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ביטוח ופיננסים

הטבות וכלים דיגיטליים
 גם איילון נרתמת למען 

הסוכנים - מקדימה תשלומים 
ומוסיפה שירותים שיקלו על 

עבודת הסוכן < עמ' 8

פרויקט חג
יו״ר המחוזות בלשכה 

על חג הפסח בצל 
המשבר ועל משמעות 

החג עבורם < עמ' 4-3

המאבק 

 בקורונה 
עמ' 9־2

 לשכת סוכני 
 ביטוח מאחלת 

חג פסח שמח

 בצל הקורונה ובפתח החג: 

הלשכה סיכמה עם חברות הביטוח 
על שורה של הקלות וסיוע לסוכנים

הטבות והקלות לסוכנים בפגישות 
שערכו חברי הנהגת הלשכה עם 

מנכ״לי חברות הביטוח # וגם - 
נשיא הלשכה חושף חלק מעשייתה 
הענפה של הנהגת הלשכה מתחילת 

המשבר ועד היום, בכל ערוצי 
הפעילות,ואומר: ״בהחלט יש לנו 

במה להתגאות, לשכה שעובדת 
 סביב השעון ומספקת תוצאות״ 

< עמ' 2, 7-6
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ביטוח 
ופיננסים

חדשות | הישגי הלשכה

שבוע שעבר קיימה הנהגת הלשכה סבב ב
פגישות וירטואלי )באמצעות טכנולוגיית 
הביטוח.  חברות  ובכירי  מנכ"לי  עם  זום( 
ובקשות  בעיות  הלשכה  נציגי  העלו  במפגשים 
אלה.  בימים  ולקוחותיהם  הסוכנים  נתקלים  בהן 
את  הלשכה  נציגי  מסכמים  המפגשים  בעקבות 
התרשמותם מהיענות החברות לבעיות המיוחדות 

שנוצרו עקב מגפת הקורונה.

סו"ב ליאור הורנצ'יק, סגן ומ"מ נשיא 
הלשכה: 

בזום  פגישות/ישיבות  סבבה  שקיימנו  ״לאחר 
ליידע  ברצוני  הביטוח,  חברות  מנכ״לי  רוב  עם 
ויסייעו  קשובות  החברות  לתחושתי,  כי  ולעדכן 

ככל שניתן לציבור סוכני הביטוח במספר נושאים 
את  למנות  רוצה  ואני  לכך,  מעבר  ואף  עיקריים 

העיקריות כאן לנוחיותכם:
• הקדמת עמלות נפרעים.

• מתן הלוואות לפי פניות פרטניות של הסוכן/
סוכנת אל מול החברה, כך שכל סוכן אשר יפנה 
לחברת הביטוח עקב מצוקה כלכלית אישית שלו, 
שיבקש  מי  לכל  ונסייע  נפקח  ואנו  מענה  יקבל 

זאת.
התשלומים  פריסת  יכולת  את  להרחיב  פעלנו   •
בפוליסות  תשלומים  של  יותר  ארוכה  לפריסה 

האלמנטר.
יתקשו  אשר  למבוטחים  גבייה  בהסדרי  הקלה   •

בתשלום הפרמיות בתקופת המשבר. 

• סוכנים ללא יכולת עבודה מהבית יקבלו סיוע 
מלא מחלק מחברות הביטוח עימן הם עובדים והן 
יסייעו לו בביצוע החידושים דרך מערכות החברה.
חג  לכולנו  ולאחל  הבמה  את  לנצל  מבקש  אני 

פסח כשר ושמח.

״החברות יגלו גמישות״
סו"ב ישראל גרטי, יו"ר הוועדה לביטוח 

אלמנטרי בלשכה: 
ומנהלי  המנכ"לים  שכל  להיווכח  "שמחתי 
של  למצב  אמפטיה  הביעו  בחברות  האגפים 

המבוטחים ושל הסוכנים, ביניהם יש קשר הדוק.
האלמנטרי- שבתחום  מבינות  הביטוח  ״חברות 
החברות  לכך,  אי  בעיה.  להיווצר  יכולה  העסקי 

הסכימו, באופן פרטני ולא מערכתי, ללכת לקראת 
תשלומים  פריסת  הגדלת  באמצעות  המבוטחים 
ללא תוספת ריבית; דילול הכיסוי; הנחות; דחיית 
הסכימו  חברות  מספר  בחודש.  פרמיה  תשלום 
מזומן,  בתנאי  לתשלומים  הפרמיה  את  לפרוס 

ברכישת ביטוח עסקי או בחידוש.
״על כל בעל עסק לפנות לחברת הביטוח שלו, 
לקראת  וללכת  גמישות  לגלות  מבטיחות  שכולן 

המבוטחים שלהן.
״לטובת הסוכנים - הייתה הסכמה ברוב החברות 
להקדמת תשלום העמלות באפריל, והבעת נכונות 
בהתאם  הבאים  בחודשים  גם  עמלות  להקדמת 

להתפתחות המצב. 
״על פי דברי הבכירים עמם שוחחנו, עדיין לא 

ביטוח בחודש מרץ.  אי חידושי  רואים מגמה של 
ההערכה שלהם שאחרי חג הפסח התמונה תשתנה 
ונראה יותר הקפאת ביטוחי עסקים. כאמור, כדאי 
לדבר קודם עם חברת הביטוח לגבי הקלות במקום 

הקפאת ביטוח או ביטולו.
בפריסת  גמישות  יותר  יש  דירות  בביטוחי  גם 
תשלומים רחבה יותר ללא ריבית והצמדה. שאלנו 
את החברות אם הן רואות אותות מצוקה כלכלית 
סימנים  רואים  שלא  ענו  וכולם  סוכניהן,  אצל 
כאלה וכי אף סוכן לא ביקש הלוואות בימים אלה 

על רקע המצב.
עלייה  יש   – בשיחה  שעלו  נוספים  ״נתונים 
בגניבות רכב וירידה משמעותית כמובן בתאונות 
שריפת  ידי  על  יזומות  מתביעות  חשש  יש  רכב; 

מקרים  היו  וכבר  פיצוי,  לקבל  כדי  עסק  בתי 
בודדים”,  מסכם גרטי. 

להקל על מהלך העסקים
עו״ד עדי בן אברהם, יועמ״ש הלשכה: 

לא  אשר  קשה  מאוד  בתקופה  נמצאים  "אנו 
ידע  שלא  מגיפה  ימי  מאיתנו,  אחד  לאף  מוכרת 
העולם כ־100 שנה. מי היה מאמין שבתוך שבועות 
צפונים  העולם,  מרבית  כמו  עצמנו,  את  נמצא 
בבתים ומתבוננים מידי ערב בנתונים ובמספרים 
היתה  כי  לומר  גאה  אני  ועדיין  המונשמים,  של 

לי הזכות במהלך תקופה זו, אשר את סופה 
הנהגת  עם  יחד  מעורב  להיות  ישורנו,  מי 

הנהגת הלשכה סיכמה עם בכירי חברות 
הביטוח על הטבות והקלות לסוכנים

בתום סבב פגישות עם מנכ״לי חברות הביטוח - הישגים משמעותיים ללשכה שיקלו על הסוכנים 
בעת המשבר # גרטי: ״שמחתי להיווכח שכל המנכ״לים נרתמו ושיתפו פעולה״ < רונית מורגנשטרן

עדי בן אברהם ישראל גרטיליאור הורנצ׳יק
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עם  משתתפים  מרובות  זום  בשיחות  הלשכה 
הנהלות חברות הביטוח הגדולות. 

אין הדבר מובן מאליו; מגבלות  כי  לזכור,  ״יש 
המאגד  מקצועי,  איגוד  על  חלות  רבות  מרסנות 
וכשומר  מתחרים,  עסקים  של  מבוטל  לא  מספר 
סף יש לוודא כי הנהגת הלשכה פועלת ומקפידה 
אלו,  ומגבלות  הנחיות  של  דקדקני  יישום  על 
הצעות  בדיונים  הועלו  אלו,  במגבלות  ובהתחשב 
שונות למול החברות אשר תכליתן להקל באופן 
הביטוח,  סוכני  של  העסקים  מהלך  על  גורף 
הן  השוטפת  לפעילות  ביחס  המשבר,  בתקופת 
שלהם והן של מבוטחיהם, לרבות במצב של סגר 
ובעיקר במתן דגש על  ומעבר לפעילות מהבית, 
שיפור התקשרות בין הסוכנים לגופים המוסדיים. 
כל זאת, במקביל לעבודה השוטפת שלנו כלשכה 
מול רשויות המדינה והמאסדר מתוך מטרה לתקן, 
בין היתר, את תקנות שעת חירום ביחס לעובדים 
הנדרשות  וההקלות  הסגר  בתקופת  ׳נדרשים׳ 

לסוכני הביטוח העצמאיים. 
לכם  בריאות  ורק  שמח  פסח  חג  ״מאחל 

ולמשפחותיכם״.

