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חדשות | שינוי בפורמט

 בדרך להקלה בבחינות הרישוי 
לסוכן ביטוח?

הלשכה מכינה תוכנית אסטרטגית מקיפה שתוגש לרשות שוק ההון ותתייחס לאופן הכשרת פרחי 
הביטוח בצורה אשר תשנה את מבנה המבחנים ואת משך תקופת ההתמחות  < רונית מורגנשטרן

ביטוח 
ופיננסים

עבודה ל על  שוקדת  הביטוח  סוכני  שכת 
אסטרטגית מקיפה בנושא מבחני הרישוי 
תוגש  התוכנית  ביטוח.  פרחי  והכשרת 

בסיומה לרשות שוק ההון, ביטוח חיסכון. 
על  לביטוח  הסטודנטים  מתלוננים  שנים  כבר 
קושי רב בבחינות הרישוי שמביאות לאחוזי מעבר 

נמוכים בדגש על תוכן הנושאים. 
ביוזמתם לרשות  פנו  במהלך השנים האחרונות 
וקבלו  מרצים,  וגם  הביטוח  ממכללות  סטודנטים 
על הקושי היוצא דופן במבחנים. באחת הפעמים, 
בדצמבר 2018, פנתה קבוצת סטודנטים לממונה 
במחאה והתלוננה על התסכול שלה ממבחני גמר 

פנסיוני: 
"אנו רוצים למחות כי מרבית הנבחנים שניגשו 
אונים  וחסרי  מתוסכלים  חשים  לבחינה  אתמול 
והבלתי  פרופורציונלית  הבלתי  הרמה  לנוכח 

מידתית, אותה חווינו במהלך הבחינה.

תסכול ועוגמת נפש
כמות  למדי;  מורכבת  בבחינה  מדובר  ״כידוע 
בלתי מתפשרת  הידע  הינה עצומה, רמת  החומר 
וכן דורשת ירידה ותשומת לב לפרטים הקטנים. 
אנו רוצים לציין שאנו מייצגים קבוצה של מאות 
נבחנים, שלמדו ימים כלילות, במשך כחצי שנה, 
ולהצליח  שניתן  ככל  מוכנים  להגיע  מנת  על 
 – זו  קבוצה  עבור  וחשובה  קריטית  הכה  בבחינה 
שכן מדובר בכספים ומשאבים רבים וכן זמן יקר 
שהוקדש למען המטרה העתידית החשובה עבורנו 

בדרך לקבלת הרישיון המיוחל.
״אנו מודעים לעובדה כי אחוזי המעבר בבחינה 
הנדרשת  הרמה  את  שישקפו  לכך  מכוונים 
והמצופה מבעל רישיון פנסיוני, אך יחד עם זאת 
חריגה  הייתה  הנוכחית  שהבחינה  סבורים  אנו 
ברמת הקושי שאינו משתמע לשתי פנים. הבחינה 
לתכנים  המתייחסות  שאלות  הציגה  הנוכחית 
הנלמד.  החומר  של  שולי  לחלק  ונצמדה  ישנים, 
השאלות והתשובות נוסחו בצורה מבלבלת, שנתנו 
אלא  שלנו,  הידע  רמת  כאן  נבחנה  שלא  הרגשה 
המבחן  כי  חשים  מהנבחנים  רבים  להפך;  בדיוק 
לב  תשומת  מתן  תוך  'מתקטנן',  באופן  נכתב 
לנושאים שבשוליים, כאשר הוצגו שאלות בכמות 
היסטוריות  בפוליסות  עסקו  אשר  מבוטלת  לא 

וישנות.

רבים,  שנושאים  לגלות  הופתענו  ״בנוסף, 
שנלמדו  הנושאים  מבין  ומהותיים  עדכניים 
במהלך תקופת הלימודים לבחינה, כלל לא הופיעו 
בבחינה. רמת התסכול ועוגמת הנפש בלתי ניתנת 

לתיאור בקרב הנבחנים”, הדגישו הפונים.

התאמה למציאות המשתנה
היועץ המשפטי של הלשכה עו"ד עדי בן אברהם 
על  שהועלו  לטענות  להתייחס  "מבלי  כי  מסר 

הקשיים  את  ומכירה  ערה  הלשכה  הנבחנים,  ידי 
שחווים פרחי הביטוח בעת התמודדות עם מבחני 
לערוך  העת  שהגיעה  במבחנים  מדובר  הרשות. 
להם רענון שורשי ולהתאימם למציאות המשתנה 
ללא קשר לרמת הקושי, שכן אנו מקבלים בהבנה 
את עמדת הרשות כי יש להציב רף כניסה גבוהה 

למקצוע סוכן הביטוח.
תוכנית  על  שוקדת  הביטוח  סוכני  ״לשכת 
היתר,  בין  תתייחס,  אשר  מקיפה  אסטרטגית 
לאופן הכשרת פרחי הביטוח בצורה אשר תשנה 
תקופת  משך  את  תשנה  המבחנים,  מבנה  את 
מחודשת  התייחסות  תיתן  ובעיקר  ההתמחות, 
הביטוח  מפרחי  הנדרשת  ההכשרה  לאופן 
תחת  בעתיד  יכנסו  אשר  והחדשות,   החדשים 
הנקראים  מקצוע  אנשי  של  המכובדת  ההגדרה 

׳סוכן ביטוח בעל רשיון׳”.
סגן ומ״מ נשיא הלשכה, סו"ב ליאור הורנצ’יק, 
הבחינות  של  התאמה  לעשות  צורך  "יש  הוסיף: 
שלא  עבירות,  בלתי  בחינות  לייצר  לא  כדי 
במודע. יש לבחון את הדברים מחדש תוך חשיבה 
ולמתמחות,  למתמחים  לסייע  במטרה  מקיפה 
בדרך  הרשות  מבחני  את  לעבור  עליהם  ולהקל 

להצטרפותם כחברים וחברות חדשים בלשכה”.

הורנצ׳יק ובן־אברהם. ״הגיעה העת לרענון מבחני הלשכה" ׀ צילום: גיא קרן

שיעורי ההצלחה בבחינות 
לפי הנושאים השונים:

יסודות הביטוח – 58%

פנסיוני – 58%

רכוש כללי – 55%

תאונות כללי – 61%

ימי – 66%

*נתוני רשות שוק ההון לשנת 2018.
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ליאור נ סו"ב  הביטוח  סוכני  לשכת  שיא 
רוזנפלד פנה בדחיפות למחלקה המשפטית 
במשרד האוצר, בבקשה להסיר את התיקון 
בחוק ההסדרים להרחבת הייעוץ הפנסיוני בבנקים 

גם בייעוץ דיגיטלי.
אשר   ,2020 ההסדרים  חוק  טיוטת  "במסגרת 
התוכניות  מכלול  בין  שורבבה  לאחרונה,  פורסמה 
האוצר בקשה תמימה להסרת מגבלות  של משרד 
יעוץ פנסיוני דיגיטלי, אלא שעיון מעמיק בדברים 
האוצר  משרד  של  בקשתו  על  מדובר  כי  מלמד 
התאגידים  של  פעילותם  את  להרחיב  לאפשר 
על  ממש,  כך  להשתלט,  להם  ולאפשר  הבנקאיים 
חקיקה  במסגרת  והכל  בישראל,  החוסכים  ציבור 
מהירה, כמקשה אחת עם מכלול נושאים תקציביים, 
ומבלי שיערך דיון מעמיק אשר יבחן את השאלה 
ברפורמת  שנקבעה  מקיפה  חקיקה  משנים  כיצד 
דיון  וללא  מקוצר  הסדרים  חוק  במסגרת  בכר, 
מעמיק וענייני בנימוקים שעמדו מאחורי חקיקה זו.

מחטף רדיקלי 
"לשכת סוכני הביטוח סבורה כי אין לאפשר את 
והייעוץ  השיווק  בעולם  המהותי  השינוי  שילוב 
כפי  הבנקאיים,  התאגידים  לטובת  הפנסיוני 
כה  מהלך  האוצר.  משרד  כעת  לעשות  שמבקש 
רדיקלי לא יכול להיעשות ללא בחינה וללא דיון 
מעמיק של ועדות הכנסת הנכבדות, לרבות ועדת 

הכספים", טוען נשיא הלשכה.
דווקא  יכוון  התיקון  כי  מדגיש,  רוזנפלד 
ללקוחות האמידים, וזאת בניגוד לכל העקרונות 
הפרת  ותוך  בכר  רפורמת  במסגרת  נקבעו  אשר 

כללי הייעוץ שנקבעו בהם.
מדובר  שכן  לשמיים,  זועק  זה  שגוי  "מהלך 
מחטף  לבצע  האוצר  משרד  של  נואש  ניסיון  על 
ולהעביר את החוק במסגרת חוק ההסדרים, שהינו 
זהות  של  בחינה  ללא  מהירה,  תקציבית  חקיקה 
והתעלמות  הפנסיוני,  לייעוץ  יזכה  אשר  הציבור 
עיניהם  את  לוטשים  הבנקים  כי  מהעובדה 
לציבור האמיד ובעל הכיסים העמוקים. אל לאיש 
על  מדובר  לפיה  התמימה  מהכותרת  להסתנוור 

ייעוץ פנסיוני להמונים".
השלכה  בעל  שאינו  בנושא  מדובר  לדבריו, 
תקציבית ולכן אין מקומו במסגרת חוק ההסדרים: 
כלל  המתאימה  האכסניה  אינו  ההסדרים  "חוק 
אגרסיבי,  שיווק  לבנקים  המאפשרת  לחקיקה 
אקטיבי, ולמותר לציין, סלקטיבי למבוטחים בעלי 
ההון. מדובר על שינוי מהותי ומרחיק לכת, ולא 
היה מקום לכלול את התיקון המוצע בטיוטת חוק 
ההסדרים, משום שהנושא מדבר על תיקון הסדר 

כבר  בכר  ועדת  פי  על  בתוקף  שעמד  חקיקתי 
הגיון למחוק באבחה אחת  ואין כל  משנת 2005, 
דיון  ללא  שלמה,  רפורמה  נשענת  עליו  עקרון 
עקב  להתרחש  עלולות  אשר  בהשלכות  מעמיק 

מהלך שכזה". 
נשיא הלשכה מציין בפנייתו כי על פי פרסומים 
התנגדה  ההון  שוק  רשות  הכלכלית,  בעיתונות 
נמרצות לתיקונים המוצעים על ידי משרד האוצר 
תוך שהם מציינים כי יש לערוך דיון מקיף ותכליתי 

לשם בירור ההשלכות מטעם משרד האוצר.
הוא מזכיר כי גם במישור המשפטי, הביע בית 

המשפט העליון לא פעם את ביקורתו ביחס לכך 
ללא  רפורמות  להעביר  מבקש  האוצר  שמשרד 
ציבורי,  דיון  וללא  מזורז  בהליך  לתקציב,  זיקה 

וכלשון בית המשפט העליון.

לרצות את התאגידים 
לשכת סוכני הביטוח סבורה כי אין זה נכון ואין זה 
ראוי להשליך כלאחר יד פעילות מחושבת וברורה 

ולטעמנו  מהירה,  חקיקה  לצורך  בכר,  ועדת  של 
התאגידים  דרישת  את  לרצות  כולה  שכל  שגויה, 
מהותית  רגל  דריסת  לקבל  הגדולים  הבנקאיים 

בעולם הייעוץ הפנסיוני וזאת ללא דיון ענייני.
שנעשה  השימוש  כי  נדגיש  לצורך,  מעבר 
המוצע  לשינוי  כטריגר  הקורונה  נגיף  באמתלת 
תוכן ממשי,  שום  לה  אין  ההסדרים,  חוק  בחקיקת 
מלבד כסות מעוררת אמפטיה בבחינת "זאב בעור 

של כבש".

פגיעה בחוסכים
נשיא הלשכה אף מדגיש, כי כל הקלה בהתנהלות 
התאגידים הבנקאיים, תוביל מיידית ובאופן שלא 
"לאור  החוסכים:  בציבור  לפגיעה  לתיקון,  ניתן 
הפעילות השיווקית האגרסיבית הניתנת לביצוע 
ידי הבנקים אשר מכירים את החסכונות של  על 
העומד  הלקוח  של  שכרו  את  מכירים  הציבור, 
מולם, הרי שמיד עם תיקון החקיקה כאמור, נצפה 
בהם שועטים כלפי ציבור הלקוחות האמיד לייעוץ 
פנסיוני דיגיטלי, ואת סופו של אותו תיקון חקיקה 

מהיר מי ישורנו?".

הקורונה אינה תירוץ
רוזנפלד תוקף את הנימוק של האוצר לפיו נגיף 
להגיע  הציבור  של  הקושי  את  הוכיח  הקורונה 
"גם  כי  וטוען  פנסיוני,  ייעוץ  לקבל  לסניפים 
הוא אינו מדויק בלשון המעטה. חוכמת ההמונים 

"האוצר נכנע ללחצי התאגידים הבנקאיים"
נשיא הלשכה דורש מהאוצר להסיר את התיקון בחוק ההסדרים למתן ייעוץ פנסיוני דיגיטלי בבנקים: 

"מדובר על ניסיון נואש של האוצר לבצע מחטף ולהעביר את החוק במסגרת חוק ההסדרים ללא בחינה 
של זהות הציבור אשר יזכה לייעוץ הפנסיוני" < רונית מורגנשטרן

shutterstock :הבנקים יעניקו יעוץ פנסיוני דיגיטלי  | צילום

 "באוצר מתעלמים מהעובדה 
כי הבנקים לוטשים את עיניהם 
לציבור האמיד ובעל הכיסים 
העמוקים - והחלשים ייפגעו"
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מסוכן  שירות  לקבל  מעדיף  הציבור  כי  מלמדת 
כל  לאורך  ללמוד  ניתן  זאת  ואת  פנסיוני  ביטוח 
תקופת קיומה של חקיקת בכר. הטענה כי מפאת 
הקורונה הציבור לא מגיע לבנקים לקבל יעוץ כלל 
אין לה על מה להישען, ותכליתה כאמור - הרצון 
לפתוח אפיק שיווק חדש לבנקים לצאת מגבולות 
ומוסיף:  רוזנפלד  טוען  אגרסיבי",  באופן  הסניף 
"בימים בהם הציבור בישראל חווה משבר כלכלי 
גדול לאור מצב שוק ההון והירידות החדות אשר 
שקיים  התזרימי  והקושי  העולם,  בשווקי  חווינו 
האוצר  משרד  כי  מוטב  בישראל,  הבית  למשקי 
להתנהלות  ביחס  חסמים  וביטול  הקלות  יאפשר 
הבנקאיים  התאגידים  לרצון  יכנע  ולא  הבנקאית 
ויפתח עבורם את הדלת ליעוץ פנסיוני דיגיטלי 
ללא דיון מעמיק, מתוך רצון להשתלט על תחומי 

רווח חדשים".

