק  מידתי  ובלתי  סביר  בלתי  בכוח  שאוחז 
הכלכלי שלנו, לעסוק גם בתחומי הביטוח. לא יכול 
להיות שמי שיודע היום כמה משלמים על הביטוח 
הסיעודי או על ביטוח הבריאות, באיזו חברה ומה 
הפרמיה ומתי התחלנו ביטוח וכמה תשלומים נותרו 
- יוכל להציע ביטוחים כאשר אוחז במידע שנמסר 

לו שלא לצרכים האלה", אמר רוזנפלד.

לצרכי  נמסר  מקס,  לחברת  שנמסר  "המידע 
אחרים.  לצרכים  ולא  אשראי  בכרטיס  שימוש 
ולעבוד  ישראל  לעם  ביטוחים  להציע  כדי  לא 
לציבור  ולתת  הוגנת  לא  בתחרות  הסוכנים  מול 
שירות פחות טוב. אנו פועלים במישור הפוליטי 
וגם במישור  יהיו בשורות בימים הקרובים  ואולי 
הפתרון.  את  שנמצא  עד  ונגיע  וניאבק  המשפטי 

חברות האשראי לא יעסקו בביטוח".

אפקט הקורונה 
פניו  ישנה  "הענף  כי  ציין  הלשכה  נשיא 
בשתי  חזינו  כולנו  יותר.  והארוך  הבינוני  בטווח 
בנושא   - האחרון  בחודש  רק  גדולות  קטסטרופות 
נזקי מזג האוויר ובנושא נסיעות לחו"ל. אף אחד לא 
צפה שיפרוץ וירוס כזה וחברות הביטוח ישקלו את 
הכיסויים הביטוחיים גם בנושא של ביטוח נסיעות 
לחו"ל. אותו דבר היה בנזקי מזג אוויר כאשר משבר 
האקלים אותנו לפחות לא הפתיע. יש חברות ביטוח 
עוד  לשלם  יצטרכו  הקרובה  ובתקופה  שהופתעו 
נזקים. אלו סיכונים שענף הביטוח לא לקח בחשבון 

וכנראה יצטרך להיערך גם בתקופה הבאה". 
בנושא הסייבר סיפר רוזנפלד על שיתוף הפעולה 
כי  וציין  הסייבר הלאומי,  של הלשכה עם מערך 
הלשכה עוסקת בהכשרת הסוכנים להיכנס לתחום 

ביטוחי הסייבר.

 "המידע שנמסר לחברת 
 מקס, נמסר לצרכי שימוש 

בכרטיס אשראי ולא לצרכים 
אחרים. לא כדי להציע ביטוחים 
לעם ישראל ולעבוד מול הסוכנים 
בתחרות לא הוגנת ולתת לציבור 

שירות פחות טוב"

shutterstock :חברה גדולה כבר צמצמה מוקדי שיווק ישיר | צילום

רוזנפלד | צילום: יוסי אלוני
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בשבוע הבא תפרסם הרשות את הפוליסה 
התקנית החדשה לרכב

כך הודיע הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בכנס עדיף לביטוח אלמנטרי • "הטכנולוגיה 
תשחק תפקיד מאוד חשוב בעולם האלמנטרי השנה" < רונית מורגנשטרן

עברו כבר כמה שנים מאז שרועננה הפוליסה "
פוליסה  הקרוב  בשבוע  נפרסם  ואנו  התקנית 
ושיפורים  חדשים  כללים  עם  חדשה  תקנית 
הממונה  לדברי  כך  הציבור",  לטובת  משמעותיים 
ברקת,  משה  ד"ר  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  על 
בכנס עדיף לביטוח אלמנטרי שהתקיים ביום שלישי 

השבוע.
בביטוח  הדיגיטליים  החידושים  על  דיבר  ברקת 
היעדר  דו"ח  קבלת   – הרשות  הודיעה  עליהם  רכב 
לחיוב  חוזר  וטיוטת  בחינם  הביטוח"  מ"הר  תביעות 
חובה  רכב  ביטוח  תעודת  להנפיק  ביטוח  חברות 
את  מחזקים  אנו  שבהם  צעדים  "אלה  דיגיטלית. 
עולמות הדיגיטל ורואים שנוספות חברות בעולמות 
מביאים  בהחלט  אנו  הפצה.  ערוצי  ונוספים  האלה 

בעניין בשורה אמיתית לציבור", אמר ברקת.
היו"רים  עם  שיחה  השבוע  קיים  הוא  לדבריו, 
והמנכ"לים של חברות הביטוח, ואמר להם שלמרות 
עולמות החיסכון, הפנסיה וההשקעות שיש הרבה מה 
לעשות בהם - עדיין בתחום הביטוח ומוצרי הביטוח 
יש הרבה מקום לחדשנות, להבאת מוצרים חדשים 
לשוק. ברקת הוסיף כי בעולמות הסייבר הוא צופה 
האלה  בתחומים  מוצרים  קווי  שלושה  של  ביטוח 

לחברות הגדולות, גופים פיננסיים וגופים רגישים, 
לעסקים קטנים ובינוניים ואפילו לצרכן הביתי. 

"יש הרבה מאוד מה לעשות בנושא הזה", אמר 
ברקת. "אנחנו עומדים לעשות צעד אחד קדימה 
ייחודי  קונספט  היתר  בין  האינשור־טק.  בתחום 
בהתחלה  הביטוח.  לחברות  מכרזים  הקמת  של 
מתכוונים לעשות זאת בעולמות האלמנטר, רכב, 
בית חכם וכך הלאה. יש מוצרים טובים ישראלים 
בתחום שכבר עובדים. זה בנוסף לכל התמריצים 
ולקדם  לפתח  לחברות  שנתנו  והאפשרויות 

הביטוח  עולם  כל  את  יביא  זה  בתחום.  השקעות 
הכללי צעד אחד קדימה".

בחסר  עדיין  "אנו  החיסכון:  בעניין  ציין  ברקת 
נפעל  פנסיה.  לקראת  החיסכון  את  לעודד  וצריך 
גם  שפועלים  כמו  לאות  ללא  האלה  בתחומים 
דירה  פוליסת  על  גם  נסתכל  האחרים.  בתחומים 
שנביא  נושאים  הרבה  עוד  ויש  הדרך  בהמשך 
תשחק  שטכנולוגיה  הוא  העיקרי  המסר  לשולחן. 
תפקיד מאוד חשוב בעולם האלמנטרי השנה. אני 
בכלים  וישתמשו  שיתקדמו  מהסוכנים  גם  מצפה 
אנו  שלישיים.  גופים  או  החברות  להם,  שמציעים 
בפני הזדמנות גדולה, בעיקר סוכנים צעירים שאני 
ולקדם  אותם  לטפח  אפשר  כיצד  לראות  מנסה 
אותם, כי הענף הזה צריך דם חדש, עתיד, תקווה 
ואולי דרך הטכנולוגיה החבר'ה האלה, שבאופן   -
טבעי הטכנולוגיה באה להם יותר בקלות, שם תהיה 

הדרך שלהם לצמוח ולפרוח".
בתגובה:  הלשכה  יועמ"ש  אברהם,  בן  עדי  עו"ד 
"אני מברך על דברי הממונה. זיהינו בלשכה לא מעט 
הקיימים  בתנאים  בהירות  אי  הייתה  מקרים שבהם 
בפוליסה המצריכים חשיבה מחודשת וסיעור מוחות 

יחד עם הלשכה. עם פרסום הטיוטה, נגיב בהתאם".

