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"
מחלק  אני  הקורונה  תקופת  את 
לשניים – מה־15 במרץ ועד ה־1 ביוני, 
סו”ב  אומר  היום”,  עד  זה  ומתאריך 
כללי  לביטוח  הוועדה  יו”ר  גרטי,  ישראל 
ביניים  בסיכום  הביטוח,  סוכני  בלשכת 

שהוא עורך למשבר הקורונה.
הרבה  הענקנו  הראשונה  “בתקופה 
שכר,  ללא  נטו,  ייעוץ  והמון  שירות 
בעיקר בביטוחי עסקים. עמלנו רבות מול 
המבוטחים,  על  להקל  כדי  הביטוח  חברות 
לפרוס פרמיות ליותר תשלומים, להקפיא 
יכול להגיד שפעילות  היום אני  פוליסות. 
הסוכנים בתקופה זו חיזקה מאוד את מעמד 
חברות  מכיר  לא  אני  הלקוח.  מול  הסוכן 
ביטוח שהתקשרו למבוטחים בימים אלה או 
הודעות, שכדאי להם להתאים  שלחו להם 
את  לביטוח,  העסק  פעילות  הקטנת  את 
הוצאת העובדים לחל”ת, או את הפעילות 
וחבות  מקצועית  אחריות  לביטוח  מהבית 
רוב  את  לטובה  לציין  יכול  כן  אני  מוצר. 
לבקשות  והתגייסו  שנענו  הביטוח  חברות 

שלנו לטובת המבוטחים”, מציין גרטי.
של  אלה  בימים  העסקים  נראים  איך 

חזרת המשק לפעילות?
“מאז תחילת חודש יוני יש חזרה הדרגתית 
קיימת  עדיין  אבל  לפעילות,  עסקים  של 
בשינויים  צורך  אחריה  ודאות שגוררת  אי 
של  בעסקים  העסק.  בביטוח  והתאמות 
מהעובדים  כמחצית  למשל,  לבן,  צווארון 
את  להם  מעדכנים  ואנחנו  חזרו  לא  עוד 

הביטוחים. יש גם יותר התעניינות בביטוחי סייבר 
עקב העבודה מהבית, אבל עדיין קונים מעט את 

הביטוח הזה.
כ־60%  של  לפעילות  חזרה  יש  “להערכתי, 

התוצאות  אחת  הקורונה;  שלפני  הפעילות  מנפח 
מלאים  מחזיקים  למשל,  ביגוד,  עסקי  עסקים.   –

קטנים יותר וצריך לעשות התאמות בביטוח.
האצה  הוא  הקורונה  משבר  שהביא  טוב  “דבר 

הדיגיטליים  התהליכים  של  משמעותית 
– גם אצל הסוכנים וגם אצל הלקוחות; 
מעז  הייתי  שלא  מבוגרים  לקוחות 
אני  במייל,  או  בווטסאפ  אליהם  לפנות 
לחתימה  הצעה  טפסי  היום  להם  מעביר 
פלוס,   70 בני  גם  והלקוחות,  דיגיטלית 
חוששים  פחות  זה.  את  לעשות  יודעים 
יותר  מהירות  התגובות  מהטכנולוגיה, 
הייתי  בעבר  אם  יותר.  יעילה  והעבודה 
צריך לשלוח את הפוליסות בדואר, הרי 
הקובץ   - ב־80%־90%  ירד  זה  שהיום 
וטרחה  זמן  המון  ונחסך  במייל  נשלח 
הולך  לא  גם  המסמך  הצדדים.  לשני 

לאיבוד בצורה זו”.

ביטוח לפי נסועה
רכב  ביטוחי  בתחומי  שינויים  היו 

ודירות?
בתאונות  כ־35%  של  ירידה  “הייתה 
יוני. מיוני הכול חזר  ואירועי רכוש עד 
רכב  בביטוחי  תביעות  בנושא  לקדמותו 

ודירה”.
הרכב  פוליסות  מבול  את  תוקף  גרטי 
של  הקורונה,  בתקופת  שיצאו  החדשות 
“בתקופת  לנסועה.  הפרמיה  התאמת 
ביטוח  תכניות  הרבה  ראינו  הקורונה 
הנסועה  את  שהתאימו  חדשות  רכב 
שנסעו  העובדה  לאור  הפוליסה,  למחיר 
הבינו,  תמיד  לא  הלקוחות  פחות.  הרבה 
יחזרו  הם  שלושה  חודשיים  שלאחר 
רלבנטי  לא  ושהביטוח  כרגיל,  לנסוע 
להם – היה ממש תוהו ובוהו בנושא. יש אולי 5% 
להם.  מתאימות  האלו  שהתכניות  מהאוכלוסייה 
התכניות  הפקת  את  שניצלו  חברות  היו  לצערי 
החדשות בצורה לא הגונה, רק כדי לצבור דאטה 
של הפונים אליהן ואחר כך למכור להם ביטוחים 

נוספים בצורה ישירה”.
לקוחות  להם  שיש  סוכנים  כי  מציין,  גרטי 
אליהם  להתקשר  חייבים  מסעדות,  בעלי  שהם 
לסוכן  אומר  מסעדה  “כשבעל  הביטוח:  להתאמת 
חזרנו לשגרה, צריך לבדוק מה זאת שגרה. הרבה 

מסעדות שינו את התפיסה העסקית שלהם 
על  למשל  ומתבססים  הקורונה,  במהלך 

“חברות האשראי יילחמו על השמנת
ולא על האוכלוסיות החלשות״

סו”ב ישראל גרטי, יו״ר הוועדה לביטוח כללי בלשכה, עורך סיכום ביניים למשבר הקורונה • בראיון ל״ביטוח 
ופיננסים״ הוא מסביר מדוע הסוכן חיזק את מעמדו מול הלקוח בתקופה זו, מספר על פעילות הלשכה בנושא 

כניסתן של חברות האשראי לענף ועל הפעילות כנגד אתרים מתחזים < רונית מורגנשטרן
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שליחויות הרבה יותר מבעבר. צריך לקחת את זה 
בחשבון בביטוח.

מהאינטרנט  לעבוד  שעברו  רבים  עסקים  “יש 
שטחי  את  שהקטינו  יש  עובדים,  הרבה  ופיטרו 

העסק כי יש פחות עובדים. צריך להתאים הכל”.

גול עצמי
ההון  שוק  לרשות  שפנתה  פרסמה  ישראכרט 
באפריל לקבלת רישיון סוכן. מקס כבר קיבלה. 

איך אתה רואה את הענף לאור זאת?
“הכניסה של חברות כרטיסי האשראי לביטוח 
שוק  רשות  התחרות,  בשם  לדורות.  בכיה  תהיה 
תחרות  לחוסר  יגרמו  ההגבלים  ורשות  ההון 
שתפגע במבוטחים. מקס, למשל, קיבלה רישיון 
 )AIG( לשווק ביטוח עם חברה אחת, חברה ישירה
מקס  ארבע.  עם  מכן  ולאחר  הקרובות  בשנתיים 
נתונים שיש  תעבוד בצורה כזאת שהיא תעביר 
על  עמלה  ותקבל  לחברה  לקוחותיה  על  לה 
אותם  נראה  לא  ביטוח.  סוכנות  לא  זאת  לידים. 
גול  זה  הביטוח.  סוכני  לשכת  כחברי  כנראה 
עצמי של הפיקוח; בטווח הארוך כולם ישלמו על 
זה, כי מי שמחולל את התחרות בשוק זה אנחנו 

אף  של  בבעלות  לא  אנחנו  כי  הביטוח,  סוכני 
חברת ביטוח; כל אחד עובד עם כמה חברות. אני 
אישית עובד עם עשר חברות, וזאת כדי להביא 

את המוצר הכי טוב במחיר הכי טוב. 
“להבדיל מסוכן ביטוח, מקס עושה בעצם מיקור 
שתתקשר  הביטוח,  לחברת  לידים  ומעבירה  חוץ 
המידע  לפי  נוספים.  מוצרים  לו  ותציע  למבוטח 
הפיננסי האישי שיש בידי חברות ביטוח האשראי, 
הן ישלפו את הלקוחות הטובים ואליהם הם יבואו 
בהצעות ויפנו את חברת הביטוח אליהם. מה שיקרה 
יעבדו  אתן  הביטוח  וחברות  האשראי  שחברות  זה 
יילחמו על השמנת ולא על האוכלוסיות החלשות. 

הדאטה  בגלל  עצום  האשראי  חברות  של  "הכוח 
להן האפשרות  יש  הלקוחות שלהן;  שיש להם על 
או  נקודות,  באמצעות  אם  ללקוח  הטבות  להבטיח 
הלוואה נוחה יותר. לכן, הן יכתיבו לחברות הביטוח 
את תנאי העבודה. בהתחלה ייכנסו בעמלות נמוכות 
של 5% עמלה למשל, עמלה שסוכן ביטוח רגיל לא 
הן  שנתיים  לאחר  אבל  בה.  מעמד  להחזיק  יכול 
הכוח אצלן,  כי  לייקר את העמלות,  יבקשו  לבטח 

מה שיביא לייקור הפוליסות. 
גם  בנושא.  כאל  ויזה  מכיוון  דבר  שמענו  לא 

היא תיכנס לענף?
“ויזה כאל מתואמת. היא מחכה לראות מה קורה 
עם מקס וישראכרט ותיכנס גם היא בשנה הבאה. 
אז נראה שלוש חברות אשראי שמספקות ביטוח 
בשוק; שלוש חברות זה לכאורה תחרותי, אבל הן 

למעשה יביאו לחוסר תחרות.
הכנסת  דרך  מאבק  ננהל   – נוותר  לא  “אנחנו 
כדי  שהגשנו,  המשפטית  התביעה  ובאמצעות 

לעצור את הטירוף הזה”.
אתה חבר בצוות הטיפול באתרים מתחזים 
סוכני  דווקא  הם  מהמתחזים  רבים  בלשכה; 

ביטוח. איך אתה מתייחס לעובדה זו?
“לצערי, המשבר הכלכלי מגביר את השטויות. 
אחריות  להם  שיש  להבין  צריכים  אלה  סוכנים 
גם אם הם קונים לידים בצורה לא כשרה. אנחנו 
עובדים מול רשות שוק ההון ומול הרשות להגנת 
הצרכן. אותן סוכנויות צריכות להפנים, שכשהם 
גורמים  הם  כשרה,  ולא  עקומה  בצורה  עובדים 
לכן,  הטובים.  לסוכנים  ובמיוחד  הענף  לכל  נזק 
 – ביותר  הקשה  בצורה  נגדם  לפעול  נהסס  לא 
פליליות,  בתביעות  והן  מנהלית/משמעתית  הן 

במקרים שבהן יש חשד לכך”, מדגיש גרטי.

