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ביטוח ופיננסים

יוצאים לדרך
הכל על הרפורמה בביטוחי 

תאונות אישיות, שכוללת 
פוליסה דו־שנתית, שיפור 

הכיסוי הביטוחי ועוד < עמ' 3

השפעת הקורונה
רו"ח אורנה צח בטור מיוחד: 

כך תתמודדו עם הקושי 
 שנוצר בתשלומי המיסים

< עמ' 16

"הטיפ שלי"
השבוע במדור החדש - יועצי הלשכה 
עם טיפים מעשיים בתחומים: שימור 

לקוחות, ייעול תהליכי עבודה 
והישגיות אישית ועסקית < עמ' 10,8

 המאבק 
בכניסת חברות 

האשראי לענף 

הביטוח

"אנחנו לא נוותר. נמשיך 
להלחם בכל החזיתות"

 חרף ההתנגדויות ובקשת הלשכה - הממונה על שוק ההון העניק רישיון עיסוק 
 בביטוח לחברת כרטיסי האשראי MAX • לדברי נשיא הלשכה, חברי כנסת וגורמים 

 נוספים בענף, הדבר נעשה בחטף וללא כל בדיקה מעמיקה, תוך התעלמות 
 מההתנגדויות שעלו בדיון שנערך בנושא בוועדת הכספים • הלשכה תגיש 

בימים הקרובים תביעה לביטול ההחלטה לבית המשפט לעניינים מנהליים < עמ' 2
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חדשות | המאבק בכניסת חברות האשראי לענף הביטוח

פונים לדרך משפטית: הלשכה תגיש 
תביעה לביטול החלטת הממונה לאשר 

MAXרישיון סוכנות ביטוח ל־
במקביל להליך המשפטי - הצעת החוק של ח"כ מיקי זוהר למנוע כניסת חברות 

האשראי לענף הביטוח הוגשה לאישור ועדת השרים לענייני חקיקה. ח"כ זוהר: 
"שחברות האשראי לא ייערכו לכניסתן לשוק" < רונית מורגנשטרן

ביטוח 
ופיננסים

בימים ל תגיש  ביטוח  סוכני  שכת 
המשפט  לבית  תביעה  הקרובים 
לבטל  במטרה  מנהליים  לעניינים 
לאשר  ההון  שוק  על  הממונה  החלטת  את 
כרטיסי  לחברת  ביטוח  סוכנות  רישיון 

האשראי "מקס".
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר 
על  השבוע  שני  ביום  חתם  ברקת,  משה 
רישיון סוכנות ביטוח לחברת "מקס", וזאת 
למרות התנגדות ועדת הכספים של הכנסת, 
חברי כנסת וארגוני עצמאים ולאחר מאבק 

ארוך של לשכת סוכני ביטוח.
אמר  רוזנפלד  ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא 

ברקת  הפתיעה,  לא  "ההחלטה  בתגובה: 
מעל  שרשם  וכפי  מטרה  ממוקד  היה 
מזמן,  החלטתו  קיבל  העיתונים  כותרות 

הרשות  התהליכים שנעשו מטעם  ושאר  השימוע 
חד  באופן  ייפגע  הציבור  עין,  למרעית  רק  היו 
משמעי וזאת אמרו לו גם מובילי הדעה בישראל 
וגם נבחרי הציבור. עודף הסמכויות המצויות בידי 

לא  אנחנו  לכן  אזרח.  כל  להדאיג  צריך  ממונה 
המאבק,  של  הבאים  לשלבים  ונעבור  כאן  נעצור 
תקשורתי  פוליטי,   – חזיתות  בשלוש  שיתבצע 

ומשפטי. אנחנו לא נוותר".
המשפטי  היועץ  אברהם,  בן  עדי  עו"ד  לדברי 
עו"ד  משרד  בידי  תוגש  התביעה  הלשכה,  של 
יגאל ארנון ושות', שאת שירותיו שכרה הלשכה 
מגישה  "הלשכה  בסוגיה:  מאבקה  בתחילת  עוד 
והשגגה  העוול  את  לתקן  במטרה  התביעה  את 
לכל  ובניגוד  הזו  בעת  דווקא  הממונה,  בהחלטת 
הטיעונים והטעמים שהצגנו, בהם חוות דעת של 

והכלכלה,  הביטוח  בעולם  שם  בעל  פרופסורים 
ובראשם פגיעה קשה הצפויה לציבור", אומר עו"ד 
בן אברהם ומוסיף: "אנחנו מקווים שבית המשפט 
ויוביל  הממונה  החלטת  שיצרה  העוול  את  יתקן 
למצב שבו מבוטחים יוכלו לקבל שירות מקצועי 

וראוי בעולם הביטוח".

החלטה חסרת אחריות
)ליכוד(, הודיע מיד עם פרסום  זוהר  מיקי  ח"כ 
הכנסת,  ועדת  יו״ר  עם  סיכם  כי  ברקת,  החלטת 
ח"כ איתן גינזבורג, על העלאת הצעת החוק שלו 
הביטוח  לענף  האשראי  חברות  כניסת  למניעת 
השרים  ועדת  של  הקרובה  בישיבתה  לאישור 
שר  עם  מתואם  הנושא  לדבריו,  חקיקה.  לענייני 

האוצר ישראל כץ.
מסכנת  הממונה  של  האחריות  חסרת  "החלטתו 
דווקא  קטנים  בעסקים  ופוגעת  הביטוח  ענף  את 
בזמן משבר הקורונה", טוען ח"כ זוהר ומוסיף: "אני 
לכניסתן  להיערך  שלא  האשראי  לחברות  קורא 

לשוק ולהימנע מהוצאות". 
על  הקפידה  היא  כי  נמסר  ההון  שוק  מרשות 
תוך  החברה  פעילות  את  שיאפשר  מתווה  יצירת 
במידע  השימוש  לגבי  ראויים  איזונים  קביעת 
והגברת האובייקטיביות של סוכנות הביטוח. כך 
למשל, סוכנות הביטוח תעבור לעבוד במודל של 

סוכן אובייקטיבי באופן מדורג, כך שתקבל עמלה 
אחידה לאותו מוצר ביטוח ותעבוד עם מספר רב 

של חברות ביטוח.
לא  הביטוח  סוכנות  הראשון,  הפעילות  בשלב 
טווח  ארוך  חיסכון  בתחום  מוצרים  לשווק  תוכל 
לחו"ל(.  נסיעות  ביטוח  )למעט  בריאות  וביטוחי 
סוכן  של  במודל  פעילותה  לתחילת  עד  בנוסף, 
אובייקטיבי, הסוכנות לא תוכל להשתמש במידע 

הקיים בחברת מקס פיננסים, למעט פרטי לקוח.
כרטיסי  חברות  של  "כניסתן  ברקת:  לדברי 
התחרות  להגברת  להערכתנו  תוביל  האשראי 

בענף הביטוח, לקידום החדשנות ולשיפור בשירות 
הניתן למבוטחים. יצרנו תנאים שיאפשרו כניסה 
בפרט,  ראויה.  זהירות  תוך  ומידתית  מדורגת 
פי  סוכנויות הביטוח על  יפעלו  בו  בטווח הארוך 
ורק  אך  מחויב  שיהיה  האובייקטיבי  הסוכן  מודל 
עמלה  המשלמות  ביטוח  לחברות  ולא  ללקוחות 

גבוהה יותר".

רוזנפלד, בן אברהם, זוהר וברקת | צילום: גיא קרן, לעמ, ודוברות הכנסת

יועמ"ש הלשכה: "הלשכה 
מגישה את התביעה במטרה 

לתקן את העוול והשגגה 
בהחלטת הממונה"

רוזנפלד: "עודף הסמכויות 
המצויות בידי ממונה צריך 

להדאיג כל אזרח"
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ביטוח ה ההון,  שוק  על  ממונה 
פרסם  ברקת,  משה  ד"ר  וחיסכון 
המסדירות  מחייבות  הוראות 
לראשונה את ענף ביטוח תאונות אישיות, 
בשנים  שעלו  הרבים  הכשלים  רקע  על 

האחרונות בביטוח זה.
מהרשות נמסר כי ביטוח תאונות אישיות 
בסכום  כספי  פיצוי  למבוטח  מבטיח 
נזקים  של  במקרה  הצירוף  במועד  שנקבע 
שנגרמו למבוטח כתוצאה מתאונה. בשנים 
אישיות  תאונות  ביטוחי  שווקו  האחרונות 
הביטוח  חברות  ידי  על  נרחבים  בהיקפים 
אף  ולעיתים  אגרסיביות  שיווק  בשיטות 

מטעות. 
הפוליסות החדשות יכללו כיסויי למוות, 
נכות, אשפוז, שברים וימי החלמה, כיסויים 
שיבטיחו מענה הולם למבוטח בקרות מקרה 

נמכרות  בו  היום  למצב  בניגוד  וזאת  ביטוח, 
לעיתים פוליסות מצומצמות, הכוללות פיצוי רק 

במקרי מוות ונכות מתאונה.
רבים  חריגים  כוללות  כיום  הפוליסות  בנוסף, 
שתביעות  לכך  שמובילות  קטנות"  ו"אותיות 
במלואן.  משולמות  לא  או  נדחות  רבים  מבוטחים 
למונח  רחבה  הגדרה  נקבעה  ההוראות  במסגרת 
והוסרו  השונים  הכיסויים  תנאי  שופרו  "תאונה", 
חריגים שנלוו להגדרת תאונה ולכיסויים בפוליסה. 
יהיו  החדשות  שהפוליסות  יבטיחו  אלו  שיפורים 

רחבות יותר וישלמו עבור מקרים רבים יותר.

אסדרת הענף 
ההון  שוק  רשות  פעלה  אלו  כשלים  נוכח 
התאונות  ביטוח  בתחום  האחרונות  בשנים  רבות 
פניות  ובירור  ביקורות  עריכת  לרבות  האישיות, 
ציבור. ההוראות שמתפרסמות היום משלימות את 

אסדרת ענף ביטוח תאונות אישיות באופן מקיף.
הליך  להבטיח  שמטרתן  החדשות,  ההוראות 
מכירה הוגן לצד כיסוי ביטוחי ראוי, נוגעות באופן 
מצירוף  החל  בתחום,  ההיבטים  במכלול  מקיף 

מועמד לביטוח וכלה ביישוב התביעה:
• מכירת הפוליסה תתבצע על ידי בעל רישיון 
נכנסת  זו  הוראה  ביטוח.  חברת  או  ביטוח  סוכן   -

לתוקפה החל מהיום.
 - שיפור הצירוף לפוליסות תאונות אישיות   •
למכור  תידרש  ביטוח  חברת  כי  נקבע  היתר  בין 
את הפוליסה בהליך צירוף נפרד, ולא בעת מכירת 

ביטוח אחר. הוראה זו שוללת תופעה לפיה ביטוח 
בעת  למשל  הדרך",  "על  נמכר  אישיות  תאונות 
חברת  בנוסף,  לחו"ל.   נסיעות  ביטוח  מכירת 
לביטוח  המועמד  בפני  לציין  תידרש  הביטוח 
בשיחת  שמדובר  ברורה  בצורה  השיחה  בתחילת 
מכירה של ביטוח תאונות אישיות ולהסביר באופן 
את  ולקבל  הפוליסה  כוללת  מה  ומדויק  מפורט 
הסכמתו לאחר שניתן לו זמן לשקול את ההצעה. 

