
ביטוח ופיננסים

ביטוח גלובלי
הראל חתמה על הסכם שת"פ 

ייחודי למבוטחים עסקיים 
עם חברת ביטוח מאיחוד 

האמירויות < עמ' 9

מדריך פיננסי
כך תחזו את הרווחים הצפויים 
של סוכנות הביטוח וגם - איך 

 קובעים את אופק התחזית 
< עמ' 14

www.inf.org.ilגיליון מס' 810 … 24 בספטמבר 2020

יום הכיפורים 
תשפ"א: פרויקט 

סליחות מיוחד
סוכנות וסוכני ביטוח חברי הלשכה משתפים 
בחשבון הנפש הפרטי שלהם ומספרים איך, 

גם הוא, הושפע ממשבר הקורונה < עמ' 4

 לשכת סוכני הביטוח מברכת 
 את סוכנות וסוכני הביטוח, 
ובני משפחותיהם, בברכת 

גמר חתימה טובה



21.10.2020
ענף הבריאות - מאתגר להצלחה

פתוח
לכולם!

כנס הבריאות 
הדיגיטלי

SAVE THE DATE

להרשמה לחצו כאן

https://ws.eventact.com/health2020
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רוזנפלד לשרים: העניקו לסוכנים היתר 
עבודה במהלך הסגר

נשיא הלשכה מבקש להרחיב את הוראת השעה כך שגם סוכני הביטוח ייכללו בה לאור נחיצות 
פעילותם שהוכחה בסגר הקודם < רונית מורגנשטרן 

הלשכה למנכ"לי חברות הביטוח: האריכו את 
חידושי האלמנטר בהתאם להוראת השעה

בעקבות הסגר פנה יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי למנכ"לים וציין כי לחברת הביטוח קיימת אפשרות 
רגולטורית על פי הוראת השעה להאריך את הפוליסה ללא הסכמה מוקדמת של הלקוח < רונית מורגנשטרן 

היום נ  רוזנפלד פנה  ליאור  סו"ב  שיא הלשכה 
בדחיפות, ערב הסגר המתהדק, אל שר הכלכלה 
שר  שמולי,  איציק  הרווחה  שר  פרץ,  עמיר 

האוצר ישראל כץ, שר הבריאות יואל )יולי( 
ח"כ  החוקה  ועדת  וליו"ר  אדלשטיין 

סוכני  הוספת  את  וביקש  יעקב אשר 
העיסוקים  רשימת  במסגרת  הביטוח 

החיוניים לצד חברות הביטוח.
הצורך  את  הוכיח  הראשון  "הסגר 

בסוכני הביטוח ואנו נמצאים בתקופה 
עובדים  אלפי  מאות  ודאות,  אי  של 

מוצאים לחל"ת ומשנים סטטוס תעסוקתי 
אל  עיניו  את  נושא  המבוטחים  וציבור 

פתרונות  לו  יעניקו  שאלו  כדי  הביטוח  סוכני 
מתאימים", כותב רוזנפלד בפנייתו לשרים.

עוד מציין נשיא הלשכה במכתבו: "סוכני הביטוח 
המבוטחים,  לציבור  ולסייע  יד  להושיט  פועלים 
והן  ליום  מיום  המתכווצים  לחסכונות  ביחס  הן 

בימים  נדרשים  שכה  השונים  לביטוחים  ביחס 
עסקיים,  ביטוחים  לרבות  מישורים  במספר  אלו, 
מבוטחים  לעובדים  הפנסיוני  החסכון  משמעויות 
רכב  ביטוח  חידושי  לחל"ת,  הוצאו  אשר 
למותר  ובכלל.  אוקטובר  לחודש  ודירה 
לציין כי אלו רק פעולות כלליות אשר 
סוכני הביטוח פועלים לספק לציבור 

בישראל.  
אשר  הביטוח  חברות  מכך,  "יתרה 
את  מספקות  לא  בתקנות  הוחרגו 
סוכני  באמצעות  השירותים  מרבית 
הביטוח, ולכן חיוניות סוכני הביטוח הינה 
מדגיש  אלו",  בימים  והכרחית  בסיסית 
רוזנפלד ומציין כי "במהלך הסגר הראשון נתקלנו 
וחברת  ביטוח  ללא  נותרו  מבוטחים  בהם  במקרים 
הביטוח דחתה אותם בגלל שהם לא חידשו ביטוחים 
להאריך  האפשרות  חרף  הביטוח,  חברת  בסגר; 
כיסויים ביטוחיים ללא הסכמת הלקוח, לא עשתה 

כן – אסור למקרים כאלה לקרות.  
ההרחבה  את  ולהוסיף  לתקן  הזמן  זה  "משכך, 
בישראל  המבוטחים  לציבור  ולאפשר  לתקנות 
לקבל שירות מסוכני הביטוח בימים מורכבים אלו", 

טוען נשיא הלשכה.
הקורונה  כי  לעובדה  "בהמשך  הבקשה:  פי  על 
הוכרזה כמגפה עולמית, והודעת רוה"מ על כוונתה 
את  יגבילו  אשר  תקנות  להעביר  הממשלה  של 
מקומות העבודה למפעלים חיוניים בלבד וקביעת 
אליכם  פונים  אנו   - למשך שבועיים  מוחלט  סגר 
בשמם של כלל סוכני הביטוח בישראל אשר מספקים 
בימים אלו שירותי תמיכה לציבור בישראל בבקשה 
להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  תקנות  יתוקנו  כי 
הגבלת  שעה(  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם 
בו  באופן  )תש"ף־2020(  עבודה  במקומות  פעילות 
ב'מגזר פיננסי' סעיף 1 לענף 'שוק ההון', בתוספת 
הראשונה יורחב כך שיוסיף את סוכני הביטוח יחד 

עם חברות הביטוח".

סו"ב ב פנה  הסגר,  על  ההודעה  עקבות 
ביטוח  ועדת  יו"ר  גרטי,  ישראל 
אל  הביטוח,  סוכני  בלשכת  אלמנטרי 
את  להאריך  בבקשה  הביטוח  חברות  מנכ"לי 
הביטוחים לציבור במהלך חודש אוקטובר בהתאם 
ביחס  ההון  שוק  מרשות  שניתנה  השעה  להוראת 

לחוזר חידוש הביטוח.
בפנייתו כותב גרטי: "אנו נמצאים בתקופה של 
אי ודאות, וציבור המבוטחים נושא את עיניו אל 
סוכני הביטוח כדי שיעניק לו פתרונות מתאימים. 
יד  להושיט  פועלים  הביטוח,  סוכני  מצידנו,  אנו 
לחסכונות  ביחס  הן  המבוטחים,  לציבור  ולסייע 
המתכווצים מיום ליום והן ביחס לביטוחים השונים 
שכה נדרשים בימים אלו, במספר מישורים לרבות 
מקומות  סגירת  עקב  עסקיים,  ביטוחים  בצמצום 

עבודה והוצאת חלק מהעובדים לחל"ת, מחד, ובין 
וכן  מאידך  מלאי  עודף  עקב  מיגון  בהגברת  אם 

במישור ביטוחי הפרט". 

"נסיר מהציבור דאגה"
תקופת  לקראת  צועדים  ואנו  "הואיל 

לכל  שבועיים  של  מוחלטת  סגר 
כבר  להיערך  צריכים  אנו  הפחות,  
באוקטובר.  ביטוח  לחידושי  עתה 
מבקשים  הביטוח  סוכני  בלשכת  אנו 
להאריך את הביטוחים לציבור במהלך 

חודש אוקטובר בהתאם להוראת השעה 
שניתנה לחברות מרשות שוק ההון ביחס 
הביטוח  לחברת  הביטוח.  חידוש  לחוזר 

קיימת אפשרות רגולטורית על פי הוראת השעה 

מוקדמת של  הסכמה  ללא  הפוליסה  את  להאריך 
הלקוח", כותב סו"ב גרטי.

מנכ"לי  לכל  בפנייה  גרטי  מסיים  מכתבו  את 
חברת הביטוח ומבקש כי יפעלו ברוח רשות שוק 
שניתן  הדעת  בשיקול  שימוש  לעשות  ההון 
להם, על פי החוזר, ולהודיע באופן גורף 
להם  תוענק  כי  המבוטחים  לכלל 
ארכה אוטומטית לאחר תום תקופת 
יעבור  שהציבור  "כך  הביטוח. 
נמצאים,  אנו  בו  החרום  מצב  את 
את  להסדיר  יסיימו  והמבוטחים 
כי  ידיעה  עניינים הביטוחיים, מתוך 
אשר  מאורכת,  ביטוח  תקופת  באותה 
דאגה  מהציבור  נסיר  ידיכם,  על  תוגדר 

אחת מיותרת, כאשר הם מצויים סגורים בבתים".
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|כתיבה: רונית מורגנשטרן | מפיק: יאיר ילין | מקבוצת R&B Media. לתגובות: office@rbmedia.co.il | לפרסום במגזין: שי שמש, 
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ביטוח 
ופיננסים

ליאור רוזנפלד

ישראל גרטי
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חשבון נפש - פרויקט חג מיוחד 

 יום הכיפורים השנה שונה מקודמיו, וגם חשבון הנפש שאנחנו עושים בימים אלה 
 מושפע מאווירת משבר הקורונה שנפל עלינו ללא הודעה מוקדמת • חברות 

וחברי הלשכה משתפים בחשבון הנפש שלהם < מערכת “ביטוח ופיננסים”

 סו”ב דורון הורנפלד 
“שנה של חשיבה יצירתית”

כיפורים  ביום  אחרת,  או  כך  נמצאים,  רובנו 
אחד מתמשך בחצי השנה האחרונה, אבל יש מי 

