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הקלה בתקופת
משבר הקורונה
 הטבה לכללהמבוטחים בזכות
פניה של נשיא
הלשכה לממונה
בעקבות הפניה  -הושגה הארכה של
פוליסות הביטוח שתסיר הרבה דאגות
מציבור המבוטחים והסוכנים  #לחברות
הביטוח קיימת אפשרות רגולטורית
להארכת הפוליסה ,מאז פרסום
הפניה מספר חברות כבר האריכו את
הפוליסות  #רוזנפלד :בעת הזו אנו
פועלים בכל כוחנו למען הציבור
ולמען סוכני הביטוח
> עמ' 2

המאבק
בקורונה
עמ' 10־2

המאבק בקורונה

לשכה מגוייסת

ממשיכים בפרויקט המיוחד :ביטוח
ופיננסים עם עדכונים ,טורים מיוחדים,
ומדריכים לסוכני הביטוח בנושא
משבר הקורונה > עמ' 9־3

חמ״ל מידע לציבור ומדריך
לסוכנים :כל מה שאתם צריכים
לדעת בנושא עדכון הלקוחות
ושימורם > עמ' 3

פונקציה
משמעותית
עוה״ד ג׳ון גבע ושלומי
הדר בטור מיוחד על מעמד
הסוכן בצל המשבר > עמ' 13
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בעקבות פניית נשיא הלשכה :חברות הביטוח
מאריכות בחודש את פוליסות הביטוח
פליסות הביטוח ,שאמורות להתחדש באפריל ,יוארכו בחודש בעקבות פניה של נשיא הלשכה
לממונה  #גרטי פנה למנכ"לי חברות הביטוח בשם הלשכה להקל את תנאי הגבייה
על המבוטחים המחדשים את הביטוחים > רונית מורגנשטרן

נ

אותה ללקוחות .יובהר כי במידת הצורך,
שיא לשכת סוכני ביטוח ,סו״ב ליאור
בהחלפה/ביטול עתידי של תעודות אלו
רוזנפלד ,פנה לממונה על שוק ההון,
החברה לא תדרוש החזרת תעודה מקורית
ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת
ותסתפק בהצהרת לקוח.
בבקשה להורות לחברות הביטוח להפעיל
עוד ציינו במגדל כי “במקרים בהם קיימת
את סעיף  4לחוזר חידוש חוזה הביטוח
בעיה בהפקת תעודת החובה במשרד הסוכן
המאפשר להן רגולטורית להאריך את
ניתן לפנות לצוות ביטוחי חובה לקבלת
הפוליסה ללא הסכמה מוקדמת של הלקוח
תעודה ב־ .PDFביחס לביטול תעודת חובה
לתקופה של  21יום.
שכבר הונפקו ונמסרו בעבר ,מאחר וההגעה
לדברי רוזנפלד ,לחברת הביטוח קיימת
למשרדי החברה כרגע לא אפשרית ,לצורך
אפשרות רגולטורית על פי מתווה מוגדר
ביטול תעודת החובה לא נדרוש קבלת
להאריך את הפוליסה ללא הסכמה מוקדמת
תעודה מקורית בחברה ונסתפק בתצהיר
של הלקוח לתקופה של  21ימים ,כשאם
של הסוכן לפיו קיבל אליו את התעודה
אין הסכמה מוקדמת ,לא תגבה פרמיה אלא
המקורית .מצ”ב נוסח תצהיר על קבלת
לאחר חידוש מוסכם בעקבות תקופת 21
תעודה מקורית במשרד סוכן .לאחר שנחזור
הימים.
לשגרה ,נבקשכם להעביר אלינו במרוכז
"כמי שאמון על חברות הביטוח ,אנחנו
את כל התעודות הללו”.
מבקשים להוציא הנחיה מצד רשות שוק ההון
הראל הודיעה גם היא בתחילת השבוע
לחברות הביטוח לעשות שימוש בסמכותן
לסוכניה כי "למען השקט הנפשי שלכם
על פי החוזר ולהודיע באופן גורף לכלל
ושל לקוחותיכם ולאור המצב במשק והקושי
המבוטחים כי יוענק להם ,למשך  21ימים,
ביצירת קשר עם חלק מהמבוטחים בקשר
לאחר תום תקופת הביטוח ,חידוש אוטומטי
רוזנפלד | צילומים :באדיבות הלשכה ,גיא קרן
עם חידוש פוליסות הביטוח שלהם ,נבקש
של הביטוח ,מתוך תקווה כי עד לסיום
אותם  21ימים ,הציבור יעבור את מצב רוזנפלד :״נסיר מהציבור דאגה אחת לעדכנכם כי נאריך את חידושי אפריל
בפוליסות הביטוח ,בענפים המצוינים להלן,
החרום בו אנו נמצאים ,והמבוטחים
יסיימו מיותרת ,כאשר הם מצויים סגורים
לתקופה נוספת של  30יום וזאת עד ל־30
להסדיר את עניינים הביטוחיים ,מתוך
בבתים עם ילדיהם״
לאפריל  ."2020מדובר על ביטוח רכב רכוש
ידיעה כי באותה תקופת ביטוח מאורכת,
(מקיף או צד ג') ,ביטוח דירה ,ביטוח לבית
עד  21לאפריל  ,2020נסיר מהציבור דאגה
העסק ולמשרד ,וההארכה אינה כוללת ביטוח רכב
אחת מיותרת ,כאשר הם מצויים סגורים בבתים הבית בישראל בימים קשים אלו.
חובה וקולקטיבים.
עם ילדיהם״ ,כתב רוזנפלד במכתבו לממונה.
גם איילון וכלל עדכנו את סוכניהן על הארכה
מאז פרסום הפנייה של רוזנפלד לברקת הודיעו
מגדל הודיעה כי על מנת לסייע לסוכנים אוטומטית של הכיסוי הביטוחי ב־ 30ימים נוספים,
כבר מספר חברות לסוכניהן כי הן יאריכו את
שלא הספיקו או נמנע מהם ליצור קשר עם לסוכנים שלא יספיקו לחדש ביטוחים המסתיימים
חידושי אפריל ,בינתיים בענפים אלמנטריים
לקוחותיהם ,חידושי אפריל בעסקים בתאריך  31במרץ.
בעיקר לעסקים ולפרטיים.
חברות הביטוח אף מייעצות לסוכניהן להגיש
ובדירות יוארכו בחודש ,עד ליום
סו"ב ישראל גרטי ,יו"ר הוועדה
 30לאפריל  .2020חידושי תביעות בצורה דיגיטלית עקב הצמצום המאסיבי
לביטוח אלמנטרי בלשכה ,פנה
אפריל ברכב רכוש יוארכו עד בכוח האדם במשרדי החברות.
לכל מנכ"לי חברות הביטוח בשם
גרטי" :אנחנו שמחים שלאור המצב גם הממונה
ליום  15באפריל  2020ובתנאי
הלשכה להקל את תנאי הגבייה
שתעודת החובה משולמת וגם חברות הביטוח נענו לבקשתנו כדי שנוכל
על המבוטחים המחדשים את
לשרת טוב יותר את הלקוחות בתקופה מרכבת
בחברה.
הביטוחים ,בחודשים הקרובים ועד
תעודות חובה משולמות זו .יש להדגיש ,כי ההארכה לא חלה על ביטוח
לסיום המשבר ,כך שתינתן פריסה
בחברה לא יודפסו ,אלא יש חובה .לגבי ההארכה על ביטוח רכוש  -אני ממליץ
של 8־ 12חודשים לפרמיית הביטוח
להפיק במערכת במשרד הסוכן להשתמש בה רק במקרים בהם המבוטח באמת
בתנאי מזומן ללא הצמדה וללא דמי
תעודת חובה בפורמט  PDFולהעביר אינו זמין".
אשראי ,דבר אשר יקל על התזרים למשקי
גרטי

תביעה דיגיטלית

ביטוח
ופיננסים

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :מוטי ארבל | עורכת ראשית :אושרת קמחזי |
כתיבה :רונית מורגנשטרן | מפיק :יאיר ילין | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין :שי שמש,
טל' 7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילום השער :לעמ | צילומי אילוסטרציהshutterstock :
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״הלשכה מגוייסת למען הסוכנים והציבור״
 1,500תביעות ביטוח ב־ 24שעות  #הלשכה הקימה חמ"ל מידע וסיוע לציבור ופרסמה
מדריך לסוכני הביטוח לעדכון הלקוחות ושימורם > רונית מורגנשטרן

ע

ל פי נתונים שאספה לשכת סוכני
ביטוח מחבריה ,לראשונה מאז פרוץ
מגפת הקורונה ,כ־ 1,500תביעות הוגשו
לחברות הביטוח ב־ 24שעות .מדובר בעיקר
בתביעות ביטוח של תאונות אישיות עם הרחבה
למחלה ואובדן כושר עבודה ,שמבקשים עובדים
בבידוד ,המוכרים לצורך זכאות לימי מחלה לפי
משרד הבריאות ,או חולי קורונה.
בלשכה הוקם חמ"ל מידע וסיוע לציבור בנוגע
לתביעות והפיצויים מחברות הביטוח.
סו״ב ליאור הורנציק ,סגן ומ״מ נשיא הלשכה,
מסר" :כמי שמחזיק סוכנות ביטוח פעילה ,בעיקר
בימי משבר אלו ,אני עדיין מנסה למצוא את הדרך
לפעול בצורה אחראית ומקצועית מול הלקוחות.
אנו פועלים מול לקוחותינו במטרה לתת להם
מענה מקצועי אשר יותאם למצבם ,בין אם זה
בתחום האלמנטרי ובין אם זה בתחום הפנסיוני.
״העלנו בפני הסוכנים מספר נושאים אשר
יכולים לסייע ללקוחות שאינם ערים לפעולות
שהם נדרשים לבצע בפוליסות אשר ברשותם,
וסוכן הביטוח שלהם יכול לסייע להם בהתנהלותם
מול חברות הביטוח ,עד שנעבור את המגיפה אשר
נחתה עלינו".
עו"ד עדי בן אברהם ,יועמ"ש הלשכה ,העומד
מאחורי ניסוח הצעת המכתב ללקוחות מסוכן
הביטוח ,הסביר כי "בימים קשים שכאלה סוכן
הביטוח בא לידי ביטוי בערך שהוא מעניק
ללקוחותיו בסוגיות שונות ,הן ללקוחות הפרטיים
והן ללקוחות שהם בעלי עסקים.
״על הסוכנים להדגיש בפני הלקוחות את הצרכים
המשתנים לאור משבר הקורונה; מעסיק שיש לו
 100עובדים ונאלץ להישאר עם  10עובדים צריך
לעדכן את פוליסת חבות המעבידים שלו ואז ישלם
הרבה פחות .לעומת זאת ,צבעי רכב ,שבימים
רגילים צריך  4,000מיכלי צבע לחודשיים ,וקיבל
אותם לאחרונה ללא אפשרות לעשות בהם שימוש,
הרי שבמחסן שלו יש אלפי מיכלי צבע ,שזה חומר
דליק ,והסיכון לשריפה גבוה יותר .אז צריך לעדכן
את פוליסת ביטוח המלאי״.
להלן נוסח המכתב ללקוחות ,המוצע לנוחות
אלפי סוכני וסוכנות הביטוח חברי הלשכה:
המשק הישראלי עובר בימים אלו תקופה לא
פשוטה ומאוד מתאגרת ,אשר לא פוסחת על אף
אחד מאיתנו.
אנו בסוכנות _________  ,נמצאים כאן
לצידך בדיוק ברגעים המאתגרים הללו ,בשביל
שתעבור את אותם רגעים לא פשוטים עם דאגה

הורנצ׳יק ובן אברהם .להדגיש ללקוחות את הצרכים המשתנים לאור המשבר | צילומים :גיא קרן

אחת פחות בתחום הביטוחי.
לנוחיותך ,ריכזנו עבורך מספר נושאים שאנו
מציעים לך לתת עליהם את הדעת ,כאשר אנו
מדגישים כי מומלץ לפנות אלינו בכל עניין אשר
יחודי לצורכי העסק שלך.

