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גולדפינגר תקשורת ואסטרטגיה זכו 
בהובלת קמפיין חדש ללשכה 

היקף הקמפיין מוערך בכמיליון שקל • נשיא הלשכה: "אנו רואים בקמפיין השנתי שלנו אחד מן 
האמצעים החשובים ביותר להובלת המסר של הלשכה על חשיבות השירות והידע המקצועי של 

סוכני הביטוח" < רונית מורגנשטרן

הגשת ב שכלל  מכרזי  הליך  תום 
בו  פרסום  קמפיין  ובניית  אסטרטגיה 
זכתה  פרסום,  חברות  עשרות  השתתפו 
תקשורת  גולדפינגר  חברת  של  הפרסום  זרוע 
טלוויזיה  שיכלול  הקמפיין  בהובלת  ואסטרטגיה 
ודיגיטל בהיקף של כמיליון שקל. במרכז הקמפיין 
הידע  הסוכן,  שירותיות  חשיבות  של  מסרים 
הביטוחיים  הכיסויים  והתאמת  שלו  המקצועי 
להעלות  הכוונה  על  מבוטח.  לכל  ביותר  הטובים 
קמפיין שנתי חדש, אולי כבר בחודש הבא, פורסם 

לראשונה ב"ביטוח ופיננסים". 
2019 עלה קמפיין בכיי יהתקציב הגדול יחסית )ב
כובו של דידי הררי בתקציב של חצי מיליון שקל( 
בתהליך  ההשקעות  ומבתי  הביטוח  מחברות  גויס 

שהוביל מנכ"ל הלשכה מוטי ארבל.  
טל  שבבעלות  ואסטרטגיה,  תקשורת  גולדפינגר 
ררגולדפינרג ומירב לפידות, משמשת היום גם כמי
ישרד היח"צ של לשכת סוכני הביטוח, לאחר שזכ

תה ביוני האחרון במכרז בתחום זה.

ראיונות בזום
בלשכה מציינים כי הוועד המנהל שהתכנס בזום 
בחן וראיין את כל המועמדים שעלו לשלב הסופי; 
לאחר בחינת כלל ההצעות והאסטרטגיות שהוצעו 
ללשכה, בחרו חברי הוועד בגולדפינגר תקשורת 

ואסטרטגיה. 
רואים  "אנו  נשיא הלשכה:  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב 

החשו האמצעים  מן  אחד  שלנו  השנתי  יבקמפיין 
בים ביותר להובלת המסר של הלשכה - חשיבות 

יהשירות והידע המקצועי של סוכני הביטוח. גול
דפינגר תקשורת ואסטרטגיה נבחרה לאחר הליך 

שהובילה ועדת האיתור.
"הלשכה משנה את פניה", הוסיף רוזנפלד. "וכפי 

מתמקדים  אנחנו  האחרונה  בעת  לראות  שניתן 
בנושא השירותיות למבוטחים ובהיותנו מוקד ידע 

מקצועי על מנת לאפשר להם לקבל את הכיסויים 
של  המסרים  ביותר.  להם  המתאימים  הביטוחיים 
בהתאם  כך,  וברורים.  אחידים  זה  בנושא  הלשכה 
למטרות שלנו לשמור על המבוטח הגשנו עתירה 
כנגד הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
על כך שאיפשר לחברות האשראי למכור ביטוחים 

ואגב כך להשתמש בבסיסי הנתונים שיש להן על 
כל לקוחותיהן. כמו כן, פעלנו נחרצות נגד חברות 
יקר  בתעריף  תמחרו  )או  למכור  שסירבו  הביטוח 
ישראל  לאזרחי  לחו"ל  נסיעות  ביטוחי  להחריד( 

מעל גיל 60".
גולדפיני של  הפרסום  זרוע  מנהל   , פרב ראופיר 

הזכייה:  בעקבות  מסר  ואסטרטגיה,  תקשורת  גר 
האסטרטגיה  את  לממש  ונרגשים  שמחים  "אנחנו 
ועבורה.  הביטוח  סוכני  לשכת  עם  יחד  שבנינו 
הקמפיין השנתי של לשכת סוכני הביטוח ישמש 
כשלב ההשקה של האסטרטגיה שמזכירה לכולנו 

יבאופן חד וברור שסוכן הביטוח הוא המבוגר האח
ראי בענף, כאשר רק טובת המבוטח עומדת לנגד 

יעיניו. אנחנו מודים לליאור רוזנפלד וללשכת סו
הקמפיין  בביצוע  ורואים  האמון,  על  הביטוח  כני 

יאת השליחות האישית שלנו שבסופו של דבר תה
פוך את ענף הביטוח כולו למקום טוב יותר עבור 

המבוטחים"

מנהל זרוע הפרסום של גולדפינגר תקשורת ואסטרטגיה: 
"הקמפיין השנתי של לשכת סוכני הביטוח ישמש כשלב 

ההשקה של האסטרטגיה שמזכירה לכולנו באופן חד וברור 
שסוכן הביטוח הוא המבוגר האחראי בענף, כאשר רק טובת 

המבוטח עומדת לנגד עיניו"

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

ביטוח 
ופיננסים

גולדפינגר ולפידות, גולדפינגר תקשורת ואסטרטגיה | צילומים: יח"צ ויהודה איטח



| 17 בספטמבר 42020  02  02  02  02  02 

ראש השנה תשפ"א – פרויקט חג מיוחד
חברי הוועד המנהל של הלשכה עם טיפים להתנהלות נכונה בעידן הקורונה 

ובכלל – וגם ברכות לשנה החדשה < מערכת "ביטוח ופיננסים"

סגן  הורנצ’יק,  ליאור  סו”ב 
ומ”מ נשיא השלכה

ביותר  המאתרגר  השנה  “ראש 
שאני זוכר”

ראש  ובמיוחד  ישראל  חגי  עבורי 
השנה, סוכות ופסח הם חגי משפחה, 

חגי מפגש ואירוח.
ועתה  האחרון  פסח  הרב,  לצערי 
ראש השנה אנו חוגגים תחת סגר, 
וללא  המצומצמת  משפחתנו  בחיק 
שהתרגלה  המורחבת  המשפחה 
בעוד  להשוויץ  האחרונות  בשנים 
ובעיקר  ונינים  נכדים  ילדים, 

לשיר, להתחבק וליהנות מהביחד.
ובכל זאת, אני משתדל בכל צמתי 
חיי לנסות ללמוד זכות, לראות את 
הטוב ולהכיר תודה ואני מוצא את 
ביחוד  רבות,  בזאת  מהרהר  עצמי 
להרהורי  שיעודו  אלול  בחודש 
שמצאתי  והאמת  והנפש  המחשבה 
הכוונות  המון  יתרונות,  המון 

מבורא  מלמעלה  דחיפה  ואיזושהי 
עולם ללמדנו מספר מעלות שאולי 

דחקנו לפינה.
אנו בעידן דיגיטלי וחשוף המאופיין 
המדיה  שבין  הגבולות  בטשטוש 
והמסך  הבמה  שבין  למציאות 
הנתפסת  האמת  שבין  לעולם, 
הזאת  והתקופה  העובדתית,  לאמת 
ל״חישוב  לכולנו  גרמה  הסגר  של 
מסלול מחדש״. למדנו להעריך את 
לעבוד  המצומצם,  המשפחתי  התא 
מהבית, לראות יותר את בן או בת 
הציבור  על  לחשוב  והילדים,  הזוג 
בחירוף  עליו  ולשמור  המבוגר 
לטפל  עיקר  בין  נכון  לנווט  נפש, 
ולנתב נכון את זמן העבודה, לדעת 
בין  לשוטט  היום  כל  חייבים  שלא 
החנויות והכי חשוב - חזרה אלינו 
האהבה לארץ הקודש, ארץ ישראל. 
בלי  חו״ל,  בלי  שאפשר  למדנו 
מותרות ורמת הגולן יפה יותר מכל 

אתר בעולם.

נחתמו  בו  בדור  להיות  גם  זכינו 
שלום  הסכמי  האחרונים  בשבועות 
דרמטיים שמביאים אותי לברך את 
ב״עושה  והסוכנים  הסוכנות  כלל 
שלום  יעשה  הוא  במרומיו  שלום 
עלינו ועל כל ישראל ואמרון אמן״.

בעשייה  מלאה  מוצלחת,  שנה 
והצלחות!

