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ביטוח ופיננסים

"להפחית רגולציה"
נשיא הלשכה בכנס להב 
לעסקים: "על הממשלה 

להסיר חסמים ולהפחית נטל 
רגולטורי" < עמ' 3

תאונות עבודה
מחקיקה ועד דרכי פעולה: 
עו"ד גיל קראוס עם כל מה 

שאתם צריכים לדעת בנושא 
< עמ' 16

המאבק נמשך
מאבק הלשכה בכניסת 

חברות האשראי לביטוח 
נמשך # ישראכרט נערכת 

לכניסה לתחום  < עמ' 7

"בשנתיים 
האחרונות 
שינינו את 
השיח מול 

היצרנים וגם 
בלשכה"

בראיון שיתפרסם במלואו 
בגיליון הכנס המשולש מדבר 
יו"ר הוועדה הפיננסית, סו"ב 

אודי אביטל, על הסוכן של 
העולם החדש - הסוכנים 

הפנסיונים צריכים להיכנס גם 
לתחום הפיננסים < עמ' 2
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ביטוח 
ופיננסים

"
עצמו  את  הכפיל  הפיננסים  תחום 
בשנתיים האחרונות בקרב חברות הביטוח 
מיליארד  לכ־4  שקל  מיליארד  מ־2 
ורוב  הכסף  נמצא  איפה  הבינו  החברות  שקל. 
הכסף  הביטוח.  סוכני  בידי  נעשית  הפעילות 

הגדול נמצא בתחום הפיננסים".
ועדת  יו"ר  אביטל,  אודי  סו"ב  אומר  כך 
בראיון  ביטוח,  סוכני  בלשכת  הפיננסים 
שיפורסם במגזין "ביטוח ופיננסים" של "הכנס 

המשולש" באילת.
את  כוללת  אינה  הנ"ל  הפעילות  לדבריו, 
"בשנת  האלטרנטיביים:  במוצרים  הפעילות 
2019 הסתכמה פעילות האלטרנטיביים ביותר 
ממיליארד שקל. גם שם הסוכנים מהווים זרוע 
"בשנתיים  ומדגיש:  אביטל  הוסיף  מרכזית", 
האחרונות שינינו את השיח אצל היצרנים וגם 
בלשכה. היעד שלנו היה להביא כ־600 סוכנים 
להתמחות בענף הפיננסים לאורך כל הקדנציה; 

עברנו את היעד לאחר שנתיים בלבד".
הפעילות  הרחבת  כי  מציין  אביטל 
הפיננסים  בתחום  הסוכנים  של  המשמעותית 
הושגה באמצעות שיתוף פעולה עם היצרנים 
וגופים מתמחים: "הבנו שבאמצעות המכללה 
ובמהלך  האלה,  למספרים  להגיע  נוכל  לא 
בתי  הרבה  נפתחו  האחרונות  השנתיים 
השקעות  פרישה,  ייעוץ  ללימודי  ספר 
הוא  הביקוש  אופיס.  ופמילי  אלטרנטיביות 

גדול מאוד לשמחתי".
פעלה  האלטרנטיביים  המוצרים  בתחום 

הוועדה הפיננסית במספר מישורים:
עם  קשרים  "קשרנו  בנקאי.  חוץ  אשראי 
הלוואות  פלטפורמת  היא  גם   ,BTB בלנדר, 
עם  המוצלח  הקשר  את  והמשכנו  חברתיות, 
בתחום  לסוכנים  ברוכה  הייתה   2019 טריא. 
האשראי; טריא צמחה ל־2 מיליארדי שקלים, 

ביטוח;  סוכני  ידי  על  נעשית  הפעילות  כשרוב 
בלנד צמחה ליותר מחצי מיליארד, גם אצלה רוב 
העשייה בידי סוכני הביטוח חברי הלשכה. לגבי 

BTB אין לי נתונים," מציין אביטל.
קרנות  עם  עובדים  "אנחנו  בנדל"ן.  השקעות 
 5 לפחות  שעובדים  בחו"ל  יצרנים  ועם  בארץ 

ורק  אירו  מיליארד   5 לפחות  ומגלגלים  שנים 
בארה"ב,  משקיעים  לא  אירופית.  רגולציה  תחת 

כי המיסוי מסובך וקשה שם".
קרנות נאמנות וחברות נסחרות בבורסה, הן 
בהשקעות  "מדובר  דיגיטלית.  והן  הבורסה  דרך 
קטנות יחסית, החל מ־3,000 דולר לעומת מאות 
של  נאמנות  קרנות  שדורשות  שקלים  אלפי 

קרנות  עם  רק  פועלים  אנחנו  למשל.  בנקים 
אנחנו  הדיגיטלית  הפעילות  את  מפוקחות. 
שמתמחה  השקעות'  'פיורד  באמצעות  עושים 
את  הוא שמפנה  הסוכן  דיגיטליות.  בהשקעות 
יותר  הרבה  שהיא  עמלה  ומקבל  לקרן  הלקוח 

גבוהה ממה שהוא מקבל בתחום הביטוח".
את  מאוד  מקדמים  "אנחנו  משכנתאות. 
הנושא בשלושה מישורים: 1. מחזור משכנתאות, 
שחוסך הרבה כסף ללקוח; 2. במו"מ עם הבנקים 
שם יש לנו קשר עם יועצי המשכנתאות אליהם 
עמלה;  תמורת  הלקוחות  את  מפנים  אנחנו 
בבעלות  דירה  )משכון   – הפוכה  משכנתה   .3
כלל  רק  שלצערנו  חודשית(,  קצבה  תמורת 
ביטוח עוסקת בזה בין החברות, אחרת הפעילות 

הייתה גבוהה בהרבה".
IRA )ניהול השקעות עצמי(. "לאחר פדיון 
קרנות השתלמות או גמל, הלקוח יכול לבחור 
בעצמו,  שפדה,  הכספים  השקעות  את  לנהל 
במקום להעביר את כל הכסף לבית השקעות, 
שינהל עבורו את הכסף. אנחנו ניתן דגש על 
ומוסיף:  אביטל  מציין  באילת",  בכנס  הנושא 
ליועצי  לידים  להפנות  יכול  הסוכן  כאן  "גם 

השקעות ובתי השקעות ולקבל עמלה יפה". 
מודעים  לא  סוכנים  "הרבה   .190 תיקון 
לאפשרויות שיש בתיקון 190, שבמהותו למי 
להמיר  רוצה  הביטוח  בחברות  נזיל  כסף  שיש 
אותו לקצבה, הוא ישלם 15% מס במקום 25% 
ניתן  הסכום.  כל  של  במשיכה  הון  רווחי  מס 

להפקיד עד 5 מיליון שקל כמעט". 
"בתפיסת העולם שלנו, סוכן הביטוח בתחום 
כללי,  משפחה  רופא  כמו  משמש  הפיננסים 
בתחומים  למומחים  שלו  המטופל  את  ששולח 
שונים, בהתאם לצורך. זהו הסוכן בעולם החדש 
כך,  יתנהל  לא  אם  במשחק  יהיה  לא  הוא   –
בביטוח  להתפרנס;  אפשר  אי  לבד  מביטוח  כי 
הפנסיוני העמלות נשחקו והתחום הפך לשירותי 
בלבד. אבל אם הסוכן עושה ללקוח ייעוץ פרישה 
שקלים  אלפי  לגבות  יכול  הוא  פיננסי,  ותכנון 
עשרות  גם  משכנתה  מחזור  ותמורת  מהלקוח, 
בתיק  מוצלח  טיפול  על  גם  כמו  שקלים,  אלפי 

במס הכנסה", מסכם אביטל.

כנס המשולש 2020 | 

"פעילות הסוכנים בתחום הפיננסים 
צומחת בקצב מהיר"

אחד על אחד: סו"ב אודי אביטל, יו"ר ועדת הפיננסים, מספר בראיון לקראת כנס המשולש על השינוי 
שחל בענף – "הבינו איפה נמצא הכסף הגדול" ועל תוכניות הוועדה בראשותו < רונית מורגנשטרן

אביטל. "שיתוף פעולה עם היצרנים" ׀ צילום: גיא קרן

 "בתפיסת העולם שלנו, 
סוכן הביטוח בתחום

הפיננסים שולח את המבוטח 
למומחים בתחומים שונים, 

בהתאם לצורך"



| 5 במרץ 32020  02  02  02  02  02  חדשות |  ועידת להב

"
יציבה כבר מעל  מדינת ישראל ללא משילות 
שנה והכל תקוע, ככה לא ניתן להתנהל", אמר 
סו"ב ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני ביטוח 
והעסקים  העצמאים  ארגוני  לשכת   - להב  בכנס 
כנסת,  חברי  הכלכלה,  שר  בהשתתפות  בישראל, 

ראשי ערים ויו"ר הארגונים הכלכליים הגדולים.
שני  לקיים  הכנסת  לחברי  קרא  הלשכה  נשיא 
דברים: לא ללכת למערכת בחירות רביעית ולפעול 
נטל  והפחתת  חסמים  להסרת  הבאה  בממשלה 

הרגולציה בישראל ובשוק ההון בפרט.
ועידת להב הארצית לעסקים התקיימה בסוף שבוע 
שעבר והשתתפו בה מאות בעלי עסקים מאזור חיפה 

והצפון.
בין אורחי הוועידה היו שר הכלכלה והתעשייה, ח"כ 
אלי כהן; ראש העיר חיפה, עינת קליש רותם: ראשי 
עורכי  לשכת  ראש  להב;  של  הגדולים  הארגונים 
החשבון  רואי  נשיאת לשכת  חימי,  אבי  עו"ד  הדין 
רו"ח איריס שטרק, נשיא לשכת סוכני ביטוח סו"ב 
פרופ'  הרפואית  ההסתדרות  ויו"ר  רוזנפלד  ליאור 
עודד פורר )ישראל  ציון חגי; בנוסף, חברי הכנסת 
ביתנו(, מיקי לוי )כחול לבן(, קרן ברק )הליכוד( ומתן 

כהנא )ימינה(; כמו כן, ראשי הערים: חיים צורי )ק. 
)דלית  חלבי  רפיק  )יקנעם(,  אלפסי  סימון  מוצקין(, 

אל כרמל( ואיציק חולבסקי )מ.א מגידו(. 
עו"ד רועי כהן, נשיא להב אמר ל"ביטוח 

למטרה  שם  הזה  "הכנס  ופיננסים": 
בייעוץ  הצורך  את  נס  על  להעלות 
הביטוח,  סוכני  של  כמו  המקצועי, 
עורכי הדין, יועצי המס, רואי החשבון. 
סוכני  לשכת  שנשיא  שמח  אני 

והביע  הגיע  רוזנפלד,  ליאור  ביטוח, 
ביטוח  סוכן  של  בליווי  החשיבות  את 

בניהול העסק".
לקראת הוועידה, ביצע ד"ר רובי נתנזון, הכלכלן 
ואזור  חיפה  של  מיקומה  לגבי  בדיקה  להב,  של 
הרשות  ברמת  העסקים  עשיית  קלות  במדד  הצפון 
המקומית, כפי שעולה מנתוני משרד הכלכלה לשנת 

 :2018
• בפרמטר המיסים המוניציפליים ובראשם הארנונה 
– חיפה מובילה בהתחשבות בעסקים בעיר. אחריה 
והבירוקרטיה  המס  נטל  הקלת  ואשדוד.  אשקלון 
חשובה  המחוזית  ברמה  העסקית  בפעילות  הכרוכה 

צמיחת  קצב  את  להגביר  מנת  על  שיעור  לאין 
העבודה  פריון  את  ולהעלות  המקומיים  העסקים 

שלהם. 
• בפרמטר של נגישות מידע לעסקים חיפה 

מדורגת במקום השני אחרי תל אביב.
בהיקף  השלישי  במקום  נמצאת  חיפה   •
היחסי של מספר העסקים הפועלים בה – 
4% מסך כלל העסקים הפעילים בישראל. 
במקום הראשון והשני נמצאות תל אביב 

וירושלים עם 12% ו־7% בהתאמה. 
בחיפה עומד על 64%  • שיעור העצמאים 
על  העומד  הארצי  הממוצע  לעומת  זאת 
שכירים  מעסיקות  שאינן  החברות  שיעור   .67.5%
בעיר הוא 31.3% לעומת הממוצע הארצי - 27.2%. 
המסקנה היא שהעסקים הקטנים והבינוניים במחוזות 
לענפיי  בעיקרם  משתייכים  האחרים  והצפון  חיפה 

הכלכלה המסורתיים.
ומחוז חיפה אחוז הלידות מתוך סך  • במחוז הצפון 
בהתאמה(  ו־9.2%   9.8%( גבוה  הפעילים  העסקים 
לעומת שיעור של 8.7% ו־7.8% במרכז ובמחוז תל 

אביב בהתאמה. 

