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ביטוח ופיננסים

המאבק בקורונה
 ״ביטוח ופיננסים״ ממשיך להביא 

אליכם את כל החדשות, העדכונים, 
והמידע המקצועי הרלוונטי 

לתקופת המשבר

״מהלך מיותר״
מגדל פרסמה נספח להצהרת 
הבריאות המתייחס לקורונה 

ועוררה ביקורת קשה מצד 
הממונה, הלשכה והסוכנים < עמ' 13

הכל בסגר
פרויקט מיוחד: סוכנים 

מספרים על הקשיים 
וההתמודדות בתקופת 
משבר הקורונה < עמ' 10

המאבק 

 בקורונה 
עמ' 9־2

נלחמים 
למען 

הסוכנים 
וציבור 

המבוטחים
נשיא הלשכה והנהגתה פועלים 
כתמיד, ובמיוחד בעת הזו, למען 

הסוכנים וציבור המבוטחים 
בכל המישורים: פניה לחברות 
הביטוח להקלות בהתחשבנות 

העסקית ולהשוואת התנאים של 
העצמאים לאלו של השכירים, 

פניה לממונה להקלות על 
העצמאים וגם - מדריכים וטיפים 
מקצועיים להתמודדת עם משבר 

הקורונה < עמ' 3־2
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ביטוח 
ופיננסים

חדשות | המטבק בקורונה

ליאור נ סו״ב  ביטוח,  סוכני  לשכת  שיא 
הביטוח  חברות  מנכ"לי  אל  פנה  רוזנפלד, 
סוכני  על  להקל  בבקשה  ההשקעות  ובתי 

הביטוח את ההתחשבנות העסקים בימים אלה.
הקיימות  "בנסיבות  רוזנפלד:  כותב  בפנייתו 
לצאת  אישית  בבקשה  פונה  אני  המצב,  ולאור 
העסקיים  השותפים  לציבור  ביחס  סיוע,  בקריאת 
פועלים  אשר  שלכם,  הביטוח  סוכני   - שלכם 
בימים קשים  בעיקר  אך  טובים  בימים  הן  מולכם 

אלו.

מקדמות על חשבון עמלות
סוכני  על  תקלו  זו  בתקופה  כי  מבקש  ״אני 
הביטוח את ההתחשבנות העסקית, לרבות הקדמת 
דחיית  לעמלות,  לזכאות  ביחס  התחשבנות 
כספית  השבה  כל  או  ביטולים  בגין  התחשבנות 
אחרת מצד הסוכן שתמצאו לנכון למועד מאוחר 
בנוסף, להעניק מקדמות לסיוע על חשבון  יותר. 
ותסייע  תתמוך  אשר  אחרת  הטבה  וכל  עמלות 

נאבקים  אשר  עצמאיים  שהינם  הביטוח  לסוכני 
כעת לצלוח כלכלית את משבר הקורונה.

הקיימות,  העולמיות  בנסיבות  לזכור,  ״חשוב 
ממשיכים  הביטוח  סוכני  כי  בעובדה  ובהתחשב 
מענה  ונותנים  אלו  בימים  גם  בנטל  לשאת 
הקיימות(  )במגבלות  פרונטלי  והן  טלפוני  הן 
ללקוחות, הרי כפי שרשויות המדינה באו לקראת 
אני  כך  במענקים,  תשלומים  בדחיית  העצמאיים 
לא  בימים  לסייע  תפעל  חברתכם  גם  כי  מצפה 
סוכני  שלכם,  לשותפים  בהקלות  אלו  פשוטים 
הביטוח, על מנת שנצלח יחדיו את האתגר העולמי 

אליו נכנסנו ונעמוד בו חזקים ביחד״.    
איילון היא הראשונה שהודיעה, בעקבות קריאת 
לסוכני  תשלומים  מקדימה  היא  כי  רוזנפלד, 
הקבוצה. אחריה נענו רוב חברות הביטוח לבקשת 

נשיא הלשכה.
מנכ"ל איילון, אריק יוגב, הנחה את אגפי החברה 
בביטוח  איילון  סוכני  עמלות  תשלום  להקדים 
ולשלם  בריאות  ביטוחי  ובגין  חיים  ביטוח  כללי, 

אותן עד ה־7 באפריל. 
במקביל, החליטה איילון להקדים גם את תשלום 
ופיצוי אובדן כושר עבודה למבוטחים,  הקצבאות 

ואלו ישולמו ב־7.4. 

נשיא הלשכה למנכ"לי חברות הביטוח – הקלו 
על סוכני הביטוח את ההתחשבנות העסקית

מרביתן של חברות הביטוח נענה לבקשת נשיא הלשכה < רונית מורגנשטרן

במדינת  הקטנים  והעסקים  העצמאים   450,000
הביניים  מעמד  של  הכלכלית  השדרה  זו  ישראל 

במשק והראשונים להיפגע במשבר הקורונה.
איתנה  סוציאלית  הגנה  קיימת  לשכירים  בעוד 
ורחבה, העצמאים והעסקים הקטנים עלולים בקרוב 
פוליסות  בגין  התשלום  את  להפסיק  להיאלץ 
העצמאים ולאבד את הכיסויים שמהווים את רשת 

הבטחון היחידה שלהם ושל משפחתם.
מהשטח  בטפטופים  מגיעות  הבקשות  כרגע 
צונאמי  לפנינו  אבל  סלקטיבי  באופן  ומטופלות 
שיש לו משמעות ציבורית רחבה מאוד וגם אחריות 

חברתית.
נוכחתי לראות כי חברות הביטוח בהחלט קשובות 
כי  לראות  אותי  מצער  אך  המבוטחים  למצוקת 

וירוס  המבוטחים.  סוגי  בין  דיפרנציאציה  קיימת 
כושר  אובדן  עם  שכיר  בין  מבדיל  לא  הקורונה 

לפי  עבודה  כושר  אובדן  למבוטח  מפעלי  עבודה 
תעריפון.

מוטב היה שהשיקול המוביל היה חברתי מאשר 
כזה,  במקרה  גם  שוב,  כלכלי.  חישוב  על  מבוסס 
מבוטחים אשר מועסקים על ידי מעסיקים קטנים 
לא  מפעלי,  בתעריף  יהיו  לא  אשר  ובינוניים 

"זוכים" להטבה בעת ביצוע ריסק זמני.
בסוף היום מי שימסור את התשובה למבוטח זה 
סוכן הביטוח שיצטרך להסביר מדוע חברת הביטוח 
לא מעניקה לו את אותה הטבה כמו לחברו. דבר 

שעלול ליצור תהודה שלילית על הענף כולו.
עם  יחד  בפעילותנו  גורל  שותפות  רואה  אני 
חברות הביטוח ועוד נכונים לנו ימים קשים אשר 

ידרשו החלטות קשות מאלו, סיכם פז. 

 ״אשרו לעצמאים את אותה הטבה 
שמוענקת לשכירים בעת ביצוע ריסק זמני״

סו"ב אייל פז, יו״ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה, קורא לחברות הביטוח לנהוג בעצמאים 
כפי שהן נוהגות בשכירים # ״הדבר עלול ליצור תהודה שלילית על הענף כולו״

 פז. העסקים הקטנים - השדרה הכלכלית של מעמד הביניים 
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רוזנפלד. שותפים עסקיים
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 רוזנפלד לברקת: הנחה את החברות 
להקל על העצמאים על ידי דחיית פרמיות, 

הקפאת/פריסת תשלומים 
 נשיא הלשכה פנה לממונה בבקשה לדחיית פרמיות והקפאת או פריסת תשלומים לעצמאים על ידי 

 חברות הביטוח, זאת בשל גל פניות של עצמאים שמבקשים לדחות או לבטל ביטוחים חשובים 
< רונית מורגנשטרן

הפניקס הודיעה על הפסקת שיווק 
נספח "פיצוי שבועי משופר בגין נכות 

תעסוקתית כתוצאה מתאונה או מחלה"
< רונית מורגנשטרן

"
חברי  והסוכנים  הסוכנות  האחרונים  בימים 
של  בפניות  מוצפים  ביטוח  סוכני  לשכת 
עסקים  בעלי  בעיקר  עצמאים,  מבוטחים 
קטנים, אשר תוהים על עתידם הכלכלי ובוחנים 
את הכיסויים הביטוחיים שברשותם. בפועל, אותם 
למצב  להתארגן  מנסים  אשר  רבים  עצמאיים 
הכלכלי החדש אשר נכפה עליהם, מבקשים מסוכני 

הביטוח לדחות או לבטל ביטוחים חשובים".
רוזנפלד  ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא  כותב  כך 
במכתבו לממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת, בו 
הוא מבקש כי יבחן להורות לחברות הביטוח לאפשר 

לעצמאים פתרונות להשארת הפוליסות בתוקף. 
עוד מציין רוזנפלד במכתבו: "פוליסות הביטוח 
ציבור  של  הכלכלי  לביטחון  חשוב  מוצר  הן 
זו  קשה  בתקופה  זאת  עם  בישראל,  המבוטחים 
בה אנו מצויים, עלול ציבור העצמאיים בישראל 
יבוא  שחלקן  ונמהרות  פזיזות  החלטות  לקבל 
לידי ביטוי בביטול פוליסות ריסק חשובות, וזאת 

הזהרות  חרף  לחשיבותן,  ביטוחית  הבנה  מחוסר 
סוכני הביטוח.

פתרונות תזרימיים
״משכך, דווקא בתקופה זו של אי הוודאות, שאת 
סופה אנו לא רואים באופק, אנו פונים אליך, כי 
לאפשר  השונות  הביטוח  לחברות  להורות  תבחן 
פתרונות  מבחר  להציע  העצמאיים  למבוטחים 
ידי  על  היתר,  בין  בתוקף,  הפוליסות  להשארת 
או  תשלומים  הקפאת  או  פרמיה  תשלומי  דחיית 
פריסת תשלומים רחבה יותר או כל פתרון אפשרי 
וימנע  בתוקף  הפוליסות  את  ישאיר  אשר  אחר 
המבוטחים העצמאיים  ציבור  לטובת  ביטולם  את 
בישראל, אשר עם חלוף המגיפה יגלו כי הם אינם 

ברי ביטוח, ככל וחלילה הם יבוטלו".
מציע  ההון  שוק  על  לממונה  פנייתו  בסיום 
בכל  לסייע  "נשמח  הלשכה:  סיוע  את  רוזנפלד 
לציבור  מזור  לספק  יוכל  אשר  ועניין  שאלה 

כלות  בעיניים  מביט  אשר  בישראל  העצמאיים 
בפירוט הוצאותיו, לרבות בתחום הביטוח, ועלינו 
לייצר להם פתרונות תזרימים בכל דרך על מנת 

להקל עליהם לעבור את המגיפה".

ברקת. מחפשים פתרונות להשארת הפוליסות בתוקף 
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בריאות ע ביטוח  במוצרי  שינוי  וד 
עקב מגיפת הקורונה, והפעם בחברת 
החברה  לסוכני  בפנייה  הפניקס; 
הודיע השבוע אילן דטשי מנהל תחום בריאות 
שיווק  הפסקת  על  הפניקס  בחברת  פרט 
משופר  שבועי  לפיצוי  כיסוי  התכנית  של 
או  מתאונה  כתוצאה  תעסוקתית  נכות  בגין 
נספח   - משתנה(  או  קבועה  )בפרמיה  מחלה 

.5219/5220
המועמדים  ידי  על  יחתמו  אשר  הצעות 

לתאריך  עד  בהפניקס  ויתקבלו  לביטוח 
למען  החברה.  ידי  על  יופקו   24.03.2020
נכות  בגין  שבועי  "פיצוי  התכנית  ספק,  הסר 
מתאונה" ממשיכה להיות משווקת ללא שינוי.
הפניקס  לחברת  ייחודי  די  במוצר  מדובר 
תאונות  ביטוח  לפוליסת  כנספח  שמשווק 
אישיות, על פיצוי בגין היעדרות מעבודה עקב 
מחלה בהתבסס על אישור מחלה של רופא – 

החל משבוע לפחות.
שהפניקס  טוענים,  הביטוח  בענף  גורמים 

קורונה  חולי  א.  דברים:  משני  חוששת 
ימי  ומקבלים  שבועיים  מינימום  מאושפזים 
כאלה  גם  יש  יותר.  ארוכה  לתקופה  מחלה 
שבועות  במשך  מאושפזים  להיות  שעלולים 
פיצוי  לתבוע  יכולים  שהם  כך  וחודשים, 
ספציפית  מתייחס  לא  המוצר  ב.  מאוד;  גבוה 
או  שפוטרו,  שעובדים  הוא  והחשש  לקורונה, 
שנמצאים בחל"ת, ירצו לנצל את הסעיף הזה 
ויבקשו ימי מחלה ממושכים מהרופאים שלהם, 

שחלקם אף ייעתרו לבקשות אלו. 

