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ביטוח ופיננסים

משבר ביטוחי הסיעוד
הפתרון למשבר? הממונה מוסיף 

שני רבדים בביטוחי קופות 
החולים: רובד לקצבה ל־8 שנים 

או רובד רחב יותר שיבטיח 
קצבה לכל החיים < עמ' 7

הישג משמעותי 
ללשכה

בזכות מאבק נשיא והנהגת 
הלשכה - נעצרה כניסת 
חברות האשראי לתחום 

הביטוח < עמ' 5

חקירות אכ"ע
הוראות חדשות שפרסם 

הממונה יאפשרו בירור 
אובייקטיבי של תביעות אכ"ע 

לטובת מיצוי זכויותיו של 
המבוטח < עמ' 10

מ"מ וסגן נשיא הלשכה:

"נצליח לשכנע 
בצדקת 

טענותינו לא 
רק את הממונה, 

אלא גם את 
חברות הביטוח"

סו"ב ליאור הורנצ'יק מתייחס 
למאבק במוקדנים ובשיווק 

הישיר: "הסוכן הוא איש המקצוע 
הטוב ביותר" • הראיון המלא 

 יתפרסם במגזין הכנס המשולש 
< עמ' 2
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ביטוח 
ופיננסים

"
מדינת ישראל נהגה בסערה 
הפנסיוני  לתחום  בנוגע 
ראינו  האחרונות.  בשנים 
אכזרית  ואפילו  מורכבת  מגמה 
ברצון לפשט את התחום הפנסיוני 
ולהוביל את הציבור ליעד אחד: 
קרנות פנסיה בעלות דמי ניהול 
שבבים,  עפים  בדרך  אפסיים. 
שרוצים  אנשים  יש  כלומר 
פתרונות אחרים, מורכבים יותר 
יכולים לקבל  יותר. הם  וחכמים 
שלהם.  הפנסיוני  מהסוכן  אותם 
ביותר  הטוב  המקצוע  איש  זהו 
לאנשים  לדאוג  הזאת.  למטרה 
ביום שבו קרה אירוע ביטוחי, גם 
יציאה  העניין,  לצורך  הוא,  אם 
הטבעי  הדבר  זה  פרישה.  לגיל 
ביותר והנכון ביותר עבור הסוכן 
הפנסיוני. אני בטוח שהמטוטלת 
אלינו  חזרה  הזה  בעניין  תנוע 

בעתיד".
ליאור  סו"ב  אומר  כך 
הורנצ'יק, סגן ומ"מ נשיא לשכת 
שיפורסם  בראיון  ביטוח,  סוכני 
ופיננסים"  "ביטוח  במגזין 
המשולש"  "הכנס  לקראת 

שיתקיים בחודש הבא באילת.
את  רואה  הוא  איך  לשאלה 

"אני  הורנצ'יק:  אומר  הפנסיוני  הסוכן  עתיד 
יוכלו  הפנסיונים  שהסוכנים  ומאמין  אופטימי 
על  יהיה  זה  לצערי  למבוטחים,  רב  ערך  להשיא 
גבם של רבים שהלכו שולל אחרי קסמים כוזבים 
שיגיעו  רבים  ופוליטיקאים.  רגולטורים  של 
לשוקת שבורה ברגע הנכון. סוכן פנסיוני טוב הוא 
כמו המציל האישי שלך, אם לרגע ניגע במקורות 
מי  נכתב בתהילים.  כוחי אל תעזבני',  'ככלות   –
שקיים  הפיננסי  בסופרמרקט  גנרי  מוצר  שקונה 
היום, מבלי שהתייעץ עם סוכן, עם יד הלב – האם 
טובות  בידיים  שיהיה  לעצמו  להגיד  יכול  הוא 

ברגע האמת?".

נמגר את תופעת המוקדנים
הביטוח  חברות  של  הישיר  השיווק  בנושא 
אומר  לאחרונה,  מהחברות  בחלק  שהתגבר 

אנחנו  שעימו  מורכב  עולם  "זהו  הורנצ'יק: 
מתמודדים מזה שנים. לחברות הביטוח יש מקורות 
כספיים עצומים לשיווק ופרסום והן מנצלות אותם 

במלואם.
שמולה  קשה  בעיה  היא  המוקדנים  "סוגיית 
אבסורדי  מצב  כאן  נוצר  הסוכנים.  מתמודדים 

של  בסופו  מקבל  הציבור  שבו 
כמעט  נחות,  ייעוץ  מוצר  יום 
שעבר  ממוקדן  פרימיטיבי, 
הכשרה מינימלית. הוא מסתמך 
בסופו של יום על פתרון שאינו 
התפקיד  מידותיו,  לפי  תפור 
הטבעי לסוכן הביטוח. מתי הוא 
כשצריך  פקודה.  ביום  נופל? 
אין  אז  הפוליסה.  את  להפעיל 
לו את המוקדן האנונימי שדיבר 
והוא  אליו  לחזור  כדי  איתו 
לפתע מתמודד מול כל עוצמת 

חברת הביטוח. 
ובתמים  באמת  סבור  "אני 
בצדקת  נצליח לשכנע  שאנחנו 
רק  לא  הזה  במאבק  טענותינו 
של  בסופו  אלא  הממונה,  את 
הביטוח.  חברות  את  גם  יום 
שמשחקת  רעה  פרקטיקה  זוהי 
פלסטר  זהו  הציבור,  נגד 
לטובת  שאינם  שיקולים  על 
המבוטחים.   – שלנו  הלקוחות 
התופעה  את  למגר  נדע  אנחנו 

הזאת".
רואה את מעמדו  איך אתה 
לאור  הביטוח  סוכן  של 

הניסיונות לייתר אותו?
אנחנו  ובגדול.  "התחזק 
למרות  וזאת  האחרונות  בשנים  כבירה  בתנופה 
עלינו  שנוחתים  מורכבים  מאבקים  אינסוף 
חדשות לבקרים. יש שינוי והוא מתחיל להראות 
מתווכי  של  הבנה  דרך  מגיע  הוא  תוצאות, 
בין אם אלה עיתונאים שלומדים  הידע לציבור. 
הרגולטורים  הביטוח,  סוכן  סגולות  את  להכיר 
– דרך הלובי החזק שלנו. אנחנו  והפוליטיקאים 
לסוכן  כבוד  לעשות  השעון  וסביב  חזק  עובדים 
הביטוח. יש הצלחות לא מעטות, ואני רואה את 
מעמדו של הסוכן מתעצם. אנחנו לא פראיירים, 
הלקוחות  של  ליבם  על  להתחרות  נדאג  ואנחנו 
ביותר בתחום  ולתת להם את הערך הטוב  שלנו 
הביטוח. לא ניתן לפופוליזם שטחי לפגוע בהם - 

זהו מקור עוצמתנו".

הריאיון המלא יפורסם במגזין "הכנס המשולש"

אחד על אחד | 

"הסוכן הוא איש המקצוע הטוב ביותר"
מ"מ וסגן נשיא הלשכה, סו"ב ליאור הורנצ'יק, בראיון לקראת כנס המשולש ‰ על המוקדנים 

והשיווק הישיר: "פרקטיקה רעה שמשחקת נגד הציבור, זהו פלסטר על שיקולים שאינם לטובת 
הלקוחות שלנו – המבוטחים. אנחנו נדע למגר את התופעה הזאת" < מערכת "ביטוח ופיננסים"

הורנצ'יק. "אנחנו לא פראיירים" ׀ צילום: סטודיו עדיף

"יש הצלחות לא מעטות, ואני 
רואה את מעמדו של הסוכן 

מתעצם. אנחנו נדאג להתחרות 
על ליבם של הלקוחות ולתת 
להם את הערך הטוב ביותר 

בתחום הביטוח"
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פרסמה ר וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  שות 
התקנית  לפוליסה  ההוראות  את  אתמול 

החדשה לביטוח רכב רכוש. 
רכבים  מיליון  כ־2.9  ישנם  ישראל  במדינת 
המבוטחים בביטוח רכוש )מקיף וצד ג'(. ביטוח רכב 
רכוש הידוע כ"ביטוח מקיף" או "ביטוח צד ג'", הינו 
הגדול ביותר בענפי הביטוח הכללי והציבור משלם 

על ביטוח זה כ־9 מיליארד שקל בשנה.
מהרשות נמסר, כי מטרתן של ההוראות לשפר 
כל  וכי  המבוטחים,  ציבור  לטובת  הפוליסה  את 
כי  נמסר,  עוד  בשינויים.  יחויבו  הביטוח  חברות 
"התיקונים נעשו לאחר שנצבר ניסיון וידע בתחום 
ביטוחי הרכב בשל תלונות ציבור שטופלו על ידי 
בחברות  ידיה  על  שבוצעו  ביקורות  או  הרשות 
לתקופה  יותאמו  החדשות  הפוליסות  הביטוח. 

הנוכחית ולצרכי המבוטחים".
בהוראות החדשות של הרשות ניתן למצוא מספר 

שינויים בעלי משמעות צרכנית רבה:
"היעדר  )טופס  הביטוחי  העבר  דו"ח   .1
תאונות  יכלול  לא  התביעות  דו"ח  תביעות"(: 
מהפרמיה  נמוכה  שלהן  התיקון  שעלות  קטנות 
השנתית ובנוסף לא יכלול תאונות שאינן באשמת 
המבוטח ועליהן קיבלה חברת הביטוח פיצוי מצד 
שלישי. במידה וחברת הביטוח קיבלה את הפיצוי 
ביטוחי  עבר  דו"ח  שהופק  לאחר  שלישי  מצד 
למבוטח, היא תחויב למחוק את התביעה שסומנה 

למבוטח ולהעביר דו"ח מתוקן למבוטח.
2. הגברת השקיפות: לדו"ח העבר הביטוחי יתווסף 
מידע לגבי הסיכון שגרם לנזק, וזאת במטרה לחסוך 
למבוטח את הצורך להוכיח כי מדובר בנזק שאינו 

גורר עלייה בפרמיה, כגון נזקי טבע.
מייצרת  הרשות  לראשונה  מותאמת:  פוליסה   .3
המותאמות  פוליסות  למבוטחים  להציע  אפשרות 
לצרכיהם. כך למשל מבוטח יוכל לבחור בפוליסה 
הכוללת פיצוי חלקי בגין נזק מוחלט לרכב ולקבל 

הנחה בפרמיית הביטוח.
מערכות  הבטיחות:  למערכות  כיסוי  הוספת   .4
שהן  מכיוון  בפוליסה,  מכוסות  יהיו  הבטיחות 
גם  הסיכון  ולהפחתת  הנזקים  להקטנת  מביאות 

עבור חברת הביטוח.
פיצוי  5. איסור על הפחתה חלקית או מלאה של 
של  הנהיגה  רישיון  בהם  במקרים  למבוטח:  כספי 
מבוטח לא היה בתוקף בשל היעדר תשלום אגרה או 
בשל חוב להוצאה לפועל, חברת הביטוח לא תוכל 
לדחות את תביעת המבוטח. מפניות שהגיעו לרשות 
לעיתים היו מקרים בהם מבוטח לא שילם דו"ח חניה 
בזמן, ואף לא היה מודע לחוב, ושביקש פיצוי מחברת 

הביטוח לאחר תאונת דרכים, תביעתו נדחתה.