משאבי אנוש:

• עדכן אותנו על עובדים אשר יצאו לחל"ת על
מנת שנסייע לך למול הגופים המוסדיים בעדכון
הסטטוס של אותם עובדים בממשק התשלומים/
בדיווח.
• עדכן אותנו ביחס לסיום העסקתם של עובדים
אשר פוטרו/התפטרו כדי שנתאים את הדיווח
ונתאם מולם פניית שירות מתאימה.

ביטוחי העסק:

• עדכן אותנו אם חל שינוי ביחס לסחורות/
רכוש בעסק.
• התאמת מיגון ,בין היתר ,עקב סגירת עסק/
הגדלת מלאי בעסק/שינוי בסידורי אבטחה.

חבות מעסיקים:

• שינוי מבנה העסקה ,מוביליות ומעבר
להעסקת עובדים מהבית ,שינוי בתהליכי ניהול
העבודה יצריכו עדכון הפוליסה והתאמתה .דבר
איתנו לצורך תיאום מול החברה ביחס לשינוי

הן בהיקף העובדים (ע”ע – משאבי אנוש) וביחס
לאופן הפעילות.

סייבר:

• העברת עובדים להעסקה מהבית עלולה
להוביל לסיכונים ביחס להתחברות מרחוק
למחשבי העסק .אנו נתאים לך ביטוח סייבר
המתאים לצרכים שלך ולסיכונים הרלוונטים
לעסק.

ביטוחי בריאות:

• ביטוחי בריאות חשובים מאוד בימים אלו ,לך
ולעובדיך .אנו כאן כדי להתאים לך את הכיסויים
הביטוחיים המתאימים ביותר לך ולמשפחתך.

נסיעות לחו”ל:

• אנו ממליצים להמנע בימים אלו מטיסות
מיותרות ,אך אם אין ברירה ,אנו ננסה להתאים
לך את הכיסוי הביטוחי ביחס למדיניות חברות
הביטוח השונות ,עימן אנו פועלים במצב הקיים.

אובדן כושר עבודה:

• בכל מקרה של מחלה מעל תקופת ההמתנה
(משתנה  -לרוב בין חודש לשלושה חודשים) ניתן
יהיה להפעיל את פוליסת אובדן כושר העבודה/
קצבת נכות אשר תחליף את השכר בהתאם לתנאי
הפוליסה/תקנון.

אנחנו במנורה מבטחים
עומדים לצדכם ולשירותכם
גם בימים אלו

המאבק בקורונה | מדריך בריאות
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“מצופה מחברות הביטוח לעמוד לצד
המבוטחים ולהקל עליהם”
יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד ,סו"ב איגור מורי ,על נושאים מרכזיים שמטרידים בימים אלה
את סוכני הבריאות ולקוחותיהם  #״ביטוחי הבריאות הפרטיים חשובים היום במיוחד,
כי עלולים להיות סיבוכים מהמחלה״

ב

יטוח נסיעות .הביטוח לא נעלם מהשוק;
יש חברות שקיצצו חלק מהמדינות
והאזורים ,אבל יש מדינות רבות שאפשר
לבטח טיסה אליהן עדיין; אם טסים לדרום אמריקה,
או לדרום אפריקה – כל החברות מבטחות.
ההרחבה לביטול נסיעה מבוטלת בכל החברות.
הסוכן צריך לעשות סקר שוק כדי לקבל את
הפתרון הטוב ביותר עבור הלקוח.
במקום לבטל פוליסה  -להפעיל אותה .סוכני
הביטוח חוו לאחרונה גל גדול של ביטולי ביטוח
נסיעות לחו"ל .אולי כדאי לחשוב על כך שבמקום
לבטל את הפוליסה ,ניתן להגיש תביעה בגינה
נגד חברות ביטוח על סעיפים מסוימים.
לדוגמה ,אם יש למבוטח כרטיס טיסה לאיטליה
ל־ 1באפריל בטיסה סדירה ,והוא הזמין גם מלון
מראש ואולי גם סיורים; את התשלום על כרטיס
הטיסה יקבל המבוטח מחברת התעופה ,אבל אפשר
לנצל עדיין את הפוליסה ,במקום לבטל אותה,
ולתבוע מחברת הביטוח פיצוי על התשלומים מראש
למלון וכד' .כל זאת אפשרי רק בביטוחי נסיעות עם
כיסוי ביטול נסיעה בחברות בהן יש סעיף שאומר
שאם קו תעופה סדיר מתבטל עקב מגיפה.
ביטוחי בריאות קולקטיביים .הרבה עובדים יצאו
לחל"ת ,והמעסיק לא חייב להמשיך ולהפריש להם
בין היתר גם לביטוח הבריאות של הארגון .מה עוד
שחלק מאלה שיצאו לחל"ת אולי גם ימצאו את
עצמם ללא מקום העבודה לאחר המשבר.

חשוב לדעת
במה להשקיע.
יותר חשוב לדעת
עם מי להשקיע.
הצטרפו לסוכנים
שכבר יודעים איפה
נכון להשקיע.

נוצר מצב בעייתי ,כי סעיף ההמשכיות מופעל
וחברות הביטוח עדיין לא יודעות איך לנהוג
במצב החדש .אם בתוך חודש הכל יסתיים ,אז
אין טעם שהעובדים ישלמו באופן פרטי ואחר כך
יחזרו לפוליסה הקולקטיבית.
מצופה מחברות הביטוח שירגיעו את המבוטחים,
את בעלי העסקים ואת העובדים ,ויהיו באמת
לצידם; אני מצפה מהן שיאריכו מיוזמתן את
סעיף ההמשכיות לחצי שנה ,וגם יספגו אובדן
תשלומים של חודש עד שלושה חודשים ,כמה
שצריך בהתאם למבוטח.
במידה שלא יעשו כן ,מה שיקרה יהיה הרבה
יותר גרוע גם עבור החברות; כנראה שמבוטחים
עם רקע של מחלה קיימת לא יוותרו על הביטוח
וימשיכו אותו בתשלום פרטי ,אבל צעירים
במקומות העבודה יחשבו מסלול מחדש ועלולים
לוותר על הביטוח כי מה שעומד לנגד עיניהם
כיום זה הקטנת ההוצאות.
חבר ועדת הבריאות ,סו"ב שי טנר מוסיף כי
"על החברות להודיע כעת כי תקופת ההמשכיות
תוארך מעבר למה שסוכם בחוזה ולא תכלול
את תקופת החל"ת ,בכך יאפשרו לכל הצדדים
התארגנות ומעבר להמשכיות תקינים".
שמועה בלתי מבוססת על החרגה של
מגיפות בעתיד .יש איזו שמועה שרצה ברשתות
החברתיות ,שלאחר משבר הקורונה ,עם חידושי
פוליסות הבריאות הצפויים בעוד כמה חודשים,

קרנות
טכנולוגיה

קרנות מימון
נדל"ן

מעל  1.15מיליארד ₪
שגוייסו מלקוחות פרטיים
יעל פרץ מנהלת שיווק ומכירות
yaelp@wealthstone 052-3322812
אבי בניה אחראי שיווק וסוכנים
avib@wealthstone 054-7890097

איגור מורי | צילום :גיא קרן

חברות הביטוח יבקשו החרגה למגיפות בביטוחי
ריסק ובריאות.
אני מקווה מאוד שזו שמועה בלתי מבוססת ,כי
אופציה כזאת לא יכולה לעמוד על הפרק .לשכת
סוכני ביטוח תילחם בכך בכל דרך.
חשיבות ביטוחי הבריאות הפרטיים .יש נקודה
שכולם קצת מפספסים – הקורונה בשלב הראשוני
שלה אינה רלוונטית לביטוחי הבריאות הפרטיים
– על זה יש מענה ברפואה הציבורית.
אבל אם נגיע למצב של אלפי חולים במצב
קשה ,עם סיבוכים ,הרי שבעוד כמה חודשים
או שנה יהיו בארץ עשרות או מאות אנשים עם
בעיות ריאות ,הצטלקות ריאות .זה יצריך בחלק
מהמקרים גם ניתוחים ,גם תרופות מחוץ לסל
ובמקרים קיצוניים גם השתלות ריאה.
לכן ,חשוב לשמור היטב על פוליסות בריאות
בימים אלה בעיקר בגלל הסיבוכים האפשריים
מהמחלה.

קרנות
גידור

קרן תשתיות
בחו"ל

מעל  400מיליון ₪
שחזרו כקרן ותשואה

פשוט
להשקיע
חכם
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ההתמודדות עם משבר הקורונה :הוקם חדר
מצב ברשות שוק ההון
הממונה" :המערכת ערוכה לתשלום סדיר של קצבאות ותגמולים; הרשות מנטרת באופן
שוטף את ניהול הסיכונים והתפעול של חברות הביטוח" > רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון,
ד"ר משה ברקת ,נפגש עם המנכ"לים
והיו"רים של כל חברות הביטוח ובתי
ההשקעות כדי לוודא את מוכנות המערכת
הפיננסית שבפיקוח רשות שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון להתמודדות עם ההשלכות שנוצרו עקב
התפרצות נגיף הקורונה.
לדברי ברקת" ,בימים אלו ,בהם אנו מתמודדים
עם השלכות התפרצות נגיף הקורונה ,הגורמת
גם לתנודתיות בשווקים ולאחרונה גם למגבלות
על פעילות גופים במשק ,חשוב שהציבור ידע
כי כספי החיסכון שלו ,המנוהלים על ידי הגופים
המוסדיים ,מנוהלים במקצועיות ובאחריות
לטווח ארוך .אנו מזכירים לציבור לבצע פעולות
בחסכונותיו מתוך שיקול דעת ולאחר קבלת יעוץ
מתאים מגורמים מורשים.
״רשות שוק ההון פועלת כדי להבטיח מתן שירות
רציף למבוטחים וחוסכים גם בימים אלו .המערכת
ערוכה לתשלום סדיר של קצבאות ותגמולים
ולאספקת השירותים החיוניים תוך מזעור הפגיעה

קופות החולים .דבר שעשוי לסייע מאוד
ולחוסכים.
למבוטחים
האפשרית
לקשישים ,אזרחים בבידוד ולכלל
בשבועיים האחרונים דרשנו מהנהלות
הציבור.
הגופים להיערך לתרחישים שונים על
״אנו מנטרים באופן שוטף את ניהול
מנת להבטיח את קיום יעדי השירות
הסיכונים וההתנהלות התפעולית של
הנדרשים ,את הבטחת שלום עובדיהם,
הגופים בתקופה זו ולא רואים חשש
ואת היערכותם לעבודה מרחוק ,ועל
לעמידת חברות הביטוח בהתחייבויות
פי הדיווחים שקיבלנו מרבית הגופים
כלשהן".
המוסדיים קיימו בדירקטוריונים דיונים
ברקת | צילום:
סטודיו עדיף
עוד מציינים ברשות" :דרישות ההון
בנושא ונערכו בהיבטים השונים.
של חברות הביטוח נקבעות החל מ 2017-על בסיס
מודל סולבנסי .מודל זה כולל תרחישים מחמירים
״אנו מצפים מהגופים להמשך עמידה בקשר ומתן ומאפשר לחברות הביטוח לספוג זעזועים ברמת
מענה מספק לחוסכים ולמבוטחים .גם אנו ברשות חומרה גבוהה מאלו שנצפו בשווקים בשבועות
נערכנו לתגבור מערך פניות הציבור והקמת חדר האחרונים .בחודשים האחרונים הרשות מקדמת
מצב לטיפול במשבר וסיוע לציבור .אנו בוחנים מעבר להוראות סולבנסי במתכונת האירופית,
צעדים שיקלו על ציבור המבוטחים בימים אלו .באופן מקביל ליישום מודל באזל במערכת
כך למשל ,הרשות פועלת מול חברות הביטוח הבנקאית .הוראות אלה מתאימות יותר למדידת
וספקי שירותים כדי לבחון הגברת מתן שירותים ההון הנדרש של חברת ביטוח ,כפי שנעשה
של ייעוץ רפואי דיגיטלי על ידי רופאים מומחים באירופה ,ואילו היו חלות כבר היום היו צפויות
 24/7ובשעות בהן לא ניתנים שירותים על ידי למתן את השפעות התנודות בשווקים".