בריאות | אפקט הקורונה
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מדחיית תשלומים ועד הקלות רגולטוריות 
– סיכום ביניים של פעילות הלשכה 

למען הסוכנים בימי משבר 

ימים אלו עובדת הנהגת הלשכה סביב ב
הביטוח  לסוכני  לייצר  כדי  השעון 
בשעה  יותר  ונוחה  קלה  עבודה  סביבת 
במקביל  זאת,  עולמי.  במשבר  נתונים  שכולנו 
בתקשורת  הביטוח  סוכני  העצמת  כדי  ותוך 

וחשיפת היתרונות שהם מספקים לציבור. 
שידענו",  מהחמורים  הכלכלי  במשבר  "מדובר 

אומר נשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד, שמוביל 
את הפעילות למען הסוכנים בימים אלה. "נמשיך 
ונפעל למען ציבור המבוטחים, העמיתים והחוסכים 
וכמובן למען ציבור הסוכנים. הנהגת הלשכה ואני 

עומדים לרשותכם בכל שעה לכל סיוע".
אלה הן כמה מהפעולות שביצעה הלשכה בימים 

האחרונים:

בתחום הביטוח הפנסיוני

דילוג על תשלום פרמיות, תוך  זמני של  ליצור מנגנון  פנייה לחברות הביטוח כדי  בוצעה   #
שמירת כיסוי הריסק בביטוחי עצמאיים הנמצאים בימים אלו בבעיית תזרים.

# נעשתה פנייה לרשות בבקשה לאשר ליצרנים שורת הקלות:
- לא יקטנו סכומי הביטוח בפוליסות מנהלים למשך 90 יום, אצל שכירים ששכרם הוקטן

- בעת הליך שיווק פנסיוני )ב1( תוקפא הדרישה לביצוע פגישה לפי חוזר יפוי כח
- לאור הצונאמי בבקשות לחל"ת, יתאפשר תהליך "ברירת מחדל" - המעסיקים יעבירו רשימה 
באקסל וחברות הביטוח יבצעו לכולם ריסק זמני מיום תחילת החל"ת או על פי הדיווח בממשק 
מעסיקים. עובדים אשר חברת הביטוח ביצעה להם ריסק זמני ישלחו הודעות לעובד על החלת 
ריסק זמני, תוך ציון התקופה המרבית ותנאי הריסק, וכן הפנית העובד לבעל הרישיון להמשך 
התהליך מעבר לתקופה האוטומטית. תהליך זה לא ידרוש מסוכן הביטוח מסמך הנמקה בהתאם 

לחוזר מסמך ההנמקה.
- עצמאים אשר יבקשו לעבור לריסק זמני יוכלו לעשות זאת באמצעות בקשה בכתב, ללא צורך 

בהנמקה.
- הקפאה של 90 יום לגבי הוראות סעיף 5 בחוזר השירות למתן מענה במסגרת הזמנים המפורטת. 

זאת, לאור כך שמדובר ב"נסיבות מיוחדות", כפי שנרשם בחוזר.
- בעת שינוי מסלולי ההשקעה במוצרים פנסיונים יתאפשר לבעלי הרישיון להעביר את בקשתם 

ללא מסמך ההנמקה, אלא באמצעות סיכום פגישה.
- בשינוי מסלולי השקעות במוצרי פרט יקפידו חברות הביטוח לבצע את השינוי לפי תאריך 
הערך שבו הגיעה לידיהם הבקשה ולא לפי ביצוע הפעולה עצמה, אשר יכולה לקחת מספר ימים.

בתחום מעמד הסוכן 
בתקשורת ובציבור

בכל  הלשכה  הנהגת  של  *הופעות 
וכלכלית,  כללית  תקשורת   - המדיות 
באתרים  וכן  וכתובה,  אלקטרונית 
הפניית  על  ניכר  דגש  תוך  החברתיים, 
הביטוח  לסוכני  אלו  בימים  הציבור 
 95% ושירות.  הכוונה  ייעוץ,  לקבלת 
מההופעות התקשורתיות בתחום הביטוח 
היו של סוכני הביטוח - שליטה מוחלטת 

במגרש.

הטבות לסוכן

נעשתה פנייה לחברות הביטוח בבקשה להקל 
העסקית,  ההתחשבנות  את  הביטוח  סוכני  על 
לזכאות  ביחס  התחשבנות  הקדמת  לרבות 
לעמלות, דחיית התחשבנות בגין ביטולים או 
למועד  הסוכן  מצד  אחרת  כספית  השבה  כל 
על  לסיוע  מקדמות  והענקת  יותר,  מאוחר 
חשבון עמלות וכל הטבה אחרת, אשר תתמוך 
עצמאיים  שהינם  הביטוח  לסוכני  ותסייע 
משבר  את  כלכלית  לצלוח  כעת  ונאבקים 

הקורונה.

למול היצרנים

הוגשה בקשה לעצור התחשבנות של החזר 
עמלות.  קיזוז  או  הסוכנים  מטעם  כספים 

לחילופין, סיוע בהקדמת עמלות ומקדמות.

בתחום האלמנטארי

לחברות  להורות  לרשות  פנייה  נעשתה 
להאריך בשלב ראשון את חידושי 1/4 בתחום 
האלמנטארי לתאריך 30/04. הרשות אישרה 
וחברות הביטוח גם הן נענו לבקשה. כמו כן, 
פריסת  את  להגדיל  לחברות  פנייה  נעשתה 
אשראי  דמי  ללא  האלמנטאר,  תשלומי 

והצמדה. מרבית החברות נענו לבקשה.

בנושאים כלליים

את  לדחות  בבקשה  לרשות  פנייה  נעשתה   #
מתאריך  תאגיד  לסוכנויות  המקוון  הדיווח 

30/04 לתאריך 30/05. 
את  לדחות  בבקשה  לרשות  פנייה  נעשתה   #
כך  סוכן,  רישיון  להוצאת  הצפויות  הבחינות 
למועד  הלימודים  תקופת  בין  הרצף  שיישמר 

המבחנים.
הכספים  לוועדת  פנייה  נעשתה  בנוסף,   #
הדרישות  את  להפחית  בבקשה  הכנסת  של 
בערבות  הלוואה  שמבקשים  קטנים  לעסקים 

מדינה. בקשתינו נענתה. 
# מערך היועצים הרחב של הלשכה )מעל 50( 
גויס לעזרה וכעת פועל בזמינות גבוהה יותר 

ובמהירות רבה יותר עבור חברי הלשכה.
מתקיימת התנהלות שוטפת למול רשויות   #
המדינה, בדגש על משרדי הבריאות והאוצר, 
רשויות המיסים ושוק ההון, בניסיון להקל על 
עבודתם של סוכני הביטוח בפרט, והעצמאיים 

בישראל בכלל.
של  מצומצם  פורום  של  שת"פ  מתקיים   #
ראשי האירגונים הגדולים והמובילים בלה"ב 
בהתנהלות מול אגף התקציבים באוצר, שרי 
הכלכלה והמשפטים והרשויות במטרה לדחות 
תשלומי מסים, אגרות וקבלת הטבות לציבור 

העצמאים.
# הלשכה מתנהלת מול אחד הבנקים הגדולים 
גדולה  אשראי  ומסגרת  הלוואה  למתן 

לסוכנים, בתנאים מועדפים.
# השתתפות נשיא הלשכה, סגן ומ"מ הנשיא 
בוועדת  דיונים  בשני  הלשכה  ויועמ"ש 

הכספים של הכנסת השבוע.
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 יו”ר ההסתדרות: על המדינה לספק 
רשת ביטחון לחסכונות הפנסיוניים
במכתב ששלח לממונה על שוק ההון ולממונה על התקציבים באוצר הוא דורש 

מהם לקיים דיון בנושא # ״במשבר הפיננסי של 2008 נקבעה בישראל רשת ביטחון 
לחיסכון פנסיוני אשר תרמה להתייצבות השווקים״ < רונית מורגנשטרן

יציבות ע ואי  הקורונה  משבר  רקע  ל 
יו"ר  פנה  הפיננסיים,  השווקים 
לממונה  בר־דוד  ארנון  ההסתדרות 
מרידור,  שאול  האוצר  במשרד  התקציבים  על 
ולממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר משה 
ביטחון  רשת  תספק  שהמדינה  בבקשה  ברקת, 
בהם  התושבים,  של  הפנסיוניים  לחסכונות 

הגמלאים.
הגבוהה  החשיפה  את  בר־דוד  ציין  במכתבו 
לנכסים  בישראל  הפנסיוניים  החסכונות  של 
בימים  אשר  בשווקים  ובעולם,  בארץ  פיננסיים 

אלה חווים ירידות שערים דרמטיות.
מובילות  ההון  בשוקי  הקיצוניות  "הירידות 
הפנסיוני  החיסכון  בשווי  ישירה  לפגיעה 
תגרם  ודאית  "פגיעה  בר־דוד,  כתב  המקומי", 
ובזמן  אלו  בימים  לפנסיה  הפורשים  לעובדים 
גם  להביא  עלולות  בשווקים  הירידות  הקרוב. 

להפחתת הקצבאות לגמלאים פעילים".
של  "הפחתות  כי  התריע  ההסתדרות  יו"ר 
רק  לא  לפגוע  צפויות  וקצבאות  חיסכון  שווי 
גם  אלא  והגמלאים,  העובדים  ציבור  ברווחת 
במשק בכללותו". הוא הזכיר כי במהלך המשבר 
בישראל  נקבעה   2008 שנת  של  הפיננסי 
"תרמה  אשר  פנסיוני  לחיסכון  ביטחון  רשת 

להתייצבות השווקים".
העצומה  והחשיבות  הדומות  הנסיבות  "לאור 
העלול  המיתון  לקראת  ביקושים  ייצוב  של 
לנבוע מהמשבר הנוכחי, ומניעת פגיעה מידית 
בהקדם  לקבוע  מקום  יש  ובפורשים,  בחוסכים 
האפשרי רשת ביטחון לחיסכון הפנסיוני", כתב 

יו"ר ההסתדרות.
התקציבים  על  מהממונה  ביקש  בר־דוד 
דחוף  דיון  לקיים  ההון  שוק  על  ומהממונה 

בנושא. בר־דוד | צילום: דוברות הסתדרות
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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



סוכנים יקרים 
בימים אלו הכשרה חברה לביטוח ממשיכה להיות לצידכם 

ומציעה לכל לקוחותיכם תנאים והטבות מיוחדות לתקופה זו

יחד אתכם לאורך כל הדרך

חברה לביטוח בע״ 

דחיית תשלום
בחודש אחד

%  הנחה
ממחיר הפוליסה

10% הנחה
ממחיר הפוליסה

לכל ביטוחי הפרט 
אשר תחילתם
מחודש אפריל

לכל ביטוחי העסקים
אשר תחילתם
מחודש אפריל

 על ביטוחים כלליים
וחידושים אשר תחילתם

מחודש אפריל
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בשנים ל שלהן  העצומים  הרווחים  מרות 
הביטוח  חברות  מוציאות  האחרונות, 
וקבלת  לחל"ת  אחת,  כל  עובדים,  מאות 
הקורונה.  משבר  רקע  על  מהמדינה,  אבטלה  דמי 
מענק  מוסיפות  הן  כי  הודיעו  מהחברות  שתיים 

משלהן לעובדים שהוצאו לחל"ת. 
קבוצת הראל ביטוח ופיננסים הודיעה שבעקבות 
משרד  הגבלות  עקב  החברה  פעילות  צמצום 
תשלום(  ללא  )חופשה  לחל"ת  הוצאו  הבריאות, 
מעניקה  ההחלטה,  במסגרת  מהעובדים.  כ־15% 
הראל לכל עובד שיוצא לחל"ת מענק בסך 5,000 

שקל כדי לסייע להם בתקופה זו.
עוד נמסר, כי הוחלט להוציא את העובדים לתקופה 
של 30 ימים לפחות, על מנת שיוכלו ליהנות מדמי 
האבטלה המגיעים להם בחוק. לאחר תקופה זו תעשה 
לעבודה  העובדים  את  להחזיר  מאמץ  כל  החברה 
עם  העסקיות  להתפתחויות  כמובן  בכפוף  סדירה, 
תום המשבר. הנהלת החברה החליטה להמשיך את 
של  הסוציאליות  וההפרשות  הביטוחיים  הכיסויים 

העובדים שייצאו לחל״ת.
מעבר  על  מודיעה  לביטוח  חברה  הכשרה 
להנחיות  בהמשך  זאת  חירום,  פעילות  למתכונת 
לצמצום  הובילו  אשר  העדכניות  הבריאות  משרד 
חלק  הוצאו  מההיערכות,  כחלק  החברה.  פעילות 
מעובדי החברה לחל"ת ואילו השאר ימשיכו לעבוד 

בהתאם למתכונת חירום. 
עובדים עליהם הוחלט שיוצאו לחל"ת יקבלו ערכה 
עם הנחיות מפורטות מידי מחלקת משאבי האנוש 
של החברה וכן כל סיוע שיידרש במעבר לתקופת 
החל"ת, לרבות עזרה בהגשת המסמכים מול המוסד 
לביטוח לאומי וכן תמיכה למי שנדרש לכך בהתאם 
לעובדים  להעניק  החברה  החליטה  בנוסף,  למצב. 
אשר יצאו לחל”ת סכום של 4,000 שקל ברוטו, וזאת 

במטרה להקל את תקופת חג הפסח הקרבה ובאה.