פעילות הלשכה למול הרשות מניבה 
תוצאות: בקרוב פוליסת רכב משופרת

בעקבות תלונות הציבור פורסמו תיקונים לפוליסה התקנית לרכב, ביניהם: תאונות 
קטנות ונזקי טבע לא יכללו בדו"ח התביעות ויהיה ניתן לרכוש פוליסות מוזלות עם 

פיצוי חלקי • הלשכה: "התיקונים ראויים אך לא מספקים" < רונית מורגנשטרן

שרצו  מבוטחים  ששילמו  הקנס  ביטול   .6
יותר  ומשתלם  הוגן  מנגנון  הפוליסה:  את  לבטל 
למבוטחים שמבקשים לבטל את הפוליסה במהלך 
המנגנון  כספם.  את  חזרה  ולקבל  הביטוח  תקופת 
יותר  גבוה  יאפשר למבוטחים לקבל החזר  החדש 
מהמנגנון הישן ויקל עליהם לעבור לחברה אחרת 

ובעצם להגביר את התחרות.
7. ביטול חובת המבוטח לדווח על תיקון נזקים 
לרכב: מדובר על נזקים שנעשו באופן עצמאי ולא 
נזקים אלו לא מהווים  במסגרת פוליסת הביטוח, 
תביעת ביטוח ולכן לא אמורים להעלות למבוטח 

את הפרמיה.

עד 30% הנחה 
עוד נמסר, כי השינויים של רשות שוק ההון צפויים 
ולאפשר  רכב  ביטוח  בענף  התחרות  את  להגביר 
למבוטחים לרכוש מסלולים מוזלים העשויים להגיע 
של  מיטבית  התאמה  לאפשר  וכן  הנחה,  ל־30% 

הפוליסה והכיסוי שלה לצרכי המבוטחים.
ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, ביטוח 
הביטוחים  אחד  הוא  רכוש  רכב  "ביטוח  וחסכון: 
הנפוצים שיש והוא רלוונטי כמעט לכל משק בית 
בתלונות  טיפול  על  דגש  שמים  אנחנו  בישראל. 
את  להתאים  ומחובתנו  אלינו  המגיעות  הציבור 
מהשטח.  שעולים  שוק  כשלי  לאור  הפוליסות 
שעולים  היום  שפורסמו  השינויים  על  מברך  אני 
בקנה אחד עם מדיניות הרשות - הגברת התחרות, 
הכיסויים  והתאמת  המבוטחים  זכויות  על  הגנה 

הביטוחיים כך שיתנו מענה ראוי לציבור". 
הוועדה  יו"ר  גרטי,  ישראל  סו"ב  מסר  בתגובה 
הביטוח  "ועדת  בלשכה:  אלמנטרי  לביטוח 
לנסות  מנת  על  כימים,  לילות  עושה  האלמנטרי, 
ולהוביל שינוי בענף ביטוח הרכב. היינו עדים שבוע 

הביטוח,  הר  לאתר  תביעות'  'עבר  לכניסת  שעבר 
פעולה אשר תסייע לסוכנים בכלל ולציבור בפרט, 

להתמודד עם המסמך ולאתרו בקלות ובמהירות. 
לתיקון  הטיוטה  הרשות  ידי  על  פורסמה  "עתה 
חוזה  )תנאי  הביטוח  עסקי  על  הפיקוח  ההוראות 
הביטוח  חברות  בו  באופן  פרטי(  רכב  לביטוח 
שלהם  המידע  מערכות  את  היתר,  בין  יתאימו, 
התחבורה,  משרד  של  הדגם  ולקודי  למחירונים 
דבר אשר יקל על משרדי הסוכן להתאים ולדייק 
ההצעה  בשלב  המבוטח  הרכב  סוג  במסירת 
עבור  גם  לפיצוי  זכאים  יהיו  המבוטחים  לביטוח, 
מערכות הבטיחות המתקדמות אשר יותקנו ברכב 
כחלק אינטגרלי מהפיצוי, החזר דמי ביטוח יהיה 
מעטות  לא  תלונות  ויסגור  בלבד,  יחסי  החזר 
חלק  רק  הם  אלו  ההחזר.  גובה  על  הלקוחות  של 
מהנושאים שהועלו בהתנהלות של סוכני הביטוח 
ביחס לפוליסה זו ואשר מקבלים ביטוי בטיוטה. אנו 
מברכים על התיקונים המוצעים, וכמובן אדגיש כי 
נבקש להעלות עוד מספר בעיות שקיימות לציבור 

הרחב וזו ההזדמנות לשלבם בתיקון הקרוב”.
לי  חשוב  הלשכה:  יועמ"ש  אברהם,  בן  עדי 
סוכנות  עם  שניהלתי  לשיחות  בהמשך  להדגיש, 
וסוכנים שונים בימים האחרונים, הן ביחס לטיוטת 
ביחס  והן  פרטי  רכב  ביטוח  לתחום  ההוראות 
טיוטות  על  מדובר   - החובה  בביטוח  לשינויים 
אישור.  הליך  מצריכות  אשר  לשינוי  הצעות  של 
אין ספק כי מדובר על תיקונים ראויים הנדרשים 
למציאות המשתנה בתחום הרכב. חלק מהתיקונים 
להם  עדים  שאנו  משפטיות  מחלוקות  ייתרו  אף 
במסדרונות בתי המשפט. אנו נלמד את התיקונים 
המפורטת  התייחסותנו  את  ונעביר  המוצעים 
נכון  לתיקון  להוביל  מנת  על  ההון  שוק  לרשות 

ומתאים יותר לטובת הציבור".

בן אברהם וגרטי | צילומים: גיא קרן
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מנכ"ל ומייסד קבוצת יונט
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נשיא ב של  אינטנסיבית  פעילות  עקבות 
חברות  כניסת  בסוגיית  הלשכה  והנהגת 
הובטח  הביטוח,  לענף  האשראי  כרטיסי 
ניר  ח"כ  נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש  ידי  על 
ברקת, המיועד לתפקיד שר האוצר הבא, והממונה 
על רשות שוק ההון ד"ר משה ברקת, כי הטיפול 

בנושא ייעצר עד לכינון ממשלה חדשה. יש 
לציין, כי השבוע פרסמו חברת האשראי 

"מקס" וחברת הביטוח AIG על שיתוף 
סוכנות  הקמת  לצורך  ביניהן  פעולה 

ביטוח בידי מקס.
סו"ב  הלשכה  נשיא  נפגש  השבוע 

ליאור רוזנפלד, עם ח"כ ברקת, שאמר 
נשב  הבחירות  אחרי  "מיד  בפגישה: 

איתכם, נקשיב היטב, נלמד מה קורה בעולם 
וניתן מענה לסוכני הביטוח".

בנוסף לפגישה עם ח"כ ברקת, שנתן את הבטחת 
את  גם  לשכנע  הלשכה  נשיא  הצליח  נתניהו, 

הממונה על שוק ההון ד"ר ברקת להמתין 
עם הטיפול שלו באישור לחברת מקס, 
כינון  לאחר  שיתבצעו  הדיונים  עד 

ממשלה חדשה.
בפנייה לחברי הלשכה סקר רוזנפלד 
"הנהגת  בנושא:  הלשכה  פעילות  את 

יומיומי  באופן  פועלת  הלשכה 
ומתמשך למניעת כניסת חברות 

בין  הביטוח.  לענף  האשראי  כרטיסי 
ההחלטות  מקבלי  בפני  פרסנו  היתר 
את  ובממשלה  בכנסת  הרלוונטיים 
אלו  גורמים  של  ההרסנית  המשמעות 
תחת איצטלה של 'סוכנות ביטוח' תמימה 
כנסת  בהם  בימים  ביחוד  הביטוח,  לתחום 
ישראל עובדת במתכונת מצומצמת של 'תקופת 
של  העתידיות  בהשלכות  לדון  יכולה  ולא  בחירות' 

מהלכים מסוג זה.
הלשכה  הנהגת  ערכה  האחרונים  "בשבועות 

פגישות רבות, לרבות עם יועציו המקצועיים 
של  פגישה  התקיימה  בנוסף,  רוה"מ.  של 
המיועד  האוצר  שר  עם  הלשכה  נשיא 

מטעם הליכוד ח"כ ניר ברקת.
רחבה  הסכמה  יש  כי  להבין  "שמחנו 
בין רוה״מ, ח״כ ניר ברקת ומשה ברקת 
חברות  כניסת  של  המהלך  עצירת  על 
ממשלה  כינון  עד  לענף  האשראי  כרטיסי 
חדשה, כניסת שר אוצר חדש וקיום דיונים מקיפים 

ובחינת כל ההשלכות, יחד עם הלשכה.
וביקשתי  ההון  שוק  על  הממונה  עם  "שוחחתי 
בנושא  מעמיקים  לדיונים  כאמור  להמתין  ממנו 

והודיתי לו על הסכמתו זו.
אם  גם  סופית,  בשורה  זו  בהודעה  רואה  "אינני 
מדובר בעצירת מהלכים לעת עתה, נמשיך להפוך 
כל אבן בכל הזירות עד אשר נביא בשורה לענף 
כולו וכמובן למבוטחים והיא - מניעה של גורמים 
אלו להיכנס 'כסוכנות ביטוח' ולפגוע בענף כולו".

בעקבות מאבק הלשכה: כניסת חברות 
כרטיסי האשראי לענף הביטוח נעצרה 

לפחות עד כינון ממשלה חדשה
 "יש הסכמה רחבה בין רוה"מ, ח"כ ניר ברקת והממונה על רשות שוק ההון בנושא זה • ח"כ ברקת 

לרוזנפלד: "מיד לאחר הבחירות נשב איתכם, נקשיב לכם וניתן מענה לסוכני הביטוח" < רונית מורגנשטרן
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בלעדי בהראל!
מרכז ליווי אישי לסוכן

מרכז ייחודי ובלעדי לסוכני הראל המסייע במימוש זכויות 
המבוטחים באירועים מורכבים בארץ ובחו"ל.

 AECenter@harel-ins.co.il  ניתן לפנות למוקד במייל
או באמצעות הודעת WhatsApp למספר  055-7000222 

ליווי צמוד וסיוע במימוש האפשרויות בפוליסה

הכוונה בתהליך - למשל סיוע בקבלת חוות דעת שנייה

טיפול מיידי בתביעות
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ביטוחי הבריאות של הראל,
הרבה יותר מכיסוי ביטוחי.

מקצוענות חדשנות מחויבות
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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%0D%0D%20
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פי שהבטיח, יזם הממונה על רשות שוק כ
משה ברקת,  וחיסכון ד"ר  ההון, ביטוח 
מכירת  ביטול  על  לענות  שבא  מהלך 
ויאפשר   2020 מתחילת  פרטיים  סיעוד  ביטוחי 
קופות  באמצעות  סיעודי  בביטוח  למבוטחים 
בפוליסות.  הניתן  הכיסוי  את  להרחיב  החולים 
רבדים  שני  לרכישת  אפשרות  הוסיפה  הרשות 

ביטוחיים נוספים מעבר לרובד הבסיסי. 
מהרשות נמסר כי "שוק ביטוחי הפרט בביטוח 
הנובעים  לאתגרים  נקלע  בישראל  הסיעודי 
סיעוד  לביטוחי  גם  המשותפות  סיבות  ממספר 
מקרי  בשכיחות  עלייה   - בעולם  מקבילים 
באדם  הטיפול  של  הכוללת  ובעלות  הסיעוד 
הון  ודרישות  נמוכה  ריבית  סביבת  סיעודי, 
פוגעים  אלה  גורמים  ביטוח.  מחברות  גבוהות 
בנכונות חברות הביטוח בארץ ובעולם להמשיך 

ולפעול בתחום הביטוח הסיעודי. 
עולה  כיום  הסיעוד  ביטוחי  שוק  מצב  "נוכח 
הצורך בהרחבת הפתרון הניתן במסגרת הביטוח 
הסיעודי הקבוצתי הנערך לחברי קופות החולים. 
לאור האמור, מוצע לתקן את ההוראות ולקבוע כי 
שרכשו  למבוטחים  להציע  יוכלו  החולים  קופות 
קבוצתית  סיעוד  פוליסת  לרכוש  בסיסי  רובד 
או  שני  רובד  הכוללת  החולים  קופות  לחברי 
רפואי  חיתום  להליך  בכפוף  זאת  שלישי,  רובד 

שינויים  בתיקון.  כמפורט  תשלום,  ובתוספת 
לשפר  המבוטחים  לציבור  יאפשרו  אלו 

את סכומי הכיסוי הביטוחי שקיים כיום 
ברובד הבסיסי והן לזכות בכיסוי נוסף 

לפרק זמן ממושך מהרובד הבסיסי".