כיום  הפוליסות   - הביטוחי  הכיסוי  שיפור   •
כוללות חריגים רבים ו"אותיות קטנות"; המשמעות 
לו  ואירעה  הפוליסה  את  שרכש  שמבוטח  היא 
תאונה יגלה בבואו לתבוע את הביטוח כי תביעתו 
עונה  לא  שעבר  שהתאונה  מכיוון  מכוסה  לא 
ההוראות  בפוליסה.  מנוסחת  שהיא  כפי  להגדרה 
התאונה  את  בפוליסה  להגדיר  מחייבות  החדשות 
באופן רחב שיכסה מגוון נרחב מאוד של מקרים, 
בהתאם לציפייתו של המבוטח נקבעה גדרה רחבה 
השונים  הכיסויים  תנאי  שופרו  "תאונה",  למונח 
ולכיסויים  תאונה  להגדרת  שנלוו  חריגים  והוסרו 
בפוליסה. וכפועל יוצא מזה ישולמו תביעות רבות 

יותר.

פוליסה דו־שנתית
חברת  כל  כיום   - מקיפה  פוליסה  הגדרת   •
בהיקף  אישיות  תאונות  פוליסת  משווקת  ביטוח 
הפוליסות  כי  נקבע  ההוראות  במסגרת  שונה. 
כיסוי למוות,  יכללו לכל הפחות  שישווקו מעתה 

החלמה  וימי  כוויות  אשפוז, שברים,  נכות, 
יבטיחו  אלו  כיסויים  מתאונה.  כתוצאה 
למבוטח  ביטוח  מקרה  בקרות  הולם  מענה 

המחזיק בביטוח.
להבטיח  כדי   - דו־שנתית  פוליסה   •
נקבע  המבוטחים  מצד  ואקטיביות  מודעות 
כי המבוטח יתבקש לתת את הסכמתו מדי 
שנתיים כתנאי לחידוש החוזה, על מנת שזה 
לא יחודש אוטומטית ללא צורך או ידיעה 

מצד המבוטח. 
נכות  תביעת  יישוב  מנגנון  שיפור   •
מציעה  כיום  רבים  במקרים   - מתאונה 
מאלו  נמוכים  נכות  אחוזי  הביטוח  חברת 
שנתבעו על ידי המבוטח מבלי שהוא נבדק 
על ידה. במסגרת ההוראות נקבע כי קביעת 
אחוזי הנכות תתבסס על חוות דעת רפואית 
למקרים  רב  משקל  ניתן  בנוסף,  בלבד. 
בהם המבוטח מגיש חוות דעת מטעם המוסד 

לביטוח לאומי הקובעת לו אחוזי נכות.
אמר:  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  הלשכה,  נשיא 
בחוזר  שלנו  מההצעות  לרבות  נענתה  "הרשות 
רצון  שבע  שאני  אגיד  לא  אישיות.  תאונות 
הוא  חידוש אחת לשנתיים  נושא  במאת האחוזים, 
לשכנע  ננסה  הרשות.  של  מיותרת  התעקשות 

אותם בשינויים נוספים עד 02/21".
מסדירה  לדרך  שיוצאת  "הרפורמה  ברקת:  ד"ר 
באופן  אישיות  תאונות  ביטוח  ענף  את  לראשונה 
מקיף ונרחב. ההוראות מתפרסמות על רקע צמיחת 
צמיחה  שליוו  והכשלים  האחרונות  בשנים  הענף 
אישיות  תאונות  ענף  שאסדרת  מאמינים  אנו  זו. 
לצד  למבוטח,  יותר  טוב  ביטוחי  מוצר  תבטיח 

הבטחת מכירה שקופה והוגנת".
עו"ד עדי בן אברהם, יועמ"ש הלשכה, מציין כי 
"חוזר זה, אשר בא לייצר אסדרה בעולם פוליסות 
בביקורות  שעלו  מכשלים  נבע  אישיות,  תאונות 
שוק ההון, ומתוך רצון לתקן כשלים אלו, בין אם 
ההגדרות  בתיקון  עם  ובין  הפוליסה  שיווק  באופן 

והחריגים.
"לשכת סוכני ביטוח תמשיך, עד מועד הכניסה 
המקצועית  ההידברות  את  החוזר,  של  לתוקף 
להטמיע  לשכנעם  מנת  על  ההון,  שוק  רשות  עם 
שינויים נוספים, אשר הוצעו על ידה, לעניין אופן 
הינה  אשר  לאוכלוסייה  המוצר  ומכירת  שיווק 
לבירור  ובהתאמה  זה,  למוצר  ממשי  צורך  בעלת 

הצרכים שנעשה ללקוח".

 הרשות נענתה למרבית בקשות הלשכה 
ברפורמה לביטוח תאונות אישיות

רוזנפלד: "ננסה לבקש שיפורים נוספים עד פברואר 2021" < רונית מורגנשטרן

 משה ברקת
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דיגיטלית, ח השיקה  הפניקס  ברת 
בעולם  חדש  מוצר  "זום",  באמצעות 

.DRIVE הרכב – הפניקס
הפניקס Drive פותח בשיתוף פעולה עם חברת 
החדשנות,  יחידת  במסגרת  "במבי"  הסטארטאפ 
בטכנולוגיות  נתמך  זה  מוצר   .PIX הפניקס 
על  ומבוסס  היום  הקיימות  ביותר  המתקדמות 

שימוש נרחב בענן.
תכנית הביטוח החדשה פועלת על עיקרון "לא 
נסעת – לא שילמת", כאשר תפעול הביטוח נעשה 
המבוטח  ידי  על  לשימוש  וקלה  עצמאית  בצורה 
באמצעות אפליקציה. יש לציין, כי ההצטרפות ל־ 
"הפניקס DRIVE" כרוכה בתשלום עבור חבילת 
בסיס הכוללת כיסוי נזק שלא בעת נהיגה, ביטוח 

חובה, כיסויים והרחבות VIP, מסרו בחברה.
משוכללת  בתחרות  נמצא  הרכב  ביטוחי  "ענף 
וערוצים  דיגיטליות  לחברות  במעבר  שמאופיינת 
של  חדשה  לתופעה  עדים  אנו  לאחרונה  ישירים. 
עידוד מבוטחים לביטול פוליסות קיימות. לסוכני 
הביטוח חסרים כיום כלים בפלטפורמה דיגיטלית 
הגוברת",  התחרות  עם  להתמודד  לסייע  שיכולים 

מסר מוטי מור, מנהל תחום הביטוח הכללי בפניקס.

צמצום הוצאות
הוצאות  בצמצום  שיסייע  בפתרון  "הצורך 
את  הוליד  למבוטחים  הוגן  תמחור  תוך  הסוכנים 
בו נעשה באופן עצמאי  המוצר החדש שהשימוש 
יוכלו להחזיר  ייעודית. הסוכנים  דרך אפליקציה 
לקוחות  ניוד  מול  להתמודד  הביתה,  לקוחות 
לקוחות  ולגייס  מתחרות  דיגיטליות  לחברות 
חדשים והכל באמצעות הצטרפות ישירה וקלה של 

וללא צורך בהגדלת הוצאות הסוכנות",  המבוטח 
מחיר  ירידת  של  בעידן  "אנחנו  מור.  הוסיף 
ומרווחים מאוד נמוכים וגם מוצר זה בנוי באופן 
לעמוד  בכדי  והחברה  הסוכן  בהוצאות  שחוסך 

במחירים התחרותיים אליהם אנו נדרשים".
עסקי  ופיתוח  מטה  סמנכ"ל  בשמת,  אגמית 
של  הדינמי  המקיף  "הביטוח  הוסיפה:  בחברה 
ביטוחי  בקטגוריית  אמיתית  בשורה  הוא  הפניקס 
המוצר  שימוש.  לפי  חיוב  על  המתבססת  הרכב 
לכך  ויש  מלאה  דיגיטלית  פלטפורמה  על  בנוי 
שיטת  פשוט,  המוצר  תפעול  משמעויות.  כמה 
התשלום נוחה והוגנת, התמחור מותאם ותחרותי 
וההצטרפות פשוטה. הסוכן יכול לשלוח בלחיצה 
ואלה  פוטנציאליים  למבוטחים  הצטרפות  לינק 

עצמאיים בתפעול ומשויכים לסוכן".
יעד  לקהל  להגיע  לסוכן  שעוזר  במוצר  "מדובר 
שלא הגיע אליו עד היום", מדגיש אבי שלמה, מנהל 
"לרגל  כללי.  ביטוח  בתחום  סוכנים  הפצת  ערוץ 
ההשקה אנו יוצאים במבצע עבור הסוכנים שכולל, 
הפניקס  ב'ועידת  להשתתפות  כרטיסים  היתר,  בין 

למציאות ישראלית' שתתקיים בחודש נובמבר".

פאנל הפניקס

 לא נסעת – לא שילמת: הפניקס 
השיקה ביטוח רכב דינמי 

הביטוח החדש של החברה מותאם גם לנהג מזדמן • "הסוכנים יוכלו להחזיר לקוחות 
ולהגיע לקהל יעד שלא הגיע אליו עד היום" < רונית מורגנשטרן



11:00 | 15.6.2020
 כולם מתחברים וצופים בשידור חי

במשדר הדיגיטלי של מנורה מבטחים

בין הצופים יוגרלו
פרסים שווים במיוחד!

 להרשמה
לשידור 

ולהשתתפות 
בהגרלה

>> לחצו כאן

mailto:https://register.menoramivt.co.il/form/agents-registration/?subject=
https://register.menoramivt.co.il/form/agents-registration/
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אלמנטרי ע אגף  ראש  אופיר,  רן 
לביטוח,  חברה  בהכשרה  ותביעות 
החטיבה  וראש  למנכ"ל  למשנה  מונה 
הוביל  אופיר  כי  נמסר  מהחברה  כללי.  לביטוח 
בחודש האחרון את שינוי המבנה הארגוני החדש 
את  למעשה,  הלכה  מיישם,  אשר  מבנה  בחברה, 
תחת  השירות  ושיפור  הרווחיות  אסטרטגיית 

שמעון מירון מנכ"ל החברה.
אופיר, בן 49 נשוי ואב ל־3, הוא עו"ד במקצועו, 
 20 לפני  בהכשרה  המקצועית  דרכו  את  והחל 
תביעות,  במחלקת  כעו"ד  התחיל  הוא  שנה. 
 2007 בשנת  תביעות  מחלקת  למנהל  קודם 
ב־2016   .2012 בשנת  בחברה  לסמנכ"ל  ומונה 
גם  תביעות,  אגף  כראש  לתפקידו  בנוסף  מונה, 
לראש אגף אלמנטרי,  בכך היתה הכשרה לחברה 
בענף  חדשני  מהלך  הובילה  אשר  הראשונה 
יחד,  תחומים  שני  בין  ניהול  ידי  על  הביטוח 
ושירות  הרווחיות  אסטרטגיית  מיישום  כחלק 

טוב יותר.
העסקי  הביטוח  תחום  צמח  אופיר  תחת 
מתמדת,  בצמיחה  הוא  וכיום  בחברה  והקבלנים 
כל זאת במקביל לפעילות אינטנסיבית של טיוב 
אשר  הרכב  תחום  גם  כמו  מוקפד,  וחיתום  תיק 
צמח בלמעלה מ־20%, בין היתר הודות לפיתוח 
הדיגיטלי  הביטוח  מותג  כמו  חדשים  מוצרים 

.Go
"אני מברך על המהלך, במסגרת פעילותו מביא 
עמו אופיר ניסיון ניהולי רב", אמר מירון והוסיף 
"קידומו משקף בעיני את הערכתי הרבה אליו על 
תרומתו לחברה ועל המהלכים אותם הוא הוביל 

במשך השנים. כחלק מהאסטרטגיה שלנו לקידום 
לתפקיד  לקדם  גאה  אני  החברה,  מתוך  עובדים 
משנה למנכ"ל עובד שצמח מתוך החברה וביצע 
שורה של תפקידים והתפתח לאורך השנים בתוך 

הכלל  מן  יוצאות  יכולות  מוכיח  אופיר  החברה. 
ואני סמוך ובטוח כי הידע והניסיון שצבר לאורך 
לו  מאחל  אני  החברה.  לקידום  יתרום  השנים 

הצלחה רבה בתפקידו המאתגר".

