
ביטוח ופיננסים

חוסר בתחרות
ועדת הכלכלה בכנסת עסקה 

השבוע בכשלי הרפורמה בתחום 
הבנקאות והאשראי • נשיא 

הלשכה: "תהיה כאן ריכוזיות 
ועליית מחירים" < עמ' 3

צדק כלכלי
סו"ב קובי ורדי מסביר בטור מיוחד 

מדוע כניסת חברות כרטיסי האשראי 
לענף ביטוח מדירה שינה מעיניו, 

ומבקר את החזירות הקפיטלסטית 
של תאגידים עתירי ממון < עמ' 16

פיטורים בהפניקס
החברה תפטר 350 עובדים 

ובזכות חתימת הסכם עם 
הוועד הם יקבלו תנאי פרישה 

משופרים • בנוסף, תבוטל 
הפחתת השכר הרוחבית < עמ' 9

רוזנפלד: "הצגת סוכן הביטוח כמי 
שרודף אחר עמלות גבוהות – אין לה 

מקום, בטח שלא על ידי הממונה"
נשיא הלשכה יוצא 

להגנת הסוכנים ומגיב 
בחריפות על מודל הסוכן 

האובייקטיבי שהציג 
הממונה על שוק ההון, בו 
מוצע לשנות את תגמולי 
הסוכן, לעדכן עמלה זהה 
על מוצרים דומים ולחייב 

את הסוכן לקבל הצעות 
מ־4 חברות ביטוח לפחות 

• "בסופו של יום, יודעים 
גם ברשות שוק ההון 

כי בעת תביעה - סוכן 
הביטוח הוא זה שיסייע 

למבוטח. לשמחתנו, 
נבחרי הציבור, כמו הציבור 

עצמו, מבינים את הערך 
של סוכני הביטוח ואנו 

מאמינים כי המחוקק יתן 
את דברו" < עמ' 2
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חדשות | שוק לא תחרותי 

רוזנפלד: "בכלכלה חופשית אל לאף גורם 
להתערב ביחסים מסחריים"

כך לדברי נשיא הלשכה בתגובה לפרסום מודל הסוכן האובייקטיבי של הממונה • ברקת מציע עמלה 
 זהה על מוצרים דומים והצעות מ־4 חברות לפחות • בנוסף - דמי ניהול הפנסיה יירדו עם הגיל 

< רונית מורגנשטרן

ביטוח 
ופיננסים

אנחנו לא נגד הסוכנים אבל אי אפשר לעצור "
אפשר  ואי  תחרות  לעצור  אפשר  אי  קדמה, 
לכיוון  הסוכן  של  ההתקדמות  את  לעצור 
רוצה  אני  אחרות.  מטרות  ולא  הלקוח  ייצוג  של 
סוכן אובייקטיבי שמשרת את הלקוח, שלא יקרה 
מצב שחברה ערכה מבצע לסוכן ונותנת לו עמלה 
גבוהה יותר ואז הוא ינתב את הלקוח להיכן שהוא 

יקבל עמלה גבוהה יותר".
ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה  השבוע  אמר  כך 
בתכנית  בראיון  ברקת,  משה  ד"ר  וחיסכון 
שאול  לעיתונאי  "כאן",  בערוץ  הכיס"  "משחקי 

אמסטרדמסקי, עורך ומגיש התכנית.
מצפים  לסוכן,  "כשניגשים  ברקת:  אמר  עוד 
ביותר, אך  ממנו שיעניק לנו את ההצעה הטובה 
פעמים רבות מתגלה כי הוא עובד עם חברת אחת 
או שתיים בלבד - שמעניקות לו תשלום נאה על 
לוודא  איך אפשר  אז  מביא.  הוא  אותם  הלקוחות 
שנקבל הצעה אובייקטיבית? לכל סוכן יהיה היצע 
והעמלה  חברות,  מארבע  לפחות  מוצרים,  של 
רוצים  אנחנו  זהה.  תהיה  חברות  מאותן  שיקבל 
לשנות את התגמול לסוכן, גם שיוכל לקבל עמלה 

זהה על מוצרים דומים".

ביטוח בריאות בסיסי 
הוא  כי  ברקת  סיפר  הבריאות  ביטוחי  בתחום 
בסיסית  בריאות  ביטוח  פוליסת  ליצור  מתכנן 
"מוצר  אותה:  ימכרו  הביטוח  חברות  שכל  אחידה 
כמו הלחם האחיד עם כיסויים בסיסיים שמתאימים 
לציבור הרחב; אפשר יהיה לרכוש שכבות נוספות 
של  בבחירה  מאמין  אני  כי  הבסיס,  מוצר  מעל 

הלקוח", אמר בראיון.
אינם  שהצעירים  מוטרד  הוא  כי  סיפר  הממונה 
הוא  נמוכה.  שהכנסתם  משום  לפנסיה,  חוסכים 
הכנסה  לבעלי  שלילי  הכנסה  מס  לקדם  הבטיח 
נמוכה על הפקדות לפנסיה, כשאז המדינה תשלם 

מענק שיצטרף לחיסכון הפנסיוני שלהם.
בדמי  היא  לקדם  מבטיח  שברקת  רפורמה  עוד 
הניהול בחיסכון הפסיוני: "אנחנו מתכננים שינוי 
לא  הם  הנגבים  הניהול  דמי  בנושא.  משמעותי 
לפי אפיק השקעה; יש הבדל בעלות העבודה של 
הגוף הפנסיוני בין השקעה באג"ח או במניות. לפי 
או  באג"ח  משקיע  אדם  אם  היום,  הקיים  המודל 
על  הניהול,  דמי  אותם  את  ישלם  הוא  במניות, 
אף שהעלות שונה. בישראל מרבית החוסכים לא 

משתנה  הוא  אלא  שלהם,  המסלול  את  בוחרים 
החכם,  המודל  פי  על  הגיל.  פי  על  אוטומטית 
סולידיות  השקעות  להם  שיש  מבוגרים  אותם 
עם  בהשקעות  כמו  ניהול  דמי  משלמים  יותר 
עם  הניהול  דמי  להורדת  נפעל  לכן  גבוה,  סיכון 
הגיל", הסביר ברקת והוסיף: "לפעמים אדם רוצה 
יותר  שדורשים  באפיקים  ולהשקיע  סיכון  לקחת 
התמחות. היום אין תמריץ להתמחות הזו - כי דמי 
שהלקוח  רוצה  אני  הדבר.  אותו  נשארים  הניהול 
ישלם על הצלחה. אם אין הצלחה, אז אתה יכול 
לקבל גם 0 דמי ניהול. כך מנהל טוב יותר יקבל 

עמלות גבוהות יותר".

"נאמני הלקוח" 
לשכת  נשיא  הגיב  ברקת  של  לאמירתו  בהמשך 
סוכני הביטוח, סו"ב ליאור רוזנפלד: "המעניין הוא 
שבכל הקשור לתגמול הסוכנים לפתע כל אבירי 
נאלמים  או  נעלמים  החופשית  והכלכלה  התחרות 
ביחסים  להתערב  גורם  לאף  שאל  אומר  ואני 
מסחריים ואם תידרש התערבות שכזאת אזי הרשות 

המחוקקת תדרש לסוגייה, ולא אף גורם אחר.
"לשכת סוכני הביטוח הצהירה לא פעם כי סוכני 
עובדים  ומעולם  ומאז  לקוח  נאמני  הינם  הביטוח 
לפני  וכבר  לעשות  הגדילה  ואף  באובייקטיביות 
סוכן  של  מתווה  בעד  היא  כי  הודיעה  שנה  מעל 
הפועל בנאמנות לטובת ציבור מבוטחיו אך בכפוף 
לעובדה כי מדובר במתווה הוגן השומר על חופש 
עיסוקם של סוכני הביטוח לרבות בנושא התגמול 
שם אין לרשות כל סמכות להתערב לבדה, ואינני 

מבין את הדחף התמידי שלה לעסוק בנושא זה.

סוכן  לפיה  הרשות  עמדת  על  מצרה  "הלשכה 
גבוהות,  עמלות  או  מבצעים  פי  על  מונחה  ביטוח 
הצגת סוכן הביטוח כמי שרודף אחר עמלות גבוהות 
מדובר  כאשר  ובטח  בטח  מקום,  לה  אין  ומבצעים 
על אמירה מצערת שיוצאת מטעם הגורם המפקח 
על ציבור הסוכנים. זאת, יש לזכור, סוכני הביטוח 

עושים עבודתם נאמנה לטובת ציבור המבוטחים. 
"בסופו של יום, יודעים גם ברשות שוק ההון כי בעת 
תביעה - סוכן הביטוח הוא זה אשר ירים את הטלפון 
בתאונה,  שנתקע  למבוטח  ויסייע  הלילה  באמצע 
סוכן הביטוח ידע לתאם את הקשר בין מוקד החירום 
ומצוי  להטסה  זקוק  אשר  המבוטח  לבין  לחילוץ 
באיזור נידח על הגלובוס, וכן, סוכן הביטוח יהיה זה 
אשר יסייע באישורי הכיסוי הביטוחי למבוטח הנזקק 
לניתוח והדבר האחרון שצריך להעסיק אותו תהיה 
השאלה - איך מארגנים את עלות הרופא ואת בית 
החולים הפרטי. את כל אלה לא תדע לתת לציבור 
לא חברת אשראי ולא אף גורם אחר, שמנסה להידחף 
לתחום הביטוח, אלא רק סוכן ביטוח מורשה ומקצוען 

שמעניק ערך ללקוחותיו ומתפרנס בכבוד. 
הציבור  כמו  הציבור,  נבחרי  "לשמחתנו, 
עצמו, מבינים את הערך של סוכני הביטוח ואנו 
ליתן שירות  דברו  יתן את  המחוקק  כי  מאמינים 
על  ורק  אך  המבוטחים  לציבור  וערכי  מקצועי 
וכל  והואיל  בישראל,  מורשים  ביטוח  סוכני  ידי 
מסודר  דיון  מצריך  הביטוח  סוכני  תגמול  נושא 
ברשות המחוקקת, אנו נדע להבהיר את הדברים 
בצורה מפורשת בדיונים שיערכו על מנת לשמור 
על  לשמירה  במקביל  הביטוח  סוכני  על   ולהגן 

האינטרסים של ציבור המבוטחים בישראל".

רוזנפלד ןברקת ׀ צילום: גיא קרן, סטודיו עדיף
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בדרך לריכוזיות ועליית מחירים?
נשיא הלשכה בוועדת הכלכלה של הכנסת: "בעוד שנתיים נשב כאן בסוגיית כניסת חברות האשראי 

לביטוח ונבכה את מר גורלו של הציבור" • בוועדה עלתה ביקורת על בנק ישראל והאוצר לגבי 
מדיניות הבנקים בעקבות משבר הקורונה < רונית מורגנשטרן

"
התחרות  את  להגביר  חייבים 
שלושה  לפני  אך  בעד,  ואנחנו 
שוק  ברשות  התקבלה  שבועות 
ההון החלטה עוקפת כנסת והיא לאשר 
לחברות האשראי להכנס לענף הביטוח 
ולתת לשלוש חברות דריסת רגל כאשר 
את  אמרה  הכנסת  של  הכספים  ועדת 
דברה בצורה ברורה; בעוד שנתיים נשב 
הציבור,  של  גורלו  מר  על  ונבכה  כאן 
תהיה  זאת   - תחרות  תהיה  לא  זאת 

ריכוזיות ועליית מחירים".
ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא  אמר  כך 
שלישי  ביום  שהתקיים  בדיון  רוזנפלד 
בנושא  הכנסת   של  הכלכלה  בוועדת 
הבנקאות  בתחום  לרפורמה  שנתיים 
הריכוזיות  בצמצום  שעסקה  והאשראי 

והגברת התחרות.
ובאי ההצלחה של  הדיון עסק בכשלים 
והאשראי  הבנקאות  בתחום  הרפורמה 

כאשר בוועדה נשמעה ביקורת מחברי הכנסת יעקב 
שיש  רבים  כשלים  על  טופורובסקי  ובועז  מרגי 

לתקן.
לוועדה  דיווחו  ישראל  ובנק  האוצר  משרד  נציגי 
בריכוזיות.  ירידה  של  התחלה  לראות  ניתן  כי 
מנהל מחלקת המחקר של בנק ישראל, ד"ר מישל 
"המפץ  כי  לוועדה  ומסר  הוסיף  סטרבצ'ינסקי, 
כשלשכת  הבאה,  בשנה  לקרות  הולך  התחרותי 
זמינים.  יהיו  המידע  ושירותי  תפעל  המחשוב 
בשנה הבאה נראה פרי לכל העמל שנעשה בשנים 

האחרונות".