מוצר משופר
לבסיסי  מעבר  השני  הרובד  רכישת 
לשמונה  לקצבה  הזכאות  את  יגדיל 
שנים, או רכישת רובד כיסוי רחב יותר 
שיבטיח קצבה לכל החיים. במסגרת שני 

ב־1,000  הקצבה  גובה  תגדל  הללו  הכיסוי  רבדי 
לאשפוז  שקל   3,000 ועד  בבית  לאשפוז  שקל 
המבוטח  הצטרף  בו  בגיל  )תלוי  סיעודי  במוסד 

לכיסוי(. הרשות מתנה רכישת רובד נוסף בקיומו 
של רובד בסיסי אצל המבוטח. ברשות מסבירים 
כי על מנת להוציא לפועל את המהלך פעלה 
וחברות  החולים  קופות  מול  הרשות 
מוצר  לציבור  להציע  במטרה  הביטוח 
סיעוד משופר הזמין לרכישה בקלות.
בכל  אחיד  יהיה  המורחב  הרובד 
לחברי  לאפשר  כדי  החולים  קופות 
קופות החולים לעבור בקלות בין בין 
קופה  העובר  שלמבוטח  כך  הקופות 
יישמר הכיסוי בקופה הקולטת בהתאם 
וללא  הקודמת,  בקופה  הקיים  לרובד 

צורך בחיתום רפואי נוסף.
כיום הכיסוי הביטוחי הבסיסי בקופות החולים 
מאפשר לקבל קצבה חודשית בגובה של 5,500 
הביטוחי  המקרה  מקרות  שנים  חמש  עד  שקל 

שקל  ו־10,000  בבית,  שוהה  והמבוטח  במידה 
למבוטח השוהה במוסד סיעודי. הסכומים נכונים 
ופוחתים  הולכים  והם   49 גיל  עד  למצטרפים 

עבור מבוטחים המצטרפים בגיל מבוגר יותר. 
מכוסה  סיעודי  מושלם  כללית  של  הפוליסה 
על ידי חברת הראל; מכבי עם הפניקס, מאוחדת 

ולאומית עם מנורה.
וסיעוד  לבריאות  הוועדה  יו"ר  מסר  בתגובה, 
בלשכה סו"ב איגור מורי: "ההרחבות בפוליסות 
הרובד  על  עומדות  החולים  קופות  של  הסיעוד 
הבסיסי, שהוא פתרון חסר ומתנהל כמו פירמידה 
פיננסית או קרן פנסיה, שבה הצעירים מסבסדים 
את המבוגרים. זה לא ישרוד לאורך זמן. מדובר 

בהגדלה כמותית של פתרון לקוי".
תכניות  לבניית  מומחה  ברומר,  דב  סו"ב 
סיעוד, מוסיף: "מדובר באקטואריה לטווח קצר. 
הסכומים בתוספת נמוכים וזניחים. אין מחויבות 
לפוליסה לכול החיים, רק לפיצוי לכול החיים. 
עתיד פוליסות אלו כעתיד הביטוחים הסיעודיים 

הקולקטיביים שקרסו לפני שנתיים".  
נשיא לשכת סוכני ביטוח, סו"ב ליאור רוזנפלד: 
אנו  ישראל.  לאזרחי  הפתרון  מלהיות  רחוק  "זה 
הסיעוד  תוכניות  את  לאשר  מהרשות  מצפים 
שהוגשו לה על ידי חברות הביטוח לאחר שיבצעו, 
לשוק  ויתנו  מקיפה  בחינה  איתנו,  בשיתוף 
שוק  עם  מתקדמת  למדינה  שראוי  כפי  להתנהל 

ביטוח מפותח".

הפתרון למשבר ביטוחי הסיעוד הפרטיים?
הממונה מוסיף שני רבדים בביטוחי קופות החולים מעבר לרובד הבסיסי: רובד לקצבה ל־8 שנים או 

רובד רחב יותר שיבטיח קצבה לכל החיים ‰ הקצבה תגדל ב־1,000 שקל לאשפוז בבית וב־3,000 שקל 
לאשפוז במוסד סיעודי ‰ הלשכה: "זה רחוק מלהיות פתרון לאזרחי ישראל" < רונית מורגנשטרן

 מורי | צילום: 
גיא קרן

מקום השהייה של 
המבוטח

גיל הצטרפות לראשונה לרובד המורחב

60 ומעלה50 עד 59עד 49

תגמול ביטוח חודשי 
למבוטח השוהה 

בבית )פיצוי(
₪ 1,000₪ 1,000₪ 500

תגמול ביטוח חודשי 
למבוטח השוהה 

במוסד )שיפוי(
₪ 3,000₪ 2,000₪ 1,000

ברקת: "נוכח מצב שוק ביטוחי הסיעוד כיום עולה הצורך 
בהרחבת הפתרון הניתן במסגרת הביטוח הסיעודי הקבוצתי 

הנערך לחברי קופות החולים"

ברקת. תוספת של שני רבדים ביטוחיים | צילום סטודיו עדיף
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נדחתה ה אישיות  תאונות  בביטוח  רפורמה 
לאפשר  כדי  יולי,  לחודש  הקרוב  ממאי 
כך  בהתאם.  להיערך  הביטוח  לחברות 
עולה מטיוטה שנייה שפרסם השבוע הממונה על 
רשות שוק ההון ד"ר משה ברקת, בנושא ביטוח זה.
העקרונות המרכזיים בטיוטה הראשונית נשמרו. 
לשברים  הכיסוי  בהם:  שינויים  נוספו  זאת,  עם 
יכלול מעתה כיסוי גם לכוויות; חברת ביטוח תהיה 
נשוי;  שאיננו  למבוטח  פוליסה  לשווק  רשאית 
תוכנית ביטוח תאונות אישיות שלא כוללת כיסוי 
מוות, זאת על מנת לאפשר הוזלת מחירים לביטוח 

תאונות אישיות. 
עוד מציע הממונה בטיוטה כי במקרה שבו התגלה 
של  אישיות  תאונות  לביטוח  הצירוף  הליך  אגב 
מבוטח קיים ביטוח חיים מסוג סיכון בלבד, ברירת 
אישיות  תאונות  מסוג  ביטוח  למכירת  המחדל 
תהיה ללא כיסוי מסוג מוות. "חברת הביטוח תהיה 
לביטוח  פוליסה  לביטוח  למועמד  להציע  רשאית 
תאונות אישיות הכוללת את כיסוי המוות ובלבד 
שהמועמד לביטוח אישר את רכישת הכיסוי לאחר 
סיכון  מסוג  חיים  ביטוח  שברשותו  לו  שהובהר 
בביטוח  למבוטח  לאפשר  מנת  על  זאת  בלבד. 
חיים מסוג סיכון בלבד לרכוש את יתר הכיסויים 
הוזלת  ולאפשר  אישיות  תאונות  ביטוח  במסגרת 
עלויות לביטוח תאונות אישיות קבוצתי והתאמה 
לפרט  הנדרשים  הפוליסה  רכיבי  של  יותר  טובה 

ולקבוצות השונות".

מודעות נמוכה
כמו כן, חברת ביטוח לא תורשה לכלול בתוכנית 
אופן  בין  המבחין  תנאי  אישיות  תאונות  לביטוח 
חישוב גובה הפיצוי למבוטח שהתקבל לביטוח עם 
נכות כלשהי למבוטח שהתקבל לביטוח ללא נכות. 
לפיו  תנאי  לכלול  רשאית  תהיה  הביטוח  "חברת 
אופן חישוב גובה הפיצוי לא יכלול נכות שנקבעה 
הוראות  לביטוח.  ההצטרפות  טרם  איבר  באותו 
התואם  פיצוי  קבלת  להבטיח  מנת  על  נועדו  אלו 
זו כדי  יובהר כי אין בהוראה  את נסיבות העניין. 
מועמד  לקבל  הביטוח  חברת  של  מזכותה  לגרוע 
ביתר  לעמידתה  ובכפוף  שונים,  בתנאים  לביטוח 
לאנשים  זכויות  שוויון  חוק  לרבות  הדין,  הוראות 

עם מוגבלות", נכתב בטיוטה.
הרפורמה שיוזמת הרשות בתחום ביטוחי תאונות 
כי  נכתב  בה  הראשונה  בטיוטה  הוסברה  אישיות 
אישיות  תאונות  ביטוחי  שווקו  האחרונות  בשנים 
בהיקפים נרחבים על ידי חברות הביטוח, שאופיינו 
בבעיות באיכות המכירה שהובילו למודעות נמוכה 

מצד המבוטחים.
נשמרו,  הראשונית  בטיוטה  המרכזיים  העקרונות 
לכל  )אחידה(  מקיפה  פוליסה  תוגדר  היתר,  בין 
החברות; הגדרה רחבה למונח "תאונה"; שופרו תנאי 
להגדרת  שנלוו  חריגים  והוסרו  השונים  הכיסויים 
יבטיחו  אלו  שיפורים  בפוליסה.  ולכיסויים  תאונה 
שהפוליסות החדשות יהיו רחבות יותר וישלמו עבור 
מקרים רבים יותר. כמו כן, הפוליסה תהא דו שנתית 

מתחדשת בהתאם להסכמת המבוטח; שינויים בהליך 
תאונות  ביטוח  למכירת  ייחודיים  שיהיו  המכירה 

ויבטיחו שקיפות ועסקה מרצון. 
עו"ד עדי בן אברהם, יועמ"ש הלשכה: "הטיוטה 
השניה לקביעת עקרונות לניסוח פוליסת תאונות 
ומותאמת  מודולרית  להיות  מתיימרת  אישיות 
אישית ללקוח, כך למשל, יוכל מבוטח שאינו נשוי 
לרכוש כיסוי תאונות אישיות ללא כיסוי למרכיב 
אישור  לקבלת  הדרישה  לחילופין  או  פטירה, 
למועמד  ביחס  מוות  ריסק  לרכישת  פוזיטיבי 
כיסוי  ברשותו  שאוחז  אישיות  תאונות  לביטוח 
כיסויים  להציע  אפשרות  קיימת  מוות.  למקרה 
ועוד. אני  הבסיסי  הביטוח  לרובד  מעבר  נוספים 
תסייע  'תאונה'  למקרה  החדשה  שההגדרה  סבור 
הביטוחיים  למקרים  ביחס  מחלוקות  לצמצם 
היום  הקיימים  לחריגים  ביחס  שניתנו  וההקלות 
אשר  למוצר  יובילו  אישיות,  לתאונות  בפוליסה 
יותר ללקוחותיו בעת מקרה תאונה.  יתן ערך רב 
המוצר  כי  לוודא  יש  כי  להדגיש  חשוב  זאת,  עם 
ישווק למועמד לביטוח אשר זקוק לו ומתאים לו, 
כיסויים  ברשותן  אין  אשר  אוכלוסיות  על  בדגש 
כיסוי  ו/או  כושר עבודה  אובדן  כגון  יותר  רחבים 
את  נלמד  אנו  ממחלה(.  והן  מתאונה  )הן  פטירה 
הלשכה  התייחסות  את  ונעביר  השניה  הטיוטה 
בצורה מסודרת לרשות שוק ההון לשם דיון מעמיק 
סוכנות  ידי  על  הפוליסה  שיווק  אופן  על  בדגש 

וסוכני הביטוח". 

