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ביטוח ופיננסים

פרויקט מיוחד
 סוכני ביטוח משתפים: 

כך הובלנו את המבוטחים 
 שלנו בדרך לעצמאות 

< עמ' 9־8

 אפקט הקורונה
גם ענקית הביטוח הראל 
תאלץ להתייעל - תפטר 

עובדים ותקצץ בשכר 
הבכירים < עמ' 11

 עשייה מרובה
ההתמודדות עם משבר הקורונה: 

נשיא הלשכה סו״ב ליאור 
רוזנפלד מסכם את פעילות 

והישגי הלשכה עד כה < עמ' 6

הישג ללשכה: 

רשות שוק ההון בשורת 
 הקלות לסוכני הביטוח

תיקונים בחוזר ״שירות 
סוכנים ויועצים״ יביאו 

להקלות שיסייעו 
לסוכני הביטוח למקסם 
את השירות למבוטחים 

⋅ הלשכה: מברכים על 
ההקלות שפורסמו, 

אך מדגישים כי הן 
אינן מספקות דיין, 

וכי יש ציפיה להקלות 
 משמעותיות נוספות

 < עמ' 2  
המאבק 

בקורונה 
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המאבק בקורונה | 

הפנסיונית ב הוועדה  יו"ר  פניית  עקבות 
שוק  לרשות  פז,  אייל  סו"ב  בלשכה, 
לחוזר  תיקון  הרשות  פרסמה  ההון, 
סוכנים  "שירות  2018־10־3  ויועצים  סוכנים 

ויועצים" )1.5.2018(.
זה  ובכלל  החירום,  "מצב  כי  נמסר  מהרשות 
משפיע  הציבורי  במרחב  התנועה  על  ההגבלות 
על  המפוקחים  ויועצים  סוכנים  על  גם  במישרין 
ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. כתוצאה מכך, 
לפעול  הרישיון  בעלי  של  קושי  להתעורר  עלול 
תוך  המצב  השלכות  עם  להתמודדות  במהירות 
מגבלות על פעילותם. לכן, בוצעו תיקונים בחוזר 
שיסייעו להתמודדות בעלי הרישיון ולקוחותיהם 
ככל  הפגיעה  את  שיקטין  באופן  זה  משבר  עם 

האפשר במתן שירות מיטבי.
נועד לאפשר גמישות  ״בין היתר, תיקון החוזר 
רבה יותר במתן שירות רציף ומקצועי ללקוחותיהם 
של בעלי הרישיון, תוך צמצום הפגיעה בהם ככל 
ל־30  ועד  פרסומן  מיום  יחולו  ההקלות  האפשר. 

ביוני 2020״.

התיקונים בחוזר:
ייעוץ טלפוני במקום חובת הפגישה

 30 ליום  שעד  בתקופה   - לנספח  4)ג1(  סעיף 
טלפונית  שיחה  לקיים  ניתן  יהיה   ,2020 ביוני 
לפגישה  כחלופה  הלקוח  לבין  הרישיון  בעל  בין 

יוכל  הרישיון  שבעל  מנת  על  וזאת  כאמור, 
כלפי  וזמינות  ולשמור על רמת שירות  להמשיך 
את  או  הרישיון  בעל  את  לסכן  ומבלי  לקוחותיו, 
הלקוח במפגש פרונטלי. יובהר כי התיקון מתייחס 
חוקית,  מבחינה  שבאפשרותם,  רישיון  לבעלי 

לקיים ייעוץ שאינו פנים מול פנים.

הארכת זמני תגובה למענה ללקוח

לאור  כי  להבהיר  מנת  על   - לחוזר   5 סעיף 
סטטוס  השתנה  במשק שלאחרונה  העובדים  כמות 
ולאור  הקורונה,  וירוס  התפשטות  עקב  העסקתם 
שירות  יקבלו  הלקוחות  אלה  שברגעים  החשיבות 
מיטבי ומקצועי מבעל רישיון, וכן מתוך התחשבות 
שעד  בתקופה  הרישיון,  בעל  של  הזמנים  בלוחות 
בעל  בו  הזמן  משך  יוארך   2020 ביוני   30 ליום 
לתת  לקוחותיו,  עם  פגישות  לקיים  יוכל  רישיון 
מענה ראשוני, וליזום שיחת שירות ללקוחו במצב 
זה. הוראה זאת נועדה לשמר ככל האפשר את טיב 

בעל  ידי  על  שניתן  השירות 
בתקופה  עליו  ולהקל  הרישיון 

זו.
א. לעניין קיום פגישה, כאמור 
בסעיף 4)ג( - תוך 14 )במקום 
פניית  מקבלת  עסקים  ימי   )7

לקוח.
ראשוני,  מענה  לעניין  ב. 
 4 תוך   - 4)ד(  בסעיף  כאמור 

ימי עסקים )במקום 2(.
אישור,  העברת  לעניין  ג. 
מוסדי  לגוף  בקשה  או  מסמך 
הקשורה  פעולה  לביצוע 
4)ה( -  למוצר, כאמור בסעיף 

תוך שבעה ימי עסקים. 
מסמכים,  מסירת  לעניין  ד. 
תוך   - 4)ו(  בסעיף  כאמור 

שלושה ימי עסקים.
ה. לעניין מסירת מידע כאמור 
ימי  שני  תוך   - 4)ז(  בסעיף 

עסקים מקבלת פניית לקוח.
שירות  פניית  ייזום  לעניין  ו. 
לגבי שינוי במצבו של הלקוח, 
כאמור בסעיף 4)ח( - תוך 21 ימי עסקים )במקום 7(.
"לא  האמור,  אף  על  כי  הרשות  קובעת  בנוסף, 
בסעיפים  כאמור  פעל  שלא  רישיון  בבעל  יראו 
קטנים )א( עד )ט( כמי שהפר הוראות חוזר זה אם 
ניתן  בהם  הזמן  ופרקי  מיוחדות,  בנסיבות  פעל 

השירות היו סבירים בנסיבות העניין".
אך  שפורסמו,  ההקלות  על  בירכו  בלשכה 
מדגישים כי הן אינן מספקות דיין, וכי יש ציפיה 
להקלות משמעותיות נוספות, כמו החלפת מסמך 
מסלול  ששינוי  כדי  פגישה  בסיכום  ההנמקה 
הביטוח  מרכיבי  שינוי  או  פדיון  או  השקעה 
והחיסכון לא יהפכו לתהליך ארוך ויקר שהסוכנים 

מתקשים לעמוד בו בימים אלו.
חברות  של   SLAה־ זמני  "לאור  פז:  לדברי 
לתהליך  אפשרית  הבלתי  והדרישה  הביטוח 
פנסיוני מורכב וארוך, הניזוק העיקרי זה הציבור 
מופנה  הוא  בהן  פעולות  בגין  רב  כסף  שמפסיד 

לחברת הביטוח שתטפל בבקשתו".

בעקבות פניית הלשכה: הקלות לסוכני 
הביטוח למתן שירות מיטבי ללקוחותיהם

הוארך משמעותית זמן התגובות למבוטחים  ההקלות הגיעו בעקבות פניית יו״ר 
הוועדה הפנסיונית ובלשכה מצפים להקלות נוספות < רונית מורגנשטרן

ביטוח 
ופיננסים
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כניסת ה נגד  מאבקה  את  מגבירה  לשכה 
לאור  הביטוח  לתחום  האשראי  חברות 
בקרוב  לאשר  ההון  שוק  רשות  כוונת 
להקים  קארד(  לאומי  )לשעבר  "מקס"  לחברת 
כי  הודיעה  ישראכרט  חברת  גם  ביטוח.  סוכנות 

תפעל לקבל אישור כזה.
לאחר הגשת הצעת החוק בידי יו"ר האופוזיציה 
ח"כ מיקי זוהר )ליכוד( נגד כניסת חברות כרטיסי 
מיכאל  ח"כ  גם  פנה  הביטוח,  לתחום  האשראי 
אישור  למנוע  בבקשה  לממונה  )ש"ס(  מלכיאלי 

רישיון סוכן לחברת מקס.
מהלך  את  לעצור  מברקת  מבקש  מלכיאלי  ח"כ 
מסודר,  לדיון  להבאתו  עד  הפחות  "לכל  האישור 
הנלוות,  וההשלכות  השיקולים  כלל  בחינת  תוך 

לטובת כלל הציבור”, כתב בפנייתו.

תעודת פטירה לענף
לממונה:  הדחופה  בפנייתו  מלכיאלי  כותב  עוד 
לחברת  בקרוב  לאשר  בכוונתך  כי  לי  "נודע 
אישור  הביטוח,  לענף  להיכנס  'מקס'  האשראי 
אשר עלול לגרום ל׳רעידת אדמה׳ עבור 13,500 
סוכני ביטוח בישראל, עד כדי התמוטטות כלכלית 
של עסקיהם, זאת מלבד הפגיעה האנושה בציבור 

המבוטחים, דבר הנוגד את האינטרס הציבורי.
מיליון  מעל  בישראל  קיימים  הזו,  ״בעת 
עצמאים  אלף  כ־600  מתוכם  כאשר  מובטלים, 
)וביניהם ציבור סוכני הביטוח(, אשר נפגעו פגיעה 
לחברת  אישורך  הפיכה.  בלתי  עד  קשה  כלכלית 
לענף  להיכנס  'מקס'  האשראי  חברת  בדמות  ענק 
זה, תוך שימוש במאגרי מידע שהגיעו לידה שלא 

פטירה  תעודת  תהווה  בביטוח,  עיסוק  למטרות 
לענף, זאת מלבד הענקת יתרון שאינו הוגן על פני 
כל מתחרה בשוק, תוך דריסה ברגל גסה של ציבור 

סוכני הביטוח".

סמכות הרשות לבחון הבקשה
בתחילת השבוע הודיעה הרשות לראשי הלשכה 
כי תקיים פגישת "זום" בנושא ב־7 במאי. בתגובה 
ליאור רוזנפלד לדחות  ביקש נשיא הלשכה סו״ב 
דווקא  כי  לראות  "הופתענו  במאי:  ל־17  אותה 
תוך  בהולה  ישיבה  לקיום  פונה  הינך  אלו,  בימים 
מספר ימים בודדים, קל וחומר, באמצעות תקשורת 
ככניסת  אקוטי,  כה  ובנושא  זום(  )שיחת  מרחוק 
חברות האשראי לשיווק ביטוח לציבור המבוטחים 
להדגיש,  לנו  ״חשוב  רוזנפלד.  כתב  בישראל”, 
כפי  דנן,  במקרה  כי  אחרים,  לנושאים  בניגוד 
שהינך יודע ואף הבהרנו לך היטב, אנו לא הקלנו 
ראש בבקשה אשר הונחה על שולחנך, ההפך הוא 
הנכון, על מנת לבוא ולהציג תמונה רחבה ומקיפה 
יגאל  )משרד  גדול  דין  עורכי  במשרד  הצטיידנו 
ארנון, עורכי דין( אשר ילווה אותנו וכן ביקשנו את 
עזרתו של פרופ' עדי אייל, מומחה בעל שם עולמי 

אשר יוכל לשפוך אור על ההשלכות הכלכליות.
״לא זו אף זו, בתקופה האחרונה, הנושא, מטעמים 
מובנים, קיבל עדיפות נמוכה, גם אצל עורכי הדין 
כי  הבנה  מתוך  אייל,  פרופ'  אצל  וכן  המלווים 
המשפט  לבתי  ובדומה  חירום׳  ׳מצב  של  בתקופה 
אשר הקפיאו הליכים, הרי שאף הם סברו כי מול 

הרשות נושא בקשת הרשיון על די חברת כרטיסי 
לכן  החירום.  ממצב  שנצא  עד  יעוכב  האשראי 
כאשר עדכנו אותם בנושא בקשתך הבהולה, הרי 
שנפלנו עליהם כרעם ביום בהיר, והם ביקשו זמן 
סביר לצורך הערכות מבחינתם כמו גם מהמומחה 

המקצועי שלנו, שבימים אלו, לא פעל בנושא".
בכיר  יועץ  מעודי,  אוהד  ששלח  תגובה  במכתב 
לממונה על שוק ההון, אל נשיא הלשכה הוא מציין כי 
"פניית חברת מקס למתן רישיון סוכן ביטוח הוגשה 
באוגוסט 2019, וכי החל מאותו מועד, החלה הרשות 
פי  על  לסמכותה  בהתאם  הרישיון  בקשת  בבחינת 
החוק, כשלנגד עיניה הגנה ושמירה על עניינם של 

המבוטחים לצד הגברת התחרות בענף הביטוח".
את  לקשור  הניסיון  כי  ללשכה  מעיר  מעודי 
טענות  או  הקורונה  למשבר  הרישיון  תהליך 
ל"מחטף" בצל הקורונה, אינן ראויות. בכל מקרה, 
עם  במאי,  ה־7  עד  נוספת,  פגישה  מעודי  מציע 

ראשי הלשכה לדיון בנושא.
המהלך  בתחילת  הלשכה  נשיא  של  בפנייה 
משה  ד"ר  וחיסכון  ביטוח  ההון,  על שוק  לממונה 
ברקת, טען רוזנפלד, בין היתר: "לא יכול להיות 
חברות  של  בידיהן  יישבה  בישראל  שהציבור 
האשראי גם בתחום הביטוח, וסוכני הביטוח יקופחו 
וכל  יד  לזה  ניתן  לא  הוגנת.  לא  תחרות  למול 
רבים  והם  לרשותנו,  העומדים  החוקיים  הכלים 

מאוד, יופעלו על מנת לעצור את המהלך". 
לא מן הנמנע, כי אם מקס תקבל אישור מהרשות 

- הלשכה תגיש בג"צ בנושא.