סו"ב ישראל גרטי, יו"ר 
הוועדה האלמנטרית

"שנה בדרגש על התייעלות"

וייחודי,  נדיר  לאירוע  עדים  אנו 
אירוע של פעם בדור כמו שאומרים 

בשפת העם.
כולנו  את  הפתיעה  הקורונה 
וטרפה את כל הקלפים, אך מעבר 
כל  מפתיעה  היא  הפתיחה  ליריית 
היכולת  בחוסר  בקצב,  מחדש  יום 
להתמודד ובכך שטרם נמצא פתרון 

מנצח.
שהכל  האחרונות  בשנים  התרגלנו 

כפתור  שבלחיצת  שלנו,  בידיים 
קובעים  מציאות,  משנים  אנו 
מציאות  מייצרים  עולם,  סדרי 
לחשוב  התרגלנו  ובעיקר  חדשה 
ואימצנו  דבר  מכל  חסינים  שאנו 
יהיה בסדר״  את האמרה של ״הכל 

בשיא תפארתה.
על  לשמור  מנסים  אנו  זאת,  ובכל 
אופטימיות, לראות את האור בקצה 
המנהרה ולנסות לקחת את הדברים 
והאמת.  ולהמשך  להווה  החיוביים 

תדעו לכם שיש המון.
כמי שמנהל מספר רב של עובדים 
אני מוצא את עצמי מאותגר רבות, 
ילדים  מרובת  במשפחה  אב  כמו 
בתקופות  ולהתייעל  לייעל  שחייב 
מאתגרות ולהבין שהביחד הוא סוד 

ההצלחה.
המשק בישראל עבר המון שינויים 
וחלקם  תפיסתיים  חלקם  בקורונה, 
המצומצמים  אמות  בד׳  ביצועיים, 
סבור  אני  הביטוח  סוכני  שלנו 
שכירים,  הכולל  המשק,  שכלל 
כולנו   - שליטה  ובעלי  עצמאיים 
הביטוח,  לסוכן  תחליף  שאין  הבנו 
ומגע  האנושי  להון  תחליף  שאין 

האדם המנוסה.
ועוברים  עברו  והסוכנים  הסוכנות 
משום  ועמוסה,  מאתגרת  תקופה 
שאנו ״אורים ותומים״ לכלל המשק 

כל השנה, בכל מקום, אנחנו אתכם בדרכים

שנה טובה | 
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משפחת יונט מברכת את כל סוכני הביטוח ועובדיהם 
בברכת שנה חדשה טובה יותר
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לערוץ ה-WhatsApp לחצו כאן <<

לכל דבר שרק תצטרכו, מעכשיו אנחנו 
זמינים עבורכם גם בוואטסאפ

הנמצא בבעיות כאלו ואחרות ואני 
עליה  העילאית  שהשליחות  חושב 
מענף  חלק  בהיותנו  מברכים  אנו 
שיש בו הרבה מעבר לפרנסה - יש 
ביתר  ביטוי  לידי  בא   - נשמה  בו 

שאת.
לשנה  לכולנו  לאחל  רוצה  אני 
משבר  שכל  להבין  שנדע  החדשה 
ניתנת  גזרה  שכל  הזדמנות,  הוא 
לשינוי ובעיקר שנהיה כולנו טובים 
יותר, מאוחדים יותר, מתוך בריאות 

מלאה ונחת רוח.

סו"ב סמי זליכה
"ליצור ערך עבור הלקוחות"

בפתחה  ואנו  ביעף  לה  חלפה  שנה 
הקורונה  מגיפת  חדשה.  שנה  של 
רבים  אתגרים  בפנינו  מציבה 
עבודה  לצד  חדשים,  וסטנדרטים 

מזה  פעיל  ביטוח  כסוכן  שוטפת. 
45 שנה, צלחתי לא מעט תקופות 
ועם  וטלטלות,  משברים  של 
לרשות  מעמיד  אני  כעת  זאת, 
שירות,  תמיכה,  הלקוחות  קהל 
שצברתי  ומקצועיות  אמינות 
לאורך השנים, ובעיקר את תחושת 
הביטחון שאני וצוות משרדי לצדם 

ובשבילם.
למדתי ליצור ערך עבור הלקוחות, 
הם  ש"בביטוח  הרגשה  להם  לתת 

לא לבד", שיש מי שנלחם עבורם.
וסוכני  סוכנות  לכל  מאחל  אני 
הביטוח, קהל לקוחותינו, כל חברינו 
שנת  טובה,  שנה  ישראל,  עם  וכל 
ופרנסה  איתנות  חוסן,  בריאות, 

טובה.
את  ננצח  כאחד  יחד  כולנו 
מחוזקים  הקורונה, נצא  מגיפת 
של  רבות  שנים  יותר ונחווה 

ומאחל  השני.  למען  אחד  עשייה 
ששנת תשפ"א – תהא שנת פריחה 

ואהבה.

סו"ב דניאל קסלמן, יו"ר 
מחוז השרון

"הזדמנות להתחלות חדשות 
ולצמיחה"

סוכנות וסוכנים יקרים,
זו  לטובה  עלינו  הבא  השנה  ראש 
הזדמנות מצוינת להתחלות חדשות 

ולצמיחה.
לנו  שתהא  לכולנו  מאחל  אני 
שנת בריאות ללא הקורונה, עשיה 
פורייה והצלחה, שנה של אושר עם 

משפחתנו ויקירינו.
לשנה  סיכום  שעת  כשמגיעה 
לפעמים  נמלאת  הבטן  עוברת, 
הפעילות  קצב  השנה  בפרפרים. 

בעקבות  מאוד  הואט  המחוז  של 
סוכנים,  מפגשי  בוטלו   - הקורונה 

ימי עיון ועוד.
רבות,  טלפון  שיחות  ניהלתי 
אלקטרוני  בדואר  מיילים  רשימות 
וכו' עם סוכנות וסוכני המחוז, היו 
אלה הרגעים של איסוף וסיכום של 

נושאים.  
לפעול  וממשיך  המשיך  משרדי 
להרגעת  בעיקר  חריגה  במתכונת 
המבוטחים שלי, ולשאול לשלומם.
 אושר ובריאות לכם חברותי וחברי.

סו"ב אייל פז, יו"ר הוועדה 
הפנסיונית

"ליווי וצעידה יד ביד עם הלקוח 
בעת משבר"

מכם  רבים  יקרים,  וסוכנים  סוכנות 
ארוכה,  תקופה  זה  מתמודדים 

שנה טובה | 



https://bit.ly/3lWWOEs
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מקצוענות היא הפוליסה להצלחה
בעולם החדש

ניתן לרכוש את פוליסת ביטוח הנסיעות של PassportCard עד 30 ימים לפני מועד היציאה מישראל לחו״ל. להפעלת הפוליסה יש להתקשר למוקד PassportCard. יש להודיע 
למוקד שירות הלקוחות על כל שינוי במצב הרפואי טרם היציאה לחו״ל. באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי 2014 בע"מ, החברה המבטחת – דיויד שילד חברה 
לביטוח בע"מ. רכישת הביטוח בכפוף לתהליך חיתום על פי נהלי החברה. הכיסוי הביטוחי על פי תנאי הפוליסה, חריגיה וסייגיה. ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל 
נקודתיות בכספומטים השונים.  שירות חדר רופאים/ייעוץ רפואי מרחוק במדינות נבחרות,  ומגבלות  ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס, עמלות משיכה  באמצעות הכרטיס, 

באמצעות רופאים עצמאיים בהסכם.
Labs

Labs

PassportCard מזמינה אותך לתת ללקוחות שלך את הכיסוי המקיף ביותר:

אין צורך להוציא כסף מהכיס!
כרטיס ה-PassportCard ישלם!

לפרטים מלאים על כל מדינות היעד – מרכז המידע לנוסע של PassportCard עומד לשירותך.

