
ביטוח ופיננסים

צעד מפתיע
הממונה ברקת הודיע כי חברות 

הביטוח יחוייבו בהחתמת 
המבוטחים על ״הצהרת 

קורונה״ < עמ' 4

מדד הסולידריות
דו"ח של הממונה חושף מי 
החברות ש״הלכו לקראת״ 

 המבוטחים בתקופת הקורונה 
< עמ' 7

המאבק באתרים המתחזים
במדור חדש נציג בכל שבוע 

מקרה שהגיע לצוות האתרים 
 המתחזים וטופל בהצלחה 

< עמ' 5
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״מקס מבקשת לפעול 
בשיטת האח הגדול 

ולעשות שימוש 
במידע שהיא אוספת 

אודות לקוחותיה״

 הלשכה הגישה השבוע עתירה כנגד החלטת הממונה 
ברקת למתן היתר סוכן ביטוח לחברת כרטיסי האשראי 

MAX • נשיא הלשכה סו״ב ליאור רוזנפלד תוקף את 
ההחלטה שניתנה בחופזה ומבלי בדיקה מעמיקה של 

ההשלכות ומסביר מדוע היא פוגעת בתחרות, בסוכנים 
ובציבור המבוטחים < עמ' 2
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הלשכה בעתירה לביה"מ: יש לבטל החלטת 
MAX הממונה להעניק רישיון סוכן לחברת
רוזנפלד: "מקס מבקשת לפעול בשיטת האח הגדול ולעשות שימוש במידע שהיא אוספת אודות 

לקוחותיה בשוק ההנפקה, הסליקה והתפעול של כרטיסי חיוב לצורך מתן שירותי תיווך בביטוח. זה 
פוגע בתחרותיות ופוגע בפרטיות הלקוחות" < רונית מורגנשטרן

ביטוח 
ופיננסים

ראשון ל ביום  הגישה  הביטוח  סוכני  שכת 
המחוזי  המשפט  לבית  מנהלית  עתירה 
בירושלים נגד החלטת הממונה על שוק 
להעניק  ברקת,  משה  ד"ר  וחסכון,  ביטוח  ההון, 
פיננסיים  איט  מקס  לחברת  ביטוח  סוכן  רישיון 
הממונה,  החלטת  לבטל  מבקשת  הלשכה  בע"מ. 
"ישקול  הממונה  כי  להורות  בלבד,  לחילופין  או 
מחדש את בקשת מקס לקבלת רישיון סוכן ביטוח, 
בתשומת לב לנזק התחרותי הצפוי מכניסת מקס 
הצורך  בחינת  ולרבות  בביטוח  התיווך  לתחום 
זה".  בתחום  מקס  פעילות  על  מגבלות  בהטלת 
העתירה הוגשה על ידי עורכי הדין רונית אמיר־
יניב, עידו חיטמן, שני רפפורט, שגיא שיף וגיא 
ירום ממשרד יגאל ארנון ושות'. העתירה נתמכת 
בחוות דעת של פרופ' עדי אייל, מומחה לכלכלה, 
למשפטים  מהפקולטה  עסקיים  והגבלים  תחרות 

באוניברסיטת בר־אילן.
בעתירה טוענת לשכת סוכני הביטוח לפגיעה 

בשלוש נקודות מרכזיות: 
בתחרות  אנושה  לפגיעה  תביא  ביטוח  סוכנות   •
בשוק התיווך למוצרי ביטוח )שוק סוכני הביטוח( 
והמאוגדים  העצמאיים  הביטוח  בסוכני  ולפגיעה 
בשל היתרון האדיר והחד צדדי של מקס במידע 

אישי על פני יתר סוכני הביטוח. 
החלטת הממונה עשויה להביא לפגיעה ברמת   •
סוכן  ידי  על  שירות  מתן  למבוטחים.  השירות 
ביטוח דורש מיומנות וניסיון, קל וחומר על רקע 

הפסיקה אשר הטילה חובות שונות על סוכן 
הביטוח כלפי המבוטח. קיים חשש כבד 

כי מקס לא תוכל להעניק למבוטחים 
ביטוח  סוכני  ליתר  בדומה  שירות 

הפועלים בשוק. 
למקס  לאפשר  הממונה  החלטת   •
האישיים  בנתונים  שימוש  לעשות 

במאגרי  הצבורים  לקוחותיה  אודות 
המידע שלה לצורך פעילות כסוכן 
ביטוח תפגע בפרטיות המבוטחים, 
כאשר הממונה לא התייעץ בעניין 

זה לפני החלטתו עם הרגולטור - הרשות להגנת 
הפרטיות במשרד המשפטים. 

פגיעה בפרטיות
ליאור  סו"ב  הביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא 
לפעול  מבקשת  מקס  "חברת  מוסיף:  רוזנפלד, 

בשיטת האח הגדול ולעשות שימוש במידע שהיא 
אוספת אודות לקוחותיה בשוק ההנפקה, הסליקה 
שירותי  מתן  לצורך  חיוב  כרטיסי  של  והתפעול 
ופוגע  בתחרותיות  פוגע  זה  בביטוח,  תיווך 

בפרטיות הלקוחות.
השירות  רמת  המבוטחים,  "טובת 
הראשון  הדבר  הם  ואיכותו 
כפי  בדיוק  עינינו,  לנגד  העומד 
שירותים  למתן  מתנגדים  שאנו 
דיגיטליים,  באמצעים  פנסיונים 
ללא ניסיון והיכרות של הנציגים 
חד  יתרון  ועם  הביטוח  עולם  עם 
גם  מתנגדים  אנו  כך  צדדי, 
תחרות  בעד  אנו  זה.  במקרה 
חופשית והוגנת בתנאים שווים".
נטען  בתחרות  הפגיעה  את  להמחיש  כדי 
בעתירה, כי "מטרתה של מקס להציע ללקוחותיה 
כרטיסי  של  והתפעול  הסליקה  ההנפקה,  בשוק 
חיוב מוצרי ביטוח שונים, וזאת על בסיס המידע 
שהיא אוספת על השימושים שלקוחות אלה עשו 
בכרטיסי האשראי שלה. )בעתירה מצוין כי על פי 

משוק  בכ־25%  מחזיקה  היא  עצמה,  מקס  דו"חות 
כרטיסי האשראי. ר.מ.(.

בבסיס  לזהות  תוכל  מקס  הדוגמה,  לשם  "כך, 
הנתונים שלה כי לקוח פלוני שלה משלם בכרטיס 
לפנות  ותוכל  רכב,  למכירת  לסוכנות  האשראי 
ותפורה  ממוקדת  בהצעה  מושלם,  בתזמון  אליו, 
בדומה,  לרכב.  מקיף  ביטוח  לרכישת  למידותיו 
מקס תוכל לאתר כי לקוח אלמוני שלה רכש פריטי 
אליו,  לפנות  ותוכל  תכשיטים,  או  רבים  ריהוט 
ביטוח  לרכישת  אישית  בהצעה  מושלם,  בתזמון 
תכולת דירה. מקס גם תוכל להתאים מראש את 
מחירה של הפוליסה בהתאם לאמצעיו הכלכליים 
של הלקוח, כפי שאלה מתבטאים בדפוסי ההוצאה 
מקס  תוכל  בנוסף,  שלה.  המידע  במערכות  שלו 
הלקוח,  שערך  קיימות  ביטוח  עסקאות  לזהות 
יזומה  בהצעה  ללקוח  ולפנות  מחירן,  את  לדעת 

מתחרה על בסיס המידע שברשותה".

סיכול התחרות
עוד נטען, כי הממונה על רשות התחרות 
דעתה  בחוות  כתבה  הלפרין,  מיכל  עו"ד 

kcotsrettuhs :התחרות בענף צריכה להיות חופשית והוגנת ׀ צילום

רוזנפלד. "מקס מבקשת לפעול בשיטת 
האח הגדול". צילום: באדיבות הלשכה
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שהרשות מקדמת  חוק של בנקאות פתוחה. החוק 
אמור לאפשר גישה למידע שיש לחברות כרטיסי 
וסוכני  הביטוח  לחברות  גם  ולבנקים  האשראי 
הביטוח. "את הגישה השוויונית למידע יש לאפשר 
לסוכני הביטוח בטרם יוענק רישיון סוכן הביטוח 
לעשות  הרשות  למקס  תינתן  בטרם  או  למקס 
שימוש במידע שברשותה לצורך פעילותה כסוכן 
ביטוח. שאם לא כן, בפרק הזמן שעד למתן גישה 
כאמור ישררו תנאים בלתי שוויוניים בשוק באופן 
אפקטיבית",  תחרות  של  קיומה  לסכל  העשוי 
בכך  "כבר  ומדגישה:  בעתירתה  הלשכה  טוענת 
שוק  על  הממונה  בהחלטתו של  מהותי  פגם  נפל 
ביטוח למקס, המחייב  סוכן  רישיון  ההון להעניק 

את ביטולה".
רשות  בהם  למצבים  דוגמאות  הובאו  בעתירה 
בנזק  שונים  בהקשרים  הכירה  בעצמה  התחרות 
ניתנת  בשוק  אחד  שלגורם  בכך  הטמון  התחרותי 
גישה ייחודית למידע תחרותי שאינו נגיש למתחריו. 
חברות  של  בקשתן  נדונה  בו  במקרה  למשל, 
החברה  באמצעות   - והפניקס  מגדל  הביטוח 
שיתוף  להרחיב   - בע"מ  קאר  דאטה  המשותפת 
להציע  שיוכלו  באופן  ביניהן  קיים  פעולה 
במשותף תוכנות עזר לשמאים בביטוח אלמנטרי, 
ידן  על  שהוצעו  רכב  לשמאות  לתוכנות  בנוסף 
מכוח היתר קודם שניתן להן. הבקשה נדחתה, בין 
מגדל  בידי  יתן  הדבר  כי  החשש  רקע  על  היתר, 
והפניקס, באמצעות דאטה קאר, גישה למידע רב 
בעל ערך תחרותי אשר לחברות ביטוח אחרות לא 
תהא גישה אליו וכתוצאה מכך, תפגע משמעותית 

התחרות בשוק. 
התחרות  על  הממונה  בפני  נדונה  אחר,  במקרה 
המכיל  טלפוני  מודיעין  מאגר  להקמת  בקשה 
המפעילים  כל  של  למנוייהם  בנוגע  נתונים 
"בזק"  לחברת  ניתנה  זה  למאגר  הגישה  בשוק. 
התחרות  על  הממונה  המאגר.  כמתפעלת  בלבד, 
הבהירה כי מידע זה עלול להעניק לבזק יתרונות 
של  קביעתם  גם  וכי  משמעותיים  תחרותיים 

זה  במידע  שימוש  המונעים  אבטחה  מנגנוני 
הממונה  התחרותיים.  החששות  את  שוללת  אינה 
הבהירה בהחלטתה כי אישרה את הבקשה אך ורק 

