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 נשיא הלשכה רוזנפלד
  לחברות הביטוח: 

 "אתן מפלות 
בניגוד לחוק"

רוזנפלד פונה במכתב 
למנכ"לי חברות הביטוח 

בעקבות הפרסומים כי הן 
אינן מאפשרות עריכת 

ביטוח נסיעות חו"ל לכ־40% 
מהאוכלוסיה • הלשכה 

מאיימת לפעול להגשת 
הצעת חוק שתמנע את 

האפליה < עמ' 2
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לחברות ל פנתה  הביטוח  סוכני  שכת 
והפניקס,  הראל  כלל,  שירביט,  הביטוח 
בעקבות הפרסומים כי אינן מבטחות בני 

60 ומעלה בטיסות בעקבות הקורונה. 
כותב  החברות,  מנכ"לי  אל  שהופנה  במכתב 
"בחברתכם  רוזנפלד:  ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא 
לא  לפיה  חיתומית  החלטה  לכאורה  התקבלה 
לאזרחי  לחו"ל  נסיעות  ביטוח  מכירת  תאפשרו 

מדינת ישראל שגילם הוא 60 ומעלה.
בצורה  מבהירים  הביטוח,  סוכני  בלשכת  "אנו 
אפליה,  זו  בהתנהלות  רואים  אנו  כי  מפורשת 
בשירותים  במוצרים,  אפליה  איסור  לחוק  בניגוד 
ציבוריים,  ולמקומות  בידור  למקומות  ובכניסה 
ראויה  שאינה  מקוממת  באפליה  מדובר  שהרי 
הצדקה  כל  ללא  גיל  בסיס  על  מידתית,  ואינה 
בגוף  עסקינן  כאשר  וחומר  קל  נימוק.  כל  וללא 

הפועל תחת רישיון מדינת ישראל.
"יתרה מכך, אין כל נימוק ענייני או הסבר מלבד 
החלטה שרירותית ללא כל בחינה וקביעת שיעור 
הסיכון ותמחורו באמצעות פרמיה סבירה. נדמה כי 
חברות הביטוח, בהחלטה תמוהה עד מאוד בעיננו, 
מחליטות שלא לאפשר כיסוי ביטוחי למעל 40% 
מתושבי מדינת ישראל אשר נותרו ללא אפשרות 
לצאת את הארץ עם פתיחת השמיים על לא עוול 

בכפם".

הפרסומים לא הוכחשו
התייחסות  את  לקבל  ביקש  הלשכה  נשיא 
החברות ולהבין אם יש אמת בפרסום "וזאת לנוכח 
העובדה שלא ראיתי שום הכחשה לפרסומים אלו 
סוכני  לשכת  עמדת  את  להבהיר  לנכון  ומצאתי 
והוסיף  רוזנפלד  כתב  זה",  חשוב  בנושא  הביטוח 
יכול  הציבור  שאין  גזירה  זוהי  כי  היא  "עמדתנו 
לעמוד בה. מדיניות ביטוחית של הפקרת הציבור 
בגיל השלישי והרביעי תביא לתוצאה של חסימת 
שערי ישראל בפני כל מי שאיננו צעיר מגיל 60 
או חלילה שמי שבשל עיסוקיו, בשל משפחתו או 
בשל אילוצים אחרים עליו לעזוב את הארץ יעשה 
להצטייד  אפשרות  שום  ללא  כבד  בחשש  זאת 
על  כבד  נטל  מטיל  שהוא  תוך  מתאים  בביטוח 

משפחתו".
סו"ב רוזנפלד כותב כי נכון לעכשיו לא נודע 
ועל ממצאים ברורים  לו על מחקר קליני מקיף 

הביטוח  תעריפי  את  לשנות  ניתן  שבגינם 
לנוסעים מעל גיל 60 המבקשים לצאת את הארץ. 
לה  שאין  החלטה  זוהי  כאלו  מחקרים  "בהיעדר 

מקום בחברה מודרנית בה אנו שואפים לערבות 
הן  אפליה,  בהעדר  ביטוחית  ולקידמה  הדדית 
בעלי  אוכלוסיות  מוחלשות,  אוכלוסיות  לגבי 

מוגבלות ובכלל.
"בעת הזו, דווקא על חברות הביטוח, להביא את 
להיחלצות  אור,  קרן  ולהיות  ביטוי,  לידי  עצמן 
מהמשבר ולעודד את פתיחת השמיים, תוך הענקת 
ותוך  האוכלוסייה  לכלל  מתאים  ביטוחי  כיסוי 
לקיחת שיקולים עסקיים בצורה מחושבת וסבירה.
הציבור  לימין  עומדת  הביטוח  סוכני  "לשכת 
וקוראת למצוא פתרון שיאפשר לבני ה־60 ומעלה 
לרכוש ביטוח נסיעות תוך תמחור נכון המשקף את 
רמת החשיפה של החברה ולמנוע סלקציה מיותרת 
ומפלה, ואם יתברר כי אכן יש ממש בפרסום, אנו 
נפעל לקדם הצעת חוק אשר תמנע התנהלות בה 
גוף בעל רישיון 'מבטח' אשר ניתן לו על פי חוק, 
פועל באופן המפלה מבוטחים שכל חטאם שגילם 

עולה על גיל 60", מסכם נשיא הלשכה.

רוזנפלד: "חסימת בני 60 ומעלה בביטוח 
נסיעות לחו"ל היא אפליה בניגוד לחוק"

במכתב שהופנה אל מנכ"לי חברות הביטוח כותב נשיא הלשכה כי על פי הפרסומים החברות 
לא מאפשרות ביטוח נסיעות חו"ל למעל 40% מתושבי המדינה < רונית מורגנשטרן
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נשיא הלשכה: "אם יתברר כי 
אכן יש ממש בפרסום, אנו 

נפעל לקדם הצעת חוק אשר 
תמנע התנהלות בה גוף בעל 

רישיון 'מבטח' אשר ניתן 
לו על פי חוק, פועל באופן 
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ברת פספורטכארד החלה לשווק ב־10 ח
באוגוסט את פוליסת הנסיעות לחו"ל 
שלה שכוללת כיסוי לקורונה. החברה 
מכרה  שלא  חודשים  לאחר  לפעילות  חוזרת 

פוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל.
תעניק  החדשה  "הפוליסה  כי  נמסר  מהחברה 
בנגיף  הידבקות  של  במקרה  מלא  רפואי  כיסוי 
תכסה  הפוליסה  לכך,  בנוסף   .COVID19ה־
מענה  עבורם  שנדרש  נוספים  ביטוחיים  תרחישים 
הוצאות  כיסוי  כדוגמת:  הנגיף  בעקבות התפשטות 
בחו"ל,  לבידוד  מדרישה  כתוצאה  שהות  הארכת 
סגר,  בעקבות  הנסיעה  במהלך  הוצאות  הפסד 
ביטול נסיעה כתוצאה מהדבקות בנגיף או אשפוז, 
שירותי טלמדיסין מטעם רופאים מורשים במדינת 
מרשמים  והנפקת  רפואי  טיפול  שיאפשרו  היעד 
למרפאה/ שבהגעה  הסיכון  ללא   – המלון  מחדר 
חדר מיון )השירות זמין בארה״ב, באיחוד האירופאי, 
כרטיס  וישראל(.  אמריקה  דרום  רוסיה,  תאילנד, 
הפספורטכארד ישמש לתשלום ההוצאות הרפואיות 
וכן לתשלום קצבה יומית לנוסעים שנדרשו לבידוד 

ונאלצו להאריך את שהייתם".

תמחור דיפרנציאלי
עיון בטבלת התעריפים מגלה שהביטוח, שבעבר 
קבועה,  תעריפים  טבלת  פי  על  נקבע  מחירו 
מתומחר כעת באופן דיפרנציאלי, בהתאם למדינת 
היעד ולמצבו הבריאותי של הנוסע. הטסים לחו"ל 
יוכלו לרכוש את ביטוח הנסיעות החל מחודש לפני 
התמחור  יקבע  אז  הטיסה,  לפני  יום  ועד  הנסיעה 

בהתאם למצב התחלואה הנוכחי במדינת היעד.
של  נסיעה  לתקופות  זה  בשלב  מוגבל  הביטוח 
המוגדרות  מדינות  בין  משתנה  מחירו  יום.   30 עד 
מדינות  ובין  נמוך  בהן  התחלואה  שמצב  ירוקות, 
וההסתברות  חמור  בהן  התחלואה  שמצב  אדומות, 
ביטוח  יימכר  לא  גבוהה.  עד  בינונית  להידבקות 
תפעיל  כך,  לצורך  "שחורות".  המוגדרות  למדינות 

מצב  את  שינטר   24/7 וניטור  בקרה  מערך  החברה 
התפשטות הנגיף ברחבי העולם ובמידת הצורך אף 
תתריע בפני המבוטח באם המדינה בה נמצא צפויה 
ממנה  לצאת  שיוכל  מנת  על  גבולותיה  את  לסגור 
בתאום  למבוטחיה  תסייע  החברה  מועד.  מבעוד 
לצרכים  בהתאם  קרקע  ובשרותי  טיסות  והזמנת 

המשתנים. 
כאשר  צבעים,  לפי  מחולקות  היעד  מדינות 
נמוכה,  סיכון  רמת  בעלות  הן  ירוקות  מדינות 
נמוכה־ סיכון  ברמת  הן  וכתומות  צהובות  מדינות 
בינונית אך יכולות לשנות כיוון בתוך ימים ספורים 
הסיכון  שרמת  כאלה  הן  אדומות  מדינות  ואילו 
גבוהה ונסיעות אליהן ייבחנו באופן פרטני. כאמור, 
גבוהה  סיכון  ברמת  מדינות  הן  שחורות  מדינות 

במיוחד והחברה לא תמכור ביטוח למדינות אלו.
כך לדוגמה, מדינות ירוקות נכון למועד פרסום 

וייטנאם,  טורקיה,  גרמניה,  קפריסין,  הן:  הכתבה 
פיליפינים ותאילנד; מדינות אדומות: ארגנטינה, 
שחורות:  מדינות  פנמה;  מולדובה,  בוליביה, 

אוקראינה, ארה"ב, ברזיל.
לקפריסין  שנוסע  למשל,   ,30 בגיל  בריא  נוסע 
- מדינה ירוקה - ישלם כ־4 דולרים ליום לביטוח 
בנגיף  הקשורות  רפואיות  הוצאות  כולל  בסיסי, 
וביטול  כבודה  כולל  )לא  וחילוץ  איתור  הקורונה, 
טיסה(. הביטוח הבסיסי לפני הקורונה הסתכם לאותו 
– כלומר, התייקרות של  ליום  דולרים  ב־2.6  נוסע 
לארגנטינה,  לטוס  שמבקש  נוסע  אותו  כ־54%. 
למשל, שהיום נחשבת למדינה אדומה - ישלם כ־12 
דולרים   2.6 לעומת  הביטוח,  אותו  על  ליום  דולר 
 5 פי  כמעט   – כאמור  הקורונה,  שלפני  במחירון 
יותר  עוד  מתייקרים  התעריפים  הקודם.  מהמחירון 
ככל שהגיל עולה בהתאם למצבו הרפואי של הנוסע.