שארצה לבקש ממנו סליחה ביום הכיפורים.
שלא  לקוחות  בשלומם;  ולהתעניין  שאליהם 
הספקתי לעבור איתם על התיקים ולבדוק צורך 

בשינויים ועדכונים. 
הפנסיוני;  בתחום  לכאוס  שנכנסו  ממעסיקים 
עם חלקם נאלצנו לעבוד באוטומט, אבל תמיד 

היינו זמינים וכך נמשיך בכל מצב. 
ללמד  השנה  הספקנו  שלא  הסוכנים,  מכם 
אתכם, לשמוע אתכם וללוות אתכם, להתעקש 
מאוד מול אלה שוויתרו לעצמם. אני מתחייב 
חדשים  תכנים  עם  נבוא  הקרובה,  שבשנה 
מצוינים,  פעולה  שיתופי  עם  ומרעננים, 
בענף.  מקצועיים  הכי  האנשים  עם  ודואטים 
התחלתי עם ה־Good vibes, לימי הסגר, זו 

רק ההתחלה.
עליך  כעסתי  שכשהגעת  מודה   – מהקורונה 
רועדים  והעסק  האדמה  את  הרגשתי  מאוד, 
את  לחבק  זמן  לי  לקח  לרגליים.  מתחת  לי 
וההזדמנויות  היתרונות  את  להבין  המצב, 
העסקית;  וברמה  האישית  ברמה  לנו  שהבאת 
שלי.  היכולות  את  מחדש  להבין  אותי  חייבת 
הכרחת אותי לחשוב עוד יותר יצירתי, לצאת 
מהאוטומט, לבנות את העסק אחרת, להתפתח 
ולייצר לו  לעוד כיוונים,  להרחיב את העסק 
עוד לפחות שתי רגליים חזקות )שולחן עם 6 

רגליים חזק ויציב משולחן עם 4 רגליים(. 
שנת  תהא   - מושלמת  לשנה  ונחתם  שנכתב 

פריצה אישית.

סו”ב מיה מרום
“שנה של שיפור עצמי”

לכולנו  מאחלת  מצטערת.  סליחות,  סליחה, 
שלא נחכה ליום כיפור להתבונן פנימה לערוך 

חשבון נפש ולהיות מודעים לעצמנו.
מאחלת  מכולם,  סליחות  לבקש  במקום  אז 
עצמנו  לשפר  לרצות  מודעים,  להיות  לכולנו 

ולרצות שלא לפגוע באחר.
אני מקווה שתהיה לכולנו מחילה ושהעולם הזה 
הכל  בסך  כי  זמן,  הרבה  עוד  להתקיים  ימשיך 
הוא באמת יפה. שלא נצטרך לחכות ליום כיפור 
לחיות  הדרך  את  שנמצא  סליחה,  לבקש  כדי 

בשלום מבלי שנצטרך לבקש סליחה.
מקווה שכולם יגיעו לגמר ויחתמו רק בטוב.

גמר חתימה טובה.

סו”ב ירון משיח
“בקשת סליחה מהמשפחה”

שלי.  מהמשפחה  סליחה  לבקש  רוצה  אני 
בשפעת  שלי  מהבת  נדבקתי  ינואר  בתחילת 
של ילדים וכהרגלי בקודש המשכתי לעבוד עם 

חום גבוה ושיעול והזנחתי את עצמי. אושפזתי 
עם  השומר  תל  חולים  בבית  נמרץ  בטיפול 
מאוד  חריפה  צדדית  דו  ריאות  ודלקת  הנשמה 
ולאחר מכן עברתי תהליך  )די מזכיר קורונה(, 
החלמה לא פשוט, שארך כמעט שלושה חודשים. 

למזלי הכל נגמר בשלום.
לבקש ממני סליחה לא צריך אני סולח מראש 

לכולם.

סו”ב דורון צינמון
“סליחות בין אדם לחברו”

בין  לשניים:  נחלקות  הכיפורים  יום  סליחות 
אדם למקום ובין אדם לחברו.

סליחה  לבקש  צריך  לחברו  אדם  שבין  נהוג 
סליחה  הצורך.  במידה  לפצות  ואף  איש  באופן 
בזמן  אליהם  להגיע  הספקתי  שלא  ממבוטחי 
ולהציע להם ביטוחים שהיו משפרים את חייהם.
סליחה ממבוטחי שבגלל עודף הסדרה )רגולציה( 
לעיתים נקלעו למצבים בלתי אפשריים. סליחה 
מיותרת  התעקשות  בגלל  שלעיתים  ממבוטחי 
תביעתם  את  קיבלו  לא  הביטוח  חברות  של 

בחלקה או במלואה.
של  עיתים  בצוק  ביתי שלעיתים  מבני  סליחה 
זמן  חשבון  על  הגיע  זה  אחר,  או  כזה  מבוטח 
בשל  שלעיתים  מכולם  סליחה  איתם.  איכות 
אטימות של מערכות שונות הוצאתי עליהם את 

תיסכוליי.
ולשנה שבפתח, תצחקו, תשמחו, תחייכו, תזרמו, 
תשמרו על בריאותכם, תאהבו, תהיו, תאפשרו, 

תכילו, תקיימו, הכל נתון לבחירה.
הכי חשוב, תהיו בני אדם טובים יותר.
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סו”ב שרון הייס
“להכיר ולהודות בטעויות”

בכוונה,  שלא  או  בכוונה  בי  פגע  מישהו  אם 
במחשבה במילה או במעשה, הלוואי שאסלח לו.

בכוונה,  שלא  או  בכוונה  במישהו  פגעתי  אם 
במחשבה במילה או במעשה, הלוואי שיסלח לי.

בכוונה,  שלא  או  בכוונה  בעצמי  פגעתי  אם 
שאסלח  הלוואי  במעשה  או  במילה  במחשבה 

לעצמי.
אומץ  מאתנו  דורשת  מאחרים  הסליחה  בקשת 
להכיר  מוכנים  שנהיה  דורשת  היא  וכנות. 
כואבת  היא  ולפעמים  שלנו  בטעויות  ולהודות 
הסליחה  היא  ביותר  החשובה  הסליחה  ממש. 
לעצמנו. כל עוד לא נבקש סליחה האשמה יכלה 

לרדוף אותנו.
אחד  סלחניים  שנהיה  לכולנו  מאחלת  אני  אז 

כלפי השני ונחתם בספר בחיים.

סו”ב מיכל חורין
“משמעות עוצמתית”

סליחה!
מילה קטנה עם משמעות עוצמתית, הגוברת על 
ורגשי,  שכלי  תהליך  כוח.  מאוויי  או  רגשנות 
לעבור  צריך  שאדם  זהירים,  בצעדים  המלווה 

ראשית עם עצמו.
מיכל של העבר, של ימים קדומים, הייתה עונה 
שיש אנשים רבים מהם הכרח לבקש מחילה. אולי 
יצופה כי אחרים יבקשו גם ממנה. היא, מיכל של 
ועם  היום  גם  נכון  בוודאות  הדבר  מוחלת.  אז, 
סליחה  כל  קודם  לבקש  בוחרת  אני  השנה  זאת, 
מעצמי, על כך שפעמים רבות שמתי את האחר 
הפרטי  בזמני  בעבודה  נשארתי  ולפעמים  לפניי 
לאני,  נאמנה  הייתי  ולא  להישֵאב,   לנו  קל  כי 

למיכל, פעמים רבות בחיים, ביום יום.

חשוב לנו לשֵמַח ולַרצות גם כאשר הדבר בא על 
חשבוננו, בזכות תהליך שאני עוברת עם עצמי, 
ובראשונה,  בראש  אותי  לשים  בוחרת  אני  היום 

להקשיב לי, לנפש, לתחּושת האמת האישית.
מדובר  כי  אף  ומדחיקה  מועדת  שאני  קורה 
בתזכורות יומיומיות. אני מכבדת וערה למוקיריי 
מבטאה  איני  לעיתים  כי  אף  בי,  ולתומכים 
הערכתי בזמן אמת. אני שוגה, נופלת ומפשלת, 

וזה אנושי.  
עבורי,  יותר,  טוב  אדם  להיות  מאמצים  עושה 
עבור לקוחותיי הנאמנים, ובהתנדבות מתמשכת 

עבור  הזולת והקהילה החברתית.
יש אנשים בהם פגעתי, אחרים נפגעו מתגובותיי, 
ואת סליחתי אמסור להם אישית בתקווה שיבינו 
וימחלו. על פי אמונתי מדובר ברגשיות ערכית, 

אמיתית בין אדם לרעהו.
מאחלת לכולם בריאות רבה, שנה טובה ומבורכת 

וגמר חתימה טובה.

סו”ב שוקי רגב
“להנות מזמן איכות משפחתי”

הייתי  לקורונה  עד   - שלי  מהמשפחה  סליחה 
במירוץ מטורף להספיק הרבה יותר ממה שאפשר 

ב-24 שעות. 
אותי  לימדה  הנוכחית  שהתקופה  משהו  יש  אם 
איכות  מזמן  וליהנות  לרגע  לעצור  לדעת  הוא 
אותי  להטעין  שיכול  משהו  אין  המשפחה.  עם 

באנרגיות טובות יותר מהרגעים האלו. 
את  לבקש  שצריך  מי  שיש  מרגיש  לא  בגדול, 
עצמי  את  בלהקיף  גדול  מאמין  אני  סליחתי; 
אם  גם  להיעלב  שלא  ובוחר  חיוביות  באנרגיות 
שהוא  שמרגיש  מי  יש  אם  דורשת.  הסיטואציה 

צריך לבקש את סליחתי, סולח לו מראש.