פגיעה בתחרות 
הייעוץ  בנושא  ארוכות  דנה  אשר  בכר,  "ועדת 
חוק   - חדשה  חקיקה  במסגרת  קבעה  הפנסיוני, 
שיווק  )ייעוץ,  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח 
ומערכת סליקה פנסיוניים(, תשס"ה 2005, בסעיף 
11 אשר התייחס ליעוץ פנסיוני על ידי הבנק כי 
הבנק יפעל אך ורק בסניפי הבנק מטעמו. החלטה זו 
לא נעשתה בשוגג, ולא מתוך טעות סופר, מדובר 
על דרישה חיונית חשובה ועקרונית על מנת למנוע 
פגיעה בתחרות. דווקא בעת הזו, התעלמות מעמדת 
ועדת בכר, והחוק הקיים כאמור לעיל, בעבור חיזוק 
אפיקי הייעוץ של התאגידים הבנקאיים האיתנים, 
תוביל לפגיעה בתחרות ולבסוף אף לפגיעה בציבור 

החוסכים בישראל.
כי משרד האוצר, ככל הנראה עקב לחץ  "נראה 
המכבש של התאגידים הבנקאיים, מבקש להיעתר 
לבקשתם, ללא כל הערכה מפוקחת לגבי ההשלכות 
החסכון  שוק  ותגובת  זה,  מהלך  של  הנרחבות 
התאגידים  של  זו  דורסנית  לכניסה  הפנסיוני 
הבנקאיים. התיקון המבוקש עלול להוביל לפגיעה 
העדין  בממשק  ולפגיעה  בתחרות  הקצר  בטווח 
לאותן  ביחס  בשוק  השונים  השחקנים  בין  הקיים 

ציבור חוסכים במדינה", קובע נשיא הלשכה.

מבקר המדינה
לדברי רוזנפלד, דוח מבקר המדינה 2016, אשר 
אין  כי  ציין  הפנסיוני  החסכון  להסדרי  התייחס 
בחינה משמעותית שנעשתה ביחס ליעוץ בבנקים 
ואף אין נתונים על מתן יעוץ אובייקטיבי לטובת 

כלל האוכלוסייה בדגש על הפריפריה.
נתונים  כל  אין  ההון  שוק  "לאגף  קבע:  הדו"ח 
הייעוץ  של  הגאוגרפית  הפריסה  בדבר  מרוכזים 
נתונים  בידיו  ואין  הבנקאית,  במערכת  הפנסיוני 
אין  לכן  לה.  מחוצה  הגאוגרפית  הפריסה  לגבי 
של  והנגישות  הזמינות  את  למדוד  יכול  הוא 
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי לציבור בכלל ולציבור 
בפריפריה בפרט. לאגף שוק ההון אין כל נתונים 
כמותיים גם על פעילות הייעוץ הפנסיוני מחוץ 
למערכת הבנקאית, ובין היתר על מספר הלקוחות 
עבור  שנגבו  העמלות  והיקף  ייעוץ  שקיבלו 
השיווק  לגבי  שקיימים  כפי  שבוצעו  עסקאות 

הפנסיוני".
לסיכום, מדגיש נשיא הלשכה, כי מדובר במחטף 

שהלשכה מתנגדת לו נמרצות: "לאור העובדה כי 
תקציבית  השלכה  בעל  שאינו  תיקון  על  מדובר 
שמדובר  העובדה  ולנוכח  המדינה,  תקציב  על 
וביטול  עולם  סדרי  לשנות  שתכליתו  תיקון  על 
ביחס  בכר,  חקיקת  במסגרת  שנחקק  עקרון  של 
יוביל  אשר  דבר  הבנקים,  של  הפעילות  להיקף 
הגדולים  הבנקאיים  התאגידים  של  לכניסה 
לשוק הפנסיוני באופן אשר יפגע בתחרות, ללא 
כי  האמירה  )חרף  הציבור  לכלל  התייחסות  כל 
התכלית היא שיפור השירות ללקוח(. די בכך כדי 
להבין כי נושא זה הינו מורכב למדי, טומן בחובו 
סיכונים כבירים שספק אם במשרד האוצר לקחו 
אותם בחשבון, כאשר הם נתונים ללחץ התאגידים 
הבנקאיים, ומשכך, יש להסיר לאלתר את הנושא 
מטיוטת חוק ההסדרים ולנהל מהלך חקיקה מסודר 
וסדור שבו יבחנו כל ההשלכות, הן לטווח הארוך 
הן לטווח הקצר, ילמדו עקרונות ועדת בכר, תבחן 
החוסכים  ציבור  לרבות  הציבור  לכלל  הנגישות 
ויקבעו  המדינה,  מבקר  שציין  כפי  בפריפריה, 
פתרונות הטובים ביותר לציבור החוסכים במדינת 

ישראל".

ברקת. על פי פרסומים בעיתונות הכלכלית - הוא מתנגד למהלךרוזנפלד. "מהלך שגוי"
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שיא הקיץ זה זמן מעולה לגלידה
ונסיעות בטוחות בדרכים!

לפייסבוק >>

https://www.facebook.com/drachim.co.il/


לפרטים נוספים פנו למפקח או לדסק סוכנים 5664*

הצטרפו לאלטשולר שחם פנסיה נבחרת
מקום ראשון בתשואות ב-4 השנים האחרונות במסלולים תלויי גיל**

כבר התעוררו על 
הפנסיה שלהם?

סוכנים יקרים, הלקוחות שלכם

** אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי, שיווק השקעות או התחייבות להשגת תשואה ו/או 
דירוג דומה. הנתונים לקוחים מתוך אתר "פנסיה נט" של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומתייחסים לתשואה 
נומינלית ברוטו מצטברת לתקופה שמיום 1.6.2016 ועד ליום 31.5.2020 של קרן הפנסיה המקיפה של החברה 

במסלולים תלויי גיל בהשוואה לכל קרנות הפנסיה המקיפות במסלולים תלויי גיל בשוק בתקופה זו.
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פני כשבועיים פרסמה רשות שוק ההון, ל
הכיסוי  להרחבת  טיוטה  וחיסכון  ביטוח 
הניתן בפוליסות סיעוד הנמכרות על ידי 
קופות החולים. בטיוטה ציינה הרשות כי הערות 
ולאחר מכן  יתקבלו אצלה עד ה־12 ביולי 2020 

יתקיימו שימועים בנושא.
ופרסמה  לשימועים  חיכתה  לא  הרשות  ואולם, 
ב־12 ביולי את התקנות הסופיות. מהרשות נמסר: 
של  הזמינות  לצמצום  מענה  לתת  נועד  "המהלך 
פוליסות סיעוד פרטיות בשוק למבוטחים חדשים, 
סיעוד  מוצר  לרכוש  להם  לאפשר  במטרה  זאת 
לתוקף  ייכנסו  ההרחבות  הקופה.  דרך  משופר 

ב־01.02.21".

דרך בהולה 
בתגובה מסר נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד: 
רובד  הרחבת  בעד  אנו   - נדגיש  דברינו,  "בפתח 
הסיעוד.  כיסוי  בתחום  הביטוחיים  הכיסויים 
ורחב  שונה  להיות  היה  יכול  המתווה  לטעמנו 
יותר, ועדיין כל שירות לטובת ציבור המבוטחים 

מבורך.
"עם זאת, דווקא על הדרך שבה מתנהלת רשות 
שוק ההון אני מתרעם. אנו עדים שוב לסיטואציה 
בה רשות שוק ההון שמה לה מטרה ומתעלמת מכל 
כללי המשפט המנהלי, מתעלמת מזכות השימוע 

של הציבור ומפרסמת החלטות סופיות. 
לפרסם  לרשות  הדרך  אצה  "מה 

נדונו  בטרם  התקנות  את  עתה  כבר 
מבקש  אני  לקודקס?.  התיקונים 
להזכיר כי הדבר דומה להפליא לדרך 
ההון  שוק  רשות  בחרה  בה  הבהולה 

להודיע על מתן רשיון חברות האשראי 
בלי לאפשר זכות שימוע ללשכת סוכני 
כי  נמסר  כבר  השימוע  וביום  הביטוח 

חברות  כניסת  את  לאשר  בדעתה  גמרה  הרשות 
אלא  לי  אין  בביטוח.  התיווך  לתחום  האשראי 
שלטונית  רשות  בוחרת  בה  הדרך  זו  כי  להצר 

במדינת ישראל לנהוג".

הגדלת הקצבה או הארכתה 
את  להרחיב  יוכלו  המבוטחים  התקנות,  פי  על 
כיסוי הרובד הבסיסי, בכפוף לחיתום רפואי, בשני 
אופנים – על ידי רכישת רובד כיסוי המגדיל את 
שנות  )עשר  שנה  עשרה  לחמש  לקצבה  הזכאות 
הקיימות  הכיסוי  שנות  חמש  על  נוספות  כיסוי 

שקל  באלף  הקצבה  הגדלת  או  הבסיסי(  ברובד 
בבית ו־3,000 שקל במוסד סיעודי, למשך תקופת 

הכיסוי המבוקשת. 
החולים,  בקופות  הבסיסי  הביטוחי  הכיסוי  כיום 
שנים  חמש  עד  חודשית  קצבה  לקבל  מאפשר 
במידה  שקל   5,500 של  בגובה  הביטוחי  מהמקרה 
שוהה  והמבוטח  במידה  בבית;  שוהה  והמבוטח 
לגובה  עומדת הקצבה עד  סיעודי  במוסד 
נכונים  הסכומים  שקל.  כ־10,000  של 
הולכים  והם   49 גיל  עד  למצטרפים 
המצטרפים  מבוטחים  עבור  ופוחתים 

בגיל מבוגר יותר.
 59 עד   50 הגילאים  בין  מצטרפים 
זכאים ברובד הבסיסי לקצבה של 4,500 
ו־6,500 שקל במוסד סיעודי,  שקל בבית 
ומצטרפים בגילאי 60 ומעלה לקצבה של 3,500 

שקל בבית ו־4,500 שקל במוסד.
הראשונה,  תחומים:  בשני  עוסקות  ההרחבות 
בהארכת תקופת הזכאות לקצבה החודשית בעשר 
בקצבה  הקיימות  השנים  חמש  על  נוספות  שנים 
הבסיסית, שמעניקה למבוטחים חמש עשרה שנה 
של ביטוח סיעודי, והשנייה, בהגדלת גובה הקצבה 
ב־1,000 שקל בבית ו־3,000 שקל במוסד סיעודי. 
בכלל  אחיד  המורחב  הרובד  כי  נמסר,  עוד 
קופות החולים, זאת במטרה לאפשר לחברי קופות 
מבלי  החולים  קופות  בין  בקלות  לעבור  החולים 

לפגוע בביטוח הסיעודי שברשותם, ומבלי לבצע 
בדיקת מצב רפואי נוספת. 

רכישה בקופה אחרת
ביטול  על  מדבר  לתקנות  שנכנס  חשוב  סעיף 
שרכש  מבוטח  כך,  המבוטח.  ידי  על  הכיסויים 
הרובד  את  לבטל  יוכל  לא  המורחב,  הכיסוי  את 
המורחב.  מהכיסוי  רק  ליהנות  ולהמשיך  הבסיסי 
גם  הבסיסי,  הרובד  את  מבטל  הוא  אם  כלומר, 

הרובד המורחב יתבטל באופן מיידי.
הרובד  לרכישת  מתייחס  בתקנות  נוסף  סעיף 
הנוסף בקופת חולים אחרת: "חבר קופת חולים זכאי 
בביטוח  המורחב  לרובד  לכיסוי   ,6 מגיל  להצטרף, 
הוא  שבה  החולים  קופת  של  קופ"ח  לחברי  סיעודי 
רשום, בכפוף לבחינה של מצב רפואי קודם בלבד, 
כפי שייקבע בהסכם בין המבטח לבין קופת החולים; 
על אף האמור, הממונה רשאי לאשר, אם מצא שיש 
הצדקה לכך, כי חברי קופת חולים מסוימת זכאים 
ביטוח  סכום  ולתוספת  המורחב  לרובד  להצטרף 
בביטוח סיעודי לחברי קופ"ח אחרת", נכתב בתקנות.
ברקת:  משה  ד"ר  ההון,  שוק  על  הממונה 
של  מהירה  תגובה  מהוות  שפורסמו  "התקנות 
הרשות למשבר ביטוחי הסיעוד, במסגרתו הפסיקו 
החברות לספק לציבור המבוטחים פוליסות במחיר 
שווה לכל נפש, ומטרתן להעניק למבוטחים רשת 

ביטחון סיעודית בעת הצורך".

הרשות פרסמה את התקנות הסופיות להרחבת 
כיסויי פוליסת ביטוחי הסיעוד בקופ"ח תוך 

קיפוח זכות השימוע של הציבור
התקנות יכנסו לתוקף ב־01.02.21 • רוזנפלד: "אנו שוב עדים לסיטואציה בה הרשות שמה לה מטרה ומתעלמת 

מכל כללי המשפט המנהלי, מפרסמת החלטות סופיות ומתעלמת מזכות השימוע של הציבור" < רונית מורגנשטרן

ליאור רוזנפלד

shutterstock :רשת ביטחון סיעודית למבוטחים או דריסת זכות השימוע של הציבור? | צילום
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רשות ד שביצעה  מחקר  של  ביניים  וח 
קבע  שבועיים  לפני  פורסם  התחרות 
קבע כי בתחום ביטוחי הבריאות קיימת 

תופעה של ביטוח יתר וכפל ביטוח.
לבקוביץ,  ורדה  סו"ב  מסבירה  מיוחד,  בראיון 
וסיעוד, ומבעלי חברת  מומחית בביטוחי בריאות 
בדו"ח  המרכזיות  הטענות  את  הבריאות,  עולם 
הביניים של המחקר והודפת את אותן אחת אחת, 
כשהשורה התחתונה שלה היא: "אין דבר כזה כפל 
ביטוח – זה מושג צהוב שהמדיה אוהבת להשתמש 

בו". 
לדבריה, כשמדובר בביטוחי בריאות, מה שנראה 
בעצם  זה  ביטוח"  "כפל  התחרות  רשות  בעיני 
הרחבה של סכומי הביטוח. "אדם רוצה לקנות עוד 
זכותו,  וזו  הביטוח  סכומי  את  ולהגדיל  כיסויים 
כשבעת קרות מקרה הביטוח, הוא יקבל כיסוי מכל 
הזמן משתנות  לו. הפוליסות כל  הפוליסות שיש 
חדשות,  תרופות  יש  חדשים,  כיסויים  יש   –
טכנולוגיות חדשות – זו תכולה שונה לגמרי של 
פוליסה וממש לא כפל ביטוח״, מסבירה לבקוביץ.
אקסטרה  לשלם  רוצה  אני  אם  שלי  שיקול  "זה 
שבו,  וההטבות  הביטוח  להרחבת  לחודש  שקלים 
לאותה  בשב"ן  עצמית  השתתפות  לשלם  או 
טוענת  עוד  שונה״.  חולים  ובית  פרוצדורה 
לבקוביץ, כי "ביקור בהר הביטוח אולי מגלה מה 
שנראה לרשות כ'כפל ביטוח', אבל בהר הביטוח 
לא  למבוטח;  הקיימים  לכיסויים  כותרות  רק  יש 
כתוב ממתי כל פוליסה, אולי גיל המבוטח ומצבו 

הרפואי היה שונה בין פוליסה אחת לשנייה?”.