כיסוי להוצאות הארכת שהיה 
במדינת היעד עקב כניסה לבידוד

כיסוי מלא להוצאות רפואיות 
במקרה חירום בחו"ל – גם כתוצאה 

מהידבקות בקורונה

כיסוי לביטול נסיעה
עקב אבחנה חיובית לנגיף

הקורונה / אשפוז

שירות ייעוץ רפואי מרחוק
מבלי לעזוב את חדר המלון

)Telemedicine(

שנה טובה | 

משבר  מול  לקוחותיכם,  עם  יחד 
לצד  זאת,  והשלכותיו.  הקורונה 
תחרות פרועה וחסרת רסן. מאידך, 
הזדמנויות  בחובו  טומן  זה  משבר 
ליכולתנו  באשר  חשוב  ושיעור 
במהירות  ולהגיב  להסתגל 
שירות  מקצועי,  ליווי  לשינויים. 
הלקוח  עם  והדוק  אישי  וקשר 
המבדילים  היתרונות  אחד  הינו 
אותנו מכל מתחרה. אתגרים רבים 
עבורכם  בחרתי  ולכן  לנו  צפויים 
פשוטות  לפעולה  נקודות  מספר 
הקצר  בטווח  השפעה  בעלות  אך 

והארוך: 
אקטיביות - ליווי וצעידה יד ביד 
מבליטים  משבר,  בעת  הלקוח  עם 
הערך  את  הלקוח  בעיני  ומאירים 
מנהג  לכם  עשו  שלכם.  האמיתי 
לקוחות   2 עם  יזומה  וקיימו שיחה 

כל יום. כך גם כל עובד במשרדכם 
ראוי שיעשה.

ללקוחותיכם  שלחו   - מיתורג 
באמצעות  קצרים  עדכונים 
והרשתות  וואטסאפ  ניוזלטר, 
באפשרויות  העוסק  החברתיות, 
של  בהקשר  הנכונה  וההתנהלות 
עם  וביטוח  פנסיה  חיסכון,  מוצרי 
תחזק  זו  פעולה  הקורונה.  משבר 
את הערך המקצועי ואת תדמיתכם 
ב"ויטמין"  מדובר  הלקוח.  בעיני 
אתם  איתו  הלקוח  בשימור  חיוני 

מתמודדים כל יום.
טכנולורגיה - אחת מההתמודדויות 
עבודה  הינה  הקורונה  וירוס  עם 
הימנעות  רבים,  ובמקרים  מרחוק 
ממפגש  המשרד  עובדי  ושל  שלנו 
ביכולתנו  כי  נוכחנו  לקוחות.  עם 
פתרונות  קצר  זמן  תוך  לאמץ 
מאפשרים  אשר  טכנולוגים 
אם  מרחוק.  מיטבית  התנהלות 
את  ולקצר  להתייעל  ברצונכם 
פתרונות  בחרו  הפעולה  זמני 
והעברת  אינטגרציה  המאפשרים 
הינה  לכך  דוגמה  ביניהם.  מידע 
מערכת CRM במשרדנו ומערכות 
וטפסים  הצעות  תהליכי  לניהול 

חכמים.

ולבני  לכם  לאחל  ברצוני  לסיום, 
שגרה  איתנה,  בריאות  משפחתכם 
מחוזקים  כולם  ושנצא  ברוכה 

מהתקופה המאתגרת.

סו"ב לילך מיטרני, יו"ר 
ועדת הצעירים

"אי של יציבות למבוטחים"

סוכנים יקרים,
מאתגרת,  שנה  עברה  כולנו  על 
אי  של  שנה  שינויים,  של  שנה 

ודאות, שנה שהיא חלק מסרט. 
לי  חשוב  זו  בתקופה  דווקא  אך 
ודאות  אי  שבתוך  לכם  להזכיר 
יציבות  של  אי  להוות  עלינו 
בתקופה  גם  שלנו.  ללקוחות 
שהתחרות גדלה ונכנסים לא מעט 
שלנו  לעולם  חדשים  שחקנים 
עלינו להוכיח שוב ושוב ללקוחות 
למענה  אישי  תחליף  שאין  שלנו 

לנו  אין  תחרותי  בעולם  אנושי. 
סוכני  רק  להיות  הפריבילגיה  את 
להיות  חייבים  אנחנו   – ביטוח 
מנהיגים.   - השפעה  סוכני  גם 
גם  נמדדים  טובים  ומנהיגים 

בשעות הקשות ביותר.
לרגל השנה החדשה, תשפ"א, אני 
לכולנו שנמשיך להשפיע  מאחלת 
של  בחיים  חיובי  שינוי  ולעשות 
ונפרח,  נצמח  שנתפתח,  אנשים, 
מהדברים  הסיפוק  את  שנחווה 
הקטנים והגדולים, מהזכות להציל 
עבור  להשיג  ההזדמנות  מן  חיים, 
המשתלמת  הפוליסה  את  הלקוחה 
ביותר, מהתודה של הלקוח הוותיק 
הבחירה  ומן  עלינו,  מוותר  שלא 

במקצוע שהוא שליחות. 
לקוחותינו  את  לייצג  נמשיך 
ומקצועיות  אנושיות  בנאמנות, 
שרק  היחסי  היתרון  את  ולייצג 

סוכנים יכולים לעשות. 
זכרו תמיד שלצד  אישית,  ובנימה 
האתגרים, גדולים ככל שיהיו, יש 
לכם לשכה שדואגת לכם, יש לכם 
לדבר  מי  עם  תמיד  לכם  יש  בית, 

ואת מי לשתף.  
שנה טובה ומבורכת,

שלכם ובשבילכם
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סו"ב יפת בקשי, יו"ר מחוז 
הדרום

"שנה של השרגת מטרות"

הנהגת  וחברי  הסוכנים  לחברי 
הלשכה,

עברה חלפה לה שנה, ושנה חדשה 
מגיעה.

אני מברך ומאחל מכל הלב שהשנה 
הבאה תהיה שנה טובה ומוצלחת.

הצלחות  בריאות,  אושר,  של  שנה 
הגשמות  של  שנה  והתרגשות. 

והשגת מטרות.
שתהיה שנה נהדרת

סו"ב נוגה עקל, יו"ר מחוז 
המרכז

"אוטוריטה מקצועית־ביטוחית 
מובילה"

חשבנו ש־2020, פתיחת העשור 
כל  שנקבל  השנה  תהיה  החדש, 

מה שאנחנו רוצים.
עכשיו אנחנו יודעים שזאת השנה 
שיש  מה  כל  מעריכים  אנו  שבה 

לנו.
חלק  הולך  הכל  בחיים  לפעמים 
קורה  צפוי  הבלתי  ולפעמים 
החשוב  הדבר  קורונה(.  )לדוגמה, 
בעיות  להפוך  לדעת  הוא  ביותר 

להזדמנויות.
מאתגרת  בתקופה  נמצאים  אנחנו 
בכל תחומי החיים, אבל כמו שאתם 

באופיי  אופטימית  אותי  מכירים 
אני אומרת שהקורונה באה ללמד 
יוצאים מהמשבר הבא.  אותנו איך 
יותר  אצלי  שזוקקו  הדברים  אחד 
זהו  מאז תחילת "משבר הקורונה" 

הערך המוסף של סוכן/ת הביטוח.
משליחות  חלק  להיות  גאה  אני 
מעבודה  הציבור,  למען  שכולה 
רק  שאינו  וסיפוק  עמל  שמביאה 
מכל  שמתמלאת  נפש  אלא  ממון, 
הכוונה  לקוח/ה,  למען  פעולה 
או  הלילה  לתוך  שיחות  ויעוץ, 

שאלות על מהות החיים.
להתמקדות  הכל  את  ניקח  אם 
פנימית ונשכיל לשנות ולהשתנות 
הניכרות  לסיטואציות  בהתאם 

בדרכנו נצליח בענק.
אם נתמקד בלדעת לזוז עם השינוי 
את  לשמר  ועדיין  הדיגיטל  ועם 
הקשר האישי הכל כך חשוב נוכל 

לחולל פלאים.
חזקים  המשבר  את  נעבור  יחדיו 
לנהל  ניתן  שלא  מבינים  ובעיקר 
משק וכלכלה בלי עוגן משמעותי 

בדמות סוכני/ות הביטוח.
החדשה  לשנה  להיכנס  שנצליח 
בעין טובה, מחשבה טובה ורצון טוב. 
הרצון והאמונה יכולים להוליד יחד 

מציאות חדשה ומיטיבה .
בריאות,  של  שנה  לכולנו  מאחלת 
ונסיקה  חברתי,  מבידוד  יציאה 
בין  לבחור  נוכל  שתמיד  כלכלית. 
בעצמכם  תאמינו  יותר,  לטוב  טוב 
ותנו שירות ושקט נפשי למבוטחים 

שלכם.
את  ונמצב  להתמקצע  שנשכיל 
מקצועיתי כאוטוריטה  עצמנו 
נאחד  ובעיקר  מובילה  ביטוחית 
כוחות אל מול האתגרים העומדים 

לפנינו.
ושלווה  פיוס  של  שנה  זו  שתהא 
לליבנו,  היקרה  הלשכה  על  בדגש 
עצמנו.  לבין  שביננו  ביחסים  גם 
שנשכיל להקשיב ולהבין אחד את 
השנייה ונגיע לאחווה ושלום כי רק 
כשכוחנו  כי  ונצליח,  נעשה  ביחד 
הגבול  אינם  השמיים  באחדותנו 

ויחד נוכל לעבור כל מכשול.
אלוהינו  ה'  מלפניך  רצון  "יהי 
ואלוהי אבותינו, את הטוב תקרב 

ואת הרע תרחיק"
חג שמח, שנה מופלאה, שנה טובה 
וסוכני  לסוכנות  טובה  וחתימה 
וליקרים  ביתם  בני  הביטוח, 
ולעם  הביטוח  ענף  לכל  לליבם, 

ישראל כולו.