"עדיין אין תחרות"
בתגובה לכל הנתונים שנמסרו לוועדה בסקירת 
האוצר ובנק ישראל אמר היו"ר מרגי: "הלעטתם 

אותנו בים של נתונים, ואני לא מזלזל באף נתון 
אחד. אין ספק שזו רפורמה כבדה וחשובה וצריכה 
לעשות מתוך אחריות, אבל השאלה האם אני יכול 
לומר לכם שאני מקבל מהדיווח תמונת מצב לגבי 
 – הבנקאי?  בשוק  תחרות  והתפתחות  התקדמות 

והתשובה היא לא".
הממשלה,  האם  ושאל  מרגי  היו"ר  הוסיף  עוד 
באשר  הבנקים  את  הנחו  ישראל  ובנק  האוצר 
לפעולות לטובת הציבור בעקבות משבר הקורונה, 
צולבת  אש  חוטפים  שהבנקים  זה  עצם  כי  ואמר 
מהציבור זו נורת אזהרה לממשלה, לבנק ישראל 

ולמפקח על הבנקים.
עו"ד דרור שטרום, שעמד בראש הוועדה להגברת 
אמר  והפיננסיים,  הבנקאיים  בשירותים  התחרות 
מבין  ביותר  והחשובה  הגדולה  הרפורמה  זו  כי 

הייתה  זאת  לא  אך   – ליווה  אותן  הרפורמות 
אף  מייצג  אינו  כי  לציין  ביקש  אף  הוא  הכוונה. 
גוף שיש לו נגיעה לעניין ואמר: "ניסיון בתחרות 
– האנשים  בנקודה אחת  נבדקת  אומר שהתחרות 
מי  עלי?  מתחרה  מי  ששואלים  אלה  הם  ברחוב. 
אני  והאם  יורדת?  הריבית  האם  מה?  לי  מציע 
יכול להבין מה שמציעים לי? אלה השאלות שהיו 
שתוך  הייתה  הכוונה  הזה.  בדיון  לעלות  צריכות 
שנתיים־שלוש יהיו פה נותני אשראי חוץ בנקאיים 
בהיקפים משמעותיים יותר, שיתחרו על האשראי 
לצרכן. ביוני 2021 מתלכדים כל החיילים על לוח 
השחמט ואמורים להבקיע, שם צריך לראות פריצה 
שראינו  מה  בריביות.  ירידה  שנרגיש  תחרותית 
בקורונה צריך להדליק נורה אדומה. עסקים ומשקי 

בית לא ראו חלופות לאשראי הבנקאי".

רוזנפלד, ח"כ יעקב מרגי וח"כ בועז טופורובסקי ׀ צילומים: גיא קרן, רועי שיף, ויקיפדיה, באדיבות יעקב מרגי

תיק הלקוחות של סוכן הביטוח מהווה נכס לכל דבר, המשמש את סוכני הביטוח הותיקים 
כ"חיסכון פנסיוני" נוסף המיועד לתת לכם סכום כספי יפה בעת פרישתכם.

מכירת "שנות הזהב" | מכירה תיק הביטוח - מכירה מיועדת ברוב המקרים לסוכן ביטוח המחליט 
לצאת לפנסיה או לשנות את תחום עיסוקו מסיבות כאלו ואחרות. 

במקרים אלו, מטרת הליווי המקצועי המוצע על ידינו מיועד למטרות קבלת התמורה הגבוהה ביותר 
)ככל שניתן ובהתאם לשווי הנכסים( ביום המכירה.

רכישת תיקי ביטוח בדרום

רוצים לדעת יותר על הפעילות העסקית בסוכנות הביטוח בקשי?
צרו איתנו קשר עוד היום! 050-5212012 יפת | 050-5889908 גל

Bakchi1988@gmail.com



| 2 ביולי 42020  02  02  02  02  02  חדשות | הסערה בכלל לא נרגעת – מעקב "ביטוח ופיננסים"

"
מסקנת  את  אימץ  ביטוח  כלל  "דירקטוריון 
יו"ר  בהתנהלות  פגם  נפל  לפיה  הבודק 
היו"ר  של  הצעתו  על  ומצר  הדירקטוריון, 
כהונה  סיום  מועד  על  להסכמה  להגיע  למנכ"ל 
מליאת  ידי  על  כך  על  שהוחלט  מבלי  מיוזמתו, 
יכולה  הייתה  השאר  שבין  פעולה  הדירקטוריון. 

להביא לתוצאות בלתי רצויות". 
כך נמסר בהודעת דירקטוריון כלל ביטוח כפי 
שדווחה לבורסה, בעקבות דיון שנערך ובו אושרו 
המלצות דו"ח הביקורת של הבודק החיצוני, שופט 
הודיע  עוד  דנציגר.  יורם  פרופ'  בדימוס  העליון 
הוחלט  החברה,  יציבות  לטובת  כי  הדירקטוריון 
דיון  יתקיים  לא   2020 שנת  סוף  עד  שלפחות 

בנושא החלפת המנכ"ל.
 מעיר עוד ליו"ר כלל ביטוח כי קיבל החלטות 
סבור  "הדירקטוריון  הדירקטוריון:  ידיעת  ללא 
שבפעולת היו"ר נפגעה מערכת היחסים התקינה 
בין יושב ראש הדירקטוריון למליאת הדירקטוריון 
בחברה.  ראויה  החלטות  קבלת  לדרך  וביחס 
הדירקטוריון מבהיר שלא יסכים לקבל התנהלות 
מסוג זה בהנהגת החברה", נכתב בהמשך הדיווח. 
בכך  בהתחשב  כי  הדירקטוריון,  סבור  זאת,  עם 
שדני נוה הודיע שלא יציג את מועמדותו לכהונה 
נוספת, הרי שממצאי הדוח אינם מצדיקים נקיטת 

צעדים נוספים על צעדו של היו"ר. 
באשר לטענות שהעלה מנכ"ל החברה יורם נוה, 
לפיהן בעלי מניות התערבו בניסיון להחליף את 
המנכ"ל, אימצו בדירקטוריון את מסקנות הבודק, 
לפיהן "לא הונחו ראיות המצביעות על אי הפעלת 
הדירקטוריון  יו"ר  ידי  על  עצמאי  דעת  שיקול 

במהלך בו נקט להדחת המנכ"ל".
בהתייחסו לפעילותו של המנכ"ל יורם נוה מול 
היו"ר, טוענים חברי הדירקטוריון: "הדירקטוריון 

האשמות  בהעלאת  בחופזה  פעל  שהמנכ"ל  סבור 
זאת,  עם  יחד  להוכיחן.  יכולת  ללא  היו"ר  כלפי 
מקובל על הדירקטוריון שהמהלך בו נקט המנכ"ל 
היו"ר.  של  פנייתו  לפתאומיות  מתגובתו  נבע 
לקחת  צריך  היה  שהמנכ"ל  סבור  הדירקטוריון 
ויביא  ידלוף  שמכתבו  האפשרות  את  בחשבון 
ההתפתחות  את  שיביא  היה  ראוי  אמנם  לסערה. 
יתכן  אך  הדירקטורים,  כל  לידיעת  מידי  באופן 
מוסבר  אחרת",  בדרך  זאת  לעשות  צריך  שהיה 

בהודעה.
סבור  שהדירקטוריון  נמסר  ההודעה,  בסיכום 
של  תקופה  היא  הזו  בעת  לחברה  הנכון  שהדבר 
העסקית  בפעילות  התמקדות  תוך  יציבות, 

החברה  והארגונית, למען המשך התפתחותה של 
התוכנית  במסגרת  העבודה  תכניות  ויישום 
החליט  הדירקטוריון  כך  לשם  האסטרטגית. 
דיון  יתקיים  לא   2020 שנת  סוף  עד  שלפחות 
קורא  "הדירקטוריון  המנכ"ל.  החלפת  בנושא 
מאחוריהם  האירועים  את  לשים  ולמנכ"ל  ליו"ר 

ולפעול בשיתוף פעולה מלא לטובת החברה".
ההתנהלות  אחר  לעקוב  הדירקטוריון  בכוונת 
החברה  לטובת  למנכ"ל  היו"ר  בין  ההדדית 
באמצעות ועדת הביקורת )שחבריה יהיו גד ארבל, 
אלי שמש ורחל אדטו(, והוא מצפה שיובאו בפניה 
אירועים המשבשים התנהלות זו, אם יהיו כאלה, 

על מנת לפעול מידית לצמצומם.

 יו"ר כלל ביטוח דני נוה מבקש לפרוש 
מיידית מתפקידו 

הבקשה מגיעה על הודעת הדירקטוריון כי לא ידון בפיטורי המנכ"ל יורם נוה עד לסוף השנה • 
הדירקטוריון אימץ מסקנות הבודק - חל פגם בהתנהלות היו"ר < רונית מורגנשטרן

מנכ"ל כלל יורם נוה ויו"ר כלל דני נוה. ימשיכו לעבוד יחד למרות הכל ׀ צילום: סיון פרג', יח"צ

בסמיכות לבניין מגדל בכניסה לאזור התעשייה ק.אריה, פתח תקווה -

החל מ 200 מ"ר ועד 1,200 מ"ר )קומה עצמאית(
חלוקה לחדרים, כולל מרפסת, מקלחת ושירותים פרטיים

חניה בשפע ונגישות תחבורתית מעולה

לפרטים נוספים: 
Rona.a@reit1.co.il | 054-9016650 :'רונה אלוש | טל

להשכרה
משרדים ברמת גימור גבוהה

לכל נכסי ריט 1 לחצו כאן

https://bit.ly/3fTWzGz
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ההחלטה ב לאחר  שקמה  הסערה  עקבות 
מיליון   49 בסך  דיבידנד  חלוקת  על 
שקל בקבוצת "פוקס", הודיע הראל ויזל, 
מוותרת  החברה  כי  בחברה,  מניות  ובעל  מנכ"ל 
על מענק הקורונה מהמדינה עליו נלחמה לטובת 
במענק  מדובר  כי  העריכו  בשוק  גדולים.  עסקים 

בסך 12־19 מיליון שקל.
בתחילת השבוע הודיעה גם קבוצת הראל ביטוח 
מספר  לפני  עוד  מראש,  שהחליטה  ופיננסים, 
שבועות, לוותר על המענק מהמדינה בסך כ־4 מיליון 

שקל ולכן לא בוצעה פנייה למדינה בעניין זה.
מוותרת  היא  כי  הודיעה  מבטחים  מנורה  גם 
במענק  מדובר  שקל.  מיליון   2.5 בסך  מענק  על 
של 7,500 שקל עבור כל עובד שמוחזר מחל"ת. 
לחל"ת  הקבוצה  מעובדי  כ־20%  הוציאה  החברה 

עם פרוץ המשבר ועד ל־17 במאי. 80 עובדים לא 
הוחזרו לעבודה ויפוטרו. בשתי החברות הסבירו כי 

מדובר בוויתור על רקע אחריות חברתית.
בשיא  עוד  נרחבים  מנע  צעדי  נקטה  הראל 
 900 מתוך  כ־200  לפטר  כשהחליטה  הקורונה, 
הקבוצה  החליטה  עוד  לחל"ת.  שהוצאו  העובדים 
על שורת קיצוצים שיחולו בשנה הקרובה, בעיקר 

בשכר המנהלים והבעלים, בינהם:
• שכר הבעלים יקוצץ ב־20%.
• שכר המנכ"ל יקוצץ ב־10%. 

• שכר המנהלים הבכירים יקוצץ ב־7%.
בהמשך  וזאת  ב־7%,  יקוצץ  הדירקטורים  שכר   •
ולתרום  בתכנית  להשתתף  הדירקטורים  לבקשת 

את חלקם.

• בשנים 2021 ו־2022 לא תהיינה תוספות שכר 
לכלל מנהלי ועובדי החברה.

• מכל עובד המשתכר מעל השכר הממוצע במשק 
ינוכו ארבעה ימי חופשה בשנה הקרובה )עד מאי 
2021(. מכל עובד המשתכר מתחת לשכר הממוצע 

במשק ינוכו שני ימי חופשה בשנה הקרובה.
החברה  בהוצאות  וקיצוצים  התאמות  ייערכו   •

לספקיה.
לעובדים  לסייע  כדי  הלוואות,  קרן  תקים  הראל   •

המצויים בקשיים ואשר יסיימו את העסקתם בחברה.

מגדל היא היחידה מבין קבוצות הביטוח הגדולות 
קיצצה  זאת  ותחת  לחל"ת  עובדים  הוציאה  שלא 

בשכר בכירים.

