
www.inf.org.ilגיליון מס' 782 … 12 במרץ 2020

ביטוח ופיננסים

סובב קורונה
ביטוח ופיננסים עם כל העדכונים, 

הפרשנויות והטיפים לסוכני 
הביטוח בנושא משבר הקורונה # 

פרויקט מיוחד < עמ' 7־5

הישג ללשכה
נציגי הלשכה סיכמו עם 

רשות שוק ההון על בדיקת 
השגותיהם לגבי חוזר אישור 

קיום ביטוח< עמ' 9

קשר הדוק
פגישה מוצלחת בין הנהגת 

הלשכה למנכ"ל איגוד חברות 
הביטוח # שת"פ לטובת ציבור 

הסוכנים < עמ' 10

רוזנפלד: 

"הלשכה 
קשובה לציבור 

הסוכנים 
ובריאותם 

עומדת לפני כל 
שיקול אחר"

בשל משבר נגיף הקורונה 
הגיעו להחלטה בישיבת 

הוועד המנהל שנערכה 
השבוע כי "כנס המשולש" 
באילת יידחה # מ"מ נשיא 

הלשכה: "החלטה קשה 
שניתנה לאחר דיונים 

ממושכים" < עמ' 2
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ביטוח 
ופיננסים

חדשות הלשכה | הכנס נדחה     

יום שני השבוע התקיימה ישיבה דחופה ב
של הוועד המנהל בלשכת סוכני ביטוח, 
כנס  את  לדחות  אחד  פה  הוחלט  בה 
של  המסורתי  והפיננסים  הפנסיה  החיים,  ביטוח 
להתקיים  אמור  המשולש(, שהיה  )הכנס  הלשכה 
בשבוע הבא באילת. זאת בעקבות הנחיית משרד 
הבריאות על צמצום התקהלויות במטרה להקטין 

התפשטות נגיף הקורונה בישראל.
בפתח הישיבה אמר נשיא לשכת סוכני ביטוח, 
ביטוח  סוכני  "לשכת  כי:  רוזנפלד  ליאור  סו"ב 
קשובה לציבור הסוכנים ובריאותם עומדת לפני 

כל שיקול אחר".
מ״מ הנשיא וסגנו סו"ב ליאור הורנצ'יק הוסיף 
כי ״מדובר בהחלטה שניתנה בשיקול דעת כבד 
שמירה  תוך  הרבות,  ההשלכות  שיכלול  ולאחר 
גורמי הממשל, ארגון הכנס,  על קשר רציף עם 
היועצים והוועד המנהל. כאדם מאמין אני בטוח 
שהכל לטובה והתקבלה ההחלטה הנכונה ביותר. 
שלנו  העדיפויות  סדר  בראש  הציבור  בריאות 

כמנהיגים״.  
הכנס אמור היה להתקיים בין התאריכים 15 עד 
המועד  את  יבחנו  בלשכה  באילת.  במארס  ל־19 

בהתאם  באילת,  המשולש  הכנס  יתקיים  בו 
משרד  והנחיות  הקורונה  משבר  להתפתחויות 
יוכל להתקיים באחד  הבריאות, בתקווה שהכנס 

מהחודשים הקרובים. 

צו השעה
בפנייה לסוכנים וסוכנות הביטוח, ציינו נשיא 
הוועדה  בראש  העומד  ורדי  קובי  וסו"ב  הלשכה 
וחברים  יקרות  "חברות  הכנס:  על  האחראית 
והנחיות  החלטות  בעקבות  מאוד,  לנו  יקרים 
בנוגע  מהערב,  הבריאות  ומשרד  רה״מ  משרד 
להרחבת ההיערכות בעניין ההתמודדות עם נגיף 
הקורונה, לרבות בדבר ביטול אירועים המוניים 
של  בהתכנסויות  בהשתתפות  איסור  הכוללים 
בחו״ל  יעד  איש לאנשים שחזרו מכל   100 מעל 
בפרט  והענפית  בכלל  הלאומית  האווירה  ולאור 
נכון לקבל את  כי  ובלב כבד  רב  החלטנו בצער 
צו השעה ולדחות את כנס המשולש שנקבע החל 

מיום ראשון 15 במרץ ועד 19 במרץ.
הודעה  כתיבת  לרגע  לנו שתדעו שעד  "חשוב 
אך  בסחף,  לעמוד  שנוכל  ליבנו  בכל  האמנו  זו 
ההשלכות,  ואיתן  התרחבו  שהגזירות  מהרגע 

לגל  לתת  מנת  על  להתכופף  נכון  כי  מצאנו 
מדובר  כי  מדגישים  אנו  אותנו.  לעבור  הגבוה 
בדחיית כנס המשולש ולא בביטולו ואנו נעדכן 

על המועד החדש ברגע שיתאפשר".
הבריאות  משרד  הודעת  בעקבות  בנוסף, 
לחברי  הלשכה  נשיא  הודיע  בערב,  מאתמול 
הזה  בשלב  לקיים  תחדל  "הלשכה  כי  הלשכה 
כנס  ובכללם  משתתפים   100 מעל   התכנסויות 
שהיו  והצפון,  חיפה  מחוז  וכנס  ירושלים  מחוז 
צפויים להתקיים בשבועיים הקרובים, וכן סיורים 

או קורסים המגיעים לכמות המשתתפים הנ"ל.
והאורחים  המארגנים  המשתתפים,  "בריאות 
יתקיימו  הכנסים  אחר.  שיקול  כל  על  גוברת 
כאשר יתאפשר בעוצמות ובאיכויות המאפיינות 

את הלשכה", כתב רוזנפלד בפנייתו לסוכנים.
רוטברג  מאיר  סו״ב  הלשכה,  נשיא  מטה  ראש 
ודאות.  חוסר  של  במציאות  חיים  ״אנחנו  הוסיף: 
אך  מאחורינו,  יהיה  שהמשבר  תפילה  כולנו 
המובילה  כלשכה  תפקידנו  בעיצומו,  שאנו  ככל 
הציבור  את  ולראות  אחריות  לגלות  בישראל 
ובריאותו מול עינינו. כך פועלים הנשיא וממלא 

מקומו ואני מברך על כך".

על רקע מגיפת הקורונה: נדחה הכנס 
המשולש באילת 

נשיא הלשכה: "לאור הנחיות משרד הבריאות הכנס ידחה למועד חדש. אנו דואגים קודם כל לבריאות 
הסוכנים" # גם הכנסים המחוזיים שאמורים להתקיים בשבועיים הקרובים מבוטלים < רונית מורגנשטרן

ורדי, הורנצ'יק ורוזנפלד | צילומים: גיא קרן, באדיבות הלשכה
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סוכנים נכבדים,

סכנות  גם  הבריאותיות  לסכנות  מעבר  בחובו  הטומן  ולאומי  עולמי  משבר  הינה  הקורנה  מגיפת 
כלכליות רבות, לציבור הסוכנים, לציבור העצמאיים ובעלי העסקים ולציבור הכללי של המבוטחים 

והחוסכים.
מקבלת  כאלו  בימים  אך  השנה,  כל  בספק  מוטלת  ואינה  לכל  ידועה  הביטוח  סוכן  של  חשיבותו 

חשיבות יתר כאשר חובה עלינו לעמוד לצד המבוטחים, לייעץ, להכווין ובעיקר להרגיע.
הנכון:  הפיצוי  בקבלת  לציבור  ודאגו  המשבר  פרוץ  מאז  המבוטחים  לצד  ניצבו  הביטוח  סוכני 
מפוליסות ביטוחי הנסיעות ופוליסות ביטול נסיעה, אבל כאן לא הסתיים תפקידינו. נכון להיום אין 
לדעת לאן תתגלגל המגיפה בכל הקשור להשבתה רפואית ובריאותית של הציבור בישראל שם כמובן 
נידרש גם לפעול, אך בימים ובשעות אלו ממש אנו נדרשים למשימה נוספת וחשובה לא פחות, והיא 
להנמיך את להבת החששות של הציבור בכל הקשור לירידות בבורסות העולם ובישראל, המשפיעות 
על החסכונות הפנסיוניים והפיננסיים של כולנו. ברגעים אלו עיני המבוטחים נשואות אלינו לקבלת 

מזור, עצה טובה והכוונה נכונה.
ושרלטנים  מוכרנים  ממוקדנים,  עצמנו  ולבדל  הסוכן  ערך  את  להבליט  שלנו  המקום  בדיוק  כאן 

למיניהם.
כאן המקום שלנו להבהיר לציבור כי יש פתרונות ולהזכיר לו כי כבר ידענו משברים בעבר, יכולנו 

להם ואף יצאנו מחוזקים.
בימים אלו מבוטחינו זקוקים לנו. אנחנו, כמו תמיד, נהיה שם לצידם, מקצועיים, שירותיים ואיכותיים.

ובאשר לכם, הסוכנים, הנהגת הלשכה שלצידי, עובדי הלשכה ואני, עומדים לצדכם ולשירותכם.

גם בימים כאלו אנחנו לצד המבוטחים

למידע נוסף 
והצטרפות: 

076-8020400

בברכת סופ"ש נעים, בריא ורגוע

ליאור רוזנפלד
נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל
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שלמה אייזיק
מנכ"ל ומייסד קבוצת יונט
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מרבית עובדי פספורטכארד ודייויד שילד 
כבר עובדים מהבית

בחברות מתארגנים לתרחישים בהם יוכרז עוצר כללי כתוצאה מהדבקה של אחד העובדים בקורונה # 
נשיא הקבוצה: "מכירות ושירות למבוטחים ולסוכנים ימשיכו ללא הפסקה 24/7" < רונית מורגנשטרן

דיוויד ח מקבוצת  פספורטכארד,  ברת 
ביותר  הגדול  בנתח  שמחזיקה  שילד, 
נמצאת  לחו"ל,  הנסיעות  ביטוחי  בשוק 
בעקבות  ומתרחב.  ההולך  הקורונה  משבר  בחזית 
 14 למשך  מחו"ל  ששב  מי  לכל  הבידוד  הנחיית 

יום, הצפי הוא לטיסות מעטות בלבד. 
לפגיעה  מודאגים  מאוד  לא  בקבוצה  אבל 
נשיא  קצף,  אלון  לדברי  בעסקים.  משמעותית 
"לחברה עשרות אלפי מבוטחים שגרים  הקבוצה: 
בחו"ל באורח קבע )רילוקיישן(, נוסף על מטיילים 

שרכשו פוליסות לתקופות ארוכות".
קיימת אצלכם היערכות מיוחדת?

הכרזה  עקריים:  תרחישים  לשני  נערכים  "אנו 
על עוצר כללי; הדבקה בקורונה של אחד מעובדי 

החברה ופינוי המשרדים.
"בימים אלו אנו כבר עובדים בתרגולת של מצב 
משתדלים  אנו  הדבקה,  מניעת  לטובת  חירום. 

שמרבית העובדים יעבדו מהבית. 
"לכל העובדים חולקו מסיכות N95. עם הכרזה 
והאורחים  העובדים  כל  יחויבו  חירום,  מצב  על 

ללבוש את המסיכות בשטח המשרדים.
וכל  הופסקו  האוכל  בחדר  הארוחות  כן,  "כמו 
שלו;  העבודה  לשולחן  אישית  מנה  מקבל  עובד 
והוגדר  קטנים  לצוותים  העבודה  ישיבות  הוגבלו 
גיבוי לצוותי הנהלה )במקרה של הדבקה ובידוד(; 
מיוחד  מגן  בציוד  צוידו  תפעוליים  חירום  צוותי 
'חליפות חלל' וזאת הן לטובת הטסות רפואיות ו/

או לכל צורך אחר".
מה עם השירות למבוטחים, לסוכנים?

