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ביטוח 
ופיננסים

“חברות הביטוח נלחמות בסוכני הביטוח 
שבנו אותן"

כך נשיא הלשכה רוזנפלד בדברים שנשא אתמול בכנס הבריאות ⋅ “קופות החולים לא יכולות למכור 
ביטוחי נסיעות לחו”ל תחת מצג שווא” < רונית מורגנשטרן 

"
קופות החולים רוצות להמשיך ולמכור ביטוחי 
נסיעות לחו”ל תחת מצג השווא בפני הציבור 
הרפואי  התיק  לפי  מבוטח  שהוא  שסבור 
לעסוק  רישיון  לקופות  אין  החולים.  בקופת  שלו 
האחרון  בדוח  קבע  המדינה  מבקר  גם  בביטוח. 
הוא  בריאות  ביטוחי  למכור  שרשאי  שמי  שלו 

כבר  טוענים  שאנחנו  דבר  רישיון,  בעל  רק 
שנים”, אמר נשיא לשכת סוכני הביטוח סו”ב 
ליאור רוזנפלד, בדברים שנשא אתמול בכנס 

הבריאות השנתי של הלשכה. 
הכנס נחל הצלחה גדולה והשתתפו בו מספר 
כ־1,200,  הבריאות,  בענף  סוכנים  של  שיא 
אתר  באמצעות  והן  ישיר  לינק  באמצעות  הן 
ורוה”מ  הביטחון  שר  הלשכה.  של  הפייסבוק 
החליפי בני גנץ בירך את משתתפי הכנס ואת 

עבודת סוכני הביטוח בתקופת הקורונה.
לכך  התייחס  רוזנפלד  הנ”ל,  בדבריו 
עם  החולים  קופות  של  הקיימים  שההסכמים 
חברות הביטוח למכירת ביטוחי נסיעות לחו”ל, 
והקופות מבקשות להמשיך  זו,  פגים בתקופה 
ההסכמים  על  ואולם,  אלה.  ביטוחים  למכור 
יוחל התיקון הנוגע לביטוח בריאות  החדשים 
קבוצתי, שבסעיף 14 בו נקבע כי בעל פוליסה 
מהמבוטחים.  עמילות  דמי  לגבות  יכול  לא 
הממונה ד"ר משה ברקת פרסם ביוני האחרון 

טיוטה לפיה כן יאפשר גביית עמלה אך רק בסך 
5% )לעומת כ־30% בהסכמים הקיימים(.

נשיא הלשכה, שרואיין על ידי מנחת הכנס נטלי 
המתחזים  האתרים  לתופעת  גם  התייחס  רותם, 
באמצעות  זה  בנושא  הלשכה  עבודת  על  וסיפר 
וסגנו  הלשכה  נשיא  מ"מ  בראשות  סוכנים  צוות 
שינה  שמדירה  תופעה  "זו  הורנצ'יק.  ליאור  סו"ב 
מעינינו", אמר רוזנפלד: "מדובר בפרסומים בזויים 
מצגי  ויוצרים  שלטון  בסמלי  משתמשים  שחלקם 
שווא". לדבריו, בפעילות משותפת עם רשות שוק 
ההון יורטו כבר 6 אתרים מתחזים: "הרשות הקימה 
אגרסיבית  בצורה  לטפל  שאמור  אכיפה  מערך 
סוכני  גם  שותפים  מהפרסומים  בחלק  בתופעה. 
ביטוח, שמבטיחים הוזלה של 80% הנחה. נחשפתי 
גם להבטחה של 90% הנחה – עוד מעט הסוכנים 

ישלמו למבוטחים".

נלחמות בסוכנים
גב  על  ביטוח  חברות  של  הישיר  השיווק  לגבי 
ביטוח  "חברות  הלשכה:  נשיא  הדגיש  סוכניהן, 

פעילות  זו  אותן.  שבנו  הביטוח  בסוכני  נלחמות 
שאנחנו רואים אותה בחומרה; יותר מכך – הציבור 
שקיבלו   21 בני  משוחררים  מחיילים  ביטוח  קונה 
הכשרה של כמה ימים. לכן אנחנו מחבקים ומחזקים 

את חברות הביטוח מוטות הסוכנים".
הלשכה  שהעניקה  הסיוע  את  סקר  רוזנפלד 

בתקופת הקורונה הן לציבור המבוטחים, הפרטיים 
והעסקיים, והן לסוכני הביטוח: "סוכני הביטוח הם 
להטבות  דאגנו  להם  גם  קטנים;  עסקים  בעצמם 

והקלות מצד חברות הביטוח".

האשראי  כרטיסי  חברות  לכניסת  בהתייחסו 
מקס וישראכרט לתחום הביטוח, ותביעת הלשכה 
שהוגשה בנושא זה, הדגיש רוזנפלד: "מיצינו את 
משפטית.  לדרך  שפנינו  לפני  האפשרויות  כל 
ב־2 בנובמבר יתקיים הדיון בבית המשפט המחוזי 
לעניינים מנהליים בירושלים, ומקווה שטענותינו 

-שמדובר בעוול לצרכנים שמסרו פרטים למאגר 
בכרטיס  פעילות  לטובת  החברות  של  המידע 
האשראי, ולא כדי למכור להם ביטוחים -  יתקבלו".
מעט  "עוד  הפרטיים,  הסיעוד  ביטוחי  לגבי 
רוזנפלד  סיפר  אלה",  ביטוחים  ללא  שלמה  שנה 
ההון:  שוק  רשות  מול  בנושא  פועלת  שהלשכה 
בנושא,  בשורה  תהיה  הקרובה  שבתקופה  "מקווה 
רובד  באמצעות  הרשות  שהציגה  לפתרון  מעבר 
מהווה  שאינו  החולים,  קופות  ביטוחי  של  נוסף 

פתרון בעצם".
אישיות החדשה,  ביטוח תאונות  פוליסת  בנושא 
אמר   ,2021 בפברואר  לתוקף  להיכנס  שאמורה 
התקבלה  הרשות  מול  בדיונים  כי  הלשכה  נשיא 
"אינני  מהסוגיות:  גדול  בחלק  הלשכה  עמדת 
בה  גם  ונביא  הסופית  מהתוצאה  עדיין  מרוצה 

שינויים נוספים".
בסיום דבריו עדכן כי בקרוב מאוד יעלה קמפיין 
והמדיות  הטלוויזיה  בערוצי  הלשכה  של  פרסומי 
הביטוח  סוכני  "שיעזור למצב את מעמד  השונות 

ופרנסתם".

על הביטוחים הישירים: 
"הציבור קונה ביטוח 
מחיילים משוחררים 

שקיבלו הכשרה קצרה. 
לכן אנחנו מחבקים 
ומחזקים את חברות 

הביטוח מוטות הסוכנים"

רוזנפלד מתוך כנס הבריאות הדיגיטלי | צילום מסך
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 סו"ב מורי לממונה: "שחרר את הפוליסה 
מאחידותה"

יו”ר ועדת הבריאות והסיעוד תקף את הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בנושא 
הרפורמה בביטוחי הבריאות ⋅ לגבי דו”ח מבקר המדינה אמר: “לכותב הדוח אין מושג בנושא 

המדווח” < רונית מורגנשטרן 

"אין הבדל בין עו"ד לסו"ב – שניהם 
מקצועות חיוניים"

בכנס הבריאות של הלשכה התארחו שניים מחברי הכנסת שמביעים באופן קבוע תמיכה בלשכה 
ובסוכנים – ח"כ יעקב אשר וח"כ עודד פורר שדיברו על מעמד הסוכן ורפורמת הבריאות

"
רוב נושא כפל הביטוח הוא תולדה של בורות 
בעיקר, שלא מבדילה בין ביטוח תרופות לבין 
הרחבה או התאמה אישית, שאין הבנה שאפשר 
לרכוש סכום ביטוח למחלות בשתי חברות שונות 
ובעיקר שאין הבנה כי יצרני הכפל הרע בעיקרם 
הם מוקדנים חסרי רישיון שכל מטרתם למכור את 
המוצר אותו הם דוחפים. אותה בורות ששמה על 
כף מאזניים אחת את סוכן הביטוח מרעננה ומבאר 
שבע, שנאמן ללקוחותיו ומכיר אותם אישית ואת 
סוכנויות הענק של הבנקים ושל חברות הביטוח, 
חסרי פנים, הנאמנים רק למחזיקים בהם. מה שווה 
הקביעה המופרכת כי רוב סוכני הביטוח עובדים 
עם חברה אחת או שתיים בלבד. רואים שלכותב 
הדוח אין מושג כלל בנושא המדווח וההוכחה לכך 

באה לידי ביטוי בתוצאות סקר הבריאות".
במילים אלו תקף סו"ב איגור מורי, יו"ר ועדת 
את  הביטוח,  סוכני  בלשכת  והסיעוד  הבריאות 
בכנס  בנאומו  אמר  הדברים  את  המדינה.  מבקר 

הבריאות הדיגיטלי שהתקיים אתמול.

להצלחה”  “מאתגר  הכנס  לכותרת  בהתייחסו 
סקר מורי את האתגרים שניצבו בפני הסוכנים 

בנאומים  השנים  “במהלך  זו:  בשנה 
והרצאות אוזכרה המילה אתגר והפכה 

להיות אולי קצת נדושה. ואז הגיעה 
כי  ראשו.  על  התהפך  והכל  השנה 
הגדול  האתגר  הוא  הנוכחי  המצב 
בשנים  הביטוח  סוכני  של  ביותר 
או  בחל”ת  איש  מיליון  האחרונות. 

באבטלה – זה אתגר; הפסקת הטיסות, 
לאפס  ירידה  ובהתאמה  השמים  סגירת 

מכירות בביטוחי נסיעות לחו”ל – זה אתגר; 
ועם  אתגר.  זה   – טוטאלית  ודאות  חוסר 

זאת, האתגר הזה יהפוך להיות ללא ספק להצלחה 
אדירה של כולנו, אם רק ננהג נכון. לא בכי ונהי, 

אלא ניצול ההזדמנויות בשוק המשתנה”.

צעירה ומעודכנת?
רפורמת  לגבי  ההון  מורי תקף את רשות שוק 

הפוליסה  “אותה  מ־2016:  הבריאות  ביטוחי 
תכופות  תתעדכן  כי  הובטח  שבראשיתה 
ומעודכנת’  תמיד  ‘צעירה  ותהיה 
מאז  מהותי  באופן  השתנתה  לא 
כיסויים  הזה  בזמן  יציאתה. 
חברות  ידי  על  שנכתבים 
המפקח  ידי  על  ולא  הביטוח 
דווקא שופרו והשתבחו. הפתרון 
בנושא הזה בידיו של המפקח – 
מאחידותה  הפוליסה  את  שחרר 
לומר  וללקוחות  החופשי  לשוק  ותן 

את דברם”.
האישיות,  התאונות  ביטוחי  בנושא 
רשות  ידי  על  שנכפה  “השינוי  מורי:  ציין 
האישיות  התאונות  ביטוחי  ענף  על  ההון  שוק 
בינו  שאין  ויומרני  דורסני  הוא  הקרוב  בפברואר 
ובין טובת הציבור ולא כלום. מה לצורך בחידוש 
פעם בשנתיים ובין טובת הציבור? רק הרצון של 

הרשות לפגוע במכירתו”.

"
מאוד הופתעתי מכך שעובדי חברות הביטוח 
הקורונה  בתקופת  חיוניים  כעובדים  הוגדרו 
זו.  מהגדרה  הוחרגו  הביטוח  סוכני  ואילו 
ביטוח שבתקופת  דין לסוכן  עורך  בין  אין הבדל 

הקורונה שניהם מעניקים שירות חיוני לציבור".
יו"ר סיעת ישראל  עודד פורר,  כך לדברי ח"כ 
ביתנו, חבר בוועדת הכספים ויו"ר השדולה למען 
שקיים  בראיון  בכנסת,  ובינוניים  קטנים  עסקים 
עמו העיתונאי יואב אבן, כתב ערוץ 12 לענייני 

בריאות.
זה:  בנושא  פורר  ח"כ  הוסיף  עוד 
שמאשרים  אבסורד  קצת  "זה 
התקהלויות של עד 10 אנשים, אבל 
לקבל  ביטוח  לסוכן  מאפשרים  לא 
צריך  אני  אם  מה  במשרדו;  לקוחות 

שירות מסוכן הביטוח שלי? יש חובות 
נמצא  הוא  אם  רק  יכול למלא  שהסוכן 
במשרד ולא יכול לטפל בכל דבר ב'זום' 

גמזו,  לד"ר  בעצמי  אמרתי  בטלפון.  או 
שצריך לחבר את חברי קבינט הקורונה 

לשטח".