רוזנפלד בוועידת להב לעסקים: "לא 
ללכת למערכת בחירות רביעית"
נשיא הלשכה נשא דברים בכנס של לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל: 

"על הממשלה הבאה להפחית הרגולציה" < רונית מורגנשטרן

רוזנפלד. "על הממשלה 
הבאה להפחית הרגולציה" 
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 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.
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"דבר איתי אחרי הקורונה"
ענף הביטוח מוריד הילוך בעקבות התפשטות המגיפה ואזהרות משרד הבריאות # לצד הקורונה 

סובלות חברות הביטוח מהירידה בתשואות האג"ח שתיאלץ אותן להביא כסף מהבית # התוצאה 
– מחיקה של כ־4 מיליארד שקל משוויין בבורסה מתחילת השנה < רונית מורגנשטרן

לפייסבוק >>

לא משנה אם בחרתם להיות 
ברבי או בוב הבנאי... 

דרכים איתכם בכל תחפושת, 

בכל שעה, בכל מקום!

מגיפת ב התפשטות  עקבות 
הקורונה חלה ירידה משמעותית 
הרחב  הציבור  של  בהשקעות 
בפיננסים ובפדיונות הגדולים. הדבר וזה 
יפגע בחברות הביטוח, בטח בטווח הקצר, 
תחום  של  פריחה  תקופת  לאחר  וזאת 
הפיננסים בחברות. כך מעריכים בכירים 

בענף בימים אלה.
שיש  עולה,  ביטוח  סוכני  עם  משיחות 
ירידה במוטיבציה לעבודה: "אם בשבוע 
היינו  אבל  בחששות,  היינו  עוד  שעבר 
אופטימיים, הרי שככל שנוספות אזהרות 
מצב  הבריאות,  ממשרד  הקורונה  לגבי 
הרוח של העוסקים בתחום יורד; אנשים 
מודאגים,  הלקוחות  מסתגרים,  יותר 
פחות מתעניינים בביטוח היום, יש חשש 
אפילו מפגישות. יש הרבה שאלות לגבי 
חתונה  למשל,   – מתוכננים  אירועים 

נסיעות  וכמובן  שבועיים,  לעוד  שמתוכננת 
לבקוביץ,  לידור  סו"ב  לדברי  מתוכננות".  לחו"ל 
חבר הוועדה הפיננסית בלשכת סוכני ביטוח, יש 
ירידה משמעותית בהתעניינות לקוחות בהשקעות 
פיננסיות: "דבר איתי אחרי הקורונה", אומרים לי 

לקוחות.

נערכים למגוון תרחישים
השבוע  בתחילת  הודיעה  פספורטכארד  חברת 
כי היא משהה את מכירת הכיסוי לביטול נסיעה. 
החברה המובילה בתחום ביטוחי הנסיעות חשופה 
מהירידה  כתוצאה  הנגרם  ביותר  הגדול  לנזק 
הדרסטית ביציאות לחו"ל. עוד נמסר מהחברה, כי 

היא עברה למצב בו צוותי החברה ערוכים לעבוד 
במתכונת חירום, שלא בהכרח ממשרדי החברה, על 
למבוטחים.  השירותים  רציפות  את  לאפשר  מנת 
הכרחיים  מיגון  אביזרי  רכשה  החברה  "בנוסף, 
לצוות מצומצם של עובדים ככל שיידרש להיות 
לפינויים  שיתלוו  לצוותים  ו/או  במשרדים  נוכח 
מטעם  ספציפי  לאישור  בכפוף  והכל  אוויריים 

הרשויות המוסמכות", נמסר.
"אנחנו  פספורטכארד:  מנכ"ל  אמיר,  יואל 
ולמבוטחים  הביטוח  סוכני  לשותפינו  מחויבים 
בכל שעה ובכל מקום ועל כן אנו נערכים למגוון 
לחו"ל  הנסיעות  את  מנת לאפשר  על  תרחישים 
נסיעות  אם  ובין  לחופשות  אם  בין  המתוכננות, 

עסקיות".

ירידות במדד הביטוח
לירידות  שגורם  הקורונה,  אפקט  לצד 
הנסחרות  במניות  דרמטיות  שערים 
הביטוח  חברות  אביב,  בתל  בבורסה 
מובילות בירידות )ירידה של יותר מ־28% 
במדד הביטוח מתחילת השנה(, גם בגלל 
הריבית הנמוכה, ובחלקה הגדול שלילית, 
השבוע,  רק  הממשלתיות.  האג"ח  של 
איבד  בארה"ב,  הריבית  הורדת  ובעקבות 
ושווי  מ־9%,  יותר  בבורסה  הביטוח  מדד 
ל־4  בקרוב  נחתך  בבורסה  החברות 

מיליארד שקל לעומת תחילת 2020. 
האג"ח  תשואות  יורדת  כשהריבית 
האקטואריות  וההתחייבויות  יורדות, 
וכשהריבית  עולות.  הביטוח  חברות  של 
של  גדול  בחלק  שקורה  כמו  שלילית, 
האג"ח, החברות צריכות להביא כסף מהבית כדי 
לשמור על התשואה המובטחת למבוטחים שלהן. 
מצבן של החברות עם התיקים הוותיקים יותר, הוא 
הפנסיה,  מקרנות  מבוטל  לא  חלק  ביותר.  הגרוע 
המנהלים  ביטוחי  ביטוח,  חברות  בבעלות  שחלקן 
של  בהיקפים  ישנים  חסכונות  הוא  הגמל  וקופות 
מאות מיליארדים. החברות נדרשות להכין כרית 
זה  ובשלב  שלהן,  ההון  הלימות  לטובת  ביטחון 

מדובר כבר בהפרשות של מאות מיליוני שקלים.
שוק  על  הממונה  להתערבות  ציפיה  יש  בשוק 
הלימות  לנושא  שאחראי  וחיסכון,  ביטוח  ההון, 
הקלות  להן  שיאפשר  הביטוח  חברות  של  ההון 

באופן חישוב הבטוחות.

shutterstock :ירידה משמעותית בהשקעות של הציבור הרחב בפיננסים | צילום

https://www.facebook.com/drachim.co.il/
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ישתתפו ב השנה  באילת   MDRT של  כנס 
בארץ  הביטוח  ענף  של  הניהולית  הצמרת 
לרבות מנכ״ל מגדל רן עוז, יו"ר הראל יאיר 
מארק  לשעבר,  העולמי   MDRTה־ נשיא  המבורגר, 

האנה ועוד.
האנה יסקור בהרצאתו את התחום הביטוחי והפנסיוני 
בפרט,  וקנדה(  )ארה"ב  אמריקה  ובצפון  בכלל  בעולם 
הגלובליים  הרגולטוריים  והן  השיווקיים  בהיבטים  הן 

הקשורים במעמד הסוכן.
כמן כן, יישאו הרצאות בלעדיות ומעוררות השראה 
האלוף דורון אלמוג ואלוף משנה אלי ג׳ינו, שפיקד על 

אירוע חטיפת הדר גולדין ז"ל במבצע צוק איתן ועוד.
דיון  קבוצת  תתנהל  הכנס  במהלך  לכך,  בנוסף 
סיעור  ייערך  במסגרתה  הבינלאומי  הארגון  בהשראת 
של  בסוגיות  רעיונות  והחלפת  הדדית  הפריה  מוחות, 
חברי  בין  ושיווקיות  עסקיות  וקונספציות  מתודיות 

הארגון. 
בועז בראל, חבר הנהלת MDRT ישראל וחבר וועדת 
אחת  כי  מספר  העולמי,   MDRTה־ בארגון   MCCה־
היא  בכנס  שתדון  הדיון  קבוצת  של  הליבה  מסוגיות 
והדרכים  והישיר  הדיגיטלי  בעולם  הסוכן  של  מיצובו 

להתמודדות עמו.
לדברי בראל: ״הדרכים להיאבק בסביבה התחרותית 
הדיגיטלית והישירה, שיהוו את הבסיס לדיון בקבוצת 

הדיון הנם: 
1. הנעת הלקוח מסטטוס של מבוטח למצב של לקוח 

על ידי רישות ועיבוי הלקוח בקשת רחבה של מוצרים 
החל ממוצרי ביטוח, דרך מוצרים פנסיונים ועד מוצרים 
פיננסים, תוך יצירת סינכרוניזציה ביניהם. קשר מסוג 
שקשה  גבוהה  נאמנות  רמת  בעל  הנו  הלקוח  עם  זה 

לפרום.
2. התמקדות במוצרים המצריכים ידע מעמיק ותפירת 
חליפה אינדיבידואלית התואמת את צרכי המבוטח שאין 
באמתחתם של הישירים והדיגיטליים. אחת הדוגמאות 
היא של מוצרי הגיל השלישי המצריכים הבנה מעמיקה, 
והמיסוי  הפיננסי  הפרופיל  של  ורוחבית  פרופסיונלית 

של הלקוח.
3. הדגשת הקשר הבלתי האמצעי והאמפתי מול הלקוח 
וליווי  תכופות  פרסונליות  בפגישות  ביטוי  לידי  הבא 

צמוד בקרות תביעה.

התמקדות  להתמקד  יש  פארטו,  עיקרון  בסיס  על   .4
יתרה במתן שירות גבוהה ל־20% מהלקוחות המביאים 
80% מהפרנסה ובכך להגביר ולשמר את רמת נאמנותם 
במקביל  הסוכנות.  של  הרווחיות  ליבת  את  ולשמר 

לפעול להיפטר מלקוחות עתירי שירות ודלי רווח״.
בנוסף, ייערך פאנל בסוגיית מדיניות חלוקת העמלות 
בעת ביצוע כתבי מינוי סוכן, שידון בסוגיה הן מהזווית 
המשפטית, המסחרית והרגולטורית. בפאנל ישתתף בין 
היתר עו״ד ג’ון גבע, שילבן וינתח את הסוגייה מהזווית 

המשפטית.
הסוגיה  את  וללבן  לחדד  בא  האמור  בראל:  לדברי 
הקונטקסט  הבנת  תוך  משפטית,  מבחינה  לעומקה 

הגלובלי הרחב״.
יו"ר MDRT ישראל, אלברט גבאי שיישא את דברי 
הרוצים  המועמדים  כל  על  כי  מזכיר  בכנס,  הפתיחה 
של  התקן  תו  את  הנושא  הארגון  לשורות  להתקבל 
החיים  ביטוח  סוכני  בכירי  של  הבינלאומי  הארגון 
הפנסיה הפיננסים והבריאות, להזדרז ולהסתייע בחברי 
ה־ כנס  במהלך   MDRTה־ תג  את  הנושאים  הארגון 

MDRT והכנס הכללי.
הרישום השנה יסתיים ב־31.03.2020.

רוזנפלד  ליאור  סו"ב  ביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא 
משרד  עפ"י  מניעה  אין  בצהריים  להיום  "נכון  מציין 
הבריאות לקיים כנס בו משתתפים פחות מ־5000 איש, 
ומעודכנת  מחודשת  מצב  הערכת  נקיים  ראשון  ביום 

למול הגורמים המוסמכים"

בכירי הענף בכנס MDRT באילת
בכנס, שיערך באילת, יקחו חלק מאות משתתפים, בינהם מנכ"ל מגדל ויו"ר הראל < רונית מורגנשטרן
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גבירותי ורבותיי

מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר 
אתכם לאורך כל הדרך

מהפח
 

שגריר אתכם לאורך כל הדרך

בראל וגבאי ׀ צילומים גיא קרן



| 5 במרץ 72020  02  02  02  02  02  חדשות | המאבק בחברות האשראי

מתכוונת ח ישראכרט  האשראי  כרטיסי  ברת 
לפנות לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
רישיון  לקבלת  בבקשה  הקרוב  בחודש  כבר 

לעסוק בביטוח.
כך בישר מנכ"ל ישראכרט ד"ר רון וקסלר במסיבת 
עיתונאים שערכה החברה לרגל פרסום דוחות החברה 
בדוח  הזאת.  בשנה  האחרונה  ולרבעון   2019 לשנת 
כי  ישראכרט  מציינת  למשקיעים,  ובמצגת  החברה 
"החברה קיבלה רישיון סולק המאפשר לחברה לעסוק 

בתחומים נוספים, לרבות בתחום הביטוח".
להשתמש  ישראכרט  כוונת  את  הסתיר  לא  וקסלר 
עסקיה  את  לקדם  "כדי  לקוחותיה  על  המידע  במאגר 
בענף  התחרות  את  ולהגדיל  לכשיקומו  הביטוחיים 
תוכנית  כבר  לנו  "יש  כי  אמר  עוד  לדבריו.  הביטוח", 