ניהול סיכונים

בלעדי בהראל!

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

הכוונה בתהליך  -למשל סיוע בקבלת חוות דעת שנייה
טיפול מיידי בתביעות

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

ביטוחי הבריאות של הראל,
הרבה יותר מכיסוי ביטוחי.

מחויבות

חדשנות

מקצוענות

27777/28301

1
2
3

ליווי צמוד וסיוע במימוש האפשרויות בפוליסה
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הכשרה תעניק הטבות והקלות בעקבות המצב
החברה מקימה יחידת סיוע למבוטחים בעלי עסקים שנפגעו כתוצאה מהנחיות משרד
הבריאות וכן תעניק חבילת הטבות והקלות לסוכני החברה > רונית מורגנשטרן

מ

נכ"ל הכשרה ביטוח ,שמעון מירון,
וערן אופיר ,סמנכ”ל וראש אגף ביטוחי
אלמנטרי ותביעות ,אישרו חבילה של
הטבות והקלות לטובת תמיכה ,עזרה ושימור סוכני
אלמנטרי ולקוחותיהם.
כל מי שיבקש לחדש פוליסות שתחילת מועדן
אפריל  2020או יבקש להצטרף להכשרה ולרכוש
פוליסה חדשה בתחום ביטוחי הפרט ,כמו רכב דירה
וכדומה ,יוכל לקבל דחיית תשלום לחודש אחד
(התשלום ידחה לחודש מאי במקום שיפרע בחודש
אפריל) .בנוסף לדחיית התשלום ,תעניק הכשרה 5%
הנחה לכל פוליסה חדשה או חידוש לפוליסות קיימות.
לפוליסות עסקיות הכשרה תיתן הנחה גדולה
יותר; מלבד דחיית תשלום לחודש אחד ,תעניק
הכשרה גם  10%הנחה ממחיר הפוליסה .כאמור
מדובר בפוליסות קיימות שנדרש עבורן חידוש או
פוליסות חדשות.
עוד הוחלט על הקמת יחידת סיוע ביטוחית אשר
תלווה ,תייעץ ותעזור בתקופה קשה זו לבעלי
עסקי פנאי המבוטחים בהכשרה ,אשר בעקבות
הנחיות משרד הבריאות נאלצו לסגור את עסקיהם.
ערן אופיר" :כל העסקים ,גדולים ,בינוניים או

מירון ואופיר | צילומים :אבישי פינקלשטיין ,פזית עוז

קטנים ,מבוטחי הכשרה אשר נמצאים בימים
אלו במצב מורכב או קשה עקב המצב ובהוראת
משרד הבריאות ונאלצו לסגור שעריהם ,יוכל
לפנות להכשרה ולקבל ליווי ,תמיכה או הקלות
בתשלומים ממחלקת העסקים".
מירון דיווח גם על היערכות הכשרה מול סוכניה:
"אני ער למצב הסוכנים שלנו ולבקשותיהם מאיתנו
לכלי עזר מכירתיים .ולכן ,על מנת לשמר את
הסוכנים שלנו ולעזור להם בעתות משבר ,דחיית
תשלומים יכולה להוות פתרון עבורם .ההנחה וגם

דחיית תשלומים יכולה להוות כלי מכירה עבור
הסוכנים שנמצאים בימים אלו במצב מאתגר.
״סיוע ,תמיכה ואוזן קשבת לפעמים יכולים
לפתור אתגרים .המטרה שלנו בתקופה מאתגרת
זו של השנה להושיט יד לסוכנים וללקוחות שלנו
ולהיות שם בשבילם.
״אנו ממשיכים בימים אלו לתת מענה נרחב
באמצעות מענה טלפוני ונמצאים כאן עבורכם.
נשמח לעמוד לשירותכם באתר או בטלפון ומאחל
לכולנו ימים רגועים יותר ובריאות איתנה” ,סיכם.

Passpor tCard Business
הכניסה שלך לעולם העסקי
בביטוח נסיעות לחו״ל
לפרטים נוספים pcbusiness@passportcard.co.il

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי ( )2014בע"מ ,החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע"מ ,בכפוף לתנאי הפוליסה,
חריגיה וסייגיה ותנאי תוכנית  ,PassportCard Businessבכפוף לחיתום רפואי ,ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות הכרטיס,
ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס ,עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים.

הביחד שלנו
חזק מהכל!

סוכנים יקרים,
ימים לא פשוטים עוברים על כולנו אבל אנחנו כאן בשבילכם
ובשביל הלקוחות שלכם.
שלמה ביטוח ממשיכה להעניק לכם שירות ,טיפול ואוזן קשבת לכל
שאלה ובעיה .בייחוד בתקופה כזאת.
צוות שלמה ביטוח ממשיך לעבוד ולעמוד לשרותכם בכל
הפלטפורמות ומסביב לשעון.
הביחד שלנו חזק מהכל!
באיחולי בריאות ותקווה לתקופות קלות יותר.
shlomo-bit.co.il
ש .שלמה חברה לביטוח בע”מ
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הטבות ייחודיות של חברות הביטוח
חברות הביטוח מציעות למבוטחים בביטוח מנהלים שפוטרו או יצאו לחל"ת המשך כיסוי עד
 3חודשים  #משנה למנכ״ל הפניקס :״עומדים לצד המבוטחים״ > רונית מורגנשטרן

ל

אור משבר הקורונה והמצב המורכב במשק
הישראלי ,חברת הפניקס הודיעה כי היא
מעניקה למבוטחיה הקיימים במוצר אובדן
כושר עבודה בתעריף מפעלי הטבות ייחודיות:
 .1במקרה סיום העסקה וכן ולמקרה חל"ת ,הפניקס
מעניקה המשך כיסוי ביטוח ("ריסק זמני") ללא עלות,
לתקופה שעד תחילת עבודת המבוטח במקום עבודה
חדש ,אך לא יותר מ־ 3חודשים.
 .2התעריף המפעלי יישמר בתום התקופה הנ"ל
לתקופה של עד שלושה חודשים נוספים.
 .3בתום תקופה זו יושב למבוטח התעריף שהיה נקבע
ללא ההטבה האמורה.
הכיסוי יינתן למבוטחים בפוליסות ביטוח מנהלים
בהפניקס ,על פי הכיסוי לו היו זכאים בפוליסה.
ההטבות יינתנו עד לתאריך .30.4.2020
דניאל כהן ,משנה למנכ"ל הפניקס ומנהל החטיבה
לחיסכון ארוך טווח מסר" :אנו נמצאים בתוך אירוע
חריג שאיננו בשגרת העבודה היומיומית שלנו ,גם
בזמנים מורכבים אלה חברת הפניקס עומדת לצד
מבוטחיה ומסייעת להם לעבור את התקופה הקשה.
נמשיך ללוות את המבוטחים ולסייע”.
בנוסף ,ובמטרה להקל על קהל המבוטחים בתקופה
זו ,נותנת הפניקס את האפשרות להגדיל את מספר
התשלומים אשר מוגדרים כ־תנאי מזומן" עד ל־8

ובראשם שמירה על הרציפות הביטוחית בביטוח
תשלומים חודשים (ללא דמי אשראי) מתחילת
המנהלים ובכך למנוע פגיעה אפשרית
תקופת הביטוח ,עבור כל ענפי ביטוח כללי
בזכויות המבוטחים .אנו ממשיכים לעקוב
– למעט ביטוח חובה.
אחר ההתפתחויות ונמשיך להציע
גם מגדל הודיעה כי מתוך מטרה
למבוטחינו כלים ושירותים שיאפשרו
לסייע ללקוחות שנקלעו לאי יציבות
להם להתמודד עם המצב".
תעסקותית בתקופה זו ובעקבות המצב,
כלל הודיעה לגבי ביטוח מנהלים כי
תעניק החברה לעובד אשר מעסיקו
במקרה של הפסקת הפקדות עקב הימצאות
ידווח בגינו על חל”ת ,ולכן לא יעביר בגינו
עוז | צילום :פזית עוז
המבוטח בחל"ת ימשיך המבוטח להיות
הפקדות במהלך התקופה ,את המשך הכיסוי
הביטוחי הקיים בפוליסת ביטוח המנהלים ללא תשלום בכיסוי הביטוחי שהיה לו ,וזאת כל עוד המבוטח מצוי
בחל"ת ועד לתקופה של שלושה חודשים ,על חשבון
למשך  3חודשים.
עם קבלת הודעה ממעסיק על יציאתו של עובד לחל"ת החברה וללא צורך בהגשת בקשה ע"י המבוטח.
פנסיה  -בהתאם לתקנון הקרן ,עבור עמית אשר בגינו
והפסקת התשלומים בגינו ,תשלח מגדל לעובד מכתב
המודיע לו על האפשרויות העומדות בפניו לשמירה על לא יועברו הפקדות (לרבות עמיתים אשר דווח בגינם
הפוליסה שלו .הכיסוי הביטוחי יישמר כאמור למשך  3חל”ת) יישמר הכיסוי הביטוחי לתקופה של  5חודשים
חודשים ,כאשר העובד אינו נדרש לכל פעולה .לקראת וזאת באמצעות גביה מהיתרה הצבורה באופן אוטומטי.
גם הראל הודיעה כי הזכויות הביטוחיות במוצרים
תום  3החודשים ישלח העובד את הודעתו במענה
הפנסיונים של העובד נשמרות בתקופת החל"ת.
למכתב שקיבל ויעדכן כיצד ברצונו להמשיך.
רן עוז ,מנכ"ל מגדל ביטוח ,מציין" :דווקא בעידן של בביטוח המנהלים  -לכל מבוטח יישמרו הכיסויים
חוסר וודאות ,מגדל ,כחברת הביטוח המובילה בתחום הביטוחיים למקרה מוות ולמקרה אובדן כושר עבודה,
החסכון ארוך הטווח ,משיכה להוביל את התחום וערה ככל שקיימים בפוליסה ,ללא עלות למשך  3חודשים.
שלמה ביטוח הודיעה על הטבה ללקוחותיה ,ותאפשר
לצרכי מבוטחיה ולחששותיהם הגוברים.
״מתוך תחושת אחריות כלפי למעלה מ־ 2.3מיליון התקנה של רכיב האיתורן ברכב המבוטח (במסגרת
מבוטחינו יצאנו בשורה של צעדים לטובת המבוטחים פוליסת  ,)AppToYouעד לבית הלקוח וללא כל עלות.

פנסיה | מידע לציבור החוסכים

ביטוח חסר בקרנות ברירת
מחדל? פייק ניוז
רשות שוק ההון מבקשת להזהיר את הציבור מפני מידע שגוי ומטעה
על קרנות הפנסיה הנבחרות  -המוכרות גם בשמם הקודם "קרנות ברירת
המחדל”  -שהופץ ברשתות בימים האחרונים > רונית מורגנשטרן

ב

ימים האחרונים נפוצו אמירות ושמועות לגבי ביטוח חסר ,שאינו כולל כיסוי במקרי
מגיפה ,בארבע קרנות הפנסיה הנבחרות במכרז רשות שוק ההון ("קרנות ברירת המחדל"),
המציעות דמי ניהול במחירים אטרקטיביים.
הודעות כוזבות אלו ,שהופיעו במספר מקומות ,מעלות חשש כי מדובר בקמפיין שיווקי מטעה
שמטרתו להעביר לקוחות למוצרי חסכון אחרים שלא בהכרח מתאימים להם.
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון מבהירה כי מדובר במידע שגוי ומוטעה וכי על פי בדיקות שקיימה
היום ובעבר  -ביטוח המשנה של קרנות הפנסיה הנבחרות אינו מחריג כיסוי למקרי מגיפה.
בפרט בעת הזו ,רשות שוק ההון מדגישה את הצורך לפעול בזהירות ובשיקול דעת בכל הנוגע
להחלטות כלכליות משמעותיות ,להסתמך על מידע מהימן ,ולהתייעץ עם אנשי מקצוע המוסמכים
לכך ,על מנת לקבל החלטה מושכלת.
עוד נמסר ,כי רשות שוק ההון מנטרת באופן שוטף את פעילות חברות הביטוח ,הפנסיה ,הגמל
וההשתלמות ,על מנת לוודא כי הן נותנות מענה ראוי ללקוחותיהן.