 הראל ומנורה מבטחים ויתרו על מענקי 
הקורונה מהמדינה בסך מיליוני ש"ח
החברות הודיעו שההחלטה התקבלה לפני חודש • בשיא המשבר פיטרה הראל כ־200 

עובדים והיא החלה לאחרונה בשורת קיצוצי שכר < רונית מורגנשטרן

%20https://pe.cma.gov.il%20%0D


עוזרים לכם
לעזור ללקוחותיכם,

מרחוק

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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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

יום שלישי שודרה השתלמות זום של ועדת ב
הטכנולוגיה בראשות סו"ב עמוס גואטה בדף 
וביטוח.  לפיננסים  המכללה  של  הפייסבוק 
הנושא היה 'חידושים ועדכונים בתוכנות למשרד הסוכן'. 
במפגש הוצגו כלים טכנולוגיים חדשניים לשימוש סוכני 
מוטי  סו"ב  גם  המפגש  את  הנחה  גואטה  לצד  הביטוח. 

הרשקו סגן יו"ר הוועדה. 
לדברי גואטה, ההשתלמות הייתה מוצלחת ביותר וזכתה 
לאחוז צפייה גבוה של למעלה מאלף איש. מי שהחמיץ 
את ההשתלמות יכול לצפות בה בווידאו בדף הפייסבוק 
של המכללה, כמו גם בשאלות ובתשובות שעלו בעקבות 

ההשתלמות. 
"חשוב להבהיר שאין בהצגת בתי התוכנה משום המלצה 
על תוכנה כזאת או אחרת, וכל מטרתנו לאפשר לחברי 

הלשכה להתרשם מקרוב מהמוצרים", הוסיף גואטה. 
שהציג  רואטו  מחברת  סגל  רועי  השתתפו:  בפאנל 
פיננסים,  בתחום  לקוחות  לניהול  פרימיום  מערכת 
מחברת  פלג  אילנית  ואלטרנטיבי;  סיכונים  פנסיוני, 
מערכת  כמו  טכנולוגיים  כלים  שהציגה   SMS2010
לאיתור פוטנציאל עסקי ושווי לקוחות הסוכן המתבססת 

על דוחות העמלות של הסוכן ומאפשרת שליטה מלאה 
של הסוכן בהכרת העסק וחלוקת המשאבים בצורה נכונה, 
לביצוע  חוזר  היזון  עם  ליצרנים  ישירות  הצעות  שיגור 
ועוד; אביעד אלפסי, באפי, הציג את צ'טבוקס - שירות 
ללקוחות מול הווטסאפ. ללא הגבלת משתמשים במקביל 
ודרך מספר טלפון אחד. גם אם הלקוח מחייג למשרד - 
השיחה יכולה לעבור אוטומטית להמשך שיחה בווטסאפ, 
לקוחות  מול  שיחות  תגובה,  וזמני  תהליכים  קיצור 

במקביל ועוד.
ממשק   – פריזבי  הוא  שהוצג  באפי  של  נוסף  מוצר 

אתר  דרך  ללקוח  ביותר  הטובה  המחיר  הצעת  להנגשת 
הסוכן או הקולקטיב שהוא מבטח; ובומרנג - טעינת כל 

מסמך לחתימה מרחוק.
גולן נשיא מחברת YPAY הציג תוכנה מלאה להנהלת 
חשבונות חד־צדית, הכוללת הפקת מסמכים אונליין ללא 
הגבלת כמות. חינם לסוכני הביטוח; בוקי פלטו מחברת 
מותאם  לסוכן,  מעוצב  חדש  הקמת אתר  הציע   switch
למובייל, מאובטח ומהיר במחיר חודשי נמוך ובזמן הקמה 
שימושי  על  דיבר  טכנולוגי  יועץ  צימר  אמיר  מהיר; 
מגוון  לצד  הפשטות   - העסקי  הווטסאפ  ויישומי  הזום 

הפונקציות הרחב שבהם.
לפיננסים  המכללה  של  המסור  לצוות  מודה  "אני 
את  למימוש  להביא  כדי  רבות  שעזרו  וללשכה  וביטוח 
ההשתלמות - לחוה פרידמן, יו"ר המכללה, לדבי מורנו 
מנכ"ל הלשכה, לליאור  מנהלת המכללה, למוטי ארבל 
רבות  ועזר  שמלווה  הלשכה  נשיא  וסגן  מ"מ  הורנצ'יק 
לפעילות ועדת הטכנולוגיה ולשי בלייך מנהל מערכות 
המידע בלשכה. בהשתלמות הבאה יציגו נציגים נוספים 
של בתי תוכנה אחרים את המוצרים שלהם עבור סוכני 

הביטוח", מסכם יו"ר הוועדה הטכנולוגית.

"חידושים ועדכונים בתוכנות למשרד הסוכן"
השתלמות זום שערכה הלשכה בשיתוף המכללה לפיננסים וביטוח הציגה כלים טכנולוגיים חדשניים 

לסוכני הביטוח • ההשתלמות זמינה לצפייה בעמוד הפייסבוק של המכללה < רונית מורגנשטרן

זום ועדת טכנולוגיה

https://bit.ly/2WIo0ex
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ממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר ה
מינויים  שורת  על  הודיע  ברקת  משה 
של סגנים בכירים ברשות; אוהד מעודי 
ביטוח  תחומי  על  האחראי  בכיר  לסגן  מונה 
כללי - רכוש וחבויות וכן על תחומי מטה, יואב 
יונש מונה לסגן בכיר האחראי על תחומי ביטוח 
בכיר  לסגן  מונה  טובול  ואלי  וסיעוד,  בריאות 
פיננסיים.  שירותים  נותני  תחום  על  האחראי 
נציבות  של  מכרזי  הליך  לאחר  מונו  השלושה 
קיימים  תקנים  ומאיישים  המדינה  שירות 

ברשות.
משרתי  של  מינויים  בשורת  "מדובר  ברקת: 
עובדי  משורות  הינם  שלשמחתי  מסורים  ציבור 
העשיר  ניסיונם  כי  סבור  אני  ההון.  שוק  רשות 
בשירות המדינה, והמקצועיות המלווה אותם ללא 
דופי יסייעו לרשות שוק ההון בהובלת רפורמות 

שיטיבו עם ציבור החוסכים והמבוטחים".
ביטוח  כיהן בעבר כמנהל מחלקת   )41( מעודי 
בכיר  כיועץ  שימש  האחרון  ובתפקידו  רכוש, 
לממונה על שוק ההון. הוא מחזיק בתואר ראשון 
בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון 
ובתואר שני במשפטים לכלכלנים מאוניברסיטת 
הוביל  ההון  שוק  ברשות  השנים  ב־12  אילן.  בר 
שהובילו  ומשמעותיים  רבים  מהלכים  מעודי 
לציבור  השירות  ושיפור  התחרות  לפתיחת 
כתיבת  הביטוח",  "הר  אתר  הקמת  וביניהם: 
פוליסה תקנית לביטוח דירה וביטוח רכב רכוש, 
אגב  דירה  בביטוח  הבנקים  עמלות  הגבלת 
בתחום  דירה  ביטוח  תעריפי  והפחתת  משכנתא 

זה ב־50%. 

הסדרת ענף הביטוח
יונש )38(, שבתפקידו האחרון ניהל את מחלקת 
ביטוח בריאות ברשות שוק ההון, הינו בעל תואר 
בן  מאוניברסיטת  עסקים  ומנהל  בכלכלה  ראשון 
בר  מאוניברסיטת  במשפטים  שני  ותואר  גוריון 
שנים  כ־12  ההון  שוק  ברשות  עובד  יונש  אילן. 
והסיעוד. לאורך  במהלכן עסק בתחומי הבריאות 
רבים  צרכניים  בפרויקטים  מעורב  היה  השנים 
וביניהם: הרפורמה בביטוחי בריאות שיצאה לדרך 
בשנת 2016 שמטרתה הייתה להגביר את התחרות 
והעצמת  הביטוח  מוצרי  פישוט  ידי  על  בתחום 
כוחו של המבוטח. בנוסף, לאחרונה פורסמו תחת 
תחום  את  לראשונה  המסדירות  הנחיות  אחריותו 
את  לשפר  במטרה  זאת  אישיות,  תאונות  ביטוח 
הפוליסה  תנאי  את  ולהפוך  המוצר  מכירת  אופן 

להוגנים ורחבים יותר לציבור המבוטחים.
טובול )47(, שבתפקידו האחרון ניהל את מחלקת 
בעל  הינו  ההון,  שוק  ברשות  מידע  טכנולוגיות 
העברית  מהאוניברסיטה  בכלכלה  ראשון  תואר 
מאוניברסיטת  לכלכלנים  במשפטים  שני  ותואר 
ניהל  ההון  שוק  ברשות  שנותיו  ב־15  אילן.  בר 
ההון  איסור הלבנת  ואכיפת  ביקורת  את מחלקת 
הביקורת על  ואת מחלקת  ונותני שירותי מטבע 
טכנולוגיות  מחלקת  את  וכן  המוסדיים  הגופים 
מידע. טובול הוביל מספר פרויקטים משמעותיים, 
ויישום מדיניות הענישה של אגף  ביניהם גיבוש 
הרשות,  של  הדיגיטלי  החזון  כתיבת  ההון,  שוק 
הטכנולוגיים  והביקורת  הפיקוח  היבטי  ריכוז 
במספר פרויקטי ליבה של הרשות דוגמת הקמת 
ביטוח  חברות  ורישוי  הפנסיונית  המסלקה 

דיגיטליות חדשות.

 ברקת ממנה שלושה סגנים בכירים 
חדשים ברשות

הממונה על רשות שוק ההון: "יסייעו לרשות שוק ההון בהובלת רפורמות 
שיטיבו עם ציבור החוסכים והמבוטחים" < רונית מורגנשטרן

מעודי, טובול ויונש ׀ צילום: רשות שוק ההון

צור קשר 
לפרטים 
נוספים

הפנו אותם להשקעה 
בנדל"ן בארץ עם החברה 

הגדולה והמקצועית 
בתחום בישראל

צרו ערך ללקוחותיכם

http://citrine.activetrail.biz/wsl


| 2 ביולי 92020  02  02  02  02  02  חדשות | התייעלות בחברות הביטוח

וועד ל ההסתדרות  עם  ומתן  משא  אחר 
ביטוח  הפניקס  חברת  הודיעה  העובדים, 
כי הגיעה עם הצדדים להסכם על פיטורי 
כוח  ממצבת  ב־10%  מדובר  החברה.  מעובדי   350

האדם בהפניקס.
על פי דיווח החברה: "בעקבות השפעת משבר 
הבריאות העולמי עקב נגיף הקורונה על המשק 
החליטה  בפרט,  החברה  ועל  ככלל  הפיננסי 
הפניקס להאיץ תוכנית לשינוי המבנה הארגוני 
למבוטחים  והתפעול  השירות  שיפור  לצורך 
והתאמתה  הפניקס  הוצאות  קיטון  ולסוכנים, 

לתנאי התחרות ותנאי השוק המשתנים".
בין  ומתן  כפי שפרסמנו בשבוע שעבר, המשא 
ועד  ויו"ר  תקוע,  היה  להנהלה  העובדים  ועד 
אורן שמידוב דרש לבטל את הפחתת  העובדים 
השכר הרוחבית שהוצעה בכתב ההסכמות ממרץ 
2020 ואף איים בצעדים ארגוניים. עם זאת, ציין 
שמידוב, שהוועד מנהל את המשא ומתן גם מתוך 

אחריות כבדה לחוסנה של החברה.

פרישה מרצון
על פי ההסכם הקיבוצי שגובש:

1. התאמת המבנה הארגוני. הצדדים הסכימו 
היקף  צמצום  של  בדרך  האדם  כוח  התאמת  על 
העסקה של כ־10% מעובדי הפניקס וזאת בתנאי 

פרישה מיוחדים שסוכמו בין הצדדים.

בהתאם, החל מיום 1 ביולי 2020 תוצע לעובדים 
הקבועים בהפניקס תוכנית פרישה מרצון בתנאים 

מיטיבים ונדיבים שסוכמו בין הצדדים.
2. מבוטלת הפחתת שכרם של עובדי הפניקס 
בכתב  נקבעה  אשר  ההפחתה   .6% בשיעור 
יוחזר  זה  הפחתה  ושיעור  מבוטלת,  ההסכמות 

רטרואקטיבית ממשכורת חודש מאי 2020.
3. תוספת השכר לשנת 2020 )על פי ההסכם 

הקיבוצי לשנים 2019 עד 2021 שנחתם ביום 
על  המקדמה  גם  מבוטלת.   )2019 במאי   6
אמורה  שהייתה  עתידית  שכר  תוספת  חשבון 
להיות משולמת באוקטובר 2021 בנוגע לשנת 
ההסכמות,  בכתב  שנקבעה  כפי  ואילך,   2022

מבוטלת.

