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ביטוח 
ופיננסים

בלשכה זועמים: "הרשות מצאה פתרון - 
הבנקים יעברו על החוק והרשות לא תאכוף"

ההחלטה ניתנה בעקבות תקנות ההתמודדות עם נגיף קורונה ⋅ הלשכה: "אכיפה בררנית. גם אנחנו 
 ביקשנו אפשרות כזאת במקרים הדורשים מפגש פנים אל פנים עם המבוטח כמו במסמך ייפוי כוח" 

< רונית מורגנשטרן 

"
לרשות,  שהגיעו  לפניות  במענה 
במסגרתו  המורכב  למצב  לב  ובשים 
נפגעים לקוחות קיימים של התאגידים 
הבנקאיים בתחום הייעוץ הפנסיוני, יובהר 
נגד  אכיפה  צעדי  תנקוט  לא  הרשות  כי 
ייעוץ  יעניקו  אשר  בנקאיים  תאגידים 
באמצעות  או  דיגיטלי  באמצעי  פנסיוני 
הטלפון, ללקוחות קיימים בתחום הייעוץ 
בין היתר,  זאת,  זו.  הפנסיוני ערב הודעה 
המוטלות  והזהירות  האמון  חובות  נוכח 
ייעוץ  להעניק  החובה  וכן  הבנקים,  על 
פנסיוני מתמשך על ידי הבנקים ללקוחות 
הייעוץ  חוק  להוראות  בהתאם  הקיימים, 

הפנסיוני". 
ביטוח  ההון,  על שוק  הממונה  כותב  כך 
וחיסכון, ד"ר משה ברקת, בטיוטת עמדת 

הרשות שפורסמה השבוע.
כי  "יובהר  הממונה,  מוסיף  כן",  "כמו 
לא  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הודעה 

הבנק  לסניפי  להגיע  הבנק  ללקוחות  מתאפשר 
סמכויות  חוק  מכוח  שיותקנו  לתקנות  בהתאם 
מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה או חקיקה 

אחרת שתחליף אותה".
התקבלו  לאחרונה  כי  מוסבר,  העמדה  בטיוטת 
בבקשה  בנקאיים  תאגידים  של  פניות  ברשות 
בנק.  בסניפי  פנסיוני שלא  ייעוץ  לאפשר לקיים 
זה  ובכלל  הקורונה,  נגיף  התפשטות  נוכח  זאת 
ההגבלות על התנועה במרחב הציבורי, הפוגעות 
פגישות  לקיים  בנקאיים  תאגידים  של  ביכולות 

ייעוץ פרונטאליות עם לקוחותיהם.
יש לציין, כי סעיף 11)ה( לחוק הייעוץ הפנסיוני, 
קובע כי תאגידים בנקאיים יעניקו ייעוץ פנסיוני 
בסניפי הבנק, ולא יהיה באפשרותם להעניק ייעוץ 

פנסיוני מחוץ לכותלי הסניפים הקבועים. 
תזכיר  האוצר  משרד  פרסם   2020 ביולי  ב־9 
הוצע  בו  ההסדרים,  חוק  במסגרת  שישולב  חוק 
לתקן את סעיף 11)ה( לחוק הייעוץ הפנסיוני, כך 
שיתאפשר לתאגיד בנקאי או למי שעוסק בשמו 
בייעוץ פנסיוני להעניק ייעוץ פנסיוני באמצעות 
כדי  זאת  דיגיטלי.  אמצעי  באמצעות  או  טלפון 
פנסיוני,  מייעוץ  ליהנות  ללקוחותיהם  לאפשר 
במיוחד בתקופת משבר הקורונה, בה עובדים רבים 
במשק יצאו לחופשה ללא תשלום, או צומצמה או 
הסתיימה העסקתם ובעקבות זאת ההפקדות בגין 

בדומה  "זאת,  צומצמו.  או  הופסקו  אלו  עובדים 
שאינם  רישיון  בעלי  של  שבאפשרותם  לייעוץ 
שלא  פנסיוני  ייעוץ  להעניק  בנקאיים  תאגידים 
תזכיר  במסגרת  האמור.  החוק  לפי  הבנק  בסניפי 
החוק האמור, צוין כי בכוונת משרד האוצר לשלב 
את תזכיר החוק במסגרת חוק התכנית הכלכלית 

לשנת 2020", נכתב בדברי ההסבר.
עמדת  של  ההסבר  בדברי  נכתב  כן",  "כמו 
ניסיון  נעשה  התזכיר  פרסום  "טרם  כי  הרשות, 
באופן  יאפשרו  אשר  חירום,  שעת  תקנות  לקדם 
זמני לתאגיד בנקאי או למי שעוסק בשמו בייעוץ 
ייעוץ פנסיוני באמצעות טלפון  פנסיוני להעניק 

או באמצעות אמצעי דיגיטלי". 
הערות לטיוטה יתקבלו ברשות עד ה־3 בנובמבר.

מדובר באכיפה בררנית
בתגובה מסר נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד: 
"רשות שוק ההון מנסה בכל דרך לאפשר לבנקים 
הפנסיוני  החוסכים  ציבור  למול  רגל  דריסת 
הבנקים  את  להכניס  ניסתה  הרשות  בישראל. 
בהוראת שעה למספר חודשים - התנגדנו; הרשות 
ניסתה להכניס את הבנקים בחוק ההסדרים באופן 
קבוע - התנגדנו. כעת מצאה לעצמה הרשות דרך 
חדשה - אי אכיפה. יעברו הבנקים על החוק ואנו לא 

נאכוף ביחס ללקוחות פנסיונים קיימים של הבנק.

למה הוא לא מאשר גם לסוכנים בהוראת 
שעה לאפשר טופס ב1 ללא פנים אל פנים.
אנחנו בעד שירות והקלות, במיוחד בעת 
חירום  בתקופת  נמצאים  אנו  בה  הזאת 
היה  ונכון  ראוי  אך  ובריאותית,  כלכלית 

שההקלות יחולו על כל השחקנים בענף.
יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה סו"ב אייל 
פז: "מדובר באכיפה בררנית מול הבנקים. 
לנוכח התפשטות נגיף הקורונה, מתן שירות 
דיגיטליים  ובאמצעים  הטלפון  באמצעות 
אלו  באמצעים  והשימוש  לקריטי  הופך 
יכול  אינו  הציבור  בה  במציאות  מחויב 
לקיים פגישות ייעוץ פרונטאליות עם בעל 
פרוץ  לאחר  השנה,  באפריל  ב־12  רישיון. 
ההון  שוק  לרשות  פנינו  הקורונה,  משבר 
להתנהלות  בהקשר  להקלות  בקשות  עם 
הקלות  לקוחותיהם.  ציבור  מול  הסוכנים 
הנסיבות  עם  אחד  בקו  עומדות  אלו 
המתוארות בהודעתו של הממונה על רשות 
שוק ההון, לעניין מגבלת הציבור למפגש פיזי עם 

בעל הרישיון. 
ב'1  כוח  ייפוי  מסמך  החוק,  לדרישת  "בהתאם 
ולנוכח  מצריך מפגש פנים אל פנים מול הלקוח 
פיזי  ממפגש  הציבור  והימנעות  התנועה  הגבלות 
או  ביטול  זמני  באופן  לשקול  יש  האפשר,  ככל 
רשות  שנוקטת  כפי  דומה  בררני  בהליך  נקיטה 

שוק ההון כלפי הבנקים. 
בתוך  רבים  חודשים  כבר  נמצאים  אנו  "בנוסף, 
משבר כלכלי אשר הולך ומחריף. משבר זה מביא 
לפניות רבות של הציבור לביצוע פעולות אותם 
נדרשים סוכני הביטוח לבצע במהירות תוך שהם 
נאלצים לעמוד בדרישות רגולטוריות אשר כיום 
לוקחות זמן רב ומשאבים אשר נמצאים בחוסר בכל 
בפעולת  למצוא  ניתן  לכך  דוגמה  הביטוח.  ענף 
משיכת כספים מעל 50 אלף שקל ושינוי כיסויים 
לעצמאים. פעולות אלו ואחרות מצריכים מסמכי 
מבין  אינו  הציבור  אשר  למסלקה  פנייה  הנמקה, 
והמסורבל  מדוע הוא נדרש לכל התהליך הארוך 
במקום לתת לו מענה מהיר וקצר. לאור העובדה 
כי ניתן היום לעמוד בצורה טובה יותר על כמות 
שוק  רשות  כי  לצפות  ניתן  הציבור,  של  הפניות 
ההון תעשה חשיבה מחדש על הקלות אותן ניתן 
לתת באופן זמני לגבי פעולות מסוימות אשר יקלו 
על הציבור לקבל מענה מהיר וקצר לבקשותיהם".