קיצוץ בשכר
העובדים  כלל  אפריל,  מחודש  החל  בנוסף, 
והמנכ"ל,  המשרה  נושאי  כולל  בחברה,  הנותרים 
יעברו למתכונת עבודה בהיקף משרה של כ-80%, 
החברה  למשרדי  להגיע  ימשיכו  חלקם  כאשר 

וחלקם יעבוד באופן מלא מהבית.
יוחזרו  לא  כי  עובדים,  שגילו  החשש  לנוכח 
לעבודה בתום משבר הקורונה, ציין שמעון מירון, 
מנכ"ל החברה: "החברה תעשה כל מאמץ על מנת 
להחזיר את העובדים לעבודה סדירה בכפוף כמובן 

כתוצאה  המשבר  תום  עם  העסקיות  להתפתחויות 
מנגיף הקורונה". 

כ־20%  לחל"ת  הוציאה  כי  הודיעה  ביטוח  כלל 
מעובדיה; 80% הנותרים עברו לעבודה של 4 ימים 

בשבוע, כולל ההנהלה. 
יו"ר ועד עובדי כלל ביטוח רוני רז, פנה אל יו"ר 
החברה דני נוה, ודרש ממנו לקצץ גם בשכר חברי 
בחברה  שננקטו  לצעדים  במקביל  הדירקטוריון 

פנימה.
"גם ועד העובדים וגם ההנהלה נכנסו יחד מתחת 
עובדים  הוצאת  על  במשותף  והחלטנו  לאלונקה 
לשבוע  הנהלה  חברי  של  ומעבר  לחל"ת  רבים 
קלים,  לא  צעדים  אלו  ימים.  ארבעה  של  עבודה 
שיקול  הפעלת  מתוך  אך  העובדים,  לנו  במיוחד 
סברנו  החברה  של  למצבה  אחריות  וגילוי  דעת 
שזהו צו השעה. אבל הדברים אינם מסתכמים רק 
בעובדי והנהלת החברה. הגיעה העת כי גם חברי 
ויחליטו על  הדירקטוריון ייכנסו מתחת לאלונקה 
תוקף,  משנה  מקבלים  הדברים  בשכרם.  קיצוץ 
במיוחד לאור העובדה כי רק לפני שלושה חודשים 
רז  כתב  מ־30%",  ביותר  הדירקטורים  שכר  קפץ 

לנוה.
במנורה נערכו בצורה שונה ולא הוציאו עובדים 
לחל"ת עד כה. מהחברה נמסר כי "בהתאם להנחיות 
 - מהבית  עובדים  העובדים  רוב  הבריאות  משרד 
כ־80%. החברה נערכה לתרחיש שכזה עוד בטרם 

וגאים בעובדים  ואנו שמחים  הנוכחיים  האירועים 
והמצוינים שלנו שעובדים בחריצות גם  המסורים 

מביתם ושומרים על רמת ביצוע גבוהה".
נערכת  "מגדל  כי  נמסר  ביטוח  מגדל  מחברת 
ולהנחיות  להתפתחויות  בהתאם  יום  מידי 
עם  חופשה.  ימי  וניצול  לחל"ת  יציאה  ומאפשרת 
תעסוקתית  יציבות  על  לשמור  מנסה  מגדל  זאת, 
של עובדיה ככל הניתן ובשלב הזה לא הוחלט על 
מספר מינימלי של עובדים שייש להוציא לחל"ת".
על פי מכתב מוועד עובדי קבוצת הביטוח מגדל, 
שבראשו עומד מודי גת, ומסמנכ"ל משאבי אנוש 
בקבוצה, סיגל קליינשטרן, לכ־3,800 עובדי חברת 
עובדים   30% מהבית,  עובדים   50%" הביטוח: 
המקסימלית  למגבלה  בהתאם   - החברה  ממשרדי 
שהושתה על החברות הפועלות, ויתר 20% מנצלים 

ימי חופשה או )מיעוטם( הוצאו לחל"ת".
מעובדיה  כ־15%,  הוציאה  ביטוח  הפניקס  גם 
לחל"ת, בעיקר עובדים בתחומים שהם לא תחומי 
כי  לציין,  יש  לחו"ל.  נסיעות  ביטוח  כמו  ליבה 
העובדים הושארו עם תנאי ההעסקה לרבות הרכב, 
לעובד  הבריאותי  הביטוח  מימון  נייד,  טלפון 
ההפרשות  לתשלום  והתחייבות  משפחתו,  ולבני 

הסוציאליות לעובדים עם חזרתם לעבודה.
של  שכרם  יופחת  מאי  חודש  ממשכורת  החל 
ל־10%   %7 בין  של  בשיעורים  הפניקס  מנהלי 

ושכרם של עובדי הפניקס בשיעור של 6%.

חברות הביטוח מצמצמות פעילות ושולחות 
עובדים לחל"ת

עובדים חוששים כי יאבדו את משרתם # הראל והכשרה הודיעו כי עובדים 
שיוצאו לחל"ת יזכו למענק כספי < רונית מורגנשטרן

חברות הביטוח נערכות למשבר כלכלי
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כתב שירותי און־ליין לייעוץ רפואי הפך לביטוח 
בסיסי - להלן סקירה מקיפה של השירותים 

שמציעות חברות הביטוח בתחום זה 
< מערכת ״ביטוח ופיננסים״

"
מציעה  אותם  הפתרונות  מהרחבת  כחלק 
הרשות לציבור לצורך התמודדות עם מגיפת 
של  האפשרות  את  הרחיבה  היא   הקורונה, 
רפואי  ייעוץ  לקבלת  כיסוי  לרכוש  המבוטחים 
און־ליין בלבד, ואפשרה לחברות למכור מוצר זה 
כביטוח יסודי וללא קשר לפוליסת בריאות מלאה. 
במסגרת השרות זכאי המבוטח להשתתפות בייעוץ 
רפואי מקוון ובכך מפחית את הצורך לצאת מהבית 

בתקופה זו, גם במקרה של מחלה".

השבוע.  בתחילת  ההון  שוק  רשות  פרסמה  כך 
הבריאות  ועדת  יו"ר  מורי,  איגור  סו"ב  לדברי 
ונייר  אלכוג'ל  שלצד  "מסתבר  בלשכה:  והסיעוד 
און־ליין.  רפואה  גם  אלה  בימים  צריך  טואלט, 
התייחסו  לא  הביטוח  סוכני  שרוב  במוצר  מדובר 
והוא חשוב מאוד בימים שהמבוטחים  אליו בעבר, 
ומפנה  עמוסה  הבריאות  מערכת  לבית,  מרותקים 
שאין  כך  בקורונה,  למלחמה  המשאבים  כל  את 
טעם להגיע למרפאות, שהן אף מסוכנות מבחינת 

פוטנציאל ההדבקה בהן.
חבר  האחרונים  בימים  עמל  הסוכנים,  ״לטובת 
טבלה  להכין  לנצט,  חגי  סו"ב  הבריאות  ועדת 
של  און־ליין  השירות  כתבי  כל  את  המסקרת 
חברות הביטוח. סוכן יכול לבדוק איזה מהמוצרים 
הזדמנות  גם  זאת  שלו.  ללקוחות  מתאימים 
לשווק  קשה,  תקופה  עם  שמתמודדים  לסוכנים, 
מוצר זה ואף להציע שירותי און־ליין, כמו פגישות 

וירטואליות, לשיפור הקשר עם הלקוחות".

מנורהכללהפניקסהראל

רפואה אישית שם כתב שירות
אונליין

סמארט דוקטור רופא מומחה אונלייןרופאה מומחה בקליק
Smart DR

אף אוזן גרון, אונקולוגיה, תחומים
אורולוגיה, אלרגיה, אורטופדיה, 

אנדוקרינולוגיה, המטולוגיה, 
גניקולוגיה, גסטרו ילדים, 

כירורגיית ילדים, כירורגיה, 
קרדיולוגיה, נויורולוגיה, כאב, 
נפרולוגיה ויתר לחץ דם, עור.

כירורגיית לב/ חזה/ כללי, 
נוירוכרורגיה, רפואת כאב, 

אורתופדיה, נוירולוגיה, 
אורולוגיה, נפרולוגיה, 

קרדיולוגיה, ראומטולוגיה, 
רדיולוגיה, אונקולוגיה, 

המטולוגיה, אנדוקרינולוגיה, 
גסטרואנטרולוגיה, עיניים, 

א.א.ג , ריאות, רפואת עור ומין, 
אלרגולוגיה, גנטיקה, גניקולוגיה, 

רפואה זיהומית, גריאטריה, 
פסיכיאטריה )ילדים/בוגרים(.

נוירולוגיה, רפואת ילדים, 
רדיולוגיה, אנדוקרינולוגיה, 

פסיכיאטרית ילדים, 
ראומטולוגיה, ריאות, אלרגולוגיה, 

גריאטריה, אונקולוגיה, 
המטולוגיה, גסטרואנטרולוגיה, 

נפרולוגיה, כירורגיה כללית, 
רפואת עור ומין, גנטיקה 

רפואית, פסיכיאטרית בוגרים, 
קרדיולוגיה, אורתופדיה, 

אורולוגיה, עיניים, א.א.ג , 
גניקולוגיה, רפואה זיהומית, 
כירורגית לב, כירורגית חזה, 

נוירוכירורגיה ורפואת כאב

אנדוקרינולוגיה, אלרגולוגיה, 
אונקולוגיה, אורתופדיה, 
אורולוגיה, א.א.ג, גנטיקה 

רפואית, גריאטריה, גניקולוגיה, 
גסטרואנטרולוגיה, המטולוגיה, 
ילדים כירורגית לב, כירורגית 

חזה, כירורגיה כללית, 
נוירוכירורגיה, נוירולוגיה, 

נפרולוגיה, עיניים, פסיכיאטרית 
ילדים, פסיכיאטרית בוגרים, 

קרדיולוגיה, ראומטולוגיה, ריאות, 
רדיולוגיה, רפואה זיהומית, 

רפואת כאב, רפואת עור ומין 
ועוד וזאת ככל שמתאפשר 

ליתן ייעוץ באופן מקוון.

פסיכיאטריה, גריאטריה, 
ריאות, זיהומיות

ישישישאין

17272828

עד 90 דקותתוך 90 דקותתוך 90 דקותתוך 30 דקות

עד 5 ימי עסקים )לאור המצב תוך 5 ימי עסקיםתוך 5 ימי עסקיםתוך 24 שעות
מבטיחים תוך 24 שעות(

30 יום למומחה/אין90 יום למומחה/אין30 יום למומחה/איןאין

100120130120

אין )גם להמשך טיפול 
במרפאת הסדר(

25איןאין

90909590

פמי פרימיוםפמי פרימיוםפמי פרימיוםביקו רופא

כמות תחומים

המתנה לרופא 
משפחה/ילדים

המתנה לרופא מומחה

תקופת אכשרה 
בשגרה/היום

ה.ע. רופא מומחה

ה.ע. רופא משפחה/ילדים

ה.ע. איסוף מידע רפואי

נותן השירות
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מנורהכללהפניקסהראל

איןיש )הלחצן(איןישאפליקציה יעודית

0-750-850-850-69גיל הצטרפות

שנה ראשונה חינם ברכישת 3 חודשים חינםמבצע קורונה  - הנחות
תכנית בריאות בסיסית

שנה ראשונה חינם לרוכשי חודשיים חינם 
חבילת טופ פרימיום

חריג מגפה בפוליסה )ס. הערות
5.2( אינו בתוקף לפי הודעת 

החברה ללשכת סוכני 
הביטוח עד הודעה חדשה

יעוץ רופא משפחה ניתן אינו נמכר סטנד אלון
בזמן המבצע לכלל הלקוחות 

בכל הענפים בחינם למשך 
חודש עם "לחצן". אינו 

נמכר סטנד אלון.

קיימת אפשרות לטיפול 
המשך ברשת מרפאות 

הסדר של ביקורופא.

כל החברות משווקות את כתב השירות ללא הצהרת בריאות. לאור המצב זמינות השירותים היא 24/7 שלא כבמצב יום 
יומי. שימוש בכתבי השירות ללא הגבלת פניות. יעוץ מקוון רפואי יינתן ככל שניתן ואפקטיבי. 