4. תוספת השכר לשנת 2021 תגדל לשיעור 
ממוצע של  4.7%. זאת, במקום 3.04%, בהתאם 
,ותינתן   2019 קיבוצי  הסכם  של  לעקרונות 
הסכם  פי  על  לכך  זכאים  יהיו  אשר  לעובדים 

קיבוצי 2019.
בנוסף, הפניקס החליטה כי הפחתת שכרם של 
מנהלי הפניקס הבכירים, בשיעור של 8%־10%, 
לחול  תמשיך  ההסכמות  בכתב  נקבעה  אשר 

 1 מיום  החל  תבוטל  והיא   ,2020 שנת  במהלך 
ומנכ"ל  החברה  יו"ר  של  שכרם   .2021 בינואר 
החברה ישוב לקדמותו החל מיום 1 ביולי 2021.

ויתור על שכר
השליטה  בעלי  מטעם  הדירקטורים  כן,  כמו 
הדירקטורים  שכר  ויתור  על  הודיעו  בחברה 
כמיליון  של  מוערך  מצטבר  בהיקף  השנתי 
שקל לו הם זכאים, והעברתו לקרן לסיוע כספי 

לעובדים שהוקמה בהתאם לכתב ההסכמות.
השנתי  הכולל  החיסכון  את  מעריכה  הפניקס 
התייעלות  ופעולות  הקיבוצי  ההסכם  מיישום 
כמו  הקורונה,  משבר  בעקבות  שביצעה  נוספות 
בסך  נוספים,  וקיצוצים  ספקים  עלויות  צמצום 
של כ־150 מיליון שקל ואת עלות יישום ההסכם 
שיפוטרו  לעובדים  ההטבות  לרבות  הקיבוצי, 
וביטול הפחתת השכר לעובדי הפניקס, בסך של 

כ־50 מיליון שקל.
לוועד  "מודה  היא  כי  מסרה  הפניקס  הנהלת 
העובדים ולהסתדרות על שיתוף הפעולה ולקיחת 
שהופגנה  החברה,  לעתיד  משותפת  אחריות 

לאורך ההתדיינות בתקופה מאתגרת זו".

הושג הסכם עם הוועד - הפניקס תפטר 
350 מעובדיה

המפוטרים, על רקע הקורונה, יקבלו תנאי פרישה משופרים • תבוטל הפחתת השכר הרוחבית – 
החברה תחסוך כ־150 מיליון שקל בעקבות ההסכם < רונית מורגנשטרן

 בעקבות משבר הקורונה, החליטה החברה להאיץ 
את תוכנית הרה־ארגון וקיטון ההוצאות

 shutterstock :הסכם בין הנהלת החברה לוועד העובדים שיחסוך לחברה 150 מיליון שקל | צילום
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בכפוף לתנאי החברה והפוליסה | כלל חברה לביטוח בע״מ

שומרים על מה שחשוב

 Online Protect  כלל
ביטוח לכל המשפחה המגן מפני סכנות ברשת

קופון הנחה לכל סוכן וקבלת מלוא העמלה גם בהפקת ביטוח בדיגיטל

שיימינג, הטרדות 
ובריונות ברשת

שחזור מידע דיגיטלי 
ודרישות כופר

גניבת זהות 
ושימוש בפרטים 

אישיים 

הונאה, התחזות והוצאת 
כספים במרמה ברשת

)״פישינג״(

גניבת כספים
 מקוונת

אל תשאירו את לקוחותיכם חשופים

חדש

ילדינו  ושל  שלנו  החשיפה  עולה  וכך  זמן  ובכל  מקום  מכל  מחוברים  אנו   כיום 
לסכנות ברשת. בדיוק בשביל זה התאמנו עבורכם ביטוח ייחודי וראשון מסוגו בארץ.

כלל Online Protect מעניק מוקד שירות 7\24, שיפוי כספי, החזרי הוצאות בגין 
ועוד. משפטי  ייעוץ  ופסיכיאטרי,  פסיכולוגי  ייעוץ  סייבר,  מומחי  של  ייעוץ  שירותי 

לצפייה בסרטון על המוצר

https://bit.ly/31ARcbg
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"תשאירו טיפ" 
יועצי לשכת סוכני ביטוח עם טיפים חשובים לסוכנים וללקוחותיהם • כתבה חמישית בסדרה 
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הטיפ שלי

נהלים בתביעות רכב
אביב בן אברהם - יועץ שמאות רכב 

רב  זמן  מתמשכות  לעיתים  רכב  תביעות 
הפיצוי.  למלוא  זוכה  המבוטח  תמיד  ולא 
למבטחת הזכות ואף החובה לברר חבותה. 
לשם כך קבעה רשות שוק ההון הליך יישוב 
תביעות המגביל בפרקי זמן וסייגים נוספים 

למילוי חובת הברור.
להצמד  יש  ג’  וצד  רכוש  רכב  בתביעות 
להוראות חוזרי רשות שוק ההון המתייחסים 

תביעות  יישוב  )חוזר  רכוש,  רכב  לביטוח 
התביעה  את  תנהלו  כך   .)2007-1-8 וחוזר 
על פי הכללים ובמקרה של הפרת הנהלים 
ליישב  והמקצועית  הקצרה  הדרך  זו  תהיה 

את התביעות.
משרד  הליסינג,  חברות  מול  בתביעות 
התחבורה הוציא הוראת נוהל שמחייב אותן 
רכוש.  ג’  צד  תביעות  בפני  עצמן  לבטח 
הרשות רואה בהן כמבטחות של עצמן וכל 
של  וההנחיות  הנהלים  התקנות,  החוקים, 

רשות שוק ההון מחייבות אותן.
תשכחו  אל  פוליסה  בהקמת  או  בחידוש 
תוספות  ישנן  ברכב  אם  הלקוח  עם  לברר 
מקומיות )כאלה שלא  סופקו על ידי יצרן 
חיישנים  סגסוגת,  חישוקי  כגון  הרכב(, 
ומצלמות, גגונים, ווי גרירה וכו’ וציינו אותם 
ברשימת הפוליסה, כך תמנעו מהעדר כיסוי 

במקרה של נזק

התמקצעות במספר תחומים 
במקביל

לביטוח  בית הספר  דיקן  רייך,  זיו  פרופ’ 
באקדמית נתניה

עולם הביטוח משלב פרקטיקה עם אקדמיה 
הרגולטורים  לשינויים  שוטף  באופן  וצמוד 
והדרישות המקצועיות השונות ומכיל בתוכו 
הצלחה  המחייבים  רגולטורים  פרמטרים 

בבחינות המקצועיות. לכן:
באופן  להתעדכן  יש  בו  להצליח  כדי   -
תחומים  במספר  ולהתמקצע  שוטף 
במקביל. כיום קבלת הרישיון אינה מספיקה 

רחב  כה  פיננסי  עולם  עם  בהתמודדות 
המושפע משינויים רגולטורים עצומים אשר 
בתחום  הן  רבים  פיננסים  בתחומים  עוסק 
הפרקטיקה  בתחום  והן  הפיננסי  הניהול 

עצמה.
- עולם הביטוח משתנה, מתרחב ומתעצם 
משנה לשנה. כיום עולם הביטוח הינו שם 
את  בתוכו  המכיל  מקצועי  לעולם  נרדף 

תחומי הפיננסים ושוק ההון.
בשנים  שהיו  הרבות  הרפורמות   -
האחרונות הפכו את תחום הביטוח לתחום 
הפיננסים.  בתחום  ביותר  המשמעותי 
השקעות,  תיקי  ניהול  בתוכו  כולל  התחום 
ניהול  מס,  יעוץ  אנליסטים,  ההון,  שוק 
ביטוח  )פנסיה,  הארוך  לטווח  החיסכון 
מנהלים, קופות גמל( ניהול סיכונים, ייעוץ 
וריביות  פרמיות  חישובי  משכנתאות, 
חשבונאות  בנקאיות,  חוץ  בהלוואות 
בהתאמה  רגולציה  ופיננסי,  כספי  ודיווח 
לדרישות שוק ההון, משרד האוצר והרשות 
לניירות ערך, מימון סטטיסטיקה וחישובים 

אקטוארים, וגם ביטוח.

בדיקת יישום הסכמי העמלות 
במערכות החברה

חגית מנחם – מנכ”לית “דרך מוצא”

את  למקסם  שואפים  הביטוח  וסוכני  היות 
רווחיהם מחברות הביטוח, אני ממליצה:

חברת  עם  ומתן  משא  לפני  ייעוץ   .1
את  יבין  הביטוח  שסוכן  חשוב   - הביטוח 
מצב השוק לגבי שיעורי העמלות שניתנים 
בחברות השונות, לפני סגירת הסכם עבודה 
ייעוץ  לקבל  מומלץ  הביטוח.  חברת  עם 
הידע  את  לה  שיש  מקצועית,  מישות  רק 

והניסיון בתחום.
במערכות  ההסכמים  יישום  בדיקת   .2
מול  ההסכמים  סגירת  לאחר   - החברה 
רפרנטית  מול  לבדוק  יש  הביטוח,  חברת 
במערכות  מיושם  ההסכם  באם  העמלות 

החברה.
3. בדיקת עמלות תקופתית - מומלץ לבצע 
בדיקת עמלות אחת ל־3 שנים לפחות של 
ופיננסים.  היקף  עמלות  נפרעים,  עמלות 
ההסכמים  כל  את  לשמור  יש  לפיכך 

והסיכומים עם חברת הביטוח. 

“עשרת הדיברות” לסוכן 
הבריאות

בביטוחי  מומחה  פרישמן,  אודי  ד"ר 
קבוצת  ומייסד  יו"ר  וסיעוד,  בריאות 

"פרשקונספט"

מבחינת  הלקוח  צורכי  את  היטב  וודא   .1
מצב בריאות, היסטוריה משפחתית )סיכוי 
למחלות בעתיד שצריך לדאוג להם לכיסוי 

ביטוחי(, ביטוחים נוספים, ביטוח משלים.
של  הכלכליות  יכולותיו  את  היטב  וודא   .2

הלקוח לעמוד בתשלומי הפרמיה.
אמיתי  מענה  שתיתן  תוכנית  לו  התאם   .3

לצרכיו ויכולותיו.
4. זכור, הביטוח הנדרש ביותר הוא תרופות 
מוצר   – הבריאות  בסל  כלולות  שאינן 
ביטוחי שלעד יהיה נדרש בישראל והמדינה 

לעולם לא תוכל לתת לו פתרון מלא.
הבריאות  הצהרת  את  הלקוח  עם  מלא   .5
חברת  עם  להתווכח  עדיף  בקפדנות, 
הביטוח מראש על תנאי הקבלה ולא לאחר 

שנדחתה התביעה.
6. למד לעומק את תנאי החיתום ואל תהסס 
שגוי  חיתום  הלשכה.  יועץ  עם  להתייעץ 

עלול לעקר את הפוליסה מכל תוכן.
7. שמור על קשר שוטף עם הלקוח גם לאחר 
המכירה - עולם הביטוח משתנה מעת לעת 
מתווספים מוצרים ובעיקר מוצרים קיימים 
להכליל  ניתן  מהמקרים  בחלק  מטוייבים. 

קיימים  מבוטחים  על  ההטבות  את 
…ללא חיתום.
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8. הלקוח רואה בך את “יועץ הבריאות” שלו. 
התלבטויות  לשאלות,  שלו  הכתובת  אתה 
מערכת  של  הבירוקרטיה  עם  והתמודדות 
ובצוות  בי  להיעזר  תהסס  אל  הבריאות. 
קיצור  תורים,  תאום  כזה:  מקרה  בכל  שלי 

תהליכים ומימוש זכויות רפואיות.
9. דחיה של תביעה על ידי חברת הביטוח 
כדי  כאן  אנו  פסוק,  סוף  לא  לעולם  היא 

לסייע לך להתמודד ולנצח.

התאמות בדיני עבודה לעבודה 
מהבית

עבודה  בדיני  מומחה  בכור,  דוד  עו”ד 
וביחסי עבודה 

השינויים  אחד  הקורונה,  משבר  בעקבות 
המרכזיים שחלו בעולם יחסי העבודה הינו 
העבודה  נושא  של  מאוד  מהירה  האצה 
מרחוק. גם תחום הביטוח לא נשאר מאחור 
בתחום  שחקנים  מעט  לא  וישנם  בעניין, 
אשר פועלים במתכונת בה חלק מהעובדים 
מבצעים עבודתם מהבית, ובשגרת היום יום 

אינם מגיעים פיזית למקומות העבודה.