סו"ב פז וסו"ב רוזנפלד
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סוכנות וסוכנים נכבדים,

בין  המדינה.  מבקר  דו"ח  פורסם  ימים  מספר  לפני 
פוליסת  של  בהקשר  עגומה  תמונה  עולה  ממצאיו 

הבריאות האחידה שנכנסה לחיינו בשנת 2016. חיצי 
ההון שלא השכילה  מופנים לרשות שוק  הביקורת 
לבחון, לבדוק, ולבצע בקרה על ההחלטה ששינתה 

את מפת ביטוחי הבריאות בישראל.
והנה אתמול, שבוע לאחר מכן ובאיחור של למעלה 

על  הממונה  יצא  מפתיע,  לא  בעיתוי  שנים,  מארבע 
שוק ההון, ביטוח וחיסכון ודיווח על תכנית העבודה של 

הרשות לתחום הבריאות ולחלק מהנקודות שהועלו בדו"ח 
מבקר המדינה. כפי שהורגלנו והכרנו מתקופות קודמות, 

הראשונים לדעת היו כלי התקשורת. לא חברות הביטוח, לא סוכני 
הביטוח ולא גורמים אחרים בענף.

שמחנו להיווכח כי הרשות אימצה את בקשותינו משלוש השנים 
האחרונות, בקשות שעלו בפגישות עימם ואף מעל 
לכל במה - להסדיר אחת ולתמיד את נושא מוקדי 
המכירות החובבנים שגורמים נזק לענף כולו, וזאת 

במקביל לפעולות נוספות שיש עדיין לבצע. 
הרשות  בתוכנית  רבות  נקודות  זאת,  עם  ויחד 
הבהרות  נדרוש  ואנו  ברורות  ולא  עמומות  נותרו 
לגביהן. את הנכונות נאמץ ולאחרות נדע להתנגד 
ולהילחם בכל דרך חוקית על מנת שלא יצאו אל 

הפועל.
ניתן  לפיה  כותרת  העיתונים  אחד  פרסם  אמש 
הרשות.  הודעת  על  מברכת  הלשכה  כי  להבין 
יצאה  לא  בלבד.  העיתון  דעת  על  הינה  הכותרת 
כל "ברכה" מטעם הלשכה ולא ברכנו על הודעת 
לא  אחר  או  כזה  עיתון  מטעם  כותרת  הרשות. 
ובוודאי שלא קובעת את עמדת הלשכה.  משקפת 
נדרוש  הסוגיות,  את  נלמד  הקרובים  בימים 
הסברים, נבקש הבהרות ונגבש עמדתנו ואת דרך 
פעולתנו, וכמו תמיד, גם נפיץ אותה בצורה שקופה 

ללא מורא וללא משוא פנים. 

לא נירתע
סוכני  וטובת  הכללי  הציבור  טובת  תמיד  עמדה  עיננו  לנגד 
הביטוח, וכפי שהוכחנו עד היום אנחנו יודעים לעמוד על משמר 

המקצוע, על מעמדו ועל פרנסתינו. 
ברשתות  אישית  להתלהמות  האחרונות  בשעות  נחשף  אני 
החברתיות נגד הממונה, תוך אמירות גנאי והכפשות. חברים, זאת 
אינה דרכינו. אל לאף אחד מאיתנו להכפיש לגופו של אדם. דווקא 
בשבוע שבו אנו מציינים 25 שנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין 
ז"ל חשוב שכולנו נשמור על איפוק. זכרו כי הרשתות החברתיות 

אינן "מועדון סגור" ופרסומים לא מחמיאים הינם נחלת הכלל.
תקשורתית  בסביבה  לא  בוודאי  בפוסטים,  משנים  לא  מציאות 
כי  כבר  הוכחנו  ובעשייה.  במעשים  משנים  מציאות  אוהדת.  לא 
הגלויים  המקובלים   בצינורות  הרשות  מול  להתנהל  יודעים  אנו 

ואלו שפחות, ולשנות מציאות. בכל מקום שבו לא הגענו 
הפעם  גם  נהסס  ולא  בעבר  היססנו  לא  להסכמות, 
להגיע לכל גורם השפעה שמסוגל להטות את הכף. 
ולא  במשאבים  נחסוך  לא  באמצעיים,  נחסוך  לא 

נירתע.
לי  יש  האחרונות  השנים  הסוכנים, בשלוש  חברי 
שליחות  אותה   - השליחות  את  למלא  הכבוד  את 
סוכני  לשכת  בראש  לעמוד  אותי  שלחתם  שאתם 
הביטוח בישראל. בתקופה זאת לא היה לנו יום אחד של 
שקט, אפילו לא שעה אחת. פעלנו בו זמנית למול עשרות 

משימות ואתגרים ויכולנו לכולם.
בכל מקום בו לא נמצא הפתרון למול הרשות לא היססנו להפעיל 
את מלוא כובד משקלינו למול התקשורת, בית המחוקקים, מובילי 
נידרש לכך  יהיה אם  וכך  ובתי המשפט  הדעה, הרשויות השונות 

גם הפעם. אך החלטות לא מקבלים מתוך זעם ותגובות לא כותבים 
הרשות  אחרת של  או  כזאת  אמירה  אם  גם  אימפולסיביות,  מתוך 
מתוך  ולפעול  לעומק  הדברים  את  לבחון  יש  כפגיעה.  מצטיירת 

שיקול דעת.
יביאו  ולא  וכינויי גנאי לא הביאו עד היום כל פתרון  הכפשות 

בעתיד.
כאמור, בזמן הקרוב נחתור לבירור והבהרת הדברים, נדווח ונפעל 

להביא טוב.
לשכת סוכני הביטוח הייתה ותמשיך להיות חומת המגן של סוכני 

הביטוח בישראל.

