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ביטוח ופיננסים

יד ביד עם הלשכה
ח״כ אחמד טיבי תומך בעמדת 

הלשכה במאבק מול חברות 
האשראי • ״כניסתן לענף תפגע 

קשות בסוכנים״ < עמ' 3

המדריך המלא
כל מה שאתם צריכים 
לדעת כדי לערוך כנס 

וירטואלי מוצלח • סו״ב 
אשר לוי < עמ' 12

ניהול לוקה בחסר
סו״ב ישראל גרטי מסביר מדוע 

דו״ח הלמ״ס על כלי הרכב 
בישראל מצביע על בעיה חמורה 

שיש לפתור בהקדם < עמ' 6

לצד המשברים והמאבקים של הלשכה 
בעת האחרונה - נראים הישגים 

מרשימים ופעילות ענפה בהובלת 
נשיא הלשכה, סו״ב ליאור רוזנפלד: 
הטבות והקלות עבור הסוכנים בשל 

משבר הקורונה, סדנאות בזום לסוכנים, 
חדר מצב בלשכה, מאבקים מול גופים 

ממשלתיים ובוועדות הכנסת, גיוס 
והרחבת הלובי הפוליטי לתמיכה רחבה 
במאבק נגד חברות האשראי והנושאים 

עוד רבים • סיקור מיוחד < עמ' 2
 מאבקי 
והישגי 

הלשכה  
סיכום ביניים

סיכום ביניים 
של מאבקי 

הלשכה 
המרכזיים

ממשבר הקורונה ועד חברות האשראי:
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ימי קורונה - סיקור מיוחד
סיכום פעילות הלשכה בתקופה המאתגרת ביותר בתולדות הענף, המאבקים שמתנהלים 

במקביל ושלל ההישגים למען הסוכנים וציבור המבוטחים < רונית מורגנשטרן



ביטוח 
ופיננסים

סוכני מ את  תפס  הקורונה  שבר 
המשק  את  כמו  בהפתעה,  הביטוח 
לפני  ספורים  ימים  היה  זה  כולו. 
באילת  להתקיים  שתוכנן  הפנסיוני  הכנס 
והלשכה נאלצה לבטלו. כל הכספים ששולמו 

בידי הסוכנים הוחזרו לשביעות רצונם.
של  הראשונות  החירום  הנחיות  עם  מיד 
הממשלה נערכה צמרת הלשכה בהנהגתו של 
הנשיא סו"ב ליאור רוזנפלד, לפעולות שיקלו 
וסוכני  סוכנות  של  השוטפת  עבודתם  על 
עמלות  הקדמת  תשלומים,  מדחיית  הביטוח, 

ועד הקלות רגולטוריות.

בתקשורת ובציבור
המדיות  בכל  הלשכה  הנהגת  של  הופעות   -
אלקטרונית  וכלכלית,  כללית  תקשורת   –
ניכר  דגש  תוך  החדשות,  באתרי  וכן  וכתובה, 
על הפניית הציבור בימים אלו לסוכני הביטוח 

לקבלת ייעוץ, הכוונה ושירות. 
בתחום  התקשורתיות  מההופעות   95%  -
שליטה   – הביטוח  סוכני  של  היו  הביטוח 

מוחלטת במגרש.
ועדת  בדיוני  הלשכה  בכירי  השתתפות   -

הכספים בנושאים שונים.

הקלות והטבות מול היצרנים
חברות  ראשי  עם  זום  פגישת  התקיימה 
על  להקל  בבקשה  מרובות  ופניות  הביטוח 
העסקית  ההתחשבנות  את  הביטוח  סוכני 

והעבודה הטכנולוגית.
בין ההישגים:

• הקדמת עמלות נפרעים.
• מתן הלוואות לפי פניות פרטניות של הסוכן/
ולא על חשבון עמלות  סוכנת אל מול החברה, 

עתידיות, עקב מצוקה כלכלית אישית שלו.  
לפריסה  התשלומים  פריסת  יכולת  הרחבת   •
ארוכה יותר של תשלומים בפוליסות האלמנטר.

אשר  למבוטחים  גבייה  בהסדרי  הקלה   •
יתקשו בתשלום הפרמיות בתקופת המשבר.

קיבלו  מהבית  עבודה  יכולת  ללא  סוכנים   •
הם  עימן  הביטוח  מחברות  מחלק  מלא  סיוע 
דרך  החידושים  בביצוע  סייעו  והן  עובדים 

מערכות החברה.
• החברות הקדימו עמלות ומקדמות ונעצרה 

הסוכנים  מטעם  כספים  החזר  של  התחשבנות 
או קיזוז עמלות.

אפשרות  או  אוטומטיים  ביטוח  חידושי   •
בענפי  שונות  בפוליסות  "השבתה"  לכיסוי 
הזמני  הריסק  תקופת  והארכת  האלמנטרי, 

למבוטחים כדי למנוע את ביטולי פוליסות. 
למספר  לעצמאים  הנחות   – למבוטחים   •
בעיקר  וחיים,  פנסיוניים  בביטוחים  חודשים 
יהיה  כשהתשלום  זמני,  ריסק  פתרון  במתן 

מתוך הצבירה.
גם  מסודרת,  ברשימה  ידווחו  המעסיקים   •
שיצאו  עובדים  על  מעסיקים,  ממשק  באמצעות 
הדיווח  ללא  זמני.  לריסק  יוכנסו  והם  לחל"ת 
הממוכן הזה, הסוכן היה צריך להתקשר למעסיקים 

ולפעול מול כל החברות לגבי כל עובד.
מעניקות  החברות   – פרט  פוליסות   •
הנחה  או  לחודש  מפרמיה  פטור  למבקשים 

משמעותית מהפרמיה לעד 3 חודשים.

הקלות בביטוח הפנסיוני
ליצור  כדי  הביטוח  לחברות  פנייה  בוצעה   •

פרמיות,  תשלום  על  דילוג  של  זמני  מנגנון 
עצמאיים  בביטוחי  הריסק  כיסוי  שמירת  תוך 

הנמצאים בימים אלו בבעיית תזרים.
לאשר  בבקשה  לרשות  פנייה  נעשתה   •

ליצרנים שורת הקלות:
- לא יקטנו סכומי הביטוח בפוליסות מנהלים 

למשך 90 יום, אצל שכירים ששכרם הוקטן.
- בעת הליך שיווק פנסיוני תוקפא הדרישה 
בבקשות  כח;  יפוי  חוזר  לפי  פגישה  לביצוע 
 – מחדל"  "ברירת  תהליך  יתאפשר  לחל"ת, 
וחברות  באקסל  רשימה  יעבירו  המעסיקים 
הביטוח יבצעו לכולם ריסק זמני מיום תחילת 
מעסיקים.  בממשק  הדיווח  פי  על  או  החל"ת 
עבורם  ביצעה  הביטוח  חברת  אשר  עובדים 
החל"ת  על  לעובד  הודעות  ישלחו  זמני  ריסק 
ותנאי  ציון התקופה המרבית  זמני, תוך  ריסק 
הרישיון  לבעל  העובד  הפנית  וכן  הריסק, 
האוטומטית.  לתקופה  מעבר  התהליך  להמשך 
מסמך  הביטוח  מסוכן  ידרוש  לא  זה  תהליך 

הנמקה בהתאם לחוזר מסמך ההנמקה.
זמני  לריסק  לעבור  יבקשו  אשר  עצמאים   -

למעלה מימין: רוזנפלד, הורנצ'יק, פז וגרטי צילומים: גיא קרן ורוני פרל סטודיו 18
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בכתב,  בקשה  באמצעות  זאת  לעשות  יוכלו 
ללא צורך בהנמקה.

יום לגבי הוראות סעיף 5  - הקפאה של 90 
הזמנים  במסגרת  מענה  למתן  השירות  בחוזר 
ב"נסיבות  שמדובר  כך  לאור  זאת,  המפורטת. 

מיוחדות", כפי שנרשם בחוזר.
במוצרים  ההשקעה  מסלולי  שינוי  בעת   -
פנסיונים יתאפשר לבעלי הרישיון להעביר את 
באמצעות  אלא  ההנמקה,  מסמך  ללא  בקשתם 

סיכום פגישה.
- בשינוי מסלולי השקעות במוצרי פרט יקפידו 
תאריך  לפי  השינוי  את  לבצע  הביטוח  חברות 
הערך שבו הגיעה לידיהם הבקשה ולא לפי ביצוע 

הפעולה עצמה, אשר יכולה לקחת מספר ימים.

בתחום האלמנטרי
לחברות  להורות  לרשות  פנייה  נעשתה   -
באפריל   1 חידושי  את  ראשון  בשלב  להאריך 
בתחום האלמנטרי לתאריך 30 באפריל. הרשות 
לבקשה.  נענו  הן  גם  הביטוח  וחברות  אישרה 
את  להגדיל  לחברות  פנייה  נעשתה  כן,  כמו 
אשראי  דמי  ללא  האלמנטר,  תשלומי  פריסת 

והצמדה. מרבית החברות נענו לבקשה.

נושאים כלליים
הדיווח  את  לדחות  בבקשה  לרשות  פניות 

המקוון לסוכנויות תאגיד עד ל־30 במאי.
בקשה לדחות את הבחינות הצפויות להוצאת 
תקופת  בין  הרצף  שיישמר  כך  סוכן,  רישיון 

הלימודים למועד המבחנים.
- הקמת צוות למלחמה במוקדים הישירים.

- מאבק באתרי ביטוח מתחזים.
הכנסת  של  הכספים  לוועדת  פנייה   -
בבקשה להפחית את הדרישות לעסקים קטנים 

שמבקשים הלוואה בערבות מדינה. 

ההקלות  הושגו  הבקשות  בעקבות 
הבאות, בין היתר:

בבית  שמצויים  ביטוח  סוכנויות  לבעלי   .1
ואינם מגיעים למשרד, או טרם קיבלו כרטיס 
חכם, ניתנה ארכה לדיווח עמלות לרשות שוק 
חודש  סוף  במקום  במאי,   31 ליום  עד  ההון 

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

לשמור על בריאותכם ובריאות הלקוחות.
3. בשל המעבר לעבודה מרחוק, ניתנה הקלה 
חובתם  את  לקיים  יוכלו  שהם  כך  לסוכנים 
ומקצועית,  עניינית  בצורה  ללקוחות  למענה 

תוך ארבעה ימי עסקים )במקום שניים(.
4. במיוחד לסוכנים הפנסיוניים - שינוי במצב 

לעניין  לרבות  פנסיוני,  למוצר  בקשר  לקוח 
שינוי בתנאי העסקתו )יציאה לחל"ת, פיטורים, 
ליזום  אפשר  משרה(,  היקף  צמצום  התפטרות, 
המוצר  התאמת  לבחינת  ללקוח  שירות  פניית 
הפנסיוני לצרכיו נוכח השינויים האישיים שלו, 
לעשות כן תוך 21 ימי עסקים ולא 7 ימי עסקים.

