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הממונה על שוק ההון ד”ר משה ברקת מנפנף "
מעל כל במה את במודל ‘הסוכן האובייקטיבי’, 
סוכני   - מיותר  מושג  זהו  מקדם.  הוא  אותו 
אובייקטיבית;  ופועלים בצורה  הביטוח תמיד פעלו 
מרבית הסוכנים רואים תמיד את טובת הלקוח מולם 
ורוצים תמיד בטובתו, קודם כל כי מדובר במקצוע 
רוצים  הסוכנים  כי  וגם  אמיתית,  שליחות  שהוא 
שהלקוחות שלהם יהיו מרוצים ויישארו איתם”, טוען 
רוזנפלד  ליאור  סו”ב  הביטוח  סוכני  לשכת  נשיא 
הדיגיטלי  המחוזות  כנס  במגזין  שיפורסם  בראיון 

שיתקיים בשבוע הבא, ב־15 בספטמבר.
הביטוח  סוכן  מקצוע  את  לבחון  רוצים  “אם 
צריך לבחון אולי את ‘סוכן העתיד’; המושג ‘סוכן 
אינו  ההון  שוק  רשות  משתמשת  בו  אובייקטיבי’ 

נכון, ואנחנו לא נקבל אותו”.
זה מתקשר גם לכניסת חברות כרטיסי האשראי 
 4 עם  לביטוח; ברקת בישר שישראכרט תפעל 
אתה  מה  זהה.  ובעמלה  לפחות  ביטוח  חברות 

אומר על כך?
 4 מול  תפעל  שישראכרט  זה  הבשורה?  “היכן 
יועיל  ללקוח?  יועיל  זהה,  בעמלה  ביטוח  חברות 
הציבור  ממתי  הזאת?  החשיבה  מאיפה  לתחרות? 
מהחברה  הביטוח  סוכן  שמקבל  בעמלה  מתעניין 

הטוב  המוצר  את  לקבל  זה  לו  שחשוב  מה  שלו? 
שירות  איזה  ביותר.  הטוב  השירות  ואת  ביותר 
שוב  האשראי?  כרטיסי  מחברות  הלקוח  יקבל 
המענה ינתן על ידי מוקדנים ומוכרנים. זהו מעגל 
שחוזר על עצמו, מקדשים את המכירה הישירה על 

חשבון טובת הציבור ואיכות הפוליסה”.
אתם תוסיפו את ישראכרט לתביעה המנהלית 

נגד מקס?
“כנראה שכן. ביום ראשון נחליט על זה בישיבת 
ההנהלה. נושא התביעה הוא מכירת ביטוח על ידי 
חברת כרטיסי אשראי, וזאת על בסיס המידע שהיא 

אוספת על השימושים שלקוחות אלה עשו בכרטיסי 
האשראי שלה. חברת כרטיסי האשראי יודעת מתי 
לקוח שלה בתחום האשראי מחדש ביטוח זה או אחר, 

זהו כוח עצום שפוגע בתחרות ובפרטיות הציבור. 
ואיכותו  השירות  רמת  המבוטחים,  "טובת 
בדיוק  עינינו;  לנגד  העומד  הראשון  הדבר  הם 
פנסיונים  שירותים  למתן  מתנגדים  שאנו  כפי 
של  והיכרות  ניסיון  ללא  דיגיטליים,  באמצעים 
צדדי,  חד  יתרון  ועם  הביטוח  עולם  עם  הנציגים 
כך אנו מתנגדים גם במקרה זה. אנו בעד תחרות 

חופשית והוגנת בתנאים שווים".

נלחמים באתרים המתחזים
גם  הלשכה  נשיא  התייחס  עמו  בראיון 
להתמודדות סוכני הביטוח ולשכת סוכני הביטוח 
שנתוני  מכך  חשש  והביע  הקורונה  בתקופת 
התחלואה העולים מעידים כי הקורונה תשפיע על 

העסקים עוד זמן רב מאוד. 

עוד התייחס רוזנפלד לתופעת האתרים המתחזים, 
המתחזים  רוב  כי  “אם  ביטוח,  סוכני  של  גם  בהם 
שאין  עסקים  ואנשי  למיניהם  לידים  קבלני  הם 
להם שום נגיעה לביטוח”, מציין רוזנפלד ומפרט: 
סו”ב  הנשיא  וסגן  מ”מ  בראשות  המיוחד  “הצוות 
ליאור הורנצ’יק, שהוקם לטובת המלחמה באתרים 
והמוקדים המתחזים פועל ב־3 מישורים: 1. חשיפה 
וזיהוי הגורם המתחזה וגילויו בפני הציבור; 2. אכיפה 
נגד אותם גורמים שנחשפו בסיוע רשות שוק ההון, 
שהקימה אף היא יחידה מיוחדת לטיפול בנושא, וגם 
בסיוע המשטרה אם יש חשד לפלילים; 3. הסברה 
ומטעה  – שימוש בפרסום מוטעה  לסוכני הלשכה 
גורם נזק לכל סוכני הביטוח. בזכות עבודת הלשכה 
יורטו והורדו כבר 6 אתרים מהרשת. ב־2021 נראה 

תוצאות משמעותיות לעבודת הצוות”.

הריאיון המלא עם נשיא לשכת סוכני הביטוח 
יפורסם במגזין “כנס המחוזות”. 

כנס המחוזות 2020 | 

"טובת המבוטחים, רמת השירות ואיכותו - 
הם הדבר הראשון העומד לנגד עינינו" 

נשיא הלשכה, סו”ב ליאור רוזנפלד, מדבר בראיון ל”ביטוח ופיננסים” על המאבק בכניסת חברות 
האשראי לביטוח “הלשכה תוסיף את ישראכרט לתביעה שלה נגד מקס”, ועל הממונה ברקת “סוכני 

הביטוח תמיד היו אובייקטיבים והם פועלים תמיד לטובת לקוחותיהם” < רונית מורגנשטרן

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל. המסגר 42 תל אביב, טל' 6396676־03 | מנכ"ל: מוטי ארבל |  עורכת ראשית: מירב לפידות 
|כתיבה: רונית מורגנשטרן | מפיק: יאיר ילין | מקבוצת R&B Media. לתגובות: office@rbmedia.co.il | לפרסום במגזין: שי שמש, 

shutterstock :צילום השער: איתי אבירן | צילומי אילוסטרציה | shivuk@insurance.org.il ,050טל' 7116554־

ביטוח 
ופיננסים

“איזה שירות יקבל הלקוח 
 מחברות כרטיסי האשראי? 

שוב המענה ינתן על ידי 
מוקדנים ומוכרנים. זהו מעגל 

שחוזר על עצמו”

רוזנפלד. "טובת המבוטחים - הדבר הראשון העומד לנגד עינינו" | צילום: גיא קרן
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התאמת סוכן הביטוח ל"עולם החדש"
לקראת כנס המחוזות הדיגיטלי שיערך ב־15 בספטמבר, נטלי רותם לוקחת אתכם למסע 

דיגיטלי של 40 שניות שישאיר לכם טעם של עוד • וגם – אלה הכנסים הדיגיטליים 
הבאים בלשכה: כנס בריאות ב־1 לאוקטובר וכנס פיננסים ב־13 לאוקטובר

כנס המחוזות" יתקיים לראשונה "
בתולדות הלשכה בכלל, ובאופן 

דיגיטלי לאור התקופה. הכנס 
יתקיים ב־15 בספטמבר תחת הכותרת 

– "התאמת סוכן הביטוח לעולם החדש". 
הוא יכלול חמש הרצאות מקצועיות של 

מומחים בתחומים המשיקים לעבודת 
הסוכן, הופעת סטנד־אפ והרמת כוסית 

משותפת ב"זום".
זהו הכנס הראשון מתוך תשעה כנסים 

ארציים מתוכננים שיתקיימו מה־15 
בספטמבר ועד ה־17 בדצמבר ב"זום", 

ובמידה שיתאפשר גם באופן פרונטלי. 
הכנסים המתוכננים הנוספים - בריאות, 

פיננסים, פנסיוני, אלמנטרי, MDRT, כנס 
"ברוכים הבאים" לסוכנים צעירים וחדשים, 

וב־17 בדצמבר כנס העצמה נשית. 