סו”ב אסף יגר
“המפגש עם הלקוחות חסר”

כולנו  לכיפור,  השנה  ראש  בין  האלה  בימים 
מתכנסים לזמן סליחות. כולנו זקוקים לסליחה - 

אלה שפגענו בהם ואלה שנפגענו מהם. 
להקדיש  אשמח  שלי  הראשונה  הסליחה  את 
הייתה  הקרובים.  וחבריי  היקרה  למשפחתי 
שלא  מרגיש  אני  ובתוכה  ומשונה  עמוסה  שנה 
הקדשתי מספיק זמן ליקרים לי, סליחה שתשומת 

הלב שלי השנה הייתה יותר בעבודה. 
אני מבקש סליחה מלקוחותיי הרבים שבעקבות 

יחסים  מערכת  לנהל  נאלצנו  הקורונה  שיגרת 
דרך המסכים. גם לי חסר המפגש, השיחה, הקפה 

המשותף. זה עוד יחזור. 
אני רוצה לבקש סליחה מהגוף שלי, שקצת הוזנח 
בחצי השנה האחרונה, פחות ספורט, יותר אוכל, 
מקווה שהגוף ידע לסלוח ולהבין שזה לא בכוונה, 

זה הקורונה. 
הייתי שמח מאוד לו חברות הביטוח היו מבקשת 
ששכחו  כך  על  הביטוח,  סוכני  מאיתנו,  סליחה 

למקד את המכירות רק באמצעות סוכן.
גם רשויות המדינה הרלוונטיות צריכות לבקש 
סוכן הביטוח  הזלזול בכבוד  מאיתנו סליחה על 
מעניקים  שאנו  המוסף  מהערך  והתעלמות 

לציבור המבוטחים באשר הם. 
מאחל לכולנו שנה מפוייסת מלאה באהבת חינם.  

שנה טובה וגמר חתימה טובה.

סו”ב זהבה קוסטה
“שנה של אתגרים”

בשנים האחרונות ובשנה האחרונה בפרט, כולנו 
האנשים  כי  מבינים  נפש,  בחשבון  עסוקים 
לחיינו  תוכן  היוצקים  אלה  הם  אותנו  המקיפים 

וכותבים את התסריט.
הקיים,  את  לחבק  למדתי  הקושי  כל  בתוך 
להתנצל  להציל,  הצלחתי  שלא  ממי  להיפרד 
בפני מי שכבר נפגע, להודות למי שעדיין נמצא 

ומעשיר ואוהב להתרכז במה שטוב.
הודיה  של  חדש  דף  פתחתי  הפנקס,  את  סגרתי 

וברכה.
מקווה שדרך זו תוביל את כולנו באתגר החדש 

בפניו אנו ניצבים.
שנה טובה וברוכה.

סליחות | 
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עוזרים לכם
לעזור ללקוחותיכם,

מרחוק

חדש!
דיגיטל ללקוח

אישור תנאים
בדיגיטל

שימור גביה
בקליק

שימור בקשות
ביטול בקליק

מכירות
בקליק

הגשה וסילוק
תביעות בריאות

בקליק

קשרי לקוחות - 
שליחת מסרים

ללקוח

הפקה דיגיטלית
פנסיונית

הפקה דיגיטלית
פרט

המכלול שלי
דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
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בעל מניות במגדל: "שווי החברה נפגע 
משמעותית"

על רקע חקירת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הגיש בעל מניות בחברה בקשה 
לגילוי ועיון במסמכי מגדל אחזקות ומגדל ביטוח < רונית מורגנשטרן

לבית ב הגיש  אחזקות  במגדל  מניות  על 
המשפט המחוזי בירושלים בקשה לגילוי 
ועיון במסמכים נגד החברה ונגד חברת 

הבת מגדל ביטוח. כך מדווחת החברה לבורסה.
על  הוגשה,  "הבקשה  כי  נמסר  החברה  בדיווח 
השליטה  בעל  התנהלות  רקע  על  בה,  הנטען  פי 
)שלמה אליהו, ר.מ.(, כפי שזו באה לידי ביטוי, בין 
היתר, במכתב הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח 
האמור,  לנוכח   ...2020 ביולי   14 מיום  וחיסכון 
באופן  נפגע  ולטענת המבקש, שוויה של החברה 
משמעותי, וזאת כתוצאה מהתנהלותם של נושאי 
השליטה  בעל  ומהתנהלותו של  במשיבות  משרה 

בחברה".
לאליהו  ברקת  שלח  אותו  המדובר,  במכתב 
דרש  כאמור,  ביולי  ב־14  החברה  ולדירקטוריון 
תפקידו  בין  להחליט  השליטה  מבעל  הממונה 
בחברת האחזקות של מגדל לבין תפקידו בחברת 

אליהו  יחליט  אם  המשמעות:  הביטוח. 
להישאר יו"ר מגדל אחזקות, הוא יצטרך 

להתפטר מתפקיד הדירקטור במגדל 
וכן להימנע מכל התערבות  ביטוח, 
לעומת  הביטוח.  חברת  בענייני 
השליטה  בעל  יחליט  אם  זאת, 
במגדל  כדירקטור  להמשיך  בחברה 
להמשיך  עוד  יוכל  לא  הוא  ביטוח, 

לשבת במשרדי מגדל שבקריית אריה, 
ויהיה עליו לעבור למשרד מחוץ למתקני 

החברה.

הרשות חוקרת
בסוף אוגוסט אף פשטו נציגי רשות שוק ההון, 
נגד  הרשות  שפתחה  רשמית  חקירה  במסגרת 
מתמקדת  החקירה  כי  מהרשות,  נמסר  אז  מגדל. 
שנעשו  לכאורה  מנהליות  לעבירות  בחשדות 

כולל  האחרונות,  בשנים  בחברה 
קודמים.  ויו"רים  מנכ"לים  תחת 
חלק  זומנו  החקירה  במסגרת 
בכירים  מנהלים  מאותם 
שוק  רשות  במשרדי  לתשאול 
תפקידים  בעלי  כאשר  ההון, 
הם  גם  לקבל  צפויים  נוספים 

זימון במסגרת החקירה. 
אוגוסט  בחודש  כי  לציין,  יש 
מכתב  במגדל  מניות  בעל  שלח 
התנהלותו  כי  בטענה  לחברה 
גרמה  השליטה  בעל  של 
ידו  על  המוערך  נזק  לחברה 
לחברה  ששלח  במכתב  שקל.  מיליון  ב־332.8 
שמגדל  המניות  בעל  דורש  כוחו,  בא  באמצעות 
בכוונתו  כן,  לא  שאם  אליהו,  נגד  תביעה  תגיש 

להגיש תביעה נגזרת בנושא.

 אליהו. על פי הנטען הבקשה הוגשה 
על רקע התנהלותו של אליהו 

LIVE

לערוץ ה-WhatsApp לחצו כאן <<

לכל דבר שרק תצטרכו, מעכשיו אנחנו 
זמינים עבורכם גם בוואטסאפ
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https://bit.ly/3lWWOEs


לפרטים נוספים לחצו כאן

חדש! מגוון פתרונות ליוצאים לגמלאות
תהליך היציאה לגמלאות הנו מהמשמעותיים ביותר בחיים ודורש החלטות פיננסיות 
חשובות שישפיעו על איכות החיים בפנסיה. לקבוצת כלל ביטוח ופיננסים* יש מגוון 
 פתרונות ייחודיים ללקוחותיכם היוצאים לגמלאות לצד מודל תגמול חדש עבורכם,

בגין יציאה לקצבה מיידית.

תיקון 190 
חיסכון בתנאים 

אטרקטיביים

)1()2()3( )2(

*כלל חברה לביטוח בע"מ וכלל פנסיה וגמל בע"מ. 1. ההפקדה במסגרת תיקון 190 לפוליסת תגמולים לעצמאים "פרופיל דינמי הדור החדש לעצמאים" 2. פרופיל מאוחד הינה תכנית 
במסגרת פוליסה "פרופיל דינמי הדור החדש למנהלים ועובדים שכירים" ו"פרופיל דינמי הדור החדש לעצמאים" 3. "כלל פנסיה" ו"כלל פנסיה משלימה". המידע להלן הינו מידע כללי 
בלבד ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות המוצרים, ואינו מפרט את כל ההוראות, 
התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתקנון 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/בתקנון, הוראות הפוליסה/תקנון גוברות. ט.ל.ח.