ד"ר ברקת | צילום: אוראל כהן

 לאלון ומשפחת קצף היקרים 
אתכם באבלכם על מותו של אהובכם  

עו"ד צבי קצף ז"ל 
מחבקים ומשתתפים בצערכם

משפחת דיוידשילד - פספורטכארד
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ברת מדיקר )MediCare( המתמחה ח
ביטוח  בתחום  שירות  בכתבי 
זוהר  רועי  את  מינתה  הבריאות, 

למנכ"ל החדש שלה.
הביטוח  בחברת  דרכו  התחיל  אשר  זוהר, 
בזכות  התקדם  מפקח,  בתור  מבטחים  מנורה 
סיכונים  מכירות  מנהל  לתפקיד  כישוריו 
מכירות  מנהל  לתפקיד  ולבסוף  מרכז  במחוז 
סיכונים ופרויקטים ארצי. זוהר השאיר חותם 
ובמדיקר  בחברה  עבודה  שנות  ב־13  רציני 
קשריו  מערך  את  יממש  שהוא  משוכנעים 
וימשוך  שנים  במשך  יצר  אותם  העסקיים 

אחריו סוכנים ומערכי מכירה נוספים.
הוא  "רועי  כי  נמסר  החברה  מדירקטוריון 
החברה  את  להצעיד  הנכון  האדם  ספק  ללא 

לשלב הבא".
מדיקר פרצה בסערה אל שוק כתבי השירות 
בתחום הבריאות בשנת 2018 ובזכות המנגנון 
החברה  בין  שותפות  על  שמתבסס  הייחודי 
לבין הסוכן הינה כיום החברה המובילה בשוק 
באמצעות  שלא  שמשווקת  השירות  כתבי 

חברת ביטוח. החברה מציגה שילוב של כתבי 
שירות ללא חיתום, בכל גיל ובכל מצב רפואי 
עם כיסויים רחבים ביותר ושירות יוצא דופן 

ללקוח ולסוכן.
היא  מדיקר  לחברת  הצטרפה  שעוד  מי 
לשעבר מנהלת הדרכות  איילת ערוסי,  עו"ד 
את  נתנה  אשר  מבטחים,  במנורה  בריאות 

חותמתה המקצועית על איכות כתבי השירות 
של החברה.

יצאה  בענף,  ידועה  אוטוריטה  "ערוסי, 
המקצועי  מהידע  להעניק  ותמשיך  לעצמאות 
העשיר שלה. היא תקדם ותכוון את הסוכנים 

בתחום הבריאות", נמסר מהחברה.

רועי זוהר מונה למנכ"ל חברת "מדיקר"
לאחר 13 שנים במנורה, בהן השאיר חותם רציני, מונה זוהר לתפקיד החדש. מהחברה נמסר: 

"רועי הוא ללא ספק האדם הנכון להצעיד את החברה לשלב הבא" < רונית מורגנשטרן

רועי זוהר | צילום: באדיבות המצולם

זוהר השאיר חותם רציני ב־13 
שנות עבודה במנורה ובמדיקר 

משוכנעים שהוא יממש את מערך 
קשריו העסקיים אותם יצר במשך 

שנים וימשוך אחריו סוכנים 
ומערכי מכירה נוספים

 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.



סו"ב ג'ינה פלד, 
יו"ר מחוז השפלה 

סו"ב משה לב הר, 
יו"ר סניף ראשון לציון 

סו"ב אבי שבי, 
יו"ר סניף אשדוד אשקלון 

סו"ב אביתר שרעבי, 
יו"ר סניף רחובות נס ציונה 

עו"ד יעקב עוז, 
יו"ר ועדת סייבר 

והגנת פרטיות ב-ל.ה.ב 
חובה החלה על סוכן 

הביטוח בהתאם לחוק 
הגנת הפרטיות 

מר שי זהר, 
סמנכ"ל בכיר, חתם ראשי ומנהל 

מחלקת עסקים גדולים 
ומיוחדים, בסוכנות הביטוח 

אורן מזרח 
אישור קיום ביטוח - ופוליסת 

קבלנים פתוחה, יתרונות וחסרונות קבלנים פתוחה, יתרונות וחסרונות 

גב' שני פרץ קריב, 
מרצה ומאמנת 
לסטורי-טלינג 
העברת מסר 

מהיר ויעיל ללקוח 

סו"ב ישראל גרטי, 
יו"ר הוועדה 

לביטוח אלמנטרי 
עדכוני רגולציה חמים 
משולחנה של הוועדה 

מר שלומי תמן, 
משנה למנכ"ל 

כלל חברה לביטוח 
ופיננסים 

מטריה לביטוח, 
פנסיה מבטיחה - ונח"ל 

עו"ד עדי בן אברהם, 
יועמ"ש 

לשכת סוכני הביטוח 
סוכן הביטוח האלמנטרי 

בעיני הפסיקה  

סו"ב ליאור רוזנפלד, 
נשיא לשכת סוכני 
הביטוח בישראל 
שיחה חופשית עם 

נשיא הלשכה 

03/03/2020

09:00 – 13:50 | מתחם האירועים והכנסים "לאגו", 
רח' המאה ועשרים 6, ראשון לציון 

להרשמה לחץ כאן 

כנס אלמנטרי לחברות וחברי מחוז השפלה 

https://bit.ly/2Vb7JiX
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ילדים ל שני  מתו  חודשים  מספר  פני 
שפרצה  בשריפה  וחמש  שלוש  בגילאי 
המתגוררת  משפחה  של  הילדים  בחדר 
ילדים,  ושישה  הורים  זוג  המשפחה,  בנתניה. 
בחדר  פרצה  והשריפה  וצפופה  קטנה  בדירה  גרו 
לילה  מנורת  והתלקחות  מקצר  כתוצאה  הילדים 
שהיתה ליד המיטה. האש אחזה במזרן ותוך דקות 
ההורים  סמיך.  ועשן  בלהבות  עלה  החדר  כל 
הצליחו לחלץ ארבעה מילדיהם, אך אז לא הצליחו 
להיכנס יותר לחדר, שהפך למלכודת אש ולחלץ 

את שני הילדים האחרים.
לסיוע  לציבור  נואשת  קריאה  פרסמו  ההורים 
ביטוח  סוכן  הפייסבוק.  ברשת  היתר  בין  כלכלי, 
עם  קשר  יצר  ההודעה,  את  שראה  מנתניה, 
העובדה  את  לבם  העלה לתשומת  הוא  המשפחה. 
שלילד הגדול יותר, בן החמש, שביקר בגן עירוני, 
יש כיסוי למקרה מוות מתאונה אישית, גם מחוץ 
המשפחה  קיבלה  לאחרונה  הלימודים.  למוסד 
לה  לסייע  שאמור  שקל,  אלף  כ־150  של  סכום 

משמעותית בשיקומה ושיקום ביתה.

מסתפק בכוס קפה
"לפני  מספר:  שם,  עילום  על  לשמור  שמבקש 
ילדים  בהם  מקרים  בשני  טיפלתי  שנים  כעשר 
נרצחו בידי אחד מהוריהם. בשני המקרים טיפלתי 
שההורה  העובדה  את  כשהעליתי  שכר,  ללא 
תאונות  מביטוח  פיצוי  לקבלת  זכאי  שבחיים 
ברצח,  מדובר  שהיה  למרות  לתלמידים.  אישיות 
אישית,  בתאונה  מדובר  הנרצחים  הוכחנו שלגבי 
ולכן ההורה שלא רצח והוא עדיין מוטב בפוליסה, 
זכאי לפיצוי. באחד המקרים קיבלה האם, שבעלה 
שקל,  מיליון  חצי  בסך  פיצוי  ילדיה,  את  רצח 
את  רצחה  שאשתו  האב,  קיבל  שני  ובמקרה 

ילדותיהם 180 אלף שקל.
ההורים  של  הנואשת  הקריאה  את  "כשראיתי 
והפנו  נתניה  לעיריית  טלפון  הרמתי  מנתניה, 
ביטוח  לפוליסת  מודע  היה  לא  הוא  לסבא.  אותי 
גם  תאונות  לתלמידים, שמכסה  אישיות  תאונות 
מחוץ למוסד הלימודים. השאלה הראשונה ששאל 
אותי היתה 'כמה אתה גובה כשכר טרחה?'. אמרתי 