סו"ב אייל פז, יו"ר הוועדה הפנסיונית:
הסוכנים,  בתודעת  בעיקר  הוא  כרגע  ״המשבר 
לחלק  גורמת  אותם,  המקיפה  האסון  שתחושת 
מהם לשכוח מהעבודה השוטפת לצרכי הלקוחות, 
צרכים שקיימים כל הזמן. הסוכנים עוד לא נכנסו 

זה  כספיות.  להטבות  ולהזדקקות  קשים  למצבים 
מה שהיה לפחות בחודש שעבר. החודש, גם עקב 
ההכנסות  ולצדה  הסוכנים  של  הפעילות  החג,  

תרד משמעותית. 
יותר  לוגיסטי  לסיוע  עכשיו  זקוקים  ״הסוכנים 
בטיפול בלקוחות קיימים, והחברות צריכות לתת 
פתרונות. המיקוד של החברות היה עד כה לתת 
פתרונות למבוטחים, והלשכה הפנתה את תשומת 

לבן לצרכי הסוכנים בימים אלה.
״לשמחתנו, כל החברות נענו לתת כלים לעזרת 
ולשמור  פוליסות  הסוכן, לעסק שלו, כדי לשמר 

על הכיסויים הביטוחיים של הלקוחות.
בסבב הפגישות עם בכירי חברות הביטוח הסכימו 

החברות:
לדחות גמ"ח )התחשבנות על קיזוזים, ביטולי   .1

פוליסות וכד'( לסוף השנה למי שירצה בכך.
עוד  והיקף שישולמו  נפרעים  עמלות  הקדמת   .2

לפני חג הפסח.
ייענה  הביטוח,  מחברת  הלוואה  שיבקש  סוכן   .3
באופן פרטני, גם לא על חשבון העלות העתידיות. 
חדשים,  לסוכנים  גם  תקף  יהיה  שזה  ביקשנו 
פעילותם  ואת  אותם  מכירות  לא  שהחברות 

מספיק, ונענינו בחיוב.
4. סיוע לסוכנים בהחזקת ותפעול המשרד בימים 

אלה.
5. למבוטחים – הנחות לעצמאים למספר חודשים 
פתרון  במתן  בעיקר  וחיים,  פנסיוניים  בביטוחים 

ריסק זמני, כשהתשלום יהיה מתוך הצבירה.
הסוכנים  על  שמקל  לעצמאים  פתרון  עוד   .6
אפשר  מסודרת,  ברשימה  ידווחו  המעסיקים   –
שיצאו  עובדים  על  מעסיקים,  ממשק  באמצעות 
של  הקליטה  זמני.  לריסק  יוכנסו  והם  לחל"ת 
הסוכן  הזה,  הדיווח הממוכן  החלה. ללא  הנתונים 
היה צריך להרים טלפונים למעסיקים ולפעול מול 

כול החברות לגבי כל עובד.
7. פוליסות פרט – החברות מעניקות למבקשים 
משמעותית  הנחה  או  לחודש  מפרמיה  פטור 

מהפרמיה לעד 3 חודשים.



אייל פז
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סו״ב נוגה עקל, יו״ר מחוז 
ת״א והמרכז:

חג הפסח השנה ייזכר באופן חריג כחג חירות 
שבו הוגבלו החירויות שלנו. 

ובתוכו  בארץ,  הציבור  מתמודד  אלה  בימים 
חוסר  עם  הביטוח,  וסוכנות  סוכני  גם  כמובן 

ודאות עצום ופגיעה כלכלית רחבת היקף. 
והרוח  הנפש  תעצומות  את  לגייס  השעה  זו 
שטמון  הגדול  בכוח  ולהאמין  להתחזק  שלנו, 

בכל אחד ואחת מאיתנו. 
ידענו להתגבר על צרות מורכבות מאלה בעבר 
ואני בטוחה שנצא מחוזקים אל 

העתיד. 
ליל  שולחן  שאל  למרות 
בהרכבים  נתכנס  הסדר 
הרגע  זה  מצומצמים, 
מהחוזק  עידוד  לשאוב 
שנובע  חוזק  שלנו. 
שאני  הרבה  מהאחריות 
צריך  המדינה.  רחבי  בכל  רואה 
להגיד את זה: רוב הציבור, מרבית חלקי העם, 

מתנהגים באחריות עצומה. 
היא  הביטוח,  סוכני  בעולם של  והרי אחריות, 
שהתרחש.  לפני  מכל  לגרוע  להתכונן  לדעת 
החריג  פסח  עיננו.  לנגד  מתממש  זה  וכאן 

הזה אולי עצוב, אבל יש בו אפיקומן: ערבות 
ותחלץ  ושמחלצת  בה,  לנהוג  שעלינו  הדדית 

אותנו מצרה גדולה של המגיפה הזאת.
בברכת פסח שמח וכשר לכם לבני משפחתכם 
ולכל מי שיקר לליבכם, חג עם הרבה לימוד 

והגדה הרי "אם תרצו - אין זו אגדה”.

סו״ב מיכה אדוני, יו"ר 
מחוז חיפה והצפון:

לטובה,  עלינו  הבא  החירות  חג  בפרוס 
שכמותו  אימתני  אתגר  עם  כולנו  מתמודדים 
שנים  מזה  והאנושות  ישראל  עם  ידע  לא 
ואחת  אחד  כל  של  בכוח  בטוח  אני  ארוכות. 
סוכני  ידיכם,  את  לחזק  רוצה  ואני  מאיתנו, 
אישית שאתם  ידיעה  מתוך  הביטוח,  וסוכנות 
לציבור  לסייע  במטרה  כימים  לילות  עובדים 

הלקוחות שלכם. 
בטחוננו  על  ושמירה  התגייסות  שעת  זוהי 

מחוז  יו"ר  בתור  ובריאותנו. 
לשכת  של  והצפון  חיפה 
ראיתי  ביטוח,  סוכני 
בחבל הארץ היפה שלנו 
מלחמות,  מצוקות, 

ימי  וגם  משבר  תקופות 
מיתון ושפל כלכליים. על 

כולם התגברנו, כמו שגם אני בטוח - נתגבר 
הפעם. סוכנות וסוכנים יקרים, אני זמין לכם 

לכל שאלה ובמתן סיוע ככל שיידרש. 
ולבני  לכם  ושמח  בריא  אביב  חג  בברכת 

ביתכם.

סו״ב יפת בקשי, יו”ר מחוז 
באר שבע והדרום:

בשמחה  מלא  חג  זהו  ובא.  מתקרב  הפסח  חג 
 - הפריחה  את  מסביבנו  כשרואים  ובמיוחד 

הטבע  תפארתו,  במלוא  הטבע 
את  גם  מראה  אלו  בימים 

עוצמתו.
נהגנו  פסח  כשמגיע 
בעבר לארח ולהתארח, 
מיוחדת  בתקופה  אנו 

בחוג  נחגוג  והשנה 
המשפחה הגרעינית בלבד.

נזכור שיש לנו משפחה נהדרת 
וחברים. שיש לנו את מי לאהוב.

בשמי ובשם חברי הנהלת לשכת סוכני הביטוח 
להגיד  רוצים  אנו  בישראל,  הבטוח  וסוכני 
לעם ישראל שאנו אתכם ולצדיכם בימים לא 

פשוטים אלו.
שתזכו  וכשר  שמח  חג  לכם  מאחלים 

פרויקט מיוחד לפסח: ברכות יו״ר מחוזות 
הלשכה לחג

בצל משבר הקורונה, יושבי ראש מחוזות הלשכה מברכים ומחזקים את סוכני וסוכנות הביטוח 
# ״ידענו להתגבר על צרות מורכבות מאלה בעבר וגם הפעם - נצא מחוזקים אל העתיד״

חשוב לדעת 
במה להשקיע.

יותר חשוב לדעת 
עם מי להשקיע.

הצטרפו לסוכנים 
שכבר יודעים איפה 

נכון להשקיע.

קרנות 
טכנולוגיה

מעל 1.15 מיליארד ₪ 
שגוייסו מלקוחות פרטיים

מעל 400 מיליון ₪ 
שחזרו כקרן ותשואה

פשוט 
להשקיע 

חכם

קרנות מימון 
נדל"ן

קרנות 
גידור

קרן תשתיות 
בחו"ל

יעל פרץ מנהלת שיווק ומכירות
yaelp@wealthstone 052-3322812

אבי בניה אחראי שיווק וסוכנים
avib@wealthstone 054-7890097

עקל

בקשי

 אדוני

http://citrine.activetrail.biz/wsl
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גבירותי ורבותיי

מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר 
אתכם לאורך כל הדרך

מהפח
 

שגריר אתכם לאורך כל הדרך

הלב.  מכל  ורוגע  הנאה  אושר,  לבריאות, 
שיהיה לכם החג הכי נפלא.

סו״ שמואל אשורי, יו"ר 
מחוז ירושלים:

סוכנות וסוכנים נכבדים, 
מורכבת  שעה  זוהי 
ישראל.  לעם  וקשה 
לחוג את חג החרות בתא 
המצומצם,  המשפחתי 
מצילות  ההנחיות  לפי  כך 
זהו  החיים שקיבלנו. עם זאת, 
הרגע להראות מנהיגות ונחישות 
ולשמור על הציבור, דרך הקפדה על הכללים 
הסוכנים  לכם  להודות  השעה  זוהי  הללו. 
המפרכת  עבודתכם  שלנו,  היקרים  והסוכנות 
של  בפניות  מוצפים  כשאתם  אלה,  בימים 
ברגעים  סזיפית  אולי  היא  המודאג,  הציבור 
שבהם היא מתרחשת, אבל כשמתרחקים רגע 

משאון המשבר, רואים את גודל ההישג. 
את  משרת  אלה  בימים  הסוכנים  ציבור 
לקוחותיו בנחישות, כפי שהוא עושה תמיד, 
מבחן,  רגע  זהו  נחיצותו.  את  היטב  ומוכיח 
של  דוגמה  לשמש  כדי  בו  לעמוד  ועלינו 
יקרים,  וסוכנות  סוכנים  ומקצועיות.  שירות 
זו  ובהזדמנות  ידיכם  את  לחזק  רוצה  אני 
מאחל לכם חג אביב שמח ומלא בתקווה. אני 

ונצא  האלה  הקורונה  ימי  את  שנצלח  בטוח 
מחזוקים.