בעקבות בקשת הלשכה שינתה הרשות 
את את הטיוטה הראשונה והוציאה אחת 

משופרת לביטוח תאונות אישיות
רווקים יוכלו לרכוש ביטוח מוזל ללא כיסוי מוות ‰ איסור על תנאי המבחין בגובה הפיצוי 

למבוטח שהתקבל עם נכות לבין מי שהתקבל לביטוח ללא נכות < רונית מורגנשטרן

לפייסבוק >>

הזכות לבחור 
כל פעם מחדש... 

בדרכים!

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


דורש התקנת אפליקציה במכשירים תומכים.  והפוליסה. השירות  בכפוף לתנאי החברה 
לחיצה על כפתור "הצפה" באפליקציה מאפשרת קבלת שירות נזקי צנרת מכל סוג. שירותים 
החברה.  באתר  המפורטים  השימוש  לתנאי  כפופים  אונליין  ורופא  אקספרס  כלל  נלווים 

הלחצן של כלל
אפליקציית שירותי חירום בלחיצה אחת

 תאונה ברכב   אירוע רפואי או איחור כבודה בחו"ל  הצפה בדירה

הורידו את הלחצן של כלל <

תכירו את "הלחצן של כלל": 
 אפליקציית שירותי חירום שעוזרת

לכם ברגע האמת, במקרה של:

GET IT ON
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משה ברקת, ה ממונה על שוק ההון, ד"ר 
לשפר  הצפויות  הוראות  טיוטת  פרסם 
אובדן  בביטוח  למבוטחים  השירות  את 
נועד  עבודה  כושר  אובדן  ביטוח  עבודה.  כושר 
כושר  שבהם  במצבים  תחליפית  הכנסה  לספק 
מתאונה  כתוצאה  נפגע  המבוטח  של  ההשתכרות 
מרכזי  מרכיב  הוא  תביעות  יישוב  מחלה.  או 
של  פעולתן  ודרך  ביטוח  חברות  של  בפעילותן 
חברות הביטוח במסגרת הליך זה משפיעה באופן 
ישיר על מימוש זכויותיו של התובע ועל יכולתו 
לבחון את דרכי הפעולה העומדות בפניו בשלבים 

שונים של ההליך האמור. 
לדברי ברקת: "מבוטח רוכש ביטוח כדי שיוכל 
לממש אותו בעת הצורך וללא קשיים. כפי שפעלנו 
בשנה האחרונה להקל על מבוטחי הסיעוד, הבטחתי 
שנפסיק את החקירות הפוגעניות ונשפר את מצב 
שם  עבודה,  כושר  אובדן  בביטוח  גם  המבוטח 
ההשפעה היא אפילו על קהל יותר רחב. זו בשורה 
לציבור המבוטחים, שיכול להיות בטוח שהשירות 
שהוא מקבל יהיה מעתה טוב יותר ושאנחנו נעמוד 
את  למצות  שיוכל  כדי  ביטוח  אירוע  בעת  לצדו 

זכויותיו בצורה הוגנת ומלאה".
האחרונות  השנים  במהלך  כי  נמסר,  מהרשות 
ערכה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ביקורות על 
עבודה  כושר  אובדן  תביעות  ויישוב  בירור  הליך 
דרך  כי  העלו  הביקורת  הביטוח. ממצאי  בחברות 
פעולתן של חברות הביטוח במסגרת הליך בירור 
מצבו  של  הערכה  ביצוע  אף  המחייבת  התביעה, 
הרפואי ויכולתו התעסוקתית של המבוטח, מקשה 

על מימוש זכויותיו של המבוטח לקבלת פיצוי. 
להסדיר  הצורך  עלה  הרשות  ביקורות  בעקבות 
עבודה  כושר  אובדן  תביעות  יישוב  הליך  את 
המיוחדים  המאפיינים  נוכח  הביטוח  בחברות 

הרלוונטיים לטיפול בתביעות מסוג זה וכפי שעלו 
בביקורת. 

עוד נמסר, כי מטרת ההוראות החדשות להבטיח 
שקוף  יעיל,  הוגן,  מהיר,  תביעות  יישוב  הליך 
ומקצועי. זאת בין היתר באמצעות מודל שיאפשר 
בירור אובייקטיבי של תביעות אובדן כושר עבודה 
לטובת מיצוי זכויותיו של המבוטח, בדומה למודל 

הקיים כיום בתביעות נכות בקרנות הפנסיה.
חלק מהשינויים שפורסמו:

על  התביעה:  לבירור  הזמנים  לוחות  קיצור   .1
מנת לייעל את המנגנון ולאפשר למבוטח לקבל 
תידרש  הביטוח  חברת  מהיר,  באופן  תשובה 

להכריע בתביעה בתוך 20 יום.
שימוש  איסור  חקירה:  הליכי  לעניין  הוראות   .2
מנחים  כללים  וקביעת  מבוטחים  כלפי  בחוקרים 
למצבים המצדיקים ביצוע חקירה, כך שניתן יהיה 
תהיה  לחברה  בהם  במצבים  רק  חקירה  להוציא 

הוכחה כי מצבו של המבוטח שונה מהנטען. 
המבוטח  את  שילווה  נציג  אישי:  נציג  מינוי   .3
במהלך הליך בירור התביעה ויהיה זמין באופן ישיר.

רופאים  של  תלוי  ובלתי  רחב  מאגר  הקמת   .4
באשר  דעת  חוות  מתן  לצורך  מאגר  מומחים: 
ליכולתו התעסוקתית של המבוטח וקביעת מנגנון 

בחירה אקראי.
זאת  רפואיים:  מומחים  על  השפעה  איסור   .5

למניעת ניגודי עניינים אפשריים.
מנגנוני  והקמת  ערעור  הגשת  הליך  הסדרת   .6
מוסדר  אינו  הערעור  הגשת  הליך  כיום  ערעור: 
ואין גורם חיצוני בלתי תלוי שבודק את התביעה 
החברה.  קביעת  על  מערער  שמבוטח  במקרה 
הערעור  הגשת  הליך  את  יסדיר  החדש  המודל 
ויכלול שני מנגנוני ערעור מובנים: ועדה רפואית 
בלתי תלויה שתכלול שני רופאים מהמאגר ורופא 
לערעורים  עליונה  ועדה  המבוטח;  מטעם  נוסף 

אובייקטיבית שתנוהל על ידי בית חולים.
7. בירור יכולת תעסוקתית: בעת בירור תביעת 
הביטוח  חברת  מבוטח,  של  עבודה  כושר  אובדן 
המבוטח.  של  התעסוקתית  יכולתו  את  בוחנת 
כי  לוודא  תידרש  הביטוח  חברת  החדש  במודל 
הנוכחית  התעסוקתית  יכולתו  בין  זיקה  קיימת 

לבין עיסוקו לפני הגשת התביעה.
הוועדה  יו"ר  פז,  אייל  סו"ב  מסר  בתגובה 
הפנסיונית בלשכה: "אנו מברכים כל צעד שמגן 
על המבוטחים ובמיוחד כשמדובר בתביעות אכ"ע. 
סוכן  באמצעות  הפוליסה  רכישת  כי  אדגיש, 
תביעה  בעת  המבוטח  מעמד  את  מאוד  מחזקת 
מול חברת הביטוח. עם זאת, יש לשקול השלכות 
מאקרו על השינויים בסיכונים שיחולו על חברות 
על  כלל  בדרך  מושתת  בסיכון  שינוי  הביטוח. 
את  שמחדשים  והקולקטיבים  החדשים  הרוכשים 
למה  בדומה  כן,  כמו  בפרמיה.  בעיקר  הביטוח, 
בריחת  של  לאפשרות  הסיעודי,  בביטוח  שקרה 

מבטחי המשנה מתחום זה בישראל".   

חדשות | שינויים בחקירות אכ"ע

 הרשות מפסיקה החקירות הפוגעניות 
נגד מבוטחי אובדן כושר עבודה

הוראות חדשות שפרסם הממונה ברקת יאפשרו בירור אובייקטיבי של תביעות אכ"ע לטובת מיצוי 
זכויותיו של המבוטח, בדומה למודל הקיים כיום בתביעות סיעוד ופנסיה < רונית מורגנשטרן

אייל פז ׀ צילום: רוני פרל סטודיו 18
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לשכת סוכני הביטוח בישראל

מלון דן  אילת

חיים פנסיוני פיננסים
15-19 במרץ

ההדרן של ההרשמה כבר כאן!
אם עוד לא הספקתם,
התלבטתם, נמנמתם –

יש לכם
הזדמנות אחרונה כעת, 

כי ההרשמה נסגרת
בהחלט!

לתכנית הכנס והרשמה לחצו כאן

https://ws.eventact.com/Triangle2020
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חברת ב עדכנו  השבוע  תחילת 
ההשקעות  ובית  ליברה  הביטוח 
עסקה  על  שחם  אלטשולר 
ויאיר לוינשטיין  במסגרתה אלטשולר שחם 
ר.מ.(   2.5% אחד  )כל  מליברה   5% רכשו 
שקלים.  מיליון   8.75 של  כולל  בסכום 
סוכני  בקרב  רבים  הדים  עוררה  ההודעה 
הביטוח עם פרסומה של כתבה תחת הכותרת 
"ליברה תשיק פוליסות חיסכון שינוהלו על 
סוכני  ללא  ישירות  וישווקו  אלטשולר  ידי 

ביטוח".
למחרת ההודעה פרסם לוינשטיין, מנכ"ל 
אלטשולר שחם גמל ופנסיה, הבהרה בנושא: 
פיננסית  השקעה  היא  שביצענו  "העסקה 
עתידה  על  דבר  משקפת  היא  ואין  פרטית 
של אלטשולר שחם גמל ופנסיה. הופתענו 
פוליסות  שיווק  על  מהכותרת  כמוכם 

החיסכון בליברה".
מאמינים  "אנחנו  כי  ואמר  הוסיף  לוינשטיין 
הביטוח  מוצרי  ובכלל  בפרט  השקעה  שבמוצרי 
שמכיר  רישיון  לבעל  תחליף  אין  המורכבים 
של  בית  אנחנו  הלקוח.  צרכי  את  לאפיין  ויודע 
סוכנים, צמחנו לצד הסוכנים ונמשיך למכור את 
כלל מוצרי אלטשולר שחם באמצעות סוכנים גם 

בעתיד".
ידי  על  שפורסמה  הראשונית  ההודעה  כאמור, 
וברשתות  הסוכנים,  בקרב  סערה  עוררה  ליברה 

על  רבים  סוכנים  זעמו  החברתיות 
אלטשולר ואמרו בין היתר: "אפשר להפסיק 
ולהעביר לאלטושלר שחם ופשוט להתחיל 
שבית  מאוד  "עצוב  החוצה";  אנשים  לנייד 
נותן  ביטוח,  סוכני  ע"י  שנבנה  השקעות 
למטרה  לה  ששמה  ביטוח  לחברת  מימון 
יורקים  "לא  הביטוח";  סוכני  את  לחסל 
חברות  מספיק  יש  שותים.  שממנה  לבאר 
ביטוח ובתי השקעות הולמים שהולכים יד 

ביד עם הסוכנים".
יש לציין, כי על פי הודעת ליברה, העוסקת 
אחד  לכל  אלמנטרי,  בביטוח  רק  כיום 
ולוינשטיין,  שחם  אלטשולר  מהמשקיעים, 
חודש  לסוף  עד  לרכוש  אופציה  גם  ניתנה 
החברה,  ממניות  נוספים   2.5%  2021 מאי 
לפי שווי של 200 מיליון שקלים, כך שעם 
מימוש האופציה, כל אחד מהם יחזיק ב־5% 
יעמוד  הכולל  ההשקעה  וסכום  החברה,  ממניות 

על 18.75 מיליון שקלים.
להרחבת  ליברה  את  ישמשו  ההשקעה  "כספי 
מנת  על  וזאת  חיים,  ביטוח  לתחום  פעילותה 
להמשיך בתנופת הפעילות המוצלחת של החברה", 

נמסר בהודעת החברה. 
גורמים בלשכת סוכני ביטוח: "השקעה בחברת 
בה  יש   - הביטוח  מסוכני  שמתעלמת  ליברה 
הצהרת כוונות. צר לנו שאלו פני הדברים כאשר 

מי שבנה את אלטשולר אלו סוכני הביטוח".