לו שאני מסתפק בכוס קפה, וכך זה תמיד. לאחר 
אישור הסב, קיבלתי את כל המסמכים ממנו, כולל 
נמצא  השלוש  בן  האח  לפיו  מצמרר,  מד"א  דו"ח 
השלוש  בן  הילד  החמש.  בן  של  בזרועותיו  חבוק 
סבל מכוויות של 15% בכל גופו לעומת למעלה 
לצערי,  החמש.  בן  של  גופו  על  כוויות  מ־95% 
שניהם מתו משאיפת עשן. לאחר טיפול די מהיר 
המשפחה  קיבלה  המבטחת,  איילון,  חברת  מצד 
בן  סכום של 150 אלף שקל פיצוי על מותו של 
החמש. הילד בן השלוש לא למד עדיין במסגרת 
פוליסה  במסגרת  לכיסוי  זכאי  לא  ולכן  חינוכית 

זו".
את  להביא  רוצה  הוא  הביטוח,  סוכן  לדברי 
רבים  שהורים  משום  הציבור,  לידיעת  הסיפורים 
אינם מודעים לכיסויים של פוליסת ביטוח תאונות 
ורשות  חינוכי  מוסד  שכל  לתלמידים,  אישיות 
עירונית מחויבים בהם. סיבה נוספת לדבריו, היא 
לעודד סוכני ביטוח נוספים לעשות דברים דומים 
אינם  אם  גם  ואחרים,  חלשים  מבוטחים  לטובת 

מבוטחים אישיים שלהם. 

יוזמה של סוכן: פיצוי בסך 150 אלף שקל 
למשפחה ששני ילדיה מתו בשריפה

ההורים לא היו מודעים לפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים שמכסה תאונות גם מחוץ 
למוסד החינוכי • סוכן הביטוח: "רוצה להעלות את הנושא למודעות" < רונית מורגנשטרן



מסורת ארוכת שנים 
של ארועי ערב הפתיחה 
לסוכני הביטוח בישראל

סוכנות וסוכנים יקרים, 
איילון חברה לביטוח ולשכת סוכני הביטוח בישראל 

שמחים להזמינכם לאירוע הפתיחה 
של כנס ביטוח חיים ופנסיוני 2020 שיתקיים באילת.

פרטים נוספים יפורסמו בכנס.
נשמח לראותכם.

16.3.2020 יום שני | 
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הסוכנים שהשתלמו באתונה הוזמנו לעבוד 
ישירות מול מבטח הענק HDI גלובל

72 סוכנים וסוכנות ובני הזוג שלהם יצאו להשתלמות מקצועית באתונה, במהלכה נפגשו עם מנהל בכיר 
בענקית הביטוח הבינלאומית • סו"ב מאיר רוטברג: "ההרצאות היו מרתקות" < רונית מורגנשטרן

איילון החלה בסדרת 
הדרכות מקצועיות לסוכניה 

ההדרכה הראשונה נערכה השבוע בחיפה ליותר מ־200 
סוכני החברה מחיפה והצפון < רונית מורגנשטרן

לחברי ה ביותר  מוצלחת  שתלמות 
זוהי ההשתלמות  יוון.  לשכה באתונה, 
המקצועית השלישית בחו"ל שמארגנת 
ועדת הרווחה בראשותו של סו"ב מאיר רוטברג, 

כשהקודמות התקיימו בבלגרד ובבוקרשט.
72 סוכנים וסוכנות ובני הזוג שלהם יצאו לאתונה 
להשתלמות  אחד  יום  הוקדש  בהם  ימים,  ל־3 

מקצועית בה השתתפו מומחים בינלאומיים.
נוטיס ווגיאקקוס, מנהל  לדברי סו"ב רוטברג, 
בכיר בחברת HDI Global SE, ענקית הביטוח 
הבינלאומית לביטוח עסקים, לה נציגות בכ־150 
מדינות ברחבי העולם, "סקר את פעילות החברה 
בפני הסוכנים והסוכנות מישראל. בסוף הרצאתו 
עסקים  בביטוחי  מולו  לעבוד  אותם  הזמין  הוא 
גדולים וחבויות מסובכות, כשהוא ידאג לפייסינג 
בישראל". עוד מוסיף רוטברג שמדובר בבשורה 

בכל   HDI מול  ישירות  עבודה  של  משמעותית 
הקשור לעסקים גדולים.

ניתנה  המקצועית  בהשתלמות  נוספת  הרצאה 
שני  דור  היוונייה,  הביטוח  סוכנת  ידי  על 
ענף  את  שסקרה  סוריקה,  מרינלה  לדבריה, 
לדבריה,  האירופאי.  בשוק  והרגולציה  הביטוח 
האירופאית  הרגולציה  פי  על  רוטברג,  מספר 

חייב כל סוכן ב־15 שעות השתלמות בשנה.
"ההרצאות היו מרתקות, ואף סוכן לא עזב את 
האולם. וחוץ מלימודים, הסוכנים והסוכנות נהנו 
גם ממלון מצוין וסיור מהנה ברחבי אתונה. תודה 
ארקיע  של  המכירות  מנהלת  תומר,  לעלינא 
ההשתלמות",  כל  לאורך  עימנו  והיתה  שטרחה 
הבאה  שההשתלמות  שמבטיח  רוטברג,  אומר 
יגלה  הוא  לאן?  בצנרת.  כבר  נמצאת  בחו"ל 

בהמשך...

ימים אלו מקיימת איילון סדרת הדרכות ב
סוכני  של  עסקיהם  להעצמת  מקצועיות 
בסדרה  הראשונה  ההדרכה  החברה. 
ליותר  בחיפה  עופר  באצטדיון  השבוע  נערכה 

מ־200 סוכני איילון מחיפה והצפון.
איריס אברהמי, סמנכ"לית ומנהלת מחוז חיפה 
והצפון באיילון ציינה, כי ההשתתפות המרשימה 
בין  ההדדית  למחויבות  הוכחה  עוד  היא  בכנס 

איילון – כחברת סוכנים, לסוכני הביטוח.
מהמשובים  רבה  רוח  קורת  הביעה  אברהמי 
מסוכני  המחוז  עובדי  להם  שזוכים  החיוביים 
הביטוח. "איילון ממשיכה לחדש עבורכם ועבור 
בהנגשת  והן  המוצרים  ברמת  הן  לקוחותיכם 
השירות הדיגיטלי באופן שמעצים את היתרונות 
ישירות  ותורם  איילון  סוכני  של  היחסיים 

לצמיחת עסקיהם", אמרה.

בין ההרצאות סקרה אלונה פלזן, מנהלת מחלקת 
פרט, אגף ביטוח כללי־פרט באיילון, בפני סוכני 
מחוז חיפה והצפון של איילון את מוצרי הפרט של 
החברה ומלי בנפשי - חתמת ראשית, אגף ביטוח 
והעדכונים  החידושים  על  עמדה  כללי־עסקי, 
גילת  עו"ד  איילון.  של  העסקים  ביטוחי  בתחום 
בראון, מנהלת מחלקה הנדסית ועסקים גדולים, 
הרחיבה בנושא הביטוחים ההנדסיים באיילון וכן 

בנושא אישור ביטוח אחיד.
הביטוח  בתחומי  הייעודיות  ההדרכות  לאחר 
זאבי העביר הרצאה על הישגיות  אריק  הג'ודאי 
ומצוינות והעניק לסוכני חיפה והצפון של איילון 

עצות מעשיות להשגת יעדים.
עוד נמסר, כי איילון ממשיכה בסדרת הדרכות 
המקצועיות וכבר בשבוע הבא תתקיימנה הדרכות 

גם לסוכני מחוזות מרכז, תל אביב ונתניה.

סו"ב רוטברג וסו"ב אורן | צילום: נמרוד אורן

אריק זאבי ואיריס אברהמי | צילום: יח"צ
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בשנה  עצמאי.  סוכן  גולדיס,  חיים  סו"ב  שם: 
שעברה הצטרף לסוכנות הביטוח ראם אדרת

גר  נכדים,  ו־4  ילדים   3  + נשוי  משפחתי:  מצב 
במודיעין

ותק: 30 שנה סוכן ביטוח, 28 שנים חבר לשכת 
סוכני ביטוח

התמחות: מורשה בפנסיוני, בריאות וביטוח כללי. 
מתמחה בעיקר בפנסיוני, פיננסים, חיים, בריאות 

ותאונות
ירושלים  מחוז  ועד  חבר  בלשכה:  תפקידים 
וחבר המועצה הארצית. בקדנציה קודמת – חבר 

הוועדה לביטוח פנסיוני
תחביבים: ריקודי עם

שירות,  לתת  להקשיב,  "לחייך,  בחיים:  מוטו 
להציב  יצירתי,  להיות  אחד,  לכל  לעזור  לחפש 

אתגרים ולעמול בחריצות להשיגם"
עתיד מקצוע סוכן הביטוח בעינייך?