ערן אופיר מונה למשנה למנכ"ל הכשרה 
חברה לביטוח

אופיר, שהוביל בחודש האחרון את שינוי המבנה הארגוני בחברה, החל את דרכו המקצועית בהכשרה 
לפני שני עשורים < רונית מורגנשטרן

תפעול ושירות במיקור חוץ
סוכנויות ביטוח - ההצעה הזאת היא במיוחד עבורכם!

אז...שניפגש?
(טלפונית | וידאו | פרונטלי)

ליווי מקצועי צמוד והדרכה לצוות הסוכנות
ניהול וליווי מערך התפעול והשירות

ניהול התקשורת מול חברות הביטוח
בניית מערכת רגולציה ואכיפה

050-3392392 לפרטים solution.hani@gmail.comחני נוימן | פתרונות ביטוח פנסיוני מתקדמים

ערן אופיר ׀ צילום: יונית אגרו

מנכ"ל הכשרה חברה לביטוח: "כחלק מהאסטרטגיה 
 שלנו לקידום עובדים מתוך החברה, אני גאה לקדם

לתפקיד משנה למנכ"ל עובד שצמח מתוך החברה וביצע 
שורה של תפקידים והתפתח לאורך השנים"

https://lp.vp4.me/mxqx


ההזדמנות שלך למכור ביטוח 
רכב דיגיטלי מתקדם

לא נסעת - לא שילמת*

*ההצטרפות ל"הפניקס DRIVE" כרוכה בתשלום עבור חבילת בסיס הכוללת כיסוי לנזק שלא בעת נהיגה ובכפוף לתנאי הפוליסה

ביטוח מקיף דינאמי:
משלמים לפי כמות הק"מ שנוסעים*

הוספת נהג מזדמן בלחיצת כפתור בכל זמן ומכל מקום באמצעות האפליקציה

חיסכון משמעותי בהוצאות התפעול על ידי פעולות עצמאיות של המבוטח

VIP ביטוח מקיף וחובה בתכנית אחת הכוללת את כל הכיסויים והרחבות

DRIVE הפניקס

לצפייה באירוע ההשקה <לקבלת מידע והצטרפות <

https://insurance.fnx.co.il/lp/drive-now
https://vimeo.com/426739912
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בראשות ע בע”מ,  לביטוח  חברה  נבל 
בימים  השלימה  נחמה,  יריב  המנכ”ל 
האחרונים תהליך רכישת ביטוח משנה 
לביטוח רכושה של מדינת ישראל, הנאמד בכ־42 
מיליארד דולר )לא כולל נכסי הרכוש של משרד 
סמנכ”לית  ידי  על  בוצע  התהליך  הביטחון(. 
הביטוח בענבל, מיכל ששינסקי־אביטל וצוותה, 

באמצעות ברוקר הביטוח מארש. 
עשרות  משתתפים  המשנה  ביטוח  בתוכנית 
מבטחי משנה מכל רחבי העולם: אנגליה, ארה”ב 

וברמודה, מזרח אסיה, אוסטרליה ועוד. 
 Lost בסיס  על  הינו  שנרכש  הביטוחי  הכיסוי 
על  ויעמוד  ישראל  מדינת  נכסי  עבור   Limit
בכיסוי  בגידול  מדובר  דולר.  מיליארד   1.5
דולר.  מיליארד   1 על  כה  עד  שעמד  הביטוחי 
מיליון  כ־8  על  יעמוד  השנתית  הפרמיה  היקף 
דולר. הרכוש הממשלתי כולל בין היתר את בתי 
החולים הממשלתיים, משרדי ממשלה, שגרירויות 
ונציגויות ישראל בחו”ל, משטרת ישראל, שירות 

בתי הסוהר ועוד. 
השנים  לאורך  מבצעת  לביטוח  חברה  ענבל 
הסיכונים  את  לנהל  במטרה  רבות  פעילויות 
לאירועים  הסכנה  את  ולהפחית  הממשלתיים 
חמורים ומשמעותיים )בעיקר אירועי אש(. ענבל 
ממשלתיות  יחידות  המתמרצים  מהלכים  מובילה 
בין  הכוללים  רכוש,  פרוייקטי  בקידום  שישקיעו 
ספרינקלרים,  מיגון,  מערכות  התקנת  השאר 
מערכות  התראה,  מערכות  אש,  כיבוי  דלתות 

גילוי אש ועוד. 
הכיסוי  תנאי  את  לקבל  “הצלחנו  נחמה:  יריב 
המיטביים עבור כיסוי רכושה של מדינת ישראל, 
הקשה  העולמי  המשנה  ביטוח  שוק  תנאי  למרות 
כרית  מהווה  המשנה  ביטוח  כיסוי  והמאתגר. 

ביטחון משמעותית למדינת ישראל בקרות מקרה 
קיצון. ענבל מודה לכל השותפים בתהליך מורכב 
רחבי  בכל  משנה  מבטחי  בעשרות  הבחירה  זה. 
במענה  עמידה  ומבטיחה  סיכון  מפזרת  העולם 

ביטוחי במקרי קיצון”.

הכיסוי הביטוחי עבור נכסי המדינה גדל 
ב־50% ויעמוד על 1.5 מיליארד דולר 

< רונית מורגנשטרן

יריב נחמה ׀ צילום: דוברות ענבל חברה לביטוח

השקעה בנדל"ן עם הגנה 
של חברת ביטוח על 
מלוא סכום ההשקעה 

צור קשר זה להשקיע חכם
לפרטים נוספים

יריב נחמה, מנכ"ל 
ענבל: “הצלחנו לקבל 

את תנאי הכיסוי 
המיטביים עבור כיסוי 

רכושה של מדינת 
ישראל, למרות תנאי 
שוק ביטוח המשנה 

העולמי הקשה 
והמאתגר. כיסוי ביטוח 

המשנה מהווה כרית 
ביטחון משמעותית 

 למדינת ישראל 
בקרות מקרה קיצון"

http://citrine.activetrail.biz/wsl


להרשמה - לחצו כאן

מועד: יום רביעי | 17.06.20
שעה: 11:30-10:00

מרצה: מר ג'יימס אברהם,
מדריך מוסמך ומנכ"ל חברת "סנדלר טריינינג" ישראל

"ריקוד הטנגו בין הקונה והמוכר" -
מי באמת שולט בתהליך?

מרגיש חוסר שליטה 
בתהליך המכירה 

והניהול? 

מתמודד עם לקוחות 
פוטנציאליים אשר 
לומדים בחינם ולא 

קונים? 

האם לקוחות 
פוטנציאליים הולכים 

איתך דרך ארוכה 
ולאחר מכן נותנים את 
העסקה למישהו אחר? 

מתוסכל ממחסור 
בהזדמנויות חדשות 

ודואג מה יקרה בעתיד?  

מחיר עבור חברי לשכה - 197 ₪ + מע"מ
מחיר מיוחד לחברי לשכה עד 15.06

₪

תהליך מכירת פוליסות ביטוח הפך למשימה מאתגרת לכולם.
בהשתלמות זו נגדיר את יחסי הכוחות בין הקונה למוכר מנקודת מבט 

מדעית פסיכולוגית לפי שיטת סנדלר ומשולש ההצלחה – 
גישה, התנהגות וטכניקה,

 וניתן לכם את היתרון על ידי זיהוי והשמה של מה ניתן לשליטה 
וכיצד למנף זאת.  

השתלמות
און ליין

ההשתלמות מתקיימת באפליקציית                 – לינק לנרשמים ישלח בהמשך
 מותנית לקבוצה של מינימום 20 נרשמים

https://insurance.priza.net/admin_knewstudentsregistrationsform.aspx%3F%26KActionFrm%3Dform%26action2%3Dnewitem%26KCourseIdFld%3D149
https://bit.ly/2ZnJTmk
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"תשאירו טיפ" 
יועצי לשכת סוכני ביטוח עם טיפים חשובים לסוכנים וללקוחותיהם • כתבה שנייה בסדרה 
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הטיפ שלי

הרגל חדש – לוקח זמן
גילה אלרקין, מאמנת להישגיות אישית 

ועסקית

להכניס הרגל חדש לוקח זמן. הצורך שלנו 
בהרגלים חדשים נובע מהצורך לייצר שינוי 
יש הרגלים שצרובים  בחיינו. 
ב־DNA והפכו להיות חלק 
מאיתנו,  נפרד  בלתי 
לשנות.  ניתן  אותם  גם 
לפעול  זה  שנחוץ  מה 
עד  זמן  לאורך  אחרת 
אשר ההרגל החדש מחליף 
להזכיר  ורצוי  כדאי  הישן.  את 
לעצמנו מדוע רצינו בהרגל החדש ומה יביא 

איתו לחיינו ההרגל החדש.
דרך  אין  רוצים  שאנו  לתוצאה  להגיע  כדי 
אחרת מאשר לפעול לטובת העניין. לעיתים 
נדרש לפעול בשונה ממה שאנחנו רגילים, 

על מנת לייצר תוצאה טובה יותר. ולכן: 
1. רצוי להזכיר לעצמנו מדוע רצינו בהרגל 

החדש.
2. לברר עם עצמנו מה הוא יביא איתו לחיינו. 
העשייה  על  עצמנו  את  להוקיר  לזכור   .3

לטובת אימוץ ההרגל החדש.

על  הלקוחות  וליידע  לעקוב 
סיום הפוליסה

עו”ד גיל קראוס, אגרט־קראוס עורכי 
דין, נזיקין ביטוח וביטוח לאומי

מעקב  לבצע  מאוד  חשוב  הביטוח  לסוכני 

שונות  ביטוח  פוליסות  מועד  סיום  אחרי 
מדובר  כאשר  במיוחד  לקוחותיהם,  של 
כה  עד  המקובל  והנוהג  קבועים  בלקוחות 

היה שסוכן הביטוח מחדש את הפוליסה. 
חובת  לאור  כי  שקבעו  דין  פסקי  ישנם 
סוכן  על  שחלה  הנאמנות 
והאחריות  הביטוח 
הלקוח  כלפי  המוגברת 
סוכן  חייב  שלו, 
במקרים  הביטוח 
מסוימים לדאוג להזכיר 
שהפוליסה  ללקוח 
מסתיימת ולפעול לחידושה 
מדובר  כאשר  במיוחד  הלקוח,  בהסכמת 
ובמידה  וותיקים,  קבועים  בלקוחות  כאמור 
עליו  מוטלת  לניות  עשויה  זאת  יעשה  ולא 
הכיסוי  התממשות  של  במקרה  אחריות 
לגופו  ייבדק  מקרה  שכל  כמובן  הביטוחי. 