בלשכה מבטיחים העשרה מקצועית  
שתוענק לסוכנים במשך השנה, זאת 
באמצעות כנסים חדשנים שכוללים 

תכנים מקצועיים ומגוונים. "הלשכה רואה 
לנגד עיניה את העברת הידע המקצועי 

לסוכן כערך עליון, בכל דרך, גם 
בדיגיטל", אומרים בהנהגת הלשכה.

"הכנסים יהיו ברמה הגבוהה ביותר 
שמאפשרת הדיגיטציה", אמר מוטי ארבל, 

מנכ"ל הלשכה, בראיון שנערך איתו 
בשבוע שעבר לקראת הכנס. "תכנית 

טלוויזיה בשידור חי עם איכות של אולפן 
חדשות. לטובת המטרה שהצבנו לעצמנו 

של הצערת הלשכה, חייבים לתת את 
הפתרונות הדיגיטליים מהשורה הראשונה, 

כדי שיבינו שמדובר בלשכה מעודכנת, 
חדשנית ובועטת".

כנס המחוזות הדיגיטלי

15.9.2020
התאמת סוכן הביטוח ל"עולם החדש"
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 פספורטכארד מעדכנת את פוליסת 
ביטוח הנסיעות לחו"ל

במרכז השינויים - הוזלה דרמטית בתעריפים החדשים, ביטול מחירון "הצבעים" בהתאם 
למדינות היעד, תעריף אחיד וביטול הגבלת גיל  < רונית מורגנשטרן

פרסמה ח פספורטכארד  ברת 
נסיעות  ביטוח  פוליסת  השבוע 
קורונה,  כולל  מעודכנת,  לחו"ל 
וזאת חודש בלבד לאחר השקת הקודמת. יש לציין, 
בתחום  והמובילה  הגדולה  היא  פספורטכארד  כי 

ביטוחי הנסיעות.  

תעריף אחיד
וערוצי  עסקי  פיתוח  מנהל  מעברי,  אלון 
מכם  העולות  רבות  שאלות  "לאור  הפצה: 
ומהלקוחות בנושא, חשוב לנו לחדד כי פוליסת 
לבידוד  כיסוי  כוללת  החדשה   PassportCard
חולה  אינו  המבוטח  בו  במקרה  גם  היעד,  בארץ 
או סימפטומטי למחלת הקורונה, והיא הפוליסה 
היחידה הנותנת מענה למקרה חשוב זה, השכיח 
כן,  כמו  העולמית.  התחלואה  במציאות  כך  כל 
הפיצוי  סכום  את  המבוטח  יקבל  כזה  במקרה 

 PassportCardה־ כרטיס  לתוך  ישירות 
מתוך התעריפון החדש של פספורטכארדשברשותו, בתשלום מידי.

*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 



https://4u.isracard.co.il/link/Insurance-Agents-Office-Club
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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

"אנו ערים לבקשותיכם ושמחים לעדכן אתכם כי 
החלטנו לערוך מספר שינויים משמעותיים במבנה 
הפוליסה, התעריפים וממשקי המכירה, באופן הבא: 
ללא  המדינות,  לכל  אחיד  יהיה  ללקוח  התעריף 
קשר לצבע מדינת היעד. בשלב זה לא ניתן לרכוש 
פוליסה לארה"ב ואוקראינה; החזר הוצאות והארכת 
לעניין   3.1, 3.2, 3.3 פרקים   - מגפה  בגין  שהות 
החזר הוצאות בגין מגפה הועברו לפרק 9, המתייחס 
רכישה  ממשקי  מגפה;  עקב  נסיעה  ביטול  לעניין 
המכירה  ממשקי  לפעילות  חוזרים   - אינטרנטיים 
הביטוח  לסוכן  רכישה  ממשק  האינטרנטיים: 
 )Affiliate( ללקוח  רכישה  וצוות המשרד. ממשק 
וכדומה.  להטמעה בחתימות מייל, דיוור ללקוחות 
פוליסה  רכישת  תתאפשר  אלו  ממשקים  במסגרת 

ללקוחות עד גיל 07, ללא מחלות רקע".

הוזלת תעריפים דרמטית
התעריפים  הוזלו  החדשה,  הפוליסה  פי  על 
דרמטית והם אחידים כאמור, ללא קשר למדינת 
ליום  דולרים   2.10 ישלמו  50־0  גילאי   - היעד 
לעומת4.75־3.5  קורונה,  כולל  בסיס  לכיסוי 
 14 עד  מינימום  דולרים  ו־7.5  "ירוקה"  למדינה 
בתעריפים  "אדומה",  למדינה  מקסימום  דולרים 
 3.80 ישלמו  70־60  גילאי  באוגוסט.  שהושקו 
דולרים ליום במקום 6־3.5 דולרים ליום למדינה 

ירוקה, 27־14 דולרים ליום למדינה אדומה.
לקוחות   - החדשה  בפוליסה  חשוב  תיקון  עוד 

עד גיל 70, ללא מחלות רקע, יוכלו לרכוש את 
הקודמת  בפוליסה  אוטומטי;  בחיתום  הפוליסה 
גילאי 69־60 חויבו בחיתום רפואי פרטני וקבלת 
יכלו  לא  פלוס   71 גילאי  רפואיים.  מסמכים 
לחו"ל  נסיעות  ביטוח  פוליסת  בכלל  לרכוש 
בחברה בפוליסה שהושקה באוגוסט; עכשיו יוכלו 
כל גילאי 71 פלוס לרכוש ביטוח זה אבל בחיתום 

רפואי פרטני והמצאת מסמכים רפואיים.

ההפקה חוזרת לסוכן
ועדת  יו"ר  מורי,  איגור  סו"ב  מסר  בתגובה 
סוכני  "לשכת  בלשכה:  והסיעוד  הבריאות 
של  התמחור  בקביעת  מתערבת  אינה  הביטוח 
דעתה  את  מחווה  ואינה  בענף  מסחריות  חברות 
לחיוב או שלילה. עם זאת ניתן לקבוע מקצועית 
אין  בענף.  כיוון  שינוי  המוצע  בתעריפון  שיש 

חוזרת  וההפקה  מינימום מקסימום  יותר צבעים, 
למשרד הסוכן )לפחות ללקוחות בריאים עד גיל 
70(. תוספת קורונה שהיוותה את החלק הארי של 
בפועל  הפוליסה  מחיר  כך  ועקב  ירדה  הפוליסה 
מצוין  לענף,  בריא   - תחרות  שיש  טוב  ירד. 

ללקוח, מעולה לסוכן".
מידע  עמוד  משיקה  פספורטכארד  בנוסף, 
לחו"ל  הנוסעים  וציבור  הביטוח  סוכני  לשירות 
במדינות  העדכני  התחלואה  מצב  את  המציג 
לכל  וספציפי  רלוונטי  מידע  לצד  העולם, 
ירוקים  כיעדים  המדינות  סיווג  בעולם.  מדינה 
או אדומים נעשה בהלימה ועל בסיס הסיווג של 
שינויים  שיהיו  ככל  ויתעדכן  הבריאות  משרד 

במצב התחלואה העולמי. 
נמסר, כי עמוד הנחיתה צפוי לשרת את סוכני 
הביטוח שמתמודדים כעת עם לקוחות מבולבלים, 
ומרוכז  מסודר  באופן  מידע  המרכז  גוף  בהיעדר 
ונותן מענה לכל השאלות העולות בקרב המבקשים 
לטוס לחו"ל. עמוד הנחיתה הייעודי שהוקם מציג 
יום,  מדי  המתעדכנת  התחלואה  למפת  בנוסף 
משבר  בזמן  להתנהלות  מעודכנות  הנחיות  גם 
במדינה,  התחלואה  מצב  מדינה,  בכל  הקורונה 
הכניסה  בעת  הבדיקות  מדיניות  סטטיסטיקות, 
והיציאה מן המדינה, האם חלה חובת עטיית מסכה 
במרחב הציבורי ואפילו סטטוס עדכני על פעילות 
האם  במדינה,  הציבורית  והתחבורה  המסעדות 

יידרש להיכנס לבידוד בעת ההגעה ליעד ועוד.