קרן פנסיה
קרן פנסיה

בהתאמה אישית

 פרופיל מאוחד אקטיבי
ניוד כספים ממוצרים שונים 

לפוליסה אחת של כלל ביטוח עם 
הפקדות שוטפות,

בדמי ניהול מופחתים

פרופיל מאוחד
ניוד כספים

ממוצרים שונים לפוליסה
 אחת של כלל ביטוח

ללא הפקדות שוטפות

כשהחיים רק 
מתחילים...

https://www.clalbit.co.il/media/15566/13-1209-ad-kitzba_pdfpdf.pdf
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 מרשות שוק ההון לאיילון: אלעד אלקובי 
ינהל את מחלקת הפרט בחברה

עד לפני חודש ניהל רו"ח אלקובי את מחלקת ביטוח הרכוש ברשות • בראשית השנה עזב את רשות 
שוק ההון הסגן הבכיר אסף מיכאלי שינהל את תחום החיים והבריאות ב־AIG < רונית מורגנשטרן

לראשונה: שת"פ בין חברת ביטוח ישראלית 
לחברת ביטוח מאיחוד האמירויות

מבוטחי הראל יוכלו לקבל שירותי ביטוח מ־Dubai Insurance Company ולהיפך • מבוטחים 
עסקיים יוכלו לפעול באיחוד האמירויות ולהנות משירותי ביטוח נרחבים  < רונית מורגנשטרן

לפני ר עד  שכיהן  אלקובי,  אלעד  ו"ח 
רכוש  ביטוח  מחלקת  כמנהל  כחודש 
ברשות שוק ההון, מצטרף לאגף ביטוח 
כללי באיילון, שאותו מנהלת יעל יריב. אלקובי 
ינהל את מחלקת הפרט בחברה. מועד כניסתו 
ועדת  לאישור  כפוף  לתפקיד  אלקובי  של 

ההיתרים.
ההון  שוק  ברשות  שנים  כ־9  כיהן  אלקובי 
כראש  גם  שימש  הוא  בעבר  האוצר.  ובמשרד 
מוסדיים  גופים  על  פיקוח  במחלקת  ענף 
הגבוה  הספר  בבית  החוץ  מן  וכמרצה  באוצר 
הוא   ,38 בן  אלקובי  לב.  מכון   - לטכנולוגיה 
בתואר  מחזיק  הוא  ילדים.  ארבעה  ולו  נשוי 
ראשון בהצטיינות בחשבונאות ומערכות מידע 
ממכון לב, ובתואר שני בהצטיינות במשפטים 

מאוניברסיטת בר אילן. 
אלקובי  את  ברך  יוגב  אריק  איילון  מנכ"ל 
ניסיון  עמו  מביא  "אלעד  כי:  וציין  המינוי  על 

והן  הפרט  ביטוח  בתחום  הן  עשיר  ניהולי 
בתחום הרגולציה. אנו מתברכים כאן בתוספת 
ההנהלה  לצוות  ביותר  ואיכותית  משמעותית 
של איילון, נדבך חשוב בהמשך מגמת הצמיחה 

של איילון".

דלת מסתובבת
לפני כחודשיים פורסם כי בכיר אחר ברשות, 
על  לממונה  בכיר  כסגן  שכיהן  מיכאלי,  אסף 
והבריאות  החיים  תחום  את  ינהל  ההון,  שוק 

 .AIG בחברת
השנה,  בתחילת  מהרשות  שפרש  מיכאלי, 
הגיש לאחרונה בקשה לוועדה לבחינת היתרים 
לקיצור תקופת הצינון שלו – על מנת שיוכל 
בקשתו  הרשות.  ידי  על  המפוקח  בגוף  לעבוד 
בתפקידו  לכהן  יחל  והוא  אלה  בימים  אושרה 

החדש בשוק הפרטי באוקטובר הקרוב.

חברת ש של  ראשון  פעולה  יתוף 
ביטוח ישראלית עם חברת ביטוח 
קבוצת  האמירויות:  מאיחוד 
חברת  עם  לסיכום  הגיעה  הראל  הביטוח 
 Dubai Insurance Company הביטוח 

על שיתוף פעולה גלובלי.
ההבנות בין החברות הושגו בעקבות פגישה 
שקיים בדובאי בן המבורגר, סגן יו"ר הראל, 
 Dubai מנכ"ל  אלבוקרה,  אל־עטיף  ועבד 
מחברות  אחת   ,Insurance Company

הביטוח הגדולות והמובילות באיזור.
לקוחות  יוכלו  הפעולה,  שיתוף  במסגרת 
הראל לקבל שירותי ביטוח באיחוד האמירויות 
ביטוחים  לקבל  יוכלו  האיחוד  אזרחי  ואילו 
עסקיים,  בביטוחים  מדובר  בישראל.  זהים 

ואווירי  ימי  לסחר  ביטוחים  בריאות,  ביטוחי 
בין המדינות ועוד.

"אנחנו  מסר:  המבורגר  גדעון  הראל,  נשיא 
גאים ונרגשים להיות חברת הביטוח הראשונה 
בישראל אשר פורצת דרך לשיתוף בין ישראל 
הסיכום  הביטוח.  בענף  האמירויות  לאיחוד 
של  הביטוח  חברת  לבין  הראל  בין  העסקי 
דובאי יאפשר למבוטחים העסקיים של הראל 
שיפעלו באיחוד האמירויות ליהנות משירותי 
ונגיש  יעיל  באופן  ומקצועיים  נרחבים  ביטוח 
חברת  כי  העובדה  הראל.  קבוצת  באמצעות 
כשותפתה  בהראל  בחרה  דובאי  של  הביטוח 
בישראל היא עדות לאמון הרב לו זוכה קבוצת 
ברחבי  המשנה  ומבטחי  המבטחים  מצד  הראל 

העולם".
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אלקובי. "מביא עמו ניסיון ניהולי עשיר" | 

המבורגר ׀ צילום: ורדי כהנא
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 הסתיימה הסדנה הבינדורית 
בתל אביב וחיפה – "פידבקים מצויינים"

< רונית מורגנשטרן

"הסדנה ה הסתיימה  שבוע 
בינדורי  למעבר  ההוליסטית 
הסדנה  ביטוח".  תיק  ומכירת 
במקביל  והתקיימה  מפגשים   3 כללה 
בתל אביב ובחיפה. בתל אביב השתתפו 
בהם   ,19 ובחיפה  וסוכנות  סוכנים   22
תיק  את  למכור  ששוקלים  מבוגרים 
וסוכנים  המשך  דור  שלהם,  הביטוח 
או  תיק  לרכוש  שמעוניינים  צעירים 

למזג פעילות עם סוכנים וותיקים.
יו"ר  סאטובי,  תדהר  סו"ב  לדברי 
שיזמה  בלשכה,  הבינדורית  הוועדה 
קן־ עוה"ד  משרד  עם  יחד  הסדנה  את 

מוצלחת  הייתה  הסדנה  והראל,  דרור 
ו"הפידבקים מהסוכנים שהשתתפו היו מצויינים". 
השתתפו  שבהם  המפגשים,  את  הנחה  סאטובי 
משפטי  יועץ  קן־דרור,  ליאור  עו"ד  המרצים: 
בועז מקחל,  למחוזות צפון, שפלה והדרום, רו"ח 
עו"ד ניצן הראל, עו"ד יניב גל והיועצת הארגונית 

דרורית גל־פז.

המשפטיים  ההיבטים  את  סקר  קן־דרור  עו"ד 
הביא  בינדורית,  והערה  ביטוח  תיק  מכירת  של 
דוגמאות של סוכנים שעשו זאת, ואירועים בלתי 
יניב  עו"ד  נכונה;  לא  במכירה  שייתכנו  צפויים 
גל סקר את סוגי העסקאות )מניות, תיקים וכד'( 
כמו  מהן.  אחת  כל  של  המשפטיים  וההיבטים 
כן, גם סקירה מפורטת של נושא הירושות ושל 

צוואות; רו"ח מקחל הרצה על תמחור תיק ביטוח, 
הגורמים המשפיעים על המחיר והיבטי מיסוי.

"האמנה  נושא  את  סקר  הראל  ניצן  עו"ד 
המשפחתית" ומה צריך לכלול בה, וכן דגשים על 
גל־פז הציגה את הצד  קונה/מוכר; דרורית  ליווי 
האנושי במכירה – הכנת המשרד והכנת הלקוחות 

לקראת העברת התיק 

סדנה בינדורית חיפה )מימין(, סדנה בינודרית תל־אביב

כלל ביטוח נותנת חסות 
ראשית לסגל הזהב למשחקים 

הפראלימפים
שנה לפתיחת המשחקים הפראלימפים 

בטוקיו, וכלל ביטוח ופיננסים מצטרפת לוועד 
הפראלימפי הישראלי ולהתאחדות לספורט 

נכים, ומעניקה חסות ראשית לספורטאי סגל 
הזהב בהכנתם לתחרויות באולימפיאדת טוקיו 

.2021
טקס החתימה על ההסכם נערך בהשתתפות 

מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים - יורם נוה, המשנה 
למנכ"ל ומנהלת אגף שיווק ואסטרטגיה - גלי 
שבד, יו"ר הוועד הפראלימפי - ד"ר שוקי דקל, 

יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים - אלי 
בירנבאום, המנכ"ל - ניסים סספורטס וספורטאי 

סגל הזהב של הוועד הפראלימפי.
"לשמחתנו, בימים מורכבים אלה, בחרה חברת 

כלל ביטוח ופיננסים לתמוך בנו כדי שנוכל 
לעמוד במשימות הניצבות בפנינו. זה לא 

מובן מאליו, ואנו מודים לכם ובטוחים שזוהי 
תחילתה של ידידות מופלאה", אמר בירנבאום.

מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים, יורם נוה, ציין: 
"זוהי זכות וגאווה גדולה עבורנו, במיוחד 

בתקופה לא פשוטה זו של חוסר וודאות, לקדם 
ולהעצים את ספורטאי סגל הזהב המובילים 
של הנבחרת הפראלימפית במסעם למדליה 

האולימפית. אנו שמחים ומברכים על ההזדמנות 
שניתנה לנו לחבור לפרויקט חשוב זה, ורואים 

בשיתוף הפעולה ביננו מחויבות לטווח ארוך".

מגדל משיקה תוכנית ביטוח 
חדשה לספרי תורה 

 Match מגדל חברה לביטוח משיקה את "מגדל
לעסק ספרי תורה", תכנית ביטוח חדשה 

ובלעדית לביטוח ספר תורה, הכוללת כיסוי 
רחב מותאם אישית בפרמיה אטרקטיבית. 

התכנית מיועדת לבעלים פרטיים של ספרי 
תורה, הנמצאים בביתם הפרטי, בבתי הספר או 
בבית הכנסת בהם הם מתפללים באופן קבוע. 