אני לא צריכה בגילי טיפולי פריון  
בין  הוא  הביטוח  כפל  עיקר  כי  נטען  בדו"ח 
כמעט  הפרטיים:  הבריאות  לביטוחי  השב"ן 
הפרטיים  הבריאות  בביטוחי  המבוטחים  כל 
בשב"ן  מחזיקים  בשב"ן  הכלולים  בכיסויים 

בנוסף לביטוח הפרטי.
לביטוחים  השב"ן  את  להשוות  אפשר  "אי 
עצמית  השתתפות  יש  בשב"ן  כאמור,  הפרטיים; 
אין  בשב"ן  אין;  פרטיים  ובביטוחים  בניתוחים, 
כיסוי לטכנולוגיות מתקדמות ובפרטי יש. בשב"ן 
אם  רק  אותך  שינתח  רופא  לבחור  יכול  אתה 
הוא בהסדר, הפעולה צריכה להיות בהסדר ובית 
החולים צריך להיות בהסדר. אם שלושת התנאים 
העמית  של  התביעה  יחד,  מתקיימים  לא  האלה 
רופא  לבחור  יכולים  פרטיים  בביטוחים  תדחה. 
שבה  מזו  אחרת  ביטוח  חברת  של  אפילו  מנתח, 
אתה מבוטח. כמו כן, ביטוח פרטי משלם לא רק 
את ההוצאות לרופא אלא גם פיצוי אישי למבוטח.

מיודע  המבוטח  הפרטית,  בפוליסה  ״בנוסף, 
כי  הפוליסה,  בתנאי  שינוי  כל  או  שלב  כל  על 
הוראות  פי  על  מחויבים  ואנחנו  משפטי  חוזה  זה 
הפיקוח לגילוי נאות ולחוזר צירוף מפורט. לעומת 
בו  שחלים  תקנון  באמצעות  מתנהל  השב"ן  זאת, 
שינויים מדי תקופה, כשעמית הקופה לא מיודע 

באופן אקטיבי השינויים והחידושים.
״אמחיש זאת באמצעות דוגמה אישית; עד 2012 
באמצעות  סרטן  לגילוי  לבדיקות  כיסוי  לי  היה 
כללית מושלם. אלא שאז העבירו את הכיסוי הזה 
אבל  אותי,  יידע  לא  אחד  אף  פלטינום.  לכללית 
כדי שיהיה לי את הכיסוי חייבו אותי לקנות את 
הפלטינום, כדי שירוויחו עוד. אני לא צריכה את 
הפלטינום – אני לא צריכה טיפולי פוריות בגילי, 
או מאמן כושר או טיפול בהפרעות קשב וריכוז, 
כדי  אבל  מציע.  שהפלטינום  שיניים  טיפולי  או 
אותי  מאלצים  לי,  שחשוב  בכיסוי  מכוסה  להיות 
זה  כי  בהתאם,  ולשלם  החבילה  כל  את  לקנות 

ביטוח קולקטיבי".

מממשים זכויות מכול הפוליסות
ש״למעלה  היא,  בדו"ח  נוספת  מרכזית  טענה 
של  במצב  שנמצאים  מהמבוטחים  מ־70% 
חברות  כל  את  בפועל  תובעים  לא  יתר  ביטוח 
ככל  זה מצביע,  ביטוח״.  להם  יש  הביטוח בהן 
הנראה, על חוסר הבנה ומודעות בנוגע לתכולת 

הכיסויים ולהחזר הצפוי.
"אינני יודעת על מה מתבססת הטענה הזאת. מה 
אמונים  הביטוח  סוכני  שאנחנו  יודעת,  כן  שאני 

על תיק המבוטח, ובעת קרות מקרה הביטוח אנחנו 
נדאג לממש עבורו את הזכויות, גם אם יש לו כמה 
יודע  ביטוח  סוכן  בריאות.  ביטוח  של  פוליסות 
ולעשות  ללקוח  הכסף  את  להשיג  מהיכן  בדיוק 
את השיקול איזו פוליסה להפעיל ואיזו לא כדאי 

להפעיל".

סוכן לא יכול לעבוד עם חברה אחת
עוד עולה מהדו״ח כי שני שליש מסוכני ביטוח 
עובדים בלעדית )או כמעט בלעדית( עם חברת 

ביטוח אחת.
שלי,  הקולגות  וכל  אני  נכון.  לא  ממש  "זה 
קנינו  הלקוח,  של  הביטוח  תיק  על  שאמונים 
מראש למבוטח את הפוליסה שמתאימה לצרכים 
שלו. אם אדם בא אליי ואומר לי שיש לו בעיות 
לה  שיש  מחברה  פוליסה  לו  קונים  אז  פריון, 
כיסוי בנושא; יש חברות שלא מקבלות חולים עם 
טרשת נפוצה לביטוח ניתוחים בחו"ל, אז קונים 
פוליסה בחברה שכן מאפשרת את זה. אלו סתם 
כותרות – סוכן ביטוח לא יכול לעבוד עם חברה 
אחת, כי הוא מתאים את הפוליסה לצרכים של 

המבוטח".
ונאלצה  נוספת: מבוטחת חלתה בסרטן  דוגמה 
 10,000 אבחנתיות  בדיקות  עבור  לשלם 
 - נוסף  שירות  כתב  לרכוש  לה  הצעתי  שקל. 
היא  יותר.  רחבות  בדיקות  שכולל  אמבולטורי, 
השירות  כתב  עבור  לשנה  שקל   480 הוסיפה 
עבור  שקל   10,000 של  החזר  קיבלה  אך  הנוסף 

הבדיקות. אין כפל ביטוח. יש הרחבת כיסויים.

״אין דבר כזה כפל ביטוח - זה מושג צהוב 
שהמדיה אוהבת להשתמש בו״

סו"ב ורדה לבקוביץ, מומחית בתחום הבריאות והסיעוד, הודפת את כל טענות רשות 
התחרות בתחום ביטוחי הבריאות • ראיון מיוחד < רונית מורגנשטרן

shutterstock :לא ניתן לעבוד עם חברה אחת - סוכן הביטוח צריך להתאים את הפוליסה לצרכי המבוטח | צילום
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את מ השיקה  לביטוח  חברה  גדל 
 Connect מגדל  אפליקציית 
נובע  המהלך  לסוכנים.  המיועדת 
ולתת  לנהל  להם  לאפשר  יש  כי  ההבנה  מתוך 
שירות טוב יותר ללקוחותיהם, לקבל מידע אישי 
נמצאים  כשאינם  גם  אונליין,  פעולות  ולבצע 
במשרד, ובמיוחד בתקופת משבר הקורונה, נמסר 

מהחברה. 
שמערכת  מחשבה  מתוך  פותחה  האפליקציה 
הסוכן  צורכי  כל  את  מספקת  עבודה"  "שולחן 
אינה  אך  במשרד,  נמצא  כשהוא  משרדו  ועובדי 
מספקת כאשר הסוכן נמצא מחוץ למשרד ונדרש 
האפליקציה  נחוצות.  פעולות  וביצוע  למידע 
חדשה,  נראות  נגישות,  איתה  מביאה  החדשה 

רק את  לסוכנים  ומרכזת  גבוהה  חווית משתמש 
בעיקר  אליהם  הרלוונטיות  והפעולות  המידע 
כשהם מחוץ למשרד כגון: הזדהות מהירה בטביעת 
אצבע / זיהוי פנים )בהתאם לסוג המכשיר(, ריכוז 
נתונים בעמוד הבית, נתוני מכירות, כרטיס לקוח 
והשלמת מסמכים,  הכולל איתור, מידע העלאה 
מצב עו"ש )עמלות, מקדמות וכו'(, לידים חמים, 

מבצעי מכירות, סטטוס משימות ועוד.
כרקע להשקת האפליקציה, ערכה החברה סקר 
נבדקה  במסגרתו  הסוכנים,  מול  מיקוד  וקבוצות 
מהי שיטת העבודה הנוחה והיעילה ביותר עבורם, 
נגישות  את  מעדיפים  הם  כי  אחד  פה  ונמצא 
ובאופן שבו  זמין ללקוחות שלהם  המידע באופן 
לא יזדקקו למחשב כדי שהם יוכלו לעבוד מכל 

הרעיון  מכאן  זמן.  ובכל  נמצאים  הם  בו  מקום 
מה  כל  האפליקציה:  מאחורי  העומד  המרכזי 

שאתה צריך ממגדל, בכל זמן ובכל מקום.
שיווק  תחום  מנהל  רובינשטיין,  תומר  לדברי 
"בשנים  ביטוח:  במגדל  וחדשנות  דיגיטל 
סביבת  ייעול  על  דגש  מגדל  שמה  האחרונות, 
העבודה ותהליכי העבודה תוך שימוש באמצעים 
בתוך  זו.  מטרה  למען  מתקדמים  טכנולוגיים 
ממשקים  לפיתוח  עת  בכל  חותרים  אנו  כך, 
ספציפי  מענה  שיתנו  מתקדמים  דיגיטליים 
שהאפליקציה  בטוחים  ואנו  הסוכנים  לצורכי 
המענה  את  שלנו  לסוכנים  תציע  החדשה 
הטכנולוגי והשירותי הטוב ביותר עבורם ברמה 
הפרקטית ועבור לקוחותיהם ברמה המקצועית".

מגדל ביטוח משיקה אפליקציה לסוכנים 
לניהול פעילות מחוץ למשרד

 < רונית מורגנשטרן

ממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר ה
בערב  שלישי  ביום  שלח  ברקת,  משה 
מגדל  דירקטוריון  לחברי  חריף  מכתב 
שלמה  השליטה  מבעלי  דורש  הוא  ובו  ביטוח, 
אליהו לבחור באיזה דירקטוריון ישמש כחבר - זה 
של מגדל ביטוח, או זה של מגדל אחזקות, חברת 

האם של מגדל ביטוח. 
רשאי  אינו  אליהו  מר  כי  במכתבו  קבע  הממונה 
בחברת  כדירקטור  במקביל  ולכהן  להמשיך 
שיבחר  ככל  ובנוסף  ביטוח,  ובמגדל  האחזקות 
להמשיך ולכהן כדירקטור במגדל ביטוח, יהא עליו 

לקבוע את משרדיו מחוץ למשרדי מגדל ביטוח.
מאופיינת  תקופה  "מזה  ברקת:  כתב  במכתבו 
חברת הביטוח - המנהלת נכון לסוף 2019 נכסים 
 218 מהם  שקל,  מיליארד  כ־256  של  בשווי 
מיליארד שקל עבור אחרים )עמיתים ומבוטחים( 
הניהולית  בשדרה  משמעותי  יציבות  בחוסר   -
הרשות,  תפקידי  מהגשמת  כחלק  שלה.  הבכירה 
במהלך תקופה העולה על שנה וחצי עקבה מקרוב 
הרשות אחר התנהלותה ואופן ניהולה של חברת 
מר  של  המעורבות  במידת  זה  ובכלל  הביטוח, 

אליהו, המכהן בתקופה האמורה כיו"ר דירקטוריון 
הביטוח,  בחברת  וכדירקטור  האחזקות  חברת 
בענייניה  האחזקות  חברת  דירקטוריון  ומעורבות 

מספר  על  הצביעה  זו  בחינה  הביטוח.  חברת  של 
אירועים המעידים על תפקוד לקוי של מר אליהו, 
בניגוד לחובות המוטלות עליו מכוח הוראות הדין, 
בניגוד  הובלת דירקטוריון החברה ליטול  לרבות 
דירקטוריון  של  סמכויותיו  את  הדין  להוראות 

מגדל ביטוח".
הרשות  עצרה  אותם  אירועים,  שני  מנה  ברקת 
נוספים  אירועים  לצד  עליהם,  לה  שנודע  לאחר 
בהם התערב אליהו בניהול מגדל ביטוח: הראשון 
מתייחס להקמת ועדת דירקטוריון החברה בנובמבר 
)מה שזכה לכינוי "המטבחון"(. אליהו רצה   2018
אז להקים עם עוד שני דירקטורים חיצוניים את 
אליהו  כי  בחשש  מדובר  ברקת  ולטענת  הוועדה, 
האמונים  לחובת  בניגוד  פעלו  והדירקטורים 

שלהם ובניגוד עניינים פוטנציאלי.
החברה  דירקטוריון  החלטת  הוא  השני  האירוע 
מחודש אפריל 2020 להחליף את היו"ר ניר גלעד 
במוטי רוזן. "גם בכך רואה הרשות חשש לפעולה 
וביוזמתו  בהנחייתו  המשותפים  הדירקטורים  של 
שלהם",  האמונים  לחובת  בניגוד  אליהו  מר  של 

מציין ברקת במכתבו.