בברכת חברים,
ליאור רוזנפלד
נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל

סו"ב רוזנפלד
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"בתאונות אישיות במקום לטפל במוקדים 
- הרעה החולה של הענף - טיפלו במוצר"
כך פתח נשיא הלשכה רוזנפלד את דבריו בכנס עדיף לבריאות ⋅ על המאבק בחברות האשראי: "אם 

נוותר עכשיו לחברות כרטיסי האשראי, הן ייכנסו גם לתחום הבריאות"  < רונית מורגנשטרן 

 "
ענף ביטוחי הבריאות הוא שונה; אני לא 
בשעה  לסוכן  שמתקשר  מבוטח  מכיר 
22:00 ומבקש לרכוש ביטוח בריאות או 
סיעודי. מדובר כאן במוצרים שצריכים ליווי 
של בעל מקצוע - בבירור הצרכים במכירה, 
התביעה.  בעת  ובוודאי  הפוליסה  חיי  לאורך 
ברשות  וגם  היצרנים  גם  יודעים  זה  את 
האחרונות  בשנים  זאת,  ובכל  ההון.  שוק 
אנחנו עדים להחלטות של גורמים כאלה או 
אחרים שלא פגשו מבוטח מעולם, בוודאי לא 
דבר  החלטות שבסופו של  הבריאות.  בתחום 
סו"ב  הלשכה  נשיא  אומר  בציבור",  פוגעות 
ליאור רוזנפלד, בפתח נאומו בכנס הבריאות 

והסיעוד ה־17 של עדיף.
פוליסת  אין  שנה  שכמעט  הזכיר  רוזנפלד 
והנה  וביקשנו  והתרענו  "הודענו  סיעוד: 
מתברר שמה שאמרנו כבר לפני שנה מימש 
מתנהלת  שכרגע  במדינה  מדובר  עצמו,  את 
ללא ביטוח סיעודי פרטי. אני מקווה שבימים 

הקרובים נהיה בנושא הזה אנשי בשורות".
האחידה  הפוליסה  לרפורמת  בהתייחסו 
והערנו,  התרענו  כאן  "גם  אמר:  מ־2016 
מספר  לפני  שיצא  המדינה  מבקר  דוח  והנה 
ימים הוכיח שוב שצדקנו. בדוח התברר שלא 
פוליסה,  אותה  השקת  לאחר  בקרה  נעשתה 

שמוכר  מי  של  הנושא  את  להסדיר  שיש  התברר 
יותר טוב את ענף ביטוחי  ומי מכיר  את הביטוח 
מהסוכנים  הביטוח  ענף  כל  את  כמו  הבריאות 

עצמם. גם כאן מסתבר שצדקנו".  
אישיות,  לתאונות  החדשה  הפוליסה  בנושא 
שתיכנס לתוקף בחודשים הקרובים, ציין רוזנפלד: 
שראינו  הסעיפים  מרבית  את  לשנות  "הצלחנו 
במקום  כאן,  גם  אבל  לציבור.  להזיק  שיכולים 
- המוקדים של  לטפל בבעיית השורש המרכזית 
לציבור  נזק  שעושים  והמוקדנים  הביטוח  חברות 
המוצר  את  ושינו  אחר  פתרון  חיפשו  בישראל, 

עצמו". 

ביטוח נסיעות לחו"ל
לחו"ל  נסיעות  ביטוח  של  החדשה  "הפוליסה 
השנים,  כל  במשך  שאמרנו  מה  את  מצדיקה  רק 
סוכן  ידי  על  מלווה  להיות  חייב  זה  ביטוח  שגם 
החליפה  את  להתאים  שיידע  מקצועי  ביטוח 
הנכונה לסוג הנסיעה ויידע להתאים את הפוליסה 
והוסיף:  רוזנפלד  אמר  הנסיעה",  למהות  והכיסוי 
"גם בנושא זה חיינו לא היו קלים; בשנה האחרונה 
הנסיעות,  סוכני  למול  המשפט  בבית  התנהלנו 

לא  הנסיעות  סוכני   - וניצחנו  שלנו  על  עמדנו 
יכולים יותר למכור ביטוח. 

גם  מבקשות  החולים  שקופות  שומעים  "אנו 
לא  כאן  גם  הנסיעות;  ביטוחי  לענף  להיכנס  הן 

נאפשר לאלה שאין להם רישיון, שיכולים להציג 
קיימת,  שלא  מציאות  וליצור  לציבור  שווא  מצג 
לכאורה  ידוע  המבוטח  של  הרפואי  התיק  שבה 
לקופת החולים והם עומדים מאחורי מחלות העבר 
הדברים,  פני  הם  כך  לא  הנסיעות.  בביטוחי  שלו 
לכן גם בביטוח נסיעות כמו בכל ביטוח אחר, חובה 

בהתערבות של איש מקצוע מיומן והוא סוכן 
הביטוח". 

הפקרת עתיד העצמאים
האחרות  המשימות  את  סקר  הלשכה  נשיא 
בפניהן עומדת לשכת סוכני הביטוח: "במיוחד 
בעת משבר הקורונה עמדנו כחומת המגן של 
הציבור בישראל; ביקשנו מהציבור סבלנות, 
אורך רוח - אל תפדו את קופות הגמל שלכם, 
את קרנות ההשתלמות ובוודאי שאל תפגעו 

בקרנות הפנסיה שלכם".
שר  החלטת  את  רוזנפלד  תקף  זה  בנושא 
"לאפשר  ההון:  שוק  על  והממונה  האוצר 
לעצמאים לפדות כשליש מהחיסכון הפנסיוני 
שלהם ללא מס. מדובר כאן בהפקרת העתיד 
שיפגע  באירוע  מדובר  ההווה.  חשבון  על 
נשאו  ככה  שגם  העצמאים  בציבור  בעתיד 
חלקם  ונפגעו  הקורונה  משבר  בעת  בנטל 
סוכני  היו  לצדם  שעמד  ומי  אנושה  בצורה 
נאמרה  ולא  הזה  בנושא  גם  נילחם  הביטוח. 

המילה האחרונה", הבטיח. 
חברות  בכניסת  הלשכה  למאבק  בהתייחסו 
רוזנפלד  הזכיר  לביטוח,  האשראי  כרטיסי 
שהיא תידון בשבועיים הקרובים בבית המשפט 
האשראי  חברות  כאן,  נוותר  "אם  המחוזי. 
אזרח  האם  הבריאות.  בתחום  גם  למכירה  ייכנסו 
במדינת ישראל רוצה שמוקדנית בחברת האשראי 
שוק  על  הממונה  האם  בריאות?  ביטוח  לו  תמכור 
ההון רוצה להגיע למצב כזה? האם חברות הביטוח 
יכולות לסמוך על מוקדנים? לכן, העצמת החשיבות 
של מכירה נכונה על ידי סוכני הביטוח גם בנושא 
אנו  כאן  וגם  מתמיד  חשובה  האשראי  חברות  של 
נלחם על צדקת דרכנו למען הציבור", אמר נשיא 

הלשכה. 
מבקר  לדוח  רוזנפלד  התייחס  דבריו  בסיכום 
המדינה בנושא ביטוחי בריאות: "הדוח הדגיש שוב 
מקצוע.  בעל  ידי  על  הביטוח  מכירת  חשיבות  את 
יש בעל מקצוע אחד שיכול למכור ביטוח נכון והוא 
סוכן הביטוח, המורשה, המיומן והמקצועי. לכן, גם 
בתחום הבריאות נמשיך ולא נוריד את הרגל מהגז. 
אנו נמשיך ונעצים ביחד אתכם סוכני הביטוח את 
דבר  של  בסופו  כי  נכונה,  מכירה  של  החשיבות 
בקצה, ביום הדין, המבוטח צריך לקבל את הפתרון. 
ביום הדין הוא נושא עיניים אלינו אל אנשי הביטוח 
ומנסה לקבל את המזור והתשובה הנכונה מאתנו; 
אנחנו,  רק  לתת  יכולים  התשובה  את  תמיד,  כמו 

סוכני הביטוח המקצועיים", סיכם. 