 הלשכה ממשיכה במאבק נגד כניסת 
חברות כרטיסי אשראי לתחום הביטוח

 על רקע כוונת הרשות לאשר בקרוב רישיון סוכן לחברת ״מקס״ החליטו בלשכה להגביר צעדיה 
 במלחמה ‰ חברי כנסת פנו בדחיפות לממונה לעצור המהלך ‰ הלשכה בוחנת בג"צ אם יינתן 

האישור < רונית מורגנשטרן

ברקת ורוזנפלד | צילומים: באדיבות הלשכה, לעמ'
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עתיד( ח )יש  קוז׳ינוב  אנדריי  הכנסת  בר 
מבקש בפנייה דחופה מהממונה על שוק 
משה ברקת,  וחיסכון ד"ר  ההון, ביטוח 
לשמירת  שלו  השעה  בהוראת  נוסף  תיקון  לבצע 
הקורונה.  משבר  בזמן  הפנסיוני  הביטוח  כיסוי 
במקביל, מקדם ח"כ קוז׳ינוב חקיקה בנושא ומבקש 

התייחסות דחופה מברקת לפנייתו.
לדבריו, "לאור המצב צריך לפעול באופן מיידי 
כך  הפנסיה  קרנות  של  התקנונים  את  לשנות 
חודשים  ל־12  אוטומטית  תחול  ביטוח  שהארכת 
הרציפה  החברות  לתקופת  קשר  ללא  לפחות, 
האחרונה. בהמשך לזאת, אני פונה אליך בבקשה 
תקנות  לתיקון  המאסדר  בקשת  את  להרחיב 
גמל  )קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח 
שיאפשר  כך  גמל(,  בקופות  ביטוחיים  וכיסויים 
את  להמשיך  פנסיוני  במוצר  חדשים  לעמיתים 
הכיסוי הביטוחי, ולשמור את מצבם מבלי להובילם 
למצב בו הכיסויים הביטוחיים של אותם עובדים/

עצמאיים יבוטלו או יפגעו.

"אני נמצא בדין ודברים מול 'לשכת סוכני ביטוח 
מה  לבי  לתשומת  הופנה  לאחרונה  ואך  בישראל', 
להארכת  הקשור  בכל  שנוצר  כעיוות  שמסתמן 
ביטוח עבור אלו שהוציאו אותם לחל"ת או פיטורין, 
ואין בגינם הפקדות שוטפות )עמית שחדל להיות 

עמית פעיל בקרן הפנסיה(״, כותב הח"כ.
לטענתו: 

במדינת  כיום  הקיים  העבודה  משפט  לפי   .1
ישראל, עובדים בשוק העבודה, בין אם כשכירים 
פנסיונית  תוכנית  לעצמם  רוכשים  עצמאים,  או 
כהגדרתו  אחר  פנסיוני  במוצר  או  פנסיה  בקרן 

בחוק למשל, ביטוח מנהלים או קופת גמל.
שירותים  על  הפיקוח  תקנות  במסגרת   .2
פיננסיים )קופות גמל וכיסויים ביטוחיים בקופות 
גמל(( תשע"ג־2013, נקבע כי הכיסויים הביטוחיים 
ימשיכו  הפנסיוניים  המוצרים  במסגרת  הקיימים 
להתקיים גם לאחר שהופסקו ההפקדות ולמשך 5 
חודשים מכספי המוצר הפנסיוני של אותו עובד, 
באופן אוטומטי ללא בקשה אקטיבית של העמית 

המבוטח.
3. משבר הקורונה הוביל למצב בו עובדים רבים, 
את  שינו  זה,  מכתב  לכתיבת  נכון  מיליון  מעל 
מצבם התעסוקתי שלא מרצונם, וההפקדות עבורם 

הופסקו.
4. המאסדר )רשות שוק ההון(, במטרה להרחיב את 
התעסוקה  העדר  בתקופת  הזמני  הביטוחי  הכיסוי 
של עובדים ועצמאיים אשר הוצאו לחל"ת/פוטרו/
הפסיקו להפריש כספים עקב בעיית תזרים, פרסם 
הצעה לתיקון התקנות שמטרתן להאריך את תקופת 
הכיסוי הזמני האוטומטי מ־5 חודשים ל־12 חודשים.
אינה  בתחום,  העוסקים  לטענת  ההצעה,   .5
שלמה, היות ונקבע כי בכל מקרה היקף התקופה 
הזמנית לא תעלה על משך ההפקדות הרצופה 
האחרונה, כך שגם הארכה המדוברת בכל מקרה 
לא תעלה על משך ותק ההפקדות, והדבר פוגע 
ובשמירת  העובדים  בביטוחי  מהותית  בצורה 

הכיסויים שלהם.
6. כך, לצורך הדוגמה, מבוטח אשר החל עבודה 
במקום חדש, ולאחר 6 חודשי עבודה החל הפקדות 
אצל מעסיקו )בחודש ה־7( יקבל כיסוי ביטוחי רק 
לחודש אחד לאחר תקופת החסד של 5 החודשים, 
חרף  הביטוחי  הכיסוי  לביטול  יוביל  אשר  דבר 
ח"כ  ממחיש  המאסדר”,  ידי  על  המבוקש  התיקון 

קוז׳ינוב.

 ח”כ קוז׳ינוב לממונה: "התיקון לשמירת כיסוי 
ביטוח פנסיוני במשבר הקורונה אינו מספק"

 מגבש הצעת חוק שבה לא תהיה מגבלה לפיה - היקף התקופה הזמנית לא תעלה על משך 
ההפקדות הרצופה האחרונה < רונית מורגנשטרן

אנדריי קוז׳יקוב | צילום: באדיבות הלשכה

סוכנות וסוכנים יקרים,
הבוקר התבשרנו על כניסתן לתוקף של ההקלות הרחבות, בתנאי מצב 

החירום, אליו נקלענו לאור וירוס הקורונה. 
ההקלות מאפשרות כעת למבחר רב של בעלי עסקים לחזור ולפתוח 

את שעריהם )בכפוף למגבלות הריחוק החברתי(.
הפרטיים  לקוחותיכם  מול  ולהתעדכן  לפנות  לכם,  ומציע  שב  אני 
למצבם  ביחס  הביטוחיים,  הכיסויים  את  צמצמו  אשר  והעסקיים, 
לאור ההקלות, בין היתר: ביטול השבתה על הרכבים והחזרת הכיסוי 
הביטוחי לכיסוי מלא, השבת הכיסויים הביטוחיים העסקיים - ביחס 

למלאי, צד שלישי, עובדים וכיוצ"ב כיסויים ביטוחיים.
חברות וחברים, כפי שאמרנו בכנס האלמנטרי האחרון, סוכן הביטוח 

מביא לידי ביטוי את הערך הרב שלו ואת המקצועיות שלו, בדיוק בתקופות מאתגרות אלו, לטובת 
לקוחותיו ושמירה על האינטרסים שלהם. 

מאחל לכם בריאות טובה והמשך עשייה פוריה.

שלכם,
ישראל גרטי
יו"ר ועדת ביטוח אלמנטרי

חדשות הלשכה
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יד עם כניסתן של הוראות שעת החירום, מ
במספר  פעלה  ביטוח  סוכני  לשכת 
מישורים לרווחת עבודתם השוטפת של 

סוכנות וסוכני הביטוח בישראל.
אותן  להלן סקירתן של הפעילויות כפי שמציג 

נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד:
״ביקשנו להקל על תהליכי העבודה מהמסד ועד 
וכשלים,  בעיות  הרשויות  מול  הצפנו  הטפחות. 
בחינות  מועדי  בשינוי  אם  בין  הענף,  רמות  בכל 
הענף,  למתמחי  ביחס  רישיון  להוצאת  הרישוי 
וכלה בהוראות בדבר לוחות זמנים לטיפול בפניות 
לקוחות, והקלות בהלוואות גדולות יותר שיתפרסו 

על פני 15 שנה.
״בסוף השבוע שעבר התבשרנו כי בקשות נוספות 
שלנו במספר נקודות שהעלתי התקבלו, ואני גאה 

לפרט אותן לנוחיותכם:
1. לבעלי סוכנויות ביטוח שמצויים בבית ואינם 
מגיעים למשרד, או טרם קיבלו כרטיס חכם, ניתנה 
ליום  עד  ההון  שוק  לרשות  עמלות  לדיווח  ארכה 

31.5.20 במקום סוף חודש אפריל.
2. במקום החובה לקיים פגישות פרונטליות עם 
לקוחות שמבקשים להפגש עם סוכן הביטוח, ניתן 
יהיה לקיים שיחה טלפונית עם הלקוחות בתוך 14 
ימי עסקים )במקום 7 ימי עסקים( וכך גם להעניק 
שירות מקצועי וגם לשמור על בריאותכם ובריאות 

הלקוחות.
הקלה  ניתנה  מרחוק,  לעבודה  המעבר  בשל   .3

לסוכנים כך שהם יוכלו לקיים את חובתם למענה 
ללקוחות בצורה עניינית ומקצועית, תוך ארבעה 

ימי עסקים )במקום שני ימי עסקים(. 
4. במיוחד לסוכנים הפנסיוניים - ככל ונודע לכם, 
בין אם על ידי חברת הביטוח, קרן הפנסיה, קופת 
במצבו  שינוי  חל  כי  מהלקוח  או  המעסיק  הגמל, 
בקשר למוצר פנסיוני, לרבות לעניין שינוי בתנאי 
העסקתו )יציאה לחל"ת, פיטורים, התפטרות, צמצום 
היקף משרה( אזכיר כי עליכם ליזום פניית שירות 
לצרכיו  הפנסיוני  המוצר  התאמת  לבחינת  ללקוח 
יהיה  ניתן  נוכח השינויים האישיים שלו, אך כעת 

לעשות כן תוך 21 ימי עסקים ולא 7 ימי עסקים.
5. פעלנו מול רשות המיסים ובקשתינו לדחייה 
תוך  השנייה  בפעם  התקבלה  המע"מ  בתשלום 

שבועיים".