הממונה ברקת באולטימטום לשלמה 
אליהו: בחר היכן לכהן כדירקטור

ברקת מציין במכתבו החריף כי בחינת התנהלות מגדל בשנה וחצי האחרונות הצביעה על מספר 
אירועים המעידים על תפקוד לקוי של בעלי השליטה < רונית מורגנשטרן

אליהו. פעל בניגוד לחובת האמונים?
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 ברקת במתקפה חריפה על דירקטוריון 
כלל החזקות ביטוח

הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מזהיר כי בידיו הסמכות בנושא היתר השליטה 
של הקבוצה בכלל ביטוח < רונית מורגנשטרן

עימות בין דירקטוריון כלל החזקות ביטוח ה
ד"ר  ההון  שוק  רשות  על  הממונה  לבין 

משה ברקת, החריף בימים האחרונים.
מבין  לא  הדירקטוריון  כי  להתרשם  נוטה  "אני 
כמו  סמכותו,  וגבולות  אחריותו  את  מלא  באופן 
גם את העובדה שההחזקה במבטח דורשת היתר", 
כתב ברקת לדירקטוריון והוסיף "רושם זה מתעצם 
האחרונות,  ההתרחשויות  של  הכבד  הצל  לאור 
שחלקן מתוארות בדו"ח הבודק של כבוד השופט 
ההתנהלות  דנציגר.  יורם  פרופ'  בדימוס,  העליון 
הפגומה שזכתה לביקורת לא היתה כנראה רק מנת 
חלקו של היו"ר, אלא זכתה לתמיכה לכאורה, ולו 
בכלל  מהדירקטורים  חלק  של  לפחות  בשתיקה, 
החזקות, שלא עצרו באיבה את ההתנהלות הזו ולא 
הזהיר  וחשבון כמצופה מתפקידם". בכך  דין  עשו 
ברקת לכאורה את דירקטוריון כלל החזקות ביטוח 
כי בידיו הסמכות גם בנושא היתר השליטה שלה 

בכלל עסקי ביטוח.
של  למכתב  תשובה  הם  הממונה  של  דבריו 

בו  ביולי,  מה־9  לממונה  הדירקטוריון 
בנושא  ברקת  של  הביקורת  את  דחה 
בסך  המניות  הנפקת  בכספי  השימוש 
החברה  שביצעה  שקל  מיליון   660

בסוף 2019. ברקת טוען כי הגיוס נועד 
כך  וכי  ביטוח,  בכלל  ההון  לחיזוק 

התרשם מישיבות שקיים עם חברי הדירקטוריון. 
אך בתשובת הדירקטוריון נטען כי מטרת הגיוס 
היתה לא רק לחזק את ההון של כלל ביטוח, אלא 
שיקול  פי  על  לעת  מעת  עשויה,  ש"החברה  גם 
דעתה הבלעדי, לשנות את יעוד תמורת ההנפקה".

הרושם  את  יצרו  אשר  מצגים  בפני  "הוצגו 
המפורש או העקיף כי תמורת ההנפקה אכן נועדה 
לחיזוק ההון בכלל חברה לביטוח", קובע הממונה 
"מה  כי  מוסיף  הוא  בחריפותו.  החריג  במכתבו 
שקורה עתה יכול ללמד על תפיסת דירקטוריון 
איתנותה  כלפי  למחויבותו  באשר  החזקות  כלל 
ורווחיותה של כלל חברה לביטוח. בעוד שחברת 
תוך  יקר  משני  הון  גייסה  ביטוח,  כלל  הבת, 

קיבולת המיצוי המלא כמעט של ההון 
החזקות  כלל  שגייסה  הכסף  המשני, 
חודשים  החברה  בקופת  יושב  במניות 
אפסית,  בתשואה  חודשים  גבי  על 
של  ההון  את  לחזק  היה  שיכול  למרות 

כלל ביטוח", כותב ברקת.
גם דירקטוריון כלל החזקות נקט בלשון תקיפה 
הוא  כי  וטען  שעבר  משבוע  לברקת  במכתבו 
"ממתין לקבלת ההבהרות המשלימות ביחס לדרך 
מינוי הדירקטורים, ולכל עמדה או הבהרה אחרת 
מצדך, לרבות טיוטת היתר שליטה שלפי שיטתך 
החברה צריכה להחזיק בו, על מנת שיוכל לבחון 

את כל אלו יחד עם בחינת עמדתך". 
עם זאת, הדירקטוריון הודיע אז לברקת כי החליט 
להשהות בשלב זה את בקשתו לכינוס אסיפת בעלי 
המניות של כלל ביטוח שהיתה אמורה לדון במינוי 
בסמכותו של  כפר  אף  הדירקטוריון  הדירקטורים. 
החזקות  מכלל  דירקטור  למינוי  להתנגד  הממונה 

גם כדירקטור בחברת הביטוח.

ברקת | צילום: אוראל כהן
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אלמנטרי חיזוק מקצועי למערך היועצים 
החיצוניים של הלשכה

פירמת עורכי הדין M.M.G & Co הצטרפה למערך היועצים 
של לשכת סוכני הביטוח ותעניק לחברים ייעוץ משפטי 

אישי • מערך יועצי הלשכה כולל כבר למעלה מ־50 
יועצים במגוון תחומים < רונית מורגנשטרן

שירות חדשני: 
טכנולוגיית זיהוי 

פנים תאפשר כניסה 
מהירה לאתר מנורה

קבוצת מנורה מבטחים השיקה 
שירות דיגיטלי חדש המשתמש 

בטכנולוגיה הייחודית • "השירות 
יחסוך זמן יקר וישדרג את חווית 

המשתמש", אומרים בחברה

תן
ש

חו
ל נ

 גי
ם:

לו
צי

חיזוק ל מקבלת  הביטוח  סוכני  שכת 
משפטי  בייעוץ  וחשוב  נשי  מקצועי, 
הדין  עורכי  פירמת  מבית  מקצועי 
לחברים  יוענק  אשר   ,M.M.G & Co
יינתן  מהפירמה  המשפטי  הייעוץ  בלשכה. 
הרע,  לשון  עבודה,  דיני  בנושאים:  לחברים 

דיני משפחה ותעבורה.
אמר  הלשכה,  נשיא  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב 
בלהה  כי הוא מקדם בברכה את מינוי עו״ד 

מצגר ועו״ד שלי אדרי 
יועצי  ממערך  כחלק 
הסוכנים בלשכת סוכני 
"אין  בישראל.  הביטוח 
ספק שהצטרפותן מהווה 
היועצים  לצוות  חיזוק 
הלשכה.  סוכני  של 
אתגרים  הסוכנים  בפני 
ובטוח  ואני סמוך  רבים 
כי שילובן יהווה מכפיל 
למול  ויעמיד  כוח 
הסוכנים בעלות מקצוע 

מהשורה הראשונה".
בבחירת  רואה  "אני 
כמייעץ  משרדנו 
ללשכת סוכני הביטוח 

ולשון  משפחה  עבודה,  התעבורה,  בתחומי 
של  המקצועי  בצוות  אמון  כהבעת  הרע 
הפירמה. אנו נעשה כל שביכולתנו לתת את 
השירות המקצועי והטוב ביותר לרווחת כלל 
שותפה  מצגר,  עו"ד  אמרה  הביטוח",  סוכני 

.M.M.Gמייסדת ב־
האזרחית  המחלקה  מנהלת  אדרי,  עו"ד 

על  ונרגשות  גאות  "אנו  הוסיפה:  בפירמה 
הצטרפותנו לצוות היועצים של לשכת סוכני 
הביטוח בישראל. נפלה בחלקנו הזכות לבוא 
מענה  לתת  מנת  על  בלשכה,  חברינו  לעזר 
בכל שאלה מקצועית בתחומים שנוגעים בנו 
להתמודד  כיצד  יודעים  תמיד  ולא  בשגרה 

איתם".
נשיא  ומ״מ  סגן  הורנצ׳יק,  ליאור  סו״ב 
היועצים  מערך  את  המנהל  הלשכה, 

על  הברכות  את  חותם  ללשכה,  החיצוניים 
לי  ואין  הצטרפותן  על  מברך  "אני  המינוי: 
יהוו תוספת משמעותית ליועצי  הן  כי  ספק 
בסוגיות  לפתרונות  להביא  ויסייעו  הלשכה 
העומדות על הפרק. צירופן יהווה עוד נדבך 
הביטוח  וסוכנות  לסוכני  הסיוע  במערך 

בזמינות מירבית. מאחל להן הצלחה רבה".

השקת ק על  מדווחת  מבטחים  מנורה  בוצת 
המאפשר  וייחודי  חדשני  תהליך   -  FACE
באמצעות  האישי  למידע  גישה  ללקוחותיה 

טכנולוגיה לזיהוי פנים ללא צורך בקוד חד פעמי.
מנורה מבטחים הנה קבוצת הביטוח והפיננסים הראשונה 
בכניסה  פנים  זיהוי  בטכנולוגיית  שימוש  המאפשרת 
הסלולרי.  הטלפון  דרך  החברה  באתר  האישי  לאזור 

הפתרון הנו של הסטארט־אפ הישראלי סקנוויט.
טמון  החדש  השירות  ייחודיות  כי  נמסר  מהחברה 
בטכנולוגיה  האישי  למידע  גישה  מאפשר  שהוא  בכך 
החברה  באתר  גלישה  באמצעות  וזאת  ייחודית, 
באמצעות הטלפון הסלולרי. כיום הטכנולוגיה לזיהוי 
של  והבשורה  אפליקציות  דרך  בשימוש  קיימת  פנים 
בטכנולוגיית  בשימוש  הנה  מבטחים  מנורה  קבוצת 
כן,  כמו  באינטרנט.  גלישה  באמצעות  הפנים  זיהוי 
אם עד כה ניתן היה להיכנס לאזור האישי באמצעות 
יוכל  מעתה   ,)OTP( פעמית  חד  או  קבועה  סיסמא 
הלקוח לבחור את שיטת ההזדהות המועדפת עליו בין 

סיסמה חד פעמית לזיהוי פנים בטלפון הסלולרי. 
נוספים,  שירותים  אל  מצטרף  החדש  השירות 
חדשניים מהירים ופשוטים שהשיקה לאחרונה החברה, 
ממצב  והוא  הלקוחות  לצרכי  אישית  מותאמים  אשר 
מחדשת  אשר  הדיגיטל  בתחום  מובילה  כחברה  אותה 

ללקוחותיה כל העת בתחום. 

מימין: מצגר ואדרי. "השירות המקצועי ביותר לסוכני וסוכנות הביטוח"

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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פניקס השיקה תכנית חדשה עבור ציבור ה
הסוכנים בשם "הפניקס PRO" שמטרתה 
השירותיים  הצרכים  לכלל  מענה  לתת 
התוכנית,  במסגרת  הסוכנים.  של  והתפעוליים 
יופעלו יחידות מומחים שיאפשרו לחברה להמשיך 
ציבור  עם  וישיר  יעיל  באופן  פעולה  ולשתף 
הסוכנים, ובכלל זאת, מתן שירות מהיר ואיכותי 
בהתאם  תפעול  פעולות  ביצוע  למבוטחים, 

להתמחויות וקיצור זמני ההפקה.
התכנית החדשה מתבססת על שלושה עקרונות 
וטכנולוגיה.  אישי  שירות  מומחיות,  מרכזיים: 
המהלך מגיע במסגרת שינויים ארגוניים נוספים 
כאשר  בחברה,  האחרונה  בתקופה  שנערכו 
במסגרת "הפניקס PRO", יוצמד מעתה לכל סוכן 
מנהל קשרי סוכן שילווה אותו בכל בקשה בתחום 
מענה  יספקו  השירות  צוותי  הפקה.  או  שירות 
ימות  בכל  מוגדרים  תקן  זמני  תחת  ויעיל  מהיר 

השבוע ובכל ערוצי הפנייה.
שיביאו  טכנולוגיים  שינויים  יבוצעו  בנוסף, 
ליעילות, כמו שירות חיווים על תהליכי ההפקה 
קבצי  באמצעות  ופנסיה,  חיים  בביטוחי  והפדיון 

XML ועוד. כמו כן, כלל צוותי השירות והתפעול 
ירוכזו  בחברה  והבריאות  החיים  ביטוח  בתחומי 
יחידות  הוקמו  כך  ולשם  ומשותף,  אחוד  לניהול 

שונות שיספקו מענה זה.

שינויי תפקידים
גם  יחולו  החדשה,  התכנית  הקמת  במסגרת 
שינויי תפקידים ולכל יחידה מונה מנהל. אורית 

השירות  כמנהלת  לאחרונה  עד  ששימשה  קדם, 
באשכול הסדרים מונתה למנהלת השירות לסוכן; 
שרית פרג', ששימשה בתפקידה הקודם כמנהלת 
השירות של אשכול תיכון ומרכז, מונתה למנהלת 
ששימש  זילברמן,  וערן   PRO תפעול  יחידת 
מונה  דן,  אשכול  של  ותפעול  השירות  כמנהל 

.PRO למנהל יחידת הפקה מרכזית
טווח  ארוכת  תכנית  היא  החדשה  "התכנית 
השקעה  תוך  הסוכנים,  ציבור  לטובת  שהוקמה 
מאסיבית בטכנולוגיה", מסרה קרן גרניט, משנה 
השירות  התביעות,  מערך  מנהלת  למנכ"ל, 
המרכזיות  המטרות  "אחת  בהפניקס.  והתפעול 
את  לייעל  ואף  להוביל  להמשיך  היא  שלנו 
לצד  החברה,  של  והמכירות  התפעול  מערכי 
חיזוק ושיפור השירות שאנו מעניקים לסוכנים 
רבות  ומשיחות  והבריאות,  החיים  בתחומי 
שקיימנו עם סוכנים הבנו אילו נושאים חשובים 
החדשה  ההפעלה  דרך  כי  בטוחים  אנו  שנחזק. 
תעניק לסוכנים ערך מוסף במתן שירות וברמת 
הוסיפה  הפניקס",  להם  שמעניקה  התפעול 

גרניט.