הפוליסה כוללת את מעטפת הספר וכן עיטורים 

והיא מעניקה כיסוי ביטוחי מפני אש, פריצה, 
נזקי טבע, רעידת אדמה וצד ג', לרבות נזק 
כלפי צד ג' משימוש בספר התורה המבוטח 
בעת השתתפות באירועים של עד 300 איש. 

הפוליסה כוללת גבול אחריות של חצי מיליון שקל 
למקרה ולתקופה, או גבול אחריות בסך מיליון 

שקל למקרה ולתקופה עם אפשרות הרחבה, 
בתוספת פרמיה. הפוליסה תשווק ללא צורך 

בביטוח לכל בית הכנסת, הדירה או בית הספר.
סכום הביטוח מקסימלי לספר מוגבל עד לסך 

150 אלף שקל, על בסיס ערך מוסכם. סה"כ 
סכום הביטוח בפוליסה לא יעלה על 450 אלף 

שקל לכלל הספרים יחד.

 יורם נוה עם ספורטאי סגל הזהב ומאמניהם | צילום: קרן איזיקסון

השתתפות עצמית | 
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האם דבר ערך לא נכלל תחת הגדרת 
כבודה? 

בקשה לייצוגית נגד הראל ביטוח בנושא כבודה בביטוח נסיעות בהיקף 447 מיליון 
שקל הוגשה השבוע לבית המשפט המחוזי בתל־אביב < רונית מורגנשטרן

הוגשה ל בתל־אביב  המחוזי  המשפט  בית 
תביעה נגד הראל חברה לביטוח, בבקשה 
דיווח  פי  על  כך  כייצוגית.  לאשרה 
לבורסה של הראל ביטוח, מימון והנפקות, חברת 

בת של הראל ביטוח.
מגלה,  אינה  ביטוח  הראל  התובעים,  פי  על 
כי  לחו"ל  נסיעות  בביטוח  למבוטחיה  לכאורה, 
לסכום  ביחס  הכבודה  ביטוח  במסגרת  המגבלה 
הפיצוי המקסימלי בגין אובדן או גניבה של פריט, 

חלה גם ביחס לאובדן או גניבה של דבר ערך.
הינה  לייצג  התובעים  מבקשים  אותה  הקבוצה 
ביטוח  בפוליסת  מבוטח  היה  או  שרכש  מי  כל 
נסיעות לחו"ל אצל הראל ביטוח מיום 15.9.2013 
ואירע לו מקרה ביטוח של  ועד ליום 15.9.2020 
אובדן או גניבה של כבודה המוגדרת כ"דבר ערך" 
בשווי של למעלה מ־300 דולר, והוא לא פוצה על 
מלוא הסכום, עד לסך של 500 דולר על ידי הראל 

ביטוח.
הנטען  הכולל  הנזק  את  מעריכים  התובעים 

לייצג  מבקשים  הם  אותה  הקבוצה  חברי  לכלל 
בסכום כולל של כ־447 מיליון שקל.

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

shutterstock :לבית המשפט הוגשה תביעה בבקשה לאשרה כייצוגית | צילום

https://bit.ly/2ZGPR0Q
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לתוקפה ר שנכנסה  הבריאות  פורמת 
בפברואר 2016 שינתה כמה נוהלי עבודה 
הוא  בהם  הבולט  רגולטורית.  מבחינה 
כאשר  למלא  עלינו  היה  אותו  ההשוואה  מסמך 
לשנייה  אחת  מחברה  פוליסה  להחליף  המלצנו 
מאחורי  שעומד  הרציונל  את  ולנמק  )טוויסטינג( 
בשינוי  ההטבה  את  להסביר  וכמובן  ההחלטה, 

למבוטח.
השאלות היו מתחכמות ולפעמים נשאלו באותו 
גברת  "אותה  של   בשיטה  פעמים  כמה  מסמך 
בשינוי אדרת" ומכאן ניכרים המקצועיות והידע. 
ומקצועיות  רב  ידע  נדרש  כזה  מסמך  למלא 
רצינית הרי מי שחתום עליו הוא הסוכן והאחריות 

היא שלו, בהסכם עם המבוטח.
וכיום  המסמך  תכני  את  שינתה   2/16 רפורמת 
סוכן הביטוח נדרש למלא סעיף אחד, והוא -האם 
המבוטח  של  הבריאות  במצב  השינויים  בעקבות 
נוספו החרגות למבוטח במעבר לפוליסה האחידה 

והרחבותיה.
כאשר כיהנו, סו"ב יואל זיו יו"ר ועדת הבריאות 
בתקופת  כסגניתו,  ואנוכי  ביטוח  סוכני  בלשכת 
בנושא  בדיונים  השתתפנו  הרפורמה  טרום 
ההשוואה,  מסמך  נושא  היה  מהם  אחד  הרפורמה. 
וכמה  והשלכותיו  תכניו  המסמך,  מילוי  משמעות 
יש לו משמעות עבור ביטחון וזכויות המבוטח. דנו 
הסכמים  לבין  פרטיות  בפוליסות  ההבדל  על  גם 
טופס  למלא  החובה  חלה  לא  שעליהם  קיבוציים 
את  קיבלו  לא  לצערי,  ימים.  באותם  השוואה 
הנימוקים שלנו ושינו את מסמך ההשוואה למסמך 
שהוסדר לאחר כניסת רפורמת הבריאות לתוקפה, 

אך ורק לנושא מצב הבריאות והשינויים שחלו.

"פשע מאורגן"
התוצאה - אנו נתקלים בביטולים של פוליסות 
ותיקות ורכישות של פוליסה אחידה, שלא תמיד 
נכון רציונלית לבצע פעולה זו עבור מבוטח שנותן 

את כל אמונו בסוכן.
לגילוי  בצוות  בלשכה  התנדבותנו  במסגרת 
ניתן  שמבחינתו  בתיק  נתקלנו  מתחזים  אתרים 
נעשה  והכל  למבוטח  מאורגן"  כ"פשע  להגדירו 
בעלי  כמה  ועוד  שירות  מנהל  מוקדן,  ידי  על 

תפקידים – בסך הכל חמישה אנשים.
שאיתו  השישי  שהגורם  ידע  לא  המבוטח 
מעולם לא שוחח ולא שמע את שמו בכל תהליך 
בידינו  הפוליסה.  העתק  על  החתום  הוא  המכירה 
ושיחות  מהוואצאפ  המסך  צילומי  המסמכים,  כל 

הטלפון המוקלטות. 
אבל הגדלנו ועשינו - הזמנו את הסוכן שהתלונן 

ואת המבוטח המבוהל, שמענו את כל פרטי המכירה 
כשיחה נכנסת שלא היה לה קשר להוראות הפיקוח 

בחוזר הצרוף סעיף מס 4.
חמישה מוקדנים ביטלו פוליסה בפרמיה קבועה 
משנת 2008 הכוללת סעיף פיצוי נספח שבו היה 
כיסוי לניתוחי מניעה כמחליף ניתוח; עבודה סופר 
את  שידרג  השנים  שלאורך  הסוכן  של  מקצועית 
כל הכיסויים. נכון לשנת 7/2020 אין מה להוסיף 

יותר גם אם רוצים.
הסיעודי שנרכש בפרמיה  הביטוח  בוטל  בנוסף, 
קבועה כאשר מלאו למבוטח 22 שנים אשר כולל 
ותאונת  דרכים  תאונת  זקנה,  למחלה,  כיסוי 
עבודה. כל זאת בטענה שיש כיסוי זהה וזול יותר 
בקופת החולים. המוקדן לא הזהיר ולא אמר מה הם 
החריגים בקופה - שם אין כיסוי במצבים מסוימים.

אחיזת עיניים
הן  והנחות  עלויות  לצמצום  שווא  הבטחות 
אחיזת עיניים; הציבור חייב להבין שהבזול הופך 
לביוקר. לשלם פחות זה על חשבון ביטול כיסוים 
או הנחה של 40% כפי שהמדינה מעניקה למבוטח 
ביטול  ועם  החדשים  בתנאים  ליקרה,  הופכת 

כיסויים שלא קיימים בשינוי החדש.
אין  נגרם למבוטח כאשר  נזק  איזה  כאן ברור 
ובמקרה  כבעבר  השוואה  טופס  למילוי  הסדרה 

מצב  בגין  ההשוואה  למסמך  קשר  אין  הנדון 
תנאי  בגין  בפגיעה  ברור  נזק  יש  אך  בריאות, 
כגון  זכויות  וביטול  הפוליסה, תשלום הפרמיה, 
פרמיה קבועה וערכי סילוק, קל וחומר הכיסויים.
לכם  נשמור  בתיק  הפעולות שנעשו  המשך  את 
ויותר  הסברים  לתת  תידרש  הסוכנות  כאשר 
רשות  לטיפול  עבר  החומר  כל  בציבור.  לפרסום 
והשינויים  מיידי  באופן  נעצר  המהלך  ההון,  שוק 
שבוטלו. הסוכן אף קיבל לידיו את התיק בחזרה, 

וגם לקוח מרוצה שטרח להתנצל בפניו.
סוכן ביטוח הוא מקצוע בעל ערך רב אשר אמון 
על תיק הביטוח של המשפחה, על החיים הפיננסיים 

והפתרונות הכלכליים ביום הקובע של המבוטח.
זה  אלו.  במקרים  נופל  ושמנו  עיסוקנו  מיצוב 
מתנהגת  הסוכנים  קהילת  כל  לא  כי  וכואב  חבל 
כך, להיפך. סוכן ביטוח הוא חלק מהמשפחה בכל 
מסלולי החיים )בואו נזכור כיצד סייענו ללקוחות 
ועכשיו בתקופת  לאחר השריפה הענקית בכרמל 

הקורונה, ובכלל בכל הליווי במסלול החיים(.
מסמך ההשוואה יחזיר למחוזותינו את הבידול 
בין מוקדן לבין סוכן ביטוח בעל רישיון, מקצועי 

ואמין.

