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ביטוח ופיננסים

המאבק בקורונה
מדריכים וטיפים מקצועיים 

להתמודדת עם משבר הקורונה - 
״ביטוח ופיננסים״ ממשיך להביא 

אליכם את כל המידע המקצועי 
הרלוונטי < עמ' 2־9

המדריך המלא
מה עושים עם הביטוחים 

הקיימים? יו״ר הוועדה 
האלמנטרית סו״ב ישראל 

גרטי עם התשובות לכל 
השאלות בנושא < עמ' 8

מקצוע חיוני
הישג משמעותי ללשכה: מקצוע 

סוכן הביטוח יוגדר כחיוני # 
כך יתאפשר לסוכנים להמשיך 

לשרת את ציבור המבוטחים בעת 
המשבר < עמ' 9

בצל המשבר: נשיא הלשכה 
והנהגתה מציגים הישגים 

משמעותיים ללשכה
במסגרת המאבק למען הסוכנים וציבור המבוטחים בעת הזו הצליחו נשיא הלשכה 

והנהגתה להביא להגדרתו של מקצוע סוכן הביטוח כמקצוע חיוני, להקפיא תשלומי 
ביטוח לעצמאים, בינהם סוכני הביטוח, להשיג הטבות שיקלו על המשך עבודת הסוכן 

בתקופת המשבר וגם להמשיך להפעיל את המכללה באמצעות קורסים און־ליין < עמ' 2־9
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ביטוח 
ופיננסים

המאבק בקורונה | תמיכה בלשכה

עודד ו ח"כ  בראשות  הזמנית,  הכספים  עדת 
לעניין  דיון  השבוע  שני  ביום  קיימה  פורר, 
סקירת הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון 
ד"ר משה ברקת, בהתייחס להתמודדות עם משבר 

הקורונה.
בפתח הדיון הציג ברקת, בשיחת וידאו מרחוק, 
ההון  שוק  רשות  והיערכות  פעילות  של  סקירה 
ואיסוף  ניטור  ובמסגרתו  החירום,  שעת  בתקופת 
הגופים  התנהלות  לגבי  שוטף  באופן  מידע 
המוסדיים, התאמות רגולטוריות, היערכות מוקד 
מרחוק  לעבודה  הרשות  של  הציבור  תלונות 
והנגשת מידע  ותגבורו, פרסום שאלות ותשובות 

חיוני לציבור בתחומי הפעילות. 
לדברי ברקת, כ־60% מעובדי הגופים המוסדיים 
השקעות(  בתי  פנסיה,  קרנות  ביטוח,  )חברות 

עובדים מהבית.
ברקת הציג שורה של צעדים שמבצעת הרשות 
החוסכים,  תיקי  על  והגנה  חסמים  הסרת  לשם 
ופנסיה  חסכון  בנושאי  לציבור  והטבות  הקלות 
והקלות והטבות לציבור בנושאי ביטוח. )ההקלות 

המפורטות מפורסמות בידיעה בעמ' 8. ר.מ.(.
שהשתתף  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא 
בדיון באמצעים דיגיטליים, כמו רוב המשתתפים 
ההון שנענתה  מודה לרשות שוק  "אני  אמר:  בה, 
כחומה  שעומד  מי  שלנו;  ולבקשות  לפניות 
ולמשוך  לשבור  לפדות,  הציבור  של  הרצון  מול 
אלה  ההשתלמות,  קרנות  או  מהפנסיה  כספים 
סוכני הביטוח. גם ברשות הבינו את זה. אני מודה 

לממונה ד"ר ברקת שהכיר בסוכן הביטוח 
כמקצוע חיוני המאפשר לו לעבוד גם 

של  השכפ"צ  אנחנו  כי  חירום,  בעת 
הציבור והכתובת שלו בעת זו".

12 טפסים
להתייחס  ביקש  הלשכה  נשיא 

והוסיף:  העצמאים  לציבור  במיוחד 
רשות  אתמול  שהוציאה  להוראות  "מעבר 

בעיות,  מספר  עם  נותרנו  עדיין  ההון,  שוק 
מתייחסים פה רק לציבור השכירים, צריך לאפשר 
ביטוחי  את  חודשים  3־4  לשלם  לא  לעצמאים  גם 
הפרמיה, ולהשאיר אותם בכיסוי מלא, כדי שיוכלו 
להתנהל נכון. אותו דבר בפוליסות החיים, הבריאות, 
אותם  ולקבל  חודשים,  למספר  תשלומים  להקפיא 

לאחר מכן חזרה לביטוח, ללא הצהרת בריאות. 

״בנוסף יש כרגע כמיליון מובטלים, אנחנו עושים 
היום  לבקשתם,  השונים  במוצרים  שינויים  להם 
להחתים  צריכים  אנחנו  כזה,  שינוי  לעשות  כדי 

אנחנו  שונים,  טפסים   12 על  המבוטח  את 
תמזער  עלינו,  שתקל  מהרשות  מצפים 

הללו,  בימים  בודד  לטופס  הטפסים  את 
שניתן יהיה להחתים אותו במייל". 

ברקת התייחס לשאלת יו"ר הוועדה, 
לעניין קנס על משיכה של קרן פנסיה: 

לשנות  המשבר  כדי  תוך  אפשר  "אי 
סדרים. צריך לנהל גם טווח לטווח 

קצר וגם טווח ארוך, באיזון. אנחנו 
רוצים לספק פתרונות לקצר אך לא 

אנחנו  הארוך,  לטווח  משבר  ליצור 
שיגרמו  משיכות  למנוע  רוצים 
לכן  הארוך,  בטווח  משבר  לאנשים 

אנחנו מאפשרים הלוואות.
במסגרת  ההשתלמות,  קרנות  גם  כך 
אחוז ההפרשות לקרנות הפנסיה בישראל, 
אם מורידים את קרנות ההשתלמות אנחנו לא 
להפסיק  צריך  לכן  העולם.  לעומת  מזהיר  במצב 
לטווח  כחסכון  ההשתלמות  קרנות  על  להסתכל 
ויותר  יותר  משאירים  אנשים  ויותר  יותר  קצר, 
את קרנות ההשתלמות עד לפרישה ויותר, הם גם 
מרכיב בטווח הבינוני והארוך, לכן צריך להפסיק 

להתייחס אליהן כך".

ברקת:  השיב  העצמאים  על  השאלות  לעניין 
"אנחנו עובדים על תיקון תקנות שהוסכם שחלק 
זה  אבטלה,  כדמי  לקחת  יכולים  הפנסיה  מכספי 

יעזור להם בתקופה הזו".
"הפנסיה  הדברים:  על  ביקורת  מתח  פורר  ח"כ 
אינה דמי אבטלה, זה לא במקום זה. אני לא מכיר 
לו  יורד  זה  לאומי  ביטוח  דמי  שמקבל  שעצמאי 

מדמי אבטלה". 
לעניין שאלתה של ח"כ פרקש הכהן על אנשים 
"אנחנו  ברקת:  השיב  לפנסיה,  לפרוש  שעומדים 
ולתמוך בשוק ההון היכן שאפשר,  מנסים לעודד 
ובמידה ותסתמן איזו שהיא פגיעה באנשים שממש 
צפויים  קצר  זמן  תוך  או  לפרוש,  צריכים  עכשיו 
גיבוש.  בתהליך  רעיונות  כמה  לנו  יש  לפרוש, 
ולהוציא  אחראים  לא  להיות  רוצים  לא  אנחנו 
זאת. נגבש תוכניות ואני בטוח שניתן מענה ראוי 

לציבור בנושא הזה". 

פחות ופחות אשראי
"אנחנו  לברקת:  הוועדה  יו"ר  אמר  לסיכום, 
להוציא  הביטוח  לחברות  להורות  ממך  מבקשים 
הודעת SMS ומייל שמעדכן על ההקלות 
הקלות  דף  להוציא  בנוסף,  שפרטת. 
שניתן למבוטחים, שיועבר לוועדת 
הוועדה  בפורטל  ויפורסם  הכספים 
לו.  מגיע  מה  שידע  כדי  לציבור, 
הבעיה היא שהציבור לא יודע מה 

מגיע לו.
להיענות  מבקשים  אנחנו  ״בנוסף 
שלושה  לעצמאים  לאפשר   - לבקשה 
חודשים ללא תשלום פרמיה לפנסיה, ועדיין 
של  האפשרות  גם  שלהם.  הזכויות  על  לשמור 
כמו  עסקיים,  ביטוחים  על  אוטומטי  ביטוח  חידוש 
גם צמצום טפסים לעניין שינויים בקרנות הפנסיה, 
גם אם זה לזמן מוגבל בהוראות שעה. לגבי קרנות 
אז  קרן,  לו  שיש  שמי  לקבוע  אפשר  ההשתלמות, 
אחרי 4 או 5 שנים יוכל לפדות אותה בלי המיסוי, 
ובמקביל להקל על מתן ההלוואות ומתן האשראי. 
פחות  נותנות  הביטוח  חברות  כאן  שגם  העובדה 
ופחות אשראי למשק, זו בעיה, אולי הממשלה תגיד 
לכספי  הביטחון  רשת  את  תיתן  שהיא  לחברות 
גם  ערבויות  ולתת  לבוא  יכול  האוצר  הפנסיות. 
כאן, צריך להזרים כסף לשוק, כסף שייתן ודאות, 
שיאפשר לאנשים לשלם כסף, כסף שהם חייבים".  

ועדת הכספים תומכת בעמדת נשיא הלשכה 
להקפיא תשלומי ביטוח גם לעצמאים

הוועדה קוראת לממונה לפרסם בציבור את ההקלות שקבעה הרשות ולחייב בהן את הגופים המוסדיים 
# רוזנפלד: ״סוכני הביטוח הם השכפ״צ של הציבור, בעת הזו ובכלל״ < רונית מורגנשטרן

ח"כ פורר | צילומים: אתר ישראל ביתנו, באדיבות הלשכה

רוזנפלד

הורנצ'יק
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 הפסדים גדולים לחוסכים - איחור בביצוע 
בקשות לשינוי מסלול השקעה 

בעקבות איחור של יותר משבוע הלשכה פנתה לרשות בבקשה שתפקח על היצרנים כך שיעמדו בלוחות הזמנים 
המתחייבים לבקשות שינוי מסלולי השקעה # הרשות - על החברות לפצות את החוסכים < רונית מורגנשטרן

"
של  גדול  מספר  בוועדה  אצלנו  מצטברות 
הביטוח  חברות  של  ניכר  איחור  על  תלונות 
במוצרים  השקעה  מסלולי  שינוי  בביצוע 
בשווקים  התלולות  הירידות  רקע  ועל  פנסיוניים, 
ובלתי  גדולים  כלכליים  נזקים  ללקוח  מוסבים 

הפיכים".
כך מספר סו"ב בועז בראל, חבר הוועדה לביטוח 
השתלמות,  ״בקרנות  לדבריו,  בלשכה.  פנסיוני 
לתגמולים  גמל  קופות  להשקעה,  גמל  קופות 
וקופות פיצויים מרכזיות, שינוי מסלול ההשקעה 
חייב להיערך תוך 3 ימי עסקים מכוח תקנות קופות 
גמל. ביחס לפוליסות ובכלל זה, ביטוחי מנהלים 
שינוי  לעניין  הזמנים  לוח  לעצמאיים,  ותגמולים 
תכנית  כל  של  הפוליסה  לתנאי  כפוף  המסלול 
ספציפית ואולם בחלקם הגדול של המקרים גם כן 

מדובר על 3 ימי עסקים בלבד.
מול רשות  זו  בסוגיה  פנינו  ״כבר לפני כשבוע 
את  בפניהם  ולחדד  להעלות  מנת  על  ההון  שוק 
רציף  באופן  לפקח  ובקריאה  לסוגיה  המודעות 
המתחייבים  הזמנים  בלוחות  עמידה  על  והדוק 

ובכך למנוע פגיעה בנכסי הלקוחות.
התייחסות  קיבלנו  טרם  כה  עד  ״לצערנו, 
ואכיפה  פיקוח  בהיעדר  כי  שוב  מתריעים  ואנו 
רגולטורים וככל שהזמן נוקף, הפגיעה בעמיתים 

מתעצמת״.