רוזנפלד" | צילום: באדיבות הלשכה

"גם ביטוח נסיעות לחו"ל 
חייב להיות מלווה על ידי 
סוכן ביטוח מקצועי שיידע 

להתאים את החליפה הנכונה 
לסוג הנסיעה ואת הפוליסה 

והכיסוי למהות הנסיעה"
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הממונה ברקת: הרשות פועלת לרישיון 
ייחודי ונפרד לסוכני ביטוח בריאות 

בכנס עדיף הבטיח הממונה אחידות בפוליסת הבריאות הבסיסית "כמו לחם אחיד" וגם להגביר את 
הפיקוח על מוקדי המכירה ⋅ רוזנפלד: "נדרוש הבהרות ולא נהסס להיאבק בכל דרך חוקית במה שלא 

ייראה לנו" < רונית מורגנשטרן 

"
ושיפור  למבוטח,  המידע  הנגשת  לטובת 
יכולת המיקוח שלו, אנחנו פועלים כדי לייצר 
מהמומחיות  נפרדת  מומחיות  שהוא  רישיון 
הקיימת כיום. נחייב את הסוכנים הפועלים בתחום 
בקבלת רישיון 'סוכן ביטוח בריאות', סוג רישיון 

חדש שלא היה קיים עד היום".
כך חשף הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, 
עדיף  של  הדיגיטלי  בכנס  ברקת,  משה  ד"ר 
לבריאות וסיעוד, שהתקיים אתמול )ד'(. לדבריו, 
אובייקטיבי  סוכן  יהיה  בריאות  ביטוח  "סוכן 
מגוון  את  להציע  ידע  תגמול,  היבטי  מבחינת 
הכיסויים הקיימים בשוק, וייעץ למבוטח לטובתו 

ועל פי צרכיו ומצבו הבריאותי". 
"בנוסף", הדגיש, "אנחנו מתכוונים להגביר גם 
הכשרה  ולדרוש  המכירה  מוקדי  על  הפיקוח  את 
בתחום  מהיום,  יותר  הרבה  משמעותית,  מאוד 

ביטוחי הבריאות למי שמוכר ביטוח לציבור".
רפורמת  מיישום  אכזבה  הביע  הממונה 
ד"ר ברקת. "נדרוש הכשרה משמעותית" | צילום: סטודיו עדיףהפוליסה האחידה בשטח: "אנחנו רוצים אחיד 

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

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

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

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

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

 פטור קבוע 
מדמי כרטיס במשך כל תקופת 

החברות בלשכה

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

 מסגרת אשראי 
 חוץ בנקאית נוספת 

)למעט בנק מזרחי ויהב(

 הנחות והטבות במעל 4,000 
 בתי עסק ברחבי הארץ 

המעניקים הנחות במעמד החיוב

 מגוון הטבות נוספות 
 באתר המועדון

insurance.style.co.il

 אתר הטבות ואפליקציה 
אטרקטיבים ובלעדיים ללקוחות ישראכרט המעניקים לך מגוון הנחות 

digital.isracard.co.il והטבות בתחומים שונים

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

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



https://4u.isracard.co.il/link/Insurance-Agents-Office-Club
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אחידה  בסיסית  פוליסה  רק  לא  אחיד,  לחם  כמו 
שכולם יהיו מחויבים להציע, אלא פוליסה שהיא 
בכיסוי  הוא  המיקוד  כאשר  יחסית,  וזולה  נגישה 
השתלות  בחו"ל,  )ניתוחים  קטסטרופה  אירועי 

בחו"ל, תרופות ייחודיות מחוץ לסל וכו'(".
הבריאות",  ביטוחי  להבין את  "הציבור מתקשה 
כל  את  לו  שאין  בהרגשה  "נמצא  הממונה,  טען 
ומרגיש שחברות  מושכלת  החלטה  לקבל  המידע 
הביטוח והסוכנים לא באמת נמצאים לצדו לסייע 
לו לבחור את הביטוח הנכון ביותר עבור הצרכים 

שלו. זהו מצב שבו כולם מפסידים"
.

פתרון למבוגרים 
ידי  "בתחום הנסיעות לחו"ל דרשנו מכירה על 
הורדנו  החולים  קופות  ובמקרה של  רישיון,  בעל 
מ־40%־50%  הקופות  של  העמלה  את  לאחרונה 
יתגלגל  הזה  שהחיסכון  מצפים  אנו  ל־10%. 
ללקוחות, אבל בינתיים טופחת על פנינו הקורונה 

וגם נסיעות לחו"ל אין יותר מדי", אמר ברקת.
"גם עם האתגרים של הקורונה אנחנו מתכוונים 
תחרותיים  ופתרונות  נגישות  ולספק  להתמודד 
עבורו  יהיו  שלא  סיבה  שאין  המבוגר,  לקהל  גם 
פתרונות בארץ אם קיימים פתרונות כאלו בחו"ל, 
ודי לחכימא ברמיזה". בכך רמז הממונה כי ברשות 
בוחנים אפשרות למכור פוליסות של חברות זרות 
לא  שכיום  הנסיעות,  ביטוחי  בתחום  בישראל 
מכסים את ארה"ב והם יקרים מאוד לבני 60 פלוס.

"קידמנו בשנה האחרונה שדרוג משמעותי להר 

אפליקציית  להשיק  פועלים  ואנחנו  הביטוח, 
וישראל  הבריאות  בשיתוף משרד  חדשה  בריאות 
דיגיטלית, כך שצרכן יוכל לקבל החלטה צרכנית 
מושכלת ביחס לכל מוצרי הבריאות שלו. מדובר 
נתוני  את  גם  שיכלול  כך  הביטוח  הר  בשדרוג 

בביטוח  הביטוחיים  הכיסויים  כל  ואת  השב"ן 
הפרטי", אמר ברקת.

"חוזר  פרסום  מקדמת  שהרשות  סיפר  הממונה 
חיתום אינטרנטי, שיאפשר לאנשים לקבל בקלות 
הצעות מחיר מתאימות לצרכיהם, לאחר שמילאו 

שאלות  על  המבוסס  גנרי  רפואי  חיתום  שאלון 
מונע  לא  זה  בתחום.  כיום  הקיימות  החיתום 
מילא  לקוח  שאם  אומר  כן  אבל  המשך,  שאלוני 
את כלל השאלות, חברת הביטוח חייבת לתת לו 

הצעת מחיר", הדגיש.  

צמצום ביטוחים
פופולרי,  רווח,  לשון  מטבע  זה  ביטוח  "כפל 
מדויק  לא  ביטוח  כפל  המינוח  לצערנו  אבל 
מצטברים,  בכיסויים  כשמדובר  להטעות  ועשוי 
או בכיסויים שניקנו תחת תנאי חיתום שונים, או 
שעוסקים באותו נושא בחריגים שונים, והמבוטח 
שלא  כך  יותר  או  מקורות  משני  להחזר  זכאי 
להשמיד  רוצים  לא  אנחנו  מיותר.  בכפל  מדובר 
המבוטח  כך  שאחר  ביטוח  ולהסיר  למבוטח  ערך 
להפחית  מעוניינים  כן  אנחנו  שהוריד.  יצטער 
חסרי  ביטוחים  מהעבר,  יותר  אגרסיבית  ובצורה 

ערך ומיותרים".
לגבי  לשיפורים  פועל  הוא  כי  הדגיש  הממונה 
בהן  יש  אחד  "שמצד  הישנות  הפוליסות  בעלי 
כיסויים שלא זמינים לאחר רפורמת 2016, ומצד 
שלאחר  לפוליסה  נחותים  חלקים  בהן  יש  שני 
כדי  הזה  התפר  על  לעבוד  וצריך  הרפורמה, 

שהצרכן לא יפגע".
לצורך  הרפורמה  של  ציני  "ניצול  יש  לדבריו, 
אשר  הלקוח,  לרעת  פועל  זה  אם  גם  טוויסטינג, 

חדשה  לפוליסה  במעבר  להפסיד  עשוי 
אנחנו  הישנה.  בפוליסה  שהיו  יתרונות 

מה
שחשוב

האזינו לפודקאסט בנושא סכנות ברשת

בואו לשמוע זוויות חדשות ומעניינות במגוון נושאי ביטוח וכלים להתמודדות עם מצבים 
פרנקל. אביב  ובהנחיית  המומחים  מיטב  ידי  על  יומיומי,  באופן  בהם  נתקלים   שאנו 

האזינו לפרק הראשון העוסק בכל מה שחשוב כשמדברים על סכנות ברשת עם מומחה 
הסייבר גלעד האן.