מבוססת לגבי מוצרים ומודל הפעלה בענף".
השנייה  האשראי  כרטיסי  חברת  היא  ישראכרט 
שכבר  מקס,  בעקבות  הביטוח  לענף  לכניסה  שנערכת 
אף  היא  ללקוחותיה.  ביטוח  שתציע  סוכנות  הקימה 

.AIG התקשרה עסקית בנושא זה עם חברת הביטוח

עמלה אחידה
קיבלה  לא  כה  עד  רישיון,  לקבל  בקשתה  למרות 
הממונה  כי  לציין,  יש  ההון.  שוק  מרשות  כזה  רישיון 
ד"ר משה ברקת, הודיע כי בכל מקרה יתנה רישיון 
בעבודה של סוכנות ביטוח של חברת אשראי מול כל 

חברות הביטוח ובעמלה אחידה.
יומיומי  באופן  פועלת  ביטוח  סוכני  לשכת  הנהגת 
ומתמשך למניעת כניסת חברות כרטיסי האשראי לענף 
הלשכה  הנהגת  ערכה  האחרונים  בשבועות  הביטוח. 
פגישות רבות לרבות עם יועציו המקצועיים של רוה"מ. 
בנוסף, התקיימה בשבוע שעבר פגישה של נשיא הלשכה 
רוזנפלד, עם שר האוצר המיועד מטעם  ליאור  סו"ב 
הליכוד ח"כ ניר ברקת, שבישר בשם ראש הממשלה כי 
כניסת חברות כרטיסי האשראי לענף הביטוח לא תידון 
עד לכינון ממשלה חדשה וקיום דיונים מקיפים, יחד עם 

הלשכה, תוך בחינת כל ההשלכות.
עד  להמתין  רוזנפלד  לבקשת  נעתר  הממונה  גם 

לדיונים מעמיקים בנושא עם כינון ממשלה חדשה.
אמצעים  לנקיטת  גם  הלשכה  נערכת  במקביל 

עו"ד  שירותי משרד  את  ושכרה  בג"צ,  כמו  משפטיים, 
כל  להפוך  "נמשיך  העניין.  לטובת  ושות',  ארנון  יגאל 
אבן בכל הזירות עד אשר נביא בשורה לענף כולו וכמובן 
להיכנס  אלו  גורמים  של  מניעה   - והיא  למבוטחים 

'כסוכנות ביטוח' ולפגוע בענף כולו, אומר רוזנפלד.

חדש מ מוצר  משיקה  לביטוח  חברה  גדל 
למוצרים  שלה   FIXה־ מוצרי  בסל 

בעולם הפנסיה וביטוחי המנהלים. 
נועד  לפנסיה',  מטריה  'מגדל  החדש,  המוצר 
הנכות  לפנסיית  הכיסוי  הגדרת  את  להרחיב 
שרכשו המבוטחים במסגרת קרן הפנסיה. במסגרת 
הכיסוי החדש, יוכל המבוטח לבחור באחד או בשני 

המסלולים החדשים יחדיו. 
'מטריה לתקופה אכשרה', מעניקה כיסוי ביטוחי 
תביעתם  את  דחתה  הפנסיה  קרן  אשר  למבוטחים 
הצטרפותם  ממועד  הראשונות  השנים   5 במהלך 
הביטוח  תקופת  קיים.  בריאותי  מצב  עקב  לקרן 
ההצטרפות  ממועד  היותר  לכל  שנים  חמש  תהיה 

לקרן הפנסיה. 
לתת  נועדה  ספציפי'  לעיסוק  'מטריה  בנוסף, 

ספציפי,  עיסוק  לפי  כיסוי  למבוטח 
למקרים בהם קרן הפנסיה דחתה תביעה 
בעיסוק  לעסוק  המבוטח  יכולת  עקב 
השכלתו,  לניסיונו,  בהתאם  אחר  סביר 

הכשרתו.

 הרחבות באכ"ע 
ומצב סיעוד

ניתן  הללו  הכיסויים  לשני  כי  נמסר,  מהחברה 
 – "פרנצ'יזה"  בהן:  נוספות,  הרחבות  להוסיף 
תשלום למבוטח בתום תקופת המתנה של שלושה 
פיצוי  ישולם  והחמישי  הרביעי  בחודש  חודשים. 
הגדלת  הרחבת  וכן  ושלישי  שני  החודש  בגין  גם 
תגמולי ביטוח בתקופת אובדן כושר עבודה –  בעת 
תום  עד  מדי  יגדל  השכר  בסיס  תביעה,  תשלום 

שנה   2% תום  או  התביעה  תשלום 
'מטריה  במסלול  הכיסוי.  בתקופת 
גם  לרכוש  ניתן  אכשרה'  לתקופת 
הרחבת תשלום נוסף במקרה סיעוד, 
סיעוד  במצב  למבוטח  במסגרתה 
 1/3 בגובה  נוסף  פיצוי  ישולם 
מהפיצוי לו הוא זכאי עד תום המצב 

הסיעודי או תום תקופת הכיסוי. 
לדברי עמית אורון, מנהל חטיבת חסכון לטווח 
ארוך בחברה: "מגדל ממשיכה לפתח ולהגדיל את 
 ,FIX מגדל  במסגרת  מציעה  שהיא  המוצרים  סל 
בעולמות  רחבה  שירותים  מעטפת  המעניקים 
הפנסיה וביטוחי המנהלים. כעת, עם השקת 'מגדל 
ביטוחי  מכיסוי  המבוטחים  ייהנו  לפנסיה',  מטריה 

מלא".

 רוזנפלד: "לא מתרשמים מהכרזות מקס 
וישראכרט; נמשיך להבהיר לציבור ולמקבלי 

ההחלטות כי הם יעשו נזק למבוטחים"
מנכ"ל ישראכרט: "יש לנו כבר תוכנית מבוססת לגבי מוצרים ומודל הפעלה בענף" # לפי הבטחת 

רוה"מ ללשכה – הנושא יידון רק לאחר כינון ממשלה חדשה < רונית מורגנשטרן

 מגדל מרחיבה את הגדרת הכיסוי 
לפנסיית הנכות 

בתוך ההרחבה:  'מגדל מטריה לפנסיה', 'מטריה לתקופה אכשרה' ו־'מטריה 
לעיסוק ספציפי' < רונית מורגנשטרן

רוזנפלד | צילום: גיא קרן

חדשות | פנסיית הנכות

 עמית אורון | צילום: 
באדיבות מגדל
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הניסיון ה נגד  אלה  בימים  פועלת  לשכה 
הנתח  את  להרחיב  החולים  קופות  של 
במקום  לחו"ל,  נסיעות  בביטוחי  שלהן 
סוכני הנסיעות עליהם חל איסור למכור ביטוח זה 

כמי שאינם בעלי רישיון לעסוק במכירת ביטוח.
השרון,  מחוז  יו"ר  קסלמן,  דני  סו"ב  לדברי  כך 
אלמנטרי  בביטוח  העיון  ביום  דבריו  בפתח 
והאירועים  הכנסים  במרכז  אתמול  שהתקיים 
בשיתוף  התקיים  העיון  יום  סבא.  בכפר  "וואלי" 
גלס.  ואוטו  קופל  דרכים,  איתוראן,  החברות  עם 
לדבריו, ליום העיון הגיעו כ־150 סוכנים וסוכנות.
סו"ב מושיק בן פורת, יו"ר סניף השרון, בירך 
גם הוא בתחילת הכנס את הנוכחים; סו"ב ישראל 
על  דיבר  אלמנטרי,  לביטוח  הוועדה  יו"ר  גרטי, 
ועדת  יו"ר  עוז,  יעקב  עו"ד  ביטוח;  קיום  אישור 

בהתאם  הביטוח  סוכן  חובות  על  בלהב  סייבר 
מאיתוראן  כוכב  מרגלית  הפרטיות;  הגנת  לחוק 
ארז קדם, יועץ  על פוליסות חכמות UBI; עו"ד 
דיבר  לביטוח  הפרקטית  האקדמיה  ובעלי  ביטוח 

על השינויים בפוליסות ביטוח עסקיות.
של  המשפטי  היועץ  אברהם,  בן  עדי  עו"ד 
הלשכה, סקר פסיקות בתחום הביטוח האלמנטרי; 
של  החשיבות  על  דיבר  שמאי,  נס,  אורי  עו"ד 
בעיות  למנוע  כדי  לעסק  נכון  ביטוח  עריכת 
ארז שניאורסון, ראש משרד  בעת תביעה; עו"ד 
עו"ד א.שניאורסון, דיאב ושות', דיבר על גבולות 

הכיסוי הביטוחי בנזקי מים וצנרת.
סו"ב  הלשכה  נשיא  עדכן  העיון  יום  בסיום 
ליאור רוזנפלד את הסוכנים והסוכנות בפעילויות 
הלשכה וענה לשאלות במסגרת "שיחה חופשית".

חוז השפלה בראשות סו"ב ג'ינה פלד מ
אלמנטרי  בביטוח  העיון  ליום  הזמין 
שערך השבוע, את הסוכנים הצעירים 
ובראשם יו"ר ועדת הצעירים סו"ב לילך מיטרני. 
הכנס התקיים במרכז האירועים "לאגו" בראשון 
וסוכנות,  סוכנים  כ־120  בו  והשתתפו  לציון 

לדברי  הנרשמים מראש,  הרבה מעל מספר 
עם  בשיתוף  התקיים  העיון  יום  פלד. 

ופיננסים,  ביטוח  כלל  החברות 
דרכים, אוטו גלס ושגריר.

הסוכנים  את  להזמין  "החלטתי 
יו"ר  ואת  הכנס  כאורחי  הצעירים 

הוועדה לילך מיטרני, שגם פרגנתי 
יו"ר  מספרת  עבודתה",  על  לה 

חשיבות  את  בדבריי  "הדגשתי  המחוז. 
לא  להצליח,  כדי  הסוכן  התמקצעות 

ולגייס  איתה  ללכת  אלא  בדיגיטציה  להילחם 

השירות  של  המוסף  הערך  לצד  אותה 
סיכוני  על  דיברתי  הצלחתנו.  לטובת 
הגדולים  האיומים  כאחד  הסייבר 
להיות  הולך  הסייבר  ושביטוח 
הקושי  את  ולראות  הבא  החם  הדבר 

סו"ב  מוסיפה  כהזדמנות",  והשינויים 
פלד.

גם  דברים  נשאו  הכנס  בפתח 
מיטרני,  לילך  הביטוח  סוכני 

הר  משה  ראשל"צ  סניף  יו"ר 
סניף  יו"ר  שרעבי,  אביתר  לב, 
יו"ר  ואבי שבי,  ציונה  רחובות/נס 

סניף אשדוד/אשקלון.
כאמור  שהתרכז  המקצועי  בחלק 
יעקב  עו"ד  הרצו:  האלמנטרי  בביטוח 
הפרטיות  והגנת  סייבר  ועדת  יו"ר  עוז, 
כלל  למנכ"ל  משנה  תמן  שלומי  בל.ה.ב, 

בן  עדי  עו"ד  ופיננסים,  ביטוח 
שי  הלשכה;  יועמ"ש  אברהם, 
ראשי  חתם  בכיר,  סמנכ"ל  זהר, 
גדולים  עסקים  מחלקת  ומנהל 
מזרח;  אורן  בסוכנות  ומיוחדים 
ועדת  יו"ר  גרטי,  ישראל  סו"ב 
פרץ  שני  בלשכה;  אלמנטרי  ביטוח 
על  סטוריטלינג  ומאמנת  מרצה  קריב 
הכנס  בסיום  ללקוח.  מהיר  מסר  העברת 
את  רוזנפלד  ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא  סקר 
לשאלות  וענה  אלה  בימים  הלשכה  פעילות 

הסוכנים והסוכנות.
היה  "הכנס  המחוז:  יו"ר  אומרת  לסיכום 
קהל  עם  דיונים  ועורר  מעשיר  מקצועי, 
הסוכנים והסוכנות. המשתתפים יצאו עם ארגז 
הרבה  מהם  וקיבלתי  מקצועית,  להצלחה  כלים 
מחמאות והדים חיוביים על יום העיון המוצלח".  