באתרים  לטיפול  בצוות  חברה  הינה  הכותבת 
 MDRT במועדון  חברה  בלשכה,  מתחזים 

ומנכ"לית משותפת ב"עולם הבריאות"

 על הניצול הציני של ביטול מסמך ההשוואה
 סו"ב ורדה לבקוביץ על התקופה שטרם הרפורמה, הגעגועים למסמך ההשוואה

 והנזקים למבוטח עקב ביטולו – וגם איך זה מתקשר למאבק באתרים המתחזים 

 shutterstock :צילום | 



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. 

בשגרה ובחירום

להרשמה לחצו כאן 

מערכת הבריאות

נושאים נוספים בכנס:

 ד"ר נאוה ניב סרודיו
 סמנכ"לית בכירה,

מנהלת אגף הבריאות באיילון

חיים פרננדס
 מנכ"ל

לאומית שירותי בריאות

פרופ' יונתן הלוי
 נשיא

המרכז הרפואי שערי צדק

גבי נקבלי
 מומחה לביטוחי בריאות וסיעוד;

מנהל שותף ’בעולם הבריאות‘

 תור הזהב של כתבי השירות

טביעה בטוחה: טיפול נכון בתביעת ביטוח

כמעט חמש שנים לפוליסה האחידה: מה השתנה?

תאונות אישיות: חידושים לאור הרפורמה 

קורונה וביטוחי הבריאות: האם יש ערך לכיסוי ביטוחי בזמן אמת?

מערכת הבריאות בעידן הקורונה: בשגרה ובחירום

https://www.adif-knasim.co.il/sign-up/
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פי שכבר ציינתי בכתבה הקודמת, הדרך כ
תיאורטית  מבחינה  ביותר  המבוססת 
הפועלת  ביטוח  סוכנות  שווי  להערכת 
המזומנים  תזרימי  היוון  שיטת  הינה  חי,  כעסק 
שמטרתם  הנחה  מתוך  יוצאת  זו  שיטה   .)DCF(
היא  הביטוח  בסוכנות  משקיעים  של  העיקרית 
כלומר  כספית,  תמורה  מקסימום  ממנה  להפיק 
כל  בהפחתת  שוטפת  מפעילות  מזומנים  תזרימי 
תזרימי המזומנים מפעילות השקעה שיש להשקיע 
את  להבטיח  מנת  על  השנים  במשך  בסוכנות 

תזרימי המזומנים העתידיים.
זו  על מנת לאמוד את שווי הסוכנות בשיטה 

יש צורך במספר תחזיות ואומדנים:
האם לערוך תחזית   - אופק התחזית  קביעת   .1
פיננסית לאינסוף שנים, או האם להסתפק בתחזית 
למספר שנים מצומצם יותר הניתנת לחיזוי ברמת 

ביטחון סבירה.
2. בניית תחזית פיננסית לשנים הבאות שכוללת 
את התפלגות סך הנפרעים של הסוכנות, הכנסות 
והשקעות  הוצאות  נפרעים,  מעמלות  הסוכנות 

שונות על פני מספר שנים קדימה. 
להיוון התחזית  הנכיון הראוי  קביעת שיעור   .3
- שיעור ההיוון מביא בחשבון גם את הדיסקאונט 
עבור העובדה שתזרימי המזומנים אמורים להגיע 
אי שם בעתיד, וגם את הדיסקאונט הנובע מהסיכון 

שתזרימי המזומנים לא יגיעו בכלל.

בניית התחזית הפיננסית
מומלץ  הבאות  לשנים  הפיננסית  התחזית  את 
הנתונים  ניתוח  על  ובראשונה  בראש  לבסס 
והמגמות  הכיוונים  וזיהוי  הקודמות  השנים  של 
שהסתמנו בשנים אלה, כמו תנופת הרחבה ופיתוח, 
קיפאון, נסיגה ואובדן תחומי ביטוח, פיתוח תחומי 
חדשים  ביטוח  לתחומי  חדירה  חדשים,  ביטוח 
וכד'. בנוסף, יש לבחון את המגמות בענף הביטוח 
בישראל, תוכניות הסוכנות, טיב הניהול, תוכניות 
המיסוי  בתחום  הממשלה  מדיניות  המתחרים, 

והרגולציה וכד'. 
התחזית  את  לבנות  ניתן  אלה  נתונים  סמך  על 
ביטוי  מתן  לרבות  הבאות,  לשנים  הפיננסית 

בתחזית לקצב צמיחה ופיתוח, קיפאון או נסיגה. 

קביעת אופק התחזית
לאינסוף  פיננסית  תחזית  לבנות  ניתן  בעיקרון 
מתפתח  הביטוח  שעולם  ככל  אולם,  שנים. 
את  לאמוד  ויותר  יותר  קשה  כך   - ומשתכלל 
תזרימי המזומנים הצפויים בעוד 5־6 שנים, שלא 
לדבר על אינסוף שנים. מעריך שווי שינסה היום 
ביטוח  מסוכנות  הצפויים  התזרימים  את  לחזות 

עצמו  על  נוטל  שנים,   20 או   10 בעוד  מסויימת 
סיכון עצום. שכן כל עולם הביטוח, הטכנולוגיות, 
מגוון המוצרים והשירותים כמו גם שיטות השיווק 
שנים  15־10  בעוד  היכר  ללא  להשתנות  עשויים 

והתחזיות הללו יהיו שוות כקליפת השום.
המאה  של  ה־90  בשנות  כבר  נהגו  כך,  משום 
הקודמת לבנות תחזית לאופק של 15 שנים בלבד. 
כבר  עברו  הנוכחית  המאה  של  הראשון  בעשור 
נהוג  ומאז  שנים   10 של  לאופק  תחזית  לבנות 

להסתפק בתחזית ל־5 שנים בלבד.
בהנחה שסוכנות הביטוח אכן תמשיך ותפעל גם 
ה־5  בשנה  לתזרים  להוסיף  יש  שנים,  ל־5  מעבר 
את ערך השייר של הסוכנות. את ערך השייר של 
הסוכנות בתום אופק ההיוון )שנה 5( ניתן לחשב 

באחת משלוש הדרכים הבאות:
הצפויים  המזומנים  תזרימי  שווי  את  לחשב  א. 
לתזרים  אותו  ולהוסיף  אינסוף  ועד  ה־6  מהשנה 
למדי:  פשוטה  היא  החישוב  נוסחת  ה־5.  בשנה 
ההיוון  בשיעור  מחולק   5 המזומנים לשנה  תזרים 
 5 בשנה  הצפוי  התזרים  אם  למשל,  כך  באחוזים. 
חישוב  לצורך  ההיוון  ושיעור  שקל,  מיליון  הוא 
הערך הנוכחי הוא 10% לשנה, הרי שהערך הנוכחי 
של תזרימי המזומנים הצפויים משנה 6 עד אינסוף 
 10( הזה  השייר  ערך  את  שקל.  מיליון   10 הוא 
מיליון שקל( יש להוסיף לתזרים של שנה 5 ולהוון 
השנים  של  המזומנים  תזרימי  יתר  עם  יחד  אותו 
1־5. נעיר רק כי בשיטה זו מקובל להניח שיעור 

צמיחה שנתי קבוע הגדול מאפס.
ההיוון  אופק  של  האחרונה  לשנה  להוסיף  ב. 

את השווי בשנה 5 לפי מכפיל ההכנסות המקובל 
בענף. כך למשל, אם ההכנסות בשנה ה־5 הן 6.67 
 ,1.5 הוא  המקובל  ההכנסות  ומכפיל  מיליון שקל 
 10 הוא   5 שנה  בסוף  הסוכנות  של  השייר  ערך 

מיליון שקל. 
את  ההיוון  אופק  של  האחרונה  לשנה  להוסיף  ג. 
השווי הנכסי הנקי, כלומר את מה שהסוכנות תקבל 
אם תמכור את כל נכסיה )תיקי הביטוח שברשותה, 
ציוד, רכבים וכד'( ותחזיר את כל חובותיה )למעשה 
העצמי  להון  שווה  זו  הגדרה  לפי  הנכסי  השווי 
ותשקיע  תחזור  שהסוכנות  בהנחה  הסוכנות(.  של 
ביטוח לאורך כל השנים, כדי להבטיח את  בתיקי 
הכנסותיה, הרי שבסוף שנה 5, השווי הנכסי שלה 
אפשר  ולכן  היום,  שלה  הנכסי  לשווי  דומה  יהיה 
לחשב את השווי הנכסי שלה בשנה 5. למשל, אם 
הערך הכלכלי של תיקי הביטוח של הסוכנות מגיע 
 20 של  התחייבויות  לה  ויש  שקל  מיליון  ל-30 
מיליון שקל, הרי שערך השייר של הסוכנות בסוף 

שנה 5 הוא 10 מיליון שקל.
לסיכום, בכל שלוש השיטות לחישוב ערך השייר 
תוצאה  קיבלנו  ההיוון  אופק  בתום  הסוכנות  של 
במציאות,   .5 שנה  בסוף  שקל  מיליון   10 של  זהה 
סוכנויות  שווי  כמעריך  האינטנסיבי  ומניסיוני 
ביטוח ותיקי ביטוח, השימוש בכל אחת מהשיטות 

הללו מניב בדרך כלל תוצאות שונות לחלוטין.