טבלה זו מתומצתת ומבטאת פרשנות. תנאי הפוליסה המלאים באתרי החברות הם הקובעים. ט.ל.ח

מנורהכללהפניקסהראלמגדל

1238912231123541223112206גיל/מדד

0-2010.510.178.0217.947.5

2119.915.048.0217.9414.3

22-6919.915.0416.517.9414.3

70+19.9XXX16.517.94XXX

XXXXXXXXX49.09XXXמשפחתי

 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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הכל בסגר - פרויקט מיוחד
ביקשנו מסוכני ביטוח חברי הלשכה לשתף אותנו איך הם עוברים את תקופת 

המשבר, הן אישית והן מקצועית # על העבודה במשרד ומול המבוטחים, השינוים 
הנדרשים וגם על התחושות שלהם לגבי המצב < רונית מורגנשטרן

״נמדדים בזמן משבר״
סו"ב לילך מטרני, יו"ר ועדת צעירים

אנחנו כסוכנים נמדדים קודם כל בזמן משבר, 
שגרה  על  שומרת  אני  המאתגר  במצב  גם 
בבוקר,  ב־8  לעבוד  מתחילה  הסוכנות  מלאה, 
וחדשים  קיימים  אנחנו מרימים טלפון ללקוחות 
מקיימים  אנחנו  הפגישות  את  בהם,  להתעניין 
התחלנו  כבר  דוחים,  ולא  אונליין  במערכות 

לתכנן את היום של אחרי המשבר.
החדש  לעולם  מתרגלת  אני  אך  מאתגר  המצב 
גם  שגרה  מנהלת  אני  כאן,  שנוצר  והווירטואלי 
אם עובדים מהבית, אצלי היום יתחיל מהשעה 8 
ויתנהל על פי לו"ז מסודר, מאוד חשוב להתלבש 
אני  וכמובן,  עובדים מהבית,  גם כאשר  לעבודה 
מבצעת פגישות עבודה מרחוק עם העובדות של 

הסוכנות לעדכונים.

פגישות  
ולהימנע  הפגישות  על  לשמור  מנת  על 
פגישות  מקיימת  אני  ודחיות,  מביטולים 

באמצעות סקייפ או מערכת זום; כמה שעות לפני 
ובזמן  ביטוחי  תיק  סיכום  שולחת  אני  הפגישה 
הנתונים,  מול  והלקוחות  אני  מרחוק  הפגישה 
להם  ממליצה  אני  התקשורת.  על  המקל  דבר 
להם  ושולחת  התיק  את  לשמר  או  לשפר  כיצד 
שיחה  מקיימים  ואז  והצעות,  המלצות  עם  מייל 
נוספת לסגירה. חשוב להקרין ללקוח שאנחנו לא 
אלא  בטלפון  אגרסיבית  מכירה  שיחת  מנהלים 
מתעניינים בו ומציעים לו פתרונות לפי הצרכים 

והרצונות שלו.  

ניהול התיק בתקופה זאת
על  לשמור  לי  חשוב  האלמנטרי  בפן  זה  אם 
והעסקים,  הדירות  הרכב,  ביטוחי  החידושים של 
ללקוח  להציע  מנת  על  המקסימום  את  לעשות 
צריך  הוא  ביותר.  האטרקטיבית  התכנית  את 
להרגיש שמתאמצים בשבילו. בפן הפנסיוני מול 
לאור  מקצועי  מידע  עם  לסייע  חשוב  מעסיקים 
העובדה שהרבה אנשים יצאו לחל"ת ולפתרונות 
ללקוחות  להתקשר  חשוב  לכך,  ומעבר  נוספים, 
את  להרחיב  סיבה  אין  אם  גם  לשלומם,  לשאול 

התיק. 

לקוחות המעוניינים לעצור את 
הפרמיות

רוגע  ללקוחות  לשדר  חשוב  סיטואציה  בכל 
הביטוחי שיש  איתם על התיק  ונינוחות, לעבור 
הכיסויים  של  החשיבות  את  ולהדגיש  להם 

במיוחד בתקופות בלתי צפויות כמו אלה.

מה עושים בזמן שמתפנה? 
לניקוי  הזמן  זה   - פנוי  באמת  שהוא  רגע  אין 
אפשר  איך  הלקוחות  תיקי  את  לבדוק  שולחן; 
שיווקית  פעילות  לתכנן  להם.  ולהועיל  לשפר 
שת"פים  ליצור  המשבר,  שאחרי  ליום  ועסקית 
שירותים  לפתח  אונליין,  פגישות  באמצעות 
חדשים ולשמור על נוכחות ברשתות החברתיות. 
הכי חשוב לשדר ללקוחות שאנחנו זמינים עבורם 

כרגיל 24/7 גם בתקופה הזאת. 

הביטוחים הכי חשובים בתקופה הזאת 
תרופות  של  כיסוי  מוות,  למקרי  חיים  ביטוח 
ביטוח  את  לשמר  וכמובן  הבריאות  לסל  מחוץ 

הבריאות הפרטי כעוגן בלתי תלוי.

״כתף ללקוחות ולסוכנים 
אחרים״

סו"ב הידד קציר, סגן יו"ר הוועדה 
הפיננסית 

מיד עם הבנת חומרת המצב, עוד לפני ההנחיות 
הרשמיות, אני והעובדים נערכנו לעבודה מהבית 

והתחלנו בה מבעוד מועד.
משותפת  בוקר  ישיבת  מנהלים  אנו  בוקר  כל 
סדר  את  ומארגנים  הנפלאה  הטכנולוגיה  בעזרת 
עכשיו  כי  המסר,  את  להעביר  לי  חשוב  היום. 
זו  אותנו,  הפוקד  ועולמי  לאומי  אסון  בשעת 
חובתנו המצפונית וזו השליחות של המקצוע שלנו 
לפנות באופן יזום ללקוחותינו, לעבור איתם יחד 
על צרכיהם הפיננסי ולחזק אותם ולתת להם גב 

כמה שאנו יכולים.
פניות  ספור  אין  לנו  היו  האחרון  בשבוע  רק 
גם  הודעתי  כספיהם.  לגורל  מוטרדים  מלקוחות 
פועלנו,  את  להוכיח  שעתנו  זו  שכעת  לעובדיי 
מקצועיותנו, וגם כתף טובה שנגיש ללקוח בשעת 
בימים טרופים אלו. אני מדבר גם  זה המון  צרה. 
ברעיונות  להם  לסייע  ומוכן  הסוכנים  חברי  עם 

יצירתיים למיזם החשוב הזה.
אין לי ספק שכל מי שישכיל לפעול עתה לחיזוק 
יוכל  וגם  יזכה מהם להרבה שנות נחת  לקוחותיו 

לישון טוב בלילה.
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רשות שוק ההון: מומלץ להתייעץ בעת הזו 
עם סוכן הביטוח לגבי חסכונות וביטוחים

הרשות מזהירה מפני גופים לא לגיטימיים ולא מורשים המטעים לקוחות עם הצעות שכאינן 
כדאיות # נשיא הלשכה: ״מקצועיות היא נחלתם של הסוכנים המורשים״ < רונית מורגנשטרן

שות שוק ההון, ביטוח וחסכון, פרסמה מידע ר
וגמל  הפנסיה,  הביטוח,  בתחומי  לציבור 

והשתלמות, בעקבות התפרצות הקורונה.
בין השאלות והתשובות אותן פרסמה הרשות:
על  להשפיע  יכול  ההון  בשוק  המצב  האם 

החיסכון הפנסיוני שלי? 
על  להשפיע  אמנם  יכול  ההון  בשוק  המצב 
הפנסיוני  החיסכון  אך  שלך,  הפנסיוני  החיסכון 
עשרות  פני  על  הנצבר  טווח  ארוך  חיסכון  הוא 
ארוכות,  תקופות  לאורך  נמדד  החיסכון  שנים. 
ההון  בשוק  חדות  תנודות  של  השפעתן  ולכן 
בתקופה קצרה אינה מעידה בהכרח על ההשפעה 
לגבי  החלטה  לצורך  החיסכון.  על  הטווח  ארוכת 
החיסכון יש להביא בחשבון שיקולים שונים, ובהם 
בין היתר אופק ההשקעה שלך והקרבה שלך לגיל 
גורם  עם  להתייעץ  מקרה  בכל  רצוי  הפרישה. 
לקבל  מומלץ  ולא  רישיון,  ובעל  מוסמך  מקצועי 
החלטות שהשפעתן על עתידך מוכרעת על סמך 

ירידות או עליות חדות בשוק ההון בטווח הקצר.
מדוע מושקעים כספי החיסכון שלי בבורסה? 

החיסכון הפנסיוני הוא חיסכון לטווח ארוך מאוד של 
30 ואף 40 שנה, שכן הכספים המנוהלים בו מיועדים 
לצורך תשלום קצבת זקנה עם הגיע החוסכים לגיל 
פרישה. מטרת ניהול והשקעת הכספים, אם כן, היא 
השאת תשואה לטווחי זמן מאד ארוכים, תוך ניהול 
הסיכון בהשקעות. על מנת להשיג מטרה זו מפזרים 
הגופים המנהלים את כספי הפנסיה את השקעותיהם 

על פני אפיקי השקעה שונים. 
הריבית  עיקרון  הוא  בחיסכון  נוסף  עיקרון 

תשואה  הפרשי  כי  הוא  שמשמעותו  דריבית, 
להצטבר  יכולים  קצר  לטווח  בודדים  באחוזים 

לאורך טווחי זמן ארוכים.
 1,000 שהפקיד  לפנסיה  חוסך  המחשה,  לשם 
או  הפקדות  )ללא   2008 שנת  בתחילת  שקל 
משיכות בהמשך(, וחווה את תקופת המשבר הגדול 
שנת  בסוף  שקל   1,850 לזכותו  צבר  במלואה, 
2019, היינו תשואה כוללת של 85% על כספו על 
פני 12 שנים, או תשואה ממוצעת של 5.3% לשנה.
חוסך שהפקיד 1,000 שקל בכל אחת מ־12 השנים 
)ללא משיכות(, היינו נומינלית 12,000 שקל, וגם 
הוא חווה את תקופת המשבר הגדול במלואה, צבר 
לזכותו 17,747 שקל בסוף שנת 2019, היינו תשואה 
כוללת של 98.7% על כספו על פני 12 שנים, או 

תשואה ממוצעת של 5.9% לשנה.
אני לא משתמש ברכב. האם ניתן להשבית את 

פוליסת הביטוח המקיף של הרכב שלי? 
של  זמני  ביטול  משמעה  הרכב  ביטוח  השבתת 
מקובל  זה  הליך  מלא.  באופן  הביטוחי  הכיסוי 
לתקופה  לחו"ל  נוסע  המבוטח  שבהם  במקרים 
ארוכה, או במקרים שבהם נאסר על בעל הפוליסה 
משתמש  שאינו  או  בריאותיים  מטעמים  לנהוג 

ברכב בתקופה העולה על 30 ימים. 
אם בוצעה ההשבתה של הפוליסה אסור למבוטח 
או מי מטעמו לנהוג ברכב במהלך תקופת ההשבתה 
יחול  לא  ברכב,  מטעמו  מי  או  המבוטח  נהג  ואם 
כיסוי ביטוחי על נזק שנגרם לרכב בשל הנהיגה. 

שנקבע  במועד  תסתיים  ההשבתה  תקופת 
סיום  מועד  ננקב  לא  אם  המבוטח.  בהודעת 

ההשבתה, תסתיים תקופת ההשבתה בתום תקופת 
סיום  על  הודעה מהמבוטח  קבלת  עם  או  הביטוח 

תקופת ההשבתה, לפי המוקדם מבניהם. 
תשיב  הביטוח  חברת  ההשבתה,  תקופת  בתום 
את החלק היחסי מהפרמיה ששילם המבוטח בעד 

תקופת ההשבתה. 
הפוליסה  את  להשבית  מעוניין  ואתה  במידה 
לבקש  באפשרותך  יום  מ־30  פחות  של  לתקופה 
זאת מחברה הביטוח, והיא תפעל לממש את זכותך 

בעניין.
למי כדאי לפנות לפני שאני מקבל החלטות? 