 יו"ר מחוז השרון: "נאבק בקופות החולים 
בכל הכוח"

כך לדברי סו"ב דני קסלמן בהתייחסו למאבק בניסיון קופות החולים להכנס לתחום ביטוחי 
הנסיעות # בכנס שנערך השבוע השתתפו יותר מ־150 סוכנים וסוכנות < רונית מורגנשטרן

מחוז השפלה אירח את הסוכנים הצעירים 
בלשכה בכנס ביטוח אלמנטרי

כ־120 סוכנים וסוכנות, הגיעו לכנס שהתקיים בראשון לציון # יו"ר המחזור, סו"ב ג'ינה פלד: 
"הדגשתי בדבריי את חשיבות התמקצעות הסוכן כדי להצליח" < רונית מורגנשטרן

קסלמן | צילום: באדיבות הלשכה

כנס מחוז השפלה | 

 פלד | צילום: 
גיא קרן

 מיטרני | צילום: 
גיא קרן
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פיננסים | תוכנית הכשרה

בביטוח ב  20% בשיעור  להנחה  נוסף 
לשפר  ממשיכה  הפניקס  חברת  החובה, 
 Extra Truck את השירותים בתוכנית
והטבות  הרחבות  ומוסיפה  טון,   15 עד  למשאיות 

משמעותיות לביטוח המקיף וצד ג'. 
שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר ומשנה למנהל תחום 
לשפר  ממשיכים  "אנו  בהפניקס:  כללי  ביטוח 
ונענים  ללקוחותינו  מציעים  שאנו  התוכניות  את 
לצרכיהם המשתנים. לאור הדרישה, אנו מטייבים 
קיבלנו  שבגינם  נושאים  במספר  התוכנית  את 

בקשות מסוכני החברה". 
עלות,  ללא  הפניקס,  מוסיפה  המקיף,  בביטוח 
שביתות  ולנזקי  אדמה  רעידת  לנזקי  כיסוי 
ומהומות, וכן מקצרת את זמן ההגדרה של משאית 

גנובה ל־21 ימים בלבד. 
זמן  עבור משאיות עד 5 טון, משנה החברה את 
ההגדרה של ותק הנהיגה המוכח של "נהג חדש":  
מוכח של  נהיגה  ותק  ומעלה בעל   24 נהג שגילו 
 3.5 עד  ומסחרי  פרטי  רכב  לגבי  ומעלה  שנתיים 
החברה  מקלה  בנוסף,  חדש.  כנהג  ייחשב  לא  טון 
על אישורי ניסיון התביעות ומאפשרת הגשה של 

פרטי  לרכב  המתייחסים  תביעות  ניסיון  אישורי 
תביעות  ניסיון  אישורי  וכן  טון,   3.5 עד  ומסחרי 

מסוג מקיף או מסוג צד ג'.
בעת  ג',  לצד  בנזק  עצמית  השתתפות  במסגרת 
תיקון משאית צד ג' ברשת מוסכי ההסדר לתיקון 
ההשתתפות  תופחת  החברה,  מטעם  משאיות 
שהמשאית  במקרים  שקל;  ב־1,000  העצמית 
ההסדר  מוסכי  ברשת  היא  אף  מתוקנת  המבוטחת 
מטעם החברה, תופחת ההשתתפות העצמית בנזק 

העצמי ב־250 שקל נוספים.
"לסיום, אני אבקש להתייחס לביטול חריג שצוין 
בטיוטה ביחס לנכות שנגרמה עקב טיפול רפואי: 
לפני מספר שנים , מבוטחת פנתה לניתוח קטרקט, 
שלא הצליח. בהתאמה, נקבעה לה דרגת נכות של 
80% בשתי העיניים, היא הגישה תביעה על בסיס 
קבע  המשפט  שבית  אלא  מתאונה,  נכות  פוליסת 
כעונה  יכול להחשב  לא  רפואי  לניתוח  כניסה  כי 
כי  לעדכן  שמח  אני  והנה  'תאונה'  הגדרת  על 
בטיוטה נקבע שהחריג לפיו לא יינתן פיצוי לנכות 
שנגרמה עקב טיפול רפואי יבוטל באופן שיאפשר 
העומדים  ביתר הסעדים  לפגוע  למבוטחים, מבלי 
והטיוטה  במידה  ביטוח,  תגמולי  לקבל  לרשותם, 
תאושר, גם מהכיסויי בפוליסת התאונות אישיות".

הפניקס משדרגת את תוכנית הביטוח למשאיות 
 החברה ממשיכה בשיפור השירותים למשאיות עד 15 טון ומוסיפה הרחבות לביטוח מקיף וצד ג' 

< רונית מורגנשטרן

שלמה מילר ׀ צילום: פביאן קולדורף

לסוכני כ פותחת  ופיננסים  ביטוח  לל 
תכניות  שנייה של  סדרה  הביטוח שלה 
"מתמחים   - הפיננסיים  בתחום  הכשרה 
סדרת  מתקדם".  פיננסי  תכנון   - בפיננסים 
התכניות השנייה עוסקת בתכנון פיננסי מתקדם 
מותאמת  והיא  השקעות  אסטרטגיית  ובניית 

לעוסקים בתחום הביטוח והפיננסים.     
הקורס מקנה למשתתפים ידע בבחירת מוצרים 
המבוטחים,  לצרכי  הפיננסים  הכלים  והתאמת 
תנודות בשוק ההון ורמות הסיכון השונות, ניהול 
ופיקוח  וליווי  משברים  בתקופות  לקוחות  תיקי 
לאורך זמן. כמו כן, במסגרת תכניות ההכשרה, 
להתמודדות  ושימושיים  מעשיים  כלים  יינתנו 
סקירת  יותר:  מורכבים  פיננסים  תחומים  עם 
שירותים בנקאיים בארץ ובעולם, ניתוח שווקים 
ההשקעה  מסלולי  של  נכון  ותכנון  פיננסיים 

בהתאם לנכסים שברשות הלקוחות.  

מכירות  ענף  מנהל  אליה,  איל 
פיננסים בכלל ביטוח ופיננסים ציין: 
תכניות  סדרת  של  ההצלחה  "לאור 
במסגרתה  הראשונה,  ההכשרה 
ומושגי  כלים  קיבלו  החברה  סוכני 
יסוד להתמודדות בתחום הפיננסים, 

מקצועי  קורס  כעת  פותחים  אנו 
הסדרה  מתקדם.  פיננסי  לתכנון  נוסף 

תעניק  ההכשרה  תכניות  של  השנייה 
כלים מעמיקים יותר לבניית אסטרטגיית 

להתמודדות  ללקוחות,  אופטימלית  השקעות 
עם סוגיות פיננסיות מורכבות ולניתוח תנודות 
השוק, במטרה להעניק לסוכנים את הפתרונות 

המתאימים ביותר לניהול נכסי לקוחותיהם".
הקורס מונה 4 מפגשים בני 5 שעות אקדמיות, 
לנושאי  ומחולק  כחודשיים  פני  על  שיתפרשו 
תרגול  נלווה  העיוני,  לחומר  מובנים.  לימוד 

בפועל,  הלימוד  חומרי  של  ויישום 
יישמו  הפרקטיקום  שבשלב  כך 
הידע  את  בפועל,  הביטוח,  סוכני 
העיוני והכלים ויערכו סימולציות 
המדמות  שונות  מורכבּות  ברמות 
ליווי  תוך  מהשטח,  סיטואציות 
מומחים  של  וצמוד  מקצועי 

מהחברה.
שי  תכנית ההכשרה נערכת בהנחיית 
ומרכז תחום מגמת  שעיה, מרצה בכיר 
הפיננסים במכללת אורין שפלטר, שותף בחברת 
"קרני וילנצ'יק פתרונות פיננסים" ובעל ניסיון 
של 12 שנים בשוק ההון, זאת בשילוב מדריכים 
מקצועיים חיצוניים, מומחים מתוך החברה לשוק 

הון ואנשי שירות ותפעול מערכות.
לפנות  ניתן  הקרובים  לקורסים  להרשמה 

למנהל הפיננסים במרחבים. 

 כלל ביטוח פותחת סדרה שנייה לסוכניה 
בהתמחות בפיננסים 

בעקבות ההצלחה של הסדרה הראשונה, בכלל פותחים סדרה נוספת # הקורס מקנה למשתתפים ידע 
בבחירת מוצרים וכלים מעשיים ושימושיים להתמודדות עם תחומים פיננסים < רונית מורגנשטרן

איל אליה | צילום: 
באדיבות כלל
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'מגדל ח את  השבוע  השיקה  מגדל  ברת 
המשדרגת  דיגיטלית  מערכת   ,'360
של  העבודה  תהליכי  את  ומייעלת 
בניהול  מתפעל  כגורם  המעסיקים  ושל  הסוכנים 
הפנסיוני. המערכת מרכזת את כל המידע והכלים 
החברות  עובדי  של  הפנסיוניות  הזכויות  לניהול 
קרנות  הביטוח,  חברות  בכל  הסוכנים,  שבטיפול 

הפנסיה וקופות הגמל. 
מענה  נותנת  החדשה  המערכת  כי  נמסר 
מענה  מעניקה  מישורים:  במספר  ויעיל  מדויק 
ממשק  דיווח  וחובת  הרגולציה  לדרישות  שלם 
התשלומים; מאפשרת לדווח ממשק תשלומים לכל 
דיווח משותף  קובץ  הגופים המוסדיים  באמצעות 
אחד; מאפשרת צירוף בתהליך דיגיטלי מלא למגדל 
או ליצרנים אחרים, כאשר לאחר הצירוף מתקבל 
מציעה  המערכת  המערכת;  ידי  על  סטטוס  עדכון 
לתפעול  אפשרות  התאמת  דיגיטלי;  קליטה  קיט 
ניתן לקבל  כן,  באופן עצמאי במשרד הסוכן. כמו 
)בתוספת  נוספים  דיגיטליים  שירותים  מהמערכת 
חוזה  דיגיטלי,   101 טופס  בהם  מסובסד(,  תשלום 
עזר  טפסי  על  דיגיטלית  חתימה  דיגיטלי,  עבודה 

ותיקון 16 - בדיקת אובדן כושר עבודה.
עוד נמסר מהחברה, כי המערכת החדשה הצטרפה 
לפורטל המעסיקים של מגדל. שתי המערכות יחד 
הפנסיוני  המידע  כל  את  לקבל  לסוכנים  יסייעו 
עבור המעסיקים שבטיפולם ולבצע מגוון פעולות 
להיכנס  ניתן  בלבד.  כפתור  בלחיצת  דיגיטליות 
למערכת מאזור "מעסיקים ועסקים" באתר מגדל, 
באמצעות לחיצה על כפתור "מגדל 360" ומעבר 

למערכת. 
ליאור רביב, משנה למנכ"ל מגדל ומנהל חטיבת 
לעצמה  שמה  "מגדל  ההפצה:  וערוצי  הלקוחות 

יקלו  אשר  פתרונות,  עת  בכל  למצוא  למטרה 
היעילות  בהגברת  יסייעו  הסוכנים,  עבודת  על 
לתת  להם  ויאפשרו  במשרדיהם  התפעולית 
שירות יעיל, מתקדם ואיכותי למעסיקים ולכלל 
מהווה  החדשה   '360 'מגדל  מערכת  עובדיהם. 
מעטפת תפעולית ושירותית רחבה, מבוססת כלים 
דיגיטליים אשר אנו בטוחים שתהווה פתרון יעיל 
מוצרים  להציע  נמשיך  הסוכנים.  עבור  ומתקדם 

ושירותים לשיפור תהליכי העבודה".

חדשות |  "מגדל 360"

מגדל משיקה מערכת דיגיטלית לייעול 
ושדרוג עבודת הסוכנים 

המערכת מרכזת את כל המידע והכלים לניהול הזכויות הפנסיוניות של עובדי החברות 
שבטיפול הסוכנים, בכל חברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל < רונית מורגנשטרן

ליאור רביב: "מגדל שמה 
לעצמה למטרה למצוא בכל 
עת פתרונות, אשר יקלו על 

עבודת הסוכנים, יסייעו בהגברת 
היעילות התפעולית במשרדיהם 
ויאפשרו להם לתת שירות יעיל, 

מתקדם ואיכותי למעסיקים 
ולכלל עובדיהם"

ליאור רביב ׀ צילום: באדיבות מגדל

 קורס אקזקיוטיב 
לסוכני תלפיות

לאחר מבדקים וראיונות אישיים נבחרו 
בקפידה 35 סוכנים ומנהלי פמילי אופיס 

 Executive שהתחילו השבוע קורס
בבית הסוכן “תלפיות” שבבעלות ראובן 

טיטואני. הקורס מנוהל בניהול חיצוני 
בידי איילת ערוסי, מאמנת בריאות.

מתלפיות נמסר, כי הקורס הוא שנתי 
וכולל תמיכה חודשית לסוכן, פלוס 
פגישות ליווי מקצועי והעשרה בכל 
תחומי הביטוח, הפנסיה והפיננסים. 

הקורס נפתח באירוע יוקרתי בסטוקו 
בתל אביב, בנוכחות שי אביסירא, 

סמנכ”ל הפניקס; זאב נאמן, מנהל אשכול 
ירושלים וברוך מינסקי, מנהל אשכול 

מרכז.
באירוע נשא גם זיו שילון, שנפצע 

במהלך פעילות מבצעית ברצועת עזה, 
הרצאה מרתקת ומרגשת. 