שימוש בטווח הקצר
עוד מציין בראל כי "הבעיה אקוטית 
במיוחד באוכלוסיות שתכננו לעשות 
שימוש בכספיהן בטווח הזמן הקצר, 
כמו אוכלוסיה מבוגרת על סף גיל 
פרישה ועמיתים בקרנות השתלמות 

נזילות וקופ״ג להשקעה, שכל הפסד 
בגין עיכוב בשינוי מסלול הינו מוחשי 

ומידי. בחלק מן המקרים מדובר על הפסד 
של  הוא  כשהאיחור  ליום  שקלים  אלפי  של 

שבוע ימים ויותר.
״בחלק מהמקרים, לאחר מאמצים רבים, הצלחנו 
לשנות את יום השינוי ליום שבו נעשתה הפנייה 

לחברה״.

היא  למבוטח  הנתונים  של  השקיפות  גם 
בעייתית. באתר החברה, קרן ההשתלמות למשל, 
אין  הקודם.  נכון לחודש  מופיעה תקרת הכספים 
לעקוב  אפילו  "קשה  כרגע.  המצב  לגבי  עדכון 
אחרי הנתונים בזמן אמת”, אומר בראל 
קוראים  במקביל  "אנו  ומוסיף: 
יתרה  הקפדה  להקפיד  ליצרנים 
האמורים  הזמנים  לוחות  על 
העמיתים  כספי  על  ובשמירה 
ועיכוב  ליקוי  שישנו  וככל 

לפעול לתיקונו לאלתר״.
שוק  מרשות  נמסר  בתגובה, 
לבקשת  הנוגע  "בכל  ההון: 
מעבר בין מסלולי השקעה או בין 
חברות, על הגופים לעמוד בהוראות 
המועדים  את  הקובעות  בעניין  הדין 
לבחון  יש  זאת,  עם  הכספים.  להעברת 
לא  הגוף  כי  יימצא  אכן  אם  לגופו,  מקרה  כל 
בהתאם  הלקוח  את  לפצות  עליו  בהוראות,  עמד 

להוראת הממונה״.

 בראל | צילום: 
גיא קרן
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בימים ל פעלה  ביטוח  סוכני  שכת 
את  לשלב  הממשלה  מול  האחרונים 
סוכני הביטוח כעובדים חיוניים במסגרת 
בוועדת  בדיון  לכך,  יוצא  כפועל  החירום.  תקנות 
ההון,  שוק  על  הממונה  הודיע  השבוע,  כספים 
ימליץ  הוא  כי  ברקת,  משה  ד"ר  וחסכון,  ביטוח 
כ"מקצוע  הביטוח  סוכן  את  להגדיר  הרווחה  לשר 

חיוני".
הבקשה  את  יגיש  כי  הדיון  במהלך  אמר  ברקת 
הנדרשת שתהפוך את סוכני הביטוח כך שיוגדרו 
חירום  שעת  תקנות  במסגרת  חיוני  כמקצועי 
שגובשו. הצעד הזה יאפשר לסוכנים ניידות גבוהה 
שהשירותים  בשעה  הקורונה,  משבר  בצל  יותר, 
שלהם נדרשים יותר מתמיד והסוכנויות נתקלות 

בנחשול של בקשות מצד הציבור המודאג.
רוזנפלד:  ליאור  סו״ב  ביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא 
היא  חיוני  כמקצועי  הביטוח  סוכן  של  “הכללתו 
הכרח וצו השעה. אני מבקש להודות לשר הרווחה, 
אופיר אקוניס, לראש רשות שוק ההון, ד"ר משה 

ברקת וליו"ר ועדת הכספים, ח"כ עודד פורר״.

חמצן לציבור
הורנצ'יק:  ליאור  סו״ב  הלשכה,  נשיא  וסגן  מ"מ 
לא  והטלפון  שגרה  לנו  אין  האחרונים  "בשבועות 
אלפי  בעשרות  נתקלים  אנחנו  לצלצל.  מפסיק 
עלינו  פתרונות.  שרוצה  המודאג  מהציבור  בקשות 
לספק אותם ואנחנו נעמוד בפרץ, לשם כך הכרחי 

שנוגדר כמקצוע חיוני ונמשיך לשרת את הציבור 
כעורק של חמצן״.

פז  אייל  סו״ב  בלשכה,  הפנסיונית  הוועדה  יו"ר 
מציין כי "החסכונות ארוכי הטווח של הציבור הפכו 
בימים אלה למשענת ליום סגריר עבור רבים. עלינו 
בצורה  קיצון,  במצבי  גם  לייעץ,  החובה  מוטלת 
חייבים  אנחנו  לציבור. מצד שני  ואחראית  שקולה 

את הכלים הרגולטוריים החיוניים להצלחתנו״.

בעקבות פניית הלשכה: סוכן הביטוח יוגדר 
כמקצוע חיוני

רוזנפלד: "אני שמח שהממונה על רשות שוק ההון הכיר בחשיבותם של סוכני הביטוח 
כחיוניים לציבור. אנחנו מודים לו על ההרתמות למען הסוכנים" < רונית מורגנשטרן

 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

גרטי, פז, הורנצ'יק וברקת | צילומים: גיא קרן, באדיבות הלשכה, רוני פרל, וסטודיו עדיף
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נחצה רף בהיקף הפניות של הציבור לסוכני 
הביטוח בבקשות שנוגעות לפוליסות

בשבועיים האחרונים הוגשו 10,000 תביעות לחברות הביטוח, כ־80% מהן בנושא אובדן כושר 
עבודה # חשש מעלייה בגניבות רכב לצורך חלפים על רקע מחסור בענף < רונית מורגנשטרן

ראשונה מאז פרוץ משבר הקורונה נחצה ל
רף משמעותי בהיקף הפניות של הציבור 
שנוגעות  בבקשות  הביטוח  לסוכני 
עולה  ביטוח  סוכני  לשכת  מנתוני  לפוליסות. 
פברואר,  בחודש  הקורונה  משבר  שפרץ  מאז  כי 
בתקופה של חודשיים הוצפו סוכני הביטוח בנחשול 

של פניות מהציבור.
לתחילת  נכון  הלשכה,  שערכה  מבדיקה  עולה  כך 
האחרונים  בשבועיים  כי  עולה  מהבדיקה  זה.  שבוע 
עבודה  כושר  לאובדן  תביעות  ל־5,000  מעל  הוגשו 
הוגשו  רכוש  תביעות  ל-3,000  מעל  הסוכנים,  דרך 
שנוגעות בדרך כלל לפריצות ולא פחות מ־200 אלף 
את  לעצור  בבקשה  מעסיקים  ידי  על  נעשו  פניות 
לקרנות  וההפקדות  המנהלים  לביטוחי  התשלומים 

הפנסיה.
מאמצים  אלה  בימים  מרכזת  ביטוח  סוכני  לשכת 
שנמצאים  הביטוח  לסוכני  תמיכה  למתן  ניכרים 
למתכונת  עברו  רבות  ביטוח  סוכנויות  בחזית. 
עבודה כמעט סביב השעון, וסוכני הביטוח מדווחים 
בקשות  בשאלות,  הציבור  בפניות  הצפה  על 

לשינויים במפרטי הפוליסה ובתביעות להגשה.

הדרכה ממוקדת לסוכנים
כי  מציין  רוזנפלד  ליאור  סו״ב  הלשכה,  נשיא 

"בימים אלה הסוכנים והסוכנות ניצבים 
בפני נחשול פניות שלא ידעו כמותו 
גלי  כאן הפרזה.  ואין  במשך שנים, 
להגיש  מבקש  שהציבור  התביעות 
בנושאים שונים צפוי להתגבר ככל 
וסיכונים  יחריף  הכלכלי  שהמצב 
כלכליים נוספים יתחילו להתממש״.

לעמוד  "נמשיך  הוסיף  רוזנפלד 
כלחלק  הסוכנים.  לטובת  בצורה  כחזית 
למען  הלשכה  של  הרבים  מהמאמצים 

ועבור הסוכנים, בכדי לתת להם כלים לשירות טוב 
יותר של הציבור, בכוונתנו להקים קו־חם לשאלות 
וסוכנות  לסוכני  ממוקדת  הדרכה  עם  ותשובות 
ופרטיו  השבוע  בהמשך  יופעל  החם  הקו  הביטוח. 

יימסרו לסוכנים״.
הורנצ'יק  ליאור  סו״ב  הלשכה,  נשיא  וסגן  מ"מ 

הוסיף, "הלשכה ערה לעלייה החדה בפניות הציבור 
לצרכיו הביטוחיים. אנחנו בלשכה נפעל לתת גב 
עם  להתמודד  את התשתית  לסוכנים  לספק  בכדי 

האירוע העצום והחריג בהיקפו״.
לפעול  "בכוונתנו  כי  הורנצ'יק  מציין  עוד 
בכדי  נוספות  זירות  במספר  בנמרצות 
לייצר בהקדם פתרונות לסוכנים, הכל 
במטרה שנוכל כולנו לשרת את ציבור 

המבוטחים בדרך הטובה ביותר״.
צפוי  הקצב  בלשכה,  הערכות  לפי 
להמשיך ולגבור שכן מגיפת הקורונה 
שונים.  בתחומים  סיכונים  מגבירה 
הביטוח  ועדת  יו"ר  העריך  למשל  כך 
גרטי,  ישראל  סו"ב  בלשכה,  האלמנטרי 
הסבירות  עולה  הסגורות,  מהחנויות  כתוצאה  כי 
של  ההשבתה  ובנוסף,  וגניבה.  פריצה  למעשי 
המפעלים בסין, שרק בשבוע האחרון החלו לחזור 
בשוק  חמור  מחסור  יצרה  לפעילות,  בהדרגה 
גניבות  את  שיגביר  מה  הרכב,  לתחום  החלפים 

הרכבים לצורכי חלפים בתקופה הקרובה.

לקחו ע לביטוח,  חברה  הכשרה  ובדי 
של  החסד  קרן  של  בפעילות  חלק 
סלי  והרכיבו  פסח  הכשרה לקראת 
יכולת.  ונזקקים מיעוטי  מזון עבור עמותות 
יסוד  מוצרי  ממגוון  מורכב  מזון  סל  כל 
לשולחן החג, כמו יין, קמח מצה, מצות, שמן, 
מזון  מוצרי  ועוד  לחג  ועוגיות  עוגות  דבש, 

כשרים ומותאמים להכנת שולחן החג.
החברה החלה בימים האחרונים בחלוקת סלי 
המזון לעמותות שפנו לחברה ולמאות משפחות 
נזקקות. ברוח הזמנים נציין כי פעולת החלוקה 

מתבצעת בצמוד להנחיות משרד הבריאות העדכניות, כשכל הצוותים פועלים בשטחים 
פתוחים כשהם מצוידים באמצעי מיגון מתאימים ושומרים על מרחק בטיחות.