גם בזירה הפוליטית
שעדיין  בקורונה,  במאבק  הפעילות  לסיכום 

נמשכת בקצב שיא, אומר רוזנפלד:
"לשכת סוכני ביטוח הינה גילדה חזקה ומקצועית 
אשר לא תחדל להשמיע את קולה לטובת חבריה, 
אך היא כאן גם לטובת ציבור המבוטחים, לטובת 

אזרחי העם החזק שלנו.
והסוכנים  הסוכנות  לטובת  לפעול  נמשיך  ״אנו 
בכל  הציבור  ולטובת  והערכיים שלנו  המקצועיים 
היום.  עד  שעשינו  כפי  נדרשת  זירה  ובכל  מדיה 
הפוליטית,  בזירה  לפעול  מהססים  לא  גם  אנו 
המשפטית או מול הרגולטורים השונים, כדי לקבל 
הקלות שיטיבו עם ציבור המבוטחים שאנו, סוכני 
אזכיר,  אם  ודי  כשופר,  להם  משמשים  הביטוח, 
או  האוטומטיים  הביטוח  חידושי  את  היתר  בין 
את האפשרות לכיסוי "השבתה" בפוליסות שונות 
בענפי האלמנטרי, שכבר התקבלו, ועינינו נשואות 
להוביל את טיוטות תיקוני החקיקה שאנו מקדמים 
הריסק  תקופת  את  להאריך  שיסייעו  מנת  על 
הזמני למבוטחים כדי למנוע את ביטולי הפוליסות 

החשובות שלהם. 
קטן  חלק  המזלג,  קצה  על  זה  כל  ״כאמור, 
מהדברים שהנהגת הלשכה המצוינת שלצדי ואני 

שוקדים עליהם למענכם.
הצעה  או  שאלה  לכל  עבורכם  פתוחה  ״דלתי 
שתוכל לסייע לכלל החברות והחברים לצלוח את 

התקופה המאתגרת". 

 הלשכה ממשיכה לספק תוצאות 
בימי הקורונה גם השבוע

  סיכום שבועי של פעילויות הלשכה בעת משבר הקורונה למען הסוכנים וציבור המבוטחים 
 נשיא הלשכה: “הלשכה היא גילדה חזקה ומקצועית אשר לא תחדל להשמיע את קולה לטובת חבריה

 ולטובת ציבור המבוטחים" < רונית מורגנשטרן

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

רוזנפלד | צילום: באדיבות הלשכה



מנחים: עו"ד ג'ון גבע ועו"ד שלומי הדר,
משרד ג'ון גבע, הדר ושות' עו"ד ומגשרים -

מומחים בתחומי הביטוח, הנזיקין והמשפטי המסחרי

נושאי הקורס המרכזיים:

מפגשי העשרה
מקצועיים ומעשיים

טעויות נפוצות: 
איך להימנע מהן?

איך לעזור ללקוח בקביעת 
מוטבים (בעת שינוי סטטוס, 
מוטב ומעקל, חידושים ועוד...)

רגולציה: 
המותר והאסור

טיפים וכלים
למכירות מרחוק

קורונה: השלכותיה
על סוכן הביטוח
מעמדו המיוחד והחיוני

של סוכן הביטוח במציאות
של משבר (יחסי שליחות, 

טכנולוגיה ושירות)

*מחיר מיוחד עבור חברי הלשכה תקף עד ה-10.05.20
הקורס מותנה לקבוצה של מינימום 30 נרשמים

הקורס כולל 3 מפגשים קבוצתיים און ליין
משך כל מפגש 45 דקות לאחריו תינתן האפשרות לשאלות ותשובות

12.5.2020 13.5.2020 14.5.2020 | שעה 17:00

הידעתם??? אתם יכולים להציע ללקוחותיכם הגנה מושלמת, 
המעלה את היוקרה המקצועית שלכם

מחיר לחברי לשכה:

₪197
להרשמה לחצו כאן+ מע“מ*

https://insurance.priza.net/admin_knewstudentsregistrationsform.aspx%3F%26KActionFrm%3Dform%26action2%3Dnewitem%26KCourseIdFld%3D144
https://bit.ly/2Sn3E97
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 ״הסוכן הוא הכוח השומר 
על עצמאות הלקוח״

 ביקשנו משותפי וחברי הלשכה לספר מהי עצמאות עבורם ולשתף בסיפור אישי הממחיש 
כיצד הובילו לקוח אל עצמאותו # פרויקט עצמאות מיוחד < מערכת ״ביטוח ופיננסים״

 סו"ב ישראל אליוביץ׳, 
אב בית הדין של הלשכה

"עצמאות בעיני כשמה כן היא - לא להיות 
הנושא  הקורונה,  בתקופת  באחר.  תלוי 
התחדד יותר החל מהפרט הקטן ועד מרחבי 

העולם הגדול.
היה  העולם  כל  ונחתו,  לירח  הגיעו  ״אנשים 
להגיע  יכל  אדם  וכל  במטוסים  ׳מרושת׳ 
הוצאות  פחות  עם  בעולם  נקודה  לכל 
עם  היום  שנים.  עשר  לפני  מאשר  לטיסה 
והטיסות  המטוסים  של  רובם  רוב  הקורונה, 
שלא  בעולם  אנשים  ישנם  מקורקעים. 
נרדמו  אליהם,  המתקרב  המבול  את  הבינו 
היתה  וכשהתעוררו מתרדמתם, לא  בעמידה 
את  איבדו  והם  לארצם  לחזור  יכולת  להם 

עצמאותם.
כיון  עצמאותם,  את  איבדו  רבים  ״עצמאים 
שהממשלה עצרה להם את הפעילות העסקית 
מסיבות בריאותיות. הם איבדו את עצמאותם 
גם  אחרים.  בחסדי  תלויים  והם  הכלכלית 
יקח  לעסקים  יחלוף,  הקורונה  משבר  כאשר 
אינם עצמאים  כיון שהם  להתאושש  רב  זמן 
בכוח  מבעבר  יותר  תלויים  והם  בעבר  כמו 

הקניה של הלקוחות.
 ,Win־Win שיהיה  חייב  בעסקים  ״גם 
והקונה  למכור,  ורוצה  יכול  המוכר  כלומר 
התנאים  שאחד  ברגע  לקנות.  ורוצה  יכול 
לא מתקיים, העצמאות לא קיימת. עצמאות 
הצדדים  שני  כאשר  ניתן  כאשר  מתקיימת 

מעונינים לעשות את העסקה.

״החזרת עצמאות המבוטח״
״פוליסת ביטוח היא הסכם הקושר שני גופים 
שאחד  ברגע  גבולותיו.  את  יודע  אחד  וכל 
הגופים אינו עומד בהסכם - הוא ׳לוקח׳ את 

העצמאות מהגוף השני.
ללקוח  שהחזרתי  רבים  מיני  אחד  ״מקרה 

את עצמאותו - כספים רבים שנלקחו שנים 
היו  לא  הפוליסה  תנאי  שלפי  מלקוח  רבות 
שהוא  טענה  הביטוח  וחברת  לשלם  אמור 
על  הוכחות״  ״מלחמת  לאחר  לשלם.  חייב 
הכסף  הוחזר  הביטוח,  חברת  מול  הסוכן  ידי 

ללקוח.
בריאות,  בתביעות  רבים  במקרים  כן,  ״כמו 
כאשר הלקוח תבע כספים מהפוליסה - ללא 
התערבות הסוכן הלקוח לא היה מקבל אותם. 
לעצמאות  לדאוג  הביטוח  סוכן  של  תפקידו 
הלקוח. הסוכן הוא הכוח השומר על עצמאות 

הלקוח".

 סו"ב איריס דרפנר, 
סמנכ"לית קבוצת רימונים

בכל  לבחור  היכולת  היא  בעיניי  ״עצמאות 
רגע נתון כיצד אנו יכולים לתרום לסביבתנו. 
אני בתחום הביטוח 19 שנה ועוסקת בעיקר 

בתחום הפרט והפנסיוני.
לעזור  ביכולתו  נמדד  הביטוח  ״סוכן 
ללקוחותיו, בעיקר בעתות מצוקה ומשבר, אז 

ניטלת ממנו עצמאותו הכלכלית.
״משבר הקורונה נתן לי את ההזדמנות לעזור 
תחום  בכל  כמעט  לקוחותיי  של  רחב  לקהל 
לבדיקת  דחוף  תור  בקביעת  אם   – אפשרי 
הלוואה  בלקיחת  ללקוח  בעזרה  אם   ;MRI
מהפוליסה הפנסיונית שלו בתנאים מיוחדים 
 - הבקשה  מרגע  שעות   48 של  זמן  ובפרק 
עצמאותו  חזרה  שקיבל  הכסף  באמצעות 
להמשיך  היכולת  לו  וניתנה  הכלכלית 

לפגוע  מבלי  עובדיו  את  ולהעסיק 
המשבר  את  ולעבור  בפרנסתם 

עם ראש מורם.  
לחלק  יזומות  שיחות  ״ערכתי 
הם  באם  לברר  כדי  מלקוחותיי 

תחום  בכל  לעזרה  זקוקים 
בתחום  בהכרח  ולא  אפשרי 

הביטוח.                                                                                                                           

ההזדמנות  את  לי  נתן  הקורונה  ״משבר 
בפעם הראשונה בחיי לערוך רישום של כלל 
לקוחותיי ולבדוק איזו פוליסה יש לכל אחד 
ואף  עלויות  להוזיל  יכולה  אני  כיצד  מהם, 
מבלי  שלהם  הבריאות  פוליסת  את  לשדרג 
נמכרים  שאינם  חשובים  בסעיפים  לפגוע 

כיום".

סו"ב מרינה רפלוביץ׳, 
בעלת MR סוכנות לביטוח 

בעפולה
אדם  כל  ההחלטה של  יכולת  היא  ״עצמאות 
על מחשבותיו ומעשיו בכל רגע נתון בחייו. 
זה נשמע גדול אבל זה כך, החל מהפעולות 
להתרחץ,  בבוקר,  לקום  שלנו:  פשוטות  הכי 

להתלבש, ללכת. 
כיוון  שינה  עצמאות  המושג  הקורונה  ״בימי 
ולמשפחתי  לעבודתי  פתרונות  למציאת 
ומה  יותר  חשוב  מה  של  הבחירה  בחופש 
חשוב פחות. משבר הקורונה נתן פרופורציות 
נותנת  כי המחלה  יש פחד  כן,  לחיים שלנו. 
אני  הכל  למרות  אך  ודאות,  אי  של  תחושה 
פורחת וממציאה את עצמי מחדש ומתעסקת 
וביטחון  לעצמאות  הפתרון  שהוא  במקצוע 

שלי ושל לקוחותיי.
רבים  מבוטחים  של  העצמאית  ״יכולתם 
מבוטח  הקורונה;  משבר  בתקופת  נפגעה 
גיד  צפוי  ובלתי  פתאומי  באופן  קרע  שלי 
לעשות  להמשיך  היה  יכול  לא  והוא  בברך, 
את כל הפעולות היום יומיות הרגילות שהיה 
מבצע באופן טבעי. בעזרת הביטוח 
תור  קבענו  לו  שעשיתי  הפרטי 
לניתוח בברך ולמזלנו הכל הצליח. 
היום הוא החזיר לעצמו את עצמאותו 

והתפקוד היומיומי שלו.
״כמו כן, ברגע שאני משמרת 
לקוח  אלי  פונה  או  שלי  מיוזמה  לקוח  ים
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אני  בי  שבחר  מקצוע  כאשת  קיים,  או  חדש 
כל  קודם  שלו.  והרצונות  לצרכים  קשובה 
שיפור  הוזלה,  הביטוחים,  בעניין  סדר  עושה 
ושינוי, אם צריך; אני עוזרת לו להחליט על 
יחליט לגבי  עצמאותו לעתיד כי מה שהיום 
הביטוח הפרטי הכללי והפנסיוני שלו זה מה 

שיהיה העתיד שלו בשעת צרה חלילה.
לא  למבוטחי  עזרתי  פיננסית  מבחינה  ״גם 
עם  דיברתי  המשבר;  בזמן  כספים  להפסיד 
החליטו  חלקם  הסיטואציה,  על  מבוטחי 
מנייתי/ ממסלול  בהשקעה  סיכון  להוריד 
מה  גדולה  מנפילה  ניצלו  הם  לשקלי;  כללי 

שסייע לעצמאותם הכלכלית״.