אם הסוכן לא מגיע ללויידס

הנגשת פתרונות מחוץ לקופסא בתחום החבויות

www.ootb.co.il | igal@ootb.co.il

לפרטים נוספים

לויידס מגיע לסוכן!

https://www.ootb.co.il/


שנה טובה!

עוד לא הצטרפתם ובדקתם 
מה מגיע לכם בבריאות?

כנסו לאתר והרשמו בחינם*

www.mediwho.com

*בכפוף לתנאי השירות
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 רוב גופי הביטוח והחיסכון הפנסיוני 
הציגו שיפור במדדי השירות

כך עולה ממדד השירות לשנת 2019 שפרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
• שומרה ושירביט הן מבין החברות עם הביצועים הטובים ביותר; לקוחות 

מגדל חוו ירידה משמעותית באיכות השירות < רונית מורגנשטרן

וחיסכון ר ביטוח  ההון,  שוק  שות 
פרסמה השבוע את מדד השירות 
הביטוח  בחברות   2019 לשנת 

והגופים המוסדיים. 
משמעותי  שיפור  לראות  ניתן  "השנה 
המוצעים,  הביטוח  מוצרי  בשלל 
כששיעור השיפור הממוצע בשוק כפול 
כארבע  על  ועומד  מאשתקד  מהשיפור 
נקודות", אמר ד"ר משה ברקת, הממונה 
כי  מהנתונים  עולה  עוד  הרשות.  על 
הטובים  הביצועים  את  החברות שהציגו 
ישיר,  ביטוח  הן:  החברה  ברמת  ביותר 
ביטוח חקלאי, שומרה ושירביט. לעומת 
ירידה  זאת, חברת הביטוח מגדל מראה 
שהיא  השירות  באיכות  משמעותית 
בתחתית  ומדורגת  למבוטחיה  מעניקה 

המדד במרבית הקטגוריות הנמדדות.
מורכב  הביטוח  בחברות  השירות  מדד 
מאחוז תביעות ששולמו ומהירות הטיפול 
בהן )משקל במדד - 40%(; שביעות רצון 
לקוחות )30%(; תלונות הציבור שהוגשו 
זמני   ;)15%( ביטוח  חברות  נגד  לרשות 
שימוש   ;)10%( השירות  במוקדי  מענה 

בכלים דיגיטליים )5%(.
הפנסיוני  בחיסכון  השירות  מדד 
מורכב משביעות רצון והמלצת לקוחות; 

תלונות ציבור וזמני מענה טלפוני.
 2019 בשנת  המובילות  החברות 
ענף   - שחם  אלטשולר  הן:  בשירות 
פנסיה, ילין לפידות - ענף קופות גמל; 
הפניקס והראל בענף ביטוח חיים משולב 
בביטוחי  ישיר  וביטוח  הפניקס  חיסכון; 
בריאות; איילון בביטוח סיעודי; ליברה 

ברכב ורכוש. 
באיכות  השיפור  את  לזהות  ניתן 
נוכח  המוסדיים  הגופים  של  השירות 
העלייה הניכרת  בציוני השירות בענפי 
הפנסיה  )בקרנות  הפנסיוני  החיסכון 
עלייה לציון 75 לעומת ציון 70 אשתקד, 
בענף קופות הגמל לציון 79 לעומת 75 
משולב  חיים  ביטוח  ובענף  אשתקד, 
 68 לעומת   73 לציון  עלייה  חיסכון, 

אשתקד(.

בריאות וסיעוד
המדדים  מתוצאות  חלק  להלן 

ביטוח רכב רכוש 2019

ביטוח בריאות 2019

מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
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שפורסמו על ידי רשות שוק ההון: הפניקס וביטוח 
ישיר הן החברות שקיבלו את הציון הגבוה ביותר 
החברות  שתי  בריאות;  בביטוחי  השירות  במדד 
קיבלו את הציון 82 כל אחת. הפניקס הובילה את 
מדד זה בכלים דיגיטליים )ציון 92( והצטיינה גם 
בזמני מענה טלפוניים. איילון קיבלה את הציון 
הגבוה ביותר – 98, בקטגוריית זמן מענה טלפוני.
איילון כבשה את המקום הראשון במדד השירות 
ירדה  מגדל  )פרט(;  סיעודי  ביטוח  בקטגוריית 
הייתה   2018 שבמדד  לאחר  החמישי  למקום 

במקום הראשון.
לגבי הביטוח הסיעודי בקופות החולים - הראל 
כללית  החולים  קופת  מבוטחי  את  שמבטחת 

קיבלה את הציון הגבוה ביותר – 82. 

ביטוח כללי
בביטוח  במדד  מובילות  ביטוח  וכלל  שירביט 

וביטוח  רכוש  רכב  בביטוח  ליברה  חובה,  רכב 
חקלאי וביטוח ישיר בביטוח דירה. שירביט וכלל 
ביטוח  בתחום  הגבוה  הציון  את  קיבלו  ביטוח 
ושלוש   ,84  - הפניקס  אחריהן   .85  – חובה  רכב 
חברות עם ציון 83: ביטוח ישיר, מנורה מבטחים 

והכשרה.
ליברה קיבלה את הציון 89 בביטוח רכב רכוש 
ואחריה ביטוח ישיר - 88, ביטוח חקלאי, הפניקס 

ואיילון עם ציון 86 כל אחת.

קרנות הפנסיה
הפניקס,  וגמל,  פנסיה  כלל  שחם,  אלטשולר 
השירות  במדד  המצטיינות  הן  והראל  אקסלנס 
שחם  אלטשולר   .2019 לשנת  הפנסיה  בקרנות 
פנסיה וגמל קיבלה את הציון הגבוה ביותר – 81.

גמל  שחם  אלטשולר  מנכ"ל  לוינשטיין,  יאיר 
הוא  בשירות  "השיפור  בתגובה:  מסר  ופנסיה, 

לעצמנו  שהצבנו  משמעותי  יעד 
בו אפילו  ואין ספק שעמדנו  לי2019 
להודות  רוצה  אני  משדמיינו.  יותר 
ברנע,  מיטל  השירות,  לסמנכ"לית 
השירות  בהצלחת  מרכזי  חלק  שלה 
היה  לא  זאת  כל  כולה,  והחברה 
שחם  אלטשולר  בלעדיה.  מתאפשר 
גמל ופנסיה היא חברת הגמל הגדולה 
בישראל ואני חושב שבזכות השירות 
בתשואות,  ההובלה  ולצד  המוצלח, 
גם  בנו  לבחור  ימשיכו  הלקוחות 

בשנים הבאות".
מחברת איילון נמסר: "איילון רואה 
חשוב  ניהולי  כלי  השירות  במדדי 
מדירוג  שניכר  כפי  מתמיד.  לשיפור 
או  מובילה  איילון  השונים,  המדדים 
המובילות  החברות  שלוש  בין  נמנית 
מהקטגוריות  בחלק  המדד  את 
המכריע  ברוב  הענפי  הממוצע  מעל  ומדורגת 
של המדדים. נמשיך ונפעל לשיפור מתמיד בכל 

תחומי הפעילות".
גאה  "הראל  בתגובה:  נמסר  הראל  מחברת 
השירות  מדדי  במרבית  החברה  בשיפור שרשמה 
על  מברכים  אנו  שעברה.  השנה  לציוני  ביחס 
ובסיעוד  בחיים  בפנסיה,  בגמל,  שהושג  הדירוג 
שבהם העלייה היא מאוד משמעותית. אנו גאים 
זו השנה השנייה את מדד סיעוד קופות  להוביל 
הראשון  במקום  הדירוג  על  גאים  וכן  החולים 
מצטרף  זה  הישג  חסכון.  משולב  חיים  בתחום 
במדד  הראשון  במקום  הראל  של  לזכייתה 
הסולידריות שפורסם על ידי רשות שוק ההון ובחן 
הביטוח  חברות  שהפגינו  ההתחשבות  מידת  את 
להשקיע  נמשיך  הקורונה.  בתקופת  בלקוחותיהן 
בשירות ולהעניק שירות מצוין ללקוחותינו בכל 

התחומים".