סו״ב דני קסלמן, 
 יו״ר 

מחוז השרון:
ציבור  אלה  טרופים  בימים 
עובד  והסוכנים  הסוכנות 
את  לשרת  כדי  השעון  סביב 

חרדה.  ברגעי  שנמצא  הציבור 
חג  את  לחגוג  מתכנסים  אנחנו 

וקשה,  מורכבת  בתקופה  הפסח 
מבחינה  ובראשונה  ובראש  כלכלית  מבחינה 
ואמונה  כח  הרבה  שואב  אני  בריאותית. 
ממנו  ולצאת  הזה  במשבר  לעמוד  בהצלחתנו 
מעבודתכם  נפעם  שאני  משום  מחוזקים, 
סוכנות   - והנחרצת  המקצועית  הנחושה, 

וסוכנים יקרים.
לייצג  זכות  זו  השרון,  למחוז  היקרים  חבריי 
לעמוד  וכמובן  הלשכה  במוסדות  אתכם 
בסוגיות  למענכם  ולפעול  לשירותכם 
הסוכנות  ציבור  שכלל  יודע  אני  מקצועיות. 
והסוכנים בארץ כבר רוצה שנהיה על קרקע 
לכולנו  מזכיר  אבל  הקורונה',  'אחרי  בטוחה, 
שברגעים קשים אלה אנחנו מביאים לא אחת 
מזור נפשי וכלכלי לציבור המבוטחים. אלו הם 
הרגעים שבהם הציבור זקוק לנו, ולכן אנחנו 

שם בשבילו. אני תקווה ואמונה שבעוד תקופה 
מחודשים  ובכוחות  מחוזקים  נצא  ארוכה  לא 
מאחורינו.  האלה  הקשים  הימים  את  ונשים 

בברכת חג פסח מאיר ומשמח.

סו״ב ג׳ינה פלד, יו״ר 
מחוז השפלה

סוכנות וסוכנים יקרים, בפרוס חג החירות 
אנחנו בשיאה של תקופה מורכבת לציבור. 
זוהי תקופה של אתגרים גדולים, לשמירה 
על הבריאות של כולנו, להתמודדות כלכלית 
ענקיים  חלקים  עבור  מאוד  וקשה  מורכבת 

בציבור. אני יודעת ומרגישה 
את הלחץ הגדול שמופעל 
ועליכם  הסוכנות  עליכן 
היקרים,  הסוכנים 
הלקוחות,  ציבור  מצד 
לבקשות.   להיענות 

נלאים  הבלתי  המאמצים 
הלקוחות  למען  שלכם 

מעוררים תחושה של גאווה. אלה 
הם הימים שבהם השליחות שלנו נמדדת ואני 
אני  הרב.  בעמלנו  ברכה  שיש  רואה  בהחלט 
בטוחה שאנחנו נתגבר על התקופה המורכבת 
והקשה הזאת, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות 
ובריאות  אמיתי  חירות  חג  לכם  לאחל  הזו 

איתנה. תמיד כאן עבורכם ובשבילכם.

אשורי
קסלמן

פלד





קופל גרופ מאחלת

חג אביב שמח!

שירות של אלופים

20 חגי פסח אנחנו איתכם
ובפסח הזה במיוחד,

איתכם לאורך כל הדרך

*5676
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עובדים בשבילכם: פעולות הנהגת 
הלשכה אל מול הגורמים שונים

סוכנות וסוכנים יקרים, בימים אלו אנו פועלים מסביב לשעון על מנת לייצר פתרונות 
ולסייע לציבור הסוכנים, רצ"ב תמצית פעולותינו עבורכם ובשבילכם

למול היצרנים:
הבאים  בתחומים  ליצרנים  בקשתו  הוצאנו 

וביניהם:
מטעם  כספים  החזר  של  התחשבנות  לעצור   #
סיוע  ולחילופין  עמלות  קיזוז  ו/או  הסוכנים 

בהקדמת עמלות ומקדמות.
# מתן אפשרות הלוואה או מקדמת עמלות.
# מתן סיוע מיידי לסוכן באחזקת המשרד.

# הקדמת תשלום עמלות אפריל ומאי 2020.
ביצענו שני סבבי שיחות: הנהגת הלשכה למול 
בעיות  את  להציף  ע"מ  החברות  הנהלות  כל 

הסוכנים תוך מתן פתרונות מיידיים.
לרוב בקשותינו קיבלנו תשובה חיובית והסוכנים 
בקשותיהם  פי  על  החברות  ע"י  פרטנית  יטופלו 

האישיות והצרכים הייחודיים להם.

בתחום האלמנטארי:
פנייה לרשות להורות לחברות להאריך בשלב   #
ראשון את חידושי אפריל 20 בתחום האלמנטארי 
המהלך,   על  בירכה  הרשות   .30/04 לתאריך 

ומרבית חברות הביטוח אף הן נענו לבקשה.
תשלומי  פריסת  את  להגדיל  לחברות  פנינו   #
והצמדה - מרבית  האלמנטארי ללא דמי אשראי 

החברות נענו לבקשה.
הפוליסות  של  ראשון  תשלום  לדחות  ביקשנו   #

העסקיות המתחדשות ב־60 יום לפחות.
ביקשנו לסיוע לסוכנים לחדש את ביטוחי הרכב 
הסוכנים בקשיים  נתקלים  בהם  והדירה, במקרים 
חסמים  וללא  מהירה  בצורה  מרחוק  עבודה  עקב 
תוך הקפדה על פגיעה מזערית בעמלה, אם בכלל.

בנושאים כלליים:
# פנינו לרשות בבקשה לדחות את הדיווח המקוון 
הרשות  ל־30/05,  מ־30/04  תאגיד  לסוכנויות 
נענתה לבקשתנו ופרסמה טיוטה לתיקון המועד. 

הצפויות  הבחינות  את  לדחות  לרשות  פנינו   #
בין  הרצף  שיישמר  כך  סוכן  רישיון  להוצאת 
והנושא  המבחנים,  למועד  הלימודים  תקופת 

בבחינה על ידי הרשות.
בבקשה  הכנסת  של  הכספים  לוועדת  פנינו   #
להפחית את הדרישות לעסקים קטנים שמבקשים 

הלוואה בערבות מדינה - בקשתינו נענתה. 
לזמינות  הרחב   )50 )מעל  היועצים  גיוס מערך   #
גבוהה יותר ומהירה יותר עבור חברי הלשכה והם 

עומדים לרשותכם באתר הלשכה.
מנת  על  תביעות  בניהול  והקלה  זירוז  ביקשנו   #

לזרז תשלום תגמולי ביטוח. 
# הוצאנו הנחיות והסברים שוטפים לסוכנים בדבר 
הבריאות  משרד  הנחיות  במסגרת  פעילותיהם 

ומשרד רוה"מ.
על  בדגש  המדינה  רשויות  למול  התנהלות   #
ושוק  המיסים  רשויות  והאוצר,  הבריאות  משרדי 
ההון בניסיון להקל על עבודתם של סוכני הביטוח 

בפרט וכלל העצמאיים בישראל בכלל.
# שת"פ של פורום מצומצם של ראשי הארגונים 
אגף  מול  בהתנהלות  בלה"ב  והמובילים  הגדולים 
והמשפטים  הכלכלה  שרי  באוצר,  התקציבים 
והרשויות במטרה לדחות תשלומי מיסים, אגרות, 

וקבלת הטבות לציבור העצמאיים.
# פנייה לגורמי הממשל, הרשות וועדת הכספים 
של הכנסת להכיר בסוכני הביטוח כמקצוע חיוני. 
ראש הרשות הודיע בוועדת הכספים כי הוא פעל 

לכך שהסוכנים ישולבו ויוכרו כמקצוע חיוני.
# הופעת נשיא הלשכה, סגן ומ"מ הנשיא, יועמ"ש 
דיונים  בשני  הפנסיונית  הוועדה  ויו"ר  הלשכה, 

בוועדת הכספים.
# הופעת נשיא הלשכה בוועדת העבודה והרווחה 
בסוכנויות  גם  להכיר  בדרישה  הכנסת  של 
קריאה  וכן  הקורונה  משבר  בגין  לפיצוי  תאגיד 
החסכונות  מתוך  הלוואות  במתך  לתמוך  לוועדה 
הוועדה  נזקים.  גורמי  פדיונות  ע"ח  הפנסיוניים 

תמכה בעמדת הלשכה.

בתחום ביטוח פנסיוני:
של  זמני  מנגנון  ליצור  הביטוח  חברות  פנייה   #
כיסוי  שמירת  תוך  פרמיות  תשלום  על  דילוג 
אלו  בימים  הנמצאים  עצמאיים  בביטוחי  הריסק 

בבעיית תזרים.
# פנייה לרשות בבקשות לאשר ליצרנים:

בנושא הקטנת שכר – ביקשנו כי שכירים ששכרם 
הוקטן בפוליסות מנהלים לא יקטנו סכומי הביטוח 

למשך 90 יום.
# ביקשנו כי בעת הליך שיווק פנסיוני )ב1( תוקפא 

הדרישה לביצוע פגישה לפי חוזר ייפוי כח.
ביקשנו  לחל״ת  בבקשות  הצונאמי  לאור   #
כך   – מחדל"  "ברירת  תהליך  יתאפשר  כי 
וחברות  באקסל  רשימה  יעבירו  שהמעסיקים 
תחילת  מיום  זמני  ריסק  לכולם  יבצעו  הביטוח 
החל״ת או עפ"י הדיווח בממשק מעסיקים. עובדים 
אשר חברת הביטוח ביצעה להם ריסק זמני ישלחו 
ציון  תוך  זמני  ריסק  החל״ת  על  לעובד  הודעות 
התקופה המירבית ותנאי הריסק וכן הפנית העובד 
לתקופה  מעבר  התהליך  להמשך  הרישיון  לבעל 
האוטומטית. תהליך זה לא ידרוש מסוכן הביטוח 

מסמך הנמקה בהתאם לחוזר מסמך ההנמקה.
# ביקשנו כי עצמאים אשר יבקשו לעבור לריסק 
זמני יוכלו לעשות זאת על ידי בקשה בכתב ללא 

צורך בהנמקה.
# ביקשנו הקפאה של 90 יום לגבי הוראות סעיף 
הזמנים  במסגרת  מענה  למתן  השירות  בחוזר   5
המפורטת. זאת לאור המצב כי מדובר ב"נסיבות 

מיוחדות" כפי שנרשם בחוזר.
ההשקעה  מסלולי  שינוי  בעת  כי  ביקשנו   #
הרשיון  לבעל  יתאפשר  פנסיונים  במוצרים 
אלא  ההנמקה  מסמך  ללא  בקשתם  את  להעביר 

באמצעות סיכום פגישה.
# ביקשנו כי שינוי מסלולי השקעות במוצרי פרט 
לפי  השינוי  את  לבצע  הביטוח  חברות  יקפידו 
תאריך הערך בו הגיעה לידיהם הבקשה ולא לפי 
מספר  לקחת  יכולה  אשר  עצמה  הפעולה  ביצוע 
ימים. העצמאיים בדחיית תשלומים במענקים, כך 
בימים  לסייע  תפעל  חברתכם  גם  כי  מצפה  אני 
לא פשוטים אלו בהקלות לשותפים שלכם, סוכני 
הביטוח, על מנת שנצלח יחדיו את האתגר העולמי 

אליו נכנסנו ונעמוד בו חזקים ביחד". 