ביממה",  שעות   24 יישמר  למבוטחים  "השירות 
מבטיח קצף ומוסיף: "החברה התקינה תחנות עבודה 
עוצר,  בתנאי  שגם  כך  עובדים   350 של  בבתיהם 
השירות לא יפגע ומפרט השירות יהיה זהה למפרט 

בתנאי שגרה.
"בנוסף להיערכות המלאה לעבודה מהבית, החברה 
הוגדרה גם כספק שרותי חירום ולפיכך בתנאי עוצר 
החברה; השלוחה  להגיע למשרד  העובדים  רשאים 
שעות   24 מאוישת  בנתב"ג  החברה  של  הקדמית 
הבודדים  המבוטחים  את  לשרת  ותמשיך  ביממה 
שיוצאים לטיסות דחופות; כמו כן, קיים גיבוי הדדי 
גרמניה  בישראל,  החברה  של  השירות  מוקדי  בין 
למבוטחים  ושירות  מכירות  ככלל,  ואוסטרליה. 

ולסוכנים ימשיכו ללא הפסקה 24/7".

"יצירתיות יתר"
כותב  החברה,  לסוכני  השבוע  שיצא  במכתב 
יואל אמיר, מנכ"ל פספורטכארד ישראל ומנכ"ל 
מהסוג  בית  בבידוד  "שהייה  גלובל:  דיוידשילד 
פי  על  המתחייב  אלה,  בימים  לו  עדים  שאנו 
הוראות משרד הבריאות, תכליתו העיקרית הינה 
מניעת הדבקה של הציבור בנגיף הקורונה, ואולם 
השוהים בבידוד אינם בגדר חולים. לפיכך, בידוד 
מניעתי שתכליתו למנוע הדבקה של הציבור לא 
כל  עם  נסיעה.  לביטול  הכיסוי  במסגרת  נכלל 
ההבנה לקושי הנגרם למי מלקוחותינו המשותפים 
החובה  עקב  לחו"ל  נסיעתו  את  לבטל  שנאלץ 
לשהות בבידוד בית מניעתי, חשוב להסביר כי לא 
יינתן כיסוי להפסדים הנגרמים מביטול הנסיעה".
במידת  הסוכנים  התערבות  את  מבקש  אמיר 
מבוטחים:  עם  נעימויות  אי  למנוע  כדי  הצורך 
"לאחרונה אנו נתקלים, לצערנו הרב, ב'יצירתיות 
על  לפצותם  ביקשו  אשר  מבוטחים  של  יתר' 
משנמסרו  מנסיעה.  החשש  עקב  נסיעתם  ביטול 
אישורים  אצלנו  להתקבל  החלו  תשובותינו  להם 
רפואיים על 'מחלה' או 'מחלות'. אין חולק על כך 
כי דאגתנו היא קודם כל ללקוחותינו אולם למותר 
ניסיונות אלו.  לציין כי אנו לא רואים בעין יפה 
בדיקות  לבצע  אותנו  מחייבים  אלו  מעין  מקרים 
במקרים  וזאת  מקרה,  כל  על  מאוד  מעמיקות 
הזכאים  הלקוחות  של  זמנם  חשבון  על  מסוימים, 

שממתינים להתייחסותנו".

חברות ביטוח מפסיקות לשווק ביטוחי 
נסיעות גם לארה"ב

מגדל והראל הודיעו לסוכנים על הפסקת שיווק הביטוחים # במקביל – הטבות בביטוחים לנמצאים 
בבידוד ועליה בשימוש של רופאים וחולים בשירותי רפואה מרחוק < רונית מורגנשטרן

הקורונה ב מחלת  התפשטות  עקבות 
בארה"ב והאזהרות של משרד הבריאות, 
לשווק  הביטוח  מחברות  חלק  מפסיקות 
ביטוחי נסיעות לחו"ל גם לארה"ב ואירופה, ולא 

רק למדינות אסיה.
נאלצת  היא  כי  לסוכניה  הודיעה  מגדל  חברת 

נסיעות  ביטוח  לרכישת  האפשרות  את  להשהות 
וצפון אמריקה. בנוסף, אין  לחו"ל ליעדי אירופה 
לביטול/קיצור  ההרחבה  את  לרכוש  אפשרות 
שהיא  הראל,  חברת  גם  יעדים;  לאותם  נסיעה 
בהתאם  כי  לסוכניה  הודיעה  בתחום,  מהמובילות 
למצב הוחלט בחברה להפסיק את מכירת ביטוחי 

נסיעות לחו"ל ליוצאים לארצות הברית.
במקביל להיערכויות החירום וצמצום הסיכונים 
הטבות  על  החברות  מודיעות  נסיעות,  בביטוחי 
למבודדי הקורונה; קבוצת מנורה מבטחים הודיעה 

רכב  בביטוחי  חינם  הטבה  מעניקה  שהיא 
רכוש לשבים מחו"ל אשר נמצאים בבידוד. 

קצף. "אנו כבר עובדים בתרגולת של מצב חירום" | צילום: יח"צ
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רשות ב על  הממונה  דרישת  עקבות 
ד"ר  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק 
החלו  הביטוח  חברות  ברקת,  משה 
התפשטות  רקע  על  חירום  לשעת  בהיערכות 

הקורונה בישראל.
הדירקטוריונים  לראשי  הממונה  בפניית 
ה־17  עד  לבצע  החברות  נדרשות  בחברות, 
אפשרית  להתמודדות  מצב  הערכת  במארס 
עם התפרצות נגיף הקורונה בישראל. הממונה 
בקביעת  יעסוק  בדירקטוריון  שהדיון  הנחה 
המוסדי  הגוף  פיהם  שעל  והסממנים  המדדים 
בישראל,  הנגיף  התפרצות  על  מבחינתו  יכריז 
של  עסקית  להמשכיות  תכנית  ניסוח  גם  כמו 
בין  חירום.  לתרחישי  ומוכנותו  המוסדי  הגוף 
קיום  המשך  להבטיח  ביכולת  מדובר  היתר 
חיוניים, אפשרות עבודה מרחוק  הליכי עבודה 

ושמירה על רציפות תפקודית.
של  ניתוח  מהחברות  ברקת  דורש  כן  כמו 
החשיפה הפוטנציאלית תוך הערכת תרחישי ייחוס 
להתפשטות הנגיף "שעלולים לגרום להפסד לגוף 
המוסדי או לכספי העמיתים, ולזהות את החשיפות 

חברות  של  הביטוחית  בפעילות  הפוטנציאליות 
הביטוח ובפעילות ניהול ההשקעות, כמו גם ביחס 
מיוצא  שאליהם  המשנה,  מבטחי  עם  להתקשרות 
חלק ניכר מהסיכון הב יטוחי של חברות הביטוח".

"המשכיות עסקית"
כי  מגדל  מסרה  לחברות,  פנייתנו  בעקבות 
נערכת  ההתפתחויות,  אחר  עוקבת  "החברה 
בעניין  מגירה  לתוכניות  בהתאם  ופועלת 
פועלת  במקביל  עסקית.  והמשכיות  הערכות 
ובהתאם  הממונה  להנחיות  בהתאם  גם  מגדל 
לנהלים. ככל שיהיה צורך מגדל תהיה ערוכה 

להמשיך ולשרת את מבוטחיה".
להמשכיות  ערוכה  היא  כי  הודיעה  הראל 
לאפשרות  "לרבות  שונים,  במצבים  עסקית 
שירות  מתן  אפשרות  כולל  מהבית  לעבוד 
במוקדי השירות הטלפוניים ושירות באמצעות 
ההון  שוק  רשות  עם  בתאום  הכל  האינטרנט, 

והגורמים המוסמכים למצבי חרום".
"החברה  נמסר:  ופיננסים  ביטוח  מכלל 
שירות  ולמתן  העסקית  להמשכיותה  נערכה 
לסוכנים וללקוחותיהם במגוון התחומים. בתוך 
את  והתאימה  מצב  הערכות  החברה  מקיימת  כך, 
במצב  השוטפת  לעבודה  הנדרשות  התשתיות 

חירום".
כל  לחיבור  נערכה  היא  כי  הודיעה  מנורה 

חברות הביטוח נערכות לשעת חירום 
ולעבודה מהבית

זאת בעקבות דרישה של הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון להיערכות 
החברות להתפשטות נרחבת של הנגיף < רונית מורגנשטרן

הן
 כ

אל
ור

 א
ם:

לו
צי

 | :
ום

יל
צ

הן
 כ

אל
ור

 א
ם:

לו
צי

 | :
ום

יל
צ

ברקת. הערכת תרחישים להתפשטות הנגיף שעלולים לגרום להפסד 

חדשות | אפקט הקורונה

של  ביטוחי  לכיסוי  זכאות  כוללת  ההטבה 
מקרבה  וחדש(  צעיר  נהג  )כולל  נהג  כל 
הנמצא  הביטוח  פוליסת  בעל  של  ראשונה 
מחו"ל  מחזרה  כתוצאה  יום   14 עד  בבידוד 
הבריאות  במשרד  המוגדרות  מהמדינות 
זאת  לבידוד.  כניסה  המחייבות  ככאלו 
ללא  וכמובן  בלבד  פרטיות  נסיעות  לצורך 

תוספת תשלום בגין הטבה כאמור.
באפריל   30 ליום  עד  שתוקפה  ההטבה 
2020 ניתנת לרכבים פרטיים בשווי של עד 

350 אלף שקל המבוטחים בחברה.

שמירה על השגרה
יוסי סודרי, סמנכ"ל באגף ביטוח אלמנטרי 
בחברה מסר כי "מטרת ההטבה הנה לאפשר 

ככל שניתן שמירה על שגרת החיים של המשפחה 
ונועדה להרחיב את הכיסוי  בימים מורכבים אלו 

אוטומטית ללא עלות גם עבור בני המשפחה".
מבוטחיה  למען  מתגייסת  הראל  קבוצת  גם 
השוהים בבידוד והיא לא תחייב אותם בביטוח רכב 
בהנחה  זאת  כל  הבידוד,  לתקופת  שלהם  הרכוש 

ולא נעשה שימוש ברכב בזמן תקופת הבידוד.
על  תינתן  לרכב  חינם  ביטוח  להטבת  הזכאות 

על  המבוטח  ידי  על  חתומה  הצהרה  הצגת  סמך 
כך  על  הקורונה,  מחלת  עקב  בידוד  של  מצב 
שנרשם במשרד הבריאות כמי שמצוי בבידוד ועל 
אי שימוש מוחלט ברכב המבוטח למשך שבועיים. 
לצורך קבלת ההטבה מתבקש המבוטח של הראל 
ידי  על  או  ידו  על  חתום  הצהרה  טופס  להעביר 
יפורסם באתר  הביטוח שלו. טופס ההצהרה  סוכן 
האינטרנט של הראל. תשלום ההטבה למבוטחים 

יבוצע באמצעות זיכוי למבוטח.
האחרונים  בימים  העלתה  הקורונה  בהלת 
ב־30% את הביקושים לקבלת שירותי רפואה 
ההידבקות  סכנת  את  לצמצם  כדי  מרחוק, 
של  אחר  ריכוז  לכל  או  למרפאות  מהגעה 
"פמי  מחברת  נמסר  כך  חולים.  אנשים 
נוספת  תופעה  כי  נמסר,  עוד  פרימיום". 
רבים  רופאים   - האחרונים  בימים  שניכרת 
שמעדיפים עתה לאבחן ולייעץ לחולים בלי 
לקיים מפגש פיזי במרפאה ומבקשים להצטרף 
פרימיום  פמי  של  מרחוק  הרפואה  לשירותי 
מהקליניקה  ביקורים  שיותר  כמה  ולהסיט 