סו"ב אבי קנול מונה 
ליו"ר ועדת האתיקה 

בלשכה 
סוכן הביטוח אבי קנול מונה 

הבוקר )ה'( ליו"ר ועדת 
האתיקה בלשכה וזאת בהמשך 

להתפטרותו של יעקב ביתן 
שהוגשה לנשיא הלשכה בסוף 

השבוע שעבר מסיבות 

אישיות.
למינויו של קנול קדם מינוייה של סו"ב 

אתי גבע הבאה אחרי ביתן במניין הקולות 
בבחירות שהתקיימו ב־11/2017, 

אך גבע סירבה לקבל עליה את 
התפקיד ומכאן נסללה הדרך 

למינויו של קנול שקיבל אחריה 
את מספר הקולות הרב ביותר.
קנול פעיל לשכה ותיק שכיהן 
במספר רב של תפקידים. הוא 

זוכה לאהדה רבה בקרב סוכני 
הביטוח על מקצועיותו.

הקורס נפתח באירוע יוקרתי בסטוקו השתתפות עצמית
בתל אביב | צילום: באדיבות תלפיות

 קנול | צילום: 
באדיבות המצולם



כיסוי המעניק הגנה לעסק במקרה של מתקפת סייבר!
זוכה מוצר השנה בוועידת עדיף ה-17

 פוליסה המעניקה כיסוי מפני אירועי סייבר שמטרתם, בין השאר, ביצוע פשע, ריגול תעשייתי 
 או מתקפת האקרים, אשר עלולים לפגוע במערכות מידע אלקטרוני - חומרה, בתוכנה 

ובמידע האגור בהן

הפוליסה מקנה כיסוי לסיכון סייבר מרכזי לצד א׳:

• צד א׳ - נזק למבוטח עצמו

יתרונות הכיסוי באיילון:

 1. טרור - אירוע סייבר לא ייחשב כפעולת טרור גם אם בוצע בפועל ע"י ארגון טרור. 
    איילון מעניקה כיסוי ופיצוי, בהתאם לגבולות האחריות בפוליסה

2. עוגמת נפש - פיצוי בגין פגיעה נפשית לצד ג׳ וזאת מעבר לנזק כספי ממשי

3. שיתוף פעולה עם מרכז תמיכה למקרי אירוע סייבר, העומד לרשות המבוטחים 24/7 

 לפרטים והצטרפות:
lisov@insurance.org.il 03-6366508 :אריאל ארז, מנהל סוכנות ליסוב | טל

בכפוף לתנאי הפוליסה ט.ל.ח

ביטוח סייבר בפוליסת אחריות מקצועית
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 "הלשכה מאפשרת הרחבת ידע וחשיפה 
לתחומים חדשים"

סו"ב אדם צ'רבקוף, מסוכנות הביטוח באר־פמיליס: "עתיד סוכני הביטוח ימשיך 
להתבסס על הקשר האישי עם הלקוח"

סוכן צעיר

מדור | סוכן צעיר

גיל: 33
מצב משפחתי: נשוי+1

רישיון: אלמנטרי ובתחילת ההתמחות 
לרישיון הפנסיוני

 ותק: 4 שנים, עובד בסוכנות הביטוח 
באר־פמיליס

 איך הגעת לתחום ומה אתה אוהב בו?
"הגעתי לעסוק בביטוח דרך העסק 

המשפחתי של ההורים של אשתי, דרכם 
נחשפתי לתחום. מה שאני הכי אוהב 

בעבודה זה הקשר האישי עם הלקוחות 
והגיוון והדינמיות הרבה שיש בעבודה של 

סוכן הביטוח".
 באלו קשיים נתקלת בתחילת דרכך?

"הקשיים היו בעיקר ללמוד את כל החומר 
המקצועי ולהבין כיצד חברות הביטוח 

עובדות".
איך אתה רואה את תרומת הלשכה בסיוע 

 לסוכנים הצעירים?
"הלשכה מאפשרת הרחבת ידע וחשיפה 

לתחומים חדשים בתחום באמצעות ימי 
עיון, השתלמויות ועוד".

 איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים?
"אני רואה את  עצמי עוד 10 שנים ממשיך 

להתפתח ולגדול בתחום ואולי אפילו 
להדריך ולחנך סוכנים צעירים בתחילת 

דרכם".
 טיפים לסוכנים צעירים כמוך?

"להיות סבלניים ולא לוותר לקשיים 
הקטנים שבדרך, להיות כנים ואמיתיים 

עם הלקוחות ובעיקר לחייך ולהיות 
אופטימיים”.

איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן 
 הביטוח?

"לדעתי עתיד סוכני הביטוח ימשיך 
להתבסס על הקשר האישי עם הלקוח. יחד 

עם זאת, סוכן הביטוח חייב לתת ללקוח 
את כל האפשרויות הדיגיטליות הקיימות 
בתחום וכמובן מקצועיות ברמה הגבוהה 

ביותר".

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

27
77

7/
28

30
1

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

1
2
3

ביטוחי הבריאות של הראל,
הרבה יותר מכיסוי ביטוחי.

מקצוענות חדשנות מחויבות

סו"ב אדם צ'רבקוף | צילום: באדיבות המצולם
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פני שנים רבות חלמנו על משרד ל
לומר  ניתן  והיום,   – נייר  ללא 
בביטחון מלא שאנו כבר נמצאים 
בעידן המשרד הדיגיטלי. עידן שבו מרבית 
לדיגיטליים  הפכו  הביטוח  סוכני  משרדי 
עם  עדכנית  בטכנולוגיה  ומתקדמים 
מסמכים סרוקים, שמגובים בענן ודפי מידע 
שעוברים במהירות הבזק ברשת האינטרנט.

זה הופך את המדפסת במשרד למוצר  כל 
בעיקר  שמשרת  לחלוטין  כמעט  נכחד 
את  לצרוך  התרגלו  לא  שעדיין  מבוטחים 

המידעים מהעולם הדיגיטלי.
ועדת  במסגרת  פרסמנו  כבר  בעבר 
הטכנולוגיה את מוצר חשבוניות האונליין 

כבר  רבים  וסוכנים  הדיגיטלית  החתימה  עם 
בפנקסי  להשתמש  והפסיקו  למיזם  הצטרפו 
חשבוניות הנייר שפוגעות בסביבה הירוקה. אולם 
למרות זאת אנחנו מעריכים שנותרו עדיין סוכנים 
הנייר  בחשבוניות  שימוש  עושים  הרגל  שמתוך 

הוותיקות. 

נשיא  וסגן  מ"מ  הורנצ'יק,  ליאור  סו"ב  לבקשת 
אנו  נוסף,  צעד  המעבר  את  לקדם  וכדי  הלשכה 
מפרסמים פעם נוספת את הקישור לאתר החשבוניות, 

כדי לעודד את המעבר לעידן הדיגיטלי המלא.
קצרה  הרשמה  לאחר  התוכנה  עם  לעבוד  ניתן 
לקבל  אפשרות  עם  ונוחה,  מהירה  קלה  בצורה 

דו"חות בחתכים שונים. כאן המקום לציין 
שהשירות אינו בתשלום.

סליקת אשראי
נוסף  שירות  נזכיר  זאת  בהזדמנות 
 - הוועדה  במסגרת  בו  שטיפלנו  לסוכנים, 
שתי  מול  שעשינו  אשראי,  סליקת  הסכמי 
חברות מהגדולות בשוק, זאת לאחר שחברת 
ויזה הפסיקה לעבוד מול משתמש הקצה. גם 
הדיגיטלי,  בעידן  חשוב  במוצר  מדובר  כאן 
ומאפשר  מרחוק  המכירה  את  שמשלים 

בקלות ובנוחות גביית שכר טרחה.
סוכני  מציבור  לקבל  נשמח  לסיכום, 
הביטוח בקשות ורעיונות בתחום הטכנולוגי.
הכותב הוא יו"ר ועדת טכנולוגיה בלשכת סוכני 

ביטוח

להיכנס ח הוא  משקיע  כל  של  לומו 
ולמכור  בתחתית  כשהמניה  לבורסה 
לשיא.  מגיעה  שהיא  לפניי  רגע  אותה 
לזכור:  וחשוב  לשוטים"  ניתנה  "הנבואה  אולם 
לצד האפשרות להרוויח קיימת תמיד אפשרות גם 

להפסיד. 
מתי   - המדויק  העיתוי  את  לתזמן  היא  הבעיה 
התזמון  לצאת.  ומתי  למניה  או  לשוק  להיכנס 
ובחוקים  נמצא כבר בחדשות המתפרסמות  עצמו 
הלא כתובים של מסחר במניות. השווקים נוהגים 
לתמחר ציפיות, לכן מדדי השוק תמיד מקדימים 

את הכלכלה הריאלית.
של  הגפרור  את  שמציתה  היא  הציפיה  עצם 
את  לפקוד  נוהג  עצמו  הציבור  העליות.  ריאלי 
הבורסה באיחור. סיכון העיתוי – שהינו מסיכוני 

אם  במיוחד  קיים   - בשוק  הקיימים  הפיננסיים 
והניבוי לשנים  היות  זקוקים לכסף בטווח הקצר, 

הקרובות פחות מדויק )לעומת טווח ארוך יותר(.
מחזורית,  היא  מדויק.  מדע  איננה  הכלכלה 

פועלת בגלים של גאות ושפל ורצופה במשברים 
עלולה  מהשוק  והיעדרות  הזדמנות,  גם  המהווים 
למנוע תשואה נהדרת לכסף. ההיסטוריה מלמדת 
 – משבר  בעתות  כולל   – ארוך  לטווח  שהשקעה 

הינה ההשקעה הטובה והבטוחה ביותר.
משקיעים שלא נתנו לפאניקה ולחרדה להשתלט 
עליהם זכו ליהנות מהתאוששות השוק מאוחר יותר.
עצתי לכם: אל תנסו לתזמן את השוק, היות שאי 
בהשקעה  גם  זמן.  לאורך  השוק  את  לנצח  אפשר 
בשוק תנודתי - התאימו לכל לקוח את המסלול 
בתחום  ולצרכיו  לו  המתאימה  הסיכון  ורמת 
לעבוד  לכסף  ותנו  כאחד,  והפנסיוני  הפיננסי 

עבורו.
הכותבת היא חברת ועדת הפיננסים בלשכת 

סוכני ביטוח

דעה | למען הסביבה

חשבונית דיגיטלית: תזכורת לסוכנים 
שעדיין רגילים להשתמש בחשבוניות נייר

סו"ב עמוס גואטה, יו"ר ועדת טכנולוגיה בלשכה, מציע דרכים שבעזרתן 
נוכל לפעול במשרד שלנו למען הסביבה < רונית מורגנשטרן

השקעות בשוק תנודתי: כך תעשו זאת נכון
סו"ב דלית עמיאל, חברת ועדת הפיננסים בלשכת סוכני ביטוח, ממליצה על 

דרכי פעולה שיסייעו לכם להתנהל בשוק המניות < רונית מורגנשטרן

Shutterstock :חשוב לזכור שלכל לקוח צרכים שונים | צילום

קישור לסליקת אשראי

דעה | התאמה לצרכים

קישור לחשבוניות המקוונות
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shutterstock :חשבונית אונליין. כך נפעל למען הסביבה | צילום

https://www.insurance.org.il/benefits/clearing/
https://www.insurance.org.il/benefits/invoices/


| 5 במרץ 142020  02  02  02  02  02   תוכן שיווקי | יום האישה הבינלאומי

קרייריסטית ואשת משפחה – הילכו 
שתיהן יחדיו?