כנס מבטחי המשנה
Tel Aviv Re 2020
נדחה

כ

נס מבטחי המשנה  Tel Aviv Re 2020נדחה.
כך הודיעה בתחילת השבוע החברה המארגנת
של הכנס .הכנס אמור היה להתקיים ב־11־ 14במאי,
ולארח נציגי מבטחי משנה מכל העולם .מארגני
הכנס הודיעו כי בקרוב ייקבע מועד חדש לקיום
הכנס ,כשמשבר הקורונה העולמי יאפשר זאת.
כנס ביטוח המשנה הבינלאומי בישראל רכש לעצמו
מקום מכובד ונחשב כיום לאחד מכנסי הביטוח
החשובים בעולם .הכנס נערך במתכונת דומה לכנסי
ביטוח המשנה המתקיימים מדי שנה במונטה־קרלו,
באדן־באדן וסינגפור.
גדעון המבורגר ,נשיא קבוצת הראל ביטוח
ופיננסים ,הוא יוזם הכנס בישראל .מדובר היה בכנס
ה־ 14שמתקיים בישראל בשיתוף עם איגוד חברות
הביטוח ,ולדבריו ציפו לשיא חדש של מבטחי המשנה
שהיו אמורים להגיע מהמזרח הרחוק ,אירופה וארה"ב.

כשזה חשוב לכם
זה חשוב לנו.

סוכני הפניקס היקרים,
ימים מאתגרים עוברים על כולנו.
אנו ערוכים להעניק לכם את השירות האיכותי
הטוב והיעיל ביותר גם בשעות חירום.
המנהלים והעובדים של הפניקס פועלים
באופן שוטף גם ממשרדי החברה
וגם מרחוק וזמינים לכם.
שימרו על הבריאות שלכם ושל בני משפחותיכם.
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פוליסות החסכון – הפחד הגדול
של הבנקים
סו"ב מיכאל נוימן על היכולת של סוכני וחברות הביטוח לייצר מוצר חסכון מתחרה לבנקים #
וגם  -מה הבנקים לא מספרים לכם?

ל

פני כשני עשורים עלתה בענף
הביטוח ההבנה כי ניתן להשיג עבור
הלקוחות רווחים נאים ,באפיקי
החסכון הפנסיוניים ,לאורך זמן .ההבנה כי
הרגולציה השונה ודרך השקעת הכספים
יכולה להוביל לרווחים נאים גם בטווחים
קצרים וגם בטווחים בינוניים הבשילה כמה
שנים לאחר מכן .חלפו כמה שנים ובשוק ההון
החלו כמה סוכני ביטוח מובילים לשווק מוצרי
מדף של החברות" ,בהינדוס" ומקצועיות רבה,
תוך יצירת אפיק חסכון חדש ומפתיע .הבסיס
היה פוליסת עדיף קלאסית ששווקה כפוליסת
פרט במתכונת של  100%חסכון.
היכולת לייצר מוצר חסכון מתחרה לבנקים,
מוצר שיוצר על ידי סוכני הביטוח ולא על ידי
חברות הביטוח ,הפתיעה את חברות הביטוח
ולקח זמן עד שהבנקאים גילו כי יש להם
מתחרה תחרותי ,רציני ,בעל יכולות שונות
מהם ,מוצר חסכון שנותן תשואה עודפת
ללקוחות תוך מתן שירות אישי ומקצועי ,עד
הבנקים הבינו את הפוטנציאל האמיתי של פוליסת החיסכון | צילומיםshutterstock :
לבית הלקוח או למקום עבודתו.
בתחילה הבנקאים זילזלו בעניין ,מעטים
 190הוגבלו חברות הביטוח בקבלת כסף שוטף
מהם הבינו את הפוטנציאל האמיתי של המוצר.
למוצר כך שלא ניתן לבצע הוראת קבע לתיקון
עם השנים הבינו הבנקאים כי מוצר החסכון יסיט
 190בחברות הביטוח אלא רק בקופות הגמל
כספים מהותיים מהבנקים לחברות הביטוח.
לאור הצלחות
המנוהלות בידי גופי הגמל.
הבנקאים החלו להיאבק במוצר ככל יכולתם.
פוליסות החסכון החלו
לאור ההצלחה של פוליסות החסכון ויציאת
הניסיונות שלהם לפנות לרשויות בניסיון
כספים מהמערכת הבנקאית ,משוק הפק"מ
לפגוע במוצר לא צלחו ,החלטתה של דורית
הבנקים לחוש מאוימים
ויתרות העו"ש ,ומשוק קרנות הנאמנות,
סלינגר כי תחרות בשוק החיסכון היא דבר נחוץ,
לפוליסות החסכון בחברות הביטוח ,בהיקפים של
תוך הבנה כי הישראלים שבויים בידי הבנקים
ופנו לגופי רגולציה כדי
מיליארדי שקלים בשנה ,החלו הבנקים והגופים
והריבית שהם מקבלים על החסכונות שלהם היא
להקשות על שיווקן
המנהלים קרנות נאמנות לחוש מאויימים ופנו
אפסית ולא מוצדקת בכמה שהיא נמוכה ,הביאה
לגופי הרגולציה השונים בניסיון להקשות על
את סלינגר לאשר פיתוח של המוצרים והדיפת
שיווק פוליסות החסכון הפרטיות.
התקפות על המוצרים הללו מצד הבנקים.
הממונה הנוכחי על שוק ההון ,דר׳ משה ברקת,
הבנקים גייסו את מיטב המוחות המשפטיים
שלהם ויצאו להתקפות כולל ניסיון לזרוע ישרדו את השינויים בשוק ,קיבלו גופי הגמל נלחץ לשווא מהעניין ,ובטרם ביצע בדיקה
מורא באנשי האוצר בדבר האפשרות לעבור בין הטבות בדמות "קופת גמל להשקעה" שהיא מוצר ומחקר מעמיק בעניין ,הוא כבר החל להגיב
מסלולי החסכון ללא תשלום מס רווחי הון ,דבר חסכון בתנאים זהים לפוליסות החסכון .גם כאן בחיוב לקריאות להגביל את שיווק המוצר.
שאינו אפשרי בבנקים ,ניסיון לטעון כי שיווק נזעקו הבנקאים ובהיסטריה רבה פנו לרשויות הניסיונות לטעון כנגד מוצרי החסכון אינו בא
הפוליסות הוא מתן ייעוץ בנירות ערך ועוד ועוד בניסיון לבלום את המוצר ולא לאפשר בריחת מתוך דאגה לציבור החוסכים או לתחרות בשוק
ההון ,אלא מתוך ניסיון של הבנקאים לשמור
כספים גדולים למוצר החדש.
ניסיונות לקעקע את המוצר.
לצערי הרב ,המחוקק נכנע ללחץ הבנקים את כספי הציבור תחת ידיהם ,תוך מתן ריבית
והרשות לני"ע והגביל את ההפקדה למוצר ,אפסית ללקוחות ושימוש בכספים לטובת רווחי
כאשר פנו גופי הגמל לאוצר בבכי ובנהי על כך פחת הסיכון המיידי של הבנקאים מבריחת הבנקים ולא לטובת הלקוחות.
שום פקיד בבנק אינו מחפש את
כך שהם ימחקו כי מוצר "קופת הגמל" הוא מוצר כסף גדול מהחסכונות הבנקאים ומתעשיית
שהולך ונגמר באין מכירות חדשות וכי הם לא קרנות הנאמנות לגופי הגמל .עם יציאת תיקון תוכנית החסכון הטובה ללקוח שלו אלא

מוצר שהולך ונגמר
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את התוכנית שהורו לו לשווק ללקוחות ,שום
רגולציה אינה מחייבת את פקיד הבנק לבדוק
את צרכי הלקוח או להציג ללקוח מסמך "גילוי
נאות" כפי שמבוקש מסוכני הביטוח הפנסיוניים.
יועצי ההשקעות הבנקאיים מוגבלים ביכולות
שלהם ואין להם את הכלים והזמן הדרוש בכדיי
ללמוד את צרכי הלקוחות לעומקם .אני מלווה
לאורך השנים את לקוחותיי בבואם לבנק לקבלת
ייעוץ השקעות ,המערכות הממוחשבות של
הבנקים מוגבלות והייעוץ שטחי ורדוד ברמתו.

מנופי לחץ
אם אין הלקוח  VIPהמחזיק בבנק מיליון
שקלים ויותר אין ללקוח ייעוץ השקעות
ברמה שנותן סוכן ביטוח סביר .סוכני הביטוח
הפרטיים ,שאינם שכירים בסוכנויות הסדר כאלו
ואחרות ,מכירים היטב את הלקוחות שלהם ויש
להם את הכלים ,הזמן ,הנאמנות והנכונות ,לתת
ללקוח את הייעוץ הרלוונטי בבואו להשקיע
את כספיו .לסוכני הביטוח אין מנופי לחץ
על הלקוח כמו שיש לבנקאים ,הסוכנים אינם
יכולים לתת ללקוח קווי אשראי או הנחות
בדמי ניהול החשבון ,ואינם יכולים ללחוץ או
לפתות את הלקוח בכרטיס אשראי מוזהב או
בתנאי ניהול חשבון מפתים .הישראלים עדיין
יראים מהבנקאים שלהם ללא בסיס מוצדק ,אך
הבנקאים משתמשים בכל מנופי הלחץ כדיי
ליצור אצל הלקוחות מחוייבות לבנק תוך ניצול
המצב להעברת כספים לאפיקי חסכון בעייתיים
כפק"מ ,מק"מ ,תעשיית קרנות הנאמנות ועוד.
חברות הביטוח הוגבלו במספרי אפיקי ההשקעה
שהן מציעות לציבור ,כך שאין מצב בו חברת
ביטוח תציע בפוליסת החסכון שלושים אפיקים
מנייתיים .גופי הניהול של קרנות הנאמנות
מציעים מספר רב של מסלולי השקעה ,בדמות
קרנות נאמנות מקבילות המנוהלות בידי אותו
הגוף ויצירת מצגי שווא על ההצלחה שלהם בשוק
ההון .לדוגמה ,גוף ניהול של קרנות נאמנות
מציע קרן א' שהמשקיעה במניות תל אביב ,35
השנייה במניות תל אביב  ,75השלישית ביתר,
הרביעית בחלק ממניות תל אביב  ,75החמישית
בחלק האחר של מניות ת"א  75שהקרן הרביעית
לא השקיעה בהן ,השישית בחלק ממניות ת"א 35
והשביעית בחלק אחר של מניות ת"א  35שהקרן
השישית לא השקיעה בהן.
אחת מהן תעשה רווח גדול מהשנייה ,ובקרן
שעשתה את הרווח היותר גדול ישתמש הגוף
המנהל לשיווק הקרנות שלו קדימה ,תוך
התעלמות שיווקית משש הקרנות האחרות .הדבר
נמנע מחברות הביטוח וגופי הגמל .לו היה הדבר
מיושם בתעשיית קרנות הנאמנות הציבור היה
מגלה כי קרנות הנאמנות אינן הצלחה בתחום
ההשקעות וכי עלויות הניהול הכוללות שלהן
גבוהה .אין ללקוח דיווח אמיתי על העלויות

של ניהול תיק ההשקעות שלו בהיות וחלק
מהעלויות נגבה על ידי הקרן עצמה ,מאחורי
הקלעים ,והלקוח לא מקבל דיווח ברור וסדור
על העלויות הללו ,וחלק נגבה ישירות מחשבון
העו"ש של הלקוח תחת מכבסת מילים וביטויים
שונים.