לעולם הווירטואלי. 
אטל מולכו, המשנה למנכ"ל פמי פרמיום: 
ביתי  בבידוד  שנמצאים  רבים  "מטופלים 
האחרון  ובשבוע  במערכת  מוגבר  שימוש  עושים 
ניכרת מגמה של רופאים שחזרו באחרונה מכנסים 
רפואיים בחו"ל ונאלצים גם הם לשהות מאז אתמול 
מספקים  שאנחנו  לתשתית  מעבר  ביתי.  בבידוד 
רב  ביקוש  ניכר  החולים  ולקופות  החולים  לבתי 
ומעסיקים  ארגונים  בקרב  גם  האחרון  בשבוע 
גדולים שמעדיפים כי עובדיהם לא יסתכנו בביקור 

במרפאות או בתי החולים שלא לצורך".

shutterstock :השפעה משמעותית על ענף התעופה העולמי | צילום
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העובדים לשליטה מלאה על עמדות העבודה שלהם 
הכוללת את כל המערכות התפעוליות למתן שרות 
מהבית מרגע הפקת הפוליסה ועד סילוק התביעה. 
בנוסף, יחוברו אנשי המוקד שיעבדו מהבית לקבלת 
הנייד  או  הביתי  לטלפון  ישירות  מהמוקד  שיחות 
שלהם. החברה גם תוודא מול עם כל ספקי השרות 
העובדים איתה למתן שרות לכלל ציבור המבטחים, 

לרבות שימוש בקבלני משנה.
קלימן,  עקיבא  לביטוח,  סוכנות  תמורה  מנכ"ל 

הודיע לכ־400 עובדי החברה כי בשל התפשטות 
תמורה  הנהלת  החליטה  בישראל,  הקורונה  וירוס 
על מעבר של כשליש מהעובדים לעבודה מהבית. 
בחברה מסבירים כי הסיבות להחלטות הן צמצום 
בניית  ועובדים,  עובדות  של  להדבקה  הסיכון 
במקרה של  גם  בלקוחות  טיפול  להמשך  תשתית 
כמענה  תמורה  הגמישות של  הרחבת  כללי,  סגר 
היא  תמורה  כי  העובדה  הדגשת  קיצון,  למקרי 
חברה חזקה וחסונה והוכחה למעסיקים ולמבוטחים 

כי תמורה תמיד נענית לאתגרים העומדים בפניה.
קלימן, המשמש גם כיו"ר פורום מנהלי ההסדרים 
נלקחה  "ההחלטה  כי  מסר  בישראל,  הפנסיוניים 
בכובד ראש ותוך התחשבות בכל צרכי לקוחותינו 
ועובדי הארגון. אני סמוך ובטוח כי מעבר לעבודה 
הסיכון  את  יקטין  מעובדינו  כשליש  של  מהבית 
להידבקות. זו העת לשלב ידיים ולעשות הכל כדי 
המשך  את  ולוודא  עובדינו  בריאות  על  לשמור 
הענקת השירות המיטבי למאות אלפי לקוחותינו".

להכיר ב למעסיקים  הבריאות  משרד  הנחיית  עקבות 
הקורונה,  מגיפת  עקב  עובדים  של  הבידוד  בתקופת 
רכשו  שמעסיקים  ביטוח  חברות  אמורות  מחלה,  כימי 
מהן פוליסת "ימי מחלה" כדי לפצות את המעסיקים על היעדרות 

העובדים. 
לחברות  קרא  רוזנפלד  ליאור  סו"ב  ביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא 
הביטוח: "היצמדו להנחיית משרד הבריאות ופצו את המעסיקים 
מחלה'.  'ימי  לפוליסת  בהתאם  העובדים,  ההיעדרות של  ימי  על 

פוליסה זו קיימת במספר חברות".
השבוע פרסמה פרופ' סיגל סדצקי ראש שרותי בריאות הציבור 
במשרד הבריאות, הוראת שעה מחייבת על "עדכון תעודת מחלה 

גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם.

על פי הוראת השעה:
1. בהמשך למסמכים בסימוכין, ניתנת בזאת תעודת מחלה, לפי 
חוק דמי מחלה, ולפי חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד(, 
מהעבודה  להיעדר  הזכות  לעניין  בתוקפה  העניין, שתעמוד  לפי 
מפאת מחלה, וזאת ביחס לכל תקופת הבידוד החלה על עובד או 

על ילדו השוהה בבידוד בהתאם להוראות צו בריאות העם.
2. תעודת המחלה תינתן בהתאם להצהרת העובד, על פי הנוסח 

המצורף לעדכון זה.
כי ככל שמדובר בעובד שהגיע לישראל, לרבות דרך  יוזכר,   .3
בריאות  בצו  כמפורט  היעדים  באחד  שהיה  לאחר  אחרת,  מדינה 

העם, תצורף להצהרה הוכחה על כך.
צו  הוראות  בעקבות  בבידוד  ילדו ששהו  או  עובד  כי  מובהר,   .4
ידרוש  לא  כך,  על  מעסיקו  בפני  הצהיר  והעובד  העם,  בריאות 
ממנו מעסיקו תעודת מחלה נוספת, כאמור בתקנה 2 לתקנות דמי 

מחלה.

משמעותי " גידול  חווים  אנחנו 
המבקשים  לקוחות  של  בפניות 
קרנות  כספי  את  למשוך 
ההשתלמות שלהם, או מוצרי חיסכון 
מעבר  לעשות  או  אחרים,  נזילים 
מסלולים בתיקי ההשקעה שלהם". כך 
אומרת שני בלו הרפניסט, מנכ"לית 
הגמל והפנסיה בבית ההשקעות הלמן 
אלדובי. לדבריה, "המשיכות הם של 
היקפים  באותם  ולא  נזילים,  כספים 
והיסטריה כמו בקרנות הנאמנות. זה 
לא אומר שמה שקורה היום יהיה גם 

בעתיד, אם המגיפה תתפשט, גם מגמה זו עלולה להשתנות".
בלו הרפניסט מציינת שרשות שוק ההון עוקבת מקרוב אחרי ההתפתחויות. 
כל הגופים קיבלו דרישה לבצע הערכה כיצד יעבדו בשעת חירום, ובנוסף, 
יצאה בקשה מהרשות לקבלת מידע לגבי היקפי משיכות והחלפת מסלולים 

לפי תמהיל ההשקעה. 
עוד היא מספרת, שכל בתי ההשקעות נכנסו לנוהל עבודה מיוחד, הקימו 

חמ"לים והרחיבו תשתיות לעבודה מהבית.
למתן  היום  ערוכים  הגופים  כל  דומה,  משבר  חווינו  אז  ל־2008,  "בניגוד 
מענה באמצעים דיגיטליים, זה מאפשר לעמית להיכנס באופן עצמאי לאתר 
של החברה ולבצע פעולות כמו משיכה או מעבר בין מסלולים, באופן עצמאי 
וללא צורך בפנייה לקבלת שירות. לסוכני הביטוח, כמתווכים מול הלקוחות, 
יש בשעה זו תפקיד חשוב של הרגעה, נגישות ופתרון צרכי המבוטחים", היא 

מדגישה.
שמבקשים  לקוחות  של  בפניות  הצפה  אלה  בימים  חווים  רבים  סוכנים 
חלק  גמל.  וקופות  ברווחים  משתתפות  פוליסות  השתלמות,  קרנות  פדיון 
המצב  על  מפורט  הסבר  ובה  ללקוחות,  מסודרת  פנייה  יזמו  מהסוכנים 
פניה  "יזמנו  ההשקעות:  ובבתי  הביטוח  בחברות  חסכונותיהם  מבחינת 
ללקוחות לשקול מעבר למסלולים סולידיים כגון אג"ח מדינה עד שיתברר 
אם הקורונה נבלמת ו/או מצליחים לפתח חיסונים למניעה ותרופות לריפוי 

אלה שחלו במחלה", מספר אחד הסוכנים.

רוזנפלד: "על חברות 
הביטוח לפצות את 

המעסיקים"
בעקבות הוראת שעה של משרד הבריאות 

להכיר בבידוד כימי מחלה אומר נשיא 
הלשכה כי יש לפצות את המעסיקים על 
ימי היעדרות העובדים בהתאם לפוליסת 

"ימי מחלה" < רונית מורגנשטרן

לאחר פדיונות הענק 
בקרנות הנאמנות, עלייה 

משמעותית גם בפדיון 
קרנות השתלמות וגמל

< רונית מורגנשטרן

בלו הרפניסט ׀ צילום: עופר חג'יוב



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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שוק ה רשות  עם  פגישה  התקיימה  שבוע 
בנושא  בירושלים  וחיסכון  ביטוח  ההון, 
אישור קיום ביטוח. בפגישה נכחו סוכני 
הביטוח שלמה אפלר, גיל סופר, ישראל גרטי יו"ר 
גלאגוס,  אבנר  בלשכה,  אלמנטרי  ביטוח  ועדת 
ויפת בקשי יו"ר מחוז הדרום בלשכה וחבר הוועד 

המנהל.
בישיבה העלו נציגי הלשכה קשיים שהתעוררו 
בדצמבר  ביטוח  קיום  אישור  חוזר  כניסת  לאחר 
2019;  כל אחד מחברי הלשכה שיקף את הנקודות 
היועצים  מול  בהתנהלות  נתקל  הוא  בהן  בחוזר 
ומול חברות הביטוח מתוך מטרה לתקן את החוזר 
הפעילות  את  שישקף  פרקטי  לניסוח  ולהביא 
השוטפת של הסוכנים בנוגע לאישור קיום ביטוח.
בסיום הפגישה נמסר כי רשות שוק ההון תבחן 
נציגי  שהעלו  להערות  בהתאמה  הדברים  את 

הלשכה.
ליאור  סו"ב  הביטוח  סוכני  נשיא לשכת  לדברי 
בתחום  אחיד  ביטוח  קיום  אישור  נושא  רוזנפלד, 
העסקי מעסיק את הלשכה כבר למעלה משנתיים. 
"ההישג של הוועדה האלמנטארית הוא גדול ויחד 
עם זאת אנחנו קשובים לציבור הסוכנים ואני סומך 
ידי על יו"ר וחברי הוועדה האלמנטארית ועל חבר 
האוצר  מול  שיתנהלו  בקשי  יפת  המנהל  הוועד 
ביותר.  המקצועית  בצורה  האישור  את  לשפר 
שהנקודות  היה  וניכר  עניינית  הייתה  הפגישה 
חווים  אותם  הקשיים  את  משקפות  שהועלו 
מורכבות  דרישות  למול  ביומיום  הביטוח  סוכני 

ומאתגרות מצד גורמים כאלה ואחרים בענף".