מדד שירות קרנות הפנסיה 2019מדד שירות קרנות הפנסיה 2019



1. על פי מדד שירות חיסכון פנסיוני 2019 של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מחודש ספטמבר 2020, המשקף את רמת שירות הלקוחות בקרנות הפנסיה הניתן להם על ידי הגופים המוסדיים 
בישראל. 2. הנתונים לקוחים מתוך אתר "פנסיה נט" של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומתייחסים לתשואה נומינלית ברוטו מצטברת לתקופה שמיום 1.8.2016 ועד ליום 31.7.2020 של קרן 
הפנסיה המקיפה של החברה במסלולים תלויי גיל בהשוואה לכל קרנות הפנסיה המקיפות במסלולים תלויי גיל בשוק בתקופה זו. · אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי, או 

התחייבות להשגת תשואה. · אין בדירוגי העבר כדי להבטיח דירוג דומה בעתיד.

קרנות הפנסיה של אלטשולר שחם,
מקום ראשון גם במדד השירות1

וגם בתשואות ב-4 השנים האחרונות
במסלולים תלויי גיל2
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 הראל ביטחה את משלחת בכירי המשק 
לאיחוד האמירויות

 המשלחת, בהובלת יו"ר ומנכ"ל בנק לאומי, יצאה השבוע לאיחוד האמירויות • הביטוח של הראל כולל 
התייחסות מיוחדת לנושא הקורונה והתמודדות עם יכולות איתור וחילוץ גם ביעד חדש זה < רונית מורגנשטרן

 לא עוד גיליונות אקסל: פתרון טכנולוגי 
בחישוב עמלות היקף של סוכני ביטוח

כלל ביטוח ופיננסים מיישמת, לראשונה בישראל, מערכת לניהול הסכמי העבודה של החברה מול 
הסוכנים וחישוב עמלות ההיקף תוך מתן מענה למודלים מורכבים < רונית מורגנשטרן

יחיא, י חארג'  סאמר  לאומי,  בנק  ו"ר 
יצאו  פרידמן,  חנן  לאומי,  ומנכ"ל 
באיחוד  ראשון  עסקי  לביקור  השבוע 
של  משלחת  הובילו  השניים  האמירויות. 
בכירי המשק הישראלי במטרה לעודד שיתופי 
פעולה בין המדינות. בשל מגבלות הקורונה 
כי20  של  מצומצם  בהיקף  היתה  המשלחת 
חתימות  הביקור:  שיאי  בין  בלבד.  בכירים 
של לאומי על הסכמות לשיתופי פעולה עם 

בנקים מובילים באיחוד האמירויות.
יחיא  חאג'  פרידמן,  קיימו  הביקור  במהלך 
בכירי  עם  פגישות  הישראלי  המשק  וראשי 
בכירים.  עסקים  ואנשי  המפרץ  מדינות 
חלק  שלקחו  לאומי  מטעם  נוספים  בכירים 
שמוליק  בביקור הם ראש החטיבה העסקית, 
ארגסי;  רונן  הון,  שוקי  חטיבת  ראש  ארבל; 
אורטל;  אבי  פרטנרס,  לאומי  מנכ"ל 

מנכ"לית לאומיטק, יפעת אורון ועוד.
הלכה  יישום  תאפשר  המשלחת  נסיעת 
המדינות  בין  השלום  הסכם  של  למעשה 
עסקיים  פעולה  שיתופי  התנעת  באמצעות 
הבריאות,  הטכנולוגיה,  הפיננסים,  בתחומי 

התיירות, החקלאות, התעשייה ועוד.
משתתפי  את  לבטח  בחר  לאומי  בנק 
לחו"ל  החדש  הנסיעות  בביטוח  המשלחת 
הביטוח  ופיננסים.  ביטוח  הראל  קבוצת  של 
הרפואיים  הצרכים  לכלל  מקיף  מענה  נותן 
הקורונה  לנושא  מיוחדת  התייחסות  כולל 
גם  וחילוץ  איתור  יכולות  עם  והתמודדות 
בהראל כמבטחת של  הבחירה  זה.  חדש  ביעד 
המשלחת ליעד חדש וראשוני זה מדגישה כי 
הניסיון  ובעלת  המובילה  החברה  היא  הראל 
הרב ביותר בהתמודדות עם תחלואה ומשברים 

רפואיים ולוגיסטיים בעת השהות בחו"ל.

ישוב עמלות ההיקף של סוכני ביטוח הוא ח
חברות  של  המורכבים  מהאתגרים  אחד 
הגבוהה  התחרות  לאור  וזאת  הביטוח, 
מורכבים,  עסקיים  מודלים  לממש  והצורך  בענף 
ביטוח  כלל  מירבית.  שקיפות  תוך  קצר  בזמן 
פתרון  בישראל,  לראשונה  מיישמת,  ופיננסים 
 Incentives Solutions טכנולוגי מתקדם של

לחישוב עמלות היקף של סוכני הביטוח.
המפתחת   ,Incentives Solutions חברת 
ולנהל  לתכנן  המסייעות  מערכות  ומיישמת 
הפצה  וערוצי  שירות,  מכירות,  לאנשי  תמריצים 
- משיקה בימים אלה לראשונה בישראל מערכת 
עסקיים  מודלים  לממש  המאפשרת  מתקדמת 
הטכנולוגי  הפתרון  ביטוח.  לסוכני  מורכבים 
 Incentives פותח על ידי ,JOOPY Insurance
ביטוח  כלל  חברת  עם  בשיתוף   Solutions
מיושמת  המערכת   2020 משנת  החל  ופיננסים. 
בחברת כלל ביטוח ופיננסים ונותנת מענה לניהול 
הסכמי העבודה של החברה מול הסוכנים וחישוב 

עמלות ההיקף תוך מתן מענה למודלים מורכבים.  

תמונה אחודה
המערכת מספקת יכולות ניהול הכוללות הגדרת 
הסכם העבודה האישי של כל סוכן במערכת )הכולל 
את תנאיו הייחודיים בכל תחום ביטוחי ובכל סוג 
פוליסה( והטמעת ההסכם על כל תנאיו כנגזרות 
במערכת חישוב העמלות. כל שינוי רגולטורי או 
אחר ניתן ליישום מהיר, הן בהסכמים והן במערכת 

חישוב העמלות וזאת ללא עבודה ידנית. 
תמונה  הביטוח  חברת  באתר  תוצג  לסוכנים 
אחודה, עדכנית ומפורטת של נתוני עמלות ההיקף 
בכל   ,JOOPY Insurance במערכת  המחושבים 
יכולת לעקוב אחר  תחומי פעילותם. לסוכן תהיה 
העמלות ואופן חישובן ולבדוק את העמידה ביעדיו. 