 הפניקס השיקה תוכנית שירות ותפעול 
משופרת לסוכנים

במסגרת התוכנית יופעלו יחידות מומחים שיאפשרו שיתוף פעולה באופן יעיל וישיר עם ציבור הסוכנים
< רונית מורגנשטרן

גרניט. "דרך ההפעלה החדשה תעניק לסוכנים ערך מוסף" 

למידע נוסף 
והצטרפות: 

076-8020400
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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

ממניות א  25% רוכשת  ביטוח  יילון 
ואלון־ ורדי  גיל  הביטוח  סוכנויות 
העסקה  שקל.  מיליון   14.5 תמורת  אשכנזי 
איילון  של  חלקה  להגדלת  אופציה  כוללת 
התשלום  שנים.  שלוש  בעוד  ל־49%  עד 
נקבע  המניות  ליתרת  האופציה  מימוש  על 
את  השאר,  בין  שתשקלל,  נוסחה  במסגרת 
ביצועי הסוכנויות בשנים הקרובות. העסקה 
ההון  שוק  על  הממונה  לאישור  כפופה 

והממונה על התחרות.
אורן  בבעלות  היא  אלון־אשכנזי,  סוכנות 
שר  )בנו  אשכנזי  ואיתי  אלון  אשר  אלון, 
רכשה   היא   2015 בשנת  אשכנזי(.  גבי  החוץ 
גיל  של  הביטוח  בסוכנות  השליטה  את 
איתי  ידי  על  רכישתה  ורדי המנוהלת מאת 
אשכנזי. סוכנות גיל ורדי מתמחה מזה שנים 
בתחום ביטוחי הבריאות לקולקטיבים ופרט. 
ההסכמים שנחתמו עתה מבטיחים כי אשר 

אלון, אורן אלון ואיתי אשכנזי, ימשיכו לנהל 
שבע  של  לתקופה  לפחות  הסוכנויות  את 

שנים נוספות.
בעקבות  מסר  יוגב  אריק  איילון,  מנכ"ל 
העסקה: "מהלך זה הינו נדבך נוסף ביישום 
פעילותה  לביסוס  איילון  של  האסטרטגיה 
מרכזיים:  ביטוח  ענפי  בשלושה  העסקית 
כללי, בריאות וחיים והמשך מיקוד משאבים 
בהפיכת איילון לשחקן משמעותי גם בתחום 

ביטוחי הבריאות".
אורן אלון, אשר אלון ואיתי אשכנזי מסרו: 
של  הצטרפותה  לנוכח  מתרגשים  "אנו 
איילון כשותפה אסטרטגית שלנו בסוכנויות 
ששיתוף  ובטוחים  ורדי,  וגיל  אשכנזי  אלון 
להגביר  לנו  יאפשר  איילון  עם  הפעולה 
ולהעניק  הסוכנויות  של  הצמיחה  קצב  את 
איילון, ערך מוסף  למבוטחינו, בסיועה של 

רב".

איילון ביטוח מחזקת את מעמדה 
בתחום ביטוחי הבריאות

< רונית מורגנשטרן

אריק יוגב ׀ צילום: 
גיא לגזיאל

https://bit.ly/2WIo0ex


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



| 16 ביולי 142020  02  02  02  02  02 

ים
למ

צו
המ

ו ו
ה 

שכ
הל

ת 
בו

די
בא

 , 
רן

גו
ת 

גי
 ח

ם:
מי

לו
צי

 

הטיפ שלי

"תשאירו טיפ" 
יועצי לשכת סוכני ביטוח עם טיפים חשובים לסוכנים וללקוחותיהם • כתבה שביעית בסדרה 

על המפגש בין האזרח לשוטר
עו"ד איתן קנול, מומחה לדיני תעבורה 

ובאילו  אזהרה  דו"ח  לקבל  זכאי  מי   .1
תנאים?

או  אזהרה  דו"ח  למתן  מקדים  תנאי 
נהיגה  ותק  הוא  לאזהרה  דו"ח  להמרת 
הרשעות  והעדר  לפחות,  שנים  שבע  של 
קודמות בפרק זמן של חמש שנים לפחות. 
לשוטר קיים שיקול דעת באם לתת לנהג 
דו"ח אזהרה. לא ניתן לתת דו"ח אזהרה או 
מסוימות  בעבירות  לאזהרה  דו"ח  להמיר 

מסוג ברירת משפט.
2. מה לעשות כששוטר תנועה עוצר אותך 

על מהירות?
לא להודות בעבירה גם אם חושבים שזו 
שיש  מצבים  ישנם   - שלכם  טעות  היתה 
סיבה טכנית שתוכל להביא לזיכוי שלכם 

השוטר  ע"י  שתירשם  הודאה  כל  בדיון. 
כי  לוודא  חשוב  נגדכם.  לשמש  יכולה 
שיש  הטענה  את  במדויק  רושם  השוטר 
ומנומסים  נחמדים  היו  בנוסף,  לכם. 
פעמים רבות הדבר יכול להוביל לרישום 

אזהרה במקום דו"ח תנועה.
3. חשוב שתכירו את זכויותיכם: 

עליהם  פיהם  שעל  נהלים  יש  לשוטרים 
לפעול.

פנסיית נכות - א.כ.ע
עו"ד עודד שטרנברג, תביעות פנסיה

1. ההגדרה הרווחת למקרה של אי כושר 
עבודה בקרנות הפנסיה קובעת כי עמית 
אינו  הוא  עוד  כל  רק  כושר  באי  ייחשב 
לעיסוק  או  הקודם,  לעיסוקו  לשוב  יכול 
הוועדות  מומחי  זה,  במצב  אחר.  סביר 
הרפואיות של הקרן יפנו לרוב את העמית 
דומה  אינו  אם  גם  כלשהו,   – למקצוע 
לעיסוקו בעבר – בו הוא יוכל לעבוד, גם 
נמוך.  ובשכר  תפקודיות  מוגבלות  תחת 
מראש,  לרכוש,  לדאוג  לפיכך  חשוב 
שבו  הפנסיוני  לכיסוי  רחבה  "מטריה" 

מוגדר אובדן כושר העבודה כחוסר יכולת 
לשוב לעיסוק הקודם של העמית. המטריה 
חייבת לכלול לא רק את תקופת האכשרה 
כיסוי/ ובנוסף,  גם  אלא  הפנסיה,  בקרן 
הפעלה בכל מקרה בו קרן הפנסיה דוחה 

את תביעת העמית/המבוטח.
2. חשוב לזכור ולהפנים, במצב בו אובדן 
הכושר נגרם כתוצאה מתאונת עבודה, קרן 
הפנסיה תדרוש ממנו לרוב למצות קודם 
לביטוח  המוסד  מול  ההליכים  כל  את 
לאומי ועד אז ישולם לו רק רבע מהסכום 
מראש  לתכנן  יש  לכן,  בוטח.  הוא  בו 
ולבדוק  לקרן  הפניה  הליך  את  ובחוכמה 

קודם לכן את כל הנתונים הרלוונטיים של 
העמית/המבוטח.

חלה  מסוימים,  מועדים  בחלוף   .3
עוד  יכול  אינו  והעמית  התיישנות 
ותביעתו  הקרן  התנהלות  על  כלל  להשיג 
מתיישנת – לחלוטין. כך, למשל, דחה בית 
תביעת  אביב  בתל  לעבודה  האזורי  הדין 
לאחר  לקרן  הוגשה  והיא  היות  כושר  אי 
של  הדרכים  תאונת  ממועד  שנים  שלוש 
נכויות  עם  שנותר  למרות  וזאת  העמית 
לקרן  ששילם  ולמרות  וצמיתות  קשות 
פרמיות כל חייו. באותו אופן, במידה וחלה 
שתביעתו  בזמן  העמית  במצב  החמרה 
מאושרת באופן חלקי, עליו לפנות במהרה 
שכן  נכות,  דרגת  לשינוי  בבקשה  לקרן 
בחלק מהקרנות הזכאות לתשלום )הגדלת 
תגמולי הביטוח( תהיה לתקופה של עד 60 

ימים בלבד טרם הגשת הבקשה.
גמולים/ העמית  שילם  לא  בו  במצב 
פרמיות לקרן במועד )או ששילם פרמיות 
חלקיות(, היקף הכיסוי הביטוחי שלו עלול 
ועמית  במידה  לכן,  לצמיתות;  להיפגע 
האם  היטב  לבדוק  עליו  לחל"ת,  יוצא 
המעסיק מפריש עבורו את דמי הגמולים/
אינו  והוא  במידה  הקרן.  עבור  פרמיות 
העמית  עבור  לבקש  מומלץ  כן,  עושה 
בכדי  המשבר,  לתקופת  ריסק  הסדר 

שזכויותיו הביטוחיות תישמרנה וכל זאת 
בעלות מינימלית.

עדכון גרסה לעסק
יעל אהביה, ייעוץ ארגוני ועסקי

לערוך  אותנו  מזמינה  הנוכחית  התקופה 
“עדכון גרסה” לעסק שלנו. בין אם לאור 
מומלץ  ואף  רצוי  לא,  אם  ובין  הקורונה 
העסק  את  ולסרוק  לעצור  לתקופה  אחת 
על כל האלמנטים המרכזיים שבו במטרה 

להתבונן, לבחון ולהניע אותו קדימה.
נעשה   - שלנו  בידיים  הם  וכוח  ידע   .1
לרגע “זום אאוט” ונחקור מה קורה בעולם 
ובארץ בעולם הביטוח, נבחן מהן המגמות 
התחום,  את  שמאפיינות  המרכזיות 
של  העסקית  ההתנהלות  דרכי  ומהן 
השראה  נשאב  שלנו.  והלקוחות  הקולגות 
עם  ובארץ  בעולם  קולגות  מהתמודדות 
סוגיות בוערות ומתוך כל זה נחליט האם 
וכתוצאה  השראה  לנו  שמספק  מידע  יש 

מכך רלוונטי ליישום בעסק שלנו.
אפיון  לעיתים   - מחדש  העסק  אפיון   .2
שבוצעה  כמשימה  לנו  נראה  העסק 
בתחילת הדרך ולכן אין זה נכון להשקיע 
בה זמן נוסף. לא הרבה יודעים, אך ההיפך 
המשתנה,  המציאות  לאור  הנכון.  הוא 
קריטי  העסק  אפיון  זו,  בתקופה  במיוחד 
להמשך התנהלות נכונה, יעילה ומותאמת 
לתקופה זו ולעסק. בתהליך זה נרצה להבין 
מהי מטרתו המרכזית של העסק? מי הם 
קהל לקוחותיו המרכזיים? מי הם הלקוחות 
שאנו  המוסף  הערך  מהו  הפוטנציאליים? 
מספקים ללקוחותינו אל מול השוק? מהם 

המוצרים המרכזיים שלנו? ועוד.
הממצאים  את  ננתח   - עבודה  תכנית   .3
עבודה,  תכנית  נגבש  מכן  ולאחר  שלנו 
נבין את החוזקות, האתגרים, ההזדמנויות 
והאיומים. מתוך כך נציב יעדים פרקטיים 
כי  לציין  חשוב  בשטח.  ליישום  ומדידים 
על תכנית העבודה לכלול תחזית פיננסית 

שנתית בהתאם.
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ברת הביטוח הפניקס השיקה שירות חדש ח
תביעות  תשלום  לקבלת  יותר  ומהיר 
באמצעות  ניתן  השירות  הרכב.  בתחום 
הכספים  העברת  אפליקציית  עם  פעולה  שיתוף 
"ביט" של בנק הפועלים,  שנחשבת לאפליקציית 
ל-4.5  קרוב  עם  בישראל,  המובילה  התשלומים 
המבוטחים  יוכלו  זה  בשירות  משתמשים.  מיליון 
באמצעות  התביעה  בעבור  התשלום  את  לקבל 
האפליקציה, וזאת תוך זמן קצר מאישור התביעה. 
בהעברה  התבצע  התביעה  תשלום  היום,  עד 
יוכל  המבוטח  עתה,  שיק.  באמצעות  או  בנקאית 
עליו,  המועדפת  התשלום  שיטת  את  לבחור 

לתביעות  יתאפשר  "ביט"  באמצעות  כשהתשלום 
בסכום של עד 35 אלף שקל.

"מהפכה דיגיטלית"
בהפניקס מוסרים ששירות חדש זה יורחב בהמשך 
גם לענפי ביטוח נוספים ובהם רכוש, ביטוח נסיעות 
מערכת  בעזרת  יתבצע  השירות  ובריאות.  לחו"ל 
דיגיטלית חכמה בה כל לקוח יוכל לבחור את שיטת 
לקבל  בחר  הלקוח  אם  עליו.  המועדפת  התשלום 
מיידית  תתבצע  ההעברה  "ביט",  דרך  התשלום  את 
וזאת במקביל לעדכונו בסטאטוס הטיפול לאורך כל 

התהליך.

המהפכה  את  להעצים  ממשיכה  "הפניקס 
על  חשיבה  מתוך  למבוטחים,  בשירות  הדיגיטלית 
השירות  חווית  את  לשפר  והרצון  המבוטח  צורכי 
ומהירות הטיפול", אומרת קרן גרניט, משנה למנכ"ל, 
מנהלת מערך התביעות, התפעול והשירות בהפניקס. 
ומהיר  יותר  טוב  שירות  מעתה  להציע  גאים  "אנו 
יותר בקבלת תשלום התביעה בתחום הרכב. העולם 
הופך לדיגיטלי יותר ואנו שואפים לחסוך למבוטחינו 
את הביורוקרטיה. אפליקציית התשלומים של 'ביט' 
קבלת  כספים,  העברת  ונוחה  קלה  בצורה  מאפשרת 
על  מברכים  ואנו  התשלום  וסכום  לפרטי  מסרון 

שיתוף הפעולה החדש", מוסיפה גרניט.  

משיקה כ ופיננסים  ביטוח  לל 
הדרכות  של  חדש  קונספט 
לסוכני  מקצועיות  העשרה 
 Monday college ב"זום".  החברה 
להעניק  להמשיך  מטרה  מתוך  נולד 
מקצועיות  הדרכות  החברה  לסוכני 
התנהלות  למשל,  כמו  העשרה,  בנושאי 
כלכלית נכונה, בריאות בעידן הקורונה, 
החברה  של  חדשים  ושירותים  מוצרים 
למינוף  וכלים  המבוטחים  לטובת 
מכירות, ובמגוון תחומי הביטוח השונים, 
טווח  ארוך  חיסכון  בריאות,  ביניהם 
ועוד.  כללי  ביטוח  הפיננסים,  ועולמות 

תכני ההדרכות הותאמו לצרכים המשתנים העולים 
מן השטח. 

הקונספט החדש יחל בתחילת חודש אוגוסט והוא 
מצויים,  אנו  בה  זו  רגישה  לתקופה  והותאם  נבנה 
במסגרתה אנו נדרשים לשמור על שגרת עבודה, 
על  יתרה  והקפדה  מהתקהלויות  הימנעות  תוך 

בריאותנו. 
"הסוכנים שלנו הם חוד החנית של החברה, ואנו 

בהתאם  עבורם  שלנו  השירותים  את  מתאימים 
משבר  של  הראשון  בגל  ולתקופה.  לצורכיהם 
הקורונה התחלנו בהדרכות zoom לסוכנינו כדי 
שימשיכו ליהנות ממידע מקצועי ורציף. אנו רואים 
בהדרכות חלק חשוב ומרכזי בהקניית ידע איכותי 
לסוכנים. הצלחתן של הדרכות אלו הולידו קונספט 
אומר  שבוע",  בכל  קבועות  הדרכות  של  חדש 
שלומי תמן, משנה למנכ"ל ומנהל מערך העסקים 

בחברה.
מנהלת  אלמוג־לפקוביץ,  מושית 
ולקוחות  סוכנים  והדרכת  מחלקת תוכן 
הינה   Monday college כי  ציינה 
סדרה של הדרכות מקצועיות הנערכות 
לתת  נועדה  אשר  קבוע,  במועד 
המקצועיים  לאתגרים  ומענה  כלים 
סוכני  נתקלים  בהם  וההתנהגותיים 
תקופת  עבודתם.  בשגרת  החברה 
הקורונה מחייבת אותנו למצוא פתרונות 
מחד,  לנו,  המאפשרים  מתאימים 
סוכנינו  את  וללוות  להעשיר  להמשיך 
בעולמות המקצועיים, ומאידך, להקפיד 
על ההנחיות ולשמור על בריאות כולם. אני מזמינה 
לסדרת  אלינו  להצטרף  החברה  סוכני  כל  את 

ההדרכות החדשה, שתחל כבר בחודש אוגוסט".  
בכל שבוע, בימי שני בשעה 10:00 באפליקציית 
הרישום  שונה.  בתחום  הרצאה  תעלה   ,ZOOM
להדרכות יתבצע דרך מערכת הרישום הדיגיטלית, 
באופן מהיר ונוח. לפני כל הדרכה, המערכת תשלח 

תזכורת לסוכנים שנרשמו.