למנוע עקיפת הוראות החוזר
עושה  בראשותי  "הוועדה  מסר:  גרטי  סו"ב 
לילות כימים לטובת ציבור סוכני הביטוח בתחום 
לא  שינויים  היו  האחרונה  בשנה  האלמנטרי. 
החוזר  בדוגמת  אור  קרן  גם  אך  בענף  פשוטים 

לקיום אישור ביטוח. 
"בפגישה שנערכה יחד עם חבריי מהוועדה ויפת 
יו"ר מחוז הדרום, הצגנו, בין היתר, מספר  בקשי 
בקשות לרבות דרישה לאכוף ולפעול נגד גורמים 
משנים  או  מוסיפים  אשר  ר.מ.(  ביטוח.  )יועצי 
לנספחי  דרישות  שלהם  ההתקשרות  בהסכמי 
דרישות  כי  לחתום  דורשים  או  משפטי  תצהיר 
ידי חברות  הביטוח בחוזה תואמים את הניתן על 

הביטוח, וזאת תוך עקיפת הוראות החוזר.
נותן  אינו  הקיימת  במתכונת  האישור  כי  "ציינו 
ואינו מאפשר למזמין לקבל אישור מספק לצרכיו 
ומאידך, המבטחים מנסים לנצל את הסיטואציה כדי 

לצמצם עד כמה שניתן את מחויבויותיהם, על פי 
רואה  בראשותי  הוועדה  כי  יודגש  בחוזר.  המפרט 
לנגד עיניה את טובת המבוטח, וכי בגלל שלא ניתן 

להרחיב את הכיסויים חברות הביטוח נמנעות מכך, 
למשל ציינו ביטול חריגים, העברנו דוגמאות ואנו 
לשם  קשובות  אוזניים  על  נפלו  דברינו  כי  תקווה 

תיקון המצב ושיפורו לטובת הציבור", סיכם גרטי.
ידי  על  לישיבה  "הוזמנתי  מוסיף:  בקשי  סו"ב 
מאוד  התרשמתי  אלמנטרי.  לביטוח  הוועדה  יו"ר 
חברי  ידי  על  ביטוי  לידי  שבאה  מהמקצועיות 

הוועדה האלמנטארית.
סיימנו את הפגישה עם תחושה  שנציגי הרשות 
ישפרו  ולהערכתי  החברים  את  רב  בקשב  שמעו 
את אישור קיום הביטוח על מנת שיהפוך לאישור 
אחד  מצד  הנדרשים  לכיסויים  ביטוח  שייתן 
ואפשרות לסוכני הבטוח לספק את הנדרש על ידי 

לקוחותיהם, מן הצד השני.
הם  שהשיפורים  הדגשנו  ואנוכי  הוועדה  חברי 
לטובת ציבור הלקוחות וסוכני הביטוח, וימנעו אי 

הבנות עם חברות הביטוח.
בהזדמנות זו אני מבקש להודות לחברי הוועדה 
זה  'בשביל  אותו:  מצטט  ואני  גרטי  בראשות 
נבחרנו, וזה ביטוי לעשייה למען ציבור הסוכנים 

והלקוחות'".

 הישג ללשכה: רשות שוק ההון תבחן את 
הערות הלשכה בנושא חוזר אישור קיום ביטוח

בפגישה שנערכה עם רשות שוק ההון העלו נציגי הלשכה את הקשיים הקיימים ביישום החוזר 
וביקשו לאכוף ולפעול נגד גורמים שעוקפים את הוראותיו < רונית מורגנשטרן

בקשי וגרטי | צילומים: גיא קרן, באדיבות הלשכה

גרטי: "אנחנו עובדים קשה 
לטובת הסוכנים בתחום 

האלמנטרי. בשנה האחרונה 
היו שינויים לא פשוטים 
בענף אך גם קרן אור 
 בדוגמת החוזר לקיום 

אישור ביטוח"
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ד"ר מ הביטוח  חברות  איגוד  נכ"ל 
גיל  האיגוד  וסמנכ"ל  רוטקופף  גיא 
שעבר  השבוע  במהלך  הגיעו  סלומון 
לביקור עבודה בלשכה ומפגש עם בכירי הלשכה. 
בין  עסק  המפגש  העסקיים,  ההגבלים  במגבלות 
והצפויים של הלשכה  הנוכחיים  היתר, במאבקים 
האשראי  חברות  רצון  וביניהם  הבאים  בחודשים 
של  הישירה  המכירה  הביטוח,  לתחום  להכנס 
בתחום  להתרחב  החולים  קופות  וכוונת  החברות 
הרגולציה.  חוזרי  על  וכן  לחו"ל  נסיעות  ביטוחי 
ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא  השתתפו  בפגישה 
יועמ"ש  ארבל,  מוטי  הלשכה  מנכ"ל  רוזנפלד, 
הדרום  מחוז  יו"ר  אברהם,  בן  עדי  עו"ד  הלשכה 
ליאור  סו"ב  הנשיא  ומ"מ  וסגן  בקשי,  יפת  סו"ב 

הורנצ'יק.
בסיום המפגש החליטו הצדדים להמשיך בסיעור 
בין  הקשר  את  לחזק  מנת  על  וחשיבה  מוחות 
ואיגוד  ביטוח  סוכני  לשכת  לסוכנים.  החברות 
נושאים  במספר  פעולה  משתפים  הביטוח  חברות 

והנהלת האיגוד היא אורחת קבע בכנסי הלשכה.

קשרי עבודה הדוקים
חברות  איגוד  מנכ"ל  מסר  הפגישה  בעקבות 
סוכני  בלשכת  לביקור  להגיע  "שמחתי  הביטוח: 

מצוינים  עבודה  קשרי  לאיגוד  יש  עמה  ביטוח 
והערכה רבה לנשיא הלשכה. אני מוקיר את הנהגת 
הלשכה שמצידה עושה עבודה נאמנה בשמירה על 
איכות עבודת סוכן הביטוח, דבר החשוב גם לחברות 
לסוכנים  הניתן  ככל  נסייע  המבוטחים.  ולציבור 
שהם אוטוריטה מקצועית חשובה לציבור בישראל".

דעות  מכלול  ושמיעת  "חשיבה  הלשכה:  נשיא 
היצרנים  הביטוח,  בשוק  מרכזיים  של שני שחקנים 
ציבור  למען  בעיקר  מבורך  דבר  היא  והסוכנים 
המבוטחים שצריך בסופו של דבר לקבל את המוצר, 

השירות, הייעוץ, וההכוונה הטובים ביותר ובשיחות 
כאלו תמיד מוצאים רעיונות ואפיקי פעולה נכונים. 
הקשר שלנו עם חברות הביטוח חשוב לנו ולהם מאוד 

ולכן חשוב שיתוף הפעולה הזה".
מ"מ וסגן נשיא הלשכה הוסיף: "שמחנו לארח את 
על  שמירה  בלשכה.  הביטוח  חברות  איגוד  מנכ"ל 
קשרי העבודה ההדוקים שלנו עם גורמים משפיעים 
הצפנו  בפעילותנו.  יסוד  אבן  בעיני  היא  במשק 
בפגישה את הנושאים החשובים העומדים על סדר 

יומו של הענף בצל האירועים הפוקדים אותנו".

"הסוכנים הם אוטוריטה מקצועית חשובה 
לציבור – נסייע להם ככל שניתן"

כך לדברי מנכ"ל איגוד חברות הביטוח בפגישה שנערכה  עם הנהגת הלשכה # נשיא הלשכה: "הקשר 
עם חברות הביטוח חשוב לנו ולהן, ולכן השת"פ הזה משמעותי מאוד" < רונית מורגנשטרן

משמאל רוטקופף, רוזנפלד, ארבל, בקשי הורנצ'יק וסלומון | צילום: באדיבות הלשכה

חברי הוועד המנהל,
 תודה על קבלת החלטה אחראית פה אחד לדחיית כנס אילת.

 בריאות הסוכנים, האמנים, המרצים, עובדי הלשכה ואנשי התפעול  היא מעל הכל.
 ליאור רוזנפלד,ניפגש בקרוב בכנס המשולש באווירה טובה יותר.

נשיא הלשכה, יו"ר הוועד המנהל

יין
שט

וינ
ן ו

 ח
ב:

צו
עי



| 12 במרץ 112020  02  02  02  02  02  בריאות | טיפול בלקוחות

האחראי לכספם של כ פנסיוני  ביטוח  סוכן 
לקוחותיי דרך מכשירים פיננסיים שונים 
לפיננסים  הוועדה  במסגרת  ובתפקידי 
בלשכה, אני פוגש ומקבל טלפונים מסוכנים רבים 
המוטרדים ממצב שווקי ההון על תיקי ההשקעות 
כספים  ניוד  כדאיות  על שאלות  לקוחותיהם,  של 
הזו.  לאפיקי השקעה שמרניים או על פדיון בעת 
חלק מהשיחות מאתגרות מקצועית שהרי יש לבחון 
וכאיגוד מקצועי עלינו להמשיך  כל מקרה לגופו 
לתת מענה מקצועי ללקוחותינו ולשמור על אמון 

המשקיעים במוצרים.
מביא  מפלה  הכולל  כלכלי  משבר  כל  לא  א. 
כלכלי  משבר  כל  ולא  ההון  שוקי  של  ל"קריסה" 

יביא בהכרח למיתון.
 2008 שנת  של  הגדול  הכלכלי  למשבר  בניגוד 
היה  הוא  ממשלתי,  סיוע  והצריך  למיתון  שהביא 
בעיקר  שנבע  מתמשך  כלכלי  כשל  של  תוצר 
שהעניקו  בנקים  של  פזיזה  פיננסית  מהתנהלות 
אנחנו  הפעם  ללקוחות,  מידי אשראי  רבה  בקלות 
בעיצומו של משבר בריאותי עולמי, לא צפוי, אשר 
בהכרח  כי  אומר  אינו  בקרוב,  ייפתר  לא  אם  גם 
עומדת להתפוצץ בועה כלשהי וכי לא כל קריסה 

אומרת אבדון מוחלט.
ותמונות  בינלאומיים  פרסומים  ב. 

מציגים  ברשתות  שעלו  מסין 
התאוששות  של  תמונה 
שזו  לזכור  יש  אבל  איטית. 
שאיטליה  בזמן  התאוששות 
כולה נכנסה לבידוד כדי לבלום 
המגיפה.  התפשטות  קצב  את 

לעומת איטליה, נראה שסין, שם 
לתפקד  חוזרת  התפרצה,  המגפה 

שהמפעלים  העלו  פרסומים  בהדרגה. 
ויוצאו  נשלחו  הזמנות  לייצור,  חזרו 
עיכובים  אחרות.  במדינות  לצרכנים 

בשילוחים הורגשו בכל העולם אבל עדיין סחורות 
כי  הודיעו  בסין  שונים  מחוזות  בעולם.  משונעות 
ורכבות  אוטובוסים  שכר,  טיסות  מסבסדות  הן 
הנתונים  לפי  לכן,  עבודתם.  למקומות  לעובדים 
מהירה  להתאוששות  היא  התקווה  המפורסמים, 

ובלימה של המגיפה.
ג. מעבר ממסלול השקעה אחד לשני עשוי לגרום 
לתיק ההשקעות נזק כספי. המעוניינים לנייד את 
לפדות  או  יותר שמרניים  כספם לאפיקי השקעה 

של  היעלמותה  עד  הצבורה  היתרה  את 
הקורונה, עשויים להסתכן בכך שלא 
אפיק  אל  חזרה  לשוב  מתי  יידעו 
ההשקעה ממנו יצאו כדי להחזיר 

את ההפסד.
ד. פיזור נכסים בתיק השקעות 
ויש  משמעותי,  כלי  הוא 
המשמש  קריטי,  שיגידו 
ירידות  על  להגן  כדי  משקיעים 
בתיק ההשקעות. כמו שאנו חווים 
אפילו  הקורונה,  מגיפת  עם  עכשיו 
בשווקי  המובילים  מהמדדים  שחלק 
ההון יורדים במעל 10% וחלק מהמניות 
יורדות באחוזים גבוהים בהרבה, פיזור נכסים בתיק 
השקעות אמור להקטין את הסיכון של המשקיעים 
בכך ששאר המוצרים בתיק ייתנו באלאנס לרכיב 

הפיננסי שירד.
ומחייב  עצמו  בעיני  עומד  השקעות  תיק  כל 
בדיקה מקצועית ובירור צרכים. ישנם משקיעים 
המעדיפים השקעות לטווח קצר וישנם המעדיפים 
סיכון  רמת  עם  המעדיפים  ישנם  הרחוק,  לטווח 

גבוהה וישנם המעדיפים השקעה סולידית.