כשל של 4 שנים
בהתייחסו לרפורמת ביטוחי הבריאות 

מ־2016 ולעובדה שהציבור מחויב לפנות 
רק לרופאים שבהסדר בכל חברה, אמר: "זו 
תפיסה פסולה. מערכת הבריאות הציבורית 

טובה אבל יכולה להשתפר רק אם יש לצדה 
מערכת פרטית שמושכת אותה קדימה.

שנים",   4 שנמשך  כשל  פה  "יש 
מאפשרים  שלא  בכך  "גם  הדגיש, 
הרופא  את  לבחור  באמת  למבוטח 
פוליסת  בחידוש  וגם  רוצה,  שהוא 
ועדת  כחבר  שנתיים.  כל  ניתוחים 
בנושא  דיון  שיתקיים  אדאג  הכספים, 
וזה  הרגולציה  את  להפחית  צריך  בוועדה. 

שצריך  ההסדרים  בחוק  הדברים  אחד 
לעסוק בו".

עובד חיוני
ומשפט  חוקה  חוק  ועדת  יו"ר 
)יהדות  אשר  יעקב  ח"כ  בכנסת 
הוא  כי  והדגיש  התראיין  התורה( 
ראשי  עם  הדוק  בקשר  נמצאים  וחבריו 
לשכת סוכני הביטוח: "עזרנו להם הרבה 
מאוד במקרים רבים, עוד מימי הממונה הקודמת".
לשאלת המראיין לגבי סוגיית הרופאים שבהסדר 
אשר:  ח"כ  אמר   ,2016 של  הרפורמה  במסגרת 
"אינני מכיר את הסוגיה; זה לא עלה על סדר היום. 

נבדוק, ואם צריך לאזן דברים נדאג לכך".
לגבי סוגיית מעמדם של סוכני הביטוח בתקופת 
הקורונה אמר ח"כ אשר: "נלחמנו עבור הגדרתם 
צלח  לא  זה  החקיקה.  במסגרת  חיוניים  כעובדים 
בשבוע שעבר. זה הולך להצליח בימים הקרובים".

 מורי | צילום: 
גיא קרן

פורר | צילום 
מסך מתור אתר 

ישראל ביתנו

אשר | צילום 
באדיבות הלשכה
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דירוג הסוכנים: מנורה מבטחים היא 
החברה המצטיינת בתחום הבריאות

בכנס הבריאות הדיגיטלי שנערך אתמול הוצג סקר שביעות רצון הסוכנים מחברות ביטוחי הבריאות 
⋅ הראל מובילה בשירות לסוכן, איילון הכי הוגנת בעמלות ⋅ פספורטכארד במקום הראשון בנסיעות 

לחו"ל < רונית מורגנשטרן 

לשכת ע של  הרצון  שביעות  סקר  פי  ל 
הבריאות  ביטוחי  בתחום  ביטוח  סוכני 
שנחשף אתמול בכנס הבריאות השנתי, 

מנורה מבטחים היא החברה המצטיינת.
הציון  עם  הראשון  במקום  דורגה  מנורה 
הראל  דורגו:  אחריה   .)5 )מתוך   3.3 המשוקלל 
)3.28(, כלל )3.21(, איילון )3.18( ובמקום האחרון 

הפניקס )3.02(.
הוגנות  בחמישה מדדים:  דורגה ראשונה  מנורה 
סילוק תביעות )3.8(, ערך מוסף/ייחודיות במוצרי 
 ,)3.8( החברה  עובדי/מנהלי  זמינות   ,)3.8( החברה 
בעמלות  והוגנות   )4( ההסדר  רופאי  רשימת  היקף 

מדדים:  בשלושה  ראשונה  דורגה  הראל   .)3.6(
 )3.9( בתביעות  טיפול  זמן   ,)3.9( לסוכן  שירות 
והוגנות סילוק תביעות )3.8(. איילון הצטיינה בשני 
החברה  והימנעות   )3.6( בעמלות  הוגנות  מדדים: 
מתחרות בסוכן )4.1(. מגדל לא הצטיינה באף מדד 
והגיע למקום הלפני אחרון בדירוג הכולל. הפניקס 
האחרון  במקום  דורגה  בסקר,  אחרונה  שדורגה 
בארבעה מדדים: הוגנות סילוק תביעות )3.4(, היקף 
רשימת רופאי ההסדר )3.6(, הוגנות בעמלות )3.2( 

והימנעות החברה מתחרות )2(.
 612 כלל  שריד,  מכון  ידי  על  שבוצע  הסקר, 
מדידת  לצורך  קריטריונים   10 ובחן  סוכנים 
של  השירות  מאיכות  הסוכנים  רצון  שביעות 
סילוק  הוגנות  לסוכן,  שירות  הביטוח:  חברות 

הדרכות,  בתביעות, תכנית  טיפול  זמן  תביעות, 
הוגנות העמלות, מערך החיתום בחברה, זמינות 
עובדי/מנהלי החברה, הימנעות החברה מתחרות 
והערך  ההסדר  רופאי  רשימת  היקף  הסוכן,  עם 
המוסף/ייחודיות במוצרי החברה. שקלול חשיבות 

הפרמטרים נעשה לפי דירוג הסוכנים.
המרכיבים  חשיבות  דירוג  תוצאות  פי  על 
המרכיב  הביטוח:  חברות  מול  הסוכן  בעבודת 
השירות  הוא  הביטוח  לסוכני  ביותר  החשוב 
זמן   ,)7( תביעות  בסילוק  הוגנות  ולאחריו   )7.3(
טיפול בתביעות )6.7(, הימנעות מתחרות בסוכן 
עובדי  זמינות   ,)6( ישירה  פעילות  באמצעות 

ומנהלי החברה )5.8(, מערך חיתום החברה )5.7(, 
הוגנות העמלות )5.6(, ייחודיות במוצרי החברה 
 )4.5( בחברה  רופאי ההסדר  היקף רשימת   ,)4.9(

ותכנית ההדרכות והעדכונים )4.1(.

גם חברות השירות 
מהסקר עולה כי 88% מהסוכנים משווקים ביטוח 
הן  העיקריות  החברות  כאשר  לחו"ל,  נסיעות 
פספורטכארד )86%( והראל )66%(. פספורטכארד 
הצטיינה זו שנה שנייה ברציפות בשביעות הרצון 

בתחום )4.4( ובמקום האחרון כלל )3.8(.
השירות:  חברות  גם  לראשונה  נמדדו  השנה 
הגיעה  הרצון  שביעות  במדד  הראשון  למקום 

חברת מדיקר )3.5( ובמקום האחרון נטלי )2.9(.
בנוגע  חברה,  בכל  המצטיינים  המחוזות  דירוג 
לשירות לסוכנים וללקוחותיהם בביטוח בריאות: 
מנורה – מחוז חיפה )4.7(; הראל – מחוז ירושלים 
)4.87(; הפניקס – אשכול הדרים )4.95(; כלל – 
ירושלים  –מחוז  מגדל   ;)4.7( והצפון  חיפה  מחוז 

)4.67(; איילון – מחוז ירושלים )4.85(.

"שמחים וגאים"
תחום  ומנהלת  למנכ"ל  משנה  קרמר,  אורית 
ביטוחי בריאות במנורה מבטחים, מסרה בתגובה 
וגאים  "אנו שמחים  הראשון:  במקום  הזכייה  על 
לזכות שוב במקום הראשון בסקר שביעות הרצון 
של לשכת סוכני הביטוח. אנו רואים ערך בעיסוק 
בביטוחי הבריאות ומרגישים שזוהי זכות לעזור 

למבוטחינו ברגע האמת.
לילות  עושים  הבריאות  תחום  ועובדי  "מנהלי 
הראשונה.  מהמעלה  שירות  לתת  בכדי  כימים 
זו, בה נכפה עלינו ריחוק  גם בתקופה מאתגרת 
חברתי, אנו ממשיכים להיות זמינים בכל המדיות 
ומאמינים שלצד פתרונות דיגיטליים חשוב שיש 

עם מי לדבר.
גם  אמון  בנו  שהביעו  הסוכנים  לכל  "תודה 
ולסוכנים  תמיד,  בשבילכם  פה  אנחנו  השנה, 
שעדיין לא עובדים עם מנורה, אני קוראת לכם 

לבוא ולהצטרף למשפחת מנורה מבטחים".
סו"ב ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח 
הבריאות  "ביטוחי  הסקר:  לפרסום  בהמשך  אמר 
הינם בעלי משמעויות קריטיות במיוחד בתקופה 
זו של מגפה עולמית המתפתחת ממשבר רפואי 
לנו  מציבה  זו  ותיירותי. תקופה  כלכלי  למשבר 
גמישות,  להפגין  נדרשים  אנו  שבו  עצום  אתגר 
חשיבותו  מהירה.  הסתגלות  ויכולת  יצירתיות 
של הסוכן שיכול לכוון, לסייע להתאים ביטוחים 

ולצמצם עלויות חשובה יותר מתמיד". 
סו"ב איגור מורי, יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד 
בלשכה אמר: "בניגוד לטענה הרווחת שרב סוכני 
וזה אינו משרת  הביטוח עובדים עם חברה אחת 
את טובת הציבור, הרי שהסקר מוכיח בדיוק את 
ההיפך, הרוב המכריע של סוכני הביטוח עובדים 
עם מגוון חברות בהתאם לתחומים והמוצרים של 
כל חברה וצורכי הלקוח. במיוחד בשנה מאתגרת 
כזו, הגיוון הוא קריטי על מנת לעשות התאמה 
המהירים  ולשינויים  הלקוחות  לצורכי  אישית 

בעולם הביטוח". 

Saridמקור: לשכת סוכני הביטוח ו־



תודה על האמון

מנורה מבטחים מודה לסוכני הביטוח
על הזכייה במקום הראשון

בסקר שביעות רצון של לשכת סוכני הביטוח
בתחום ביטוחי בריאות וסיעוד, בפעם השישית

וגם על הזכייה במקום הראשון בפרמטרים הבאים:

הוגנות העמלות

זמינות עובדי
ומנהלי החברה

היקף רשימת רופאי
ההסדר של החברה

הוגנות סילוק תביעות

ערך מוסף / ייחודיות 
במוצרי החברה

מודעת עמוד

גאים
להוביל
בתחום

הבריאות!
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דוח מבקר המדינה קובע: "רשות שוק ההון 
אינה מבצעת די הצורך ניתוחים מהותיים" 

"הרשות לא בחנה באופן מלא את מידת ההצלחה של רפורמת 2016; שליש מהפרמיות 
משולמות בעמלות לסוכנים" ⋅ הלשכה בתגובה: "מסקנות מוטות"< רונית מורגנשטרן

בריאות | 

לביטוחים ס ששולמו  הפרמיות  כום 
המסחריים ולביטוחי קופות החולים בשנת 
2018 עמד על 11 מיליארד שקל, לעומת 
מהמבוטחים  מ־90%  יותר   .2009 בשנת  מיליארד   6
בתוכניות  גם  חברים  מסחריים  בריאות  בביטוחי 
ביטוחי קופות החולים. כך עולה מדוח מבקר המדינה, 
מתניהו אנגלמן, לאסדרת ביטוחי הבריאות בישראל, 

שבחן את התחום בשנת 2018.
עלייה  היתה   2018 בשנת  כי  מהדוח  עולה  עוד 
בריאות  ביטוחי  בנושא  התלונות  במספר   82% של 

שטיפלה בהן רשות שוק ההון לעומת 2017.
ביטוחי  המשווקות  הביטוח  מסוכנויות   63.7%
יותר מ־90% מהעמלות  בריאות קיבלו בשנת 2018 
בגין מכירת ביטוחי בריאות משתי חברות ביטוח לכל 

היותר.

שיעור החזר נמוך
הנתונים שאינו  בסיס  "עקב  כי  קובע המבקר  עוד 
הצורך  די  מבצעת  אינה  ההון  שוק  רשות  מלא, 
אין  לדוגמה,  המאסדר.  לעבודת  מהותיים  ניתוחים 
לרשות מידע מלא בדבר היקף כפל הביטוח והחפיפה 
עם תוכניות השב"ן וכן מידע על מידת האפקטיביות 

של צעדיה".
בפוליסות  ההחזר  שיעור  כי  עלה  מהדו"ח 
הקבוצתיות הוא יותר מכפול מזה שבפוליסות הפרט 
)87% לעומת 39% בממוצע לשנים 2009־2018(. אף 
שהרשות זיהתה את שיעור ההחזר הנמוך בפוליסות 
הפרט ככשל מרכזי בתחום, אין בידה בחינה כמותית 
ובהם  זה,  לפער  הגורמים  של   )2012 שנת  )לאחר 

הסכומים העודפים שהצטברו בחברות הביטוח.
את  מלא  באופן  בחנה  לא  הרשות  כי  נמצא  עוד 

מידת ההצלחה של רפורמת 2016.  
נתון נוסף שנבדק הוא זמן הטיפול בתלונות. תהליך 
הטיפול בתלונות שנמצאו מוצדקות על ידי הרשות 
כ־290  נמשך   2018 בשנת  הבריאות  ביטוחי  בתחום 
ימים. "משך טיפול בפרק זמן זה עלול לפגוע במידת 
נוסף על כך, מאחר  האמון שהציבור רוחש לרשות. 
שמרבית התלונות מטופלות על ידי הצוות המינהלי 
ברשות, וכי רק מיעוטן )כ־8.7%( נקבעו כמוצדקות או 
בלתי מוצדקות על ידי הגורמים המקצועיים ברשות 
- הפקת תועלת בראייה מערכתית של כלל התלונות 

אינה מתבצעת באופן מיטבי", נטען בביקורת.  
המבקר ממליץ גם לרשות לפעול בנושא סוכנויות 
הביטוח,  חברות  שבבעלות  הגדולות  הביטוח 

המחזיקות בנתח שוק גדול. 