גילאי 60־69 יידרשו לחיתום קפדני:
פלוס   70 גילאי  שעבר,  בשבוע  שפרסמנו  כפי 
זה לקנות ביטוח נסיעות לחו"ל  יוכלו בשלב  לא 
בפספורטכארד. גילאי 60־69 יוכלו לרכוש כיסוי 
קפדני  חיתום  בהליך  יחויבו  הם  אך  זה,  לביטוח 
הכולל המצאת מסמכים רפואיים. תהליך החיתום 
יבוסס על גורמי הסיכון בהם גיל ומחלות רקע כפי 

שקבע משרד הבריאות.
בתעריפון  "המחירים  כי  נמסר  מפספורטכארד 
הסיכון  לרמת  בהתאם  דיפרנציאליים  הם  החדש 
עת,  בכל  להשתנות  שיכולה  היעד,  מדינת  של 
והם מגלמים את הסיכון שלא היה קיים בתעריפון 

הקודם".

אפקט הקורונה: התייקרות משמעותית 
בתעריפי הפוליסה של פספורטכארד

מדובר על התייקרות של עשרות ומאות אחוזים • צעיר בריא בן 30 שירצה לנסוע לארגנטינה )מדינה 
אדומה( לשבועיים, ישלם על הביטוח הבסיסי כ־170 דולר  < רונית מורגנשטרן

תעריפון הפוליסה החדשה של פספורטכארד

      

            

            

            

            

            

 

בסיס רפואי מגפה
התעריף ליום ביטוח משתנה בהתאם לצבע המדינה, לפי מצב התחלואה בקורונה ובמועד הרכישה. ניתן לבדוק את 

סיווג המדינה בפורטל הסוכנים או בלידומט

מחיר 
ליום
סיווג 
מדינות

ירוק

צהוב

כתום

אדום

שחור
אין אפשרות למכור למדינה זו

תעריפון הפוליסה הישנה של פספורטכארד



go מבית  כשר  חבר  לביטוח בע מ*בכפוף לתנאי  פוליס  ול נחיות  חיתום של  חבר 

אז מה חידשנו 

מהיום תוכלו לבטח בתים פרטיים, קומות ביניים, 

דירות גג ועוד

מהנייד ומהמשרד - הפקת פוליסה מכל מקום ובכל זמ 

מגוו  הרחבות בביטוח דירה משודרג כגו  - ביטוח ריהוט 

וציוד ג , ביטוח למגזר הדתי, סכום ביטוח נוסף לביטוח 

המבנה ומגוו  הרחבות ללא תוספת פרמיה

סוכנים יקרים, הפכנו את הביטוח הדיגיטלי הטוב 
ביותר לדירה, לטוב אפילו יותר!

 חל מתאריך: 01.09.2020

ביטוח דיגיטלי לדירה

כולל עמלה מלאה לסוכנים
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השינוי מ את  חושפת  לביטוח  חברה  גדל 
תקופת  במהלך  הצרכנים  שעברו 
היתר,  בין  ביטוי,  לידי  שבא  הקורונה, 
באופן בו מתקשרים המבוטחים עם החברה בנושאי 

שירות לקוחות. 
בחברה מציינים כי חודשים ספורים לפני שפרצה 
שירות  הושק   ,2019 בנובמבר  הקורונה,  מגפת 
בהשקה  החברה  של  הווטסאפ  באמצעות  הפניות 
שקטה. השירות נתן מענה מצומצם בפניות בנושא 
סטאטוס הגעת מסמכים ותקינותם בלבד. עם פרוץ 
המגפה וגידול בפניות הלקוחות בבקשות למשיכות 
ישמש  זה  ההבנה שמוטב שערוץ  הגיעה  והלוואות, 

את כלל המבוטחים במגוון גדול יותר של נושאים.
למאות  מענה  החברה  מעניקה  מרץ,  מחודש  החל 
ווטסאפ ביום, כך שנרשם גידול של כ־80%  פניות 
בפניות באמצעי זה לעומת החודשים שקדמו לפרוץ 
הכללי  הסגר  תחילת  של  השיא  בימי  המגיפה. 
בישראל, נרשמו למעלה מ־1,000 פניות ביום. עוד 

מהמענה  כ־90%  כי  בחברה  מציינים 
נציגים  ידי  על  מתבצע  אלו  לפניות 
הכשרה  עברו  אשר  מהבית,  שעובדים 
מקצועית במתן מענה ללקוחות בכתב. 

לראשונה  החברה  מציגה  בבד,  בד 
כפי  לקוחותיה,  רצון  על שביעות  נתונים 
מטפלת  החברה  שערכה.  מסקרים  שעולה 

למוקדי  בחודש  לקוחות  פניות  אלף  מ־200  ביותר 
מהן  כ־30%  השונים,  התקשורת  באמצעי  השירות, 
בערוצים דיגיטליים וכתובים, נתון שנמצא בגידול 

מתמיד. 
כ־90% מלקוחות החברה שפנו לשירות הלקוחות 
גבוהה  רצון  שביעות  הביעו  האחרונים  בחודשים 

והעידו כי גם בעתיד יפנו שוב בערוץ זה. 
הווטסאפ  מפניות   85% כי  בחברה  מציינים  עוד 
משויכות  הלקוחות  שירות  למוקד  שמתקבלות 
ומטופלות תוך שעה מהרגע בו פנה הלקוח בתקופת 
אחוזים  עשרות  של  גידול  ניכר  בנוסף,  הקורונה. 

באפליקציית  פעולות  לביצוע  בבקשות 
החברה. כזכור, מגדל הינה חברת הביטוח 
אפליקציית  להפעיל  בענף  הראשונה 
לקוחות, המתקדמת ביותר בשוק, ואכן, 
ניכר שימוש מוגבר באפליקציה בתקופה 

זו, בה צו השעה מחייב זמינות של 24/7. 
תחום  ומנהל  סמנכ"ל  גבע,  טל  לדברי 
שירות וחווית לקוח במגדל ביטוח, "בשנה האחרונה, 
את  החלפנו  שלנו,  האינטרנט  אתר  את  שדרגנו 
החברה  של  השירות  במוקדי  הטלפוניה  מערכת 
כל  ערוצי.  רב  שירות  לניהול  מערכת  והעלנו 
של  מתמיד  לשיפור  חתירה  לצד  האלו,  המהלכים 
לתת  להמשיך  החברה  את  הכינו  השירות,  איכות 
שירות מלא ורציף ללקוחותינו גם בתקופת משבר 
בעלייה  שלנו,  השירות  בסקרי  לשיפור  הביאו  וכן 
בכמות הממליצים ולירידה של 35% במספר הפניות 
נמשיך  אנו  החברה.  של  הציבור  לפניות  שמגיעות 

לפעול ביתר שאת למען שביעות רצון מבוטחינו".

מגדל ביטוח חושפת: שינויים בהרגלי 
הלקוחות במהלך תקופת הקורונה

גידול של 80% בפניות שירות לקוחות באמצעות הווטסאפ • 30% מהפניות החודשיות למוקד מתבצעות 
בערוצים דיגיטליים < 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

גבע



לא משנה איפה תהיו,

מגדל אתכם
בכל מקום 

ובכל זמן.

גם בדיגיטל, טוב שיש מגדל מאחוריך.

מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
השימוש באפליקציה כרוך ברישום בהתאם לתנאי החברה ואישור תנאי השימוש. השימוש באפליקציה כפוף לזמינותה בהתאם למקום השימוש בה ובהתאם לזמינות טכנולוגית, ואין 
באפליקציה בכדי להחליף את שיקול דעתו/ה המקצועי של הסוכן/ת. השימוש באפליקציה הינו על אחריות הסוכן/ת בלבד. אין באמור כדי להוות יעוץ או המלצה כלשהם לביצוע פעולה.

להורדה בחנות האפליקציות <<

 'Connect חדש! אפליקציית 'מגדל
מאפשרת לכם, סוכנות וסוכנים, להמשיך לעבוד בכל מקום,

לקבל מידע ולבצע מגוון פעולות אונליין מתי שנוח לכם.
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 קרן G-Square האירופית רוכשת 50% 
מ"פמי פרימיום" 

 הרכישה תתבצע לפי שווי של כ־400 מיליון שקל • על רקע הקורונה – פמי ביצעה כמיליון וחצי 
ייעוצים ב־2020 < רונית מורגנשטרן

קרן ג  הקורונה.  בצל  ישראלית  אווה 
את  רוכשת  האירופית   G-Square
אחזקות קרן קדמה )50%( בחברת הרפואה 
כ־400  של  שווי  לפי  פרימיום  פמי  הדיגיטלית 

מיליון שקל.
בשנים האחרונות השקיעה פמי פרימיום עשרות 
מתקדמות  פלטפורמות  בפיתוח  דולרים  מיליוני 

לרפואה דיגיטלית מרחוק.
פמי  שפיתחה  הדיגיטלית  הרפואה  מערכת 
לשלוש  רפואיים  שירותים  מעניקה  פרימיום, 
קופות החולים בארץ, לבתי החולים  מתוך ארבע 
הביטוח,  מחברות  ניכר  חלק  בישראל,  הגדולים 
ההסתדרות  כגון  גדולים  וגופים  ממשלה  משרדי 
נוספים.  רבים  וארגונים  חבר  מועדון  הלאומית, 
לפני  פרימיום  בפמי  התחיל  הטלמדסין  תחום 
מוקד  הפעילה  שהחברה  בעת  שנה,  כשלושים 
טלפוני רפואי שאוייש על ידי רופאים ונתן ייעוץ 

רפואי ללקוחות החברה בארץ ובחו"ל. 
בעקבות מגפת הקורונה ניכר בחודשים האחרונים 
בפלטפורמות  בשימוש  אחוזים  מאות  של  גידול 
במונחים  לאשתקד.  בהשוואה  פרימיום  פמי  של 
ייעוצים  וחצי  כמיליון  על  כבר  מדובר  שנתיים 

רפואיים שיבוצעו בשנת 2020. 
בחודשים האחרונים הקימה פמי פרימיום חברת 
מעניקה  היא  באמצעותה   - פופינס   - נוספת  בת 
הילד  התפתחות  בתחומי  גם  מרחוק  טיפולים 
המובילה   ,Ampliospeech חברת  עם  בשיתוף 
בהפרעות  הדיגיטלי  הטיפול  בתחום  העולמית 