המערכת מגיעה עם כלי ניתוח ודוחות ניהוליים. 
משמעותית  בשורה  כיום  מביאים  "אנחנו 
שלה  וליכולת  בישראל  הביטוח  לתעשיית 
חברות  בין  הקשר  את  ובשקיפות  ביעילות  לנהל 

הביטוח.  וסוכני  סוכנויות  ובין  הגדולות  הביטוח 
או  אקסל  גיליונות  באמצעות  הידנית  העבודה 
יותר  מתאימה  איננה  מיושנות  תוכנה  במערכות 
ונדרשת  הביטוח  שוק  כמו  תחרותיים  לשווקים 
מציע  הפתרון  תהליכים.  של  אוטומציה  עתה 
מנוף  גם  אלא  ללא תקדים  וייעול  חסכון  רק  לא 
מסר  ולצמיחה",  רווחים  מכירות,  להגדלת  חדש 
 Incentives ומנכ"ל  מייסד  פיסלויץ,  עמיר 

 .”Solutions
תחום  מנהלת  בכירה,  סמנכ"לית  פיפנו,  שרון 
"ניהול  ביטוח:  בכלל  סוכנים,  ועמלות  הסכמים 
עמלות  חישוב  הביטוח,  לסוכני  עמלות  הסכמי 
השינויים  עם  התמודדות  וכן  לפיהם  ההיקף 
הביטוח,  בשוק  התכופים  והרגולטורים  העסקיים 
 Incentives Solutions .מהווה אתגר משמעותי
מספקת לחברה מענה אפקטיבי לאתגרים ומהווה 
ליישם  לנו  מאפשרת  המערכת  תחרותי.  יתרון 
ובעלות  מהיר  בזמן  חדשים  ומודלים  פתרונות 

תפעול נמוכה".

אלון אלירז, משנה למנכל וראש חטיבת הבריאות בהראל ביטוח ופיננסים  ום
בל

תן 
יונ

ם: 
לו

צי
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ברוח התקופה: פוליסות חדשות לעסקים 
בתחום העיצוב ולמתווכי נדל״ן

הכשרה משיקה שתי פוליסות המותאמות לאתגרי התקופה • הפוליסות יכללו הרחבות 
ייחודיות לבעלי עסקים בתחומי העיצוב וכן עבור מתווכי נדל״ן < רונית מורגנשטרן

יותר כ טובה  בצורה  להתמודד  די 
האחרונה  שהתקופה  האתגרים  עם 
מזמנת, משיקה הכשרה חברה לביטוח 
מסלול חדש בפוליסות הביטוח לבעלי עסקים 
קטנים ובינוניים. הפוליסה, המשלבת אחריות 
מקצועית ואחריות כלפי צד שלישי, מיועדת 
במסלול  העיצוב  בתחום  עסקים  לבעלי 

המותאם לצרכיהם באופן אישי. 
מעצב  אופנה,  מעצב  במקצועות:  מדובר 
פנים, מעצב אירועים, מעצב תפאורה, מעצב 
רהיטים,  מעצב  נוף/גינה,  מעצב  תלבושות, 
מעצב דקורציה, מעצב חלונות ראווה, מעצב 
תאורה, מעצב בסגנון פנג שווי ומעצב גרפי. 
הפוליסה הייחודית תכיל הרחבות שונות 

ללא תוספת פרמיה:
אחריות  מגבול   20% עד   - מסמכים  אובדן   •

למקרה

• הרחבות עד לסך 200 אלף שקל למקרה ולכל 
תקופת הביטוח - מרמה ואי יושר עובדים

• הגנה בהליכים פליליים

• הוצאת דיבה
הנחה  גם  תוענק  זה  מסלול  רוכש  לכל 

מיוחדת לביצוע פוליסת עסק.
חדש  ביטוח  מסלול  הכשרה  השיקה  כן,  כמו 
ויחיד בענף הביטוח - ביטוח למתווכי נדל”ן. 
בתחום  עסקים  לבעלי  מיועדת  הפוליסה 
באופן  לצרכיהם  המותאם  במסלול  הנדל"ן 
מקצועית  אחריות  משולב  הביטוח  אישי. 
ואחריות כלפי צד שלישי עבור מתווכי נדל"ן, 
ו/או השכרה  או מתווך אשר עיסוקו במכירת 

של דירות, חנויות ומבנה תעשיה בלבד.
ההרחבות  את  תכיל  הייחודית  הפוליסה 
העיצוב,  בתחום  לעסקים  בפוליסה  הכלולות 
תוספת  ללא  נוספות,  שונות  הרחבות  וכן 

פרמיה.
מיוחדת  הנחה  תוענק  זה,  מסלול  רוכש  לכל 

לרכישת פוליסת משרד.

shutterstock :הפוליסה מיועדת לבעלי עסקים בתחום העיצוב | צילום

יצא לאור
ביטוח חבויות בישראל 

מאת יעקב קיהל

מהדורה חדשה ומעודכנת
״ביטוח חבויות בישראל״לספרו של יעקב קיהל

הספר נועד להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות על בסיס הפסיקה המשפטית בעבר ובהווה.
הספר, בהוצאת פוליסה, כולל יותר מ-450 עמודים ובמסגרתו נספחים נרחבים, דברי חקיקה, נהלים ונתונים עדכניים להצגת 

נושאי הספר ולתועלת הקורא. הספר מיועד לחתמים, סוכני ביטוח, פרקליטים ומתעניינים בנושא.

פרקי הספר
• הגדרת הסיכון

• הבסיס המשפטי לביטוחי חבויות — אחריות בגין נזק
• מושגי יסוד בביטוחי חבויות — פוליסות לביטוח

• תנאי הפוליסה לביטוח 
• כיסויים וחריגיהם

• ביטוח אחריות מקצועית
• ביטוח אחריות המוצר
• ביטוח חבות מעבידים

• הטיפול בתביעות
• הערות לביטוח משנה

• מעורבות מוסדית בביטוחי חבויות
• נספחים ומקורות

לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן

מחיר הספר: 450 ש״ח כולל מע”מ 
למנויי עיתון פוליסה: 400 ש״ח כולל מע”מ

https://bit.ly/2ZGPR0Q


(אבל לא נתנגד א� היא תהיה ממש טובה)

הפניק מאחלת שנה טובה
לוכני הביטוח ולכל בית ישראל



דעה | | 17 בספטמבר 172020  02  02  02  02  02  השתתפות עצמית

הכשרה ביטוח חילקה 
מאות סלי מזון לנזקקים 

לראש השנה
 < רונית מורגנשטרן

ובדי הכשרה לקחו חלק בפעילות של ע
קרן החסד של הכשרה לקראת ראש 

השנה והרכיבו סלי מזון עבור עמותות 
ונזקקים מעוטי יכולת. כל סל מזון מורכב 

ממגוון מוצרי יסוד לשולחן החג. 
החברה החלה בימים האחרונים בחלוקת 

סלי המזון לעמותות שפנו לחברה ולמאות 
משפחות נזקקות. ברוח הזמנים נציין כי 

פעולת החלוקה מתבצעת בצמוד להנחיות 
משרד הבריאות העדכניות, כשכל הצוותים 
פועלים בשטחים פתוחים כשהם מצוידים 
באמצעי מגן מתאימים ושומרים על מרחק 

בטיחות.
קרן החסד של הכשרה הוקמה לפני כשנתיים 

ביוזמתו של שמעון מירון מנכ"ל החברה, 
מתוך מטרה לקדם פעילויות מתוך החברה 
עבור מעוטי יכולת. הקרן דואגת, בין היתר, 

לחלוקת סלי מזון פעמיים בשנה - בראש 
השנה ובפסח - לעמותות, ארגונים, משפחות 

ונזקקים. הקרן מנוהלת ומתופעלת על ידי 
מנהלי ועובדי החברה, ולטובת הבטחת 

פעילותה הכשרה מעמידה תקציב שנתי 
בגובה של כמה מאות אלפי שקלים.

שמעון מירון: ״דווקא בימים אלו, יותר 
מתמיד, חשוב לעזור למי שצריך. מדובר 

כבר במסורת שהחלה לפני כשנתיים. 
הגאווה הגדולה זה רצון עובדי החברה 

ומנהליה בסיוע לעבודת הקרן ובארגון סלי 
המזון. השנה זכינו לטפל בלמעלה מ־800 
משפחות על ידי עמותות חסד שיסייעו 

בניתוב חלוקת הסלים. אנחנו עובדים כל 
השנה בהתאם לאסטרטגיה העסקית אבל 

לא שוכחים גם את הטיפול במי שידו אינה 
משגת. הכשרה שמה לה למטרה לתרום 

לטובת החברה תוך הגדלת תקציב התרומה 
לקהילה בכל שנה. אני מאחל לכולם שנה 

מירון. ״דווקא בימים אלו חשוב לעזור 
למי שצריך" | צילום: יח"צ

 הרמת כוסית ב"זום" לסוכני מחוז דן 
והדרום במנורה

רגל ראש השנה, ערך מחוז דן והדרום במנורה מבטחים ביטוח הרמת כוסית ל
מקוונת עבור סוכני החברה.