ריכוזיות בחלוקת העמלות
בענף  הביטוח  סוכני  של  לחלקם  מתייחס  הדוח 
ביטוח הבריאות וטוען כי "במהלך השנים 2013־2018 
השיעור הממוצע של העמלות הישירות המשולמות 
על  עמד  רפואיות  הוצאות  בענף  פרט  ביטוחי  בגין 
לערך  ארבעה  ּפי  גבוה  שיעור   ,32.4% עד   28.6%
קבוצתיים.  בביטוחים  הממוצע  העמלות  משיעור 
בענף  שהמבוטחים  מהפרמיות  כשליש  כי  "נמצא 
לחברות  שילמו  פרט  בביטוחי  רפואיות  הוצאות 
הביטוח הועברו לסוכני הביטוח כעמלה, דבר המשפיע 

אף על שיעור ההחזר למבוטחים", טוען המבקר.
של  העמלות  בחלוקת  ריכוזיות  נמצאה  בביקורת 
חברות הביטוח לסוכנויות, כאשר בשנים 2017־2018 
חלה עלייה בריכוזיות בחלוקת ההכנסות של סוכנויות 
סוכנויות   15 קיבלו   2018 בשנת  מעמלות.  הביטוח 
כ־40% מכלל העמלות בתחום, ו־130 סוכנויות קיבלו 
סוכנויות  כ־1,500  מתוך  והכול  מהעמלות,  כ־70% 

ביטוח הפועלות בתחום".
"בנושא  בתגובה:  נמסר  הביטוח  סוכני  מלשכת 
שאין  היא  הלשכה  עמדת   - הבריאותיים  הביטוחים 
בחוק  מעוגנים  כבר  והדברים  היות  בהסדרה  צורך 
חוזה הביטוח שאינו מבחין בין ענפים שונים ומייצב 
את מעמדו של סוכן הביטוח מבלי שנדרש לחקיקה 

נפרדת פרטנית וענפית.
המסקנות  בדוח,  שעלה  העמלות  חלוקת  "לעניין 
סוכנים  בין  פיצול  העדר  עקב  מוטות  המתוארות 

לבין  ביטוח  חברות  מגוון  מול  שעובדים  עצמאיים 
ומן הסתם  סוכנויות שהינן בבעלות חברות הביטוח 
פועלות באופן שעיקר התוצרת מופנית לחברת האם. 
התוצאות  הסוכנויות  סוגי  שני  בין  להפריד  מבלי 
ואינן משקפות את המצב לאשורו. הסוכנות  מוטות 
בבעלות מטות את הכף באופן יישיר ביחס לחלוקת 
המצב  על  אמת  תמונת  לקבל  בכדי  ולכן  העמלות 
סוכנויות ענק אלו מבחינת מבנה  יש לנטרל  בשוק 

חלוקת העמלות".
לשנים  מתייחס  "הדוח  כי  הלשכה  טוענת  עוד 
הדברים  של  המכריע  רובם  הסתם  ומן  2015־2018 
כבר תוקן במהלך השנים בין אם בהתערבות הרשות 

או מעצם השינויים שחלו בענף".
מרשות שוק ההון נמסר בתגובה: "המלצות מבקר 
המדינה בדוח עולות בקנה אחד עם מדיניות רשות 
שוק ההון בשנתיים האחרונות. חשוב לציין כי הדוח 
מתייחס לשנים 2015־2018, וכי טרם פרסום הדוח, 
כגון  בו  המועלים  נושאים  מספר  הרשות  הסדירה 
מענה  ומתן  הציבור  בפניות  הטיפול  מערך  שינוי 
פרסמה  הרשות  בנוסף,  הביטוחים.  כפל  בסוגיית 
לאחרונה הוראות ממונה וזאת כחלק מקידום רפורמת 
השקיפות  את  להגביר  במטרה  האובייקטיבי  הסוכן 
בשוק ולצמצם את ניגודי העניינים בתחומי ההפצה, 
כך שהמתווכים יפעלו בשקיפות לטובת המבוטחים, 
ללא הטיה כלפי חברה כזו או אחרת במטרה לסייע 
למבוטחים לבחור בצורה מושכלת ובהתאם לצרכיהם, 

את הביטוחים המתאימים להם ביותר".

עמלות ששולמו ביחס לפרמיות

מקור: דוחות שנתיים של רשות שוק ההון, בעיבוד משרד מבקר המדינה



ביטוחי נסיעות לחו"ל
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פנסיה | 

פנסיה 2025: תכנית הרשות לדיגיטציה 
מלאה של הענף יוצאת לדרך

במסמך התייעצות שפרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פורטו עיקרי התכנית ⋅ 
בלשכה מדגישים היבטים נוספים שהיא צריכה לכלול <  רונית מורגנשטרן

פרסמה ר וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  שות 
תכנית  לגבי  השוק  עם  התייעצות  מסמך 
דיגיטל   100% שמטרתה   "2025 "פנסיה 
שיפור  דרמטי,  תהליכים  קיצור  הפנסיה,  בענף 
העברת הכספים מהמעסיקים ובין הקופות עצמן, 
הקלות על המעסיקים והעמיתים, ייעול המסלקה 

ועוד.
מלאה  דיגיטלית  תשתית  על  ממליצה  הרשות 
ממועד  החל  בתהליך  המעורבים  הגורמים  לכלל 
קליטת העובד במקום העבודה, דרך הליך הייעוץ 
לראשונה  הכספים  העברת  למועד  ועד  הפנסיוני 

לחשבון העובד בגוף המוסדי. 
לכך  להביא  הרשות  בכוונת  היתר,  בין 
יקוצרו  הפנסיוני  בענף  מרכזיים  שתהליכים 
משמעותית, בעיקר באמצעות העברתם לדיגיטל: 
תתקצר  פנסיה  לקרן  הצטרפות  פעולות  השלמת 
על  מידע  קבלת  זמן  מיידי;  לאישור  ימים  מ־14 
תיק הנכסים יקוצר משלושה ימים לשלוש שעות; 
מועד עדכניות המידע ישונה מעד 45 ימים לשני 
מ־14  יקוצר  אישיים  פרטים  עדכון  עסקים;  ימי 

ימים לשלושה ימים.

ללא צורך בטפסים
שלב ההצטרפות לקופת גמל וקרן פנסיה יבוצע 
בטפסים,  צורך  ללא  ממוכן  ממשק  באמצעות 

ועד העברת מידע באופן ממוכן מבעל 
ההפקדות  ביצוע  למעסיק לשם  רישיון 

באופן שוטף לקופת הגמל של העובד. 
על  דגש  מושם  ההפקדות  בשלב 
הפקדת  על  ממוכן  דיווח  העברת 
העברות  גם  גמל;  לקופת  תשלומים 
כספים בין קופות הגמל יהיו דיגיטליות 

ויתבססו על תפיסה מערכתית.

היבטים נוספים
יו"ר  פז,  אייל  סו"ב  מסר  בתגובה 
בכל  "כמו  בלשכה:  הפנסיונית  הוועדה 

ענף, ישנם חששות טבעיים מתהליכים דיגיטליים 
אשר אמורים להחליף חלק רב מפעולות הנעשות 
הגורמים  כמות  הפנסיוני  בעולם  האדם.  ידי  על 
רב  הוא  כיום  לתהליכים  השותפות  והמערכות 
על  לתחרות  וחסם  תפעולי  אתגר  ויוצר  ומגוון, 
ניהול הפורטפוליו הפנסיוני והפיננסי של הלקוח. 
כבר היום, לאחר כניסתה של המסלקה, אנו עדים 
כיצד הטכנולוגיה והנגשת המידע מאפשרת לנו, 
בשחקנים  להתחרות  הפנסיוני,  הרישיון  בעלי 

גדולים בהרבה אשר עד לא מזמן היתה 
בזירת  טכנולוגית  עליונות  להם 

המעסיקים.
"יחד עם זאת ראוי להדגיש 
אשר  היבטים  מספר 
בחזון  ביטוי  לקבל  צריכים 
הפנסיוני  בענף  הטכנולוגי 
ועתיד  מיליארדים  המגלגל 
וביצוע  כספים  ניוד  לאפשר 

שינויים ב'לחיצת כפתור':
"איכות המידע – המידע הנמצא 
פעולה  או  החלטה  כל  בבסיס 
עדיפות  בסדר  להימצא  צריך 
תיעדוף  לקבל  וצריך  עליון 

אונליין  דיווח  פיקוח,  הכולל  העבודה  בתוכנית 
במידע  טעויות  לתיקון  תגובה  זמני  והגדרת 
המתגלות בשרשרת ההפצה. כיום רבים מהסוכנים 
להיזהר,  למדו  הפנסיוני  בתחום  העוסקים 
להם  המוצגים  מהנתונים  המעטה,  בלשון  וזאת 
באמצעות המסלקה ואשר הודות לניסיונם יודעים 
לבצע  האמורה  במערכת  ולתקנם.  לזהותם  כיצד 
פעולות בעלות השלכה מרחיקת לכת על החוסך, 
יש להטמיע בדיקות אשר יבצעו מעקב לא רק על 
חוסר במידע אלא גם רכיבי בינה מלאכותית אשר 
יסייעו באיתור בעיות מהימנות ויתריעו על כך. 

איכות  את  שימדדו  פרמטרים  לקבוע  יש  בנוסף, 
המידע המועבר מהגופים המוסדיים.

כצינור  משמשת  המסלקה  כיום   – "ריכוזיות 
מתן  לצורך  הפנסיוני  המידע  להעברת  המרכזי 
היא  הטכנולוגי,  לחזון  בהתאם  וליווי.  שירות 
בין  פעולות  לביצוע  גם  הבלעדי  כספק  תהפוך 
יוצר  זה  מצב  הפנסיה.  בשוק  והשחקנים  הגופים 
המופעלת  אחת  מערכת  ביכולת  מוחלטת  תלות 
 Down Time בידי חברה מסחרית לתפקד ללא

לעדכון  נדרשת  המערכת  כאשר  גם 
כלשהו. הסיכון וההשלכות להשבתת 
שהיא  סיבה  מכל  כזו  מערכת 
אדיר  להפסד  לגרום  עלול 
עבור  שקלים  מיליוני  של 
המכרז  בשוק.  הגורמים  כל 
להמשך הפעלת מסלקה צריך 
אחד  משחקן  ליותר  לאפשר 
ולייצר  הזאת  בזירה  לפעול 
תחרות אך בעיקר פיזור סיכונים 

ואלטרנטיבה לשחקנים בשוק. 
כל  על  ישלם  מי   – "עלויות 
שאני  התשובה  לרוב  הזה?  הטוב 
מקבל היא שהשחקנים המרוויחים 
בעלויות.  יישאו  הפנסיוני  בשוק  מהפעילות 
באמצעות  להתייעלות  הברור  הכיוון  למרות 
עלויות  אחרת.  מוכיחה  המציאות  טכנולוגיה, 
יום  של  בסופו  ופיתוחה,  תפעולה  כמו  המסלקה 
המובילה  תחרות  מחד,  הציבור.  על  מושתתת 
להקטנה בדמי ניהול ובמרווחי ההכנסות לעוסקים 
עצמאים  שכירים,  ומאידך,  והתייעלות,  בתחום 
יותר עבור שימוש במערכת  ומעסיקים משלמים 
שמשרד האוצר אמון על הקמתה לטובת האזרחים 
כמות  על  מסתכלים  כאשר  המיסים.  משלמי 
הבקשות למידע והפעולות הצפויות להתבצע על 
ידי הציבור מדובר בסכומים גבוהים ויש 

לפעול להוזלת העלויות.
ההון  שוק  רשות   – "טכנולוגיה 
בתחומים  טכנולוגים  מיזמים  מקדמת 
רבים. הענף הפנסיוני הוא חלק בפאזל 
חוברים  אליו  טווח,  ארוך  תכנון  של 
מוצרים נוספים בתחום הפיננסי ועולם 
של  וניהול  בשילוב  הצורך  הסיכונים. 
פיננסים  לצד  פנסיונים  מכשירים 
ויהיה  ויגבר  ילך  משלימים  ומוצרים 
ההוצאות  מניהול  נפרד  בלתי  חלק 
רישיון  בעלי  כך,  בתוך  בית.  בכל 
יצטרכו  זמן  וליווי לאורך  יתמקדו בשירות  אשר 
נגישות  ללקוחותיהם  מאפשרים  אשר  כלים 
ההון  בשוק  הגופים  מכל  ושוטף  עדכני  למידע 
והפנסיה, ולבצע פעולות בקלות וביעילות מתוך 
צריך  בהחלט  האחיד  הפרוטוקול  אפליקציות. 
לשקף אפשרות קלה ומהירה למפתחים חיצוניים 
לצורך התממשקות חיצונית, למשל עם מערכות 
מסכם  ועוד",  לניהול  אפליקציות  לסוכן,  מידע 

סו"ב פז.