לקריאה ו אישרה  ומשפט  חוק  החוקה  עדת 
ראשונה את הצעת חוק חוזה ביטוח )תיקון - 
התש"ף־2020,  ביטוח(,  תגמולי  תשלום  דרך 
ומשה  מלכיאלי  מיכאל  הכנסת  חברי  שיזמו 

אבוטבול.
את  ישלמו  הביטוח  חברות  החוק,  הצעת  לפי 
בו שולמו  תגמולי הביטוח באותו אמצעי תשלום 
התגמולים  הגעת  את  להבטיח  כדי  הביטוח  דמי 

למבוטחים.
"חברות  כי  נכתב  החוק  להצעת  ההסבר  בדברי 
שקלים  מיליוני  מאות  בידיהן  מותירות  הביטוח 
השייכים לציבור, בלא לעשות מאמצים אמיתיים 
להחזיר את הכסף לציבור. פרמיות הביטוח נגבות 

על ידי חברות הביטוח באמצעות כרטיס 
כשהן  אך  קבע,  בהוראת  או  אשראי 

צריכות להעביר כספים למבוטחיהן 
המחאות  באמצעות  כן  עושות  הן 
הן  בנוסף,  בדואר.  במשלוח 
ההמחאות  תוקף  את  מגבילות 
מכיוון שבידי  ימים.   90 עד  ל־60 

כרטיסי  פרטי  נמצאים  החברות 
של  הקבע  הוראות  או  האשראי 

דרכים פשוטות  בפניהן  יש  לקוחותיהן, 

לשלם למבוטחים, דרכים אשר יבטיחו את 
הגעת הכסף לידי המבוטחים".

אשר  יעקב  ח"כ  הוועדה  יו"ר 
אמר בדיון שזה "חוק נכון וחשוב 
מלכיאלי  ח"כ  צדק";  שעושה 
הוסיף כי "עד היום המזוכה מקבל 
ועד  בשיק  לו  המגיע  הכסף  את 

פג  השיק   - אותו  מקבל  שהוא 
תוקף. יותר הגיוני שחברות הביטוח 

אמצעי  באותו  הכסף  את  ישלמו 
תשלום בו גבו את דמי הביטוח". 

עושה צדק
בדיון:  אמר  אבוטבול  משה  ח"כ 
בגלל  החוק  להצעת  "הצטרפתי 
האזרחים  מקרה שחוויתי עם אחד 
שהיה אמור לקבל החזר מהביטוח 
וקיבל אותו רק לאחר שנה וחצי 
בשל שינוי הכתובת. הצעת החוק 
עושה צדק עם רבים. באותה דרך 

שנותנים, מקבלים חזרה". 
מהייעוץ  שטרן  אלעזר  עו"ד 
"הצעת  הדגיש:  לוועדה  המשפטי 

לא  הביטוח  שחברות  כך  תוקנה  החוק 
יוכלו להתנות על ההסדר שהוועדה 
לטובת  זה  אם  אלא  מחוקקת 
המבוטח. כמו כן, ברירת המחדל 
תגמולי  של  שהתשלום  תהיה 
בה  דרך  באותה  הוא  הביטוח 
שילם המבוטח, אלא אם המוטב 
בנוסח  ביוזמתו.  אחרת  בוחר 
את  לשנות  האפשרות  המקורי 
למועד  מוגבלת  היתה  התשלום  דרך 
כך  אותה  משנים  ואנחנו  החוזה  חתימת 
שאין הגבלה והמבוטח יכול לבקש לשנות 
את אופן התשלום בכל זמן שהוא, וכן ניתן יהיה 
לפנות טלפונית לשם כך ולא יהיה צורך בבקשה 

בכתב". 
בעידן  אנחנו  וחשובה.  נכונה  החוק  "הצעת 
וההצעה  מתקדמות  בטכנולוגיות  לשלם  שניתן 
מעודי  אוהד  ציין  שלנו",  למדיניות  מתחברת 

מאגף שוק ההון באוצר.
גיל סלומון מאיגוד חברות הביטוח, העלה סוגיה 
נצטרך ללטש את השאלה  הדרך  "בהמשך  לפיה 
מה קורה במקרה שהמבוטח אינו זה שמשלם את 

הכסף בעצמו".  

הסוף להמחאות שהלכו לאיבוד בדואר?
ועדת החוקה אישרה כי חברות הביטוח ישלמו למבוטחים את תגמולי הביטוח 
באותו אמצעי תשלום בו נגבו דמי הביטוח • “משאירות בידיהן מאות מיליוני 

שקלים בלי לעשות מאמץ אמיתי להחזירו” < רונית מורגנשטרן

מיכאל מלכיאלי

אוהד מעודי

חדשות | 
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הודיעה כ ופיננסים  ביטוח  לל 
תספק  היא  כי  השבוע  שני  ביום 
לנוסעים  לחו"ל  נסיעות  ביטוח 
לאיחוד האמירויות במסגרת הסכם השלום 

המתגבש עמם.
לשירותי  מורחב  כיסוי  כולל  הביטוח 
ושירות  וחילוץ  איתור  רפואיים,  חירום 
כלל Express המעניק התחייבות להחזר 
כספי מיידי בלחיצת כפתור, במקרים של 
מזוודה.  ואיחור בקבלת  אירועים רפואיים 
כמו כן מציעה החברה מוקד חירום ורופא 
Online, בשפה העברית 24/7. השירותים 
במסגרת ביטוח הנסיעות לחו"ל יסופקו גם 
כלל  של  השירות  אפליקציית  באמצעות 

ביטוח ופיננסים - "הלחצן של כלל".
בימים האחרונים החברה פעלה אל מול גורמים 
שונים באיחוד האמירויות ביניהם חברות חילוץ, 

בכדי  מפתח  ואנשי  רפואיים  שירותים 
לאשר את המהלך ולאפשר רכישת ביטוח 

נסיעות ליעדים אלה.

כיסוי רפואי נרחב
"אני שמח לבשר, כי כלל ביטוח ופיננסים 
להעניק  בישראל  הראשונה  החברה  היא 
לאיחוד  לחו"ל  נסיעות  ביטוח  שירותי 
השמיים  פתיחת  במסגרת  האמירויות, 
דיויד  ציין  עמם",  השלום  הסכם  וגיבוש 
חטיבת  ומנהל  למנכ"ל  משנה  ארנון, 

הבריאות בכלל ביטוח ופיננסים.
לטוס  המתכננים  "לקוחות 
לפנות  מוזמנים  זה  ליעד 
לביטוח  ולהצטרף  לחברה 
המעניק  כלל,  של  הנסיעות 
כל  ואת  נרחב  רפואי  כיסוי 
הנדרשים  הנלווים  השירותים 
לנוסעים בעת שהייתם בחו"ל", 

הוסיף ארנון.

לרגל הסכם השלום: ביטוח נסיעות חו"ל
לנוסעים לאיחוד האמירויות

כלל ביטוח ופיננסים היא הראשונה לספק את הביטוח • בימים האחרונים החברה פעלה אל מול 
גורמים שונים באיחוד האמירויות ביניהם חברות חילוץ, שירותים רפואיים ואנשי מפתח בכדי לאשר 

את המהלך < רונית מורגנשטרן

*מבצע מתנת ההצטרפות עד סוף דצמבר 2020 *מתנת ההצטרפות תוענק בהנפקת כרטיס אשראי חדש במועדון בלבד והינה אחת לת"ז, תישלח לאחר שימוש ראשון 
בכרטיס - שובר המקנה מגוון אפשרויות בילוי לבחירה: ארוחת בוקר זוגית במבחר בתי קפה בפריסה ארצית או כניסה זוגית לסרט או מימוש במבחר רשתות ועוד מגוון 

אפשרויות נוספות לבילוי. השובר יישלח לאחר השימוש הראשון בכרטיס. *טל"ח.

או בטלפון: 03-6364645 להצטרפות למועדון ולהזמנת הכרטיס << 

מה שבטוח... לשכת סוכני ביטוח משתלמת לך
לשכת סוכני הביטוח וקבוצת ישראכרט במבצע מיוחד למצטרפים חדשים

 מתנת הצטרפות! 
שובר על סך 75 ₪ למימוש 
במסעדות וברשתות נבחרות*

 פטור קבוע 
מדמי כרטיס במשך כל תקופת 

החברות בלשכה

 חיוב שוטף +30 
בעסקאות בחו"ל גם באונליין! 
לרבות משיכות מזומן בחו"ל 

 מסגרת אשראי 
 חוץ בנקאית נוספת 

)למעט בנק מזרחי ויהב(

 הנחות והטבות במעל 4,000 
 בתי עסק ברחבי הארץ 

המעניקים הנחות במעמד החיוב

 מגוון הטבות נוספות 
 באתר המועדון

insurance.style.co.il

 אתר הטבות ואפליקציה 
אטרקטיבים ובלעדיים ללקוחות ישראכרט המעניקים לך מגוון הנחות 

digital.isracard.co.il והטבות בתחומים שונים

הצטרפו לכרטיס CORPORATE היוקרתי של מועדון לשכת סוכני ביטוח והתחילו ליהנות:

ההצטרפות עבור חברי לשכת סוכני הביטוח, עובדי משרד הסוכן, בני זוג וילדיהם מעל גיל 18 

ארנון )משמאל(. "כיסוי לשירותי חירום, חילוץ, וכבודה"

https://4u.isracard.co.il/link/Insurance-Agents-Office-Club
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 שר האוצר חתם על תקנות העברת כספים
בין קופות גמל

התקנות החדשות יאפשרו לראשונה ניוד כספים גם מקופות גמל להשקעה • שר האוצר: 
"הצו מקדם את התחרות בין הגופים במדינה" < רונית מורגנשטרן

כ"ץ, ש ישראל  האוצר,  ר 
תקנות  על  )ד'(  אתמול  חתם 
העברת כספים בין קופות גמל 
גם  כספים  לנייד  האפשרות  את  הפותחות 
מקופות גמל להשקעה שלא הייתה אפשרית 
השר  חתימת  על  מברכים  בענף  היום.  עד 
נערכו  שכבר  הגמל,  לקופות  שתאפשר 
ניודים  לכך עם תשתית טכנולוגית, לבצע 
לקצבה  הכספים  המרת  כולל  ללקוחותיהם, 

לפנסיה שתהיה פטורה ממס.
החדשות,  התקנות  והפצת  לחתימת  עד 
נדרשו העמיתים למשוך את כספם תוך חיוב 
במס רווחי הון לצורך ביצוע הניוד. המהלך 
את  לבחור  עמית  לכל  לאפשר  בכדי  נועד 
מסלולו כך שיתאים לצרכיו וממדיו בניהול 

החיסכון וללא חיוב מס כאמור.
החוסכים  ציבור  את  לעודד  ובמטרה  בנוסף 
פרישה  גיל  לאחר  שלהם  ההכנסה  את  להגדיל 
שעברו  לעמיתים  החדשות  התקנות  מאפשרות 
את גיל 60 לנייד את כספם לקופת גמל לקצבה, 