מרחוק  הטיפולים  הילד.  ובהתפתחות  תקשורת 
מבוצעים על ידי קלינאי תקשורת, פיזיותרפיסטים 
פלטפורמה  גבי  על  מובילים,  ופסיכולוגים 
אינטרנטית הכוללת גם משחקים אינטראקטיביים 
לתרגול בבית. הטיפול ניתן כיום באמצעות שתי 
קופות חולים בארץ, ובמשא ומתן מתקדם עם יתר 
לשפר  מאפשר  מרחוק  הטיפול  כאן  גם  הקופות. 
את חווית הטיפול למטופל ולהגביר את היעילות, 

כמות הטיפולים לשעת עבודה, של המטופל. 
G-Square נוסדה בשנת 2008 על ידי ד"ר לוראן 
רפואה  שירותי  במגוון  נכסים  מנהלת  והיא  גאנם 
האירופית  הקרן  אירו.  מביליון  יותר  של  בהיקף 
בפמי  קדמה  קרן  של  חלקה  רכישת  על  החליטה 
לייצא   כוונה  מתוך  אסטרטגית,  כהשקעה  פרימיום 

את הטכנולוגיה והשירותים שפיתחה פמי פרימיום 
מגבלות  לנוכח  בינלאומיים.  לשווקים  גם  בישראל 
הקורונה, המשא ומתן ובדיקת הנאותות התנהל כולו 

מרחוק. נציגי הקרן ביקרו בארץ רק פעם אחת. 
המייסדים  השותפים  מנהלים  שאותה  קדמה, 
רכשה  שביט,  וגלעד  הלוי  גלעד  עינן,  אורי 
מרוני דוידוף, מייסד פמי פרימיום 50% מהחברה 
שקל.  מיליון  כ־200  של  שווי  לפי   2015 בשנת 
הזרה,  לקרן  המכירה  בשוק,  גורמים  הערכת  לפי 
השנים  לאורך  שהתקבלו  דיבידנדים  עם  בשילוב 
לייצר  לקדמה  אפשרו  בהשקעה,  שנכלל  ומינוף 

תשואה גבוהה למשקיעיה.
על  נבחרה  פרימיום  פמי  שפיתחה  הטכנולוגיה 
ידי משרד הבריאות כתשתית הטלמדיסין הלאומית 
הנגישות  מגבירה מאוד את  ישראל. המערכת  של 
לתושבי  גם  מומחים  רפואת  לשירותי  והזמינות 
אחרת.  במדינה  המתגוררים  וללקוחות  הפריפריה 
מומחים  רופאים  ידי  על  ניתן  הרפואי  הייעוץ 
הבריאות,  משרד  של  הטל־רפואה  לחוזר  בהתאם 
החולים,  וקופות  החולים  בתי  סגל  באמצעות  הן 
פמי  של  בכירים  רופאים  באמצעות  ישירות  הן 
פרימיום. אחרי כל ייעוץ רפואי, המערכת מאפשרת 
המטופל,  של  הקליני  מצבו  את  לנטר  לרופא 
או  דימות  לבדיקות  הפניות  לפציינט  לשלוח 
בדיקות מעבדה, הפניות לייעוץ נוסף וגם מרשמים 
דיגיטליים לתרופות ותכשירים נדרשים - שימתינו 
החולים  קופת  של  המרקחת  מבתי  באחד  לפציינט 

שלו או בתי מרקחת פרטיים ברחבי הארץ.

איציק חמו | צילום: ליאת מנדל

 

לפייסבוק >>

בחום של יולי-אוגוסט,
טוב שיש דרכים

https://www.facebook.com/drachim.co.il/
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עופר ברנדט מונה לאקטואר הראשי ברשות 
שוק ההון ביטוח וחיסכון 

ברנדט מביא עמו ניסיון מקצועי וניהולי של מעל 30 שנה • הממונה ברקת: "עופר יחזק אותנו בתחומי 
האקטואריה והחדשנות עליהם הוא מופקד, ויתרום לנו רבות מניסיונו ומהידע שלו" < רונית מורגנשטרן

למנכ"ל ע משנה  לשעבר  ברנדט,  ופר 
בכלל ביטוח, מונה לאקטואר הראשי של 
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. הוא יחל 

את תפקידו בספטמבר 2020.
ניסיון  עמו  מביא  ברנדט  כי  נמסר,  מהרשות 
במשך  שנה.   30 מעל  של  עשיר  וניהולי  מקצועי 
כ־19 שנים כיהן כמשנה למנכ"ל, אקטואר ראשי 
עבד  כן  לפני  לביטוח.  חברה  בכלל  הנהלה  וחבר 
וכן  ביטוח  בחברת  כאקטואר  בלונדון  שנים   12
טאורז  וויליס  הייעוץ  בחברת  יועץ  כאקטואר 
תפקידו  את  סיים  מאז  האחרונה,  בשנה  ווטסון. 
הזנק  לחברות  בעיקר  ברנדט  ייעץ  ביטוח,  בכלל 
בארץ  והחדשנות  האינשורטק  בתחום  והייטק 

ובעולם. 
של  עסקים  במנהל  שני  תואר  בעל  ברנדט 
קלוג־רקנטי  של  למנהלים  המשולבת  התוכנית 
ואוניברסיטת  אביב  תל  אוניברסיטת  מטעם 
מלא  חבר  הוא  ארה"ב.  בשיקגו,  המפטון  נורת' 
וכן של  )Fellow( של מכון האקטוארים הבריטי 

באגודת  בישראל.  האקטוארים  אגודת 
בעבר  כיהן  הישראלית  האקטוארים 
כנשיא במשך שש שנים, ומאז מכהן 
האגודה,  של  ההכשרה  ועדת  כיו"ר 
במטרה להכשיר את הדור הבא של 

האקטוארים בישראל. כמו כן, ברנדט 
מחזיק בתעודת ניהול סיכונים תאגידי 

לניהול  הבינלאומית  האגודה  מטעם 
הוא  בה   CERA Global סיכונים 

גם משמש כחבר הנהלה.

ציר ניהולי מרכזי
מהווה,  האקטואר  תפקיד  כי  מדגישים  ברשות 
כיום עוד יותר מאי פעם, ציר ניהולי מרכזי בחברות 
מעורבותו  לאור  זאת  הפנסיה.  וקרנות  הביטוח 
בשינויים מרחיקי הלכת שעוברת התעשייה בימים 
אלו, בדגש על קביעת כושר הפירעון וההון הכלכלי 
ההתחייבויות  בקביעת  וכן   2 סולבסנסי  במסגרת 
שיכנס   IFRS17 החדש  החשבונאי  התקן  במסגרת 

לתוקף בינואר 2023.
הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח 
ברך  ברקת,  משה  ד"ר  וחיסכון, 
לרשות  עופר  של  הצטרפותו  על 
משלים  עופר  של  "הגיוס  והוסיף: 
מקצועית,  הנהלה  הרכבת  של  מהלך 
הן  ההון,  שוק  ברשות  וחזקה  מנוסה 
בקידומים פנימיים והן בצירוף מבחוץ 
כישרון  עתירי  ומנהלות  מנהלים  של 

ויכולת. 
האקטואריה  בתחומי  אותנו  יחזק  "עופר 
לנו  ויתרום  מופקד,  הוא  עליהם  והחדשנות 
לאור  נדרשים  אלה  שלו.  ומהידע  מניסיונו  רבות 
הרשות  מתמודדת  עמם  פשוטים  הלא  האתגרים 
מטרות  של  הגבוה  הרף  ולאור  עצמאי  כגוף 
שינויים  לחולל  במטרה  לעצמנו,  מציבים  שאנו 
משמעותיים בשוק ולטובת הציבור. אני סומך על 
ההנהלה ועל עובדי הרשות המסורים שנעמוד בכל 
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ברנדט. יחל את תפקידו 
בחודש ספטמבר
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שירות, תפעול, תביעותמחירון לוי יצחק 	
הגשת תביעות מבוטחים 	

השלמת מסמכי תביעה בבוט 	

דיווח על נזק רכוש / דירה 	

ספר תעריפים אלמנטרי  	

דירה
דירה בקליק 	

חידושי דירה  	
בקליק

עוזרים לכם
לעזור ללקוחותיכם,

מרחוק

המכלול שלי
דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
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 הטכנולוגיה בשירות הסוכנים: שיתוף 
פעולה בין באפי לבין הוועדה הבין־דורית

הטמעת הטכנולוגיה של באפי תאפשר להפיג חששות בתהליך הבין-דורי, לנהל אותו 
ביעילות ובמידת הצורך – גם להפריד כוחות בצורה קלה ונקייה < רונית מורגנשטרן

משיקה ה בלשכה  הבין־דורית  וועדה 
שיתוף פעולה עם חברת באפי, ויחד הן 
מעניקות ארגז כלים טכנולוגי לשימוש 

הסוכנים הצעירים והוותיקים.
הוועדה, שעוסקת בעיקרה בהיבטים המקצועיים 
סוכנים  בין  פעולה  שיתופי  של  והמשפטיים 
קשיים  ישנם  כי  הבינה  לוותיקים,  צעירים 
בין  הדדי  אמון  ובמתן  הפסיכולוגי  בפן  שעיקרם 
הסוכנים בשכבות גיל שונות. הנתונים מראים כי 
למיזם החדש נרשמו כבר למעלה ממאה סוכנים, 
קיום  להמשך  הכרח  שהיא  סינרגיה,  אותה  אולם 
המקצוע לא מתרחשת בן לילה, וכדי לנטרל את 

משנה הזהירות של הצדדים נדרש סיוע חיצוני.
לשם כך פנה יו"ר הוועדה, סו"ב תדהר סאטובי, 
נתבקשה  אשר  באפי,  מנכ"לית  זיסר,  מורן  אל 
לרתום את הטכנולוגיה והדיגיטציה לטובת קידום 
המיזם הבין־דורי והסרת החסמים באמצעות ארגז 

כלים טכנולוגיים. 
"פניתי אל מורן כמנכ"לית באפי מתוך חוויית 
שימוש אישית והיכרות ארוכת שנים עם היכולות, 
וביקשתי ממנה לייצר עבורנו מערכת תפעולית 
מתקדמת אשר תקל על התהליך וההטמעה בשני 
סו"ב  הסביר  כאחד",  והצעיר  הוותיק   – הצדדים 

סאטובי. 