אבל כדאי לנהוג במשנה זהירות.
לכן, אמליץ:

1. לנהל מעקב מסודר אחרי תום תקופות 
הפוליסות של כל מבוטח.

לגבי  למבוטח  מסודרת  להודעה  לדאוג   .2
או  ישיר  )באופן  הפוליסה  תקופת  תום 
ששולחת  הודעה  אחרי  מעקב  באמצעות 

חברת הביטוח(.
ועדיף בכתב, את  3. לתעד בצורה ברורה, 
אם  הלקוח.  תגובת  את  וכן  ללקוח  הפנייה 
הלקוח מודיע שהוא לא מעוניין לחדש את 
הפוליסה, כדאי לשמור היטב את ההודעה 

בתיק הלקוח ולתקופה ממושכת.

הלקוח  עם  קשר  על  שמירה 
כל השנה

יפעת ברעם, יועצת ארגונית ומומחית 
לשימור לקוחות

מועד חידוש הביטוח מהווה עבור לקוחות 
רבים צומת קבלת החלטות. לקוח שהחליט 
לבטל פוליסה או לעבור לסוכן אחר, ומקבל 
מסוכן  “מפתיעה”  טלפון  שיחת  פתאום 
הביטוח שלא טרח להיות איתו בקשר מיום 
שחתם על מסמכי ההצטרפות, מה הסיכוי 
שישתכנע להשאיר את התיק הביטוחי אצל 

אותו סוכן?
כדי להשיג לקוחות מרוצים ונאמנים, חשוב 
כמה  הנה  יחסים.  מערכת  איתם  לפתח 

טיפים:
חייבת  הלקוחות  עם  קשר  על  שמירה   .1
במועד  רק  ולא  השנה,  לאורך  להיעשות 

חידוש הביטוח.
2. חפשו סיבות להיות בקשר עם כל אחד 
בו,  התענינו  השנה,  במהלך  מהלקוחות 
בדקו אם יש לכם איך לעזור לו, תנו לו טיפ 
יחסים  מערכת  אמון,  תיבנו  כך   - עצה  או 

ותחושת בטחון.
3. אל תחכו לרגע האמת, כי דווקא אז, אתם 

עלולים לגלות שאיחרתם את הרכבת.

עבודה נכונה עם קבצי אקסל
דניאל לימור, ניתוח נתונים וייעול 

תהליכי עבודה

שימושיים  טיפים  שלושה  להלן 

לפייסבוק >>

היכן שלא תנפשו
אנחנו איתכם בדרכים! 

לפייסבוק >>

היכן שלא תנפשו
אנחנו איתכם בדרכים! 

https://www.facebook.com/drachim.co.il/
https://www.facebook.com/drachim.co.il/
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לעבודה היומיומית שלנו עם קבצי האקסל 

השונים:

1. שמירת קבצים גדולים כ־XLSB במקום 

קבצי  השוטפת  העבודה  במהלך   -  XSLX
הרבה  ולתפוס  “לגדול”  נוטים  אקסל 

מקום  יש  אם  גם  מקום. 

בענן,  או  הקשיח  בכונן 

בדרך  גדולים  קבצים 

אם  לאט.  עובדים  כלל 

כ־ הקובץ  את  נשמור 

 - פעמיים  נרוויח   XLSB
מקום  פחות  יתפוס  הקובץ 

וגם יעבוד מהר יותר.

2. יצירת סיסמה לעריכת הקבצים - במצב 

ומגלים  לקובץ  להיכנס  רוצים  אתם  שבו 

לסגור  שכח  אחר  עובד  כי  חסום  שהוא 

אותו וכעת אין לכם אפשרות לעדכן - יצרו 

סיסמה לעריכת הקובץ כך שהכניסה ללא 

סיסמה היא לקריאה בלבד.

ונסתר  כלי שימושי   - כפתור המצלמה   .3

כפתור  המצלמה.  כפתור  הינו  למדי 

)טבלה  נתונים  טווח  לסמן  מאפשר  זה 

דינמית  כתמונה  אותו  ולהעתיק  לדוגמה( 

)שהנתונים בה משתנים בהתאם לשינויים 

בטווח שהעתקנו(. ברגע שהתכונות הן של 

ולהקטין את התמונה  ניתן להגדיל  תמונה 

כך שתתאים לנו לאופן הצגת המידע שאנו 

רוצים ולשלב אותה בנתונים אחרים בגליון 

את  להוסיף  כדי  העבודה.  בקובץ  אחר 

 365 של  העדכנית  אקסל  בגרסת  הכפתור 

- ללחוץ עלfile  ואז options ולאחריו על 

 All לאחר מכן לבחור ,Customize ribbon
Commands ולהעביר את Camera לטאב 

שאנו רוצים בצד ימין.

דמיינו ויצליח לכם יותר
דינה לביא־קורן, יועצת קריירה, 

מאמנת אישית ועסקית, מרצה ומנחת 
סדנאות

שיחת  חשובה,  פגישה  לפני  נמצאים 
לקוח  עם  ומתן  משא  מכירה, 
לדעת  רוצים  ספק?  או 
מה יעזור לכם? הדמיון. 
מחקרים מראים שאחד 
החשובים  הדברים 
אנשי  לכל  שמשותפים 
העסקים  בעלי  המכירות, 
המצליחים  והספורטאים 
ביותר בעולם, הוא שימוש בדמיון. איך זה 

עובד?
1. לפני הפגישה שבו עם עצמכם ותענו על 

השאלות הבאות:
הדבר  מהו  להשיג?  רוצה  אני  בדיוק  מה 

המפגש,  לסיום  עד  אותו  אשיג  שכאשר 
אומר לעצמי שהייתה פגישה מצוינת?

הבעיה/ מה  להשיג?  רוצה  השני  הצד  מה 
מענה  לתת  יכול  אני  שעליו  שלו  הצורך 

בעזרת המוצרים והשירותים שאני מציע?
פגישה  במהלך  לצוץ  עלולות  בעיות  אילו 

ואיך אוכל להתמודד איתן?
ערך  איזה  בפגישה?  להיות  מחויב  אני  מי 
אני רוצה להביא? מה אקפיד לעשות? ממה 
אני צריך להימנע כדי להשיג את מטרותיי?
2. לאחר מכן, דמיינו - קחו לכם כמה דקות 
עיניים  עצמו  הפגישה,  לפני  שקט  במקום 
ותנשמו 3 נשימות עמוקות; כעת, תדמיינו 
האידאלית  הפגישה  מהלך  את  לעצמכם 
את  דמיינו  מושגת.  הרצויה  התוצאה  ואת 
בהצלחה  הפגישה  את  מסיימים  עצמכם 
דמיינו  מצוין.  ומרגישים  מרוצים  ואתם 
ואיך הוא מעריך מאוד  גם את הצד השני 
דמיינו  הפגישה.  התנהלות  ואת  אתכם 
זה  ברגע  ממש  קורים  הדברים  כאילו 
מוחשית  מפורטת,  הכי  בצורה  זאת  ועשו 
התמונה  את  הפכו  יכולים.  שאתם  וחיה 
ומלהיבה  מושכת  שיותר  לכמה  בדמיונכם 
התחושה  את  להרגיש  לעצמכם  ותאפשרו 

הטובה שלאחר השגת המטרה.
לאנשים  אם  אבל  אולי,  מוזר?  נשמע 
המצליחים ביותר בעולם זה עובד - שווה 

גם לכם לנסות. דיו
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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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עוזרים לכם
לעזור ללקוחותיכם, 

מרחוק



כל הקורסים וההשתלמויות במקום אחד!

מגזין הקורסים
המכללה לפיננסים וביטוח

סוכנות וסוכנים יקרים,

ביום שני הקרוב, ה-15.06.2020,
נשיק את מגזין הקורסים

החדש שלנו!

יש לכם הצעה לקורס מעניין? נשמח אם תשתפו אותנו:
debby@insurance.org.il או בטלפון 5326*

המגזין הינו שבועי וירכז בתוכו את מגוון הקורסים וההשתלמויות 
שיש למכללה להציע עבור אותו חודש, 

וכל זאת בדפדוף דיגיטלי פשוט ונוח לצפייה ולהרשמה.

זו הבמה להודות לחברי הוועד המנהל של
המכללה לפיננסים וביטוח בראשותה של סו”ב חוה פרידמן - וינרב  

חדש!

mailto:debby%40insurance.org.il?subject=
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 על משבר הקורונה, אירועי 
סייבר וביטוח

ככל שצורת העבודה עוברת לעולם הווירטואלי, אנו חשופים יותר • ביטוח סייבר 
נועד לטיפול באירועים שכאלה באופן מערכתי וכולל < עו"ד עופר פרידמן

והסגר מ בעולם  שפשטה  הקורונה  גפת 
את  מאתנו  מנעו  בעקבותיה  שהוטל 
פנים.  אל  פנים  למפגשים  האפשרות 
כדי להמשיך ולשמור על שגרת עבודה מסוימת, 
לשיחות  בתוכנות  להשתמש  עברנו  שניתן,  ככל 
וידיאו, צ'אטים ועוד. ככל שצורת העבודה עוברת 
לעולם הווירטואלי, וחלקנו נדרשים לעבוד מהבית 
האירגונית,  הרשת  שמקנה  אמיתית  הגנה  מבלי 

אנו חשופים יותר. 
לאחר  גם  דלוקים  המחשבים  את  אנו משאירים 
שעות העבודה, והדבר מאפשר להאקרים התוקפים 
"הקרקע  זו  עת.  בכל  כמעט  למערכות  לחדור 
ובאמצעותה  מחפשים  התוקפים  אותה  הפוריה" 
לפעול  יכול  האקר  יתרה.  בקלות  פועלים  הם 
מכל מקום בעולם ולעתים כל שנדרש הוא מחשב 
נייד ורשת אלחוטית. לעתים התקיפה או הסחיטה 
האלחוטית  ברשת  ושימוש  קפה  מבית  מתבצעים 

שלו, דבר המקשה על זיהוי התוקף.
נפח  ותופס  הולך  המחשב  עבירות  תחום 
למצוא  תוכלו  לכך  דוגמאות  בחיינו,  משמעותי 
בהתחזות, גניבת זהות, סוסים טרויאניים, השחתת 
שימוש   ,DDOS שירות  מניעת  מתקפת  מידע, 
בחלק  ועוד.  דיגיטלי  כופר  חברתית,  בהנדסה 

מעורבים  לשעבר  עובדים  או  עובדים  מהמקרים, 
באותם אירועים. 

את  במהירות  לאתר  החוק  רשויות  יכלו  בעבר 
העבריין על פי עקבות וסימנים שהשאיר ב"זירה". 
כיום המשימה מורכבת ומסובכת הרבה יותר ולא 
בתחומן  נוספות אשר  ממדינות  סיוע  נדרש  פעם 
זוכה  תמיד  שלא  דבר  האקרים,  אותם  נמצאים 

לשיתוף פעולה מצד אותה מדינה.  