עבודה מהבית מחייבת התאמות ארגוניות, 
הקושי  עיקר  משפטיות.  גם  אך  פיזיות, 
הינו הגדרת “שעת עבודה” כבסיס לחישוב 
והזכויות הנלוות. הרי בפועל  שכר העבודה 
לא ניתן להבחין בין שעת עבודה לבין זמן 
מדובר  כאשר  ובטח  בטח  מנוחה/הפסקה, 
מערכות  באמצעות  המתנהלת  בעבודה 

מחשוב פחות מתוחכמות.
כך  התפוקות,  מודל  את  לשקול  יש  לכן, 
פי  על  ימדד  העבודה  יום  בסוף  שהתוצר 
ביצוע תפוקתי/כמותי שיתורגם גם לשעות 
מחליף  אינו  זה  מודל  מאושרות.  עבודה 
אשר  השעות  דיווח  חובת  את  לחלוטין 
עודנה מתקיימת, ואולם בהחלט ניתן לשלב 

שיועבר  הפלט  יום  של  שבסופו  כך  הדבר 
ואישור  שעות  וכמות  טווח  יכלול  למעסיק 

בדבר ביצוע.
עקרונות-על  על  להצביע  נרצה  אם  ככלל, 
כדי  הבאים  התהליכים  נדרשים  בעניין, 

לאפשר משפטית עבודה מהבית:
הסכם עבודה/טופס שינוי תנאי העסקה   .1
המגדיר במפורש את מתכונת העבודה ואופן 

ההתחשבנות;
ממוחשבת  שעות  דיווח  מערכת  יצירת   .2
ואחראי  העובד  ידי  על  )חתימה  ידנית  או 
מטעם המעסיק( בה יפורטו שעות הכניסה 

והיציאה;
3. יישום נכון ומדויק של תלוש השכר הכולל 
תגמול מלא הן בגין שעות העבודה והן בגין 
המגיע  את  שישקף  נוספות  בשעות  עבודה 

לעובד על פי דין;
)טלפונית/ נוספת  זמינות  ונדרשת  ככל   .4
יש  המוגדרות,  לשעות  מעבר  וכד'(  מיילים 
לחתור למציאת שיטת תגמול אשר תעניק 
 – שירות  אותו  בעד  נוספת  תמורה  לעובד 
למשל באמצעות תשלום רכיב כוננות מעבר 

לתשלומי השכר והנלווים.

מוצר ר היא  פנסיה  שקרן  חושבים  בים 
"פשוט" ואין צורך באיש מקצוע שילווה 
ציפי  פשוט.  כך  כל  במוצר  הלקוח  את 
לוי )שם בדוי( עובדת מספר שנים במוסד ציבורי 
את  הפנסיה  לקרן  מעביר  שלה  המעסיק  גדול. 
ההפקדות בגין השכר החודשי מדי חודש בחודשו 

"כמו שעון שוויצרי". 
הפרשי שכר.  גם  יש  ציבוריים  במוסדות  כנהוג 
בגין הפרשים אלה נערכת התחשבנות ומתבצעת 
הפקדה לקרן הפנסיה אחת לתקופה. הפקדות אלה 
משויכות לחודשים שחלפו, ובגינם הם משולמים.

עם  לידה.  לחופשת  ציפי  יצאה  ב־15.01.2020 
היציאה לחופשה, שילם המעסיק מראש גם עבור 

התקופה שהעובדת תשהה בחופשת לידה.
בדרך כלל לאחר שהפקדות המעסיק מסתיימות 
נכנסת לתוקפה תקופת שמירת זכויות אוטומטית 
הזכויות  נשמרות  בה  חודשים,  חמישה  בת 
הזכויות  שמירת  העובדת.  של  הביטוחיות 
מתוך  הכיסוי  בגין  בחיוב  מתבצעת   האוטומטית 

הצבירה הקיימת בקרן הפנסיה. תקופה אוטומטית 
זאת, אמורה להסתיים אצל ציפי לוי בסוף אוגוסט 

.2020

פעולה אקטיבית
הלקוחה,  את  המלווה  הפנסיוני  הביטוח  כסוכן 
מתי  השאר,  בין  ושאלתי,  קשר  איתה  יצרתי 
היא מתעתדת לחזור לעבודה. הלקוחה מסרה לי 
שתשוב לעבודה כפי הנראה באוקטובר או נובמבר.
אקטיבית  פעולה  כאן  שנדרשת  מכאן, 
לתקופה  מעבר  זמני",  ב"ריסק  הזכויות  לשמירת 
של  במקרה  זמני",  ל"ריסק  הזכאות  האוטומטית. 
שנוצלה  התקופה  כולל  חודשים,   24 הינה  לוי, 

ב"ריסק האוטומטי".
מילאתי עם העובדת את הבקשה ל"ריסק זמני" 
והעברתי לקרן הפנסיה. תגובת קרן הפנסיה היתה 
מהירה, אך מאוד מפתיעה: "העובדת אינה זכאית 
ל'ריסק זמני' מעבר לתקופה האוטומטית, מכיוון 

שההפקדות לא בוצעו באופן שוטף ועקבי".

כהוכחה  הפעם,  החפוזה.  המסקנה  על  ערערתי 
ההפקדות  דו"ח  שקיבלתי  לתשובה  צורף  ניצחת 
המוכיח שבוצעו הפקדות שונות, בסכומים קטנים, 
עבור חודשים קודמים באופן רטרואקטיבי. הקרן 
נותרה בעמדתה: "אין זכאות כי לא הייתה רציפות 

בהפקדות".
לראות  היה  ניתן  עצמו,  דו"ח  באותו  מאידך, 
רצף חודשי מדויק בהפקדות מלאות, עבור השכר 
התעלמה  הפנסיה  קרן  פקידת  הרגיל.  החודשי  

מעובדה זאת.
ושלחתי  המושלם  ההפקדות  דו"ח  את  בחנתי 
לקרן הפנסיה את השגותיי ופליאתי על המסקנה 
התקבלה  נוספת,  בדיקה  לאחר  הגיעו.  אליה 
אכן  העמיתה  הטעות.  על  התנצלות  ובה  תשובה 
זכאית לריסק זמני אשר יכנס לתוקף ב־1.9.2020

יכולה מבוטחת, ללא  כיצד  דוגמה פשוטה  זאת 
איש מקצוע לצידה, להתמודד עם המענה המנומק 
יד,  במחי  זה,  ובמענה  הפנסיה.  קרן  של  לכאורה 

נשללות זכויות המגיעות לה. 

"מתנצלים על הטעות": כך שמר סוכן 
הפנסיה על זכויות המבוטחת 

עובדת האריכה את חופשת לידה מעבר לתקופת שמירת הזכויות האוטומטית • לולא התערבותו של 
הסוכן, טעות שביצעה פקידת קרן הפנסיה היתה יכולה לפגוע בזכויות העובדת< סו"ב ראובן רפ

מאמר | הליווי המקצועי
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חשיבות קריאת הדו"חות השנתיים
מידי שנה שולחים הגופים המוסדיים דוחות שנתיים על סטטוס החיסכון 

והביטוח. מומלץ לעיין בהם יחד עם איש מקצוע < עו”ד עדי בן אברהם

תביעה ב נדונה  בת"א  האזורי  הדין  בית 
בפוליסת  מסלול  שינוי  שעניינה 
המנהלים של המבוטח כבר בשנת 1995. 
ידי  על  המבוטח  לטענת  נעשה  שבוצע  השינוי 
סוכנות הביטוח, ללא סמכות וללא הסכמתו, ולכן 
נגרם לו נזק כספי אותו הוא דרש מחברת הביטוח.

ביטוח  פוליסת   1987 בשנת  רכש  המבוטח 
דו"חות  שנה  מידי  וקיבל  "מיטב",  מסוג  מנהלים 
הביטוח  לחברת  נשלחה   1995 במהלך  שנתיים. 
פניה של הסוכנות לפיה התבקשה החברה לשנות 
יסודי,  למסלול  המבוטח  של  הביטוח  מסלול  את 
יותר. לבקשה  יהיה גבוה  במסגרתו כיסוי הריסק 
צורפה הצהרת בריאות. חברת הביטוח שינתה את 
הכחיש  למבוטח אשר  ואף שלחה מכתב  המסלול 

את קבלתו.
הכיסוי  המבוטח לשנות את  ביקש   2000 בשנת 

הביטוחי ולהקטין את כיסוי הריסק.
המבוטח  עזב   ,2003 בשנת  שנים,  שלוש  לאחר 
פיצויי  את  לפדות  וביקש  עבודתו  מקום  את 
הביטוחיים  הכיסויים  את  הותיר  אך  הפיטורים, 
ללא שינוי. בשלהי שנת 2003, הודיע המבוטח כי 

חזר לעבודה. 
בשנת 2017 פנה המבוטח לחברה לייעוץ וחישוב 
כי למבוטח  וזו קבעה  החסכון הפנסיוני ברשותו, 
שנעשה  מהשינוי  הנובע  נמוך  חסכון  סכום  קיים 
בשנת 1995, שינוי שכאמור טען המבוטח שנעשה 

ללא ידיעתו.

ללא אסמכתה
ובה  באוגוסט 2018 הגיש המבוטח את תביעתו 

דרש לתקן את הטעות משנת 1995.
המבוטח טען כי השינוי בשנת 1995 נעשה שלא 
וסוכנות הביטוח פעלה ללא הסכמתו.  על דעתו, 
סמך  על  פעלה  היא  עת  שגתה  הביטוח  חברת 
בקשה חד צדדית של הסוכנות, וללא כל אסמכתא 
עד  לשינוי  ער  היה  לא  המבוטח  המבוטח.  של 
לבדיקתה של אותה חברת יעוץ, וההפסד הכספי 

הינו בסך של 316 אלף שקל לערך.
התביעה  כי  בתחילה  טענה  הביטוח  חברת 
מדובר  ולחילופין  שנים(,  שבע  )מעל  התיישנה 
על  ישן  אשר  המבוטח  מצד  ניכר  שיהוי  על 
המסלול  שינוי  השנים.  עשרות  לאורך  זכויותיו 
המבוטח,  לבקשת  בהתאם  נעשה  הפוליסה  של 
הבריאות  הצהרת  עם  ויחד  הסוכנות  מכתב  לפי 
קיבל  הוא  השנים  כל  המבוטח,  של  החתומה 
דו"ח שנתי שוטף אשר כלל פירוט אודות סכומי 
הביטוח והחיסכון בפוליסה, והתובע לא העלה כל 

טענה ביחס לאמור. המבוטח נהנה מכיסוי ביטוחי 
היו המוטבים  נפטר,  היה  ואם חלילה  יותר,  גבוה 
בפוליסה זכאים למלוא סכום הביטוח, לפי השינוי 
בפוליסה. חברת הביטוח הוסיפה כי המבוטח היה 
מעורב בתנאי הפוליסה לאורך חיי הפוליסה, ולא 

הלין על תנאי הכיסוי.

התביעה התיישנה
בית הדין אשר דן בתיק קבע כי חברת הביטוח 
פעלה על פי בקשת סוכנות הביטוח. בנוסף, מוסיף 
בית הדין כי לא ברור מדוע המבוטח לא עשה דבר 
משנת  חלפה  אשר  הארוכה  התקופה  כל  לאורך 
לא  המבוטח  אם  גם  כי  מוסיף  הדין  בית    .1995
היה מודע לשינוי, הרי לא ברור מדוע לאורך כל 
השנים, לאחר שקיבל את הדו"חות השנתיים, בהם 
מפורטים כל הנתונים על תנאי הפוליסה, לרבות 
אחוז החסכון, הוא לא טרח לברר את העניין, אך 
הוא כן טרח להתכתב עם חברת הביטוח בעניינים 

אחרים לרבות בנוגע לרכיב הריסק.
שקיפות  להעדר  הטענה  את  דוחה  הדין  בית 
ומדגיש כי המבוטח קיבל דיווחים שנתיים, ולכן 
השנים.  כל  ופרטיה  הפוליסה  לרכיבי  מודע  היה 
מאחר וחלפו מעל 7 שנים ממועד בו קמה העילה 

בשנת 1995, הרי שהתביעה התיישנה.
כי  ניתן לטעון  היה  לו  אף  כי  מוסיף  הדין  בית 
המבוטח לא היה מודע לשינוי ולכן לא פעל, הרי 

שהתביעה הוגשה תוך שיהוי רב, באופן אשר פגע 
ביכולת חברת הביטוח להתגונן.