לך  לעזור  יוכלו  ביטוח  סוכן  או  פנסיוני  יועץ 
לבחור את המסלול המתאים לך ביותר בהתחשב 
הבריאותי  במצבך  המשפחתי,  במצבך  בגילך, 
רשות  באתר  למצוא  ניתן  הכלכלי.  ובמצבך 
היועצים  של  רשימה  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק 

והסוכנים שקיבלו רישיון מהרשות.
שים לב כי לצד בעלי רישיון מוסמכים, לצערנו 
ישנם  משבר  בעתות  שבמיוחד  לכך  עדים  אנו 
לגיטימית  לא  בצורה  לפעול  המנסים  גורמים 
שאינן  פיננסיות  פעולות  לבצע  חוסכים  ולעודד 
לנקוט  מקום  יש  הדברים  נוכח  עבורם.  כדאיות 
הנוגעות  פעולות  ביצוע  בטרם  זהירות  משנה 

לחיסכון הפנסיוני.
רוזנפלד,  ליאור  סו״ב  ביטוח,  סוכני  נשיא לשכת 
מפנה  ההון  שוק  שגם  שמח  ״אני  כי  ומוסיף  מחזק 
הביטוח,  סוכן   - רלוונטי  הכי  לגורם  הציבור  את 
מתוך הבנה שהמקצועיות היא נחלתם של הסוכנים 

המורשים״.



כתב שירות "רופא מומחה בקליק"- למצטרפים / רוכשים אחת מתוכניות ביטוח הבריאות בהפניקס )מרפא-מחלות קשות, ניתוחים, השתלות, תרופות שלא בסל הבריאות( בין 
התאריכים 16.3.2020 ועד 30.4.2020 | אין כפל מבצעים| החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת|המחירים לאחר תום ההנחה נכון למועד פרסום: בוגר 18.65 ש"ח. ילד 

8.06 ש"ח | האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים של כל אדם | השירות ניתן באמצעות פמי פרימיום בכפוף לתנאי כתב השירות מלאים שניתן לעיין בהם באתר 
www.fnx.co.il הפניקס

עכשיו יותר מתמיד, 
הפניקס דואגת לכם לרופא מבלי שתצאו מהבית!

הטבה מיוחדת למצטרפים לביטוח בריאות של הפניקס:

כתב שירות "רופא מומחה בקליק" מעניק ייעוץ רפואי 
מקוון ללא הגבלה, באמצעות רופאים מומחים לרבות 

מנהלי מחלקות ופרופסורים לרפואה והכל בלחיצת 
כפתור ובשיחת וידאו במועד המתאים לך!

חינם למשך שנת הביטוח הראשונה.
ללא תקופת אכשרה וללא הצהרת בריאות!

רופא מומחה בקליק
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הביטוח ס בענף  השבוע  התחוללה  ערה 
בעקבות נספח חדש להצהרת הבריאות 
ספציפית  המתייחס  מגדל,  שפרסמה 
למחלת הקורונה )ראו מצד שמאל(, באתר פורמלי 
המיועד לסוכנים וחברות ביטוח. יש לציין, כי לא 
מדובר רק בהצהרה שהמבוטח חלה בקורונה, אלא 

אפילו אם רק היה בבידוד.
מבטחי  עם  "דיונים  מאחורי  מסתתרים  במגדל 
את  באמת  להחמיר  אולי  שעלולים  המשנה", 
הקורונה  מגיפת  בעקבות  הבריאות  הצהרות  תנאי 
בבחינה  נמצא  שהנושא  טוענים  בחברה  העולמית. 
מגדל:  של  הרשמית  תגובתה  תקף.  לא  ועדיין 
"מדובר בנספח שטרם אושר. אנו בוחנים את הנושא 
בדיונים פנימיים ומול מבטחי המשנה. נכון לרגע זה, 
אין התייחסות ספציפית לווירוס הקורונה בהצהרות 
במדיניות,  שינוי  שיהיה  ככל  מגדל.  של  הבריאות 

תעדכן מגדל את סוכני הביטוח בהתאם".
כי  נמסר  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  מרשות 
ביטוח  חברת  כי  נמצא  לרשות  שהגיע  "ממידע 
שאלות  הכולל  בריאות  הצהרת  נספח  פרסמה 
אף  על  וזאת  הקורונה,  לנגיף  הקשורות  חיתום 
בתכנית  השינוי  את  הגישה  לא  חברה  שאותה 
הביטוח לרשות, בהתאם להוראות סעיף 40 לחוק 
הרשות  כי  יצוין  פיננסיים.  שירותים  על  הפיקוח 
סבורה ששאלות חיתום אין מקומן בתכנית הביטוח.
״יובהר כי כל עוד חברת ביטוח לא הגישה שינוי 
בתוכנית ביטוח, חל איסור על החברה להנהיג את 

התוכנית, לרבות פרסומו". 
פרסומים של סוכנות ביטוח שפנתה ללקוחותיה 

ביטוחי  את  ולהתאים  לחדש  לרכוש,  בהמלצה 
הבריאות שלהם לפני שתחול ההחרגה של הקורונה, 
עוררה תגובות נסערות של סוכנים אחרים ברשת, 

שטענו שמדובר בניצול ציני ונבזי של המצב.

״מהלך מיותר״
סו"ב  בלשכה,  והסיעוד  הבריאות  ועדת  יו"ר 
של  הנספח  לפרסום  בתגובה  אמר  מורי,  איגור 
רב  זמן  חיכתה  לא  מגדל  חברת  "לצערי,  מגדל: 
להצהרת  מיותר  הרחבה  שאלון  כבר  ופרסמה 
הביטוח  חברת  אמנם  קורונה.  בנושא  הבריאות 
אך  הבריאות,  בהצהרות  שאלות  לשאול  רשאית 
שאלון הקורונה של מגדל הוא גם מיותר כי ברוב 

שאלוניה יש כבר שאלות רקע על מחלות זיהומיות 
בהם לקה המבוטח בעבר, וגם התייחסות למחלות 

ריאה. 
הנדרש,  המידע  את  מספקות  האלו  ״השאלות 
חוסר  של  עין  מראית  בו  יש  מגדל  של  והמהלך 
חברת  נוהגת  כך  לא  מיותרת.  והתנערות  הוגנות 
ביטוח שרוצה לעמוד בהגינות לצד הלקוח. ישנה 
לומר  שבא  שיווקי  בטריק  מדובר  כי  גם  סברה 
הביטוחים  מכירות  את  להגביר  הביטוח  לסוכני 
בהצהרת  הצפוי  הגדול׳  השינוי  ׳לפני  ללקוחות 
הבריאות. אני לא חושב כך, ומניח שמדובר בעיקר 
בטעות בשיקול דעת ובהלה מיותרת אצל מנהלי 

החברה".

 לקראת החרגה של הקורונה 
בהצהרות הבריאות?

 מגדל פרסמה נספח חדש להצהרת הבריאות של מבוטח המתייחס ספציפית למחלת הקורונה # 
יו״ר ועדת הבריאות בלשכה: ״מעיד על חוסר הוגנות והתנערות מיותרת״ < רונית מורגנשטרן
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מספר בעל הרישיון שם בעל הרישיון הפנסיוני

מספר פוליסה שם המפקח

הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון

נספח להצהרת בריאות
2928טופס מספר

חלק א
כן, פרט: לא 1. האם אובחנת כחולה בנגיף ה"קורונה"*?

כן, פרט: לא 2. האם עליך להימצא בבידוד (בידוד בית או בידוד בבית חולים) בהתאם ל"הנחיות משרד הבריאות"**?

הערות:

*חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל-COVID-19 (קורונה). 
.health.gov.il הנחיות משרד הבריאות בהתאם לצווי בריאות העם שפורסמו על-ידו בנושא נגיף הקורונה, והמפורטות באתר משרד הבריאות**

ב. הצהרות המועמד לביטוח
הצהרות המועמד לביטוח: 

אני, הח"מ, מצהיר ומאשר בזאת כי התשובות לנספח הצהרת בריאות זה נכונות ומלאות. הצהרה זו מצטרפת להצהרת הבריאות להצעה לביטוח ("ההצהרה המרכזית"), שעליה
חתמתי ואליה היא נלווית, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה. כל הצהרותיי בהצהרה המרכזית חלות גם על הצהרה זו ומהוות חלק בלתי נפרד ממנה.    

חתימת 
מועמד לביטוח תאריך

שם פרטי 
ומשפחה

מספר 
זהות

ג. הצהרת סוכן הביטוח / עד לחתימה
הצהרת סוכן הביטוח /עד לחתימה: 

הריני מצהיר בזאת כי שאלתי את המועמד לביטוח את כל השאלות המופיעות למעלה וקיבלתי ממנו את כל הפרטים/המסמכים שפורטו וצורפו לטופס זה

חתימת הסוכן תאריך

מגדל חברה לביטוח בע"מ

קוד מסמך: 113

איגור מורי | צילום: גיא קרן

רשות שוק 
ההון: כל 

עוד חברת 
ביטוח לא 

הגישה 
שינוי 

בתוכנית 
הביטוח - 
חל איסור 

להנהיגו 
ולפרסמו
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שם: סו״ב לידור לבקוביץ
תפקיד בלשכה: סגן יו"ר הועדה לפיננסים.

 )2011( לביטוח  סוכנות  לבקוביץ  ורדה  סוכנות: 
הביטוחים  סוגי  בכל  המתמחה  סוכנות  בע"מ. 

וההשקעות.

מצב משפחתי: רווק, בזוגיות
מגורים: קיבוץ גבעת השלושה

ותק בענף: למרות שניתן לומר שנולדתי כמעט 
עשר  מעל  עובד  אני  המשפחתי,  העסק  לתוך 

חמש  ומעל  וההשקעות,  הפיננסים  בענף  שנים 

פנסיוני  רישיון  לי  יש  הביטוח,  בענף  שנים 

ואלמנטרי.

הארצית  בליגה  כדור־מים  שחקן  תחביבים: 
אני  שבו  ענף  פ"ת,  הפועל  קבוצת  במסגרת 

אני  )כן,  ההון  שוקי  ניתוח  צעיר,  מגיל  מתחרה 

עם  בילוי  בעולם,  טיולים  מזה(,  נהנה  באמת 

קרוביי, חברים והמשפחה. 

איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
״לקוחות זקוקים לאנשי ונשות מקצוע שיובילו 

עם  להם,  שנכונים  המוצרים  את  לבחור  אותם 

לקבל  ידרשו  ותמיד  ונכונים  טובים  כיסויים 

שמבין  מקצועי  ביטוח  סוכן  מקצועי.  מענה 

בתחום ויכול להעניק באותו המקום את המענה   

הזה, באופן הכי מקצועי שניתן, יהיה נדרש ולכן 

פרטיים  ואנשים  עסקים  שבעלי  מאמין  אני 

עכשיו  הנה,  מקצועיים.  לסוכנים  יזדקקו  תמיד 

בשעת משבר הקורונה העולמי, אני רואה בעצמי 

ושל  שלנו  המשרד  של  מקצועיות  אותה  כיצד 

חברי למקצוע נשאה פרי, חצתה יבשות והביאה 

ללקוחות תמורה משמעותית״.

של  מעמדו  בשמירת  הלשכה  של  תפקידה  מה 

הסוכן? 

״הלשכה היא הגילדה המקצועית שלנו שמטרתה 

השירות  איכות  את  להבטיח  היא  העיקרית 

לדאוג  בה,  והחברים  הסוכנים  והמקצועיות של 

לאינטרסים שלנו הסוכנים לצד האינטרסים של 

הלקוחות שלנו. הלשכה חייבת ולדעתי גם מהווה 

עורף איתן לסוכנים מבחינה מקצועית, שיווקית 

את  ללקוחותינו  לספק  שנוכל  כדי  וחברתית, 

המוצרים הטובים ביותר״.

עצות להצלחה במקצוע לסוכנים כמוך.

כמוני,  ביטוח  לסוכני  ביותר  הטובה  ״העצה 

הזמן  כל  היא  והשקעות,  בפיננסים  העוסקים 

קצרים  קורסים  ולהתמקצע.  לקרוא  ללמוד, 

הידע  לשיפור  יעילים  מאוד  להיות  יכולים 

להתעדכן  מאוד  חשוב  הסוכן.  של  המקצועי 

בשינויים הרגולטוריים ולהגיע לימי עיון וכנסים. 

עצה נוספת היא לקרוא ולהבין גם את השווקים 

לקבל  כדי  המקומיים  את  רק  ולא  הגלובליים 

פרופורציות והבנה רחבה יותר על שוק ההון״.