סו"ב פז. "כמות המערכות השותפות 
לתהליכים כיום הוא רב ומגוון" 

קיצור לוחות זמנים לביצוע פעולות

⋅ קבלת המידע על תיק הנכסים: מ־3 ימים ל־3 שעות
⋅ מועד נכונות המידע: מעד 45 ימים ל־2 ימי עסקים

⋅ השלמת פעולות הצטרפות: מ־14 ימים לאישור מיידי
⋅ עדכון פרטים אישיים: מ־14 ימים ל־3 ימים
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 בין הטובות: מערכת הפנסיה בישראל 
דורגה במקום השלישי בעולם

כך על פי סקר שנערך על ידי Mercer, מגופי הייעוץ המובילים בעולם ⋅ ישראל מדורגת אחרי הולנד 
ודנמרק לפי קריטריונים של אפקטיביות המערכת, שימור יתרונותיה לעתיד ואמון במערכת

< רונית מורגנשטרן

וף ההשקעות Mercer, פרסם את תוצאות ג
 .2020 לשנת  העולמי  הפנסיה  מדד  סקר 
בסקר  לראשונה  נכללת  ישראל  השנה, 
שונות  במדינות  פנסיה  מערכות   39 בין  המשווה 

ומכסה כמעט שני שלישים מאוכלוסיית העולם. 
על פי תוצאות הסקר, מערכת הפנסיה בישראל 
דורגה במקום השלישי, מיד אחרי הולנד ודנמרק, 
כגון  בעולם  אחרות  מדינות  מקדימה  היא  כאשר 

ארה"ב, בריטניה, גרמניה, סינגפור ועוד. 
הדירוג הגבוה ממנו נהנית ישראל נובע מיכולתה 
עבור  קיימא  ברי  יתרונות  לספק  המערכת  של 
החוסכים, לצד רגולציה חזקה והגנה על החוסכים. 
בישראל  השונים  והרגולטורים  האכיפה  מערכת 
קיבלו ציונים גבוהים על הפיקוח ההדוק וההנחיות 

בנוגע למסירת מידע ושקיפות. 
עוד עלה מהסקר כי רמת המינימום להפרשה לקרן 
שנבדקו,  למדינות  יחסית  גבוהה  בישראל  פנסיה 
עומד  העובדת  מהאוכלוסייה  החוסכים  וששיעור 
על כמעט 80% עם השתתפות גבוהה יחסית בכוח 

העבודה בגילים מבוגרים יותר.
במערכת  לשיפור  המלצות  גם  מציג  הדו"ח 
הפנסיה בישראל. ההצעה לשיפור מתמקדת בשני 
כאחוז  החוב הממשלתי  הקטנת  עיקריים:  היבטים 

ויצירת  הפנסיה  בקרנות  מהתמ"ג 
של  במקרה  נוספים  הגנה  מנגנוני 
ניהול כושל מצד הגופים המנהלים.

שלושה מדדי משנה
 Mercer חברת  ע"י  נערך  המדד 
הייעוץ  מגופי  לאחד  נחשבת  אשר 
וניהול הנכסים מהגדולים והמובילים 
בעולם עם 17 טריליון דולר נכסים 
מנוהלים ומיועצים, 25 אלף עובדים 
אשר  מדינות  ב־130  ונוכחות 
וגופים  ממשלות  בעיקר  משרתים 
החברה  העולם.  ברחבי  מוסדיים 
נסחרת ב־NYSE לפי שווי שוק של 
58 מיליארד דולר )MMC( והכנסות 

של כ־17 מיליארד דולר בשנה.
שניתן  ציון  ידי  על  חושב  המדד 
לכל מערכת פנסיה בכל מדינה על 
בסיס 50 שאלות שונות, תוך שקלול 
המשקף את חשיבותן. השאלות רוכזו 
סביב שלושה מדדי משנה עיקריים: 
נאותות - אילו יתרונות יכול האזרח 
הפנסיה  ממערכת  לקבל  לצפות 

יכולה  המערכת  האם   - קיימות  שלו;  במדינה 
להמשיך לשמר את היתרונות הללו בעתיד; אמון 

במערכת - האם ניתן לסמוך על המערכת.

חוזקות וחולשות
"אני מברכת את ישראל על הופעתה הראשונה 
המקומות  משלושת  לאחד  והגעתה  בסקר 

הסקר  מן  שעולות  החזקות  התוצאות  הראשונים. 
פיונה  מסרה  ישראל",  אזרחי  לכלל  יועילו 
ב־ הצומחים  השווקים  על  האחראית  דנסייר, 
כי  ביתר שאת  הראה  הקורונה  "משבר   .Mercer
על הממשלות לבחון את נקודות החוזק והחולשה 
של מערכותיהן כדי להבטיח תוצאות טובות יותר 
יכולה  לטווח הארוך לפנסיונרים. ישראל בהחלט 
הגבוה  מהמיקום  מעודדת  להיות 
יש  אך תמיד  המדינות  בדרוג  שלה 

מקום לשיפור".
דש  מיטב  מנכ"ל  קבסה,  איציק 
של  השותף  גלובליים,  שווקים 
"אנחנו  מסר:  בישראל,   Mercer
צירופה  על   Mercerל־ מודים 
ועל  העולמי  לדירוג  ישראל  של 
במתן  המקצוע  אנשי  של  תמיכתם 
פתרונות השקעה לגופים המוסדיים 
המבניות  הרפורמות  בישראל. 
בתחום  האחרונות  בשנים  שנעשו 
חוק  לרבות  הפנסיוני,  החיסכון 
פנסיה חובה, פנסיית ברירת מחדל, 
פנסיית חובה לעצמאים ועוד, תמכו 
בישראל  הפנסיה  שמערכת  בכך 
המקומות  משלושת  באחד  דורגה 
דש  במיטב  אנחנו  הראשונים. 
להביא  במטרה  לפעול  ממשיכים 
גלובליים  השקעה  גופי  לישראל 
את  ולחשוף  הראשונה  מהשורה 
לפתרונות  המקומיים  המשקיעים 

השקעה מובילים".

דנסייר וקבסה. מברכים על כך שישראל נכנסה לדירוג | צילומים: יח"צ
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אוסטרליה 
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נורבגיה 
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ניו זילנד 

82.6

81.4

74.7

74.2

 72.9
 

 71.2
 

 71.2

 71.2
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תוצאות 2020
ציון משוקללנאותות קיימות אמון



סוכנים יקרים,
ביטוח מחלות קשות חדש ומשופר,

שיעניק למבוטחים שלנו את הביטחון לו הם זקוקים ברגעים הכי קשים. 

לראשונה בהפניקס,
אין עוד רשימות וקבוצות,

כל המחלות ברשימה 
אחת.  

בטוח
בלי קבוצות

א

הביטוח שלנו מלווה את המבוטחים 
למשך כל תקופת הביטוח. דבר המאפשר 

להגיש מספר בלתי מוגבל של תביעות, 
בהתאם לתנאי התכנית.

בטוח
עד תום הביטוח

א

ביטלנו את
ימי השרידות 

למחלות נבחרות

בטוח
בלי ימי שרידות

ל-33 מחלות

א

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

לסרטון הדרכה על המוצר <<רוצים לדעת יותר?  <<

לראשונה בישראל!
הביטוח הכי בטוח למחלות קשות

שלא מתבטלת?בטוח שיש לכם פוליסה 

https://youtu.be/2_aMIlHDhro
https://www.fnx.co.il/Documents/marpe-nwesletter.pdf
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 תוכנות למשרד הסוכן: השבוע 
נערכה השתלמות שלישית בסדרה

 ההשתלמויות, שנערכות במסגרת שיתוף הפעולה בין ועדת הטכנולוגיה ובין המכללה לפיננסים וביטוח, 
נועדו לחשוף את חברי הלשכה למגוון התוכנות הקיימות עבור משרד הסוכן < רונית מורגנשטרן 

הוועדה ב של  הפעולה  שיתוף  מסגרת 
הביטוח  סוכני  לשכת  של  הטכנולוגית 
הביטוח  למקצועות  ההכשרות  ומרכז 
התקיימה  לשעבר(  וביטוח  לפיננסים  )המכללה 
שנועדה  בסדרה  השלישית  ההשתלמות  השבוע 
הקיימים  והיישומים  התוכנות  מגוון  את  לחשוף 

בשוק עבור משרד הסוכן בפני חברי הלשכה.
הטכנולוגיה  ועדת  יו"ר  הנחו  ההשתלמות  את 
הרשקו,  מוטי  סו"ב  וסגנו  גואטה  עמוס  סו"ב 
של  רבה  להצלחה  זכתה  ההשתלמות  כי  שמסרו 
לדף  שעלה  ובווידאו  החי  בשידור  צפיות  אלפי 

הפייסבוק של המכללה.
קגן  וצפריר  קליימן  עקיבא  השתתפו  בפאנל 
מחברת תותים, מובילת שוק בפיתוח מוצרים, שיווק 
לגופים  מוסף  ערך  עם  שירותים  ומתן  פתרונות 
הם  בישראל.  והפיננסים  הפנסיה  הביטוח,  בתחום 
לייעוץ  טובים",  "חיים  החברה  מוצר  על  סיפרו 
הוליסטי, עם התאמה אישית שמייצר יותר מכירות 

תוכנה  של  אידיאלי  שילוב  פגישה.  בכל  לסוכנים 
היברידית המאפשרת גמישות עבודה לסוכן.

 - הדיגיטלית  הפגישה  הוצגה  כן,  כמו 
חברות  ביטוח,  סוכני  של  העתידית  הפלטפורמה 
בשיטת  דיגיטלי  ייעוץ  ביצוע  והבנקים:  ביטוח 
לבצע עשרות  לסוכנים  עצמי שמאפשרת  שירות 
בדרישות  עמידה  תוך  ביום,  פגישות  של  רבות 

הרגולציה.
התוכנה  בעלת  עתיד,  מחברת  שטרית  מאיר 
הוותיקה לניהול סוכנות הביטוח ומתמחה בפיתוח 
על  סיפר   - הלקוח  לצורכי  התוכנה  והתאמת 
למדידת  כלים  על  וגם  הרחבה  התוכנה  יתרונות 

רווחיות הסוכנות עם השוואה לשנים קודמות.
בפאנל השתתף גם אייל שוורץ מחברת טראסטי, 
פלטפורמת  המייצר  דיגיטלי  ביטוח  מיזם  שהיא 
מרקט פלייס לשיווק ביטוחים אונליין עם פילוח 
סוגי הלקוחות;  וכן יועץ הלשכה סולי הוד וניצן 
על  שסיפרו  בענן,  מרכזיות  חברות  נציג  גוטמן 

יתרונות המרכזייה לתצורת ענן.

המטרה המרכזית - חשיפה
גואטה: "כפי שהדגשנו מספר פעמים בעבר, אין 
אנו ממליצים על אף חברה ו/או תוכנה במסגרת 
ההשתלמויות שאנו מארגנים וכל מטרתנו לחשוף 
בפני הסוכנים את מגוון התוכנות הקיימות בשוק. 
מאחורי  שטרחו  לאלה  להודות  המקום  "כאן 
הזאת  ההשתלמות  את  לעולם  להביא  הקלעים 
ורבות אחרות במסגרת מרכז ההכשרות למקצועות 
יושבת  פרידמן  חווה  סו"ב  הלשכה:  של  הביטוח: 
שי  מורנו,  דבי  המנהלת  המכללה,  ועדת  ראש 
בלייך מנהל מערכות המידע על הצד הטכני של 
ליאור  סו"ב  הלשכה,  מנכ"ל  ארבל  מוטי  הזום, 
שמלווה  הלשכה  נשיא  מקום  ממלא  הורנצ'יק 
אנו  הטכנולוגיה.  ועדת  פעילות  את  מקרוב 
בסדרה שם  הבאות  להשתלמויות  אתכם  מזמינים 

נציג חברות נוספות".
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הכירו את מרכז ההכשרות למקצועות הביטוח
 השם החדש שנבחר עבור המכללה לפיננסים וביטוח של הלשכה ⋅ מנכ"ל הלשכה ארבל: 

"יצקנו את פעילות ההדרכות המקצועית לתוך שם חדש" < רונית מורגנשטרן 

של ה המנהל  וועד 
הביטוח  סוכני  לשכת 
שם  את  להחליף  אישר 
 – וביטוח  לפיננסים  "המכללה 
בישראל"  הביטוח  סוכני  לשכת 
למקצועות  ההכשרות  ל"מרכז 
סוכני  לשכת  מבית  הביטוח 

הביטוח".
הועברה   2020 בפברואר 
פעילות המכללה בתחום לימודי 
והכשרות  ביטוח  סוכן  רישיון 
 BDO חברת  לידי  נוספות 
וזאת לתקופה של שלוש שנים. 