שמעון מירון, מנכ"ל הכשרה חברה לביטוח: ”דווקא בימים אלה, יותר מתמיד, חשוב 
חסד שמטרתה  קרן  הקמנו   - לפני שנה  למי שצריך. מדובר במסורת שהחלה  לעזור 
החגים.  לקראת  מזון  מצרכי  בחלוקת  קבוע  וסיוע  יכולת  מעוטות  למשפחות  דאגה 
באמצעות הקרן, הכשרה לוקחת על עצמה את האחריות החברתית בדאגה לזולת ולמי 

שידו אינה משגת". 

הלשכה ב הנהגת  שקיימה  )"זום"(  פגישות  סבב 
במהלך השבוע עם הנהלות חברות הביטוח, סוכם 
לסוכניהן.  החברות  שיעניקו  הטבות  שורת  על 

ההטבות יינתנו בצורה פרטנית.

בין ההטבות המסתמנות:
• הקדמת עמלות ההיקף

• הלוואות לסוכנים בתנאים מועדפים
• מענקי סיוע בהחזקת המשרד

• הקדמת עמלות אפריל בביטוח אלמנטרי ופנסיוני
בהתאם  וייקבעו  פרטנית  בצורה  כאמור  יינתנו  ההטבות 

להיקפי העבודה והסכמי העבודה של הסוכן עם החברה.

בהמשך לבקשת 
הלשכה - מרבית 

חברות הביטוח יקדימו 
את עמלות אפריל

הכשרה תחלק מאות סלי מזון 
לנזקקים לקראת חג הפסח

 גרטי | צילום: 
גיא קרן

 גרטי | צילום: 
גיא קרן

חלוקת סלי המזון לקראת החג | צילום: יח״צ



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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 בעקבות פניית הלשכה: סדרת הקלות 
מהרשות לסוכני הביטוח 

 נשיא הלשכה: "אנו מברכים על רוב התקנות החדשות, וסבורים שניתן לסייע בהטבות נוספות”# 
מ״מ הנשיא: ״עבודת צוות מדהימה של הנהגת הלשכה הובילה להישגים משמעותיים״ < רונית מורגנשטרן

בעקבות התפרצות הקורונה פרסמה רשות שוק 
וצעדים  הקלות  רשימת  וחיסכון  ביטוח  ההון, 
לפנסיה  לחוסכים  שיסייעו  נדרשים  רגולטורים 
צעדים  גם  פורסמו  זו  במסגרת  ולמבוטחים. 
שמטרתם תמיכה וחיזוק שוק ההון והגנה על כספי 
החוסכים. כמו כן, התפרסמו התאמות רגולטוריות 
השקעות  בתי  ופעילות  ביטוח  לחברות  הנוגעות 
שבפיקוחה של הרשות, לגופי אשראי חוץ בנקאי, 
וכאלה הנוגעות לסוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים. 

מדובר בטיוטות של הוראות שעה.

הקלות על סוכני ביטוח ויועצים פנסיונים
במקום  טלפונית  שיחה   - שירות  חוזר  תיקון   .1

פנים מול פנים; הוראת שעה לשלושה חודשים.
ימים  מ־7  שירות  לשיחת  הזמן  משך  הארכת   .2

ל־21; הוראת שעה לשלושה חודשים. 
רישיון  בעל  דיווחי  העברת  מועד  על  הקלה   .3

לממונה עד ליום 31 במאי 2020.
רוזנפלד:  ליאור  סו"ב  ביטוח  סוכני  נשיא לשכת 
"אנחנו מברכים על רוב התקנות החדשות, וסבורים 
לפעול  ונמשיך  נוספות  בהטבות  לסייע  שניתן 
נלחמה על  ההון. הלשכה  בעניינן מול רשות שוק 
שוק  ברשות  קשובה  אוזן  ומצאה  מהצעדים  רבים 
ההון. ההקלות נועדו למנוע קטסטרופה בחסכונות 
- שעלולה  הציבור  הטווח של  וארוכי  הפנסיוניים 
הכלכלי  מהמשבר  כתוצאה  מאוד  בקרוב  להיווצר 
העצום שנובע מהמגפה. סוכני הביטוח עובדים סביב 
להישען  לציבור  לאפשר  כדי  אלה  בימים  השעון 
במיוחד  הביטוחים השונים.  לו  הנכס שנותנים  על 
לייעוץ  הזמן  זה  לציבור,  קשים  כך  כל  בזמנים 

המקצועי האחראי והשקול של סוכן הביטוח״.
ליאור הורנצ'יק:  סו"ב  נשיא הלשכה  ומ"מ  סגן 
יותר  הביטוח  לסוכני  זקוק  הציבור  הזאת  "בעת 
ההון  שוק  רשות  של  ההקלות  מרבית  מתמיד. 
קשה  בשעה  זה.  צורך  עם  אחד  בקנה  פועלות 
וקריטית לגורל הציבור, פוליסות הביטוח בין אם 
בתחומי החסכון ובוודאי באפיקים נוספים, מתגלות 
בנחיצותן ועל כן טוב עשה הממונה שהרחיב את 
היריעה לדרך הציבור להיעזר בחסכונותיו. אנחנו 
סבורים שיש צעדים נוספים דחופים שראוי לנקוט 

בהם כבר בקרוב״.

הקלות והטבות לציבור בנושאי חסכון ופנסיה: 
 15 לתקופה של  הלוואות  להעמיד  - אפשרות 

שנים )כיום 7( לחוסכים אשר ניתנות כנגד יתרת 
החיסכון הצבורה של העמית כאשר העמית הינו 
קצבת  בדמות  קבוע,  חודשי  הכנסה  מקור  בעל 
פנסיה  או  ביטוח  חברת  או  פנסיה  מקרן  זקנה 

תקציבית. 
שיאפשרו  האוצר,  משרד  בשיתוף  תקנות   -
לעובדים בחל"ת או עובדים שהופסקה העסקתם, 
להאריך את הכיסויים הביטוחים הנלווים לחסכון 
חיים  ולביטוח  עבודה  כושר  לאובדן   - פנסיוני 
)כיסוי ה"ריסק הזמני"( - מעבר לחמישה חודשים 

הקבועים כיום בחוק, ואף עד לשנה. 
- הקלות על מעסיקים באמצעות דחיית ריבית 
פיגורים על איחור בהפקדות, ייעול אופן העבודה  
ודחיה  המוסדיים,  הגופים  ומול  המסלקה  מול 
בהטמעת גרסאות וממשקים אשר עלולים להכביד 

על העבודה השוטפת בימים אלו.
הקלות והטבות לציבור בנושאי ביטוח: 

מסוימות,  ביטוח  פוליסות  להקפיא  אפשרות   -
ללא  מסוימות  פוליסות  של  אוטומטי  ומחידוש 
גביית פרמיה, במידה וחברת הביטוח לא הצליחה 

ליצור קשר עם המבוטח. 
- בתחום הבריאות, הסיעוד ואובדן כושר העבודה 
ניתנו הקלות לעניין אופן הגשת התביעה, ואושרה 

מכירת כתב שרות המכסה רפואה באון ליין. 
תמיכה וחיזוק שוק ההון והגנה על החוסכים:

- הקלות בתחום רכישת אג"ח קונצרניות למשך 
תקופה של שלושה חודשים.

- הקלות באופן עבודת ועדת ההשקעות ודיווחיה 
לרשות.

הקלות למעסיקים 
1. שמירה על זכויות עובדים.

2. הארכת ריסק זמני לעובד שצומצמה או הופסקה 
העסקתו: תוארך תקופת הריסק הזמני האוטומטי 
והכיסוי  חמישה,  במקום  חודשים  עשר  לשניים 
הוא  בהם  במצבים  גם  יוחל  האוטומטי  הביטוחי 
לא קיים היום – במקרה של צמצום היקף העבודה 
ביטוחי  בפוליסות  וכן  לפחות   30% של  בשיעור 

מנהלים שהופקו לפני שנת 2013. 
3. הקלה על גמישות הטיפול בחסכון פנסיוני על 
ידי עצמאים: עמית־עצמאי שנקלע למצב אבטלה 
לקופת  שהופקדו  מהכספים  חלק  למשוך  יוכל 
בהתאם  בחוק.  שנקבעו  מסוימים  בתנאים  הגמל 
לעניין  הוראות  בתקנות  לקבוע  מוצע  לסעיף 

עמית־עצמאי  זכאי  שבשלם  והתנאים  המועדים 
שלא  גמל  מקופת  כספים  למשוך  אבטלה  במצב 

בדרך של קצבה. 
4. הקלה בהוראה לעיכוב תשלומים למבוטח שיצא 
מהארץ ולא הציג אישור חיים: על רקע ההגבלות 
מקבלי  מתקשים  הציבורי,  במרחב  התנועה  על 
חיים  אישור  להמציא  מהארץ  שיצאו  קצבאות 
הישראלית  הקונסוליה  או  נוטריון  ידי  על  חתום 
המשך  על  תקל  הרשות  שוהים.  הם  בה  במדינה 

קבלת קצבה במצבים אלו. 
שמעוניינים  מעסיקים  לחל"ת:  שהוצא  עובד   .5
להפקיד כספים לחיסכון פנסיוני של עובד, מוצע 
שהועבר  כספים  לקלוט  המוסדי  לגוף  לאפשר 

לגביהם דיווח לפיו העובד הוצא לחל"ת. 
הקטנים  המעסיקים  של  הכניסה  מועד  דחיית   .6
)4־10( לרפורמה בתהליכי סליקת הכספים  מ־21 

ליוני 2020 ל־21 בפברואר 2021. 
7. הקלות בתפעול המסלקה ודחיית גרסת יוני של 

המסלקה הפנסיונית ל־22 בנובמבר 2020.