השתלמויות בימי קורונה
- מערך היועצים הרחב של הלשכה, שכולל 
יותר מ־50 יועצות ויועצים, גויס לעזרה ופעל 

בזמינות גבוהה יותר לחברי הלשכה.
- התקיימו השתלמויות והדרכות ב"זום" בשיתוף 
המכללה לפיננסים וביטוח בנושאים שהטרידו את 

הסוכנים, בשיתוף יועצי הלשכה החיצוניים.

מול רשויות המדינה
המדינה,  רשויות  למול  שוטפת  התנהלות 
רשויות  והאוצר,  הבריאות  משרדי  על  בדגש 
המיסים ושוק ההון, גם במסגרת פורום מצומצם 
של ראשי הארגונים המובילים בלה"ב, במטרה 
בפרט,  הביטוח  סוכני  של  עבודתם  על  להקל 

והעצמאיים בישראל בכלל. 
נדחו  ואגרות  מיסים  תשלומי   - התוצאה 

והתקבלו הטבות לציבור העצמאים.
בנוסף, הלשכה ניהלה מו"מ מול אחד הבנקים 
הגדולים למתן הלוואה ומסגרת אשראי גדולה 

לסוכנים בתנאים מועדפים.

ביטוח אלמנטרי
בכירי  עם  וירטואלי  פגישות  סבב  בעקבות 
הסוכנים  למצב  אמפתיה  שהביעו  החברות 
פרטני  באופן  החברות,  הסכימו  ומבוטחיהם, 
המבוטחים  לקראת  ללכת  מערכתי,  ולא 
ללא  תשלומים,  פריסת  הגדלת  באמצעות 
דחיית  הנחות;  הכיסוי;  דילול  ריבית;  תוספת 
הסכימו  חברות  מספר  בחודש.  פרמיה  תשלום 
לפרוס את הפרמיה לתשלומים בתנאי מזומן, 

ברכישת ביטוח עסקי או בחידוש.
ברוב  הסכמה  הייתה   - הסוכנים  לטובת 
באפריל,  העמלות  תשלום  להקדמת  החברות 
גם בחודשים  נכונות להקדמת עמלות  והבעת 

הבאים בהתאם להתפתחות המצב; לדחות גמ"ח 
)התחשבנות על קיזוזים, ביטולי פוליסות וכד'( 
לסוף השנה למי שירצה בכך; הקדמת עמלות 

נפרעים והיקף ששולמו עוד לפני חג הפסח.
כל החברות נענו לתת כלים לעזרת הסוכן, 
על  ולשמור  פוליסות  לשמר  כדי  שלו,  לעסק 

הכיסויים הביטוחיים של הלקוחות.

חברות כרטיסי האשראי
תוך כדי ההתמודדות הקשה עם משבר הקורונה, 
גילתה הלשכה שבכוונת הממונה להעניק רישיון 
כרטיסי  מחברות  לאחת  ביטוח  סוכן/תאגיד 
להעניק  מתכוונת  היא  וכי  "מקס"  האשראי 

רישיון דומה גם לחברת ישראכרט.
הלשכה קיימה שיחות ומפגשים עם רשות שוק 
ההון, רשות התחרות וגורמים נוספים. במקביל, 
לצד  שלה,  הפוליטי  הלובי  את  גייסה  הלשכה 
היערכות בצד המשפטי עם משרד עורכי הדין 

ארנון ושות'. התוצאות היו מרשימות:
זוהר  מיקי  ח"כ  בידי  חוק  הצעת  הוגשה   -
)ליכוד( למניעת כניסת חברות כרטיסי אשראי 

לענף הביטוח.
ברקת  הממונה  אל  פנו  כנסת  חברי   12  -
כרטיסי  חברות  את  להכניס  לא  בבקשה 

האשראי לענף.
- לבקשת הלשכה, התקיים דיון דחוף בוועדת 
פורר,  עודד  ח"כ  בראשות  הזמנית  הכספים 
שהביע תמיכה מלאה בעמדת הלשכה שהכנסת 
בסוכני  כרטיסי האשראי תפגע קשות  חברות 
הוועדה  וחברי  פורר  ח"כ  ובציבור.  הביטוח 
את  לדחות  ראשון  בשלב  מהממונה  ביקשו 
הענקת הרישיון לאחר הקמת הממשלה החדשה 

כשאז יתקיים דיון מעמיק ורחב יותר בנושא.
ליאור  סו״ב  הלשכה,  נשיא  ומ"מ  סגן 
הורנצ'יק: "מוקדם לסכם את תקופת הקורונה. 
ניתן להגיד שסוכני הביטוח  אולם, כבר עתה 
הגדולים  האירועים  אחד  עם  התמודדו 
העולם במאה השנים  ואת  ישראל  שפקדו את 
האחרונות. התמודדות בה הצליחו לספק מענה 
מאומצת  לעבודה  נכונות  תוך  תקדים,  חסר 

וחסרת פשרות למען ציבור המבוטחים״.

ח״כ פורר וזוהר. תמכו בעמדת הלשכה והביאו לדחיית הדיון וההחלטה בנושא
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"
טוב  וזה  למשק  טוב  זה   – תחרות  בעד  אני 
ענק  חברות  כשמביאים  אבל  ענף.  בכל 
את  ידרסו  הן  האשראי,  חברות  כמו  כאלו, 
סוכני הביטוח ואז זאת לא תחרות הוגנת”, אומר 
חבר  המשותפת(,  )הרשימה  טיבי  אחמד  ח"כ 
ועדת הכספים, בשיחה מיוחדת שערך עם "ביטוח 

ופיננסים".
הביטוח  לענף  אלו  חברות  הכנסת  לדבריו, 
"תפגע במיוחד בסוכני המגזר הערבי, שגם ככה 
בביטוח  כמו  ייחודיים,  קשיים  עם  מתמודדים 
הרכב, שם הם מתמודדים במאבק של שנים מול 

חברות הביטוח”, הוא מדגיש.
בשבוע שעבר קיימה ועדת הכספים של הכנסת 
ההון,  כוונת הממונה על שוק  בנושא  מיוחד  דיון 
רישיון  לאשר  ברקת,  משה  ד”ר  וחיסכון,  ביטוח 
האשראי  כרטיסי  לחברת  ביטוח  סוכן/תאגיד 

"מקס", ובעקבותיה גם לחברת "ישראכרט".
לשכת  בעמדת  טיבי  ח"כ  תמך  זה  בדיון  גם 

סוכני ביטוח המתנגדת בכל תוקף לכניסת חברות 
הביטוח, שלדעתה תפגע  כרטיסי האשראי לענף 
קשות לא רק בסוכני הביטוח אלא בציבור כולו, 
שיכול  כלכלי/צרכני  מידע  מחזיקות  הן  עליו 

לשמש אותן כדי ללחוץ לרכוש דרכן גם ביטוח.
"ראש רשות התחרות עו"ד מיכל הלפרין העלתה 
הכספים,  ועדת  של  בישיבה  שלה  הנימוקים  את 
אבל אני מתנגד לחוות הדעת שלה - אי אפשר 
לקדש בכל מחיר את רעיון התחרות, אם היא ממש 

לא הוגנת כמו במקרה זה”, הוסיף ח"כ טיבי.
בפני  הוא  גם  שהופיע  ברקת  הממונה  לדבריו, 
ויו"ר  חבריה  רוב  ידי  על  התבקש  הוועדה,  חברי 
לדחות  ביתנו(,  )ישראל  פורר  עודד  ח"כ  הוועדה 
לפחות את מתן הרישיון עד לאחר דיון רחב יותר 
ממנו  קיבלנו  "לא  הממשלה.  כינון  אחרי  בנושא 
תשובה בישיבה, וככול הידוע לי, הוא לא העביר 
תשובה בנושא ליו"ר הוועדה עד היום״, מציין ח"כ 

טיבי.

 ״כניסת חברות האשראי לענף תדרוס 
את סוכני הביטוח״

כך לדברי ח״כ אחמד טיבי בשיחה עם ביטוח ופיננסים ⋅ ״סוכני הביטוח מהמגזר הערבי ייפגעו במיוחד״ ⋅ 
טיבי תמך בעמדת הלשכה גם בדיון שנערך בנושא בשבוע שעבר בוועדת הכספים < רונית מורגנשטרן

טיבי. ״אי אפשר לקדש רעיון בכל מחיר״ ׀  צילום: דוברות הכנסת

חדש!
דיגיטל ללקוח

אישור תנאים
בדיגיטל

שימור גביה
בקליק

שימור בקשות
ביטול בקליק

מכירות בקליק

הגשה וסילוק
תביעות בריאות

בקליק

 קשרי לקוחות - 
שליחת מסרים

ללקוח

הפקה דיגיטלית
פנסיונית

הפקה דיגיטלית
פרט

המכלול שלי
דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
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28
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עוזרים לכם
לעזור ללקוחותיכם, 

מרחוק



כשזה חשוב לך זה חשוב לנו

לוחות השנה החדשים - מסע של געגועים
 בימים אלה בהם אנו בשגרת חיים חדשה, מתעוררים הגעגועים.

רצינו לחזור לרגעים הקטנים בחיי היום יום שלנו שאליהם אנחנו מתגעגעים כל כך.