נדרש  המבוטח  כי  מדגיש,  הדין  בית  בנוסף 
טענה  אך  דעתו,  על  היה  לא  השינוי  כי  להוכיח 

זו לא הוכחה.
על  מונתה  הסוכנות  כי  הבהירה  הביטוח  חברת 
והיא  ידי המעסיק, כפי שהיה מקובל באותה עת 
שצורפה  וחומר,  קל  הנחיותיה.  פי  על  פעלה 
לא  אשר  המבוטח,  חתום  עליה  בריאות  הצהרת 
הכחיש את החתימה על ההצהרה ולא ידע להסביר 
מדוע לאחר שמונה שנים ממועד כניסת הפוליסה 
לתוקף הוא חותם שוב על הצהרת בריאות נוספת, 
בהצהרת  הצורך  כי  ראיה  כל  הוצגה  לא  ואף 
מתקבלת  משכך,  בשכר.  מגידול  נבעה  הבריאות 
בצירוף  כי השינוי בתנאים  הביטוח  חברת  טענת 
המבוטח  ידי  על  החתומה  הבריאות  הצהרת 

מלמדים כי היה מודע לשינוי המבוקש.
בית הדין מדגיש כי המבוטח לאורך כל השנים, 
בביטוח  יחסית  גבוה  ביטוחי  בכיסוי  מבוטח  היה 
חיים, כך שאם חלילה היה מתרחש מקרה הביטוח, 
המוטבים היו זכאים לתגמולי ביטוח גבוהים יותר. 
התביעה נדחתה והמבוטח נדרש להוצאות משפט.
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
ביטוח רן
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כיסוי המעניק הגנה לעסק במקרה של מתקפת סייבר!
זוכה מוצר השנה בוועידת עדיף ה-17

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

ובמידע האגור בהן

הפוליסה מקנה כיסוי לסיכון סייבר מרכזי לצד א׳:

• צד א׳ - נזק למבוטח עצמו

יתרונות הכיסוי באיילון:

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

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

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

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

בכפוף לתנאי הפוליסה ט.ל.ח

ביטוח סייבר בפוליסת אחריות מקצועית
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הכירו את "סימולציית מונטה קרלו" 
לתמחור תיק ביטוח 

אלגוריתם נומרי חדש לתמחור תיקי ביטוח מבטיח לספק את התוצאות הקרובות ביותר 
למחירי השוק. האקטואר רועי פולניצר, מי שפיתח את המודל, עם כל הפרטים 

לראשונה ב בוצעה,  האחרון  שבוע 
ביטוח  לתיק  שווי  הערכת  בישראל, 
המכונה  מדעית  טכניקה  באמצעות 
סימולציה  הינה  אשר  קרלו",  מונטה  "סימולציה 
שווי  בגזירת  מרכזיים  סיכון  גורמי  של  אקראית 
של נכסים פיננסים בהתפלגות נייטרלית לסיכון. 
מהשיטות  אחת  הינה  זו  טכניקה  להיום,  נכון 
מתאימה  ולדעתי  המימון  בעולם  המרכזיות 
בבסיס  העומדת  ביטוח,  תיק  של  שוויו  לשאלת 
הערכות שווי רבות המבוצעות במסגרת תהליכי 
תיקי  בין  מיזוג  קנייתם,  ביטוח,  תיקי  מכירת 
ביטוח, סכסוכים משפטיים ועסקיים, למטרות מס 

וכיוצא באלה עסקאות. 
שמתבסס  ביטוח  תיקי  לתמחור  האלגוריתם 
על טכניקת "סימולציית מונטה קרלו" פותח על 
כמותיים  בניתוחים  בייעוץ  הרב  מניסיוני  ידי 
פיננסית,  הנדסה  של  בתחומים  מתקדמים 
יישום אלגוריתמים של מונטה־קרלו, תהליכים 
סטוכסטיים ופתרון בעיות כמותיות באמצעות 

שיטות נומריות מתקדמות.
הערה אינפורמטיבית: לאורך המאמר, באומרי 
חיים  ביטוח  שתיק  מתכוון  אינני  ביטוח  תיק 
פוליסות  הן את  יתומחר כמכלול אחד, הכולל 
החיסכון, הן את פוליסות הריסק והן את פוליסות 
ל־3  יפורק  ביטוח שכזה  אלא שתיק  הבריאות, 
תתי-תיקים שונים, כאשר כל תת־תיק יתומחר 

בנפרד בהתאם למאפייניו השונים. הוא הדין לגבי 
מפוליסות  למשל  המורכב  אלמנטר  ביטוח  תיק 
או לתיק  ופוליסות עסקים  דירות  פוליסות  רכב, 

פיננסים המורכב מפנסיה, גמל והשתלמות.
טכניקה  הינה  קרלו"  מונטה  "סימולציית 
אי  בתנאי  החלטה  בקבלת  המסייעת  מתמטית, 
אקראיים,  במספרים  שימוש  המשלבת  ודאות 
ובהסתברויות,  אפשריות  ערכים  בהתפלגויות 
לניהול  הקשורות  בעיות  בפתרון  בכך  ומסייעת 

סיכונים ותחזיות לעתיד.

צמצום חוסר הוודאות
נתונים  מודל  בניית  על  מבוססת  הטכניקה 
המתאר את הבעיה הכלכלית הניצבת בפני מקבלי 
שלפנינו(.  במקרה  ביטוח  תיק  )שווי  ההחלטות 
כניסה,  ממשתני  מורכב  האקטוארי  המודל 
משתני  על  הנעשים  שונים  ועיבודים  חישובים 
הכניסה ותוצאות או תחזיות המשמשות כתוצאות 

פועלים  שאנו  מכיוון  האקטוארי.  המודל  של 
בסביבה שבה חלק ממשתני הכניסה אינם ידועים, 
וקיימת חוסר ודאות לגביהם, הגדרתי עבור אותם 
חזויות  והתפלגויות  אפשריים  טווחים  משתנים 

לערכים המספריים .
שהיא  הוא  הטכניקה  של  העיקרי  המוסף  הערך 
מציגה עבור משתני התחזית של המודל האקטוארי 
בניתוחי  כמו  החזויים  התוצאה  ערכי  את  רק  לא 
אחרים,  וסטטיסטיים  מתמטיים  וכלים  רגישות 
גם מהי ההסתברות שיתקבלו אותם ערכים  אלא 
חזויים. ובכך, הטכניקה מצמצמת באופן ניכר את 

חוסר הודאות של מקבל ההחלטה.

נמצאת  זו  מדעית  טכניקה  כי  לציין  חשוב 
וההשקעות,  הפיננסים  בעולם  רחב  בשימוש 
בהנדסה, ביולוגיה חישובית, כימיה וסטטיסטיקה 
יישומית ומהווה כלי עזר חשוב בקבלת החלטות.
המודל האקטוארי כולל את משתני הקלט הבאים: 
בשקלים  הפרמיות  )כמות  התיק  הנפרעים של  סך 
שהתיק מגלגל מידי שנה(, הכנסות התיק מעמלות 
)כמות העמלות בשקלים שהתיק מקבל מידי שנה 
סך  של  השנתית  התנודתיות  הנפרעים(  לאור 
בסך  השנתי  השינוי  של  התקן  )סטיית  הנפרעים 
משך  האחרונות(,  השנים  ב־5  התיק  של  הנפרעים 
הריבית  ושיעור  הביטוח  תיק  של  המדעי  החיים 
חסרת הסיכון למח"מ הדומה למשך החיים המדעי 

של התיק ומספר התרחישים שהסימולציה תריץ.
בהתבסס על כל המרכיבים הפעלתי את המודל 
נדרשת  תרחישים  כמות  הרצת  תוך  האקטוארי 
על מנת שתוצאות המודל האקטוארי יהיו תקפות 

מבחינה סטטיסטית מדעית.

מחירי השוק
את  בדקתי  המודל,  סיכון  את  להקטין  מנת  על 
החל  האקטוארי,  המודל  של  החישוב  תהליך  כל 
ההנחות  השונות,  הנוסחאות  המשתנים,  בהגדרת 
של המודל האקטוארי והתרחישים שהורצו ומצאתי 
שלא זו בלבד שהחישובים במודל האקטוארי נעשים 
בצורה תקינה ובהתאם לכללי טכניקת “סימולציית 
האקטוארי שפיתחתי  אלא שהמודל  קרלו"  מונטה 

מספק תוצאות הקרובות ביותר למחירי השוק. 
המודל  את  להפעיל  מנת  שעל  שוב  אזכיר 
מספר  להניח  עלינו  ביטוח  תיקי  על  האקטוארי 
לנושא,  גישה  שכל  ואדגיש  אציין  עבודה.  הנחות 
הנחות  על  מבוססת  הכלכלית,  או  החשבונאית 
למודל  מניסיוני,  סטטיסטיים.  אומדנים  ועל 
במיוחד  ובולטים  רבים  יתרונות  ישנם  האקטוארי 
למכפילים  עקביים  אומדנים  מספק  שהוא  היות 
ביטוח  תיקי  ומכירה של  קניה  בעסקאות  הנהוגים 
בשוק הישראלי. בנוסף, המודל האקטוארי מאפשר 

בדיקות רגישות להנחות שונות.
יישום  של  הסטיסטית  התקפות  למידת  בנוגע 
טכניקת "סימולציית מונטה קרלו" לצורך תמחור 
תיק ביטוח, אעיר רק שמידת התקפות הסטטיסטית 
עולה ככל שמספר הדגימות רב יותר או לחילופין 

ככל שהשונות של משתנה הנדגם קטנה יותר.
על  בנויה  קרלו"  מונטה  "סימולציית  לסיכום, 
דגימה אקראית של גורמי סיכון מתוך התפלגות 
נוצרים  הדגימה  סמך  על  כאשר  מתאימה, 
סיכון  בגורמי  שינויים  של  דמיוניים  מסלולים 
תזרים  בונים  הטכניקה,  במסגרת  זמן.  לאורך 
ומסלול,  מסלול  לכל  החלטות  וסדרת  מזומנים 
כאשר הממוצע של כל התזרימים מכל המסלולים 
לשווי  קירוב  ומהווה  סיכון  חסרת  בריבית  מהוון 
מתמטית  בטכניקה  מדובר  הביטוח.  תיק  של 
מספרים  באמצעות  חישוביות  בעיות  לפתרון 
שבמספרים  המקריות  למרות  כאשר  אקראיים, 
האקראיים, הטכניקה מאפשרת להגיע לרמת דיוק 
נדרשת על ידי שימוש בחוק המספרים הגדולים. 
רמת הדיוק של הטכניקה נמדדת על ידי פרמטר 
 Standard error of sample mean שנקרא 

אשר מהווה אינדיקציה לאיכות התוצאה.

הכותב הוא מייסד ויו”ר לשכת מעריכי השווי 
 )IAVFA( והאקטוארים הפיננסיים בישראל

 shutterstock :כלי עזר חשוב בקבלת החלטות | צילום
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האם החזירות הקפיטליסטית היא האופנה 
עכשיו ולמה כניסת חברות כרטיסי 

האשראי לענף ביטוח מדירה שינה מעיניי?
< סו"ב קובי ורדי

הרבות ל שנותיי  אורך 
והפיננסים  הביטוח  בענף 
העשייה  בחזית  ניצבתי 
שם,  הייתי  עבורנו.  הציבורית 
בצמתים משמעותיים, כדי להגן על 
יכולתנו להמשיך ולשאת בשליחות 
אזרחי  למען  והחברתית  המקצועית 

ישראל.
צמתים אלו כללו גם את רפורמת 
על  שהמליצה  ב־2005,  בכר  ועדת 
החסכונות  מניהול  הבנקים  ניתוק 
הרחב,  הציבור  של  הפנסיוניים 
בשל ניגוד העניינים אל מול ניהול 
זו,  במסגרת  שלו.  השוטף  האשראי 
במתן  שצידדו  אלו  על  נמניתי  אף 
ייעוץ  לתת  לבנקים  האפשרות 
בשם  פרטיים,  ללקוחות  פנסיוני 

האינטרס  בטובת  הכרה  ומתוך  התחרות  עיקרון 
הציבורי.

בימים אלה, אנו נמצאים בצומת דרכים משמעותי 
שניתן  הרגולטורי  ההיתר  בעקבות  הפעם,  נוסף. 
לאחר  הביטוח,  בשוק  לפעול  האשראי  לחברות 
אני  כיום  גם  כך  בעבר,  כמו  מהבנקים.  הפרדתם 
של  במקרה  אולם  הביטוח,  בשוק  תחרות  בעד 
חברות האשראי הדבר בהחלט מדיר שינה מעיניי.