את האירוע פתח יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח שבירך את הנוכחים 
ואיחל להם שנה טובה. בנוסף, התייחס בן אסאייג לתפקידם המהותי של הסוכנים 

בימים מאתגרים אלה והודה להם על פעילותם ותרומתם הרבה לחברה. 
אורית קרמר, משנה למנכ"ל ומנהלת תחום ביטוח בריאות דיברה על החשיבות הרבה 

של ביטוחי הבריאות בעידן הקורונה. עוד ציינה אורית כי דווקא בעת הזו קיים 
פוטנציאל עצום עבור הסוכנים  להגדלת מכירות מוצרי ביטוחי הבריאות. 

חני אסלן, סמנכ"ל בכירה, מנהלת מחוז דן והדרום הודתה לסוכני החברה על עשייתם.
בנוסף, השתתפו באירוע ג'ורג דיק, מנהל מכירות במחוז דן והדרום וורד עמנו־אמסלם, 

מנהלת אלמנטרי במחוז דן והדרום. 
בתום האירוע נערך מופע Live מרגש של להקה שלווה ובו צפו למעלה מ־250 סוכנים 

ומנהלי החברה

בכירי מנורה מבטחים ביטוח בהרמת 
הכוסית | צילום: יח"צ מנורה  

הנה מסתיימת לה שנת תש"פ שהיתה אחת השנים המאתגרות שידענו.
אנו בפתחה של שנת תשפ"א 

ומאחלים לכל אחת ואחד בקבוצת אליפים ולכלל הסוכנים ומשפחותיהם

שנה של בריאות, עוצמה,
נחישות ובטחון כלכלי!



17כנס הבריאות והסיעוד ה- בריאות לכולם, אצלכם בדיגיטל

ביטוחי נסיעות לחו"ל
עידן חדש תחת הקורונה

להרשמה <   

הבטיחו מקומכם - יום ד', 28.10.20

 מערכת הבריאות בעידן הקורונה: בשגרה ובחירום
 הקורונה וביטוחי הבריאות: האם יש ערך לכיסוי ביטוחי בזמן אמת?

 תור הזהב של כתבי השירות 
 תביעה מא'-ת' – הכל על תפקיד הסוכן 

 כמעט חמש שנים לפוליסה האחידה: מה השתנה?
 תאונות אישיות: חידושים לאור הרפורמה

נושאים נוספים

לם
לכו

ח 
תו

פ

https://www.adif-knasim.co.il/sign-up/
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על המחאת זכויות בפקודת הנזיקין 
והשלכותיה על תביעת ביטוח
מה דינה של המחאת זכות בנזיקין שעניינה נזקי רכוש שנגרמו לרכב שהיה מעורב 

בתאונת דרכים ומי זכאי לתגמולי הביטוח • עו"ד עדי בן אברהם עם התשובות

רן
 ק

יא
: ג

ש
רא

ם 
לו

צי
 

שאלה שאביא לדיון השבוע דנה בסוגיה ה
מה  תהיות:  פעם  לא  שמעלה  מעניינת 
דינה של המחאת זכות בנזיקין שעניינה 
בתאונת  לרכב שהיה מעורב  רכוש שנגרמו  נזקי 
הרכב  בעל   - הביטוח  לתגמולי  זכאי  ומי  דרכים 

או הנמחה אשר זכויות בעל הרכב הומחו לידיו?.
וקבלת  לפיצוי  כספית  תביעה  הגיש  התובע 
נזק רכוש שנגרם לרכב של  בגין  תגמולי ביטוח 
פלוני בתאונת דרכים. חשוב להדגיש כבר בפתח 
הרכב,  בעל  המבוטח  איננו  התובע  כי  המאמר, 
מסתמך  שהוא  תוך  תביעתו  את  הגיש  הוא  אלא 
על המחאת זכות שנערכה לטענתו בינו לבין בעל 
הרכב המבוטח נשוא התאונה. התובע טען כי בעל 
את  חוזרת,  בלתי  בהמחאה  לכאורה  המחה  הרכב 
הביטוח  מחברת  כספים  לקבלת  זכויותיו  מלוא 

לידיו של  התובע )הנמחה(. 
מכירה  אינה  היא  כי  השיבה  הביטוח  חברת 
המחאת  מכוח  היתר,  בין  ובזכויותיו,  בתובע 
הרכב  לבעל  שכן  ידו,  על  הנטענת  הזכויות, 
המבוטח לא היתה כל סמכות או זכות להמחות את 
זכויותיו והדבר מנוגד להוראת סעיף 22 לפקודת 
הנזיקין )נוסח חדש(. חברת הביטוח אף הוסיפה כי 
כל תכלית התביעה של התובע הינה לעקוף את 
העיקולים שהוטלו על בעל הרכב המבוטח ואשר 
מונעים ממנו לקבל את התשלום בגין נזקי הרכוש 
על  הרכב  בעל  עודכן  בו  למועד  עד  שכן  ברכב, 
הכספים,  את  לקבל  ממנו  ימנעו  אשר  העיקולים 
התובע כלל לא היה מעורב בניהול התביעה מולה, 
לכאורה  נערכה  הזכות  שהמחאת  העובדה  חרף 

לפני מועד הטלת העיקולים. 

אינטרס רכושי
כי  וקובע  התביעה  את  דוחה  המשפט  בית 
בעל  בין  הזכות  להמחאת  משפטי  תוקף  כל  אין 
חיובים  חוק המחאת  התובע.  לבין  הרכב המבוטח 

תשכ"טי1969 קובע בסעיף 1 )א( כי:
"זכותו של נושה, לרבות זכות מותנית או עתידה 
לבוא, ניתנת להמחאה ללא הסכמת החייב, זולת 
לפי  דין,  לפי  עבירותה  הוגבלה  או  נשללה  אם 
מהות הזכות או לפי הסכם בין החייב לבין הנושה". 
צורך  ללא  להמחאה  ניתנות  זכויות  ככלל, 
בהסכמת החייב, אך זאת למעט מקרים בהם מדובר 
בזכות בעלת אופי אישי, מכוח דין הסכם או מהות 

הזכות.
סעיף 22 לפקודת הנזיקין )נוסח חדש( התשכ"חי 

1968 קובע כי: 
"הזכות לתרופה בשל עוולה, וכן החבות עליה, 

אינה ניתנת להמחאה אלא מכח הדין".
ומטרת סעיף 22 למנוע "סחר" בתביעות נזיקין 
וביחוד כאשר מדובר על תביעות אישיות. איסור 
נזיקית  תביעה  שעניינה  זכות  המחאת  בדבר  זה 

 .Champerty(( לקוח מהמשפט האנגלי
בית המשפט מדגיש כי אכן קיים כאמור קושי 
נזיקיות  לתביעות  מוגבל  ההמחאה  שאיסור  בכך 
כי  ומוסיף  נוספים,  משפט  ענפי  על  ולא  בלבד, 
לקיום  ביחס  ספק  הטיל  העליון  המשפט  בית  אף 
זכות  המחאת  גורף  באופן  האוסר  לדין  ההצדקה 
תביעות  בין  השוני  על  ועמד  בנזיקין  תביעה 

אופי  בעלות  תביעות  לבין  אישי,  אופי  בעלות 
רכוש, כמצדיק הותרת האיסור לגבי המחאות זכות 
מהסוג הראשון ושולל הותרתו לגבי המחאות זכות 
מהסוג השני. ועדיין קובע בית המשפט העליון כי 
לשתי  משתמע  אינו  הנזיקין  לפקודת   22 סעיף 
פנים ואינו מבחין בין מצבים של המחאת זכויות 
זכויות בנזיקין כל  בנזיקין, ומשכך אין להמחאת 

תוקף. 
הדין  לפי  אף  כי  המשפט  בית  קובע  בנוסף, 
להתבטל,  היה  הזכות  המחאת  של  דינה  הכללי, 
לאור טענות חברת הביטוח לפיהן התובע, הנמחה, 
לא הוכיח כי יש לו אינטרס רכושי במימוש זכות 
בתום  שלא  נעשה  ההליך  כל  כי  ונראה  התביעה 
לב כדי להתחמק מקיומם של עיקולים על זכויות 

בעל הרכב.
התובע  כי  המשפט  בית  קובע  האמור  כל  לאור 
אינו בעל זכות תביעה, שכן זכות זו נתונה לבעל 
לא  הכתבה  פרסום  במועד  בלבד.  המבוטח  הרכב 

ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.
ומתוקה  טובה  שנה  לכולנו  לאחל  מבקש  אני 

ובריאות נפלאה. 