עסקית  וכדאיות  מקצועי  עניין  ליצור  "יש 
את  לשכלל  יש  לענף.  להצטרף  לצעירים 
על  טיפול  דמי  מהם  ולקחת  ללקוחות  השירות 
טכנולוגיה  לשלב  חייבות  ביטוח  סוכנויות  כך. 
לביטוח  להצטרפות  הן  דיגיטליים  ואמצעים 

ולפיננסים והן לשירות שוטף".

תפקיד הלשכה בשמירת מעמד סוכן הביטוח: 

"להפגין נוכחות ולהשתתף בכל דיון ובכל נושא 

שנמצא במשא ומתן בין רשות שוק ההון, חברות 
ביטוח, מוסדות אשראי ופיננסים, ועדות הכנסת 
את  להשמיע  יש  זירה  בכל  התקשורת.  ואמצעי 
בקשר  יום  יום  שנמצאים  הביטוח  סוכני  קול 
ובתי  הביטוח  ועם חברות  המבוטחים  עם  הדוק 
תדמית  העלאת  על  אמונה  הלשכה  ההשקעה. 
וכבוד מקצוע סוכן הביטוח, הן בענף והן בציבור 
הרחב. כמו כן לשמור על האינטרסים הכלכליים 

של המבוטחים ושל סוכני הביטוח".
עצות להצלחה במקצוע:

"מול הלקוחות – להיות קשוב, אמפטי, מקצועי 
ואסרטיבי. ומול חברות הביטוח – להיות נחוש, 
'דלת פתוחה' להמשך העבודה  סבלני ולהשאיר 
כל   – העסקית  להתנהלות  באשר  השוטפת. 
מקצועי   חומר  לקרוא  ולהשתלם,  ללמוד  הזמן 

ופרסומים בעיתוני הענף. 
לקבל  כדי  סוכנים  לאשכול  להתחבר  גם  "כדאי 
תנאים מועדפים מחברות הביטוח ולקבל מכפיל 
באמצעותנו.  המבוטחים  הלקוחות  כלפי  כוח 
כן, להתמקד בשיווק כי ממנו הפרנסה. לא  כמו 
להזניח את השירות כי הוא משמר את הלקוחות 

ומחזק את נאמנותם".

"יש ליצור עניין מקצועי וכדאיות עסקית 
לצעירים להצטרף לענף"

בכל שבוע יאיר הזרקור של "ביטוח ופיננסים" על פעיל לשכה שכדאי שתכירו

זרקור לסוכנים

חושבת רק סוכני ביטוח!

6448
www.shlomo.co.il

”שלמה רשת מוסכים ושרותי דרך“

"שמשות מקוריות" 
לרכבים פרטיים בלבד!

מבצע מרוקו בשיאו!!! 

שווי רכב עד 200,000 ₪ עלות הכיסוי 
115 ₪ וללא השתתפות עצמית. 

שווי רכב בין 200,000 ₪ 
ל- 400,000 ₪ עלות כיסוי 235 ₪ 

וללא השתתפות עצמית. 
רכבים בייבוא אישי – מוחרגים. 

92 ₪ בלבד
במקום 250 ₪!

וללא השתתפות עצמית!

100 ₪ = 1 נקודה
500 נקודות 

אך לא פחות מאשתקד
ואתה על המטוס.. קדימה!

שמשות למשאיות!

סו"ב חיים גולדיס | צילום: באדיבות המצולם
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"הלשכה מבינה שהסוכנים הם הלב 
הפועם של ענף הביטוח"

סו"ב ניצן פרץ, בעל בית סוכן "ביטוח חכם" בראשון לציון • "בעידן של חדשנות 
ודיגיטל, הסוכן חייב להתאים עצמו לשינויים בענף"

סוכן צעיר

מדור | סוכן צעיר

גיל: 39

מצב משפחתי: נשוי 2+

משרד: בית סוכן "ביטוח חכם" בראשל"צ

ותק בתחום: 10 שנים בענף הביטוח

רישיון: פנסיוני

 למה בחרת במקצוע סוכן ביטוח? 

"נחשפתי לראשונה למקצוע הודות לחמותי, בעלת 

סוכנות ביטוח 'מונה' הוותיקה והמוערכת. שם 

התמקצעתי בכל עולם הביטוח ובמוצרים השונים, 

ביצירת אינטראקציה מול לקוחות, מעסיקים, 

סוכנים, ובעלי תפקידים אצל היצרנים. שם הבנתי 

את מהות התפקיד של סוכן הביטוח, השירות 

הבלתי מתפשר, האחריות המוטלת על כתפיו 

כלפי כל לקוח ולקוח, ההתמודדות היומיומית מול 

היצרנים והקשר המיוחד עם הלקוחות והחלטתי 

שזה המקצוע שאני רוצה לעסוק בו. זה מקצוע בעל 

ערך שמלווה בשליחות גדולה".

 איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים?

"אני דוגל ומאמין במתן שירות אדיב ויעיל, 

יושרה ואמינות, ובעוד 10 שנים אהיה בעלים של 

סוכנות גדולה, עם סביבת עבודה נעימה, ומזמינה, 

שעל דגלה יהיו חרוטים הערכים הנ"ל, יחד עם 

חדשנות, וסל פתרונות שעוטף את הלקוח".

איך אתה רואה את תרומת הלשכה בסיוע 

 לסוכנים?

"הלשכה מבינה שהסוכנים הם הלב הפועם של 

ענף הביטוח, ולכן פועלת לפתח את פעילות 

הסוכנים, ולהיאבק מול הרגולציה והיצרנים כדי 

לשמר את המקצוע ולתת לסוכנים להתפרנס 

בכבוד. חייב לציין כי התחלתי תהליך עם מנהלת 

הפיתוח העסקי בלשכה, קרן מלאך ואני כולי 

צפייה שהתהליך יסייע להתפתחות העסק שלי".

 טיפים לסוכנים צעירים כמוך.

"להאמין בעצמך ולהתמיד בעשייה, למידה והצבת 

יעדים וללכת עם ה"אני מאמין שלך" לאורך כל 

הדרך. כמו כן, להבין שכל לקוח זה פוטנציאל 

עצום וכל לקוח הוא אדם ומלואו. לחשוב מחוץ 

לקופסה ולא לפחד לעשות צעדים".

 איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?

"בעידן של חדשנות ודיגיטל, תחרות רבה בין 

היצרנים וחברות חדשות ישירות, הסוכן חייב 

להתאים עצמו לשינויים בענף, להביא את שיא 

החדשנות ולדעת לתת פתרונות מהירים ויעילים. 

בסופו של דבר אין תחליף לעבודתו של סוכן 

ביטוח. אף מחשב או מוקדן לא יכול לבצע עבודה 

של סוכן ביטוח שחי את הענף, במתן פתרונות 

וליווי לאורך זמן".

office@rbmedia.co.il מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל
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 כך תבצעו התאמה טובה יותר של 
קרן הפנסיה החדשה לצרכי העצמאי

קרן הפנסיה היא לא מוצר מדף אחיד וסוכני הביטוח יכולים להעניק 
לעצמאי פתרון מותאם וטוב גם בתחום זה < סו"ב יגאל הררי

נו עדים באחרונה לשיח ברשתות ובכנסים א
בדגש על יצירת ערך הסוכן יחד עם בידול 
המרכיבים  אחד  המתחרים.  מול  ומיתוג 
המוצר  בהתאמת  מקצועיות  הינם  לכך  היסודיים 

הפנסיוני, יחד עם ליווי ושירות מקצועיים. 
הנה  לעצמאים,  חובה  פנסיית  תקנות  לאור 
טובה  התאמה  המאפשר  מקצועי  טיפ  לשימושכם 

יותר של קרן הפנסיה החדשה לצרכי העצמאי.
הוא  הפנסיה  קרן  מוצר  כי  הפיקוח  לגישת  בניגוד 
עצמאים  כאשר  ובמיוחד  אחיד,  מדף  מוצר  בבחינת 
אנו   - הפנסיה  קרנות  מול  ישירות  הצטרפו  רבים 
טוב  מותאם  פתרון  לעצמאי  לתת  ויכולים  נדרשים 

יותר.