״תיק מנוהל״
לפני מספר שנים פנה אליי אחד מהלקוחות
שלי וביקש שנבדוק את עלויות ניהול חשבון
ההשקעות שלו בבנק שם יש לו "תיק מנוהל".
לקח לכולנו זמן קצר להבין כי העניין אינו פשוט
ונהיר כלל ועיקר .הלקוח החליט כי יפתח חשבון
עו"ש ייעודי ונפרד ,יעביר לחשבון ני"ע הצמוד
לחשבון העו"ש הייעודי הזה את ני"ע הערך
שלו ,יפקיד בעו"ש סכום כסף לתשלום העמלות
אותן גובה הבנק ולקבלת הדיווידנדים הנובעים
מההשקעות.
במקביל הפקיד הלקוח באמצעותי סכום כסף
זהה לשווי התיק המנוהל והסכום שהופקד בעו"ש,
בפוליסת חסכון .מסלולי ההשקעה בתיק המנוהל
ובפוליסת החסכון היו זהים .גם ליועץ ההשקעות
בבנק וגם לי נתנו הוראות זהות .לא עבר זמן רב
והלקוח החל להבין כי המוצר המנוהל דרכי רווחי
יותר .מנהלי ההשקעות בחברת הביטוח ייצרו
ערך גבוה יותר ללקוח תוך גביית דמי ניהול
נמוכים יותר .העניין בוצע אצל מספר לקוחות
שלי ,בבנקים שונים ובתמהילי שוק שונים.
על אף הטענות של עיתונאים שונים הוכח כי
פוליסות החסכון עדיפות ללקוח על פני התיקים
המנוהלים .זאת ועוד ,בין אם היו בתיקים
המנוהלים יותר קרנות נאמנות או פחות ,הדבר
לא שינה את התוצאה הכללית .קרנות נאמנות
לא עשו "טוב" ללקוחות עם התיקים הגדולים,

הן מוצר נחות שטוב ללקוחות עם סכומי כסף
קטנים יחסית .למוצרי החסכון בחברת הביטוח
יתרונות ברורים עבור הלקוח ,וסוכן ביטוח
נאמן ומקצועי יכול באמצעות המוצרים הללו
להביא ללקוחות ערך מוסף גדול על פני כל
ייעוץ בנקאי ,התובנה הזאת נמצאת ,קודם לכל,
בהנהלות הבנקים.
זו הסיבה שאנו רואים לאחרונה את הניסיונות
של הבנקים ,באמצעות "החברים הטובים"
שלהם ,כראשת הרשות לני"ע ,הפיקוח על
הבנקים וכו' להצר ולהגביל את מוצרי החסכון
של חברות הביטוח תוך יצירת מצגי שווא על
חוסר נאמנותו של הסוכן ללקוח ,חוסר שקיפות
של המוצר ,הפיכת תגמול הסוכן למרכז הדיון
במוצר ועוד ועוד .ורק נזכיר לטובת הכלל כי
אצל הרוב המוחלט של סוכני הביטוח ,התגמול
בגין מוצרי הגמל ,כולל קופת הגמל להשקעה,
זהה לתגמול שמקבל הסוכן ,באותה הקבוצה,
מפוליסת החסכון.
אם הממונה על שוק ההון יעמוד וישמור על
טובת הציבור ,ועל התחרות הבריאה שהביאו
פוליסות החסכון לשוק ההון ,הוא ימשיך ויתמוך
במוצר ככל שיוכל ולא ינסה להגביל את המוצר
או להצר את ידי הסוכנים העוסקים בשיווק
מקצועי ונאמן של מוצר חשוב זה לציבור
הישראלי .אל לממונה להילחץ מעיתונות צהובה
המופעלת על ידי הבנקים ועל ידי הרגולטורים
המתחרים בו ומנסים לפגוע בו ,כמו ראש הרשות
לני"ע שמנסה להגן על התעשיה הכושלת של
קרנות הנאמנות תוך פגיעה בפוליסות החסכון
וניסיונות להתערב לברקת בעבודתו ובדרכו,
ובדרך בה פעלה סלינגר בנושא הזה.
יו״ר הוועדה הפנסיונית לשעבר בלשכה

אתכם לאורך כל הדרך!

סוכנים יקרים ,אנחנו אתכם!
אנו ערוכים למצב חירום ואנו כאן בשבילכם ובשביל הלקוחות שלכם.
לרשותנו עומדות מערכות טכנולוגיות מתקדמות המאפשרות לנו לספק שירות גם מרחוק
ומחוץ למשרדינו .מערכות אלה כוללות מענה טלפוני אנושי ,שיחות מוקלטות ,שירות שוטף
עבורכם סוכני הביטוח וללקוחות בנושא החתמת מנויים ,תפעול השירות ועוד מגוון שירותים.
שירותי הדרך ,הגרירה ,רכב חלופי ,שמשות ושירות התיקונים למוצרי החשמל עובדים כרגיל
ואנו זמינים עבורכם כמו תמיד ובמיוחד בימים אלו.

אנו מאחלים לכלל אזרחי ישראל בריאות
ושנחזור לשגרה במהרה.
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תוקף הביטוח הסיעודי הקולקטיבי
מסתיים בעוד שבועיים
חברות וחברי הלשכה  -מהרו להמיר את הפוליסה  #מבצעי הנחה משמעותיים לפוליסת המשך פרטית
> סו"ב עוזי ארגמן

ב

מהלך השנתיים האחרונות תזכרנו את
ציבור הסוכנים והסוכנות המבוטחים
בביטוח הסיעודי הקולקטיבי לחברי
הלשכה כי ב־ 31במרץ  2020הפוליסה מגיעה
לתום תוקף.
שכנענו את המבוטחים להקדים ולהמיר את
הפוליסה לביטוח פרט ולו על מנת להצטרף בגיל
צעיר יותר משום הפרמיות הגבוהות בגילאים
המבוגרים .ציבור קטן אכן רכש פוליסת פרט.
בעוד כשבועיים הפוליסה פוקעת.
למעלה משנה אנו בליסוב קיימנו מפגשים רבים
עם כלל חברה לביטוח שראשיתם היה ניסיון
להמשיך את רצף הביטוח הקולקטיבי ,זאת עד
שהמפקח על הביטוח הורה חד משמעית על ביטול
ואי חידוש של כל פוליסה המגיעה לתום תוקף.

דעה

השלב השני היה לשמר את ההנחות שיש
בפוליסה בעת מעבר לביטוח פרט .גם נושא זה
הצריך מפגשים אחדים ולבסוף סוכמו תנאי
פוליסות פרט המשכיות גם למבוטחים שרכשו
פיצוי לכל החיים .כידוע לכם אין מוצר כזה היום
על מדפי חברות הביטוח.
בימים הקרובים נעביר למבוטחים את התעריף
לביטוח פרט וכן את ההנחות שיינתנו המבצעים
את ההמרה .ההנחה היא  40%מהפרמיה למשך 3
שנים ולאחר מכן  15%לכל החיים.
המעבר לפוליסת הפרט הוא ללא חיתום ,תוספות
בריאות והחרגות.
סכומי הפיצוי החודשי יהיו זהים לפיצוי שרכש
הסוכן במועד הצטרפותו הראשוני .כלומר 5
שנות פיצוי או פיצוי לכול החיים .נציין שתנאי

הפוליסה הם תנאי פוליסת הפרט של כלל ולא
תנאי הביטוח הקולקטיבי.
חברות וחברי הלשכה המבוטחים ,מי מכם
העוסקים בביטוח סיעודי יודעים שחברות
הביטוח נפרדו ממוצר זה בהדרגה .הצורך בביטוח
סיעודי לא רק שלא פחת הוא אף עלה נוכח עלות
הטיפול בבעל צורך סיעודי בין אם בבית או
במוסד סיעודי.
אנו מבקשים שכל מי שמקבל החלטה להמיר את
הפוליסה יעשה זאת בהקדם; כבר מיום א' הקרוב,
ניתן לפנות לאריאל ארז מנהל העסקים בליסוב
בכל שאלה וכן לקבל הנחיות וסיוע בביצוע.
והעיקר בתקופה לא קלה זאת  -בריאות ואחדות.
הכותב הוא יו"ר ליסוב סוכנות לביטוח

|

אם אין בריאות  -אין כלכלה
> סו״ב מיכה אדוני

ב

ראשית דברי אומר שהבריאות היא מעל
לכל .אם אין בריאות  -אין כלכלה.
בדברי אתייחס בעיקר למצוקת העצמאים
שעיקר הנטל וההפסד הכספי מוטל על כתפיהם
וזוהי איננה הפעם הראשונה .נגיף הקורונה גורם
לנזק כלכלי עצום ,יותר משתי מלחמות העולם.
במקרה הזה של הנגיף ,כלל הציבור נפגע.
כידוע ,עמוד שדרה כלכלי של כל משק בעולם
 הם העצמאים .בישראל יש כ־ 545אלף עצמאיםשמעסיקים למעלה מ־ 2מיליון עובדים.
כל יום שעובר מגדיל את הנזק הכלכלי .את
הסוף לא רואים באופק .חוסר הודאות מעצים עוד
יותר את המשבר .אי ודאות גורמת לכך שהצריכה
יורדת ,מה שעלול להביא למיתון כלכלי .בעת הזו
אנשים שומרים על הכסף  -ובצדק ,לא נכנסים
להתחייבויות.
נכון לימים אלה ,חנויות נסגרות ,קניונים,
אולמות אירועים ,מסעדות ,בתי מלון ,כנסים
ואירועים מתבטלים ,חברות התעופה וסוכני
הנסיעות על סף פשיטת רגל ובעצם רוב העסקים
במדינה במצב סגירה .עשרות אלפי עובדים
מפוטרים וחלקם נשלחים לחל״ת .למרות זאת,
מצבם של השכירים ובפרט עובדי המדינה טוב

לאין שיעור ממצב העצמאי.
כמה זה מקומם שעצמאי במדינת ישראל לא זכאי
לדמי אבטלה ,לא לימי חופשה ,לא לימי מחלה.
אשמות בכך כל ממשלות ישראל לדורותיהן מאז
קום המדינה שהזניחו סקטור חשוב זה.
במידה והמצב הזה יימשך ,עצמאיים יעמדו בפני
בחירה :להביא אוכל הביתה לילדים או שמירה על
בריאות הציבור .דילמה לא פשוטה.

העסקים קורסים
לטעמי ההחלטות "לסיוע" לעצמאים הם לעג
לאינטלגנציה .המדינה אומרת לעצמאים אנו
עוזרים לכם ואנו לצידכם .נעמיד לכם ערבות
מדינה לקבלת הלוואות מהבנקים בריבית של
5־ .4%אבל הלוואות לא יעזרו אם העסק קורס.
עוד "הטבה" של המדינה :נדחה לכם את
התשלומים ,אבל לא נבטל לכם אותם .ניתן מענק
של  6,000שקל רק למי שיוכיח שהכנסתו ירדה
בשיעור של  25%לפחות .הוקצו לכך רק  250מיליון
שקל.
אני מציע ,לגבי עסקים בלבד ,וזאת בסיוע של
יו"ר ההסתדרות:
ביטול כל התשלומים למדינה ,בשלב הזה למשך

שלושה חודשים.
כניסה של המדינה למו"מ עם משכירי הנכסים
לביטול שכ"ד למשך שלושה חודשים ,ואם יש
צורך שהמדינה תכניס את היד לכיס.
פניה לחברת החשמל ,להוצאה לפועל ,לחברות
הביטוח ולבזק למתן דחיה של שלושה חודשים
בתשלומים.
פניה לבנקים לביצוע דחיה של שלושה חודשים
להלוואות ,משכנתאות ופריסתן מחדש.
מתן מענק מיידי למי שהכנסתו ירדה ,בגובה
5,000־ 10,000שקל.
יש שיאמרו מנין תביא המדינה את הכסף .זה
נכון .הברירה חמורה יותר  -קריסה כלכלית של
רוב העסקים ופיטורי מאות אלפי עובדים שיפלו
נטל כלכלי על המדינה בקבלת דמי אבטלה .אז
שתחליט המדינה מה יותר טוב.
המדינה צריכה לשנס מותניים ולבצע גם צעדים
לא פופולריים ,כמו להגביל באופן זמני פנסיות
וקצבאות עד  20,000שקל בחודש ולשני בני זוג עד
 30,000שקל .חברי כנסת ושרים צריכים לשמש
דוגמא ולקצץ  50%בשכרם למשך שלושה חודשים.
הכותב הוא יו״ר מחוז חיפה והצפון
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סוכן ביטוח מקצוען  -לומד כל הזמן
מידי יום אנו מתעוררים לעדכונים חדשים ,שינויי רגולציה ושינויי חקיקה שאנו חייבים
להיות ערים להם על מנת לתת ערך ללקוחות  #עו״ד עדי בן אברהם עם הלכה חשובה
שאתם צריכים להכיר