 סו"ב תמר אביזמר, 
בעלת "אביזמר תמר סוכנות 
לביטוח כללי" מקבוצת אורן 

מזרח

הכי  ההחלטה  את  קיבלתי   2013 ״בשנת 
להיות  והיא  המקצועיים  בחיי  משמעותית 
עצמאית, שמחליטה מתי חופש, מתי עבודה 

ואפילו מתי אפרוש לגימלאות. 
תג  לזה  שיש  להבין  חשוב  זאת,  עם  ״יחד 
מחיר: שעות רבות של עבודה )מהנה(; ניהול 
ותודה  הלקוחות  ניהול  עובדים,  ניהול  עסק; 
ואז  ומצליח.  קטן  עסק  לעצמי  בניתי  לאל 
שהביאה  הקורונה  מגיפת  בחיינו  הופיעה 
לעניין  ודאות  חוסר  לבריאות,  חרדה  איתה 
לחיינו  שנכנסו  חדשות  מילים  הפרנסה, 
התוכנית  האם  לחל"ת;  עובדים  להוציא   -

העסקית שהכנתי לשנת 2020 תתממש?
״תחת עומס נפשי חדש ולא מוכר, החלטתי 

על מספר פעולות בעסק שלי: 
1. לעבוד על פי כללי הזהירות של משרד 

הבריאות
זו  ואני  במכירות  עוסקת  שאני  נזכרתי   .2
לפרנסה.  הדרך  ומשם  ארוויח  כמה  מחליטה 

הקטנתי את חוסר הוודאות.
3. לא מנצלת את משאבי המדינה ומשאירה 

את העובדת ובכך מייצרת שפע בעסק שלי
ממשיכה   - אחריות  לקחת  החלטתי   .4
העסקית  שבתוכנית  היעד  להשגת  לפעול 

שלי
5. ליזום שיחות ללקוחות 

״הקשבתי, עזרתי, נכחתי, מצאתי פתרונות 
בצורה  הסיכונים  בניהול  לעצמאות כלכלית 

את  לשקם  כח  יש  לשוק   - תזכרו  מושכלת. 
עצמו בעצמו. נביא חדשנות לעסקים,  נעבור 
עצמאיים  מורם,  בראש  הזו  המגיפה  את 

וחזקים מאי פעם״.

 סו"ב עזרא גבאי, 
בעל סוכנות "גבאי סוכנות 

לביטוח" בת"א

האישית  כשהעצמאות  אלו,  קורונה  ״בימי 
נשללה מכולנו כמעט באופן מלא, מתחדדת 

יותר מתמיד השאלה מהי העצמאות עבורי.
״עצמאות זו היכולת שלי לקבלת החלטות 
בנוגע למשפחתי ובנוגע לעסק שלי, היכולת 
שלי לבחור את מנהיגי המדינה בבחירות וכן 

עצמאות המדינה מבחינה ביטחונית.
לגבי  מבט  עוד  עמה  הביאה  ״הקורונה 
הסוכנות שלי   – בעיניי  משמעות העצמאות 
פועלת כבר כמעט חודשיים ברצף, בפעילות 
מלאה של העובדים מהבית. פה למעשה אני 
נתקל לראשונה בעצמאות העובדים לתפקוד 
בפועל  כאשר  למבוטחים  שירות  ומתן  מלא 
בסוג  מדובר  בעבודה,  פיזית  נמצאים  אינם 

עצמאות חדש ודרך אגב, מוצלח ביותר.
״מעבר לזה, תפקידה של הסוכנות להעניק 
לדוגמה  ואכן,  למבוטחיה  כלכלית  עצמאות 
בהיקף  תביעה  שילמה  הסוכנות   – השבוע 
של מספר מיליוני שקלים לאחד ממבוטחיה 

את  לו  החזירה  בפועל  ולמעשה 
עקב  שנפגעה  הכלכלית  עצמאותו 

האירוע הביטוחי שחל במפעלו.
לאחל  ברצוני  זו  ״בהזדמנות 
המון  שמח,  עצמאות  חג  לכולם 
עסקית  לפעילות  וחזרה  בריאות 

מלאה מהר ככל שניתן״.
סו"ב מעיין ישראל, בעלת סוכנות "ישראל 
ועדת  יו"ר  סגנית  בראשל"צ,  ביטוחים" 
ויחסי  חוץ  קשרי  מערך  וסגנית  הצעירים 

ציבור בלשכה
את  לבחור  הזכות  זו  עבורי  ״עצמאות 
אסטרטגיית  לעצמי  לבנות  שלי;  הלקוחות 
ליווי ללקוח – החל משלב התמחור, הפגישה, 
גורל  הרות  החלטות  בעצמי  לקבל  הניתוח, 
עבורו, לטפל בתביעה בצורה בלתי מתפשרת 
שלי,  היצרנים  את  לבחור  ענק.  חברות  מול 
לי.  המגיע  את  ולקבל  ומתן  משא  לערוך 

שלי,  העסק  על  צורה  בשום  להתפשר  לא 
שלי,  הטעויות  עם  שלמה  להיות  עצמי,  על 

ללמוד מהן ולהפיק מהן לקחים.
משמעותית  שאני  אותי  לימדה  ״הקורונה 
חזקה יותר ממה שחשבתי. בתור אישה גרושה 
ואם לשני ילדים התמודדתי בחודשיים הללו 
עם אחזקת העסק והגדלתו, תוך טיפול בשני 

ילדים קטנים בצורה פנומנאלית.
שלהם,  התביעות  על  הלקוחות,  על  ״הגנה 
חידושי  על  שלהם,  הפרמיות  תשלומי  על 
הערך  הסברת  ביטולן,  ומניעת  הפוליסות 
מוצרים חדשים  בניית  ויותר מהכל,  ללקוח, 
ללקוחות, פגישות דיגיטליות, תמחור מחדש, 
משמעותית  שאני  כמה  לשכוח  לא  ולרגע 

בחיי הלקוח שלי.

 סו"ב מעיין ישראל, 
בעלת סוכנות "ישראל ביטוחים" 

בראשל"צ, סגנית יו"ר ועדת 
הצעירים וסגנית מערך קשרי 

חוץ ויחסי ציבור בלשכה

את  לבחור  הזכות  זו  עבורי  ״עצמאות 
אסטרטגיית  לעצמי  לבנות  שלי;  הלקוחות 
התמחור,  משלב  החל   – ללקוח  ליווי 
החלטות  בעצמי  לקבל  הניתוח,  הפגישה, 
בצורה  בתביעה  לטפל  עבורו,  גורל  הרות 
בלתי מתפשרת מול חברות ענק. לבחור את 
ולקבל  ומתן  היצרנים שלי, לערוך משא 
להתפשר  לא  לי.  המגיע  את 
בשום צורה על העסק שלי, על 
עצמי, להיות שלמה עם הטעויות 
מהן  ולהפיק  מהן  ללמוד  שלי, 

לקחים.
שאני  אותי  לימדה  ״הקורונה 
משמעותית חזקה יותר ממה שחשבתי. בתור 
התמודדתי  ילדים  לשני  ואם  גרושה  אישה 
בחודשיים הללו עם אחזקת העסק והגדלתו, 
בצורה  קטנים  ילדים  בשני  טיפול  תוך 

פנומנאלית.
שלהם,  התביעות  על  הלקוחות,  על  ״הגנה 
חידושי  על  שלהם,  הפרמיות  תשלומי  על 
הערך  הסברת  ביטולן,  ומניעת  הפוליסות 
מוצרים חדשים  בניית  ויותר מהכל,  ללקוח, 
ללקוחות, פגישות דיגיטליות, תמחור מחדש, 
משמעותית  שאני  כמה  לשכוח  לא  ולרגע 

בחיי הלקוח שלי. ום
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הבריאות ב ועדת  קיימה  שעבר  שבוע 
מורי,  איגור  סו"ב  בראשות  בלשכה, 
וובינר מקצועי באמצעות "זום", במכללה 
לפיננסים וביטוח, בנושא ביטוחי הבריאות לאור 

מגפת הקורונה. 
מומחה   - פיראן  אמנון  עו"ד  השתתפו  בדיון 
בתחום  יועצת   - שכטר  דורית  ביטוח,  לדיני 
וסיעוד  בריאות  חיים,  ביטוח  וחיתום  תביעות 
ועו"ד איילת ערוסי, מאמנת למקצועיות בבריאות 

וחבר ועדת הבריאות סו"ב עופר חורש.
ההיבטים  על  דיבר  פיראן  עו"ד 
הקורונה  של  והמשפטיים  הביטוחיים 
למרות  לדבריו,  קשות.  מחלות  וביטוח 
ביטוח  במסגרת  מכוסה  אינה  שהקורונה 
מחלות קשות, בחינה יותר מעמיקה של 
נוסף  צוהר  לפתוח  יכולה  הזה  הכיסוי 

שיאפשר אולי תביעה בעתיד.
שעשויות  בנספח  הכלולות  "המחלות 
בעיקר,  הן  לקורונה  רלוונטיות  להיות 
מחלת ריאות חסימתית כרונית, תרדמת, 
יתר לחץ דם ריאתי ראשוני, אי ספיקת 

כליות סופנית, ותשישות נפש.
״מחלת ריאות חסימתית כרונית - מי 
שיחלה עכשיו בקורונה לא ייחשב כחולה 
ריאה חסימתית במיידי,  במחלת חסימת 
כי בטווח הקצר זה עדיין לא כרוני ולא 
של  זמן  לאורך  אבל  קבוע.  זה  אם  ידוע 

מספר חודשים, ייתכן בהחלט מצב כזה. לחילופין, 
עלול  מצבו  כלשהי,  ריאות  במחלת  שחולה  מי 

להידרדר במהירות למצב הזה.

לשים לב לסייגים
״תרדמת - כאן המצב יותר פשוט; ייתכן וחברות 
הביטוח יטענו כי מדובר בתרדמת על בסיס יוזמה 
כיסוי,  אין  ולכן לכאורה  בחולה  רפואית לטיפול 
שגרם  נוירולוגי  בנזק  מדובר  כי  יוכח  אם  אבל 
לממש  טוב  סיכוי  יש  אז  להתעורר  שלא  לחולה 

את הפוליסה.
בעיקר  הפוליסות,  של  לסייגים  לב  לשים  ״יש 
מיום  מסוים  זמן  פרק  בתוך  פטירה  של  לסייג 
גילוי המחלה )14־ 30 ימים תלוי בחברה ובגרסת 

הנספח(”, אמר פיראן.
הנדרשת  ההקפדה  על  דיברה  שכטר  דורית 
כמגפה  היא  אף  שמוגדרת  סכרת,  חולי  בחיתום 

כלל עולמית מאז 2006.
המסכנת  הרקע  ממחלות  אחת  הינה  "סכרת 
את הנדבקים בקורונה. לכן, הלוקים בה נדרשים 

"חוסר  לדבריה,  שכטר.  הסבירה  יתר”,  לזהירות 
גורמים  המחלה  ומשך  בדם  הגלוקוז  רמת  איזון 
לסיבוכי סכרת רבים וקשים כגון פגיעה בכליות, 
ושבץ  הלב  שריר  )אוטם  הדם  ובכלי  בלב  פגיעה 
ברגליים  ונמק  פצעים  בראייה,  פגיעה  מוחי(, 

ופגיעה בקצות העצבים.
לסכרת  החיתום  אלו,  סכרת  סיבוכי  ״בשל 
בביטוח בריאות הינו קפדני ותלוי המצאת מידע 
מפורט הכולל סוג, מועד גלוי, טפול, איזון והאם 

יש סיבוכים. לביטוח בריאות".
כאשר  לדייק  "חשוב  כי  הדגישה  ערוסי  עו"ד 
לתרופות  הכיסוי  חשיבות  את  למבוטח  מסבירים 
ותועלתו, וכאן חשוב לתת מענה לשאלה הרווחת: 
האם קיים טיפול תרופתי יעיל לקורונה? אין עדיין 
אין טיפול תרופתי יעיל נגד נגיף הקורונה. נבדקת 
על  חלקן   - קיימות  שכבר  תרופות  של  היעילות 

המדף - ומשמשות לטיפול במחלות אחרות. 