גם מדינות וצבאות
יש לקחת בחשבון כי מתקפות סייבר נעשות לא 
תמיד על ידי יחידים או קבוצות של אנרכיסטיים, 
כי אם על ידי מדינות או צבאות. לאחרונה שמענו 

לשנות  וניסיונה  לאיראן  המיוחסת  המתקפה  על 
את כמות הכלור במים, דבר מסוכן היכול לגרום 
לאחרונה  מיוחסים  ועוד,  זאת  רבה.  לתחלואה 
בתחומי  ביניהם  שונים,  עסקים  על  מתקפות 

המסחר, התיירות, הכספים ועוד. 
השאלה שיש לשאול היא לא "אם נותקף?", אלא 
"מתי נותקף?", ובאופן הזה לדעת להיערך ולהקטין 
או  גוף  אף  כי  להדגיש  חשוב  הפגיעה.  היקף  את 
ונלמד  שנבין  ככל  תקיפה.  בפני  חסין  אינו  ארגון 

הזמן  כל  מבוצעות  מתקפות  ייטב.  כך  יותר  טוב 
ובכל מתקפה התוקף לומד משהו חדש ומשכלל את 

זו שלאחריה כדי להצליח ולחדור למערכת.

לטייל באין מפריע
ראוי לציין כי העסקים הקטנים והבינוניים, אשר 
אין בידם את היכולת הכלכלית לשאת בעלויות 
ליפול  שלהם  הסיכוי  כאמור,   IT מחלקות  של 
ככל  כי  לציין  יש  זאת  עם  יותר.  גדול  כקורבן 
שהארגון גדול יותר, מידת הפגיעה והנזק שיכול 

להיגרם לו בעת ולאחר מתקפה גדלה בהתאמה. 
עומד  למערכת,  פריצה  של  לגילוי  ממוצע  זמן 
על כשישה חודשים. בפרק הזמן הזה יכול התוקף 

ההאקר  המערכת.  בתוככי  מפריע  באין  לטייל 
לפועל  להוציא  מבחינתו  המתאים  לרגע  ממתין 
שונים,  באופנים  להתבטא  היכולה  תוכניתו  את 
לדוגמה: הצפנת כל מערכות המחשוב של העסק, 

דבר המוביל לחוסר יכולת גישה למחשבים. 
האקרים דורשים תשלום במטבע ביטקוין. האם 
אתם יודעים כיצד להתמודד עם אירוע כזה?  היכן 
קונים ביטקוין, מה קורה כשגונבים מידע מהעסק 
אשראי  פרטי  לקוחות,  פרטי  היתר  )בין  שלכם 
עלולה  סייבר  מתקפת  כי  להדגיש  יש  ועוד(. 
להוביל  ואף  עצום  ותדמיתי  כספי  לנזק  לגרום 
לקריסתו של עסק. לקוחות יעזבו מכיוון שאנשים 
חוסר  חשים  הם  בו  במקום  להיות  אוהבים  אינם 
ביטחון ואי נעימות. יש להבין כי הוצאות טיפול 
באירוע סייבר נרחב גבוהות. עסקים רבים שנפגעו 
כתוצאה ממתקפת סייבר כלשהי לא היו ערוכים 
כנדרש ולא יודעו מה לעשות. זכרו כי במקום בו 
יש רווח קל וסיכון נמוך להיתפס, יחד עם חקיקה 

רפה וחלשה, האקרים רואים בכך הזדמנות פז.  
מול  עלות  משקללים  אנו  ביטוח,  רכישת  בעת 
לטיפול  נועד  סייבר  ביטוח  זאת  עם  תועלת. 
האם  וכולל.  מערכתי  באופן  סייבר  באירוע  
פרמטרים  ישנם  שמא  או  כספי  פיצוי  רק  נדרש 
נוספים שיש לקחת בחשבון? חשוב להבין כי בכל 
החל  בתחום,  במומחים  הסתייעות  סייבר  אירוע 
ועד  מידע  לשחזור  מומחים  דרך  המשפטי,  מהפן 
למומחים ליחסי ציבור – קריטיים להישרדותו של 

העסק ולחזרתו לתפקוד.  

הכותב הוא יועץ לשכת סוכני ביטוח, מתמחה 
בדיני אינטרנט, סייבר ולשון הרע

shutterstock :הקרקע הפוריה אותה התוקפים מחפשים | צילום

השאלה שיש לשאול היא לא "אם נותקף", אלא "מתי נותקף", 
ובאופן הזה לדעת להיערך ולהקטין את היקף הפגיעה. חשוב 

להדגיש כי אף גוף או ארגון אינו חסין בפני תקיפה
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מיוחד לחברי הלשכה - ביטוח סייבר 
כתוספת לפוליסת אחריות מקצועית

 < סו"ב אריאל ארז

של ב מקצועית  אחריות  פוליסת  מסגרת 
תינתן  הלשכה,  לחברי  ביטוח  איילון 
כעת האפשרות לרכוש גם כיסוי מפני 

אירועי סייבר.
סייבר  אירועי  מפני  כיסוי  מעניקה  "הפוליסה 
ריגול  פשע,  ביצוע  היתר,  בין  שמטרתם, 
עלולים  אשר  האקרים,  מתקפת  או  תעשייתי, 
לפגוע במערכות מידע אלקטרוני, חומרה, תוכנה 
ממחזור  נגזר  הפרמיה  גובה  בהן.  האגור  ובמידע 
מנהל  ארז,  אריאל  אומר  הסוכן",  של  העסקים 

סוכנות ליסוב.

כיסוי
הפוליסה מקנה כיסוי לסיכון סייבר מרכזי לצד 

א׳ - נזק למבוטח עצמו.
יתרונות הכיסוי באיילון:

1. טרור - אירוע סייבר לא ייחשב כפעולת טרור 
גם אם בוצע בפועל על ידי ארגון טרור.

לגבולות  בהתאם  ופיצוי,  כיסוי  מעניקה  איילון 
האחריות בפוליסה.

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

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

שיפוי
כמפורט  האחריות,  לגבול  עד  המבוטח,  שיפוי 

בפוליסה עבור פרק זה, בגין:
ידי  על  שהוצאו  ודרושות  סבירות  הוצאות  א. 
או  המבוטח  של  הרשת  שיקום  לצורך  המבוטח 
כתוצאה  מבוטח  של  ברשת  השמורים  לנתונים 
בווירוס מחשבים,  הדבקה  מורשית,  בלתי  מגישה 

תפעולית  שגיאה  או  שירות  מניעת  מתקפת 
שיתרחשו במהלך תקופת הביטוח.

למבוטח  שתגרם  עסקיות  בהכנסות  הפחתה  ב. 
במהלך תקופת שיקום של עד 021 ימים.

או  בכספים  שינוי  או  אובדן   - סייבר  גניבת  ג. 
שאינם  העברה  או  הוצאה  עקב  תשלום  אמצעי 

מורשים של הכספים ואמצעי התשלום הנ"ל.
ד. אובדן טובין של המבוטח עקב מסירה בלתי 
מידע  משידור  הנובעת  הטובין  של  מורשית 
באמצעות או אל הרשת של המבוטח הנגרמת על 

ידי מקור חיצוני.
סחיטה  דמי  או  הוצאות   - סייבר  סחיטת  ה. 

מהותית  סכנה  בדבר  המבוטח  דיד  על  ששולמו 
וסבירה של:

• אובודן או נזק לרשת של המבוטח.
• אובדן כספים או אמצעי תשלום של המבוטח.

• השחתת אתר האינטרנט של המבוטח.
• אובדן, חשיפה או שימוש בלתי מורשה במידע 
סודי של המבוטח או מידע סודי של אחרים הנתון 

להשגחת המבוטח.

סוכנות  מנהל  ארז,  אריאל  והצטרפות:  לפרטים 

ליסוב | טל: 03-6366508 |

lisov@insurance.org.il

אריאל ארז | צילום: אייל גליה

https://www.insurance.org.il/%25D7%2599%25D7%25A6%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%25AA-%25D7%25A7%25D7%25A9%25D7%25A8/
https://bit.ly/3dLssQV
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לא מה שהיה: ענף ביטוחי הנסיעות לחו"ל 
לאחר הקורונה

סו"ב מירה פרחי מסבירה מה תפקידנו כסוכני הביטוח וכיצד 
אנחנו אמורים לשקף נכון את הנושא ללקוחות?

הנסיעות ס וביטוחי  בכלל  הביטוח  וכני 
נשמה  שחקני  להיות  חייבים  בפרט 
למשבצת  שייך  שאינו  מי  מקצועיים. 
הזו לא יוכל להמשיך להשתייך ולהיטמע בעולם 

ובעידן שנרקם מחדש בימים אלו.
כהרגלנו,  שלא  ואנחנו,  השמים  יפתחו  בקרוב 
נחזור לבטח את מי שנכון להיום יושב על המזוודות 
וממתין לרגע שהאות יוכרז, כאשר יוסר התנאי על 

מגבלת הבידוד עם החזרה ממדינת היעד.
אנחנו  וכיצד  הביטוח  כסוכני  תפקידנו  מה 

אמורים לשקף נכון את הנושא ללקוחות?

נכון להיום - הקושי קיים
להן  קוראת  )אני  אדומות  מדינות  מגבלות 
משתי  לדוגמה,  ארה"ב  כמו  בורדו(,  מדינות 
הסיבות המהותיות: מגפת הקורונה מחד, ורפואה 
פרטית מאידך - עלויות גבוהות לאשפוז ולטיפול 

בעת הדבקה.
את  להסביר  מחושבים,  מאוד  להיות  עלינו 
מהן  האומרות  הקטנות  האותיות  את  הפוליסות, 
המגבלות. ומהן? גיל ,מחלות רקע ,חיתום קשיח. 
הצפי להדבקות תמיד קיים, במיוחד באם הטיסה 

היא לתקופה ארוכה.

להסביר ולתעד
ביחס  גבוהה  תהיה  ארה"ב  כמו  ליעד  העלות 
ליעדים עם החרגות קיצוניות, באם חלה הדבקה 
במדינת היעד אין חזרה לארץ עד החלמה מלאה, 
מה  אינו  הוא  זניח  מדף  כמוצר  הביטוחי  הכיסוי 
אליו  מורגלים  שהיינו  המוצר  אינו  זהו  שהיה. 

וברור לכולנו שזו לא פעולה של שגר ושכח.
הנוסע  ביותר,  חשוב  כיסוי  הינו  עצמו  המוצר 
ימים חייב לדעת מהן  גם לתקופה קצרה של כ־5 

המגבלות.
לנהל  המקרה  ברגע  לדעת  חייב  הביטוח  סוכן 
המפתח  לאנשי  נכון  מקושר  להיות  נכון,  אירוע 
החלק  ואת  קרנו  את  יעלה  כך  רק  בחברות. 
המקצועי שלו, סוכן הביטוח חייב לשקף עם שיחת 
הטסה  יש  מצב  באיזה  תמיד(  )מוקלטת  ההסבר 

רפואית ומה קורה בעת הדבקה.
בעת יציאה לטיול הארוך/המסע אחרי השירות 
השיקול  את  היעד  במדינות  לבדוק  חובה  הצבאי 
החברה,  ומדיניות  הביטוחי  ההיקף  מהו  הביטוחי, 

כיצד ישקלו את משך התקופה בעידן החדש? כל 
יהיה  הביטוח  שסוכן  שאלות  הן  האלו  השאלות 

חייב לדעת לענות עליהן.

המחירים יעלו והחיתום ישתנה
מה שהיה נמחק ולא קיים יותר )לכן אני ממליצה 
כן,  כמו  להדרכות(.  ולהגיע  בחברות  להתמקצע 
בדיקת  מהותי;  בידע  הלקוח  את  לצייד  חייבים 
קורונה במדינות הדורשות )רוב המדינות הירוקות(; 
ימי  הוכחת  דרישת  ביטוח;  קיום  הוכחת  דרישת 

טיסה כרטיס סגור )מדינות אדומות – בורדו(.