ה

מוטו שלי בכל ההדרכות שאני מקיים
הינו פשוט מאוד" :סוכן ביטוח מקצוען
– לומד כל הזמן” .אני טוען את זה
בכל הרצאה שהרי בעולם הביטוח ,החדשנות
והשינויים הם נר לרגלנו .מידי יום אנו
מתעוררים לעדכונים חדשים ,שינויי רגולציה
ושינויי חקיקה שאנו חייבים להיות ערים להם על
מנת לתת ערך ללקוחות .לא פעם אני משתומם
לקרוא כיצד מתנהל דיון על חוזרים שבכלל
תוקנו והויכוח הינו מיותר לחלוטין .לכן חשוב
מאוד להמשיך ולהתעדכן בתיקונים שנעשים כל
הזמן ,זאת על מנת לספק ערך מקצועי ללקוחות.
בית המשפט קבע החודש הלכה מאוד מעניינת
ביחס לסוגיית "המבוטח התמים" במשפט
הישראלי .בתמצית ,שותף בבית השקעות ביצע
מעשה תרמית וחלק מכספי המשקיעים ירד
לטמיון .המשקיעים תבעו ,בין היתר ,את חברת
הביטוח של בית ההשקעות (פוליסת אחריות
מקצועית) אך נדחו .הם פנו בערעור לבית
המשפט העליון לאחר שבית המשפט המחוזי קבע
כי הפוליסה בטלה עקב הפרת חובת הגילוי על
ידי השותף ואף מבטח סביר לא היה מתקשר בחוזה
ביטוח שכזה .בנוסף ,קיים בפוליסה חריג הקובע
כי חברת הביטוח לא תהא אחראית לשפות מבוטח
בגין תביעה או נזק הנובעים ממעשי תרמית או
אי יושר של דירקטור או שותף של המבוטח ,ואין
ספק כי התרמית בוצעה על ידי שותף.
המשקיעים טענו בערעור כי מדובר על פגיעה
ממשית בצד שלישי שהסתמך על הפוליסה וכעת
הוא יוותר מול שוקת שבורה .חברת הביטוח טענה
מאידך כי המבוטחים שיקרו בתשובות לשאלון ואף
מבטח אחר לא היה מבטח אותם .כך נכון הדבר
גם ביחס לדוקטרינת המבוטח התמים ,שהרי שאם
תוכר הדוקטרינה תאלץ חברת הביטוח לשלם את
מלוא הנזקים בשם כל המזיקים וזאת חרף העובדה
שחלק מהמבוטחים השיגו את הכיסוי במרמה וחוק
חוזה הביטוח ירוקן מתוכן.

אינטרס עצמאי

צילום ראש :גיא קרן

בית המשפט מתייחס לדוקטרינת “המבוטח
התמים” אשר התפתחה בארה”ב וקובע כי עליה
לחול גם במשפט הישראלי ,ולפיה כאשר הפוליסה
מכסה שני מבוטחים או יותר ,אין שחרור המבטח
מחבות כלפי מבוטח אחד עקב התנהלות פסולה
מצידו ,משחררת את המבטח מחבות כלפי המבוטח
התמים .למשל ,מספר בעלי דירות רכשו ביטוח
שריפות ,והבניין נשרף והתברר כי השריפה נגרמה

חשוב להבחין בין אינטרס משותף של המבוטחים לבין אינטרס שונה | צילוםshutterstock :

על ידי אחד הדיירים ,הרי לא מתקבל על הדעת
שכלל בעלי הדירות לא יהיו זכאים לפיצוי בדומה
לדייר המזיק שגרם לשריפה.
בית המשפט מציין כי יש לעשות הבחנה כאשר
מדובר על מספר מבוטחים בעלי אינטרס משותף
או כאשר מדובר על מספר מבוטחים בעלי

אפשריות לבחינת הדוקטרינה .לאחר בחינת
המקרה ביחס לקריטריונים שפורטו קובע בית
המשפט העליון כי צדק בית המשפט המחוזי
כאשר דחה את תביעת המשקיעים שהרי מדובר
על הפרת חוק חוזה הביטוח ומכאן נובעת המסקנה
כי לחברת הביטוח עומדת במקרה זה טענת הגנה

חשוב מאוד להמשיך ולהתעדכן בתיקונים שנעשים כל
הזמן ,זאת על מנת לספק ערך מקצועי ללקוחות
אינטרס שונה .אמנם מקרה הביטוח הוא אחד ,אך
לכל מבוטח יש אינטרס עצמאי.
בית המשפט מסכם כי יש לעצב את ההגנה
ביחס למספר מישורי התייחסות:
היחס בין האינטרסים המבוטחים :מבוטחים
בעלי אינטרס משותף באובייקט נשוא הביטוח
("נושים יחד") ,לעומת מבוטחים בעלי אינטרסים
שונים ("נושים נפרדים").
המועד בו קמה ההגנה לה טוענת חברת הביטוח:
הגנה מוקדמת לעומת הגנה מאוחרת.
טיב ההגנה לה טוענת חברת הביטוח :הגנה
התלויה באשם לעומת הגנה שאינה תלויה באשם.
בהתאמה ,בונה בית המשפט טבלה לבחינת
המצבים הרלוונטיים ומציין כשמונה חלופות

מוקדמת שאינה תלויה באשם וביחס לטענות
הגנה מסוג זה ,אין טענת "המבוטח התמים" יכולה
לעמוד ביחס למשקיעים ודין ערעורם להדחות.
שני שופטי ההרכב הנוספים אשר קיבלו את
עמדת השופט גרוסקופף ,קבעו כי אין מקום
לקביעת כללים לגבי מצבים שונים בהם תוכר
או תדחה דוקטרינת המבוטח התמים ובמקרה
נשוא הדיון ,קיימת זיקה בין התרמית לבין
הפרת חובת הגילוי הטרום חוזית (בשאלון בשלב
כריתת חוזה הביטוח) ולכן אין מקום לתחולת
הדוקטרינה .משכך הם מסכימים כי דין הערעור
של המשקיעים להדחות.
הכותב הינו היועמ"ש של לשכת סוכני ביטוח
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על מעמדו של הסוכן דווקא
בצל מגפת הקורונה
סוכן הביטוח נחשב כיום ,אף יותר מתמיד ,כפונקציה משמעותית שמצופה ממנה
לגלות אחריות ומקצועיות  #עוה”ד ג'ון גבע ושלומי הדר בטור מיוחד בנושא

א

ין ספק כי המציאות
החדשה הפוקדת את
עולמנו עולה על כל
דמיון .נגיף שהתפתח לפני כארבעה
חודשים בעיר ווהאן שבסין מכה
גלים במספר רב של מדינות ,ומחייב
אותן לסגל לעצמן אורח חיים שונה
ולא שגרתי.
אורח חיים זה יוצר מגבלות לא
מבוטלות על הפרטים בחברה ,ובכלל
זה משפיע על חופש התנועה ,המסחר
והכלכלה .מציאות זו נותנת אותותיה
גם בענף הביטוח ומשפיעה הן על
חברות הביטוח והן על סוכני הביטוח.
בכתבה זו נסקור מקרה שנדון
התאמה של הביטוחים לאורח החיים המשתנה | צילוםShutterstock :
לאחרונה בבית המשפט ,במסגרתו
נבחנו פעולותיו של סוכן הביטוח,
את הפוליסה ולהרחיב את הכיסוי הביטוחי גם
ושאלת חבותו כלפי מבוטחיו.
בבית משפט השלום בכפר סבא נדונה תביעתם לנהג חדש .עם זאת ,הסוכן הוסיף ,כי הוא מצוי
של מספר מבוטחים וחברת הביטוח שביטחה אותם ,בעסקי הביטוח עשרות שנים ולטענתו לא היה
כנגד מספר מבוטחים וחברת הביטוח שלהם ,אשר מאשר לבנם של הנתבעים לנהוג ברכב ,מבלי
הגישו מצדם הודעת צד ג' כנגד סוכן הביטוח שיקבל את תעודת ביטוח החובה ,ואת הפוליסה
הרלוונטית כשבוע לאחר מכן.
וכנגד המבטחת.
בית המשפט ציין בפסק דינו ,כי ממכלול הראיות
ביום  16.07.2017התרחשה תאונת דרכים
שבמסגרתה נגרמו נזקי רכוש לאופנוע התובעים ,עולה תמונה ברורה של התרשלות הסוכן כלפי
כאשר רכב הנתבעים ,שנהג בו בנם של הנתבעים ,הנתבעים ,וזאת מאחר שלא מילא אחר דרישת
פגע בו מאחור .לא הייתה מחלוקת ,כי האחריות המבוטחים .נקבע ,כי אין מדובר בטעות טכנית,
לתאונה רובצת על הנתבעים .עם זאת ,המבטחת אלא בהתעלמות מופגנת ,ולכל הפחות רשלנית,
טענה להיעדר כיסוי ביטוחי מחמת נהיגה על ידי מבקשת מבוטח.
בית המשפט הוסיף ,כי שאלת אחריותו של
נהג שאינו מורשה לנהוג ברכב ,בהתאם למגבלת
סוכן הביטוח זכתה להתייחסות נרחבת בפסיקה
הגיל בפוליסה.
ובספרות המשפטית .הפסיקה מבצעת אבחנה בין
מקרים המטילים אחריות על סוכן הביטוח מכוח
הנתבעים טענו מנגד ,כי רק לאחר שהסוכן חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א־ ,1981לבין מקרים
אישר בפניהם ,שהפוליסה שנרכשה מעניקה כיסוי המצויים מחוץ להסדר המנוי שם.
החוק מחיל על יחסי מבוטח־סוכן יחסי שליחות
ביטוחי גם לבנם ,שהוא נהג חדש ,הם התירו את
נסיעתו .הנתבעים הסתמכו ,בין היתר ,על תמליל ומגדיר בסעיפים 35־ ,33שלושה מצבים בהם ייחשב
שיחה שנערכה בינם לבין הסוכן ,לרבות מכתב סוכן הביטוח כשלוח של חברת הביטוח .הראשון,
שנשלח לאחר האירוע על ידי הסוכן למבטחת ,שליחות לעניין כריתת חוזה ,לרבות במסגרת
המשא ומתן וכן חובת גילוי .השני ,שליחות לעניין
במסגרתו הוא מודה בטעות שבוצעה על ידו.
הסוכן מצדו טען ,כי הוא לא התבקש לערוך דמי ביטוח .השלישי ,שליחות לעניין מתן הודעות.
פוליסת ביטוח עבור הרכב שהיה מעורב באירוע,
אלא עבור רכב אחר שברשות הנתבעים והכחיש
בית המשפט הדגיש ,כי הקביעות הללו נועדו
לפיכך את הטענות בדבר פגם בהתנהלותו.
הסוכן אף אישר בעדותו ,כי אכן התבקש לעדכן להגן על ציבור המבוטחים בהטלת אחריות על