לדעת היכן לחפש
זיסר באמצעות באפי ומגוון הכלים הטכנולוגיים 
שברשותה הרימה את הכפפה ובנתה חבילה אשר 
לתהליך:  לוגיקה  ומכניסה  סדר  עושה  בעיקר 
קיים,  כבר  ככולו  רובו   – הכלים  ארגז  "למעשה, 
ופשוט צריך לדעת היכן לחפש ובמה להתמקד", 
שניתן  התועלות  את  ומפרטת  זיסר  מסבירה 

להפיק מהמערכת:
המבוטחים  נתוני  את  מזינים  כאשר  שקיפות:   •
מקורות  ממגוון  הפרודוקציה  נתוני  את  וקולטים 
המידע מקבלים תמונת מצב אמיתית ומשקפת של 
נתונים  שקיפות  על  מסתמכים  כך  הביטוח.  תיק 
מערכת  והערכה.  בדיקה  לשם  הנתונים  ונגישות 
טכנולוגית משותפת משקפת את התהליך והופכת 
אותו לשקוף ונגיש לשני הצדדים. ברגע שיוצקים 
את כל המידע לתוך המערכת, ניתן להתחיל משם 
ולמעשה לטייב את הנתונים, להפריד עיקר מטפל 

ולהתמקד במה שצריך.
רכיבים  עם  תפעול  מערכת  בעלויות:  חיסכון   •
היא  תהליכים  בקיצור  המסייעים  דיגיטליים 

בהוצאות  שחוסכת  השקעה  ובראשונה  בראש 
קליטת  כמו  תפעולי  פתרון  ובתקורה.  מיותרות 
וניתוח נתונים,  נתוני הר הביטוח, נתוני מסלקה 
בצמצום  מסייעים  אלו  כל   – למיניהם  בוטים 

עלויות ובהגדלת הכנסות.

מערכת  בתוך  דוחות  מערכת  ודוחות:  דאטה   •
ניהול המשרד היא מכרה זהב אשר עבודה נכונה 
על  אפקטיבי  מידע  המון  להניב  יכולה  עליו 
מיותר.  זמן  זולל  ומה  להתמקד  במה  הלקוחות, 
בסיס  על  דוח  היא  לשימוש  קלאסית  דוגמה 
פילוח ענפי: אם סוכן לא חפץ בהעברת השרביט 
הלאה על כל התיק, אלא רק על ענף מסוים שבו 
המידע  ניהול  במערכת  היתרון  השת"פ,  נעוץ 
היא היכולת לפלח את הלקוחות על בסיס ענפי, 

לגלות על בסיס דוחות עומק במה כדאי להתמקד, 
היכן ישנם חוסרים וכיו"ב. 

• מערכת ניהול הרשאות ומשתמשים: ניתן לנהל 
הסוכן  ראשון  שבשלב  כך  בתיק  הנתונים  את 
החדש במערכת יקבל הרשאות צפייה או הפוך – 
הסוכן הוותיק יקבל הרשאה לצפות בלקוחות שלו 
וכך  בגינם,  מכירה  פעולת  ביצע  החדש  שהסוכן 
בסיס  על  הגורמים  כלל  מול  מנוהלים  הנתונים 

צפייה והרשאות. 
• העשרה: לדעת, זה להסיר חששות מהלא נודע. 
לשם כך נבנה מערך הדרכות וסדנאות יישומיות, 
לקבוצות איכות בין־דוריות ללא עלות - להעשרה 
וישימים.  פשוטים  בכלים  השימוש  והעמקת 
המחסום הדיגיטלי לעיתים משתק הרבה סוכנים, 
בעיקר ותיקים, ומטרת הסדנאות היא להפיג את 
שהכלים  העובדה  את  בפניהם  ולחשוף  החששות 
הטכנולוגיים היא אמצעי שרת עבורם ולתועלתם 

ולא מטרת על.
"באמצעות כלים טכנולוגיים אשר הדור הצעיר 
לשיקוף  כאמצעי  שימוש  בהם  עושה  והמבוגר 
יהיה להפיג חששות רבים  וניהול הנתונים, ניתן 
ואפילו  ביעילות,  התהליך  את  לנהל  בתהליך, 
בצורה  כוחות  להפריד   – הצורך  במידת  חלילה 

קלה ונקייה", מסכם סו"ב סאטובי.    

סו"ב סאטובי וזיסר. "מערכת תפעולית מתקדמת" | צילומים: אביעד אלפסי ובאדיבות המצולם

סו"ב סאטובי: "ביקשתי 
ממנכ"לית באפי לייצר עבורנו 
מערכת תפעולית מתקדמת 

אשר תקל על התהליך 
וההטמעה בשני הצדדים – 

הוותיק והצעיר כאחד"



פוקוס על מעמד הסוכן
האם הסוכנים בסכנה קיומית?

הוועידה הדיגיטלית הראשונה בענף הביטוח, הפנסיה והפיננסים

ועידת הסוכנים והיועצים ה-12
רווחיות | חדשנות | מקצוענות

ההרשמה נפתחה
כולם02.09.2020

ח ל
תו

פ

אודי כץיוסי מנורמשה ברקת
  

אריה אברמוביץ
 
  

 Fight or  Freeze
פאנל מיוחד של נשיאי הלשכה לשעבר

 נאום הממונה על שוק
 ההון, ביטוח וחיסכון

ליאור רוזנפלד

ראיון מיוחד עם נשיא
הלשכה - הסוכן 2020  

לפרטים והרשמה

יזום והפקה:

מעמד העצמאים - האם הסוכנים והיועצים חלק מההמאבק?

בתי הסוכן - ברירת מחדל או הזדמנות לסוכנים צעירים?
המשחק במגרש הפנסיוני - האם הסוכנים והיועצים יעלו להתקפה?

מדד הקורונה - המבחן האמיתי של הגופים המוסדיים
פיננסים - עכשיו יותר מתמיד

עולם ההשקעות - משוק ההון ועד להשקעות אלטרנטיביות

עולם הסייבר - חשופים יותר מתמיד
סדנאות מקצועיות - מקבלים כלים להתייעלות ועבודה נכונה

מעמד הסוכן - האם הסוכנים בסכנה קיומית?

נושאים נוספים לוועידה:

קבוצת

https://www.adif-knasim.co.il/sign-up/
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 כלל ערכה הדרכות לסוכני ביטוח בנושא 
איחוד קופות ותיקון 190

כ־500 סוכנים לקחו חלק בשתי הדרכות שנערכו באמצעות אפליקציית זום < רונית מורגנשטרן

תכנית ב  ,Monday College מסגרת 
כלל  חברת  שמבצעת  שבועית  הדרכה 
נערכה  לסוכניה,  ופיננסים  ביטוח 
לכ־300  זום  באפליקציית  נוספת  הדרכה  השבוע 
סוכני ביטוח. ההדרכה השבוע היתה בנושא איחוד 

קופות ותיקון 190. 
הראשונה  ההדרכה  לאחר  כי  נמסר  מהחברה 
שהתקיימה בנושא בסוף חודש יולי, בה השתתפו 
מעל ל־200 סוכנים, היה ביקוש להדרכה נוספת, 

ואז יזמה החברה את ההדרכה שנערכה השבוע.
הפנסיוני,  היועץ  ידי  על  הועברה  ההרצאה 
ואיל אליה, מנהל ענף מכירות  איציק בן ארויה 
ופיננסים, ועסקה בסוגיות  פיננסים בכלל ביטוח 
ויתרונותיהם,  המוצרים  למאפייני  הקשורות 
ניהול כספים של  אילו מוצרים מתאימים לניוד, 
לקוחות בני 60 ומעלה, כספים פנויים להפקדות 
לקופה לפי תיקון 190, קצבה מוכרת, יתרונות מס 

ועוד. במסגרת ההדרכה ניתן מענה למגוון סוגיות 
שעלו  הסוכנים  ולשאלות  ופנסיוניות  פיננסיות 

במהלכה.

תכנון מיטבי 
רבות  שאלות  מעוררת  זו  מאתגרת  "תקופה 
לסוגיות  בנוגע  והסוכנים  הלקוחות  ציבור  בקרב 
מאתנו  רבים  ועוד,  זאת  ופנסיוניות.  פיננסיות 
הפנסיוניים  הכספים  של  מיטבי  בתכנון  עסוקים 

שנצברו לאורך השנים", אומר אליה.
סוכנינו  את  ללוות  להמשיך  לנו  "חשוב 
ביותר  המקצועיים  הכלים  את  להם  ולהעניק 
ובאמצעות  הלקוחות,  כספי  של  נכון  לניהול 
בסוגיות  לדון  מצליחים  אנו  זה,  מסוג  הדרכות 
מתן  תוך  משמעותיות,  ופנסיוניות  פיננסיות 
השטח  מן  העולות  והתמודדויות  ללבטים  מענה 

בקרב לקוחותיהם", הוא מסכם. אליה. "מצליחים לדון בסוגיות פיננסיות ופנסיוניות משמעותיות" 

"צ
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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

https://bit.ly/2WIo0ex
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 "חוסר אמון מצד הלקוח זו ההוצאה 
העסקית הגדולה ביותר"

סיכום כנס ה־MDRT העולמי הווירטואלי שהתקיים בשבוע שעבר • סו"ב בועז בראל: "על רקע הסיכונים 
האקטואריים המגמה החיתומית העולמית הנה של הכבדה בקבלה לביטוח" < רונית מורגנשטרן

ה־MDRT  ב כנס  התקיים  שעבר  שבוע 
בכנס  מסוגו.  הראשון  הווירטואלי 
המועדון  מחברי  רבבות  השתתפו 

היוקרתי, מכל רחבי העולם.
של  נאומו  רבה  לתהודה  זכה  המרכזית  בבמה 
דיוויד הורסג׳ר, מנכ"ל המכון למנהיגות, בהרצאתו  
 "C"יסודות האמון. הורסג'ר פירט בהרחבה את 8 ה־
הקרדינאליים  המרכיבים  שמונת  את  המהווים 
בעל  בין  אמון  ליצירת  מצטברים  סף  תנאי  שהנם 
הרישיון לבין לקוחותיו: שקיפות הנוגעת הן לתכני 
אישיות;  תשוקה;  התגמול;  ולמקורות  המוצרים 
ההשכלה  הפרופסיה,  מרמת  הנגזרת  מסוגלות 
טווח  ארוך  מתמשך  וליווי  מחויבות  וההכשרות; 
תרומה,  אמצעי;  ובלתי  אישי  תכוף,  קשר  ללקוח; 
פני  על  ללקוח  מספק  הנך  אותו  המוסף  הערך 

מתחריך בענף; עקביות.
הכי  העסקית  ההוצאה  זו  אמון  חוסר  לתפיסתו 

גדולה.