בתחום מעמד הסוכן בתקשורת ובציבור:
המדיות,  בכל  הלשכה  הנהגת  של  הופעות   #❖
וכתובה  אלקטרונית  וכלכלית,  כללית  תקשורת 
וכן באתרים החברתיים, תוך דגש ניכר על הפניית 
הציבור בימים אלו לסוכני הביטוח לקבלת ייעוץ, 

הכוונה ושירות.
95% מההופעות התקשורתיות בתחום הביטוח היו 

של סוכני הביטוח - שליטה מוחלטת במגרש.

הטבות לסוכן:
להלן מכתב שהוצאתי לכל מנכ"לי חברות הביטוח 
בישראל העובדות למול סוכנים )ובנוסף, כאמור, 

חברות  הנהלות  עם  שיחות  סבב  קיימנו 
הביטוח(:

ליאור רוזנפלד | צילום: באדיבות הלשכה
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לשכת י של  והסיעוד  הבריאות  ועדת  יו"ר 
פנה  מורי,  איגור  סו"ב  הביטוח  סוכני 
לראשי אגפי הבריאות של חברות הביטוח 

בהצעת סיוע לסוכנים בתחום השימור. 
הכלכלי  הדוחק  בשעות  כי  "ידוע  לדבריו, 
עולה הנטייה של הציבור לבטל פוליסות ביטוח 
זה  מצב  למיניהן.  בריאות  פוליסות  וביניהן 
יכול לגרום נזק בלתי רגיל ללקוחות הסוכנים 
בביטול  היתר  בין  הוא  הנזק  הביטוח;  וחברות 
הציבורית  הרפואה  בה  בשעה  דווקא  הכיסוי 
חשובה  הפרטית  והרפואה  סוף  אין  עד  עמוסה 

במיוחד. 
בנוסף, בהעדר כיסוי, בעוד זמן לא רב כאשר 
אלה שנדבקו בקורונה עלולים להגיע למערכת 

הרפואית עמוסים בסיבוכים. 
בריאות  הצהרת  למלא  בצורך  הוא  נוסף  נזק 
מחדש כאשר ירצה הלקוח לחזור ולהיות מבוטח, 
הצהרה שאולי תהיה תקינה פחות מאשר בתחילת 
הדרך. לאור הזק הכבד ללקוחות שעלול להגרם 
מענה  לתת  מהסוכנים  חלק  של  הקושי  ולאור 
עובדים  החברות  שמוקדי  בעת  אלה  ללקוחות 

במתכונת חלקית.
סו"ב איגור מורי מציע לכל חברה לצוות איש 

שימור ישירות לסוכן הביטוח המעוניין 
בכך. ציוות אישי וישיר לסוכן יאפשר 
העמוסות  המערכות  את  לעקוף 
וייתן  הביטוח  חברות  של  ממילא 
את  לשמר  הביטוח  לסוכן  הזדמנות 

הלקוח במהירות וביעילות לשביעות 
רצום של כל הצדדים המעורבים. טוב 

לחברות  טוב  מחד,  וללקוחות  לסוכנים 
הביטוח מאידך.

נוסח המכתב שהועבר:
הנדון: שיפור תהליכי שימור בחברתך בשיתוף 

סוכני הביטוח
מכובדי,

שימור  כי  ספק  אין  הנוכחיים  חירום  בימי 
הוא אינטרס משותף לחברות,  פוליסות הביטוח 
בו  הנוכחי,  במצב  וללקוחות.  הביטוח  לסוכני 
תהליכי העבודה אינם סדירים ולעיתים יש קושי 
מסוים ביצירת קשר עם הלקוח ופתרון בעיותיו 
אני  פרטני. לשם שיפור תהליך השימור  באופן 
ממחלקות  שימור  איש  תצוות  חברתך  כי  מציע 
לא  הסוכן  כך  הביטוח.  לסוכן  ישירות  שימור 
יצטרך לעבור את כל תהליכי העבודה הסבוכים 
ויוכל להאיץ את שימור הפוליסות באופן מידי. 

יש לשים  לב כי לקוחותינו נמצאים 
בימים אלה במצב כלכלי מאתגר 
היעד  הוא  כעת  הם  ב והטיפול 

המרכזי  של כולנו.
נדרשת  מוצעת  ה פעולתנו 

באופן מידי.
אודה להתייחסותכם בהקדם כדי 

שנצא במסע עדכון לחברי הלשכה.
מחברת מנורה נמסר כי ״במקרה שבו 
מתקבל מכתב ביטול ישלח מייל לסוכן 
דרך שרות "נורה אדומה" – הסוכן יכול להגיב 
למייל ולציין אם לשמר את הלקוח ואנחנו באותו 
היום נדאג שמשמר שמטפל בלקוח ייצור איתו 

קשר ונסייע בשימור״.

מגדל פרסמה ידיעון מיוחד לסוכנים על שימור 
שימור  ״משימת  כי  נמסר  החברה  מ לקוחות. 
הלקוחות היא משימה מורכבת ולא פשוטה. אנחנו 
דיגיטליים  וכלים  על שדרוגים  לעדכן  שמחים 
ומול  עבודה  בשולחן  לקוחות  ימור  ש ל נוספים 

מחלקת השימור במגדל״.

הלשכה לחברות – כך תסייעו לסוכנים 
בשימור פוליסות הבריאות

< רונית מורגנשטרן

מורי | צילום: 
באדיבות הלשכה

לשון המכתב:
"שבוע טוב יקירי,

בנסיבות הקיימות ולאור המצב, אני פונה אלייך 
בבקשה אישית לצאת בקריאת סיוע, ביחס לציבור 
השותפים העסקיים שלכם - סוכני הביטוח שלכם, 
אשר פועלים מולכם הן בימים טובים אך בעיקר 
בימים קשים אלו. אני מבקש כי בתקופה זו, תקלו 
העסקית,  ההתחשבנות  את  הביטוח  סוכני  על 
לרבות הקדמת התחשבנות ביחס לזכאות לעמלות, 
השבה  כל  או  ביטולים  בגין  שבנות  ח הת דחיית 
כספית אחרת מצד הסוכן שתמצאו לנכון למועד 
מאוחר יותר, להעניק מקדמות לסיוע על חשבון 
ותסייע  תתמוך  אשר  אחרת,  הטבה  ל  וכ עמלות 
נאבקים  אשר  עצמאיים  שהינם  יטוח  ב ה לסוכני 

כעת לצלוח כלכלית את משבר הקורונה.
הקיימות,  העולמיות  בנסיבות  ר,  ו לזכ חשוב 
ממשיכים  הביטוח  סוכני  כי  עובדה  ב ובהתחשב 
מענה  ונותנים  אלו  בימים  גם  ל  בנט לשאת 
הקיימות(  )במגבלות  פרונטלי  והן  י  טלפונ הן 
ללקוחות, הרי כפי שרשויות המדינה באו לקראת 
אני  כך  במענקים,  בדחיית תשלומים  העצמאיים 

לא  בימים  לסייע  תפעל  חברתכם  ם  ג כי  מצפה 
סוכני  שלכם,  לשותפים  בהקלות  ו  ל א פשוטים 
הביטוח, על מנת שנצלח יחדיו את האתגר העולמי 

אליו נכנסנו ונעמוד בו חזקים ביחד". 
בברכה,
ליאור רוזנפלד
נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל

בשלב  שביצענו  מהפעולות  חלק  רק  כאן  עד 
שידענו.  מהחמורים  הכלכלי  המשבר  של  הזה 
ונפעל למען ציבור המבוטחים, העמיתים  נמשיך 

והחוסכים וכמובן למען ציבור החוסכים.
בכל  לרשותכם  עומדים  ואני  הלשכה  הנהגת 

שעה לכל סיוע.