בשל הסכמתם של המפעילים האחרים לכך.
עוד נטען, כי החלטת הממונה התבססה על חוות 
מינואר  עמודים  שלושה  בן  במסמך  קצרה,  דעת 
בעובדות,  יותר  עוד  ודל  בנימוקים  "דל   2020
שאינו מהווה ולא יכול להוות ניתוח מעמיק של 

סוגיה משמעותית זו", נכתב בעתירה.
כבדים  חששות  גם  בעתירתה  מעלה  הלשכה 
לו,  שתינתן  השירות  ולרמת  במבוטח  לפגיעה 
כמו גם בשמם הטוב של סוכני הביטוח. "לא בכדי 

מחייב המחוקק קבלת רישיון לתיווך בביטוח, ולא 
בכדי לצורך קבלת רישיון זה יש לעמוד בבחינות, 
בתקופת התמחות ובבחינת גמר. קיים חשש כבד כי 
מקס תנהג אחרת. היא אינה סוכנות ביטוח 'רגילה' 
שצמחה מתוך התחום, וגדלה בהדרגה תוך התבססות 
על ידע מקצועי נצבר ועל מערכת קשרים ארוכת 
'שחקן־על'  היא  ואישית עם לקוחותיה, מקס  טווח 
וצפוי  אחר,  מרקע  שמגיע  כלכלית,  מבוסס  חדש, 

לחדור לשוק בהיקף נרחב בזמן קצר".
כפי שמסביר פרופ' אייל בחוות דעתו, "יתרונו 
כמות  לצבור  ביכולתו  הוא  זה  מסוג  מתחרה  של 
לספוג  ומוכנותו  קצר,  בזמן  לקוחות  של  גדולה 
דומיננטיות  ליצור  כדי  הקצר  בטווח  הפסדים 
בשוק שפירותיה ייקצרו בהמשך. חסרונו, בהיעדר 

ניסיון וידע ארגוני נצבר בתחום הביטוח".

יוצאת לדרך
יום לאחר הגשת העתירה המנהלית נגד הממונה 
על שוק ההון ומקס, הודיעה חברת כרטיסי האשראי 
ומתחילה  לדרך  יוצאת  ביטוח   MAX סוכנות  כי 
הביטוח  חברת  עם  בשיתוף  ביטוח  מוצרי  לשווק 

.AIG
אותו תשווק החברה, באמצעות  הביטוח הראשון 
ביטוח רכב. בחודשים הקרובים תשווק  הוא   ,AIG
דירה  ביטוח  בהם  נוספים,  ביטוח  מוצרי   MAX
ניתן לרכוש  הפוליסה  לחו"ל. את  נסיעות  וביטוח 
גם  הבא  מהחודש  והחל  ייעודי  מוקד  באמצעות 
ביטוח  רכישת  אינטרנט שיאפשר  באמצעות אתר 

אונליין.
כך  תפעל  היא  כי  מדגישים  ביטוח   MAXב־
גם  מלא  לשימוש  נגישים  יהיו  מוצריה  שכלל 
שירות  ביטוח,  רכישת   - האינטרנט  באמצעות 
תקיים  החברה  במקביל,  בקליק.  תביעה  והגשת 
למבוטחיה  ותעניק  סוכנות,  של  מלאה  פעילות 
מעטפת מלאה וליווי בכל שלבי חיי הביטוח: החל 
משלבי המכירה, שירות ועד תביעות, כך לדברי 

החברה. 

6620* | החברה הגדולה והמובילה בתחום זגגות הרכב בישראל מאז 1960!

אנו באילן קארגלאס גאים להוביל את תחום זגגות הרכב בישראל 
עם שירות לקוחות שאין שני לו. מחלקת שירות הלקוחות של 

"אילן קארגלס" היא מן המתקדמות בארץ. לקוח הפונה לחברה 
לקבלת שירות, מגיע למוקד ארצי טלפוני ממוחשב, המאפשר לתת 

מענה מהיר ויעיל, לצד שירות לקוחות דיגיטלי במגוון פלטפורמות כמו 
פייסבוק, וואטצאפ ואפליקציית שירות באתר.

.

O

60 שנים מובילים את התחום
עם שירות הלקוחות המתקדם ביותר!

הודעת מקס שנשלחה ללקוחות החברה
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בעת רכישת פוליסת ביטוח המבוטח מעביר את "
הסיכון הביטוחי לחברת הביטוח. נוכח התפרצותו 
של וירוס הקורונה בישראל ובעולם, עלה הצורך 
הבריאות  בהצהרות  מידיות  התאמות  ביצוע  לאפשר 

שנדרשים מבוטחים למלא טרם הצטרפותם לביטוח".
כך נכתב בטיוטת חוזר דרמטית שפרסם הממונה על 
שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, המיועדת 

לחברות הביטוח.
"לאור האמור, מוצע לתקן את חוזר גופים מוסדיים 
ולקבוע  גמל'  קופת  ותקנון  ביטוח  תכניות  'הנהגת 
מידי  באופן  להוסיף  יהיה  שניתן  חיתום  שאלות 
להצהרות הבריאות של ענפי הביטוח שעשויה להיות 
וירוס  התפרצות  בשל  משמעותית  השפעה  להם 

הקורונה", נכתב בטיוטת החוזר.
חיים,  ביטוח  הבאים:  הכיסויים  על  יחולו  ההוראות 
השתלות,  קשות,  מחלות  למשכנתה,  חיים  ביטוח 
תרופות ונספח אמבולטורי. "זאת מכיוון שענפי ביטוח 
זניח  שאינו  באופן  מושפעים  להיות  עשויים  אלה 
הקורונה",  וירוס  התפרצות  בעקבות  הסיכון  מהגדלת 

מוסבר בטיוטה.
בהיעדר הנחיות מרשות שוק ההון, פועלות החברות 
היום כראות עינן; חלקן מסרבות בכלל לבטח מי שחלה 
בקורונה, אחרות מוכנות רק לאחר שלושה חודשים או 

חצי שנה מהבדיקה השלילית השנייה.
על פי הטיוטה: "על מנת לאמוד את הסיכון הביטוחי 
בהצהרות  משתמשות  הביטוח  חברות  המבוטח,  של 
בריאות. בהתאם לחוזר, חברת ביטוח שמבקשת לעשות 
הצהרה  להעביר  נדרשת  בריאות  בהצהרת  שימוש 
הקיימת  בהצהרה  הנדרשים  השינויים  את  או  חדשה 
לחוק   40 בסעיף  הקבוע  למנגנון  בהתאם  לממונה, 

הפיקוח על הביטוח.
וירוס  של  והמקומית  הגלובלית  ההתפרצות  "עם 
הקורונה נוצרו לחברות הביטוח סיכונים נוספים ובלתי 
הביטוח.  בתכניות  התאמה  לדרוש  העשויים  צפויים, 
לבצע  הביטוח  לחברות  לאפשר  מוצע  האמור,  לאור 
התאמות מיידיות בהצהרות הבריאות שדורשות חברות 
בכדי  וזאת  לביטוח,  הצירוף  הליך  במסגרת  ביטוח, 
להעריך באופן אפקטיבי יותר את הסיכונים הביטוחיים 

הכרוכים בכריתת חוזה הביטוח".

עדכון הצהרות הבריאות
בין התיקונים המוצעים מוצע לקבוע נוסח לשאלות 
הבריאות  להצהרת  להוסיף  יוכלו  הביטוח  שחברות 
באופן מיידי, וטרם מתן הודעה לממונה במטרה לקצר 

את לוחות הזמנים ולאפשר מענה מהיר.
אושפזת  האם  הבאות:  השאלות  את  מציע  הממונה 
גורם  לקביעת  בהתאם  האם  הקורונה;   מחלת  עקב 
רפואי אתה כעת חולה בקורונה; האם יש חשד וקיימת 
חולה  שאתה  לכך  ראשונית,  רפואית  אינדיקציה 

בקורונה )לרבות הופעת סימפטומים(. 
לחברת  כך שיתאפשר  נקבע  המוצע  נוסח השאלות 
המועמד  של  הבריאותי  מצבו  האם  לדעת  הביטוח 
בכיסוי  הגלום  הסיכון  על  להשפיע  עלול  לביטוח 
הביטוחי, באופן שאינו מייצר אפליה פסולה או פוגע 

בהוגנות הביטוח.
עו"ד עדי בן אברהם, יועמ"ש הלשכה, מסר בתגובה: 
לטובת  הסדרה  כל  ועל  המהלך  על  מברכת  "הלשכה 
הציבור. התיקון האמור יאפשר הסדרה חיתומית ביחס 
שיווק  פעילות  המשך  לצורך  וזאת  הקורונה,  למגפת 
מוצרי ביטוח לציבור. עם זאת, עיון בטיוטה מלמד כי 

ומדוייקים  מצומצמים  חיתום  תנאי  לניסוח  מקום  יש 
אנו  לציבור.  הדלת  את  לסגור  שלא  מנת  על  יותר, 
נפעל בעניין זה למול רשות שוק ההון כדי למצוא את 

האיזון הנכון והמתאים לעת הזו".
יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה, סו"ב אייל פז: 
"הטיוטה פותחת פתח מסוכן לחיתום גורף בהעדר ידע 
מדעי מבוסס על השלכות המחלה עבור אלו שנמצאו 
עמומים  עודם  והשלכותיה  המחלה  מאפייני  חיוביים. 
שאלות  יוכנסו  כי  מהטיוטה  הרושם  עולה  זאת  ובכל 
שאין בהם קשר חיתומי מובהק לרמת הסיכון הביטוחי. 
"אישור להכנסת שאלות רוחביות מעין אלה להצהרת 
הבריאות עלול להכשיל את המבוטח ללא קשר לרמת 
מצופה  והיה  בהצטרפותו  הטמונה  הריאלית  הסיכון 
לנהוג  זה,  לאומי  משבר  בשעת  הביטוח,  מחברות 

בסולידריות וממלכתיות כלפי הציבור.
"יתרה מכך שאלות מעין אלה בכיסוי למקרה ביטוח 
או  לדחייה  להביא  עלולה  עבודה  כושר  ואובדן  חיים 
קבועה  להיות  עלולה  אשר  גורפת  צמיתה  להחרגה 
שאלות  להגדיר  היה  מוטב  הכיסוי.  תקופת  תום  עד 
מדויקות וברורות למקרה של מבוטח שמצבו הרפואי 
ברור לגבי הסיכון הביטוחי. בנוסף, תיחום בזמן לגבי 

תחולת ההגבלה החיתומית או תוספת רפואית.
פנסיוני  לביטוח  הוועדה  חבר  בראל  בועז  סו"ב 
 )MCC( ישראל   MDRT הנהלת  וחבר  בלשכה 
מעדכן: "בחלק מהמדינות בארה"ב הרגולציה הוציאה 
לאחרונה איסור קטגורי על שאלות מסוימות הנוגעות 
בכדי  בהם  שיש  בידוד,  על  שאלות  לרבות  לקורונה, 
להכשיל ולפסול את כשירותו החיתומית של המועמד 
להתקבל על רקע סיכונים אקטואליים וחיתומיים לא 

ריאליים ובלתי מבוססים".