הכותב הוא היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
הביטוח

סעיף 22 לפקודת הנזיקין 
אינו משתמע לשתי פנים 

ואינו מבחין בין מצבים של 
המחאת זכויות בנזיקין

shutterstock :צילום | 

http://www.nevo.co.il/law/73015
http://www.nevo.co.il/law/73015/22
http://www.nevo.co.il/law/73015/22
http://www.nevo.co.il/law/73015
http://www.nevo.co.il/law/71714
http://www.nevo.co.il/law/71714/1.a
http://www.nevo.co.il/law/71714/1.a
http://www.nevo.co.il/law/73015/22
http://www.nevo.co.il/law/73015/22
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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!

איילון לא נותנים למשבר ב
הקורונה לפגוע בערך 

האחריות החברתית ומקפידים 
להשקיע ולעודד את עובדי 

החברה לקחת חלק בפעילויות 
התנדבותיות ותרומה לקהילה גם 

בעת משבר הקורונה.
השבוע קיימה הנהלת איילון 

אירוע הוקרה מיוחד למתנדבי 
החברה. במסגרת האירוע 
המרגש, שנערך בהתאם 

להנחיות משרד הבריאות, 
הוענקה תעודת הוקרה והערכה 

אישית בחתימתם של מנכ"ל 
איילון, אריק יוגב, מנהלת 

מועדון עמך תל אביב, אסתר 
תירוש ומנהל שלוחת עמך תל אביב, איתן קרת, 
לכל אחד מעובדי איילון המתנדבים, שמצידם 

חלקו עם משתתפי האירוע מתחושותיהם 
ומחוויותיהם האישיות שחוו כמתנדבים.

בשנים האחרונות עובדי איילון מתנדבים 
במסגרת מועדון "עמך" לתמיכה נפשית 

וחברתית לניצולי השואה ודורות ההמשך. 
לנוכח משבר הקורונה והבדידות המאפיינת 

את הוראות הריחוק החברתי שמשפיע במיוחד 
על ניצולי שואה, החליטו באיילון לא לוותר 

ולהמשיך בפעילות מותאמת להוראות השעה. 
כחלק מהיוזמה, קיבלו מתנדבי איילון ליווי 

וייעוץ מקצועי ואימצו ניצולי שואה כ"חברים 
טלפונים" בהתאם לתחומי עניין משותפים 

שהציגו הצדדים. כחלק מהפעילות ולכבוד חגי 
תשר, חולקו השבוע לניצולי השואה גם מארזי 

שי לחג מתנובת הארץ.

במיוחד בעת הזו
בד ובד, עובדי איילון לקחו חלק לאחרונה 

במיזם "תיק לכל תלמיד" - חילקו ילקוטים 
לילדים לרגל פתיחת שנת הלימודים ותרמו 

ציוד למרכזים קהילתיים במצוקה. בנוסף, 
החברה המשיכה במסורת הפקת לוח שנה 

בסימן אחריות חברתית – למינוף פעילותן של 

עמותות חשובות ממגוון תחומי 
הפעילות בחברה הישראלית, 

לטובת חשיפת פעילותן 
והעלאת המודעות לתחומי 
פעילותן בקרב הקהל הרחב.

מנכ"ל איילון, אריק יוגב, 
הודה לעובדי איילון על רוח 

ההתנדבות שהם מפגינים מידי 
יום וציין כי: "תחום האחריות 

החברתית עומד במרכז 
סדר היום וערכי איילון. רוח 

ההתנדבות שמפגינים העובדים 
המצוינים שלנו תמיד מרגשת 

אותי ובעיקר כשמדובר בתרומה 
לרווחתם של ניצולי שואה 

שלצערנו נאלצים להתמודד 
מתחילת משבר הקורונה עם בידוד חברתי 

ארוך וקשה".
סמנכ"לית שיווק ותקשורת באיילון, יעל פאר־
סגל, המנהלת את תחום האחריות החברתית־

תאגידית בחברה מציינת כי: "ההירתמות 
המרשימה של עובדי איילון לפרויקט היא 

הוכחה כי ניתן להשפיע ולתרום לחברה גם 
בתקופות מאתגרות כאלה. כחברה שנותנת 

דגש רב לאחריות חברתית-תאגידית, אנו 
ממשיכים כל העת לחפש הזדמנויות ודרכים 

להתנדבות ולתרומה לקהילה - ובמיוחד בימים 
כאלו".

מוקירים את עובדי החברה 

מימין: אריק יוגב, יעל פאר־סגל, חניתה היימן, אסתר תירוש | צילום: יח"צ

https://bit.ly/2YOFV5v
https://hamichlala-bf.org.il/magazines/2563/
https://hamichlala-bf.org.il/magazines/2589/
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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

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

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה רמי 

שמאי על פטירת אשתו

לילך שמאי  ז"ל 
שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצערה של חברת הלשכה יפית 

ברק במות אביה חבר הלשכה

פנחס ברק  ז"ל 
שלא תדעי עוד צער

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

מנכ"ל שירביט: מועד תשלום 
העמלות הקרוב - חמישה 

באוקטובר

אירוע הרמת כוסית עם סוכני שירביט שנערך אתמול בזום בהשתתפות ב
סוכני שירביט, מנהליה ועובדיה, הודיע המנכ"ל צביקה ליבושור, על 
באוקטובר,  לחמישה  לסוכנים  העמלות  של  הקרוב  התשלום  מועד  הקדמת 

וזאת כדי להקל על הסוכנים לקראת החגים והסגר הצפוי.
עוד הודיע ליבושור כי החברה נערכת בימים אלו להציע לציבור מבוטחיה 
נבחנות  היתר  בין  הקודם.  בסגר  זאת  הסגר, כשם שעשתה  הקלות לתקופת 
הארכת תוקף פוליסות הפרט המועמדות לחידוש באחד באוקטובר בי30 יום, 
דחייה בחודש של מועד התשלום הראשון בפוליסות מתחדשות וחדשות, מתן 
לביצוע  יעילה  אפשרות  מתן  ברכבים,  מיגון  אישורי  בהמצאת  זמן  הארכת 

הקפאות של פוליסות ביטוח בעת הצורך ועוד.
איכות  במדדי  להוביל  ממשיכה  החברה  כי  בסיפוק  ליבושור  ציין  עוד 
2019, ושהחברה נבחרה למקום  השירות של הפיקוח על הביטוח גם בשנת 
הראשון במדד איכות השירות בביטוח רכב חובה ובין ארבע חברות הביטוח 

המובילות במדד איכות השירות הכולל בביטוח כללי.

מיוניק רי הפסיקה 
למכור כיסוי ביטוחי 

מפני קורונה

בטחת המשנה הגדולה מיוניק רי הפסיקה למכור כיסוי מ
ביטוחי בפני נזקי קורונה לעסקים. על המהלך הוחלט 
לאחר שמבטחת המשנה ספגה הפסד של 1.5 מיליארד יורו 

במחצית הראשונה של 2020.
“אנו בוחנים אם נמשיך להציע בעתיד בחוזי ביטוחי המשנה 
גם כיסוי בגין מגפות בביטוחי רכוש ותאונות”, אמר טורסטן 
ג’יוורק, ראש ביטוחי המשנה. עם זאת החברה תמשיך לתת 

כיסוי למגפות בביטוחי חיים ובריאות.
מתברר שרוב ההפסד של מיוניק רי נובע מביטול אירועים 
במדינות  מהסגר  כתוצאה  עיסקיים  לקוחות  של  וההפסדים 
מגפות  מפני  ביטוחי  לכיסוי  הקיימות  הפוליסות  אירופה. 

יפקעו עד סוף השנה.
לממשלות  משותפים  פולים  בהקמת  תומכת  החברה 
ומפעלים  ולחברות הביטוח שיסדירו כיסוי ביטוחי לחברות 

מפני נזקי מגפות. זה יהיה סוג חדש של פוליסות ביטוח

חדשות | 
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