אלון מעברי: "פוליסת 
PassportCard החדשה כוללת 
כיסוי לבידוד בארץ היעד, גם 
במקרה בו המבוטח אינו חולה 

או סימפטומטי למחלת הקורונה, 
והיא הפוליסה היחידה הנותנת 

מענה למקרה חשוב זה"

https://bit.ly/35nBX7t
https://bit.ly/33jMNuj
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 הסכם קיבוצי חדש בכלל ביטוח: עד סוף
2021 יפוטרו כ־375 עובדים ומנהלים

הקיצוץ בכוח האדם ופעולות התייעלות נוספות יחסכו כ־100 מיליון שקל בממוצע לשנה < רונית מורגנשטרן

המנכ"ל ה בראשות  ביטוח  כלל  נהלת 
על  השבוע  בתחילת  חתמה  נוה,  יורם 
עובדי  ועד  עם  חדש  קיבוצי  הסכם 
הבאה.  השנה  לסוף  עד  בתוקף  שיהיה  החברה 
בשיחות שהתקיימו הבהירה ההנהלה את כוונתה 
הכלולה  ההתייעלות,  תוכנית  את  להאיץ 
במסגרת התוכנית האסטרטגית. את המשא ומתן 
על ההסכם הובילו יו"ר הסתדרות המעו"ף עו"ד 
הביטוח  חברות  עובדי  גיל בר־טל, ראש חטיבת 
מירי גרגיר, יו"ר ועד עובדי כלל ביטוח רוני רז, 

ועו"ד כפיר זאב, שיצג את הוועד.
על פי ההסכם שנחתם - עד לסוף שנת 2021 
תקטן מצבת כוח האדם בכ־375 עובדים ומנהלים, 
עובדים  בנוסף,  החברה.  עובדי  כ־4,000  מתוך 
בעלי יתרת ימי חופשה צבורים, יצאו לחופשות 
מרוכזות עד סוף שנת 2020, כדי להקל על מצבה 
הפיננסי העתידי של החברה. מכלל ביטוח נמסר 
כי הפחתה זו בכוח האדם, וכן פעולות התייעלות 
של  בהוצאותיה  לחסכון  יביאו  שינקטו,  נוספות 
בממוצע  שקל  מיליון  כ־100  של  בסך  החברה 
ליעדים  מעבר  וזאת  הבאות,  בשנים  לשנה, 

שנקבעו במסגרת התוכנית האסטרטגית.
עוד נקבע בהסכם, כי יבוצעו עדכוני שכר בגין 
השנים 2020־2021 שיכולים להגיע עד לשבעה 
ביצועי  של  יוצא  כפועל  בשנה,  אחוזים  וחצי 
מ־6,750  החל  המינימום,  שכר  עדכון  החברה; 
שקל לעובדים בוותק של חמש שנים ומעלה ועד 
9,250 שקל לעובדים בוותק של 30 שנה ומעלה; 
מענק הצטיינות שנתי בסך 2,000 שקל שיוענק 

לעובדים מהשנה החמישית לעבודתם בחברה. 
ציין:  ופיננסים,  ביטוח  כלל  מנכ"ל  נוה,  יורם 
הוצאות  את  להתאים  משותף  אתגר  לנו  "יש 
כוח  את  ולחזק  מחד,  הנוכחית  לעת  החברה 
שיאפשר  באופן  מאידך,  בחברה  האיכותי  האדם 
לנו להמשיך את מגמת הצמיחה של כלל ביטוח 
ופיננסים ולהשיא ערך לכל בעלי העניין שלה; 

אני שמח שוועד העובדים גילה אחריות למצבה 
ולצורך  בפניה  הניצבים  לאתגרים  החברה,  של 

לחזק את איתנותה הפיננסית".

"הסכם יוצא דופן"
"אני מודה לכל השותפים למשא ומתן. ההסכם 
הנוכחי  המצב  של  הבנה  מהצדדים  דרש  הנוכחי 
במשק, תוך שמירה על זכויות העובדים המסורים 
של החברה". אמר יו"ר הסתדרות המעו"ף, עו"ד 

גיל בר־טל.  
מירי  הביטוח,  חברות  עובדי  חטיבת  ראש 
אשר  הקורונה  משבר  "למרות  אמרה:  גרגיר, 
בין היתר, מציאות כלכלית מורכבת,  יוצר לנו, 
אני מברכת על המשא ומתן הפורה והיעיל אשר 
נוהל בין הצדדים ועל ההישגים עבור העובדים. 
ועד העובדים, יחד עם הנהלת החברה, פעלו כדי 
לשמור על שגרת עבודה יציבה ועל הזכויות של 
במהרה  שנחזור  לכולם  מאחלת  אני  העובדים. 

לשגרה ושנה טובה".
המכה  ועוצמתי  חריף  כלכלי  משבר  "למרות 
יוצא  קיבוצי  להסכם  להגיע  הצלחנו  במשק, 
דופן המתבסס על ערבות הדדית ומבטיח גם את 
מעניק  ואף  העובדים,  של  התעסוקתי  הביטחון 
בענף  ביותר  הגבוהות  השכר  תוספות  את  להם 
הביטוח", אמר יו"ר ועד עובדי כלל ביטוח, רוני 
רז, והוסיף: "אין לי ספק שבאמצעות כוח האדם 
האיכותי הקיים בחברה, וההסכם הייחודי שנחתם 
ובטוח  טוב  נצליח לצאת מהמשבר לעתיד  היום 

יותר".

צור קשר 
לפרטים 
נוספים

הפנו אותם להשקעה 
בנדל"ן בארץ עם החברה 

הגדולה והמקצועית 
בתחום בישראל

צרו ערך ללקוחותיכם

נוה. "שמח שוועד העובדים גילה אחריות למצבה של החברה" 

http://citrine.activetrail.biz/wsl


אתם קובעים 
מתי לעצור...

 כלל ביטוח ופיננסים משיקה:
ריסק אישי חכם

עכשיו לרגל ההשקה

3 שנים ראשונות לאחר 
קיבוע הפרמיה,

סכום הביטוח
יישאר ללא שינוי!**

ביטוח חיים למקרה מוות מותאם אישית 
המאפשר לך לקבוע את הגיל בו עליית 
הפרמיה תיעצר* כך שיישאר לך יותר 

כסף לעתיד.

פרטים נוספים אצל המפ"ע

* החל ממועד עצירת הפרמיה יקטן סכום הביטוח. 
** ההטבה למצטרפים לריסק אישי חכם עד ל- 31/08/2021, במסגרת פוליסת ביטוח חיים למקרה מוות בפרמיה משתנה 
ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים  מסוג "ספיר" בכלל חברה לביטוח בע"מ. המידע להלן הינו מידע כללי בלבד 
הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות המוצרים, ואינו מפרט את כל 
ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה וההסדר התחיקתי. אין במידע זה כדי להחליף ייעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או 
אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע זה. בכל מקרה של סתירה 

או אי התאמה בין המידע המופיע להלן לבין המידע המופיע בפוליסה, הוראות הפוליסה גוברות. ט.ל.ח

לצפייה בסרטון לחצו כאן

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWlWn6Ib83oU%26feature%3Dyoutu.be
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למידע נוסף 
והצטרפות: 

076-8020400

 רשות שוק ההון פתחה בחקירה במגדל 
בחשד לעבירות מנהליות 

 בכירים בחברה זומנו לתשאול ונאספו מסמכים ועותקים של תכתובות מייל ממחשבי החברה 
< רונית מורגנשטרן

שות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פתחה בחקירה ר
מנהליות  לעבירות  בחשד  במגדל  רשמית 
האחרונות.  בשנים  בחברה  שבוצעו  לכאורה 
נמסרו  זו  "במסגרת  לבורסה,  החברה  דיווח  פי  על 
לתשאול  הוזמנו  וכן  שהתבקשו,  מסמכים  לרשות 
נושאי משרה שונים במגדל ביטוח. לא נמסרו למגדל 
ביסוד  העומדים  הנושאים  עם  בקשר  פרטים  ביטוח 

הבדיקה".
פשטו  ובמסגרתה  כשבועיים  לפני  החלה  החקירה 
נציגי הרשות על משרדי הנהלת החברה בפתח תקווה 
החברה.  ממחשבי  מייל  ותכתובות  מסמכים  ואספו 
נודע כי הרשות בודקת את התנהלות החברה ובכיריה 

מול דירקטורים בחברה.
לבצע  סמכות  אין  ההון  שוק  לרשות  כי  לציין,  יש 
והיא  ערך,  ניירות  לרשות  שיש  כמו  פלילית  חקירה 
כי  מעריכים  בענף  מנהלית.  חקירה  לבצע  יכולה 
ד"ר  ההון  שוק  על  הממונה  נוסף של  בניסיון  מדובר 
משה ברקת לכופף את ידיו של בעלי השליטה במגדל 

שלמה אליהו, שמסרב לקיים דרישות של הממונה. 