ידע כללי  
חריג  אין  קו;  מיישרות  הביטוח  חברות  היום 
משולם,  הכל  קורונה,  לגבי  רפואיות  בהוצאות 
הקורונה,  מלבד  מצב  בכל  רפואית  הטסה  וכן 
כפי  החיתום  יעלו,  אכן  ומתקיים. המחירים  קיים 

שציינתי ישתנה. חשוב שאתם הסוכנים תדעו.
כולל  המדינות  כל  בין  פעולה  שיתוף  קיים 
מלבד  בארץ  הביטוח  חברות  עם  משנה  מבטחי 

מדינה אחת - ארה"ב. 
זכרו, היום נדע מתי הלקוח יוצא מהארץ, אך לא 

תמיד נדע מתי על פי מדינת היעד בסיכון, האם 
יהיה מועד החזרה בפועל, או  תאריך החזרה אכן 
אם תהיה הדבקה; לכן, המלצה שלי היא להסביר 
ללקוח את הכל בשקיפות, תוך כדי שיחה מוקלטת.

זה המגרש שלנו
שלנו.  המגרש  זה  לדרך,  חברי  הביטוח  סוכני 
לא של המוקדנים ולא של סוכני הנסיעות ובטח 
לא קופות החולים; להיות מקצוען זה להוכיח את 

השטח שאנחנו יודעים ועומדים יציב.
ותאונות  אדמה  רעידת  מגיפה,  כל  על  נתגבר 
את  ימלא  לא  אחד  אף  שלנו  החוסן  עם  קשות; 
מקומנו; אף אחד לא יוכל לבצע את התפקיד שלנו 

מתוך שליחות ומסירות.
איתנים  לעמוד  חייבים  ואנחנו  שלנו  הבמה  זו 

מול כולם.
אלו הן ההמלצות שלי ואיתן תצעדו בראש מורם 

- אין מחליף לסוכני הביטוח.

הכותבת היא בעלת סוכנות לביטוח, יועצת 
הלשכה לביטוח סיכונים ונח"ל, חברת מועצה 

וחברת בוועדת הרווחה של הלשכה

 shutterstock :מגבלות הקורונה עדיין כאן | צילום
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 סכנות וחובות אבטחת מידע 
והגנת פרטיות - מדריך

 עו"ד יעקב עוז מסביר את תחום האחריות של סוכני הביטוח וגם - איך להתכונן לביקורת 
של הרשות להגנת הפרטיות

והגנת ה מידע  לאבטחת  חובה 
כ־40  מזה  מעוגנת  הפרטיות 
הגנת  חוק  במסגרת  שנה 
הפרטיות, התשמ"א־1981. מאז, מאגרי 
ארגון  בכל  לא  נרשמו,  מעטים  מידע 
ובסך הכל  מידע  מונה ממונה אבטחת 

תחום זה עבד על "טייס אוטומטי". 
החברתיות  הרשתות  בה  מהעת  אך 
לאח  הפכו  ובאפליקציות  באינטרנט 
גדול של ממש, שיודע היכן אנו, מתי, 
ומה  מבלים  היכן  אוכלים  מה  מי,  עם 
קונים, העולם לא נשאר אדיש. בשנת 
הפרטיות  הגנת  תקנות  הותקנו   2017
התשע"ז־2017  מידע(,  )אבטחת 

שנכנסו לתוקפן ב־2018.
לאחר  שנה  לעולם  באו  התקנות 
 GDPR באירופה  התקנות  התקנת 
  )General Data Protection

  )Regulation
על  החלות  החובות  בעצם  הן  מה 

סוכני הביטוח?
רמות  ארבע  קיימות  והתקנות,  החוק  פי  על 
יחיד,  בידי  המנוהל  מאגר  מידע:  למאגר  אבטחה 
מאגר בסיסי, מאגר ברמת אבטחה בינונית ומאגר 

ברמת אבטחה גבוהה.
היתר,  בין  העוסק,  ביטוח  סוכן  לדוגמה  ניקח 
בשיווק פנסיוני, עד שני עובדים נוספים להם יש 
על  הסוכנות.  של  המידע  למאגר  גישה  הרשאת 
מאגר  על  המוטלות  החובות  חלות  שכזה  משרד 
שלושה  עד  )שהוא  יחיד  מאגר  על  ולא  בסיסי 
יחיד  למאגר  מהחריגים  אחד  כי  מדוע?  מורשים( 
היא קיומה של חובת סודיות או אתיקה מקצועית 

החלה על בעל המאגר – הסוכן.
כל  לרשום  חייב  הביטוח(  )סוכן  המאגר  בעל 
מאגר מידע שברשותו, ככל שהמאגר כולל מידע 
רגיש  מידע  מגדירה  החוק  לשון  רגיש.  מידע  או 
אישיותו,  אדם, צנעת  של  אישיותו  על  כנתונים 
למשל הרגליו המיניים, מצב בריאות, מצב כלכלי, 

דעות ואמונות.
לתאר  גם   2 תקנה  פי  על  חקוקה  חובה  קיימת 
את המאגר במסמך, מהיכן המידע נאסף, כיצד הוא 
נשמר והאם יש הלימה בין מטרת מסירת הנתונים 

לשימוש בהם.
6)א(  תקנה  פי  על  יחיד,  מאגר  בעל  חייב  עוד 

ליצור  וסביבתית,  פיזית  המאגר  את  לאבטח 
נוהל זיהוי ואימות משתמשים במערכות המאגר 
ונוהל התנהגות והתנהלות בשעת אירוע אבטחה 
נוהל שימוש בהתקנים  גם  כמו  ופריצה למאגר, 

ניידים ועוד נהלים מנהלים שונים.
דיני  הוראות  ליישום  אכיפה  מבוצעת  האם 

אבטחת מידע והגנת הפרטיות? 
להגנת  הרשות  כן.  בהחלט  היא  לכך  התשובה 
פרטיות במשרד המשפטים מבצעת אכיפה כאמור, 
לגופים  גם  כמו  הביטוח  וסוכנויות  לסוכני  גם 
לקוחות,  אודות  רגיש  במידע  המחזיקים  נוספים 

ספקים עובדים וכו'. 

מה הן סמכויות הרשות? על פי סעיף 10 לחוק 
הגנת הפרטיות יש לרשם מאגרי המידע סמכויות 
ו/ הן להגשת קנסות מנהליים, להתלות  נרחבות 
או לבער מאגר מידע. הרשם רשאי להעביר חומרי 
ולהמליץ על חקירה  חקירה לפרקליטות המדינה 
פלילית. בימים אלו נבדקת יוזמה להעניק לרשם 

סמכויות פליליות עצמאיות. 
לביקורת שכזו? מה  איך בעצם מתכוננים  אז 
החוק  בדרישות  לעמוד  מנת  על  לעשות  צריך 

והתקנות?  
לא מילוי שאלון וניתוח מאגר ללא עלות

לא רישום מאגרי מידע במשרד המשפטים
לא פגישת אפיון

לא כתיבת תיק נהלי אבטחת מידע והגנת פרטיות 
)על פי סעיפי החוק והתקנות(

הטמעת הנהלים בקרב עובדי המשרד/חברה/ לא 
ארגון/רשות

לא ליווי בייצוג מול משרד המשפטים
)PT( לא ביקורות ובדיקות חדירות חוסן ועמידות

הכותב הינו עו"ד העוסק באבטחת מידע 
והגנת פרטיות, יו"ר ועדת הסייבר והגנת 

הפרטיות בלשכת ארגוני העצמאים בישראל. 
jacob@jozlaw.co.il טל
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סוכן ביטוח בעל מאגר 
חייב להקפיד על אבטחת 

המאגר ועריכת נהלים 
לשימוש בו

 shutterstock :חשוב להקפיד על הטמעת הנהלים גם בקרב עובדי המשרד | צילום
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סוכני ביטוח בזמן משבר הקורונה – 
איך הם הושפעו?

רו"ח אורנה צח מתמקדת בקשר שבין סוכנים עצמאיים לבין הביטוח הלאומי 
בעת המשבר ואיך ניתן להתמודד עם הקושי בתשלומים

ירידה ח הרגישו  הביטוח  מסוכני  לק 
בהכנסות בזמן משבר הקורונה או שהם 
את  לשלם  והתקשו  כלל,  עובדו  לא 
שוטף.  באופן  לאומי  לביטוח  למוסד  המקדמות 

מה ניתן לעשות?
ביטוח  סוכני   - ביטוח  דמי  מקדמות  הקטנת 
עצמאים שהכנסתם צומצמה עקב משבר הקורונה 
דמי  מקדמות  להקטנת  בקשה  להגיש  יכולים 
הביטוח על סמך הצהרה בלבד, באמצעות בקשה 

לתיקון מקדמות.
בנוסף, המייצג של סוכן הביטוח יכול לתקן את 
המקדמות במערכת ייצוג לקוחות; תיקון מקדמות 
אפשרי רק 4 פעמים בשנה - פעם אחת בכל רבעון.
נקבעות  שלפיו  ההכנסה  שבסיס  להדגיש  חשוב 
כלל  בדרך  משמש  הלאומי  בביטוח  המקדמות 
כבסיס לגמלאות במקרה של פגיעה בעבודה. ולכן, 
)גמלה  הצדקה  ללא  מקדמות  להקטין  מומלץ  לא 

חוסמת(. 

ומתברר  המשבר  בתקופת  לעבוד  שממשיך  מי 
כי שילם מקדמות גבוהות מדי בשנת 2020, יקבל 
לאומי  לביטוח  שהמוסד  לאחר  ביטוח  דמי  החזר 

יקבל את השומה לשנת 2020.
סוכן ביטוח עצמאי שמקבל דמי אבטלה בשל 
יד  ממשלח  הכנסות   - כשכיר  קודמת  עבודה 
קבלת  התקופה של  בכל  אבטלה  מדמי  מופחתות 
תיק  הביטוח  לסוכן  שיש  ככל  האבטלה,  דמי 
בתקופת  לאומי  לביטוח  במוסד  פתוח  עצמאי 
האבטלה. חישוב ההפחתה נעשה לפי ממוצע יומי 
של ההכנסה ממשלח יד, ומתעדכן לאחר שהמוסד 

מקבל את השומה ממס הכנסה.
עצמאיים  ביטוח  סוכני   - עצמאי  תיק  סגירת 
שהפסיקו לחלוטין לעבוד בעקבות משבר הקורונה 
יכולים להגיש בקשה לסגירת התיק העצמאי שלהם 
במוסד לביטוח לאומי, בטופס 6101 מקוון, וישלמו 

דמי ביטוח בהתאם למעמדם הביטוחי החדש. 
עצמאי  כעובד  רשום  שאינו  שעצמאי  כיוון 

של  למקרה  מבוטח  אינו  לאומי  לביטוח  במוסד 
פגיעה בעבודה, מי שסגר את התיק חייב להירשם 
שבו  מהיום  עצמאי  כעובד  הלאומי  בביטוח  שוב 

הוא חוזר לעבוד כעצמאי.
התיק  סגירת  כי  פרסם  לאומי  לביטוח  המוסד 
העצמאי בביטוח הלאומי לא מותנית בסגירת תיק 