הקלות לציבור בביטוח
ויבקש  שיפנה  מבוטח  ביטוחים:  הקפאת   .1
להשבית את פוליסת הביטוח שלו, חברת הביטוח 
תהיה רשאית להשבית את פוליסת הביטוח שלו, 
על אף שהדבר לא צוין במפורש בפוליסת הביטוח 
אלו  המבוטח  בפני  תפרט  הביטוח  חברת  מראש. 
כיסויים היא יכולה לבטל ואת ההחזר הכספי שהוא 

יהנה ממנו. 
חברת  גביה:  ללא  אוטומטי  ביטוחים  חידוש   .2
ביטוח  פוליסת  לחדש  רשאית  תהיה  ביטוח 
למבוטחים שלא הצליחו ליצור איתם קשר, ללא 

גביית פרמיה מהלקוח. 
כושר  ואובדן  סיעוד  תביעות  בהגשת  הקלה   .3
עבודה: חברת ביטוח תאפשר הגשת טפסי תביעה 
ללא צורך בחתימה של עד נוסף, דוגמת עו"ד או 
ושניתן  רפואית,  סודיות  ויתור  טופס  על  רופא, 

להסתפק בחתימת המבוטח וצילום ת.ז.
אפשרות  מתן  אונליין:  רופא  שירות  כתב   .4
לרכישת כתב השירות ללא צורך בביצוע חיתום 
אחרים  ביטוחים  ברכישת  צורך  וללא  רפואי 

בחברה. 
ביטוח  נגישות  הבטחת  זרים:  לעובדים  ביטוח   .5
רפואי ללא צורך בביצוע חיתום רפואי לעובדים 

זרים שפוטרו בעקבות המצב.
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מדריך: כך תערכו עם הביטוח לנוכח 
משבר הקורונה

יו”ר הוועדה לביטוח אלמנטרי בלשכה, סו"ב ישראל גרטי, בשיתוף יועץ הלשכה, גדעון ארמן, 
עונה לשאלות שעולות בציבור על שינויים אפשריים בפוליסות < מערכת ״ביטוח ופיננסים״

שבר הקורונה מייצר זעזועים חסרי תקדים מ
למתרחש  בדומה  הישראלית,  בכלכלה 
הציבור  של  הלחץ  העולם.  בכלכלות 
בו  ורבים  לחל"ת,  נשלחו  ממנו  עצומים  שחלקים 
חוששים מפיטורים והרעה בתנאי התעסוקה, מוביל 

לרצון מובן לקצץ בפוליסות הביטוח.
סוכני  בלשכת  האלמנטרי  הביטוח  ועדת  יו"ר 
יועץ  בשיתוף  עונה  גרטי,  ישראל  סו"ב  ביטוח, 
של  דחופות  לשאלות  ארמן,  גדעון  הלשכה, 
שבהם  למקומות  בנוגע  עסקים  ובעלי  הציבור 
והיכן  הפרמיה,  בתשלומי  לחסוך  לשקול  אפשר 

מסוכן לעשות זאת. 
אל  מתקשרים  "הלקוחות  כי  מציין  גרטי  סו"ב 
ורוצים  ומובנת  גדולה  לחץ  בתחושת  הסוכנים 
עלויות.  להוזיל  כדי  לקצץ  אפשר  היכן  לדעת 
להתייעץ  ובראשונה  בראש  היא  שלנו  ההמלצה 
מהמקרים  גדול  בחלק  שלכם.  הביטוח  סוכן  עם 
שיובהרו  מסיבות  בפוליסות  לגעת  שלא  מומלץ 
מה  בהחלט  יש  שבהם  מצבים  ישנם  ואולם  כאן. 

לעשות כדי להוזיל עלויות״.
גרטי עוד מדגיש כי "מבחינת נזקי הרכוש, צריך 
לזכור שאנחנו עדיין בתקופה של נזקי טבע. הם 
יכולים להיות רלוונטיים לביטוח רכב, דירות וגם 

לעסקים, וזאת למרות מגיפת הקורונה״.
הטיפים העיקריים לציבור:

אותן  ולצמצם  הפוליסות  את  להתאים  אפשר   •
ולחסוך אלפי שקלים בשנה.

את  להבין  כדי  הביטוח  סוכן  עם  להתייעץ  יש   •
השלכות השינויים בפוליסה.

את  לעדכן  אפשר  מהפוליסות  בחלק   •
המלאים )אם קטנו( ולקבל זיכוי בפרמיה.
חדשים  לסיכונים  לב  לשים  יש   •
סיכוני  גניבות,  )פריצות,  שהתגברו 

סייבר(.
מאפשרות  הביטוח  מחברות  חלק   •
פריסה נוחה יותר לתשלומי הפוליסה, 

ללא ריבית.
מה ההמלצות בנוגע לפוליסות רכב?

לחסוך  ורוצים  במידה  לבחון  ממליץ  "אני 
בעלויות להוריד את כיסוי הנהג הצעיר. אם הבן או 
הבת משרתים כרגע בצבא או שהם לא צפויים לנהוג 
ברכב, זה יכול לחסוך אלפי שקלים. זו תוספת שבדרך 
כלל עולה בממוצע 4,000 שקל בשנה לביטוח הרכב. 
אם החייל נשלח לחודש לצבא, וכשיחזור יוכל שלא 

לנסוע ברכב, אפשר לחסוך כאן.
שיש  משום  מלגעת.  להיזהר  כדאי  הרכב  "בביטוח 
לזכור שבתקופה זו יש עליה בגניבות רכבים, משום 
שרובם  החילוף  חלקי  הקורונה  השפעת  שבגלל 
האחרונים  בחודשים  מיוצרים.  לא  מסין  מגיעים 

הייצור נעצר, דבר שבהכרח מביא לגניבות לצורך 
חלקים. יש דיווח שבחודשיים האחרונים יש עלייה 
לחזור  מתחילים  המפעלים  כעת  הרכב.  בגניבות 
את  לספק  זמן  ייקח  אבל  הדרגתית  לפעילות 

המלאים״.
מה כדאי לעשות בביטוח הדירה?

"אפשר להקפיא אם יש הרחבה לבית עסק בדירה 
שהפך ללא פעיל. כשיש בית עסק בתוך הבית, 

אפשר יהיה לחסוך את ביטוח צד שלישי 
יהיה  לא  הוא  כרגע  כי  העסק  של 
פעיל. בפוליסות עצמן צריך להיזהר 

מלגעת״.
מהבית,  לעבוד  עוברים  העובדים 
מה כדאי לשקול כבעלים של העסק?

"אני ממליץ לבעלי עסקים שעובדיהם 
להוסיף  לבחון  מהבית  לעבור  עבדו 
כיסוי ביטוחי לסייבר. יש חשש לניצול 
מתקפות  לביצוע  הקורונה  מגיפת 

סייבר. כבר נרשמו אירועים של קבוצות תקיפה 
מבוטחים  במצב.  שימוש  שעושות  מאורגנות 
דרך  הארגון  את  חושפים  מהבית  לעבוד  שעברו 

המחשבים שלהם בבית״.

יותר גניבות
האם לבטל את פוליסת ביטוח הרכוש?

שיהיו  חשש  יש  יורע,  הכלכלי  שהמצב  "ברגע 
שאין  לזכור  כדאי  גניבות.  יותר  פריצות,  יותר 
שמאפשר  מה  בערבים  ולא  ברחוב  אנשים  הרבה 
ביתר קלות לפרוץ לעסקים שבעבר, בגלל תנועה 
של אנשים, כמו ברחובות ראשיים חו פחות 
בגין  חסין  אינו  דבר  שום  פריצות. 
פריצות. גם המשטרה לא ערוכה לכך 
בסדרי העדיפויות שלה, עסוקה פחות 

בגניבות ופריצות ורכוש האזרח.
שלא  כדאי  הרכוש  בביטוחי  "לכן 
לבטל  שלא  ובוודאי  שינויים  לבצע 
אותם. גם אם מדובר בעסקים שנסגרו 
לחלוטין.  הופסקה  בהם  שהפעילות  או 
הכיסוי  את  לשמור  מאוד  כדאי  עדיין 
הכינון׳,  ב׳ערכי  ערכו  במלוא  לרכוש  הביטוחי 
כלומר לפי הערך של רכישה חוזרת של הרכוש״.
מה עם הקלות בתנאי התשלום לחברות הביטוח?
״בעקבות פנייה שלי לכל חברות הביטוח בנושא, 
פריסה  לאפשר  מוכנות  הן  כי  מהן  שלוש  השיבו 
יותר  נוחים  בתנאים  הפוליסות  של  לתשלומים 
ריבית,  ללא  תשלומים   4 במקום  למבוטחים. 
הפניקס  ביטוח,  כלל  החברות  שעה  לפי  הסכימו 
וביטוח חקלאי, לאפשר חלוקה של הפוליסה ל־8 

תשלומים ללא ריבית והצמדה למדד״.

מה בנוגע לביטוח המלאים של בית העסק?
המלאים  בהיקפי  שינוי משמעותי  וקיים  "במידה 
סכומי  את  להקטין  מקום  יש  בעסק,  המוחזקים 
הערך  את  כדי לשקף  בפוליסה  הנקובים  הביטוח 
הנוכחי של המלאי. יש להעביר לסוכן הביטוח את 
בפוליסה  שינוי  לבצע  כדי  העדכניים  הסכומים 
ולקבל זיכוי בפרמיה. חשוב ביותר לזכור, כאשר 
את  מחדש  להגדיל  לפעילות  יחזור  העסק 

סכומי הביטוח״.
איך מושפע ביטוח חבות מעבידים?

המעסיק  את  שמבטח  ביטוח  "זהו 
במקרה שקורה משהו לעובד. למשל 
של  במקרה  לעבודה.  בדרך  תאונה 
למי  גם  כיסוי  יש  הקורונה,  מגיפת 
שנשלח לעבוד מהבית. ככלל הביטוח 
על  המבוסס  הצהרתי  ביטוח  הוא  הזה 
בית  ידי  על  המשולם  העבודה  שכר 
העובדים  כמות  בסיס  על  או  העסק 
בבית העסק. בשתי האפשרויות, מתבצעת בתום 
הבסיס  מספרי  של  התאמה  הביטוח  תקופת 
זה  במקרה  גם  ניתן  בגינן.  המחושבת  והפרמיה 
וקיים שינוי משמעותי במספרי העובדים  במידה 
הבסיסיים, לעדכן את המבטח במצבת העובדים או 
בשכר העבודה העדכניים ולהתאים את הפוליסה 

והפרמיה בהתאם״.

להתאים את הפוליסה
מה בעלי עסקים צריכים לעשות בנוגע לביטוח 

אחריות כלפי צד שלישי?
עסקי  מחזור  על  מבוססים  אלה  מביטוחים  "חלק 
צפוי, או על כמות מקומות מבוטחים )כמו למשל 
וכד'(.  שליחויות  מסעדות,  חנויות,  של  ברשתות 
של  מסיבית  סגירה  ויש  במידה  כזה,  במקרה 
משמעותית  ירידה  יש  כאשר  או  כאלה  מקומות 
את  לעדכן  מקום  יש  הביטוח,  נשוא  בפעילות 
את  להתאים  ולבקש  ההלו  בשינויים  המבטחים 

הפוליסה והפרמיה בהתאם.
"אולם, גם אם לא נקבע בסיס לחישוב הפרמיה, 
כאמור לעיל, יש מקום לפנות למבטחים ולדרוש 
הנוכחית  הביטוח  לשנת  שנקבעה  בפרמיה  הנחה 
נכון  הדבר  בסיכון.  המשמעותי  הקיטון  עקב 
הופסקה  שפעילותם  ועסקים  בארגונים  במיוחד 

לחלוטין או כמעט לחלוטין״.
בתור בעל עסק אני חושש ממעשי מעילה של 

עובדים )ביטוח נאמנות( מה לעשות?
להגן  שבא  הביטוח  הוא  עובדים  נאמנות  "ביטוח 
על העסק מפני מעשי מעילה של עובדים. במידה 
בהחלט  הזה  הביטוח  נשוא  הסיכון  יחמיר  והמצב 

לכן,  מהרגיל.  וגבוה  משמעותי  להיות  עלול 

ישראל גרטי | 
צילומים: גיא קרן

גדעון ארמן
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העבודה ב בוועדת  ג'  ביום  שהתקיים  דיון 
ליאור  סו״ב  הלשכה  נשיא  תקף  והרווחה, 
לפיצוי  האוצר  תכנית  את  רוזנפלד 
תוכנית  לרש.  לעג  היא  "התכנית  ואמר:  העצמאים 
הפיצוי לא ברורה. נציגי משרד האוצר לא מסונכרנים 