״לקוחות זקוקים לאנשי מקצוע שיובילו אותם 
לבחור את המוצרים שנכונים להם״
בכל שבוע יאיר הזרקור של "ביטוח ופיננסים" על פעיל לשכה שכדאי שתכירו

לידור לבקוביץ | צילום: אלה מילת

למורים ד ההשתלמות  קרנות  ירקטוריון 
וגננות בראשותם של היו"ר איל גבאי 
את  אישר  לנדסברג,  פסח  והמנכ"ל 
לשעבר,  פסגות  מנכ"ל  סורני,  ברק  של  מינויו 

לעמוד בראשות ועדת ההשקעות של הקרנות. 
המינוי שאושר פה אחד בדירקטוריון קיבל את 
ביטוח  ההון,  שוק  מרשות  הנדרשים  האישורים 
וייכנס לתוקפו עם סיום הקדנציה של  וחיסכון 

יו"ר ועדת ההשקעות הנוכחי בתאריך 22.5.20.
ושני  ראשון  תואר  בעל   ,49 סורני, 
מוסמך  בירושלים,  העברית  מהאוניברסיטה 
)מגמת  ובכלכלה  מימון(  )מגמת  עסקים  במנהל 
בהצטיינות  בוגר  שני  ותואר  בינלאומי(  מסחר 

במנהל עסקים ובכלכלה.
וקרנות  וגננות  למורים  ההשתלמות  קרנות 

סמינרים  תיכוניים,  למורים  ההשתלמות 
מיליארד  כ״22  מנהלות  ומפקחים, 

שקל בתיק השקעות מגוון שאופיו, 
בו  ההשקעה  ותחומי  מסלולי 
ועדת  ידי  על  ומאושרים  נבחנים 

ההשקעות. 
ההשתלמות  קרנות  מדירקטוריון 

לפני  עד  שכיהן  סורני,  כי  נמסר 
בית  פסגות,  כמנכ"ל  חודשים  מספר 

ההשקעות הגדול בישראל מכיר היטב את 
ההשקעה  מסלולי  ואת  הקרנות  פעילות 

בפסגות  מנוהלים  הקרנות  כספי  שכן  השונים 
מזה שנים רבות. הוא בעל ניסיון עשיר בניהול 

השקעות בשוק ההון הישראלי ובכלל. 
ניסיונו רב השנים והיכרותו המעמיקה עם תיק 

ההשתלמות  קרנות  של  ההשקעות 
בבסיס  עמדו  וגננות  למורים 
בית  כמנכ"ל  לתפקיד.  בחירתו 
והוותיק  הגדול  ההשקעות 
מ־3  יותר  במשך  בישראל 
מלאה  באחריות  נשא  שנים, 
על כ־190 מיליארד שקל כספי 
כ־900  ועל  מנוהלים  לקוחות 
כיו"ר  שימש  במקביל  עובדים. 
נאמנות  קרנות  פסגות  דירקטוריון 
ערך,  ניירות  פסגות  דירקטוריון  ויו"ר 
יו״ר ועדת האשראי הפנימי של הקבוצה ואחראי 
לא  לנכסים  הנוגע  בכל  הקבוצה  פעילות  על 
סחירים )אשראי, קרנות השקעה פרטיות, נדל"ן 

ותשתיות(.

 ברק סורני מונה לתפקיד יו"ר דירקטוריון 
קרנות ההשתלמות למורים וגננות 

< רונית מורגנשטרן

 סורני | צילום: 
רמי זרנגר

חדשות |



בתקופה המאתגרת שאנו חווים, חשוב לי לעדכן אתכם כי שגריר, המוגדרת כמפעל חיוני בשעת חרום, ממשיכה להפעיל את רשת 
מרכזי השירות פחחות וצבע לרכב , בפריסה ארצית מלאה וכמוסכי הסדר של מרבית חברות הביטוח ותיקון תאונות תוך הקפדה 
יתרה על איכות ומקצועיות התיקון ושמירת ערכו של הרכב טרום התאונה ותחת כללי בטיחות מחמירים. אנו ערוכים לטפל בכל 
לקוח בצורה מלאה מהירה ומקצועית. לאור המשבר ובכדי להקל עליכם ועל לקוחותיכם בימים אלה, אני רוצה להזכיר לכם אודות 

מספר שירותים אותם אנו מציעים לחברות הביטוח בשגרה אך חשיבותם עולה כעת בעקבות נהלי משרד הבריאות.

שירותי לקיחת רכב (DELIVRY) - חברת שגריר מפעילה שירות של איסוף הרכב לאחר תאונה (DELIVERY) מבית הלקוח ע“י 
יועץ שירות. במסגרת השירות יילקח רכב הלקוח מבית הלקוח מבלי שזה יאלץ להגיע למוסך ובנוסף במידת הצורך יסופק לו רכב 

חלופי הישר לפתח ביתו החל מהיום הראשון ועד לגמר תיקון התאונה והשבת הרכב לביתו (מפתח תמורת מפתח).

הביטוח  חברות  מול  בתביעות  טיפול  של  שירות  הביטוח  וסוכני  הלקוחות  לכל  מספקים  אנו   – בתביעות  טיפול  שירותי 
ולאור המצב הנכם פועלים במתכונת מצומצמת אנו ערוכים לטפל בכל מקרה במהירות ולשביעות  וחברות הליסינג – במידה 

רצונכם המרבית.

שגריר  חברת  לכם  כידוע   – ג‘)  צד  (בתביעת  התביעה  לסילוק  עד  הלקוח  ע״י  שניתנו  לביטחון  צ׳קים  בפירעון  גמישות 
הינה החברה הגמישה ביותר בנושא פירעון צ‘קים לביטחון שמשאיר הלקוח עד סילוק התביעה – לאור המצב ומכיוון שיתכנו 
מצבים בהם הטיפול בתביעת הביטוח מתארך אנו מאריכים את זמן דחיית התשלום ל- 90 יום ואף ל- 120 יום במידת הצורך 

ובהתאם לבקשותיכם.

אנו נמשיך ללוות ולעמוד לשירותכם לאורך כל תקופה מאתגרת זו ולאחריה. 
אני מזמין אתכם ליצור עמנו קשר בכל נושא ישירות עם מנהל קשרי הביטוח האזורי ו/או איתי.

בברכה,
יובל שיבר

סמנכ“ל מכירות | קבוצת שגרירסמנכ“ל מכירות | קבוצת שגריר

נועה רחמים
מנהלת קשרי סוכני
ביטוח באזור השרון,

מנשה והעמקים

052-8312583
noar@shagrir.co.il

שירלי פטיטו
מנהלת קשרי סוכני
ביטוח באזור צפון

052-4478605
shirlyp@shagrir.co.il

טלי אלקובי
מנהלת קשרי סוכני ביטוח

באזור מרכז והדרום

052-8312486
  talialk@shagrir.co.il

יובל שיבר
סמנכ״ל מכירות

052-4478648
yuvals@shagrir.co.il

כרמית משה דורי
מנהלת קשרי סוכני ביטוח

באזור מרכז והשפלה

052-4478650
carmit@shagrir.co.il

איציק מזרחי
מנהל קשרי סוכני ביטוח

באזור ירושלים

052-8312526
ItzikM@shagrir.co.il

רות טלזנר
מנהלת קשרי ביטוח

03-5578822
RutT@shagrir.co.il

מיובל שיבר, סמנכ“ל המכירות בשגריר

הודעה חשובה 
לסוכני הביטוח 
הודעה חשובה 
לסוכני הביטוח 
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תרשם א  2020 ששנת  ספק  של  צל  ין 
היסטורי  כולו כארוע  בתולדות העולם 
הינו  כולם  של  המשותף  האויב  שבו 
האנשים  מיליארד   7 שכל  נראה  הקורונה.  וירוס 
שחיים בעולם עומדים בפני משבר כלכלי עמוק, 
יחריפו  שלהם  שהבעיות  ישראל,  אזרחי  ובכללם 
מיום ליום. המשבר הזה פוגע בכולנו – מאות אלפי 
מובטלים, עסקים פרטים, חברות ובתי אב יצטרכו 

"לחשב מסלול מחדש". 
יש  הקורונה  למשבר  מלחמה,  ממשברי  בשונה 
ישראל  מדינת  כאשר  סוציאלי.   – אחר  אפקט 
נכנסת למלחמה כולנו מרימים ראש ומלאי בטחון 
שננצח. מלאי ביטחון בממשל ובמערכת הבריאות, 
שהיא תוכל לטפל בכל הפצועים, בכלכלה החזקה 
האם  אחים.  אחוות  לנו  יש   - חשוב  והכי  שלנו 
משבר הקורונה נותן לנו את תחושת הביטחון כמו 
שהתשובה  נראה  כאלה(?  )וידענו  מלחמה  בזמני 
לשאלה הזו תשאר פתוחה לעת עתה, אבל לחלק 
ישנן תשובות.  הציבור  את  מהשאלות שמטרידות 
בימים האחרונים נשאלתי שאלות - אנסה לענות 

על כמה מהן:
)חשוב לשים לב שההנחיות משתנות מיום ליום(

יכול  לאומי  ביטוח  שמשלם  עצמאי  האם   .1
לחתום אבטלה או לצאת לחל"ת?

כעיקרון, הרוב המוחלט של העצמאים אינו יכול 
מקרים  מספר  מלבד  אבטלה,  דמי  ולקבל  לתבוע 
חריגים, כגון אומנים, סופרים, פרילנסרים וכדומה.

העובדים  את  להוציא  יכול  חברה  בעל  האם   .2
שלו לחל"ת בעקבות מגיפת הקורונה? 

פי  ועל  לחל"ת,  העובדים  את  להוציא  ניתן 
ההנחיות החדשות הם יוכלו להגיש תביעה ולקבל 

דמי אבטלה.
שבבעלותו  בחברה  שכיר  שהוא  אדם  האם   .3

)בעל שליטה( יכול לתבוע דמי אבטלה?
דמי  יקבל  לא  בחברה  שליטה  בעל  שהוא  שכיר 

אבטלה - נכון להיום.
4. כולם מקבלים דמי אבטלה? 75% מהשכר ברוטו?

הוראות דמי האבטלה לא השתנו. על מנת לתבוע 
זכאות  תהיה  שלאדם  צריך  אבטלה  דמי  ולקבל 
לדמי אבטלה ) ניתן לבדוק באתר הביטוח הלאומי(. 
גובה דמי האבטלה נקבע בהתאם לטבלת השכר 

הרגילה המפורסמת באתר הביטוח הלאומי.
5. איפה מקבלים את המענק שהבטיחו בממשלה?
המענק  לקבלת  התנאים  יפורסמו  בקרוב 
בנתיים  מקוון.  באופן  הבקשה  ולהגשת  לעצמאים 

ל  להירשם  יכול  עצמאי  כל 
ברשות המיסים.

חשוב לשים לב לשלבים. בשלב הראשון תדרשו 
להכניס את תעודת הזהות שלכם. 

טלפוני  קוד  לכם  יש  האם  תשאלו  השני  בשלב 
והאם קיבלתם מענק עבודה.

תוכלו  שליליות,  אלה  לשאלות  התשובות  אם 
ללחוץ על "אין לי תשובות על השאלות" ולעבור 

לשלב הבא.
בשלב השלישי תשאלו שאלות זיהוי כגון: תאריך 
הנפקת תעודת הזהות ובנוסף מספר דרכון /מספר 
המייל  כתובת  את  לעדכן  חשוב  נהיגה.  רישיון 
שלכם ואת מספר הטלפון. לאחר מכן תישלח לכם 
סיסמא לסלולר או למייל. שימו לב, חשוב לשמור 
על הסיסמא, שכן קשה מאוד לשחזרה אם נשכחה.

מסודרת  הודעה  תצא  כאשר  הקרובים,  בימים 
מרשות המיסים, ניתן יהיה לבדוק ולתבוע את הזכאות 
לאזור האישי שלכם. הכניסה  דרך   שלכם למענק 
מהמדינה  פיצוי  לדרוש  יכול  עסק  בעל  האם   .6

בגין הפסדים?
הנושא אינו מוגדר בהוראת השעה. הרי לא מדובר 
שרשויות  סיטואציה  שזו  ביטחוני,  חירום  במצב 
במצב  מדובר  כאן  אליה.  כבר מתורגלות  המדינה 

חירום בריאותי עולמי. 
יכול להיות שהמדינה ורשויות המיסים יאפשרו 
פיצוי או הקלות למעסיקים ולעצמאיים על אובדן 
הכנסה והוצאות בגין תשלום ימי מחלה לעובדים, 

אך הדבר אינו מובטח – נכון לרגע זה. 
7. כיצד נהגו במצבים דומים בעבר?

לא מדובר במצב בטחוני אלא רפואי – מצב שלא 
היה כדוגמתו בארץ עד כה.

במשרד  ושותפה  מייסדת   - מצגר  עו״ד  הן:  הכותבות 
עוה״ד מוטאי מצגר גרבאוי; עו״ד אדרי - מנהלת המחלקה 

האזרחית מסחרית במשרד עוה״ד מוטאי מצגר גרבאוי

מדריך קצר לימי קורונה
משבר הקורונה משפיע על כל אחד ואחת מאיתנו – מעסיקים ועובדים, 

בעלי עסקים ומובטלים טריים # ניסינו לענות על כמה מהשאלות הנפוצות 
שעולות בימים אלה ומטרידות את הציבור במיוחד < עו"ד בלה מצגר, עו"ד שלי חמו אדרי 

shutterstock :צילום | 

ואין בו כדי  זה הינו מידע כללי בלבד  )האמור בחוזר 
להוות ייעוץ משפטי המחייב בחינה מעמיקה וספציפית 

של כל נושא לגופו(

"אזור האישי שלו"

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/zakaut.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/zakaut.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/zakaut.aspx
https://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/AvtalaCalcNew.aspx
https://secapp.taxes.gov.il/SrVeImut/frmRashiKnisa.aspx%3Fsrc%3DLONew%23no-back-button
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מה חושב וורן באפט על המצב?
האקטואר רועי פולניצר מסביר מה חושב וורן באפט, גדול המשקיעים בדורנו, על המצב, 

האם כדאי להיכנס לשוק או לחכות? ומה קורה אצלנו בשוק ההון?