הממונה ברקת: הצהרות הבריאות יכללו 
שאלות על חשיפת המבוטח לקורונה

 טיוטת החוזר שפורסמה מפרטת כי מדובר בהצהרות הבריאות שמחתימות החברות בעת הצטרפות 
לכיסויי ביטוח שונים • הלשכה: "יש מקום לניסוח תנאי חיתום מדוייקים יותר" < רונית מורגנשטרן

צור קשר 
לפרטים 
נוספים זה להשקיע חכם

השקעה בנדל"ן 
עם הגנה של 
חברת ביטוח 

על מלוא 
סכום ההשקעה 
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הורידה אפליקציה לניהול פיננסי וגילתה 
שחתמה על ייפוי כוח לסוכנות ביטוח 

הצוות לטיפול באתרים מתחזים, הפועל מטעם הלשכה, בודק כיצד מילוי פרטים תמים באפליקציה הפך 
בסופו של דבר לחתימה על ייפוי כוח < רונית מורגנשטרן

באתרים ה לטיפול  בלשכה  המיוחד  צוות 

והודעות החשודים כמתחזים, קיבל כבר 

פניות רבות באמצעות אתר לשכת סוכני 

הביטוח.

באחת הפניות שהצוות החל לטפל בה נטען כי 

א’ שהיא אם חד הורית, הורידה בתקופת הקורונה 

הוצאות  של  נבון  לניהול  תמימה  אפליקציה 

והכנסות המשפחה. לאור דרישת האפליקציה, א’ 

מילאה את פרטי חשבון הבנק וכרטיסי האשראי 

יום  שלאחר  אלא  המתאימה.  בחלונית  וחתמה 

ואמר  שלה  האישי  הביטוח  סוכן  אליה  התקשר 

ביטוח  סוכן  לטובת  כוח  ייפוי  על  שחתמה  לה 

ביטוח  תיק  את  ויבדוק  אותה  שילווה  אחר 

הבריאות שלה.

‘אני  שלה  לסוכן  אמרה  “המבוטחת 

לא חתמתי על דבר כזה בכלל’. הסוכן 

שלח לה את החתימה שלה, ואז הבינה 

לאפליקציה”,  שלה  בחתימה  שמדובר 

ורדה  סו”ב  הצוות,  חברת  מספרת 

ומבעלי   MDRT בארגון  חברה  לבקוביץ, 

“עולם הבריאות”. 

מספרת  “א’  מוסיפה:  לבקוביץ 

של  בחלונית  לחתום  שהתבקשה 

דבר  לה  נאמר  לא  אך  האפליקציה, 

לא  היא  שלה.  הביטוח  תיק  בדיקת  על 

ידעה שזה קשור בכלל לביטוח, כי חשבה 

הוצאות  של  נכון  לניהול  באפליקציה  שמדובר 

על  אחר,  לסוכן  כוח  ייפוי  לתת  כדי  והכנסות. 

המבוטח לחתום על נספח ה’ ועל נספח ב’ בחוזר 

צירוף ביטוח. לדבריה, אולי חתמה גם על זה, אבל 

מסוכן  בחוק  כמצופה  לה,  הסביר  לא  אחד  אף 

ביטוח, שהיא חותמת גם על זה. היא בתמימותה 

חשבה שהיא חותמת על אפליקציה שתחסוך לה 

בהוצאות. היא חיפשה את האפליקציה באינטרנט 

וגילתה לתדהמתה שמאחורי האפליקציה עומדת 

למעשה סוכנות ביטוח”.

האישי  הביטוח  סוכן  מול  הנושא  בירור  לאחר 

שלה, עלה חשד למרמה והתחזות, והסוכן העביר 

את התלונה לטיפול הוועדה המיוחדת בלשכה.

“כאמור, התברר שמאחורי האפליקציה מסתתרת 

סוכנות ביטוח ששמה נמצא אצלנו. שם הסוכן לא 

הופיע באתר האפליקציה”, אומרת לבקוביץ.

את  בודקת  הוועדה  התלונה  בעקבות  לדבריה, 

הנושא בשני מישורים: מול רשות שוק ההון, ביטוח 

וחיסכון; ומול רשות הגנת הצרכן, שכן יכול להיות 

שמדובר בהטעיה ועבירה על חוק הגנת הצרכן.

אל תפסיד לקוח

בשוק המקומי
בשל אי מציאת פתרון בחבויות

OUT OF THE BOX
מהווה ONE STOP SHOP למוצרי לויידס - 

מיטב חתמי לויידס ומיטב הפתרונות

www.ootb.co.il | igal@ootb.co.il
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ראשון ר בצעד  פרסמה,  ההון  שוק  שות 
מסוגו, דירוג של חברות הביטוח שפעלו 
רכב.  בביטוחי  הציבור  עם  להיטיב 
החברות  דירוג  את  גם  בקרוב  תפרסם  הרשות 
וביטוח  דירה  ביטוח  כמו  נוספים,  בתחומים 

עסקים.
רבה  חשיבות  "רואה  היא  כי  נמסר  מהרשות 
בסולידריות של חברות הביטוח כלפי המבוטחים, 
פעלה  לפיכך,  משבר.  בעתות  במיוחד  וזאת 
מדד  של  לפרסומו  הביטוח  חברות  מול  הרשות 
לטובת  שננקטו  שונות  פעולות   14 המקבץ 
שוק  רשות  מדדה  אלו  פעולות  לפי  המבוטחים. 
ההון את חברות הביטוח בפן השירותי למבוטחים 

וזאת בתחום ביטוח הרכב".
ישנם  ישראל  במדינת  הרשות,  נתוני  פי  על 
בביטוח  המבוטחים  רכב  כלי  מיליון  כ־2.9 
על  עמד  הפרמיות  והיקף  ג'(  וצד  )מקיף  רכוש 
כ־8.5 מיליארד שקל בשנת 2019. בשל הנחיות 
פחת  הקורונה  משבר  עם  להתמודדות  הממשלה 
של  הפעולות  מסל  כחלק  רכב.  בכלי  השימוש 
הרשות  מעודדת  חדשנות,  לקידום  הרשות 
שמותאמים  צריכה  מבוססי  מוצרים  שיווק 
פוליסות  למשל  כמו  הקורונה,  משבר  לתקופת 

דיפרנציאליות )תשלום על פי צריכה(.
והוגבר  האחרונה  בשנה  שהתפתחו  מוצרים 

השימוש בהם בתקופה זו, בעידוד הרשות:
• פוליסות המתומחרות בהתאם להיקף הנסועה 
ברכבו  שמשתמש  במבוטח  פגיעה  המצמצמות 

באופן מועט באופן כללי ובמצב הנוכחי.
• הרחבת נהג מזדמן על בסיס טווח זמנים קצר, 
הכיסוי  רכישת  ועד  נסועה  לפי  מתשלום  החל 

למספר ימים.
• פוליסות הכוללות הקלות בתהליך ההשבתה 
למצב  המותאמות  ראשוני  המכירה  בשלב  כבר 

הקיצון בו אנו נמצאים.
כחלק מפעולות הרשות לחזק את מעמד הצרכן 
ולעודד את חברות הביטוח לפעול לטובת ציבור 
עליהן,  החלות  לחובות  מעבר  אף  המבוטחים 
משבר  בתקופות  וכן  הנוכחית  המשבר  בתקופת 
הטבות  לגבי  הרשות  של  בחינה  בוצעה  בעתיד, 
והקלות בענף רכב רכוש כצעד ראשון, ובהמשך 
בענפים נוספים כמו ביטוח דירה וביטוח עסקים. 
המשבר  בתחילת  שננקטו  פעולות  לצד  אלו 
הביטוח  פוליסה למבוטחים שחברת  חידוש  כגון 
גביית  ללא  קשר  עימם  ליצור  הצליחה  לא 
פרמיה ואפשרות להקפאת פוליסות ביטוח לכל 

המעוניין.
ציבור  עם  שמיטיבות  פעולות  בחנה  הרשות 

המבוטחים בשלוש קטגוריות שונות:
1. הטבות כלכליות למבוטחים

2. הטבות כלכליות בעסקאות חדשות
3. הטבות בתנאי הביטוח.

קיבלה  המבוטחים  עם  שהיטיבה  פעולה  כל 
ניקוד, בין 0 ל־8. ניקוד זה הביא למתן ציון שבא 
לשקף את היקף הפעולות החיוביות שביצעה כל 
חברת ביטוח. בין הפעולות שנבחנו וקיבלו ניקוד 
כספי  החזר  מתן   – הסולידריות  מדד  במסגרת 
לציבור המבוטחים, הנחת בידוד )מקבילה להנחת 
השבתה( בדיעבד למבוטח שנדרש בבידוד לתקופת 
הבידוד, מתן הרחבות בחינם בתקופה כגון הרחבת 
נהג מזדמן, הגדלת הנחות במועד חידוש הפוליסה, 
השבתה  בגין  מהפרמיה  גבוה  בשיעור  החזר  מתן 
וכן הקטנת מספר הימים המינימלי להשבתה ועוד 

פרמטרים נוספים.
"אני  ההון:  שוק  על  הממונה  ברקת,  משה  ד"ר 
יש  ולציבור  למשק  זו  פשוטה  לא  שבשעה  שמח 
וסולידריות  אמפטיה  שמגלות  ביטוח  חברות 

שמתחייב  למה  מעבר  לקוחותיהן,  לצד  ועומדות 
אנחנו  בפוליסה.  כגדולות,  קטנות  מהאותיות, 
מעודדים וקוראים לכל החברות להמשיך ולהצטרף 
לגל הזה ולהקל עוד יותר על מבוטחים וחוסכים. 
ובהנגשת  בשקיפות  דוגלת  ההון  שוק  רשות 
קבלת  בהליך  המבוטחים  לציבור  שיסייע  מידע 
ההחלטות ובכך לחזק את מעמדם כמבוטחים. זהו 
מדד ראשון מסוגו בתחום הביטוח שמטרתו לעודד 
את חברות הביטוח להקל על ציבור המבוטחים הן 
בעתות  והן  הקורונה  משבר  תחת  הנוכחית  בעת 

משבר עתידיות".
חטיבת  ומנהלת  למנכ"ל  משנה  כספי,  עלית 
ביטוח כללי בכלל ביטוח ופיננסים ציינה: "עם 
מגוון  החברה אפשרה  הקורונה,  נגיף  התפרצות 
במטרה  וללקוחותיה,  לסוכניה  הטבות  של  רחב 
בהתאם  מיטבי,  ושירות  גמישות  ולייצר  להקל 
לתת  היום,  גם  ממשיכים  אנו  השעה.  לצורכי 
לא  לתקופה  המותאמים  מיטביים  פתרונות 

פשוטה זו".

אילו חברות הקלו על המבוטחים בביטוח 
רכב בתקופת הקורונה?