את  גם   BDO קיבלה זו  פעילות  העברת  עם  יחד 
לפיננסים  "המכללה  בשם  להשתמש  ההיתר 
של  דרישה  בעקבות  פעילותה.  לטובת  וביטוח" 
BDO שהלשכה תפסיק להשתמש בשם זה לטובת 
פעילות הלשכה בה בתחום ההדרכות המקצועיות, 

הוחלט כאמור על השם החדש.

"לטובת  הלשכה:  מנכ"ל  ארבל,  מוטי  לדברי 
השם שנבחר, קיבלנו גם אישור של חברת איילון 
ביטוח, שהמכללה נקראת ע"ש מייסדה לוי רחמני 
ז"ל, והיא גם מממנת חלק ניכר מפעילותה. העסקה 
עם BDO היא לשלוש שנים; המכללה הייתה נכס 
יצקנו  ויתרנו על הנכס,  חשוב של הלשכה - לא 
את פעילות ההדרכות המקצועית לתוך שם חדש, 

שנתיים  בעוד  יהיה  מה  ונראה 
וחצי, עם תום החוזה", אמר ארבל.
יו"ר   ,)CLU( פרידמן  חוה  סו"ב 
המרכז, מוסיפה: "במסגרת ההחלטה 
להעביר את תפעול מערך הכשרת 
שם  בחרנו   ,BDO לידי  הסוכנים 
שלנו  ההדרכות  לפעילות  מסגרת 
בה נמשיך להעניק לסוכני הביטוח 
חברי הלשכה ערך מוסף במסגרת 
לשדרוג  והדרכות  השתלמויות 
סוכני  של  המקצועיות  ושיפור 

הביטוח. 
סוכני  בלשכת  לנו  "חשובה 
הביטוח התמקצעות הסוכנים חברינו בעלי רישיון 
בהשתלמויות,  המרב  את  להם  להעניק  הסוכן, 
להביא  הידע;  את  שיעשירו  וקורסים  סדנאות 
בצורה  הביטוח  חברות  עדכוני  את  לסוכנים 
מרוכזת, להביא את עדכוני הרגולציה והשינויים 

בענף הביטוח ובכל מקצועות הביטוח".

מוטי ארבל, חוה פרידמן | צילום: באדיבות המצולם, דקלה הוסטיג

LIVE

לערוץ ה-WhatsApp לחצו כאן <<

לכל דבר שרק תצטרכו, מעכשיו אנחנו 
זמינים עבורכם גם בוואטסאפ

https://bit.ly/3lWWOEs


תוכנית ביטוח זו מותאמת לצורכי סוכני הביטוח וכוללת הרחבות ייחודיות ללא תוספת פרמיה, בין היתר:

      פרמיה אטרקטיבית לסוכני ביטוח חדשים

      הכפלת גבול האחריות לתקופה – הטבה חדשה! 

      חבות כלפי צד שלישי, לרבות חבות בגין סיכוני סייבר תחת גבול אחריות של 500,000 ₪*-הטבה חדשה! 

      השתתפויות עצמיות נמוכות

      פטור מלא מהשתתפות עצמית במקרה של דחיית תביעה

      אופציה להנחה משמעותית בפרמיה בתמורה להגדלת ההשתתפות העצמית וויתור על הפטור

      ליווי ומעורבות לשכת סוכני הביטוח, לרבות בהליך ניהול התביעות וכינוס ועדה פריטטית במקרה של             

      חילוקי דעות עם המבטח

      פוליסת Run Off לתקופה של 7 שנים למבוטחים מתמידים ללא פרמיה

      הרחבת תאונות אישיות למקרה מוות מתאונה 

      תאריך רטרואקטיבי מיום קבלת רישיון סוכן

      כיסוי מטריה משלים עד לגבול אחריות של 10 מיליון שקלים! 

      תקופת דיווח תביעות מוארכת - 180 יום לאחר סיום הפוליסה

      הכיסוי הינו עבור כל בעלי התפקידים השכירים בסוכנות – 3 עובדים ראשונים כלולים

      תוספת פרמיה של 50% בלבד עבור בן משפחה בעל רישיון נוסף בסוכנות – הטבה חדשה!

      כיסוי להפניות הסוכן ליועץ משכנתאות / השקעות 

* אופציה לרכישת גבולות אחריות גבוהים יותר וכיסוי נזקי סייבר צד א' בתוספת פרמיה

כסוכן ביטוח מקצועי, אתה ודאי יודע כי חשוב לקרוא את האותיות הקטנות ולבחון את התנאים המוצעים היטב. 

חיסכון בעלויות במועד רכישת הפוליסה עלול לעלות ביוקר ביום הדין, עת תצטרך להתמודד עם תביעה ולשלם 

השתתפות עצמית גבוהה. במקרים אלו טוב וחשוב שלשכת סוכני הביטוח תעמוד לצדך. 

להשארת פרטים וחזרה - לחצו כאן

אריאל ארז, מנהל עסקים, סוכנות ליסו"ב )1993( בע"מ
 lisov@insurance.org.il | 3 03-6396676 שלוחה  

* ט.ל.ח | האמור בכפוף לתנאי הפוליסה

תכנית הביטוח של 'איילון' בשיתוף לשכת סוכני הביטוח בישראל
הינה התכנית הוותיקה ביותר, אשר מלווה את סוכני הביטוח למעלה מ-25 שנים. 

ל'איילון' ניסיון מצטבר רב  בניהול תביעות בתחום אחריות מקצועית של סוכני ביטוח 
והצלחות מוכחות לאורך השנים

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית 
לחברי לשכת סוכני הביטוח

בברכה,
עוזי ארגמן, יו"ר דריקטוריון ליסו"ב, סוכנות לביטוח )1993( בע"מ

http://bit.ly/2vqsn3D
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 "די לבדיקות המשפילות במבחני 
הזכאות לחולים סיעודיים"

הושקה השדולה למען הגמלאים בכנסת ⋅ סוכני הביטוח חברי "עולם הבריאות" היו 
שותפים להכנת תוכנית סיוע לאוכלוסייה הקשישה < סו"ב יואל זיו

שורה לגמלאים: השדולה למען הגמלאים ב
הושקה ביום שני בכנסת, באירוע מרגש 
שנערך ב"זום". בראש השדולה תעמודנה 
וחוה  שטרית  קטי  פלסקוב,  טלי  הכנסת  חברות 

אתי עטייה. 
בהשקה השתתפו יו"ר הכנסת יריב לוין; השרה 
ועדת  יו"ר  כהן;  מירב  וגמלאים  חברתי  לשוויון 
העבודה, הרווחה והבריאות ח"כ חיים כץ; מנכ"ל 
הסתדרות  ויו"ר  שפיגלר  מאיר  הלאומי  הביטוח 
הגמלאים שמואל מזרחי. הסלוגן שנבחר להוביל 
נטל",  ולא  נכס  הוא  "הקשיש  הוא  השדולה  את 
את  פלסקוב  קיבלה  השדולה  השקת  ובמהלך 
התואר חברת כבוד של הסתדרות הגמלאים. יו"ר 
הכנסת שיבח אותה ואת פועלה שהציף את נושא 
למצוא  שיש  והפתרונות  החיים  במעגל  הבדידות 

למען הקשיש.
"אב  תכנית  את  קראה  כי  סיפרה  כהן  השרה 
הקשישה  לאוכלוסייה  לסייע  שנועדה  לקשיש" 
במגירה  נמצאת  אך  רבים,  קשיים  עם  להתמודד 
לאור אי היציבות הפוליטית. לדעתה, תוכנית "אב 
לקשיש" היא מורה נבוכים וכלי עבודה שבעזרתו 
יטופלו הבעיות של אוכלוסיית הקשישים. להכנת 
הבריאות",  "עולם  חברי  שותפים  היו  התכנית 
כאשר  ואנוכי,  נקבלי  גבי  לבקוביץ,  ורדה  סו"ב 

לבקוביץ ואני השתתפנו גם בהשקת השדולה.
באשר לסוגיית הקורונה, בהשקת השדולה סוכם 
על מתן אפשרות לביקורים במוסדות ובתי אבות, 
אלף  מ־12  היומיות  הבדיקות  מספר  הכפלת  על 
ל־24 אלף, על הבאת 2,500 עובדים זרים שלגביהם 
כך  ועל  מדינות  שתי  עם  הסכמים  נחתמו  כבר 
זרים שהגיעו למשפחות בקהילה  שכאשר עובדים 
והמשפחה לא יכלה לשלם את 14 ימי הבידוד להם 
נשלחו העובדים הזרים במלוניות, תשלם המדינה. 

והוראות  הסברה  קמפיין  הכנת  מבחינת 
הרגעה, הוסבר כי נעשו פניות לגופים מסחריים 
וציבוריים דוגמת בנקים ודואר ישראל, על מנת 
שיעניקו שירות עד הבית וכך ימזערו את החשיפה 

להידבקות. 
במהלך האירוע צוין כי ניתן להתקשר ל־8840* 
שישי.  בימי  כולל  הבדידות,  להפגת  לשיחות 
עקיצה  בגין  רפורמה  על  למשתתפים  דווח  עוד 
כלכלית בטלפון מול מאגרי מידע, כאשר הענישה 

תהיה חמורה.

חברות השמה למבוגרים
תעסוקה  לאפשרות  גם  התייחסה  כהן  השרה 
למבוגרים, והסבירה כי היא פועלת לביטול מנגנון 

אלו  כאשר  למבוגרים  הזקנה  קצבת  את  שמבטל 
עובדים למחייתם. לשם כך, בין היתר, הוחלט על 
לצרפם  במטרה  למבוגרים,  השמה  חברות  הקמת 

למעגל העבודה. 

בדיון צוינו ניצולי שואה, אשר חלק גדול מהם 
המתנדבים  מספר  להיום  נכון  וכי  לסיוע,  זקוק 
צורך  יש  אך  כ־5,400,  על  עומד  להם  לסייע 
לגייס עוד מתנדבים. יש להזכיר כי מיזם "עולם 

הבריאות" דאג לחלוקת מקלות הליכה והליכונים 
לניצולי שואה, הכל מתרומות של אנשים טובים. 

ללא צורך בפנייה
לשינוי  המשתתפים  קראו  האירוע  במהלך 
במבחני הביטוח הלאומי ולשינוי בגישה לקביעת 
"די  לומר  הוחלט  הסיעוד.  חוק  לפי  זכאות 
יש   - הרפואיות  בוועדות  המשפילות  לבדיקות 
הביטוח  מנכ"ל  פי מסמכים".  על  זכאויות  לאשר 
הלאומי אישר כי יש להאמין למטופל כל עוד לא 
השומרת  מרגשת  אמירה  בהחלט  זו  אחרת.  הוכח 
על כבוד האדם. עוד ציין שפיגלר, כי על פי מאגר 
זכויות  יינתנו  הלאומי,  הביטוח  שברשות  המידע 

לחולה ללא צורך בפנייה למימוש הזכות.
איגוד   - הלב  מנכ"ל  קידר,  )סמי(  שמואל 
העמותות למען הזקן בישראל, דיווח על פעילות 
יכולת ההמרה של  וביקש לבטל את  היום  מרכזי 
מעבירים  הקשישים  לטענתו,  לכסף.  הגמלה 
בימי  בטח  חובות,  לצמצום  הכסף  את  לילדיהם 
הקורונה, וכך לא מגיעים למרכזי היום. "התוצאה 

של זה היא בדידות ונפש שנפגעת", אמר. 
את  מחממת  השדולה  "השקת  לבקוביץ:  לדברי 
הלב ולפניה עוד הרבה עבודה עם אנשים טובים 
לשכוח  האזרחים  ולנו  למדינה  אסור  ורגישים. 