לאנשים  להודות  רוצה  אני  זו  בהזדמנות 
שמסייעים לי בימים אלו:

סגן ומ"מ הנשיא | ליאור הורנצ'יק
מנכ"ל הלשכה | מוטי ארבל

- יו"ר הוועדה האלמנטארית | ישראל גרטי
- יו"ר הוועדה הפנסיונית | אייל פז

- יו"ר וועדת הבריאות | איגור מורי
- יו"ר וועדת פיננסים | אודי אביטל

- יו"ר מחוז מרכז | נוגה עקל
-  רמ"ט הנשיא ויו"ר וועדת רווחה | מאיר רוטברג

- יועץ הנשיא | אבי אקהאוס
- יועמ"ש הלשכה | עו"ד עדי בן אברהם

ריפבליק   | ללשכה  אסטרטגי  ויעוץ  לובינג   -
יועצים

- יח"צ ודוברות הלשכה | קמחזי תקשורת
- מיתוג מדיה חברתית של הלשכה | טל סנדרוני

- מנהלת לשכת נשיא ומנכ"ל | אנה קריימן 
- חברי הוועד המנהל ולעובדי הלשכה המסורים

בברכת חברים, 

סו"ב ליאור רוזנפלד                                                                                                      
נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל



הסוכן  יוכל  שבו  שימור  למחלקת  לינק  מצ"ב 
לציין מה נדרש לו בשביל לשמר

https://easy.menoramivt.co.il/agent-benefit-request


לפרטים נוספים פנו למנהלי המחוזות

יתרונות הביטוח

עכשיו יותר מתמיד, יש צורך לשמור על המידע של הלקוחות 
שלך עם פוליסת ביטוח סייבר לעסקים של הכשרה

חברה לביטוח בע״מ

10% הנחה ודחיית תשלום לחודש הבא ללקוחות חדשים
וללקוחות קיימים, על פוליסות מאפריל ומאי

חשוף לתביעות אחריות מקצועית, כפי שכבר קורה בעולםסיכוני סייבר הם האיום המרכזי על עסקים - סוכן שלא מוכר סייברסייבר בעקבות משבר הקורונהעלייה של עשרות אחוזים בתקיפות

שי סימקין, מנהל תחום ביטוח סייבר בהאודן העולמית

פוליסה, 31.03.2020

תהליך חיתום פשוט ונגיש

פוליסת בסיס עם אפשרות להרחבות

שירות תמיכה הזמין בכל שעה ומלווה את הלקוח בעת 
פריצה / מתקפת סייבר

כיסוי עלויות ואובדן רווחים עקב אירוע אבטחת מידע

כיסוי בגין סחיטת סייבר / כופר

כיסוי חבות המבוטח כלפי צד שלישי
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בצל משבר הקורונה: הטבות וכלים 
דיגיטליים לסוכני ולקוחות איילון ביטוח

לאחר שהודיעה על הקדמת התשלומים לסוכניה ותשלום הקצבאות ללקוחותיה בצל משבר הקורונה, 
ממשיכה איילון לחדש ולשדרג את השירותים לסוכני הביטוח של החברה < רונית מורגנשטרן

אחר שהודיעה בשבוע שעבר על הקדמת ל
הקצבאות  ותשלום  לסוכניה  התשלומים 
חברת  הקורונה,  משבר  בצל  ללקוחותיה 
הביטוח איילון ממשיכה לחדש ולשדרג את הכלים 
של  הביטוח  לסוכני  מספקת  שהיא  והשירותים 
החברה על מנת להבטיח להם יתרון יחסי, רציפות 
תפקודית וערך מוסף ייחודי גם בתקופה מאתגרת 

זו.
זו  בתקופה  הסייבר  מתקפות  מריבוי  חשש  לאור 
והצורך הגדל בכיסוי זה בימים אלו, מודיעה איילון 
על הנחה של 40% בכיסוי הסייבר בביטוח הדירה - 
הכיסוי הבלעדי של איילון הכולל שירות מקצועי 
ופיצוי כספי במקרה של נזקים בגין מתקפת סייבר 

על הרשת הביתית.
הנהיגה  בהרגלי  לשינויים  מתייחסת  גם  איילון 
ברכבים  המועט  השימוש  ולאור  המבוטחים  של 
בתקופה זו, מציעה מסלולי Low Cost בביטוחי 
בסיסית  רכב  חבילת  הכוללים  והדירה  הרכב 
 Driving Basic ביטוח  במסגרת  מוזל  בתעריף 

 Living וכן במסגרת חבילת איילון בביטוח דירה
.Basic

ניתן  מעתה  כי  איילון  מודיעה  כן,  כמו 
תביעות  היעדר  אישור  גם  לקבל  יהיה 

הדיגיטלי  בוט  הצ'אט  באמצעות 
באתר החברה.

״בקליק אחד״
הכללי,  הביטוח  בתחום  עוד 

של  שורה  היתר  בין  איילון  מציעה 
לסוכנים  שיסייעו  דיגיטליים  כלים 

רכוש  רכב,  פוליסות  לחדש  וללקוחותיהם 
ודירה "בקליק אחד" על ידי שליחת מסרון 

באופן  הפוליסה  לחידוש  לינק  עם  למבוטח   SMS
בתחום  מכשיר.  מכל  ובמהירות  בקלות  עצמאי 
תעודת  לשלוח  החברה  מאפשרת  הרכב,  ביטוחי 
ולהעביר  בהדפסה  צורך  ללא   PDF בקובץ  חובה 
דיגיטלי  וכן ממשק  במסרון  או  במייל  למבוטחים 
צעיר  לנהג  זמני  כיסוי  להוסיף  המבוטח  יכול  בו 

וחדש לתקופה של 4 ימים באופן עצמאי.
הטבת  איילון  מציגה  המנהלים  ביטוחי  בתחום 
מנהלים  ביטוח  בפוליסות  זמני"  "ריסק 
בתקופת  לחל"ת  יצאו  אשר  למבוטחים 
משבר הקורונה. מנכ"ל איילון, אריק 
אנו  סוכנים,  "כחברת  מציין:  יוגב, 
להעניק  גדולה  מחויבות  רואים 
לסוכנים שלנו גמישות מרבית ואת 
מיטב הכלים הדיגיטליים שיאפשרו 
מול  מלאה  תפקודית  רציפות  להם 
הלקוחות גם כאשר הם נאלצים לעבוד 
מהבית. הצוות מקצועי שלנו השלים מבעוד 
לעבודה  הטכנולוגית  ההיערכות  את  מועד 
מרחוק כך שאיילון פועלת מהיום הראשון למשבר 
מתמקדים  אנו  אלו  בימים  ורציף.  מלא  באופן 
חדשים  עסקיים  מהלכים  להשלמת  מואץ  בפיתוח 
הנתמכים על ידי הצוותים הטכנולוגיים ומאפשרים 
רבים  חדשים,  ושירותים  כלים  שורה של  העמדת 
מהם דיגיטליים לטובת הלקוחות והסוכנים שלנו״.

 אריק יוגב | צילום: 
אייל גזליאל

28
68

5.
4

הראל מאחלת לכל סוכניה חג אביב שמח,
המון בריאות וחזרה מהירה לשגרה
גם בימים אלה, כמו תמיד, אנו עומדים

לצדכם ולשרותכם בכל דבר ועניין.
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 הראל ביטוח: יש עדויות לניצול הקורונה 
בידי פושעי סייבר

בין היתר - עדויות לפעילות הונאה על גבי תשתיות הפישינג, התחזות לרופאים ולאתרי הלוואות 
לגיטימיים כדי להוציא פרטי חשבון ועוד # הגיל השלישי חשוף במיוחד < רונית מורגנשטרן

חשש ה קיים  כי  סוכניה  את  מזהירה  ראל 
משבר  את  לנצל  ינסו  סייבר  שפושעי 
הציבור  את  לתקוף  מנת  על  הקורונה 
הרחב ואותם במרחב הווירטואלי. "נבקשכם לנהוג 
לב  לשים  הווירטואלי,  במרחב  זהירות  במשנה 
לפרטים ובכך למנוע את נפילתכם בפח", נכתב על 

ידי הראל במידעון שהופץ לסוכנים.
ישנן  פישינג,  פעילות  לגבי  כי  מציינת  הראל 
על  המבוצעות  רבות  הונאה  לפעילויות  עדויות 
הפאניקה  לניצול  המכוונות  דיוג  תשתיות  גבי 
סביב מגפת הקורונה. "מתווה ההונאות מתבסס על 
דפוסים.  מספר  באמצעות  ומתבצע  הדוא"ל  ערוץ 
הראשון הוא יצירת קשר עם הקורבנות באמצעות 
שימוש במיילים המכילים קישורים ואתרים הנחזים 
העסוקות  בעולם  מוכרות  חברות  של  לאתרים 
בתחום ייצור תרופות וציוד רפואי. הונאה זו מנצלת 
את החוסר בציוד רפואי כגון מסכות, ג'ל וכדומה. 
הקורבנות מתבקשים להעביר תשלומים לחשבונות 
מיגון  ציוד  לרכוש  מנת  על  לעולם  מסביב  בנק 

במחירים אטרקטיביים", נמסר מהראל.
בתפוצה  מיילים  הפצת  הוא  אחר  הונאה  דפוס 
רפואי'  'ייעוץ  לאתרי  קישורים  המכילים  רחבה, 
הצטרפות  הנגיף,  התפשטות  מפות  לנגיף,  בנוגע 
סוכניה:  את  מזהירה  הראל  ועוד.  בנגיף  למלחמה 
"שימו לב, מיילים אלו עלולים להכיל גם צרופה 
אלו  מיילים  בהם  מקרים  נמצאו  בנוסף,  זדונית. 
התחזו לארגון הבריאות העולמי או מוסדות מוכרים 

אחרים. בלחיצה על הקישור הקורבן מופנה לאתר 
שידביק את מחשבו בתוכנת כופר או שהוא יתבקש 
התוקפים  את  המשמשים  הזדהות  פרטי  לספק 

לגניבת עוד פרטים רגישים וכסף בהמשך".
או  מייל  שליחת  באמצעות  מבוצעת  הונאה  עוד 

הנחזה  לאתר  קישור  המכילים   SMS מסרוני 
פרטים  השארת  לצורך  לגיטימית  לחברה 

בריביות  בנקאיות  חוץ  הלוואות  בנושא 
מסוימים,  "במקרים  אטרקטיביות. 
טלפון  שיחות  הקורבנות  מקבלים 
זה  קמפיין  מוקדן.  ידי  על  יזומות 

החברתיות,  ברשתות  בפרסומים  מלווה 
ברוב  ברשת.  נחיתה  ובדפי  בבאנרים 

לאחר  מקבל  פרטים  שהשאיר  קורבן  המקרים, 
זמן קצר שיחת טלפון מ'נציג ייעוץ פיננסי' למתן 
הלוואות. במהלך השיחה מתבקש הקורבן להעביר 
סכום של מאות ואלפי שקלים לחשבון בנק שנמסר 
לו עבור פתיחת תיק הלוואות תוך אימות פרטים 
אישיים בהם מספר כרטיס אשראי, סיסמה לחשבון 

בנק ועוד", נמסר מהראל.