לחץ תזרימי
העצמאי מאופיין בדרך כלל בחסר ביטוחי ובבעיית 
שלו  היכולת  על  משפיעה  אשר  מזומנים  תזרים 

להפריש לביטוח, ויותר מכך לחיסכון.
עצמאי  הבאה:  הדוגמה  באמצעות  זאת  נמחיש 
שהכנסתו לפני מס היא 17,600 שקל יידרש לעמוד 
בהפקדה שוטפת של כ־2,816 שקל מהכנסתו, זאת על 
מנת ליהנות גם מהטבת המס וגם מכיסוי של 100% 
לשארים על הכנסתו ו־75% מהכנסתו לנכות )שיעור 
הכיסוי נקבע בהתאם למסלול הביטוחי בקרן הפנסיה(.

בהפקדה  יכולים לעמוד  אינם  רובם של העצמאים 
זו והלחץ התזרימי השוטף יוביל להקטנה בפועל של 
ההפקדות וכתוצאה מכך הקטנה של הכיסוי הביטוחי 

בקרן.
השכר המבוטח של עמית עצמאי בקרן פנסיה מקיפה 
נתון  בחודש  המבוטח  ששילם  הסכום  יהיה  חדשה 
המבוטח  הוכיח  אם  זאת,  עם  ב־16%.  מחולק  כשהוא 
לקרן הפנסיה באמצעות אסמכתה רשמית כי שיעור 
ההפקדה שונה מ־16% החישוב יתבצע בהתאם ובתנאי 
ששיעור ההפקדות כאמור לא יפחת מ־12.5% )חריגים 
מ־10%,  יפחת  לא  השיעור   – בפניקס  זה:  לעניין 

במנורה – השיעור לא יעלה על 20.5%(.
לעצמאי  להתאים  לנו  מאפשרת  הזו  הגמישות 
גבוה  ביטוחי  כיסוי  ולאפשר  ההפקדה  גובה  את 
זמן מהשכר הקובע. לדוגמה:  יותר המחושב לאורך 
הפקדה שוטפת של 1,760 שקל לפי שיעור של 10% 
תיתן לאותו עצמאי אפשרות להפקדה נמוכה יותר 
שכר  מאותו  ליהנות  ועדיין  פחות(   1,056( חודשית 
מבוטח של 17,600 שקל לצורך חישוב הכיסוי לנכות 

ושארים.
של  שיעור  לפי  להפקיד  מאפשרת  הכנסתו  אם 
12.50%, יאלץ להיפרד מ־2,200 שקל כדי לקבל את 
אותו שכר מבוטח. כלומר להפקיד 616 שקל פחות 

בהשוואה להפקדה לפי שיעור של 16%.
יש לשים לב למסלולי הביטוח השונים בעת ביצוע 

שינוי או צירוף בהתאם לתקנון הקרן. 

סכום סביר?
לרוב  נראה  שקל   1,000 של  הסכום  מניסיוני, 

העצמאים כסביר להפקדה. משום כך, התאמת המוצר 
הפנסיוני להכנסתו של העצמאי יכולה ליצור הבדל 
או  למשפחה  שקל   10,000 של  שארים  קצבת  בין 
שווה  הזה  הערך  לדעתכם  כמה  בלבד.  שקל   6,250

לעצמאי ולמשפחתו?
מספיק  חסך  שלא  עצמאי  יש  אם  זאת,  לעומת 
אותו  להכווין  אפשר  יותר,  לחסוך  ורוצה  לפנסיה 
להפקדה של יחס גמולים עד 20.5% ואז עלות מרכיב 
הסיכונים לא תהיה יותר גבוהה מהכנסתו, אבל עדיין 
ההוצאה מוכרת לצורך מס יחד עם חיסכון גבוה יותר.
יש לזכור כי שינוי שיעור ההפקדה דורש הוכחה כי 
ההכנסה תואמת את שיעור ההפקדה המבוקש. כאן 
מתחילות הבעיות לצוץ אך יחד עם זאת בידכם ערך 

נוסף ללקוח.
רו"ח  חתימת  קבלת  הינו  הפנסיה  בקרנות  הנוהל 
על טופס שמאשר את יחס ההכנסה לשיעור ההפקדה 
הכנסות  ו/או  קודמת  שנה  הכנסות  לפי  לגמולים 

משוערות משנה נוכחית.
לא  לחבריה  הממליצה  רו"ח  לשכת  הנחיות  לאור 
לחתום על תצהיר מסוג זה, מאפשרות מספר קרנות 
על  דו"ח  או  שומה  תקציר  דו"ח  להעביר  פנסיה 
ההכנסות בצירוף טופס חתום על ידי העצמאי בלבד. 
והכי חשוב - אל תוותרו על עדכון שיעור ההפקדה 

גם אם אין בידכם כאמור תצהיר חתום מרו"ח.
ויצירתי אשר  אם כך, הנה בידכם פתרון מקצועי 
מבדיל אתכם מהמתחרים ומאפשר לכם להבליט את 
שכבר  ללקוח  הן  מקצועי  ושירות  בליווי  יתרונכם 

הינו לקוח פעיל בקרן פנסיה או מצטרף חדש.

הכותב הוא חבר הוועדה הפנסיונית בלשכה

shutterstock :פתרון מקצועי ויצירתי אשר מבדיל אתכם מהמתחרים | צילום
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תקרת הפקדה מזכה       290416
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הקלות הבלתי נסבלת של טפסי הביטוח 
מחשוב מלא של תהליכי הצעות הביטוח והגמל הוא צו השעה ‰ אז 

קדימה, מי מוכן לצעוד אל המאה ה־21? < סו"ב יורם לביאנט

20 א מעל  בדימוס.  מחשבים  מהנדס  ני 
בחברת  רובן  בתחום,  עסקתי  שנה 
פרוייקטי  וניהול  בהנדסה  אינטל, 
לפני  מידה,  קנה  בכל  מרתקים  ותוכנה  מחשוב 
כשעברתי  וביטוח.  כלכלית  להדרכה  שפניתי 
מעולם ההייטק לתחום הביטוח צפיתי שהסביבה 
התחלתי  ואז  מתקדמת.  פחות  תהיה  המחשובית 
להתמחות בסוכנות ביטוח מודרנית שם נאמר לי 
שכל העבודה ממוחשבת, כלומר אין טפסי נייר. 

הכל במחשב. נהדר. 
התחלתי לעבוד ואז ירד האסימון. אמנם הטפסים 
ממולאים במחשב אבל אלה אותם הטפסים בדיוק 
עצמם  התהליכים  מכך,  יתרה  ביד.  שממלאים 
ונחתמים  ממולאים  הטפסים  כלל.  מוחשבו  לא 
מסורבלות  בדרכים  עוברים  אבל  מחשב  בעזרת 

להקלדה ידנית בחברת הביטוח. 
מתמשך  מעקב  מחייב  התהליך  רבים  במקרים 
של הסוכן על תהליך ההפקה הארוך. בנוסף, הוא 
נמצא בחרדה שמא נפלה טעות ומשבצת כלשהי 
לא סומנה כראוי בטופס כלשהו - מה שיגרור את 
העונש הנורא שנקרא ריג'קט )דחיה(. או שאולי 
שביקש  ההנחה  פרטי  אבל  כראוי  מולא  הטופס 
או  כפי שרצה.  הביטוח  חברת  במחשב  הוזנו  לא 
שהוא לא זכר שבמקרה של הורה שפותח קופת 
מגירושיו  השלישי  ילדו  עבור  להשקעה  גמל 
השניים יש למלא בין כל הטפסים גם טופס הכר 
את הלקוח לקטין ולא לבוגר ולא לשכוח לסמן 

בטופס אחר שמדובר במתנה ולא באפוטרופוס. 
עבודה  ימי   30 תוך  קורה  כמובן  התהליך 
המסמכים  קיט  עם  מתמודד  המוסדי  הגוף  בהם 
וחרדה  פחד  של  ימים  אליו,  שנשלח  המפואר 
מול  האפשרית  והמבוכה  הנורא  הריג'קט  מפני 

הלקוח.