אחת הסיבות הברורות מאליהן בהקשר זה טמונה 
המקטרגים  יבואו  הציבור.  של  הפרטיות  בהגנת 
האשראי  חברות  על  שיחלו  ההגבלות  כי  ויאמרו, 
ימנעו כל פרצה אפשרית. עד כמה שהדבר לכאורה 
"מרגיע", הדבר משול לדעתי להצבת מכשול בפני 

עיוור.

בחסות הרגולציה
ניקח לדוגמה את הנעשה בחברת הביטוח הישיר 
"אי.די.איי", שרוב הציבור איננו מודע כי חברה זו 
מפעילה במקביל שני מותגי ביטוח: 9 מיליון ו־7 
פעמים 5. במצב זה, המתעניין הסביר יחשוב שהוא 
מתקשר לשתי חברות נפרדות לצורך קבלת הצעת 
לאותו  להגיע  יכול  הוא  כי  שיידע  מבלי  מחיר, 
ופעם  מיליון   9 כנציג  אחת  פעם  שיענה  מוקדן, 
אחרת כנציג 7 פעמים 5. בשני המקרים, הנתונים 
לאותו  יוזנו  אף  הסביר  המתעניין  של  האישיים 

יצירתית  דרך  ניצול   - כלומר  נתונים.  מאגר 
האשראי  חברות  וגם  שייתכן  הרגולציה,  בחסות 
יימצאו כדי למצות את העוצמה התפעולית שלהן 

למיצוי מאגרי המידע שלרשותן.
כאן, בעניין העוצמה, טמונה הסיבה השנייה אשר 
גופי האשראי הם תאגידים  מדירה שינה מעיניי. 
פיננסים, המגלגלים סכומי עתק ומעסיקים אלפי 
לתועלת  מלכ"רים  אינם  כידוע,  הם,  עובדים. 
להגדיל  שמטרתן  עסקיות  חברות  אלא  הציבור, 
את רווחיהן בתחום הביטוח, מעבר לתחום ליבתן 

– ניהול האשראי הצרכני.
היא  כיצד  לגיטימית,  זו  שמטרה  כמה  עד 
מתיישבת עם עיקרון התחרות ההוגנת מול סוכנים 
עצמאים  ביטוח  סוכני  כיצד  ובינוניים?  קטנים 
יכולים להתמודד עם העוצמות של הגופים הללו? 
סוכני  לנו,  השולחן:  על  הדברים  את  נשים  בואו 
להרוויח  צריכים  ואנו  להרוויח  מותר  הביטוח, 
אין  הלקוחות.  למען  הקשה  לעבודתנו  בתמורה 

פסול בכך. אנחנו לא צריכים להתנצל.

צדק כלכלי
עכשיו, יועילו חכמים בתקנתם ויסבירו לי מדוע 

תאגידים עתירי ממון צריכים
עצמאים  של  העסקית  הלחם  מפת  גם  לנגוס 

קטנים ובינוניים, קל וחומר בימים

ההיגיון,  איפה  אלה.  רגילים  לא 
האם  הכלכלי?  הצדק  שמא  או 
החזירות הקפיטליסטית היא האופנה 

העכשווית?.
התחרות  ולזכור:  להזכיר  כדאי 
הביטוח  בשוק  עוצמתה  במלוא 
הקטנה,  ארצנו  היום.  כבר  קיימת 
המונה בסך הכל כ־9 מיליון אזרחים, 
חברות  ב־16  כה  עד  "התברכה" 
ביטוח  חברות   4 מתוכן  ביטוח, 
למיניהם(,  מותגים  )כולל  ישירות 
2 חברות ביטוח דיגיטליות־ישירות 
ו־10 חברות ביטוח מסורתיות, שגם 
עם  מיטיבה  רק  ביניהן  התחרות 

הציבור.
לקרקס  סוף  לשים  הזמן  הגיע 
הביטוחי ולפגיעה בנו סוכני הביטוח 
– ויפה שעה אחת קודם. הפגיעה בנו תבוא בסופו 
של דבר על חשבון הציבור, בהובלתו להפוך לשבוי 
רפורמת  טרם  אז,  כמו  פיננסים,  תאגידים  בידי 

בכר, גם אם הדבר נעשה בצורה אחרת כיום.
חשוב לי להביע את הערכתי למאמציו של נשיא 
במישורים  שפועל  רוזנפלד,  ליאור  מר  הלשכה, 
הפוליטיים והציבוריים. אין ספק, שמדובר במאמץ 
קשה ומתמשך, שבו מנסה הלשכה להפוך כל אבן 

כדי לבלום מהלך דורסני ומעוות זה.
הביטוח,  סוכני  מכם,  מצפה  אני  לכך,  במקביל 

לרתום את לקוחותיכם למאבק.
באופן  ללקוחותיכם  לפנות  עליכם  זו,  במסגרת 
 - והסכנות  האיומים  את  בפניהם  להמחיש  יזום, 
המאבק  המשותף.  הציבורי  למאבק  אותם  ולגייס 
הזה הוא לא רק שלנו סוכני הביטוח, אלא של כלל 
הציבור יחד, בהיותנו חלק בלתי נפרד מהמשפחות 

ומהבתים בישראל.

קמפוליסה,  קבוצת  ויו"ר  מייסד  הוא  הכותב 
יו"ר ועדת כנסים ואירועים בלשכה

העתקים  הביטוח.  לסוכני  שהופנה  במכתב  מדובר 
שלו נשלחו גם אל: ח״כ ישראל כץ, שר האוצר; ח״כ 
יו״ר  זוהר,  מיקי  ח״כ  הכספים;  ועדת  יו״ר  גפני,  משה 
הקואליציה וסגן יו״ר הכנסת; ד״ר משה ברקת, הממונה 
על שוק ההון, ביטוח וחסכון; יאיר המבורגר, יו״ר איגוד 
חברות הביטוח; ד״ר גיא רוטוקפף, מנכ״ל איגוד חברות 

הביטוח; ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח. כה
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 shutterstock :כניסת חברות האשראי לביטוח תפגע בסוכני הביטוח ובציבור  | צילום



קורס Excel בסיסי

09.07.20 | יום חמישי
שעות: 14:00-10:00

מיקום: מכללת ג'ון ברייס
רח' המסגר 40,

פינת רח' חומה ומגדל, ת"א

 משך הקורס: 3 מפגשים

לפרטים והרשמה - לחצו כאן

קורס תכנון פרישה

06.08.20 | יום חמישי
שעות: 14:00-10:00

מיקום: כיתת 'ערבה',
רח' המסגר 42, קומה 9, ת"א

 משך הקורס: 10 מפגשים

לפרטים והרשמה - לחצו כאן

קורס רפרנטים
אלמנטרי 

27.08.20 | יום חמישי
שעות: 20:30-16:30

מיקום: כיתת 'ערבה',
רח' המסגר 42, קומה 9, ת"א

משך הקורס: 5 חודשים

לפרטים והרשמה - לחצו כאן

קורס חתמים
ומסלקי תביעות

בתחום האלמנטר
23.08.20 | יום ראשון
שעות: 20:30-16:30

מיקום: כיתת 'ערבה',
רח' המסגר 42, קומה 9, ת"א

משך הקורס: 15 חודשים
כולל סדנאות פרטיקום, חיתום ותביעות

לפרטים והרשמה - לחצו כאן

debby@insurance.org.il :טלפון: 5823* | מייל
לכניסה לאתר המכללה לפיננסים וביטוח לחצו כאן

עדכון
תאריך!

עדכון
תאריך! לראשונה

במכללה!

קורסים
פרונטליים

https://bit.ly/3dJSh2Y
https://bit.ly/3hTbUJn%0D
https://bit.ly/38hrDgD
https://bit.ly/31wM7Rc%0D
https://hamichlala-bf.org.il/%0D
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 המדריך המלא: ביטוח בריכות שחיה 
ומתקני מים 

בהקשר הנזיקי והביטוחי, בריכת שחיה מייצרת שלושה סיכונים עיקריים • 
עו"ד ארז שניאורסון עושה סדר במה שצריך לדעת סוכן הביטוח

אשר כ מתקן  קיים  ובית,  דירה  בכל  מעט 
לא  ואשר  מים,  מוביל  או  מים  מכיל 
לגמרי ברור האם נזק הנובע ממנו מכוסה 
שקיימנו  שיח  רב  בעקבות  הפוליסה.  במסגרת 
סוכני  לשכת  של  הפייסבוק  בעמוד  שודר  ואשר 

הביטוח, התבקשתי להרחיב את הדיון בנושא.
ממשבר  איטית  יציאה  של  זאת,  בתקופה 
הקורונה, ובתחילתו של הקיץ, סביר שנראה יותר 
בעיקר  דירות,  אף  ולעתים  פרטיים,  בתים  ויותר 
דירות גג וגן, שבהן בריכת שחיה. בהקשר הנזיקי 
והביטוחי, בריכת שחיה מייצרת שלושה סיכונים 

עיקריים:
1. נזק רכוש לבעל הפוליסה, במקרה של נזילת 

מים.
או  משפחה  )בני  בבריכה  לרוחצים  גוף  נזק   .2

אחרים(.
מים  מנזילת  לנכס שכן, כתוצאה  רכוש  נזק   .3
מהבריכה )בעיקר כאשר הבריכה ממוקמת בדירת 

גג(.
את  לאחד,  אחד  הללו  הנזקים  סוגי  את  נבחן 
כי  לזכור,  יש  מבוטחים.  הם  והאם  הסיכון  דרגת 
במאמר זה אני עוסק בדירות ובתים פרטיים, אשר 
לפוליסה  כפופות  להם  הרלוונטיות  הפוליסות 
הקבוע  בנוסח  ותכולתן,  דירות  לביטוח  התקנית 
זה  מאמר  ההון.  שוק  רשות  על  הממונה  ידי  על 
מתבסס על ההנחה כי בפוליסה המדוברת, נרכש 

כיסוי לנזק מים.
הפוליסה,  לבעל  רכוש  נזק   - הראשון  הסיכון 

במקרה של נזילת מים מבריכת שחיה:
בהקשר זה, ראוי להביא שני ציטוטים מהפוליסה 
התקנית. הראשון, מתוך סעיף 3, שעוסק בהגדרת 

נזק מים:
בקשת  פי  על  התקנית,  לפוליסה  "נוספה 
המבוטח ובהסכמת המבטח, הרחבה לעניין סיכוני 
או  אובדן  ההרחבה  תכלול  אחרים,  ונוזלים  מים 
הביטוח  תקופת  במהלך  לראשונה  שהתגלו  נזק 
ושנגרמה לדירה או לתכולה, לפי העניין, כתוצאה 
מהימלטות או מדליפה של מים או כל נוזל אחר 
מתוך התקני האינסטלציה וההסקה של הדירה או 
התבקעות,  לרבות  המשותף,  בבית  אחר  נכס  של 
סתימה או עלייה על גדותיהם של דוודים וצנרת".