תרופות ניסיוניות
כיום  שנבחנות  התרופות  כי,  להדגיש  ״יש 
החולים  בבתי  ורק  אך  ניתנות  בקורונה  לטיפול 
בכל  ואם  בינוני.  או  קשה  מוגדר  שמצבם  ולמי 
יכוסו  מצבים  באילו  לשאלה,  נדרשים  אנו  זאת 
בהתקיים  אשר  מקרים  לקורונה?  תרופות 
התנאים המוגדרים בהם עלות התרופה היא מעל 
כתרופה  רשומה  התרופה  העצמית,  ההשתתפות 

במאגר תרופות ישראלי/מערבי ועוד.
מפוליסה  משולמת  להיות  יכולה  ״התרופה 

פרטית:

להתוויה  רשומה  תהיה  שהתרופה  בהנחה   -
לקורונה במאגר תרופות ישראלי או מערבי ולא 

תהייה בסל.
להתוויה  רשומה  תהייה  שהתרופה  בהנחה   -

אחרת מקורונה אך תחשב אוף לייבל. 
- בהנחה שעל פי בדיקה גנומית יימצא שתרופה 
לייבל  אוף  ואיננה  לקורונה  רשומה  שאיננה 

מתאימה לטיפול בחולה.
הכיסוי  כי  למבוטחים  להבטיח  אין  ״לסיכום, 

בתנאים  ניסיוניות.  תרופות  יכסה  לתרופות 
ובלבד  ניסיוניות  תרופות  גם  יכוסו  מסויימים 
באחד  כלשהיא  להתוויה  רשומה  שהתרופה 

מהמאגרים, הישראלי או המערבי.
רכש  שלא  למי  כיום  הכיסוי  רכישת  ״חשיבות 
היא גבוהה, בשל הסיכוי כי בעתיד תתווסף שאלה 
בהצהרת הבריאות על נושא הקורונה, דבר שיוכל 
בקורונה,  שחלה  מבוטח  של  קבלתו  על  להשפיע 

אף אם הבריא ממנה”, הדגישה.
גל  "נוכח  מוסיפים:  חורש  וסו"ב  מורי  סו"ב 
הפניות לביטולי פוליסות בריאות, חשוב לשקוד 
על שימור, כי אין הקפאת פוליסות, יש ביטול ואז 
גם חיתום מחדש בעת הצטרפות מחודשת. בנוסף, 
הציבורית,  המערכת  של  הנמוכה  הזמינות  נוכח 
לביטוחי  גבוהה  מודעות  יש  הקורונה,  ובעקבות 
בריאות פרטיים; זה הזמן לגייס לקוחות חדשים, 
קשה  יהיה  בעתיד  שהחיתום  היא  ההערכה  כי 
גם  לפנות  מאוד  רצוי  החרגות.  יותר  ויהיו  יותר 
שלהם  התיק  את  לעבות  כדי  קיימים  ללקוחות 

בכיסויים חסרים".

דווקא עכשיו – לעבות תיקי בריאות של 
לקוחות קיימים ולגייס לקוחות חדשים

בוובינר של ועדת הבריאות עם המכללה לפיננסים וביטוח נסקרו נושאים שונים 
הקשורים לביטוחי בריאות על רקע מגפת הקורונה < רונית מורגנשטרן

וובינר ועדת הבריאות
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ראל החליטה כי כ־200 מתוך העובדים ה
במסגרת  זאת  יפוטרו,  לחל"ת  שהוצאו 

קיצוצים רוחביים שיבוצעו בקבוצה.
צעדים  שורת  על  החליטה  החברה  הנהלת 
שיאפשרו להשיב לעבודה את מרבית עובדי החברה 
כ־700 מתוך 900  פי ההחלטה,  שיצאו לחל"ת. על 
בתחילת  לעבודה  ישובו  לחל"ת  שהוצאו  העובדים 
על  הקבוצה  החליטה  זאת,  לאפשר  מנת  על  מאי. 
והבעלים  המנהלים  בשכר  בעיקר  קיצוצים,  שורת 

)ראו תרשים(.
המנכ"ל  שכר  ב־20%,  יקוצץ  הבעלים  שכר 
יקוצץ  הבכירים  המנהלים  שכר  ב־10%,  יקוצץ 
ב־7% ושכר הדירקטורים יקוצץ גם כן ב־7%. זאת 
בתכנית  להשתתף  הדירקטורים  לבקשת  בהמשך 

ולתרום את חלקם.
בנוסף, החליטו בחברה כי בשנים 2021 ו־2022 לא 
תהיינה תוספות שכר לכלל מנהלי ועובדי החברה; 
במשק  הממוצע  השכר  מעל  המשתכר  עובד  מכל 

ינוכו ארבעה ימי חופשה בשנה הקרובה 
המשתכר  עובד  מכל   ;)2021 מאי  )עד 

מתחת לשכר הממוצע במשק ינוכו שני 
ימי חופשה בשנה הקרובה; ייערכו התאמות 
לספקיה;  החברה  בהוצאות  וקיצוצים 

וכאמור - הקבוצה תאלץ להיפרד מכ־200 מעובדיה, 
המהווים כ־4% מכ־5,000 עובדי החברה.

כדי  הלוואות  קרן  תקים  הראל  כי  הוחלט  עוד 
יסיימו  ואשר  בקשיים  המצויים  לעובדים  לסייע 

את העסקתם בחברה.
מנכ"ל קבוצת הראל, מישל סיבוני, מסר: "לצערי, 
משבר הקורונה פגע בהראל, כמו במשק כולו. שורת 
הצעדים הרוחבית עליה החלטנו נועדה להגדיל ככל 
הניתן את מספר העובדים שישובו מחל"ת לעבודה 
מי  בכל  מידתית  פגיעה  כוללים  הצעדים  בחברה. 
ובבעלי  במנהלים  ובעיקר  מהראל,  שמתפרנס 
החברה. כולם נכנסים מתחת לאלונקה, ללא 

יוצא מן הכלל. 
מרכזי,  נכס  הראל  באנשי  רואים  ״אנו 
חובה  עלינו  מוטלת  הזו  בעת  כי  וסברנו 
של  פרנסתם  על  ולשמור  לנסות  מיוחדת 
נאלצת  הראל  לצערי,  עובדים.  שיותר  כמה 
להקל  מנת  ועל  מעובדיה  מ־200  להיפרד 
עליהם היא תעמיד לרשותם קרן הלוואות על מנת 

לתמוך בהם בתקופה לא פשוטה זו”.

בעקבות המשבר: הראל תפטר 200 
מעובדיה ותקצץ בשכר הבכירים

החברה תוריד ימי חופשה לעובדים ולא תאפשר העלאות שכר עד סוף  2022 מנכ״ל קבוצת 
הראל: ״הצעדים כוללים פגיעה מידתית בכל מי שמתפרנס מהראל״< רונית מורגנשטרן

תוכנית ההתייעלות 
של קבוצת הראל:

… פיטורי 200 עובדים - 4% מכלל עובדי החברה
… שכר הבעלים - קיצוץ ב-20%
… שכר המנכ״ל - קיצוץ ב-10%

… שכר מנהלים בכירים - קיצוץ ב-7%
… שכר דירקטורים - קיצוץ ב-7%

וחיסכון, ה ביטוח  ההון,  שוק  על  ממונה 
ד"ר משה ברקת, הוציא בתחילת השבוע 
מנת  על  הביטוח  לחברות  דיווח  דרישת 
לבחון את השפעת הירידה בשימוש בכלי הרכב על 
לדווח  נתבקשו  הביטוח  "חברות  הביטוח.  תעריפי 
לפעול  מתכוונות  או  פועלות  הן  כיצד  לרשות 
כדי לגלם את הירידה בשכיחות התביעות במחיר 
ללקוחותיהם או ללקוחות חדשים. פעולת החברות 
יכולה להיות בדרכים שונות, למשל החזר כספי או 

הנחה בעת חידוש הפוליסה".
שאפשרו  הרשות  לפרסומי  בהמשך  מדובר 
החזר  וקבלת  פוליסה  השבתת  לבצע  למבוטחים 
גביית  ללא  הביטוח  חברת  מצד  חידוש  או  כספי 
לחברות  מסמנת  היא  כי  נמסר  מהרשות  פרמיה. 
הביטוח כיוון של הפחתת מחיר בביטוח הרכב לאור 

הירידה בשימוש.
בשבוע שעבר פרסמנו כי הוגשה בקשה לתביעה 
חברות  כל  נגד  שקל  מיליארד   1.2 בסך  ייצוגית 
הביטוח על רקע אי החזר כספי עקב הירידה בסיכון 

שנובעת מהשימוש המופחת ברכב.
ישראל  "מדינת  כי  נמסר  הרשות  בהודעת 

אשר  וכלכלי  בריאותי  משבר  עם  מתמודדת 
ציבור  לרבות  במדינה,  גורם  אף  על  פוסח  אינו 
מיליון  כ־2.9  ישנם  ישראל  במדינת  המבוטחים. 
וצד  )מקיף  רכוש  בביטוח  המבוטחים  רכב  כלי 
בשנה.  שקל  מיליארד  כ־9  הן  הפרמיות  וסך  ג'( 
לשם  שהוצאו  השונות  והתקנות  ההנחיות  לאור 
הפחיתו  רבים  אזרחים  המשבר  עם  התמודדות 
אף  וחלקם  שלהם  הנסועה  היקף  את  משמעותית 
הפסיקו את השימוש ברכבם הפרטי לחלוטין, החל 

ממועד החלת ההגבלות במהלך חודש מרץ 2020.
השימוש  את  לגמרי  הפסיקו  אשר  ״למבוטחים 
בפוליסה  תיקון  ביצעה  ההון  שוק  רשות  ברכבם 
"השבתה"  לבצע  מבוטח  לכל  שמאפשר  התקנית 
של פוליסת הרכב כך שזו לא תכלול את הכיסוי 
ללא  עומד  הרכב  בה  בתקופה  תאונתי  נזק  בגין 
אחר  נזק  כל  בגין  פיצוי  תכלול  כן  אך  שימוש, 
הכלול בפוליסת הרכב, כמו גניבה תוך קבלת החזר 
בגובה הפרמיה היחסית בגין הסיכון לנזק תאונתי. 
הביטוח  חברת  את  לידע  המבוטח  על  זה  במצב 
על רצונו בהשבתת כיסוי הנזק בגין תאונה בעת 

נהיגה. 

שתאפשר  הנחיה  פרסמה  הרשות  לאחרונה 
גם  המבוטחים  לטובת  השבתה  לבצע  לחברות 

בביטוח דירה וביטוח בתי עסק".
ההערכה היא, כי חברות הביטוח יתנגדו להורדת 
מחירי ביטוח הרכב; בשוק יש הערכה שהם אפילו 
שנגרמו  החברות  של  כללים  הפסדים  עקב  יעלו 

בעקבות משבר הקורונה.
מהן  לדעת  אחד  לכל  ממליצה  הרשות  בנוסף, 
לעשות  ניתן  והפנסיה,  הביטוח  בתחומי  זכויותיו 
ותשובות  שאלות  של  ייעודי  דף  באמצעות  זאת 
למשבר  המיועד  הרשות  של  האינטרנט  באתר 
הקורונה, או באמצעות הגשת טופס מקוון או פניה 

למוקד פניות הציבור של הרשות.
ובמיוחד  שגרה,  "בעת  ההון:  שוק  על  הממונה 
לוודא  כדי  העת  כל  פועלים  אנו  אלו  בימים 
שהמבוטחים יוכלו לממש את זכויותיהם וכן לקבל 
לעקוב  ממשיכים  אנחנו  הביטוח.  משוק  גם  סיוע 
שיעזרו  בשינויים  הצורך  את  הזמן  כל  ולבחון 
לציבור המבוטחים בעת ההתמודדות עם ההשלכות 
תחומי  בכל  זאת  ונעשה  הקורונה  משבר  של 

הביטוח".
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ד"ר משה ברקת, הוציא בתחילת השבוע 
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גם  המבוטחים  לטובת  השבתה  לבצע  לחברות 

בביטוח דירה וביטוח בתי עסק".
ההערכה היא, כי חברות הביטוח יתנגדו להורדת 
מחירי ביטוח הרכב; בשוק יש הערכה שהם אפילו 
שנגרמו  החברות  של  כללים  הפסדים  עקב  יעלו 

בעקבות משבר הקורונה.
מהן  לדעת  אחד  לכל  ממליצה  הרשות  בנוסף, 
לעשות  ניתן  והפנסיה,  הביטוח  בתחומי  זכויותיו 
ותשובות  שאלות  של  ייעודי  דף  באמצעות  זאת 
למשבר  המיועד  הרשות  של  האינטרנט  באתר 
הקורונה, או באמצעות הגשת טופס מקוון או פניה 

למוקד פניות הציבור של הרשות.
ובמיוחד  שגרה,  "בעת  ההון:  שוק  על  הממונה 
לוודא  כדי  העת  כל  פועלים  אנו  אלו  בימים 
שהמבוטחים יוכלו לממש את זכויותיהם וכן לקבל 
לעקוב  ממשיכים  אנחנו  הביטוח.  משוק  גם  סיוע 
שיעזרו  בשינויים  הצורך  את  הזמן  כל  ולבחון 
לציבור המבוטחים בעת ההתמודדות עם ההשלכות 
תחומי  בכל  זאת  ונעשה  הקורונה  משבר  של 

הביטוח".