רשות שוק ההון פרסמה לראשונה את דירוג חברות הביטוח שהיטיבו עם הציבור בתקופת הקורונה • 
בתחום ביטוחי הרכב: הראל במקום הראשון, במקום האחרון מגדל < רונית מורגנשטרן

מקור: רשות 
שוק ההון, 

ביטוח וחיסכון

מדד הסולידריות



210 mm x 282 mm

כאלה אנחנו, בשבילנו לחדש – זה הכי אלמנטרי!

האנשים שלכם באגף אלמנטרי
לא מפסיקים לחשוב, להמציא ולייצר 
 עבורכם את המוצרים והשירותים הכי 
חדישים, עדכניים ורלוונטיים שיש. 
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סף מיכאלי, לשעבר סגן בכיר לממונה א
מצטרף  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  על 
להנהלת AIG ויכהן כסמנכ"ל ביטוחי 

תאונות אישיות, חיים ובריאות.
בשנת  האוצר  במשרד  דרכו  את  החל  מיכאלי 
2007 ככלכלן במחלקת הפנסיה ברשות שוק ההון. 
ועסק  רבים  ניהול  בתפקידי  כיהן  השנים  במהלך 
בתחומי הליבה של רשות שוק ההון, כאשר בשנים 
האחרונות מילא תפקידי מפתח בכירים. בתפקידו 
האחרון כיהן כאחראי על חטיבת הביטוח ברשות 
בביטוחי הרכוש,  ההון שמרכזת את הטיפול  שוק 

החבויות, הבריאות והסיעוד.
בחברת  בעבודתו  להתחיל  צפוי  הוא  כי  נמסר 
למועד  בהתאם  הצינון,  תקופת  תום  עם   AIG
כי  לציין,  יש  היתרים.  למתן  הוועדה  שתקבע 
לפני  ההון  שוק  ברשות  מתפקידו  פרש  מיכאלי 
מחויבים  המדינה  עובדי  שנה.  מחצי  יותר  קצת 

הפועל  לגוף  מצטרפים  הם  בטרם  צינון  בשנת 
זאת,  עם  הממשלתי.  בתפקידם  פעלו  בו  בתחום 
יכולים עובדי המדינה לפנות לוועדה מיוחדת כדי 

לקצר את תקופת הצינון.

"שיטת השקשוקה"
על  תמיהה  הביעו  הביטוח  סוכני  בלשכת 
על  כרגולטור  מתפקידו  פרישתו  בין  הסמיכות 
בחברת  בכיר  לתפקיד  מינויו  לבין  הביטוח  שוק 
השקשוקה?",  שיטת  זאת  "האם   :AIG הביטוח 

אמרו בכירים בלשכה.
נשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד, הנחה לבחון 
אם המינוי עומד בתנאי הצינון הנדרשים במעבר 
מן הממשלה לסקטור הפרטי באותו תחום פעילות, 
בדגש למול נציבות שירות המדינה בעניין קיצור 

תקופת הצינון.

 מהפיקוח לחברת ביטוח: אסף מיכאלי 
AIGמונה לתפקיד בכיר ב־

 מיכאלי, שכיהן כסגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מונה לסמנכ"ל ביטוחי תאונות 
אישיות, חיים ובריאות בחברה; הוא צפוי להתחיל בעבודתו עם תום תקופת צינון < רונית מורגנשטרן

מוקד שירות 24/7 
מערך מכונאים, חשמלאי רכב הזמנת שירותי גרירה וחילוץ

וגוררים מקצועיים הזמין לכל קריאה

8 סניפים בפריסה ארצית, לביצוע 
עבודה איכותית לתיקון רכב אחרי תאונה

מחלקת שירות שתחסוך לכם זמן 
ותקל את ההתמודדות ביישוב בעיות

שירותי דרך וגרירה 

סיוע בתביעות צד ג' רשת מרכזי שירות 

עם מגוון שירותים מקיף לכם ולמבוטחים שלכם
אתם יכולים להיות בראש שקט שאתם בידיים טובות 

ברגע האמת, הכי טוב שגריר! ברגע האמת, הכי טוב שגריר! 

אתכם לאורך כל הדרך 073-2288822073-2288822 הקו הישיר לסוכנים

מיכאלי. צפוי להתחיל בתפקידו בתום תקופת הצינון | 
צילום: שלומי דעי



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

להשכרה

לפרטים נוספים - לחצו כאן

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

משרדים ברמת גימור גבוהה

https://bit.ly/3eORIpd
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הגישה א ופנסיה  גמל  שחם  לטשולר 
אתמול אחר הצהריים לדירקטוריון 
הלמן־אלדובי הצעה לרכישת מלוא 
מניותיו המונפקות של בית ההשקעות בסכום 
של 230 מיליון שקל. ההצעה של אלטשולר 
מחיר  על   116.9% של  פרמיה  משקפת  שחם 
אתמול  הלמן־אלדובי  מניות  של  הסגירה 

בערב.
בהודעת אלטשולר שחם נמסר: "אלטשולר 
טובה  בחברה  מדובר  כי  מאמינה  שחם 
של  ביכולתה  וכי  איכותיים  נכסים  עם 
ולמקסם  החברות  שתי  את  לשרת  זו  עסקה 
המשקיעים  ציבור  עבור  יכולותיהן  את 

והלקוחות. צעד זה מביע את מחויבות החברה 

בישראל שהינו  טווח  ארוך  החיסכון  לתחום 
ככל  החברה.  של  העיקרי  הצמיחה  מוקד 
שדירקטוריון הלמן־אלדובי יקבל את הצעת 
בהליך  העסקה  לסגירת  היא תפעל  החברה, 

מזורז לשביעות רצון שני הצדדים".
"לאור  בתגובה:  נמסר  מהלמן־אלדובי 
תנופת הצמיחה בהיקפי הפעילות השונים של 
שבבעלותו,  הבנות  והחברות  ההשקעות  בית 
פניות  לעת  מעת  ההשקעות  בית  מקבל 
הבנות  חברות  ו/או  החברה  מניות  לרכישת 
מבהירה  החברה  שונים.  מגופים  החברה  של 
כי מדובר בפניה ראשונית שטרם נידונה או 
נבחנה על ידי האורגנים הרלוונטיים בחברה. 
החברה תמשיך לעדכן ולדווח בנושא על פי כל 

 בשורה למפוטרים ולנמצאים בחל"ת: 
הנחה בדמי הניהול לתקופה נוספת

הממונה ברקת: "הארכת תקופת ההנחה בדמי הניהול מהווה חלק מסדרת צעדים בהם נקטה הרשות 
בחודשים האחרונים שמטרתם לשמור על ציבור המבוטחים והחוסכים" < רונית מורגנשטרן

אלטשולר שחם הגישה הצעה לרכישת 
הלמן־אלדובי 

ההצעה כוללת את רכישת כלל המניות המונפקות של בית ההשקעות 
ועומדת על סך של 230 מיליון שקל < רונית מורגנשטרן

חדשות | 

שות שוק ההון פרסמה הוראת שעה לפיה ר
יאריכו הגופים המוסדיים את ההנחה בדמי 
והנמצאים  הקורונה  מפוטרי  עבור  ניהול 
הפסקת  ממועד  חודשים   12 למשך  זאת  בחל"ת. 
ההפקדות לחיסכון הפנסיוני עבורם. כיום זכאים 
העובדים לשמירת ההנחה בדמי הניהול למשך חצי 

שנה.
ברשות הסבירו, כי "בשל המצב בו נתון המשק 
כתוצאה מהתמשכות משבר הקורונה עובדים רבים 
וזאת  אבטלה  במצב  נמצאים  או  לחל"ת  הוצאו 
משישה  יותר  תימשך  כי  שצפוי  תקופה  למשך 
חודשים. בעקבות כך, יוצאת הרשות בהוראת שעה 
להארכת תקופת השמירה על ההנחה בדמי הניהול 

מ־6 חודשים ל־12 חודשים". 
ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, ביטוח 
וחיסכון: "רשות שוק ההון תמשיך לפעול למען 
ציבור החוסכים והמובטחים ולשמור על איזונים 

ובתקופת  ככלל,  משבר  בעתות  ההון  בשוק 
בדמי  ההנחה  תקופת  הארכת  בפרט.  הקורונה 
נקטה  בהם  צעדים  מסדרת  חלק  מהווה  הניהול 

לשמור  שמטרתם  האחרונים  בחודשים  הרשות 
תמשיך  וכך  והחוסכים  המבוטחים  ציבור  על 

לעשות".

לוינשטיין. "רכישה שתמקסם את יכולות החברה" 

רשות שוק ההון: 
"בשל המצב בו 

נתון המשק כתוצאה 
מהתמשכות משבר 

הקורונה עובדים רבים 
הוצאו לחל"ת או 

נמצאים במצב אבטלה 
וזאת למשך תקופה 

שצפוי כי תימשך יותר 
משישה חודשים"

בעקבות הקורונה עובדים רבים פוטרו או הוצאו לחל"ת 

%20https://pe.cma.gov.il%20%0D
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הראל וכלל זכו 
בדירוג הגבוה ביותר 

של ארגון מעלה
תאגידית  לאחריות  מעלה  דירוג 
הדירוג  את  להראל  העניק 

המקסימלי "פלטינה פלוס" זו 
השנה השישית ברציפות. 
את  קיבלה  אף  הראל 
ביותר  הגבוה  הציון 

מבין חברות הביטוח.
ביטוח  כלל  גם 

בציון  זכתה  ופיננסים 
פלטינה   - ביותר  הגבוה 
 2019 לשנת  בדירוג  פלוס 

של ארגון "מעלה", וזאת שנה שנייה 
בלבד לאחר שהצטרפה למדד. 

יש לציין, כי על בסיס דירוג זה 
בבורסה  מעלה  מדד  גם  מתפרסם 
לניירות ערך המאפשר למשקיעים 
כספיים  ביצועים  בין  לשלב 
ואחריות חברתית. ביצועי מדד זה 
הנם  האחרונות  השנים   10 לאורך 

מהטובים בבורסה הישראלית.

ביטוח  כלל  מנכ"ל  נוה,  יורם 
ביטוח  "כלל  אמר:  ופיננסים 
ופיננסים משקיעה רבות בהטמעת 
סביבתיים  חברתיים,  שיקולים 
זו  ובדרך  בהתנהלותה,  וערכיים 
העסקיים  ושותפינו  לקוחותינו 
מקבלים ערך מוסף מהותי, השזור 
בפעילותינו.  יומיומי  באופן 
מעבר למחויבות האישית 
מאיתנו  אחד  כל  של 
לנושאים חשובים אלה, 
התאגידית  האחריות 
הפכה  חברות  של 
רבה  חשיבות  בעלת 
העסקית,  בהתפתחותן 
ואין לי כל ספק כי חברות 
ישארו  אלו,  מודלים  יאמצו  שלא 

מאחור".
גלי שבד, משנה למנכ"ל, מנהלת 
ציינה:  ואסטרטגיה,  שיווק  אגף 
לענף  מציבים  אנו  "כחברה, 
סטנדרט גבוה במיוחד, תוך שאנו 
הפעילות  מעגלי  במגוון  עוסקים 
ומחויבות  בהקפדה  הנדרשים, 
וזוהי  לנו  החשובים  לערכים 

גאווה גדולה עבורנו להגיע להישג 
יוקרתי זה".