 העברה מיידית: הפניקס תשלם למבוטחים 
תביעות רכב באמצעות "ביט"

 בנוסף לשימוש באפליקציית התשלומים, תמשיך החברה להשתמש גם בערוצים הקיימים: העברה 
בנקאית או שיק < רונית מורגנשטרן

העשרה מקצועית: כלל יוצאת בסדרת 
הדרכות לסוכנים

החברה משיקה לסוכניה את Monday college - סדרת הדרכות מקצועית שתערך בכל יום 
שני באופן מקוון • בין הנושאים בסדרה: התנהלות כלכלית נכונה וכלים למינוף המכירות 

שלומי תמן, מושית אלמוג־לפקוביץ ׀ צילום: יח"צ

%20https://pe.cma.gov.il%20%0D
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מרצים:
שני זבולוני - יועצת משכנתאות, בעלת חברת ייעוץ למשכנתאות

רן גולדברג - מרצה ומכשיר יועצים בתחום ייעוץ משכנתאות

בקורס נלמד מושגי יסוד כלכליים בעולם המשכנתאות, בניית תמהיל משכנתא
מקצועי נכון ומותאם ללקוח, התמודדות עם תיקי משכנתא מורכבים, 

רכישת כישורים לניהול עסק לייעוץ משכנתאות

מועד פתיחה: יום שלישי | 11.08.20
שעות: 14:00-10:00

הקורס יכלול 10 מפגשים שבועיים בימי שלישי

קורס יועצ/ת משכנתאות
המקצוע המבוקש והחיוני לשנת 2020

מחיר עבור חברי לשכה - 3,978 ₪ כולל מע"מ
מחיר מיוחד לחברי לשכה עד 10.08.20

₪

קורס
פרונטלי

מיקום: המכללה לפיננסים וביטוח - כיתת 'ערבה', רח' המסגר 42, קומה 9, ת"א
מותנה לקבוצה של 15 משתתפים

סוכן ביטוח יקר, זאת ההזדמנות להגדיל את הכנסותיך!

להשארת פרטים – לחצו כאן

לפרטים והרשמה – לחצו כאן

https://bit.ly/3h5u2yq
https://bit.ly/3h5u2yq
https://bit.ly/2WpiNc6
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השתתפות עובדים במימון הפנסיה 
התקציבית - אם לא עכשיו אז מתי? 

לא יהיה כנראה עיתוי טוב יותר לתיקון עוול היסטורי ולעשיית צדק כלכלי־חברתי  - להשוות את השתתפות 
העובדים זכאי הפנסיה התקציבית להשתתפות כלל העובדים השכירים במשק < סו"ב יורם לביאנט

במדינה ר הטובה  הפנסיה  על  נכתב  בות 
ההצטרפות  אמנם  הפנסיה התקציבית.   -
מי  כל  אך  האלף  בתחילת  פסקה  אליה 
)וחיי  חייו  בו עד סוף  שכבר חבר במועדון נשאר 

שאיריו(. 
מי  גמלאים.  בקצבאות  לקצץ  ממליץ  אינני 
שמקבל פנסיה כחוק לאחר שנות עבודה ארוכות 
אינו צריך להיות קורבן של מנגנון כלכלי בעייתי. 
עם זאת, יש בהחלט מקום לתקן עוול היסטורי 
ולהשוות את השתתפות העובדים שיקבלו בעתיד 
השכירים  כל  להשתתפות  תקציבית  פנסיה 

האחרים במשק בחיסכון הפנסיוני. 
מבקר המדינה כתב דוח ביקורת מיוחד ב־2016 
נרחבים  פרקים  ובו  במדינה  הפנסיה  הסדרי  על 
התקציבית.  הפנסיה  הסדרי  בניהול  הבעיות  על 
באחד הפרקים ציין את אי יישום החלטות ממשלה 
מבוטחי  בין  התעסוקה  בתנאי  השוויון  להגברת 

הפנסיה התקציבית למבוטחי הפנסיה הצוברת.
אם  בין  לפנסיה,  חוסך  במדינה  שכיר  עובד  כל 
כחלק מהסכם אישי מול המעסיק, כחלק מהסכם 
חובה.  לפנסיה  ההרחבה  מצו  כחלק  או  קיבוצי 
הוא  לפנסיה  מהחיסכון  שכשני־שליש  מקובל 
העובד.  חשבון  על  וכשליש  המעסיק  חשבון  על 
יוצא שבערך סך של משכורת חודשית  בממוצע, 
רבעי  כשלושת  ועוד  המעסיק  של  מכיסו  וחצי 
שנה  כל  מופקדים  העובד  חשבון  על  משכורת 

לתוך הפנסיה. זה מנגנון סביר והוגן.

"הבן החורג"
אין זה משנה אם השכיר מבוטח בפנסיה ותיקה 
הסתדרותית גרעונית )שהולאמה על ידי המדינה 
ב־2003(, בביטוח מנהלים מבטיח תשואה, בביטוח 
חדשה,  פנסיה  בקרן  ברווחים,  משתתף  מנהלים 
פנסיונית  תכנית  או  מוצר  בכל  או  גמל  בקופת 
 7 אחרת. כולם כולל כולם מוותרים על כ־6 עד 
אחוזים משכרם החודשי לטובת החסכון הפנסיוני 

)בנוסף למה שהמעסיק מפקיד(.
לרשימה הארוכה הזו יש רק חריג אחד, בן חורג 
שנקרא מבוטח בפנסיה תקציבית. מבוטחי הפנסיה 
ושוטרים,  סוהרים  הוראה,  עובדי  הם  התקציבית 
רשויות  הביטחון,  משרד  ועובדי  קבע  אנשי 

מקומיות ועובדי מדינה נוספים.
כמעט  מפטור  נהנה  תקציבית  בפנסיה  מבוטח 
מלא מהשתתפות בחיסכון הפנסיוני שלו. לעומת 
השכיר הרגיל הוא מוותר אך ורק על 2% משכרו 

לטובת הפנסיה, כלומר השכיר הרגיל מוותר על 
פי שלושה משכרו בהשוואה לחברו.

לא  ובוודאי  כלכלית  לא  הצדקה,  כל  לכך  אין 
חברתית.

להעלות  פעמים  מספר  ביקשה  הממשלה  ואכן, 
הביטחון  ומערכת  המדינה  עובדי  השתתפות  את 
החליטה  ב־2005  כבר  למעשה  שלהם.  בפנסיה 
ב־5/8/2015  ביצעה.  לא  אולם  כך  על  הממשלה 
בהחלטה מס' 370 החליטה שוב הממשלה לפעול 
מבוטחי  בין  התעסוקה  בתנאי  השוויון  ל"הגברת 
הצוברת",  הפנסיה  למבוטחי  התקציבית  הפנסיה 
אולם, גם החלטה זו לא יושמה עד היום, בין השאר 
והשר  דאז  ההסתדרות  מזכ"ל  התנגדות  בגלל 

הנוכחי אבי ניסנקורן.
נשאלת השאלה האם יש תקדים לפגיעה בעובדים 
לפנסיה?  הפקדותיהם  בהגדלת  חיובם  ידי  על 
הקרנות  והלאמת  כחלק מהצלת  ב־2003  בהחלט. 
את  להעלות  הוחלט  ההסתדרות  של  הגרעוניות 
השתתפות העובדים ל־7% משכרם. ב־2005 הוחלט 
על השתתפות עובדי המדינה בפנסיה התקציבית 
הוחלט  ב־2016   .)0% )במקום  משכרם   2% בגובה 
ולהעלות  חובה  לפנסיה  ההרחבה  צו  את  לעדכן 
ל־6%.  במשק  העובדים  כלל  הפקדת  שיעורי  את 

בקיצור, צעדים כאלו כבר ננקטו בעבר.
בסך  פנסיות תקציביות  ב־2019 שילמה המדינה 
האקטוארית  ההתחייבות  שקל.  מיליארד  כ־22 
שקל,  מיליארד  בכ־700  מוערכת  שלה  העתידית 
כאשר שיא ההוצאה צפוי בשנת 2038 לעמוד על 
כ־36 מיליארד שקל. לשם השוואה, תקציב משרד 
הבריאות כולו עומד על כ־41 מיליארד שקל בשנה.

מדוע כעת?
ראשית, לעולם לא מאוחר לתקן עוול היסטורי 
ב־2020,  כעת  במיוחד  אך  חברתי.  צדק  ואי 
בעקבות  קשה  במשבר  ישראל  כלכלת  כאשר 
מרקיע  הממשלה  גרעון  כאשר  הקורונה,  מגפת 
נפגעו  הציבורי  המגזר  עובדי  וכאשר  שחקים 
אין   - הפרטי  המגזר  מעובדי  פחות  משמעותית 
עיתוי טוב יותר להשוות את השתתפות העובדים 
במשק  העובדים  לשאר  התקציבית  הפנסיה  זכאי 
משכרם.  אחוזים  ל־6  לפחות  אותה  ולהעלות 
ביותר.  מובהק  ומוסרי  כלכלי  חברתי,  צדק   זהו 

הכותב הוא סוכן פנסיוני וחבר הלשכה, מדריך 
פנסיה  המשפחה,  בכלכלת  ומרצה  כלכלי 

ופרישה

)מקור: משרד האוצר – החשב הכללי – דוח כספיים לשנת 2018( 
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על מקרה ביטוח שכבר קרה 
האם על חברת הביטוח לשלם תגמולי ביטוח על תאונה אשר אירעה לפני כניסת 
הפוליסה לתוקף - ומה משמעות השמירה על רצף ביטוחי? < עו”ד עדי בן אברהם

כי ח למבוטח  הודיעה  הביטוח  ברת 
ביום  להסתיים  עתידה  שלו  הפוליסה 

28.2.17 וזו לשון ההודעה:
אנו  ללקוחותינו,  כשירות  ליבך,  “לתשומת 
שומרים עבורך את ההצעה בתוקף עד ל־7 לחודש 
מתחילת  אותה  לחדש  לך  ומאפשרים  הנוכחי 
החודש ברצף תוך שמירה על רצף ביטוחי. לאחר 
היא  תושלם,  הביטוח  רכישת  אם  גם  זה,  מועד 
ותק  ועל  הביטוחי  הרצף  של  שמירה  תכלול  לא 

הפוליסה”. 
ביום 3.3.17 היה הרכב מעורב בתאונת דרכים. 
את  עדכן  המבוטח  ברכב.  שנהג  זה  היה  המבוטח 
אשתו, והיא יצרה קשר עם חברת הביטוח וחידשה 
בשיחה   .1.3.17 ליום  רטרואקטיבית  הביטוח  את 
היה  בה  התאונה  על  המבוטח  אשת  דיווחה  לא 

מעורב בעלה מספר דקות קודם לכן.
חברת הביטוח, אשר נדרשה לשלם את נזקי צד 
ומשכך  התאונה  נזקי  על  לשלם  סירבה  שלישי, 

הוגשה התביעה. 
שכתבה  כפי  ביטוח  רצף  קיים  כי  טען  המבוטח 
כי  טענה  הביטוח  חברת  ואילו  הביטוח,  חברת 
חוזה  חוק  לפי  התאונה.  לאחר  נעשה  החידוש 
והמבוטח  קרה  שכבר  מקרה  על  מדובר  הביטוח 

פעל בכונת מרמה. 
כי  קובע  החוק  נוסח  אכן  כי  קבע  המשפט  בית 
חוזה ביטוח לסיכון שכבר קרה בטל, שהרי ביטוח 
טען  המבוטח  זה  שבמקרה  אלא  עתיד.  פני  צופה 
מדגיש  המשפט  בית  רטרואקטיבי.  ביטוחי  לרצף 
ולקבוע  הסעיף  על  להתנות  יכולים  הצדדים  כי 
אלמנט  אך  הביטוח,  לכיסוי  רטרואקטיבי  תוקף 
אי הוודאות בהתממשות הסיכון הוא מהותי לחוזה 

הביטוח. 

תחולה רטרואקטיבית
פוליסת  של  תחולתה  כי  מוסיף  המשפט  בית 
ידיעה  באי  מותנית  רטרואקטיבי  באופן  ביטוח 
של הצדדים אודות התרחשות מקרה הביטוח בעת 
כריתת חוזה הביטוח החדש. מבוטח לא יכול להיות 
זכאי לפיצוי בגין נזק שכבר נגרם במועד כריתת 

חוזה הביטוח והוא מודע להתרחשותו. 
בית המשפט קובע כי המבוטח ואשתו אכן ידעו 
לכן  קודם  דקות  מספר  כי  החידוש  במועד  היטב 
המבוטח:  אשת  של  וכלשונה  ביטוח  מקרה  אירע 
“בעלי התקשר אליי ואמר שהיתה תאונה וחידשתי 

את הפוליסה”. 
משכך, קובע בית המשפט כי לנוכח העובדה כי 
והמבוטח  התאונה,  התרחשה  החידוש  שיחת  טרם 

החדשה  שהפוליסה  הרי  לה,  ערים  היו  ורעייתו 
בטלה ונזקי התאונה אינם מכוסים.

חוזה  “חידוש  חוזר  פי  על  כי  ציין  המבוטח 
להאריך  רשאית  הביטוח  שחברת  הרי  הביטוח” 
יום   21 עד  המבוטח  הסכמת  ללא  הביטוח  את 
ובלבד שנתנה על כך הודעה למבוטח. משכך, טען 
המבוטח, הרי שהפוליסה הינה בתוקף אף אם לא 
שילם דמי ביטוח ולא התקשר בחוזה ביטוח חדש 
עלות  את  לקזז  הינו  הביטוח  חברת  שיכולה  וכל 

הפרמיה היחסית לתקופת הביטוח הנוספת. 