ובכך  הפרישה,  בתקופת  הכנסתם  את  ולהגדיל 
ליהנות מפטור מלא ממס רווחי הון, וזאת במקום 
מכך,  יתרה  פעמי.  חד  באופן  הסכום  משיכת 
קופות  בשוק  תחרות  מקדמות  החדשות  התקנות 
ולהתאמות  לגמישות  להוביל  ועתידות  הגמל 
פרטניות בתחום קופות הגמל להשקעה שלא היה 

קיימים עד היום.
שר האוצר, ישראל כ"ץ: ״אני פועל למען 
חוסנם וביטחונם הכלכלי של אזרחי ישראל. 
הצו עליו חתמתי היום מבטל את מס הניוד 
ועתיד לקדם את התחרות. אני רואה חשיבות 
רבה בתכנון כלכלי ארוך טווח בקרב הציבור 
והמסים  החסמים  להורדת  לפעול  ואמשיך 
בין  התחרות  עידוד  תוך  הציבור  בחסכונות 

הגופים במדינה".
משה  ד"ר  ההון,  שוק  רשות  על  הממונה 
ברקת: "התקנות מטיבות פעמיים עם ציבור 
משיכה  מס  בביטול  ראשית,  החוסכים. 
אפשרות  במתן  ושנית,  הקופות,  ניוד  בעת 
החיסכון  אפיק  בין  מיטבית  להתאמה 
דמי  והורדת  התחרות  ביצירת  הן  לחוסך 
והן  החברות  בין  תחרות  המעודד  כתמריץ  ניהול 
באפשרות להגדיל את חסכונותיהם בגיל הפרישה. 
העוסקים  לכלל  ומודה  המהלך  על  מברך  אני 
תמשיך  ההון  שוק  רשות  כי  ומבטיח  במלאכה, 

לפעול במרץ למען ציבור החוסכים".

כץ וברקת | צילום: ששון תירם, לע"מכץ וברקת | צילום: ששון תירם, לע"מ

השבוע ה אישר  הלשכה  של  המנהל  וועד 
ומאזן  הכספיים  הדו"חות  את  להעביר 
הארצית.  המועצה  לאישור   2019
לאישור זה קדמו אישורים של ועדת הכספים ושל 
דירקטוריון ליסו"ב, החברה הכלכלית של הלשכה.

והמעמיקה  המהירה  העבודה  את  ציינו  בוועדה 
ולאפשר  הזמנים  שעשו על מנת לעמוד בלוחות 
את רצף עבודת הלשכה במיוחד בעידן הקורונה. 

סמי זילכה, הוא  בשיחה עם יו"ר ועדת הכספים, 
מסכם את האתגרים שניצבו בפני הוועדה: "זה רגע 
של הקלה וסיפוק אחרי סיום אתגר מאזן 19 והעברת 
הכדור  עכשיו  הארצית,  המועצה  לאישור  השרביט 
מאזן  את  סגרנו  האחרונה  בישיבה  שלהם.  בידיים 
19 והתחלנו בבדיקת תקציב מול ביצוע של 2020, 

ניצול  אי  ביטוח  סוכני  בלשכת  שכלל 
וביטול  הקורונה  תקופת  בצל  תקציב 

כנס אילת וכנסים מחוזיים אחרים". 
לדבריו, בצל הקורונה, "שנת 2020 
לצד  התקציב  בהגדלת  אופיינה 
השתלמויות  והגברת  התייעלות 

דיגיטליות להעשרת הידע של סוכני 
הביטוח". 

עוד הוא מציין, כי לגבי ליסוב החברה 
גם  ביטוי  ניתן  הלשכה,  של  הכלכלית 

ללימודי  המכללה  העברת  של  העיקרי  לשינוי 
"כמו   .BDO למכללת  ביטוח  לסוכן  רישיון 
על  לשמירה  השקעות  ועדת  תת  פועלת  כן, 
בתי  מול  אל  הכלכלית  והחברה  העמותה  כספי 

לאורך  אותנו  המלווים  ההשקעות 
בצורה  מושקעים  הכספים  השנים. 
לתקנות",  ובהתאם  סולידית 

הסביר זילכה.
לסיכום, "כדי להבין את איכות 
להסתכל  צריך  הוועדה  עבודת 
שעבד  הרחב  החברים  סגל  על 
על זה בהם: סגן יו"ר הוועדה סו"ב 
דורון רוזנבלום, וסוכני הביטוח אורי 
אדמוני,  שלמה  יוכל,  רועי  מיכאלי, 
ואלינור  רובינשטיין  עמנואל  בוטנרו,  יעקב 
הפנים  מבקר  בהם  הלשכה  עובדי  לצד  כבירי, 
רו"ח מוטי גולנסקי, רחל שרעבי מנהלת הכספים 

ומנכ"ל הלשכה מוטי ארבל".

 זילכה: "לשכת סוכני הביטוח מנוהלת 
כלכלית באחריות ובמקצועיות"

הוועד המנהל אישר השבוע להעביר את מאזן 2019 לאישור המועצה הארצית < רונית מורגנשטרן

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

אז מה חידשנו 

דיגיטלי, פשוט ומ יר - 50 שניות ל פקת פוליס  למבנ  ותכול 

מ יום תוכלו לבטח בתים פרטיים, קומות ביניים,  דירות גג ועוד

מ נייד ומ משרד -  פקת פוליס  מכל מקום ובכל זמן

מערכת חכמ  וידידותית למשתמש שחוסכת זמן יקר

מגוון  רחבות בביטוח דיר  משודרג כגון - ביטוח רי וט וציוד 

גן, ביטוח למגזר  דתי, סכום ביטוח נוסף לביטוח  מבנ  ומגוון 

 רחבות ללא תוספת פרמי 

שליט  מירבית לסוכן וביצוע כל  פעולות עבור  לקוח

מחיר אטרקטיבי ומשתלם במיוחד

סוכנים,  תקדמו איתנו לשלב  בא במ פכ  

 דיגיטלית עם ביטוח  דיר   משודרג של  

 חל מתאריך: 01.09.2020

לסוכנים קיימים ומצטרפים נסייע ב כנת באנר לאתר

עם לינק ייעודי לרכישת  פוליס 

ביטוח דיגיטלי לדיר 

NEW!

עמלה מלאה
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הפניקס משיקה ביטוח בלעדי לפיצוי בגין 
מחלות קשות 

ביטוח מרפא של החברה מיועד למבוטחים עד גיל 75 ללא ביטולים • לפוליסה 
נוספו מחלות שרק הפניקס מבטחת, ותנאי ההצטרפות לא השתנו

פניקס משיקה את "ביטוח מרפא" - ביטוח ה
הכיסוי  עם  קשות  מחלות  בגין  לפיצוי 
להפניקס,  בלעדי  באופן  בענף.  הרחב 
ניתן להצטרף לביטוח ללא קבוצות מחלות, ללא 
ימי שרידות ל־33 מחלות וללא ביטולים עד תום 

תקופת הביטוח )בגיל 75(. 
לפוליסה החדשה נוספו מחלות חדשות ומיוחדות, 
צינתור  קרוהן,  כגון  לחברה,  בלעדי  באופן  חלקן 
כלילי טיפולי, כריתת ריאה, גידול שפיר בעמוד 
דוויק  מחלת  קרויצפלד,  יעקב  מחלת  השדרה, 
רחבה  הכי  והרשימה  אופטיקה  נוירומיאליטיס 
בענף לסרטן מקומי )IN-SITU(, לצד מחלות שהיו 
קיימות כבר בתוכנית הביטוח כגון לופוס )זאבת(, 
פיצוי בגין שבר באגן או בירך ופיצוי בגין ניתוח 

להחלפה מלאה של מפרק ירך, ברך או כתף.

שינוי כללי המשחק
לתוכנית  ההצטרפות  תנאי 
ניתן  השתנו:  לא  המקורית 
 0 מגיל  לפוליסה  להצטרף 
ועד 64, סכומי הביטוח נשארו 
שקל  אלף  ל־600  אלף   50 בין 

והפרמיה משתנה רק אחת לחמש 
בביטוח  קיימים  מבוטחים  שנים. 

נספח  )בעלי  הפניקס  של  מרפא 
אוטומטי  באופן  ישודרגו   )5450

לכיסוי החדש. 
ביטוח  תחום  מנהל  דטשי,  אילן 

בריאות פרט: "שינינו את כללי המשחק באמצעות 
לביטוח  בישראל  והטובה  הרחבה  הפוליסה 

מתבטלת  שאינה  קשות  מחלות 
הביטוח.  תקופת  תום  לפני 
מהותיים  יתרונות  יצרנו 
בכך שביטלנו את הקבוצות 
את  ביטלנו  המחלות,  של 
מחלות,  ל־33  השרידות 
המזכות  המחלות  מספר 
בענף,  הרחב  הוא  בפיצוי 
סרטן מוקדם )IN-SITU( כבר 
אינו רשימה סגורה אלא הגדרה 
רק  לא  לתבוע  שניתן  כללית 
כתוצאה  גם  אלא  ניתוח  עקב 
לעשות  נמשיך  מכימותרפיה. 
מוצרי  את  למבוטחינו  לספק  כדי  שנידרש  כל 

הבריאות האיכותיים בענף". "צ
יח

ם: 
לו

צי

דטשי. "נספק למבוטחינו את מוצרי 
הבריאות האיכותיים בענף" 

מדריך מעשי לביטוח עסקי 
)ביטוחי רכוש ואחריות(

אורי אורלנד, הכולל הסברים על  עו״ד  יועץ הביטוח  ספרו של 
ביטוח  פוליסות  של  שיטתי  ניתוח  וכן  ואחריות  רכוש  ביטוחי 

רבות, תוך התמקדות בפן הפרקטי.
לסוכני  מיועד  לעת,  מעת  שיעודכן  אוגדן  במתכונת  המדריך 
על  לאחראים  תביעות,  לאנשי  לחתמים,  ולעובדיהם,  ביטוח 

ביטוח בארגונים, ולכל אדם המתעניין בנושא.