מה שחשוב! כשמדברים על סכנות ברשת

 כלל ביטוח ופיננסים מציגה:

מה שחשוב!
 הפודקאסט שעוסק

בנושאים החשובים באמת

הממונה ברקת: "קידמנו 
בשנה האחרונה שדרוג 
משמעותי להר הביטוח, 
ואנחנו פועלים להשיק 

אפליקציית בריאות חדשה 
בשיתוף משרד הבריאות 
 וישראל דיגיטלית, כך 

שצרכן יוכל לקבל החלטה 
מושכלת ביחס לכל מוצרי 

הבריאות שלו"



https://omny.fm/shows/clal-whats-important/1
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פועלים כנגד מי שמטעה את הציבור ופועל בחוסר 
אחריות, אבל יש גם ללכת מעבר לזה ולטפל גם 

בפוליסות עצמן".

"שמחנו  נשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד: 
להיווכח כי הרשות אימצה את בקשותינו משלוש 
השנים האחרונות בפגישות עימם ואף מעל לכל 
מוקדי  נושא  את  ולתמיד  אחת  להסדיר  במה, 
כולו,  לענף  נזק  שגורמים  החובבנים  המכירות 
עדיין  שיש  נוספות  לפעולות  במקביל  וזאת 

לבצע. 
הרשות  בתוכנית  רבות  נקודות  זאת,  עם  "יחד 
ואנו נדרוש הבהרות  ולא ברורות  נותרו עמומות 
לגביהן, את הנכונות נאמץ ולאחרות נדע להתנגד 
ולהילחם בכל דרך חוקית על מנת שלא יצאו אל 

הפועל.
נדרוש  הסוגיות,  את  נלמד  הקרובים  "בימים 
ואת  עמדתנו  ונגבש  הבהרות  נבקש  הסברים, 
דרך פעולתנו, וכמו תמיד גם נפיץ אותה בצורה 

שקופה ללא מורא וללא משוא פנים. 
הכללי  הציבור  טובת  תמיד  עמדה  עיננו  "לנגד 
וטובת סוכני הביטוח וכפי שהוכחנו עד היום אנחנו 
מעמדו  על  המקצוע,  משמר  על  לעמוד  יודעים 

ופרנסתו. 
להיות  ותמשיך  הייתה  הביטוח  סוכני  "לשכת 

חומת המגן של סוכני הביטוח בישראל".

ועדת  יו"ר  אמר  הממונה  לדברי  בתגובה 
הבריאות והסיעוד בלשכה סו"ב איגור מורי:

הבריאות  לסוכני  חדש  רישיון  להוציא  "הכוונה 
והופך  מוציא את הענף מהצל של ענפים אחרים 
ההתמקצעות  גם  וכך  עצמו  בפני  לעומד  אותו 
במבחני  ארעיות  שאלות  שתי  עוד  לא  הנדרשת. 

הרישוי, אלא מקצוע ביטוחי בפני עצמו. 
על  עלה  כבר  גנרי  בריאות  שאלון  של  "נושא 
נוספת  רב, אך תידרש חשיבה  זמן  השולחן לפני 
ביחס לעובדה כי הנוחות הגנרית עלולה ליצור מן 

הצד השני בעיה גדולה לבעלי מחלות שבלעדיו 
היו יכולים להסתפק בשאלון לא אחיד ואף מקוצר 
לו  שיש  מי  כל  שגם  כמובן  מסוימים.  במקרים 
מחלה כזו או אחרת, ממילא יצטרך למלא שאלוני 

הרחבה. חוששני כי ההטבה היא תיאורטית 
היא  כיצד  זה  בשלב  להבין  וקשה  ברובה 

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

סו"ב מורי | צילום: גיא קרן 

רוזנפלד: ״בימים הקרובים 
נלמד את הסוגיות, נדרוש 
הסברים, ונגבש עמדתנו 

ודרך פעולתנו. לנגד עינינו 
תמיד עומדת טובת הציבור 
והסוכנים. נמשיך לשמור על 

מעמד הסוכן ופרנסתו״ 

https://bit.ly/2ZGPR0Q
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תבוא לידי ביטוי בפועל לטובת המבוטחים.
הלשכה  של  הבריאות  בכנס  "בדברי 
פוליסת  את  להתיר  ברקת  לממונה  קראתי 
רעיון  הממונה  מציג  עתה  מאחידותה.  הבריאות 
ועליו  אחיד  בסיסי  רובד  הגדרת  של  חדש 
אפשרות לכל חברה לבנות רבדים נוספים שאינם 
מוגבלים. רעיון זה, אם יתבצע נכון, יכול להפוך 
כמובן  חשוב  יותר.  ועשיר  ליצירתי  הענף  את 
להדגיש כי רוב החדשנות בתחום הבריאות מאז 
ומעולם נבעה מהיצירתיות החופשית של חברות 
הביטוח וסוכני הביטוח ולא מהנוסחים האחידים 
את  יותר  שהורג  דבר  אין  מראש.  המוכתבים 

מאשר  כולו  האנושי  הקידום  ואת  ללקוח  הערך 
האחידות. 

עקרונית  עמדה  על  חוזר  אני  הסיעוד  "בעניין 
ניתן לאשר פוליסות פרט בתחום רק  כי  וברורה 
חוזית  בהן  להתחייב  מוכנות  הביטוח  חברות  אם 
ללא  הביטוח.  תקופת  סוף  עד  ולמחיר  לתנאים 
ואישור של  הזה  בענף  פתרון  יהיה  ולא  אין  זאת 
כל מוצר כזה ללא מחויבות ארוכת הטווח תחטא 

למטרת ההגנה הסיעודית. 

"הסוכן האובייקטיבי"
"אתקשה להתייחס לאמירות על הצורך בסוכן 
ולו כי לא ניתן פירוט איך באמת  האובייקטיבי 
מרוב  כי  כבר  ראינו  היתכנות.  לכך  תינתן 
חברות  רק  אלא  הלקוח,  הרוויח  לא  הרפורמות 
הביטוח שהשאירו אצלן נתח רווחים גבוה יותר. 
את  להפוך  בכר  ברפורמת  הניסיון  ולראיה 
נגמר  הייעוץ  בתחום  לאובייקטיביים  הבנקים 
אובייקטיביים  אינם  והבנקים  וכישלון  בפלופ 
מפעליות(.  קופות  עם  לעבוד  יכולים  אינם  )כי 
יכולים  אינם  הבריאות  בתחום  היועצים  גם 
באמת להתהדר באובייקטיביות אמיתית כי הרי 
ירוויחו מכך שהלקוח )הארגון( ירצה לרכוש את 

המושג  יעוץ.  שכר  לשלם  לו  וישתלם  הפוליסה 
"אובייקטיבי" עולה מדי פעם בשיח הרגולטורים 
ותמיד מחובר למציאות, בדומה למושגים אחרים 
"קומוניזם",  כמו  והחלומות  התיאוריות  מעולם 

"שלום עולמי" ו"גן העדן".
מחויבות  יטיל  כי  ברקת  של  דבריו  "חשובים 
בדומה  במוקדים.  הביטוח  מוכרני  להכשרת 
לתאונות אישיות, יש מקום למעורבות של בעל 
רישיון במכירה והדבר ישפר את המקצועיות".  