בכוונת מרמה
בית המשפט לא מקבל את הטענה וקובע כי ספק 
הינה הארכה של הפוליסה  אם משמעות ההודעה 
הקיימת לתקופת הביטוח הנוספת, שכן אין הצהרה 
זו  נוספת  בתקופה  מבוטח  כך שהרכב  על  ברורה 
של שבעה ימים. בנוסף, לשון החוזר הינה בלשון 
“רשאי” המבטח להאריך את התקופה עד 21 יום 
על  ולא  שיווקית  הצעה  על  דובר  זה  במקרה  אך 
תקופת ביטוח נוספת ובנוסף, תכלית החוזר הינה 
שאינה  נוספת  ביטוח  תקופת  למבוטחים  לאפשר 
עולה על 21 יום לשקול אפשרות להמשך הפוליסה 
החדשה ללא חשש לסיום תקופת הביטוח, ומדובר 
על צדק צרכני, אלא שתכלית זו אינה מתקיימת 
 - ביטוח מתחילת החודש  זה בה התבקש  במקרה 
בכך הפקיעה שיחת החידוש את הכיסוי הביטוחי 

שהיה קיים בתקופת הביטוח הנוספת. 
אם  אף  וכך,  חדש  ביטוח  מוצר  רכש  המבוטח 
נאמר כי ניתנה ארכה, הנחה שבית המשפט אינו 
מקבל,  הרי שעצם השיחה וההחלטה על רכישה 
לתחילת  רטרואקטיבית  חדשה  פוליסה  של 
אלו  כל  החידוש,  שיחת  ממועד  ולא  החודש 
עמדת  לקבלת  מקום  אין  כי  למסקנה  מובילים 

המבוטח.  
המשפט  בית  קובע  המרמה”,  “כוונת  לשאלת 
כי קיימים שלושה יסודות: מסירת עובדות בלתי 
לאי  המבוטח  של  מודעות  כוזבות;  או  נכונות 
וכוונה  שנמסרו;  העובדות  של  לכזב  או  הנכונות 
העובדות  יסוד  על  כדין  שלא  כספים  להוציא 
הבלתי נכונות או הכוזבות. הנטל להוכחת כוונת 
מנטל  גבוה  והוא  הביטוח  חברת  על  מוטל  מרמה 
את  הסתיר  המבוטח  זה  במקרה  הרגיל.  ההוכחה 
ספק  ואין  הפוליסה  חידוש  טרם  התאונה  עצם 
עסקינן  אין  בנוסף  מהותי.  מידע  על  מדובר  כי 
בטעות בתום לב, שכן הבהילות בעריכת הביטוח 
מספר דקות לאחר התאונה מלמדות על כוונה זו.  
לכן, גם מטעם זה דוחה בית המשפט את הכיסוי 

הביטוחי.
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
ביטוח
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מדריך: תגמולים מותנים בעסקאות 
רכישת תיקי ביטוח

רועי פולניצר, מעריך שווי, מסביר מהם תגמולים מותנים ומה תפקידם בעסקאות רכישת תיקי ביטוח 

בפני ס ניצבת  צעירה  ביטוח  וכנת 
בעיה: היא הציעה לסוכן ביטוח ותיק 
הצעת רכש לתיק הביטוח האלמנטרי 
פרמיה  מייצגת  ההצעה  שלו.  הבריאות  ולתיק 
גבוהה על שוויים בשוק, אלא שהסוכן הוותיק 
דחה את ההצעה ודרש מחיר גבוה יותר, בטענה 
הם  האלמנטרי  הביטוח  בתיק  לקוחותיו  שרוב 
עסקים פרטיים וחברות קטנות ויתר לקוחותיו 
וותיקים(  חדשים  )עולים  פרטיים  אנשים  הם 
יעזבו  לא  ושלעולם  עברית  קוראים  שאינם 

אותו לטובת ביטוח ישיר.
נדרשתי  העסקה  את  שליווה  השווי  כמעריך 
פערי  על  שיגשר  יצירתי  פתרון  למצוא 
הציפיות בין המוכר לקונה, והצעתי את מנגנון 
 Earn Out  .)Earn Out( המותנה  התגמול 
הינו תשלום שישולם למוכר בעתיד, אם תיקי 
מסוימים  ביעדים  יעמדו  הנרכשים  הביטוח 
בעת  שהוגדר  פיננסי  לכימות  הניתנים 
הרכישה. לבסוף, נחתמה העסקה על פי מכפיל 
ביטוח,  ענף  בכל  הממוצע  מעמלות  ההכנסות 
ניתן תגמול מותנה על ההפרש שבין  ובנוסף 
מכפיל ההכנסות המקסימלי ומכפיל ההכנסות 

הממוצע, בכל תחום ביטוח.
הקיימים  והתמריצים  הפוטנציאל  לצד 

כלל  חלקם  כי  לזכור  יש  המותנים,  בתשלומים 
הביטוח  שתיקי  מכיוון  הפועל  אל  יוצאים  אינם 
שהוגדרו.  ביעדים  עומדים  אינם  הנרכשים 
ביטוח  תיק  שווי  על  התעקשו  אשר  המוכרים, 
גבוה, מגלים לעיתים כי שיעורי השימור הגבוהים 
שניתנו עומדים בעוכריהם. לדוגמה: לפני מספר 
מסוכנת  רכש  מסוים  צעיר  סוכן  כאשר  שנים, 
ותיקה תיק ביטוח דירות, הציגה המוכרת הנחות 
שימור גבוהות מאוד אשר שיקפו מכפיל הכנסות 
מעמלות נפרעים גבוה. לאחר שנתבקשתי לסייע 
ולסוכנת  בעסקת המכירה, הצעתי לסוכן הצעיר 

הוותיקה לבצע את העסקה בשני חלקים. 

אי ודאות בענף
ההכנסות  כמכפלת  יחושב  הראשון,  החלק 
החודשים  ב־12  התיק  של  נפרעים  מעמלות 
במכפיל  הרכישה  למועד  שקדמו  האחרונים 
ביטוחי  בתחום  המינימלי  מעמלות  ההכנסות 
הדירות נכון למועד הרכישה. החלק השני, המכונה 
ההכנסות  כמכפלת  יחושב  המותנה,  התגמול 
החודשים  ב־12  התיק  של  נפרעים  מעמלות 
האחרונים שקדמו למועד הרכישה בהפרש שבין 
ומכפיל  המקסימלי  מעמלות  ההכנסות  מכפיל 
הדירות,  ביטוחי  בתחום  המינימלי  ההכנסות 

שתיק  מכיוון  השימור.  בתחזיות  לעמידה  בכפוף 
הביטוח שנרכש מעולם לא עמד ביעדים שנקבעו 
ממה  כ־60%  רק  בפועל  הצעיר  הסוכן  שילם 

שביקשה המוכרת. 
מתמדת  עלייה  מציגה  שביצעתי  אנליזה 
בתדירות השימוש בתגמולים מותנים ביחס לסך 
העסקאות ובשוויים של תגמולים אלה כאחוז מסך 
העסקה. מתחילת משבר הקורונה חלה עלייה חדה 
הכוללים  ביטוח  תיקי  רכישת  עסקאות  בביצוע 
אי  רמת  עליית  בעקבות  בעיקר  מותנה,  תגמול 

הוודאות בענף.
המתמחה  פנימי”,  "שווי  שביצעה  סקר  פי  על 
המתמחות  סוכנויות  בקרב  שווי,  בהערכות 
רכישת  עסקאות  מכלל  כ־20%  תיקים,  ברכישת 
תיקי ביטוח כללו תגמולים מותנים בסכום ממוצע 
של כ־20% מכלל העסקה. ניתן להניח באופן סביר 
כי לאור מבנה אי הוודאות הנוכחי בענף, הן אחוז 
והן האחוז  העסקאות הכוללות תגמולים מותנים 
מכלל  המותנים  התגמולים  שמהווים  הממוצע 

העסקה, יעלו באופן מהותי.
חוזיות,  התחייבויות  הינם  מותנים  תגמולים 
זכאי  יהא  ביטוח,  תיק  של  המוכר,  כי  הקובעות 
לפיצוי עתידי המבוסס על כך שתיק הביטוח הנמכר 
יעמוד ביעדים מסוימים הניתנים לכימות פיננסי. 
לשניים:  לרוב  נחלק  הביטוח  תיק  עבור  התשלום 
ותשלום  העסקה,  חתימת  במעמד  ראשוני  תשלום 

בביצועים  המותנים  המשך  תשלומי  או 
מוסכמים מראש של התיק הנרכש.

קביעת הרף הראוי
ניתן לתאר את התמונה  לשם המחשה 
עומד  אחד,  מצד  הבא:  באופן  העסקית 
המקסימלי  המחיר  את  שמציע  הקונה 
למחיר   – העסקה  לביצוע  מבחינתו 
מהצד  הראשוני.  התשלום  נקרא  זה 
המחיר  את  המוכר שמבקש  עומד  האחר 
 - העסקה  לביצוע  מבחינתו  המינימלי 
גבוה מהתשלום הראשוני.  יותר  שהרבה 
תתקיים  לא  הללו  שבתנאים  לכל  ברור 
כל עסקה. כאן אני נכנס לתמונה כמעריך 
שווי בלתי תלוי המייעץ לצדדים לבצע 
הראשון  החלק  בתשלומים:  העסקה  את 
השני,  והחלק  הראשוני  התשלום  הינו 
משא  במסגרת  הנקבע  מותנה  תגמול 

ומתן בין הצדדים. 
למדידת  הראוי  הרף  את  לקבוע  בכדי 
תוצאותיו העסקיות של תיק הביטוח בו 
יחל תשלום ה־ Earn Out, נהוג לרוב 
להשתמש בנתוני תחזיות שניתנו על ידי 
המוכר. מעבר לכך, תקופת התשלום חייבת להיות 

מוגדרת )לרוב לטווח מקסימלי של 3 שנים(. 
התשלום  בסכום  תלויה  העסקה  כדאיות  בחינת 
הערכת  לכן,   .Earn Outה־ שווי  ועוד  הראשוני 
קריטי  מרכיב  הינה   Earn Outה־ של  השווי 
קיומו  את  לוודא  מנת  על  הן  הכדאיות,  בבחינת 
של משא ומתן סביר, והן על מנת להימנע ממצב 
של תשלום יתר )מצד הקונה( או תקבול חסר )מצד 

המוכר(.
אין־סופי, למבני  מגוון אפשרויות, כמעט  ישנן 
זה.  מסוג  מותנים  תגמולים  הכוללות  עסקאות 
ביעדים  בעמידה  תלוי  המותנה  התשלום  לרוב, 
תלויי זמן שנקבעו בהסכם )לדוגמה: יעד הכנסות 
שנותרו  פוליסות  כמות  נפרעים,  מעמלות 
פעילות, שיעור ביטולים וכו'(. אמת המידה לפיה 
יקבע התשלום המותנה צריכה לעמוד בדרישות 

לאובייקטיביות יכולת מדידה ודיוק.
לסיכום, בכדי לקבוע את שווי מרכיב התשלום 
המותנה, המוכר והקונה מגדירים מראש רף מסוים 
לא  הביצועים  אם  שיימדדו.  הפעילות  לביצועי 
ירדו מתחת לרף מסוים, יהיה המוכר זכאי לקבל 

תגמול נוסף בגין עמידה ביעדים. 

האחראי  השווי  ומעריך  הבעלים  הוא  הכותב 
מטעם פירמת הערכות השווי "שווי פנימי"
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הסדר נאמנות: המכשיר המשפטי 
באמצעותו תוכלו להגן על המשפחה

הנאמנות היא מערכת של יחסים משפטיים לפיהם מייסד הנאמנות מעביר את הבעלות על נכסיו לידי 
נאמן ומעניק לו זכויות לפעול במסגרתה • עו"ד טלי ירון־אלדר מסבירה על יתרונותיו של הסדר הנאמנות

פול כ ז'אן  האגדי  הנפט  איל  נשאל  אשר 
נכסיו  כל  את  מחזיק  הוא  מדוע  גטי 
לילדיו,  ישירות  מעבירם  ולא  בנאמנות 
הוא ענה שירצה להשאיר לילדיו מספיק כסף כדי 
שיוכלו לעשות כל דבר, אבל לא יותר מדי, כי אז 

הם לא יעשו כלום.
את  מובהקת  בצורה  ממחישים  גטי  של  דבריו 

אחת הסיבות העיקריות לקיומה של נאמנות.
של  מערכת  זו  משפטי.  מושג  היא  הנאמנות 
מעביר  הנאמנות  מייסד  לפיהם  משפטיים  יחסים 
זכויות  ומעניק לנאמן  בעלות בנכסיו לידי נאמן 
ובהתאם  נאמנות  כתב  פי  על  בנאמנות  לפעול 

לחוק. 

כתב משאלות
יפקיד  הנאמנות,  כתב  עם  ביחד  רוב,  פי  על 
מייסד הנאמנות גם "כתב משאלות" שבו יביע את 

רצונו כיצד ינהלו הנאמנים את רכוש הנאמנות. 
כתב המשאלות המופקד בידי הנאמן, הוא מסמך 
הנאמן  יכול  לכאורה  ולכן,  משפטי  תוקף  חסר 
הנאמנים  נוהגים  בפועל  מהוראותיו.  להתעלם 
וניתן אף להקים מנגנון  להתחשב בתוכן המסמך 
המשאלות  קיום  את  יבטיח  אשר  משפטי  טכני 
וניהול הנאמנות בהתאם לרצונותיו של היוצר זאת 
באמצעות מינוי מגן לנאמנות או ועדה משפחתית.

איננו  זה  משפטי  מבנה  כי  יובהר  ספק  להסרת 
עבור  בנכסים  מחזיק  אינו  והנאמן  "שליחות", 
או  הנהנה  עבור  ורק  אך  אלא  המקורי  הלקוח 
הנהנים בנאמנות. קיימים מספר הבדלים מהותיים 
נוספים המבדילים בין נאמנות לשליחות. המיוחד 
שבהם הוא שבהסדר משפטי של נאמנות, קיימת 
אפשרות לשנות את הנהנים במהלך קיום הנאמנות 
)בטכניקה משפטית מוסדרת(. בנוסף, ניתן לקבוע 
מי יחליף את הנהנה אם הלך לעולמו. שינוי שכזה 
אינו כרוך בפרוצדורה משפטית של צו ירושה או 

צו קיום צוואה.