בברכה
הפניקס חברה לביטוח

מזמינים אתכם 
להצטרף למסע 

ולהזמין כבר עכשיו את 
לוחות השנה החדשים 

לשנת תשפ"א

 למעבר לאתר ההרשמה

לחץ כאן

https://bit.ly/2YYlfIF
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כלל ב מנכ"ל  של  ההדחה  ניסיון  עקבות 
ביטוח יורם נוה, שבינתיים מתעכב לאור 
ד"ר  ההון  שוק  על  הממונה  התערבות 
נוה מכתב חסר תקדים  יורם  משה ברקת, שיגר 
והקבוצה.  החברה  דירקטוריון  לחברי  בחריפותו 
דני  בעקבות פרסום המכתב, הודיע ברקת ליו"ר 
ועדת  כי  ארבל,  גד  הביקורת  ועדת  וליו"ר  נוה, 
בדירקטוריון(  מהדח"צים  )המורכבת  הביקורת 
תמנה בודק חיצוני שיבחן את האירועים וטענות 
שעבר,  בשבוע  שפרסמנו  כפי  הצדדים.  כל 
אגסי.  רונן  הוא  נוה  יורם  את  להחליף  המועמד 
את  ביטוח  כלל  מינתה  החיצוני  הבודק  לתפקיד 

השופט בדימוס יורם דנציגר. 
ביטוח  כלל  בדיווח  שפורסם  המפורט,  במכתבו 
"פועל  נוה  דני  כי  נוה,  יורם  מאשים  לבורסה, 
ממניעים אישיים כיו"ר המנסה להציל את עורו".

ב־3  נוה  דני  אל  זומן  אליה  בשיחה  לטענתו, 
והעיתוי.  התהליך  על  תהיות  "העליתי  במאי: 
מה הדחיפות והלחץ להדיח אותי? באמצע ניהול 
משבר ביד רמה? האם הבקשה שלו שאפרוש היא 
בדירקטוריון?  שהתקיים  מסודר  דיון  בעקבות 
אמרתי לו שמעולם לא שמעתי ממנו שום טענה, 
עד  במלואה,  העבודה  תכנית  את  ממלא  ואני 
בצורה  נערכנו  אליהם  שגם  הקורונה,  לאירועי 

מיטבית.

מונע משיקולים אישיים
ציינתי  לפיכך  עניינית,  תשובה  קיבלתי  "לא 
החלטה  קיבל  שהוא  מאמין  שאני  דני  בפני 
דיון  או  שלי  הכנה  שום  ללא  פתאומית  כה 
בדירקטוריון מאחר והוא נתון ללחצים של בעלי 
מניות מיעוט לעשות את דברם ואם לא כן - לא 
תחודש כהונתו באסיפה הכללית הקרובה. דני ציין 

כי אכן פנו אליו אותם בעלי 
אבל  החלפתי,  בעניין  מניות 
הפעם  בעבר.  זאת  חסם  הוא 
ברירה,  בידיו  נותרה  לא 
הנכון  הדבר  זה  לדעתו  ולכן 
עבורי. דני ניסה ללחוץ עלי 
לעזוב מרצון ולהימנע מדיון 
בנושא בדירקטוריון על עצם 
להיפרדות  הסיבות  שאלת 
שעל  הבהרתי,  מהמנכ"ל. 
מהלך  שזה  חושב  אני  פניו, 
שאינו לטובת החברה, ומונע 
משיקולים אישיים שלו כיו"ר 
המנסה להציל את עורו. דני 

ביקש שאשקול שוב את הדברים ועודד אותי לקום 
ולפרוש ללא דיון, הסבר או שימוע כלשהו".

היועצת  עם  לשוחח  הופנה  כי  כותב  נוה 
היו"ר  כי  למד  ממנה  החברה,  של  המשפטית 
לפעול  הדירקטוריון  את  "לכנס  ממנה  ביקש 
מהלחץ  המום  הייתי  המיידית.  להדחתי 
יום  מדני  שתבקש  ממנה  וביקשתי  והמהירות, 
ערב  באותו  הדברים.  את  וללמוד  לבחון  נוסף 
בתיאום  סגר,  כבר  ושדני  ההדחה  על  לי  נודע 
רונן  של  המינוי  את  מיעוט,  מניות  בעלי  עם 
אגסי. הרגשתי שמדובר בחנות מכולת ולא בגוף 
מוסדי המנהל יותר מ־200 מיליארד שקל כספי 
הטמעת  נושא  את  להוביל  ושמתיימר  עמיתים, 
המובילות  החברות  בקרב  תאגידי  ממשל  כללי 
במשק. מה עם זכות השימוע של כל עובד? וחזקה 
להעיר  עם  מה  מנכ"ל?  של 
מהם הנושאים שהדירקטוריון 
שאשנה  מבקש  כדירקטוריון 
עם  מה  העבודה?  בתוכניות 
פי  על  וממצה,  ענייני  דיון 
כללי ממשל תאגידי ראויים? 
פועל  ישר  החברה  יו"ר 
להדחה בין לילה, כאשר כבר 
למעשה סגר עם מחליף?". נוה 
מניות  בעלי  שני  על  מצביע 
לחצים  לכאורה,  שמפעילים, 
לאישור  החברה  הנהלת  על 
עניין  להם  שיש  עסקאות 
אלפרד אקירוב, בעלי   - בהן 

השליטה בקבוצת אלרוב, ואייל לפידות, מנכ"ל 
בחשד  שמדובר  לכך  רומז  נוה  ובינוי.  שיכון 
מניות  בעלי  של  כשרים  לא  למעשים  לכאורה 
אירועים  הוא מפרט  במכתב  נוה.  דני  ושל  אלה 
החברה  הנהלת  התנהלות  של  לכאורה  חמורים 
לבין בעלי מניות אלה. לטענתו, הוא זה שחסם 
התנהלויות ששניהם ניסו להכתיב לכלל, משום 

שלא הועילו לחברה ואף ההיפך מכך, לדעתו.
לחברי  מכתב  ביטוח  כלל  יו"ר  פרסם  בתגובה 
הדירקטוריון בו הוא דוחה את טענות נוה ומודיע 
שהממונה  לאחר  מיד  יתקיים  להדחתו  "הדיון  כי 
יתיר זאת: "אני דוחה בזעזוע רב את כול הטענות 
הכוזבות של איומים, או 'עסקאות' שלי עם בעלי 
אותי.  שמנחים  זרים  שיקולים  על  או  מניות, 
כיו"ר  תפקידי  במסגרת  רק  נעשו  פעולותיי  כל 
פעיל והן אך ורק לטובת החברה ושיפור ביצועיה 

העסקיים".
המניות  מבעלי  לשניים  מכתב  שלח  הממונה 
הוא  בו  אקירוב,  ואלפרד  ארקין  מורי  בחברה, 
מבהיר להם כי היתר האחזקה שניתן להם אינו 
או  לבד  לפעול,  מטעמם,  למי  או  להם  מאפשר 
ביחד עם אחרים, באופן שיביא להכוונת פעילות 
החברה, בין היתר באמצעות מעורבות בתהליכי 
ונושאי  דירקטורים  מינוי  לגבי  החלטות  קבלת 

משרה בה. 
ההדחה  עקב  שנוצרה  המהומה  בעקבות 
המתוכננת של יורם נוה, הודיע רונן אגסי לכלל 
לתפקיד  מועמדותו  את  מסיר  הוא  כי  ביטוח 

המנכ"ל "לאור הנסיבות שנוצרו בחברה".

דני נוה יורם נוה. טענות קשות על התנהלות יו"ר החברה

ברקת. יש למנות בודק חיצוני

 יורם נוה במלחמה נגד הניסיון להדיחו 
מתפקיד מנכ"ל כלל ביטוח

מטיח האשמות חמורות ביו"ר כלל דני נוה: "אתה נתון ללחצים מצד בעלי מניות מיעוט, לעשות את 
דברם, משום שאחרת לא תחודש כהונתך באסיפה הכללית הקרובה"< רונית מורגנשטרן



| 14 במאי 72020  02  02  02  02  02  בריאות | ביטוח בריאות משודרג

בוצת מנורה מבטחים מעדכנת את תכנית הביטוח המקיפה שלה ק
עבור מחלות קשות - קרן אור TOP וזאת ללא כל שינוי בגובה 
הפרמיה. עד כה, העניקה הפוליסה כיסוי מהגבוהים ביותר בשוק, 

ל־35 מחלות וכן כיסויים, תגמולים ופיצויים ייחודים.
החל מה־10 במאי הורחבה התכנית ל־62 מחלות וכיסויים עבור אירועים 

רפואיים מורכבים:
⋅ 5 מחלות קשות בפיצוי מלא של 100% מסכום הביטוח – סך הכל 40 

מחלות קשות בפיצוי מלא. 
⋅ 3 מחלות חדשות עם פיצוי מוקטן של 10%.

⋅ 16 סוגי סרטן מקומי )In Situ( חדשים המזכים בפיצוי של 10% - סך 
הכל 19 סוגי סרטן מקומי.

⋅ פיצוי במקרה של מות המבוטח במהלך 10 הימים ממועד גילוי המחלה 
עד גובה של 30 אלף שקל.

⋅ כיסוי לאיתור מידע וליווי בהתאמה אישית לחולי סרטן )ניתן ככיסוי 
חלופי לביופסיה בחו"ל(.

כי הפוליסה החדשה תשודרג באופן אוטומטי לכלל  במנורה מוסיפים 
המבוטחים הקיימים החל מפברואר 2016.

ללא תוספת פרמיה: 
מנורה משדרגת 

את ביטוח הבריאות 
למחלות קשות 

תפרצות נגיף הקורונה הביאה לכך שהרבה סוכנים מצאו ה< רונית מורגנשטרן
החליטו  לשגרה  החזרה  לרגל  תעסוקה.  מחוסרי  עצמם 
ידם  את  לחזק  ביטוח  מבטחים  במנורה  והדרום  דן  במחוז 
כמו  הידע,  להעשרת  כלים  הענקת  באמצעות  זאת  הסוכנים.  של 
 Zoomה־ פלטפורמת  דרך  תחומים  במגוון  הדרכות  קיום  למשל 
וקיום שידורי וידיאו חיים בפלטפורמת הפייסבוק בנושאי ביטוח, 

פנסיה ופיננסים. 
־ההדרכה הראשונה, בהשתתפות אורית קרמר, משנה למנכ"ל ומ

נהלת תחום ביטוח בריאות, עסקה בחשיבות ביטוח הבריאות הפרטי 
בימים אלה ובה ניתנו דגשים מקצועיים בנוגע לביטוח הבריאות. 