הקורונה ולקוחות מודאגים 
הלקוחות מבוהלים בעקבות משבר הקורונה? סו"ב לידור לבקוביץ, סגן יו"ר הוועדה הפיננסית בלשכה, 

הכין עבורכם כמה נתונים שתוכלו למסור ללקוחות המודאגים מעתיד כספם < 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

1
2
3

ביטוחי הבריאות של הראל,
הרבה יותר מכיסוי ביטוחי.

מקצוענות חדשנות מחויבות

לידור לבקוביץ  | צילום: 
באדיבות הלשכה
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סוכנויות  חיש־לידור  סמנכ"ל  סופר,  גיל  שם: 
האלמנטרית  בוועדה  וחבר  ברק  בבני  לביטוח 

של הלשכה.

מצב משפחתי: נשוי + 3
מגורים: רמת פולג, נתניה

השכלה: תואר שני במנהל עסקים ותואר ראשון 
בכלכלה ומדעי המדינה מאוניברסיטת תל אביב. 

בוגר קורס גישור במכללה לפיננסים וביטוח.

ותק: עובד בענף משנת 1992.

קורא  רץ,  וגם  כושר  בחדר  מתאמן  תחביבים: 
ספרים ואוהב לצפות בסדרות.

ולהבין  עושה  מה שאתה  "לאהוב  בחיים:  מוטו 
ישנם  אם  גם  ארוכים.  למרחקים  הינה  שהריצה 

תגיע  והתמדה  חריצות  בזכות   – בדרך  קשיים 

ליעד".

איך אתה רואה את עתיד סוכן הביטוח?
 – להישאר'  בשביל  כאן  ש'הסוכנים  יודע  “אני 

לאורך כל שנותיי בענף חוויתי את השינויים ואת 

ציבור  על  מאיימות  נראו  שלעיתים  הרפורמות 

השכילו  הסוכנים  יום  של  בסופו  אך  הסוכנים, 

עצמם  את  ולהמציא  לשינויים  עצמם  להתאים 

כל פעם מחדש. דווקא בעידן הדיגיטלי יש מקום 

ילווה  אשר  המקצועי  הסוכן  חשיבות  להדגשת 

כלים  שילוב  תוך  אישי  באופן  המבוטחים  את 

השוואה,  ותוכנות  סימולטורים  כגון:  דיגיטליים 

השונים  המדיה  בכלי  רלבנטיים  עדכונים  הפצת 

ועוד. 

בצורה  לעבוד  חייבים  הזה  בעידן  "דווקא 

עם  הן  פגישות  ולתאם  ומסודרת  שיטתית 

לקוחות חדשים והן עם לקוחות קיימים לצורך 

בעידן  גם  לדעתי  הקשר.  ושימור  התעדכנות 

עדיין  הרכב,  בענף  הדיגיטליים  המסלולים 

מקומו ותפקידו של הסוכן נחוץ ביותר גם בשלב 

במהלכו  ביטוחי  אירוע  בעת  וכמובן,  התמחור. 

מול  אותו  ומייצג  המבוטח  את  מלווה  הסוכן 

חברת הביטוח".

מה תפקיד הלשכה בשמירת מעמד הסוכן?
לדאוג  וראשונה  בראש  הלשכה  של  "תפקידה 

הזמן  כל  ולשאוף  הסוכנים  להתמקצעות 

תחומי  בכל  המקצועית  רמתם  את  להעלות 

הביטוח באמצעות קורסים, השתלמויות וכנסים 

מקצועיים. בימים אלה נערך קורס סייבר אשר 

תוכנן על ידי הוועדה האלמנטרית בשיתוף עם 

מערך הסייבר הלאומי של מדינת ישראל ואשר 

מקנה למשתתפים בו ידע וכלים מקצועיים אשר 

בתחום  שינוי  סוכני  להוות  יוכלו  באמצעותם 

למודעות  נכנסו  לא  שעדיין  הסייבר,  ביטוחי 

כל הלקוחות העסקיים. בנוסף, הלשכה עובדת 

גורמי הפיקוח במשרד האוצר  בקשר רציף עם 

במטרה לפתור בעיות ולקדם נושאים חשובים".  

מה אתה ממליץ לסוכנים כמוך?
עושים.  שאתם  מה  ואת  הלקוחות  את  "תאהבו 

ברגע שאתה עושה משהו באהבה הלקוח מרגיש 

את זה. חשוב מאוד להתעדכן ולשמור על רמה 

מקצועית גבוהה הן במוצרי הביטוח והן בכלים 

התפעוליים במשרד הסוכן כגון: שימוש בתוכנת 

ניהול, סימולטורים וכיו"ב".

"תאהבו את הלקוחות ואת מה שאתם עושים"
בכל שבוע יאיר הזרקור של "ביטוח ופיננסים" על פעיל לשכה שכדאי שתכירו

סופר “חייבים לעבוד בצורה שיטתית ומסודרת״ | 
צילום: באדיבות המצולם

 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
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 “הופתעתי לטובה מלקיחת האחריות 
על סוכנים צעירים בלשכה”

סו”ב יונתן דהן, בעלים של סוכנות בצרפת וסוכן אלמנטרי בישראל: “סוכן הביטוח הוא 
הקשר האנושי והקו הראשון בין חברות הביטוח למבוטח”

סוכן צעיר

מדור | סוכן צעיר

גיל: 35 
מצב משפחתי: נשוי +2
ותק: כ־10 שנים בתחום

למה בחרת במקצוע הזה? 
"גדלתי, אפשר לומר לבד, ללא אבא, ואמא 

שעבדה קשה לפרנס את הבית; הרעיון של בניית 
עסק שסובב סביב בניית מערכת יחסים של אמון 

עם הלקוחות, מקצוענות וכמובן שירות - מניע 
אותי”.

האם נתקלת בקשיים בתחילת דרכך המקצועית? 
״למרות הוותק שלי כמנהל סוכנות בצרפת עם 

השותף שלי, אני נאלץ להכנס שוב לנעלי הסוכן 
הצעיר עם הפעילות בישראל, ללמוד שוב את 
סיבוכי הקשיים הרגולטורים, התאמת המערך 

הקיים לשוק המקומי ובניית קשרים חזקים עם 
בעלי המוצרים המקומיים״.

איך אתה רואה את תרומת הלשכה בסיוע 
לסוכנים?

"אישית, זכיתי לליווי מצד קרן מלאך מהלשכה 
לאחר פוסט שפירסמתי באחת הקבוצות ברשת. 

לא ציפיתי לכזו לקיחת אחריות על סוכנים 
חדשים מצד הלשכה והופתעתי לטובה.

“כמו בכל תחום, תפקיד הלשכה חשוב על מנת 
לשמר את רמת המקצוענות של המאוגדים 

תחתיה, על מנת לשמר סף איכות עבודה ואמון 
הציבור כלפי הסוכנים ובמקביל לדאוג לאינטרסים 

המשותפים של הסוכנים מול חברות הביטוח 
והרגולטור, זהו יחס שאינו ניתן לנתק אחד 

מהשני”.

 איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים?
“אנחנו כקבוצה שמונה את הפעילות הצרפתית, 
בית התוכנה והרשיון בישראל, מתקדמים כבר 
בצעדי ענק לכיוון העתיד, עולם הביטוח הופך 

לגלובלי כשחברות כמו AIG, SCOR ועוד הרבה 
פועלות בשוק האירופאי והישראלי, או כשקבוצה 

ענקים כמו APRIL עושה שיתופי פעולה עם הראל 
בקנדה, עוד 10 שנים זה עכשיו”.

 טיפים לסוכנים צעירים כמוך.
להשקיע לטווח הארוך. הצעירים ממהרים, עולם 
הביטוח זה תחום ענק ומבטיח אבל חשוב מאוד 

לקחת את הזמן ולבנות חוויות שירות ללקוח 
בעלת יתרון ואופי. לא לפחד מרגולציה קשה - 
היא הרף המינימלי ומשפרת את תדמית הענף. 

תמיד בחרתי להקשיח את הנדרש ממני, כי תמיד 
נכנסנו לנעלי מקבל השירות״.

 איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
“בימים של אי ודאות כמו היום, אני רואה את 

תפקיד הסוכן רק הולך ומתעצם; הוא הקשר האנושי 
והקו הראשון בין החברות ביטוח ללקוח. עתיד 

הסוכן יהיה עמיד וברור ככל שהסוכן ידע לעמוד 
בשינויים הטכנולוגים, רגולטורים וצרכי השוק”.

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

 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.

דהן. “הלשכה שומרת על הרמה המקצועית של הסוכנים״ 
| צילום: ג'ונתן לוי
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כנס לנבחרת סוכני 
הבריאות והריסק 

של מגדל

מגדל חברה לביטוח ערכה בשבוע 
שעבר כנס ארצי לפתיחת שנה עבור 
130 סוכני סיכונים וסוכני ליבה, חברי 

נבחרת הבריאות והריסק של מגדל 
לשנת 2020.

הכנס התקיים במלון דן קיסריה. נשאו 
דברים: ליאור רביב, משנה למנכ"ל 

מגדל, מנהל חטיבת הלקוחות וערוצי 
ההפצה; גד מילר, סמנכ"ל מנהל 

מכירות ארצי חא"ט, בריאות ופיננסים. 
טל רוזן, מנהלת מכירות ארצית 

בריאות וריסק במגדל; מאיה בירן 
פלס, מנהלת מיזם חוזרים לעבודה 

בעמותת "חלאסרטן"; ד״ר יניב לויתן, 
מרצה מצטיין בטכניון ויועץ לחברות 

המובילות במשק הישראלי.
במסגרת הכנס השיקה מגדל שיתוף 

פעולה מיוחד עם עמותת "חלאסרטן", 
אשר ילווה את פעילותה במהלך שנת 

2020. במסגרת זו, צוידו הסוכנים 
בקיט דיגיטלי שהכינה החברה עבורם 
הכולל את "המדריך לחולה המתחיל", 

אותו קיבלו בהודעת ווטסאפ ומייל 
ייעודי על מנת שיוכלו לתת ערך 

מוסף ללקוחותיהם ביום ניהול תביעה 
אונקולוגית. 

השתתפות עצמית

פורים בתלפיות
סוכנות תלפיות, שבבעלות סו"ב ראובן טיטואני, 

חוגגת פורים בשמונת סניפיה. ליצנים ומשלוחי מנות 
הגיעו בכדי לשמח את הסוכנים בסניפי בני ברק, פתח 
תקווה, חולון, רחובות, נתניה, ירושלים, חיפה ומודיעין.

צו השעה: ציידו את עובדי המשרד 
באמצעים לעבודה מהבית 

עם התפשטות נגיף הקורונה, חשוב להתכונן לתרחיש בו העובדים מנועים מהגעה למשרד # ממתן 
הרשאות לתוכנות ועד חלוקת מחשבים ניידים: כך תתכוננו למצב הזה < סו"ב עמוס גואטה

סוכני א מקצוע  של  היתרונות  חד 
לעבוד  האפשרות  הוא  הביטוח 
דיגיטליים,  באמצעים  מרחוק 
רב  יתרון  מוצא  אני  ארוכה  תקופה  וכבר 
ברעיון המשרד המבוזר, או מה שמוכר יותר 
לבעיית  יעיל  כפתרון  מהבית',  כ'עבודה 
הארוכות  והנסיעות  בדרכים  הפקקים 

למשרד.
כעת, עם ההתפרצות העולמית של מגיפת 
הזה  הרעיון  לישראל,  והגעתה  הקורונה 

עלול להפוך מאופציה וברירה לצו השעה.
מוגבלים  יהיו  המשרד  עובדי  שבו  מצב 
מלהגיע לעבודה בשל החובה להיות בבידוד 
עבודת  את  להשבית  שעלול  מצב  הוא 
המשרד ולגרום לבעיות קשות בעבודה מול 

טיפול  פוליסות,  חידושי  הרבדים:  בכל  הלקוחות 
בתביעות ועוד.