מחיר הספר: ₪450 כולל מע״מ
למנויי פוליסה: ₪400 כולל מע״מ

מאת עו"ד אורי אורלנד

להזמנות

https://bit.ly/33jMNuj


בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים. המידע הנו כללי בלבד ואיננו מהווה ייעוץ המתחשב בצרכי כל אדם. "מרפא 2020"- ביטוח לפיצוי בגין מחלות קשות מהדורת אוגוסט 2020. הפניקס חברה לביטוח 
בע"מ. קבלה לביטוח מותנית כפופה לתנאי החיתום המקובלים בחברה. תקופת הביטוח הינה עד לגיל 75

לראשונה בישראל!
הביטוח הכי בטוח למחלות קשות

שלא מתבטלת?בטוח שיש לכם פוליסה 

בטוח
בלי קבוצות

א
בטוח

עד תום הביטוח

א
בטוח

בלי ימי שרידות
ל-33 מחלות

א

אנו גאים להשיק ביטוח למחלות קשות חדש ומשופר,
שיעניק למבוטחים שלנו את הביטחון לו הם זקוקים ברגעים הכי קשים. 
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הליך מהיר: מנורה מציעה פדיון דיגיטלי 
מקופות גמל והשתלמות

השירות החדש יוצע ללקוחות מנורה באמצעות כניסה לאזור האישי באתר • החברה מבטיחה 
שירות מותאם אישית לצורכי הלקוח וללא מעורבות נציג < רונית מורגנשטרן

אור הביקוש בתקופת הקורונה ל
דיגיטליות  פעולות  לביצוע 
הציבור  ידי  על  ועצמאיות 
כספים  למשיכת  השעה  הוראת  ולאור 
פיתחה  בנושא,  ההון  שוק  רשות  של 
כספים  למשיכת  מהיר  תהליך  החברה 
הגמל  וקופות  ההשתלמות  מקרנות 
להוראות  ובהתאם  דיגיטלי  באופן 
השעה. הוראת השעה האחרונה מאפשרת 
למשוך כספים מקרנות ההשתלמות עד 
חודשים,   6 למשך  לחודש  שקל   7,500

משיכה הפטורה ממס.
להיכנס  ניתן  החדש  השירות  אל 
האינטרנט  באתר  האישי  המידע  מאזור 
סוכן  באמצעות  או  מבטחים  מנורה  של 

הביטוח דרך אתר הסוכנים.
התאמה  מתבצעת  השירות  במסגרת 
מתן  תוך  הלקוחות,  לצורכי  אישית 

מענה לצרכיהם הספציפיים, כגון: הצגת נתונים 
בדיקת  וכן  שברשותם  הקופות  אודות  אישיים 
וקרן  הגמל  קופת  חשבון  על  להלוואה  זכאות 

ההשתלמות ללא צורך במתן מסמכים.

ללא מעורבות נציג
מהווים  התהליכים  כי  נמסר  מנורה  מקבוצת 
השירות  בחוויית  תקדים  חסרת  דרך  פריצת 
החברה  ללקוחות  לאפשר  ומטרתם  הדיגיטלית 

מהיר  באופן  כספים  משיכות  לבצע 
ויעיל ללא מעורבות נציג.

דיגיטל  סמנכ"ל  אברהם,  לנגביץ  טל 
של  בבשורה  "מדובר  בחברה:  וחדשנות 
הגמל  בקופות  החוסכים  לציבור  ממש 
בתקופה  בישראל.  ההשתלמות  וקרנות 
אמצעים  בפיתוח  הצורך  עולה  זו, 
וסוכני  לקוחות  עבור  דיגיטליים 
החנית  חוד  להיות  שמחים  ואנו  החברה 
והביטוח  הפנסיוני  החיסכון  ענף  של 
תהליכים  לפתח  בחרנו  זה.  בהקשר 
ומהירים  חדשניים  מלאים,  דיגיטליים 
אשר מייצרים ללקוחותינו חווית שירות 
האישיים,  לצרכיהם  בהתאם  אמיתית 
תקדים  חסרת  דרך  פריצת  מהווים  וכן 
כספים  קבלת  תהליך  וייעול  בקיצור 

מחסכונות".
ענבר טיסונה, סמנכ"ל, מנהלת תחום 
מערכות  באגף  טווח  ארוך  חיסכון  מערכות 
הפיתוח  גופי  השעה,  הוראת  "לאור  מידע: 
תהליך  לאפשר  כדי  שיא  במהירות  התגייסו 
מהיר מקצה לקצה, שמוזנק מאתרים דיגיטליים 
אדם.  יד  מגע  ללא  הליבה  במערכות  ומסתיים 
בדיקות  מורכבות,  אינטגרציות  משלב  הפיתוח 
כדי  זאת  וכל  ממוכנות  ובקרות  אוטומטיות 
ללקוחות  ממושלם  פחות  לא  שירות  לאפשר 

שלנו".

לנגביץ אברהם. "בשורה של ממש לציבור החוסכים" | צילום: סיון פרג'

טל לנגביץ אברהם: "בתקופה 
זו עולה הצורך בפיתוח 

אמצעים דיגיטליים עבור 
לקוחות וסוכני החברה, ואנו 
שמחים להיות חוד החנית 
של ענף החיסכון הפנסיוני 

והביטוח בהקשר זה"

60 שנים מובילים את התחום
עם חדשנות טכנולוגית

אנו באילן קארגלאס גאים להוביל את תחום זגגות הרכב 
בישראל עם חדשנות טכנולוגית מתקדמת. שירות הלקוחות 

שלנו עומד לרשות לקוחותינו במגוון פלטפורמות ובראשן 
שירות דיגיטלי המאפשר ללקוח/ה לפתוח קריאה מכל מקום 
ובכל שעה, מהמחשב או מהנייד ואף לעקוב אחריה בכל עת.

שנה



28
68

5.
18

רכב
רכב בקליק 	

הראל סוויץ' 	

חידושי רכב בקליק 	

הוספת נהג נוסף 	

מחולל הצעות רכב 	

הפקה באמצעות מחוללים  	
חיצוניים )כדוגמת באפי(

איתור דגם לפי רישוי 	

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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ראו הוזהרתם: חתימה מזויפת על מסמכי 
מבוטח תביא להליך פלילי ולביטול הרישיון 

 הצוות לטיפול באתרים מתחזים, הפועל מטעם הלשכה, מטפל בפנייה של סוכנת ממנה ניסו לגנוב 
במירמה וזיוף לקוח של 30 שנה < רונית מורגנשטרן

וגם סוכנים שמנצלים ה תלונות על מתחזים 

תיקי  “לגנוב”  כדי  לקוחות  של  תמימות 

ומתרבות.  הולכות  אחרים  מסוכנים  ביטוח 

הוועדה  לפיננסים,  הוועדה  חברת  תמיר,  יפית  סו”ב 

הארצית,  המועצה  וחברת  האישה  מעמד  לקידום 

מספרת על המקרה שארע לה לאחרונה:

“יש לי לקוח שהוא ואשתו מבוטחים אצלי כבר 30 

דירה  רכב,  ביטוחי  מלבד   .50 כבני  שהיו  מאז  שנה, 

ואחרים, יש להם פוליסה ענקית של ביטוח בריאות 

אחד  בוקר  האפשריים.  הכיסויים  כול  עם  וסיעוד, 

על  אחר  סוכן  של  מינוי  כתב  על  הודעה  קיבלתי 

הפוליסה, שחתומה על ידי הלקוח. נדהמתי. התקשרתי 

מיד ללקוח ושאלתי אותו למה החליט לעזוב.

לו  כשאמרתי  כזה.  דבר  על  חתם  שלא  אמר  “הוא 

לי  הסביר  הסוכן,  שם  את  לו  ואמרתי  חתום  שהוא 

תחום  על  איתו  שדיבר  זה  בשם  אדם  אצלו  שהיה 

והחתים אותו על טפסים שונים, אבל לא  הפיננסים 

על מינוי הסוכן בפוליסות הביטוחים שלו ובטח לא 

על פוליסת הבריאות והסיעוד.

שהיא  הביטוח,  לחברת  פניתי  “מיד 

להם  שהבהרתי  ולאחר  בתחום,  מהגדולות 

המבוטח,  עם  העובדות  ובאימות  קרה  מה 

שמונה  לאחר  השבוע,  המינוי.  כתב  בוטל 

קיבלתי  שוב  הראשון,  מהמקרה  חודשים 

את אותו כתב מינוי לאותו סוכן ולגבי אותו 

הוא  השתנה.  משהו  אם  הלקוח  את  שאלתי  מבוטח. 

וכי  אמר שאיש לא דיבר אתו מאז המקרה הראשון, 

אני הסוכנת שלו ותמיד אהיה הסוכנת שלו.

‘שטפתי’ אותם,  והפעם  “חזרתי אל חברת הביטוח 

שהם  להם  ואמרתי  מסמך,  באותו  מדובר  שהרי 

הנהלים  את  לחדד  הבטיחו  הם  שוק.  כמו  מתנהלים 

בנושא כתבי מינוי של סוכנים.

בצורה  שעובדים  סוכנים  שיש  מאוד  אותי  “מצער 

פסולה כזאת, מנצלים תמימות של מבוטחים, במיוחד 

פוליסה  להם  בניתי  אני  מבוגרים.  באנשים  כשמדובר 

מעולה, כבר שולמו להם תביעות על ניתוחים, את כל 

הזמן והטרחה שלי, והאמון שבניתי עם הלקוח 

שנמצא אצלי 30 שנה, סוכן אחר רוצה לקחת 

ממני כלאחר יד ובצורה לא כשרה”. 

הלשכה,  יועמ"ש  אברהם,  בן  עדי  עו"ד 

על  לפעול  נדרש  ביטוח  סוכן  "כל  מוסיף: 

הוא  בנוסף  אך  והרגולציה,  הדין  הוראות  פי 

מבלי  לקוחותיו.  מול  בשקיפות  לפעול  נדרש 

הגורמים  ולהתנהלות  הקונקרטי,  למקרה  להתייחס 

המעורבים במקרה המתואר, אציין כי שימוש בהרשאה 

ללא אישור והסמכה מהלקוח עלול להעמיד את הסוכן 

עבירה  לכדי  לעלות  יכול  אשר  משמעותי  בסיכון 

לא  לצורך,  מעבר  מכך.  המשתמע  כל  על  פלילית 

אסיים מלאכתי נאמנה אם לא אדגיש כי להתנהלות 

שכזו אף עלולה להיות השלכה ביחס לכיסוי הביטוחי 

והעובדה שהדבר אף עלול לעורר חשיפה בכל הנוגע 

שברשות  בפוליסה  המקצועית  האחריות  לכיסויי 

ביצוע  את  הלקוח  עם  ולאשר  לוודא  יש  לכן  הסוכן. 