ירידה בתעריפי ביטוח הרכב?
הממונה על שוק ההון דורש מחברות הביטוח לדווח - איך השפיעה 
הירידה בשימוש בכלי רכב על תעריפי הביטוח < רונית מורגנשטרן

ברקת | צילום: לעמ

 סיבוני | צילום:
ורדי כהנא

https://bit.ly/2KAEvU2
https://bit.ly/2KAEvU2
https://bit.ly/2VEJb1w
https://bit.ly/2VEJb1w
https://bit.ly/2KAEvU2
https://bit.ly/2KAEvU2
https://bit.ly/2VEJb1w
https://bit.ly/2VEJb1w
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מדריך: עיצוב משרד הסוכן
ביצירת חלל עבודה חשוב לתת את הדעת למרחב עצמו ולתחושה 

אותה הוא מייצר. כך תעשו את זה נכון < חלי ברבר־אהרונוף

למשרד מ להגיע  ביקשנו?  הכל  בסך  ה 
מפני  רק  לא  לנו.  שנעים  ולהרגיש 
בוקר  בברכת  אלינו  קורנת  שהמזכירה 

טוב, אלא מפני שגם הקירות, בדרכם, מחייכים.
והאמת? למזכירה באמת טוב. ברור, היא נמצאת 
בסביבת עבודה נעימה, מוארת, ומרגישה תחושת 
העבודה  לחלל  שנכנס  מי  וכל  היא,  שייכות. 
הממותג ברוח הארגון. בין אם אלו העובדים או 
בתשומת  עטופים  מרגישים  מיד  הם  הלקוחות. 
החלטה  כל  על  חשב  שמישהו  בתחושה  לב, 
מייצרת  העבודה  שסביבת  שהתקבלה,  עיצובית 
ואל  אליהם  ומחובר  נעים  משמח,  משהו  אצלם 

העסק.
נשמע פיוטי? דמיוני? זה בהחלט אפשרי ובעיקר 

תלוי בכמה אלמנטים מעולם עיצוב הפנים.
לכל עסק ולכל מותג שפה עיצובית משלו, שפה 
המבדלת אותו, מאפיינת אותו, מספרת את סיפור 
אבל  הביקור  בכרטיס  המתחילה  שפה  החברה. 
צריכה להיכנס למשרד, להתכתב עם החלל עצמו. 
הרהיטים,  בבחירת  בצבעוניות,  ביטוי  לידי  לבוא 

עד רמת העציץ.

כניסה  שטיח  ותכלת?  צהוב  הם  הלוגו  צבעי 
בצבעי המיתוג יעורר תחושה שמכאן ואילך הנך 
עומד לצעוד למקום בו הושקעה מחשבה, מישהו 

סופר אותך, ולא רק בגלל שזו סוכנות ביטוח.
איזו  אותה,  הממתג  אייקון  יש  ולחברה  במידה 
צורה גיאומטרית או אלמנט ויזואלי, ניתן לשלב 
אותו דרך עיצוב החלל ועד רמת הריהוט. גם אם 

לא במודע, נוצרת תחושת הרמוניה נעימה.

תחושת שייכות
אז נכנסנו, והתפעלנו וחשנו מגאווה ועד שייכות, 
אבל מה קורה בפועל אל תוך יום העבודה? מהרגע 
קפה?  להפסקת  יצאנו  או  בכיסא  התיישבנו  בו 
ביצירת חלל עבודה חשוב לתת את הדעת למרחב 

עצמו ולתחושה אותה הוא מייצר.
חווית העובד והעבודה, התרבות הארגונית, כל 
מה שהתפקיד מחייב, על כולם לבוא לידי ביטוי 
באווירה  במשרד  ישיבות  חדר  הפנים.  בעיצוב 
ישיבות  לחדר  דומה  יהיה  לא  ומעונבת  רשמית 

במשרד ששם לעצמו כמטרה לשדר חדשנות.
לייצר  ונהוג  מקובל  למשל,  הייטק  במשרדי 

מחוץ  חשיבה  משדר  המרחב  יצירתית,  סביבה 
המשחק  מעולם  אלמנטים  למצוא  וניתן  לקופסה 
בפינות  רק  ולא  עצמם  בחדרים  גם   funוה־

ייעודיות לכך, כגון פינות קפה.
לשדר  יכולה  ואכפתיות  חום  לב,  תשומת  כמה 
ערכי  את  לשדר  יכולה  היא  וכמה  קפה  פינת 
עורכי  במשרד  שונה  תהיה  פינה  אותה  המשרד. 
דין, בהשוואה למשרד הייטק צעיר. וכמובן, חשוב 

שנקפיד על איכות הקפה.
עיצוב פנים, בדומה לעולם החישובים והמספרים, 
הוא אינסופי. בחירה בין חלל פתוח לדלת סגורה, 
בין  מעברים  תכנון  אחרת,  או  כזו  צבעוניות  בין 
חדרים, ועד החלטות על תאורה נכונה ואקוסטיקה 
כחלק  בחשבון  להלקח  צריכות  כולן   - טובה 
העובד  עבור  אופטימלית  עבודה  סביבת  מיצירת 

והלקוחות.
אישי,  פנים  עיצוב  ביקשנו?  הכול  בסך  מה  אז 
מותאם וחכם, שיהפוך יום עבודה לעוד יום נפלא.

הכותבת הינה מעצבת פנים המתמחה בתכנון 
闠משרדים וחללי עבודה

במיוחד בימים אלה,אבל גם אחריהם,
נספק למבוטחים כל חודש עד הבית

את התרופות הנדרשות להם

ביטוחי הבריאות של הראל,
הרבה יותר מכיסוי ביטוחי.

מקצוענות חדשנות מחויבות

תרופות עד הבית
שירות חדש בהראל!
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על זוטי דברים
עו"ד עדי בן אברהם מסביר מדוע בית הדין לא צריך להיות המוצא הראשוני של העמית

בלימודי א סטודנט  שכל  הסעיפים  חד 
סעיף  הינו  להכיר  לומד  המשפטים 
או  הפלילי  במשפט  דברים"  "זוטי 
"מעשה של מה בכך" בפקודת הנזיקין )"לא יראו 
כעוולה מעשה, שאילו היה חוזר ונשנה לא היה בו 
כדי ליצור תביעה לזכות נוגדת, ואדם בר-דעת 
ומזג כרגיל לא היה בא בנסיבות הנתונות בתלונה 

על כך”(. 
 ,de minimis non curat lex כלומר, 
הרי  שפיט",  "הכל  לפיה  לתדמית  בניגוד  שכן 
לחסוך  הינו  בכך  מה  של  מעשה  של  שהעקרון 
מדובר  כאשר  המשפט  בבית  משפטיים  הליכים 
על עניין שגרם לפגיעה מינימלית באותו ניזוק. 

משבר  של  בעיצומו  עדיין  כשאנו  השבוע, 
הקורונה, אביא לפניכם סיפור על איחור בטעות 

של קרן פנסיה לפעול לפדיון כספי העמית.
אשר  הפיצויים  כספי  את  לפדות  ביקש  עמית 
טעות  שבשל  אלא   ,2019 יוני  במהלך  ברשותו 
אנוש במשרדי הקרן, הבקשה לא הועברה לטיפול 
חודשים  שישה  הרלוונטית.  המקצועית  במחלקה 
לאחר מכן, הגיש העמית תביעה לבית הדין לפדיון 
הכספים. הקרן, אשר קיבלה את התביעה, הודיעה 

לעמית כי הטפסים אינם תקינים, ולמחרת המציא 
לאחר  ימים  ומספר  מתוקנים,  מסמכים  העמית 
מכן, הועברו הכספים לחשבונו של העמית. הקרן 
אף ציינה כי לאור האיחור היא מפצה את העמית 
בהתאם להוראות הדין. אזכיר לכולם כי במקרה 
זכאי  הכספים העמית  בפדיון  הקרן מאחרת  שבו 
פיגורים  לריבית   - השניים  מבין  הגבוה  לפיצוי 
ועד  התשלום  להתבצע  צריך  היה  שבו  מהמועד 
לתשואות  או  בפועל  התשלום  ביצוע  למועד 
בפדיון  האיחור  בימי  העמית  כספי  שהניבו 
לידי  התשואות  הושלמו  זה,  במקרה  הכספים. 

העמית נכון למועד התשלום.  
מקום  אין  כי  הדין  בית  בפני  טענה  הקרן 
במהלך  העמית  פונה  היה  ולו  הואיל  לתביעה 
הפדיון,  בקשת  את  שהגיש  מהרגע  החודשים   6
היה חוסך את ההליך המשפטי המיותר, ומדובר 
על הליך סרק בניסיון להתעשר על חשבון הקרן 
אם  גם  הדין.  בית  של  יקר  שיפוטי  זמן  ולבזבז 
נפלה טעות בהתנהלות הקרן ובקשת העמית לא 
יכל  עדיין  הרי  הרלוונטית,  למחלקה  הועברה 
העמית להתקשר לקרן או לפנות בכתב לקרן או 
למחלקת פניות הציבור, ולברר בקלות מה מצב 

הבקשה לפדיון, אלא שהעמית לא עשה כן, אלא 
בחר להגיש תביעה משפטית. 

הואיל והתשלום לעמית בוצע עם פיצוי, נותר 
טרחה  שכר  תשלום  בעניין  לדון  הדין  לבית 
מחלוקת,  אין  המקרה.  בגין  משפט  והוצאות 
בוצעה  לא  הפדיון  בקשת  כי  הדין,  בית  מציין 
עקב טעות של הקרן, אלא שבית הדין מציין כי 
יכול  היה  שהעמית  הקרן  טענת  עליו  מקובלת 
לקרן  פונה  היה  לו  המשפטי  ההליך  את  לחסוך 
ומבקש לברר על בקשת הפדיון ומצבה. בנוסף, 
לפני  התראה  מכתב  אפילו  הדין,  בית  מציין 
התביעה  הגשת  לפני  לקרן  נמסר  לא  תביעה 
ובירור  התביעה  קבלת  עם  מיד  המשפטית. 
בליווי  הכספים  לתשלום  הקרן  פעלה  הטעות 
פיצוי על העיכוב בטיפול. משכך קובע בית הדין 
זה מוצדק להשית  יהיה  כי בנסיבות העניין לא 

על הקרן הוצאות או תשלום שכר טרחת עו"ד.
פסק  על  ערעור  יוגש  זה  בשלב  אם  ידוע  לא 

הדין.

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
ביטוח
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 על הערך של סוכן הביטוח 
לטובת לקוחותיו

סו״ב נוגה עקל מסבירה את חשיבותו של סוכן הביטוח ואת יתרונותיו למול הגופים המתחרים

האשראי ב כרטיסי  חברות  בהם  ימים 
הביטוח  לענף  דרכן  את  לפלס  מנסות 
ולהתחרות עם סוכני הביטוח על שיווק 
להסביר  אבקש  השונים,  למבוטחים  פוליסות 
בסיפור קצר את חשיבותו של סוכן הביטוח ואת 

הערך הרב שלו למול כל גוף מתחרה.
אשר  מבוטחת  אצלי  ישבה  חודשים  מספר  לפני 
סיעודי,   ביטוח  וביקשה לערוך לעצמה  פנתה אלי 
ומילאה טופס הצעה לביטוח. אמנם זה נשמע כמו 
היום  על  מדובר  היה  שכאן  אלא  שגרתי,  עניין 
סיעודי  ביטוח  לערוך  ההזדמנויות  בחלון  האחרון 
מילאה  אותה  הבריאות  בהצהרת  לקוחה.  לאותה 
לאחר  זאת  תשובותיה,  את  ציינה  היא  הלקוחה 
שהוזהרה על ידי לענות תשובות מלאות וכנות על 
כל השאלות החיתומיות שעלו מצד חברת הביטוח. 
לאחר  הביטוח  לחברת  הועברו  הטפסים 
שאז  אלא  כולם,  את  למלא  סיימה  שהמבוטחת 
התברר על ידי החתמת של החברה כי המבוטחת 

השיבה תשובה לא נכונה ביחס לשאלה מסוימת. 
הביטוח  חברת  ידעה  הכיצד   - השואל  ישאל 
בדבר ההצהרה השגויה, והתשובה נעוצה בתביעה 
ומסמכי  מוקדמת  בפוליסה  המבוטחת  שהגישה 

התביעה קיימים במאגרי חברת הביטוח. 