אפליקציות כופר
כמו כן, מתריעה החברה על התראות שהתקבלו 
יצירת קשר טלפוני, בעיקר עם  בנוגע לניסיונות 
אוכלוסיית הגיל השלישי, בהם מתחזים הפושעים 
משפחה  'קרוב  מטעם  מתקשרים  אשר  לרופאים 
בעקבות  החולים  בבית  המאושפז  קורונה'  חולה 

טיפולים  בשביל  בהול  תשלום  ומבקשים  הנגיף 
מצילי חיים. ניסיון תקיפה הקרוי ׳וישינג׳.

רפואי  מוסד  לנציג  התחזות  הנו  נוסף  "מתווה 
ונחשף  שייתכן  בטענה  הקורבן,  עם  קשר  היוצר 
אחר  להתחקות  המדינה  של  ניסיון  ושזהו  לנגיף 
פרטים  אימות  תוך  ההדבקה  שרשרת 
הבנק  חשבונות  פרטי  כולל  אישיים, 

כחלק מהליך האימות", נכתב.
עלייה  מפני  הסוכנים  הוזהרו  עוד 
הזדוניות,  האפליקציות  בכמות 
כמו  אנדרואיד,  למשתמשי  בעיקר 
אשר   ,Coronavirus Tracker
קורונה  מפת  למשתמשים  מבטיחה 
קורונה  חולי  וזיהוי  אינטראקטיבית 
הינה  זו  אפליקציה  בפועל  כאשר  זאת  בסביבתם. 
הסלולרי  המכשיר  את  נועלת  אשר  כופר  תוכנת 
ישנה  בנוסף,  קבציו.  את  ומצפינה  הקורבן  של 
למכשיר  פישינג  ניסיון  שהוא  מ'סמישינג',  סכנה 

.SMS הסלולרי באמצעות הודעת
איך מתגוננים?

בהראל מציעים לסוכנים מגוון דרכים להגן על 
עצמם מפני התקפות סייבר. למשל, לבדוק תמיד 
את שם השולח, זהותו וכתובתו; להיזהר מהודעות 
ניסיונות מניפולציה רגשית, הודעות עם  בעלות 
נוסח מאיים, מפחיד או מפתה; לא למהר להתחייב 
פרטי  את  מידית  לעדכן  או  כספים  ולהעביר 

ההזדהות, ועוד".
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בכל ל והבשורה  ההזדמנויות  צד 
סוכן  של  הגדלה  לחשיבותו  הנוגע 
הביטוח עבור לקוחותיו, קשה לשלוט 
הרבים  העיסוק  מתחומי  אחד  בכל  ולהתמחות 
שלנו. השינויים התכופים וההשפעות העמוקות 
של הרפורמות שנעשו בתחום הבריאות בישראל 
סוכני  בקרב  הן  וודאות  וחוסר  בלבול  יצרו 
הביטוח המשווקים מוצרים אלה והן בקרב עובדי 

חברות הביטוח והציבור הרחב. 
לייצר  הביטוח  סוכני  נדרשים  מאלה,  כחלק 
ממשקים ושיתופי פעולה עם גורמים המתמחים 
בתחומים שונים על מנת להבטיח ללקוחותיהם 
שייתן  ביותר  והמקצועי  האיכותי  השירות  את 
אמיתי  ערך  להם  ספק  ועל  לצרכיהם  מענה 

וחשוב, כפי שמצפים הלקוחות. 
חברת  כשנתיים  לפני  הוקמה  זו,  הבנה  מתוך 
של  רחב  מגוון  המעניקה  הבריאות"  "עולם 
ביטוח,  לסוכני  תומכים  מקצועיים  שירותים 
ללקוחות  וכמובן  בתחום  נוספים  מקצוע  אנשי 

הקצה. 
זיו,  יואל  ידי  על  ומנוהלת  שהוקמה  החברה 
ורדה לבקוביץ וגבי נקבלי, שנחשבים למומחים 

בישראל,  והסיעוד  הבריאות  בתחומי  מהמובילים 
המקצועי  הגוף  להיות  למטרה  לעצמה  שמה 
המוביל שיעמוד לצד סוכני הביטוח, יכשיר וילווה 
אותם בכל סוגיה מקצועית, תוך מתן ערך אמיתי 
לפיתוחם המקצועי ומסייע להם למצב את עצמם 

כאנשי מקצוע רציניים.  
הביטוח  סוכני  עבור  להיות  שואפת  החברה 
הכתובת המקצועית הראשונה לכל שאלה בתחומי 
לחזק  רצון  מתוך  וזאת  והסיכונים,  הבריאות 
ולאפשר  שלהם  הידע  את  להרחיב  מעמדם,  את 
החורג  מקצועי,  ערך  ללקוחותיהם  להעניק  להם 
בהרבה מתחום הביטוח. סוכן הביטוח יזכה מאיתנו 
למעטפת שירותים מקצועיים ברמה גבוהה שתחזק 
את תפיסת הלקוח אותו כמומחה. שיתוף הפעולה 
תחומי  את  להרחיב  לסוכנים  יאפשר  איתנו 
פעילותם ולהגדיל את הכנסותיהם מתוך מומחיות, 

מקצוענות, שליחות והבנה.
הבריאות"  "עולם  מקיימת  פעילותה,  במסגרת 
לעובדי  מיוחדים  וקורסים  מקצועיות  הכשרות 
הקורסים  במסגרת  ביטוח.  וסוכני  ביטוח  חברות 
גוף  להכרת  הביטוח  סוכני  נחשפים  המיוחדים, 
מחלות,  השכיחות,  הרפואיות  הבעיות  האדם, 
זאת במסגרת הרצאות ממיטב  וכל  ועוד  ניתוחים 

לימוד  כדי  תוך  במדינה,  והמנתחים  הרופאים 
הפוליסות והיכלות לממש זכויות במסגרתן. פרק 
שלם מודגש לתחום החיתום בעת קבלה לביטוח, 
התמודדות מול מקבלי ההחלטת בחברות הביטוח 

וכן מימוש הזכויות בעת תביעה. 
מקצועיים  עיון  ימי  החברה  מקיימת  כן  כמו 
לנושא  שמוקדשים  מגוונים  בתחומים  יעודים 
המרצים  מיטב  חלק  נוטלים  ובו  רלוונטי  ספציפי 

בארץ לתחום הנבחר. 
בימים אלה נמצא בעיצומו המחזור השני של קורס 
העשרה מהסוג שהוזכר בשיתוף ביה"ח אסותא ובו 
משתתפים עשרות סוכני ביטוח ועובדיהם. הקורס 
רפואיות  הרצאות  כולל  חודשים  כ־6  של  בהיקף 
מקצועיים  ונושאים  אסותא  רופאי  טובי  של 
לטכנולוגיות  נחשפים  המשתתפים  נוספים.  רבים 
כלים  ומקבלים  מתקדמות  טיפול  ואפשרויות 
מעשיים לעבודתם היומיומית בכל הנוגע לנושאי 

חיתום, תנאי פוליסות, תביעות ועוד.
סוכני  לשכת  של  הדרך  ברכת  את  קיבל  הקורס 
ביטוח לאחר שנשיא הלשכה סו״ב ליאור רוזנפלד 
והמשנה לנשיא וסגנו סו״ב ליאור הורנצ'יק, בחנו 
את תכניו, זיהו את הייחודיות הקיימת בו והשתכנעו 

בערך המוסף שהוא מעניק לסוכני הביטוח.

רבות  לשאלות  מענה  נותנים  החברה  אנשי 
סוכני  של  הפעילות  תחומי  במגוון  נוספות 
הביטוח ובהן שאלות הנוגעות לתנאי פוליסה, 

החלטות חיתום ואופן ההתמודדות מולן ועוד.
המקרים  מרבית  זכויות,  למימוש  הנוגע  בכל 
אליה  מופנים  הבריאות"  "עולם  מטפלת  בהם 
להעניק  המבקשים  ביטוח,  סוכני  באמצעות 
ולהבטיח  ומקצועי  איכותי  שירות  ללקוחותיהם 
הראשונה  מהדרגה  שירותי  מענה  לקבל  שיזכו 
ומטובי המומחים. כך, לאחרונה, טיפלה החברה 
בהצלחה במספר לא מבוטל של תביעות מורכבות, 
העברת  וטרם  הראשון  בשלב  נדחו  אף  שחלקן 
הסיעוד,  בתחומי  הבריאות"  ל"עולם  הטיפול 
הבריאות, מחלות קשות ואף במקרה של תביעה 
מכוח פוליסת תאונות אישיות לתלמידים. בכל 
הביטוח  תגמולי  לקבל  המבוטחים  זכו  המקרים 
עם  להתמודד  שנדרשו  ומבלי  מהירה  בצורה 
רבות  פעמים  המלווים  והקשיים  הבירוקרטיה 
מצידם  הסוכנים  התביעות.  יישוב  תהליכי  את 
והשירות  הפעולה  שיתוף  בזכות  להעמיק  זכו 
את תפיסת הערך בעיני לקוחותיהם והגדילו את 
נאמנות הלקוח והחשיבות שהם רואים במרכזיותו 

של סוכן הביטוח עבורם. 
משרד  עם  מתבצע  ומלא  צמוד  פעולה  שיתוף 
עוה"ד "גבע־הדר" בראשות ג'ון גבע ושלומי הדר, 
המספק לחברה את מעטפת השירותים המשפטיים 
והיקף  הערך  את  יותר  עוד  ומעמיק  מרחיב  ובכך 

המענה הניתן לסוכני הביטוח וללקוחותיהם. 
"עולם  ממשיכה  אלה  מורכבים  בימים  גם 
סוכני  קהל  עבור  פעילות  לקיים  הבריאות" 
ממשיכה  לדוגמה,  כך,  הרחב.  והציבור  הביטוח 
החברה להעמיד לרשותם דף פייסבוק בשם "עולם  
רבים,  מקצועיים  חומרים  מועלים  בו  הבריאות" 
חוזרים  לשינויים,  הנוגעים  ועדכונים  כתבות 
קיימה  אף  שעבר  בשבוע  רגולטוריות.  והנחיות 
לייב  פייסבוק  הרצאת  הפייסבוק  בדף  החברה 
המשתתפים  קיבלו  במסגרתה  ילדים  רופאת  של 
בתינוקות  לטיפול  הנוגע  בכל  חשובים  כלים 
החברה  תמשיך  הקרובים  בשבועות  קורונה.  בזמן 
הנושאים  כשמרבית  זה,  מסוג  אירועים  ותקיים 
ובקשות סוכנים.  יהיו כאלה שנוצרו מתוך פניות 
כמו כן, תמשיך החברה להעלות הרצאות וחומרים 
מקצועיים רבי ערך עבור ציבור סוכני הביטוח. על 
מנת לצפות וליהנות מחומרים אלה, יש להצטרף 

לקבות הפסייבוק "עולם הבריאות”.