מכתב  ברקת  שלח  האחרון  ביולי  ב־14 
חריף לחברי דירקטוריון מגדל ביטוח, ובו 
הוא דורש מבעלי השליטה שלמה אליהו 
כחבר  ישמש  דירקטוריון  באיזה  לבחור 
- זה של מגדל ביטוח, או זה של מגדל 
ביטוח.  מגדל  של  האם  חברת  אחזקות, 
הממונה קבע במכתבו: 1. מר אליהו אינו 

בחברת  כדירקטור  במקביל  ולכהן  להמשיך  רשאי 
להמשיך  שיבחר  2.ככל  ביטוח;  ובמגדל  האחזקות 
ולכהן כדירקטור במגדל ביטוח, יהא עליו לקבוע את 

משרדיו מחוץ למשרדי מגדל ביטוח.

חוסר יציבות
לגבי  חמורות  טענות  הממונה  העלה  במכתבו 
חברת  מאופיינת  תקופה  "מזה  החברה:  התנהלות 
בשווי  נכסים   2019 לסוף  נכון  המנהלת   - הביטוח 
של כ־256 מיליארד שקל, מהם 218 מיליארד שקל 
יציבות  בחוסר   - ומבוטחים(  )עמיתים  אחרים  עבור 
כחלק  שלה.  הבכירה  הניהולית  בשדרה  משמעותי 

תקופה  במהלך  הרשות,  תפקידי  מהגשמת 
העולה על שנה וחצי עקבה מקרוב הרשות 
חברת  ניהולה של  ואופן  התנהלותה  אחר 
הביטוח, ובכלל זה במידת המעורבות של 
כיו"ר  האמורה  בתקופה  המכהן  אליהו, 
וכדירקטור  האחזקות  חברת  דירקטוריון 
דירקטוריון  ומעורבות  הביטוח,  בחברת 
חברת האחזקות בענייניה של חברת הביטוח. בחינה 
זו הצביעה על מספר אירועים המעידים על תפקוד 
לקוי של אליהו, בניגוד לחובות המוטלות עליו מכוח 
החברה  דירקטוריון  הובלת  לרבות  הדין,  הוראות 
של  סמכויותיו  את  הדין  להוראות  בניגוד  ליטול 

דירקטוריון מגדל ביטוח".
ברקת מנה שני אירועים, אותם עצרה הרשות לאחר 
ועדת  להקמת  מתייחס  הראשון  עליהם:  לה  שנודע 
דירקטוריון החברה בנובמבר 2018 )מה שזכה לכינוי 
דירקטוריון  החלטת  הוא  השני  האירוע  "המטבחון"( 
ניר  החברה מחודש אפריל 2020 להחליף את היו"ר 

גלעד במוטי רוזן.

 גלעד. ניסיון 
החלפה לא תקין 
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 לומדים מרחוק: קבוצת הביטוח "יונט" 
קיימה השתלמות מקצועית מקוונת

מעל 70 סוכנים לקחו חלק בהדרכה שנערכה השבוע דרך אפליקציית זום • לאחר החגים 
מתכננים בקבוצה לפתוח בסדרה של השתלמויות מקצועיות < רונית מורגנשטרן

קיימה ק "יונט"  הביטוח  בוצת 
ביום שלישי האחרון השתלמות 
אפליקציית  דרך  מקצועית, 
מ־70  למעלה  של  בהשתתפות  זום, 
בטיפים  נפתחה  ההשתלמות  סוכנים. 
שלמה  של  מכירה  ומיומנות  מעניינים 

אייזיק, מנכ"ל ובעלים של יונט.
העביר  יונט  ממטה  מאיר  יניב  עו"ד 
"סיכול  על  הראשונה  הרצאות.  שתי 
הקשורות  לבעיות  בהקשר   – חוזים" 
לימי הקורונה, ובהמשך דיבר על ביטוח 
תאונות אישיות – תיקון החוזר המאוחד 

שיכנס לתוקף בתחילת השנה הבאה.
מחולל  לסוכנים,  הוצג  בהמשך 
ארליכזון  רני  ע"י  היונטי  הסיכונים 

מ"מבט".
וחבר  יונט  ממטה  חורש,  עופר  סו"ב 
על  הסביר  בלשכה,  הבריאות  ועדת 
לחברי  הקבוצתי  הסיעודי  הביטוח 
הצפויות  וההרחבות  החולים  קופות 
בתחילת 2021, תוך התמקדות בבעיות 

של הביטוחים המשווקים ע"י הקופות.
של  בהרצאתו  הסתיימה  ההשתלמות 
אלון מעברי מנהל פיתוח עסקי וערוצי 
פוליסות  על  בפספורטכארד  הפצה 

נסיעות לחו"ל בעידן פוסט קורונה.
בתום  מיד  מתכננים  "יונט"  בקבוצת 
החגים לפתוח בסדרה של השתלמויות 
העסקית  המיומנות  לשיפור  מקצועיות 

והמקצועית של הסוכנים.

LIVE

לערוץ ה-WhatsApp לחצו כאן <<

לכל דבר שרק תצטרכו, מעכשיו אנחנו 
זמינים עבורכם גם בוואטסאפ

השתלמות מקצועית של יונט דרך אפליקציית זום

https://bit.ly/3lWWOEs


| 10 בספטמבר 102020  02  02  02  02  02  חדשות הלשכה | מדור חדש

“הצטרפתי ללשכה כדי לבדל את עצמי 
ממוכרנים ללא רישיון ולמצב עצמי כמקצוען"

הכירו את סוכנות וסוכני הביטוח החדשים שהצטרפו ללשכה בחודש שחלף • כ־90 חברי 
לשכה חדשים מרחבי הארץ וממגוון תחומי הביטוח < מערכת “ביטוח ופיננסים”

וסוכני מ סוכנות  עשרות  הביטוח  סוכני  ללשכת  מצטרפים  חודש  ידי 
את  שמייצג  ותומך  גדול  מגוף  חלק  להיות  שבוחרים  חדשים  ביטוח 
חוק להגנה על  ולפרנסתם, החל מקידום הצעות  לזכויותיהם  ודואג  הסוכנים 
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 זאור ממדוב
שחם סוכנות לביטוח 1977

מיקום: שזר 31, באר שבע

תחומי עיסוק: פנסיוני, כללי
שירות ייחודי: שירות בשפות 

עברית, רוסית, אנגלית
תחומי עיסוק:"החלטתי להצטרף 

כי רציתי לדעת ולהרגיש שאני 

משתייך לקבוצה מסוימת 

שמייצגת את המקצוע שלי".

סו"ב יוסי אייזיק
קוואליטי סוכנות לביטוח 

מבית הלמן אלדובי 

מיקום: הרוקמים 26, מתחם 
עזריאלי חולון

תחומי עיסוק: פנסיה, פיננסיים 
וכסף פנוי להשקעה

מתוך  פועל  "אני  ייחודי:  שירות 

לקוחותיי  עבור  שליחות  תחושת 

זמינות  במקצועיות,  זוכים  אשר 

מאמין  אני  פשרות.  ללא  ושירות 

הן  ללקוחותיי  וליווי  אישי  בקשר 

תביעה.  של  במקרה  והן  בשוטף 

רב  ניסיון  בעל  הנני  כן,  כמו 

בהתאמה ואיתור של צרכי הלקוח 

ופנסיוני  ביטוחי  מערך  והתאמות 

נכון ומדוייק המתאים לצרכיו.