והיא תעסוק במתן כלים  הינה הדרכת שימור  ההדרכה השנייה 
מזרחי,  אורית  ידי  על  תועבר  היא  לקוחות.  לשימור  דיגיטליים 
חמישי  ביום  תתקיים  ההדרכה  לקוחות.  שימור  מחלקת  מנהלת 

21.5,  בשעה 14:00.
להעניק  "החלטנו  והדרום:  דן  במחוז  מכירות  מנהל  דיק,  ג'ורג' 
לסוכנים כלים להעשרת הידע, כמו, קיום הדרכות במגוון נושאים 
באמצעות הZoom. פעולה אשר לה חשיבות גבוהה בעינינו טרם 

החזרה לשגרה".

 מנורה מקיימת הדרכות 
ב־Zoom עבור הסוכנים

< רונית מורגנשטרן

אלמנטרי | 

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.



לכל פוליסת רכב או דירה 

מצמידים ריידר של קופל גרופ

"לא תותנה רכישת תכנית ביטוח ברכישת 
כתב שירות. לעניין זה "התניה" לרבות ביטול 

הנחה בגין פוליסת הביטוח או אי מתן אפשרות 
לרכוש פוליסת ביטוח ללא כתבי שירות"

* מתוך הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם - תיקון 

של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

לא יושפעו 
עמלות ולא הנחות!

kopellgroup.co.il | *5676 |

סוכנים יקרים,
עדיין לא עובדים איתנו?

לחצו כאן להשארת פרטים

 ונקבע פגישה!

https://bit.ly/2LqGZou
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סוף שנת 2019 היו בישראל כ־3,600,600 ב
כלי רכב מנועיים, מתוכם כ־3,085,300 
כלי רכב פרטיים. מדובר בגידול של 3% 
עולה  כך   .2018 לעומת שנת  הרכב  כלי  במצבת 
שפורסם  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  מדו"ח 

בתחילת השבוע.
נוספו  רכב  כלי  אלף  כ־356  הדו"ח,  פי  על 
וכ־251 אלף נגרעו ממצבת כלי הרכב הפעילים, 
כך שמספר כלי הרכב גדל בכ־105 אלף. 14.2% 
בסולר,  מונעים  המנועיים  הרכב  כלי  מכלל 

וכ־5.4% מכלי הרכב הפרטיים. 
היברידיים  פרטיים  רכב  כלי  כ־175,200  ישנם 
של  עלייה  זוהי  היברידיות.  מוניות   1,642 ועוד 
לעומת  ההיברידיים  הרכב  כלי  במספר  כ־45% 

מספרם בשנת 2018.  
 87.5% היו   2019 בשנת  כי  מהדו"ח  עולה  עוד 

בבעלות  היו  הפרטיים  הרכב  מכלי 
ו־12.5%  ב־2018(    87.1%( פרטית; 
חברות  פרטית:  שאינה  בבעלות  היו 
)לא  חברות   ,7.2%  – )ליסינג(  ְחֵּכר  הְֶ
או  והשכרה   ,4.2% עצמאיים(  כולל 
תיור - 1.1%. יצוין כי רוב כלי הרכב 

היו  פרטית  שאינה  בבעלות  הפרטיים 
כלי רכב חדשים עד גיל 3 שנים. 

גרטי,  ישראל  סו"ב  מסר  בתגובה 
בדוח  "עיון  בלשכה:  אלמנטרי  ביטוח  ועדת  יו"ר 
שאנו  העובדה  את  נוספת  פעם  מלמד  הלמ"ס 
אחר  פעם  עליה  מתריעים  ביטוח  סוכני  בלשכת 
פעם, כי על הכביש נעים היום מאות אלפי רכבים 
שאינם בבעלות פרטית. רכבים אלו בחלקם אינם 
ההקלות  עקב  ביטוח,  חברת  ידי  על  מבוטחים 
מכך,  יוצא  כפועל  הליסינג.  לחברות  הקיימות 

אופן ניהול התביעות בחברות אלו לוקה 
בחסר, בלשון המעטה.  

ההון  שוק  רשות  כי  העת  "הגיעה 
את  לחייב  שלנו  למאבק  תצטרף 
מלא  ביטוח  לערוך  הליסינג  חברות 
ומקיף לרכבים, ולחילופין, יחילו על 
עצמם ציות עצמי להוראות רשות שוק 
ביטוח  תביעות  ניהול  אופן  לעניין  ההון 
רכב ובכך נסיר בעיה כבדה בשוק הרכב, 
כאשר הציבור מוצא את עצמו מעורב בתאונה עם 

חברת ליסינג. 
הביטוח  לחברות  וממליצים  שבים  אנו  "בנוסף, 
לרכבים,  בטיחות  אמצעי  לרכוש  לקוחות  לעודד 
הלקוח  על  ישמור  אשר  דבר  הנחות,  באמצעות 
הסיכון  את  ויקטין  לכביש  עולה  שהוא  בעת 

התעבורתי".

דו"ח הלמ"ס: 12.5% מכלי הרכב בישראל - 
לא בבעלות פרטית

כך לפי דו"ח הלמ"ס על כלי רכב בשיראל בשנת 2019 ⋅ גרטי: "הגיעה העת שרשות שוק ההון תצטרף 
למאבק שלנו לחייב את חברות הליסינג לערוך ביטוח מלא ומקיף לרכבים" < רונית מורגנשטרן

יצא לאור
ביטוח חבויות בישראל 

מאת יעקב קיהל

מהדורה חדשה ומעודכנת
״ביטוח חבויות בישראל״לספרו של יעקב קיהל

הספר נועד להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות על בסיס הפסיקה המשפטית בעבר ובהווה.
הספר, בהוצאת פוליסה, כולל יותר מ-450 עמודים ובמסגרתו נספחים נרחבים, דברי חקיקה, נהלים ונתונים עדכניים להצגת 

נושאי הספר ולתועלת הקורא. הספר מיועד לחתמים, סוכני ביטוח, פרקליטים ומתעניינים בנושא.

פרקי הספר
• הגדרת הסיכון

• הבסיס המשפטי לביטוחי חבויות — אחריות בגין נזק
• מושגי יסוד בביטוחי חבויות — פוליסות לביטוח

• תנאי הפוליסה לביטוח 
• כיסויים וחריגיהם

• ביטוח אחריות מקצועית
• ביטוח אחריות המוצר
• ביטוח חבות מעבידים

• הטיפול בתביעות
• הערות לביטוח משנה

• מעורבות מוסדית בביטוחי חבויות
• נספחים ומקורות

מע”מ  כולל  ש״ח   450 הספר:  מחיר 
למנויי פוליסה: 400 ש״ח כולל מע”מ

לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן

גרטי | צילום: גיא קרן

https://bit.ly/2WIo0ex
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השתלמות ב נערכה  שעבר  רביעי  יום 
מקצועית לסוכני מחוז חיפה והצפון בנושא 
"שימור לקוחות וארגון העסק". בהשתלמות 
מטעם  שונים,  מתחומים  המרצים  מיטב  חלק  לקחו 

המכללה לפיננסים וביטוח. 
במפגש:  השתתפו  הלשכה  מיועצי  מרצים  חמישה 
עבודה  תהליכי  "ייעול  על  שהרצה  למור  דניאל 
באקסל"; יפעת ברעם, יועצת ארגונית שהרצתה על 
ריקלין,  זיו  רו"ח  השירות";  ושיפור  לקוחות  "שימור 
פיננסית,  "בקרה  על  הרצה  איט"  "פיי  חברת  בעלי 
קראוס,  גיל  עו"ד  לעבודה";  וחזרה  חל"ת  דיווחי 
מתמחה בתביעות ביטוח הסביר על "ועדות רפואיות 
ונכות בתקופת הקורונה, והתיישנות תביעות ביטוח"; 
סיפרה  ומאמנת אישית  יועצת עסקית  גילי ראובני, 
על "ארבעת מנופי ההצלחה בתקופת אי הודאות. את 
וחבר  המחוז  יו"ר  אדוני,  מיכה  סו"ב  הנחה  המפגש 

הוועד המנהל. 
לחיות  הולכים  אנו  להיעלם.  הולכת  לא  "הקורונה 
מתכווץ  השוק  לעין  הנראית  בתקופה  איתה.  יחד 
ויתכווץ עוד - ויש צפי למיתון. סוכני הביטוח צריכים 
לצמצם  צריכים  הם  ולכן  בהכנסות  לירידה  להיערך 
לידי  תבוא  בהכנסות  הירידה  עכשיו.  כבר  בהוצאות 
ביטוי בחודשים הקרובים עקב יציאה של עובדים רבים 
לחל"ת, עצמאים שלא כולם יחזרו. אלה שיחזרו יהיו 

בחסרון כיס. פחות כסף בידי הציבור - זה 
פחות ביטוח ופחות עמלות", אמר אדוני.

ברעם דיברה על חשיבות שימור הלקוחות 
לקוחות  ודאות  אי  של  "במצב  הזו:  בעת 

לסמוך  שניתן  מקצועי  ביטוח  בסוכן  יבחרו 
עליו. יחס אישי וזמן תגובה מהיר עם שירות 
מעולה יהפוך את הלקוח להיות לקוח מרוצה 

ונאמן עם שקט נפשי. הלקוח מצפה שנלחם בשבילו".
שגרה  על  לשמור  יש  אלה  "בימים  ריקלין:  רו"ח 
ממשק  באמצעות  מדווחים  החל"ת  את  ביטוחית. 
מייל  באמצעות  ידווחו  קטנים  מעסיקים  מעסיקים. 
לדווח  חובה  חלה  אקסל.  בקובץ  או  הביטוח  לחברת 
מדי חודש; בביטוחי מנהלים יש ריסק זמני לשלושה 
חודשים על חשבון חברת הביטוח, בקרן הפנסיה זה 
חמישה חודשים. אחרי המועד הזה צריך לוודא שיהיה 
הצבירה.  מתוך  או  בתשלום  לעובד,  ביטוחי  כיסוי 
מסמך  שוב  לבצע  צורך  אין  מחל"ת  שחוזר  עובד 

הנמקה".
את  צריך  מתמיד,  יותר  אלה,  "בימים  ראובני: 
בצורה  עסק  ניהול  להצלחה.  המנופים  ארבעת 
אפקטיבית - ניהול עצמי בצורה מיטבית המחייבים 
התייעלות. יש לחזור למכירה אישית על ידי הסוכן 
שאין לה תחליף. לעבור על 20 תיקי לקוחות ביום 
את  לבחון  צריך  הלקוחות.  עם  אישי  קשר  וליצור 