חוזרים למאה ה־20
ברור  ה־20.  במאה  עמוק  אותנו  שם  זאת  כל 
את  שמגביל  מה  רגולציה  עמוס  שלנו  שהתחום 
ברור  תהליכים.  לשנות  הגופים  של  החופש 
ולעתים  רגישים  מאוד  בתהליכים  שמדובר  גם 
יכול  לא  הנוכחי  המצב  זאת,  ובכל  מורכבים. 

להימשך.
די  אפילו  בודד,  מוצר  שרכישת  יתכן  לא   ‰
פשוט, תייצר עשרה מסמכים שונים, כל אחד עם 

עשרות סעיפים.
‰ לא יתכן שהלקוח יחתום על כל מסמך בנפרד 

כאשר מדובר באותו תהליך.  
יתכן שעדיין משתמשים בטפסים עמוסי  לא   ‰

כתום  או  כחול  בצבע  לפעמים  קטנות,  אותיות 
שחלקם  ושדות  משבצות  מיליון  עם  חום  או 
ומצפים  הנוכחי,  לתהליך  כלל  רלוונטיים  לא 

שהלקוח יבין על מה הוא חותם.
בעשרה  יוזנו  לקוח  פרטי  שאותם  יתכן  לא   ‰

טפסים שונים שוב ושוב באותו תהליך.
‰ לא יתכן שנתונים שהוקלדו כבר במחשב אחד 

יוקלדו שוב ידנית במחשב אחר.
מוצרים  לכמה  שרלוונטי  שטופס  יתכן  לא   ‰

ימולא שוב מחדש ברכישת מוצר נוסף.

מה צריך לעשות?
ההצטרפות  תהליכי  כל  את  מחשובית  להנדס   ‰
הנדסת  עם  ביחד   )backend( וגמל  לביטוח 
ממשקי משתמש איכותיים )frontend(, יעילים, 

קלים ומבוקרי שגיאות.
ההצטרפות לתהליך שלם,  להפוך את תהליך   ‰

לקיט  ולא  עצמית  איכות  בקרת  עם  עקבי, 
מסמכים שניתן לפירוק והרכבה באופן חופשי.
‰ לצמצם חתימת לקוח לחתימה אחת לתהליך.

בכל  נתונים  שדות  של  כפילות  כל  לצמצם 
מרכיבי התהליך.

תהליכי  בכל  מהטפסים  לשלום  להיפרד   ‰
ההצטרפות, בהמשך גם בתהליכים אחרים.

חברת  ומחשב  סוכן  מחשב  בין  מידע  להעביר   ‰
ביטוח רק דרך ממשק מחשובי )API(. לא בפקס, 
לא במייל של רפרנט שמשתנה כל כמה חודשים, 
או  קלדן  בעזרת  ולא   PDF העלאת  בעזרת  לא 

רפרנט.
הגופים  בין  זהים  בתהליכים  ממשקים  לאחד   ‰

המוסדיים.
תקנה  כל  ורגולציה.  חקיקה  ולאזן  לפשט   ‰
או ליישם אותה  יכול להבין אותה  שמבוטח לא 
תוך  כמובן  השרטוט,  לשולחן  לחזור  חייבת 
שמירה והגנה על הגורם החשוב ביותר בתהליך 

– המבוטח.
איכות  תפעול,  בעלויות  חסכון  תהיה  התוצאה 
גבוהה של תהליכים, סוכנים שממוקדים בשירות 
והכוונה ללקוח ולא במילוי, שליחה ומעקב אחר 
טפסים, והכי חשוב – לקוחות מרוצים שסומכים 

על המערכת הבטוחית ומבינים אותה.

בכלכלת  מרצה  כלכלי,  מדריך  הוא  הכותב 
המשפחה ביטוח ופנסיה

shutterstock :הקלדה ידנית של טפסים שמובילה לעיכובים בתהליך העבודה | צילום

 לא יתכן שרכישת מוצר 
בודד, אפילו די פשוט, תייצר 
עשרה מסמכים שונים, כל 
אחד עם עשרות סעיפים
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על חשיבות הכיסוי הביטוחי 
לא למהר לבטל ביטוח בגלל מצב כלכלי – אם נאמין במוצר נוכל 

להגדיל את המכירות ולסייע למבוטח בעת צרה < סו"ב ירון טל

חיי רבים י ויותר על  יותר  וקר המחיה מקשה 
מאיתנו, השכר לא עולה כבר שנים ובסביבה 
של  הקניות  סל  אפסית  היא  הריבית  בה 

המשפחה הישראלית הממוצעת הרקיע שחקים.
כפועל יוצא מכך, הרבה משפחות נקלעות למצב 
כלכלי קשה ונאלצות לוותר על רכישת מוצרים 
יקרים, לוותר על השקעה בתרבות ופנאי וכמובן 

לקצץ בעלויות רכישת סל הביטוח המשפחתי.
ממבוטח  טלפון  בשיחת  מתחיל  זה  כלל  בדרך 
הטעות   .Y או   X מסוג  ביטוח  לבטל  המבקש 
הכי גדולה היא להיכנס למשא ומתן עם המבוטח 

גם  רגע,  באותו  רצונו  את  ולבצע  בטלפון 
בגלל שזה עלול להוריד כיסוי חשוב למבוטח 
מוצר(  אותו  חשיבות  את  מבין  תמיד  )שלא 
וגם מכיוון שלא ניתן לעשות עבודה יסודית 
תוך זמן קצר על מנת לספק את רצונו של 

המבוטח.
לכן, יש לציין בפני המבוטח כי תוך מספר 
לו  שיש  הביטוחים  כל  יבדקו  עבודה  ימי 
יתר  של  בדיקה  תבוצע  כי  ואף  הסוכן  אצל 
והר  הפנסיונית  המסלקה  דרך  הביטוחים 
הביטוח ורק לאחר שמערך הביטוחים הכללי 
יהיה בפנינו נוכל לתת לו המלצה מושכלת 
כיסוי  לו  יש  האם  בכלל,  ואם  להפחית  מה 
חוסר  חשבון  על  מוגזם  או  כפול  ביטוחי 

ביטוח אחר.
הרבה פעמים מבוטחים נמנעים מלבטל את 
מה שרצו לבטל בהתחלה ואף מוסיפים כיסוי 
ביטוחי חשוב כזה או אחר לאחר שהם מבינים 

את חשיבות הדברים.
אין סוכן שלא שמע את מבוטחיו אומרים: 
לא  "בכלל  ביטוח",  על  המון  משלם  "אני 
בטוח שאני צריך את הביטוחים הללו", "אם 

הייתי  הפרמיות  של  הכסף  את  חוסך  הייתי 
קונה...", ועוד.

הפוליסות  מגוון  בכל  להחזיק  מאוד  קשה  נכון, 
אבל מה קורה ללקוח הקצה בעת אירוע ביטוחי? 

אסביר זאת באמצעות מקרה אמיתי בו טיפלנו.
אישה בת 59, גרושה + 3, עצמאית ובעלת חנות 
לבקרים,  חדשות  שירות  פגישות  דורשת  היתה 
מדי פעם מקטינה כיסויים ולא מבינה מדוע עליה 
קשות,  מחלות  בריאות,  פוליסת  עבור  לשלם 
אובדן כושר עבודה, סיעוד, ריסק, פנסיה וכו'. רק 
והסכימה  הבינה  השתלמות  קרן  של  המוצר  את 

לשלם ברצון.