עו"ד עדי בן אברהם, יועמ"ש הלשכה, מבהיר 
סנונית  "הינה  ברקת  הממונה  של  הפרסום  כי 
לאחרונה  שסובל  לענף  מאוד  וחשובה  מבורכת 
'מפרסום יתר', לרבות בדו"ח הביניים של רשות 
תחת  המדינה  מבקר  של  בדיווח  והן  התחרות 

העננה של "כפל הביטוחים". 
דברים  כמה  "יש  אברהם,  בן  מוסיף  "לטעמי," 
ולהערך בהתאם במכלול  שצריך לקחת בחשבון 
העובדה  לאור  וחומר  קל  לרשות,  הציות  יחסי 
שתוחמר האכיפה ביחס למכירה שגויה בביטוחי 

הבריאות בניגוד להוראות המאסדר והדין. 
"בנוסף, יתוקן החוק כך שנזכה להכיר רישיון 
מהלך  )וסיעוד?(,  בריאות  ביטוח  לסוכן  חדש 
מרענן מאז שבא לעולם סוכן הביטוח הפנסיוני 
של  המקצועיות  את  יעצים  הדבר   .2005 בשנת 
הפנסיוני  הביטוח  לסוכן  בדומה  הביטוח,  סוכן 
חקיקה  הליך  יצריך  אך  הכללי,  הביטוח  וסוכן 
יפעל  בהם  הענפים  את  מחדש  שיגדיר  מוסדר 
תהליך  של  מחדש  הסדרה  וכן  הרישיון  בעל 

הרישוי וההתמחות של סוכנים אלו.
"אני מקווה כי אכן רשות שוק ההון תיתן דגש 
הוותיקות  הבריאות  פוליסות  בעלי  לכל  מהותי 
שדרוגים  יאפשרו  החברות  בהם  מצבים  ותחייב 
ושינוים בפוליסות אלו, אשר יאפשרו ללקוחות 
יותר,  מתאימות  מהגדרות  ליהנות  השבויים 
שאר  ו/או  קשות  המחלות  כיסויי  על  בדגש 
ההתפתחויות הטכנולוגיות הקיימות בענף דינמי 
ביטוחי  תביעות  ניהול  על  יקל  שאף  דבר   - זה 

הבריאות לטובת ציבור המבוטחים בישראל".



לא נתערב בהרחבות 
לפוליסת הבסיס

יואב יונש, סגן בכיר לממונה ואחראי על ביטוחי הבריאות והסיעוד 
רבה  חשיבות  רואה  הרשות  כי  עדיף  בכנס  טען  ההון,  שוק  ברשות 
השתלות  בסל,  שלא  תרופות  כגון  לקטסטרופות  בריאות  בכיסוי 
כ־8  שעלותה  הזה  מהתחום  תביעה  הציג  הוא  בחו"ל.  וניתוחים 
מיליון שקל והדגיש: "אני חושב שהביטוחים הללו הם הראשונים 

אותם יש להציע למבוטח".
הוא חידד את דברי הממונה ברקת לגבי פוליסת בסיס אחידה עליה 
ומעל  הקטסטרופות  את  ויכלול  אחיד  יהיה  "הבסיס  הרחבות:  ייבנו 
ניתן לייצר הרחבות שונות. אני חושב שזו בשורה ששווה להתעכב 

עליה, אנחנו לא חושבים שצריך להתערב".
יונש גילה שהרשות תסיר חלק מההגבלות על כיסויים אמבולטוריים וכתבי השירות. "אנחנו 
לדבריו,  נתיר".  אנחנו  להם  התנגדנו  שבעבר  מהכיסויים  שחלק  מכיוון  בשורה,  עם  יוצאים 

הכיסויים האלה יחולקו לארבע קטגוריות מסודרות ללא התערבות בתוכן הכיסוי.
עוד התייחס לכוונת הרשות לבנות מערכת חדשה שתרחיב את הר הביטוח לכל הכיסויים של 
הלקוח כולל בקופת החולים. לדבריו, המערכת החדשה מיועדת גם לסוכני הביטוח ככלי תומך 

מכירה שמצד אחד מראה את הכפל אבל מציג גם את החוסר בכיסוי הביטוחי. 
וסיעוד בלשכה:  יו"ר הוועדה לביטוחי בריאות  יונש, אמר סו"ב איגור מורי,  בתגובה לדברי 
"מערכת חדשה שתאפשר לקבל מידע רחב ועשיר יותר על ביטוחי הלקוח, תסייע לא רק ללקוח 
עצמו, אלא גם לסוכן הביטוח שיוכל להפחית את העיסוק בהשגת המידע ולהגדיל את ההשקעה 

בתהליך המקצועי עם הלקוח.
"אני מברך על ההקלות הצפויות בעניין כתבי השירות. העניין עלה בכל הפניות שלנו לרשות 
ועל כך נלחמו עוד בקדנציה הקודמת בלשכה קודמי בתפקיד סו"ב יואל זיו וסו"ב ורדה לבקוביץ'. 
נשאר רק לקוות כי המסקנות באמת הוסקו וההקלה בתחום שיווק כתבי השירות ללא הצהרת 

הבריאות תהיה משמעותית".

 יונש | צילום: 
רשות שוק ההון

בן אברהם | צילום: גיא קרן



שדרגנו
"Smart Dr" את כתב השירות

להתייעצות און ליין עם רופא ילדים/משפחה/מומחה, 
ללא עלות נוספת!  

שירות 
 "Smart Dr"

של מנורה מבטחים

משתדרג

 השדרוג הינו למבוטחים קיימים אשר
רכשו את כתב השירות ולמצטרפים חדשים
רק בריאות - מנורה מבטחיםכל האמור לעיל כפוף לכתב השירות וסייגיו, ט.ל.ח. אוקטובר 2020

₪

הסרנו הקדמנו
התייעצות עם רופא מומחה 

תוך 2 ימי עסקים
את תקופת 

האכשרה

ביטלנוהפחתנו

₪

 את השתתפות העצמית ל- 100 ₪ 
בהתייעצות עם רופא מומחה

את ההשתתפות עצמית 
ברופא משפחה/ילדים
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 אין רגיעה במגדל: ניר גלעד מאיים 
בתביעה נגד דירקטוריון החברה

מנכ"ל מגדל אחזקות ויו"ר מגדל ביטוח כתב לדירקטוריון כי יפעל משפטית בעקבות ההחלטה לסיום 
כהונתו בסוף השנה ⋅ לטענתו, ההחלטה מהווה הפרה בוטה של הסכם העסקתו < רונית מורגנשטרן

חדשות | 

ביטוח, מ ויו"ר מגדל  נכ"ל מגדל אחזקות 
ניר גלעד, שלח באמצעות בא כוחו מכתב 
בטרם  הדירקטוריון,  לחברי  התראה 

נקיטת הליכים משפטיים.
המכתב נשלח בעקבות ההחלטה מה־15 באוקטובר 
ב־31 בדצמבר 2020.  סיום כהונתו של גלעד  על 
ב־15 באוקטובר דיווחה מגדל על אישור האסיפה 
דירקטורים  למינויי  ביטוח  מגדל  של  הכללית 
במגדל ביטוח. כמו כן, אישרה האסיפה את מינויו 
של כרמי גילון לדירקטור בחברה, במקומו של ניר 

גלעד שכהונתו, כך דווח, תסתיים בסוף השנה.
במכתב ההתראה מאיים גלעד בתביעה משפטית 
הדיווח  פי  על  אחזקות;  מגדל  דירקטוריון  נגד 
של מגדל לבורסה, לטענת גלעד "ההחלטה הינה 
משום  בה  ויש  ביטוח  מגדל  לרעת  לדין,  בניגוד 
הפרה בוטה של הסכם העסקתו, ולכן אין בכוונתו 
להשלים עמה והוא ינקוט בכל הצעדים הנדרשים, 

את  לבטל  כדי  משפטיים  הליכים  נקיטת  לרבות 
ההחלטה".