מבלי  ולצמצם  מחדש  האדם  כח  מצבת 
להפוך  יש  המיטבי.  בשירות  לפגוע 
העת  זו  מוכר.  למשרד  המשרד  את 
לצאת מהקיבעון של שמירה על הקיים 

ולהתחיל למכור ביטוחים חדשים".
צריך  רפואית  "לוועדה  קראוס:  עו"ד 
בבעלי  שנעזרים  לאחר  מוכנים  להגיע 
הביטוח  קטנים.  התביעה  סיכויי  אחרת  מקצוע, 
הלאומי האריך אוטומטית את הנכות הזמנית לארבעה 
ועדות  כך.  על  הודעה  קבלת  לוודא  וצריך  חודשים 
רפואיות לא מתקיימות במתכונת הפרונטאלית אלא 
אפשר  מקופחים,  מרגישים  אם  הטלפון.  באמצעות 
לא  והדבר   - פרונטאלית  בדיקה  בעתיד  לקבוע 
ייחשב כערר. בביטוח לאומי התיישנות תביעה היא 
12 חודשים. בנכות כללית אין התיישנות. בתביעת 
ביטוח - שלוש שנים מיום המקרה. בתביעות נזיקיות 
ויכול להוכיח שזה  - 7 שנים. אדם שחלה בקורונה 

קרה בעבודה, יגיש תביעה לביטוח הלאומי".
והתעריפים  במידע  מוצפים  שאנו  "כיוון  למור: 
שונים מחברה לחברה, יש אפשרות באמצעות תוכנת 
וכך  הביטוח  חברות  כל  בין  השוואה  לבצע  אקסל 
שוק  סקר  ביותר.  הטוב  המוצר  את  ללקוח  להציע 
לשיווק  ויעיל  מהיר  כלי  להיות.  שיכול  מהיר  הכי 

ולהגדלת המכירות".

 אדוני | צילום: 
באדיבות השלכה

 הקו הישיר להפניית תאונות: 073-2288250סניפי הרשת: ירושלים | תל אביב | חיפה | נתניה | רעננה | פתח תקווה | אשדוד | חולון

גבירותי ורבותיי

מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר 
אתכם לאורך כל הדרך

מהפח
 

שגריר אתכם לאורך כל הדרך

צו השעה: שימור לקוחות וארגון העסק עם הקורונה
השתלמות ב"זום" שנערכה בשבוע שעבר לסוכני מחוז חיפה והצפון זכתה להצלחה גדולה ⋅ הסוכנים 

נהנו מהרצאות פרקטיות בנושא ייעול תהליכי עבודה, שימור לקוחות ועוד < רונית מורגנשטרן



| 14 במאי 112020  02  02  02  02  02  זרקור לסוכנים

סו"ב: אסף יגר 
סוכנות  ״איכויות  מקבוצת  וחלק  עצמאי  סוכן 

לביטוח״ 

גיל: 48
תפקיד בלשכה: חבר הוועדה לביטוח אלמנטרי

מגורים: חולון

מצב משפחתי: נשוי 2 +בנות, גל )21(, שחר )16(
השכלה: בוגר BA באוניברסיטה הפתוחה במדעי 

החברה - ניהול

ותק: כ־26 שנים
התמחות: כללי־אלמנטר ומתמחה בתחום העסקי
תחביבים: אוהב ועוסק בספורט, במיוחד כדורגל 
ואוהד מלידה את מכבי ת”א; תחביבים נוספים - 

מוזיקה, סרטים וסדרות מתח

תמיד  יותר.  ולעשות  מעט  לדבר  בחיים:  מוטו 
לחשוב חיובי ולענות באיך לפתור בעיות במקום 

לענות שאי אפשר.

איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
ויבין  יקרא  הביטוח  סוכן  שכאשר  חושב  ״אני 

דין  פסקי  ויבין  יקרא  בפוליסה,  הכיסויים  את 

בהדרכות  ישתתף  רלוונטיים, 

אז   - מקצועיות  והשתלמויות 

שסוכן  יבין  הלקוחות  ציבור 

עו"ד,  כמו  מקצוע  זה  ביטוח 

רופא ורו"ח ולא איש מכירות או 

נציג שירות; למעשה הכל תלוי 

בנו״.

הלשכה  של  תפקידה  מה 
בשמירת מעמדו של הסוכן?

מול  לפעול  הלשכה  ״תפקיד 

וועדות  שרים  לרבות  הרשויות, 

למניעת  בכנסת  רלוונטיות 

ומחלישות  שפוגעות  החלטות 

הפסקת  כמו  הסוכן,  מעמד  את 

מכירת ביטוח נסיעות לחו"ל על 

ידי סוכני נסיעות, וממש עכשיו 

מאבק לכניסת חברת אשראי למכירת ביטוח.

בלשכה  האלמנטרית  הוועדה  פעילות  ״בזכות 

מינימום  ויש  תביעות,   2 עם  לקוח  לבטח  ניתן 

פרשנויות בניסוח חוזר אישור קיום ביטוח אחיד. 

והשתלמויות  הדרכות  וכמובן 

מקצועיות לסוכן״.

עצות להצלחה במקצוע לסוכנים 
כמוך. אולי גם על רקע הקורונה?
לאהוב  חשוב  והכי  ״ראשית 

להיות  עושה,  שאתה  מה  את 

רק  ולא  הלקוחות  עם  בקשר 

שאלות  לשאול  החידוש,  לפני 

ייתן  שהמבוטח  לצפות  ולא 

לפעול  צריך,  שאני  המידע  את 

הביטוח  חברות  מול  בנחישות 

בבניית תכנית הביטוח ובטיפול 

אתה  אם  ובמיוחד  בתביעות 

מגיע  שזה  וחושב  מאמין 

למבוטח.

היא  הקורונה  תקופת  ״דווקא 

ההוכחה לחשיבות הסוכן. הסוכן לא יצא לחל”ת. 

בזמן הזה הוא מבצע תקשורת בזום עם הלקוחות 

ועושה התאמות נדרשות במערך הביטוח, ועזרה 

מבחינה תזרימית״.

״תקופת הקורונה היא ההוכחה לחשיבות הסוכן. הסוכן 
לא יצא לחל”ת - הוא המשיך לעבוד למען המבוטחים״

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

בתוקף עד 31.7.20 או עד גמר המלאי 
משלוח חינם עד בית הלקוח בהזמנה של מינימום 199 ₪ 

 הזינו את קוד הקופון: IA-BIG30 ותהנו מ-30% הנחה על הכל! 
WWW.PALPHOT.CO.IL היכנסו לאתר: 

בלעדית לחברי לשכת סוכני הביטוח על כל האתר של פלפוט! 

הנחה 
  30%

יגר | צילום: באדיבות המצולם

https://secure.cardcom.solutions/e/xe2m


מחיר לחברי לשכה:

₪197
+ מע“מ*

להרשמה לחצו כאן

מרצה - דורון הורנפלד,
חבר הוועדה הפנסיונית

נושאי הקורס המרכזיים:

לשלוט במגמה מתוך עוצמה

6 המפתחות 
להצלחה בכל 

משימה

 Mind Set יצירת
של הצלחה עסקית
 Don't fake it -  

just do it

יסודות אומנות 
המכירה גם 

בימי סגר

*מחיר מיוחד עבור חברי הלשכה תקף עד ה-07.05.20
הקורס מותנה לקבוצה של מינימום 30 נרשמים

הקורס כולל 3 מפגשים קבוצתיים און ליין

משך כל מפגש 45 דקות, לאחריו תינתן האפשרות לשאלות ותשובות

11.5.2020 12.5.2020 13.5.2020 | שעה 12:00

https://bit.ly/2Sn3E97
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 על שאלת האחריות בתביעה מול 
חברת ביטוח פלסטינית

עו"ד עדי בן אברהם מסביר את המורכבות של שאלת האחריות כאשר מעורב בתביעת 
ביטוח חובה נפגע פלסטיני, רכב פלסטיני או חברת ביטוח פלסטינית

מתעוררות א תמיד  אשר  השאלות  חת 
אצלי בקורס ללימודי ביטוח רכב חובה 
מעורב  כאשר  האחריות  שאלת  היא 
ביטוח  חברת  או  פלסטיני  רכב  פלסטיני,  נפגע 

פלסטינית. השבוע אספר על מקרה שכזה.
ישראלי נפגע בתאונת דרכים שאירעה בישראל, 
פלסטינית,  חובה  הביטוח  חברת  ישראלי,  הרכב 
נהיגה  רשיון  בעל   - פלסטיני  הפוגע  הנהג 
פלסטיני בתוקף שנהג בישראל ללא היתר מאת 
האחריות?  תוטל  מי  על  השאלה  נשאלת  צה"ל. 
האם על חברת הביטוח הפלסטינית או על קרנית. 
"מבטח"  אינה  היא  כי  טענה  הביטוח  חברת 
כהגדרת הדין הישראלי, וכן כאשר הנהג נכנס עם 
רכבו לשטח ישראל הוא נהג ללא ביטוח. בנוסף, 
בהעדר היתר מטעם צה"ל, הרי דינו של הנהג כדין 
נהג ללא רשיון ולכן גם מהטעם הזה יש לשלול 

את הכיסוי הביטוחי.
קרנית מאידך טענה כי יש להבחין בין נהג ללא 
נהיגה  היתר  ללא  אך  רשיון  בעל  לנהג  רשיון 
לשאלת  רלוונטי  אינו  ההיתר  שכן  בישראל, 
בנוסף, הפוליסה מכסה תאונות  הכיסוי הביטוחי. 
יכולה  לא  הביטוח  וחברת  בישראל  שאירעו 

להתנער מתנאי הפוליסה.

חבות חוזית
בית המשפט סוקר את הדין הקיים וקובע כי חוק 
הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע כי האחריות 
הינה על הנהג לפצות את הנפגע על נזק גוף שנגרם 
מפקודת  נובעת  הביטוח  חברת  של  האחריות  לו. 