מומחי עולם הבריאות יעמדו לרשות חברי הלשכה 
לייעוץ ראשוני חינם בזמן משבר הקורונה

ענף הביטוח בכלל, ובתוכו ענף ביטוחי הבריאות והסיעוד, כמו גם ענפי הסיכונים האחרים, 
עוברים בשנים האחרונות שינויים רבים # הנה חלק מהדרכים להתמודדות

רוזנפלד, לבקוביץ וזיו | צילום: באדיבות עולם הבריאות

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/zakaut.aspx
https://www.facebook.com/groups/530494943793826/
https://www.facebook.com/groups/530494943793826/


דורש התקנת אפליקציה במכשירים תומכים.  והפוליסה. השירות  בכפוף לתנאי החברה 
לחיצה על כפתור "הצפה" באפליקציה מאפשרת קבלת שירות נזקי צנרת מכל סוג. שירותים 
החברה.  באתר  המפורטים  השימוש  לתנאי  כפופים  אונליין  ורופא  אקספרס  כלל  נלווים 

הלחצן של כלל
אפליקציית שירותי חירום בלחיצה אחת

הורידו את הלחצן של כלל <

 התייעצות עם רופא אונליין    אירוע רפואי או איחור כבודה בחו"ל
 תאונה ברכב    הצפה בדירה

תכירו את "הלחצן של כלל": 
 אפליקציית שירותי חירום שעוזרת

לכם ברגע האמת, במקרה של:

GET IT ON
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משתמשים פ סייבר  ושעי 
מזויפות,  דוא"ל  בהודעות 
מדיה  טקסטים,   ,robocalls
אחרים  וערוצים  אינטרנט  אתרי  חברתית, 
לאסוף  בניסיונות  רגיש  מידע  לאסוף  כדי 

במרמה מידע ולבצע הונאות.
למצב  נקלעים  אתם  בו  מצב  למנוע  כדי 
זה - חשוב להישאר ערניים ולבדוק  מסוג 
את כל ההודעות והבקשות הבלתי רצויות 

למידע אישי.
כוללות  לחיפוש  פוטנציאליות  הונאות 
חשבון  פרטי  בנק,  חשבון  למספרי  בקשות 
זהות לקבלת  PayPal או מספרי תעודות 
מבקשות  גם  הונאות  ממשלה.  תשלומי 

כדי  עיבוד  דמי  או  מראש  תשלום  מהקורבנות 
הלוואות.  או  צ'קים  לזרז  או  כספי  סיוע  לקבל 
אחרים השתמשו בטעות בהודעות דיוג המציעות 
מענקים מזויפים בנוסף לבדיקות גירויים. בדואר 
לא  כמויות  עבור  מזויפות  גירוי  בדיקות  נשלחו 

שגרתיות, או הדורשות אימות מקוון או בטלפון. 
זכרו כי אלה רק כמה דוגמאות להונאות הקשורות 

לחבילת הגירויים, וריאציות רבות קיימות שם.
השתמשו בטיפים הבאים כדי להגן על עצמכם 

:COVID-19 מפני הונאות כספיות של
ובהודעות  חשודים  במיילים  לטפל  כיצד  דעו 

אחרות. אל תלחצו על קישורים או קבצים 
עם  אלה  במיוחד  רצויים,  לא  מצורפים 
חשדנים  היו  סנסציוני.   COVID-19
בבקשות בלתי צפויות למידע רגיש, אישי 
לא  לגורמים  אותו  תחשפו  ואל  וכלכלי, 

ידועים או לא מאומתים.
אודות  מהימנים  מידע  במקורות  עיינו 
תוכניות הסעד הכספי הממשלתי, ורק סיוע 

כלכלי ממוסדות לגיטימיים.
פיננסיים  סיוע  שקישורי  תניחו  אל 
הם  משפחה  ובני  חברים  ששיתפו  וקבצים 
או  החברתית  המדיה  חשבונות  בטוחים. 
להם,  להתחזות  עלולים  שלהם  הדוא"ל 
תוכן  יודעין  בלי  לשתף  יכולים  שהם  או 
את  ישירות  הקלידו  זאת,  במקום  כוזב.  או  זדוני 
ומקורות  אמינות  חדשות  של  האינטרנט  אתרי 

ממשלתיים.

הכותב הוא חבר בוועדת הטכנולוגיה בלשכה

דעה | עובדים מהבית

מהבית, ה לעבוד  עלינו  כפה  הסגר 
המשרד,  מערכות  על  מרחוק  להשתלט 
לעשות שימוש במרכזיות IP ואנו למדנו 
להסתדר. אך להסתדר זה לא מספיק, זו העת לנצל 

את הסיטואציה ולעשות את הצעד הבא. 
חלק גדול מהפעילות שלנו הנה פעילות שחוזרת 
כולנו  פוליסות.  של  חידושים  כמו  עצמה,  על 
אפקטיבי  עבודה  כלי  הינו  בוט  שצ'אט  מבינים 
אדם.  כח  של  כבדות  ועלויות  רב  זמן  חוסך  אשר 
אך לצערנו, התוכנות שיש היום בשוק לא מספקות 

ואינן ברמה נאותה. 
מעמיק  שוק  חקר  ביצעתי  האחרונים  בחודשים 
מקצוע  בעלי  שהינם  בחברים  הסתייעתי  בנושא, 
וכן  הטכנולוגי  בעולם  הראשונה  מהשורה 
טק  היי  חברות  בעלי  לקוחותיי  עם  התייעצתי 

מהמובילות בארץ. 
צ'אט  מערכת  אין  בטוח  כסוכני  שלנו  מסתבר, 
בהיקפים  ומענה  פתרון  לתת  שיכולה  ברמה  בוט 
הנדרשים, אין לנו מערכות צ'ט בוט אשר מסוגלות 
לספק ולו 50% מהפעולות הנדרשות. הבעיה היא 

גודלו של שוק הביטוח או יותר נכון קוטנו. 
ד"ר יעקב מנדל ראש תחום סייבר באוניברסיטת 
גבוהה  ברמה  מערכות  שקיימות  אומר  אביב  תל 
בהחלט ויש מערכות המשתמשות בבינה מלאכותית 
שאין  הבעיה  בהתמדה.  ומשתפרות,  נאותה  ברמה 

מערכות כאלו בענף שלנו.
ביטוח,  סוכני  לשכת  שבו  מהלך  ליזום  בכוונתי 
יחד  יקימו  הלשכה  חברי  והסוכנים  מרכזי  כגוף 
חברת מניות טכנולוגית שתרכוש או תקים ותנהל 
ביותר,  הגבוהה  ברמה  מלאכותית  בינה  מערכות 

אשר ישרתו את כל חברי הלשכה.
מערכות הבינה המלאכותית הקיימות בשוק אינן 
לעשות  צורך  שיש  מכאן  הביטוח  לענף  ייעודיות 
סוכני  של  לצרכים  קיימות  מערכות  של  התאמות 

הבטוח. 
קיימתי מספר פגישות עם אנשי מקצוע שהביעו 
עניין ויכולת לקדם את הנושא. הדבר אפשרי גם 

בעלויות סבירות.
תנותק  הביטוח  סוכן  של  שעצמאותו  הזמן  הגיע 
ממערכות קיימות או מחברות הביטוח ואנו כלשכה 
נהיה מובילי השוק ופורצי דרך בתחומינו. רק אנו 
המערכות  על  יום  יום  שעובדים  אלו  הסוכנים, 
ונמצאים בקשר הדוק עם הלקוחות נביא את הפתרון.