מגדל משיקה תוכנית 
לביטוח מרפאות 
ציבוריות ופרטיות

משיקה  לביטוח  חברה  מגדל 
לביטוח  ורחבה  חדשה  תכנית 
ופרטיות.  ציבוריות  מרפאות 

מקיף  כיסוי  מעניקה  התכנית 
אטרקטיביים  בתעריפים 

למגוון  מענה  ומציעה 
רחב של מרפאות כגון: 
פרטיות,  מרפאות 
מרפאות  ציבוריות, 

עור  נשים,  שיניים, 
ועיניים. 

נמסר, כי ברקע לתכנית 
עומדת הכרה בצורכיהם הייחודיים 
והבנת  המרפאות  בעלי  של 
כך,  שלהם.  הביטוחיים  הסיכונים 
המרפאות  לבעלי  מגדל  מעניקה 
בהשתתפויות  רחבה  תכנית 

המלצות  לצד  נמוכות  עצמיות 
בפוליסה  וגמישות  קבועות  מיגון 
לבחור  למצטרפים  המאפשרת 
לצרכיהם  בהתאם  הכיסויים  את 

ולחשיפתם לסיכונים ביטוחיים.
אפשרויות  כוללת  התוכנית 
לציוד  מקיפים  כיסויים  לרכישת 
שבר  לנזקי  לרבות  רפואי,  ומלאי 
וציוד אלקטרוני. בנוסף, הם  מכני 
במסגרת  הרחבות  ממגוון  ייהנו 
פרק הרכוש, ללא תוספת פרמיה. 

מנהל  נחום,  שלומי  לדברי 
כללי  ביטוח  חטיבת 
"כחברת  ביטוח:  במגדל 
אנו  מובילה,  ביטוח 
של  רחב  מגוון  מציעים 
שיאפשרו  שירותים 
של  לצידו  לעמוד  לנו 
בעלי  עבור  המבוטח. 
החשופים  המרפאות 
ומתוך  רבים  ביטוחיים  לסיכונים 
הייחודיים,  בצורכיהם  הכרה 
הביטוח  תכנית  את  השקנו 
רחב  מענה  שתציע  למרפאות 

למגוון המרפאות הקיימות".
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 יוסי מנור מונה לתפקיד יו"ר מטה אירופה 
ואוקיאניה בארגון M.D.R.T העולמי

זהו התפקיד הבכיר ביותר לנציג ישראלי במטה הארגון • נשיא הלשכה: ״זהו מינוי חשוב 
מאין כמותו שפותח דלת לסוכנות וסוכנים רבים״ < מערכת ״ביטוח ופיננסים״

כנשיא ס כיהן בעברו  מנור, אשר  יוסי  ו״ב 
לשכת סוכני הביטוח וחבר 29 שנה בארגון, 
נבחר פה אחד על ידי מטה הארגון העולמי 
ואוקיאניה  אירופה  של  האזורי  המטה  יו"ר  לתפקיד 
הישראלי  המינוי  זהו  העולמי.   M.D.R.T בארגון 

הבכיר ביותר בתולדות הארגון לנציג ישראלי.
אוקיאניה הוא אזור גאוגרפי המורכב מאוסטרליה, 
וניו  פולינזיה  החדשה,  גינאה  מלנזיה,  מיקרונזיה, 
זילנד ונחשב ליבשת הקטנה על פני כדור הארץ. 

M.D.R.T הינה התאחדות בינלאומית של סוכני 
סוכני  אלף  כ־50  ומונה  מצטיינים  חיים  ביטוח 
מ־66  מיותר  חברות   400 מעל  המייצגים  ביטוח, 

מדינות.
של   אזורי  המטה  פעילות  את  תחתיו  ירכז  מנור 
M.D.R.T במדינות האירופאיות ואוקיאניה החברות 
בארגון. מדובר בקידום משמעותי מבחינת מנור וגם 

מבחינת ישראל בארגון היוקרתי.
 M.D.R.T מנור: "המינוי מהווה הבעת אמון בחברי 
ישראל והנהגת הארגון. מי שמשקיע ומראה תוצאות, 
הסיכוי שלו להתקדם גדול יותר. אין ספק שהמינוי 
נוספים  לתפקידים  מבחינתי  משמעותי  קידום  הוא 

בארגון העולמי בשורה אחת עם הבכירים בארגון.
להנחלת  לפעול  מתחייב  אני  התפקיד  "במסגרת 
המדינות  ראשי  בקרב  אישית  מחויבות  עם  מנהיגות 
האירופאיות והאוקיאניות בארגון. דבר שיביא לגידול 
את  להחדיר  וכן  האזור,  בכל  הארגון  חברי  במספר 
החברים״,  בקרב  מדיה  וניו  בטכנולוגיה  השימוש 

מסביר מנור. 
 M.D.R.T של  הנבחר  היו"ר  חג'ג',  פיני  עו"ד 

מדובר  רבות,  שנים  יוסי  את  מכיר  "אני  ישראל: 
באיש מקצוע מהמעלה הראשונה ומעמודי התווך של 
ענף הביטוח בישראל ואני בטוח שזו רק תחנה בדרכו 

קדימה בצמרת הארגון". 
נשיא לשכת סוכני הביטוח, סו״ב ליאור רוזנפלד: 
ביותר  ראוי  מינוי  זהו  המינוי,  על  ליוסי  "ברכות 
לסוכנים  דלת  פותח  יוסי  כמותו.  מאין  וחשוב 
וסוכנות רבים שנושאים עיניים לתפקידים בכירים 
הבינלאומי  בארגון  ישראלית  ולנציגות  בארגון 
על  גם  נמנה  העובדה שהוא  נאמנה.  אותנו  ומייצג 
אותו  חושפת  הלשכה  לנשיא  המייעצת  הוועדה 
להביא  יכול  הוא  אותה  הלשכה  ופעילות  לעמדת 
רבה  הצלחה  לו  מאחל  אני  בחו”ל.  גם  ביטוי  לידי 

ועומד לצידו ולרשותו״.

ישראל ממשיכה להוביל
מנתונים שנאספו במטה ה־MDRT העולמי עולה 
במספר  ההובלה  על  לשמור  ממשיכה  ישראל  כי 

במהלך שנת  גם  באירופה  ביותר  הגדול  החברים 
2020 עם כ־140 חברים. הכנס העולמי הוירטואלי 
גם  סימולטני  בתרגום  ילווה  באוגוסט  שייפתח 
לשפה העברית. בנוסף לכך, כבר בשלב הרישום 
לכנס כעת, מופיע תרגום לעברית על מנת להקל 

על הנרשמים.
 MDRT הנהלת  חבר  בראל  בועז  סו"ב  לדברי 
פנסיוני  לביטוח  הוועדה  וחבר   )MCC( ישראל 
 Focus, special session בלשכה, הנאומים מה
sessions ומה־Main Platform יועברו לחברי 
MDRT בישראל במסגרת הכנס הווירטואלי תוך 
התאמתם לשעות הצפייה המקומיות בישראל: "על 
באוגוסט,  ה־3-7  בין  יערך  פורמלית  שהכנס  אף 
הוא יהיה זמין ונגיש בתשלום גם לחברי הארגון 
שטרם הספיקו לצפות בו, למשך שלושה שבועות 

נוספים לאחר סיומו, עד ה־28 באוגוסט״. 
לדבריו, ”במסגרת הבמה המרכזית המאופיינית 
בהרצאות אינסנטיב מעוררות השראה תנאם בין 
האמריקאי  בצבא  קצינה  ברבר,  דשאונה  היתר 
כמאמנת  כיום  שמשמשת  בעברה,  ארה״ב  ומיס 
עסקית, יזמית ונואמת עטורת פרסים בינלאומיים 

ומהמובילות והמבוקשות בעולם. 
״כמו כן, במהלך הכנס תובא להצבעה מועמדתו 
 MDRTה־ לנשיא  מבריטניה  גרין  איאן  של 
יהיה  הוא  לתפקיד,  ימונה  אכן  אם  העולמי. 
לנשיא ה־MDRT השלישי שימונה לתפקיד הרם 

מבריטניה ומחוץ לצפון אמריקה".

גם לאחר הקורונה
ניהל  המתקרב  הכנס  ולקראת  הקורונה  בצל 
מבכירי  גורדון,  טוני  עם  ארוכה  שיחה  בראל 
לצורך  לשעבר,  העולמי   MDRT ונשיא  הארגון 
החלפת רשמים בדבר המגמות והתמורות בדפוסי 

הפעילות בישראל ובעולם בעידן הקורונה. 
הולכת  הגלובלית  המצב  ומתמונת  ״משיחתנו 
ומתחדדת ההבנה בעולם כי בצל מגפת הקורונה 
וקונסיסטנטי  פרודוקטיבי  באופן  לנהל  ניתן 
הזום״,  טכנולגית  בסיס  על  לקוחות  עם  קשרים 

אומר בראל.
״אומנם עדיין רווחת בעולם התפיסה כי בשלב 
 )Prospect( המתוחל  הפיכת  לצורך  הראשוני 
למבוטח עדיפה פגישה פרונטלית ובלתי אמצעית, 
ואולם הקשר השוטף והתכוף עימו החל מהעמקת 
סל השירותים של הלקוח וכלה בשירותים השוטפים 
המוענקים לו יכולים להיעשות וירטואלית באופן 
יעיל ולשביעות רצונו של הלקוח. סביר כי מתודת 
זו הולכת להשתרש ולהתקבע גם בלאחר  עבודה 

המשבר העולמי, באופן אירוורסבילי״. Larry Brandt Photography :בראל ׀ צילום

מנור ׀ צילום: באדיבות המצולם

הכנס העולמי הוירטואלי 
שייפתח ב־3 באוגוסט ילווה 
בתרגום סימולטני גם לשפה 
העברית. בנוסף לכך, כבר 

 בשלב הרישום לכנס 
מופיע תרגום לעברית
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תקופה האחרונה מציבה מספר אתגרים ה
משמעותיים בפני קהילת סוכני הביטוח. 
המצב הכלכלי שמאופיין בצמיחת שיעור 
הבלתי מועסקים ואחוזי אבטלה גבוהים, מצמצם 
מכך  וכתוצאה  משמעותית  בצורה  ההכנסות  את 
מאוד  ירדו  בביטוחים  הקשורות  ההוצאות  גם 

ומכאן הפגיעה הישירה בהכנסות סוכני הביטוח.
צמצום  בהגנות,  הקשורות  פוליסות  ביטול 
והקטנת  לחו"ל  טיסות  הפחתת  רכבים,  רכישת 
כולנו  את  להוביל  חייבים  סחורות  של  הזמנה 
תמונת  למעשה  הוא  הביטוח  ומיד.  גדול  לשינוי 
הביטוח  סוכן  הישראלית,  הכלכלה  של  המראה 
הוא האיש הניצב בצומת שבין השקט הנפשי של 
האזרח לבין אי הוודאות והתנודתיות של חברות 