התאמה למציאות החדשה
ראיין אסטיס, מומחה לביצועים עסקיים המסייע 
להאיץ  שינוי,  לאמץ  מובילים  ויזמים  לחברות 
בכלכלה  דרך  פריצת  ביצועי  ולהשיג  צמיחה 
על  בהרצאתו  המשתתפים  את  סיקרן  החדשה, 
לטענתו,  החדשה.  למציאות  עצמנו  התאמת 
בעידן תחרותי כה משוכלל לקוחות מרוצים כבר 
כדי  נאמנים.  לקוחות  לא  אפילו  מספיקים.  לא 
לקוחותיכם  את  להמיר  חיוני  ולשגשג,  להסתגל 

הנאמנים לאוונגליסטים.
בין הרעיונות ששיתף כדי להתמודד עם האתגר 
היה כי על היועצים להשקיע ברציפות בשירותים 
בעלי ערך מוסף עמוק יותר ועם זאת, תוך השקעה 
בטכנולוגיה ופתרונות שייצרו קנה מידה. לטענתו 
על ידי אוטומציה של שירותים, הם יכולים להקדיש 
זמן רב יותר כמדריכים מהימנים למשפחות שהם 
משרתים. לטענתו מצד אחד יש עלייה בדיגיטציה, 
אוטומציה וטכנולוגיה, אך יש גם עלייה בהזדמנויות 

לבניית מערכות יחסים בלתי אמצעיים.
לפסיכולוגיה  פרופסור  גילברט,  דניאל  פרופ' 
את  בהרצאתו  חילק  הרווארד,  באוניברסיטת 
האושר באופן דיכוטומי לשני המרכיבים הבסיסיים 
ביותר שלו - האושר שאנו נתקלים בו כדרך אגב 
והאושר שאנו יוצרים ועמלים עליו במובהק. ככל 
האושר  בהנבת  והעשייה  שלך  המעורבות  שרמת 

הנה גדולה יותר כך רמתו גדולה יותר.
גם בהקשר של צבירת הון חלק מר גילברט את 
תובנתו: "יותר כסף שווה יותר אושר, אבל זה לא 
אותה  את  קונה  מרוויח  שאתה  דולר  שכל  אומר 
לך  קונה  מרוויח  שאתה  דולר  כל  אושר.  כמות 
אושר אבל הוא קונה לך מעט פחות מאשר הדולר 

שהרווחת לפני כן".
 ,MDRTה־ ארגון  בדוקטרינת  מרכזי  "נדבך 
הינו  זה,  עולמי  בכנס  גם  ביטוי  לידי  כפי שבאה 
כיצד  מגוונות.  שיווקיות  קונספציות  אימוץ 
ליצור קטליזטור להנעת הלקוח ממצב של לקוח 
בודדים  מוצרים  בעל  שהנו  למבוטח  פוטנציאלי, 
של  בסופו  ומשם  רופפת,  נאמנות  רמת  ובעל 
הינה  הנאמנות  רמת  שם  סופי  ללקוח  תהליך 
להפקיד  בוחר  הוא  זה  סופי  בשלב  מאוד.  גבוהה 
אצלך  והביטוחי  הפיננסי  הפנסיוני,  יהבו  כל  את 

והקשר עמו הנו קשר גורדי בלתי ניתן לפרימה.

החמרה בחיתום
 ,COVID-19 מתמונת המצב הגלובלית, על רקע"
לסוגיות  מעבר  הלקוחות,  של  הדאגה  כי  עולה 
הטריוויאליות של המצב הבריאותי והכלכלי, נוגעת 
לביצוע רוויזיה על התיק הפיננסי והביטוחי שלהם, 
לרכישת  מיוחדים  ותיעדוף  לב  שימת  מתן  תוך 
הגנות למקרה מוות ואובדן, כושר השתכרות בתוך 
התמהיל הקיים וללא פריצת המסגרת התקציבית. 
בשווקים  היציבות  חוסר  רקע  על  נוספת  דאגה 
מסלולי  של  מחודשת  לבחינה  נוגעת  העולמיים, 
והפנסיונים  הפיננסים  המוצרים  במגוון  השקעה 
 Pension Funds, זה:  ובכלל  המסורתיים 
 Provident Funds, IRA accounts, Mutual
הנה  העולמית  החיתומית  המגמה  ככלל,   .Funds

חדשים  מועמדים  בקבלת  הדרגתית  הכבדה  של 
לביטוח על רקע המגפה", אומר סו"ב בועז בראל, 
חבר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה וחבר הנהלת 

.)MCC( ישראל MDRT
"מכיוון שהשלכותיה הרפואיות עדיין אמורפיות 
מהמדינות  חלק  בפוטנציאל,  מערכתיות  ורב 
חיתומי  תחקיר  מקיימות  בריטניה  שאת  וביתר 
ואולם,  לביטוח.  קבלה  בטרם  ונוקשה  דקדקני 
שיש  בשאלות  רק  מסתפקות  אחרות  מדינות 
הסיכון  לרמת  ומובהק  מוכח  אמפירי  קשר  בהם 

האקטוארי הגלומה במועמד לביטוח".
חברי  פרידלנדר,  ודידי  מוסקוביץ  אבשלום 
הנהלת MDRT ישראל )MCC(, מוסיפים כי "אחת 
הכנס  מן  העולה  ביותר  המשמעותיות  התובנות 
נוגעת לשיטה להצלחה עסקית העוברת בין היתר 
על ידי מתודת עבודה בת חמישה שלבים ועיקרה 
פיתוח לקוחות ולא שיווק מוצרים: רכישת מומחיות 
ידי התמחות ספציפית; הכרת כל המוצרים  - על 
של  הבעיות  זיהוי  המומחיות;  לתחום  הקשורים 
מועמדים  איתור  ספציפי;  תחום  באותו  הלקוחות 
בעלי צורך רלוונטי; מתן פתרונות פרופסיונליים 
מעמיקים על פי צרכיו האינדיבידואלים של הלקוח.
 MDRT יו״ר   CLU  ,TOT חג'ג',  פיני  עו״ד 
 MDRTה־ כנסי  של  ״כהרגלם  הנכנס:  ישראל 
בירידה  ניחן  זה  כנס  גם  היוקרתיים  העולמיים 
מהרצאות  החל  ביותר,  הקטנים  לפרטים 
שיווקית  ותפיסות  השראה  מעוררות  אינסנטיב 
עם  בהרצאות  וכלה  המרכזית  בבמה  חלוציות 
 ,Focus sessionתכנים מקצועיים ממוקדים ב־
והביטוח  הפיננסים  תעשיית  לבכירי  המעניקים 
בעולם בכלל ובישראל בפרט את הכלים לשגשוג 

עסקי ומקצועי כאחד״.

הורסג׳ר, בראל וחג'ג'. נאומו של הורסג׳ר זכה לתהודה רבה | צילום מסך, לארי ברנד, גיא קרן



בניית דפים 
עסקיים עבור 
סוכני ביטוח 
בצורה נכונה 

ומקצועית

כלים לניתוח 
פעילות נוכחית 
ובחינת מתחרים

הסוכן במרכז - 
מיתוג אישי 

ברשת והגדלת 
מודעות לסוכנות 

הביטוח

כלים להגדלה 
משמעותית של 

פניות מתעניינים 
לתחומי הביטוח 

השונים

מרצה: מר שחר גבאי 
מרצה מוביל לשיווק דיגיטלי במגוון אוניברסיטאות ומכללות

קורס ייעודי לסוכני הביטוח

מועד פתיחה: ימי שני | 07.09.20
שעות: 13:00-10:00

הקורס יכלול 9 מפגשים שבועיים ו-9 מפגשי תרגול

מחיר עבור חברי לשכה - 1,890 ₪ כולל מע"מ (x ₪ 189 10 תשלומים)
מחיר למי שאינו חבר לשכה – 2,950 ₪ כולל מע"מ

₪

הקורס מתקיים באפליקציית                  | לינק לנרשמים ישלח בהמשך
מותנה לקבוצה של מינימום 25 נרשמים

לפרטים והרשמה - לחצו כאן

* קורס חובה לכל סוכן ביטוח המעוניין להגדיל את מערך לקוחותיו!
מטרת הקורס הינה יצירת כלים מקצועיים ואמינים וכל זאת באופן עצמאי,

לגיוס לקוחות חדשים באמצעות הרשתות החברתיות -

קורס
און ליין

M.D.I
Marketing & Digital for Insurance

לאור ההצלחה והביקוש – יוצאים לדרך עם מחזור נוסף!

ליצירת קשר:

*5823

https://bit.ly/348sKj1
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לל ביטוח ופיננסים משיקה שירות חדשני כ
פוליסות  של  דיגיטלית  להפקה  לסוכניה 
רכב ישירות מסימולטור "באפי". מהחברה 
את  לחלוטין  משנה  זה  מתקדם  תהליך  כי  נמסר, 
ויאפשר  הלקוחות,  של  הפוליסות  הפקת  אופן 
רב.  וזמן  תפעול  בעלויות  לחסוך  הביטוח  לסוכני 
בביטוח  נוספים  לתחומים  התהליך  יורחב  בהמשך, 

האלמנטרי. 
ירון שמאי, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת לקוחות 

חלק  הינו  זה  "פיתוח  ציין:  בחברה  והפצה 
במסגרתו  בחברה,  היקף  רחב  מפרויקט 

של   מתקדם  לפתרון  פועלים  אנו 
בכל  ההצעות  מחוללי  כל  חיבור 
ישירה  להפקה  הפעילות,  תחומי 
במערכות  הלקוחות  פוליסות  של 
ביטוח  כלל  החברה.  של  הליבה 

ופיננסים הינה מבין החברות הבודדות 
עבור  זה  חדשני  תהליך  שמשיקה  בענף 

סוכניה".  
ביטוח  שכלל  ושמחים  גאים  "אנו 
בתהליך  אמון  נותנת  ופיננסים 
נשיק  בהמשך,  המשותף.  הפיתוח 
אשר  נוספים  דיגיטליים  כלים  יחד 
תשתית  הביטוח  לסוכני  יעניקו 
להמשיך  להם  שתאפשר  מתקדמת, 
ולהצליח בפעילותם העסקית", אמרה 

מורן זיסר, מנכ"לית באפי.

כלל משיקה שירות חדשני לסוכניה: הפקה דיגיטלית של 
פוליסות ביטוח רכב

סוכני הביטוח של החברה יוכלו לבצע הפקה ישירה מהסימולטור ולהשלים תהליך של רכישת פוליסה, 
בלחיצת כפתור, ללא צורך בכניסה למערכות הליבה של כלל ביטוח ופיננסים < רונית מורגנשטרן

אלמנטרי | 

 הכירו את הסוכנות והסוכנים 
החדשים בלשכה

במדור חדש נכיר מידי חודש את סוכנות וסוכני הביטוח החדשים שהצטרפו ללשכה • החודש 
הצטרפו כ־64 חברי לשכה מרחבי הארץ וממגוון תחומי הביטוח < מערכת “ביטוח ופיננסים”

וסוכני מ סוכנות  עשרות  הביטוח  סוכני  ללשכת  מצטרפים  חודש  ידי 
את  ותומך שמייצג  גדול  מגוף  חלק  להיות  ביטוח חדשים שבוחרים 
הסוכנים ודואג לזכויותיהם ולפרנסתם, החל מקידום הצעות חוק להגנה על 
המקצוע ומניעת פגיעה בתחרות בענף, דרך כנסים וסדנאות המעניקים כלים 

פרקטיים ועד תמיכה וליווי בעת משבר ובשגרה באמצעות כלים טכנולוגיים 
ומענה אנושי שכולל 50 יועצים ויועצות מומחים במגוון תחומים.