לכן הפתרון לכך הוא הכנה מראש ולא המתנה 
מחשבים  להכין  חשוב  בעיה.  שתתעורר  לרגע 

כאלה  המשרד,  עובדי  של  בבתיהם  ייעודיים 
וההרשאות  המשרד  תוכנות  כל  את  המריצים 
מאובטחים  להיות  חייבים  המחשבים  המתאימות. 
ולא אלה שהילדים מריצים עליהם משחקי מחשב 

בסגנון פורטנייט.

מחשבים ניידים
הרבה  אך  יקר  יותר  גם פתרון קצת  ישנו 
יותר בטוח: הכנה מראש של מחשבים ניידים 
עובדי  בכמות  המתאימות  התוכנות  עם 
מקבל  לבידוד  שנכנס  עובד  כל  המשרד. 
ובסיום  מהבית  שיעבוד  כדי  נייד  מחשב 
דומה  רעיון  למשרד,  מחזיר  הוא  הבידוד 
הגדולות  הביטוח  מסוכנויות  באחת  ננקט 

במרכז והם כבר נערכו לכך.
בעידן הווטסאפ כמעט ואין צורך בתוכנות 
מישהו  אם  אבל  ועידה,  שיחות  עבור  וידאו 
יש  הזה  בתחום  גם  חשיבות  בכך  רואה 

להתכונן מראש.
ישמחו  הלשכה  של  הטכנולוגיה  ועדת  חברי 

לעמוד לשירותכם בכל שאלה.
בלשכת  הטכנולוגיה  ועדת  יו"ר  הוא  הכותב 

סוכני ביטוח לם
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כל עובד שנכנס לבידוד מקבל מחשב נייד כדי שיעבוד מהבית
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האם שוק ההון קורס? ממש לא!
האקטואר רועי פולניצר מסביר מדוע שוק ההון לא באמת קורס, ממליץ לשמור על ההשקעות 

הקיימות ואף להגדיל אותן ובעיקר - לא להכנס לפאניקה ולא לקבל החלטות פזיזות 

בחריפות ב יורד  המניות  שוק  בהם  ימים 
וגורם  הקורונה  וירוס  מאפקט  כתוצאה 
ההשקעות,  לתיקי  כואבים  הפסדים 
ובעיקר ביום כמו היום )9.3.2020( שבו מדד ת"א 35 
של 35 המניות הגדולות ביותר במשק יורד בכ־6.5% 
ומדד התל־בונד 40 של 40 אגרות החוב הגדולות 
יורד ב־2.2%, כל אחד ואחד בוודאי מתלבט באשר 

למדיניות ההשקעה הנכונה בתנאים אלה.
נאמר כבר בפתיחה כי בעת כזו יש לקבל החלטות 
או  מפאניקה  הנובעות  החלטות  ולא  מפוכחות, 
ניתוחים  ועל  עובדות  על  להתבסס  אלא  שמועות 
חפוזות.  להחלטות  להיגרר  אין  לפיכך  כלכליים. 
למשל, אין זו העת לפדות את קופת הגמל ולהפקיד 
זעומה.  בתשואה  שקלי  בחשבון  כסף  אותו  את 
כאקטואר השקעות, אני ממליץ לבחון את ביצועי 
הקופה לאורך זמן ולזכור שבשנים טובות הקופות 
גם  היום  הקופה  פדיון  גבוהות.  תשואות  נותנות 
המס  הטבות  לאובדן  גורם  גם  ההפסד,  את  מקבע 

וגם מונע את הרווחים לכשהשוק יחזור לעליות.
בחינה מקרוב של כל ההתפתחויות בשוק ההון, 
וניתוח כלל התרחישים האפשריים יום־יום ושעה־

כל  אין   – נחרצות  למסקנות  אותי  הביאו  שעה 
בארץ  ביטוח  חברת  או  בנק  של  לקריסה  חשש 
שנה  של  לעין  הנראה  בטווח  מהמשבר  כתוצאה 
ויותר, ובניגוד לאווירה המשודרת בתקשורת אין 
מזה,  יותר  ציבוריות.  חברות  של  לקריסתן  חשש 
המשק  של  האובייקטיביים  הכלכליים  המדדים 

הישראלי הם עדיין מצוינים.

משק יציב
המשברי  שהאפקט  היא  המרכזית  האבחנה 
הציבור  של  מפאניקה  כתוצאה  נוצר  ההון  בשוק 
המשבר  התקשורת.  אמצעי  ידי  על  המתודלקת 
בשוק ההון בארץ אינו מתקיים על רקע ביצועים 
רקע  על  אלא  הציבוריות  החברות  של  כושלים 
חששות מכך שמגיפת הקורונה תשתק את המשק. 
וטוב ולהערכתי  יציב  מצבו של המשק הישראלי 
המשק הישראלי אינו צפוי להיפגע באופן מהותי.

מאחר וכמעט כולנו חשופים לשוק ההון באופן 
מהותי דרך קופות הגמל, קרנות הפנסיה, ביטוחי 
ההשקעות  תיק  ההשתלמות,  קרנות  המנהלים 
ועוד, קורה שבמצב שבו המניע העיקרי בשוק ההון 
סולידיים  שנחשבים  המעוזים  אזי  פאניקה,  הוא 
לכאורה  מתגלים  שלנו  ההשקעות  בתיק  ביותר 
כפגיעים ביותר, וכך אנו רואים הפסדים באגרות 

חוב קונצרניות אפילו בדירוגים הגבוהים ביותר.
שלג  כדור  של  אפקט  בישראל  נוצר  למעשה 
שמאיץ ותופח תחת כוחה של הפאניקה. ברור לכל 

המומחים כי כדור השלג יתנפץ בהגיעו לקרקעית 
התמונה  תתברר   - תעלם  הפאניקה  וכאשר 

האמיתית כפי שהיא.
השנים  בעשרות  שעברנו  המשברים  בכל 
המניות  של  השערים  ירידות  הגיעו  האחרונות, 
לכ־30% עד 40% ולא למעלה מזה )פרט למניות 
הנאסד"ק בשנת 2000 עקב בועת הדוט.קום(. משך 
מי  שנים.  שלוש  עד  כשנתיים  על  עמד  המשבר 
אותם  מכר  ולא  שלו  הערך  ניירות  את  שהחזיק 
כי  ברור  נאה.  ברווח  סיים את המשברים  בהפסד 
המשבר  בתקופת  דווקא  ערך  ניירות  שרכש  מי 
באפט,  וורן  למשל,  אלה  בימים  בגדול.  הרוויח 
קונה  כבר  ביותר  הגדול  האמריקאי  המשקיע 

מניות בהיקפים עצומים בשוק האמריקאי.

ירידת ערך זמנית
ההשקעה  תיק  של  גדול  חלק  כי  לזכור  חשוב 
ירידות  קונצרניות.  רובן  חוב,  אגרות  על  מבוסס 
המחירים באיגרות החוב משקפות את השתלטותה 
הפדיון  ערך  שהלא  ההיגיון,  על  הפאניקה  של 
והריבית הנקובה המשולמת תמורת האג"ח ידועים 
וקבועים מראש. לכן, ירידת ערכו של תיק השקעה 
בשל ירידת מחירי האג"ח היא ירידת ערך זמנית 
וידוע שהתשואה המלאה על איגרת  כאשר ברור 

החוב תתקבל במועדה המתוכנן.

מומולץ לפזר את תיקי ההשקעות ככל האפשר 
במרבית  חוב  אגרות  כ־100  פני  על  )לפחות 
וזאת באמצעות קרנות הנאמנות  תיקי ההשקעה( 
את  פיזרנו  שבו  מצב  יוצרים  כך  סל.  ותעודות 
כי  הסיכון מפני קריסה של חברות. חשוב לזכור 
במצב  וגם  יחסית  סולידי  מוצר  היא  חוב  אגרת 
לאג"ח  ערך  יש  עדיין  קורסת  החברה  בה  קיצוני 
נכסים אשר  חברה משום שיש לחברה  אותה  של 

ישלמו לפחות חלק מהאג"ח. 
של  הפגיעות  את  מראש  ולתכנן  לחשב  רצוי 
התיקים למצבי קטסטרופה. למעשה ניתן לתכנן 
שגם במצב שבו מספר חברות יקרסו עדיין נקבל 
תשואה חיובית לטווח הזמן הבינוני. ניתן להראות 
כי גם במצב שבו 10% מהחברות תגענה לחדלות 
הבלתי  החוב  אגרות  תיק  עדיין  כוללת,  פירעון 
גבוהה  ממוצעת  שנתית  תשואה  ייתן  מדורגות 

מאוד בנוסף להצמדה לאינפלציה.
לסיכום, האם השוק קורס? ממש לא.

הקיימות  ההשקעות  על  לשמור  ממליץ  אני 
מציאות  של  שוק  הוא  השוק   - אותן  להגדיל  ואף 

והזדמנויות.
לקבל  ולא  לפאניקה  להכנס  שלא  ממליץ  אני 
החלטות פזיזות, אשר משמעותן קיבוע הפסד היום 

על חשבון הפקת רווח בעתיד.
הכותב הוא מנכ"ל ומייסד לשכת מעריכי השווי 

 )IAVFA( והאקטוארים הפיננסיים בישראל

shutterstock :לא לתת לפאניקה להשפיע על ניהול ההשקעות הקיימות | צילום
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 הקורונה: טריגר לתיקון מתבקש 
של השווקים

אפילו המגיפה השחורה הביאה עמה פריחה כלכלית ושינוי חברתי ותרבותי < סו"ב תדהר סאטובי

נזקי מים וצנרת – גבולות הכיסוי הביטוחי
עו"ד ארז שניאורסון עם מדריך קצר אך יעיל להתמודדות עם סיכוני מים וגם עם חברת הביטוח

מגיפה השחורה פרצה באמצע המאה ה־13 ה
וכ־25  בסין,  איש  מיליון  כ־35  וקטלה 
 - אירופה  יבשת  מאוכלוסיית  מיליון 

כ־30% מהתושבים ביבשת.
היא גרמה למחסור חמור בעובדים ומחסור גדול 
המגיפה  החקלאיות.  הסחורות  במגוון  יותר  אף 
נמשכה כחמש שנים ובסיומה - כוח העבודה נותר 
על כנו, האבטלה נעלמה, ההשקעה בחינוך עלתה, 
חלק מההשקעה במחקר לפתרון המגיפה דחף דור 
צעיר ונלהב לתחומי לימודי הרפואה, המתמטיקה 

והאומנות.
והביאה  שנולדה  הרנסאנס  תקופת  הייתה  זאת 
עמה פריחה לכלכלת אירופה והעולם כולו. בטווח 
המגיפה   - הכלכלית  ההיסטוריה  ובראי  הארוך 
השחורה הייתה הטריגר לצמיחה כלכלית ולשינוי 

חברתי ותרבותי.
של  התוצאה  אך  מדי,  קיצונית  אולי  ההשוואה 
הכלכלה תהא זהה גם הפעם כאשר נגיף הקורונה 
יחלוף מן העולם עם בוא הקיץ. התיקון בשווקים 
הינו תהליך מתבקש לאחר עשר שנות גאות, הכסף 
הצריכה  והן  האוכלוסייה  הן  למקום,  ממקום  נע 
גדלות והשווקים בסיכומו של דבר יחזרו לעלות.