ביטוח רכב מנועי ושם גם הוגדר המונח "מבטח". 
במקרה דנן, מדובר על חברת ביטוח פלסטינית 
שאינה "מבטח" כהגדרת פקודת הביטוח. עם זאת 
פקודת הביטוח מתייחסת לחברת ביטוח פלסטינית 
ומחילה את הוראותיה עליהן ביחס לביטוח רכבים 
פלסטיניים. עם זאת, פקודת הביטוח לא מתייחסת 
אך  ישראלים,  לרכבים  פלסטיניות  לפוליסות 
קובע בית המשפט כי אין הדבר אומר שלא ניתן 
להחיל את הפקודה גם במקרים מעין אלו בשינויים 
המחויבים. כלומר, גם אם פקודת הביטוח לא חלה 
על חברת ביטוח פלסטינית הדבר אינו שולל את 

חבותה החוזית. 
חובה  ביטוח  רכש  הפלסטיני  הנהג  בנוסף, 
הביטוח,  פי  על  נהיגתו.  לכיסוי  הביטוח  בחברת 
וכן מחוצה לה ב"אזור  הכיסוי חל בשטחי הרשות 
וכל שטח כבוש  ישראל  ומדינת  הגדה המערבית, 
שמתנהל על ידה". בית המשפט מציין כי אף אם 
אינה  הביטוח  וחברת  חלה,  לא  הביטוח  פקודת 
"מבטח" הרי שניתן לחייב את חברת הביטוח מכוח 
החיוביים  לנוכח  הנהג,  כלפי  החוזית  התחייבותה 
הביטוח  פקודת  פי  על  עצמה  על  לקחה  שהיא 
המחויבים,  בשינויים  ישראלים  לרכבים  ביחס  גם 
למול  ישירה  תביעה  זכות  לנפגע  יש  ובהתאמה 

חברת הביטוח. 

הבחנה בין רשיון להיתר
חברת הביטוח הוסיפה כי לנהג היה רשיון נהיגה 
התרחשה  שהתאונה  וכיוון  בלבד,   A לשטחי 
רשיון  ללא  נהיגה  על  שמדובר  הרי  בישראל, 

פי  על  כי  הביטוח  חברת  הוסיפה  עוד  בתוקף. 
לנהוג  יכול  לא  שכזה  נהג  התעבורה,  תקנות 
ידי  ניתן על  והיתר כזה לא  בישראל ללא היתר 

צה"ל לאותו נהג לכן האחריות הינה על קרנית.
קרנית טענה כי על פי תקנות התעבורה, רשיון 
נהיגה פלסטיני תקף גם בישראל, וכי יש להבחין 
לצרכים  שנועד  היתר  לבין  הנהיגה,  רישיון  בין 
ביטחוניים, ולכן ההיתר או העדר ההיתר לא פוגע 
בכיסוי הביטוחי. בדיון, העיד נציג משרד הרישוי 
מקום  בכל  הרשיון תקף  כי  ציין  הפלסטיני אשר 
בהתאם לדין החל במקום, ולאור תקנות התעבורה 

הרשיון תקף גם בישראל. 
משכך, בית המשפט קובע כי אף בהעדר היתר 
יתרה  הביטוחי.  הכיסוי  את  כדי לשלול  בכך  אין 
מכך מוסיף בית המשפט כי גם אם הנהג היה נפגע 
לא היה מקום לשלול את זכאותו, בהעדר היתר, 

ולכן הדברים נכונים גם ביחס לנפגע. 
תנאי  לאור  כי  המשפט  בית  קובע  לפיכך, 
הפוליסה, וחרף העובדה כי חברת ביטוח פלסטינית 
אינה נחשבת "מבטח", חלה חובה עליה לפצות את 
הנפגע לאור הכיסוי הביטוחי שקיבלה על עצמה 

ואין מקום להטיל את החבות על הקרנית.
"סוכן מקצוען - לומד כל הזמן".

לפרטים נוספים והבהרות ניתן לפנות במייל: 
adi@insurance.org.il

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
ביטוח רן
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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

mailto:adi@insurance.org.il
http://citrine.activetrail.biz/wsl
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 המדריך המלא: כך תקיימו כנס 
וירטואלי מוצלח

סו"ב אשר לוי מסביר איך לתכנן, לערוך ולנהל כנס וירטואלי למאות לקוחות מבלי לצאת מהבית או מהמשרד

מבדלים ס הביטוח  וכני 
מהחברות  עצמם  את 
הישירות וגם אחד מהשני 
הלקוחות.  עם  התקשורת  באופן 
לפתחינו  הביאה  הקורונה  מגיפת 
הזדמנויות שונות. הפעולה הראשונה 
את  לצמצם  זה  עשו  שהלקוחות 
עלויות הביטוח. אנו, כסוכני ביטוח, 
מחויבים להקשיב, לתמוך ולתת עצה 
טובה בתקופה מורכבת זו, וכך עשינו.

צמצמנו  זו שרובינו  בתקופה  דווקא 
הפגישות  וכמות  העובדים,  בכמות 
באופן  פחתו  החדשות  והמכירות 
אילו  לראות  צריך  משמעותי, 
לעינינו  נגלת  חדשות  הזדמנויות 

הם  וכיצד  אלה,  מאתגרים  ברגעים 
יכולים לשמש אותנו גם בעתיד.

מי מאיתנו לא חלם על כנס לכלל לקוחותיו? או 
לחלק מלקוחותיו כגון עצמאים או שכירים? מי לא 
רצה למלא אולם בכמה עשרות )או מאות( לקוחות 
שונים  בתחומים  מומחים  פאנל  להביא  קיימים, 
ולהעניק לקהל הלקוחות ערך מוסף, כזה שיגרום 

לו לדבר עליכם גם הרבה אחרי הכנס? 
ואנחנו   ,ZOOMעידן הקורונה הביא איתו את ה־
נפלאות  גילינו את  לביטוח"  סוכנות  לוי  ב"אשר 
לנו  שניתן  לרעיון  וכפיתוח  מהתחלה,  כבר  הזום 
על ידי חברת מגדל החלטנו לעשות כנס וירטואלי 

ללקוחותינו.

ארגז כלים דיגיטליים
מסגרות  אלפי  מבטחת  שלנו  הביטוח  סוכנות 
מגפת  שעקב  0־6  בגילאי  לילדים  חינוכיות 
כיצד  לכולם  ברור  אחת.  בבת  נסגרו  הקורונה 
גם  וכמובן  הגנים,  בעלי  על  משפיע  כזה  אירוע 

עלינו כסוכנות המטפלת בלקוחות אלו. 
לאחר ההלם הראשוני, החלטנו להרים את הכפפה 
הכלים  עם  ללקוחותינו  ישיר  באופן  ופנינו 
פאנל  ויצרנו  לרשותנו,  שעומדים  הדיגיטליים 
מומחים לכל מה שכואב בתקופה זאת, החל מחשש 
יעוץ  לגן,  כשיגיעו  בקורונה  ילדים  מהידבקויות 
ארגוני,  יעוץ  עבודה,  ודיני  חוזים  על  משפטי 

חסכונות וכמובן נושא הביטוח.
פרסום הכנס תפס תאוצה והפך ל־4 כנסים לקהלי 

הלקוחות שלנו )ארגוני גנים ומעונות יום, מנהלי 
שכירים(.  ועובדים  עצמאי  עסק  בעלי  צהרונים, 
אלו,  בכנסים  שהשתתפו  לקוחות  ל־400  קרוב 

ולמדנו מהם המון.
הדיברות  עשרת  את  לכם  לתת  רוצה  אני 
ליצירת כנס וירטואלי, מבלי לצאת מהבית:

רוצים  אתם  לקוחות  פלח  לאיזה  תחליטו   .1
להתאים את הכנס - זכרו שצרכי הלקוחות שלכם 

שונים.
רק  ולא  ללקוחות  שכואבים  במקומות  תגעו   .2

לכם, ובקשו שישלחו שאלות מראש.
3. תבחרו את הנושאים שאתם רוצים לדבר עליהם 
לדבר  חייבים  לא   - הפאנל  חברי  את  והתאימו 
רק על ביטוח. גם פסיכולוג, יועץ מס או יועצת 
ארגונית יכולים לגרום לאנשים לצאת מהקופסה 

וככה  שונה,  פרספקטיבה  ולקבל 
הכנס גם לא נראה מכירתי מדי.

לפרסום  תקציב  תקדישו   .4
היום  נמצאים  כולם   - בפייסבוק 
יותר  אפילו  החברתית,  במדיה 
שקל  200־300  של  תקציב  מפעם. 
יכול להביא את הכנס שלכם לכמה 
קיימים  לקוחות  של  עיניים  אלפי 

ופוטנציאליים.
מערכת  את  להכיר  זמן  תקדישו   .5
מעט  לא  לזום  יש   -  zoomה־
צ'אט  מסך,  שיתוף  )כמו  אפשרויות 
והקלטה(. חשוב ללמוד אותם מבעוד 
בצורה  הכנס  את  לנהל  כדי  מועד 

מקצועית ועם מינימום תקלות.
- תזכרו שהקשב של  זמנים  נהלו   .6
כל  עם  ציפיות  תאמו  מוגבל.  הקהל 
הנושאים  מהם  לדעת  ובקשו  מראש  פאנל  חבר 

עליהם הוא מתכוון לדבר.
7. ניהול והנחיה - יש למנות מנהל אחראי לזום 
לקוחות,  יציאת  לקוחות,  כניסת  אחרי  שיעקוב 
קריאת שאלות, עמידה בלוח זמנים, הזמנת חברי 
המפגש,  במהלך  לשיחה  נקודות  הוספת  הפאנל, 

ריכוז התשובות וכו.
משאלות  תפחדו  אל   - משאלות  לפחד  לא   .8
קשות של לקוחות, תעמדו מולם והם יעריכו זאת, 
גם אם אין לכם תשובות להכל, ביום שאחרי הם 

יעריכו שהקשבתם להם.
פרסמתם   - לפעולה  ותניעו  סיכום  תוציאו   .9
הרבה  דיברתם  כולם,  את  כינסתם  הכנס,  את 
להישאר  לנו  חשוב  דבר  של  בסופו  חכמה.  דברי 
וכמובן  קיימים  לקוחות  על  לשמור  בתודעה, 
)לא ארוך( לכנס  להגדיל מכירות. הוציאו סיכום 
והניעו  החשובות  הנקודות  את  סכמו  שלכם. 
פרטים  השארת  קשר,  )יצירת  לפעולה  אנשים 

לבדיקת תיק וכד'(.
10. היום שאחרי: הלקוחות למדו שיש דרך נוספת 

להיפגש ולקבל שירות, וגם ראו אותכם.
חדשים  וכלים  יתרונות  מעט  לא  יש  לסיכום, 
כדי  כאן  חלקם  האחרונים.  בחודשיים  שגילינו 

להישאר. נצלו אותם בחוכמה.