במס הכנסה ובמע"מ.
לייעוץ,  פרטית  פרקטיקה  בעלת  היא  הכותבת 
הלאומי  הביטוח  בתחומי  ולהכשרה  לייצוג 
חוק  לפי  פתרונות  ולמתן  וליחידים,  למעסיקים 
חברת  הציבוריים:  תפקידיה  בין  הלאומי.  הביטוח 
יו"ר ועדת הקשר של  נשיאות לשכת רואי חשבון, 

לשכת רואי חשבון עם המוסד לביטוח לאומי

ואין בו  כל המידע המוצג במאמר הוא מידע כללי בלבד 

כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת או המלצה לנקיטת הליכים 

נושאים  אינם  העיתון  ו/או  הכותבת  מהם.  להימנעות  או 

עצה  לקבל  נדרשים  ואלה  הקוראים  כלפי  כלשהי  באחריות 

מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על המידע האמור.
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שכולנו ל פשוטה  הלא  התקופה  אחר 
עברנו, אין זמן טוב יותר מאשר ליישר 
נכונות  לבדיקת  שקשור  מה  בכל  קו 

עמלותיכם בחברת הביטוח.
מצב  עם  השלמתם  הסוכנים  אתם  אם  בין 
נכון,  מתוגמלים  שאתם  תקווה  מתוך  עמלותיכם 
נכונות  לגבי  ספקות  קיימים  עדיין  אם  ובין 
התגמול אך לא הספקתם לבדוק מכל סיבה שהיא 
- חשוב שתדעו שישנה רק דרך אחת להפיג את 
גורם  של  עמלות  בדיקת  בנושא:  הערפל  מסך 

חיצוני ומקצועי.
יערכו  לא  הביטוח  שחברות  מוכיחה  המציאות 
את הבדיקות בעצמן ומיוזמתן ורק לאור בדיקה 

שתגישו הם יתייחסו ויבצעו בדיקה נגדית.
חשוב לדעת שהסיכוי להימצאות הפרשים הינו 
והוא  האחוזים  במאת  בטוח  אינו  הוא  אך  גבוה, 
הפרשים  מציאת  לטובת   80:20 בערך  על  עומד 
משמעותיים. גם אם בתסריט הכי גרוע התגמול 
הוא נכון ולא מגיעים הפרשים, עדיין מקבל הסוכן 
תמונה בהירה לגבי עמלותיו ואין כמו ההרגשה 
להמשיך  כדי  תקינות,  הן  שהעמלות  והידיעה 
להגיע  כדי  מקרה  בכל  שקט.  בראש  ולעבוד 
עבודה  לבצע  חייבת  הבודקת  החברה  לתוצאות, 

מקיפה ומורכבת של ניתוח כל הפוליסות אל מול 
ההסכמים, עבודה שדורשת זמן רב וכמובן שיש 
של  יועצת  כחברה  אנו  תפעול.  של  עלויות  לה 
לשכת סוכני ביטוח, בנינו חבילה מוזלת וכדאית 

לחברי לשכה שמעוניינים בבדיקה.
מה הסוכן צריך?

שעל  ההסכמים  הינם  ביותר  החשוב  הדבר   .1
בסיסם מתבצעת הבדיקה. גם סיכומים ואישורים 
כהסכמים  ונחשבים  חשובים  במייל  שמועברים 

לכל דבר. 
על  שמשפיעות  בהנחות  הקשור  מידע  כל   .2
התגמול, שהרי הסוכן הוא זה שנותן את ההנחיה 

לחברת הביטוח לבצע הנחות אלה.
3. אורך רוח זו תכונה חשובה שכן, קשה מאוד 
לדעת מראש אילו קשיים יצוצו במהלך הבדיקה. 
יש  תמיד  לא  מרעהו,  לחלוטין  שונה  תיק  כל 
ובהרבה  הסוכן  במערכת  הדרוש  המידע  כל  את 
חברת  מול  לפתוח  לדאוג  צריך  הסוכן  מקרים 
הביטוח הרשאות מסוימות שאינן פתוחות עבורו, 

או לדאוג למידע הדרוש מול חברת הביטוח. 
מה אנו מציעים?

משנת  החל  והיקף  נפרעים  עמלות  בדיקת   .1
2004 ועד היום. אנו למעשה מפיקים את הדו"חות 

כל  את  מפרקים  החברה,  ממערכות  הרלוונטיים 
שלהן  הביטוחיים  לרכיבים  הסוכן  של  הפוליסות 
חודשי התשלום שלהם, אל  אותם, ברמת  ובודקים 
אנו  בסיום  הביטוח.  חברות  עם  הסוכן  הסכמי  מול 
בין  שמשווה  לסוכן,  ומפורט  מקיף  דו"ח  מפיקים 
תגמולו בפועל, לבין התגמול שהיה צריך לקבל, ע"פ 
היסטורית,  האחת  בדיקה:  סוגי  שני  ישנן  הסכמיו. 
מאחר  תקופתית,  או  שוטפת,  והשנייה  קו,  ליישור 
ממשיכות  לרוב  ההיסטורית  הבדיקה  לאחר  שגם 

הטעויות.
2. מתן ייעוץ לסוכני הביטוח – איך לנהל משא 
וכמה  הביטוח  חברת  מול  הסכמיו  בעניין  ומתן 

לדרוש מחברת הביטוח ביחס לתפוקות. 
מכירת  לצורך  קו  ביישורי  וליווי  ייעוץ   .3

תיקים ביטוחיים / פירוקי שותפויות.
בדיקה  לבצע  סוכן  לכל  ממליצים  אנו  לסיכום, 
היסטורית אחת לפחות מדי חמש שנים, מאחר וגם 
עדיין  היסטורית,  בבדיקה  קו  שמיישרים  לאחר 
גם  יימשכו  שההפרשים  סבירה  אפשרות  קיימת 

בהמשך.

הכותבת היא בעלים ומנכ"לית "דרך מוצא", 
יועצת חיצונית של לשכת סוכני ביטוח
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 זה הזמן ליישר קו: כך תבדקו את נכונות 
העמלות המשולמות לכם מחברת הביטוח

המציאות מוכיחה שחברות הביטוח לא יערכו את הבדיקות מיוזמתן, ועל כן 
חשוב לבצע בדיקת עמלות על ידי גורם חיצוני ומקצועי < חגית מנחם

 "איחוד כוחות חשוב במיוחד בתקופה 
זו של הקורונה"

חת הכותרת "שווי תיק ביטוח למכירה" ת
ב"זום"  יועצים  פאנל  השבוע  התקיים 
לסוכני הלשכה ביוזמת יו"ר מחוז ב"ש 
והדרום סו"ב יפת בקשי, שאף הנחה אותו, ובחסות 

"המכללה לפיננסים וביטוח".
היועצים שהשתתפו בפאנל היו: עו"ד ליאור קן־

דרור, יועץ משפטי למחוזות ב"ש והדרום, חיפה 
רו"ח  מקחל;  בועז  ורו"ח  עו"ד  בלשכה;  והצפון, 

וסו"ב דוד בכר; גיליה משולם, יועצת ארגונית.
אלה  בימים  הגוברת  בחשיבות  עסקנו  "בפאנל 
של תקופת הקורונה, במיזוגים, שותפויות ואיחוד 
כוחות", מספר בקשי. "כשמאחדים כוחות מקטינים 
לטובת  המקצועי  הידע  את  ומרחיבים  הוצאות 
זו,  בתקופה  שאת  ביתר  לביטוי  בא  זה  הלקוחות; 

הפיזיים  והמפגשים  בנייר  כשהשימוש 
גילו  הסוכנים  גם  משמעותית;  פחתו 
שניתן לעבוד מהבית ואף להרחיב את 

שעות העבודה בדרך זו", הוא מוסיף.
עו"ד קן־דרור הדגיש בפני הסוכנים, 

בין היתר, את החשיבות של איחוד הכוחות 
המשפטיים  בהיבטים  והרחיב  אלה  בימים 

גילה  מקחל  ורו"ח  עו"ד  זה;  לנושא  הנוגעים 
זוויות שונות במיזוגים, שותפויות ורכישת תיק, 
ומחירים  המוניטין  שאלת  הנחוצות,  הבדיקות 
שונים לתיקים שונים; רו"ח וסו"ב בכר דיבר על 
השלכות נזקי רכוש ואבדן רווחים בימי הקורונה 
הנושא  את  יכיר  הביטוח  שסוכן  חשוב  כמה  ועד 
לעבודה  התייחסה  משולם  מקצועית;  בצורה 

זו  שונה  לצורה  נערכים  וכיצד  מהבית 
של פעילות עסקית.

שאלות  הרבה  עלו  הפאנל  "במהלך 
מסוכנים אותן שאלתי את היועצים והם 
שביקשו  סוכנים  היו  בהתאם.  התייחסו 
את פרטי הקשר ליועצים כדי להמשיך אתם 
הצלחת  על  שמעיד  מה  ישירות,  השיח  את 

המפגש.
סו"ב  הלשכה  נשיא  וסגן  מ"מ  את  מברך  "אני 
בימי  שהגה  המוצלח  המיזם  על  הורנצ'יק  ליאור 
ומודה  בזום,  והדרכות  השתלמויות  של  הקורונה 
ולמנהלת  פרידמן  חוה  סו"ב  המכללה  ליו"ר 
והפקת  המוצלח  הארגון  על  מורנו,  דבי  המכללה 

הפאנל הדיגיטלי", סיכם בקשי.

בקשי ׀ צילום: 
באדיבות הלשכה

מאמר | בדיקת עמלות
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 על מי מוטלת החובה לפצות הולך 
רגל שנפגע בתאונת דרכים? 

בית המשפט דן בשאלה האם קרנית נחשבת למבטח לעניין פיצויי הולך רגל 
כאשר מעורבים בתאונה מספר כלי רכב < עו”ד עדי בן אברהם

למי ב פיצוי  חובה, תכליתו תשלום  יטוח 
דרכים  בתאונת  גוף  נזקי  לו  שנגרמו 
לנפגעי  הפיצויים  בחוק  כהגדרתם 
כי כאשר  נקבע  בחוק  )הפלת"ד(.  דרכים  תאונות 
מעורבים  בה  דרכים  בתאונת  נפגע  רגל  הולך 
מספר כלי רכב, הם ישתתפו בפיצוי הולך הרגל 

בחלקים שווים, וזו לשון החוק:
דרכים  בתאונת  הרכב  לכלי  מחוץ  אדם  "נפגע 
שבה היו מעורבים מספר כלי רכב, יהיו הנוהגים 
חייבים כלפיו יחד ולחוד; בינם לבין עצמם ישאו 
בנטל החיוב בחלקים שווים. לעניין חלוקת החבות 
רכב  כלי  רואים  זה,  קטן  סעיף  לפי  הנוהגים  בין 
היה  התאונה  בעת  אם  דרכים  בתאונת  כמעורב 
מגע בינו לבין כלי רכב אחר או בינו לבין הנפגע".
השאלה שעלתה לדיון הינה כיצד מחלקים את 
תאונת  על  מדובר  כאשר  בפיצוי  ההשתתפות 
הולך  ונפגע  רכב  כלי  שני  מעורבים  בה  דרכים 
רגל, אך לאחד מכלי הרכב אין ביטוח חובה. האם 
הרגל  להולך  הפיצוי  מחצית  את  תשלם  קרנית 
חברת  עם  יחד  הפיצוי  בהוצאות  תשתתף  ובכך 

הביטוח?