בכל חודש נבחר מספר סוכנים מתוך כלל המצטרפים ונרחיב על משרדם 
ועל השירותים אותם הם מציעים.

סו”ב שאול ישועה
ישועה סוכנות לביטוח

מיקום: רחובות

תחומי עיסוק: ביטוחי בריאות, פנסיה, 
חיים, משכנתה, רכב, דירה ועסקים.

“החוזקות שלי הן אהבת המקצוע 
ואהבת אדם, תוך הכרה של צורכי 

המשפחה והתאמתו לעולם הביטוח. 
מעל 21 שנים בתחום הביטוח”.

סו"ב אנה ליטינסקי־אביבי
FINBIT - פינביט פיננסים וביטוח

מיקום: גבעתיים

תחומי עיסוק: ביטוח פנסיוני בסוכנות 
רימונים, קבוצת נבו

"החוזקות שלי הינם בתחום הפיננסי 
והפנסיוני, נסיון רב בשימור ויעוץ 

פרישה. אני בתחום כבר מעל 15 שנה, 
עבדתי הרבה מאוד שנים בתחום 
השימור בחברת הביטוח הפניקס 
ובבית השקעות אלטשולר שחם".

סו"ב בועז אגרונוב
קידום ביטוח ופיננסים, מקבוצת אליפים 

מיקום: חיפה

חיים,  ביטוחי  פנסיה,  עיסוק:  תחומי 
בריאות ופיננסים

בחשבונאות  ראשון  תואר  בעל  "אני 
הפיננסים.  בתחום  רחבה  ראייה  עם 
מאמין בגידור סיכונים והגנות – פנסיה 

וביטוחי בריאות".

שמאי | צילום: סיון פרג'
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העידן ל תחילת  את  שבישרה  אחר 
עם  הביטוח  פוליסות  בתחום  הדיגיטלי 
'הכשרה  הממשיכה  רכב,   go השקת 
חברה לביטוח' את המהפכה, אותה מוביל המנכ"ל 
ביטוח   go ומשדרגת את מערכת שמעון מירון, 
להפקת  חדשה  דרך   - הסוכנים  עבור  לדירה 
החדשה  המערכת  דירה.   go של  הפוליסות 
ביטוח  פוליסת  להפיק  לסוכני הכשרה  מאפשרת 
דירה למבנה ולתכולה בתוך 50 שניות, משתלמת 
יותר, עם מגוון כיסויים, והכי חשוב - הסוכן יקבל 

על כך עמלה מלאה.
חשוב לציין כי גם במקרה של קולקטיבים ניתן 
לינק באמצעות  ולשלוח  הביטוח  סוכן  להקל על 
המערכת. מקבל הלינק יוכל להפיק את הפוליסה 

בעצמו בדיוק באותו אופן. 
את  החברה  סוכני  עבור  החברה  מרחיבה  כעת, 
המשודרגת  הדירה  פוליסת  באמצעות   go מותג 
ומאפשרת לסוכני החברה להפיק פוליסת ביטוח 
מלאה כולל מבנה ותכולה כאמור, למגוון תיאורי 
הדירה )בית פרטי, קרקע, פנטהאוז וכו'(, בעשרה 
שלבים בלבד, שבסופם מקבל הלקוח הצעת מחיר 
זאת  כל  אונליין,  חיתום  כולל  מידי  לתשלום 
הפוליסה  של  החדשים  התנאים  מדקה.  בפחות 
יכללו הצעת מחיר של עד 4 מיליון עבור ביטוח 
מבנה, ועד חצי מיליון עבור ביטוח תכולה. עבור 
להגדלת  משמעותי  בכלי  מדובר  הביטוח  סוכני 
תיק לקוחותיהם בתחום הדירות. המערכת תאפשר 
הסוכנים  עבור  הן  ונוחה  פשוטה  מכירה  לבצע 
הלקוחות שיוכלו כעת  עבור  והן  לינק,  בשליחת 
להפיק לעצמם פוליסת ביטוח רחבה יותר באופן 

פשוט ומהיר. 
Go דירה עבור סוכני הביטוח יהיה פתוח להפקה 

לפוליסות חדשות החל מתאריך 2.9.2020.
להפקת  יחסם  הישן,  הדירות  ענף   ,14 ענף 
יישאר  אך  המועד,  מאותו  החל  חדשות  פוליסות 
עבור  ושינויים  עדכונים  לחידושים,  פתוח 

פוליסות קיימות.
מספר  גם  בתוכה  כוללת  דירה   go פוליסת 
חידושים בלעדיים להכשרה חברה לביטוח: כיסוי 
חינם לעסקים ביתיים עד לסוף שנת 2020 וביטוח 
וקורקינטים  באופניים  משימוש  תאונתי  נזק 
חשמליים. מדובר בכיסוי אטרקטיבי במיוחד לאור 
עלותו הנמוכה והיקפו הרחב, המיועד בין היתר, 
החשמליים  האופניים  וכל  הבית  בני  כל  עבור 

שבבעלות בני המשפחה המתגוררים בדירה.
מים  בנזקי  לטיפול  המערך  הוא  נוסף  חידוש 
וצנרת שמופעל בתוך חברת הכשרה, ולא על ידי 
קבלן חיצוני כפי שנהוג בחברות הביטוח האחרות. 

מוקדנים  עם   24/7 מאויש  מוקד  מפעיל  המערך 
הכשרה  ידי  על  ישירות  המועסקים  מקצועיים 
ואחראי אישית לטיפול בנזילות המבוטחים. המוקד 
מתחייב על זמן תגובה מהיר, על פי תעדוף האירוע 
לתחילת  שעות   24 עד  היא  כשהמסגרת  והנזק, 
משלב  הלקוח  את  ילווה  המערך  צוות  הטיפול. 
סוף  ועד  התביעה  תיק  פתיחת  הקריאה,  פתיחת 
המוקד  לקדמותו.  המצב  החזרת   - בנזק  הטיפול 

מקבל ביקורות נלהבות ותשבחות מהלקוחות.
שמקנה  מחמד,  לחיות  ביטוח   - חידוש  ועוד 
למשל  תאונה,  של  ממקרה  מוות  בגין  ביטוח 

במקרה של דריסה בכביש וכדומה.

סכום ביטוח נוסף 
בלעדי  באופן  בהכשרה  שקיים  נוסף  כיסוי 
הדירה.  לביטוחי  נוסף  ביטוח  סכום  כיסוי  הוא 
מיועד  הכשרה  של  החדש  נוסף  ביטוח  סכום 
כאשר  משותף  בבית  בדירה  שמתגורר  למי 
בענף,  כפי שמקובל   70% רק  ולא  נזק   60% יש 
נזק  של  במקרה  רק  לא  ניתן  הכיסוי  ובנוסף 
גורמים  ממגוון  אלא  אדמה,  מרעידת  כתוצאה 
ונזקים  אחרים כמו נזק אש, נזק מאירועי טרור 
כיום  כזכור,  הפוליסה.  בתנאי  המנויים  נוספים 
בהתאם לפוליסה התקנית החדשה לביטוח דירה 
ותכולתה ישנה אפשרות למבוטח לרכוש תוספת 
של  באירוע  המבנה,  משווי   100% של  פיצוי 
רעידת אדמה בלבד. הפיצוי מותנה בכך ששיעור 

הנזק הינו 70% ומעלה מערך המבנה או שהוצא 
צו הריסה למבנה. 

לדברי ערן אופיר, סמנכ"ל וראש מערך ביטוח 
המוצר  "ייחודיות  בחברה:  ותביעות  אלמנטרי 
ביטוי  לידי  באה  הכשרה  של  נוסף  דירה  ביטוח 
במתן האפשרות למבוטח לבחור אם הוא מעוניין 
לרכוש כיסוי נוסף אשר יחול החל מ־60% נזק ועל 
מגוון מקרים נוספים. זאת, בשונה מהמקובל בענף 
ורק  נזק  מ־70%  החל  כלל  בדרך  המקנה  כיסוי, 
כתוצאה מרעידת אדמה. המוצר והכיסוי הייחודי 
על  מחשבה  ומתוך  שוק  לדרישות  בהתאם  נבנה 
המבוטח שלעיתים נותר ללא מענה במקרים של 
נזק לדירתו וללא אפשרות לחזרה לשגרה ולהקים 
את ביתו לאחר קרות הנזק בהקדם האפשרי. סכום 
צרכים  על  מענה  נותן  הכשרה  של  נוסף  ביטוח 

אלה בדיוק". 
ולפתח  להשקיע  ממשיכים  "אנו  מירון:  שמעון 
עבור  הן  והדיגיטציה,  החדשנות  תחום  את 
הכשרה  סוכני  את  לחזק  כדי  והן  הלקוחות 
מתקדמים,  דיגיטליים  כלים  פיתוח  באמצעות 
פוליסה  למובילה בשוק.  החברה  יהפכו את  אשר 
מערך  להקמת  המצטרפת  זו,  ומתקדמת  ייחודית 
את  הופכת  לחברה,  הייחודי  מים  בנזקי  הטיפול 
הכשרה לחברה המציעה את פוליסת ביטוח הדירה 

הטובה ביותר בענף הביטוח".

של  החיתום  ולהנחיות  הפוליסה  לתנאי  *בכפוף 

החברה.