אם נחזור ל"ביצה המקומית" נראה כי משברים 
הטריגר  ורק  מהצמיחה  נפרד  בלתי  חלק  הינם 

משתנה ממשבר למשבר.
קרס  והשוק  הולאמו  הבנקים   1983 בשנת 

האחדות  ממשלת  ההסדרים.  חוק  חקיקת  לאחר 
ירידת  יצאה לדרך חדשה, דבר שהוביל עמו את 
האינפלציה ואת ירידת האבטלה, גל הפריחה הזה 
ארך כעשר שנים ונמשך עד לשנת 1994. הפעם 
הרגולטור  ידי  על  האשראי  עצירת  היה  הטריגר 

בכדי לעצור רכישת המניות.
שוב  כשנה  ולאחר  בחריפות  הגיבו  השווקים 
מניות  לגלובלי,  הפך  העולם  צמיחה,  גל  החל 
התקשורת, האינטרנט והמכשירים הניידים בישרו 
על עידן חדש בפתח, הגל היה מהפכני והפך את 

העולם כולו לכפר גלובלי אחד.
חברות  מניות  במיוחד,  מהיר  היה  העליות  קצב 
רווח  במכפילי  להיסחר  החלו  הטכנולוגיה 
בדמות  הגיע  הטריגר   2000 שנת  עד  דמיוניים, 

התפוצצה   - ולבסוף  הטכנולוגיה  מניות  בועת 
הבועה והשוק עבר למצב תיקון למשך שנה.

המשקיעים חיפשו חוף מבטחים והשקיעו בנדל"ן, 
שנים  כשמונה  ונמשך  תאוצה  צבר  החדש  הגל 
והפעם הטריגר היה מחנק אשראי והלוואות מגבות. 
לאחר   ,2008 בשנת  התפוצץ  הסאב־פריים  משבר 
לעלות  חזרו  הם   - בשווקים  שנה  חצי  של  ירידה 
במשך עשור שלם על אף מהמורות קטנות בדרך 

בדמות מלחמות סחר, ברקזיט ואשראי מנופח.
"המחט  או  לתיקון  הטריגר  הוא  הקורונה  משבר 
התורנית" לפיצוץ הבועה בה אנו חיים כיום. בסיום 
התיקון, השווקים ייצאו לדרך חדשה וזוהי מחזוריותם 
ותיאוריות  מיותרת  הפאניקה  לכן,  השווקים.  של 

האפוקליפסה יחכו לפעם נוספת.
גם אנו, בתור אנשי מקצוע הממונים על חסכונות 
את  לגדר  משבר  בתקופות  יכולים  הציבור, 
ההשקעות על ידי השקעה בנכסים בלתי סחירים 
המניבים תשואה מובטחת ללא תלות בשוק ההון.

ההשקעה  במסלול  גם  לביצוע  ניתן  השינוי 
למשקיעים שהקופות שלהם עומדות לפני מימוש 

בטווח הקצר.
על  לאיים  בכדי  בו  אין  עצמו  הקורונה  וירוס 
בעיות  של  לתיקונן  הטריגר  הוא  אלא  השווקים 

נוספות שבסיומן ייצאו השווקים לדרך חדשה.
הפיננסית בלשכה,  הוועדה  הוא חבר  הכותב 

מרצה לביטוח ושוק ההון

שוב להבדיל בין שני סוגים של פוליסות. ח
פוליסות עסקיות, שבהן קיימים הבדלים 
בהיקף וסוג הכיסוי בין פוליסה לפוליסה, 
התקנית  לפוליסה  שכפופה  דירה,  פוליסת  ולבין 
ההון.  שוק  על  הממונה  ידי  על  מנוסחת  אשר 
להוסיף  יכולה  הביטוח  חברת  התקנית  בפוליסה 

על הכיסוי, אך לא יכולה לגרוע ממנו.
שגם  וקובעת  דירה,  מגדירה  התקנית  הפוליסה 
החצר, שערים, גדרות וכיו"ב, כלולים בכיסוי. בכל 
הנוגע לנזקי מים וצנרת, מקרה הביטוח בדירה או 
בית פרטי יכולים להיות, בין היתר, רוח בעוצמה 
של מעל 30 קשר כולל גשם, שלג או ברד, שטפון, 
אולם אין כיסוי לחדירת מים )חלחול( דרך קירות 

ותקרות.

אז  מים,  סיכוני  הרחבת  לפוליסה  נוספה  אם 
הכיסוי הביטוחי כולל גם הימלטות או דליפה של 
לב  אינסטלציה. חשוב מאוד לשים  מים ממתקני 
שהמועד הקובע הוא מועד גילוי הנזק, ולא מועד 
משוער של תחילת הנזילה. כמו כן, חשוב לזכור 

שאין כאן דרישה לנזק תאונתי פתאומי.
ביטוחי  כיסוי  קיים  התקנית,  הפוליסה  פי  על 
גם לנזק כתוצאה מנזילה שמקורה בדירה אחרת 
חברת  אולם  משותף,  בבית  משותף  רכוש  או 
למקרה  הזה  הכיסוי  את  להגביל  יכולה  הביטוח 

אחד בשנה.
טענות דחיה רבות של חברות ביטוח הן מטעות, 

ולא צריך לקבל אותן ולהסתפק בהן:
ליקויי בניה – חברת הביטוח ביטחה את הדירה 

AS IS, ועל כן, הטענה לא רלוונטית.
איטום לקוי – אין כזה חריג בפוליסה התקנית. 

מדובר בהמצאה של חברות ביטוח.
בתקן  הקבועים   6%  – נמוך  רטיבות  שיעור 
ולא  והריצוף,  הבניה  לשלב  מתייחסים  הישראלי 

לדירה קיימת, שצריכה להיות יבשה.
קיומה של רטיבות בקירות ומתחת לריצוף היא 
מסוכנת לבריאות ויוצרת נזקים קונסטרוקטיביים. 
ויש לדרוש  ייבוש הוא פתרון רע,  ברוב המקרים 
ריצוף  החלפת  המשקף  בסכום  ביטוח  תגמולי 
וייבוש הבטון, כולל חיטוי במקרה של נזילת ביוב.

הכותב עומד בראש משרד עו"ד א. שניאורסון, 
דיאב ושות'
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דעה | פוליסת דירה
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 מסתכלים על התמונה המלאה: כך תפיקו 
יותר מסקנות ממערכות המידע שלכם

אין ספק שעומס העבודה משפיע על מקצועיות הסוכן, אך שימוש נכון בתוכנות 
שונות עשוי לסייע בביצוע בקרה אפקטיבית ובניהול נכון של משרד הסוכן # 

הכירו את היתרונות בשימוש בתוכנות ניהול הנתונים< דניאל לימור 

זמן כ בזמן:  במחסור  נתקל  אחד  ל 
לקוחות  מול   follow up לעשות 
בכל  סדר  לעשות  זמן  העובדים,  ומול 
הנתונים שיש לנו בסביבת העבודה, זמן לקבוע 
סדרי עדיפויות ולכוון את העובדים כך שיעבדו 

על הנושאים החשובים ביותר.
והבעיות  היומיומיות  השוטפות  המינהלות 
גוזלות  שולחנכם  על  שצצות  הפתאומיות 
פוגעות  ועקיף  ישיר  ובאופן  זמנכם  עיקר  את 

במקצוענות שלכם.
לקבצים  שמוזן  מידע  הרבה  יש  עסק  בכל 
ולמערכות מידע שונות אולם במרבית המקרים 
ברורה  תמונה  לקבלת  מתחבר  אינו  זה  מידע 
אנו  ממנו.  מוסף  ערך  הפקת  ואין  העסק  של 
השונות,  המערכות  של  ל"עבדים"  הופכים 

משקיעים זמן רב בהזנת נתונים אבל לא מפיקים 
מכך תובנות עסקיות. המידע הרב שנמצא אצלנו 

לא מתורגם לידע ושיפור בקבלת החלטות.
אז מה אפשר לעשות כדי לנצל את זמן העבודה 
באיכות וביעילות ולהפיק את המירב מהנתונים 

עלינו  שבו  המקום  המידע?  במערכות  שיש 
כללי  מושג  זהו   .back officeה־ הוא  להתמקד 
בלידים,  טיפול   – נושאים  של  רב  מגוון  המכיל 
מעקב אחר תביעות, מעקב אחר פניות פתוחות, 
מעקב אחר מכירות, חישובי שכר שונים הקשורים 

או  לקוחות  של  הרווחיות  בחינת  לתפוקות, 
מוצרים.

בין אם יש לכם עשרות מבוטחים או עשרות 
אלפי מבוטחים, כדאי שיהיו לכם כלים לניהול 
המידע ולביצוע בקרה שתכליתה היא מהירות 

התגובה והשירותיות מול הלקוחות.
חשוב לייצר בקרה שתוודא שלא תדברו עם 
לקוח ארבע פעמים בגין כל מוצר שאתם רוצים 
כפתור  בלחיצת  שתעזור  בקרה  לו;  למכור 
לקבל את הסטטוס של כל הנושאים הפתוחים 
פעילות,  פוליסות  לדוגמה:  לקוח.  מול 
התכתבויות  היסטוריית  שבוטלו,  פוליסות 
עם הלקוח; כלי שיציף לנו פוטנציאל שגלום 
כבר  ללקוח  אם  לדוגמה:  הקיימים,  בלקוחות 
ביטוח  לו  להציע   - מבנה  ביטוח  אצלכם  יש 
על  שתתריע  בקרה  רכב;  ביטוח  אף  ואולי  חיים 
מועדי סיום פוליסות ללקוחות קיימים; בקרה על 
לנו  שתאפשר  בקרה  שלנו;  וההכנסות  ההוצאות 
להרגיש שאנחנו בשליטה על מה שאפשר לשלוט 

בו.
הנסיון הרב שצברתי מאפשר לי לבנות עבורכם 
את  לראות  לכם  שיאפשרו  מחשוביים  כלים 
התמונה הכוללת, לראות מה עובד ומה לא, לראות 
את  לייעל  העבודה,  את  למקד  לא,  ומי  עובד  מי 
הזמן המושקע, לשפר את התדמית מול הלקוחות 

ולסייע בקבלת החלטות.

הסוף לכיבוי השריפות
בעולם של שינויים מהירים, שפע נתונים וצורך 
לעירנות  נדרשים  אנו  מהירה  החלטות  בקבלת 
בין  העסקיים,  הרבדים  בכל  ולאפקטיביות  גבוהה 
לקוחות  שירות  לוגיסטיקה,  תפעול,  בשיווק,  אם 

וניהול הצד הכספי.
שיאפשר  מינימלי  עובדים  למספר  שואפים  אנו 
לנו לבצע את המשימות תוך שמירה על מסגרת 
בלתי  עומס  הינה  לרוב  התוצאה  רזה.  הוצאות 
נגמר של מטלות שוטפות והנחתות בלתי צפויות 
בכיבוי  ממוקדים  שנהיה  לכך  גורם  בפועל  אשר 
שריפות. אם אתם מעוניינים במציאות אחרת שבה 
אנו תופסים בעיות בשורש בשלב מוקדם ומטפלים 

בהן - לשם אוביל אתכם.