סוכנות  לוי  "אשר  של  הבעלים  הוא  הכותב 
לביטוח" וחבר מחוז ירושלים בלשכה לוי
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 חשוב להישאר בתודעה, 
לשמור על לקוחות 

קיימים וכמובן להגדיל 
מכירות. סכמו את הנקודות 

החשובות מהכנס שלכם 
והניעו אנשים לפעולה

 shutterstock :לא חייבים לדבר רק על ביטוח | צילום
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 על משמעותם של שיתופי הפעולה 
בין סוכני הביטוח

 במציאות התובענית והאינטנסיבית שבה אנחנו חיים, נדרשים סוכני הביטוח למיומנות וידע בתחומים 
רבים. יש גם משמעות מיוחדת לשיתופי פעולה והתמקצעות בתחומים מסוימים < סו"ב ורדה לבקוביץ'

חד מהתחומים בו ניתן ואף כדאי לערוך א
שיתופי פעולה ולהתמקצע ככל שניתן 
הוא ניהול תביעות ביטוח. יישוב תביעה 
הבריאות  ובענפי  בכלל,  בביטוח,  זכויות  ומיצוי 
לשלוט  הסוכן  את  מחייבים  בפרט,  והסיעוד 
באפשרויות  גם  אלא  הפוליסות,  בתנאי  רק  לא 
בניית  לאופן  שנבחר.  הטיפול  ומשמעות  הטיפול 
תיק התביעה וניהול התהליך יש חשיבות עצומה 
בסיכויי ההצלחה וביכולת למצות באופן המיטבי 
מקבל  שהוא  ולהבטיח  המבוטח  של  זכויותיו  את 

את מלוא התגמולים להם הוא זכאי. 
"עולם  חברת  בעלי  פועלים  זו,  הבנה  מתוך 
בתחומי  זכויות  מימוש  בתחום  הבריאות" 
הבריאות והסיעוד ועומדים לרשות סוכני הביטוח 
ומבוטחיהם. ורדה לבקוביץ, יואל זיו וגבי נקבלי 
בתחומי  בישראל  מהמובילים  למומחים  נחשבים 
"עולם  בבעלותם  והחברה  והסיעוד  הבריאות 
והמבוטחים  הסוכנים  לציבור  מנגישה  הבריאות" 
כי  להבטיח  מנת  על  שלהם  והניסיון  הידע  את 
מקצועי,  הגון,  איכותי,  לטיפול  זוכים  המבוטחים 
חיתום  תנאי  ובהן  שונות  בסוגיות  ויעיל  מהיר 
שונות  מקצועיות  שאלות  לביטוח,  והצטרפות 
כן,  כמו  זכויות.  ומימוש  טיפול בתביעות  וכמובן 
מקיימת החברה שלל הדרכות וקורסים מקצועיים 

ובקונספט חדשני, ייחודי ושונה מהקיים בשוק. 
שיתוף פעולה מסוג זה בין סוכן ביטוח לבין גוף 
המתמחה בתחומים אלה לא רק שמבטיח טיפול טוב 
ושביעות רצון גבוהה מצד המבוטחים, אלא גם מחזק 
את מרכזיותו וחשיבותו של הסוכן בעיני המבוטחים. 

מומחיות גבוהה
ופורה  מוצלח  פעולה  לשיתוף  מצוינת  דוגמה 
ע.ב., מבוטח של סוכנת  היא סיפור של  זה  מסוג 
הביטוח שוש כהן גנון ואביו ר'. בפוסט שפרסמה 
תהליך  הפעולה,  שיתוף  על  מספרת  היא  שוש 
לשביעות  שהושגה  המצוינת  והתוצאה  הטיפול 

רצון כל הצדדים:
"ע.ב. הוא עו"ד במקצועו המבוטח אצל שוש כהן 
לתביעת  בנוגע  לשוש  פנה  הוא  פוליסות.  במספר 
לחייו  ה־70  בשנות  הנמצא  ר'  אביו  עבור  סיעוד 
וחולה במספר מחלות. בבדיקה שערכתי, הבנתי כי 
מצבו של האב גבולי בכל הנוגע לעמידתו בתנאי 
הדורשת  מורכבת  בתביעה  מדובר  וכי  הפוליסה 

מומחיות גבוהה.
לקחו  שמיד  הבריאות  עולם  לאנשי  "פניתי 
הבן,  עם  שוחחו  הם  התביעה.  ניהול  על  אחריות 
פוליסות  שלוש  ואיתרו  הטיפול  בתהליך  התחילו 

נוספות שבני המשפחה כלל לא היו מודעים לקיומן. 
התביעה,  תהליכי  בכל  טיפלו  הבריאות  "עולם 
תוך שהם שומרים על קשר רציף עם ע', מנחים, 
להתקדמות  בנוגע  אותו  ומיידעים  מכווינים 
התהליך ולצפוי לקרות. מעבר לטיפול המקצועי 
התביעה  תיק  של  והמקצועית  הנכונה  ולבניה 
והמסמכים, הם העניקו למבוטח ולבנו שקט נפשי, 
חסכו מהם את הבירוקרטיה וההתנהלות המתישה 
מול חברות הביטוח ונתנו להם ולי תחושה מבוססת 

שאנחנו בידיים טובות. 
מכוח  תביעות  לר'  אושרו  תהליך,  של  "בסופו 
חברות  וב־3  שונים  מסוגים  סיעוד  פוליסות   4
ביטוח שונות. התביעות לא רק שאושרו במלואן, 
לבצע  נדרש  שהוא  ותוך  רטרואקטיבית  אף  אלא 
התביעות.  כל  עבור  בלבד  אחת  תפקוד  הערכת 
ר' זכה לקבל סכום חד פעמי בגובה עשרות אלפי 
חודשית  גמלה  ובנוסף  עבר  תקופת  בגין  שקלים 

של 18,000 שקל מכאן והלאה.
"כמובן שהלקוחות היו מלאי תודה ושבעי רצון 
מהתהליך, ההתנהלות וכמובן מהתוצאה המצוינת. 
בשיתופי  מאמינה  אני  ותיקה  ביטוח  כסוכנת 
לדעת  צריך  מאיתנו  ואחת  אחד  כל  וכי  פעולה 

להיעזר באנשי מקצוע. 
מצוינים  שותפים  הבריאות  בעולם  "מצאתי 
את  ולחזק  לי  לסייע  ושיכולים  אותי  שמחזקים 
זה  מסוג  תביעות  ניהול  מבוטחיי.  מול  מעמדי 
ובאופן  גבוהות  והבנה  מקצועית  מיומנות  מצריך 
"עולם  אנשי  מולי,  המבוטחים.  מול  טיפולם 
הבריאות" הוכיחו כי הם הכתובת הנכונה על מנת 
עבור  הזכויות  את  ביותר  הטובה  בצורה  למצות 
מבוטחינו וכי הם יודעים לעשות זאת במקצועיות, 

אדיבות, שקיפות, הגינות וסבלנות". 

הכותבת היא שותפה מייסדת ב"עולם הבריאות"

צילום מסך מתוך עמוד הפייסבוק של שוש כהן גנון
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 ההלוואה הטובה בעיר – מדוע 
לא מדברים עליה? 

CLU ,סו"ב יעקב נאור >

אחר פרסום המאמר הראשון ב־23.4.2020 ל
נלהבות  תגובות  עשרות  התקבלו 
מאנשי מקצוע וקוראים מן השורה אשר 
ויש  נגע במקומות הנכונים  הוכיחו שאכן הנושא 
אלטרנטיבה מצוינת לבנקים גם בתחום הכי חזק 

שלהם – הלוואות.
קראו  מעטים,  לא  והם  הבנקאים,  חברי  גם 
ויציב  ובקול שקט לחשו באוזני שאכן הכל אמת 
להלוואות  אמיתית  תשובה  באמת  לבנקים  ואין 
מאפשר  הפנסיוני  הביטוח  שעולם  המצוינות 

לקחת.
אני מבקש להדגיש הפעם שתי תגובות יוצאות 
דופן של בנקאים שלא הסכימו עם הנאמר ומצאו 
סיבות מעניינות לדחות את היתרונות של לקיחת 
הלוואה מקופות גמל והשתלמות בהשוואה לאלה 

הקיימים בבנקים. להלן התגובות החריגות:
מקרן  הלוואה  לקבל  זכאי  אחד  כל  "לא   .1
ההשתלמות שלו ורוב האנשים נדחים בבדיקת 

בי.די.אי".
מקרן  הלוואה  נכונה.  ולא  מוזרה  מעט  טענה 
מתוקף  לעמיתים  המוקנית  זכות  היא  השתלמות 
עצמה.  הקרן  היא  להלוואה  הבטוחה  תקנות. 
מיסודו.  מופרך  בי.די.אי  בדיקות  עניין  לפיכך, 
הצרכני  והאשראי  הנאותות  שבדיקות  גם  מה 
הקיימות בבנקים, כולל נושא הביטחונות, עולים 
ההשתלמות,  בקרן  המבוקש  על  שיעור  לאין 
מעבר  בטוחות  נדרשות  לא  בעצם  שם  למשל, 
כ-3%  ישנם  זאת,  למרות  בקרן.  ולוותק  לצבירה 
גם  בי.די.אי  בבדיקות  המסורבים  מהעמיתים 

בקרנות ההשתלמות וגם בקופות הגמל. 
נתוני  שירות  חוק  לתוקף  נכנס   2004 בשנת 
אחרי  ומפורט  מסודר  מעקב  שמאפשר  אשראי 
התנהלותו של כל אדם פרטי בהיבט אחד חשוב: 
האם הוא עומד בתשלום ההתחייבויות שלקח על 
עצמו. החברה שעוסקת באיסוף נתוני האשראי היא 
ביזנס דאטה ישראל בי.די.אי. דוח האשראי שלה 
המעניקים אשראי במשק לאשר  לגופים  מאפשר 
משכנתאות  הלוואות  לסוגי  בקשות  לדחות  או 
בי.די. בדוח  השימוש  ואכן  אשראי.  אפיקי  ושאר 
אי נעשה גם בקרנות ההשתלמות ובקופות הגמל.