חשש לפגיעה בהתנהלות
גורמים בסביבת מגדל ביטוח טוענים כי החלטת 
הדירקטוריון תואמת את הנחיות הממונה מאפריל 
בעלי  אליהו,  שלמה  הוביל  מרץ  בחודש  האחרון. 

ניר  של  להדחתו  מהלך  במגדל,  השליטה 
גלעד ולהחלפתו בידי מוטי רוזן )מנכ"ל 
מגדל  דירקטוריון  לשעבר(.  מנורה 
אישר את ההחלטה פה אחד. אז דיווחה 
כהונתו  את  יסיים  גלעד  ניר  כי  מגדל 

כהונתו  ואת  באפריל,  ב־30  כמנכ"ל 
מגדל  דירקטוריון  וכיו"ר  כדירקטור 
חברה לביטוח ב־31 במאי, כפוף לשימוע. 

ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה  שלח  בתגובה 
וחיסכון, ד"ר משה ברקת, מכתב לחברי דירקטוריון 

מגדל, שעות ספורות לאחר הודעת החברה, בו הוא 
בהתנהלותה התקינה של  לפגיעה  "מחשש  מזהיר 
מגדל ביטוח". ברקת איים כי הפסקת כהונה של 
יו"ר החברה או המנכ"ל, רן עוז, לפני תום 2020 
ייראו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
כפעולות הפוגעות בניהול התקין של החברה. הוא 
גם דרש מהדירקטוריון ליידע אותו מראש על כל 
כוונה לדון במהלכים בנושא זה. דירקטוריון 
לפי  יפעל  כי  לברקת  הודיע  החברה 

הנחיותיו במכתב ששלח.
הרקע לפיטורי גלעד היא מחלוקת של 
יותר משנה בינו לבין שלמה אליהו וחלק 
מחברי הדירקטוריון. זו הגיעה לשיאה לאחר 
שגלעד הוביל יחד עם מנכ"ל חברת הביטוח, 
רן עוז, צעדים להחלפתו של מנהל ההשקעות 
הראשי של החברה אסף שהם, שבעקבותיהם הודיע 

האחרון שהוא עוזב את תפקידו.

ניר גלעד

LIVE

לערוץ ה-WhatsApp לחצו כאן <<

לכל דבר שרק תצטרכו, מעכשיו אנחנו 
זמינים עבורכם גם בוואטסאפ

https://bit.ly/3lWWOEs


ביטוחי נסיעות לחו"ל
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כלל החזקות מתיישרת עם דרישות הממונה: 
תזרים לכלל ביטוח כ־450 מיליון שקל 

הסכום, המהווה 80% מתוך 660 מיליון שקל שגייסה החברה בדצמבר האחרון, 
ישפר את מצבה הפיננסי של חברת הבת< רונית מורגנשטרן

לל החזקות עסקי ביטוח דיווחה לבורסה כ
כי תזרים 450 מיליון שקל לחברת הבת 
הזרמת  הדיווח,  פי  על  ביטוח(.  )כלל 
הכספים נועדה "כדי להקטין את המינוף הפיננסי 
הפיננסית.  איתנותה  ושיפור  הבת  חברת  של 
 620( שקל  מיליון   660 כ־  מתוך  ממומן  הסכום 
בדצמבר  ההחזקות  חברת  שגייסה  נטו(  מיליון 
לבצע  החברה  צפויה  הכסף  העברת  את   .2019
דרך שטר הון בריבית שוק שכלל ביטוח תעביר 

לחברת האם. 
בכך מתיישרת החברה עם דרישות הממונה על 
שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, שטען 
כי  החברה,  לדירקטוריון  האחרון  ביולי  במכתב 
האחרון נמנע מהזרמת 660 מיליון שקלים שגויסו 
בנושא  שהיו  הבנות  למרות  ביטוח  לכלל  כהון 
חברת  של  יחסית  הקשה  הכספי  מצבה  ולמרות 
הבת. אז הודיע דירקטוריון כלל החזקות בתגובה 
כי הכספים שגויסו היו מיועדים לנושאים אחרים 
של הרחבת הפעילות כולל רכישת חברת ביטוח.

הנחיות שהותאמו למצב
השינוי בעמדת כלל החזקות מגיע לאחר הפרסום 
לאחרונה של משטר דרישות כושר פירעון כלכלי 
של חברת ביטוח מבוסס Solvency II. ההנחיות 
באירופה  הקיים  למצב  הותאמו  הממונה  מטעם 

ולפיו "חברת ביטוח תוכל ליישם הוראות פריסה 
מאפשרות  אשר  הקיימות,  לאלו  אלטרנטיביות 
בדצמבר   31 ליום  עד  לינארית  הדרגתית  פריסה 
הכלכליות  הביטוח  בעתודות  הגידול  של   2032
)כולל מרווח הסיכון( בשייר". בעקבות ההתאמות 
ומגדל,  ביטוח  כלל  של  מצבן  מאוד  ישופר 
שמחזיקות בתיקי ביטוח חיים ישנים גדולים, והן 

יוכלו לשחרר הון גדול. 
להן  שאל  בנפרד  ומגדל  כלל  את  הנחה  ברקת 
ההוראות  שמקנות  ההקלות  מלוא  את  לנצל 
בדרישות  תעמודנה  החברות  אשר  עד  החדשות, 
שיש לו לגביהן. ברקת הודיע לכלל החזקות ביטוח 
ביטוח,  לכלל  לאשר  שבכוונתו  הניכוי  "סכום  כי 
בכל מועד חישוב, לא יעלה על 80% מסכום הניכוי 
סך של  על  עומד   2019 לסוף  נכון  הבסיסי, אשר 

4.276 מיליארד שקל".
הדירקטוריון  החליט  הממונה  הנחיות  בעקבות 
להעביר, כאמור, כ־450 מיליון שקל לכלל ביטוח, 

המהווים כ־80% מכספי ההנפקה.

ברקת. הנחה להעביר את הסכום | צילום: אוראל כהן

האזינו לפודקאסט בנושא בריאות

 כלל ביטוח ופיננסים מציגה:

מה שחשוב!
 הפודקאסט שעוסק

בנושאים החשובים באמת

בואו לשמוע זוויות חדשות ומעניינות במגוון נושאי ביטוח וכלים להתמודדות עם מצבים  
האזינו לפרק השני העוסק בכל מה שחשוב כשמדברים על הבריאות שלנו עם יובל קדוש 
שיספר את סיפור מציאת תרומת מח העצם לבתו עמית והחשיבות בביטוח בריאות פרטי.