חדשות | ממשיכים לעבוד יחד

יאיר לוינשטיין: "נמשיך למכור את כלל 
מוצרי אלטשולר שחם באמצעות סוכנים"

אלטשולר מרגיעה את סוכני הביטוח לאחר הודעת ליברה על כניסה לפוליסות 
חיים וחיסכון, שינוהלו על ידי אלטשולר וישווקו ללא סוכנים • ההודעה באה 

לאחר זעם של סוכנים ברשתות החברתיות < רונית מורגנשטרן

לוינשטיין: "העסקה שביצענו 
היא השקעה פיננסית פרטית 
ואין היא משקפת דבר על 
עתידה של אלטשולר שחם 

גמל ופנסיה. הופתענו כמוכם 
מהכותרת על שיווק פוליסות 

החיסכון בליברה"

יאיר לוינשטיין | צילום: יח"צ

בריאות ל ביטוח  סוכני  של  רבות  תלונות  אחר 
על השירות שהם ולקוחותיהם מקבלים מחברת 
"בי וול", חברת השירותים הבריאותיים עמה קשורה 
"מגדל", התקיימה פגישה עם ראשי החברה. במפגש 
הבריאות  ועדת  יו"ר  מורי,  איגור  סו"ב  השתתפו 

והסיעוד בלשכה, וסו"ב שי טנר, חבר הוועדה.
לסוכנים  פניות  מוקד  הקמת  על  סוכם  בפגישה 
היחידה  לוי.  אלה  בראשות  בחברה  ולמבוטחים 
לפניות הציבור, תפעל לסייע ללקוחות החברה אשר 
במסגרת  לפנייתם  הולם  מענה  לקבל  הצליחו  לא 
יחידות השירות הקיימות בהחברה. בחברה מבטיחים 

במידה  יום.   30 בתוך  יתקבלו  לפונים  תשובות  כי 
יעודכן  הבירור,  לצורך  וחריג  נוסף  זמן  ויידרש 

הפונה על כך.
ובמקצועיות  בהוגנות  לפעול  מחויבים  "אנו 
ובאכפתיות  בכבוד  אלינו  הפונים  בלקוחות  ולטפל 
ולהשתפר  ללמוד  ההזדמנות  את  לחפש  ובמקביל, 
בשירות בעתיד. כתובת הדוא"ל של היחידה החדשה: 

"pniyot@b-well.co.il
"בי  שנקטה  הצעד  על  מורי  סו"ב  בירך  בתגובה 
תלונות  על  לענות  אמור  הפתרון  כי  והוסיף  וול" 

הסוכנים.

בעקבות התערבות הלשכה: בי וול לשירותי 
בריאות פתחה יחידה לפניות הסוכנים והציבור

 שי טנר | צילום: 
באדיבות המצולם

mailto:pniyot@b-well.co.il


04/03/2020

09:00 – 14:00 | מתחם האירועים והכנסים "וואלי", 
רח' זאב בלפר 27, כפר סבא 

כנס אלמנטרי לחברות וחברי מחוז השרון 

גב' מרגלית כוכב, 
מנהלת תחום UBI איתוראן 

UBI פוליסות חכמות

סו"ב מושיק בן פורת, 
יו"ר סניף השרון 

סו"ב דניאל קסלמן, 
יו"ר מחוז השרון 

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

נשיא הלשכה 

עו"ד עדי בן אברהם, 
יועמ"ש 

לשכת סוכני הביטוח 
סוכן הביטוח האלמנטרי 

בעיני הפסיקה 

סו"ב ישראל גרטי, 
יו"ר הוועדה 

לביטוח אלמנטרי 
עדכוני רגולציה חמים 
משולחנה של הוועדה 

עו"ד יעקב עוז, 
יו"ר ועדת סייבר 

והגנת פרטיות ב-ל.ה.ב 
חובה החלה על סוכן הביטוח 
בהתאם לחוק הגנת הפרטיות 

עו"ד אורי נס, 
שמאי ומעריך נזקים 

עשיית ביטוח נכון לעסק, 
מונעת בעיות בעת תביעה 

עו"ד ארז שניאורסון, 
ראש משרד עו"ד א. שניאורסון, 

דיאב ושות', מומחה בייצוג מבוטחים 
מול חברות ביטוח בנזקי רכוש 

נזקי מים וצנרת - גבולות הכיסוי הביטוחי 

להרשמה לחץ כאן 

עו"ד ארז קדם, 
ועץ ביטוח ובעלי האקדמיה 

הפרקטית לביטוח, 
מרצה במכללה לביטוח ופיננסים 

שינויים משמעותיים  
בפוליסות ביטוח עסקיות 

https://bit.ly/2PmaJp7
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שם: סו"ב איציק אורן, בעלים של אורנים סוכנות 
לביטוח )2006( בע"מ מראשון לציון.

גיל: 67
מצב משפחתי: נשוי לאורה, אב לגולן ולשרון וסב 
המשרד  את  ניהלה  אורה  ומיה.  טל  גיא,  לאיתי, 
המשרד  את  מנהלים  כיום   .1983  – הקמתו  מאז 
הבריאות  החיים,  הפנסיוני,  בתחום  )חתנו(  יוני 

והפיננסי וגולן )בנו( בתחום האלמנטרי.
ותק: בענף בביטוח מאז 1979 - בתחילה כמפקח 
לביטוח  חברה  בשמשון  רכישה  יחידת  ומנהל 
למגדל(  שמוזגה  ז"ל  הסנה  של  בת  )חברת 
לביטוח  סוכנות  אורנים  של  כבעלים  ובהמשך 

שהפכה לתאגיד החל משנת 2006. 
בהכשרתו: בוגר המכון לביטוח חיים משנת 1981 

ובוגר C.L.U. משנת 1995.
רישיון: מורשה בכל ענפי הביטוח.

ותואר  השכלה: בוגר תואר ראשון במדעי הרוח 
שני בלימודי משפט מאוניברסיטת בר אילן.

התמחות: התמחותי לאורך השנים הייתה בתחום 

בוגר  שהינו  יוני,  בנושא  עוסק  כיום  הפנסיוני. 
C.F.P. חבר דירקטוריון ליסו”ב.

עתיד סוכן הביטוח:
הביטוח  לסוכן  עתיד  צופה  אני  גילי  "ממרום 
המקצועי – זה שמתמיד ללמוד כל תחום שהוא 

רלוונטי לעשייה שלנו. לימודי עבודה, משפחה, 
ירושה, חבויות, מימון, שוק הון, דיגיטציה וכיו"ב 
יצעד  עליהם  יציבים  דרך  אבני  הם  אלו  כל   –

בבטחה סוכן הביטוח העתידי".
תפקיד הלשכה בשמירת מעמד הסוכן:

|לאורך רוב שנותיי בענף – אני חבר לשכה פעיל. 
בעבר שימשתי כמה קדנציות כחבר מועצה, יו"ר 
לשכת  ונציג  ראשל"צ  סניף  יו"ר  השפלה,  מחוז 
סוכני ביטוח בלה"ב – לשכת העצמאים בישראל. 

כיום אני משמש כדירקטור בליסו"ב. 
יתרונות  נותנת  ביטוח  סוכני  בלשכת  "חברות 
סניפיים  עיון  בימי  מהשתתפות  החל  רבים, 
חברי  לכל  שנתיים  כנסים  ועד  ומחוזיים 
מפוארת  יועצים  רשימת  הארץ,  מכל  הלשכה 
אנחנו  ובהם  קשורים  אנו  איתם  התחומים  מכל 
הביטוח  פוליסות  פעם.  מדי  נעזרים  באורנים 
שעורכת ליסו"ב עבור חברי הלשכה שוות יותר 
מכל האלטרנטיבות ששוק הביטוח מציע ולפיכך 
Win Win לכל סוכן בפרט  חברות בלשכה היא 

ולכל סוכני הביטוח בכלל".

“חברות בלשכה היא Win Win לכל סוכן 
בפרט ולכל סוכני הביטוח בכלל”

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

זרקור לסוכנים

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

סו"ב אורן | צילום: באדיבות המצולם

http://bit.ly/2GZuk9Y
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"סוכן הביטוח פה בכדי להישאר"
סו"ב הילה חמו פלוטקה, בעלים של הילה סוכנות לביטוח: "אני רואה שבלשכה עובדים 

קשה כדי שיהיה לנו טוב יותר ומגיע להם שאפו ענק" סוכן צעיר

מדור | סוכן צעיר

גיל: 33  
מצב משפחתי: נשואה + 2 

בעלים של הילה סוכנות לביטוח
השכלה: בעלת רישיון פנסיוני ואלמנטרי ו־

BA בביטוח וניהול סיכונים בהצטיינות
  מה את אוהבת במקצוע?

"בחרתי במקצוע הזה כי ראיתי בו שליחות 
ואתגר מקצועי. אני אוהבת את העשייה 

ונהנית כל יום מחדש מהאינטראקציה שלי 
עם הלקוחות וכן את תהליך הלמידה והפיתוח 

האישי שאני חייבת להתמיד בו כחלק 
מהאחריות האישית שלי כלפי הלקוחות. 

סיפוק יותר גדול להיות לצד המבוטח 
ומשפחתו בשעת השין ולדאוג שיקבלו 

את מלוא הזכויות שלהם במסגרת הביטוח 
שרכשו. ברגע שאתה מאמין בעצמך ונותן 

ערך אמיתי הלקוחות יודעים להעריך את זה 
ואתה הופך להיות חלק בלתי נפרד מהחיים 

שלהם".
 איפה את רואה את עצמך בעוד 10 שנים?
"עם עסק שיגיע למקום בו כל הלקוחות 

שלי רואים בהילה סוכנות לביטוח כמעטפת 

לכל הצרכים הכלכליים כולל יעוץ משכנתה, 
ניהול סיכונים, החזרי מס, יעוץ פרישה וניהול 

השקעות".
 טיפים לסוכנים צעירים כמוך?

"הדרך הנכונה ביותר היא עבודה קשה 
והתמדה. אני מאוד ממליצה לחבור לבית 

סוכן שייתן את הכלים שיעזרו לסוכן צעיר 
להגיע ליעדים שלו. אני הצטרפתי  לפני כ־3 

שנים לרימונים, מבית מיטב דש, בית חזק 
ואחד מבתי הסוכן הגדולים בארץ".

 איך את רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"סוכן הביטוח פה בכדי להישאר. אין שום 
תחליף ליחסי אנוש ולאיש אמון שיתמוך 

יסביר וילווה לאורך הזמן את התא המשפחתי 
ויהיה שם עבור הלקוחות ויבצע לכל לקוח 

התאמה אישית בהתאם לצרכיו".
איך את רואה את תרומת הלשכה בסיוע 

 לסוכנים?
"בתור חברת לשכה יחסית חדשה אני עדין 
לא מכירה את התהליכים מספיק טוב אבל 

אני רואה שבלשכה עובדים קשה כדי שיהיה 
לנו טוב יותר ומגיע להם שאפו ענק".

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

הילה חמו פלוטקה | צילום: יניר סלע

 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



לשכת סוכני הביטוח בישראל

מלון דן  אילת

חיים פנסיוני פיננסים
15-19 במרץ

לתכנית הכנס והרשמה לחצו כאן

נותרו חדרים אחרונים בהחלט
אז למה לכם להתלבט?