עם השר״.
הקטנה,  הביטוח  סוכנות  שונה  במה  כן,  "כמו 
שקל  מיליון   3 של  מחזור  עם  בע"מ,  חברה  שהיא 
שרבים  אציין  זה  בהקשר  קטן?  מעצמאי   - בשנה 
כלומר,  כאלה.  סוכנויות  בעצם  הם  הביטוח  מסוכני 
עם  החודש  בסוף  שנשארות  קטנות  בע"מ  חברות 
רווח שלא שונה מזה של מי שנתפס כעצמאי קטן״. 
כך  "הסוכנויות הקטנות מעסיקות עובדים,  לדבריו, 
שמהמחזור שלהן לא נותר רווח משמעותי. אז למה 
להן לא מגיע פיצוי? במה סוכנויות הביטוח הקטנות 

שונות מהעצמאים?”.
מתן  על  להקל  במקום  כי  עוד,  טען  הלשכה  נשיא 
משרד  מיהר  הפנסיוניים,  החסכונות  מתוך  הלוואה 
ללא  מהחיסכון   30% של  פדיון  לאשר  האוצר 
זה,  צעד  ממש.  חסכונות  אותם  מתוך  מס,  תשלום 
ציבור  של  העתידית  בפנסיה  יפגע  רוזנפלד,  אומר 
לסוכני  לסייע  רוזנפלד  ביקש  עוד  העצמאיים. 
הביטוח באותן ההקלות הרגולטוריות שמבקש בימים 

אלו ציבור העצמאיים.

הכלכלה השחורה תפרח
את  תקף  המס,  יועצי  לשכת  נשיא  גינדי,  ירון  גם 
אלפי  שנה   30 מס, שמלווה  "כיועץ  ומסר:  התכנית 
עצמאים ועסקים קטנים ובינוניים, אני טוען באחריות 
מלאה, שהפתרון שהוצג לא יאפשר למדינת ישראל 
הכלכלה,  את  כאן  שיציל  היחיד,  הדבר  את  לעשות 
בסיום  מיד  מלאה  לפעילות  המשק  החזרת  וזה 
קריסת  את  מונע  לא  הפתרון  הבריאותי.  המשבר 

וללא  שבורים  וכשהם  והבינוניים,  הקטנים  העסקים 
את  שיחזיר  מי  כאן  יהיה  לא  וייצור,  ביצוע  יכולת 
אנושה  פגיעה   – הצפויה  התוצאה  לפעילות.  המשק 
שמסוכן  חברתי-בטחוני  ומשבר  אנרכיה  בכלכלה, 
בזמן  נחזור 20 שנה אחורה  גם  ישראל. אנחנו  לעם 
מבחינת המלחמה בהון השחור, כי אנשים קודם כל 
לצערי  כאן,  תפרח  השחורה  והכלכלה  לשרוד  ירצו 

הרב. 
״לא יעלה על הדעת, שעסק שמרוויח 21 אלף שקל 
זכאי כלל לקבל  ברוטו, שהם 13,500 שקל נטו לא 
פיצוי, רק בגלל  שהוא "עשיר גדול". עסק כזה לא 
אלף  ל־20  שקל   16,000 בין  שמרוויח  עסק  ישרוד. 

יקבל פיצוי חלקי בלבד, עד 3,000 שקל.
על  מדברים  האלה  המספרים  כל  להבין,  ״וחשוב 
שנפתחו  עסקים  כלומר,  ב־2018,  שלנו  ההכנסות 
לעומתם  לפיצוי.  כלל  זכאים  לא   –  2019 בשנת 
שכיר, שמרוויח 100 אלף שקל לחודש, עדיין זכאי 
הגיונית  הזאת  האפליה  מקסימליים.  אבטלה  לדמי 

במדינה דמוקרטית ושוויונית?
עד  שמרוויח  למי  הפיצוי,  גובה  מה  גם  לב  ״שימו 
בלבד.  שקל   6,000  – לחודש  ברוטו  שקל   16,000

והלוואות  קבועות  הוצאות  לו  שיש  עסק  בעל  איך 
וחובות לספקים וגם צריך להביא אוכל לילדיו יכול 
ממנו,  מצפים  ואיך  כזה,  מסכום  בכלל  להתקיים 
אולי  ועוד  רגליו  על  יעמוד  הוא  המשבר  שבסיום 
יחזור להעסיק עובדים, או שאנחנו מצפים שיישארו 

כאן מיליון מובטלים לעד.
כאן  לשלם  שימשיכו  הגיוני  לכם  נשמע  ״האם 
לשכירים  אבטלה  דמי  חודש  כל  שקלים  מיליארדי 
לפיצוי  מגוחכת  תוכנית  מגישים  לעצמאים  ואילו 
המענק  )עלות  שקל  מיליארד   3 שעלותה  ישיר, 
שקל  מיליארד   3 בלבד?  מגוחכים  ר.מ.(  הראשון. 
צריך  כי  שקל  מיליארד   1.5 בעצם  זה   ,?80 מתוך 

לשלם על זה מס הכנסה וביטוח לאומי.
אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו, מטעים אותך, 
מאוד,  ומוכשרים  טובים  אתה מקבל עצות מאנשים 
אבל שמעולם לא ניהלו עסקים ולא הוציאו חשבונית 
מס אחת ולא מבינים את השטח ואיך באמת המגזר 
העסקי פועל. הם לא מבינים את גודל האירוע ומהם 
הצעדים שיש לעשות - בראשם לפצות את העסקים 
על ההפסדים שלהם מחוק מס רכוש וקרן הפיצויים, 

בדיוק כמו בצוק איתן”, סיכם גינדי.

רוזנפלד בוועדת העבודה והרווחה: תכנית 
הפיצוי לעצמאים היא לעג לרש 

כך לדברי נשיא הלשכה בדיון בוועדה שהתקיים השבוע, בה תקף את תוכנית האוצר לפיצוי 
העצמאים # גינדי: להפעיל פיצוי לעצמאים לפי תקנות מס רכוש < רונית מורגנשטרן

Elite Beauty ,רוזנפלד וגינדי. הפתרון לא מונע את קריסת העסקים הקטנים והבינוניים | צילום: באדיבות הלשכה

מי שמחזיק בביטוח זה צריך לשקול אפשרות 
ומי שאין  הנקובים  אחריות  גבולות  להגדלת 
לו ביטוח כזה  שישקול לרכוש אותו עכשיו במידה 

והדבר אפשרי״.
נושאי משרה, הוא  מה בנוגע לביטוח אחריות 

רלוונטי בכלל כיום?
"ביטוח זה מכסה את אחריותם האישית של נושאי 
המשרה בחברה במקרה שתוגש נגד מי מהם תביעה 
בפעילותו  שלו  מחדל  או  מעשה  בגין  אישית 
כנושא משרה בחברה. החשיפה היא בין השאר גם 

מול עובדים וספקים. במשבר הקורונה בו עובדים 
רבים מפוטרים או מוצאים לחל"ת וכאשר ספקים 
להם  המגיעים  הכספים  את  מקבלים  אינם  רבים 
נוצרת הגדלה משמעותית של החשיפה של נושאי 

המשרה לתביעות שתוגשנה נגדם באופן אישי.
בימים  זה  ביטוח  של  הרבה  החשיבות  "מכאן 
שמחזיק  למי  ביותר,  חשוב  לכן  אלה.  טרופים 
גבולות  להגדלת  אפשרות  שישקול  זה,  בביטוח 
ביטוח  לו  שאין  ומי  בביטוח  הנקובים  אחריות 
כזה שישקול לרכוש אותו עכשיו, כמובן, במידה 

והמבטחים יסכימו לעשות זאת בעת הזאת״.
ביטול  ביטוח  האם  חתונות,  אולם  בעל  אני 

אירועים יכול לעזור לי במקרה של קורונה?
"אין ספק שאירוע מכונן כמו מגפת הקורונה הוא 
דבר שמצביע על חשיבות הביטוח הזה לתעשיית 
האירועים אליה הוא מיועד. מדובר בביטוח שבא 
לכסות את מפיק ו/או מבצע או משתתף באירוע 
למקרה בו האירוע יבוטל. זה הביטוח היחיד המוכר 
אשר כולל כיסוי גם לביטול אירוע שנגרם עקב 

אירועים מהסוג אותם אנו חווים כיום״.
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שם: סו״ב רחל כבודי 
תפקיד בלשכה: יו"ר מערך יחסי הציבור וקשרי 

החוץ

גיל: 50
מצב משפחתי: גרושה פלוס 3

מקום מגורים: ראשון לציון
ותק בענף: יותר מ־30 שנה 

הממוקמת  לביטוח  סוכנות  ביט  גל  בעלים של 

בירושלים

תחום התמחות: אלמנטרי עסקי "סוכנות הביטוח 
סייבר,  חבויות,  בביטוחי  מתמחה  שבבעלותי 

וקולקטיביים.  קבוצתיים  ביטוחים  דירקטורים, 

קשה  בעבודה  ידי  בשתי  נבנתה  הסוכנות 

הכשרה  כללה  שלי  ההתמקצעות  ומדויקת. 

תוך  וכן  וביטוח  לפיננסים  במכללה  בישראל 

כדי עבודה באנגליה ששם רכשתי את המיומנות 

הבלתי מתפשרת והנכונה בכל הקשור לביטוחי 

דירקטורים וחבויות.

לקוחותיי  על  ומגינה  איתן  עומדת  תמיד  ״אני 

ובמיוחד בעת תביעה אני נכנסת לנעלי המבוטח 

שלי  המוניטין  רמה.  ביד  המערכה  את  ומנהלת 

למרחקים  ורצה  הרים  שמזיזה  כאחת  ידוע 

שלי  הביטוח  בסוכנות  מבוטחים  היום  ארוכים. 

ומכובדים במשק הישראלי אשר  גדולים  גופים 

ובטוחים  וסמוכים  בידי  ביטחונם  את  נותנים 

ביחס למקצועיות, לעשיה ולשירות שיקבלו".

איך את רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
״אני רואה את העתיד המקצועי של סוכן הביטוח 

של  הביטוח  סוכן  והבנתית.  התנהלותית  שונה 

העתיד יהיה סוכן שהפורמט הדיגיטלי יהיה חלק 

עיקרי בפעילותו לצד היותו מכוון ונותן שירות 

משמעות  יקבל  היה  שתמיד  המקצועי  כשהפן 

הרבה יותר חזקה וגדולה״.

איך הלשכה שומרת על מעמד הסוכן?
"באמצעות מיתוג מקצוע סוכן הביטוח וההבנה 

שביטוח עושים אך ורק באמצעות סוכן ביטוח 

מקצועי. מיצוי כל המהלכים העומדים לרשותה 

בכנסת.  וייצוג  פוליטי  לובי  הפעלת  זה  ובכלל 

כדי  מקצועיות  והשתלמויות  הדרכות  כן,  כמו 

להמשיך ולהתמקצע למען ציבור המבוטחים.

את  יום  יום  וחווים  רואים  אנו  גדולה  ״בגאווה 

העשייה של הנהגת הלשכה והצלחתה בשמירת 

ושיפור מעמדו של הסוכן".