הפעולה עבורו". כה
ש

הל
ת 

בו
די

בא
ם: 

לו
צי

יפית תמיר
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מנורה רוכשת את התיק הפנסיוני של ביטוח ישיר
3,700 פוליסות ביטוח מנהלים ופוליסות תגמולים לעצמאים מרכיבות את 

התיק • היקפו מוערך בכ־200 מיליון שקל < רונית מורגנשטרן

המנהלת מ החברה  מבטחים,  נורה 
למוצרי פנסיה וגמל הגדולה ביותר 
איי  מאיי.די.  רוכשת  במדינה, 
)ביטוח ישיר( את התיק הפנסיוני שלה. מדובר 
ופוליסות  מנהלים  ביטוח  פוליסות  בכ־3,700 
למקרה  ביטוח  לרבות  לעצמאים,  תגמולים 
מוות או אובדן כושר עבודה. היקף התיק מוערך 

בכ־200 מיליון שקל.
מסבירה  השנה  למחצית  הכספיים  בדוחות 

ביטוח ישיר, כי שיווק מוצרים אלה הופסק כבר 
בשנת 2013, וכי ההחלטה על יציאה מהתחום 
הפנסיוני נובעת מרצונה של החברה להתמקד 
לפרט  וחסכון  ביטוח  שלה:  הליבה  בתחומי 

ולמשפחה.
ומועד  העסקה  את  אישרה  ההון  שוק  רשות 
למנורה  ישיר  מביטוח  הפוליסות  העברת 
במסגרת  הנוכחית.  השנה  לסוף  מתוכנן 
כל  את  מנורה  עצמה  על  לוקחת  ההעברה 

ההתחייבויות של ביטוח ישיר כלפי המבוטחים 
במוצרים אלה.

קבוצת מנורה מבטחים מנהלת נכסים בביטוח 
שקל,  מיליארד  כ־200  של  בהיקף  ופנסיה 
של  שנתיים  גמולים  ודמי  פרמיות  היקף  עם 
במלוא  מחזיקה  הקבוצה  שקל.  מיליארד  כ־24 
בישראל,  הגדולה  הפנסיה  קרן  על  הבעלות 
של  בהיקף  נכסים  המנהלת  החדשה,  מבטחים 

למעלה מ־130 מיליארד שקל. 

עוזי לוי מונה למנכ"ל מנורה 
מבטחים נדל"ן 

קבוצת מנורה מבטחים מדווחת על הצטרפותו של עוזי 
לוי לתפקיד מנכ"ל מנורה מבטחים נדל"ן ומנהל מערך 

השקעות הנדל"ן באגף ההשקעות של הקבוצה.
נמסר, כי מדובר בחיזוק משמעותי לזרוע הנדל"ן של 

הקבוצה, המחזיק נכסי נדל"ן בארץ ובחו"ל בהיקף של כ־5 
מיליארד שקל עבור מבוטחי ועמיתי הקבוצה.

לוי, הינו בעל ניסיון רב מתפקידיו הקודמים במגזר הפרטי 
והציבורי כאחד, ובעל מיומנות ורקע רחב במימון, ייזום, 
פיתוח וניהול של 

פרויקטי נדל״ן מכל 
הסוגים והגדלים. 

בתפקידיו הקודמים 
כיהן לוי בתפקיד סגן 

נשיא נדל"ן בחברת 
WeWork, מנכ"ל 
"דירה להשכיר" 

-החברה הממשלתית 
לדיור והשכרה, 
משנה למנכ"ל 

ואחראי על הפעילות 
הבינלאומית בחברת 

נכסים ובנין וראש 
מערך נדל"ן, בניה 

ותשתיות בבנק 
לאומי.

עוד נמסר, כי מינוי 

מנהל עתיר ניסיון יאפשר לקבוצת מנורה מבטחים להרחיב 
ולהעצים את היקף ההשקעות בתחום הנדל"ן, אשר מייצבות 

ומשביחות את תשואת תיק הנכסים לטווח הארוך של 
הקבוצה. שיוכלו לתת ערך מוסף ללקוחותיהם ביום ניהול 

תביעה אונקולוגית. 

נוגה עקל נבחרה לעמוד בראש 
"חברת המועדונים" של הלשכה

סו"ב נוגה עקל, יו"ר מחוז ת"א והמרכז בלשכת סוכני 
הביטוח, נבחרה השבוע על ידי הוועד המנהל בלשכה ליו"ר 

דירקטוריון "חברת המועדונים" של הלשכה.
החברה מנהלת את נכסי הנדל"ן של לשכת סוכני הביטוח.
יחד איתה יכהנו בדירקטוריון: דני קסלמן, יפת בקשי, סמי 

זילכה ומאיר רוטברג. עוזי לוי | צילום: יח"צ

סו"ב עקל | צילום: גיא קרן 

חדשות



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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מזלו מ לרוע  גילה  ישראלי  ישראל  ר 
שנדבק בנגיף הקורונה. חום גופו טיפס 
מעלה ונותר שם ברמתו הגבוהה למשך 
מספר ימים. הנשימה הפכה לכבדה ובהנחייתו של 
הרופא הומלץ להבהיל אותו לבית החולים בהקדם 
ולאחר  הנשמה  למכונת  חובר  ישראלי  האפשרי. 
מאבק עיקש עם המחלה, אשר נמשך כ־10 ימים 
הרפואיים,  הצוותים  של  המסור  הטיפול  ובזכות 
ישראלי  מר  הוכרעה.  ולבסוף  נסוגה  המחלה 
שוחרר לביתו, לשמחתם הרבה של בני משפחתו. 
לבשורת  כשבנוסף  פליאתו  רבה  הייתה  מה 
מחברת  ההודעה  את  ישראלי  קיבל  ההחלמה 
הביטוח על פיה מגיע לו סכום נכבד של 10,000 
בעובדה  בהתחשב  האשפוז.  תקופת  עבור  שקל 
ובנוסף, פוטר  היה מותש עקב מחלתו  שישראלי 
ממקום עבודתו עם פרוץ מגפת הקורונה, תגמול 
הסיפור  ליבו.  את  מאוד  שימח  הביטוח  מחברת 
נגמר עם סוף טוב עבור ישראלי, אך עם פאנץ’ 

קטן: אין פיצוי כזה כבר 4 שנים.
מחייבת  הוראה  יצאה   2016 בשלהי  תזכורת: 
שיווקם   הפסקת  שתכליתה  ההון  שוק  רשות  של 
של המוצרים הקשורים לפוליסות הבריאות אשר 

כוללות בתוכן את מרכיב הפיצוי. עד אותה עת 
את  לרכוש  לעצמו  להרשות  יכול  היה  אחד  כל 
הביטוח בצורה של פיצוי יומי למקרה של אשפוז 
חרום או למקרה של ניתוח אלקטיבי. יתרה מזאת, 
למקרה  בפיצוי  לבחור  האפשרות  אף  ניתנה 
פעולה  או  הניתוח  לאחר  בבית  התאוששות  של 
וביד  אחת  באבחה  נגוז  זה  כל  מסוימת.  רפואית 

קלה של הגורמים המייעצים ברשות שוק ההון.

לטובת המבוטח?
כיום, כשהתפרצות המגפה טרם הסתיימה, ורבים 
“תענוגות  את  בשרם  על  חוו  ישראל  מתושבי 
היו  אילו  מתנחמים  היו  מהם  רבים  הקורונה”, 
לשיקום,  המיועד  הכספי  הפיצוי  את  מקבלים 
פיזיותרפיה, רפואה אלטרנטיבית או סתם מנוחה 
נבעה  אשר  החסרה  להכנסה  לדאוג  מבלי  בבית 
עקב האשפוז. עלינו לזכור שכרבע מאוכלוסיית 

המדינה עדיין מובטלים וחלקם נמצאים בחל”ת.
הפיצוי  נמנע  המדינה  מתושבי  אחרות,  במילים 
או  הסכמתם  ללא  האחרונות  שנים   4 במרוצת 
רשותם, עקב החלטה של פקיד כזה או אחר במשרד 

האוצר בתואנה שזה לטובת המבוטח. האומנם?.

ולהורות  ליושנה  עטרה  להחזיר  השעה  הגיעה 
כל  החיוני  המוצר  את  להשיב  הביטוח  לחברות 
הביטוח  חברות  על  המכירות.  למדפי  חזרה  כך 
לשנס מותניים ולהתמקד בתחיית מוצרי הפיצוי 
יחד  הלקוח  יוצב  החברות  של  מעיינם  כשבראש 

עם משפחתו הגרעינית. 
נוכח תחזית קודרת שגל השני של המגפה אינו 
מעבר לאופק ועלול להכות שנית בעוצמה שלא 
ישנה חשיבות אסטרטגית עליונה לצייד  הכרנו, 
להביא  העשוי  חשוב  בכלי  המדינה  תושבי  את 
יוכל  אדם  כל  החולה.  למשפחת  כלכלי  מזור 
הפיצוי  מוצר  מרכישת  תועלת  לעצמו  להפיק 
ויהיה רשאי להחליט לעצמו עד כמה עליו להיות 

מכוסה במקרה של “אירוע ביטוחי”. 
יורה  לאור זאת, מוטב שהממונה על שוק ההון 
לחברות הביטוח לפעול בהקדם האפשרי להשיב 
את מוצרי הפיצוי לפוליסות הבריאות. בהתחשב 
במגפה חובקת העולם, מוטב להיערך לכך מבעוד 

מועד ויפה שעה אחת קודם.

והסיעוד  הבריאות  ועדת  חבר  הוא  הכותב 
בלשכה לם

צו
המ

ת 
בו

די
בא

ם: 
לו

צי
 

 למה יש להחזיר את מרכיב הפיצוי 
לביטוחי הבריאות

התחזית הקודרת על גל שני שעלול להכות בעוצמה שלא הכרנו, מדגישה את החשיבות בציוד 
תושבי המדינה בכלי חשוב שעשוי להביא מזור כלכלי למשפחת החולה < סו”ב אולג זרוצקי 

 

 עבר את המבחן: המשמעות 
של חג הקורבן

אחד משני החגים שחוגגים המוסלמים בשנה חל היום • סו"ב מוחמד חטיב מסביר על משמעות החג

shutterstock :כל צליין מקריב כבש | צילום

פועלים  שבמסגרתה  אליפים,  הביטוח  סוכנות 
למעלה מ־400 סוכני ביטוח, השיקה במשותף עם 
חדשנית  דיגיטלית  סביבה  איילון  הביטוח  חברת 
בתחום  פוליסות  של  מיידית  ולהפקה  לחיתום 
elifim. הרכב. סביבת ההפקה משולבת במערכת

space, המשמשת את כל סוכני הקבוצה.
סוכני  לכל  מאפשרת   elifim.space מערכת 
השוואת  מיידי  באופן  לקבל  אליפים  קבוצת 
חובה,  רכב,  השונים:  הביטוח  בענפי  מחירים 
דירה, ביטוח חיים ובריאות. יתרונה של המערכת 
תנאים  המחיר,  בהצעת  לשלב  האפשרות  הינה 
 spaceה־ מערכת  הקבוצה.  לסוכני  יעודיים 
מציעה לסוכני הקבוצה יישומים נבחרים נוספים 
הצגת  מרחוק,  וחתימה  תקשורת  לקוח,  לניהול 
תיק הביטוח של הלקוח מתוך נתוני הר הביטוח, 

המסלקה הפנסיונית ועוד. 