מהרו לתפוס מקום
עוד היום!

https://ws.eventact.com/Triangle2020
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במקום הראשון בתחרות 
הגנת סייבר - אביבית 

קוטלר מכלל 
 ,CISO VIP בתחרות שערך הפורום הארצי

זכתה אביבית קוטלר, מנהלת הגנת סייבר 

והמשכיות עסקית בכלל ביטוח ופיננסים, 

בתואר מנהלת אבטחת מידע מצטיינת לשנת 

.2019

קוטלר נבחרה במקום הראשון על ידי צוות 

שיפוט שהורכב מנבחרת מנמ"רים מכובדת, 

מתוך ארבעים מנהלי אבטחת מידע שהגישו 

מועמדות לתחרות.

במסגרת תפקידה, אמונה קוטלר על יישום 

רגולציה, כתיבת מדיניות, הנחיות ואכיפתן, 

ואחראית על מערך האבטחה הטכנולוגי, 

מערכות ניטור ובקרה, ניהול אירועי אבטחת 

מידע ומערך ההמשכיות העסקית.

עדי קפלן, מנכ"ל כללביט מערכות ציין: "אני 

מברך את אביבית קוטלר על זכייתה כמנהלת 

אבטחת מידע מצטיינת לשנת 2019 מטעם 

הפורום CISO VIP. מזה מספר שנים מובילה 

אביבית את מערך הגנת הסייבר בחברה, תוך 

בחינת כלים ופתרונות חדשניים בתחום, ולא 

אחת הטמיעה בתשתית קבוצת כלל מוצרים 

טכנולוגיים מתקדמים מעולמות ההייטק, 

שהפכו להצלחה מסחררת. זכייה זו הינה ביטוי 

למקצוענות, מצוינות, והשקעה רבה בהובלה 

והטמעה של תהליכי אבטחת מידע מורכבים, 

תוך יצירת שיתופי פעולה ומחויבות הדדית, 

בין כל הגורמים השותפים לכך".

מגדל מסמנת את תחום 
הדאטה 

מגדל מודיעה על איוש שני תפקידים חדשים 

בחברה: מיכל לויצקי מונתה לתפקיד מנהלת 

תחום דאטה ואנליזה; שי איתן מונה לתפקיד 

מנהל דאטה בחטיבת הטכנולוגיה. 

במסגרת תפקידה, תהיה אמונה לויצקי על 

תחום הדאטה בחברה בפן העסקי ותפעל 

לקידום כלל השימושים בדאטה במסגרת 

הארגון, החל מדו"חות, דרך ניתוחים 

סטטיסטיים ועד למודלים מתקדמים ושימוש 

 .)AI( בבינה מלאכותית

ללויצקי, רו"ח במקצועה, ניסיון של למעלה 

מ־20 שנים בגופים וארגונים גדולים, בארץ 

ובחו"ל והיא מתמחה בחיבור בין עולמות 

הטכנולוגיה לעולמות העסקים. 

לאיתן למעלה מ־10 שנות ניסיון בתחומי 

הבינה העסקית וה־Big Data. ב־8 השנים 

האחרונות שימש במגוון תפקידים בחברת 

כרטיסי האשראי כאל, כאשר בתפקידו 

 האחרון שימש כראש מחלקת בינה עסקית 

 .Big Dataו־

לפני כשלושה חודשים השיקה מגדל פעילות 

חדשה מבוססת דאטה ו-AI תחת המותג מגדל 

Match. עם מינויה של לויצקי לתפקיד מנהלת 

מחלקת הדאטה, מתכננת החברה להעמיק את 

פעילותה מבוססת הדאטה והאנליזה בתוך 

הארגון ומחוצה לו. 

חגיגה לסוכנים הצעירים
כמה ימים אחרי שהם חוזרים מהכנס המשולש 

באילת, הסוכנות והסוכנים הצעירים לא 

מקבלים רגע אחד של נחת והם צפויים לקבל 

הזמנה מרגשת למסיבה בתחילת אפריל.

סו"ב לילך מטרני, יו"ר ועדת הצעירים בלשכת 

סוכני ביטוח מתכננת קרנבל שיקפיץ אותם 

ב־2 באפריל. הקונספט שלה מתוכנן בקפידה 

ובהחלט עשוי לתת פייט לאירועים אחרים. 

מדובר אירוע חגיגי שנותנת החסות לו היא 

"פספורטקארד".

"אירוע אביבי להתנעה של החלק המשמח 

והקיצי של השנה, עם הרבה אנרגיות טובות", 

אומרת מיטרני

כלל מחשוב

אביבית קוטלר

מיכל לויצקי

לילך מטרני
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 חוזר השירות - שירות סוכנים 
ויועצים ללקוחות

 סו"ב בועז בראל מסביר את הסוגיות המרכזיות שבחוזר השירות ‰ וגם: למה יש לסוכנים אינטרס 
עסקי לפעול בהתאם להוראות החוזר 

ההון ל שוק  על  הממונה  החל  אחרונה 
הוראות  קיום  בדבר  ביקורות  לערוך 
ויועצים  סוכנים  ״שירות  השירות  חוזר 

ללקוחות״, שתחולתו הינה מה־1.1.2019.
הפנסיונים  הסוכנים  על  מטיל  השירות  חוזר 
רבות  משפטיות  חבויות  הפנסיונים  והיועצים 
באינטראקציה השוטפת שלהם עם הלקוח בתחום 
ארחיב  זה  ובמאמר  הפנסיונים  במוצרים  השירות 

על הסוגיות שבליבת החוזר: 
על  כאמור  חלות  החבויות  החוזר:  חל  מי  על   .1
על  חלות  אינן  אך  פנסיוניים,  ויועצים  סוכנים 
מוסדיים(,  שכירים  )סוכנים  פנסיונים  משווקים 
הכפופים  פנסיונים  מוצרים  על  רק  וחלות 
קרנות  מנהלים,  ביטוחי   - גמל  קופות  לתקנות 
קרנות  ולהשקעה,  לתגמולים  גמל  קופות  פנסיה, 
השתלמות ואובדני כושר עבודה וריסק הנמכרים 

אגב מוצרים פנסיוניים. 
על  הינה  החבות  שירות:  פניית  ייזום  חובת   .2
ביצוע  על  ולא  הלקוח״  עם  שירות  פניית  ״ייזום 
בפועל של פגישת שירות ולכן חשוב מאוד לערוך 
תיעוד ממוכן ומסודר של הניסיונות ליזום פניית 

שירות מול הלקוח.
3. לוחות זמנים לעניין פניית שירות: על פניית 
עסקים  ימי   7 תוך  להעשות  ללקוח  השירות 
עזיבת  חדש,  עבודה  מקום  תחילת  של  בנסיבות 
הצהרת  המצריך  בשכר  ריאלי  גידול  עבודה, 
על  בתכנית  ההפרשות  תמהיל  שינוי  בריאות, 
הכיסוי  עלות  בתעריפי  ושינוי  עבודה  הסכם  פי 

הביטוחי, המחייבים התאמה לתכנית.
חשוב להדגיש כי בהיעדר חמש הנסיבות הללו, יש 

ליזום פניית שירות תקופתית אחת לשנתיים.
בהקשר זה יש להאיר ולחדד כי על בעל הרישיון 
להתייחס להתייקרות התעריפים המדורגת בכיסויים 

הביטוחיים בתכניות הפנסיוניות המביאות להקטנה 
לחילופין  או  הפנסיוני  החיסכון  בשיעור  ניכרת 
תת־ביטוח.  לכדי  עד  הכיסויים  בגובה  לקיטום 
מספקת  אינה  הביטוח  חברת  האמורים,  במצבים 
התראות סדירות בפני הלקוח והחבות כולה מושתת 
במסגרת  כאמור  הלקוח,  ביידוע  הרישיון  בעל  על 

פניית שירות.

הדגשת הערך המוסף
4. עריכת אמנת שירות: יש לערוך אמנת שירות 
כלפי הלקוחות שתכלול, לכל הפחות, את החבויות 
ולשים  ללקוחות  מענה  וזמני  זה  מחוזר  הנגזרות 
ו/או  במשרד  וזמין  ויזואלית  בולט  במקום  אותה 

באתר האינטרנט, ככל שקיים. 

השירות,  לאמנת  להוסיף  כדאי  זו,  בהזדמנות 
זה, גם שורה של  מעבר לחבויות הגלומות בחוזר 
השירות  בתחום  ומקצועיים  ערכיים  סטנדרטים 
המשקפים את ה״אני מאמין שלך״. פעולה זו עשויה 
למצב ולבדל אותך באופן אקסקלוסיבי ממתחריך 
שהנך  הייחודי  המוסף  הערך  הדגשת  תוך  בענף, 

מעניק ללקוחותיך.
6. שקיפות בגביית שכר מהלקוח: באשר לגביית 
הייעוץ  לחוק  19א)א(1  סעיף  מכוח  מהלקוח  שכר 
עם  ההתקשרות  על  כי  החוזר  קובע  הפנסיוני, 

שקיפות  וברמת  בכתב  מעוגנת  להיות  הלקוח 
אופן  החיוב,  סכומי  פירוט  לרבות  מאוד  גבוהה 
חישובם, אופן גבייתם ומשך תקופת ההתקשרות. 

7. חבויות תאגיד מעל 10 עובדים: כאשר מדובר 
למנות  יש  עובדים,  מ־10  יותר  המונה  בתאגיד 
כאשר  לקוחות  שירות  כאחראי  העובדים  אחד  את 
הנחיות  יקבע  הוא  שלו  האחריות  מתחם  במסגרת 
לטיפול בתלונות לקוחות, ידאג להגשת דוח שנתי 
למנכ״ל וידאג לקיים ישיבה שנתית בה יוצגו עיקרי 

הדו״ח. 
חשוב לומר כי מעבר לחבויות הנגזרות מהחוזר, 
לפעול  עליון  עסקי  אינסנטיב  לסוכן  ממילא  יש 

ברוח זו מהטעמים הבאים:
א. השוק היום הינו תחרותי עד מאוד, החל משיווק 
בפעילותם  ועד  טלפוני  שיווק  דרך  אינטרנטי, 
של סוכני השטח. לפיכך, בעל רישיון שלא ייצור 
קשר תדיר ואינטנסיבי עם לקוחותיו ימצא עצמו 
מינויי  בשל  הן  מלקוחותיו  הדרגתי  באופן  מאבד 
סוכן והן בשל ביטולי התכניות. יתרה מכך, בעל 
רישיון שיפעל ברוח החוזר, לא רק שיפעל לשימור 
וביצור לקוחותיו, אלא אף ימנף את פניית השירות 

ללקוחותיו לצורך פרודוקציה חדשה.
בהקשרים  רק  שלא  הלקוח  עם  התכוף  הקשר  ב. 
מכירתיים תלויי אינטרס, אלא בהקשרים מקצועיים, 
שירותיים וערכיים ימצב אותך בעיני הלקוח כאיש 
בעל  מבוטח  של  מסטטוס  להניעו  יעזור  זה  אמונו. 
ללקוח  רופפת,  נאמנות  ורמת  בודדים  מוצרים 
המרושת בקשת רחבה של מוצרים בתחום הביטוחי, 
ביותר  גבוהה  נאמנות  רמת  בעל  ופנסיוני,  פיננסי 

שקשה עד מאוד לפרום את הקשר עמו.

פנסיוני  לביטוח  הוועדה  חבר  הוא  הכותב 
בלשכה

כדאי להוסיף לאמנת השירות 
גם שורה של סטנדרטים 

ערכיים ומקצועיים בתחום 
 השירות המשקפים 

את ה״אני מאמין שלך״

GET IT ON
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מה הקשר בין אינסטנט פודינג 
להצלחה בעסק?