שבזכות הקשישים אנחנו כאן". כה
ש
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"אסור לנו לשכוח שבזכות הקשישים אנחנו כאן" | צילום מסך

בדיון צוינו ניצולי שואה, 
אשר חלק גדול מהם זקוק 

לסיוע, וכי נכון להיום מספר 
המתנדבים לסייע להם 

עומד על כ-5,400, אך יש 
צורך לגייס עוד מתנדבים. 
יש להזכיר כי מיזם "עולם 
הבריאות" דאג לחלוקת 
מקלות הליכה והליכונים 

לניצולי שואה
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שלמה ביטוח תטיס בתחילת 
דצמבר כ־100 סוכנים 

מצטיינים לטיול בדובאי
נבחרת של כ־100 סוכני ביטוח מצטיינים של 

חברת שלמה ביטוח היתה אמורה לטוס בחודש 
מאי האחרון לחופי מאוריציוס, זאת לאחר 

שזכו במסגרת מבצע מיוחד וייעודי לסוכנים. 
בקבוצת שלמה חשבו על פתרונות יצירתיים 
למימוש הטיול שנדחה בשל משבר הקורונה 

הבינלאומי. נשקלו יעדים חלופיים ואף דחייה 
למועד בלתי ידוע.

לדברי טובי שמלצר, מבעלי שלמה ביטוח: 
"לאחר שנחתם הסכם השלום של ישראל עם 

איחוד האמירויות, ראינו בכך הזדמנות חד 
פעמית ליצור טיול עם ערך מוסף משמעותי, 

הן עבור סוכנינו שיזכו להיות מבין 
ישראלים הראשונים שמבקרים באופן 

רשמי בדובאי והן עבור החברה - 
בפן העסקי. אנו גאים להיות חברת 

הביטוח הראשונה, ובכלל אחת 
מבין החברות הראשונות בישראל, 

שיטוסו באופן מסודר לאיחוד 
האמירויות.

"הסוכנים ייהנו מטיסה פרטית 
ישירה במיוחד עבורם, מלון חמישה 

כוכבים מפנק מהמובילים בדובאי, ארוחות 
במסעדות הידועות ביותר, ביקור במגדל בורג' 

חליפה ובשלל האטרקציות שיש לדובאי להציע, 
ואף יום עיון מרתק עם בכירי ענף הביטוח 

באיחוד האמירויות בו נלמד מהקולגות שלנו 

על העבודה שנעשית בתחום הביטוח במדינתם 
ונבחן שיתופי פעולה עתידיים".

כלל ביטוח ופיננסים נכנסת 
לעולם הפודקאסטים 

כלל ביטוח ופיננסים משיקה סדרת 
פודקאסטים בשם "מה שחשוב". 

הסדרה עוסקת באופן מעמיק 
באירועים יומיומיים בתחומים שונים 
כמו בריאות, פיננסים והגנה על הבית.

הפודקאסטים, בהנחיית איש התקשורת 
אביב פרנקל, במסגרתם הוא משוחח עם 

מומחים בתחומים השונים.
הפרק הראשון עוסק ב"מה שחשוב בסייבר" 

ומה נדרש כדי להגן על עצמנו ועל בני 
המשפחה שלנו ברשת הדיגיטלית. בפרק זה, 
יתארחו גלעד האן, חוקר סייבר, עבירות 

ופשעי מחשב שיספר על הסכנות 
בזירה הווירטואלית ומור מימרן מנהלת 

אנליזה ותכנון עסקי, בחטיבת ביטוח 
כללי שתיתן את הזווית המשלימה על 
הפתרון הביטוחי שכלל מציעה: ביטוח 

לכל המשפחה למקרי שיימינג ובריונות 
רשת, איומי סייבר, כופר וגניבות 

אונליין.

הפרק השני עוסק ב"מה שחשוב 

בבריאות" בו מתארחים יובל קדוש, שבתו בת 

השש חלתה בלוקמיה בשנת 2009 וכל המדינה 

התגייסה להצילה, ועוזית ויינשטיין, סגנית מנהל 

מערך הבריאות בכלל ביטוח ופיננסים שתפרט 

על מגוון הכיסויים הבריאותיים, וכיצד אני 
מתאים את הכיסוי הנדרש עבורי ועבור בני 

משפחתי.
"'מה שחשוב' נולד מתוך מחשבה להעניק כלי 

למידה והדרכה חדשים ללקוחותינו, 
בזירה החדשה שבה לומדים היום", 

אומרת מושית אלמוג ליפקוביץ, 
מנהלת מחלקת תוכן והדרכת סוכנים 

ולקוחות בכלל ביטוח ופיננסים. 
"בחרנו בנושאים בעלי חשיבות 

הנוגעים לכולנו, ולמרות חשיבותם 
לא תמיד נמצא ברשותנו הידע 

והניסיון הנדרש כיצד נכון לפעול. 
התוכן בסדרת הפודקאסטים שהפקנו מגוון 

ומקצועי, ואני מאמינה כי כל מאזין ומאזינה 
ימצאו בהם עניין". 

חפשו את סדרת הפודקאסטים של כלל ביטוח 
ופיננסים "מה שחשוב" באפליקציית ספוטיפיי.

סו"ב יעקב גורי נבחר לכהן כחבר 
המועצה הארצית של הלשכה 
סו"ב יעקב גורי נבחר תחת מחוז תל אביב 

במקומו של סו"ב עדי בר און שפרש.

 אלמוג ליפקוביץ ׀ 
צילום: יח"צ

אם הסוכן לא מגיע ללויידס

הנגשת פתרונות מחוץ לקופסא בתחום החבויות

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

לפרטים נוספים

לויידס מגיע לסוכן!

 יעקב גורי ׀ צילום: 
באדיבות המצולם שמלצר ׀ צילום: עזרא לוי

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


היכנס לאתר מדיהו ותן לנו לעשות לך סדר.
גלה את תיקי הביטוח של מבוטחיך

בכל ערוצי הבריאות והצע להם שירות
מקיף ומשתלם יותר מאי פעם. 

כי לא באנו למכור ביטוח - זה כבר התפקיד שלך. 

סוכן יקר, אנחנו יודעים 
שאתה דואג ללקוחותיך

ולנו יש את הכלים 
לעזור לך!

MediWho.co.il

הצטרף למהפכה <<  

https://www.mediwho.com/
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עבר ש האוסטרלי  החיים  ביטוחי  וק 
בחמש  עמוק  מבני  שינוי  של  תקופה 
ידי  על  המונע  האחרונות,  השנים 
רפורמה רגולטורית, לחץ תחרותי, ריביות נמוכות 

וצרכן משתנה.
נסיבות אלה הביאו לירידה בעסקים חדשים, הגדלת 
דיווח על  הרווחיות, כאשר הענף  וקיצוץ  העלויות 
החיים  ביטוח  פרמיית   .2019 בשנת  מצטבר  הפסד 
עם  שנים  חמש  במשך  לשנה  משנה  התכווצה 
הכנסות פוליסה של יותר ממחצית לרמה של 30.24 
מיליארד דולר אוסטרלי בשנת 2019, לעומת השיא 

ב־2014.
מגפת הקורונה הוסיפה לאתגרי השוק והיא עשויה 
ירידה  עם   2020 בשנת  הביצועים  את  להגדיר 
זירזה  אשר  הפיננסי,  בשוק  והתנודתיות  כלכלית 
עוד יותר ירידה בפעילות העסקית החדשה, הגדלת 

תביעות מוות ונכות וכן הפסדי השקעה.
התזכורת הפתאומית לתמותה אנושית, לעומת זאת, 
 MetLife שמחקר  בכך  ההתעניינות  את  הגבירה 

דיווח על פעילות מוגברת על כיסויי חיים ונכות.

גילויים מפורסמים מאוד של רשלנות שנחשפה על 
נכונה בענף  ידי הוועדה המלכותית להתנהלות לא 
הבנקאות, הפיקוח והשירותים הפיננסיים, גרמו עוד 
הפיננסיים  במוסדות  הציבור  באמון  לירידה  יותר 
חברות  שלה,  המובילים  הבנקים  בעיקר  שלה, 
מבקשת  הממשלה  פיננסיים.  ויועצים  החיים  ביטוח 
המלצות   76 כל  את  ליישם  בהתחייבות  בה  לטפל 
הדו”ח בעיקר באמצעות תיקון חקיקה. הרגולטורים 
גם  ראו   APRA + ASIC באוסטרליה,  הכפולים 
מוגבר  מימון  והבטיחו  ובארגון  בתפקידים  תיקונים 

לתמיכה באכיפה אסרטיבית יותר.
של  לשעבר  המודל  חיים,  ביטוח  לאספקת  ביחס 
לשעבר  הבנק  בהנהגת  פיננסיים  שירותים  קבוצת 
מת כעת. מאז 2015 כל הבנקים המובילים, למעט 
בעיקר  חיים  לביטוח  הבת  חברות  את  הסירו  אחד, 
לקבוצות ביטוח רב־לאומיות זרות מתמחות, כאשר 
יחידת  את  למכירה  העמידה  ווסטפאק,  האחרונה, 
אפשרית.  כקונה  דווחה   AIG שלה.  החיים  ביטוח 
שוק  בפלחי  ויותר  יותר  מתמחים  החיים  מבטחי 
כמו  יותר,  חדשים  כוחות  בתוספת  מסוימים 

עם  כוח  צוברים   Integrity Lifeו־  NobleOak
מודלים עסקיים יותר ממוקדי לקוחות.

בחלוקה.  טלטלות  בפני  עמדו  החיים  מבטחי  גם 
השכלה  כולל  יותר,  גבוהים  מקצועיים  סטנדרטים 
סטנדרטית מינימלית הונהגו למתווכים החל מינואר 
2019, עליהם פיקחה רשות התקנים והאתיקה של 
היועץ הפיננסי )FASEA( כגוף להכשרה בתעשייה. 
תגמול היועצים השתנה גם עם איסור העמלות על 
כמה מוצרים צמודים להשקעה והפחתות מתקדמות 
ירידה  הפרט,  הגנת  מכירות  על  השיפוי  בעמלות 
יתר   .2020 מינואר  ל־60%   2018 בשנת  מ-80% 
על כן, ASIC אסרה על פעילות מכירת טלפונים 
בינואר  מה-13  החל  ביטוח  ומוצרי  חיים  לביטוח 
הישירה  ההפצה  מומחה  לפירוק  והובילו   2020
 .Freedom Group Group Ltd הציבורי, 

בינואר 2020.

הכותב הוא חבר ועדת ההיגוי של איגוד לשכות 
הביטוח באירופה ויו"ר מטה MDRT של אירופה 

ואוקיאניה

אתגרי 2020: ענף ביטוחי החיים 
האוסטרלי משתנה < יוסי מנור

2020

076-8020400 
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, עורך ראשי, עדיף09:00 רועי ויינברגר   דברי פתיחה:
תכנית הכנס

  ביטוח נסיעות לחו"ל - המעבר ממוצר פשוט10:55
 למוצר מורכב

חבר עמיעד בן מאיר    ריאיון 'אחד על אחד' עם
   הוועד המנהל של אגודת האקטוארים בישראל,

 מומחה בביטוחי בריאות
 ענף ביטוחי הבריאות בראי הרגולציה

ןהממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכו משה ברקת, 

09:15

09:05

 סוכן הביטוח בענף ביטוחי הבריאות
ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח

10:05

 הרצאה09:55
  יואב יונש, סגן בכיר האחראי על תחומי ביטוח

 בריאות וסיעוד, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 הקורונה וביטוחי הבריאות
 האם יש ערך לכיסוי הביטוחי בזמן אמת?
 דיויד ארנון, משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת

 הבריאות, כלל ביטוח ופיננסים
 עו"ד שי אופז, יועץ לביטוחי בריאות וסיעוד
 קרן מלאך, מנכ"לית לביאה - מבית משגב

 מערכת הבריאות – בשגרה ובחירום09:25
יועץ ביטוח בכיר ומומחה לביטוחיגבי נקבלי,    

 בריאות וסיעוד; מנכ"ל 'אופק זהב' ומנהל שותף
 'עולם הבריאות'

 חיים פרננדס, מנכ"ל לאומית שירותי בריאות
 פרופ' יונתן הלוי, נשיא המרכז הרפואי שערי צדק

 ד"ר נאוה ניב סרודיו, סמנכ"לית בכירה, מנהלת אגף
הבריאות באיילון

 הסקטור הפרטי בעידן של רפורמות09:45
 ריאיון עם דני אנגל, מנכ"ל מדיקל סנטר

 בריאות במהירות10:25
   עו"ד שרונה תושייה פישר, סמנכ"ל מנהלת

ביטוח בריאות, מגדל חברה לביטוח

 שימושים קליניים בביופסיה נוזלית10:45
  פרופ' עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי, המרכז

הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

 ביטוחי נסיעות לחו"ל – עידן חדש תחת הקורונה11:05
  מירי זילכה , מנהלת אגף תביעות הבריאות

 בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים
 ירון בראון, סמנכ"ל חיתום ומכירות, פספורטכארד