מירב משיח, מנהלת קשרי סוכני ביטוח בחברת דרכים, משלבת בכל יום קריירה ומשפחה 
# בראיון לכבוד יום האישה הבינלאומי שיחול בשבוע הבא, מספרת משיח על כוח 

והשראה נשית, על האתגרים בתפקיד ועל היחס לו היא זוכה מלקוחות וקולגות

התפקיד שלי הוא מגוון ומורחב. "
קשרים  לשמר  היא  מהותו 
הביטוח",  סוכני  עם  טובים 
קשרי  מנהלת  משיח,  מירב  אומרת 
סוכני ביטוח בחברת דרכים, כשמבקשים 
ממנה לספר על התפקיד מנקודת המבט 
שלה. משיח מוסיפה: "במסגרת התפקיד 
סוכנים  עם  יום  מידי  נפגשת  אני  שלי 
ומציעה להם להצטרף למשפחת דרכים. 
קיימת אפשרות  ביטוח  סוכן  לכל  כיום 
לבחור בספק דרכים כספק שירותי דרך 
ושמשות  צד  ומראות  פנסים  וגרירה, 
גיוסם  לצורך  הביטוח.  חברות  במירב 
איתם  מתאמת  אני  דרכים  למשפחת 
השירותים  סל  את  מציעה  פגישות, 
הרחב של דרכים, מייצרת קשרים טובים 
תקשורת  ומייצרת  המשרד  אנשי  עם 

טובה ובקיצור – דרכים ונהנים.
הרבה  כך  כל  דורש  הזה  "התפקיד 
אנרגיות חיוביות כי את עוברת במהלך 
היום כמות של שיחות ופניות כה גדולה, 
מיילים  ווטסאפ,   – אפשרית  דרך  בכל 
ועוד. יש המון פניות במהלך היום ואין 
גם  לעתים  לפניות  נענית  אני  שעות. 
שלי  הזמינות  רמת  שישי.  של  בקידוש 
בנעלי  עצמי  את  שמה  אני   :24/7 היא 
ורואה  ונתקע,  כרגע  שבמצוקה  הלקוח 

את עצמי כנאמנה לצרכיו הבסיסיים".
איך הגעת לתפקיד הזה?

"יש לי 26 שנות ניסיון בשירות מכירות ושיווק. 
של  סניף  מנהלת  מתפקיד  הגעתי  הזה  לתפקיד 
רכב  מכירות  של  סניף  ניהלתי  מיצובישי,  חברת 
ואולם תצוגה. את ההצעה לעבוד בדרכים קיבלתי 
מבחור שעבד שם, והרמתי את הכפפה. להסתובב 
בשטח היה פן שמאוד עניין אותי בתפקיד מסוג זה. 
מלבד זה, מה שאני אוהבת בתפקיד זה את היכולת 

להמציא את עצמך כל פעם מחדש".
הקריירה  במהלך  להגיע  רוצה  את  לאן  ידעת 

שלך?
"התחלתי כאשת שירות במוסך. כל חיי היו גלגלים 
שמאז  כך  פחח,  של  בת  אני  אפשרי.  מובן  בכל 
איתו.  מתעסקים  ואיך  פח  זה  מה  ידעתי  ומעולם 
לא ידעתי שזה הכיוון אבל כן ידעתי שאני רוצה 
במהלך  שעברתי  התפקידים  אנשים.  עם  לעבוד 

הקריירה שלי היו שיווקים מכירתיים ומעניינים, 
בלעסוק  מאוד מתגמל  רואה משהו  אני   – ובכלל 
הסוכן,  בעצם  שהוא  מהלקוח  התודה  במכירות. 
ולעיתים הלקוח עצמו שפונה ומודה ואז את מבינה 

לצד  שכר  לי  יש  טוב.  משהו  שעשית 
הכרת  אלא  כסף,  דווקא  ולאו  המאמץ, 

תודה".
את מרגישה מיצוי והנאה מהתפקיד 

שלך?
"בהחלט כן. אני קוראת לדרכים 'דרכים 
משומנת,  מערכת  לנו  יש  כי  ונהנים' 
אנושיים  שהם  מפתח  בתפקידי  אנשים 
של  הסופי  הצורך  את  איתי  ורואים 

הלקוח".
האם את מרגישה שכאישה מתייחסים 

אלייך אחרת – לקוחות וקולגות?
חיוך  בכבוד,  מתייחסים  תמיד  "לא. 
והבנה. חילוקי דעות תמיד יהיו אבל לא 
קרה מקרה בו התייחסו אליי אחרת רק 
והייתי  תחושתי  זו  אישה.  שאני  בגלל 
ליחס  תזכה  קרייריסטית  שכל  רוצה 

כזה".
ואיך עובד שילוב המשפחה והקריירה 

עבורך? 
)צוחקת(.  לבעלי"  להפנות  שאלה  "זו 
מנהלת  את  שטח  מכירות  "כאשת 
שאת  וברגע  הזמנים,  לוח  את  לעצמך 
הכל   - הפרטיים  בחיים  גם  מאורגנת 
מסתדר. נכון שלעתים זה לחוץ ומלחיץ, 
שמוותרים  או  מתמודדים  שם  גם  אבל 
לחלוטין  שהוא  בעל  לי  יש  משהו.  על 
בכל.   מלא  ושותף  עוזר  הוא   – פרטנר 
לעבוד  מסוגלת  אני  אם  שלי,  בתפיסה 
בדרכים,  נסיעות  הרבה  ממני  שמצריכה  בעבודה 
סוג עבודה כזו שאולי נתפסת גברית, הנטל צריך 

להתחלק. אנחנו שותפים".  
סביבה  ביטוח,  סוכני  ומול  בין  לעבוד  זה  איך 

גברית ברובה? 
בין  היחסים  שגם  כך  ביטוח,  סוכנות  גם  "ישנן 
שמולם  האנשים  רוב  ביטוי.  לידי  באים  הנשים 
שונים,  בתפקידים  ונשים  גברים  הם  עובדת  אני 
הגברים  לתפיסתי,  חריג.  במשהו  נתקלתי  ולא 
כוחן  את  הנשים,  את  מעריכים  מאוד  הזה  בענף 

ויכולותיהן, וכלל לא מזלזלים בהן. 
לדעת  משמח   ,2020 האישה  יום  לכבוד  "אז 
שהשילוב בין קריירה ומשפחה אפשרי ולא מצריך 
ויתור על אף צד, כי אנחנו תמיד אמרנו – נשים 

הן כל יכולות".

 משיח: "כאשת מכירות 
שטח את מנהלת לעצמך 

את לוח הזמנים, וברגע שאת 
מאורגנת גם בחיים הפרטיים - 

 הכל מסתדר. נכון שלעתים
 זה לחוץ ומלחיץ, אבל גם 

 שם מתמודדים או 
שמוותרים על משהו"

משיח. "מאז ומעולם ידעתי מה זה פח ואיך מתעסקים איתו" | צילום: אלינור עזר 
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 עדיין סומך על חברת הביטוח שלך 
בנושא העמלות שלך?

חגית מנחם, בעלת "דרך מוצא" ויועצת מטעם הלשכה בנושא בקרת תגמול סוכנים, 
על הבדיקות היזומות בנושא, שאם קורות אזי רק בכיוון אחד – של חיוב הסוכן 

שעומלים מ סוכנים  ישנם  שעדיין  דהים 
של  מכירות  על  שנים  במשך   24/7
ביטוחים ומתן שירות למבוטחים ועדיין 

סומכים על חברות הביטוח בתגמול עמלותיהם.
חגית מנחם, בעלת "דרך מוצא", חברה לבדיקת 
עמלות, הינה יועצת מטעם הלשכה בנושא בקרת 
תגמול סוכנים, עם ניסיון של כ־30 שנה בחברות 
הביטוח ובתחום העמלות בפרט: "אני כבר 6 שנים 
עוסקת בבדיקת עמלות לסוכנים וסוכנויות ועדיין 
או  מהססים  מתלבטים,  שעדיין  בסוכנים  נתקלת 
מגלים אדישות מוחלטת בעניין. חשוב שהסוכנים 
ידעו שיש רק דרך אחת לוודא בצורה אמיתית את 
דרך  אין  הביטוח.  מחברת  לסוכן  התגמול  נכונות 
שהיא  הביטוח  חברת  על  סומך  הסוכן  אם  אחרת. 
מידי פעם  או שהיא מבצעת  נכון,  אותו  מתגמלת 
בדיקות יזומות ע"מ לתקן את התגמול, אז לצערי 
זה  ואם   - קורה  זה לא ממש  לי,  ועד כמה שידוע 
קורה, אז זה קורה רק בכיוון אחד – של חיוב הסוכן. 
בדיקה  נערכה  בהם  מקרים  על  לא שמעתי  עדיין 
יזומה של חברת הביטוח, שבעקבותיה זוכה הסוכן. 

"לכן חשוב שיהיו גורמים חיצוניים שייתנו מענה 
לאפשרות כזו של בדיקת עמלות מול כל חברות 
הביטוח והכי חשוב, שהגורם יהיה מנוסה ובעל ידע 
מספיק רחב כדי להתמודד עם המערכות הנוקשות 
ולפעמים הלא מובנות, של חברות הביטוח. מאוד 
חשוב שהגורם יבין את המערכות על בוריין והכי 

חשוב זה להבין איזה מידע חסר לסוכן במערכות 
של חברות הביטוח, כדי לדעת לבקש מידע זה על 
ובסופו של דבר  מנת להבין את התמונה המלאה 
להגיע לתוצאות אמינות. אנו גאים בכך שחברתנו 
הן  כך  לשם  הדרוש  הידע  את  לצבור  הצליחה 
בזכות הניסיון הרב שהבאתי מתחום העמלות בו 
עסקתי כ־30 שנה והן בזכות הידע שאנו צוברים 
כלים  גם  פיתחנו  כבודקים.  שלנו  השנים  במשך 
הבדיקות  עם  להתמודד  שנוכל  מנת  על  נהדרים 
לא  הפשוט  שהסוכן  לכולם  ברור  כי  המורכבות, 
הן  בעצמו,  כאלו  בדיקות  עם  להתמודד  יוכל 

שיכולה  הכמות  עקב  הן  הבדיקה,  מורכבות  עקב 
בדיקה  זמן  שדורשות  פוליסות  באלפי  להסתכם 
לעמול  צריך  הסוכן  שהרי  זמן,  מחוסר  והן  ארוך 

על מכירותיו, טיפול בלקוחותיו וניהול משרדו.

המוגשות  הבדיקות  כל  שלא  לדעת  חשוב 
זוכות  חיצוניים,  גורמים  ע"י  הביטוח  לחברות 
להתייחסות. הבדיקות  חייבות להיות מקצועיות 
ואמינות על מנת שחברות הביטוח יתייחסו אליהן. 
כבר  הביטוח  חברות  כל  שכיום,  בכך  גאים  אנו 
מכירות אותנו ובמיוחד את שיטות בדיקתנו ולכן 
הסיכום  בדו"חות  להתייחסות.  זוכים  תמיד  אנו 
שלנו אנו מציגים בצורה הכי מובנת שניתן, את 
כל  של  חודשי  תשלום  ברמת  הממצאים,  קבצי 
של  הנפרעים  ממערכת  שנגזרת  כפי  פוליסה, 
הסוכן, מציגים את העמלה שהוא צריך לקבל לפי 

שקבל  העמלה  לעומת  החברה,  עם  שלו  ההסכם 
נומינאלי  לסכום  ההפרש  את  ומתרגמים  בפועל 
אנו  הזה  להפרש  בתגמול.  ההפרש  את  שמייצג 
וההצמדה  הריבית  חישובי  את  מוסיפים  כמובן 
לחודש בו קיים הפרש התגמול. כשחברת הביטוח 
שממחישה  כזו,  ומובנת  מסודרת  בדיקה  מקבלת 
לה  קל  ומובנת,  ברורה  בצורה  ההפרשים  את 
ע"י  נקראים  אנו  לעיתים  כזו.  לבדיקה  להתייחס 
החברות באמצעות הסוכן הנבדק, על מנת לחדד 
מהתהליך  חלק  זה  וגם  וטענותינו  ממצאינו  את 
שגם  לעדכן  שמחים  אנו  לסוכן.  מעניקים  שאנו 
מאושרים  סוכנים   5 זכו  האחרונים  בחודשיים 
נוספים, בהחזרים מחברות הביטוח, סכומים שלא 
הסכומים  להלן  בדיקתנו.  אילולא  מקבלים  היו 
השונות:  מהחברות  אלה  סוכנים  ע"י  שהתקבלו 
סוכן 1 – 113,500 שקל, סוכן 2 – 195,000 שקל, 
סוכן 3 – 103,300 שקל, סוכן 4 – 134,000 שקל 
את  נפרסם  שלא  מובן  שקל.   99,000  –  5 וסוכן 
שמם כדי לשמור על פרטיותם. במידה וסוכן ירצה 
לקבל חוות דעת מהם, נשמח לעשות זאת אך רק 

באישורו של הסוכן".