התעלמות רשלנית

צילום ראש :באדיבות המצולם

חובת אמון

חברות הביטוח למחדלים של סוכני
הביטוח כלפי המבוטחים ,ובדרך זו
הגברת הפיקוח של חברות הביטוח
על פעולות הסוכנים.
בית המשפט הבהיר ,כי בהתאם
לעמדה הרווחת בפסיקה ,ביחסיו של
המתקשר עם סוכן הביטוח נוצרת
ציפייה אצל הלקוח ,כי הסוכן
ישמור על ענייניו בצורה הטובה
ביותר .ציפייה זו מביאה להטלת
חובות אמון וגילוי רחבות על סוכני
הביטוח וחברות הביטוח ,לצורך
הגנה על לקוחותיהם.
באותו מקרה בית המשפט קבע,
כי הסוכן והמבטחת יישאו בחלקים
שווים בנזקים שנגרמו לתובעים בגין
האירוע (עד למועד כתיבת שורות
אלו לא ידוע אם הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.
עוד נעיר כי משום מה בפסק דין זה לא נדונה חבותה
של חברת הביטוח חרף מגבלת הגיל בפוליסה נוכח
הלכת פיקאלי בבית המשפט העליון).
כך או אחרת ,מקרה זה ,הגם שיש בו כדי להטיל
חובה על סוכן הביטוח ,במקרה ספציפי זה ,יש
בו לתפישתנו כדי להאדיר את קרנו של סוכן
הביטוח ,לא משום התוצאה של המקרה שנדון
בבית המשפט ,כי אם בשל החשיבות הרבה שבית
המשפט רואה בתפקיד סוכן הביטוח.
סוכן הביטוח נחשב כיום ,אף יותר מתמיד,
כפונקציה משמעותית שמצופה ממנה לגלות
אחריות ומקצועיות בדומה למקצועות מהותיים
אחרים ,כגון רואי חשבון ,עורכי דין ועוד.
בימים אלו נדמה כי הקשר האישי שיש לסוכן
עם מבוטח מקבל משנה תוקף וחשיבות ,כי את
הקול האנושי והאמפתיה האישית ,הדיגיטציה לא
יכולה ולא תוכל להחליף.
המגפה היום היא גם הזדמנות לכל הענף לביצוע
חשיבה מחודשת על מציאות משתנה שמצד אחד
מחייבת גמישות ברגולציה ומצד שני ,מחייבת
הקפדה ,אחריות ,זהירות ומקצועיות מול ציבור
המבוטחים ,שלעתים מילה טובה ,חמלה והבנה
לצרכיו הרחבים הן הגורם העיקרי לשימור הלקוח
אצל סוכני הביטוח ולחיזוק ענף הביטוח.
הכותב הוא היועץ המשפטי של מחוזות ת"א
והמרכז ,השרון וירושלים בלשכת סוכני ביטוח
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טכנולוגי ,פשוט ומהיר :הלוואות בין אנשים
אלון כץ ,מייסד ומנכ"ל משותף ב־ ,BTBמספר בראיון לאודי אביטל ,יו״ר הוועדה הפיננסית
בלשכה ,על שירות השקעות בפלטפורמת  # P2Pוגם  -איך זה מתקשר למשבר הקורונה?

א

חד השירותים בתחום ההשקעות כיום
הוא השקעה בפלטפורמה מסוג .P2P
חברת  BTB Israelשהוקמה ב־2014
על ידי שלומי תורג'מן ואלון כץ ,המכהנים
כמנכ"לים משותפים ,מנהלת בארץ פלטפורמה
מסוג  P2P LENDINGהמוכרת בציבור
כפלטפורמה להלוואות בין אנשים.
ב־ BTBהמלווים הם אנשים פרטיים או עסקים
המעוניינים לתת הלוואות לעסקים על מנת
לקבל את כל הריבית על ההלוואה ,והלווים הם
ברובם בעלי עסקים קטנים ובינוניים ,בעלי ותק
של שנתיים לפחות ,המעוניינים לקבל הלוואה
לצמיחה על מנת להרחיב ולפתח את העסק
שלהם .באמצעות טכנולוגיה ,כספו של כל מלווה
מתחלק באמצעות מערכת אוטומטית בין לווים
רבים בתהליך פשוט ומהיר שאינו דורש מפגש בין
הלווים לבין המלווים.
מה מייחד אתכם בייחס לפלטפורמות
המתחרות בתחום ה־ P2Pהפועלות בישראל?
כץ" :בשונה מהפלטפורמות האחרות BTB
מתמקדת בהלוואות לבעלי עסקים בלבד .כמו
כן ,אנחנו מתגאים בזה שב־ 6השנים בהן אנחנו
קיימים אנו משלבים טכנולוגיה וגורם אנושי.
בזכות זה ,כל לווה של  BTBעובר אנליזה
פרטנית .פיתחנו מומחיות טכנולוגית ואנושית
שמאפשרת לנו להכיר את העסק שפונה אלינו
ואת הבעלים שלו בתוך  3ימי עסקים .בסוף אותו
פרק הזמן הלווה מקבל את ההלוואה ומההיסטוריה
שלנו ניתן ללמוד שאנחנו לא ממש טועים״.
אתם פועלים בשוק של עסקים קטנים ובינוניים
 כיצד מתבצע החיתום של ההלוואות? האםבאופן דיגיטלי בלבד או באמצעות חיתום
אנושי?
" BTBבוחנת כל בקשה להלוואה עם שילוב
מלא של טכנולוגיה והגורם האנושי .ראשית,
מבוצעת לכל לווה אנליזה טכנולוגית המתמקדת
בנורמטיביות של הלווה ופרמטרים נוספים,
חלקם סודיים לרבות בדיקות למניעת הונאה.לווה
שעובר את הבדיקה הזו הוא לווה שיש בבעלותו
פעילות עסקית בת שנתיים לפחות .אגב ,גיל
העסקים הממוצע אצלנו הוא  9שנים .כמו כן,
נבדקים חיוויים לגבי התנהלותו מכל היבט כמעט
ואנו יודעים את מצבו באשראי הצרכני ,את מצבו
הבנקאי ,נתונים לגבי היסטוריה עסקית ומשפטית
ואף ,רכילות עסקית רעה״.
האם ובאיזו מידה אתם חשופים להשפעת
הקורונה על הלווים שלכם?
"כידוע ,אין חיסון מפני קורונה וסביר שהתקופה

אביטל וכץ" .שילוב בין טכנולוגיה לגורם אנושי״ | צילום :באדיבות  ,P2P Lendingוהלשכה

הקרובה לא תהיה קלה .אולם ,החיים המשיכו גם
בעתות מלחמה וגם כשהיו מגפות קשות יותר.
בעלי העסקי שלנו מייצגים למעלה מ־ 43סקטורים
וכאשר אושרה להם הלוואה הם היו עם רווח ו/או
הון עצמי וגם עושר אישי מסוים .לכולם כאמור,
יש גם ערב .גם אם הם יעברו תקופה של כמה
שבועות או חודשים קשים ,זה לא אמור לפגוע
ביכולת שלהם לעמוד בהחזר ההלוואה ובאמת אנו
רואים שבחודש פברואר המשקיעים שלנו הרוויחו
מריביות וכך יהיה גם בחודש מרץ.
"הקורונה תחייב את העסקים הקטנים להיות
יצירתיים .אנו שומעים מעסקים שלנו על יוזמות
והזדמנויות רבות וגם זה חלק מן העניין .המזל
הוא שה־ DNAשל העסקים הקטנים הוא כזה
שהם תלויים רק בעצמם ולא רגילים לשום סיוע.
היחס כלפיהם לא הוגן ולכן הקמנו את  BTBאך
הם חזקים ויודעים להתנהל ,יש להם הרבה מה
להפסיד ואנחנו כאן עבורם״.
כיצד אתם נערכים למשבר הקורונה?
"מיד עם פרוץ המשבר התחלנו בהיערכות .אנו
חברה טכנולוגית וכל אחד מאיתנו יכול לבצע
את עבודתו מכל מקום בעולם .אנו נערכים אחרת
למשבר ,אנחנו רואים את המשבר כהזדמנות
גדולה עבור  BTBמכל הכיוונים – אנו מאמינים
שנוכיח שההשקעה ב־ BTBלא קשורה לשוק ההון,
למדדים או לכלכלה הגלובאלית״.
מה המסר שלך לציבור המשקיעים בעת משבר
הקורונה?
"אנו בתקופה מאתגרת שמושפעת לא מעט

מתגובות פסיכולוגיות .עוד כשבועיים ניכנס
לשגרה מסוימת והחיים ימשיכו להתנהל .גם אם
הצמיחה תהא נמוכה יותר ,יהיו מקומות בהם היא
תהיה גבוהה יותר״.
האם אתם דורשים בטוחות וערבים כחלק
מהמודל העסקי שלכם?
"כמובן .ככלל ,במידה ומדובר על לווה יחיד ,אנו
דורשים שבנוסף אליו ,גם ערב להלוואה יחתום
על כל המסמכים המשפטיים לרבות שטר החוב.
ערב זה ,גם הוא ,נבדק ומאושר על ידי צוות
האנליסטים של  BTBכתנאי למתן ההלוואה.
בשביל להגן על המשקיעים שלנו כל הלוואה
ניתנה לבעל עסק אשר כתנאי לקבלת ההלוואה,
צירף ערב (צד ג') נוסף ,כך שבנוסף לעסק עצמו
ישנן לפחות שתי דמויות בכל הלוואה .בנוסף
לערב ,לכ־ 35%מההלוואות ב־ BTBשעבוד נכסי
או כספי״.
מה הסטטיסטיקה מאחורי הפיגורים אצלכם?
"בהשוואה לפלטפורמות הגדולות בעולם ,אנחנו
במצב מעולה .עד כה ,סך ההלוואות שנכנסו לפיגור
שטרם הוסדר עומד על כ־ 2%מסך ההלוואות
וזאת בכל  6שנות הפעילות שלנו ובמצטבר.
יחד עם זאת ,שום משקיע מעולם לא הרגיש שום
פיגור משום שיש ל־ BTBקופה לערבות הדדית
אשר תזרימית שילמה את כל הפיגורים לרבות
הריביות .ביחס לפיגורים הללו פועלת BTB
באמצעות צוות משפטי שיודע לפעול מול הלווים
והערבים ו/או הבטוחות הנוספות על מנת להסדיר
את החוב וברוב המקרים אף לשפרו״.
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על התמודדות במצבי משבר,
לחץ וסטרס
> פרח נגרין־מזרחי