"הצטרפתי ללשכה כדי  להשתייך 

המקצועי  בפן  לי  שעוזר  לגוף 

והעשרה,  לימוד  קורסי  מבחינת 

ללא  ממוכרנים  עצמי  את  לבדל 

עצמי  ולמצב  פנסיוני  רישיון 

בנוסף  העבודה.  בשוק  כמקצוען 

לכך, זה נותן ללקוח אסמכתה של 

אתיות מקצועית".

סו"ב אביב לוי
קוואליטי סוכנות לביטוח 

מבית הלמן אלדובי 

מיקום: הרוקמים 26, מתחם 
עזריאלי חולון

תחומי עיסוק: חיים, בריאות, 
פנסיה ופיננסים

אני  "באג'נדה שלי  ייחודי:  שירות 
מאמין שהמהות שלי כסוכן ביטוח 
לכל  מדויקת  התאמה  לייצר  היא 
לקוח ולקוח, ולייצג את לקוחותיי 
הצד  על  אותם  שתשרת  בדרך 
על  דגש  מתן  תוך  ביותר,  הטוב 
המקצועי,  והשירות  האישי  היחס 

שהם נקודות החוזקה שלי.
להיות  כדי  ללשכה  "הצטרפתי 
סוכנים  של  חזקה  מקבוצה  חלק 
ערכי  את  ולקבל  רישיון  בעלי 
המוסף המוצעים על ידי הלשכה".

סו"ב מיכאל שלב
סוכן עצמאי תחת "עתיד 

בריא" סוכנות לביטוח 

מיקום: רחובות

תחומי עיסוק: ביטוחי פרט, 
פנסיה ופיננסים

שירות ייחודי: "מקפיד על שירות 
אישי ללקוחות שלי עם דגש 

לאותיות הקטנות.

עם  יחד  כי  ללשכה  "הצטרפתי 
הלשכה אנחנו כוח”.

כל השנה, בכל מקום, אנחנו אתכם בדרכים
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אביב ב בתל  לעבודה  האזורי  הדין  בית 
כהן, שי פרץ,  דרור  נדונה בקשתם של 
מבטח  כנגד  צלישר,  וים  רחמים  מור 
סיימון סוכנויות לביטוח, תמורה סוכנות לביטוח, 
סוכנות  לידרים  ואגם  לביטוח  סוכנות  שקל 

לביטוח. פסק הדין ניתן באוגוסט 2020. 
מהגדולות  ביטוח  סוכנויות  הינן  המשיבות 
בישראל אשר מנהלות את ההסדרים הפנסיוניים 
הונחה  הדין  בית  בפני  עובדים.  אלפי  מאות  של 
כי  בטענה  ייצוגית  תובענה  לאישור  בקשה 
האמון  חובת  את  שנים  לאורך  הפרו  המשיבות 

שלהן כלפי העובדים המבוטחים, בכך 
שסיפקו למעסיקים, שעליהם הוטלה 
פנסיוניים  הסדרים  עריכת  חובת 
לעובדיהם, שירותי תפעול  חינם על 
שירותים  שמימנו  העובדים  חשבון 
גבוהים  ניהול  דמי  באמצעות  אלו 

יותר. 
המבקשים  של  העיקרית  טענתם 
היא כי החל משנת 2008, עם התקנת 
צו ההרחבה לפנסיה חובה, האחריות 
של  הפנסיוני  הביטוח  היבטי  לכלל 
העובד הוטלה על המעסיק, שלאורך 
כל התקופה הרלוונטית קבע בעצמו 
את זהות הסוכן הפנסיוני של העובד. 
לטענת המבקשים, הדבר יצר תמריץ 
בעיני  חן  למצוא  המשיבות  אצל 
בהן  יבחרו  כי  ולהבטיח  המעסיקים 
כסוכנים פנסיוניים. על כן, ובניגוד 
עובדים,  כלפי  שלהן  האמון  לחובת 

המשיבות הציעו למעסיקים כי הן יתפעלו עבורם 
את הביטוח הפנסיוני של העובדים ללא כל עלות 

מבחינתם. 
"העמיסו"  המשיבות  כי  המבקשים  טענו  עוד 
באופן בלתי חוקי את מלוא עלויות התפעול על 
העובדים, שסבסדו את המעסיקים באמצעות דמי 
כי  המבקשים  טענו  לבסוף,  יותר.  גבוהים  ניהול 
כניסתו  עם  רק  לסופו  הגיע  זה,  חוקי  לא  הסדר 
על  הפיקוח  לחוק   6 מספר  תיקון  של  לתוקף 
שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה 
את  לממן  המעסיקים  חובת  בדבר  פנסיוניים( 

שירותי התפעול.

כוח מיקוח
הדין  בית  קבע  הצדדים,  טענות  שמיעת  לאחר 
שכן,  עילה,  בהיעדר  להידחות  הבקשה  על  כי 
קודם לכניסתו לתוקף של תיקון מספר 6 לחוק, 
לא הייתה מוטלת על המעסיקים החובה לממן את 
של  הפנסיוניים  ההסדרים  של  התפעול  שירותי 

עובדיהם.
חובה  פנסיה  הסדר  כי  הדין  בית  ציין  תחילה, 
שנקבע בצו ההרחבה משנת 2008 הטיל לראשונה 
עם  עובדיהם.  את  לבטח  חובה  המעסיקים  על 
על  חובה  הוטלה  לא  כי  עלה  החוק  מלשון  זאת, 
הפנסיוני  ההסדר  ל"תפעול"  לדאוג  המעסיקים 
לזאת,  בהתאם  המבקשים.  לטענת  בניגוד  וזאת 
הגורם שאמור לשלם עבור ניהול ותפעול חשבון 

הפנסיה הוא בעל החשבון, קרי העובד. 
אלה  הם  המבקשים  כי  הדין,  בית  הוסיף  עוד 
ידי  על  שניתנו  מהשירותים  ישיר  באופן  שנהנו 

אינטרס  להם  אשר  המעסיקים,  ולא  המשיבות 
באופן  כהלכה,  יתנהל  שחשבונם  במעלה  ראשון 

מבוקר ומפוקח, ולכן העובד משלם דמי ניהול. 
מחלוקת  אין  כי  הדגיש  הדין  בית  ועוד,  זאת 
מקומות  ועוד  עוד  אימצו   2008 משנת  שהחל 
בהם  מאורגנים,  עבודה  מקומות  ובעיקר  עבודה, 
מול  אל  גדול  מיקוח  כוח  העובדים  לוועדי  יש 
ביטוח  סוכנויות  עם  ההתקשרות  את  ההנהלה, 
שהן גם מנהלות הסדר, כדוגמת המשיבות. זאת, 
מתוך הכרה והפנמה בחשיבות השירות שנותנות 
לאחר  אף  ולעיתים,  לעובדים  ההסדר  מנהלות 
שהתקיים מכרז מקצועי הן לבחירת מנהל המוצר 
הפנסיוני והן לבחירת שירותי השיווק הפנסיוני. 
מהעובדים  מבוטל  לא  שחלק  העובדה  כן,  כמו 
ייצוגית  תביעה  בגדר  לייצג  ביקשו  שהמבקשים 
זו היו מיוצגים בזמן אמת על ידי ארגוני עובדים 
לכך  חזקה  ראייה  כשלעצמה,  מהווה  גדולים, 
שהמשיבות לא הפרו את חובות האמון שלהן או 

כל חובה אחרת כלפי העובדים.