דינה לביא קורן, מאמנת אישית ועסקית, עם טיפים ומילות עידוד שיעלו לכם את 
המוטיבציה ויעזרו לכם לשמור על עסק מצליח מול כל האתגרים והקשיים 

מאות כ ליוויתי  ועסקית  אישית  מאמנת 
על  שחוזרת  תופעה  וישנה  עסקים  בעלי 
עצמה  - אנשים פתחו את העסק עם הרבה 

מוטיבציה ומהר מאוד איבדו אותה והתייאשו. 
מאוד  הרבה  יש  העסק,  של  הראשונות  בשנים 
מאפס,  לקוחות  תיק  לבנות   - ואתגרים  קשיים 
גם  צריך  בנוסף,  ומוניטין.  המלצות  ותק,  ללא 
לדעת איך לנהל עסק רווחי ואיך לשלב בין העסק 
שבעלי  הפלא  מה  אלו,  כל  עם  המשפחה.  לחיי 
כל  את  ומאבדים  מהר  מתייאשים  רבים  עסקים 

המוטיבציה שהייתה להם בתחילת הדרך? 
הדרסטית  לירידה  המרכזית  הסיבה  מה  אבל 
להשיג  רוצים  שאנשים  היא  הסיבה  במוטיבציה? 
הכל  רוצים  אנשים  ועכשיו.  כאן  מהר,  תוצאות 
אינסטנט. הם מצפים ל"הצלחה בין לילה" וכשזה 
לא קורה הם מתייאשים ומוותרים. בעולם העסקים 
בהבאת  בהתמקדות  ביטוי  לידי  לבוא  יכול  זה 
כמות גדולה של לקוחות במטרה להעלות הכנסות 
וכתוצאה מכך התפשרות על איכות העבודה, דבר 

שעלול להוביל לסגירת העסק. 
בסרט "המייסד" מסופר על סוכן מכירות כושל, 
ביותר  הגדולה  לרשת  מהפכני  רעיון  שהפך 
יש  בסרט  מקדונלד'ס.  רשת  את  וייסד  בעולם 
לקרוק  מספרים  מקדונלד'ס  האחים  שבה  סצנה 
על כל התלאות שעברו עד שהקימו את המסעדה 
עבודה  של  שנה   30 אחרי  רק  שלהם.  המצליחה 
מאומצת, כישלונות, אתגרים, העסק שלהם הפך 

"להצלחה בין לילה". 
לוקחת  לילה  בין  "הצלחה  המפתח:  משפט  וזהו 
30 שנה" - שום דבר בחיים לא מגיע באופן מידי 
וללא מאמץ. לקוחותיי, שעברו את תהליך האימון, 
המשחק  חוקי  מהם  יודעים  והם  כלים  קיבלו 

בעסקים, והיום הם משחקים את המשחק כך שהוא 
יפעל  לטובתם וישיג את התוצאות הרצויות להם. 
אז הנה כמה רעיונות שיסייעו גם לכם לשחק את 

המשחק נכון:
1. לדעת מה החזון של העסק – לאן רוצים לקחת 
מטרת  הוא  החזון  הקרובות?  בשנים  העסקים  את 
העל שלנו והוא מהווה תזכורת מרגשת יומיומית 
עוזר  הוא  להשיג.  מעוניינים  שאנחנו  לתוצאות 
ודוחף  מוטיבציה  וחדורי  ממוקדים  להישאר  לנו 

אותנו קדימה גם כשקשה.
פרנקל  ויקטור   - שלכם  ה"למה"  מה  לדעת   .2
אמר "מי שיש לו למה מספיק חזק, יוכל לשאת כל 
שלכם,  בעסק  שאתם  הסיבה  מה  כשתבינו  איך". 
מה ייעוד והשליחות שלכם, תוכלו לפעול מתוך 

מנוע פנימי מאוד חזק.

תכנית  עם  לעבוד  חשוב   – פעולה  תוכנית   .3
ואבני  מטרות  יעדים,  הכוללת  מסודרת  פעולה 
להגשמת  אגודל  בצד  עקב  אתכם  שיובילו  דרך 

החזון שלכם.
4. לטפח חוסן מנטלי - נחישות, התמדה, עקביות 

והמון המון סבלנות ואורך רוח. 
את  לכם  לקצר  אוכל  ועסקית,  אישית  כמאמנת 
הדרך. תוך מספר מפגשים תוכלו לקחת את העסק 

שלכם ואת חייכם האישיים לרמה הבאה.

ביטוח,  סוכני  בלשכת  יועצת  הינה  הכותבת 
מלווה אנשים לצמיחה בחיים. יועצת קריירה, 
ומנחת  מרצה  ועסקית,  אישית  מאמנת 
עסקים  במנהל  שני  תואר  בעלת  סדנאות, 

ומעל 15 שנות ניסיון במשאבי אנוש. דיו
טו

 ס
אן

וק
, י

אן
 ק

רן
או

ש: 
רא

ם 
לו

צי
 

shutterstock :לפעול מתוך מנוע פנימי | צילום
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 סוכן כמתווך הגון: כך תשמרו על 
איזון בין המבוטח לחברת הביטוח

 < סו"ב ירון טל

חוזה ס לחוק  33)א(  עיף 
התשמ"א   - ביטוח 
כי  קובע   )1981(
לקראת  ומתן  המשא  "לעניין 
כריתתו של חוזה הביטוח ולעניין 
סוכן  את  יראו  החוזה,  כריתת 
הביטוח כשלוחו של המבטח, זולת 
המבוטח  של  כשלוחו  פעל  אם 
יש  לפיכך  בכתב".  דרישתו  לפי 
שלוחה  הביטוח  בסוכן  לראות 
של חברת הביטוח. הדבר מייצר 
חוסר איזון מובנה, שכן על פניו 
את  לייצג  צריך  הביטוח  סוכן 
הביטוח.  חברת  של  האינטרסים 
חברה־ היחסים  במשולש  אולם 
אינטרסים  גם  יש  סוכן־מבוטח 
למבוטח שלעיתים מתנגשים עם 
הביטוח.  חברה  של  האינטרסים 
לכאורה  נמצא  הביטוח  סוכן 

בתווך שבאיזון בין האינטרסים.

מהו הפתרון 
לבעיה?

טופס ההצעה וחיתום מקדמי: לא סתם הטופס 
לאשר  חובה  הביטוח  לחברת  אין  שכן  כך,  נקרא 
את קבלתו. טופס ההצעה נותן את תמונת המצב 
הטובה ביותר לחברת הביטוח ועל כן יש להקפיד 
לייחודיות  הדגש  את  ולתת  בקפדנות  למלאו 
העסק המיועד לביטוח. יש לציין במפורש כל דבר 
חשוב גם אם אין לכך מקום מיועד בטופס וזאת על 

מנת לייצר שקיפות מרבית. 
לכל  סוקר  יצא  כי  לדרוש  הביטוח  סוכן  על 
ויכוחים  למנוע  מנת  על  וזאת  כגדול  קטן  עסק 
ועימותים בזמן נזק. החיסכון בעלות הסוקר בזמן 
הכניסה לביטוח יכולה לעלות ביוקר בעת צרה, 
כאשר השמאי שיבדוק את הנזק יטען כי לא הפנו 
את תשומת לב חברת הביטוח לסיכון זה או אחר. 
סוכן שעובד עם יותר מחברת ביטוח אחת, יעשה 
טוב אם יבדוק בבדיקה מקדימה עלויות ודרישות 
חברה.  לאותה  העסק  את  יעביר  בטרם  מיגון 
לחברה  מחברה  עסק  להעביר  היא  נפוצה  טעות 
ואז להתעורר לבוקר של רשימת דרישות מיגון 

מורחבת )ולעיתים לא הגיונית(.
 - סוקרים  סוגי  שני  יש  ודרישותיו:  הסוקר 
סוקרי בית שעובדים כשכירים של חברת הביטוח 
חברת  ידי  על  שנשלחים  עצמאיים  וסוקרים 
את  למזער  הוא  הסוקר  תפקיד  ומטעמה.  הביטוח 
ידי  על  וזאת  שניתן  ככל  לחברה  העתידי  הנזק 

דרישת מערכות מיגון שהחוק דורש וכאלה שלא, 
אולם הסוקר מבקש שיותקנו.

כמובן שהדבר הטוב ביותר הוא להתקין את כל 
עסקים  יש  כי  לזכור  יש  אולם  המיגון,  מערכות 
קטנים שעלויות ההתקנה מכבידות עליהם. לכן, 
יש  )אותן  החוק  דרישות  מה  לבדוק  הסוכן  על 
האפשרות  את  לבחון  וכן  פשרות(  ללא  ליישם 
להן  למצוא  או  הנוספות  הדרישות  בלי  להסתדר 

חלופה ראויה.
סוכן  בו  השני,  השלב  מתחיל  מכן,  לאחר 
הביטוח מקבל פרק זמן סביר מחברת הביטוח בו 
הוא צריך לדאוג להמצאת האישורים הדרושים, 
המעידים כי מערכות המיגון בעסק תקינות. על 
הסוכן לפעול באסרטיביות מול המבוטח לקבלת 
האישורים ואם הוא זקוק לזמן נוסף לבקש עבורה 
רק  המשימות.  לביצוע  הביטוח  מחברת  הארכה 
ומזלזל  האישורים  את  מעביר  לא  המבוטח  אם 
עצמו  את  לכסות  חייב  הסוכן  בחשיבותם, 
הוא  נזק  ביום  כי  למבוטח  מפורשות  ולהסביר 

חשוף לדחיית תביעה.
כי  היטב  לבדוק  הוא  הסוכן  תפקיד  הפוליסה: 
כל מה שסוכם במעמד המשא ומתן לכריתת חוזה 
הביטוח מתקיים. דגשים לבדיקה: העיסוק המדויק 
של המבוטח, האם כל מספרי הח.פ. של כל חברות 
)כפי  וכיסויים  ביטוח  סכומי  רשומים,  המבוטח 

עצמיות  השתתפויות  שסוכמו(, 
)לבדוק בקפדנות(, האם דרישות 
הקיים  למצב  תואמות  המיגון 
מעודכן  גבייה  ואמצעי  ולנדרש 
האשראי  דמי  כי  לב  )לשים 
גבוהים  הביטוח  חברות  שגובות 

ועומדים על כ־6%(.
הנזק:  יום   - פקודה"  "יום 
שמאי  מיד  להוציא  שיש  כמובן 
למקום בתיאום עם חברת הביטוח 
לשם  ראשוניות  הנחיות  ולתת 
לעיתים  הערה:  הנזק.  הקטנת 
הביטוח  חברת  של  הנזק  במוקד 
שמאי  להוציא  מסכימים  לא 
בטענה שהנזק המדווח לא מכוסה 
כאן  הקיימת.  הפוליסה  במסגרת 
בדיוק התפקיד של סוכן הביטוח 
או  נכונה  הטענה  האם  לבדוק 
על  ולהתעקש  אפור  תחום  שיש 
מנת  על  למקום  שמאי  שליחת 

למצות את זכויות המבוטח.
)שריפות,  גדולים  נזקים  ישנם 
הצפות, נזקי פיח וכו'( שדורשים 
כן,  כמו  זמן.  לאורך  משמעותי  ליווי  מהסוכן 
פעמים רבות מדובר על הנזק הראשון בחייו של 
רבים,  נזקים  ליווינו  כבר  כסוכנים  ואנו  המבוטח 
על כן הדרכה נכונה והרגעה של המבוטח יכולים 

להיות לו לעזר רב בתקופה לא קלה.
לזכור  יש  אבל  המבוטח,  זכויות  על  לעמוד  יש 
כל  על  ולא  הביטוח  חברת  מול  גם  הוגן  להיות 
חברת  מול  להילחם  המבוטח  של  ורצון  אמירה 
הביטוח. במקרה של מחלוקת בין המבוטח לשמאי 
)מכוסה  מומחה  של  התערבות  לבקש  ורצוי  ניתן 

לחלוטין בפוליסה(.
לעיתים  כן,  משפט:  לבתי  שמגיעות  תביעות 
תביעות מגיעות לבית משפט ואז יכול סוכן למצוא 
כפי  יפעל  אם  הביטוח.  לחברת  המבוטח  בין  עצמו 
שהצעתי בהקדמה תוך הקפדה על טופס הצעה וחיתום 
נכון, המצאת אישורי מיגון, יציאה לשטח וליווי נכון 
של  האינטרסים  על  שמירה  עם  יחד  המבוטח,  של 
מהתביעה  בשלום  לצאת  יוכל  הוא  הביטוח,  חברת 

של מי מהצדדים שישרבב את שמו.
לסיכום: התפקיד של הסוכן הוא לשמש מתווך 
תפקיד  זהו  למבוטח.  הביטוח  חברת  בין  הגון 
חשוב ולא פשוט שמצריך הליכה על חבל דק בין 

אינטרסים מנוגדים.