הכותב הינו יו"ר לשכת מעריכי השווי והאקטוארים 

המתמחה  פנימי"  "שווי  של  והבעלים  הפיננסיים 

במתן ייעוץ כלכלי והערכות שווי

 הדרכים השונות לקביעת ערך השייר 
של סוכנות ביטוח

 האקטואר רועי פולניצר עם המדריך - כך תחזו את הרווחים הצפויים של סוכנות הביטוח ואיך 
קובעים את אופק התחזית < רועי פולניצר 

סוכנות וסוכנים חברי הלשכה,     

בהמשך למכתבי הקודם בנושא פניות לוועדת אתיקה, אני מבקש להבהיר נושאים נוספים 
הקשורים לטיפול הוועדה בנושאים המובאים לפתחה.

הועדה לא תדון בתלונות כנגד סוכנים המעבירים, פונים או לוקחים מסוכן מסוים לקוחות 
שלא כדין, אם לאחר שעבדו עימו או התחזו לסוכן המלין. הוועדה עוסקת בנושאי אתיקה 

בלבד ולא בנושאי מעקב אחר סוכני ביטוח. אני מבין שיש מספר סוכנים שהציפו את הוועדה 
בנושאים מסוג זה - הכתובת לפניות אלה היא משטרת ישראל, בתי המשפט או רשות שוק 

ההון. 

מי שאינו חבר לשכה אין בסמכות הוועדה לדון בעניינו, הוועדה תדון בתלונה של סוכן 
שאינו חבר לשכה רק אם הוא פנה ללשכה בתלונה, חתם על טופס הסכמתו לדיון בוועדה 

ושילם כפי שיקבע מעת לעת לטובת הלשכה.

בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה,     

אבי קנול, יו"ר ועדת אתיקה 

מידע לסוכנים | 

דעה | 
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לא כל נפילה מקימה אחריות
בתביעות על בסיס פקודת הנזיקין נדרש התובע לעמוד במספר תנאים • תביעה שהוגשה 
לבית משפט השלום בקריות מבררת את הצורך בהוכחת האחריות < עו”ד עדי בן אברהם
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המשפט מ ובו  טלפון  מתקבל  לעת,  עת 
האלמותי: "נפלתי...אני רוצה לתבוע". 
במקום  נפל  שמישהו  בגלל  זה  פעם 
ברחוב,  החליק  מישהו  אחרות  בפעמים  העבודה, 

על שפת הבריכה או בכניסה לאולם אירועים.
באותה  להזכיר  שצריך  הדברים  שאחד  אלא 
שצריך  בכלל(  שולי  )לא  פרט  שיש  הוא  נשימה 
לזכור אותו והוא: הצורך בהוכחת האחריות - ועל 

זה אבקש להרחיב השבוע.

שלושה רכיבים
פוליסה,  פי  על  לתביעה  בניגוד  כי  לזכור  יש 
בה מקרה הביטוח מקים את הזכות לפיצוי/שיפוי, 
דרכים  תאונת  בסיס  על  לתביעה  למשל  ובניגוד 
)פלת"ד(, שם אין צורך בהוכחת אחריות - בתביעות 
לעוולת  היתר  בין  הנזיקין,  פקודת  בסיס  על 
במספר  לעמוד  ככלל  התובע  נדרש  הרשלנות, 
המזיק;  רשלנות  - למשל  שהופרה  עוולה  תנאים: 
נזק שנגרם עקב העוולה; קשר סיבתי בין ההפרה 
הרכיבים  שלושת  את  להוכיח  ניתן  לא  אם  לנזק. 

האמורים לא ניתן יהיה לקבל פיצוי מהמזיק. 
בתביעה שהוגשה לבית המשפט השלום בקריות 
טענה התובעת כי בדרכה למקום עבודתה עלתה 
על רכבת בתחנת בנימינה וירדה בתחנת הרצלייה. 
המעבר  לכיוון  התובעת  פנתה  הרצלייה  בתחנת 
התת קרקעי לצד השני של תחנת הרכבת. בעודה 
יורדת במדרגות החליקה התובעת והתגלגלה על 
גרם המדרגות עד המפלס הראשון, וזאת לטענתה 
במדרגות.  ששררו  ולכלוך  מרטיבות  כתוצאה 
התובעת הוסיפה כי נגרמו לה אחוזי נכות באיברי 

גוף שונים.

עדויות מלאות סתירות
הרכבת הכחישה את חבותה וטענה כי התובעת 
רשלנות  כל  ואין  הנטען,  מהאירוע  נפגעה  לא 
בפעילותה. למען הזהירות הגישה הרכבת הודעת 
נגד חברת הניקיון אשר אחראית על  צד שלישי 
התובעת  כי  הוסיפה  אף  הרכבת  התחנה.  ניקיון 
ולכלוך,  רטיבות  עקב  ולא  סחרחורת  עקב  נפלה 
התובעת  סיפרה  למיון  בדרכה  באמבולנס  שכן 

לאחר האירוע כי נפלה עקב סחרחורת ובחילה. 
התובעת הכחישה את הדברים בחקירתה וטענה 
החלקה  עקב  לנפילה  טענה  הדרך  כל  לאורך  כי 

ואין בתיקה הרפואי כל בעיה של סחרחורות.  
התובעת הוסיפה וטענה כי הרכבת היתה צריכה 
להתקין אמצעים נגד החלקה על מדרגות היציאה 
הגשמים  שמי  העובדה  לאור  ביחוד  מהתחנה, 
עוברים  בהן  המדרגות  על  וזורמים  מתנקזים 
נוסעי הרכבת בין הרציפים, או לחילופין היה על 

החלקה,  סכנת  על  התראה  שלטי  להציב  הרכבת 
היתה  התחנה  של  שהרצפה  לעובדה  מעבר  וזאת 

מלוכלכת ורטובה.
סיפר  אשר  בעלה  את  לעדות  הביאה  התובעת 
כי התובעת הודיעה לו שהיא החליקה ברכבת וכן 
והקירוי  מאחר  החליקה  היא  כי  התובעת  ציינה 
של המנהרה בתחנה אינו הרמטי ולכן מי גשמים 
חודרים דרכו, ובמועד מאוחר יותר הרכבת הניחה 

פסים שחורים למניעת החלקה. 
מאידך, הרכבת טענה כי העדויות של התובעת 
היו מלאות סתירות ולא סבירות כלל, ולא הוכח 
דוח  מלוכלכות,  היו  והמדרגות  המעבר  אכן  כי 

שלה  הנפילה  כי  טענה  התובעת  כי  לימד  המיון 
גורם  כל  לעדות  הובא  ולא  סחרחורת  עקב  הינה 
העדה  האמורות,  הסתירות  את  שיסביר  רפואי 
ואף  המדרגות,  של  הלכלוך  למצב  התייחסה  לא 
המים  דליפת  לעניין  התייחסה  לא  התובעת, 

בתקרת המעבר.  

לא הוכחה רשלנות
וראה  העדויות  את  ששמע  לאחר  המשפט  בית 
מגיע  התובע,  ידי  על  הוצגו  אשר  הראיות  את 
רשלנות  כל  הוכיחה  לא  התובעת  כי  למסקנה 
מצד הרכבת אשר מקנה זכות לפיצויי בגין נזקיה 
הרפואיים. בית המשפט אף מדגיש כי המסמכים 
הרפואיים מלמדים על נפילה עקב סחרחורת ואין 
הגורמים  מול  אמת  בזמן  נפילה  על  אמירה  שום 
להבין  היה  ניתן  לא  בה,  טיפלו  אשר  הרפואיים 
קיימת  היתה  האם  האירוע,  במקום  מים  היו  אם 
העדות  גם  מכך  ויתרה  לאו,  אם  מים  של  זרימה 
של העדה שהיתה אמינה, לדעת בית המשפט, לא 
שראתה  העידה  לא  העדה  שכן  לתובעת,  סייעה 
מים זורמים או לא זורמים, והיא לא זכרה דבר זה.
התובעת  אמנם  המשפט,  בית  מסכם  כאמור, 
החליקה ונפלה אך אין לקבוע בכך כי מדובר על 
תוך  להדחות  התביעה  דין  ולכן  הרכבת  רשלנות 

חיוב התובעת בהוצאות. 

הכותב הוא היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
הביטוח

בית המשפט: התובעת לא 
הוכיחה כל רשלנות מצד 
הרכבת אשר מקנה זכות 

לפיצוי בגין נזקיה הרפואיים. 
המסמכים הרפואיים מלמדים 
על נפילה עקב סחרחורת ואין 
שום אמירה על נפילה בזמן 
אמת מול הגורמים הרפואיים 

אשר טיפלו בה
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 מענה לאתגרים כלכליים 
ובריאותיים בצל מגיפה הקורונה

 < סו”ב עמירם חיים

אתגרים מ בצידו  מקיים  הקורונה  שבר 
מחויבים  איתם  ובריאותיים,  כלכליים 
מענה  במתן  להתמודד  הביטוח  סוכני 
חדשני  ממשי,  פיתרון  בדמות  ללקוחותיהם 

ויצירתי. 
נדרשים  המבוטחים  לציבור  מהמענה  כחלק 
חיפוש ומציאת רעיונות חדשים, הצעות משא ומתן 
והפעלת לחץ על חברות הביטוח, במידה הצורך, 
הנגזרות  בעיות  עבור  ללקוחות  מענה  מתן  לשם 
כיוון  על  מצביעות  הנסיבות  הקורונה.  ממגיפת 
הציבורית,  הבריאות  מערכת  קריסת  של  אפשרי 
זו  והרי  הביטוח,  חברות  של  תפקידן  נכנס  וכאן 
להתנהלות  דוגמאות  מספר  כאן  אביא  מהותן. 
נדרשת מול החברות. המלצות אלה עלו על הכתב 
מניסיוני האישי, ומטרתי לחלוק אותן עם ציבור 

סוכני הביטוח.