טעות בתום לב
ללקוחה  הבהרה  שאלת  שלחה  הביטוח  חברת 
אלא  הלקוחה,  של  לכתובתה  שנשלח  במכתב 
הבינה  ולא  מאחר  למכתב  הגיבה  לא  שהלקוחה 
את תוכנו. בהעדר מענה, גנזה חברת הביטוח את 
לבדוק  ביקשתי  כאשר  הסיעודי.  לביטוח  ההצעה 
כי  התברר  מהפוליסה  עותק  קיבלתי  לא  מדוע 
הפוליסה לא הופקה כלל, בהעדר תשובות הבהרה 

מהמבוטחת ומפאת הזמן שחלף ההצעה נגנזה.
החתמת ומנהלת הצוות סרבו בכל תוקף להפיק 

את הפוליסה עקב הנסיבות.
למנכ"ל  ומשנה  האגף  למנהלת  פניתי  משכך, 
בחברת הביטוח והבהרתי לו את הטעות בתום הלב 
הכיסוי  שבהפקת  החשיבות  ואת  המבוטחת  של 
הסיעודי ללקוחה. הבהרתי כי ניסוח השאלה הוביל 
מדוע  שהרי  שהשיבה  כפי  להשיב  המבוטחת  את 
שהיא תבקש להסתיר מידע אותו היא מסרה בעבר 

והיה ברשותה של חברת הביטוח. 
מנהלי  אותם  עם  ופגישותיי  פניותיי  בעקבות 
הורדה  הפוליסה  כי  העובדה  וחרף  ביטוח,  חברת 

טיפול  בהעדר  נגנזה  שההצעה  ולמרות  מהמדף 
חברת  פעלה  המבוטחת,  של  הבריאות  והצהרת 
הביטוח להפיק את הפוליסה בהתאם להצעה ואני 

מסרתי למבוטחת את הפוליסה כנדרש. 
שירות מיוחד ומקצועי כזה לא יינתן מאף גורם 
מקצועיים  הביטוח  סוכני  רק  ביטוח.  סוכן  שאינו 
פועלים לטובת מבוטחיהם, מכירים אותם אישית 
הקשים  בימים  בעיקר  לצורכיהם,  ודואגים 

שחולפים כעת על עם ישראל. 
עבור  אלו  בפעולותיי  כי  ובטוחה  סמוכה  אני 
הלקוחה, והבעת התודה שניבטה מעיניה - כל אלו 
שירות  לתת  ימשיכו  הביטוח  סוכני  כי  מלמדים 
ייחודי ואיכותי בעל ערך ללקוחותיהם ואף גורם 

לא יוכל להחליפם.
זו הזדמנות מבחינתי לציין כי בתקופה הקרובה 
אני אפעל לקיומם של סדנאות חשובות ומרתקות 
לטובת העשרת הידע והיכולות בתחומים השונים 

הרלוונטיים לסוכני הביטוח. 
פעילות  והמשך  טובה  בריאות  לכולם  מאחלת 

מקצועית וערכית לטובת לקוחותיכם.

הכותבת היא יו"ר מחוז תל אביב והמרכז בלשכה

באמצעות דיויד שילד סוכנות לביטוח חיים )2000( בע”מ, החברה המבטחת – דיויד שילד חברה לביטוח בע”מ, בכפוף לתנאי ההצטרפות וחיתום רפואי, ובהתאם לתנאי הפוליסה, חריגיה וסייגיה.
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מופשט, ת נכס  הינו  ביטוח  סוכן  יק 
רכושו הבלעדי, בדומה לכל קניין אחר 
פיזית  בלעדית,  זיקה  מתקיימת  שבו 
ומשפטית, הנובעת מעצם שליטה בתיק הביטוח, 
כתוצאה  לסוכן  המוקנה  ובלעדיות  העברה  מכוח 
חוזים,  כדיני  חוק,  הוראות  חלות  עליו  מהסכם 

פקודת מס הכנסה, חוק המכר ועוד.  
כך, תיק ביטוח, הכולל קשרי לקוחות ומוניטין, 
הוא נכס של סוכן הביטוח, הרשאי לנהוג בו כראות 
עיניו, למכור, להוריש, להשכיר וכיו"ב.               

וכאשר  לעיל  שתואר  המשפטי  המצב  פי  על 
שבבעלותו  הביטוח  בתיק  לבצע  סוכן  של  זכותו 
המבוטחים/ שבין  מסחריות  פעולות  מגוון 
לקוחותיו לבין חברות הביטוח, הרי שחברת ביטוח 
ללא  הביטוח,  סוכן  בלקוחות  שימוש  שתעשה 
על  הבלעדי,  בקניינו  כפוגעת  תיחשב  הסכמתו, 

כל המשתמע מכך.
גם  ומוקנית  נובעת  בקניין  זכויות  על  בעלות 
טובות  כרווחים,  המכירה,  מפירות  הנאה  מעצם 
הנאה, העברת זכויות השליטה לאחרים באמצעות 

מכירת תיק, שיתופי פעולה והורשה.
)ע.א. 442/85( פסק שסוכן שהינו  בית המשפט 
ומוניטין,  לקוחות  ברשימת  המחזיק  עסק,  בעל 

אלה שייכים לו.

שימוש ברשימת הלקוחות
כאמור,  הביטוח  לסוכן  השייכת  הקניין  זכות 
שבו  וחירותו,  האדם  כבוד  יסוד:  בחוק  מוגנת 
אדם".  של  בקניינו  פוגעים  "אין   3 סעיף  קובע 
חוק זה מופר לעיתים על ידי חברות ביטוח בבואן 
לפנות למבוטחים פוטנציאלים והן עושות שימוש 

ברשימת לקוחות הסוכן, המצויה ברשותן.
כמוהו  מאין  חשוב  רכיב  הביטוח  סוכן  בתיק 
לבד  המהווה,  עצמו,  בפני  נכס  כמוניטין,  הידוע 
כך  ומכירה.  רכישה  בר  נכס  לקוחות,  מקשרי 
"התערבותה" של חברת הביטוח בתיק סוכן הביטוח 
הביטוח,  סוכן  של  בקניינו  פגיעה  בבחינת  הינה 
וההשלכות הנובעות מכך. היבטי המס החלים על 
הצדדים )המוכר והקונה( בגין רכישת תיק הביטוח 
וחישוב ההשלכה על התמורה, מחזקות זאת, עובר 

לעניין הבעלות.
סוכנויות  של  מוסמך  שווי  ומעריך  כאקטואר 
ביטוח, מעולם לא נתקלתי בהתנגדות של חברת 
ו/או מכירה של רשימת לקוחות  ביטוח להעברה 
סוכן ביטוח ולא בכדי, תיק ביטוח )קשרי לקוחות 
ומוניטין( שייך לסוכן הביטוח. מכאן, חברת ביטוח 
היוצרת קשר עם מבוטח מתוך מאגר לקוחות של 
סוכן ביטוח כדי להעבירם אליה כלקוחות ישירים, 
הינה חברת ביטוח מפרת חוק ועל כך עליה לתת 

את הדין.

ניגוד עניינים
שברשותן,  ישיר  בתיק  הפועלות  ביטוח  חברות 
אינטרסים.  ניגוד  ו/או  עניינים  בניגוד  נוהגות 
)המנוהל  ישיר  לקוח/מבוטח  תיק  של  במקרה 
הביטוח  לחברת  בו  מצב  קיים  ביטוח(  בחברת 
אינטרס סותר, אשר עלול להשפיע על החלטותיה, 

תוך שיקול זר ומנוגד לאתיקה. 
מקרה  בקרות  המעטה?  בלשון  מעוות,  זה  מדוע 
נזק ביטוחי, המבוטח מגיש תביעה למבטחת הלא 
זכויותיו. ללא ספק,  היא חברת הביטוח, למימוש 
גם  הביטוח  חברת  מובהק,  אינטרסים  ניגוד  קיים 
מבטחת וגם שלוחו של המבוטח/הלקוח.                                                          

נשאלת השאלה, מה תהא הבחירה הנכונה במקרה 
אירוע ביטוחי, טובת המבטחת חברת הביטוח מחד, 

או טובת המבוטח/הלקוח, מאידך.
ספק  לכל  ומעל  טבעי  באופן  ברורה,  התשובה 
אינטרסים  מתוך  הביטוח,  חברת  תעדיף  סביר 
ושיקולים זרים, את טובתה על פני טובת הלקוח/

המבוטח. הפרה בוטה וגסה של זכויות המבוטחים. 

מכאן שחברת ביטוח פועלת בחוסר הגינות מובהק 
ובניגוד לכללי אתיקה.   

בתלונה  פניתי  ב־28.10.2018  זה,  בעניין  אגב, 
שכותרתה  וחסכון  ביטוח  ההון  שוק  לרשות 
הרשות  תגובת  עניינים".  ניגוד  ביטוח  "חברות 
על  יבחן  בביטוח  התיווך  "נושא  ב־04.02.2019: 
ידי רשות שוק ההון", זאת ללא קביעת מועד ו/או 
דרכי פעולה )לא השיבה עד היום(. תגובה לקונית 
המדינה  מבקר  בפני  להתלונן  אותי  הביאה  זו 
...” בתאריך 18.03.2019, שהגיב ב-05.09.2019: 
אינה מתערבת בשיקול דעת מקצועי של הרשות".

לסיכום
יועציה  עם  לפעול  הביטוח,  סוכני  עלינו,  א. 
המשפטיים של הלשכה להכרה חד משמעית שתיק 
נחישות  תוך  הבלעדי,  רכושו  הינו  הביטוח  סוכן 
למימוש  ולהביא  לערכאות  פנייה  כולל  מרבית, 

זכויות סוכן הביטוח.
להפסיק  במטרה  ולונטרית  התארגנות  ב. 

פעולותיה של חברת ביטוח לפעול בתיק ישיר.
 במקביל, הצעה פרקטית לסוכן הביטוח: בחוזה 
באופן  המגדיר  סעיף  להוסיף  ביטוח  חברת  מול 
שייכים  שבו  והמידע  הלקוחות  שרשימת  ברור 
כבעליו  לסוכן,  לאפשר  כן,  כמו  הביטוח.  לסוכן 
לקבל  לגמלאות  פרישתו  בעת  הביטוח,  תיק  של 
תמורה מעצם השירות שהעניק למבוטח אל מול 

חברת הביטוח.