ה־100% שלך
בריאות  אלים  בסרטן  המבוטחת  חלתה  לימים, 

כתוצאה מעישון כבד לאורך שנים רבות. כאן אני 
לה  שיש  המוצרים  כל  זה  ומרגע  לתמונה  נכנס 
הופכים לדבר הכי חשוב שיש לה, והכי רלוונטיים. 

ולמה? כי זה היה ה־100% שלה.
והחלה  לעבוד  הפסיקה  עת  המחלה,  גילוי  עם 
סכום  קיבלה  והקרנות,  קשה  כימי  טיפול  לעבור 
קשות שהיתה  מחלות  ביטוח  מפוליסת  פעמי  חד 
חודשים  שלושה  של  המתנה  תקופת  לאחר  לה. 
תקופה  במשך  עבודה.  כושר  אובדן  לקבל  החלה 
באמצעות  פרטי  באופן  ניתוחים  מספר  עברה  זו 
שתי  מקבלת  היא  חודש  כל  הבריאות,  פוליסת 

תרופות יקרות מאוד שלא נמצאות בסל הבריאות 
התרופות,  ללא  שכן  חייה  את  מאריכות  ואשר 
תרופות  על  מדובר  שורדת.  שהייתה  בטוח  לא 
לעצמה  להרשות  יכולה  הייתה  לא  שהמבוטחת 
לולא הפוליסה. עם החמרת המחלה קיבלה הקדמת 
מיוחד  )סעיף  מוות  מחצית סכום הביטוח למקרה 
שיש בפוליסות הוותיקות של הקדמת סכום ביטוח 
למקרה פטירה בעודה בחיים בשל מצב בריאותי 
קשה מאוד וסופני(. למותר לציין כי החנות נסגרה 

עם הפסדים כספיים קשים מאוד.
אנו  הרפואי  במצבה  החמרה  בשל  אלה,  בימים 
מפעילים את פוליסת הסיעוד של המבוטחת ואין 

ספק כי זה יעזור לה מאוד ביום יום.
לארבעה,  ואב  נשוי   ,56 בן  לקוח  נוסף,  מקרה 

עצמאי, התקשר אליי וביקש פגישת שירות. לאחר 
שהיה  מכיוון  בטלפון  איתו  דיברתי  ימים  מספר 
כל  את  הבין  הוא  להיפגש.  היה  יכול  ולא  עסוק 
ביטוח  וביקש לבטל את  הביטוחים שיש ברשותו 
הסיבה  שקל.  כמיליון  של  סך  על  שעמד  הריסק 
לבקשת הביטול היתה כי ארבעת ילדיו כבר מעל 
זה  וכי  הבית  את  עזבו  כבר  מהם  שניים   .18 גיל 
איתו,  מיותר עבורו. כמובן שלא הסכמתי  ביטוח 
גם אם  חלק מהילדים עדיין סמוכים על שולחנו 
ולכן  טיול  ו/או  לימודים  לצורך  הבית  את  עזבו 
הביטוחי  הכיסוי  את  להשאיר  אותו  שכנעתי 

החשוב הזה. 
חודשיים אחרי השיחה, המבוטח נפטר מדום לב. 
כאן עולה חשיבות סכום הביטוח לאלמנה שנותרה 
עם ארבעה ילדים ושנים רבות לפניה לתמוך בהם.
לסיכום, יוקר מחיה, לחץ, ומרוץ החיים גורמים 
ולקצץ  ביטוחים  לבטל  למבוטחים  לעיתים 
כיסויים ואז ביום פקודה אנחנו נרגיש שנכשלנו 
במקום בו לא עמדנו איתן מאחורי כל הכיסויים 

מצילי החיים. 
אם נאמין במוצר, במה שהוא נותן ללקוח בעת 
צרה, נוכל למכור יותר טוב והמבוטח יהיה מכוסה 

באופן מלא. 

CLUהכותב הוא עו"ד ו־

shutterstock :פוליסות בריאות. אל תמהרו לבטל | צילום
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 "אוטוטו יום הולדת": על החשיבות 
של תנאי הפוליסה 

מסוגיה שנידונה בבית המשפט נלמד על החשיבות שבהצגת תנאי הפוליסה 
במדויק ועל חשיבות תיעוד עריכת הפוליסה < עו”ד עדי בן אברהם

כיסויי רכב מקיף בענף ה הוא בסימן  שבוע 
אחד  כי  ואומר  אפתח  אני  האלמנטרי. 
לחוזר  ביחס  בעיניי,  החשובים  הדברים 
הצירוף, זה לזהות ולאפיין את המועמד הפוטנציאלי 
לביטוח והצרכים האישיים שלו, שאם לא כן, חשוף 
בעל הרישיון לתביעה משפטית על התנהלותו למול 
אותו גורם )ואני מתעלם מהחשיפה האפשרית למול 

רשות שוק ההון(. 
על חשיבות הנושא דנתי ארוכות השבוע בסיעור 
בוועד  המחוזות  מראשי  חלק  עם  שערכתי  המוחות 
המחוזיים.  הכנסים  תוכנית  אישור  לקראת  המנהל 
קבענו כי אציג בכנסים את החידושים וההתפתחויות 
מתן  תוך  האלמנטרי,  התוכן  בעולם  המשפט  בבתי 
לתביעות  מתגלגלים  אשר  הנושאים  על  דגשים 
משפטיות בעולם זה והשבוע נדבר על נושא שעולה 

שוב ושוב והוא גיל הנהג הצעיר הנוהג ברכב. 
המבוטח, אשר ידע כי במציאות כמו שלנו כדאי 
סוכן  שהינו  שלו  הדוד  לבן  פנה  ביטוח,  לו  שיהיה 
לרכב.  מקיף  ביטוח  פוליסת  בתיווכו  ורכש  ביטוח 
נהג  לכל  הפוליסה  חודשה  השנתי,  החידוש  בעת 
היתה  אשתו  המבוטח,  של  לצערו   .35 גיל  מעל 
הן  רכוש,  נזקי  נגרמו  בו  דרכים  בתאונת  מעורבת 
לרכב המבוטח והן לרכב צד שלישי. ברם, אז התברר 
חודשים,  ושמונה   34 בת  המבוטח  של  אשתו  כי 

אוטוטו 35.
חברת  הדברים  את  ראש  בכובד  שבחנה  לאחר 
הביטוח דחתה את תביעתו של המבוטח לאור תנאי 
הפוליסה. המבוטח מצידו הגיש תביעה משפטית, בין 
היתר, נגד סוכנות הביטוח, אשר הפיקה את הפוליסה 
החידוש  כי בשיחת  גיל 35, בטענה  נהג מעל  לכל 
צוין כי גילה של אשת המבוטח הינו 34 ו־8 חודשים 
והיא הנהגת העיקרית ברכב. בנוסף, הואיל והסוכנות 
היא שלוחה של חברת הביטוח, הרי שחברת הביטוח 
המשפט  במהלך  לנזקים.  באחריות  לשאת  נדרשת 
מה  בטענה:  מצוי  הסכסוך  של  ליבו  לב  כי  התברר 
סוכנות  לבין  המבוטח  בין  הטלפון  בשיחת  נאמר 
הביטוח? המבוטח טען שציין את הגיל המדויק של 

אשתו בניגוד לטענת סוכנות הביטוח.  
אני אקדים את המאוחר ואציין כבר עתה כי בית 
המשפט דוחה את טענות המבוטח. בית המשפט לא 
התרשם מעדותו של המבוטח וציין כי טענת המבוטח 
לפיה נמסר לו במועד החידוש שמחיר הפוליסה הינו 
כמו שנה שעברה )אשתקד( התבררה כשגויה הואיל 
זול  מחיר  המבוטח  קיבל  בחידוש  כי  עוררין  ואין 
יותר בפער של 900 שקל, פער שהמבוטח לא ידע 
להסבירו. כך גם ביחס לשאלת קבלת הפוליסה בה 
טען כי לא קיבל את הפוליסה לידיו, אך בעדותה של 

אשתו בבית המשפט היא טענה כי הפוליסה נמצאת 
בתא הכפפות. 