"דרך מוצא",  ומנכ"לית  הכותבת היא בעלים 
יועצת חיצונית של לשכת סוכני ביטוח לם
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Shutterstock :חשוב לבדוק את תגמול הסוכנים | צילום

"אם הסוכן סומך על חברת הביטוח שהיא מתגמלת אותו נכון, 
או שהיא מבצעת מידי פעם בדיקות יזומות ע"מ לתקן את 
התגמול, אז לצערי ועד כמה שידוע לי, זה לא ממש קורה - 

ואם זה קורה, אז זה קורה רק בכיוון אחד – של חיוב הסוכן"    
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תאונות עבודה – לא מה שחשבתם
עו"ד גיל קראוס בטור מיוחד על סוגי תאונות עבודה, החקיקה 

בתחום וגם דוגמאות שיסייעו להבין את הנושא 

עבודה, כ תאונת  על  מדברים  אשר 
האנשים  מרבית  אצל  שעולה  הקונוטציה 
לעובד  שאירעה  ספציפית  פגיעה  היא 
בתוך כותלי מקום העבודה. זוהי אכן ההגדרה של 

תאונת עבודה "קלאסית". 
יחד עם זאת, ישנם מקרים רבים נוספים שבהם 
אדם יכול להיות מוכר כמי שנפגע בעבודה ועל 

כך במאמר להלן.  
מהי תאונת עבודה בהתאם להגדרות החוק?  

החוק שקובע את ההגדרות הרלוונטיות הוא חוק 
המוסד לביטוח לאומי, התשנ"ה־1995. 

סעיף 79 לחוק קובע שתאונת עבודה היא תאונה 
זוהי  עבודתו.  ועקב  כדי  תוך  לעובד  שאירעה 
למעשה ההגדרה הקלאסית של תאונת עבודה - 
פגיעה תוך כדי ובגלל העבודה. מהגדרה זו ניתן 
ללמוד כי תאונה שאירעה לעובד בין כותלי מקום 
העבודה, אבל אין לה שום קשר לעבודה עצמה, לא 

תוכר כתאונת עבודה.  
בדרך  או  לעבודה  מהבית  בדרך  תאונות  גם 

מהעבודה לבית ייחשבו כתאונות עבודה. 
סעיף 80 לחוק קבע כי גם תאונה שאירעה תוך 
כדי נסיעתו או הליכתו של העובד לעבודה מביתו 
זאת,  עם  יחד  עבודה.  להפך, תיחשב כתאונת  או 
סעיף 81 לחוק קובע כי הרחבה זו תהיה בתוקף אך 
ורק אם התאונה אירעה בדרך הישירה והמקובלת 
וכי  ולהפך  לביתו  העבודה  ממקום  העובד  של 
מהדרך  ממש  של  סטייה  או  הפסקה  הייתה  לא 

המקובלת. 
נסע  עבודתו  ממקום  בדרך  עובד  אם  כלומר, 
קודם לקניות בסופר תוך סטייה מהדרך ורק לאחר 
מכן נסע לביתו, סביר להניח כי תביעתו תדחה. 
תביעה  בכל  לאומי,  לביטוח  שהמוסד  הסיבה  זו 
העובד  נסע  בה  הדרך  את  בודק  בדרך,  שאירעה 

והאם לא אירעו סטיות או הפסקות בדרך.   
81)ב(  סעיף  נוסף  במסגרתו  תיקון  בוצע  בחוק 
לחוק שקבע כי אם העובד היה בדרך ללוות את 
בוקר  תפילת  מצוות  לקיים  בדרך  או  לגן  ילדיו 
בבית כנסת ולאחר מכן נסע לעבודה ונפגע בדרך, 
הרי שלא מדובר בסטייה או הפסקה והוא יוכר כמי 

שנפגע בתאונת עבודה.  
במסגרת  תאונה  גם  כי   80 סעיף  קובע  עוד 
כתאונת  נחשבת  העובד  של  צהריים  הפסקת 
עבודה, כל עוד מדובר בהפסקה שאושרה על ידי 
והתאונה  על שלוש שעות  עולה  איננה  המעביד, 
ארעה במקום שבו העובד אוכל או בדרך לשם או 

בדרך חזרה למקום העבודה. 
מקרים  קיימים  הדין,  בתי  פסיקות  בעקבות 

כתאונות  מוכרים  להיות  שעשויים  רבים 
עבודה.

לעבודה  הדין  בתי  בפסיקת  החוק  פרשנות 
כתאונת  להיחשב  רבים שעשויים  מקרים  מעלה 

עבודה. 
ככאלו  שונות  במחלות  הכירה  הפסיקה  כך, 
שנגרמו בעקבות העבודה, כמובן כל מקרה בהתאם 
סרטן  של  במקרים  למשל,  מדובר,  לנסיבותיו. 
בשמש  רב  זמן  במשך  עבדו  אשר  לאנשים  העור 
לחומרים  חשופים  פרקינסון שהיו  חולי  הקופחת, 
על  בפסוראזיס  שלקו  אנשים  מסוימים,  רעילים 
רקע תנאי תברואה לא נאותים או לחץ נפשי קשה 

ועוד. 
עוד הוכרו, למשל, קלדניות או עובדים אחרים 
העוסקים מרבית שעות היום בהקלדה בגין פגיעות 
בשורש כף היד, סבלים אשר הרימו משאות כבדים 
ונגרם להם נזק מצטבר בגב וכן מורים או מרצים 

אשר סובלים מצרידות כרונית.
מקרים רבים שנדונו בפסיקה הם אירועי לב או 
אירועים מוחיים, שבמקרים מסוימים הוכרו גם הם 
כקשורים לתנאי העבודה. מדובר במקרים סבוכים 
בעבודה  חריג  אירוע  אירע  להוכיח  ניתן  שבהם 
)כמו מריבה קשה עם המעביד( בתקופה הסמוכה 

ממש להתפתחות האירוע.
בתקופה  במשרדי  שהתנהלו  מקרים  ממספר 
כפגיעה  דבר  של  בסופו  הוכרו  ואשר  האחרונה 
בעבודה, אפשר להבין עד כמה הנושא של הגדרת 

תאונת עבודה הוא רחב. 
שלקתה  לחייה  ה־60  בשנות  אישה  לדוגמה, 
טלפונית  שיחת  לאחר  בסמוך  לבבי  באירוע 
ואשר  בעבודה  עליה  מהממונה  שקיבלה  חריגה 
המוסד  ידי  על  הוכרה  גבוהים,  לטונים  עלתה 
במשך  שעבד  אדם  בעבודתה;  שנפגעה  כמי 
וחלה  מתכת  ממוצרי  חול  של  בניקוי  שנים 
כפגיעה  הוכרה  מחלתו  קשה,  ריאות  במחלת 
ומצבו  מעבודתו  במפתיע  אדם שפוטר  בעבודה; 
היה  שאף  באופן  קשה  בצורה  הידרדר  הנפשי 
כמי  הוכר  ממושך,  פסיכיאטרי  לאשפוז  זקוק 
במאפיה  כאופה  שעבד  אדם  בעבודה;  שנפגע 
ולקה באלרגיה לקמח, האלרגיה הוכרה כפגיעה 

בעבודה. והמקרים עוד רבים.  
סיכום

הגדרת  כמה  עד  ממחישות  הללו  הדוגמאות 
כמה  ועד  סגור  דבר  לא  היא  עבודה  תאונת 
ישנה  קריטיות.  להיות  עשויות  השונות  הדקויות 
כולל  הנפגע,  שמוסר  לגרסה  גדולה  חשיבות  גם 

למוסדות הרפואיים בהם הוא מטופל. 
או  בפגיעה  הכרה  של  הכספית  המשמעות 
לכן,  ביותר.  גדולה  היא  בעבודה  כפגיעה  מחלה 
בכל מקרה בו אדם סבור שיכול להיות קשר בין 
עבודתו,  ותנאי  אופי  לבין  הפגיעה  או  המחלה 
מומלץ כי יתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום על 
מנת לבדוק האם אכן ניתן להכיר במקרה כפגיעה 

בעבודה.  

shutterstock :ישנם מקרים רבים בהם אדם יכול להיות מוכר כמי שנפגע בעבודה | צילום
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נגיף קורונה: ממשבר להזדמנות
החשש מכך שהקורונה תהפוך למגיפה עולמית כבר התממש # סוכני 

הביטוח צריכים לשווק בדחיפות פוליסות שיכולות לסייע לכל 
משפחה, במיוחד בשעת המשבר הנוכחית < סו"ב ירון טל

בדצמבר נ שהתפרץ  החדש  הקורונה  גיף 
2019 בסין ממשיך להפיל קורבנות, והחשש 
שיהפוך למגיפה עולמית כבר לא רק חשש. 
במדינות שונות ברחבי העולם כבר מדווחים על 

מקרי מוות מהנגיף.
הנתונים מצביעים על כך שהנגיף כבר לא בעיה 
זו  הספקנים  שצפו  וכפי  בלבד  מקומית  סינית 
מהר  הצער  ולמרבה  עולמית,  כלל  בעיה  נהייתה 

מכפי שחשבו.
בראשיתה  מצויים  אנו  כרגע  ישראל  במדינת 
של הבעיה ואיש אינו יודע לנבא כיצד תתפתח 
השלכותיה  יהיו  ומה  היקפיה  יהיו  מה  המגיפה, 
על כל אחד ואחד מאיתנו. דבר אחד כבר ידוע: 
העולם כבר לא יהיה אותו מקום שהוא היה לפני 
שעתידה  האולימפיאדה  אפילו  הקורונה.  נגיף 
ביטול  קיום.  בסכנת  נמצאת  ביפן  להתקיים 
יכולות  שהשלכותיו  דבר  הוא  אולימפיאדה 
וייתכנו  העולם  כלכלת  על  הרסניות  להיות 
כבר  מטרידות.  ואפילו  רבות  נוספות  השלכות 
בעת כתיבת שורות אלו, מסכי הבורסה אדומים 
בוהקים וניתן לראות ירידות חדות. הדבר גורם 
כי  )אם  לחוסכים  גדולים  והפסדים  רבים  נזקים 

בשלב זה מתוך הרווחים(.

למנף את המשבר
כאמור, הבעיה ידועה וההשלכות ההרסניות על 
כל תחומי החיים שלנו ברורות לכולם אבל כמאמר 
אנחנו,  טוב".  גם  יש  רע  "בכל   - הידוע  המשפט 
למנף  ניתן  כיצד  לחשוב  צריכים  הביטוח,  סוכני 
הכרחיות  פוליסות  למכירת  ולהביא  המשבר  את 

לכל משפחה ולדאוג לשווק זאת בדחיפות.
פוליסת  הוא  לדעתי  ביותר  החשוב  המוצר 
הרחבותיה.  כל  על  מקיפה,  משפחתית  בריאות 
החובה  את  רואה  אני  מדי,  יקר  הכיסוי  ואם 
השתלות  של  הבסיסי  המוצר  את  לפחות  לרכוש 
מה  רואים  כולם  הבריאות.  בסל  שלא  ותרופות 
קורה במערכת הבריאות בישראל. לדברי גורמים 
אלא  לקרוס  עומדת  לא  היא  במערכת,  בכירים 
)שבר(  הרניה  לניתוח  היום  להמתין  קרסה.  כבר 
במשך חצי שנה זה דבר בלתי מתקבל על הדעת. 
רק פוליסת בריאות פרטית תיתן מענה טוב, הולם 

ומיידי לציבור המבוטחים.
מוצר נוסף שניתן למכור, או אם כבר קיים אז 
ביטוח  הוא  ביטוחי,  לכיסוי  סכום  להגדיל  ניתן 
למקרה פטירה )ריסק(. זה בדיוק הזמן לבדוק מה 
תעשה משפחה אם חס וחלילה יקרה מקרה פטירה, 

במשפחה.  העיקרי/ת  המפרנס/ת  של  במיוחד 
לא  במשפחה,  הגדולים  הילדים  גם  כי  לזכור  יש 
עוזבים את הבית מיד אחרי הצבא וכי הם נסמכים 
על ההורים עד גילאים מאוחרים )אפילו עד שנות 

ה־30 המוקדמות של הילדים(.
ביטוח  סכומי  להציע  עלינו  להתבייש.  לנו  אל 
שקל(  מיליון  )מעל  פטירה  למקרה  משמעותיים 
ולהסביר כי בעת מקרה ביטוח, סכום של מיליון 
שקל ואפילו כפול מכך, אינו מספיק. יש להציע 
את  בחשבון  להביא  ואין  משמעותיים  סכומים 
המשכנתה  לטובת  חייב  הוא  אותו  הביטוח  סכום 

)טעות נפוצה שרבים עושים(.