מיטל אומיד, מסוכנות  המערכת הוצגה על ידי 
מערכת   ,elifim.zoom במסגרת  אליפים, 
ההדרכה המקוונת של אליפים. ההדרכה התמקדה 
ולהקים  תהליכים  לקצר  הסוכן  של  באפשרות 

שלב  לאחר  מיידי  באופן  פוליסה  שלו  ללקוח 
למערכות  ביחס  המערכת  של  יתרונה  הציטוט. 
אחרות בענף, הינו האפשרות לשלב בהליך ההפקה 
את התנאים המיטביים של סוכני קבוצת אליפים. 

בקבוצת  כללי  ביטוח  תחום  מנהל  יערי,  עודד 

אליפים, ציין כי העידן החדש שבו סוכן בקבוצת 
אליפים, יכול להקים פוליסה ישירות ממערכת ה־
במשרד  העבודה  ולייעול  לשיפור  יביא   ,space
חברות   5 מול  פועלים  אנו  אלו  בימים  הסוכן. 
נוספות להטמעת יכולת הפקה ישירה וזה מצטרף 
ל־3 חברות שכבר פעילות במערכת. זו הזדמנות 
לסוכני אליפים ולסוכנים שמחפשים בית שיקדם 

אותם לפנות אלינו ולהצטרף להצלחה זו.
ה־ ומערכת  הכספים  מנהל  בנימין,  עודד 
הביטוח  "חברות  כי  ציין  באליפים,   ,space
הטבעית  בסביבה  טכנולוגי  דגש  לשים  חייבות 
האינטרנט  אתר  בסביבת  רק  ולא  הסוכן  של 
פיתוח  חריפה,  תחרות  של  בעידן  דווקא  שלהן. 
ובכללן  הסוכן  למערכות  ישירים  ממשקים 
חברת  בין  הקשר  לחיזוק  יביא   elifim.space

הביטוח לסוכן וללקוח".

 סוכנות הביטוח "אליפים" ואיילון ביטוח 
השיקו סביבה דיגיטלית לחיתום והפקה

סביבת ההפקה הדיגיטלית של elifim.space הינה חלק מפיתוח המותאם ל־400 סוכני קבוצת אליפים, 
שיאפשר להם במהלך הרבעון הקרוב הפקה מיידית ממערכת ה־space למרבית חברות ביטוח

תוכן שיווקי 



https://www.adif-knasim.co.il/sign-up/
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עידן הקורונה והשפעותיו מדברים המון ב
לידענים,  הפכנו  כולנו  וירוסים.  על 
וכולנו מחפשים את הסימנים הראשונים 

ואת תיאוריות הקונספירציה. 
וישנו בעולם מוכר לא פחות:  היה  הווירוס  אך 
איש  מזמן  לא  שעד  הספרדית,  לשפעת  בדומה 
מאיתנו לא באמת זכר מועד, מספרים, גל ראשון 
הסייבר  מתקפות  שמות  את  גם  שלה.  שני  וגל 
האחרונות אף אחד לא מגלגל על הלשון. כשרצנו 
או רכבנו עד לא מזמן אמרנו שלפי השעון החכם 
הקפה  השלמנו  וכך,  כך  הוא  הדופק  גרמין  של 

במהירות כזו או אחרת.
היתה  ב־2017  הסייבר  מתקפת  נפגעי  מבין 
חברת הספנות הדנית מארסק, חברת הלוגיסטיקה 
דמקו, נמל התעופה באוקראינה ועוד. חדשות 13 
נכתב:  שבה  ארה"ב  ממשלת  תגובת  את  פרסמו 
מתקפת  את  שיגר  רוסיה  צבא   2017 "ביוני 
המתקפה,  בהיסטוריה.  ביותר  ההרסנית  הסייבר 
שכונתה Not Petya התפשטה במהירות ברחבי 
העולם כשהיא גורמת לנזקים במיליארדי דולרים 

ברחבי אירופה, אסיה וארה"ב". 
נשמע מוכר? מתקפת סייבר צנועה על מתקני 
מים ישראלים ולצדה מתקפה כנגד נמל ימי של 
וקראנו,  שמענו  כולנו  לאחרונה  וממש  מדינה. 
האזרחיים  והטייסים  הנווטים  או  והספורטאים 
הכופרה  מתקפת  את  הרגשנו  ממש  מביננו, 
שכוונה כנגד גרמין. השמועה אומרת שהם נדרשו 

לשלם "רק" 10 מיליון דולר.

פוטנציאל נזק עצום

כיום אנחנו מבינים את פוטנציאל ההתפשטות 
ואת עוצמת הנזק שיכול להיגרם עקב וירוס ברמה 
ההתרחשות  וסבירות  הנזק  עוצמת  הבריאותית. 
בתחום הסייבר הובהרו עוד אז ב־2017. אך כשבאו 

הביטוחי  הכיסוי  את  לבחון  הנפגעים  הגורמים 
 Not Petya מתקפת  לאחר  ברשותם  שהיה 

ודומיה, הם גילו שאין להם מזור להישען עליו. 
הנזק   )Lloyd’s( מפורסמים  נתונים  לפי 
המבוטח בתחילת השנה עמד על כ־27 מיליארד 

בנוזקה  הגלובלית  ההדבקה  תרחיש  בעוד  דולר, 
הוערך ב־193 מיליארד דולר. 

הן  מהבית  והעבודה  שהדיגיטציה  אומרים 
ההווה.  בעצם  שהן  להבין  הזמן  הגיע  העתיד? 
נתונים מראים שנעשה שימוש בלפחות 8.5 ביליון 

לאינטרנט(  המחוברים  )התקנים   IoT התקני 
בארגונים השונים, ומעל 90% מהארגונים עושים 
שימוש באפליקציות שעובדות בסביבת ענן, וזה 
עוד לפני השינויים שמתרחשים מול עינינו לאור 

אירועי הקורונה.

גידול  יש  אכן  בישראל  הנתונים  כל  לצד 
משמעותי של חברות ברכישת ביטוחי סייבר. אך 
הסייבר  נתוני מערך  לפי  בו  עדיין במצב  אנחנו 
הלאומי רק ל־13% מהארגונים יש ביטוח סייבר, 
לא  שינוי,  לשם  היא,  הביטוח  רכישת  סיבת  וכי 
דרישה רגולטורית אלא ניהול סיכונים ומחויבות 

ללקוחות. 
היינו  ב־2015  וירוסים  דיבר על  גייטס  כשביל 
ברור  למגפות.  ביטוח  ללקוחות  למכור  צריכים 
לנו היום שגודל העסק לא רלוונטי, ההיפך ברור: 

הקטנים והבינוניים ניזוקים הרבה יותר. 
מתקפות  על  פרסומים  עם  הונף  האדום  הדגל 
סייבר הדדיות בין איראן לישראל. המוצר קיים, 
ניהול הסיכונים הוא תפקידנו כסוכני ביטוח. נתח 

השוק הפנוי עומד על 87%  - קדימה לעבודה.

הכותב הוא חבר הוועדה לביטוח כללי 
בלשכה

 מיחסי ישראל־איראן ועד עבודה 
מהבית: זה הזמן למכור ביטוחי סייבר

סו"ב אבנר גולדפוס מסביר עד כמה מתקפות סייבר נפוצות ומצביע על נתח 
שוק פנוי של 87% • כל הסיבות למכירות פוליסות ביטוחי סייבר

shutterstock :המוצר קיים, ניהול הסיכונים הוא תפקידנו כסוכני ביטוח | צילום

כיום אנחנו מבינים את פוטנציאל ההתפשטות ואת עוצמת 
הנזק שיכול להיגרם עקב וירוס ברמה הבריאותית. עוצמת הנזק 

וסבירות ההתרחשות בתחום הסייבר הובהרו עוד אז ב־2017

לצד כל הנתונים בישראל אכן יש גידול משמעותי של חברות 
ברכישת ביטוחי סייבר. אך אנחנו עדיין במצב בו לפי נתוני 

מערך הסייבר הלאומי רק ל-13% מהארגונים יש ביטוח סייבר, 
וכי סיבת רכישת הביטוח היא, לשם שינוי, לא דרישה רגולטורית 

אלא ניהול סיכונים ומחויבות ללקוחות 
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ביטוח צד שלישי לדירה: כך תקדימו 
תרופה למכה

רעפים שנפלו מגג דירה וגרמו נזק לרכב הביאו את בית המשפט לדון באחריות 
של בעלת הדירה למקרה • המסקנה ברורה: כדאי לבדוק כבר היום כי פוליסת 

ביטוח הדירה שלכם כוללת כיסוי צד שלישי < עו”ד עדי בן אברהם
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לא ה הציבור  שרוב  כך  על  פורסם  שבוע 
לדמי  או  שלו  הפנסיוני  לחסכון  מודע 
האם  רחוק,  ללכת  למה  אבל  הניהול. 
הציבור מודע לשאלה אם יש לו ביטוח צד שלישי 

לדירתו?
ציבור המבוטחים לא תמיד ידע לאבחן כאשר יאמר 
שיש לו ביטוח דירה, האם יש לו גם כיסוי לנזק כלפי 
שאינם  הקוראים  )לטובת  מדובר  שכן  שלישי,  צד 

מתחום ענף הביטוח( בכיסוי רשות בלבד.
מתי המבוטח יתוודע לכיסוי או העדרו? ניחשתם 
אין כיסוי  כי  יתברר  אז  נכון - רק בעת תביעה. 
ובאמתחתו  הולך  אשר  והמבוטח  שלישי,  לצד 
פוליסת ביטוח דירה מגלה כי אין כיסוי לנזקי צד 

שלישי ועל כך סיפור השבוע. 

רעפים שגרמו נזק
שנגרמו  נזקים  שילמה  התובעת  הביטוח  חברת 
שיבוב  תביעת  והגישה  מטעמה  מבוטח  של  לרכב 
נגד דירת הנתבעת בטענה כי הרעפים מהגג בדירת 
הנתבעת עפו על הרכב המבוטח וגרמו לו נזק בחניה. 
הביטוח  חברת  נגד  גם  התביעה  הוגשה  במקור 
הפוליסה  כי  התברר  אך  זוגה(  )ובן  הנתבעת  של 
נגד חברת  כיסוי לצד שלישי, התביעה  לא כוללת 
לבדה.  להתמודד  נדרשה  והנתבעת  נמחקה  הביטוח 
זה יש להחיל את הכלל  התובעת טענה כי במקרה 
הרעפים  לפיו  הנזיקין,  לפקודת   38 בסעיף  שקבוע 
נפלו מדירת הנתבעת וגרמו נזק לרכב המבוטח ולכן 

על הנתבעת הנטל להוכיח שהיא לא התרשלה.  
בנוסף, בעל הרכב הנפגע, לא ידע ולא יכול היה 
לדעת מדוע נפלו הרעפים מדירת הנתבעת, והדבר 
מלמד כי הנתבעת לא שמרה על זהירות סבירה. לכן 

גם מטעם זה עליה להוכיח מדוע לא התרשלה.  
עשתה  לא  כי  היתר,  בין  טענה,  הדירה  בעלת 
מותקנים  בדירה  הרעפים  הדירה,  בגג  שיפוץ  כל 
שהרעפים  ודאות  ואין  ראויה  בצורה  ומתוחזקים 
עפו מהגג שלה, שכן יש דירות נוספות עם רעפים 
עליון  לכוח  הדירה  בעלת  טענה  בנוסף  בסמוך. 
שהיא לא יכלה למנוע אותו, ולכן אין היא אחראית 

ברשלנות כלפי התובעת.