מסבסדים את המעסיקים
יתר על כן, בית הדין ציין כי בתיקון מספר 6 
לחוק, המחוקק קבע אבחנה לעניין מועד תחולת 
החוק בין מעסיקים גדולים לבין מעסיקים קטנים 
וקבע, בנוסף, מועד ספציפי להתחשבנות "לאחור" 
המחוקק  לפיה  ברורה,  למסקנה  שהוביל  באופן 
רטרואקטיבית.  שיחול  הסדר  לקבוע  התכוון  לא 
כמו כן, גם במהלך הליכי החקיקה הובהר לחברי 
למועד  ביחס  הצדדים  דעת  אומד  מהו  הכנסת 
התחולה. כך למשל, הבהירה הממונה על שוק ההון 
ההסכם  "זה  משמעי:  חד  באופן 
שנוצר, כן, זה יותר טוב מכלום. 
לא  אחורנית?  מחזיר  הוא  האם 

הוא לא מחזיר אחורנית".
ציטטו  המבקשים  לבסוף, 
בבקשתם אמירות של "שחקנים" 
שציינו  הפנסיונית  בזירה 
שקדמו  הדיונים  במסגרת 
לחוק,   6 מספר  תיקון  לחקיקת 
אחרות,  או  כאלה  במילים 
את  מסבסדים  "העובדים  כי 
התייחס  הדין  בית  המעסיקים". 
לעניין זה וקבע כי אין באמירות 
למסקנה  להוביל  בכדי  אלה 
לפיה הוטלה על המשיבות חובה 
לגבות מהמעסיקים תשלום עבור 
שירותיהן, חובה שלבסוף הוטלה 
 6 מספר  תיקון  במסגרת  עליהן 
של  מקבילה  הפחתה  תוך  לחוק, 

דמי הניהול שמשלמים העובדים. 
לפי כל שהובא לעיל, בית הדין קבע כי עובר 
לא  לחוק,   6 מספר  תיקון  של  לתוקף  לכניסתו 
את  לממן  החובה  המעסיקים  על  מוטלת  הייתה 
של  הפנסיוניים  ההסדרים  של  התפעול  שירותי 

עובדיהם.
המבקשים  כי  הדין  בית  ציין  הדברים,   בשולי 
דמי  את  שכן,  המשיבות,  עם  יריבות  הוכיחו  לא 
לחברות  שילמו  כטענתם,  העודפים  הניהול 
שלהם  הפנסיה  חשבונות  את  המנהלות  הביטוח 

ובנוסף, לא הוכיחו את גובה הנזק הנגרם.
תובענה  לאישור  הבקשה  את  דחה  הדין  בית 
אחת  לכל  לשלם  המבקשים  את  וחייב  ייצוגית 

מהמשיבות הוצאות משפט בסך 5,000 שקל.
אם  ידוע  לא  אלה,  שורות  כתיבת  למועד  עד 

הוגש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה. 

ת"א  למחוזות  משפטי  יועץ  הוא  הכותב 
והמרכז, השרון וירושלים 

סוגיית התפעול הפנסיוני בעיני בית הדין 
 מדוע נדחתה בקשה לתובענה ייצוגית בגין טענה לדמי ניהול גבוהים 

< עו"ד ג'ון גבע

| צילום: באדיבות המצולמים

דעה | 
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משפחה ר בין  מהשילוב  נרתעים  בים 
מהתחומים  אחד  כל  אשר  ועסקים, 
הללו מורכב ורגיש בפני עצמו, ובטח 
שקיים חשש טבעי מהחיבור של שניהם ביחד. 

מקובל לחשוב כי העסק המשפחתי הוא העסק 
שהבעלות בו מתחלקת בין מספר בני המשפחה. 

האם זה תמיד כך? 
כי  לכך  מודעים  אינם  רבים  עסקים  אנשי 
מנהלים  הקימו,  הם  אותו  שהעסק  מאוד  ייתכן 
עסק  הינו  והונם,  זמנם  כל  את  בו  ומשקיעים 
אם  בכך.  הכרוכות  ההשלכות  כל  על  משפחתי 

משפחתי?  עסק  להיות  הופך  עסק  מתי  כך, 
העיקרון הכללי של הלכת השיתוף וחוק יחסי 
ממון בין בני זוג קובע שיתוף בכלל המשאבים 

היחסים.  מערכת  במהלך  מהצדדים  למי  שנצברו 
בחברה,  ממניותיו   100% מחזיק  אשר  עסק  בעל 
בהנחה ולא ערך הסכם ממון, צריך לקחת בחשבון 
כי בפועל מחצית ממניות החברה שייכות לבת זוגו, 

גם אם מניותיה אינן רשומות.
שווים  חלקים  הזוג  בני  לשני  כי  הדבר  משמעות 
זו  עובדה  משפחתי.  עסק  להיות  הופך  אשר  בעסק 
התנהלות  על  מכרעת  השפעה  להשפיע  יכולה 

העסק.
על  נקבעת  דין  פי  על  חלוקה  צוואה,  בהיעדר 
מהעיזבון   50% בו  הישראלי  הירושה  חוק  פי 
נחלקים  הנותרים  ואילו ה־50%  הזוג  מועבר לבן 
בין הילדים בחלקים שווים. בהורשה זו גם בן/בת 
הזוג וגם הילדים הופכים להיות בעלים במשותף 
של העסק המשפחתי – מצב שלא תמיד משקף את 
הדרך האולטימטיבית לשמירה על ניהולו התקין 

של העסק ולא תמיד מעיד על כוונת מייסדיו.
במובן  המשפחתי  העסק  לבחינת  נעבור  כעת 
ידי  ומנוהל על  הקלאסי שלו – עסק אשר הוקם 

בני משפחה. היתרונות בניהול עסק משפחתי.

אמון ומחויבות 
היתרון הבולט והמשמעותי ביותר שחשוב לציין 
המאוחדים,  המשפחה  בני  בין  האמון  יחסי  הוא 
בין  היחסים  ומערכת  מאחר  לעסק.  והנאמנות 
בקשר  מסתכמת  אינה  החברה  ועובדי  מנהלי 
עסקי בלבד, הרי שישנה מחויבות גדולה כמו גם 
תחושת שייכות ונאמנות כלפי העסק, שכן, כולם 
משתייכים לאותה המשפחה, והמטרה היא מטרה 
משותפת. נוסף לכך, נדמה שהמוטיבציה בעסקים 
משפחתיים גבוהה יותר, זה כנראה בשל העובדה 
עתידים  והם  במשפחה,  נשארים  העסק  שרווחי 
לשמש את כולם. כמו כן, ניכר כי רמת המעורבות 
של בעלי התפקידים בחברה גבוהה יותר מעסקים 
החלטות  קבלת  בתהליכי  הן  משפחתיים,  שאינם 
והן מבחינת רמת האכפתיות והלויאליות לעסק. 
אם לא די בכך, הרי שבעסק משפחתי, בני המשפחה 
כבר מגובשים, כך שהדינמיקה הקבוצתית עשויה 

להיות טובה כשהעסק עדיין בחיתוליו.

היכרות טובה
בין עובדי החברה נחשבת לקרובה  התקשורת 
הבדלים  קיימים  אם  גם  שהרי  יותר,  ופתוחה 
היררכיים בין התפקידים, השיח בתוך המשפחה 
במערכת  עובדים  בין  שיח  מאשר  שונה  הוא 
יחסים עסקית בלבד. היחסים הבלתי פורמליים 
לעסק  תאפשר  העובדים  בין  פתוחה  ותקשורת 
מה  ביותר,  הטוב  הצד  על  ולעבוד  להתייעל 
שיאפשר לייצר הכנסות גבוהות לטווח הרחוק. 
לא בכדי ניתן למצוא במשק עסקים משפחתיים 
קטנים,  עיסוק,  תחומי  במגוון  וטובים,  רבים 
בינוניים וגדולים. כמו כן, ההחלטה על הקמת 
מדד חדש בבורסה - מדד ת״א־פמילי, המתייחס 
את  ומעגן  מחזק  במשק  משפחתיות  לחברות 

היתרונות המדוברים בעסק המשפחתי.
של  פשוטים  לא  ימים  זו  בתקופה  עוברים  כולנו 
אי וודאות ודאגה. משבר הקורונה לא פוסח גם על 
העסקים משפחתיים ומייצר לכולנו אתגרים עסקיים, 
החדשות  ומשפחתיים.  אישיים  ניהוליים,  פיננסים, 
מלמד  ובעולם  בארץ  העבר  שניסיון  הן  הטובות 
שדווקא עסקים משפחתיים צולחים תקופות משבר 

בהצלחה רבה יותר מעסקים שאינם משפחתיים.
 DNAלזכותם של עסקים משפחתיים עומד ה־
היזמי, ניסיון רב השנים, מערכות היחסים העמוקות 
עם הלקוחות והספקים כמו גם ההסתכלות ארוכת 
מהירה והבולט  החלטות  לקבלת  היכולת  הטווח, 
המשפחתי  החוסן  הגבוהה,  המחויבות   - מכל 
כולם  של  המיידית  המשפחתית  וההתגייסות 

"מתחת לאלונקה".
הכותבת הינה סגנית יו"ר הוועדה הבינדורית 
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 מנוף או משקולת: היתרונות 
בניהול עסק משפחתי

אם לא ערכתם הסכם ממון, ייתכן שהעסק שבבעלותכם נמצא בבעלות שווה 
גם של בני זוגכם • על היתרונות בניהול עסקים שהוקמו ומנוהלים על ידי בני 

המשפחה ומה מסייע להם לצלוח את משבר הקורונה < סו"ב מירב ג'והן

shutterstock :עסק משפחתי. כולם למען מטרה משותפתה | צילום 

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



מחיר עבור חברי לשכה: 3,510 ש"ח כולל מע"מ ₪

ליצירת קשר:

*5823

ליצירת קשר:

*5823

מועד פתיחה: יום רביעי | 21.10.20
שעות: 14:00-10:00

מיקום: המכללה לפיננסים וביטוח - כיתת 'ערבה', רח' המסגר 42, קומה 9, ת"א

תל אביב

לפרטים והרשמה תל אביב - לחצו כאן

* מיועד לבעלי רקע בתחום הפנסיוני

קורס
פרונטלי

תכנון פרישה
לחיפה מגיעים ולת"א חוזרים - פותחים שני מחזורים נוספים!