בימים אלו אני רואה לנכון כי מדובר בהזדמנות 
אין  אמנם  קשות.  מחלות  ביטוח  למכור  טובה 
קשות  מחלות  לביטוח  הקורונה  נגיף  בין  קשר 
אולם אנו רואים את התגברות מחלת הסרטן על 
חלקי  ובכל  הגילאים  כל  בקרב  השונים  סוגיה 
וקיבלו  מבוטחות  שהיו  משפחות  כמה  ועד  הגוף 
עצמן  את  ולשקם  לשרוד  מצליחות  פיצוי  סכום 
בילדים,  כשמדובר  וחומר  קל  כלכלית.  מבחינה 
מיד  מפסיקים  ההורים  שני  שכזה,  במקרה  שכן 
את עבודתם ונרתמים לטיפול בילד החולה 24/7. 
הפיצוי הכספי החד פעמי במקרה זה עוזר בכלכלת 
המשפחה ונותן שקט נפשי להתמסר לטיפול בילד 

שדורש זמן ותעצומות נפש רבות.
פיננסי.  חיסכון  למבוטחים  להציע  ניתן  בנוסף, 
נכון שכרגע השווקים במגמת ירידה ואולי אפילו 
קצר  זמן  שתוך  ספק  לי  אין  אבל  לרדת  ימשיכו 
השוק ידע לתקן את עצמו ומי שחושב לטווח ארוך 
חייב להשקיע את הכספים שלו באפיקי החיסכון 
בהם יש השקעה בבורסה )עם הסיכונים והסיכויים 
רמת  את  להוריד  צריך  זה  שבשלב  ייתכן  שבה(. 
החשיפה למניות )עד 20% מניות( אולם אין ספק 
כי אפיק זה טוב בהרבה מהשארת הכספים בבנקים 

בהם התשואה כמעט אפסית.
והכיסוי  הביטוחי  הפתרון  כי  ספק  אין  לסיכום, 
להיערך  כדאי  ולכן  צרה  בשעת  יעזרו  הנכון 

מבעוד מועד ולמנוע משברים.

CLUהכותב הוא עו"ד ו־

shutterstock :העולם כבר לא יהיה אותו מקום שהוא היה לפני נגיף הקורונה | צילום
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 הפוליסות ההכרחיות 

לכל משפחה

# פוליסת בריאות משפחתית 
מקיפה

# ביטוח למקרה פטירה )ריסק(

# ביטוח מחלות קשות

# חיסכון פיננסי
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צינור המים התפוצץ בדירה שאינה מאוכלסת 
– הלקוח פיצה את חברת בגין הוצאותיה
שוב עולה החשיבות בתיעוד הליך צירוף המבוטח לפוליסה, והפעם במחלוקת 

שהתעוררה בסוגיית נזקי מים בדירה שאינה תפוסה # בית המשפט קבע, לפי שיחת 
המכירה שתועדה, כי טענותיו של המבוטח אינן מתקבלות < עו”ד עדי בן אברהם

שבוע אבקש להתייחס לסוגיית ה
נזקי המים, אך בפן של צירוף 

לביטוח. 
כבר  אותנו  מלווה  אשר  הצירוף  חוזר 
שנים לא מעטות, קובע את האופן שבו 
מדגיש  אף  החוזר  מבוטח,  לצרף  יש 
למועמד  לפרט  שיש  חשובים  נושאים 
לביטוח בעת מילוי ההצעה לביטוח. כך 
את  הפוליסה,  מהות  את  לציין  למשל, 
תקופת  הפרמיה,  עלות  הכיסוי,  עיקרי 
בנוסף  ועוד.  התשלום  אופן  הביטוח, 
החוזר מדגיש את החשיבות של תיעוד 
את  ישמש  התיעוד  עצם  שכן  המקרים 
הסוכן בעת מחלוקת, אם תקרה חלילה, 
מול  התנהלותו  את  להציג  מנת  על 
ביקורת,  בעת  לחילופין  או  המבוטח, 

ככל שחלילה תיערך במשרדי הסוכן. 
במקרה השבועי אספר על תובע שביקש לחייב 
כ־34  של  בסך  בתשלום  הביטוח  חברת  את 
מים  צינור  נזקי  בגין  קטנה(  )תביעה  שקל  אלף 

שהתפוצץ בדירה וגרם נזק.

דירה שאינה תפוסה
התובע טען כי הוא רכש פוליסה לביטוח דירה 
כי  ידע  הביטוח  סוכן  וכי  מאוכלסת,  היתה  שלא 
טלפונית  שיחה  פי  על  וזאת  מאוכלס  אינו  הנכס 

ביניהם.
נראה  כי  ציין  בסוגיה  דן  אשר  המשפט  בית 
שהתובע מודע לכך שעל פי תנאי הפוליסה הוא 
שידוע,  שכפי  מאחר  ביטוח,  לתגמולי  זכאי  אינו 
שאינה  דירה  על  מדובר  כאשר  הדירה,  בפוליסת 
אך  מים,  לנזקי  כיסוי  אין  ימים,   60 מעל  תפוסה 
התובע סבור כי התנאי אינו בתוקף מאחר וחברת 
על  הביטוח,  חוזה  כריתת  בעת  ידעה,  הביטוח 

העובדה שהדירה אינה תפוסה. 
השיחה  במהלך  כבר  כי  הבהירה  הביטוח  חברת 
נמסר  הביטוח  חוזה  ולכריתת  להצעה  שקדמה 
שאינה  דירה  על  מדובר  כאשר  כי  מפורשות  לו 
תבוטח  לא  היא  ימים,  מ־60  למעלה  מאוכלסת 
ובשיחה  אחרים",  ונוזלים  מים  "סיכון  בביטוח 
שהתנהלה מספר שבועות לאחר מכן רכש התובע 
הדירה  כי  ציין  ולא  הדירה,  פוליסת  את  בטלפון 

אינה מאוכלסת. 
של  מפרט  לתובע  נשלח  השיחה  סיום  עם 

כי  מפורשות  נכתב  הפוליסה  ובתנאי  הפוליסה 
על  יכוסה  לא  אחרים  ונוזלים  מים  סיכון  "ביטוח 

ידי הפוליסה כאשר הדירה אינה תפוסה". 
בפוליסה  מופיע  אשר  תנאי  על  מדובר  אגב, 
התקנית לדירה כקבוע בתקנות הפיקוח על עסקי 
ותכולתן(,  דירות  לביטוח  חוזה  )תנאי  ביטוח 
מים  סיכון  "ביטוח  ב':   3 בסעיף  תשמ"ו־1986 
ונוזלים אחרים לא יכוסה על ידי הפוליסה כאשר 
שאינה  'דירה  זה,  לעניין  תפוסה;  אינה  הדירה 
תפוסה' – דירה הפנויה למעלה מ־60 ימים רצופים 
או שבפועל לא התגוררו בה באופן סדיר למעלה 

מ־60 ימים רצופים".

לא ציינה את ההחרגה
כי  התובע  הודה  המשפט,  בבית  הדיון  במהלך 
אכן אינו זכאי לפיצוי בעת שהדירה אינה תפוסה, 
לו  סיפר  לא  הביטוח  וסוכן  מאחר  כי  הוסיף  אך 

בשיחת הטלפון שבה נקשרה העסקה על 
אינה תפוסה,  ההחרגה במקרה שהדירה 
לנזק,  הביטוח  חברת  אחראית  אז  כי 
ומשלוח הפוליסה עם החריג, לא פוטר 
חברת  כי  התובע  הוסיף  בנוסף  אותה. 
ציינה  לא  כאשר  אותו  הטעתה  הביטוח 

את ההחרגה.
עם  השיחות  לכל  שהקשיב  לאחר 
לביטוח  חוזה  כריתת  לפני  התובע 
התביעה,  את  המשפט  בית  דחה  הדירה 
מאחר והוא קובע כי סוכן הביטוח הסביר 
בפירוט מדוע חברות הביטוח לא מכסות 
תפוסה,  שאינה  דירה  צנרת  בביטוח 
וזאת בתשובה לשאלות התובע. כאמור, 
היטב  מבין  התובע  הטלפונית,  בשיחה 
כי חברת הביטוח לא מבטחת את הדירה 

כשאינה תפוסה.
בשיחה שנוהלה מספר שבועות לאחר מכן, נושא 
הדירה הלא תפוסה לא עלה, אלא שבית המשפט 
לו  שנאמר  את  לזכור  אמור  התובע  כי  מדגיש 
בשיחה הקודמת ולא ברור מדוע בשיחה הטלפונית 
לא  הוא  הפוליסה,  את  רוכש  הוא  בה  המאוחרת 
מתייחס להחרגת דירה שאינה תפוסה ואינו מעלה 

שאלה זו שוב. 
בית המשפט מדגיש כי טענות התובע כלפי חברת 
הוא  ולכן  בומרנג"   "בבחינת  אליו  חוזרת  הבטוח 
אינו זכאי לפיצוי הן לפי תנאי הפוליסה והן לאור 
העובדה שהטענה שהתקשר בעסקה מוטעית, הינה 
טענה חסרת תום לב. התובע חוייב לשלם לחברת 

הביטוח הוצאות משפט בסך של 5,000 שקל.
הבהירה  ההון  שוק  רשות  היועמ"ש:  עמדת 
מפורשות עד כמה חשוב לתעד את ההליכים מול 
מהטעם  ולו  הפוטנציאלים,  הלקוחות/הלקוחות 
שהיעדר תיעוד או שמירת "שיחת המכירה" בלבד, 
לאותה  שהוביל  ההליך  את  לשקף  מאפשרים  לא 
"שיחת סיכום". הנה אנו עדים במקרה זה לדוגמה 
בשיחה  הביטוח  מבקש  עם  מוקדמת  בשיחה  בה 
מוקלטת, כ־3 שבועות לפני שיחת המכירה, נמסר 
לא תפוסה,  ודירה  מים  נזקי  על  מהותי  מידע  לו 
את  המשפט  בית  דחה  זה,  מפורש  תיעוד  ובזכות 

התביעה.
פסק הדין ניתן בשלהי חודש פברואר, ולא ידוע 

אם תוגש בקשת ערעור. 

הכותב הינו היועמ"ש של לשכת סוכני ביטוח

לאחר שהקשיב לכל השיחות 
עם התובע לפני כריתת חוזה 

לביטוח הדירה דחה בית 
המשפט את התביעה, מאחר 
והוא קובע כי סוכן הביטוח 
הסביר בפירוט מדוע חברות 
הביטוח לא מכסות בביטוח 
צנרת דירה שאינה תפוסה
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 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

שכירות משנה
להשכרה משרד 2 חדרים עם דלת מקשרת "בית 

צרפתי  "רחוב הרצל 91 ראשון לציון לפרטים יוסי  
סוללר 0505240011

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

ביטול האולימפיאדה 
יעלה מיליארדים 

לחברות הביטוח

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

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

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

 סוכני הביטוח בארה”ב נדרשים 
להגן על מידע המבוטחים

אגה בקרב חברות הביטוח הגלובליות ביחס לאפשרות שאולימפיאדת טוקיו תדחה או ד
תבוטל בשל מגיפת הקורונה. ממשלת טוקיו ביטלה את רוב אירועי הספורט הגדולים של 

השבועות האלה, אולם היא חוזרת ומצהירה שבכוונתה לקיים את האולימפיאדה ב־24 ביולי.
הברוקר AON הזהיר שאם האולימפיאדה תדחה כעת, עלות הביטול למבטחים יהיה מינימלי. 

אבל ביטול האירוע שלושה שבועות לפני המועד יעלה מיליארדי דולר לחברות הביטוח.
מסתבר שהוועד האולימפי מבטח השקעות בסכום של כ־800 מיליון דולר לביטוח ההשקעה 
מאירועי  מכסה  הביטוח  התחרות.  את  המארחת  בעיר  הוועד  שעושה  דולר  מיליארד  של 
מההשקעה,  2־3%  של  בגובה  פרמיה  משלם  האולימפי  הוועד  טבע.  אסונות  ועד  מלחמה 

ואנליסטים מעריכים שהוועד שילם פרמיית ביטוח בסכום של 24 מיליון דולר.
רגולציה חדשה בארה”ב - לחצים מוגברים של חברות הביטוח ושל הצרכנים ביחס לאבטחת 
המידע של המבוטחים מפני נסיונות מתקפות סייבר. גדל מספר המדינות בארה”ב המחוקקות 

תקנות ביחס לאבטחת מידע המבוטחים.
כדוגמה לחקיקה מצביעים על חוק הגנת הצרכן ביחס לאבטחת מידע בקליפורניה שנכנס 
לתוקף ב־1 בינואר. מארי סטון רוס, מומחית לאבטחת מידע צרכני, מציינת שחברות ביטוח 
יכולות להמשיך לאסוף מידע, צילומים ואי־מיילים. אולם, החברות חייבות לדווח על כך 
לצרכנים ולמחוק מידע ממאגרי המידע באם המבוטחים מבקשים זאת. התקנות האלה חלות 

גם על סוכני הביטוח.
רוס מייעצת לסוכני הביטוח לנהוג לפי התקנות האלה כדי להבטיח את ההגנה הנדרשת על 
המידע של המבוטחים. “המבוטחים יעריכו את סוכני הביטוח שיקפידו למלא אחר התקנות”, 

מציינת מארי רוס.

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

מיכאל ממן על פטירת אשתו  
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