לקחה אחריות
בית המשפט מקבל את התביעה במלואה וקובע 
הרעפים  כי  ללמוד  ניתן  העדים  של  מעדותם  כי 
מקורם בדירתה של הנתבעת, שם נערכו שיפוצים, 
התובעת(  אצל  )המבוטח  ברכב  שפגעו  והרעפים 

כי  הטענה  את  המאיין  דבר  חדשים,  רעפים  היו 
מדובר על רעפים מגגות אחרים. 

האירוע,  לאחר  כי  המשפט  בית  מציין  בנוסף 
הוזמנה משטרה, והנתבעת וקבלן השיפוצים אשר 
משפץ את דירתה אמרו שיבחנו אם יש להם ביטוח 
צד שלישי, דבר המלמד על כך שהנתבעת לקחה 

אחריות על המקרה. 
נערכה  הנתבעת  עדות  כי  מציין  המשפט  בית 
בית  מהנזקים,  עצמה  להרחיק  שמטרתו  באופן 
המשפט לא מקבל את הטענה שהגשמים והרוחות 
ניתן  שלא  עליון  ככוח  נחשבים  התאונה  במועד 
הנתבעת  את  לפטור  כדי  בו  יש  ואשר  לצפותו 
מאחריות. ניתן להסיק כי ביצוע השיפוץ בגג דירת 
להתרחשות  מכריע  באופן  שגרם  הוא  הנתבעת 
לא  הנתבעת  כי  להוכחה  הנטל  משכך  התאונה. 
התרשלה עובר על כתפיה. בית המשפט מתייחס 
כי  וקובע  עצמו"  בעד  מדבר  הדבר  "כלל  לעניין 
מה  ידעה  ולא  לדעת  היתה  יכולה  לא  התובעת 
הנסיבות שהביאו לקרות מקרה הביטוח. הנתבעת 
ומצוי  לנתבעת  שייך  היה  הגג  שיפוץ,  ערכה 
אמצעים  נקטה  לא  שהנתבעת  וסביר  בחזקתה 
למניעת הנזק, שהרי רעפים אינה נופלים מגגות. 
בית המשפט מעלה את השאלה האם אין מדובר 
באפשרות לכאורה כי עסקינן בעבודה לקויה מצד 
איש המקצוע הפועל בביתה של הנתבעת, אך הוא 
לא דן בעניין בהעדר ראיות. בית המשפט מדגיש כי 
על בעלי נכסים קיימת חובת זהירות מושגית כלפי 

עוברי אורח, או רכושם, העלולים להיפגע מהנכס 
ואף מוסיף ומאזכר פסיקה קודמת בדבר מקרים בהם 
בחניה  שחנה  לרכב  נזק  גרם  מדירה  שנפל  עציץ 
בו  נוסף  מקרה  וכן  המגורים  בניין  של  משותפת 

פרגולה נפלה על רכב וגרמה לו נזק.  

רשלנות מצד הנתבעת
בית המשפט מסכם וקובע כי המסקנה המתאימה 
בעלת   - הנתבעת  מצד  רשלנות  היתה  כי  היא 
הדירה - ולכן היא אחראית לנזקים שנגרמו לרכב 
בשכר  לשאת  עליה  שקל.  אלף  כ־65  של  בסך 
הדין  ובשכ"ט עורך  בית המשפט  העדים, באגרת 
לתובעת  מציע  המשפט  בית  הביטוח.  חברת  של 
לפרוס  לה  ולאפשר  הדירה  בעלת  לקראת  לבוא 

את התשלום בפריסה נוחה. 
אחרי שקראתם, יתכבד כל אחד ואחת מהקוראים 
ויוודא  שלו  בפוליסה  בדיקה  רגע  לעצמו  ויעשה 
כי יש לו כיסוי לצד שלישי בפוליסת דירה. אם 
יודע  אינו  שהוא  או  שכזה,  כיסוי  לו  אין  במקרה 
כיצד לוודא זאת,  מוצע כי יפנה לסוכנת הביטוח 
שלו )או לסוכן הביטוח שלו, בלי אפליה מגדרית( 
שלישי  צד  לכיסוי  הרחבה  לוודא/לרכוש  ויבקש 

לדירה ויפה שעה אחת קודם.
במועד פרסום המאמר לא ידוע אם יוגש ערעור 

על פסק הדין.
הכותב הוא היועץ המשפטי של לשכת סוכני 

הביטוח

shutterstock :מקורם של הרעפים בדירתה של הנתבעת, שם נערכו שיפוצים | צילום



רכזת: אסתר קאלו

קורס חתמים ומסלקי תביעות
בתחום האלמנטר

מחיר עבור חברי לשכה: 11,000 ש"ח כולל מע"מ
מחיר מיוחד לחברי לשכה עד 20.08.20

₪

קורס איכותי ומקצועי המקנה למשתתפיו ארגז כלים מעשיים
אשר ישולב בתוכן סדנאות חיתום ותביעות. 

הקורס מכשיר את המשתתפים לעבודה מקצועית בענף הביטוח
בתפקידי מפתח ומיומנות מקצועית לעבודתם היומיומית

קורס
פרונטלי

מועד פתיחה: יום ראשון | 23.08.20
שעות: 20:30-16:30

משך הקורס: 15 חודשים,
כולל סדנאות פרטיקום, חיתום ותביעות

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

ליצירת קשר:לפרטים והרשמה - לחצו כאן

*5823

https://bit.ly/3fY98AP
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 פרויקט הדגל של הוועדה הבין־דורית: 
שיתוף פעולה בין סוכני ביטוח

 סקר שביצעה הוועדה מצא כי שיתוף פעולה בקרב סוכני הביטוח יכול להגדיל תפוקה והכנסה באופן ישיר 
ומהיר • כ־97% מהמשתתפים בסקר מעוניינים שהוועדה תסייע להם במציאת זיווג עסקי < סו"ב גולן ולך

דורית פ הבין  הוועדה  של  הדגל  רויקט 
 - ביטוח  סוכני  בין  פעולה  שיתוף  הוא 
אם בין הדור הצעיר לדור הוותיק, ואם 
החיים־ בענפי  בכלל  סוכנים  בין  פעולה  שיתוף 

פיננסים־אלמנטרי.
שיתוף  את  הבוחן  קצר  סקר  ערכנו  ב־21.7.20 
להגיע  רצינו  ובו  הביטוח  סוכני  בקרב  הפעולה 
הסוכנים.  בקרב  עניין  ובדיקת  היתכנות  לבדיקת 
וההיענות  סוכנים,  ל־100  קרוב  ענו  השאלון  על 
כי  וההבנה  הרצון  הצימאון,  את  להבין  לנו  גרמה 
שיתוף פעולה בקרב סוכני הביטוח יכול להגדיל 

תפוקה והכנסה באופן ישיר ומהיר.

תוצאות הסקר
מרבית העובדים שנדגמו עובדים בעיקר במרכז 
בירושלים   ,26.39% בצפון   ,)68.06%( והשפלה 
4.17% ובדרום 1.39%. רובם בני 36־51 )47.22%(, 
51־65  בני  מהם   20.83% 21־35,  בני   21.78%

ו־4.17% בני 66 ומעלה.
63.89% מהנדגמים לא מנהלים עסק משפחתי, 
31.94% מנהלים עסק כזה ו־4.17% שותפים בעסק 

כזה.
הסוכנים  פעילות  בתחום  הבולט  המרכזי  הענף 
הוא ביטוח חיים, 54.17% מהם עוסקים בתחום זה. 
בתחום  ו־20.83%   25% עוסקים  הפיננסים  בתחום 
הביטוח האלמנטרי. 41.67% היו רוצים לקדם את 
תחום ביטוחי החיים, 38.89% את תחום הפיננסים 
הביטוח  תחום  את  לקדם  רוצים  היו  ו־19.44% 

האלמנטרי.
השיבו  שלהם,  הגדול  הקושי  איפה  לשאלה 

הסוכנים: )ראו פאי מצורף(. 
את  השאירו  בסקר  מהמשתתפים  כ־97% 

איתם  תיצור  שהוועדה  כדי  פרטיהם 
"במציאת  להם  לעזור  ותוכל  קשר 
הדדיים.  פירות  שיניב  עסקי"  זיווג 
חלק  לקחת  והרצון  ההיענות  עצם 
בסקר מראה את הרצון בקרב סוכני 
ודרכים  פתרונות  למצוא  הביטוח 

נוספות לתת שירות יעיל וטוב יותר 
את  להגדיל  בבד  ובד  למבוטחיהם, 

הכנסותיהם.
הוועדה תשים דגש על הקושי הקיים לסוכנים 
לאפשר  כדי  הולמים  פתרונות  למצוא  ותנסה 
ולתת  יכולותיהם  את  למקסם  הביטוח  לסוכני 
יותר ללקוחות שלהם – מה שכאמור  שירות טוב 

ימנע נטישת לקוחות.
אחד  ביטוח  באיש  מעוניין  היום  של  הלקוח 
ברגע  חייו.  כל  לאורך  אותו  ומלווה  לו  שדואג 
שלסוכן אין פתרונות ללקוח שלו – עלולה להיות 

נטישה ומציאת פתרון הולם במקום אחר.