הכותב הוא יו"ר ועדת הרווחה ורמ"ט הנשיא

דיגיטציה בימי קורונה
 בזמן שאנו נאבקים בקשיים של ההסגר הכפוי, הוצאת עובדים לחופשה, פיטורי 

עובדים או חל"ת - עכשיו זה הזמן לעשות את הצעד הבא < סו״ב מאיר רוטברג

 הזהרו מהונאות פיננסיות הקשורות 
COVID-19ל־

סו"ב דוד קלמנטביץ מסביר על פשעי הסייבר שמתגברים בעת המשבר ונותן 
טיפים שיסייעו לכם להגן על עצמכם טוב יותר מפני הונאות כספיותה

טכנולוגיה | 

shutterstock :לבדוק היטב בקשות למידע אישי צילום

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/zakaut.aspx
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חיידק טורף ונכות מתאונה
מבוטח חזר מחו"ל לאחר שנדבק בחיידק טורף שהתיישב על עדשות 

המגע שלו וגרם לו לנכות – האם מדובר בנכות מתאונה? # חשוב 
להבין את הגדרת הפוליסה ביחס למונח “תאונה" < עו”ד עדי בן אברהם

בוטח, אשר כאמור, נסע לחו"ל, אושפז מ
עם שובו מחו"ל בבית החולים והתברר 
לבריכת  נכנס  הוא  שהותו  במהלך  כי 
מים תרמיים כשהוא מרכיב עדשות מגע על עיניו. 
לעינו  נכנס  אלים  חיידק  בבריכה,  שהותו  בזמן 
המגע,  לעדשות  נדבק  המבוטח,  של  השמאלית 
גרם לזיהום קשה אשר פגע בראייתו באותה עין 
של  בשיעור  ולנכות  להתעוורות  וגרם  שמאלית 

.30%
נכות  ביטוח  לתגמולי  תביעה  הגיש  המבוטח 
אך  לו,  שנגרם  הנזק  לשיעור  בהתאם  מתאונה, 
כי אין  חברת הביטוח דחתה את התביעה בטענה 

מדובר על "תאונה".
המבוטח הגיש תביעה לבית המשפט ודרש 30% 
נכותו,  לנוכח  בפוליסה,  הביטוח  תגמולי  מגובה 
הביטוח,  חברת  ידי  על  גם  הוסכם  שיעורה  אשר 
כך שהשאלה המהותית היחידה שנותרה הינה האם 
המקרה המתואר תואם להגדרת "תאונה" או לא.   

חיצוני,  אירוע  על  מדובר  כי  טען  המבוטח 
בעינו  לעיוורון  גרם  אשר  צפוי  ובלתי  פתאומי 
השמאלית וכי אינו חשוף במהלך חייו השגרתיים 
הוא  אלמלא  וכי  עינו  את  שתקף  מהסוג  לחיידק 
עדשות  מרכיב  כשהוא  התרמית  לבריכה  נכנס 

מגע, האירוע לא היה מתרחש. 
מים  לבריכת  פיזית  כניסה  אלה:  גורמים  שני 
תרמיים והרכבת עדשות מגע, שני אלו - מהווים 
''דבר מה נוסף'' ולכן במקרה זה האירוע התרחש 
חיצוני,  באופן  ומוגדרת  ספציפית  זמן  בנקודת 
חברת  השיבה  מאידך,  צפוי.  ובלתי  פתאומי 
הביטוח בין מכלול טענותיה, כי חדירה או כניסה 
שאינה  "מחלה",  בפשטות  הינה  לגוף  חיידק  של 
עונה להגדרת המונח ''תאונה'' בהתאם לפוליסה, 
אף  והדבר  התביעה  את  לדחות  הדין  מן  ולפיכך 

עולה מלשון ההגדרה של הפוליסה לתאונה. 

מחלה לא מכוסה
בית המשפט מדגיש כי לשון הפוליסה מדברת על 

“נכות” שנגרמה עקב תאונה כהגדרתה בפוליסה:
צפוי  בלתי  או  אלים  פתאומי  חיצוני  “אירוע 

במישרין  שגרם  הביטוח  תקופת  במשך  שקרה 
ובלא קשר לגורמים אחרים, לפגיעה פיזית בגוף 
פגיעה  כי  בזה  מובהר  ספק  להסרת  המבוטח. 
כתוצאה ממחלה או כתוצאה מצטברת של פגיעות 
מהשפעת  כתוצאה  או  )מיקרוטראומה(  זעירות 
אלימות מילולית או כתוצאה מפגיעה פסיכולוגית 
או אמוציונאלית, אינה בגדר תאונה על פי ביטוח 

נוסף זה”.
יתרה מכך, ההגדרה בפוליסה, מחריגה מפורשות 
מקום  אין  כי  המשפט  בית  קובע  ומשכך  מחלה 
לקבל את טענת המבוטח. בית המשפט בוחן פסק 
וקובע  טורף  חיידק  של  מקרה  נדון  בו  קודם  דין 
נכות  נבחנה  בו  אשר  הקודם  הדין  בפסק  אף  כי 
בית  דחה  טורף,  מחיידק  זיהום  ידי  על  שנגרמה 

המשפט את התביעה וקבע כי מדובר במחלה.
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.
“תאונה”  הגדרת  סוגיית  כי  להדגיש,  לי  חשוב 

משפטיות,  ולשאלות  להגדרות  פורה  כר  שימשה 
בין היתר ביחס לעקיצה או להתקף לב, אשר נדונו 

ארוכת בפסיקת בתי המשפט.
של  השניה  הטיוטה  פורסמה  אף  כחודש,  לפני 
רשות שוק ההון בנוגע לעקרונות ניסוח פוליסות 
תאונות אישיות ושם מציע המאסדר את ההגדרה 

הבאה:
“תאונה” - אירוע פתאומי, שלא תוכנן על ידי 
המבוטח וגרם לו נזק אשר מכוסה בפוליסה, למעט 

נזק שנגרם כתוצאה ישירה ממחלה.
כאמור, חשוב להזכיר, מדובר על טיוטה בלבד, 
אך ניתן לראות כי ההגדרה צומצמה בצורה ניכרת 
והותירה את העובדה שהנכות, בכל מקרה,  מחד, 

לא תכסה נזק שנגרם ממחלה מאידך. 
לסיכום, יש לבחון כל הגדרת נכות בפוליסה ולא 
כמקשה  מתאונה”  “נכות  הגדרות  לכל  להתייחס 
גם  וישנן  לתאונה  רחבות  הגדרות  ישנן  אחת. 
מומלץ,  לכן  להגדרה.  יותר  מצומצמות  הגדרות 
הפוליסה  את  לקרוא  תביעה,  של  בחינה  בעת 

הקונקרטית ורק לאחר מכן לקבל החלטה.
בברכת חג שמח, 

עדי

הכותב הינו היועמ"ש של לשכת סוכני ביטוח רן
 ק
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 shutterstock :פסיקת בית המשפט תואמת את עקרונות רשות שוק ההון | צילום

הבהרה:

בכתבה שפורסמה בעיתון האחרון תחת יועץ הביטוח גדעון ארמן הופיעה 
 תמונתו של יועץ הביטוח אורי אורלנד.

אנו מבקשים להתנצל בפני השניים על הטעות.



| 7 באפריל 162020  02  02  02  02  02 

 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

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

ממשלות האיחוד האירופי יעניקו 
ערבויות לחברות ביטוח האשראי 

מפעלים מ קריסת  למנוע  כדי  האשראי  לחברות  לסייע  נחלצות  באירופה  רבות  משלות 
וחברות הסוחרות עם איטליה וספרד, שנפגעו קשה מנגיף הקורונה. מהלך זה נעשה כדי 

לנסות להציל הסחר בין מדינות האיחוד האירופי.
חברות  אחרת  כי  הקורונה,  מגפת  בזמן  חיוני  צורך  עתה  הוא  יצוא  לעסקאות  אשראי  ביטוח 
ומפעלים יסרבו לבצע עסקאות בשל החשש לאיתנות הפיננסית של הקונה או הקפאת הפעילות 
ל־11  הגיע  האירופי  באיחוד  האשראי  ביטוחי  היקף  הסגר,  בעקבות  מהחברות.  גדול  חלק  של 

מיליארד דולר.
מסר  האוצר  משרד  למשל,  בצרפת, 
שחברות ביטוחי אשראי התחייבו לא לקצץ 
ממשלתיות  ערבויות  כנגד  זאת  בכיסוי. 

בסכום של 10 מיליארד יורו.
לתת  עקרונית  החלטה  יש  באיטליה  גם 
לאחר  זאת  האשראי.  למבטחי  ערבויות 
מסרבים  האשראי  מבטחי  כי  שהתברר 
לבצע עסקאות ביטוחי אשראי לחלק גדול 

מהמפעלים האיטלקיים המייצאים.
ואילו בגרמניה מתנהלים דיונים בין נציגי משרד האוצר ומבטחי האשראי. מתגבשת הסכמה 
שהממשלה תעמיד ערבויות למבטחי האשראי תמורת התחייבות של החברות לשמור על קווי 

האשראי או לכבד התחייבויות לגבי היקף הסיכון שהוסכם עליו בעסקאות הביטוח.

הכירו את 
חברת הביטוח 

שמשגשגת 
ממכירת פוליסה 
עם כיסוי ממגפה

TQM כ התאילנדית  הביטוח  חברת  אשר 
הביטוח  פוליסת  בשיווק  בפברואר  החלה 
המעניקה כיסוי ימי מחלה בשל מגפה, היא לא 
לא  הנגיף  הפוליסה.  במכירות  לשגשוג  ציפתה 
היה מוכר בתאילנד, אך מאז שנגיף היכה גם שם, 

היקף מכירות הפוליסה חצה את המיליון.
הביטוח  פוליסת  עבור  המשולמת  הפרמיה 
בעלי  לשנה.  דולר  לכ־50  דולר   13.13 בין  נע 
שיכול  פיצוי  יקבלו  בקורונה,  שיחלו  הפוליסה 

להגיע עד לכ־50 אלף דולר.
הפוליסה  מכירת  היקף  כי  מדווחים  בחברה 
באמצעות  הגדול  ביום, שחלקם  ל־4,000  מגיע 
אתרי צד שלישי. במרץ נשברו שיאי המכירות 

כאשר נמכרו 50 אלף פוליסות ביום אחד.

 דוד ליפקיןביטוח בעולם
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לשכת סוכני הביטוח בישראל אבלה על מותו של 

שמעון שוהם ז"ל 
לשעבר יו"ר המועצה הארצית, יו"ר ועדת הכספים, יו״ר ועדת תקנון

וחבר הוועד המנהל ומשתתפת בצער המשפחה

יהי זכרו ברוך

ערבויות לחברות ביטוח האשראי בשל משבר הקורונה

mailto:nave@dolfin-ins.co.il
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