 ביטוח דירה ב־50 שניות: מערכת הפקה 
חדשה עבור הסוכנים

הכשרה חברה לביטוח משיקה את GO דירה – מערכת חדשה להפקת פוליסות 
ביטוחי דירות עם שיפורים ייעודים עבור סוכני וסוכנות הביטוח

shutterstock :צילום
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 על טענת קנוניה בין סוכן למבוטח
מה שיעור הפיצוי שידרש סוכן הביטוח לשלם לחברת הביטוח כאשר יתברר כי הוא 

הפר את חובת הנאמנות כלפיה - התשובה מפתיעה < עו”ד עדי בן אברהם
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המבוטחת ח את  ביטחה  הביטוח  ברת 
כיסוי  הכולל  ותכולה  מבנה  בביטוח 
ממועד  ימים  חמישה  לאחר  אש.  מפני 
הביטוח, פרצה שריפה כתוצאה מהצתה של עסק 
כי  וטענה  התביעה  את  דחתה  הנתבעת  סמוך. 
חוזה  כריתת  בעת  כוזב  מידע  מסרה  המבוטחת 
הביטוח, ובין היתר, לא דיווחה על תביעה קודמת 
שהיתה בתקופת הביטוח אצל מבטח קודם. בנוסף, 
להמנע  בכוונה  נעשתה  המידע  הסתרת  כי  נטען 

מקבלת הצעה בפרמיה גבוהה.
)כחצי מיליון שקל(  נזקיה  המבוטחת תבעה את 
כל  על  ידע  הסוכן  כי  וטענה  המשפט  בבית 
התביעות הקודמות במסגרת הפוליסות הקודמות. 
נמסר המידע בהצעת  הסוכן, לא  בשל טעות של 
לא  המבוטחת  ידו.  על  מולא  אשר  הביטוח, 
הדיווח  באי  לראות  ואין  מידע,  להסתיר  ביקשה 
ידי  של המקרים הקודמים כאי מסירת מידע על 

המבוטחת. 
כנגד  שלישי  צד  הודעת  הגישה  הביטוח  חברת 
סוכן הביטוח, אשר כאמור טען שעקב שכחה לא 

ציין את המידע.  
חברת הביטוח טענה כי על פי חוק חוזה הביטוח 
ולא  מאחר  הגילוי,  חובה  את  הפרה  המבוטחת 
אצל  שהיתה  הקודמת  התביעה  אודות  דיווחה 

מבטחת אחרת דיווח שהיה מגדיל את הפרמיה.
על מנת להוכיח כי מבוטח הפר את חובת הגילוי 
שהוצגה  השאלה  כי  להראות  הביטוח  חברת  על 
היא  הביטוח  חוזה  לכריתת  עובר  המבוטח  בפני 
בעניין מהותי, דהיינו, עניין שיש בו כדי להשפיע 
החוזה  את  לכרות  סביר  מבטח  של  נכונותו  על 
על  כן,  כמו  שבו.  בתנאים  לכרותו  או  בכלל 
תשובה  השיב  לא  שהמבוטח  להראות  המבטחת 
בדבר  מידע  כי  קובע  המשפט  בית  וכנה.  מלאה 
תביעות קודמות הינו מידע מהותי ולכן יש לבחון 

את השלכות העדר הדיווח. 

כוונת מרמה
חברת הביטוח אף טענה לקנוניה של המבוטחת 
יחד עם הסוכן ומשכך מדובר על "כוונת מרמה" 
לפיה היא פטורה כליל מתשלום תגמולי הביטוח, 
אלא שבית המשפט קובע כי לא היה מקום לקבוע 
כוונת מרמה של המבוטחת, קל וחומר שהוכח כי 
בחברת הביטוח הקודמת לא הוסתר מידע במטרה 

להונות גם את חברת הביטוח הקודמת. 
בית המשפט קובע כי גם מהתנהלותה של חברת 
הביטוח עולה כי היא לא סברה שהתנהלות הסוכן 
ניתן  החברה  עדות  פי  על  מרמה.  בכוונת  נגועה 

ליקויים  מבצע  ביטוח  סוכן  כאשר  כי  ללמוד 
בעבודתו, חברת הביטוח תפסיק לעבוד עימו ובטח 
שלא תגדיל את נפח עבודתו. בית המשפט קובע 
כי אין ספק שהתנהלותו של הסוכן במקרה דנן לא 
היתה נכונה, הסוכן לא בדק את תיק הביטוח על 

מנת לראות כי המידע שהוא מוסר נכון.
הסוכן אף סמך על כך שסוקר שיגיע לבית העסק 
יבחן את סוגיית האירועים הקודמים ובכך תיחסך 
ואף  במרמה,  עסקינן  כי  לומר  אין  אך  עבודתו, 
ייקח על עצמו אחריות  ביטוח  סוכן  כי  לא סביר 

בית  וכדברי  מוטעה  מידע  נמסר  בו  לאירוע 
המשפט: "שמו הטוב של סוכן הביטוח כלפי חברת 
סוכן  הסוכן.  של  העבודה  מכלי  חלק  הוא  ביטוח 
מוסר  שאינו  כסוכן  או  רשלן,  כסוכן  יוכר  אשר 
מידע אמיתי, לא יקבל יחס מועדף מחברת הביטוח 
וחברת הביטוח תחשוש לעבוד אל מול אותו סוכן, 

שכן הוא לכשעצמו, במעשיו ובהתנהלותו, מעלה 
את רמת הסיכון של מבוטחיו".

עם זאת, בית המשפט מקבל את הטענה בדבר 
טרח  שלא  כך  על  בהתנהלותו,  הסוכן  רשלנות 
ופעל  לקוחותיו  של  הביטוחי  העבר  את  לבדוק 
וסוכן הביטוח הוא שלוחה  זכרונו. הואיל  על פי 
בידו הרי  של חברת הבטוח ביחס למידע המצוי 
שחובת הזהירות של הסוכן מחייבת כי הוא יערוך 
בדיקות מתאימות כאשר הוא ממלא את הצעות 
כי  ידאג  ואף  זכרונו,  על  יסתמך  ולא  הביטוח 
המבוטח ישיב על השאלות הנשאלות. לכן, הפר 
הביטוח  חברת  כלפי  הזהירות  חובת  את  הסוכן 
כאשר לא ערך את הבדיקות והסתמך על זכרונו 
בלבד, ועליו לפצות את חברת הביטוח על הנזק 
שנגרם. לעניין הנזק קובע בית המשפט כי הנזק 
הסוכן  את  לחייב  ואין  יחסי  פרמיה  הפסד  הינו 

מעבר לכך. 
לעודד  בהחלטתו  אין  כי  מדגיש  המשפט  בית 
אם  שכן  אמיתי  לא  מידע  למסור  ביטוח  סוכני 
יעבדו  לא  הביטוח  חברות  סוכן רשלן  על  מדובר 
התביעה  בתשלום  חויבה  החברה  כאמור  מולו. 
ואילו הסוכן מחויב בהפרש הפרמיה )0.003% מסך 

הנזק, כ־1,650 שקל(. 

בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין 

הכותב הוא היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
הביטוח

שמו הטוב של סוכן הביטוח 
כלפי חברת ביטוח הוא חלק 
מכלי העבודה שלו. סוכן אשר 

יוכר כסוכן רשלן - חברת 
הביטוח תחשוש לעבוד איתו

shutterstock :לאחר תחילת מועד הביטוח פרצה שריפה בדירה | צילום
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רבים ב אליהן  שנקלעו  הדילמות  מסגרת 
הקיימת  האפשרות  ולאור  מהעובדים 
בתוכניות הביטוח והפנסיה השונות, עולה 
בתקופה האחרונה השאלה: פרישה מוקדמת - כן או 
לא?; מימוש נכסים פנסיוניים ופיננסיים - כן או לא? 
אקלקל לכם מעט את ההמשך, לרוב המכריע של 
הלקוחות, אלו שאורך חייהם יתאים לממוצע הצפוי, 
זו עסקה לא כדאית מבחינת שווי כלכלי נטו. אבל 
מנצח  לחפש  מבלי  הכיוונים  משני  לענות  ננסה 

בוויכוח. 
לשאלה הזו יש כמובן שני מישורים:

המישור האישי של הלקוח - תחושותיו, החלופות 
והעתיד שלו, האם   האפשריות שלו, תפיסת ההווה 
ירצה עדיין להמשיך ולנסות לחזור למעגל העבודה? 
האם הסיכוי לכך גבוה?. בואו לא נשכח שגם המצב 
למה  אחרת,  לחשוב  וניתן  שישתנה  סופו  הכלכלי 
הכוונה? גם פרישה מוקדמת כעת, המייצרת תזרים 
להמשך  עתידית  אפשרות  עם  יותר  נמוך  חודשי 
עבודה אפילו במשרה חלקית או בשכר נמוך יותר, 
מהווה פתרון מוצלח יותר מאשר כן מוחלט או לא 
גוונים  מוחלט. העולם הוא לא שחור לבן אלא רק 
הכנסות  תזרים  שיש  האישי  הביטחון  אפור.   של 
יותר  הפסיכולוגי  במשקלו  ושווה  ייתכן  כלשהו 

מאשר שוויו הכלכלי.
מחקרים בעולם כבר הוכיחו כי המשך עבודה אחרי 
גיל פרישה תורם לתחושת האושר האישית והבריאות 
מחבריהם  יותר  חיים  האריכו  אלו  ואנשים  הנפשית 

שפרשו לחלוטין.
הכנסות  תזרים  בונים  איך   - המתמטי  המישור 
את  יכסה  לפחות  או  החיים  רמת  את  לשמר  שיוכל 
הבית  משקי  שכל  אחרי  גם  השוטפות,  ההוצאות 
כנראה כבר הקטינו בשיעור כלשהו את רמת ההוצאה 

לה התרגלו קודם.
לה  שיש  משוואה  איננה  ללקוח  התשובה  לדעתי, 
תוצאה אחת בכל מצב, אלא שילוב של גורמים אותם 
עלינו להכיר לפני מתן ההמלצה. ריכוז כלל הנכסים 
הפנסיוניים והפיננסיים של הלקוח, חקירת הצרכים 
והמצב המשפחתי לרבות בן/בת הזוג, יסייעו בניתוח 

התיק ובקבלת החלטות מתאימה יותר . 
56, שכר אחרון ברוטו 15 אלף  בן  גבר  לדוגמה: 
שקל, צבירה בקרן פנסיה 1,200,000 שקל, הקצבה 
הייתה  לעבוד  ממשיך  היה  אם   67 לגיל  הצפויה 
יתחיל  אם  זאת,  לעומת  שקל.  ל־11,579  מגיעה 
לקבל קצבה כבר מגיל 60 הצפי הוא לקצבה בשיעור 
של 6,952 שקל. כלומר, קצבה גבוהה יותר ב־4,627 
שקל אם ימשיך לעבוד וימשיכו להפקיד עבורו עד 
לגיל 67. סכום הקצבאות ב־7 השנים הללו מסתכם 
ב־583,968 שקל. נהיה סלחניים בדוגמה הזו בנושא 
גבוהה  לא  בקצבה  שמדובר  העובדה  ולאור  מיסוי 
נתעלם מהפער שניכוי מס היה מייצר לנו. במקרה 
זה מושגת נקודת האיזון לאחר 12.2 שנים מגיל 67 
קצבת  תוספת  את   .2.5% של  תשואה  בהנחה  וזאת 
זקנה של הביטוח הלאומי ניתן להוסיף רק מגיל 67 
ובכך אין שינוי, לכך הוא זכאי גם אם היה ממשיך 
את  לראות  ניתן  הפרישה.  מועד  עד  רגיל  לעבוד 

התרגום של נתונים אלו בתרשים הבא.
לא ניתן לדלג על בדיקה פרטית ללקוח בנסיבות 
נושא  יותר,  גבוהים  והקצבה  שהשכר  וככל  האלו, 
מקבל  ההחלטות  קבלת  לתהליך  הנלווה  המס 
משקל גבוה יותר. האם פדה פיצויים פטורים בסיום 
שיעור  מה  ובהתאם,  קודמים?  במקומות  עבודה 

הקצבה המזכה שלו? האם קיימת גם קצבה מוכרת? 
האם  כקצבה?  למשוך  או  אותה  להוון  האם  כן,  אם 
זכאי למענק פיצויים בנוסף לקצבה הזו? האם ניתן 
ומומלץ לפרוס אותו?. הרבה שאלות בעברית שאינה 
מדוברת באזני הלקוח. בואו ננסה לדבר רק עברית. 
לא "ביטוחית" ולא "מיסויית", לא מקדם קצבה ולא 
פיצויים פטורים, מה הצרכים שלך אדוני הלקוח?, 
ייתכן וקיימים נכסים נוספים לשימוש, ייתכן וניתן 
לעשות שימוש בקרן ההשתלמות לבצע ממנה פדיון 

ולגשר על התקופה עד תחילת קבלת הקצבה.
לסיכום, החלטה מסוג זה היא אל־חזור ולכן נדרש 
אפשרויות  אין  אם  מקצועי.  וסיוע  דעת  שיקול 
כבר  כנראה  ההחלטה   - כלכלי  קיום  המאפשרות 

התקבלה.
בתקופה לא רגילה יש לנסות לייצר פתרונות לא 
ללקוחות  בשרות  שלנו  השליחות  תחושת  רגילים. 
היא תמיד לכוון אותם לשמר את הנכסים הפנסיוניים 
עליו  הבסיסי   DNA ה־  זה  קדימה,  רחוק  למועד 
חונכנו כסוכנים. כעת, יש לחשוב אחרת, למי שניתן 
לסייע בגיל המתאים, וזו אחת הדרכים לבחון אותם. 