המלצות לסוכני ביטוח כמוך.
 - ראשית  אז  הסוד?״,  ״מה  נשאלת  אני  "רבות 

זהו פקטור מאוד משמעותי. לרצות מאוד  מזל 

להצליח לעבוד קשה ולהנות מהדרך; לפרק את 

המטרה הגדולה להמון מטרות קטנות. מידי פעם 

לאתגר את עצמך ולקבל ׳מתנה׳ שמאוד רצית. 

להקשיב=כח.

)ואם  וסביבתיים  חברתיים  כלים  בעל  ״להיות 

אין את המיומנות אז ללמוד אותה( ולהיות "גבר" 

ובהחלט  על שלך  לעמוד  לדעת  אז   - לא  ואם 

לקחת קרדיט על ההצלחות שלך".

 ״אני תמיד עומדת איתן ומגינה על לקוחותיי 
ובמיוחד בעת תביעה״

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

רחל כבודי | צילום: גיא קרן
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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
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אחד ה לאף  קלה  לא  הבידוד  של  תקופה 
הוא אדם  ביטוח, במהותו,  סוכן  מאיתנו. 
השינוי  ולכן  פגישות,  ושל  חברה  של 
מעצמאות מלאה בשטח ולוח זמנים שכולל פגישות 
עם לקוחות מדי יום למציאות לא רגילה של שעת 
חרום ותחושה שמעגל האפשרויות שלך לפגישות 
ולשותפויות שונות מצטמצם ומתהדק מרגע לרגע 

הוא דבר לא פשוט. 
אני חייב להודות שהרעיון של פגישה עם לקוח 
ברור  אך  משעשעת,  די  מטר  שני  של  ממרחק 

לכולם שזה בלתי ישים בעליל.
ולמרות זאת אני מרגיש שיש לנו מזל. הבידוד 
כלים  מגוון  לנו  יש  בה  בתקופה  אלינו  מגיע 
וחידושים טכנולוגיים - אם במהירות האינטרנט, 
ואם  בפרט  הסוכן  ותוכנות  בכלל  בתוכנות  אם 
החכם  בטלפון  המתקדמים,  תקשורת  באמצעי 
בקלות  ויכולות  רחבות  האפשרויות  ובמחשב. 
לתמוך בהמשך פעילות והתנהלות מול לקוחות. 

התוכנות  על  קצרה  סקירה  לתת  אנסה  אני 
ויתרונות  וידאו  לשיחות  ביותר  הפופולריות 

השימוש בהן:

וואטסאפ
המשרד  וצוות  הסוכנים  הלקוחות,  שכל  תוכנה 
לבצע  מוקדמת,  הכנה  כל  ללא  ניתן,  מכירים. 
שיחות וידאו, שיחת ועידה בוידאו מוגבלת עד 4 

אנשים.

- שיחת וידאו -  בטלפון החכם בלבד 
- קבצים וצ'אט - טלפון חכם, במחשב 

- מומלצת לשיחה מהירה או לשיחה עם לקוחות 
פחות ״טכנולוגיים״.

סקייפ 
תוכנה  לשיחות וידאו של חברת מייקרוסופט בה 
ניתן לבצע שיחת ועידה קולית עד 50 איש, המספר 
ישתנה  וידאו  בשיחת  משתתפים  של  המירבי 

בהתאם לפלטפורמה ולהתקן שבהם נשתמש.
- ניתן לשתף מסך 

- איכות שיחה גבוהה 
- קיימת אפשרות לטשטש את הרקע בזמן שיחת 

הווידאו  
- קיימת אפשרות להקלטה 

- התכונות פועלות במכשירים שנתמכים - מחשב 
/ טאבלט / טלפון חכם 

אצלם  קיימת  כבר  שהתוכנה  ללקוחת  מומלץ   -
לפתוח  להתאמץ  צריכים  שלא  המכשיר.  גבי  על 

משתמש חדש

Hangouts Meet
 G תוכנה לשיחות וידאו למשתמשי גוגל, בעלי
Suite. לרוב בעלת כמה סוגי משתמשים לעסקים 

קטנים או גדולים. 
ועידה  שיחות   G Suite של  הרגיל  במשתמש   -

קוליות או בווידאו עד 100 משתתפים בשיחה

- שיתוף מסך 
הטבה  משתמש  לכל  נותנת   G Suite כיום   -
במהדורת  רק  זמינות  כלל  שבדרך   בתכונות 

 :Enterpriseה־
 250 )עד  בווידאו  או  קוליות  ועידה  שיחות   -

משתתפים בשיחה(
Google Driveהקלטת פגישות ושמירתן ב־ -

 G Suite מומלצת כמובן לבעלי -
זום 

תוכנה שפרצה לתודעה בעקבות משבר הקורונה. 
להיכנס  אפשר  משתמש,  בפתיחת  צורך  אין 
הקורונה  משבר  בעקבות  שנשלח.  לזימון  ישירות 
מוצעת הטבה למשתמשים - הורדת מחסום ה־40 

דקות שיחה במצב של שיחת ועידה.
- איכות שיחה גבוהה

- קיימת אפשרות של שיתוף מסך – כולל הוספת 
)Whiteboard( הערות על לוח לבן

- הקלטה בענן או הקלטה מקומית במחשב
- קיימת אפשרות של החלפת רקע לוידאו 

- קיימת אפשרות “למייקאפ", שיפור מראה 
- פגישות עד 49 משתתפים במסך 1  

 10,000 לעד  הרחבה  עם  שיחה  קיום  אפשרות 
משתתפים

- המומלצת ביותר.
והסודיות  השימוש  תנאי  את  לבדוק  *מומלץ 

של כל מוצר לפני השימוש בו.
הכותב הוא חבר בוועדת הטכנולוגיה בלשכה

על חשיבותם של החידושים 
הטכנולוגיים בימים אלה

מוואטסאפ ועד זום: סו”ב אלון גלסנר סוקר את התוכנות הפופולריות ביותר 
לשיחות וידאו - כאלה שמתאימות לשימוש עסקי וגם לשימוש פרטי

 

החירות לבחור-דרכים!
חג חירות שמח!

לפייסבוק >>

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/zakaut.aspx
https://www.google.com/appserve/mkt/p/AMJ1muuyTbKLnGkVrKs4XeY9heyiNSXSNevfTPXk_x6FsR4HGgapWVmnPAY1qzocjK91dNkZ1fSQ-3ok6jZa3SkZ2QmWw1RUicHT-u65MiYjZg
https://www.facebook.com/drachim.co.il/
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תקופה זו, בה כולנו מאותגרים במגפת ב
ספון  הגדול  חלקנו  כאשר  הקורונה, 
מצווים  הביטוח  כסוכני  אנו  בביתו, 

להמשיך ולשרת נאמנה את קהל מבוטחינו.
לשכת סוכני ביטוח, ואנו המכללה לפיננסים 
להקל,  שביכולתנו  ככל  עושים  וביטוח, 
הביטוח.  סוכני  לחברינו  ולסייע  להנגיש 
רבים  וקורסים  השתלמויות  על  שוקדים  אנו 
ומגוונים עם מיטב המומחים, וזאת באמצעות 

פלפורמת “זום".
הסוכנים  עלינו  מתמיד,  יותר  אלו,  בימים 
ובעיקר  השונים  הביטוח  בנושאי  להתמקצע 
במוצרי הבריאות, זה הזמן לדאוג שהלקוחות 

שלנו יהיו מוגנים כראוי. 
בתחום  און־ליין  קורס  במכללה  פתחנו  וכך, 
למעבר  כלים  נותנים  אנו  בו  וסיעוד,  הבריאות 
ממכירה פרונטלית למכירה טלפונית, בודקים את 
הפוליסות של המבוטחים – אילו כיסויים קיימים, 
מה רלוונטי לתקופה של היום, מימוש זכויותיו של 
מועבר  זה  קורס  ועוד.  תביעה,  במסלולי  המבוטח 
נפתח  חני שפיס.  בלחיצת כפתור מהבית על ידי 

קורס  מחני  ביקשנו  ומיד  שהתמלא,  ראשון  קורס 
מקום  להם  היה  ולא  שנרשמו  חברים  עבור  שני 

בקורס הראשון, גם הקורס השני התמלא כולו.
ארז קדם, עו”ד ויועץ ביטוח, מעשיר אף הוא את 
ביטוח  קורס  הידע מבלי לצאת מהבית באמצעות 
רכוש וחבויות, גם לקורס זה נרשמו סוכנים רבים.

יעקב  עו"ד  בהנחיית  לדרך,  שיוצא  נוסף  קורס 
הפרטיות  והגנת  מידע  אבטחת  בנושא  עוסק  עוז, 
והגנת  סייבר  ועדת  יו״ר  עוז,  מהבית.  בעבודה 

אבטחת  המלצות  יעביר  בלה"ב,  הפרטיות 
עבודה מהבית, תקנות הגנת הפרטיות, והגנת 
הפרטיות בראי דיני העבודה – ההרשמה לקורס 

זה נפתחה לפני ימים ספורים.
אנו מתכננים קורסים נוספים בנושאים: 

הפייסבוק,  הווטסאפ,  נפלאות  דיגיטל:   -
וניתוח תיק לקוח.

- השתלמות בנושא מוטיבציה.
השתלמות עם שני קריב פרץ שתלמד אותנו 
איך לומר הרבה במעט מילים. לשים לב ל”איך" 
אנחנו אומרים ולא רק למה אנחנו אומרים.                                                                                                                      
אתם מוזמנים לפנות אלינו ברעיונות ובקשות 

– אנו בשמחה נאמץ בקשותיכם.
רוזנפלד  ליאור  לסו״ב  תודה  לומר  הזדמנות  זו 
ומ"מ  סגן  הורנצ׳יק  ליאור  סו״ב  הלשכה,  נשיא 
הלשכה,  מנכ"ל  ארבל  מוטי  הלשכה,  נשיא 
המכללה.  של  המרכזת  דבי   - חביבה  ולאחרונה 
בריאות  לכולנו  מאחלת  שלי.  חברים  רבה  תודה 

ושנעבור את התקופה מחוזקים ומאוחדים. 