הכותב הינו יועץ הלשכה בנושא ניתוח נתונים 
ופיתוח כלי עבודה באקסל לייעול ואוטומציה 

לתהליכי עבודה

כדאי שיהיו לכם כלים לניהול המידע ולביצוע בקרה | צילומים: 
shutterstock, באדיבות המצולם

 אלמנטרי | מידע לסוכנים

חוק הגנת הפרטיות וסוכן הביטוח
< עו"ד יעקב עוז  

דוע סוכני הביטוח היו מעין "יעד מס' מ
1" של הרשות להגנת הפרטיות במשרד 

המשפטים?
מעוגנת  פרטיות  והגנת  מידע  לאבטחת  החובה 
הפרטיות,  הגנת  חוק  במסגרת  שנה  כ־40  מזה 

התשמ"א־1981. 
היום מעט מאוד מאגרי מידע, ברוב  ועד  מאז 
אחראי  מונה  לא   לכך  המחויבים  הארגונים 
"טייס  כי התחום עבד על  ונראה  אבטחת מידע 

אוטומטי". 
אולם, מהעת בה הרשתות החברתיות באינטרנט 
ובאפליקציות הפכו לאח גדול של ממש, שיודע 
היכן אנו נמצאים, מתי, עם מי, מה אוכלים, היכן 
 - אדיש  נשאר  לא  העולם   - קונים  ומה  מבלים 
הפרטיות  הגנת  תקנות  הותקנו   2017 בשנת 
לתוקפן  שנכנסו  התשע"ז־2017  מידע(,  )אבטחת 

ב־2018 )להלן: התקנות(.

התקנות באו לעולם שנה לאחר התקנת התקנות 
 GDPR )General Data Protection באירופה

           )Regulation
על סוכן הביטוח לנקוט במספר צעדים על מנת 

לעמוד בתקנות:
• מילוי שאלון וניתוח מאגר ללא עלות

• רישום מאגרי מידע במשרד המשפטים
• פגישת אפיון

• כתיבת תיק נהלי אבטחת מידע והגנת פרטיות 
)על פי סעיפי החוק והתקנות(

המשרד/חברה/ עובדי  בקרב  הנהלים  הטמעת   •
ארגון/רשות

• ליווי בייצוג מול משרד המשפטים
)PT( ביקורות ובדיקות חדירות חוסן ועמידות •

הכותב הוא יו"ר ועדת והגנת פרטיות ב־ל.ה.ב 
)לשכת ארגוני העצמאים בישראל(



| 12 במרץ 192020  02  02  02  02  02  משולחנו של היועמ"ש

יגעת ומצאת – תאמין
 עו"ד עדי בן אברהם על הקושי הקיים בניהול תביעה מול חברת ביטוח ועל סוכן ביטוח 

 חרוץ שהחליט שגם במציאות כמו שלנו הוא לא מוותר, וקיבל את מלוא מבוקשו 
< עו”ד עדי בן אברהם

חידושים ב על  הרצאתי  שחלף  שבוע 
דיברתי  האלמנטרי.  הביטוח  בעולם 
הפרשנות  ואופן  סלוצקי  הלכת  על 
שאין  העובדה  לאור  לה,  לתת  שיש  המדויק 
על  דיברתי  מצב.  בכל  חלקי  על תשלום  מדובר 
הלכת פיקאלי, שנמצאת בהליכי דיון נוסף בבית 
על  נוספות  רבות  הלכות  ועל  העליון  המשפט 
מנת לתת לסוכנים שהגיעו להרצאה הבנה מלאה 
בשנים  המשפט  בתי  לפסיקת  ביחס  ומדויקת 

האחרונות. 
על  לדבר  אבקש  האלמנטרית,  הפסיקה  ברוח 
ביטוח  חברת  מול  תביעה  בניהול  הקיים  הקושי 
דווקא בתחום של נזק נמוך, אשר חברת הביטוח 
מכירה רק בחלק מהנזק ומותירה את המבוטח עם 
הנזק המועט, תוך שקילת שיקולים של כדאיות 
השבוע  המשפטי.  ההליך  ניהול  עלויות  לאור 
אציג מקרה בו התובע היה סוכן ביטוח אשר רכבו 

ניזוק בתאונת דרכים. 
נהגת  פתחה  ברכבו  הסוכן  של  נסיעה  במהלך 
ופגעה  הדלת  את  הכביש,  בצד  חנה  אשר  רכב, 
על  זמן  באותו  בדיוק  שחלף  הסוכן,  של  ברכבו 

מסלול הנסיעה.
הסוכן, אשר בית המשפט הגדירו כ"בעל ניסיון 
וותק מרובים", פנה לחברת הביטוח של הנהגת, 
תשפה  זו  כי  וביקש  נזקיו  על  שמאי  דו"ח  הציג 
האחריות  שכן  לרכבו  שנגרמו  הנזקים  על  אותו 
על הנהגת. לכאורה מדובר על דיון פשוט ביחס 
כי  להודיע  בחרה  הביטוח  שחברת  אלא  לנזק. 
לא כל הנזקים נבעו מהתאונה שהרי מדובר על 
רכב ישן וחלק מהנזקים היו קודם. הסוכן הופתע 
מהטענה ובחר לא לוותר לחברת הביטוח והגיש 
של  נזק  פער  על  המשפט  לבית  קטנה  תביעה 

כ־5,000 שקל.

נטל ההוכחה
הנהגת  את  לזמן  טרחה  לא  הביטוח,  חברת 
)המבוטחת( כך שגרסת הסוכן לתאונה לא נסתרה 
וטענת חברת הביטוח כי הנהגת פתחה את הדלת 
של  התנועה  חוקר  התקבלה.  לא  קצת"  "ממש 
חברת הביטוח קבע כי הנזקים ברכב הסוכן אינם 
מהתאונה הואיל והצבע לא תואם את צבע הרכב 
של הנהגת, אלא שחברת הביטוח כלל לא הציגה 
מה  לדעת  היה  ניתן  ולא  המשפט  לבית  תמונות 

צבע הרכב של הנהגת. 
ידי  על  זומן  לא  התנועה  חוקר  גם  מכך,  יתרה 
חברת הביטוח להוכיח את טענותיו. אמנם קיימות 
בהיר  צבע  על  המלמדות  הסוכן,  רכב  תמונות 
למול צבע כהה, אך בית המשפט מציין כי אין זה 

בלתי סביר להניח כי ברכב הנהגת היה גם מרכיב 
צבע שחור מלבד צבע הבסיס של הרכב ומשכך 
קובע בית המשפט כי סוגיית הצבע, אין בה כדי 
לתאונה.  קשורים  שאינם  אחרים  נזקים  להוכיח 
את  מקבל  הוא  כי  המשפט  בית  קובע  אלה  מכל 
הנזקים.  עם  ומתיישבת  כהגיונית  הסוכן  גרסת 

בנוסף קובע בית המשפט כי הסוכן הותיר רושם 
מהימן על בית המשפט ואין לקבל את הטענה כי 
הוא פעל לייחס לתאונה נזקים מאירועים קודמים 

במרמה. 
עיון  כי  מדגיש  המשפט  בית  לכך,  מעבר 
ברשימת התביעות שהגיש הסוכן ביחס לתביעות 
ברכבו מלמד כי הוא תמיד הסדיר את כל הנזקים 
של  שהרכב  הטענה  את  לקבל  שאין  כך  ברכבו, 
תוקנו  שלא  והנזקים  קודם  באירוע  נפגע  הסוכן 
להפעיל  דואג  הסוכן  שכן  כעת,  הוצגו  בעבר 
עצמי  נזק  על  מדובר  כאשר  שלו  הפוליסה  את 
ישנם  כאשר  הביטוח  לחברות  תביעה  להגיש  או 

רכבים אשר פגעו ברכבו, לפי הצורך.  
בקשר  הסוכן  שהגיש  התביעות  ברשימת  עיון 

עם פגיעות ברכבו, מלמד כי הסוכן פועל באופן 
יזום כדי להסדיר את כל הנזקים הנגרמים לרכבו. 
רצף התביעות מלמד כשלעצמו על העדר סבירות 
קודם  באירוע  נפגע  הסוכן  רכב  שלפיה  בטענה 
שלא דווח ולא תוקן לפני התאונה. לגבי שיעור 
הנזק קובע בית המשפט כי אין מקום לקבל, לאור 

הערך  ירידת  רכיב  מלוא  את  הרכב,  של  גילו 
חברת  מחייב את  אך  ירידת ערך חלקית,  וקובע 

הביטוח ביתרת הנזקים במלואם.
חברת  של  מבוטחת  אחד,  מצד  נסכם:  בואו 
הביטוח שלא מזומנת לעדות על נסיבות המקרה, 
חוקר התאונות של האירוע שטוען שהנזקים לא 
מגיע לעדות, תמונות  לא  הוא  גם  אך  מהתאונה 
של רכב הנהגת לא מוצגות, ונסיון לטעון לכוונה 
חברת  על  קודמים  נזקים  להשית  הסוכן  של 
שהחליט  חרוץ  ביטוח  סוכן  שני,  ומצד  הביטוח 
וקיבל  יוותר,  לא  הוא  שלנו  כמו  במציאות  שגם 

את מלוא מבוקשו.

הכותב הינו היועמ"ש של לשכת סוכני ביטוח

 הסוכן הותיר רושם מהימן על בית המשפט ואין 
 לקבל את הטענה כי הוא פעל לייחס לתאונה נזקים 

מאירועים קודמים במרמה 
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 shutterstock :סוכן הביטוח פעל באופן יזום והשיג את מבוקשו | צילום
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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

תאגיד לויד’ס: נמשיך לפעול גם 
במקרה של שיבוש הפעילות השוטפת

אגיד לויד’ס, החולש על על ענף ביטוחי המשנה, השלים הכנת תוכנית חירום שתבטיח ת
המשך הפעילות במקרה שמגיפת הקורונה תשבש את הפעילות. תוכנית חירום תופעל 

ותאפשר לבצע את עסקאות החתמות של ביטוחי המשנה באמצעות המערכת האלקטרונית.
הנהלת תאגיד לויד’ס בשיתוף הפעולה עם הארגון הבינלאומי של הברוקרים גיבשו תוכנית 
חירום שתאפשר את הפעילות הסדירה. היא תבוצע באמצעות המערכת האלקטרונית. התאגיד 
דואג לבריאות עובדיו, כך שאם יבוצעו החמרות בלונדון בשל מגיפת הקורונה, לא יהיו שיבושים 

בפעילות לויד’ס.

למרות משבר 
הקורונה – מיזוג 

בענף הביטוח 
העולמי

שמסתמן ל הכלכלי  המשבר  מרות 
נרקם  הקורונה,  ממגיפת  כתוצאה 
 WILLIS גדולים  ברוקרים  שני  של  מיזוג 
 AON  .TOWERS WATSON-ו AON
רוכשת את WILLIS בסכום של 30 מיליארד 

דולר.
המיזוג של שני הברוקרים הגדולים יושלם 
בשנת 2021 כשהבעלות על החברה הממוזגת 
 63%  AON של  המניות  בעלי  בידי  תוחזק 
של  המניות  ובעלי  החדשה  החברה  ממניות 

WILLIS יחזיקו ב־37% מהמניות.
השילוב  כי  אמר  קייס  גרג    AON מנכ”ל 
של שתי החברות יצור פלטפורמה יצירתית 
הנמצאים  לתחומים  חדשים  פתרונות  שתתן 
רוחני,  קניין  השקעות,  סייבר,  כמו  בצמיחה, 

סיכוני האקלים וביטוחי הבריאות.

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של ירון גינדי נשיא לשכת 

יועצי המס בישראל על פטירת אימו  

שרה גינדי ז"ל 
שלא תדע עוד צער

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

דובי פרייס על פטירת אימו  

הדי פרייס ז"ל 
שלא תדע עוד צער
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