בית המשפט מסכם וקובע כי לא היה מקום לקבל 
את גרסת המבוטח, על כך שלא ידע על גיל הנהגים 
ברכב ומאידך מציין בית המשפט כי עדות סוכנות 
הביטוח הותירה רושם מהימן. המבוטח העלה טענה 
לטענתו,  הצירוף.  הליך  לתיעוד  בנוגע  נוספת 
אלא  הטלפונית,  השיחה  את  הקליטה  לא  הסוכנות 
נשוא  המדוברת,  בעת  כי  הסוכן  ידי  על  שנטען 

החידוש, לא היתה חובה שכזו. 
מבוטח  בידיה  עלה  לא  כי  קובע  המשפט  בית 
להראות שבתקופה הרלוונטית הייתה חובה על סוכן 
הביטוח להקליט את שיחות הטלפון. חברת הביטוח 
ביטוח,  הסוכן  כלפי  התביעה  אם תתקבל  כי  טענה 

בין היתר כי  הרי שיש לדחות את התביעה כלפיה 
וכן  המבוטח  הינו שלוח של  נטען במשפט שהסוכן 
מהטעם שהסוכן חרג מההרשאה שניתנה לו על ידי 

חברת הביטוח. בית המשפט דוחה את הטענות.
שלוח  הוא  סוכן  כי  בעדות  שנאמר  העובדה  עצם 
של המבוטח, אינה יכולה לסתור את העובדה שסוכני 
טענה  הביטוח,  חברת  של  שלוחים  הינם  הביטוח 
שחברת הביטוח לא חלקה עליה וגם לעניין הטענה 
של המבוטח בדבר אופן הצירוף וסוגיית הגיל )טענה 
אשר נדחתה לאור האמון שנתן בית המשפט בגרסת 
הסוכן( הרי שקובע בית המשפט כי גם אז כי ניתן 
לומר שלא מדובר על חריגה מהרשאה כפי שביקשה 

חברת הביטוח לטעון, אלא כטעות של הסוכן. 
פסק  התביעה.  את  המשפט  בית  דוחה  דבר,  סוף 
הדין ניתן בפברואר 2020 ולא ידוע אם יוגש ערעור 

בעניין.
ניתן לראות כי במקרה דנן, בית המשפט מקבל את 
גרסתו של סוכן הביטוח אך צריך לזכור כי מדובר 
על גרסה מול גרסה ועל כן קיימת חשיבות מרובה 
לתיעוד אשר ניתן לאחזור, כגון שיחה טלפונית או 
במקרה  ויציג  שיתועד  מסודר  צרכים  בירור  טופס 
ואת  המבוטח  של  המפורשת  בקשתו  את  תביעה 

הסיכום לביצוע על ידי הסוכן.

הכותב הינו היועמ"ש של לשכת סוכני ביטוח

Shutterstock :בית המשפט דחה את טענות המבוטח | צילום

 בית המשפט מסכם וקובע 
כי לא היה מקום לקבל את 
גרסת המבוטח על כך שלא 
ידע על גיל הנהגים ברכב, 
 ומאידך מציין בית המשפט 
כי עדות סוכנות הביטוח 

הותירה רושם מהימן רן
 ק

יא
: ג

ש
רא

ם 
לו

צי
 



| 20 בפברואר 232020  02  02  02  02  02 

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

דרושים
"סוכן ביטוח בעל רישיון,בענף חיים ואלמנטרי בעל 

ניסיון עשיר של 23 שנה, בתחום השרות, מחפש 
לנהל משרד ביטוח ו/או רפרנט מכירות, במשרה 

מלאה בסוכנות ביטוח בדרום לפרטים: עופר - טלפון 
 "050-3899399

אנו מחפשים עובדת/עובד למשרה מלאה כרפרנטית 
לביטוח רכב. כמובן עדיף עם נסיון ,אבל אם לא, אנו 

נלמד אותו/ה את המקצוע. התפקיד כולל :עריכת 
ביטוח רכב בחברות ביטוח שונות, שרות לקוחות כולל 

דוברי רוסית, שיחות מול חברות ביטוח ולקוחות , 
עבודה במחשב ,עמידה ביעדים,דיוק ואחראיות רבה. 

התפקיד דורש:יכולת שימוש במחשב ואינטרנט, 
מיומנות מסוימת בחישובים מתמטיים ,יכולת 

שיווקית, יתרון לדוברי רוסית נטלי: 0528196304 
nfaynerman@gmail.com

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

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

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

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:  

בעקבות נגיף הקורונה: חברות הביטוח 
הפסיקו לבטח כנסים ותערוכות 

הפיצוי ב סעיף  את  הביטוח  מפוליסות  מוציאות  הביטוח  חברות  הקורונה,  נגיף  עקבות 
לחולים ממגיפות. פעילות זו מתנהלת כאשר חברות ומפעלים ברחבי העולם מבקשות 
ואירועי  וכנסים, כולל מופעים מוסיקליים  לרכוש כיסוי ביטוחי לגבי השתתפות בתערוכות 

ספורט.
בדרך כלל, נהגו חברות ומפעלים עד כה לא לרכוש פוליסת ביטוח הכוללת כיסוי ביטוחי 
למקרה של חולי ממגיפות. אולם יש מארגני תערוכות ואירועים שרוכשים פוליסה הכוללת 
לפני  שנתיים  נרכשות  האלה  הפוליסות  כאשר  ממגיפות,  חולי  של  למקרים  ביטוחי  כיסוי 

האירוע.
כיסוי  שרכשו  ותערוכות  אירועים  מארגני 
פיצוי  לתבוע  יוכלו  מגיפה,  של  למקרה  ביטוחי 
מחברת הביטוח בשל הקורונה, באם האירוע עמד 
נסיעות  על  הגבלות  שהטילה  במדינה  להתקיים 

לחו”ל או הגבילה מספר המשתתפים באירועים.
תערוכת  כמו  בולטים,  אירועים  בוטלו  כה  עד 
מרוץ   ,MWC בברצלונה  הבינלאומית  המובייל 
המכוניות Grand Prix שנגחאי ויריד האמנות 
בלויד’ס  קונג.  בהונג  להתקיים  באזל שעמד  של 

העריכו שההפסדים למבטחים של חלק מהאירועים האלה יסתכמו בכ־100 מיליון דולר.
בלויד’ס גם עוקבים אחר מארגני אולימפיאדת טוקיו שעומדת להתקיים בקיץ. ההערכה היא, 

שביטול האולימפיאדה תסב הפסדים גדולים למבטחי המשנה.

לחץ על המבטחים 
הסינים לשווק 

פוליסות בריאות 
זולות

ממשל הסיני הגביר את הלחצים על חברות ה
פוליסות  שיווק  לזרז  הסיניות  הביטוח 
למקרה  כיסוי  שיכללו  מוזלות,  בריאות  ביטוח 
למבטחים  הובטח  הקורונה.  בנגיף  שיחלו 
ע”י  במהירות  יאושרו  האלה  שהפוליסות 

הרגולטור.
הסיני  הממשל  של  התקשרות  יש  במקביל 
במטרה  זאת  בינלאומיים.  ביטוח  אתרי  עם 
לבטח את אלפי עובדי מערכת הבריאות בפני 

נגיף הקורונה.
ביצע  בסין  הביטוח  של  הרגולטור  גם 
לביטוחי  האקטואריה  בדרישות  התאמה 
יוזיל  זה  מהלך  חיים.  וביטוחי  תאונות  בריאות, 
את פרמיות הביטוחים האלה בשיעור של 3 עד 

5 אחוזים.

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של אלון קצף, נשיא ויו"ר 

קבוצת DavidShield על פטירת אביו  

עו"ד צבי קצף ז"ל 

שלא תדע עוד צער

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

אדי נאג'ר על פטירת אימו  

אבלין נאג'ר ז"ל 
שלא תדע עוד צער
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