בהמשך, ראוי להכיר את ניסוח הסעיף בפוליסה, 

אשר עוסק בהגדרת הרכוש המבוטח:
"דירה" - המבנה של הדירה או הבית הנזכרים 
לרבות  למגורים,  העיקרי  וששימושם  במפרט 
ביוב  מתקני  גז(,  צנרת  )לרבות  צנרת  מרפסות, 
ואינסטלציה, מתקני הסקה, מערכות מיזוג אוויר, 
מיתקני  מים,  לחימום  סולריות  מערכות  דוודים, 
גדרות  שערים,  לדירה,  השייכים  וחשמל  טלפון 
החלקים  וכל  לדירה  השייכים  מרוצפות  ודרכים 

חיבור  אליה  המחוברים  או  הדירה  של  הקבועים 
גם   – משותף  בבית  מצויה  הדירה  ואם  קבע;  של 
של  המשותף  ברכוש  המבוטח  של  חלקו  לרבות 
הבית המשותף וכן הצמדות מיוחדות שיש לדירה 

)לרבות מחסן(".
המתבקשת  המסקנה   - ראשונה  אפשרות 
שבריכה  להניח  סביר  כי  הינה  אלה  מניסוחים 
אשר  בריכות  אותן  כל  מתנפחת,  בריכה  קטנה, 
ממלאים  ואשר  צעצועים  בחנויות  לקנות  ניתן 
אותן במים בעזרת צינור גינה או דלי, לא יחשבו 
כ"חלקים  יחשבו  לא  אינסטלציה",  כ"מתקן 

המחוברים אליה חיבור של קבע", ועל כן, חברת 
הנובע  לנזק  כיסוי  ממתן  להתנער  תנסה  ביטוח 

מנזילת מים מבריכה מסוג זה.
קבועה,  בריכה  זאת,  לעומת   - שניה  אפשרות 
יצוקה בחצר, ואשר צנרת המים שלה הינה  אשר 
קשיחה ומחוברת לצנרת המים הראשית של הדירה 
"חיבור של קבע", עונה  או הבית, עונה להגדרת 
ועל כן יש לראות  להגדרת "התקן אינסטלציה", 

נזק הנגרם כתוצאה מנזילה ממנה כמקרה ביטוח.
אדגיש, כי שתי מסקנות אלה רלוונטיות אך ורק 
לסיכון הראשון שמאמר זה עוסק בו - נזק רכוש 

לבעל הפוליסה, במקרה של נזילת מים.
הסיכון השני - נזק גוף לרוחצים בבריכה )בני 

משפחה או אחרים(:
בני  זה מתחלק לשתי אפשרויות:  הדיון בסיכון 
המשפחה, ואחרים. בני המשפחה לא נחשבים צדדי 
ג', ולכן בכל מקרה של נזק גוף, בין אם בבריכה 
המדוברת ובין אם נזק גוף אחר, לא יוכלו להיפרע 
הבית.  או  המשפחתית  הדירה  של  מהפוליסה 

הפוליסה התקנית מגדירה את בני המשפחה כך:
"בני משפחה" - בן זוגו, ילדיו, הוריו או קרובים 
קבע  דרך  עמו  המתגוררים  המבוטח  של  אחרים 

בדירה".
ומה אומרת הפוליסה התקנית על נזק לצד 

 shutterstock :נזילה מבריכה מתנפחת לא תחשב מקרה ביטוח | צילום
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חבות ביטוחית כלפי צד ג' תקום רק אם קיימת אחריות נזיקית 
של המבוטח, על פי המבחנים של דיני הנזיקין ועילת הרשלנות
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מגזין הקורסים
המכללה

לפיננסים וביטוח
כל הקורסים וההשתלמויות במקום אחד!

חדש!

לקבלת מגזין הקורסים מידי שבוע ישירות למייל - לחצו כאן

לחצו
כאן!

מידע חשוב לסוכנים | 

ג', כאשר מדובר בבריכת שחיה?
הפוליסה התקנית מחריגה את הכיסוי הביטוחי 

בפרק צד ג', כאשר מדובר בנזק הנובע מ:
"שימוש בבריכת שחייה הכוללת מערכת סינון, 
ג'קוזי או סאונה חיצוניים למבנה הדירה, אלא אם 

כן צוין אחרת במפרט".
כאן  הביטוחי  הכיסוי  בענין  התשובה  כלומר, 
הפוכה לזאת שבסעיף הקודם. כאשר מדובר בנזק 
מתנפחת  מבריכה  נזילה  לבית,  או  לדירה  מים 
כנראה לא תחשב מקרה ביטוח, ואילו כאשר מדובר 
ג', קיים כיסוי ביטוחי לנזקים  בכיסוי לנזק לצד 
והפשוטות,  הקטנות  בבריכות  משימוש  הנובעים 
המתנפחות למיניהן, ואילו כאשר מדובר בבריכה 
או  ג'קוזי  או  פילטר,   – סינון  מערכת  הכוללת 
סאונה, לא יהיה כיסוי ביטוחי לנזקי צד ג', אלא 
אם כיסוי כזה נרכש בנוסף וצוין במפרט. מומלץ 

כמובן לרכוש את ההרחבה כאמור.
רק  תקום  ג'  צד  כלפי  ביטוחית  שחבות  כמובן, 
פי  על  המבוטח,  של  נזיקית  אחריות  קיימת  אם 
יש  הרשלנות.  ועילת  הנזיקין  דיני  המבחנים של 
גם לשים לב לתנאי הבטיחות הנדרשים בפוליסות 
מבוגר  נוכחות  כיסוי,  כגון  שחיה,  בריכות  בגין 

וכו', אולם קצרה היריעה כאן לדון בסוגיות אלו.
שכן,  לנכס  רכוש  נזק   - השלישי  הסיכון 
כאשר  )בעיקר  מים מהבריכה  מנזילת  כתוצאה 

הבריכה ממוקמת בדירת גג(:
גוף  לנזק  הנוגע  בכל  הקודם  בסעיף  האבחנה 
לצד ג' נכונה גם בכל הנוגע לנזק רכוש. כלומר, 

בבריכת  "שימוש  ג'  צד  בפרק  מהכיסוי  הוחרגו 
סאונה  או  ג'קוזי  סינון,  מערכת  הכוללת  שחייה 
הוחרג שימוש בבריכה מתנפחת,  ולא  חיצוניים", 

לדוגמה. 
לב  לשים  חשוב  גג,  לדירות  הנוגע  בכל 
רצפת  כולל  רצפה,  או  תקרה  נוספת.  לבעיה 
התכנון  מסוים.  עומס  לשאת  מתוכננים  מרפסת, 
המיועד  השימוש  על  מתבסס  הקונסטרוקטיבי 
רצפה  כלל  בדרך  תעשייתי,  בנכס  כך,  בנכס. 
בנכס  מאשר  יותר,  גדול  עומס  לשאת  תתוכנן 
המיועד למגורים. מילוי בריכת שחיה במים יוצר 
משקל ועומס על רצפה, אשר לא בהכרח תוכננה 

בריכה  לדוגמה,  כך  כאלה.  בעומסים  לעמוד 
בכמה  צעצועים  בחנות  לקנות  שניתן  מתנפחת 
של  ובעומק  מטרים  שני  בקוטר  שקלים,  עשרות 
במשקל  מים,  ורבע  קוב  בערך  תכיל  ס"מ,   40
1.25 טון. מדובר בעומס חריג, אשר עלול לגרום 

לנזקים קונסטרוקטיביים. 
במאמר נפרד, אעסוק במתקני מים אחרים בדירה 
ובבית, ואיזה מהם, נחשבים ככאלה שנזילה מהם 

מהווה מקרה ביטוח.

הכותב הוא שותף במשרד עוה"ד א.שניאורסון, 
דיאב ושות', ויועץ הלשכה

 shutterstock :בריכת שחיה הכוללת מערכת סינון. הוחרגה מהכיסוי בפרק צד ג' | צילום

https://hamichlala-bf.org.il/catalog/
https://bit.ly/2YOFV5v
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח 

עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר 
 ל 052-386-6630 או לשלוח מייל:

Guy@zilb-ins.com נוספים ניתן להתקשר לתום 
בטלפון 052-6533369.

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח 

עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר ל 
 Guy@zilb-ins.com 052-386-6630 או לשלוח מייל

מעוניין לקבל הצעות למכירת תיק אלמנטרי באיזור 
Bit2bit_54@walla.co.il מרכז

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

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערה של משפחת גוטמן 

במות חבר הלשכה 

 אברהם גוטמן 
ז"ל 

שלא תדעו עוד צער

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה 
מאור כהן במות אביו 

יאיר כהן ז"ל 
שלא תדע עוד צער

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

ברוקר בענף הביטוח: 
ההפסדים של סקטור הביטוח 

בעולם ינועו השנה בין 100 
ל־160 מיליארד דולר

את ב המעריכים  לגורמים  מצטרף   Guy Carpenter הביטוח  רוקר 
גודל ההפסדים שתעשיית הביטוח העולמית תספוג השנה. הוא מעריך 
וקטסטרופות  הקורונה  מגפת  בשל  והברוקרים,  הביטוח  חברות  שהפסדי 
ל־160   100 בין  שינוע  תקדים  חסר  להיקף  השנה  יגיעו  שארעו,  נוספות 

מיליארד דולר.
מההערכה  גבוהים  יהיו  השנה  ההפסדים  כי  עוד  מזהיר  הביטוח  ברוקר 
הזו, אם יתברר שההוריקנים באוקינוס האטלנטי יהיו יקרים לשוק הביטוח 
וביטוחי המשנה. הוא מוסיף שלמגפת הקורונה יהיו השלכות משמעותיות 

על סקטורים של ביטוחי חיים ושל ביטוחים אלמנטרים.
מאידך, בנק ההשקעות Berenberg מאריך שהתביעות בעולם כתוצאה 
ממגפת הקורונה ניתנות לשליטה. הערכת הבנק שהתביעות מקורונה ינועו 
בין 50 ל־70 מיליון דולר. ואילו בתאגיד לויד’ס מחזיקים בהערכה שההפסדים 

לסקטור הביטוח האלמנטרי והחבויות יכול להגיע ל־107 מיליארד דולר.

מוצר הביטוח המבוקש 
ביותר - כיסוי נגד 

מתקפות הסייבר

גפת הקורונה מגבירה את הסכנה מפני מתקפות מ
למוצר  הפך  סייבר  מתקפת  מפני  וכיסוי  סייבר 
הזדמנויות  מעניק  הדבר  זו.  בתקופה  המבוקש  הביטוח 
של  האנליסטים  קובעים  והסוכנים,   הביטוח  לחברות 

.GlobalData החברה האמריקאית
למעשה, הביקוש לביטוח מפני מתקפות סייבר במגזרי 
העסקים הקטנים והבינוניים בארצות הברית גדל בשיעור 
של 300% בין השנים 2016 ו־2019. הערכת האנליסטים 
היא שלכ־50% מהעסקים הבינוניים יש כבר כיסוי ביטוחי 
הקטנים  מהעסקים  ל־40%  ואילו  סייבר,  מתקפות  כנגד 

בארה”ב יש כיסוי ביטוחי מאז 2019.
ההערכה על גידול במכירת ביטוח מפני מתקפות סייבר 
הסיכונים  עקב  הקורונה,  מגפת  בתקופת  דווקא  הגיעה 
הגדלים של מעבר לעבודה מהבית. המגפה גם הגבירה את 
תלות העסקים באמצעים טכנולוגיים בעבודה היומיומית.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finsurance-box.co.il%2F%3Ffbclid%3DIwAR3VeYnpbS2kOUsFyTqUxHZQcy84X8bk57TjWsBKfS4y7XD7o4cD7q-bNfA&h=AT1jTedxls01sDyMXHKHlhEQc9RpDDmL7BAQg5V5iJ-X4yEMf1CUVVUEyUzlLPvpM5MPydzpbatlIsMPVNGIjWQR1o3VrhkxEu3zfFF7zXXfPCPHGTFHGSnMvYHh8JrcOKlK&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0KulGZSSU7UhRE3igMSxcZlztlGvb0_JtrjKwE1jg2pYvONgtqJjaSeWWHjU-Qjw9a9AICbeeggVfBAF2mtrzG-dlqt7ZtYxXX9wvQBJXB59wH8Z_ckmcANmJunpicMfEMCw6iDSopZpGKWuc_jKa-sDXjTusqZd8yDsaG17vV80DYbx7RRKQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffamily-trust.co.il%2F%3Ffbclid%3DIwAR0yCtSMwuu4vwX5fOOl6EYMdZg4tArZs535aW0cUlMtaD8NLkxmShlm6xI&h=AT2yQ6I6uCvL0PDguaopr0-cuYmcbHj0ofRlElrr8tE3UtHoCrvYDacWrGVGBisr1nbiSm5O4ZOLSlF5Dw4yubD3UqdxQOmxFjTOOCfdnDL6iXsFZGIhzt1S4VlkUFoP06bq&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0KulGZSSU7UhRE3igMSxcZlztlGvb0_JtrjKwE1jg2pYvONgtqJjaSeWWHjU-Qjw9a9AICbeeggVfBAF2mtrzG-dlqt7ZtYxXX9wvQBJXB59wH8Z_ckmcANmJunpicMfEMCw6iDSopZpGKWuc_jKa-sDXjTusqZd8yDsaG17vV80DYbx7RRKQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhomes-ins.co.il%2F%3Ffbclid%3DIwAR0lA1xxYAu9z1rx5aKcfdC5IYb3LpIUq9lWscO7J4yd7KpcBeIcBDlaN_0&h=AT3Y_9V7mphnNt6agiBPepin8MVO0SrzL7N_gLatLmZGpk9oLeaxAH6kEk4ze2S66MRXtFrgds_Q2gu78T_0ktV8oU7ty6t81Gs92jtSwl3yjqS11MbAztTLpfBC0J4Ov1jK&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0KulGZSSU7UhRE3igMSxcZlztlGvb0_JtrjKwE1jg2pYvONgtqJjaSeWWHjU-Qjw9a9AICbeeggVfBAF2mtrzG-dlqt7ZtYxXX9wvQBJXB59wH8Z_ckmcANmJunpicMfEMCw6iDSopZpGKWuc_jKa-sDXjTusqZd8yDsaG17vV80DYbx7RRKQ
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