הכותבת היא יו"ר המכללה לפיננסים וביטוח

למבוטחי ב נשלח  אשר  לעדכון  המשך 
קולקטיב ביטוח הסיעוד לחברי הלשכה 
ובהמשך  לביטוח,  חברה  כלל  באמצעות 
ולסייע  לחדד  אשתדל  סוכנים  של  רבות  לפניות 

בכתבה זאת את הדברים.
במהלך כמעט ארבע שנים אנו מתריעים על כך 
שביטוח זה מסתיים הן משום פקיעת תוקפו ב־31 
במרץ, והן משום שלא ניתן לחדש ביטוחי סיעוד 
שוק  על  הממונה  הוראת  עפ"י  לפרט  קולקטיבים 

ההון.
כאשר נבנה הסכם הביטוח עם כלל דאגו נציגי 
משמעותי  סעיף  להוספת  מועד  באותו  הלשכה 
אם  בין  הפוליסה  ביטול  "במקרה  והוא:  ביותר 
ידי  על  יזום  הביטול  אם  ובין  תוקף  לתום  הגיעה 
צורך להתאמת פרמיה שהלשכה לא  החברה עקב 
לעת  מעת  חידושה  במועד  אם  ובין  לה  תסכים 
והלשכה לא תסכים לחדשו שמורה זכות המבוטח 

להמיר את הפוליסה לביטוח פרט״.
ההמרה כמובן תהא בהתאם לתנאי פוליסות פרט 
בהתאם  וכן  מועד  באותו  בחברה  נהוגות  שיהיו 
בהצהרת  צורך  ללא  בחברה,  הנהוגה  לפרמיה 
בריאות, אולם, תוספות בריאות ו/או החרגות בעת 

המעבר יושתו בהתאמה גם על פוליסת הפרט.
במהלך ארבע השנים פנינו מספר רב של פעמים 
לציבור המבוטחים וההיענות הייתה דלילה ביותר. 
הסיעודי במהלך השנים האלה  לביטוח  מה שקרה 
לכל  פיצוי  שאין  וכמובן  עלתה  שהפרמיה  הוא 
פוליסות  של  ומכירה  שיווק  אין  וכיום  החיים, 

סיעוד לפרט בחברות הביטוח.
הצלחנו לעשות שני דברים משמעותיים: האחד, 
לשמר את נושא ההנחות במעבר 40% הנחה למשך 
ו־15%   )2020 באפריל   1( ההמרה  מיום  שנים   3
היא  הפוליסה  השני,  הביטוח;  תקופת  ליתרת 
פוליסת פרט עם פיצוי לכל החיים, כלל מאפשרת 

60 יום לביצוע ההמרה, עד ל 31/05/2020 המעבר 
מהקולקטיב לפוליסת הפרט.

את  ולבצע  להקדים  ממליץ  בהחלט  אני  כן,  על 
המעבר על מנת להסדיר את ההמשכיות של כיסוי 
ביטוחי חשוב זה. אנו בליסוב דאגנו למוקד ייעודי 

עבורכם שמספרו: 03-7111143.
אסכם ואומר אנו עשינו כמיטב יכולתנו שהמעבר 
לביטוח פרט יהיה פשוט תוך כדי שימור היתרונות 
עפ"י  אולם  הקולקטיבית,  בפוליסה  לנו  שהיו 
הגדרות פוליסת הפרט. כלל חברה לביטוח פעלה 

בשיתוף פעולה מלא עמנו ועל כך  תודתנו.
ככל  יסייע  ארז,  אריאל  בליסוב  העסקים  מנהל 
גם  אליו  לפנות  וניתן  שיתקשו  לסוכנים  יכולתו 

lisov@insurance.org.il :בימים אלו במייל

 1993 לביטוח  סוכנות  ליסוב  יו"ר  הוא  הכותב 
בע"מ

מכללה ב״זום"
סו״ב חוה פרידמן מציגה את פעילות המכללה לפיננסים וביטוח 

בתקופת משבר הקורונה # קורסים חדשים ולימוד און־ליין 

סיום קולקטיב סיעוד לחברי הלשכה 
ומעבר לפוליסת פרט - עדכון

< סו"ב עוזי ארגמן

shutterstock ,צילומים: דקלה דקלה הוסטיג

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/zakaut.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/zakaut.aspx


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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 צמיחה עסקית ושימור תיק לקוחות 
בצל משבר נגיף הקורונה

משבר הקורונה אשר פקד אותנו חולש על נושאים ועניינים רבים בחיינו האישיים, החברתיים, הכלכליים 
והתעסוקתיים, וכן גם על ענייניו הביטוחיים של הלקוח # כדרך לצלוח את המשבר בהצלחה ולהגיע ל"יום 

שאחרי" עם כמה שפחות נזקים, רצוי להקדים, להערך ולעשות שימוש מושכל ונכון בכלים שמעמידים 
לרשותנו החוק, ההנחיות וההקלות של הממשלה - ומידע זה חשוב גם עבור הלקוחות < עו״ד עמירם  חיים

בדבר ר הלקוחות  את  ליידע  ראוי  אשית, 
היערכות מוקדמת תוך הדגשת 3 עקרונות:

ו/או  טלפוני  מענה  מתן   - זמינות   .1
המשרד.  נושאי  בכל  מייל/ווטסאפ  באמצעות 
מטרתנו לשמור על קשר ישיר עם הלקוח, לטפל 

בתביעותיו, ולתת מענה למצוקותיו הכלכליות. 
יציאת  על  מוקדם של חברת הביטוח  עדכון   .2
עובד לחל”ת - עדכון זה חשוב ומשמעותי ויחסוך 
טיפול מיותר שיגזול זמן רב לאחר המשבר והחזרה 
לשגרה, ומכך נוכל לנצל את הזמן לשם מכירות 

חדשות של מוצרי ביטוח.
 - 3. בדיקת תיק הביטוח של הלקוח ומתן מענה 
בתקופה זו חשוב לתת מענה לבדיקה מקיפה של תיק 
הלקוח, מאחר ובסיום המשבר והחזרה לשגרה ייתכן 
ונהיה עדים לשטף הצעות מסוכנויות ביטוח מתחרות 
המופנות ללקוח, כאשר אחת הטענות שיועלו: "היכן 

היה סוכן הביטוח שלך בעת המשבר?״.
# מכירות חדשות:

מ"הר  הלקוח  של  הביטוחים  פירוט  הוצאת   .1
הביטוח", תוך בדיקת צרכיו של הלקוח, גם לרוח 

המשבר, וכפילויות־ביטוח.
לצרכיו  הפוליסה  התאמת  אלמנטרי:  ביטוח   .2
הנוכחיים של הלקוח )לדוגמה: התייחסות לנושא 

המלאי, סעיף צד ג', חבות מעבידים(.
3. שימת דגש על הצורך בביטוח בריאות, ביטוח 

תאונות וביטוח מחלות קשות. 
ניתן  גדולה,  לקוחות  בכמות  ומדובר  מאחר   .4
לפנות לחברת הביטוח ולהעמיד לרשותה מוכרנים 
)למשל, הכותב פנה לחברת הביטוח "כלל" אשר 
מ"כלל־ויז'ן",  מוכרנים  לרשותו שלושה  העמידה 

והיענות זו מבורכת היא(.
ועידה  ולנהל שיחות  5. יש לעבוד בשיתוף פעולה 
חברת  של  המכירות  נציגי  לבין  הביטוח  סוכן  בין 

הביטוח. 
 - לדוגמה  הלקוח,  צרכי  על  דגש  לשים  יש   .6

ביטוח בריאות.
- בכל מקרה, ללא  צמצום הוצאות שוטפות   #
השוטפות  ההוצאות  מכוון,  או  מוקדם  תכנון  כל 

קטנות ו/או יבוטלו, בדגש על: 
1. שכר עובדים

2. הוצאות משרד שוטפות
3. אחזקת רכב ודלק 

4. ארוחות עסקיות
פנסיה/ביטוח  לקרן   – לעובדים  הפרשות   .5

מנהלים/קרן השתלמות 
6. הפרשות לביטוח לאומ י- עובדים

7. הוצאות אישיות - ביגוד, הנעלה וכדומה 
יותר  גדולה  הכנסה  תיוותר  שנערך  *בחישוב 

בתקופה זו. 
כאשר   - המשבר  שלאחר  ליום  היערכות   #
נכון,  בטיפול  כעת  יטופלו  שהועלו  הנושאים 
לביצוע  להתפנות  ניתן  יהיה  המשבר  סיום  עם 
ביטוחים חדשים ויש להיערך למתן מענה מיידי, 

תוך תשומת לב לכמה דברים:
ייפתחו  ובמקומם  ייסגרו  מסוימים  עסקים   .1

עסקים חדשים.
2. חלק מהעובדים, לצערנו, יפוטרו ו/או יחליפו 

מקומות עבודה.
3. עסקים קיימים יפעלו בתפוקה מלאה עם סיום 

המשבר ויקלטו עובדים חדשים.
נושאים,  בארבעה  ללקוח  פנייה  נוסח  להלן   #

למתן שירות והנחיות:
א. לעניין חל"ת

1. עובד שהוצא לחל"ת ומעוניין לקבל הדרכה - 
יוכל לשלוח מייל או וואטסאפ בעניין זה. 

2. מעסיק שהוציא את עובדיו לחל"ת ומעוניין 
ווטסאפ  או  מייל  לשלוח  יוכל   - הדרכה  לקבל 

בעניין זה.
ב. קרן פנסיה וביטוח מנהלים בזמן חל"ת

משרד  והנחיות  הקורונה  משבר  בעקבות   .3
חופשה   - הוצאו לחל”ת  רבים  עובדים  הבריאות, 
ללא תשלום – מצב בו העובד שוהה בחופשה, ללא 
תשלום שכר/משכורת וזכויות סוציאליות, ואילו 
קשר עובד־המעביד נשמר, עד לשובו של העובד 

למקום העבודה, בסיום החל"ת.
4. בהעדר תלוש שכר לא יפריש המעסיק לקרן 
הפנסיה ו/או לביטוח המנהלים שבבעלות העובד. 
התוכניות  רציפות  את  הסדירו  הביטוח  חברת 
בקיזוז עלות הביטוח, וזאת למשך שלושה חודשים.
יציאת  אודות  הביטוח  חברת  את  ליידע  יש   .5
על  וזאת  תשלום(,  ללא  )חופשה  לחל"ת  העובד 

מנת למנוע צבירת חוב שוטף. 
כל הלקוחות שעניינם זה מטופל באמצעות סוכן 
הוצאת  בגין  הודעה  להעביר:  יתבקשו  הביטוח, 
העובד לחל"ת הכוללת את מועד ההתחלה וסיום 
התקופה, את פרטיו המזהים של העובד והמעסיק, 
מס'  הביטוח,  תוכנית  הביטוח,  חב'  העובד,  ת"ז 

פוליסה ומס' טלפון/מייל/פקס. 
ראייה  אותנו  מחייב  הקורונה  משבר  לסיכום, 
אלו  רק  לא  הלקוח,  צרכי  של  ורחבה  כוללת 
לכלל  אלא  הביטוחיים,  לענייניו  הנוגעים 
מצוקותיו הנלוות למצבו. עלינו להבטיח כי "ביום 
השברים  באיסוף  נתעסק  לא  המשבר  שאחרי" 
ובתיקון נזקים תוך בזבוז זמן ומשאבים שאמורים 
להיות מופנים לעבודה חיונית חדשה, אלא שכבר 
עכשיו נצמצם נזקים ונקדים לפעול, כדי שבעת 
החזרה לשגרה, שאיננו יודעים מתי ואיך תיראה, 

לא נימצא מופתעים וחסרי שליטה.