גדול המשקיעים ו הינו ללא ספק  ורן באפט 
"אנחנו  באומרו  בעבר  צוטט  באפט  בדורנו. 
להיות  משתדלים  האת'וואי(  )ברקשייר 
בצע  ותאבי  בצע,  תאבי  אחרים  כאשר  פחדנים 

כאשר אחרים מפחדים". 
במשברים  כמו  הנוכחי,  הקורונה  במשבר  גם 
פשוט  שהוא  מודיע  באפט  קודמים  פיננסיים 
עוד  לרכוש  ומתכוון  האישי  מהונו  מניות  קונה 
ימשיכו  המניות  מחירי  עוד  כל  מניות  ועוד 
להיות אטרקטיביים כפי שהם כיום. באפט נאמן 
למדיניות שלו - לרכוש מניות דווקא כשהפחד 
שולט בכיפה וזועק בכותרות העיתונות וחוזר על 
 Be fearful when others הידועה:  האימרה 
 are greedy, and be greedy when

.others are fearful

לועג לפחדנים
משבר  כל  בתחילת  מחדש  ומבהיר  שב  באפט 
פיננסי בשוק ההון כי למרות שאין לו שום מושג 
במהלך  ההון  בשוק  הצפויות  ההתפתחויות  לגבי 
גבוהה  מאוד  ודאות  לו  יש  עדיין  הקרובה,  השנה 
במניות  כיום  המבוצעת  ההשקעה  הצלחת  לגבי 
לטווח של 5, 10 ו־20 שנה. למעשה באפט נשען 
והכלכלה  ההון  שוק  של  ההיסטוריה  על  גם 
כיצד  ומדגים  האחרונה  המאה  של  האמריקאית 
לרווחים  הביאה  שיטתו  לפי  במניות  ההשקעה 

עצומים.
ואף  יותר  רחוק  אחד  גשר  הולך  אפילו  באפט 
דווקא  מניות  לרכוש  הנוטים  למשקיעים  לועג 
שדווקא  וטוען  כלכלית  הצלחה  של  בתקופות 
המניות  משוק  להרוויח  שלא  עשויים  אלה 
לאורך זמן ואף להפסיד. לטענתו, ההשקעה הכי 
הכסף  את  לסגור  היא  אלה  בימים  טובה  פחות 
בפיקדונות בנק. הסיבה לכך היא שהפקדת הכסף 
ריאלי  הפסד  למשקיעים  תגרום  בפיקדונות 
לאותם  להיגרם  עלול  נוסף  הפסד  משמעותי. 
משקיעים כאשר יחזרו לרכוש מניות כאשר שוק 

ההון ישוב לעלות.
בשורה התחתונה באפט לא רק מדבר אלא גם 
עושה, כלומר שהוא רוכש מניות בו בזמן שהוא 

ממליץ גם לאחרים לעשות כן. 

קושי פסיכולוגי 
באפט  של  גישתו  השקעות,  כאקטואר  מניסיוני 
מקובלת על משקיעים רבים ברחבי העולם אולם 
קשה להתעלם מכך שביישומה בפועל קיים קושי 
בימים  למניות  החשיפה  הגדלת  רב.  פסיכולוגי 
ברמה  קשה  היא  בחדות  יורדים  השווקים  בהם 

הנכונה  הפעולה  דרך  היא  אולם,  הפסיכולוגית 
בבסיס מודל ההשקעות של המשקיע לטווח הארוך. 
משקיעים  ובעיקר  רבים,  משקיעים  בפועל, 
נוטים  בתחום,  מקצועיים  שאינם  פרטיים, 
להיתפס לבהלה דווקא כשהשווקים כבר נמוכים 
מניותיהם.  את  בהפסד  ולמכור  זולים  והמחירים 
אותם משקיעים גם מתפתים, על פי רוב, לחזור 
ומפספסים בכך  לשוק כשהמחירים כבר גבוהים 

את העליות הראשונות בשווקים. 
אין  המשקיעים,  שלמרבית  לזכור  חשוב 
ויעבור  יתהפך  השוק  מתי  לדעת  אפשרות 
הארוך  לטווח  למשקיע  ולכן  לעליות  מירידות 
מוטב לפעול דווקא הפוך ממגמת השוק. דהיינו, 
חשיפה  ולהקטין  זול  כשהשוק  חשיפה  להגדיל 
ככל שהשוק יותר גבוה, זאת מתוך הנחת היסוד 

ששווקי ההון בעולם צומחים לאורך זמן. 
יורדים  שכשהשווקים  מאמין  אני  גם 
הזדמנויות ההשקעה מתרבות והמחירים הופכים 
ולכן אני ממליץ להגדיל  אטרקטיביים במיוחד, 
את  ולהקטין  יורדים  כשהמחירים  החשיפה  את 

החשיפה כשהמחירים עולים.
את  להתחיל  כדאי  לא  עדיין  להיום,  נכון 
להמתין  ורצוי  מאחר  ה"מציאות"  איסוף 
ימים  המאפיינת  העצומה  בתנודתיות  לרגיעה 
דינאמיות  הגנות  לבצע  מומלץ  בינתיים,  אלה. 
המניות  אפיק  על  פיננסית  הנדסה  באמצעות 
מידת  על  לשלוט  זו  ובדרך  ובתיקים  בקרנות 

החשיפה לשוק המניות. כאשר השוק יהיה נמוך 
תקטן,  התקן(  )סטיית  התנודתיות  וגם  מספיק 
את  בחזרה  ולגדיל  ההגנות  את  למכור  כדאי 
קנייה  או  במכירה  צורך  ללא  זאת  כל  החשיפה, 

של מניות.
ומה קורה אצלנו בשוק ההון?

ומדד  מאוד,  תנודתי  להיות  ממשיך  ההון  שוק 
כך.  עקב  שיאים  לשבור  ממשיך   )XIV( הפחד 
עליות וירידות שערים חריפות מתרחשות כמעט 
מידי יום גם בעולם וקצת פחות בארץ. הבורסה 
הישראלית מפגינה עמידות טובה ובגרות ביחס 
פחות  התנודתיות  בעולם,  אחרות  לבורסות 

חריפה וכך גם רמת הפאניקה.
הנושא המעניין ביותר ממשיך להיות הזדמנות 
אני  קונצרניות.  חוב  באגרות  הנדירה  ההשקעה 
אגרות  של  בתיק  השקעה  על  להמליץ  ממשיך 
מדורגות  ולא  מדורגות  בקפידה,  נבחרות  חוב 
תשואה  בו  שיש  השקעה  כאפיק  רחב  בפיזור 

גבוהה לטווח הזמן הבינוני. 
בארץ  גם  כי  אבהיר  באפט,  לגישת  בהתייחס 
שוק המניות הוא הזדמנותי למי שמתכנן השקעה 
את  בקפידה  לבחור  יש  כאן  גם  הארוך.  לטווח 

המניות ולפזר את הסיכון באופן מושכל.

מעריכי  לשכת  ומייסד  מנכ"ל  הוא  הכותב 
בישראל  הפיננסיים  והאקטוארים  השווי 

)AFVAI(
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לא בלי ביטוח
הבידוד הפך את שליחי המזון למקצוע מועדף # עו״ד עדי בן אברהם בטור מיוחד 

על ההשלכות של העדר ביטוח חובה על בעלי מסעדות שמבצעים שליחויות

מי המגיפה לא קלים לאף אחד. הבידוד אשר י
העסקית  הפעילות  הפסקת  עלינו,  נכפה 
שנעצרה  עצמאיים  של  שלם  לציבור  במשק 
מדובר  מוקדמת,  התראה  כל  ללא  אחת  באבחה 
באפקט הפרפר, אשר מוביל לכך שעטלף קטן בסין 

יוביל עולם שלם לסגירה מוחלטת. 
בימים אלו אנו גם שומעים קולות של מבוטחים 
או  לבטל  לשקול  ומבקשים  לחל"ת  הוצאו  אשר 
לצמצם ביטוח כזה או אחר, וכן בעלי עסקים אשר 
מבקשים לארגן מחדש את מערך הביטוחים, ולכן 
תקבלו  אל  השמרו,  לומר,  הבמה  את  מנצל  אני 
כל החלטה בלי להתייעץ עם סוכן ביטוח, בין אם 
)ההשלכות  חיים  או  בריאות  ביטוח  ביטול של  זה 
עלולה  שלעיתים  מחודשת  בריאות  הצהרת  הן 
להיות מחמירה( או בתחום הכיסויים האלמנטריים. 
מקיף  ביטוח  לבטל  מקום  יש  כי  הטענה  למשל, 

לרכב כי כולם בבתים. 
כולנו,  על  שנכפה  המצב  חרף  להבין,  חשוב 
של  הכלים  בארגז  חשוב  כלי  הינו  הביטוח 
השמרו  ולכן  העסקים  בעלי  לרבות  המבוטחים 
לכם בטרם תקבלו כל החלטה בנושא ללא הבנת 

ההשלכות עם בעל מקצוע. 
למקצוע  המזון  שליחי  את  הפך  והבידוד  הואיל 
שלי  השבועי  הטור  את  לנושא  אקדיש  מועדף, 
בעלי  על  חובה  ביטוח  העדר  של  ולהשלכות 

מסעדות שמבצעים שליחויות. 
במסעדה.  כשליח  הצבא  לאחר  עבד  התובע 

לו המעסיק קטנוע לצורך  במסגרת עבודתו מסר 
ביצוע השליחויות. התובע עבר תאונת דרכים, ואז 
מבוטח  היה  לא  הקטנוע  כי  לו לתדהמתו  התברר 
תביעה  להגיש  נדרש  הוא  משכך,  חובה.  בביטוח 
כנגד קרנית בהתאם לחוק. קרנית מצידה הגישה 
הודעת צד שלישי כנגד בעל המסעדה בטענה כי 
הרי שבעל  התובע  את  לפצות  ככל שהיא תדרש 
המסעדה ישפה אותה בגובה הפיצוי שהיא תדרש 

לשלם. 
לפיצוי  זכאי  התובע  האם  היתה  לדיון  השאלה 
ככל  לפיו  הפיצויים  בחוק  הקבוע  החריג  פי  על 
זכאי  יהיה  הוא  ביטוח  שאין  ידע  לא  שהתובע 
לפיצוי מקרנית. סעיף 7א לחוק הפיצויים לנפגעי 
תאונות דרכים קובע כי "מי שנפגע כשנהג ברכב 

בהיתר מאת בעליו או מאת המחזיק בו, ללא ביטוח 
מכסה  אינו  כשהביטוח  או  הביטוח,  פקודת  לפי 
את שימושו ברכב, והוא לא ידע על כך ובנסיבות 
לתבוע  זכאי  יהא  שיידע,  סביר  לא  גם  העניין 

פיצויים מן הקרן".  

תנאים  שלושה  להוכיח  יש  הפסיקה  פי  על 
להחלת הסעיף:

1. נהיגה בהיתר מטעם הבעלים.
הכיסוי  העדר  על  הנוהג  של  ידיעה  העדר   .2

הביטוחי.
3. סבירות אי הידיעה של הנוהג להעדר הביטוח. 

בית המשפט קובע כי לאחר שעבר על הראיות 
בקטנוע  נהג  הוא  לב,  תם  היה  שהתובע  נראה 
ולא  למעסיק,  שייך  הקטנוע  עבודתו,  במסגרת 
ביטוח  שאין  יחשוד  שהתובע  סיבה  כל  היתה 
לקטנוע. יתרה מכך, כאשר מדובר על יחסי עובד-

של  בכיסו  "לפשפש  מהעובד  לדרוש  אין  מעביד, 
פוליסת  בו  מונחת  אם  לברר  ולנסות  מעבידו 

ביטוח”.