 מירה פרחי, סוכנת ביטוח
, מנהלת תחום ביטוח נסיעות לחו"למור פפקין,    

הפניקס

מדיהו – כל מה שמגיע לכם בבריאות 11:25
MEDIWHO מיקי קופל, מנכ"ל         

 ברגע האמת: טיפול נכון בתביעת ביטוח11:35
  אורית קרמר, משנה למנכ"ל, מנהלת תחום

 בריאות, מנורה מבטחים ביטוח
  ורדה לבקוביץ, סוכנת ביטוח, מנהלת שותפה

 ב'עולם הבריאות'
 קרי זמיר, מנהלת מחלקת השתלות וניתוחים

 בחו"ל, הראל ביטוח ופיננסים

 תאונות אישיות – עקרונות וחידושים לאור הרפורמה
 עו"ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי של

לשכת סוכני הביטוח

11:55

 ממה נרוויח בשנה הבאה?12:05
 איגור מורי, יו"ר הוועדה לביטוחי בריאות וסיעוד,

לשכת סוכני הביטוח

 סדנה: תביעת המבוטח נדחתה? זה הזמן12:15
 למקצועיות מול הלקוח

עו"ד איילת ערוסי, מאמנת למקצועיות בבריאות

מראיין: רועי ויינברגר, עורך ראשי, עדיף

 מנחה: דורון הורנפלד, בעלים של פרמיום סוכנות, מומחה בביטוחי נסיעות

  מראיינת: חני שפיס, יועצת לניהול סיכוני בריאות וסיעוד

  מנחה: עו"ד איילת ערוסי, מאמנת למקצועיות בבריאות

 

 מנחה: חני שפיס, יועצת לניהול סיכוני בריאות וסיעוד

מנחה הכנס: כפיר לוי, מנכ"ל עדיף תקשורת

 סדנה: גילוי נאות במוצרי בריאות
, שותף במשרד ג'ון גבעעו"ד שלומי הדר,   

הדר ושות' - עורכי דין ומגשרים

12:45

לחצו כאן להרשמה

 בדיקות מולקולאריות להכוונת הטיפול האונקולוגי
 ד"ר אלונה זר, מנהלת היחידה לסרטן ריאות

 וסרקומה, מרכז סרטן דוידוף, בילינסון

10:35

https://www.adif-knasim.co.il/sign-up
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שיפור תנאי המשכנתא - הזדמנות לרווח
הוועדה הבין דורית של לשכת סוכני הביטוח מציעה לסוכנים בדיקה חינם ⋅ שיחה עם חבר 

הוועדה לפיננסים, יועץ המשכנתאות הבכיר יוסי ראובן < סו"ב תדהר סאטובי

לא א אם  ביותר,  הגדולות  ההוצאות  חת 
היא  הבית  משקי  של  ביותר  הגדולה 
המשכנתא הרובצת על כתפי הלקוחות 
מבצעים  כאשר  אליה  להתייחס  מאוד  וחשוב 

תכנון פיננסי עבור משפחה.
הארוך,  לטווח  ראייה  עם  ומקצועי,  נכון  תכנון 
לחסוך  ואף  הלקוחות  עם  להטיב  בהחלט  עשוי 
ולא  בכיסם  יישארו  אשר  רבים  כספים  עבורם 
ישולמו לבנקים. לשם כך, חשוב מאוד לבחון את 
ותשלומי  המשכנתא  עלויות  להפחתת  הדרכים 

הריבית לאורך שנות קיום ההלוואה.
השירותים  עם  בבד  בד  האחרונות,  בשנים 
להתבסס  החל  ללקוחות,  המוצעים  הפיננסיים 
ויותר  יותר  כיום  המשכנתאות.  ייעוץ  תחום 
לקוחות מסתייעים בשרותיו של יועץ משכנתאות 
מקצועי ובלתי תלוי בגופים המממנים, זאת מאחר 
פוטנציאל  את  מבינים  המשכנתאות  שנוטלי 
בנוסף  בעניינם.  מקצועי  בטיפול  הטמון  החסכון 
קיים חשש או חוסר יכולת להתמודד עם מערכת 
לאינטרסים  בעיקר  שדואגת  משומנת  בנקאית 

הפנימיים שלה. 
יועץ המשכנתאות והאשראי יוסי ראובן, משמש 
ספציפית  התמחות  עם  בתחום  בקורסים  כמרצה 
מסחרי  לנדל"ן  לרבות  הנדל"ן,  לתחום  במימון 
ופרויקטים למגורים. הוא משמש גם כחבר ועדת 
בטיפים  אותנו  ומשתף  הלשכה  של  הפיננסים 

מקצועיים. 
מטיפול  תועלת  להפיק  יכול  צעיר  סוכן  כיצד 
בתיק הלקוחות בנושא משכנתאות והלוואות?

הסוכן  של  המשותפת  מהעבודה  "כחלק  ראובן: 
של  גדול  מספר  בעל  הוותיק,  הסוכן  עם  הצעיר 
הסוכן  יכול  למשכנתא,  חיים  ביטוח  עם  לקוחות 
עבודה  של  שונים  למודלים  להיחשף  הצעיר 
בתחום ההלוואות. למשל, ניתן להציע בדיקה של 
כשישנה  המשכנתא,  ותנאי  החיים  ביטוח  עלות 
סבירות גבוהה שמוצרים אלה אינם מתאימים כפי 
שהם לצרכים הפיננסיים העכשוויים של הלקוחות 

וניתן להציע מחזור או עדכון של התנאים.
הסוכן  המיטבי,  ההוליסטי  השירות  מן  "כחלק 
מתוך  הלקוחות  לכל  פנייה  ליזום  יכול  הצעיר 
מטרה לבדוק את התנאים ולהציע אפשרויות הן 
בהוזלת ביטוח החיים והן בשיפור תנאי המשכנתא 
השירותים  מעטפת  את  להגדיל  כך  ידי  ועל 
גם  כפול,  אלמנט  כאן  יש  ללקוח.  המסופקים 
שיפור התיק הביטוחי וגם הזדמנות לרווח כספי 

הן מהביטוח והן ממחזור המשכנתא עצמה".
מהי התועלת שיכולים להפיק הלקוחות ממהלך 

כזה?

של  חיסכון  פוטנציאל  קיים  המקרים  "במרבית 
מחזור  ידי  על  שקלים  אלפי  מאות  עד  עשרות 
המשכנתא הקיימת והתאמה לצרכים העכשוויים 
יש  בנוסף  ולתנאי השוק הקיימים.  של הלקוחות 
לאותה  החיים  ביטוח  של  להוזלה  פוטנציאל  גם 

המשכנתא בדיוק.
מהוזלה  ליהנות  יכול  הלקוח  "כלומר 
הוזלת  ידי  על  השוטף  בתזרים  הן  משמעותית, 
ביטוח החיים וההחזר החודשי של המשכנתא והן 
בחסכון לטווח הארוך שיגרם על ידי הפחתה של 
המשכנתא  על  ישלם  שהלקוח  הכוללת  הריבית 
הקיימת, דבר שישאיר כסף רב בכיסו ויוביל אותו 

אל עבר הפנסיה במצב כלכלי טוב יותר".

מותאם באופן אישי
בדיקת  של  התהליך  את  מתחילים  איך 

המשכנתא?
פשוטה  בבדיקה  מתחיל  המחזור  "תהליך 
המתבצעת על ידי איש מקצוע, יועץ משכנתאות 
מימון.  בגורמי  תלוי  ובלתי  אובייקטיבי  מומחה, 
יסודית  בדיקה  עורך  וזה  ליועץ  פונה  הסוכן 
והמצב  הקיימת  המשכנתא  תנאי  של  ומקיפה 
וקיים  במידה  הלקוח.  של  העכשווי  הפיננסי 
מחזור  היועץ  מבצע  ורווח  חסכון  פוטנציאל 
לצרכיו  אישי  באופן  ללקוח  המותאם  משכנתא 
ויכולותיו הפיננסיים. הפעולה הזאת מחזקת את 
ביטחון  להם  ומקנה  ללקוחות  הסוכן  של  הקשר 

האינטרסים  על  השומרות  טובות  בידיים  שהם 
שלהם ועל כספם".

המשכנתא  מחזור  בתהליך  בפועל  נעשה  מה 
ומה מפיק מכך הסוכן?

"בהיבט הפרקטי של התהליך, מחזור המשכנתא 
הסכום  את  ההלוואה,  תמהיל  את  לגמרי  משנה 
פוליסת  להפיק  יידרש  הסוכן  ההחזר.  זמן  ופרקי 
ביטוח חיים חדשה לטובת המשכנתא המחודשת, 
בכך יגדיל את רווחיו ויתוגמל בעמלה שתשולם 

לו מיועץ המשכנתאות".
בלבד  אלמנטרי  רישיון  בעלי  סוכנים  האם 

יוכלו להצטרף?
בנוגע  הסוכן  ללקוחות  פנייה  כי  לציין  "חשוב 
למחזור משכנתא אינו מוגבל רק לסוכנים בעלי 
רק  שאוחז  מי  גם  סוכן,  כל  פנסיוני.  רישיון 
מאחר  זאת  להשתתף,  יוכל  אלמנטרי,  ברישיון 
מבנה  ביטוחי  בעלי  לקוחות  מגוון  יש  להם  שגם 
פנייה  לבצע  ניתן  כאן  גם  למשל,  למשכנתא. 
ופוטנציאל  בדיקה  ולהציע  הקיימים  ללקוחות 
לחסכון ורווח. הסוכן עצמו כמובן מרוויח לקוחות 
שבעי רצון ומחזק עמם את הקשר, אך גם מרוויח 
ועמלה  חדשה  מעודכנת  לפוליסה  מאפשרות 

מתהליך המחזור". 

הוועדה הבין דורית מאפשרת הזדמנות לקבלת 
חוות דעת ראשונית ללא עלות ובדיקה חינם 
של המשכנתאות אשר יופנו אליה וזאת לכל 

הסוכנים המצטרפים למיזם זה

סאטובי וראובן | באדיבות המצולמים
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 מציאות מורכבת: על מעמדם 
המשפטי של האופניים החשמליים

בשנים האחרונות השתנה הנוף התעבורתי ויותר אופניים חשמליים החלו לנוע 
במדרכות ובכבישים ⋅ השופטים חלוקים בדעתם אם להגדיר את האופניים ככלי 

רכב מנועי, ועו"ד עדי בן אברהם מסביר את ההשלכות הביטוחיות לכך
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י מאתנו לא חווה חוויית "כמעט ונפגע" מ
בין אם כהולכי  עם אופניים חשמליים 
רגל או כנהגים ברכב כשפתאום, משום 
מקום צצים מולנו אופניים ממונעים או כלי אחר 

ממשפחה זו. 
על פי הערכות, רוב הנפגעים בתאונות דרכים 
רוכבי  הם  חשמליים  אופניים  מעורבים  בהן 
בתאונות  מהנפגעים   80% עצמם.  האופניים 
 9% עצמם;  הרוכבים  הם  חשמליים  אופניים 
מהנפגעים הם הולכי רגל; 4% נוסעים באופניים 
שאינם הרוכבים; ו־7% מהנפגעים הם נוסעי כלי 

רכב אחרים.   
אל  להתייחס  יש  כיצד  בשאלה,  דובר  רבות 

יחשבו  הם  האם  החשמליים.  האופניים 
המשמעות  כל  על  מנועי"  "כרכב 

הביטוחית הנובעת מכך, אם לאו? 

חוק הפיצויים
בעלת  ביטוחית  משמעות  יש  להגדרה 
כפי  הכיסויים  על  רחבות  השלכות 
בהתייחס  בקצרה,  להסביר  שאנסה 
בית  שופטי  שלושת  הרכב  לפסיקת 
ברק־ עמית,  המשפט העליון הנכבדים, 

ארז ומינץ.
דרכים  לנפגעי תאונות  הפיצויים  חוק 
קובע כי כל מי שנפגע בתאונת דרכים 
יתרה  אחריות.  ללא שאלת  פיצוי  יקבל 
מכך, כאשר אין כיסוי ביטוחי נקבע כי 
יוקם גוף בשם "קרנית" אשר יספק כיסוי 
ביטוחי לפצות את אותם נפגעים שאינם 

יכולים להיפרע מחברת הביטוח של הנהג הפוגע 
- למשל בתאונת פגע וברח.

בשנים האחרונות הנוף התעבורתי השתנה לנגד 
עינינו ויותר ויותר אופניים חשמליים החלו לנוע 
במדרכות ובכבישים של מדינתנו )כמו גם ביתר 
של  לפתחו  עלתה  אשר  השאלה  הגדול(.  העולם 
ביהמ"ש העליון הייתה האם יש להכיר באופניים 

החשמליים כרכב מנועי אם לאו.
רכב  ככלי  החשמליים  האופניים  יוכרו  לא  אם 
האופניים  שרוכב  הינה  המשמעות  הרי  מנועי, 
לפיצוי  זכאי  הוא  ומשכך  רגל  כהולך  כמוהו 
או  בתאונה  המעורב  הרכב  של  החובה  מביטוח 
מקרנית ככל שאין ביטוח לרכב, אולם הולך רגל 
את  לתבוע  יאלץ  חשמליים  מאופניים  שייפגע 
רוכב האופניים בתביעה נזיקית ללא חברת ביטוח 

עלולים למצוא  הרגל  הולכי   - כיס עמוק  בעלת 
עצמם מול שוקת שבורה. 