הביטוח והגופים הפיננסיים.
הקורונה,  במשבר  האם  אותי,  שואלים  רבים 
הפעילה  הרווחה  ועדת  של  תפקידה  השתנה 
לטובת כלל חברי לשכת סוכני הביטוח? התשובה 

היא – בהחלט.
על  הביטוח  חברות  מול  אל  מעורבות  הגברנו 
מנת לסייע לסוכני הביטוח בשעה זו. יצרנו מאגר 

והלוואות  מענקים  שיאפשרו  פיננסיים  גופים 
בתנאים מועדפים. העמדנו לרשות סוכני הביטוח 
בתנאים  שירותים  נותני  של  מקצועי  מאגר 
מנועי  לייצר  להם  לסייע  רצון  ומתוך  מועדפים 
צמיחה חדשים אל מול סביבה דינאמית ומשתנה 

כל הזמן.
ובדבקות  אישית  במעורבות  גדול  מאמין  אני 
את  אימצתי  האחרונה  בתקופה  ולכן  במטרה 
אהוד בנאי "אל תפחד,  השורה מתוך שירו של 
אתה לא לבד”. דווקא בימים שבהם בעלי עסקים 
מעניקים  אינם  והממשלה  שהמדינה  מרגישים 
את הביטחון הכלכלי והשקט הנפשי, החלטתי כי 

עלינו לעשות זאת.
ראשי  בראשה,  העומדים  הביטוח,  סוכני  לשכת 
למען  בעשייה  שמצוי  מי  וכל  והוועדות  המחוזות 
הכלל מפגינים בעת הזאת יותר אחדות ומגבירים 
מעורבות )ועושים זאת בצנעה וללא רצון לפרסום(.

אמורים  שהיו  הגופים  מצד  אכפתיות  בהיעדר 
לייצר לבעלי העסקים את השקט הנחוץ, בחרתי 
להוביל מהלך שבו כולנו כאחד נעמוד לצד סוכני 
שנדרש  מה  כל  ונעשה  בלשכה  החברים  הביטוח 

על מנת לסייע בידם לצלוח את המשבר הגלובלי 
והמקומי.

תנאים  יצירת  תומכת,  קהילה  של  חשיבותה 
ובחינת  כלכליים  עוגנים  מציאת  להצלחה, 
טעם  אין  השעה.  צו  היא  נוספות  אפשרויות 
אלא  סקטוריאלית  פוליטיקה  כרגע  לעשות 

לעשות חיבורים למען הכלל.
לו  שיש  שמרגיש  ביטוח  סוכן  כל  מזמין  אני 
באופן  אלי  לפנות  רגשית,  או  כלכלית  מצוקה 
אישי ואני מתחייב לסייע ככל הניתן ואף לגייס 
באופן  הלשכה  הנהגת  מקרב  שלי  השותפים  את 

דיסקרטי ומתוך נכונות לעזור ככל האפשר.
הוכח מחקרית כי מבנה קהילתי וחברתי תומך 
מצמצם תופעות כמו דיכאון, התמכרות, אלימות 

ואף מפחית שיעורי התאבדות.
מעולם לא נדרשנו למאמץ מסוג זה ואני קורא 
לכולם לתת כתף ולהירתם למאמץ משותף ועוד 
לאהבת  נדרשים  אנו  שבהם  הללו  בימים  יותר, 

חינם.
ניתן  והסוכנים.  הסוכנות  לרשותכם  זמין  אני 

ליצור עימי קשר בטלפון: 0544697070

 מגדל ביטוח תקדם את תחום ביטוחי 
הבריאות באמצעות קמפיין דיגיטל חדש 

הקמפיין, בהשקעה של כ־4 מיליון שקל, ידגיש את היתרון היחסי של החברה על פני המתחרים • בנוסף, 
פרופ' גבי ברבש יעמוד בראש פורום יועצים רופאים בכירים בשירות מגדל < רונית מורגנשטרן

״אתם לא לבד״
סו״ב מאיר רוטברג, יו״ר ועדת הרווחה בלשכה, על התקופה האחרונה שמציבה 

אתגרים משמעותיים בפני סוכני וסוכנות הביטוח - ואיך להתמודד עימם

חדשות הלשכה | 

אלה מ בימים  עולה  לביטוח  חברה  גדל 
ביטוח  למוצרי  נרחב  דיגיטל  בקמפיין 
בעיקר  מיועד  הקמפיין  שלה.  הבריאות 
לרשתות חברתיות, אפליקציות ואתרים מרכזיים, 
ההשקעה  היקף  טלוויזיה.  חסויות  לצד  זאת 

המוערכת בקמפיין עומד על 4 מיליון שקל. 
במסגרת הקמפיין יוצגו מוצרי ביטוח הבריאות 
של החברה, תוך הדגשת היתרון היחסי שלהם על 
פני המתחרים. המסר המרכזי שיועבר הוא שירות 
החברה.  מבוטחי  לכל  המיועד  מהירים  תורים 
אבחנתיות  לבדיקות  מהיר  תור  כולל  השירות 
הבדיקות,  לפענוח  מכן  ולאחר   ,CTו־  MRI כמו 
וכן תור מהיר לרופאים מומחים, כמו אורתופדים, 
קרדיולוגים, רופאי עור ועוד. זוהי נקודה כואבת 
במיוחד עבור מטופלים הנאלצים להמתין שבועות 

ארוכים ואף חודשים לקבלת שירותים אלה. 

נמסר כי לראשונה בענף הביטוח תור 
לרופא מומחה, מתוך רשימת רופאים 

רחבה שבהסדר, ייקבע בתוך שלושה 
לבדיקות  ותור  בלבד,  עסקים  ימי 
שירות  נותני  אצל  אבחנתיות 
עסקים.  ימי  שני  בתוך  שבהסדר 

לפענוח  החברה  מתחייבת  בנוסף, 
עסקים  ימי  שני  בתוך  הבדיקה 

נוספים. רשימת הרופאים המנתחים של 
וכוללת  בישראל  מהרחבות  היא  החברה 
הבכירים  מהמנתחים  מ־1,200  למעלה 

ביותר בארץ בפריסה ארצית רחבה.  
בנוסף, בערוצי הדיגיטל השונים יוצגו יתרונות 
בהם  החברה,  של  הבריאות  פוליסות  של  נוספים 
הכולל  למגדל  בלעדי  קונסיליום, שירות  שירות 
ליווי רפואי של פורום רופאים בכירים בראשות 

את  ילמד  הוא  ברבש.  גבי  פרופ' 
המבוטח  את  ילווה  הרפואי,  המקרה 
ביותר  הנכונה  הדרך  את  וימצא 
או  מורכבים  במצבים  לטיפול 
מחלה מתמשכת. כיסוי נוסף הוא 
היחיד  התרופות  לסל  התחייבות 
עצמית.  השתתפות  ללא  בענף 
בסל,  שאינן  תרופות  כולל  הכיסוי 

לרבות תרופות בהתאמה אישית. 
מנהל  רובינשטיין,  תומר  לדברי 
במגדל  וחדשנות  דיגיטל  שיווק,  תחום 
ביטוח: "מרבית המוצרים בשוק מתמקדים בהיקף 
התשלום בדיעבד על פרוצדורות רפואיות שכבר 
במוצרים  להתמקד  בחרנו  אנחנו  ואילו  בוצעו, 
שיסייעו ללקוח ברגע האמת, כאשר הוא הכי זקוק 

לטיפול או לייעוץ מהיר ככל האפשר".

רובינשטיין ׀ צילום: 
באדיבות מגדל

%20https://pe.cma.gov.il%20%0D
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התפתחות הסוכן במציאות משתנה
 האם המגמה של רכישת ביטוח ללא סוכן תתעצם או תצטמצם ואיך ניתן להשפיע 

על המצב < אלון אלבז

הביטוח ב סוכני  רוב  האחרונות  שנים 
מוצאים את עצמם במאבק שכבר לא ניתן 
להתעלם ממנו - המאבק על שימור וקיום 
מקצוע סוכן הביטוח. האיומים לא מפסיקים להגיע 
ומכל חזית אפשרית, וכעת, גם המגיפה העולמית 
שלא ידוע מתי תהיה מאחורינו, משפיעה על הענף.
כמה שלא יקומו להם אפליקציות וחברות ביטוח 
את  מאלצת  ישיר  באופן  ביטוח  מכירת  ישירות, 
הסוכנים למכור ביטוח במסלולים המוזלים ולוותר 
כדי  וזאת  הורגלו,  שאליה  העמלה  מרבית  על 

להצליח לעמוד בתחרות. 
קהל הצרכנים לרוב מוטעה ומעדיף לרכוש ביטוח 
זול יותר, מבלי לדעת את ההבדלים המשמעותיים 
בחבילה שרכש - לא קיים סוכן ביטוח שנאמן לו 

וילווה אותו בעת קרות מקרה ביטוח.
שינויים  עוברים  הביטוח  סוכני  זאת,  ובכל 
והתייעלות  מחדש  בארגון  והן  בטכנולוגיה  הן 
יכולת  גבול  קצה  יש  לזה  גם  אבל  מתמשכת, 
בפרט  המשרד  של  הכלכלית  ברווחיות  שתפגע 
ובכדאיות בכלל, שמחייבת כל הזמן חשיבה מחדש.
אם כן, אנחנו כבר במצב של קצה גבול היכולת, 

לשפל  הגיעו  כבר  המוזלים  במסלולים  העמלות 
מסוים  אחוז  אותו  לרדת.  לאן  עוד  אין  שממנו 
ביטוח ללא  רוכש  מהאוכלוסייה שבחוסר מודעות 
המרכזית  השאלה  מוצר.  אותו  שזה  וחושב  סוכן 
היא - האם אותו אחוז יישמר או יגדל עם השנים, 
בעיקר בגלל מצב כלכלי עולמי שיגרום לו לוותר 
ולהתפשר? גם מתוך הבנת ההבדלים? ואיך אפשר 

להשפיע על המגמה?.
יהיה  ואף רצוי שלסוכני הביטוח בישראל  כדאי 
אתר אינטרנט אחד - "אתר של הסוכנים" שבכל 
הראשונות  התוצאות  בין  יעלה  באינטרנט  חיפוש 
וידגיש את המשמעות והצורך של ביטוח עם סוכן. 
לביטוחים  בעיקר  סימולטורים,  בו  להציג  ניתן 
עלויות  מחירי  את  בדיוק  שמשקפים  המבוקשים, 
הביטוח ובמקביל הפניית לידים לפי אזור מגורים 
לפי  מהסוכנים  אחד  של  אקראית  בחירה  או 

פופולריות ודירוג הגולשים.
סוכן  ללא  ביטוח  שקונה  אוכלוסייה  אותה 
נמצאת כבר באינטרנט ולסוכנים אין שם נוכחות 
את  שהבינו  בודדות  סוכנויות  כמה  מלבד  כלל, 
לקדם  מאמצים  והשקיעו  החדשים  המשחק  כללי 

החברות  מול  הוגן  קרב  באמת  לא  זה  עצמן.  את 
הישירות. אין ייצוג כלל לקבוצה גדולה מאוד של 
טובים בשוק שהם חלק בלתי  הכי  אנשי המקצוע 

נפרד מכיסוי ביטוחי.
תוכנת  בפיתוח  שמתמקד  תוכנה  כבית  אנחנו 
סירה  באותה  נמצאים  ביטוח  למשרדי  ניהול 
יתרום  אשר  גורם  כל  עם  פעולה  לשתף  ומוכנים 
למודעות  תביא  אשר  טכנולוגית,  בדרך  לעניין 
רחבה יותר בציבור לגבי רכישת ביטוח באמצעות 
את  יש  תוכנה  בית  לכל  ומיומן.  מקצועי  סוכן 
צריכים  התוכנה  בתי  וגם  שלו  והכלים  היתרונות 
לשלב כוחות, לדחוק הצידה את הישירים, ויש לנו 

את כל הכלים לעשות זאת.
אני בטוח שיש עוד הרבה מה לעשות בעניין ולא 
רק טכנולוגית, אבל בצד הזה אנחנו בתי התוכנה 
נצא  אנחנו  גם  דבר  של  בסופו  לתרום.  יכולים 
מורווחים ונגרום ללקוחות שלנו לשמור על יציבות 

כלכלית לאורך שנים.