כ

צילום ראש :באדבות המצולם

בר די ברור שבימים האלה
אנחנו נכנסים בצעדי ענק
לקראת עוצר כללי .כל יום
מהדקים לנו את החגורה עוד קצת ודי
ברור שעל מנת לא להטיל את זה עלינו
בבת אחת ולגרום לכאוס ,הממשלה
עושה זאת בהתאם לחוק הדירוג ובכל
יום מצמצת אותנו עוד קצת ועוד קצת.
ומה עובר עלינו מבחינה מנטאלית
ורגשית?
אנחנו מרגישים ש"לקחו" לנו הכל;
”לקחו" לנו את סדר היום שלנו;
”לקחו" לנו את החירות האישית שלנו
לצאת החוצה; ”לקחו" לנו את יכולת
ההשתכרות שלנו; ”לקחו" לנו את התמדה עם המדיטציה יוצרת שקט נפשי | צילוםshutterstock :
היכולת לבוא במגע עם אנשים ולהיות
בחיי חברה פעילים.
כל המציאות שלנו משתנה ,ולמרות שיש לנו השקטת ה־ mindשלנו .מחקרים מדעיים הוכיחו
יכולת הסתגלות מעצם היותנו יצורי אנוש ,כי המוח האנושי שלנו אינו מבדיל בין מציאות
המהירות שבה הדברים קורים ,לא נותנת לנו את לבין דמיון בכל הקשור להשפעות הנוירולוגיות
היכולת להפנים ולהסתגל למציאות החדשה בקצב עליו ,ולכן הוא מפעיל את אותם אזורים בדיוק
כך שהוא מגיב באופן דומה לאירועים בין אם הם
שבה היא "נכפית" עלינו.
המצב הזה יוצר סטרס .לא מעט אנשים חווים התרחשו במציאות או בין אם הם התרחשו בדמיון.
חרדות קיומיות ו/או הישרדותיות והאמת שזה די מכך יוצא שכוח השכל והחשיבה של האדם
טבעי שנרגיש כך .אנחנו עוברים טלטלה רגשית המאפשר דמיון יוצר ,הוא אחד הכלים העוצמתיים
ומנטלית באופן יומיומי שהגיעה מאוד במפתיע לעבודה על שינוי של דפוסי מחשבה ,דפוסי
התנהגות והרגעת הנפש.
וללא התראה מראש.
במאמר הזה אביא כלים וטיפים שיעזרו לכם בעת שהאדם חווה מדיטציה בדמיון מודרך,
להתמודד עם התקופה המאתגרת שנקלענו אליה .הנגישות אל תת המודע פתוחה וכך ניתן לעבוד
עם הכוח ,המשאבים ,היצירתיות הטמונים בכל
אחד מאתנו.
דרכי ההתמודדות עם סטרס:
 .1להמשיך לקום מוקדם בבוקר ולא לתת לגוף ככל שתתמידו עם המדיטציה על בסיס יומיומי,
להיכנס למצב שבו היקיצה טבעית .מחזוריות אתם תרגישו את השינוי הפלאי שמתחולל
השיגרה מאוד חשובה על מנת להתמודד עם סטרס .בתוככם בעקבות הכלי המדהים הזה.
כן תוכלו לאפשר לעצמכם לנוח שעה בצהריים .5 ,לימוד דרך האינטרנט – על מנת לא להיכנס
באם תרגישו צורך ,אך חשוב מאוד לשמור על לשעמום אשר גורם למצע של מחשבות טורדניות,
חיבור לטלוויזיה רוב שעות היום ובעיקר לחדשות
שגרת הבוקר ולקום עד השעה .08:00
 .2לפתוח את הבוקר ב"טקס בוקר" .בכל בוקר ,מלחיצות ,זה הזמן לרכוש קורס דיגיטלי בתחומי
שנייה לפני שאתם מזנקים מהמיטה ליום שלכם ,עניין שיש לכם שמזמן רציתם ללמוד ולא עשיתם
זאת עקב חוסר זמן ו/או עומס.
התחילו את היום בהודיה על מה שיש לכם.
טקס בוקר הוא אחד הכלים החזקים לשמור על למידה של תחומי עניין תתרום לכם הן ברמה
רמת אנרגיה גבוהה ,על תדר שליו ועל כוחות האישית והן ברמה הרגשית והמנטלית וכך גם
תעזור לכם לייצר שעות תעסוקה במהלך היום.
נפש להתמודד עם היום שמחכה לי.
 .3פעילות גופנית – זה הזמן לשים מוזיקה ,לפנות  .6הגבילו צפייה בחדשות  -התקשורת מאוד
דרמטית ופועלת על הלחצות ,פחד והפחדות .ככל
מקום בסלון הבית וליצור זמן לפעילות גופנית.
 .4מדיטציה בדמיון מודרך – (מומלצת בעיקר שתצפו יותר בטלוויזיה כך רמת הסטרס והפאניקה
שלכם יעלו.
לפני השינה).
לדמיון מודרך לא מעט יתרונות מדהימים על  .7תזונה אנטי סטרס – לתזונה יכולת מופלאה

להוריד/להעלות סטרס; כל
המזונות עתירי הסוכר ,השומן
הרווי ,והקופאין מעלים את
רמות האדרנלין בגוף ומפרישים
קורטיזול (הורמון הסטרס).

מזונות מורידי סטרס:

בננה ,תפוח עץ ,אבוקדו ,שיבולת
שועל ,שקדים לא קלויים ,חלב
שקדים ,ירקות ירוקים עליים
(כוסברה ,פטרוזיליה ,שמיר ,סלרי,
מלפפון ,חסה ,תרד ,עלי בייבי,
בזיליקום ,נבטים) ,תפוזים (בשל
תכולת הויטמין  Cאשר מורידה
מתח ומחזקת מערכת חיסון),
קטניות ,דגים ,דגן מלא (אורז מלא,
קינואה ,שיבולת שועל) .וגם כמה
חליטות מרגיעות נפש – קמומיל ,מליסה ,גרניום.
 .8למי שילדיו עדיין גרים בבית ,זה הזמן לשלוף
מהמגירה את קלטות בר/בת המצווה ,ברית ,החתונה
של אבא ואמא וכן הלאה .זה הזמן לצחוק על הלבוש
"של פעם" ,התסרוקות "של פעם" ,להיזכר ברגעים
מאושרים וליצור זמן איכות משפחתי.
 .9לנצל את הזמן לעשות סדר במסמכים שאנחנו
תמיד זורקים למגירה מסוימת בבית בהבטחה
שנחזור לשם כשיהיה לנו זמן ,ולהפתעתנו אף
פעם אין לנו.
 .10לשלב את הילדים במטלות הבית  -כל אחד
אחראי על מטלה אחת וכולם משתתפים בתחזוקת
הבית בתקופה הזאת ,מה שיגרום לחיבור ושיתוף
פעולה חדש.
 .11לא להתנגד לשום רגש שעולה בנו בתקופה הזאת
 כשאדם מרגיש בלחץ או בפחד ,האוטומט שלנודוחף אותנו להתנגד להרגיש את הרגש הזה משום
שחינכו אותנו שרגשות "שליליים" הם לא טובים.
דווקא הסכמה להרגיש עכשיו חרד  /מפוחד  /לחוץ
היא זו שתעזור לרגש הזה להיעלם הרבה יותר מהר.
הסבל שאנו חווים הוא לא בגלל "הרגש השלילי"
אלא בגלל ההתנגדות שלנו להרגיש כך או אחרת.
לסיכום ,התקופה הזאת מאתגרת אותנו לחשוב
מחוץ לקופסה ,לגלות יצירתיות ,גמישות
מחשבתית .האנושות מבקשת לעבור אבולוציה
והמציאות משתנה לנגד עינינו .אנחנו נמצאים
בתקופת מעבר שמאופיינת "בכאבי גדילה".
הכותבת היא מאמנת אישית ,מטפלת
בתת־מודע ,D.N ,נטורופתית ,אירידיולוגית
ורפלקסולוגית בכירה
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מבטחים בארה"ב ובבריטניה
עוברים לעבודה מהבית

ח

ברות ביטוח בארה"ב ובבריטניה משנות נוהלי עבודה ,סוגרות
חלק גדול מהמחלקות ,והעובדים עוברים לעבודה מהבית .מהלך
זה נעשה בתגובה להתפשטות נגיף הקורונה.
מגמה של עבודה מהבית גברה בחברות הביטוח האמריקאיות בעקבות
התפשטות מגפת הקורונה .חלק מהחברות בארה"ב הציעו לעובדים
לעבור באופן וולנטארי לעבודה מהבית עד סוף חודש מארס .ככל
שגברה מגפת הקורונה בארה"ב ,עוברים כל המבטחים לעבודה מהבית.
גם בלונדון עוברות יותר ויותר חברות ביטוח לעבודה מהבית.
המטרה של החברות לצמצם את הזרימה של אלפי עובדים לחברות
הנמצאות במרכז של לונדון.
אף בתאגיד לויד'ס נערכים לאפשרות סגירה של הפעילות בלונדון.
בארגון החתמים של לויד'ס  LMAהחליטו על סגירת משרדיה בבנין
לויד'ס ומאמצע השבוע עבודת פקידי הארגון מתבצעת מהבתים .הסדר
זה יהיה עד סוף החודש .כל דיוני ועדות הארגון מתנהלים באמצעות
וידיאו קונפרנס.
בסוף השבוע החולף היה תרגול בלויד'ס למקרה שהפעילות בסיטי
של לונדון תפסק כדי למגר את מגפת הקורונה .חדר החיתום של
עסקאות ביטוחי משנה נסגר ל־ 24שעות כדי לתרגל את המערכת
לפעול בלי עובדים .זו הייתה הסגירה הראשונה של חדר החיתום
ב־ 330שנות קיומה של לויד'ס.

"סוכן ביטוח בעל רישיון,בענף חיים ואלמנטרי בעל
ניסיון עשיר של  23שנה ,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 נטלי0528196304 :
nfaynerman@gmail.com
 .1דרושים חתמות/חתמים באלמנטארי בחיפה משרה
מלאה תנאים מעולים  .2דרוש/ה מנהל/ת מכירות
שטח סוכנים בחיפה והצפון כולל רכב ובונוסים .3
דרוש/ה מנהלי תיקים בענף הפנסיוני בעלי רישיונות
קו"חshay@klauzner.co.il :
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
(על חשבוננו) קו"ח למיילofir@mishorim-ins.co.il :
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  050-6996801או

מתקפת סייבר על אתר
משרד הבריאות האמריקאי

ה

ממשל האמריקאי מתמודד לא רק עם נגיף הקורונה ,אלא גם
עם מתקפות האקרים על אתרים של משרדי הממשלה .בתחילת
השבוע היתה מתקפה של האקרים על אתר משרד הבריאות האמריקאי
בנסיון להחדיר מידע כוזב על המאבק בקורונה.
על פי מקורות של סוכנות בלומברג ,המטרה של ההאקרים לפגוע
בפעילות משרד הבריאות במטרה להאט אותה .בדרך זו הם מנסים
לפגוע במערכה המתנהלת נגד התפשטות נגיף הקורונה.
גורמי הביטחון האמריקניים חושדים כי המתקפה הזו היא של גורם זר.
משרד הבריאות הבהיר שהשמועות שהופצו הן בגדר פייק־ניוז.
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים

ניסיון לפגיעה במערכה המתנהלת מול הקורונה | צילוםShutterstock :

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

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
חיים למייל ilan@ungar-ins.co.il
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
לשלוח לקורות חיים ins1@yeldad.co.il -
למשרד ביטוח בהרצליה דרוש סוכן ביטוח עם
התמחות מרכזית בתכנונים פנסיונים ,מיסוי קופ"ג,
תהליכי פרישה .מודל שותפות פורץ דרך בענף .קורות
חיים למיילibn1976@gmail.com :

שכירות משנה
להשכרה משרד  2חדרים עם דלת מקשרת "בית
צרפתי "רחוב הרצל  91ראשון 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:
שי052-8033305 -
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  ₪ 1200לחודש כולל חניה ,חדרי עבודה
כולל  2חניות בין  .4000₪/ 3000כולל ליווי מקצועי,
מיקום מנצח לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון
03־052 9591333־052/ 7703399־ 4526944מייל:
office@beyahad־ins.com
מפרטי להשכרה משרד ברחוב החילזון  15ש גן,
משופץ אדריכלית ,מפואר ,תקרות גבוהות ,מואר,
קומת קרקע עם גינה אחורית ,יש מטבחון ,באמצע
 4חברות ביטוח ,סופר מרכזי .חדר פרטי  15מטר
 מחיר  1,500שקל ,כולל ארנונה ,אחזקה ,מיםוחשמל .יש אפשרות ל־ 2חדרים 40 ,מטר ,מחיר
 3,000שקל ,כולל ארנונה ,אחזקה ,מים וחשמל כולל
חנייה אחת .קרן דבורא 054־4225655
בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים
לכניסה מיידית עד  75מ"ר ניתן לשכור גם חדר אחד.
לפרטים ארז לוי 039520400 0547966694
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.
לפרטים – שלמה 052־shlomo@ks .2944888־ins.co.il

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
רכישת תיקי ביטוח בחיפה באופן מלא/חלקי ,תנאים
מעולים ,שי052-8033305 -
סוכנות ביטוח מציעה שירותי משרד ותפעול לסוכנים מול
חברת כלל  ,ברמה גבוהה בתחום הפנסיוני  ,ביטוחי חיים
ובריאות במגוון דרכי התקשרות אטרקטיבי מאוד לבירורים
 054-3073833שוקי mayyona04@gmail.com
רוצה לחזק את המשרד? להקים אגף חדש? (חיים /
אלמנטרי /בריאות)? מתלבט אם למכור את התיק?
פגישה ללא התחייבות .נתן ־ 052־ 9770368או 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 !!!
תתקשרו.המייל שלי gil@beyahad־ins.com
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
אורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם סוכן /
סוכנת  /סוכנות ביטוח לביטוח אלמנטרי  /חיים .לתאום
פגישה ופרטים נוספים ,ניתן להתקשר לדוד בטלפון
052-6533382
בי .פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז ,מעוניין לרכוש
תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי .כולל מודלים גמישים
ארוכי טווח ,כולל משרדים0528741331 .
Michaele@b4־ u.co.ilסודיות מובטחת.