אם יוכרו האופנים החשמליים ככלי רכב מנועי, 
הרי המשמעות הינה שרוכב האופניים רוכב ללא 
ביטוח חובה בתוקף, הוא אינו זכאי לפיצוי במקרה 
הרגל  הולך  אך  אחר,  מנועי  רכב  עם  תאונה  של 
יהיה זכאי לפיצוי על נזקיו מקרנית, אשר בתורה, 

תפנה בתביעת שיבוב, כלפי רוכב האופניים.

הדעות חלוקות
בתי המשפט אשר דנו במחלוקות בעניין הגדרת 
האופניים החשמליים חלוקים בדעתם בנושא וזאת 

לאור מורכבות המקרים שהונחה לפתחם.

הגדירו  אשר  לתקנות  מתייחס  המשפט  בית 
תאריך  ולאחר   1.7.14 לפני  חשמליים  אופניים 
הכולל  הישראלי  התקן  חל  זה  תאריך  לאחר  זה. 
במהירות  פעילות  המפסיקה  מצערת  התקנת 
העולה על 6 קמ"ש )בניגוד לאופנים לא תקניים 

בהם ניתן להגיע ל־25 קמ"ש ללא דיווש(.
בית המשפט מדגיש כי אין כיום פוליסת ביטוח 
חובה לאופניים חשמליים ולפי עמדת רשות שוק 
תעריפים  לאישור  בקשות  גם  התקבלו  לא  ההון 
המשפט  בית  חשמליים.  לאופניים  חובה  לביטוח 
התבקשה  שם  ההון  שוק  רשות  בג"צ  את  מזכיר 
וקורקינטים  אופניים  מרשם  להסדיר  המדינה 
חשמליים וכן הנפקת לוחיות זיהוי, רישוי וביטוח, 
מוקדמת  פנייה  בהעדר  נדחתה  שהעתירה  אלא 

לרשויות.  

אפשרות  שאין  העובדה  כי  מציין  המשפט  בית 
את  מערערת  חובה,  בביטוח  אופניים  לבטח 
היכולת להטיל אחריות על פי חוק הפיצויים, שכן 
היכולת לאפשר משטר של תשלום פיצויים ללא 

אשם, קשורה בחובה לערוך ביטוח חובה. 
בית המשפט מציין כי הטלת חובה לביטוח חובה 
בו  למצב  להוביל  עלול  חשמליים  אופניים  על 
הרוכבים ינהגו ללא ביטוח, ולפי הנתונים שהוצגו 
האופנועים  מכלל  אחוזים  עשרות  המשפט,  לבית 
בישראל לא מבוטחים. עובדה זו תטיל הוצאה כבדה 
על קרנית, במידה ותידרש להוצאות פיצוי להולכי 

הרגל. 
בין  הבחנה  לעשות  אין  כי  קובע  המשפט  בית 
אופניים שאינם תקניים לאופניים תקניים. 
בית המשפט מדגיש כי אין בשינוי שאינו 
של  המהותי  מהבסיס  לשנות  כדי  חוקי 
רכב  כלי  אינם  חשמליים  אופניים  הכלי. 
שאינם  ושינויים  בשדרוגים  ואין  מנועי 

חוקיים כדי להפוך אותם לכאלה.
המיעוט  בדעת  ברק־ארז,  השופטת 
באופניים  להכיר  יש  לטעמה  כי  קבעה 
החשמליים ככלי רכב מנועי, באופן אשר 
יגן על ציבור הולכי הרגל, אך היא הוסיפה 
חקיקה  תיקוני  מצריכות  הכרעותיה  כי 
והסדרת הרישוי של האופניים החשמליים, 
שכן אמנם הפתרון של השופט עמית הינו 
מענה  נותן  אינו  הוא  אך  ומיידי,  פרקטי 
נדרשת  ומשכך  הרגל  הולכי  לציבור 

הסדרה רחבה ביחס לכלל השחקנים.  
חבריו  שני  בין  הכריע  מינץ  השופט 
המכובדים לכס השיפוט בכך שקיבל את עמדתו 
של השופט עמית בקביעה כי אופניים חשמליים 
אין  ולכן  חשמלי  עזר  מנוע  עם  אופניים  הינם 

לראות בהם ככלי רכב מנועי .
בדעת  ניתנה  ומלומד  ארוך  דין  בפסק  אמנם 
היותם של האופניים החשמליים  רוב הכרעה על 
כלי שאינו נכנס תחת הגדרת "רכב  מנועי" אך 
נדמה, כפי שציינה שופטת המיעוט ברק-ארז, כי 
טרם נאמרה המילה האחרונה ובמחלוקת הקיימת 
לעניין הפרשות והצורך בהסדרה של הנושא, אני 
לא אתפלא אם בימים הקרובים נמצא עצמנו בפני 

בקשה לדיון נוסף בהרכב שופטים מורחב.

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
הביטוח

shutterstock :80% מהנפגעים בתאונות אופניים חשמליים הם הרוכבים עצמם | צילום



מרצה: גב’ אילנה סנה, 
יועצת פיננסית, מאמנת לכלכלת המשפחה

ומכשירה יועצים חדשים לכלכלת המשפחה דרך מרכזי מט"י ומעוף

בקורס נלמד ונבין מושגים עיקריים בכלכלת המשפחה, 
נבצע ניתוח כלכלי, נקבע חזון ונבנה תיק כלכלי מפורט

בו נקבע אסטרטגיות פיננסיות למעבר ממצב פיננסי מצוי לרצוי

מועד פתיחה: יום שלישי | 24.11.20
שעות: 14:00-10:00

הקורס יכלול 6 מפגשים שבועיים בימי שלישי

כלכלת המשפחה בעידן הקורונה 2020
הזדמנות להגדיל את הכנסותיכם!

מחיר מיוחד עבור חברי לשכה - 1,696 ₪ כולל מע"מ
מחיר למי שאינו חבר לשכה 2,500 ש"ח כולל מע"מ

₪

קורס
פרונטלי

מיקום: מרכז ההכשרה למקצועות הביטוח - כיתת 'ערבה', רח' המסגר 42, קומה 9, ת"א
מותנה לקבוצה של 18 משתתפים

ליצירת קשר:

*5823 לפרטים והרשמה - לחצו כאן

* בכפוף לתקנות משרד הבריאות של הקורונה ביום המפגש

https://bit.ly/35lDGbU
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
ליעדים סוכנות לביטוח בקריית מטלון פ"ת דרושים 

רפרנטים ביטוח חיים בריאות ופנסיוני שעבדו בסוכנויות 
, ניסיון חובה העבודה מיידית נא לשלוח קורות חיים 

bit.co.il־jobs@yeadim :למייל

סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח 
עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר ל 
ins.com־Guy@zilb :052-3866630 או לשלוח מייל

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: 

ins.co.il־ofir@mishorim
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

שכירות משנה
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח בפארק 

אולימפיה, מוטה גור 9 פתח תקווה. החדר מרוהט 
בשולחן סוכן גדול ועוד עמדה נוספת. עלות כולל 

חשמל ארנונה וכו': 2,000 ש"ח + מע"מ. לפרטים, 
שמוליק :054-4946290 

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 050-5240011

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 053-7753538

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: 
ins.com־gil@beyahad

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'־ 057-0059951 
)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. 050-5345751 

סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח 
עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר 

 ins.com־Guy@zilb ל 052-3866630 או לשלוח מייל
מעוניין לקבל הצעות למכירת תיק אלמנטרי באיזור 

Bit2bit_54@walla.co.il מרכז

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

מחפשים בית ? רוצים להוריד עלויות למינימום 
)שכירות, מזכירות , תפעול, חניה וכו' (אנו מציעים את 
כל אלו וכן שת"פ בין סוכנים ותיקים לסוכנים צעירים, 

בין סוכני אלמנטר לסוכני חיים.בנוסף שרותי פיקוח 
צמודים ואיכותיים וסביבת עבודה תומכת להצלחה 

עם קבלותהשיחה החשובה ביותר שעשיתם בעשור !!! 
 ins.com־gil@beyahad תתקשרו.המייל שלי 

הנייד שלי לפרסום 0527703399

רוצה לחזק את המשרד? להקים אגף חדש? )חיים /
אלמנטרי/ בריאות(? מתלבט אם למכור את התיק?  

פגישה ללא התחייבות. נתן ־ 052־9770368 או במייל:  
gmail.com@0555037

סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש תיקי 
ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות 
מובטחת לפרטים: haybit@haybit.co.il נייד: 

0542144567

אורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם סוכן / 
סוכנת / סוכנות ביטוח לביטוח אלמנטרי / חיים. לתאום 

פגישה ופרטים נוספים, ניתן להתקשר לדוד בטלפון  
052־6533382 

בי. פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז, מעוניין לרכוש 
תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי. כולל מודלים גמישים 

 ארוכי טווח, כולל משרדים. 0528741331 
Michaele@b4־u.co.il סודיות מובטחת.

סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש תיקי 
ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות מובטחת 

לפרטים: haybit@haybit.co.il נייד: 0542144567

אורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם סוכן / 
סוכנת / סוכנות ביטוח לביטוח אלמנטרי / חיים. לתאום 

פגישה ופרטים נוספים, ניתן להתקשר לדוד בטלפון  
052־6533382 

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

סינגפור תציע ביטוחי 
קורונה לתיירים

ינגפור, שמצמצמת את ההגבלות על ביקורי ס
לתמוך  החליטה  הקורונה,  עקב  תיירים 
רפואיים  ביטוחים  מציעה  היא  העסקית.  בפעילות 
לעשות  במטרה  לאי  המגיעים  העסקים  לאנשי 
במהלך  לקורונה  מאומתים  ושיימצאו  עסקים 

ביקורם.
הביטוח הרפואי Changiassure מכסה הוצאות 
אשפוז בסכום של 100 אלף דולר סינגפורי. פוליסת 
הביטוח היא לגילאי 3 עד 70 שנה. במקרה של מוות 

הפיצוי יהיה בגובה של 200 אלף דולר סינגפורי. 
בטורקיה,  גם  מוצעים  דומים  ביטוחים  כיום 

תאילנד וארובה.

רגולטור בריטי לוחץ על המבטחים 
לתת הקלות למבוטחים 

הקלות ה יתנו  הביטוח  שחברות  מציעה   )FCA( בבריטניה  פיננסית  לאיתנות  רשות 
למבוטחים עקב הקורונה. ההקלות מיועדות לסייע למבוטחים שתשלומיהם כבר נדחו 
ואלה שנקלעו באחרונה לקשיים כתוצאה מהמגפה. ההקלות המעודכנות מחליפות את מדריך 

ההקלות הזמניות שהרשות הנהיגה בחודש מאי השנה בשל מגפת הקורונה.
FCA מייעצת לחברות הביטוח לנקוט באחד מהמהלכים הבאים: לבחון מחדש את הפרופיל 
של המבוטח ולבדוק אם להקטין את תשלומי הביטוח החודשיים, לשקול מוצרי ביטוח אחרים 
שיענו על צורכי המבוטח ולסייע למבוטח להתמודד עם המצב כדי שלא יבטל את פוליסת 

הביטוח.
 - ביטוח  פוליסת  רכישת  כנגד  הביטוח  מחברת  מאשראי  נהנה  שהמבוטח  למקרים  אשר 
או  קצר  לזמן  הפרמיה  תשלומי  הקפאת  תבחן  הביטוח  שחברת  ממליצה  הפיננסית  הרשות 
להקטין את פרמיית הביטוח לתקופה מסוימת, להקטין תשלומי ריבית ולהעניק זמן לפרוע 

חוב לחברת הביטוח.
ההתקשרויות.  בכל  למבוטחים  האפשריות  כל  את  יציעו  הביטוח  שחברות  מדגישה   FCA

החברות צריכות לעודד את הלקוחות להתקשר עם חברת הביטוח באם נקלעים לקשיים. 
בינתיים פורסמו בלונדון מחקרים על השלכות הקורונה על ביטוחי הרכב. נמצא שקרוב ל־19 
מיליון נהגים בבריטניה שילמו פרמיות ביטוח מנופחות. מאידך, מחקר אחר קובע שחברות 
הביטוח בבריטניה חסכו 1.3 מיליארד ליש"ט בתשלומי תביעות למבוטחי רכב בין מרץ לסוף 

מאי השנה בשל הסגר עקב הקורונה.

סינגפור. מצמצמים את ההגבלות 
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