הכותב הוא בעלים של סוכנות לביטוח פנסיוני 
ומתמחה בתכנון פרישה לגמלאות

פרישה מוקדמת - כן או לא?
סו"ב עדי נבון עם כל מה שאתם צריכים לדעת בנושא, וגם - האם מומלץ להקדים את 

הפרישה ולהתחיל לקבל קצבה כבר מגיל 60?

 

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

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

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

רכישת תיקי ביטוח בדרום

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

Bakchi1988@gmail.com



| 13 באוגוסט 202020  02  02  02  02  02  פיננסים | סירוב שיק

מגזין הקורסים
המכללה

לפיננסים וביטוח
כל הקורסים וההשתלמויות במקום אחד!

חדש!

לקבלת מגזין הקורסים מידי שבוע ישירות למייל - לחצו כאן

לחצו
כאן!

בנקים יחויבו להודיע לבעלי חשבון ששיק 
שלהם עלול להיות מסורב

הצעת החוק שנועדה לסייע ללקוחות למנוע את סירוב השיק אושרה לקריאה שנייה ושלישית • ח"כ 
מלכיאלי: "הצעת החוק עוזרת לחלשים ביותר בחברה ויש בה בשורה של ממש" < רונית מורגנשטרן

לקריאות ו אישרה  ומשפט  חוק  החוקה  עדת 
שנייה ושלישית את הצעת חוק "שיקים ללא 
טרם  ללקוח  הודעה  חובת   - )תיקון  כיסוי" 
סירוב שיק(, שיזמו יו"ר הוועדה, ח"כ יעקב אשר 

וח"כ משה גפני.
על פי ההצעה, במקרים שבהם אין כיסוי לשיק 
יידרש הבנק להודיע לבעל החשבון כי אין בזכותו 
יתרה מספקת המאפשרת את פירעון השיק, ושכדי 
להפקיד  לדאוג  עליו  השיק  סירוב  את  למנוע 

לפני  וחצי  שעתיים  עד  בחשבון  כספים 
 .)16:00 השעה  )עד  העסקים  יום  תום 

הודעה זו תישלח מוקדם ככל הניתן 
לתת  בכדי  העסקים  יום  במהלך 
לנסות  מספק  זמן  החשבון  לבעל 
בחשבון.  הכסף  להפקדת  ולדאוג 
תום  לפני  וחצי  שעתיים  עד  אם 

כספים  די  יופקדו  לא  העסקים  יום 
פירעונו  את  שיאפשרו  בחשבון 
בהתאם  השיק  יסורב   – השיק  של 

להחלטת הבנק. 

שיקול דעת
הוועדה נענתה לבקשת איגוד הבנקים לקצר את 
תום  לפני  וחצי  מועד הפקדת הכספים לשעתיים 
יהיה  יום העסקים, כך שבטווח הזמן הזה לבנקאי 
שיקול דעת האם לסרב את השיק או לא, בהתאם 
להיכרותו עם הלקוח, וכן כדי למנוע מקרים בהם 

השיק יסורב אוטומטית במקרה של תקלה.
בעל  לעדכן  מחויבים  אינם  בנקים  כיום, 
חשבון על כך ששיק שמשך עלול להיות 
ובעל  כיסוי,  היעדר  בשל  מסורב 
בדיעבד,  רק  כך  על  יודע  החשבון 
לאחר שהשיק כבר סורב על ידי הבנק 
שנספרים  השיקים  למניין  ונכנס 
מי  כיסוי,  ללא  שיקים  חוק  לפי  לו. 
שיקים  עשרה  לפחות  עבורו  שסורבו 
שנה,  של  זמן  בפרק  שלו  הבנק  בחשבון 
בגלל שלא היתה יתרה מספקת בחשבון, 

החשבון יוגדר כ"חשבון מוגבל" ובעל החשבון יהיה 
"לקוח מוגבל" למשך תקופה של שנה. 

"אי של שפיות"
ממלא מקום יו"ר הוועדה, ח"כ מיכאל מלכיאלי 
חוק מהווה אי של שפיות בכנסת.  )ש"ס(: "הצעת 
היא עוזרת לחלשים ביותר בחברה ויש בה בשורה 
של ממש". בהתייחסו למתן שיקול הדעת לבנקאים 
בנוגע לסירוב אמר כי "על הבנקים לעשות מאמץ 
לאפשר את שעות הפתיחה המרביות או פתרונות 

חלופיים במקרה שכזה". 
בהתייחסו לסוג ההודעה הוסיף ח"כ מלכיאלי: "יש 
לוודא שמי שלא מקבל מסרון יקבל הודעה אוטומטית 
בשיחת טלפון ויש לחייב כי יישלחו מספר הודעות 
כדי לוודא את קבלת ההודעה. בסוף רוצים להגיע 

לאדם והודעה כזו אינה יוצרת יותר עלויות". 
מיכאל  החוק:  בהצעת  תמכו  ח"כים  ארבעה 
אוסאמה  אריאל קלנר )הליכוד(,  מלכיאלי )ש"ס(, 

סעדי ועופר כסיף )הרשימה המשותפת(.
ח"כ מלכיאלי. "על הבנקים 

לעשות מאמץ"  יה
פד

קי
 וי

הן,
 כ

קב
יע

ם: 
לו

צי

https://bit.ly/2YOFV5v
https://hamichlala-bf.org.il/magazines/2470/
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
למשרד סוכן ותיק בקרבת קניון חולון דרוש/ה בעל 

הכשרה בביטוח או בהתמחות, או בעל/ת רישיון לסיוע 
בעבודת המשרד ושיווק טלפוני. 03-5032893.

לעבודה מאתגרת ומעניינת בסוכנות ביטוח ותיקה 
ומנוסה בדרום דרוש/ה בעל/ת רישיון בביטוח חיים 

 ובביטוח כללי. תנאים טובים למתאימים.
haybit@haybit.co.il :יש לשלוח קורות חיים למייל

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

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

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

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 הביטוח משתתפת 
בצערה של חברת הלשכה 

סימה ברמן על פטירת אימה

שלא תדעי עוד צער

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

הפיצוץ בנמל ביירות יגרום הפסדים של 
כ־3 מיליארד דולר לחברות הביטוח

לנזקים ה גרם  ביירות  בנמל  הגדול  אסון 
ביירות  במרכז  ולרכוש  למבנים  גדולים 
וצפוי להביא להפסדים של כ־3  ובאיזור הנמל, 
מיליארד דולר לחברות ביטוח, ביניהן מיוניק רי, 

AXA  ואליאנץ'.
הכלכליים  הנזקים  של  הראשוני  האומדן 
בכ־15  יסתכמו  האדיר  הפיצוץ  עקב  לביירות 
מיליארד דולר. עדיין עוסקים בביירות בחיפוש 
אחר נעדרים ובפינוי הריסות של בניינים. לפי 
נפצעו  ו־5,000  נהרגו  האחרונים, 137  הנתונים 

בפיצוץ. מעריכים שכ־100 אלף איש לפחות נותרו חסרי בית.
זאת בשל  ומבטחי המשנה.  הביטוח  גדולים לחברות  יגרום הפסדים  ציינו שהפיצוץ לא  אנליסטים 
מכירת  שהיקף  מציינת   AM BEST הרייטינג  חברת  אישיות.  ביטוח  פוליסות  של  הנמוכה  החדירה 
ביטוחי רכוש בלבנון היא נמוכה. חברת הרייטינג מעריכה שענפי ביטוח ימי ורכוש ייפגעו משמעותית.

גם אנליסטים משווים את הפיצוץ בביירות לפיצוץ בנמל הסיני טינאזן ב־2015 אשר גרם לנזקים 
גדולים בעיר הנמל. הנזקים לחברות הביטוח מהפיצוץ בנמל הסיני הסתכמו במיליארדי דולר.

בשלב זה ההערכות ביחס לגובה הנזקים בביירות לחברות הביטוח נע בין 500 מיליון דולר ל־2.5־3 
מיליארד דולר. בעוד כמה חודשים נדע מה היקף הנזקים מבחינת חברות הביטוח.

היתרון של סוכני 
הביטוח בזמן 

מגפה

כמו ל הברית,  בארצות  הביטוח  סוכני 
לעסקים  בסיוע  יתרון  יש  בישראל,  גם 
הדבר  הקורונה.  מגפת  בזמן  ובינוניים  קטנים 
בארה"ב  הביטוח  סוכני  שרוב  מכך  נובע 
הסוכנים  גם  בעצמם.  קטנים  עסקים  הם 
ונערכים  המגפה,  עקב  הסערות  את  עוברים 
אותן  בפני  ניצבים  הם  גם  מרחוק.  לעבודה 
דאגות ומחפשים את הדרכים להחזיר אנשים 
למקומות עבודה ומעניקים את הטיפול האישי 

לעסקים.
כי  מציינים  בארה"ב  ארגוניים  מומחים 
ביטוח  לסוכני  גדולה  הזדמנות  הינה  המגפה 
סוכני  הלקוחות.  עם  היחסים  את  להדק 
ערכיים  לשותפים  לההיפך  יכולים  הביטוח 
ללקוחותיהם בתקופת המגפה, קשרים שיועילו 

גם למבוטחים וגם לסוכני הביטוח.

shutterstock :הפיצוץ בנמל ביירות | צילום
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