קורס מבוקש וחובה!

חיפה

לפרטים והרשמה חיפה - לחצו כאן

מועד פתיחה: יום שלישי | 13.10.20
שעות: 14:00-10:00

מיקום: רח' בעלי המלאכה 26, בניין 'כפיר', קומה 2, אזור הצ'ק פוסט

מרצה: אלקנית עוז, CFP מומחית בתכנון וליווי פרישה

הקורס יכלול 10 מפגשים שבועיים

עדכון
תאריך!

https://bit.ly/2F3HdTd
https://bit.ly/2ZkPaKx
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על חשיבותו של הריסק הזמני
מרבית האוכלוסייה החוסכת לפנסיה לא מודעת למושג "ריסק זמני" • 
בעקבות משבר הקורונה הוארכה תקופת הריסק, והנה סיפור משפטי 

שממחיש את חשיבות שמירת הרצף הביטוחי < עו”ד עדי בן אברהם
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בכנס א אדבר  עליהם  הנושאים  חד 
הבא  בשבוע  הדיגיטלי  המחוזות 
מתייחס לחשיבות שאני מייחס להקלה 
הריסק  הארכת  לעניין  התקנות  בתיקון  שניתנה 
חודשים לתקופה של  הזמני מתקופה של חמישה 
משבר  לאור  שעה,  כהוראת  )אמנם  חודשים   12
הקורונה המשפיע על לא מעט מהעובדים במדינת 

ישראל(.
מדובר בעיניי בבשורה של ממש. על החשיבות 
שמרבית  הפשוט  מהטעם  ברכתי  התיקון  של 
האוכלוסייה החוסכת לפנסיה לא מודעת, ולמצער 
"ריסק  המושג  של  המשמעות  את  מבינה,  לא 
בעל  של  פעילה  מעורבות  רק  כי  ונדמה  זמני"; 
מקצוע, דוגמת סוכן ביטוח מקצועי, יכולה לסייע 
בעניינים מעין אלו ולהוביל את העמית המבוטח 
הפנסיונים  המוצרים  בסבך  להתנהל  לדעת 

והכיסויים הביטוחיים הקיימים ברשותו.
אשר  סיפור  להביא  לנכון  מצאתי  השבוע  לכן 
שבע  בבאר  לעבודה  האזורי  הדין  בבית  נדון 
הפנסיונית  התוכנית  של  שימור  להיעדר  ביחס 
אי  של  מאוד,  עד  המשמעותיות,  וההשלכות 

שמירת הכיסויים הביטוחיים.

חשיבות שמירת הרצף
במקרה דנן, מדובר על תובע אשר עתר לקבלת 
בשם  )ידוע  עבודה  כושר  אובדן  ביטוח  תגמולי 
"קצבת נכות" בקרן פנסיה(. קרן הפנסיה השיבה 
אינה מאשרת את תביעתו מאחר  היא  כי  לתובע 

והתובע אינו "עמית פעיל" בקרן.
התובע טען כי שולמה לו בעבר קצבת נכות על 
ידי הקרן,  בגין תאונה אחרת וכעת לאחר התאונה 
שאז  אלא  בשנית,  בתביעה  פנה  הוא  השנייה, 
התברר כי הוא לא מכוסה לכיסוי זה עקב היעדר 
תשלום. התובע טען כי הקרן לא שלחה לו מכתב 
התראה בדבר אי תשלום פרמיות ולא הבהירה לו 
לכיסויים  ביחס  התשלום  אי  של  ההשלכות  את 
הביטוחיים, ומשכך מבקש התובע לקבוע כי הינו 

עמית פעיל ולקבל את קצבת הנכות.
מכתב  את  שלחה  היא  כי  טענה  הפנסיה  קרן 
וציינה  במחשביה  הרשומה  לכתובת  ההתראה 
לקרן.  ההפקדות  רצף  שמירת  של  החשיבות  את 
ביקש  התאונה  לאחר  רק  כי  הקרן  הוסיפה  עוד 
באופן  לקרן  הפרמיה  את תשלומי  לשלם  התובע 
רטרואקטיבי. התובע גם לא שילם אף פעם בעצמו 
ששולמו  ההפקדות  כל  הפנסיה.  לקרן  תשלומים 
היו של המעסיקה מטעמו ולאחר שהפסיק לעבוד- 
נפסקו בהתאמה ההפקדות, כך שהתובע היה צריך 

לשלם  לחילופין  או  בעצמו  להפקיד  להמשיך 
- בהעדר תשלומים -  באמצעות המעסיק החדש 

דין התביעה להדחות.

מי אחראי למצב?
בית הדין אשר ישב על המדוכה קובע כי התובע 
ולא  מאחר  פעיל",  לא  "עמית  של  בסטטוס  היה 

שולמו בגינו דמי הגמולים לקרן הפנסיה וכפועל 
יוצא מכך התובע היה נעדר כיסויים ביטוחיים.

בית הדין לדון בשאלה  זו מתפנה  לאור קביעה 
מי אחראי למצב זה. בית הדין קובע כי חרף טענת 
התובע, הרי עולה שהקרן שלחה לו מכתב בו עודכן 
התשלומים  חידוש  את  להסדיר  שעליו  כך  על 

בית  הנכות.  קצבת  תשלומי  הפסקת  לאחר  לקרן 
התובע,  בטענות  ממש  מצא  לא  כי  מציין  הדין 
מדוע הוא סבור שהוא מבוטח, וזאת כאשר בפועל 
פרמיות  מעסיקתו  ידי  על  או  ידו  על  שולמו  לא 

חודשיות לקרן.
בית הדין מוסיף כי מדובר על עובד אשר מודע 
לזכויותיו וחובותיו, אשר ניהל בעבר הליכים מול 
ידע  הוא  כי  העובדה  מעצם  ולכן  הפנסיה,  קרן 
שאין הוא משלם פרמיות לקרן, ואף גורם אחר לא 
מפקיד עבורו, לא ניתן לומר כי הוא יכל להאמין כי 
ברשותו כיסוי ביטוחי,  והתובע לא הציג כל מחדל 
או מעשה של הקרן שיש בו כדי לבסס את תביעתו.
הפנסיה  בקרן  כי  הדין,  בית  מציין  לזכור,  יש 
בפועל  המצב  לפי  נקבעות  עמית  של  זכויותיו 
בקרן. כל עוד העמית או מעסיקו משלמים לקרן 
הפנסיה, הרי שהעמית צובר זכויות ביטוחיות, אך 
הכיסוי  נפסק  הפרמיה,  תשלומי  נפסקים  כאשר 

הביטוחי בהתאם לתנאי התקנון.
כי  העובדה  לנוכח  כי  הדין  בית  מסכם  משכך 
העמית לא היה פעיל, דין תביעתו לקצבת נכות 

בגין התאונה להדחות. 
יוגש ערעור לבית הדין  ידוע אם  זה לא  בשלב 

הארצי על פסק הדין.