הכותב הוא סוכן פנסיוני, מנכ"ל לשכת מעריכי 
השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל
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קשר ישיר עם מבוטחים 
מתוך מאגר לקוחות הסוכן 

- מפרת חוק 
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פנסיות תקציביות כחלופה בעתות משבר
עו״ד יניב גל מסביר מתי ולמה על סוכן הביטוח להעזר בחלופה של 

פנסיה תקציבית כנדבך נוסף לתבנית הפנסיונית הקלאסית

המס ב דיני  לפי  אפשרות  קיימת  ישראל 
בפנסיות  הצבורים  הכספים  את  למשוך 
פטורים  קצבאות  תשלומי  של  בדרך 
כאשר  עצמה,  לחברה  מוכרות  וכהוצאות  ממס, 
בעל השליטה  אך  פעילותה  את  החברה ממשיכה 
לחברות  ניתנת  האפשרות  בה.  מעבודתו  פורש 

פרטיות של עד 5 בעלי שליטה.
פקודת מס הכנסה מכירה באפשרות של תשלומי 
שליטה  בעל  שהינו  לעובד,  המשולמים  קצבה 
בשיעור של לפחות 10% מסך המניות או ממניות 
אם  )בין  נפטר  או  מהחברה  פרש  אשר  ההצבעה, 

יתר הבעלים פרשו גם הם, ובין אם לא(.
ההסדר  תשלום  את  מאפשרת  אף  הפקודה 
הקצבתי ללא מגבלת שנים או תקרת מס )למעט 
לגבי קצבה לשאירים, כיום כ־8,400 שקל(, ובלבד 
שהקצבה המשולמת לבעל השליטה לא עולה על 
משנות  אחת  בכל  הממוצעת  ממשכורתו   1.5%
עבודתו בחברה, ולפי סך כל ההכנסות המסווגות 
וכפי  מעבודה",  ריווח  או  כ"השתכרות  בפקודה 
לבין  השליטה  בעל  בין  בהסכם  הוגדרו  שאלה 

החברה.
חשוב להבין, כי הסדר הפנסיה התקציבית לבעל 
32)א()3(  בסעיף  מעוגן  אשר  בחברה,  השליטה 
לפקודה, בא בנוסף למענקי פרישה או פטירה של 
או  פיצויים  למרכיב  הפקדות  וכן  השליטה,  בעל 
קה"ש בפוליסות בעלי שליטה לפי סעיפים 32)א(
שמשולמת  הפנסיה  וממילא  לפקודה;  ו־)2(   )1(
במקום  באה  אינה  השוטף,  החברה  תקציב  מתוך 
ותנאים סוציאליים שצבר לפי פוליסות  הפקדות 

וקופות לבעלי שליטה דרך גופים מוסדיים.

תכנון מודל פרישה
שליטה  לבעלי  מאפשרים  הכנסה  מס  נהלי 
)ובלבד,  הפרישה  מודל  את  היטב  לתכנן  בחברה 
בעל  של  מוחלט  ניתוק  נעשה  הפרישה  שבעת 
סמכויותיו  וממוטת  בחברה  מהעבודה  השליטה 
בה(, לרבות לעניין היוון קצבאות וקביעת מענק 

)נוסף( לפרישה.
מתוך  המשולמות  קצבאות  של  הפרישה  מודל 
במועד  שקיים  כפי  השוטף,  החברה  תקציב 
הפרישה וכן לאחריו במסגרת המשך פעילותה של 
החברה, חייב להיות מעוגן בהסכם משפטי בכתב 
בין החברה לבין בעל השליטה, ויכול שייערך בין 
עם הקמת החברה או בכל עת עבור מועד פרישה 
עתידי )או פטירה(, ובין מיד עם ההחלטה לפרוש 
לפועל,  ההסדר  נכנס  הפרישה  במועד  מהחברה. 
על פי החלטה המתקבלת במועצת המנהלים של 

החברה לגבי בעל השליטה שפורש.

גם  כמיועד  החברה  תקציב  שבקביעת  היתרון 
לתשלומי קצבאות לבעל השליטה, שהחברה אינה 
צריכה להציג הפקדות שוטפות למכשירי חיסכון 
טרם פרישתו של בעל השליטה )וממילא לא חלים 
כל חוקי קופות הגמל ותקנוני קרנות הפנסיה על 
מכירה  פרישתו  שבמועד  אף  על  וזאת  ההסדר(, 
של  מוכרת  כהוצאה  הקצבה  בתשלומי  החברה 
החברה. כאמור, בעל שליטה יכול שיהיה לו בנוסף 
מכוח  פנסיוני  הסדר  מהחברה  הקצבה  לתשלומי 
פוליסות  במסגרת  לרבות  גמל,  בקופת  חברות 

בעלי שליטה.
מתוך  הפרישה  הסדר  להתאמת  דוגמאות  שתי 
תקציב החברה השוטף: )א( חברת יחיד, אשר בעל 
השליטה בה מחליט משיקוליו לסיים את פעילותו 
עודפים  נותרו  בחברה  כאשר  לגמלאות,  ולצאת 
הניתנים לחלוקה, שאז בתכנון נכון יחד עם רו"ח 
החברה  את  להכניס  עדיפות  נמצאה  החברה,  של 
בדרך של  העודפים  יתרת  את  ולחלק   run offל־
בעל  בה  מעטים,  חברת  )ב(  לבעלים;  קצבאות 
שליטה אחד מחליט לצאת מהחברה ולהפסיק לספק 
לה שירותים, תוך שמשולמות לו קצבאות בפטור 
בפעילות  ממשיכה  והחברה  ימיו,  לאריכות  ממס 
שוטפת באמצעות עובדיה בעלי השליטה האחרים.

דווקא בעתות של משבר, כמו גם המשבר הנוכחי 
חברות  של  בהכנסותיהן  וירידה  המשק  לשיתוק 

רבות בענפי השירותים, מזון ועוד, נראה שישנה 
חשיבות רבה לתכנון מיסי החברות ובעליהן בדרך 
החברה  תקציב  מתוך  פנסיה  הסדר  קביעת  של 
היתרות  של  המס,  בבחינת  יעיל,  וניצול  השוטף, 

שטרם חולקו בחברה.
בתוך כך, למשל, יכולים בעלי השליטה בחברה 
לבדל את עובדיה בשכבות הצעירות יותר אשר 
החברה  פעילות  המשך  את  עיניהם  לנגד  רואים 
ביציאה מהמשבר, בשל אמונם במוניטין שנצבר 
הייתה  אותם  והסחורות  השירותים  וטיב  לחברה 
רגילה לספק, לעומת המייסדים אשר היו שמחים 
לנצל את המצב ולפרוש מניהול החברה וליהנות 
במקום  שנצברו,  הכספים  ויתרת  עמלם  מפרי 
עם  חולקו  שטרם  עודפים  אותם  את  לחלוק 

רשויות המס בשל משיכתם כדמי ניהול ושכר.
אז מה עושים?

ורצוי  ראוי  הוליסטית,  בראייה  הביטוח,  סוכן 
נוסף  כנדבך  מוצעת  זו, אשר  בחלופה  אף  שיעזר 
במסגרת  והידועה  הקלאסית  הפנסיונית  לתבנית 

פוליסת מנהלים בעלי שליטה בחברה.

הכותב הוא שותף במחלקה המסחרית במשרד 
קן־דרור, הראל ושות', עו"ד ומגשרים

כייעוץ  לשמש  כדי  זה  במסמך  באמור  אין 
משפטי פרטני בנושא. בל

טי
 ס

סי
 יו

ש:
רא

ם 
לו

צי
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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

שכירות משנה
להשכרה חדר+2 עמדות בסוכנות לביטוח הנמצאת 

באזור התעשיה בחולון *מתאים לסוכן/ת או פקיד/ה 
*חניה בשפע *שירותי משרד - אופציונלי יש לפנות 

לאודי, 054-3117755

להשכרה משרד 2 חדרים עם דלת מקשרת "בית 
צרפתי  "רחוב הרצל 91 ראשון לציון לפרטים יוסי  

סוללר 0505240011

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

לחודש לפני מע"מ והוצ'  לפרטים 0545270964

בחיפה בחלונות הסיטי פל-ים משרדים מפוארים כולל 
ריהוט, לתקופות קצרות/ארוכות ללא התחייבות, ניתן 

לקבל שירותי תפעול באלמנטארי/פנסיוני טלפון: 
שי- 052-8033305

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

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

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

מיידית , משרד מרשים ומיוחד. עופר 0503/235549

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

מעולים, שי- 052-8033305

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

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

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

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

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

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

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

הנייד שלי לפרסום 0527703399

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

0542144567

אורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם סוכן / 
סוכנת / סוכנות ביטוח לביטוח אלמנטרי / חיים. לתאום 

פגישה ופרטים נוספים, ניתן להתקשר לדוד בטלפון  
 052-6533382

בי. פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז, מעוניין לרכוש 
תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי. כולל מודלים גמישים 

 ארוכי טווח, כולל משרדים. 0528741331 

Michaele@b4־u.co.il סודיות מובטחת.
סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש תיקי 

ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות 

מובטחת לפרטים: haybit@haybit.co.il נייד: 
0542144567

אורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם סוכן / 
סוכנת / סוכנות ביטוח לביטוח אלמנטרי / חיים. לתאום 

פגישה ופרטים נוספים, ניתן להתקשר לדוד בטלפון  
 052-6533382

בי. פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז, מעוניין לרכוש 
תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי. כולל מודלים גמישים 

 ארוכי טווח, כולל משרדים. 0528741331 
Michaele@b4־u.co.il סודיות מובטחת.

המאבק בקורונה | מידע לסוכנים

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

אפרים נאור על פטירת אביו  

דוד נאור ז"ל 
שלא תדע עוד צער

המדריך המלא: הטבות לעצמאים 
עו״ד עמירם חיים ריכז עבורכם את כל ההטבות שאושרו על ידי המדינה בעקבות משבר הקורונה 

כמה הערות לפני שנעמיק בהטבות:
- כל מענק הוא חד פעמי.

- אינו תלוי במענקים האחרים.
- לכל מענק תנאים משלו )מצוינים בהמשך רק 

התנאים העיקריים(.
- לכל מענק מועדים שונים להגשת הבקשה.

לעצמאי – פעימה ראשונה 
‰ ניתן להגשה עד 10/6/20 

‰ מענק עד 6,000 שקל
 )3-4/19 )לעומת   3-4/20 במחזור  ירידה   ‰

לפחות ב־25% 
‰ "הכנסה חייבת" )ב־2018( נמוכה מ־240 אלף 

שקל
‰ "הכנסה חודשית ממוצעת" מעל 2,000 שקל

‰ הכנסה חייבת של שני בני־הזוג נמוכה מ־340 
אלף שקל

לעצמאי – פעימה שניה 
‰ ניתן להגשה החל מ־3/5/20 ועד 12/7/20 

‰ מענק עד 10,500 שקל
 )3-6/19 )לעומת   3-6/20 במחזור  ירידה   ‰

לפחות ב־25% 
‰ "הכנסה חייבת" )ב־2018( נמוכה ממיליון שקל
 714 מעל  מעסק  ממוצעת"  חודשית  "הכנסה   ‰

שקל 

לשכיר בעל שליטה בחברה
‰ ניתן להגשה החל מ־3/5/20 ועד 12/7/20 

‰ מענק עד 10,500 שקל
)לעומת   3-6/20 החברה  של  במחזור  ירידה   ‰

3-6/19( לפחות ב־25% 
 + השכיר  של   2018 )שנת  חייבת"  "הכנסה   ‰
הכנסה חייבת של החברה )בהתאם לחלקו( נמוך  

ממיליון שקל
‰ "הכנסה חודשית ממוצעת" מעבודה מעל 714 

שקל

לעצמאי "תוספת לעסק קטן" 
‰ ניתן להגשה החל מ-3/5/20 ועד 12/7/20 

‰ מענק בין 700-3,025 שקל
‰ ירידה במחזור 3-4/20 )לעומת 3-4/19( לפחות 

ב־25%
שקל   18,000 בין  הוא   2019 בשנת  מחזור   ‰

ל־300 אלף שקל

)טרם  קבועות  בהוצאות  השתתפות  מענק 
פורסם ברשומות(

‰ ניתן להגשה החל מ־12/5/20 ועד 10/8/20 
‰ מענק עד 400 אלף שקל

 )3-4/19 )לעומת   3-4/20 במחזור  ירידה   ‰
לפחות ב־25% 

מ"משבר  כתוצאה  היא  המחזורים  ירידת   ‰
הקורונה"

בין   2019 בשנת  מחזור   – חברה/שותפות   ‰
18,000 שקל ל־20 מיליון שקל

בין 300  ‰ עוסק עצמאי – מחזור בשנת 2019 
אלף שקל ל־20 מיליון שקל

יתכן  כה,  עד  לפרסומים  בהתאם  ניתן  המידע 
להחלטות  בהתאם  נוספים  שינויים  ויהיו 

ממשלה.
הטפסים  למילוי  כפוף  הזכויות  מימוש 

הרלוונטיים ואישורם על ידי הרשויות.

הכותב הוא סו״ב בעל ״עמירם חיים־סוכנות 
לביטוח״

mailto:nave@dolfin-ins.co.il