מערכות  א.  אלוני  חברת  בעל  הוא  הכותב 
מידע בע"מ

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

https://bit.ly/2WIo0ex


נבדקנו 
ונמצאנו חיוביים
 נבחרנו על ידי רשות שוק ההון לחברה שהכי באה 
לקראת המבוטחים שלה בתקופת משבר הקורונה.

אז סוכנים יקרים, הזכייה שלנו היא הזכייה שלכם, 
תודה על המאמץ והשותפות בדרך!

ותזכרו, אולי יש לך ביטוח, אבל אין לך הראל.

"חברת הראל נמצאה 
כסולידרית מכולן"

22.7.2020

הראל

הכי טוב

מדד הסולידריות, בסולם של 0 עד 8 )הכי טוב(
הראל מובילה

הכי גרוע

6.25

86420

כלל
שומרה 5.5

ליברה 5.25

שלמה 5.25

ביטוח ישיר 5
הכשרה 5

ווישור 5
הפניקס 4.75

איילון 4

מנורה 4

שירביט 4

ביטוח חקלאי
מגדל

3.75
3.25

AIG 5

6

מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
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 מהלכים חדשים: פעילות הוועדה 
הבין דורית 

סו"ב ציפי וילצ'ינסקי, חברת הוועדה, מסבירה מהם הפעילויות שיש לערוך על מנת 
לפתח גאווה מקצועית, ליצור שיתופי פעולה, ולהגן על מעמד הסוכנים

ומסועף ע מורכב  ענף  הוא  הביטוח  נף 
שכולל בחובו רגולציה אינסופית. אנחנו 
חדשות  ושינויים  עדכונים  מקבלים 
רשות  חוזרי  מ־300  למעלה  לדוגמה:  לבקרים, 

בשנת 2018.
הזמן,  כל  דואגים להתעדכן  הסוכנים  רובם של 
ידי הלשכה,  על  או  באופן פרטי  הדרכות  לעבור 
על ידי חברות הביטוח )בדרך כלל הדרכות סביב 
בתחום  מאמרים  לקרוא  חדשים(,  מוצרים  השקת 
ולהתאים את עצמם ואת צוות ומערכות המשרד 

לשינויים הרבים בענף. 
רוצים  סוכנות  או  סוכן  כל  לא  זאת,  עם  יחד 
את  ולדעת  ללמוד  לשלוט,  להכיר,  ומעוניינים 
כל תחומי הביטוח. הענף כולל בתוכו התמחויות 
רבות, בינהן פרישה, פנסיה, אלמנטר, ימי, נסיעות, 
ועוד. אצל רופאים, למשל, מתפתחת התמקצעות 
אלא  אורתופד,  עוד  לא  ספציפיים,  בתחומים 
מגמה  ברכים.  או  תחתון  שדרה  בעמוד  מתמחה 
דומה קיימת גם אצל עורכי דין ובעלי מקצועות 

חופשיים נוספים. 
כיום, בעיצומו של משבר הקורונה, המגמה כבר 
מורכבת  מההתמחויות  אחת  כל  אלינו.  הגיעה 
הפתרון  את  מנת לתת  על  בה  צורך לשלוט  ויש 
פעם  לא  תחום,  בכל  כמו  ללקוח.  ביותר  המהימן 
חיים  ביטוח  עורך  הוא  וגם,  גם  צריך  הלקוח 
למשכנתה וצריך גם ביטוח מבנה; המעסיק מבצע 
לעסק,  ביטוח  גם  וצריך  לעובדיו  פנסיוני  הסדר 
אחריות מקצועית, אחריות מוצר; לקוח פרט צריך 
ביטוח לרכב לדירה  גם  בריאות פרטי אך  ביטוח 

ולתכולה; עובד שפורש צריך גם טיפול במיסוי.
אנחנו נתקלים כל העת בצורך של הלקוח ולא 
ברוב  המקיף.  המענה  את  לו  לתת  יכולים  תמיד 
המקרים ציפיית הלקוח היא שאם אנו לא בקיאים 
בתחום מסוים, לפחות נוכל להמליץ לו על מומחה 
בתחום שיסגור לו את המעגל וייתן לו את הפתרון 

המקצועי. 
של  הצורך  את  זיהתה  דורית  הבין  הוועדה 
גם  כי  והבינה  המבוטחים  של  ובעיקר  הסוכנים 
סוכני  את  יפגשו  ולא  כמעט  א'  סוכני  בכנסים 
להגביר  למטרה  לה  שמה  ולכן  ג'  סוכני  ואת  ב' 
פעילות בתחום, בנוסף לשאר פעילותיה ועיסוקיה 

שהיו עד היום. 
חלק ממטרות הוועדה הן לאתר סוכנים העוסקים 
בפעילות  השלמה  וצריכים  מסוימת  בפעילות 
לתת  כדי  יותר  טובה  היכרות  לצורך  אם  אחרת, 
מענה ללקוחות ואם לצורך שיתוף פעולה עסקי. 

סוכני הביטוח הם הכוח האמיתי שמזיז את הענף, 
היכולת  בעלי  הידע,  בעל  המקצועי,  הכוח  הם 

צרכי  של  והמלאה  הרחבה  התמונה  את  לראות 
הלקוח. אנחנו כסוכני ביטוח חייבים לשתף פעולה 

יחד, הן מסיבות כלכליות גרידא, והן לצורך הנעת 
הענף להתמקצעות. ככל שנשכיל לעשות זאת - 
החברות  של  השתלטותן  ונמנע  הלקוח  עם  נטיב 
הישירות  המחלקות  של  המוקדנים  הישירות, 

וחברות האשראי על הלקוחות. 
רק אנחנו יכולים לתת את המענה כאנשי מקצוע 
בשל התמחותנו ויכולת ראיית התמונה הכוללת. 
חברת  נציג של  או  הביטוח  חברת  מוקדן של  אף 
לתת  יוכלו  לא  ישירה  ביטוח  חברת  ואף  אשראי 

את הפתרון הנכון. 
גם מערכת טכנולוגית או מוכר לא יוכלו לתת 
כי  יכול לתת  את הערך האמיתי שאיש המקצוע 

הוא "נושם" את הענף. 
לביצוע  ולחבור  האגו  על  לוותר  שלנו  היכולת 
פרויקטים משותפים היא קריטית לצורך שמירת 
והגדלת  המשך התמקצעות  המקצוע שלנו.  כבוד 
הרווחיות אם לצורך פרגון לאיש מקצוע איכותי 
ואמין, חלק מנטוורקרינג או אופציה לרווח נוסף 
כאשר המטרה הכוללת היא יצירת ענף טוב יותר, 
מקצועי יותר שלא מתבסס רק על המחיר הסופי 
שנותן  איכותי  ענף  אלא  ללקוח,  ביותר  הזול 
ללקוח,  ואיכותיים  אמיתיים  טובים,  פתרונות 

ובעיקר שיכול לעמוד לצידו בעת משבר.
עם  להיפגש  היתר,  בין  הם,  הוועדה  תפקידי 
הסוכנים הצעירים והמבוגרים, להבין את היכולות 
בין  לחבר   , ראשוני  סינון  לבצע  המקצועיות, 
ונוקשים,  מובנים  לקריטריונים  בהתאם  סוכנים 
לחזק את הידע המקצועי, להעביר הדרכות, לתת 
בין  ולהפגיש  ומקצועית  אישית  ותמיכה  ליווי 
הסוכנים ובעיקר לייצר לנו, ללקוחות ולענף, את 

הכבוד הראוי לו ולשמור עליו ועלינו.
הוועדה הבין דורית היא אחת החשובות עבורנו 
אותנו  לשתף  מוזמנים  אתם  עתידנו.  ועבור 

ברעיונות נוספים, אנחנו כאן לרשותכם.

דורית  הבין  הוועדה  חברת  הינה  הכותבת 
בלשכה    

 shutterstock :חבירה לפרויקטים משותפים היא קריטית ליצירת ענף מקצועי יותר | צילום
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רק אנחנו, הסוכנים, יכולים 
לתת את המענה האישי 

והמקצועי בשל היכולת לראות 
את התמונה הכוללת



מרצים:
שני זבולוני - יועצת משכנתאות, בעלת חברת ייעוץ למשכנתאות

רן גולדברג - מרצה ומכשיר יועצים בתחום ייעוץ משכנתאות

בקורס יילמדו 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

על פי התקנות העדכניות של משרד הבריאות, ניתן ללמוד בֶּכיתה עד 50 איש.
הלשכה החליטה לסגור הרשמה עד 25 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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"ואם לא בא לי לתקן את הרכב?"
עו"ד עדי בן אברהם בוחן האם מבוטח בביטוח רכב מקיף חייב לתקן 

את רכבו כדי להיות זכאי לפיצוי מחברת הביטוח 

המשפט ב בית  של  לפתחו  שהגיע  מקרה 
 6,020 סך  על  כספית  תביעה  התבררה 
התביעה,  בכתב  הנטען  פי  על  שקל. 
המבוטחת נהגה ברכבה עת שאוטובוס סטה ופגע 
בחלקו האחורי של הרכב שלה. המבוטחת דיווחה 
לחברת  פנתה  ואף  הביטוח  לסוכנות  התאונה  על 
את  לאתר  יכולה  שאינה  שהשיבה  האוטובוסים 

הנהג הרלוונטי. 
משכך תבעה המבוטחת את פוליסת המקיף של 
פי טענת המבוטחת,  נזקיה. אלא שעל  רכבה על 
נמסר לה כי עליה לתקן את הנזקים על מנת לקבל 
פיצוי מחברת הביטוח ועליה להוכיח בקבלות את 

התיקון שבוצע. 
המבוטחת הגישה תביעה לבית המשפט. 