שדוח  לקוחות  של  זניח  באחוז  מדובר  כאמור, 
מאפשר  ואינו  שלילי  הוא  שלהם  האשראי  נתוני 
גם קבלת הלוואה בקופת גמל או קרן השתלמות 
ואם שם זה לא ניתן אז בבנקים על אחת כמה וכמה 

שלא.
שלי?  מכספי  הלוואה  לקבל  הטעם  "מה   .2
נזיל תוכל  לך כסף  יש  - אם  הפתרון של הבנק 

לבצע הפקדה בבנק בפיקדון לטווח ארוך ולקבל 
בריבית  ההפקדה  מגובה   90% בגובה  הלוואה 
של פריים מינוס 0.25%, ללא הוצאות נלוות ועם 

תשואה מובטחת".
כסף  בידי  יש  אם  לטעמי.  שגויה  זו  טענה  גם 
מזומן, מדוע שאפקיד אותו בבנק לטווח ארוך ולא 
אעשה בו שימוש? האם הריבית שהבנק נותן כל כך 
אטרקטיבית? התשובה היא - כמובן שלא. הריבית 
המוצעת בבנקים לפיקדונות האלה נעה בין 0.7% 
ל־0.9% לשנה במקרה הטוב. נכון שריבית זו הינה 
למשל,  השתלמות,  לקרן  בהשוואה  אך  מובטחת 
שם מדובר אומנם בתשואה לא מובטחת אך לאורך 
גבוהה  אלה  בקרנות  הממוצעת  התשואה  שנים 

כמעט פי 7־9 מהריבית בבנק.
הטענה גם משווה מוצרים שאינם ברי השוואה. 
לא ניתן להשוות מוצרי ביטוח פנסיוני לתוכנית 
מכספו  להפקיד  הלקוח  נדרש  שם  בבנק  הונית 
השתלמות  וקרנות  גמל  קופות  בנקאי.  לפיקדון 
מעסיק  הפקדות של  ידי  על  שנים  לאורך  נבנות 

רוב  ובפועל  בשכיר(  מדובר  )כאשר  יחד  ועובד 
הכסף מושקע על ידי המעסיק ולא על ידי העובד. 
וזיכוי  לניכוי  הנ"ל מוכרות במס הכנסה  הקופות 
האם  הבנקאים.  בפיקדונות  קיימים  לא  שכמובן 
והשתלמות  גמל  קופות  לפתוח  הדעת  על  יעלה 

על ידי הפקדה חד פעמית לצורך קבלת הלוואה?
במוצר  שמדובר  הבנקאית  הטענה  לפיכך, 
ומצביעה  מציאותית  ואינה  שגויה  הינה  תחליפי 
לשמע  הבנקאית  למערכת  שנגרם  שקט  אי  על 
יותר  טובה  אלטרנטיבה  למצוא  שניתן  הרעיון 

להלוואות מאשר אצלם.

סיכום
למוצרי  הבנקאים  הפיקדונות  בין  להשוות  אין 
הביטוח פנסיוני. האופציה לקבלת הלוואה ניתנת 
בעולם הביטוח הפנסיוני כמוצר נלווה בתוכניות 
קיימות אשר גם כך אנו מקימים ומפקידים לצורך 
החסכון הפנסיוני שלנו, ללא קשר לרעיון לקיחת 
מאוד  משתלם  בונוס  כלל  בדרך  המהווה  הלוואה 

כפי שתראו להלן.

ידי  על  מנוהלות  וההשתלמות  הגמל  קופות 
חברות ניהול. במידה והחלטנו לקחת הלוואה מקרן 
חברת  ידי  על  לנו  ניתנים  הכספים  שבבעלותנו 
הניהול מבלי לגעת בחסכון המצטבר שלנו בקרן. 
תשואה  לשאת  ממשיכה  שהקרן  היא  המשמעות 
בדרך כלל בין 5% ל־7% בשנה בממוצע בגין כל 
כספי הקרן ללא שום קשר להלוואה שניתנה על 

ידי חברת הניהול.
כספי הצבירה אמנם משמשים כבטוחה, אך ניהול 
קיימת  לא  כאילו  העת  כל  נעשה  החסכון  כספי 

הלוואה בגין כספים אלה.

דוגמה
צבירה בקרן השתלמות נזילה - 100 אלף שקל. 
האופציות העומדות בפנינו: פדיון הקרן או לקיחת 

הלוואה בגובה 80% מהצבירה. 
חברת  ידי  על  שניתנת  הלוואה  לקבל  בחרנו 
הניהול בגובה של 80 אלף שקל בריבית של פריים 
שנים.   7 למשך  לשנה   1.1% כיום   ,0.5% מינוס 
ולפרוע  5 שנים  הקרן לאחר  החלטנו לפדות את 

ההלוואה כאמור ללא קנסות.
עלות הריבית בגין ההלוואה לשנה - 880 שקל 
ריבית  תשלום  כלומר  בלון,  בתנאי  שמשולמת 
בלבד מדי חודש. החזר הקרן נעשה בסוף תקופה 
בהנחת תשואה של 5% לשנה  הקופה.  בפדיון  או 

בלבד הרווח בקרן 5,000 שקל לשנה.
יתרת הצבירה נטו לאחר 5 שנים 123,230 שקל. 
ההלוואה(.  של  הריבית   תשלומי  ניכוי  )לאחר 
 5 לאחר  שקל   23,230 ההלוואה  מלקיחת  הרווח 

שנים.

הערות:
הסכומים מעוגלים; לא נגענו בקרן ההשתלמות 
וקיבלנו  הקופה  פדיון  במקום  הלוואה  לקחנו   -
אוצר  לאחר 5 שנים; החישובים בהנחה שהתשואה 
את  תגדיל  יותר  גבוהה  תשואה   - שנה  כל   5%

הרווח תשואה נמוכה יותר תקטין אותו.
לצורך ההשוואה - אילו היינו לוקחים את אותה 
הלוואה של 80 אלף שקל בבנק בריבית "מצוינת" 
של 5% בשנה, הרווח שלנו היה מצטמצם ל־5,000 
שקל בלבד במקום 23,230 שקל מקרן ההשתלמות.
עדיפה   - כזו  אופציה  יש  אם  ברורה:  המסקנה 
גמל  בקופת  או  השתלמות  בקרן  הלוואה  לקיחת 

על פני כל אלטרנטיבה אחרת.

הכותב הוא מנהל מקצועי בהראל קופות גמל 
והשתלמות לשעבר

אין לבנקים תשובה אמיתית 
להלוואות המצוינות שעולם 

הביטוח הפנסיוני מאפשר
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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
סוכנות לביטוח בחיפה בעלת תשתית ויכולות 

מעוניינת  לצרף סוכן פעיל בכל תחומים תמיר 
tamirm1@017.net.il  0505580688

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.

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערה של משפחת קורין על 
מותו של חבר הלשכה לשעבר

 יצחק קורין 
ז"ל 

שלא תדעו עוד צער

ארגון הרגולטורים של 
הביטוח פועל נגד תביעות 

לכיסוי נזקי הקורונה

ארגון הבינלאומי של הרגולטורים והמפקחים על הביטוח )IAIS( ה
תביעות  רטרואקטיבית  יכסו  הביטוח  הבקשה שחברות  נגד  יוצא 
על הפסדים שנגרמו ממגפת הקורונה. זאת למרות שאין כיסוי בפוליסות 

הביטוח למקרים של מגפה.
בהודעה שפרסם הארגון נגד גל התביעות נאמר כי “במקרים האלה, 
הפרמיות  במרכיבי  נכללו  לא  זה  מסוג  תביעות  עלות  של  התמחור 
לשלם  המבטחים  חיוב  האלה.  הביטוחים  עבור  שילמו  שהמבוטחים 
יכולתם  את  ויערער  המבטחים  ליציבות  סיכונים  יצור  אלה  תביעות 

לשלם תביעות אחרות”.
IAIS מזהיר כי “היוזמות להכריח את המבטחים לכבד תביעות בגין 
נזקים שנגרמו בשל הקורונה יסכנו את ההגנה על בעל פוליסת הביטוח 

ויסכנו את היציבות הפיננסית של חברות הביטוח”.
ארגון הרגולטורים מוסיף בהודעתו, ש”כאשר סיכוני מגפות מכוסים 
על ידי פוליסת הביטוח, המבטחים צרכים לשלם תביעות אלה במהירות 
עסקים  על  להגן  יוזמות  יעודד  הארגון  זאת,  עם  יחד  יעילה”.  ובצורה 
ברמה  כאלה  לדיונים  שותף  ויהיה  כמגפות,  סיכונים  נגד  ואנשים 

הבינלאומית.

סיכום ביניים: הפסדי 
חברות הביטוח בשל 

מגפת הקורונה

ברות הביטוח הגדולות בעולם סיימו את הרבעון הראשון ח
של 2020 בהפסדים בשל מגפת הקורונה. גם חלק מחברות 
לנגיף  המתייחסות  תביעות  לכיסוי  הפרשות  ביצעו  הביטוח 

הקורונה.
מיליון   973 של  הפסד  על  דיווחה  רי  מיונק  המשנה  מבטחת 
אירו ברבעון הראשון של השנה, כאשר 800 מיליון אירו נובעים 
מביטול אירועים בשל מגפת הקורונה. מסתבר שההשקעות של 

החברה היו רווחיות למרות הטלטלות בשוק ההון.
חברת אליאנץ’, המבטחת הגדולה באירופה, דיווחה  שברבעון 
ירד ב־23% ל־2.3 מיליארד  הראשון של השנה הרווח התפעולי 

אירו, והרווח הנקי ירד ב־30% ל־1.4 מיליארד אירו.
הראשון  דיווחה שברבעון  באפט  וורן  ברקשייר האת’וויי של 

של השנה ספגה הפסד של 489 מיליון דולר בביטוחי משנה. 
דולר  מיליון   225 של  הפסד  רשמה  רי  סוויס  המשנה  מבטחת 
דולר  מיליון   429 של  רווח  לעומת  השנה,  של  הראשון  ברבעון 
ב־2019 בשל מגפת הקורונה. החברה גם ביצעה הפרשה של 223 

מיליון דולר לכיסוי תביעות המתייחסות למגפת הקורונה.

mailto:nave@dolfin-ins.co.il