ניסיון אישי
משכנתאות  ויעוץ  לביטוח  סוכנות  בבעלותי 
ביטוח  הוא  שלנו  הפעילות  תחומי  שנים.  כעשר 
נכון  משכנתאות.  ויעוץ  אלמנטרי  ביטוח  חיים, 
הביטוח  הוא  שלי  העיקרי  הפעילות  תחום  להיום 

האלמנטרי.
בשיתוף  עובד  אני  שנים  כארבע  מזה 
ביטוח  מתחום  גדול  סוכן  עם  פעולה 
מענה  לו  מספק  ואני  החיים/פיננסים 
האלמנטרי.  בתחום  לקוחותיו  לכל 
מכירים  הם   – שלו  הלקוחות  מבחינת 
אותי כשותף העסקי ועל כן הם מבינים 
והם  אחת,  גג  קורת  תחת  מרוכז  שהכל 
ממקום  ושירות  פתרון  מענה,  מקבלים 

אחד.
אם הם צריכים לקבל שירות בתחום האלמנטרי 
או הצעה חדשה – המבוטחים כבר פונים אלי באופן 
מה   – שלהם  החיים  ביטוח  לסוכן  ולא  אוטומטי 
וחוסך  החיים  ביטוח  סוכן  העבודה של  על  שמקל 

לו זמן יקר.
דברים  מספר  על  דגש  לשים  שיש  ספק  אין 
ולהלן  בין הסוכנים  טרם התחלת שיתוף הפעולה 
מועדי  עמלות;  חלוקת  הסכם  שבהם:  החשובים 

החלטות  קבלת  לעניין  הסכם  עמלה;  קבלת 
בפוליסות )הנחות וכד'(; זמן חזרה ללקוח המבקש 
לקבל שירות; הסכם סיום התקשרות בין הסוכנים 
אי  הסכם  הלקוחות(;  ומאגר  התיק  שווי  )לעניין 
יצירת קשר עם הלקוחות בתחום שבו הסוכן בעל 

המפנה את הלקוחות פועל.
בין  הכימיה  את  להרגיש  ממליץ  מאד  אני 
זה,  מעין  פעולה  לשיתוף  כניסה  בטרם  הצדדים 
אי אלו הסכמות שעלולות  קו כדי למנוע  ויישור 
לקרות )וגם ככל הנראה גם יקרו( – ולהבין שהכל 

פתיר, בנחת.

שת"פ עם כמה סוכנים
כדי להשלים את תמונת שיתוף הפעולה ביקשתי 
)שלימים  את חוות דעתו של השותף העסקי שלי 
הבעלים  גולדנברג,  שרון  טוב(  לחבר  גם  הפך 
ו"פורמולה  גולדנברג"  שרון  ביטוח  "סוכנות  של 
לתכנן. להצליח. חברה לתכנון כלכלי למשפחות": 
"שיתוף פעולה בין אנשי המקצוע בתחום הביטוח, 
הפנסיה והפיננסים בכלל, ובין סוכני ביטוח בפרט, 
הוא תנאי חשוב להמשך קיומו של הענף, להרמת 
הרף המקצועי, כמו גם ובעיקר למתן שירות מקיף, 

מקצועי ובלתי מתפשר ללקוח.
"העולם המקצועי שלנו הלך והפך למורכב 
השינויים  המוצרים,  התפתחות  השנים,  עם 

 גולן וולך צילום: 
באדיבות המצולם

 מהו הקושי המרכזי של הסוכנים?



1.41%בחיבור בין ענפי, לא רק צעיר וותיק

חסר בשת"פ של ידע מקצועי, הגדלת התיק, פיתוח 
1.41%נושאים נוספים

2.82%ידע מקצועי

8.45%יעוץ ארגוני

1.41%לימוד משותף 

סוכן צעיר לביטוח חיים, סוכן ותיק לקליטה וניהול 
1.41%אלמנטרי

59.15%שת”פ עם סוכן ותיק

1.41%שת”פ עם סוכן אלמנטרי ותיק

21.13%שת”פ עם סוכן צעיר

1.41%שת”פ צעיר/ותיק
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מגזין הקורסים
המכללה

לפיננסים וביטוח
כל הקורסים וההשתלמויות במקום אחד!

חדש!

לקבלת מגזין הקורסים מידי שבוע ישירות למייל - לחצו כאן

לחצו
כאן!

מבחינת  הלקוחות  שעברו  והשינוי  ברגולציה 
הציפייה לשירות מקיף ומקצועי יותר הביאו לכך 
אנחנו(  חיים  חפצי  )אם  מקצוע  כאנשי  שחובתנו 
היא לראות את התמונה הגדולה של הלקוח בכל 
רגע נתון, פנסיה, פיננסים, ביטוח חיים ובריאות, 
ביטוח כללי, השקעות בשוק ההון, השקעות נדל"ן, 
התנהלות כלכלית יום יומית, אשראי, משכנתאות 

או במילים אחרות 360 מעלות כלכלי.
"מאחר שאין אפשרות שאיש מקצוע אחד יהיה 
מסוגל לתת מענה באופן אישי בכל אחד מתחומים 
ושירות  מקצועיות  רמות  על  שמירה  תוך  אלו, 
שיותר  כמה  לייצר  חשוב  זמן,  לאורך  גבוהות 
שהינם  מקצוע  בעלי  מספר  בין  פעולה  שיתופי 

בעלי עקרונות דומים.
מקצוע  אנשי  חיפשתי  פעילותי  שנות  "לאורך 
שונים איתם ניתן ליצור סינרגיה מקצועית. לרוב 
חיפוש זה לא צלח ועל כן 'נאלצתי' ללמוד בעצמי 
ייעוץ משכנתאות,  תחומים רבים, תכנון פיננסי, 

כלכלת משפחה, תכנון פרישה.
מורת  את  הביעו  מלקוחותיי  רבים  זאת,  "עם 
רוחם שעליהם לחפש מענה בתחום הביטוח הכללי 
לחיפוש  אותי  שהביא  מה  זרים  בשדות  ולרעות 
לאחר  זה.  בתחום  מקצועי  גורם  אחר  מתמשך 
מקצועיות,  של  ומחשבה  עקר  חיפוש  של  שנים 
יושר ויושרה ורמת שירות גבוהה לא הולכים יחד 

פגשתי את סוכן הביטוח גולן ולך.
והבנה  זהה  "עקרונות משותפים, אמנת שירות 
הדדית שטובת הלקוח קודמת לכל הביאו לשיתוף 

במה הוועדה המקצועית יכולה לסייע לך?   

לארבע  קרוב  שנמשך  ואינטנסיבי  פורה  פעולה 
שנים.

שבאמצעותו  שיטתי  שיווקי  משפך  "נבנה 
מופנים לקוחות הסוכנות במועד החידוש למשרדו 
של גולן ולך ומקבלים בדיקה של הפוליסה והצעות 
מחיר נגדיות כאשר הדגש הוא על מהירות המענה 

ללקוח וירידה לפרטים הקטנים ביותר.
ולך  גולן  של  לקוחותיו  זוכים  השני  "מהעבר 
ובתחומים  הפנסיוני  בתחום  מקצועי  למענה 
נוספים. המשוב החיובי שאנו זוכים לו לאורך הזמן 
בין  ביותר ששיתוף הפעולה  הוא ההוכחה הטובה 

משרדינו מצליח", מסכם גולדנברג.

https://bit.ly/2YOFV5v
https://hamichlala-bf.org.il/magazines/2470/
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office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
לסוכנות הביטוח מישורים באשדוד דרוש בעל רישיון 

פנסיוני המעוניין להתפתח, לצמוח ולבנות תיק עצמאי. 
תנאים מצויינים למתאימים - עמלות גבוהות- שירותי 

 משרד - תיאום פגישות. קו"ח למייל: 
ofir@mishorim-ins.co.il 

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://family מובילים
trust.co.il/ https://homes-ins.co.il-/ המשרהמיועדת 

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! 

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

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
 "אתר פרישה למכירה – טל'- 1599-500-570 

)www.prisha.co.il(
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

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של יו"ר מחוז באר שבע

והדרום וחבר הוועד המנהל
יפת בקשי על פטירת אביו  

 יחזקאל בקשי
  ז"ל 

שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה 

והמועצה הארצית יעקב )קובי( 
צרפתי על פטירת אביו  

 שלמה צרפתי  
ז"ל 

שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה יחיאל

וקנין על פטירת אביו 

 יצחק וקנין  
ז"ל 

שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה שלומי 

יהודה על פטירת אביו 

 אריה יהודה  
ז"ל 

שלא תדע עוד צער
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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.

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

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

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה יחיאל 

וקנין על פטירת אביו

יצחק וקנין ז"ל 
שלא תדע עוד צער

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

ביה”מ בארה”ב: בעלי 
עסקים יכולים לתבוע 

 ממבטח כיסוי בגין 
הפסדי קורונה

ית המשפט הפדרלי בארצות הברית פסק לאחרונה כי בעלי ב
עסקים יכולים לתבוע ממבטח כיסוי בגין הפסדים בשל מגפת 
הקורונה. זו פסיקה ראשונה בארצות הברית שמעניקה זכות תביעה 

לבעלי פוליסות ביטוח בכל הקשור למגפת הקורונה.
מספרות  בעלי  לקבוצת  ביטוח  חברת  בין  משפטי  קרב  היה  זה 
מבית  תבעה  ביטוח,  סינסנטי  הנתבעת,  הביטוח  חברת  ומסעדות. 
המשפט לדחות על סף התביעה של בעלי העסקים. היא הסתמכה על 
תביעות דומות שהתנהלו בבתי המשפט של מישיגן וושינגטון די.סי. 

שנדחו בטיעון שהמגפה נודדת באוויר ולא גורמת נזקים לרכוש.
את  לדחות  שיש  המבטחת  עמדת  את  דחה  המשפט  בית  אולם, 
תביעת בעלי הפוליסות. הוא קיבל את הטיעון של בעלי הפוליסות 
שלנגיף יש נוכחות פיזית ונגרם נזק לרכושם, כך שרכושם הוא לא 
בטוח ולא יציב. בית המשפט טרם פסק את סכום הפיצויים שישולם 

לעסקים.

 ראלף לורן תובע מהמבטח 
700 מיליון דולר

עצב האופנה ראלף לורן הגיש תביעה כנגד המבטחת של בית האופנה מ
שלו, בעקבות מחלוקת בינו לבין המבטחת פקטורי מיוטואל ביחס להיקף 
הכיסוי של פוליסת הביטוח. סכום התביעה עומד על 700 מיליון דולר, כסכום 

פוליסת הביטוח.
רכשה  כי  טוענת  החברה 
את פוליסת הביטוח עם כיסוי 
 700 של  בהיקף  נזקים  של 
שעברה.  בשנה  דולר  מיליון 
את  דחתה  המבטחת  ואילו 
הנזקים  את  לכסוי  התביעה 
בסכום של 700 מיליון דולר 
האופנה  שיצרנית  בטענה 
כיסוי  לתבוע  יכולה  אינה 

בגובה זה של נזקים.
בכתב התביעה מציינת חברת ראלף לורן שהיא אינה החברה היחידה שנפגעה 
מסעיף מפלה. יתר על כן, המבטחת שיגרה תידרוך לנציגיה שיש לדחות תביעות 
בשל הקורונה מכל מבוטחיה. יצרנית האופנה מאמינה שגישה זו מהווה הונאה 

ואי כיבוד חוזה.

shutterstock :צילום |

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה שלומי 

יהודה על פטירת אביו

שלא תדע עוד צער

אריה יהודה ז"ל 

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה יעקב 
)קובי( צרפתי על פטירת אביו

שלא תדע עוד צער

שלמה צרפתי ז"ל 

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של יו"ר מחוז באר שבע 

והדרום וחבר הוועד המנהל 
יפת בקשי על פטירת אביו

 יחזקאל בקשי
ז"ל 

שלא תדע עוד צער
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