מטרות הנאמנות
למגוון  לשמש  שיכול  נהדר  מוצר  היא  נאמנות 
מטרות ולהלן נסקור בקצרה את העיקריות שבהן:

1. העברה בין דורית – לעיתים אדם בעל ממון 
לדורות  גם  אלא  לילדיו  רק  לא  לדאוג  מבקש 
בין  להעברה  שימושי  כלי  היא  נאמנות  הבאים. 
דורית. כאשר אדם מוריש את רכושו לבנו הוא 
יעבור הרכוש  רשאי להורות כי לאחר מות הבן 
לוודא  יכול  אינו  הוא  אולם  נכדו,  לידי  הנותר 

של  כזו  צורה  ולמעשה  כזה  רכוש  נותר  אכן  כי 
העברה היא לרוב יותר משאלת לב מאשר צורה 
של  קיומה  לנאמנות,  רכוש  העברת  בטוחה. 
שיקבל  הכספים  היקף  את  לקבוע  האפשרות 
מכובד  חיים  אורח  להבטיח  יכולה  ודור  דור  כל 

לדורות הבאים.

2. הגנה על רכוש – כיום האפשרות להיתבע על 
סכומים גדולים אינה זניחה. בין אם עקב פשיטת 
רגל, רשלנות מקצועית, נזקי גוף ובין אם מסיבה 
רכוש  על  בהגנה  לסייע  יכולה  נאמנות  אחרת 
מפני תביעות. הדרישה העיקרית כדי שהנאמנות 
ידם  להניח  הנושים  של  ניסיונות  להדוף  תוכל 
שהנאמנות  היא  אליה  שהועברו  הכספים  על 
תוקם בתום לב ולפני קרות האירוע בגינו קיימת 

התביעה. 

עם  לילדים  הורים   – מוגבלויות  עם  ילדים   .3
גם  לילדיהם  לדאוג  נאלצים  מיוחדים  צרכים 
ומתקשים  מזדקנים  ההורים  כאשר  בבגרותם. 
לכתפיהם  עובר  הנטל  מותם,  לאחר  או  לפעול, 
רשויות  של  לטיפולם  או  האחרים  ילדיהם  של 
כשרות  לו  שאין  אדם  לטובת  הורשה  הרווחה. 
משפטית יוצרת בעיות משפטיות ובעיות סמכות 
בין  מרחק  ויוצרת  שונות  רשויות  המערבות 

הילד  של  בעניינו  ההחלטות  את  שמקבל  האדם 
לבן  הורשה  וצרכיו.  החוסה עצמו, משפחתו  לבין 
משפחה אחר על מנת שידאג לחוסה יוצרת בעיות 
אחרות, לא פחות סבוכות, ולעיתים בן המשפחה 
להזנחת  להביא  יכול  הדבר  בהן.  לעמוד  מתקשה 
החסוי או לחילופין לבעיות פנים משפחתיות. לכך 
נוסיף כי אומנם מטרת ההורים היתה שהילד ידאג 
לאחיו החוסה, אך משפטית הכספים שייכים לבן 
המשפחה. ולכן בזבוז, פשיטת רגל, גירושים ועוד 
במטרה  שהורשה  הקרן  לאובדן  להוביל  יכולים 

לדאוג לחסוי.
אלה  בעיות  לפתור  יכולה  זה  במקרה  הנאמנות 
באמצעות יצירת חיץ משפטי בין כספי החסוי לבין 
כספי הירושה האחרים או אם הוקמה הנאמנות עוד 
בחיי ההורים, למעשה נוצר חיץ מוחלט בין הקרן 

של החסוי לבין עזבונו העתידי של ההורה.
החסוי  בנו  צרכי  את  היטב  מכיר  ההורה/היוצר 
השימוש  לטיב  ברורות  הוראות  לתת  ויכול 
טיפולים  ילדו,  ישהה  בו  המוסד  לרבות  בכסף, 
בני  שחרור  בנוסף,  ועוד.  המטפל  שם  ייחודיים, 
משפחה אחרים, הטרודים בענייניהם ובמשפחתם 

הגרעינית, מהטיפול היום יומי בחוסה.

4. מיסי עיזבון- ברוב מדינות העולם המערבי, 
חל  זה  עיזבון. משטר  נכסי  מיסוי  חל משטר של 

 shutterstock :עשירי העולם מנהלים את נכסיהם בנאמנויות | צילום
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והן על נכסים  הן על האזרחים )למשל, בארה"ב( 
וגרמניה(.  אנגליה  ארה"ב,  )כגון  מדינה  באותה 
של  השקעותיהם  כי  ייתכן  כאלה,  במקרים 
ישראלים בחו"ל על אף שאינם אזרחי אותה מדינה 
ימוסו במס ירושה במדינה שבה נמצאים הנכסים 
המקובלת  הדרכים  אחת  הבעלים.  פטירת  עם 
הקמת  היא  הירושה  מס  עם  להתמודדות  ביותר 

נאמנות.

5. דאגה לילדים – לא כל ילד להורה שהצליח 
כלכלית יצליח ללכת בעקבותיו ולעיתים אף לא 
יכול  ובטוח  יעיל  פתרון  ההון.  את  לשמר  יצליח 
להיות העברת חלק מההון לידי נאמנות שתהווה 
הבאים,  הדורות  ועבור  הילד  עבור  ביטחון  רשת 
מוגנת  ושתהיה  לרווחתם  בסיסית  קרן  שתשמר 
כישלונות  גירושים,  ג',  צד  תביעות  מבזבוז, 

עסקיים ועוד.

6. התמודדות עם דיני ירושה – במדינות שונות 
קיימים חוקי ירושה שונים. כך לדוגמה במדינות 
ניתן  לא  קונטיננטלית,  היא  המשפט  שיטת  בהן 

לנשל צאצאים מהירושה. 
מודעים  אינם  הצוואות  מעורכי  רבים  בישראל, 
במסגרת  נאמנות  בהקמת  הגלומים  ליתרונות 
בו  לעשות  שניתן  כלי  היא  הנאמנות  הצוואה. 
כי  לציין  חשוב  צוואה.  כתיבת  בשלב  שימוש, 
חוק  הוראות  על  גוברות  הנאמנות  חוק  הוראות 

הירושה, בהיותו חוק ספציפי ומאוחר יותר. 

יכולה  נאמנות   – 7. נאמנויות למטרות צדקה 
מנגנון  לשמש למטרות תרומה, צדקה באמצעות 

קבוע ולאורך שנים רבות.

"כסף  בו  הישן  העולם   – רכושית  הפרדה   .8
מתחתן עם כסף" השתנה. אישה צעירה ממשפחה 
עשירה יכולה להתחתן עם בחור צעיר מבית עני, 
ולהפך. כל עוד טוב לבני הזוג אז אין כל דאגה 
וכאשר  שירטון,  על  עולים  היחסים  כאשר  אבל 
הזוג  מבני  אחד  לכל  להחזיר  ממהר  אינו  החוק 
את הרכוש שהביא איתו, או שקיבל במתנה לאחר 
החתונה, יש לתת על כך את הדעת. הסכם טרום 
מבן  לבקש  פשוט  לא  אבל  מצוין  הוא  נישואים 
זוגכם לחתום על מסמך משפטי המנוסח בלשון 
קרה ומנשל אותו מכל הרכוש שעד היום ראה בו 
כרכוש משותף. במקרה זה נאמנות יכולה להיות 
בנדיבות  להעניק  ניתן  באמצעותו  מצוין  כלי 
הדבש  שירח  במקרה  כי  לוודא  אך  הצעיר,  לזוג 
יסתיים הרכוש שאותו הענקתם לזוג יישאר אצל 

בנכם או בתכם ולא יעבור לצד השני.

9. זקנה – אדם אינו יודע את יום מותו ואין יכול 
יכול  אדם  זקנתו.  תמשך  שנים  כמה  לחזות  הוא 
עוד בהיותו במלוא כושרו להקים נאמנות שתדאג 
הוא  בכך  כשירותו.  את  שיאבד  ביום  לרווחתו 
מוריד את הנטל מבני משפחתו ולא רק אלא שהוא 
לרווחתו  לדאוג  מנת  על  ישמש  כספו  כי  מוודא 
לפי הוראותיו ולא למטרה אחרת שעלול לקבוע 

אפוטרופוס עתידי כזה או אחר.

החזקת הנכסים
מוכרת  הנאמנות  אין  העולם  ממדינות  בחלק 
לרכוש  להחזיק,  היכולה  משפטית  כאישיות 
החזקת  בעיית  את  לפתור  כדי  נכסים.  ולמכור 
הנכסים נוהגים הנאמנים לרשום חברה שמניותיה 
חברה  הנאמנות.  עבור  הנאמנים  בידי  מוחזקות 
כחברה  ומשמשת  הנאמנים  ידי  על  מנוהלת  זו 
קיימת  זה  מסוג  חברה  הנאמנות.  נכסי  להחזקת 
במקומות שונים בעולם ואף מוגדרת בחוקי המס 
כלומר,  מיסוי  לצרכי  כ"שקופה"  ישראל  של 

מתעלמים מקיומה.
או  משמשת  לא  כבר  מזמן  נאמנות  לסיכום, 
משמשת  וכיום  מס  להעלמת  ככלי  נתפסת 
כמכשיר משפטי יעיל. הקמת נאמנות נעשית לפי 
הדין במדינה בה היא מוקמת, ולכל מקום יתרונות 
את  מנהלים  העולם  שעשירי  העובדה  וחסרונות. 
שביכולתו  שמי  מכך  נובעת  בנאמנויות  נכסיהם 
ליתרונות  נחשף  ביותר  הטוב  הייעוץ  את  לקבל 

הגלומים במכשיר זה. 
המתוארות  הבעיות  באחת  הנתקל  לאדם  רצוי 
לעיל לשקול הקמת נאמנות ולבחון זאת עם בעל 

מקצוע בתחום. 

לשעבר;  הכנסה  מס  נציבת  היא  הכותבת 
שותפה מנהלת במשרד עו"ד ירון־אלדר, פלר, 

שורץ ושות', מתמחה במסים ונאמנויות

מגזין הקורסים
המכללה

לפיננסים וביטוח
כל הקורסים וההשתלמויות במקום אחד!

חדש!

לקבלת מגזין הקורסים מידי שבוע ישירות למייל - לחצו כאן

לחצו
כאן!

https://bit.ly/2YOFV5v
https://bit.ly/2YOFV5v
https://hamichlala-bf.org.il/magazines/2348/2/
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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

שכירות משנה
במגדל רסיטל היוקרתי, דרך בגין 156 ת"א, בקומה 20, 

משרד 73 מ"ר, מפואר, 3 חללי עבודה, כולל ריהוט, 
וילונות חשמליים, מערכות תקשורת ואינטרקום. 

טלפון 054-4647407 מאיר

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות לביטוח פופ סגל רעננה מעוניינת ברכישת תיקי 

ביטוח של סוכן ותיק מסור ומקצועי .יש לנו ניסיון בתחום 
ומאמינים ביצירת מתווה אישי המותאם לסוכן הפורש 
וכזה שהוא הכי טוב לשני הצדדים כמתכונת להצלחה. 

סודיות מובטחת. טלפון- יונתן. 0505-345-751 

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

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

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

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

הנייד שלי לפרסום 0527703399

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

0542144567

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערם של חבר הלשכה דב רוזן 
על פטירת אשתו וחבר הלשכה 

עודד רוזן על פטירת אימו

חיה רוזן ז"ל 
שלא תדעו עוד צער

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

תחזית סוויס רי: צפויה התאוששות 
בסקטור הביטוח ב־2021

ידי ת על  פורסמה  הקרובות  בשנתיים  העולמי  הביטוח  לסקטור  חזית 
מבטחת המשנה הגדולה סוויס רי. הכלכלן הראשי של החברה, ג'רום 
ב־2021,  גם  העולמית  הכלכלה  התכווצות  להמשך  שבניגוד  מעריך  האגלי, 
תחול התאוששות בשיעור של 3% בסך פרמיות הביטוח האלמנטרי וביטוח 

החיים, והיקף הפרמיות בביטוח יחזור לרמה שלפני משבר הקורונה.
של  במהלך  נמצאת  העולמית  הכלכלה  כי  בניתוח  מציינת  רי  סוויס 
יתכווץ  הביטוח  שוק   .1930 שנת  של  הכלכלי  המשבר  מאז  עמוק  מיתון 
הכנסות  הפסדי  זו.  התפתחות  יובילו  המפותחים  השווקים  כאשר  השנה, 
מפרמיות יהיו דומים להפסדים במשבר הפיננסי לפני 21 שנה.  אולם, היקף 
הגלובלי  הפיננסי  המשבר  לאחר  שנראתה  לזו  דומה  תהיה  ההתאוששות 
יהיה  השנה  הביטוח  סקטור  של  ההתכווצות  שיעור   .2008-09 שנות  של 
עמוק ועשוי להגיע ל־6%. הפגיעה הקשה ביותר תהיה של סקטור הביטוח 

האלמנטרי.
במחקר מצויין שישנה אי ודאות לגבי היקף התביעות של נפגעי הקורונה, 
כאשר עכשיו האומדנים מצביעים על היקף תביעות בסך 55 מיליארד דולר. 
בסוויס רי מדגישים כי תעשיית הביטוח נמצאת במצב הוני טוב שיאפשר לה 

לספוג את ההפסדים.

משבר בהוליווד: חברות 
הביטוח לא מבטחות את 

מפיקי הסרטים

שבר מאיים על תעשיית הסרטים בהוליווד. חברות מ
סרטים  של  הפקה  חברות  לבטח  הפסיקו  הביטוח 
מגפת  נזקי  סיכון  כנגד  הטלויזיה  ולרשתות  לקולנוע 
של  הסרטים  לעונת  סיכון  בחובו  טומן  זה  מצב  הקורונה. 

.2021
לעבודה  הסרטים  מפיקי  חזרו  האחרונים  בשבועות 
לאחר חודשים של סגר, אז התברר להם שחברות הביטוח 
הדבר  הקורונה.  מגפת  סיכוני  כנגד  אותם  לבטח  הפסיקו 
בנוסף,  ומשקיעים.  מבנקים  מימון  לגייס  ביכולתם  פגע 
התברר שיש מבטחים שלא מכסים בביטוחים הוצאות בגין 

טיפולים רפואיים.
סרטי  הפקת  מבטחות  ביטוח  חברות  של  קטן  מספר 
הגדולות  המבטחות  שתי  וכעת  בעולם  וטלויזיה  קולנוע 
יותר  מבטחות  אינן  כי  הודיעו  ואליאנץ’,  צ׳אב  בתחום, 

הפקות סרטים וסרטי טלויזיה.
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