היועץ המשפטי של לשכת סוכני  הוא  הכותב 
הביטוח

בית הדין מציין כי לא מצא 
ממש בטענות התובע, מדוע 

הוא סבור שהוא מבוטח, 
וזאת כאשר בפועל לא שולמו 
על ידו או על ידי מעסיקתו 

פרמיות חודשיות לקרן

shutterstock :מעורבות של בעל מקצוע יכולה לסייע בעניינים אלו. למצולמים אין קשר לידיעה | צילום
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פעילות הוועדה הבינדורית למען 
שגשוג המשרד 

סוכנים וסוכנות יקרים,

רוצים לראות את מפעל חייכם פורח ומשגשג, מעוניינים 
לפתוח עסק ולהגדיל את ההכנסות ולא להתעסק רק 

בשימור? מעוניינים להימנע מלראות את הכנסתכם יורדת 
מדי חודש ולהקל את תחושת המחנק מהרגולציה והקושי 

שבדיגיטציה?
הוועדה הבינדורית בלשכה מזמינה אתכם להצטרף 
לפעילות בה מבצעים חיבורים בין סוכנים וסוכנות 

ותיקים לבין הדור החדש והצעיר במטרה להגדיל 
את פעילות המשרד והצעדתו קדימה לשנים הבאות. 

בפעילות ינתנו כלים בתנאים משופרים למען הפרויקט, 
אשר יכלול סדנאות מקצועיות ממיטב היועצים.

הפנייה מיועדת לקבוצת סוכנים/ות נבחרת בלבד אשר 
ישלבו דור המשך/סוכן צעיר במשרדם.

סוכנים המעוניינים להצטרף לפרויקט חשוב זה, מוזמנים 
 לשלוח מייל פנייה למזכירת הוועדות – 

.vadot@insurance.org.il
בכל בקשה תיבדק התאמה לפרויקט זה, ופניות יתקבלו 

עד לתאריך 30/09/20.

בברכה,
סו”ב תדהר סאטובי – יו”ר הוועדה הבינדורית 
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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!

מגדל חברה לביטוח חוברת 
לארגון לתת למען הקהילה ותעניק 

ארוחות חג לנזקקים. 
בחברה החליטו לצרף לפעילות 

גם מרכיב של תרומה לקהילה 
שיתרגם את המכירות של הסוכנים 

לעשייה עבור הזולת. 
כל סוכן וסוכנת 
שימכרו פרמיה 

שנתית של 
15 אלף שקל 

 בסיכונים, 
בין התאריכים 
 ,1.9.20-1.10.20
מגדל תתרום 

ארוחת חג 
לנזקקים. את 

התרומה תעביר מגדל 
לארגון "לתת" בשם 

הסוכנים.  
ארגון לתת משמש כארגון גג ובנק 

מזון ארצי המקיים שותפות עם 
180 עמותות וארגונים מקומיים 
ומפעיל מעל 27 אלף מתנדבים 

בשנה. הארגון מסייע בצורה 
שוויונית בכל רחבי הארץ ובכל 

המגזרים בחברה הישראלית 
ותומך באופן קבוע בעשרות אלפי 

משפחות לאורך השנה.
לדברי ענת עופרי, מנהלת 

המעורבות החברתית 
בקבוצת מגדל: "משבר 

הקורונה העמיד 
את כולנו בפני 

אתגרים גדולים 
לצד הזדמנויות 

חדשות, אך 
גם עטף את 

כולנו בתחושת 
ההירתמות למען 

האחר, העזרה הדדית 
ושותפות הגורל. כיוון 
שאנו רואים בסוכנים 
כשותפים האמיתיים 

שלנו, בחרנו להוסיף למאמציהם 
מרכיב של תרומה וסיוע הדדי ברוח 

החג ולתרום בשמם ארוחות חג 
לנזקקים".

השתתפות עצמית

 ענת עופרי | צילום: 
באדיבות מגדל

מפרגנים לסוכנים המצטיינים

mailto:vadot@insurance.org.il
https://bit.ly/2YOFV5v
https://hamichlala-bf.org.il/magazines/2563/
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש 

מתמחה  לעריכת התמחות  ולמכירות בריאות ריסק 
ופנסיוני  ללקוחות הסוכנות 050-5293836

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:// 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! 

שכירות משנה
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח חיים במגדל 
משה אביב בבורסה  ברמת גן ,כולל כל התשתיות 

 התפעוליות  הנדרשות אפשרות להתמחות  
050-5293836

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
למה למכור את התיק? אפשר להעביר תיק לניהול 

אמין ומקצועי ושמירה על הקיים ) חיים ואלמנטר( יש 
לנו צוות עובדים מקצועי ומיומן שיכול להבטיח רמת 

שירות גבוהה ומקצועית ללקוחות שלך תמורה הוגנת 
 וסודיות מובטחת לפרטים איציק 054-2240454

itsik@newafikim.co.il

 "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
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 הביטוח משתתפת 
בצער משפחת לוינבוך על 
פטירתו של חבר הלשכה

שמואל 
לוינבוך  ז"ל 

שלא תדעו עוד צער

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

הודו בוחנת מעבר לביטוחי חיים 
צמודי מדד

גולטור הביטוח של הודו הקים ועדה שתבחן את ההיבטים של מעבר לביטוחי חיים צמודי ר
מדד בשוק הביטוח ההודי. המינוי של הוועדה נעשה לאור פניות של חברות ביטוח חיים 
המבקשות למכור פוליסות ביטוח צמודי מדד. מהלך זה מזכיר ההתנהלות של שיווק פוליסות חיים 

צמודי מדד בישראל בתקופת האינפלציה הגדולה כאן.
כיום תקנות הפיקוח על הביטוח בהודו אוסרות מכירת פוליסות ביטוח צמודות. חברות הביטוח 
ברווחים  משתתפות  פוליסות  לשווק  עתה  יכולות 
המואצת  האינפלציה  אולם  רגילות.  ביטוח  ופוליסות 
בהודו בשנה האחרונה יצרה התעניינות ברכישת מוצרי 
ביטוח צמודים. מומחים מציינים, שמוצרי ביטוח צמודים 
יכולים להתחרות באג”ח הממשלתיות המונפקות ל־10 
צמודים  חיים  שביטוחי  בעוד  מסוכנות,  שפחות  שנים 
למגמות  בהתאם  תנודתיים  ההודית  הבורסה  למדדי 

בבורסה.
הוועדה ההודית, היא תבחן את  לפי כתב המינוי של 
במדינות  למדד  צמודות  חיים  ביטוח  פוליסות  שיווק 
הניסיון  את  לבדוק  תבקש  הוועדה  אם  מעניין  אחרות. 

הישראלי של הנפקת פוליסות ביטוח צמודות מדד בשנות ה־60, ה־70 וה־80.
רגולטור הביטוח ההודי ביקש מחברי הוועדה להגיש דו”ח המלצות תוך חודשיים. הכוונה היא 

שהדו”ח יושלם עד תחילת נובמבר.

רגולטור הביטוח 
באמירויות: חברות 

הביטוח יציבות

-Alר האמירויות  באיחוד  הביטוח  גולטור 
הפועלות  הביטוח  שחברות  דיווח   Zaabi
באמירויות יציבות למרות תשלום תביעות פיצוי 
בשל הקורונה. בפורום של רשות הביטוח, שהתנהל 
בזום, נמסר שחברות הביטוח שילמו עד סוף יולי 

תביעות בסכום של 36.5 מיליון דולר.
הביטוח  הביטוח שסקטור  רגולטור  ציין  בדבריו 
מפגין יכולת ויעילות בטיפול בתביעות המבוטחים 
חברות  כן,  על  יתר  הקורונה.  ממגפת  כתוצאה 
הישגים  בכמה  הקורונה  ממשבר  תצאנה  הביטוח 

שיחזקו אותן בפעילות אזורית וגלובלית.
הרגולטור סבור, שעידן אחרי הקורונה לא יהיה 
את  יחייב  הדבר  המגפה.  שלפני  לתקופה  דומה 
ארגוני הביטוח וחברות הביטוח ליישם אסטרטגיות 
לעידן  ורגולטריות  משפטיות  מערכות  ולהכין 
הטכניות  לדרישות  היערכות  תוך  החדש, 

והאופרציות.

האינפלציה בהודו יצרה התעניינות 
ברכישת מוצרי ביטוח צמודים למדד
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