הכותב הינו בעל משרד "עמירם חיים - סוכנות 
לביטוח"

ריכוז טיפים, הנחיות והמלצות להתמודדות עם המשבר 
להעברה ללקוחות כמפורט לעיל אינו מהווה משום עצה 
משפטית ו/או ייעוץ פרטני אלא עצות שימושיות בלבד.

shutterstock :צילום



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

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

ובמידע האגור בהן

הפוליסה מקנה כיסוי לסיכון סייבר מרכזי לצד א׳:

• צד א׳ - נזק למבוטח עצמו

יתרונות הכיסוי באיילון:

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

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

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

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

בכפוף לתנאי הפוליסה ט.ל.ח

ביטוח סייבר בפוליסת אחריות מקצועית
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על הגדרת מחלות קשות
עו"ד עדי בן אברהם מבהיר את הפער בין ההגדרה של ״מחלות 
קשות״ בפוליסה לבין ההגדרה הרפואית למונח # וגם - מקרה 

של חברת ביטוח שהקפידה לעומת חברה אחרת שהקפידה פחות

ישראל, י מדינת  על  עוברים  קלים  לא  מים 
תנועה  הגבלות  מבודדים,  שנמצאים  חולים 
הלימודים  שנת  את  יחוו  שכנראה  וילדים 
הקורונה  נגיף  פעם.  אי  שהיתה  ביותר  הקצרה 
העלה את השאלה האם יש להגדירו כמחלה קשה? 
כהגדרת  קשה  מחלה  מהווה  לא  עצמו  הוא  )לא, 
מחלה  של  ההגדרה  שאלת  בפוליסות(.  המחלות 
לפרשנות  ביחס  שאלות  פעם  לא  מעלה  קשה 
ההגדרות בפוליסת המחלות הקשות. השבוע ברוח 
משבר הקורונה והפגיעה הנשימתית לה הוא גורם 
 COPD מחלת  בנושא  דין  פסק  על  לספר  אבקש 

ותנאיה.
רכשה  אסטמה  ממחלת  סבלה  אשר  מבוטחת, 
בשיחה  קשות  מחלות  פוליסת   2014 בשנת 
פוליסת  רכשה  היא  במקביל  מוקלטת,  טלפונית 

מחלות קשות גם בחברת ביטוח אחרת. 
לאחר שחלה החמרה במצבה היא פנתה לקבלת 
פיצוי בגין מחלה קשה. חברת ביטוח אחת אישרה 
את תביעתה ואילו האחרת סירבה בתוקף בטענה 
שמצבה הרפואי של המבוטחת לא עולה בקנה אחד 
עם הגדרת הפוליסה. פניה למאסדר נענתה בכך 
שקיים הבדל בין הגדרת המחלה מבחינה ביטוחית 
– חיתומית לבין הגדרת המחלה מבחינה רפואית 
וכי הוטלה חובה על המבטחת לבחון את ההגדרות 

של מחלות קשות מעת לעת ולעדכנן כנדרש.
את  וביקשה  המשפט  לבית  פנתה  המבוטחת 
חסימתית  ריאות  "מחלת  לכיסוי  ביחס  עזרתו 
כרונית )COPD(”, מומחה המבוטחת קבע כי היא 
סובלת ממחלת אסטמה משולבת COPD, תסמונת 
תפקודי  צפצופים,  נשימה,  בקוצר  מתאפיינת  זו 
ללא  קבועה  חסימתית  הפרעה  המדגימים  נשימה 
ובדיקות  סמפונות  למרחיב  משמעותית  תגובה 
חסימתית  מחלה  מאפייני  המדגימות  הדמיה 
הביטוח  חברת  מומחה  ריאתית.  נפחת  רכיבי  עם 
כהגדרתה   COPD בחולת  המדובר  אין  כי  קבע 
עליות  הכוללת  אסטמה  במחלת  אלא  בפוליסה 

ומורדות ותנודתיות זו אופיינית לה.

המשמעות המילולית
משפט  בית  מומחה  נקבע  המחלוקת  לנוכח 
חסימה  תמונה של  התפתחה  למבוטחת  כי  שקבע 
לאסטמה  יותר  המתאימים  הנשימה  בדרכי  קשה 
כל  מתקיימים  לא  אך  קשה  תפקודית  דרגה  עם 

המאפיינים בהגדרת הפוליסה. 
בית המשפט בוחן את פרשנות הפוליסה על פי 
כללי הפרשנות של חוזה הביטוח, בין היתר, פירוש 
על פי המשמעות המילולית של החוזה וכן פרשנות 

נגד המנסח כאשר קיימת עמימות או ספק, וקובע 
כי לא ניתן להתעלם מדרישות הפוליסה והגדרות 
מהמינוחים  להתעלם  ניתן  ולא  הקשה,  המחלה 
חברת  של  הרופאים  כאשר  וחומר  קל  הרפואיים, 
כי  קובעים  המשפט  בית  מומחה  ושל  הביטוח 

המבוטחת לא עונה להגדרה בפוליסה אלא עניינה 
מחלת  עם  משולבת  אסטמה   ACO במחלת 
COPD ללא הקריטריונים המפורטים בפוליסה. 
ההגדרה  התקיימה  כי  הוכחה  בהעדר  לפיכך, 
כמתואר בפוליסה, לא ניתן להשתכנע ולו ברמת 
בדרישות  עמדה  שהמבוטחת  ההסתברויות  מבחן 

הפוליסה. 
את  פיצתה  אחרת  ביטוח  שחברת  העובדה  עצם 
המשפט  בית  מורידה.  ולא  מעלה  לא  המבוטחת 

כדי  הביטוח  חברת  של  בדקדוקה  אין  כי  מדגיש 
ביטוח  חברת  של  דקדוקה  העדר  מול  להכשילה 

אחרת.  
ההגדרה  בין  הפער  לאור  כי  טענה  המבוטחת 
הנתבעת  על  חלה  הרפואית  להגדרה  הביטוחית 
החובה ליידע את התובעת כי גם אם תחלה במחלה 
לא  בפוליסה,  שנכללת   ,COPDה־ כמו  קשה 
בהכרח תהא זכאית לפיצוי בשל ההגדרה בפוליסה 
ויש באמור כדי להוות אף מצג מטעה. אלא שבית 
המשפט, לאחר שבחן את המקרה הפרטני, קובע כי 

התנהלותה של חברת הביטוח היה כדין.
אם  ידוע  לא  השבוע  פורסם  הדין  ופסק  מאחר 

יוגש ערעור. 
לעניין  לחדד  מבקש  אני  היועמ”ש:  דבר 
הצירוף לביטוח בפוליסת מחלות קשות ולהבהיר 
קשה  מחלה  לכל  ותנאים  קריטריונים  שקיימים 
מבשרים  פעם  לא  לדוגמה,  הפוליסה.  בהגדרות 
לחולה כי עבר התקף לב, אך חברת הביטוח תטען 
בפוליסה.  כהגדרתו  הלב  בהתקף  מדובר  אין  כי 
והקריטריונים  הגדרות  בין  פער  ויש  הואיל 
הרפואיות  ההגדרות  לבין  בפוליסה  הנדרשים 
הינה  קשות  מחלות  פוליסת  כי  לחדד  מוצע 
שנקבעו  בתנאים  עומד  שהמבוטח  למחלות 

בפוליסה שנשלחה לו. 

הכותב הינו היועמ"ש של לשכת סוכני ביטוח

האם נגיף הקורונה מוגדר 
כ״מחלה קשה״ בפוליסה? 
לא, אבל יש לכך פרשנות 

של בית המשפט 
רן

 ק
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 shutterstock :יש לחדד ללקוח כי הפוליסה עונה רק על התנאים שהוגדרו בה | צילום
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
"סוכן ביטוח בעל רישיון,בענף חיים ואלמנטרי בעל 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 הביטוח – יתרון 050-6996801 או 
nave@dolfin-ins.co.il

בירושלים, סוכנות ביטוח גדולה וותיקה מאוד בתחום 
האלמנטרי, החיים, הבריאות והפנסיוני מעוניינת 

להתמזג עם משרד ביטוח קיים, צעיר ודינמי 
בירושלים. המעוניינים נא לפנות לטל' 050-7396364

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

0545270964

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

לחץ כבד של הקונגרס האמריקאי על 
חברות הביטוח לשלם תביעות קורונה

תביעות ל לשלם  הביטוח  חברות  על  מופעל  האמריקאי  והממשל  האמריקאי  הקונגרס  של  כבד  חץ 
שיגישו חברות בגין נזקי מגפת הקורונה שהשפיעו על הפעילות העסקית. התביעות יוגשו לחברות 

הביטוח למרות שהפוליסות אינן מכסות מגפות.
הדרישה הכבדה המופנית לחברות הביטוח האמריקאיות נובעות מהחשש שמגפת הקורונה עשוייה לגרום 

לגל פשיטות רגל של חברות ומפעלים. מצב זה יערער את התשתית הכלכלית של ארה"ב.
בשבוע שעבר שיגרו 18 חברי הקונגרס מכתבים לאירגוני חברות הביטוח וסוכני הביטוח בדרישה שיכירו 

סעיף  במסגרת  זאת  גרמה.  שהמגפה  כספיים  בהפסדים 
שיבושים בפעילות העסקית. בתגובה, רגלטורים של הביטוח 
הביטוח  חברות  את  יאלצו  שאם  הזהירו  בארה"ב  במדינות 
לשלם פיצויים על שיבושים בפעילות העסקית של חברות 

ומפעלים, זה עלול לגרום לפשיטות רגל של המבטחים.
מנכ”ל ארגון חברות ביטוח רכוש ותאונות )APCIA( דיוויד 
סמסון אומר כי “אם הקונגרס האמריקאי יאלץ את המבטחים 
פוליסות  בתנאי  כיסוי  לזה  שאין  למרות  הפסדים,  לכסות 

הביטוח, זה מהלך שיפגע ביציבות סקטור הביטוח”.
בתגובה לנסיון של חברי הקונגרס וגורמים בממשל האמריקאי 

ארגונים  עם  דיונים  מנהלים  המבטחים  ארגוני  העסקי,  למגזר  מהפיצוי  חלק  הביטוח  חברות  על  ל"גלגל" 
כלכליים אחרים להקמת קרן פדרלית לפיצוי חברות ומפעלים שפעילותם שובשה בשל מגפת הקורונה. מודל 

הפעילות של הקרן יהיה זהה למודל קרן הפיצויים של נפגעי אירוע מגדלי התאומים בניו־יורק.

תאגיד לויד'ס 
חזר לרווחיות

אגיד הביטוח הגדול בעולם ת
לרווחיות.  חזר  לויד'ס 
לויד'ס סיים את שנת 2019 ברווח 
של 3 מיליארד דולר לאחר שלוש 
שנים של הפסדים. המצב הפיננסי 
את  לספוג  לתאגיד  יאפשר  הזה 
ההשלכות של מגפת הקורונה 

על פעילות סקטור הביטוח.
לויד'ס הגדיל את הרזרבות 
שעברה  בשנה  הכספיות 
מיליארד  ל־36.2  ב־8.6% 
לרווחיות  החזרה  דולר. 
הודות  הושגה  לויד'ס  של 
ברווחי  משופרות  לתוצאות 
ההשקעות במחצית הראשונה 
העלאות  לצד  זאת   ,2019 של 
מאידך,  המשנה.  ביטוחי  בפרמיות 
גידול  עם  התמודד  לויד'ס 

באסונות הטבע בעולם.

 דוד ליפקיןביטוח בעולם
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 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצער המשפחה של עובדת הלשכה 

דיאנה קיסוס על פטירת אביה  

שמעון קיסוס ז"ל 
שלא תדעו עוד צער

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערה של שלומית לפידות 

על פטירת אימה  

שרה שלם ז"ל 
שלא תדעי עוד צער

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערה של המשפחה על 

לכתו בטרם עת של  

עמית זיו ז"ל 
שלא תדעו עוד צער

פגיעה קשה בפעילות העסקית של חברות אמריקאיות

mailto:nave@dolfin-ins.co.il