שלוש דרכי פיצוי
בכתב ההגנה טענה חברת הביטוח וסוכנות הביטוח 
כי דין התביעה להדחות, שהרי המבוטחת מתעלמת 
מלשון הפוליסה הקובעת כי חברת הביטוח יכולה 
על פי שיקול דעתה לבחור את אופן הפיצוי: לתקן 
או לשלם  ניזוק, להחליף  הרכב המבוטח אשר  את 
במזומן את ערך הנזק. משכך, הוראות הפוליסה לא 

מאפשרות מצב בו המבוטח לא יתקן את רכבו. 
בתחילת  הבהיר  בסוגיה  דן  אשר  המשפט  בית 
פסק דינו כי המחלוקת אינה על עצם התאונה, כי 
לפצות  מחוייבת  הביטוח  חברת  האם  בשאלה  אם 
לא  המבוטחת  אם  גם  נזקיה,  על  המבוטחת  את 
מעוניינת לתקן את הנזק שנגרם לרכבה, או שהיא 
יכולה להתנער מחובת הפיצוי מאחר שלא הוצגו 

קבלות על התיקון.  

כאמור, על פי הפוליסה, לחברת הביטוח שלוש 
דרכי פיצוי: תשלום ערך הנזק או האובדן במזומן; 
ואיכות דומים  תיקון הרכב; החלפתו ברכב מסוג 

או החלפת חלק ממנו.
שעל  כך  על  מלמדת  אינה  התיקון  חלופת 
המבוטחת לתקן את הרכב, אלא כי לחברת הביטוח 

עומדת הזכות לתקן את הרכב. הטענה של חברת 
פיצוי  להתנות  הזכות  לה  עומדת  לפיה  הביטוח 
המבוטח,  הרכב  של  תיקון  לביצוע  בכפוף  כספי, 

אינה עולה בקנה אחד עם תנאי הפוליסה.  

לא חייבים לתקן
אינו  ניזוק  אשר  אדם  כי  מוסיף  המשפט  בית 
חייב לתקן את נזקו כדי לזכות לפיצוי על ידי מי 
אם  לבחון  מקום  ואין   , לו  לזנק שנגרם  שאחראי 

הוציא הוצאה לתיקון הנזק אם לאו.  
עקרונית  ל"הכרעה  מתייחס  אף  המשפט  בית 

שלא  ברכב  ערך  וירידת  מע"מ  תשלום  בעניין 
תוקן - טיוטה" אשר פורסמה על ידי רשות שוק 
ביטוח  חברות  על  כי  בבירור  עולה  ממנה  ההון 
ביצעו  לא  הם  אם  גם  למבוטחים  פיצוי  לשלם 
בפועל תיקון לרכב. )"לאור זאת, הכרעתנו הינה 
נזקיו  ג' תובע את  כי במקרה שבו מבוטח או צד 

הישירים בגין תיקון הרכב והחברה אינה דוחה את 
תביעתו, עליה לשלם לו תגמולי ביטוח הכוללים, 
בין היתר, את ירידת הערך של הרכב ואת מס ערך 
מוסף החל בעניין )ובתנאי שאינו זכאי בניכוי מס 
תשומות(, זאת גם אם לא תיקן את רכבו בפועל"(.
בית המשפט אף מציין כי פוליסת ביטוח הינה חוזה 
אשר נחתם בין שני צדדים ויש לבחון את התנהלות 
הצדדים בקיום בחוזה בדרך מקובלת ובתום לב, ולכן 
אכן עומדת לזכות חברת הביטוח היכולת לקבוע את 
אופן השיפוי של המבוטחת אך אין הזכות הזו שוללת 

את חובתה לבחור דרך שיפוי בתום לב. 
חברת הביטוח טענה כי יכול וקיים נזק בטיחותי 
ברכב של המבוטחת ולכן יתכן כי אי התיקון יוביל 
לתאונה, ומשכך יש צורך בתיקון הנזק. אלא שבית 
המשפט קובע כי אין מדובר על צידוק סביר לחיוב 
המבוטחת בתיקון הרכב הואיל ומאופי הנזק, כפי 
ופחחות  צבע  נזק  על  מדובר  שהשמאי,  שהעריך 
נזק  וקיים  יכול  כי  הוכיחה  לא  הביטוח  וחברת 

בטיחותי המצריך תיקון.  
את  לתקן  חובה  אין  כי  ומדגיש  שב  המשפט  בית 
הנזק בפועל כדי לקבל פיצוי ואף מדגיש כי לאור 
עמדת רשות שוק ההון ופסיקה שדנה במקרים דומים, 
ובהעדר חוו"ד נגדית בדבר הנזקים, הוא מחייב את 

חברת הביטוח לשלם לתובעת את מלוא נזקיה. 
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
ביטוח

חלופת התיקון אינה מלמדת על כך שעל המבוטחת לתקן את 
הרכב, אלא כי לחברת הביטוח עומדת הזכות לתקן את הרכב. 

הטענה של חברת הביטוח לפיה עומדת לה הזכות להתנות 
פיצוי כספי, בכפוף לביצוע תיקון של הרכב המבוטח, אינה 

עולה בקנה אחד עם תנאי הפוליסה
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shutterstock :האוטובוס סטה ופגע ברכבה של המבוטחת | צילום
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סוכן א כל  לפנות  יכול  האתיקה  ועדת  ל 
חבר  שאינו  ובין  לשכה  חבר  שהוא  בין 
לשכה  חבר  שאינו  ביטוח  סוכן  לשכה. 
שעליו הוגשה תלונה/פניה/בקשה צריך להביע את 
הסכמתו לעמוד מול ועדת האתיקה, וכן באפשרותו 
ביטוח  לסוכן  בקשר  תלונה/פניה/בקשה  להגיש 
חבר לשכה, אך דיון בבקשתו כרוך בתשלום כספי.

בקשה  או  תלונה  בכל  תדון  לא  האתיקה  ועדת 
על  לממונה  גם  הוגשה  ובמקביל  אליה  שהוגשה 
שוק ההון, לבית המשפט, משטרת ישראל, חברת 
בו  במקרה  תדון  הוועדה  דין.  לעורך  או  ביטוח 
הסתיימה הבדיקה של הגוף אליו פנה סוכן הביטוח 
המלין וניתנה החלטה בנושא. סוכן הביטוח המלין 
יגיש את תלונתו לוועדה יחד עם ההחלטה שניתנה 
בעניינו ואז תחליט הוועדה האם הייתה עבירה או 
חריגה מתקנון האתיקה של לשכת סוכני הביטוח, 

והאם לדון או לא לדון בנושא.  
את  לייצג  רשאים  והנילון  המלין  הביטוח  סוכן 
שירותיו  את  לשכור  או  בוועדה  דיון  בכל  עצמם 
של עורך דין, בצרוף ייפוי כוח מטעם עורך הדין. 

הכתובת למשלוח מייל ובו תלונה או בקשה אל 
 vadot@insurance.org.il :ועדת האתיקה

ליו"ר  או  האתיקה  ועדת  לחבר  פניה  תהיה  לא 

בנושא דיון שמתנהל בוועדת האתיקה, או ניסיון 
האתיקה,  ועדת  החלטות  על  והשפעה  התערבות 

ואין זה משנה באיזה דיון מדובר. 

shutterstock :צילום | 

ניסיון התערבות או השפעה על 
החלטות ועדת האתיקה – אסורים

לאור פניות רבות אל ועדת האתיקה בתקופה האחרונה, סו"ב אבי קנול, יו"ר הוועדה, 
מסביר מהם תחומי פעילות ואחריות הוועדה, ואיך ניתן לפנות אליה

מגזין הקורסים
המכללה

לפיננסים וביטוח
כל הקורסים וההשתלמויות במקום אחד!

חדש!

לקבלת מגזין הקורסים מידי שבוע ישירות למייל - לחצו כאן

לחצו
כאן!

mailto:vadot%40insurance.org.il?subject=
https://bit.ly/2YOFV5v
https://bit.ly/2ZQWoGK
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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

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

פגישה ופרטים נוספים, ניתן להתקשר לדוד בטלפון  
 052-6533382

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

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

סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש תיקי 
ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות מובטחת 

לפרטים: haybit@haybit.co.il נייד: 0542144567
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 דוד ליפקיןביטוח בעולם

נוטשים את המשרד: המבטחים 
מעדיפים השקעה במרכזים 

לוגיסטיים 

של מ ההשקעות  במדיניות  הפך 
העולם.  ברחבי  הביטוח  חברות 
במחסנים  להשקיע  מעדיפים  המבטחים 
ההשקעה  פני  על  לוגיסטיים  ובמרכזים 
יותר  מסוכנת  שהפכה  משרדים  בבנייני 
של  המגמה  בשל  זאת  הקורונה.  בתקופת 

מעבר לעבודה מהבית.
בחברות הביטוח מבצעים בחינה מחודשת 
כספי  של  ההשקעות  אסטרטגית  של 

פרמיות ביטוחי החיים. הסגר עקב מגפת הקורונה העביר חברות רבות לעבודה מהבית 
ולבחינה מחדש של צרכי המשרדים לעבודה שוטפת. מגפת הקורונה הגבירה את הביקוש 

לשטחי מחסנים ומרכזים לוגיסטיים לרכישות און־ליין במקום הגעה לקניונים.
ההשקעות.  באסטרגיית  שינוי  לבצע  הביטוח  חברות  על  מקשה  הקורונה  מגפת  אולם, 
קשה עתה להתיר חוזי שכירות של משרדים וקניונים כדי להעביר את הכסף להשקעה 

במחסנים ובמרכזים לוגיסטיים.

מחקר של אליאנץ’ 
קובע: הגיבוי של 

 סוכני הביטוח הוא 
רב ערך

חקר של חברת הביטוח הגרמנית אליאנץ’ מ
ציי הרכב של  קובע ששני שליש ממנהלי 
שהגיבוי  סבורים  בבריטניה  הגדולות  החברות 
מול  בתביעותיהם  בטיפול  הביטוח  סוכני  של 
חברות הביטוח הוא רב ערך ומבטיח טיפול מהיר 

בתביעות הפיצוי.
של  המחקר  מכון  ידי  על  בוצע  אשר  המחקר 
אליאנץ’ מצא שיותר ממחצית ממנהלי ציי הרכב 
שנסקרו מאמינים שהיו קורבנות של מעשי הונאה. 
59% מהמנהלים סבורים שנפגעו ישירות ממעשה 
הייתה  שחברתם  גורסים  ש־36%  בעוד  הונאה, 
ציי  ממנהלי  רבע  ואילו  הונאה.  למעשה  קורבן 

הרכב חושדים שהם היו יעד למעשה הונאה. 

מרכז לוגיסטי. הפך להשקעה נדל״נית משתלמת

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
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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