הצעות אפשריות לחברות הביטוח תמורת 
תשלום פרמיה:

למבוטחים  בריאות  ביטוח  פוליסת  הרחבת 
לעניין  ביטוחי  כיסוי  יתווסף  כאן   - קיימים 
ביצוע בדיקה לגילוי נגיף הקורונה, כאשר במידה 
ואילו  כספי,  החזר  יינתן  לא  שלילית  והבדיקה 
הביטוח  חברת  תישא   - חיובית  הבדיקה  כאשר 
לקבלת  התחייבות  תוך  הקורונה,  בדיקת  בעלות 
תשובה תוך מספר שעות, ובכפוף להפנייה מרופא 

לביצוע הבדיקה.  
כיסוי ביטוחי עבור חיבור חולה למכונת הנשמה 
זה על חברת הביטוח ליצור קשר עם  - במקרה 
בתי החולים הפרטיים להכשרת צוותים רפואיים 
וחולים  בכלל,  קורונה  בחולי  לטיפול  מתאימים 
קשים בפרט )כפי שנעשה בעת הצורך בניתוח(. 

יש לשים לב כי מכשירי החייאה והנשמה קיימים 
בשפע, וביכולתה של חברת הביטוח להשפיע על 
להליך  להירתם  מנת  על  הפרטיים  החולים  בתי 

זה. 
הרחבת סעיף אובדן כושר עבודה - כאשר רכיב 
קיים זה יורחב גם למקרה של א.כ.ע בצל הקורונה. 
מתן כיסוי כנ”ל יש בו להעניק רווחה ושקט נפשי 

למבוטח ולבני משפחתו במצב של א.כ.ע כתוצאה 
מהמחלה, מעל שלושה חודשים. למעשה, במקרים 

קשים תובטח משכורתו של המבוטח. 

התועלת בהיענות להצעות אלו:
עבור חברות הביטוח: הן יזכו בפרמיות חדשות, 
המונשמים  כמות  של  נמוכה  סיכון  רמת  לעומת 

בישראל.
עבור סוכני הביטוח: המוניטין של סוכני הביטוח 
שאת  ביתר  זה  במקרה  לפניהם  ללכת  עלול 
אחראיים,  מקצוע  כבעלי  קרנם  את  ולהעלות 

פתרונות  ולברוא  למצוא  שמוכנים  יצירתיים 
בכח הרצון. יש לזכור כי אנו במצב חדש המצריך 

מחשבה חדשנית ומקורית. 
מציאת פיתרון ומענה לציבור המבוטחים באופן 
מבטחיהם  לשים  המבוטחים  לציבור  יאפשר  זה 
הישירים  הביטוחים  פני  על  הביטוח,  בסוכני 
ציבור  בקרב  יוצר  הביטוח  סוכן  למיניהם; 

הצורך  לעומת  כיסוי  בקניית  צורך  המבוטחים 
במכירתו. 

צורכו  עם  היטב  המתכתב  הולם  פיתרון  מתן 
בוער  שעליו  הלפיד  הינו  המבוטח  של  הייחודי 
המוניטין ותפקידו של סוכן הביטוח. הדומיננטיות 
ביטוחי  כיסוי  להשגת  מביאה  הביטוח  סוכני  של 

ייחודי מחברות הביטוח. 
יוצרים  הקורונה  מגיפה  בצל  החיים  לסיכום, 
חדשים,  ובריאותיים  כלכליים  חברתיים,  מצבים 
ביטוח,  כסוכני  אנו,  אתגרים.  בפנינו  שמציבים 
את  ורחבה  כוללת  לראייה  זו  בתקופה  נדרשים 
לענייניו  הנוגעים  אלו  רק  לא  הלקוח,  צרכי 

הביטוחים, אלא לכלל מצוקותיו הנלוות למצבו.
בחיים  ביטחון  מבקש  המבוטחים  שציבור  נראה 
שלפי שעה אינם יציבים וחסרי ודאות. ביטחון זה 
המותאמים  ביטוחים  בכיסויים  היתר,  בין  נמצא, 
מחויבים  אנו  אשר  אלו,  ייחודיים  למצבים 

להתמודד איתם לראשונה. 
ריכוז טיפים, הנחיות והמלצות להתמודדות עם 
אינו  לעיל,  כמפורט  ללקוחות,  להעברה  המשבר 
מהווה משום עצה משפטית ו/או ייעוץ פרטני אלא 

עצות שימושיות בלבד. 

עמירם  “חיים  משרד  בעל  עו”ד,  הינו  הכותב 
סוכנות לביטוח”

מתן פתרון המתכתב עם צורכיו הייחודיים של המבוטח הוא 
הלפיד שעליו בוער המוניטין ותפקידו של סוכן הביטוח
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
לסוכן ביטוח ליד קניון חולון דרוש/ה  פקיד/ה לחצי 

משרה. התפקיד כולל: שיווק טלפוני,סיוע בעבודת 
המשרד. אפשרי מתמחה  או בעל/ת רישיון. חצי משרה  

,ימים א-ה  .אפשרית  גמישות   בשעות העבודה.טל' 
      skashro@bezeqint.net .03-5032893

לביחד סוכנות לביטוח דרושים אנשי/נשות מכירה 
טלפונית. לעבודה על לקוחת קיימים שעות גמישות, 

תיאור התפקיד: ביצוע שיחות יוצאות ללקוחות 
פוטנציאליים לתיאום פגישות, הכנת הצעות, מתן מענה 

ללקוחות קיימים וכו' עבודה מאתגרת וגמישה, יחסי 
אנוש טובים ורצון להצליח, ליווי צמוד להצלחה שכר 

בסיס + עמלות גבוהות למצליחים דרישות : מוטיבציה 
גבוהה, ניסיון בתיאום פגישות -יתרון, ראש גדול קורות 

חיים יש לשלוח gil@BEYAHAD-INS.COM נייד 
052-4526944 - משה. נייד 052-7703399 - גיל

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.

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
ביחד סוכנות לביטוח גדלה ומעניקה בית ללקוחות 
חדשים. מחפשים בית חם ללקוחות הבית שלכם ? 

רוצים שהלקוחות שלכם יקבלו את הטיפול המסור 
שאתם נתתם להם כל השנים? רוצים שתיק הביטוח 

שלכם יישמר לשנים קדימה? אפשרי לרכוש את תיק 
החיים ולהמשיך לטפל באלמנטרי בלבד או הפוך. אנא 

 פנו אלינו בנייד 052-7703399 או במייל: 
gil@beyahad-ins.com

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 

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערם של חברי הלשכה איריס 

ודורון לדר על פטירת אימם

רחל לדר  ז"ל 
שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצער משפחת נויגבור על 
פטירתו של חבר הלשכה

משה נויגבור  ז"ל 
שלא תדעו עוד צער

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

חברות הביטוח יחויבו להעביר 
מידע לרשות המס הבריטית

רשות המס הבריטית תוכל לדרוש מידע על מבוטחים מחברות הביטוח, באם חוק ר
מגמה  במסגרת  נעשה  הזה  המהלך  סופי.  אישור  יקבל  הבריטי  בפרלמנט  הנידון 

מתחזקת של חילופי מידע בין רשויות המס במדינות רבות.
וחברות אשראי בבריטניה למסור  בנקים  וגם  ביטוח  יחויבו חברות  החוק החדש,  לפי 
מידע על לקוחות אם יידרשו לכך על ידי רשות המס. המהלך הזה יבטל את הצורך לבקש 

אישור על מסירת מידע מבית הדין למיסים כפי שהיה קבוע בחוק עד כה.
תוך  עשירים,  נישומים  של  מצבם  על  מידע  באיסוף  יסייע  החדש  שהחוק  ההערכה 

הסתייעות עם רשויות מס במדינות אחרות.

סוכן ביטוח אמריקאי 
נתבע על השמטת 

סעיף המגפה

וסוכני ג ביטוח  חברות  נגד  בארה”ב  תביעות  ל 
הקורונה.  מגפת  נזקי  על  לפיצוי  ביחס  ביטוח 
 Magna תביעה כזו הוגשה בפילדלפיה על ידי חברת
 Hartford הביטוח  חברת  נגד   Legal Services

.Nottingham Agency וסוכנות הביטוח
לטפל  סירבה  הביטוח  שחברת  נטען  בתביעה 
עבור  דולר  אלף   50 של  בגובה  לפיצוי  בדרישה 
באמצע  הפעילות  השבתת  בשל  שנגרמו  הנזקים 
למדיניות  מנוגדת  ממשלתי  צו  פי  על   2020 מרץ 
חברת הביטוח. מנגד, טוענת המבטחת שהסעיף ביחס 
לנזקים ממגפה, מחלות וצווים של רשויות אזרחיות 
המעניקה  מאגנה,  חברת  הביטוח.  מפוליסת  הוצא 
בגין  פיצויים  לקבל  תובעת  משפטיים,  שירותים 
שיבושים בפעילות, הוצאות ושכר טרחת עורכי דין 

ונזקים שנגרמו.
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לשכת סוכני הביטוח מרכינה את 
ראשה ומשתתפת בצערו של  דידי 

הררי, חבר אמת של הלשכה ושל סוכני 
הביטוח בישראל, במות רעייתו

מירית הררי  ז"ל 
ת.נ.צ.ב.ה.
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