 זכות השיבוב
כלפי  שיבוב  זכות  יש  לקרנית  החוק  פי  על 
ביטוח  ללא  ברכב  לנהוג  שהתיר  הרכב  בעל 
חובה בתוקף. זכות זו מטרתה להרתיע בעלים או 
מחזיקים ברכב לאפשר שימוש ברכב ללא ביטוח 
אין מחלוקת  כי  קובע  בית המשפט  חובה בתוקף. 
שבעלי העסק הם בעלי הקטנוע והם היו המחזיקים, 
היתה לדאוג לביטוח  כן אחריותם הבלעדית  ועל 
יעשה שימוש  בו  ולמנוע מצב  חובה בתוקף מחד, 

כלשהו בקטנוע ללא ביטוח, מאידך.
משכך, לאחר בחינת הנזקים הרפואיים שנגרמו 
בעל  כי  המשפט  בית  קובע  )התובע(  לשליח 
הנזקים  בגין  קרנית  את  לשפות  אחראי  המסעדה 
בהם היא חבה, לאחר ניכויי תגמולי ביטוח לאומי, 

כלפי התובע בסך של כ-470 אלף שקל.
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין. 
לכל  כדוגמה  הזה  הדין  פסק  את  לקחת  חשוב 
בעלי העסקים שמחזיקים ברכבים עבור עובדיהם, 
בין אם  לרבות בעלי עסקים המעסיקים שליחים, 
לבחון  להם  ולהורות  רכבים,  ו/או  קטנועים  על 
אחד  לכל  החובה  ביטוח  חודש  קיים/  כי  לאלתר 
שהם  והסיכון  הואיל  הקטנועים,  או  הרכב  מכלי 
עלול  בתוקף  חובה  ביטוח  בהעדר  אליו  חשופים 

להיות, בדומה למקרה זה, הרסני.  

הכותב הינו היועמ"ש של לשכת סוכני ביטוח

הביטוח הינו כלי חשוב בארגז הכלים של המבוטחים 
לרבות בעלי העסקים ולכן, בטרם תקבלו החלטה בנושא, 

התייעצו עם סוכן הביטוח
רן
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סוכנים יקרים 
במיוחד בימים אלו הכשרה חברה לביטוח כאן לצידכם ומציעה 

ללקוחותיכם העסקיים, תמיכה, סיוע ואוזן קשבת בכל צורך.

אנחנו כאן בשבילכם

לשירותכם הקמנו יחידת סיוע ייעודית לעסקים אשר תלווה 
אתכם בכל עניין בתקופה מאתגרת זו.

חברה לביטוח בע״ 

 usy-aid@hcsra.co.il -  :00-1 :00 זמינים עבורכם במייל בין השעות
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
"סוכן ביטוח בעל רישיון,בענף חיים ואלמנטרי בעל 

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

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

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

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

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

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

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

1. דרושים חתמות/חתמים באלמנטארי בחיפה משרה 
מלאה תנאים מעולים 2. דרוש/ה מנהל/ת מכירות 
שטח סוכנים בחיפה והצפון כולל רכב ובונוסים 3. 

דרוש/ה מנהלי תיקים בענף הפנסיוני בעלי רישיונות 
shay@klauzner.co.il :קו"ח

לסוכנות הביטוח מישורים באשדוד דרוש בעל רישיון 
פנסיוני המעוניין להתפתח, לצמוח ולבנות תיק עצמאי.

תנאים מצויינים למתאימים: - עמלות גבוהות - שירותי 
משרד )תפעול ותוכנות על חשבוננו( - תיאום פגישות 

ofir@mishorim-ins.co.il :על חשבוננו( קו"ח למייל(

באשדוד סוכן ביטוח מגייס סוכנת ביטוח חדשה או 
רפרנטית למשרה מלאה או חלקית קורות חיים: 

ashbit22@walla.com
סוכנות ביטוח מובילה בתחום הבריאות והפיננסיים, 
הממוקמת בפארק שוהם, מחפשת פקיד/ה בעל/ת 

ראש גדול שרוצה להתפתח בעולם הביטוח. המשרה 
כוללת שיווק ותפעול תיקי לקוחות. ניסיון בתחום 

 הביטוח – יתרון 050-6996801 או 

nave@dolfin-ins.co.il
בירושלים, סוכנות ביטוח גדולה וותיקה מאוד בתחום 

האלמנטרי, החיים, הבריאות והפנסיוני מעוניינת 
להתמזג עם משרד ביטוח קיים, צעיר ודינמי 

בירושלים. המעוניינים נא לפנות לטל' 050-7396364

״משרדים בחברות הביטוח בחיפה ! מיקום מנצח ! 
ב-990 שח לחודש. מעוצבים ואיכותיים - לפרטים: אורן 

0545270964

למשרד ביטוח בפתח תקוה בקרית מטלון קרוב לצומת 
גהה דרושה פקידת ביטוח חיים ופנסיה לטיפול בתיק 

קיים  וחדש אפשרות למשרה או חצי משרה . קורות 
   ilan@ungar-ins.co.il חיים למייל

לסוכנות ביטוח בראשון לציון דרוש/ה חתמ/ת 
אלמנטרי כחלק מצוות רחב ומשפחתי. מחלקת 

עסקים / רכב / דירות התפקיד כולל : הכנת הצעות, 
חיתום והפקת פוליסות מתן מענה ללקוחות המשרד. 

דרישות: ידע והכרה של תחום האלמנטרי שליטה 
במערכות חברות הביטוח תודעת שירות גבוהה יכולת 

למידה ורצון להתקדם. *תחילת עבודה מיידית נא 
ins1@yeldad.co.il - לשלוח לקורות חיים

למשרד ביטוח בהרצליה דרוש סוכן ביטוח עם 
התמחות מרכזית בתכנונים פנסיונים, מיסוי קופ"ג, 

תהליכי פרישה. מודל שותפות פורץ דרך בענף. קורות 
ibn1976@gmail.com :חיים למייל

שכירות משנה
להשכרה משרד 2 חדרים עם דלת מקשרת "בית 

צרפתי  "רחוב הרצל 91 ראשון לציון לפרטים יוסי  
סוללר 0505240011

בחיפה במתחם חלונות הסיטי בבניין ברוש- להשכרה 
משרדים איכותיים ומעוצבים לסוכנים -החל מ-990 ₪ 

לחודש לפני מע"מ והוצ'  לפרטים 0545270964

בחיפה בחלונות הסיטי פל-ים משרדים מפוארים כולל 

ריהוט, לתקופות קצרות/ארוכות ללא התחייבות, ניתן 
לקבל שירותי תפעול באלמנטארי/פנסיוני טלפון: 

שי- 052-8033305

להשכרה בחלונות הסיטי משרדים מרוהטים לשכירות 
משנה לבעלי מקצוע חופשיים: עורכי דין, רואי חשבון, 

וסוכני ביטוח. שכירות לטווח ארוך\קצר ללא התחייבות. 
זמינות מיידית ! לפרטים – יאנה 0537753538

משרד ביטוח גדול, מואר, ומרווח באזור הקריות , קומה 
א' על ציר תנועה מרכזי בבניין חדש ואסתטי, לכניסה 

מיידית , משרד מרשים ומיוחד. עופר 0503/235549

סוכנות ביטוח בצמיחה מציעה: עמדת עבודה כולל 
הכול ב 1200 ₪ לחודש כולל חניה, חדרי עבודה 

כולל 2 חניות בין 3000 /4000₪. כולל ליווי מקצועי, 
מיקום מנצח לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון 
 03־9591333 052־7703399 /052־4526944 מייל: 

ins.com־office@beyahad
מפרטי להשכרה משרד ברחוב החילזון 15 ש גן, 

משופץ אדריכלית, מפואר, תקרות גבוהות, מואר, 
קומת קרקע עם גינה אחורית, יש מטבחון, באמצע 

4 חברות ביטוח, סופר מרכזי. חדר פרטי 15 מטר 
- מחיר 1,500 שקל, כולל ארנונה, אחזקה, מים 

וחשמל. יש אפשרות ל־2 חדרים, 40 מטר, מחיר 
3,000 שקל, כולל ארנונה, אחזקה, מים וחשמל כולל 

חנייה אחת. קרן דבורא 054־4225655
בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים 

לכניסה מיידית עד 75 מ"ר ניתן לשכור גם חדר אחד. 
לפרטים ארז לוי 0547966694  039520400

חדר/ים להשכרה גדולים מרווחים ומוארים )אפשרות 
לקבל מרוהט (. להשכרה כדייר משנה, בסוכנות לביטוח.

המחיר פיקס = כולל כל  המיסים. עלות חודשית וללא 
התחייבות המשרד ממוקם  בראשון לציון, ליד קניון הזהב 

/ סינמה סיטי. גישה לתחבורה ציבורית, חניה חופשית.
ins.co.il־shlomo@ks .2944888לפרטים – שלמה 052־

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
רכישת תיקי ביטוח בחיפה באופן מלא/חלקי, תנאים 

מעולים, שי- 052-8033305

סוכנות ביטוח מציעה שירותי משרד ותפעול לסוכנים מול 
חברת כלל , ברמה גבוהה בתחום הפנסיוני , ביטוחי חיים 

ובריאות במגוון דרכי התקשרות אטרקטיבי מאוד לבירורים 
mayyona04@gmail.com  054-3073833 שוקי

רוצה לחזק את המשרד? להקים אגף חדש? )חיים /
אלמנטרי/ בריאות(? מתלבט אם למכור את התיק?  

פגישה ללא התחייבות. נתן ־ 052־9770368 או במייל:  
gmail.com@0555037

מחפשים בית ? רוצים להוריד עלויות למינימום 
)שכירות, מזכירות , תפעול, חניה וכו' (אנו מציעים את 
כל אלו וכן שת"פ בין סוכנים ותיקים לסוכנים צעירים, 

בין סוכני אלמנטר לסוכני חיים.בנוסף שרותי פיקוח 
צמודים ואיכותיים וסביבת עבודה תומכת להצלחה 

עם קבלותהשיחה החשובה ביותר שעשיתם בעשור !!! 
 ins.com־gil@beyahad תתקשרו.המייל שלי 

הנייד שלי לפרסום 0527703399

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

0542144567

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 משרדים. 0528741331 
Michaele@b4־u.co.il סודיות מובטחת.

 דחיית האולימפיאדה - מיליארד 
דולר למבטחים

הביטוח ה לחברות  תעלה  הקורונה  מגפת  בשל  טוקיו  אולימפיאדת  של  הצפויה  דחיה 
הגדולות בעולם כמיליארד דולר. אחת הנפגעות הגדולות תהיה חברת סוויס רי שצפויה 

לספוג הפסד של כ־250 מיליון דולר.
אירוע האולימפיאדה היה מבוטח במיליארדי דולרים למקרה של דחית המשחקים האולימפיים 
של  בדיקה  האחרונים  בימים  עשו  האולימפיאדה  מארגני  טרור.  ואירועי  טבע  אסונות  בשל 
את  לקבוע  כדי  הביטוח  פוליסות 
מגפת  בשל  שיקבלו  הפיצויים  גובה 

הקורונה.
סויס רי, ממבטחות המשנה הגדולות 
המבטחים  הובלת  את  נטלה  בעולם, 
היא  האולימפיים.  המשחקים  של 
האולימפיאדה  מביטוחי   15% מחזיקה 
מדחיית  גדול  להפסד  צפויה  ולכן 

האולימפיאדה בשל מגפת הקורונה.
שנת 2019 היתה שנה טובה סוויס רי. 
בזינוק  העסקים  שנת  את  סיימה  היא 
של 73% בהכנסות ל־727 מיליון דולר, זאת למרות ההפסדים הגדולים מאסונות טבע ואירועים 

נוספים.
בינתיים, חברות הביטוח בהודו מסרבות לבטח את משחקי הקריקט מפני מגפת הקורונה. עד 

כה הכיסוי הביטוחי של משחקי הקריקט היה כנגד ביטולי משחקים בשל מזג אויר בלבד.

לויד’ס אוספת 
אומדני נזקי של 

מגפת הקורונה

סינידקטים ת לחבריו,  פנה  לויד'ס  אגיד 
אליו  להעביר  המשנה,  מבטחי  של 
אומדנים של הנזקים הפוטנציאליים של מגפת 
הערכה  לבצע  לויד'ס  של  המטרה  הקורונה. 
של נזקי מגפת הקורונה על תעשיית הביטוח 

העולמית.
הביטוח  תאגיד  בכירי  כי  נמסר,  מלויד'ס 
ובמדינות  בבריטניה  רגולטורים  עם  עובדים 
אחרות כדי לגבש את נוסחת ההתמודדות של 
תאגיד מבטחי המשנה עם הנגיף, בהתבסס על 
לויד'ס  דובר  קודמים.  טבע  באסונות  הטיפול 
שמובילה  במהירות  מתגלגל  "המצב  כי  ציין 
וגודל  האירוע  לסוג  ביחס  ודאות  אי  לרמת 

ההפסדים הצפויים לתעשיית הביטוח".
של  מסינידקטים  יבקשו  בלויד'ס  כי  נראה 
של  האומדנים  של  עידכונים  המשנה  מבטחי 
נזקים פוטנציאליים בכל חודש. כך יעשה כל 

עוד המגפה טרם חלפה.

 דוד ליפקיןביטוח בעולם
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אולימפיאדת טוקיו. אירוע שבוטח במיליארדים
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