CLUהכותב הוא עו"ד ו־ לם
צו

המ
ת 

בו
די

בא
ש: 

רא
ם 

לו
צי

 

shutterstock :חשוב לדעת לשמור על איזון בין המבוטח למבטח | צילום



| 27 בפברואר 212020  02  02  02  02  02  משולחנו של היועמ"ש

על חרטה מביטול וטופס העדר תביעות
מסוגיה שנידונה בבית המשפט נלמד פעם נוספת מדוע חשוב מאוד להמשיך ולוודא 
כי כל הליכי המכירה מתועדים ונשמרים בדרך הניתנת לאחזור < עו”ד עדי בן אברהם

שבוע שעבר הועלה לאתר "הר הביטוח" ב
חשוב  מסמך  שגרתי,  לא  מאוד  באיחור 
פירוט  לטופס  מתכוון  אני   - ביותר 
"היעדר תביעות", אשר חשוב לכולנו בבואנו לחדש 
ביטוח לרכב. מסמך זה היה ועודנו אחד המסמכים 
שעליהם נדונו תביעות רבות, ביחס לתחולת כיסוי 
לציבור  מכך,  יתרה  המקיף.  הרכב  בביטוחי  ביטוח 
היעדר  אישורי  את  לאתר  רב  קושי  היה  בישראל 
מבוטחים  על  מדובר  כאשר  בייחוד  התביעות, 
חידוש  מידי  השונות  הביטוח  חברות  בין  שדילגו 
שנתי, ולכן לאור השמחה הגדולה על שילוב הטופס 
באתר הר הביטוח וחשיבותו נקדיש לו השבוע את 

הפינה השבועית.  
רכב  נהגת  נגד  הגישה  ביטוח(  )חברת  התובעת 
שנגרמו  לנזקים  ביחס  ג'  צד  תביעת  )הנתבעת( 
למבוטח שלה ואשר שולמו לו על ידה. מדובר על 
כי  טענה  התובעת  שכן  שגרתית,  שיבוב  תביעת 
ברכבה.  בו  פגעה  והנתבעת  ברמזור  עמד  המבוטח 
בית המשפט קבע כי במערכת היחסים בין התובעת 
הביטוח  חברת  את  לפצות  הנתבעת  על  לנתבעת, 

על נזקיה. 
הנתבעת )כאמור, הנהגת הפוגעת( פנתה לחברת 
הנזקים,  בעלות  תישא  שזו  מנת  על  שלה  הביטוח 
אלא שחברת הביטוח הודיעה לה כי היא לא תישא 
בעלויות הנזק הואיל ובמועד התאונה הפוליסה לא 
את  לבטל  ביקשה  והנתבעת  מאחר  בתוקף  היתה 

הפוליסה והפוליסה אכן בוטלה. 
הביטוח  לסוכנות  פנתה  הנתבעת  יותר  מאוחר 
וביקשה לחזור בה מהביטול, אך על מנת להשיב את 
הפוליסה לתוקף היא נדרשה להמציא עבר ביטוחי 
התקופה  במהלך  תביעות  לה  אין  כי  להצהיר  וכן 
לא  אלו  ומסמכים  מאחר  מבוטח.  היה  לא  שהרכב 
הומצאו לחברת הביטוח הפוליסה לא הופקה מחדש.  
הועברו  הדרישות  הביטוח,  חברת  הוסיפה  אגב, 
מפורשות, בשיחה מוקלטת, לנתבעת ובעלה, ואלו 
מצידם לא טרחו לעדכן כי התאונה אירעה מספר 

ימים קודם לשיחה הטלפונית.  
בהוכחות שנערכו העידה הנתבעת וציינה כי הם 
ביקשו לחדש את הפוליסה ואף נמסר להם שהפוליסה 
בתוקף והביטול בוטל. בעלה של הנתבעת, אף ציין 
בעדותו כי הוא ביטל את הפוליסה עקב ויכוח עם 
אשתו, אך לאחר מספר ימים היה ראש השנה והם 
עשו שלום בית ולכן שלחו בקשה לביטול הביטול 

וסוכנות הביטוח נמסר לו שהביטוח בתוקף. 
 אלא שבית המשפט לא מקבל את גרסת הנתבעת 
ובעלה ומציין כי על פי תנאי הפוליסה: "המבוטח 
רשאי לבטל את הביטוח בכל עת לפני תום תקופת 

הביטוח, לפי שיקול דעתו. הביטוח יתבטל במועד 
שבו נמסרה על כך הודעה למבטח". 

בנוסף מוסיף בית המשפט כי על פי סעיף 10)ב( 
לחוק חוזה הביטוח: "הודיע המבוטח על ביטול החוזה 
על פי תנאיו או על חיקוק זה, מתבטל החוזה כעבור 
הביטול  הודעת  נמסרה  שבו  מהיום  ימים  שלושה 
דנים  כאשר  כי  מדגיש  המשפט  בית  למבטח". 
בביטול שנעשה ביוזמת המבוטח, הסעיף הרלוונטי 
כל  ולא  בו,  הנקוב  הימים  ומניין  10)ב(  סעיף  הוא 

מניין ימים אחר שניסתה הנתבעת להעלות.
את  המציאה  לא  הנתבעת  כי  לראות  ניתן 
לעניין  הן  הפוליסה  לחידוש  הדרושים  המסמכים 
ההצהרה שלא היו להם תביעות ממועד הביטול של 
הפוליסה ועד למועד החידוש וכן לא הומצא טופס 
בשום  להבין  היה  ניתן  שלא  כך  תביעות,  היעדר 

של  העדרם  חרף  בתוקף,  היתה  הפוליסה  כי  שלב 
מסמכים אלו. 

בית המשפט דוחה את הטענה כי פקידת הסוכנות 
ביטוח אישרה את החזרה מהביטול, וקובע כי מדובר 
על ניסיון להוציא מהקשרם את דבריה של הפקידה, 
להבין  ניתן  הצדדים  בין  השיחה  בהמשך  שכן 
שהפקידה חוזרת ומדגישה כי רק לאחר שהנתבעת 
שלא  יצהירו  הם  בהם  הטפסים,  על  יחתמו  ובעלה 
היו תביעות, החברה תחזיר את הפוליסה לתוקף, כך 
שאין עוררין כי הנתבעת ובעלה ידעו שהם צריכים 
מחדש,  הפוליסה  הפקת  לשם  מסמכים  להשלים 
קובע  משכך  נמסרו.  לא  עובדתית  אלו  ומסמכים 
בית המשפט כי הפוליסה לא היתה בתוקף ומחייב 

את הנתבעת בתשלום הוצאות החברה. 
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.
ערים  אנו  שוב  מהמקרה:  ללמוד  ניתן  מה 
כי  לטעון  מנסים  אשר  מבוטחים,  של  להתכחשות 
הפוליסה בתוקף חרף העובדה כי הסוכנות הסבירה 
שלא ניתן לחזור מביטול ללא הטפסים וההצהרות 
הנדרשות. ההקלטה הטלפונית חידדה את התשובות 
סייעה  ובכך  למבוטחים  הסוכנות  של  המקצועיות 
לבית המשפט לדחות את התביעה. לכן, חשוב מאוד 
מתועדים  המכירה  הליכי  כל  כי  ולוודא  להמשיך 

ונשמרים בדרך הניתנת לאחזור.  

הכותב הינו היועמ"ש של לשכת סוכני ביטוח
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בית המשפט דוחה את 
הטענה כי פקידת סוכנות 

הביטוח אישרה את החזרה 
מהביטול, וקובע כי מדובר על 
ניסיון להוציא מהקשרם את 
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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:  
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

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

0542144567

חברת הדירוג S&P  מעריכה 
שנגיף הקורונה לא יזעזע את 

חברות הביטוח

ברת דירוג האשראי הבינלאומית S&P מעריכה שנגיף הקורונה לא יזעזע ח
את חברות הביטוח עקב גל התביעות הצפויות. המבטחים יוכלו להתמודד 
עם משבר הקורונה והאנליסטים של החברה קובעים כי זה משבר הניתן לניהול.

חברת הדירוג  מצפה שתשלום פיצויים כלשהם יהיה במסגרת היכולת ההונית 
מדגישה  היא  הביטוח.  חברות  של 
ש”למרות שיהיו תביעות פיצויים, 
יש ביכולת חברות הביטוח וחברות 
המזרח  באירופה,  המשנה  ביטוחי 
לעמוד  וארה”ב  אפריקה  הרחוק, 
זעזועים  וללא  התשלומים  בנטל 

בתזרים הכספי וההון”.
בתביעות  שיוצפו  הביטוח  ענפי 
ביטוחי  התעופה,  בעיקר  יהיו 
וביטול  האשראי  ביטוח  הנסיעות, 
את  להוסיף  יש  לזה  האירועים. 
בתיקי  שיורגש  המגפה  סיכוני 
ביטוחי החיים של חברות ביטוחי המשנה הגלובליים. תהיה גם השפעה ניכרת 

על מבטחי המשנה הגלובליים, כך מציינת חברת דירוג האשראי.

הושלם פירוק ענק 
הביטוח הסיני

גולטור הביטוח הסיני השלים את פירוק ומכירת חלק ניכר ר
הסתכמו  שנכסיו   Anbang הסיני  הביטוח  ענק  מנכסי 
ב־285 מיליארד דולר. עסקי הביטוח של הקבוצה הועברו לחברת 

.Dajia Insurance Group ביטוח חדשה
כשנתיים,  לפני  הולאמה   Anbang הסינית  הביטוח  קבוצת 
לאחר שיו”ר הקבוצה Wu Xiaohui נשלח ל־18 שנות מאסר 
ענין  גילה  בזמנו  הקבוצה  יו”ר  ומרמה.  הונאה  עבירות  בשל 

ברכישת חברת הפניקס הישראלית.
שהיתה  לאחר  הביטוח  לקבוצת  לסייע  נחלצה  סין  ממשלת 
תמורת  דולרים  מיליארדי  הזרימה  הממשלה  קריסה.  בסכנת 
הלאמת קבוצת הביטוח במטרה למכור את רוב נכסיה, כמלונות, 
נדל”ן וחברות ביטוח באירופה. הסינים הצליחו למכור חלק ניכר 
מהנכסים, כולל רשת המלונות ב־5.8 מיליארד דולר, את חברת 

הביטוח ההולנדית Vivat ועוד.
 Dajia החדשה  הביטוח  חברת  לידי  הועברו  הביטוח  עסקי 
 China בשם  פרטית  חברה  בבעלות  החברה   .Insurance
נציגי  הפירוק,  במהלך   .Insurance Security Fund
הרגולטור ניהלו דיונים עם משקיעים זרים, כולל סוויס רי, על 
השקעה בחברת הביטוח החדשה. אבל עד כה לא נחשף מי הם 

המשקיעים בחברה הרוכשת.  

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערה של משפחת בלאו, על 

פטירתו של חבר הלשכה  

הוא לי בלאו ז"ל 
שלא תדעו עוד צער
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