ביחד ולחוד
רגל  הולכת  נפגעה   2008 מאי  חודש  במהלך 
בתאונת דרכים בה היה מעורב רכב וקטנוע. הרכב 
היה מבוטח בביטוח חובה, ואילו לקטנוע לא היה 

ביטוח.
בית המשפט השלום קבע כי מדובר על תאונת 
דרכים ושני הנוהגים אחראים ביחד ולחוד על פי 
זאת, מאחר  הולכת הרגל. עם  3)ב( לפיצוי  סעיף 
רק  אזי  בתוקף,  חובה  ביטוח  אין  הקטנוע  ולנהג 
ואלו קרנית  הפיצוי  מבטחת הרכב תישא במלוא 
פטורה הואיל ועל פי חוק הפלת"ד אם יש לנפגע 
יכולת לקבל פיצוי מאת חברת ביטוח, אין עילה 

לנפגע לקבלת פיצוי מטעם קרנית.
חברת הביטוח, אשר הבינה כי כעת עליה לשלם 
את מלוא הפיצוי להולכת הרגל, ערערה למחוזי, 
את  רוב  בדעת  דחה  המחוזי  המשפט  שבית  אלא 
הערעור, כאשר דעת המיעוט קבעה כי יש מקום 
על  מדובר  כי  העובדה  לנוכח  קרנית  את  לחייב 
על  אחריות  הטלת  המחייבת  מוחלטת  אחריות 
לפטור  מקום  ואין  חלקם  לפי  לתאונה  האחראים 

את קרנית מהשתתפות בפיצוי. 
ערעור  הוגש  המיעוט  דעת  עמדת  בסיס  על 
נכנסת  קרנית  כי  בטענה  העליון,  המשפט  לבית 
ועליה  החובה  ביטוח  נעדר  הרכב  נהג  בנעלי 

להשתתף בפיצוי הולכת הרגל, שכן החוק לא פטר 
בתאונה  בפיצוי  השתתפות  מאי  מפורשות  אותה 

מעורבת.

שני תנאים מצטברים
כי  קובע  בסוגיה,  דן  העליון אשר  בית המשפט 
לקבל  ניתן  בהן  הדרישות  נקבעו  הפלת"ד  בחוק 
פיצוי מקרנית והן יחולו כאשר קיימים שני תנאים 

מצטברים:
שהנפגע זכאי לפיצויים לפי החוק; ושאין בידו 
לתבוע פיצויים מידי חברת ביטוח. כלומר, כאשר 
יש מבטח שניתן להפרע ממנו, קרנית לא תכנס 
כלל לתמונה. קל וחומר, כאשר ביחס לנפגע הולך 
רגל נקבע בחוק הפלת"ד כי הוא רשאי להגיש את 

תביעתו "ביחד ולחוד" כלפי כלל הנהגים על פי 
בחירתו בלבד. 

בית המשפט מוסיף כי מהותה של קרנית הינה 
סוציאלית, לאפשר פיצוי כספי לנפגע תמים שאין 
לו ממי להפרע, אך לא על מנת לאפשר לחברת 
היא שילמה,  בנזק עליו  ביטוח לבקש השתתפות 
שכן קרנית איננה נכנסת בנעליו של הנהג הפוגע, 
זו שתפעל על פי  אלא ההיפך, לרוב קרנית היא 
חסר  הנהג  כלפי  שיבוב  בתביעת  הפלת"ד  חוק 

הביטוח.  
לפיה  לטענה  מתייחס  העליון  המשפט  בית 
במקרים של  הרגל  הולך  מפיצוי  לקרנית  הפטור 
תאונות מרובות רכבים יפגע בהרתעה, ומבהיר כי 
הוא דוחה טענה זו הואיל וחברת הביטוח רשאית 
לפנות בשיבוב כלפי הנוהג ברכב או הבעלים של 
הרכב נעדר הביטוח, כך שכוחה של ההרתעה לא 

נפגע.
לסיום, בהתאם לפסיקות בתי המשפט והספרות 
המשפטית קובע בית המשפט העליון כי כאשר יש 
מספר כלי רכב מעורבים, אך קיימת חברת ביטוח 
ממנה,  להפרע  יכול  רגל  שהולך  לפחות  אחת 
קרנית לא תשתתף בפיצוי יחד עם חברת הביטוח. 

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
ביטוח

בית המשפט מוסיף כי מהותה של 
קרנית הינה סוציאלית, לאפשר 
פיצוי כספי לנפגע תמים שאין 
לו ממי להפרע, אך לא על מנת 
לאפשר לחברת ביטוח לבקש 

השתתפות בנזק עליו היא שילמה רן
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
בסוכנות ביטוח בירושלים מחפשים איש מכירות 

לביטוח חיים/בריאות ,מתאים  לסטאז'ר   )לביצוע 
סטאז'( או סוכן ביטוח מתחיל. מתאים לאנשים שגרים 

בירושלים והסביבה או במרכז הארץ תנאים מצוינים 
למתאימים טל. לקשר- 052-8196304 )נטלי(

למשרד ביטוח ותיק ברחובות דרוש/דרושה סוכן/נת 
ביטוח בעל/ת רשיון פנסיוני וותק של לפחות 5 שנים 

עם ניסיון מוכח במכירות לעבודה כשכיר /פרילנס 
בניהול /תפעול ומכירות תנאים מצויינים למתאים/ה 

לפרטים איציק 0542240454-

סוכנים בעלי רישיון פנסיוני? הסוכנות הטכנולוגית 
הגדולה בישראל מציעה לכם שיתוף פעולה ייחודי. 

אם אתם חרוצים, רציניים, שאפתניים שרוצים 
לכבוש את כל הפסגות בעולם הביטוח, לנו יש את 

הפתרון האידיאלי עבורכם לגיוס לקוחות בכמויות 
לא מוגבלות. מסלולים שונים לשיתופי פעולה החל 

מקבלת הפניות ועד מעטפת כללית הכוללת משרדים, 
שירותי מזכירות, שירותי הפקה, שירות תיאום פגישות, 

שירותי תביעות, והשתתפות במבצעים חלומיים. כדי 
להיות חלק מנבחרת חלומות מנצחת נשמח אם תצרו 

אתנו קשר לתיאום פגישת היכרות. יש לנו עשרות 
אתרים לגיוס לקוחות עם מערכות תמיכה טכנולוגיות 
לטיוב ומיקוד הפניות. להלן דוגמאות ממספר אתרים 

https://insurance-box.co.il/ https:// מובילים

family -trust.co.il/ https://homes-ins.co.il/ המשרה 
מיועדת לנשים וגברים כאחד. שם החברה: מרכז 

 המומחים לביטוח ופיננסים ליצירת קשר:
arie@myexperts.co.il טלפון נייד: 050-5212457
במרכז חולון להשכרה חדר גדול ומרוהט בסוכנות 

ביטוח ותיקה. אפשרות לשיתוף פעולה. לפנות לעודד 
 .054-4612140

לסוכנות המתמחה בתחום הסיכונים, דרושים בעלי 
רשיון לסוכן/ת ביטוח פנסיוני מאזור המרכז/רחובות 
לעבודה משרדית/בשטח סגירת עיסקאות דיגיטלית 
ע"י חתימה מרחוק ו/או פגישה בשטח עם מבוטחים 

שעברו תהליך של בדיקה וברור ומעוניינים להתקדם 
לסגירה - לפרטים: 054-7000072, כל הקודם זוכה! 

“אורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם 
סוכן/סוכנת/סוכנות ביטוח, לביטוח חיים ופנסיוני. 

לתאום פגישה ופרטים נוספים ניתן להתקשר לתום 
בטלפון 052-6533369.

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

שכירות משנה
במרכז חולון להשכרה חדר גדול ומרוהט בסוכנות 

ביטוח ותיקה. אפשרות לשיתוף פעולה. לפנות לעודד 
.054-4612140

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

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה שלמה 

לפידות על פטירת אחותו 

מינה הרדוף ז"ל 
שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה יעקב 

שיץ על פטירת אימו 

טובה שיץ ז"ל 
שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצער משפחת חליוה על 

פטירתה של חברת הלשכה 

ג'קלין חליוה ז"ל 
שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערה של משפחת הלשטוק 

במות חבר הלשכה

  תמיר הלשטוק 
ז"ל 

שלא תדעו עוד צער

בעקבות הקורונה: השפעה 
על ביטוחי הבריאות בארה"ב

שפעת הקורונה על חברות ביטוח רפואי בארה”ב מתונה מהצפוי, ה
ידי  ניתוח מאזני חברות הביטוח הרפואי שנעשה על  קובע  כך 
חולים  שתביעות  מעריכה  הדירוג  חברת  אולם   .AM Best חברת 

יגדלו ברבעון השני של 2020.
חולי  מיליון   1.5 על  דווח  בארה”ב  כי  הדירוג  חברת  מציינת  עוד 
אלא  חולים  בבתי  אושפזו  לא  המאובחנים  של  הגדול  חלקם  קורונה, 
בודדו בבתיהם. יתר על כן, הירידה באישפוזים של חולים שלא נדבקו 

בנגיף קיזז את התביעות של חולי הקורונה.
הערכת חברת הדירוג היא שתהיה עליה בתביעות במחצית השנייה 
של 2020, משום שמדינות רבות בארה”ב יחזרו למסלול חיים כמעט 
נורמלי ויגדל מספר המבקרים במרפאות. אולם אם יגדל מספר חולי 
הביקורים  מספר  יקטן  שוב  השנה,  של  השנייה  במחצית  הקורונה 
זו תקזז את  וניתוחים שאינם קשורים לקורונה. התפתחות  במרפאות 

התשלומים למבוטחים שנפגעו מקורונה.
היא  הבריאות  ביטוחי  חברות  לסקטור   AM Best של  התחזית 
יציבה. הצפי של גידול במספר המבוטחים, תשלומי הפרמיות והעסקים 

החדשים.

יצרני הרכב האוטונומי נגד 
מכון הביטוח האמריקאי

הם י הרכב.  לבטיחות  ביחס  בחריפות  הגיבו  האוטונומי  הרכב  צרני 
ביסודם  “הם   )IIHS( האמריקאי  הביטוח  מכון  שממצאי  מאשימים 
ספוקלטיביים כדי שיקבעו את שיעור קריסת הרכב האוטונומי בתאונות 

דרכים”.
הברית לחדשנות ברכב, גוף המייצג את יצרני הרכב האוטונומי ובכלל 
הישג  הינו  רכב  תאונות  היקף  שהורדת  קובע  מובילאיי,  את  גם  זאת 
משמעותי  להישג  להגיע  המאמצים  נמשכים  אולם  האוטונומי.  לרכב 
יותר בצמצום היקף התאונות, כאשר יצרני הרכב האוטונומי שוקדים על 
איסוף תרחישים של תאונות רכב שהמכוניות האוטונומיות יימנעו מהן.

טוען  האמריקאיות  הביטוח  חברות  של  המחקר  מכון  של  המחקר 
שבניגוד לציפיות המעבר הצפוי למכוניות אוטונומיות, שבן אנוש לא 
ינהג אותן, רק יפחית את מספר תאונות הדרכים בשליש ולא יחסל אותן. 
חוקרי המכון בחנו 5,000 תאונות בארה”ב, והגיעו למסקנה שיש תאונות 

שגם הרכב האוטונומי אינו למנוע אותן.
על פי מסקנת חוקרי המכון לביטוח, הרכב האוטונומי לא יוכל למנוע 
תאונות הנובעות מנהיגה פרועה של הנהג במסלול נגדי, שיבושי מכ”ם, 

שטפונות בכבישים ונפילת חלפים.
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