מה שחשוב! כשמדברים על הבריאות שלנו

מה
שחשוב

https://omny.fm/shows/clal-whats-important/2
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 גם לגיל השלישי: הראל תציע משכנתה 
הפוכה באמצעות הקמת חברה בת

 חברת "הראל 60+" אפיינה מוצר חדשני בתחום פתרונות המימון לאוכלוסייה המבוגרת  
< רונית מורגנשטרן 

המימון ה פתרונות  לתחום  נכנסת  ראל 
לבני הגיל השלישי ומשיקה מוצר חדש: 
על  הפוכה  משכנתא   -  "+60 "משכנתה 
בסיס הנכס הקיים. מדובר בהלוואה לבעלי דירות, 

כנגד שעבוד הנכס הקיים שלהם. 
בפעימות  או  פעמי  חד  בסכום  תועמד  ההלוואה 
הטיפול  לצורך  הלווה.   בחירת  לפי  קצובות, 
בהענקת ההלוואות, הוקמה חברה בת בראשה יעמוד 
קובי קלמן, מי שהקים והוביל את תחום המשכנתה 
בתחומי  עשיר  ניסיון  ובעל  ביטוח  בכלל  ההפוכה 
האשראי והפתרונות הפיננסיים לבני הגיל השלישי.
צרכיו  ועם  הקהל  עם  שלנו  ההכרות  "מתוך 
המיוחדים אפיינו מוצר מצוין לבני הגיל השלישי 
וקראנו לו "משכנתא 60+" – מוצר זה הינו המוצר 
החדשני ביותר בתחום שנועד לאפשר לבני הגיל 
מבלי  שונות,  למטרות  הלוואות  לקבל  השלישי 
בתקופת  ההלוואה  סכומי  את  להחזיר  שיצטרכו 

הגדול  "יתרונה  קלמן.  אומר  חייהם", 
שאין  בכך  הוא  הזו  ההלוואה  של 
מיתרונות  פירעון".  תקופת  לה 
הופך  הלווה  שבבעלות  הנכס  המוצר: 

בניגוד  נזילות;  מאפשר  ובכך  למזומן 
למשכנתאות האחרות, ההלוואה היא לכל 

דורשים  איננו  הלווה;  יבחר  שאותה  מטרה 
מבדקי הכנסה או ערבים; ההלוואה היא ללא מגבלת 
לביטוח  דרישה  אין  והריבית;  ההלוואה  להחזר  זמן 
חיים; ניתן לבצע פירעון מלא או חלקי של ההלוואה 
בכל זמן וללא קנס פירעון מוקדם המקובל במרבית 

המשכנתאות הניתנות כיום. 
עליית/ מנטרול השפעת  הלווים  נהנים  כן  כמו 
בהלוואת  מדובר  שכן  הדירות,  מחירי  ירידת 
הלווים  אל  חזרה  זכות  )ללא   Non-Recourse
או יורשיהם(; ומקבלי המשכנתא יכולים להמשיך 
ובסביבת  שנים  במשך  חיו  בו  בבית  ולהתגורר 

הם  לכך  בנוסף,  המוכרת.  המגורים 
יכולים להשכיר את הנכס או לעבור 

לגור בדיור מוגן.

מנגנון הגנה
בצורה  תעשה   "+60 ש"משכנתה  כדי 
הראל  קבוצת  בנתה  הלווים,  עבור  בטוחה 
ליווי  לרבות  הלווים  עבור  מיוחד  הגנה  מנגנון 
צמוד של הלווים ובני משפחתם בכל ההליך: סכום 
ההלוואה יהיה עד לגובה של  2.3 מיליון שקל; כדי 
להבטיח שקיפות, מחתימים את הילדים על כך שהם 
חתימה  משכנתא;  מבצעים  שההורים  לכך  מודעים 
על מסמכי ההלוואה מבוצעים אצל עו"ד של הלווים 
אשר מאמת את החתימה ומאשר שהסביר להם את 

האמור.
כוללת  והיחידה  רפואי,  אישור  נדרש   80 מגיל 

יעוץ משפטי.

קובי קלמן



מחיר עבור חברי לשכה: 3,510 ש"ח כולל מע"מ
מחיר למי שאינו חבר לשכה 4,810 ש"ח כולל מע"מ

₪

* בכפוף לתקנות משרד הבריאות של הקורונה ביום המפגש

ליצירת קשר:

*5823

ליצירת קשר:

*5823

מועד פתיחה: יום רביעי | 25.11.20
שעות: 14:00-10:00

מיקום: מרכז ההכשרה למקצועות הביטוח - כיתת 'ערבה', רח' המסגר 42, קומה 9, ת"א

תל אביב

לפרטים והרשמה תל אביב - לחצו כאן

* מיועד לבעלי רקע בתחום הפנסיוני

קורס
פרונטלי

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

קורס מבוקש וחובה!

חיפה

לפרטים והרשמה חיפה - לחצו כאן

מועד פתיחה: יום שני | 30.11.20
שעות: 14:00-10:00

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

מרצה: אלקנית עוז, CFP מומחית בתכנון וליווי פרישה

הקורס יכלול 10 מפגשים שבועיים

https://bit.ly/3myMdiu
https://bit.ly/3edRol5
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רפת: פס"ד שלא לטובת חברת הביטוח צ
AXA

ב־17 בספטמבר פסק בית הדין המסחרי 
בין  סכסוך  סביב  שנדונו  תיקים  במספר  בפריז 
בעלי מסעדות לבין חברת הביטוח AXA. במקרה 
צרפת   AXA את  תבעו  מסעדות  בעלי   5 זה, 
בעקבות סירובה לפצות את הפסדי ה־BI )הפרעה 
את  להצדיק  כדי  הסגר.  במהלך  שלהם  עסקית( 
בחוזים  הכללה  אי  סעיף  הפעילה   AXA סירובה, 
בעלי  לטובת  פסק  המשפט  בית  סטנדרטיים. 
המסעדות וקבע כי על המבטח לשלם פיצויים בגין 
הפסדי BI שנגרמו: "סעיף ההחרגה נגד המבוטחים 
נפסל מכיוון שהוא לא תואם את הוראות סעיף ה־1 
L.1.13 של קוד הביטוח", הקובע כי הפסדים ונזקים 
שנגרמו  מקריים  מאירועים  כתוצאה  שנגרמו 
באשמת המבוטח הם על חשבון המבטח, אלא אם 
כן הם נכללים במפורש ומוגבלים בפוליסה. בסך 

הכל חויב המבטח בתשלום 240 אלף אירו.
"עמדתו  כי  ציין  למיר  אריק  צרפת   AXA דובר 
של בית המשפט המסחרי בפריז מחזקת את הבלבול 
הקיצוני בשאלת הפסדי BI )הפרעה עסקית(. איננו 
יכולים לכסות על אירועים שאינם מפורשים בחוזים 
ההתחייבויות  את  לכבד  ועלינו  המבוטחים,  מול 
על  מערערת  החברה  מבוטחינו".  כלפי  שהתחייבו 

פסק הדין.
מלונות  בעלי  השיקו  העסקים  בעלי  לטובת 
משפטית  התדיינות  פלטפורמת  בצרפת  ומסעדות 
בהסבר כי "עולם הביטוח לא נקט יוזמות או פעולות 
האיגוד  יוותרו".  לא  והם  במבוטחים  לתמיכה 
התדיינות  פלטפורמת  השיק  והמלונאות  המקצועי 
על  להגן  כדי  דין  עורכי  משרד  בשיתוף  ביטוחית 
האינטרסים של אנשי המקצוע שלהם. המשתמשים 
החוזה שלהם מכסה  מקוון אם  באופן  יוכלו לבדוק 
זוהו שש פוליסות ביטוח  BI הקשור למגיפה. כבר 
האיגוד  לטענת  למגיפה.   BI לכסות  שעשויות 
מאנשי  קבצים  מספר  איסוף  ידי  על  המקצועי, 
פעולות  יבוצעו  זו  פלטפורמה  באמצעות  מקצוע 
פרטניות  פעולות  "איחוד  כלומר  קולקטיביות, 
המופנות כנגד אותו מבטח על בסיס מדיניות זהה 
המקצועי  האיגוד  במשותף.  זכויות  לבסס  במטרה 
עובד כיום גם על חוזה ביטוח מקצועי ורב סיכונים.

וההחלטה  השליטה  רשות  של  סקר  פי  על 
הצרפתית )ACPR(, ב־93.3% מהמקרים פוליסות 
להפרעות  כיסוי  במפורש  כוללות  אינן  הביטוח 
עסקיות במקרה של מגפה וברמה של 2.6% בלבד 
מהמקרים כיסוי ה־BI חל עבור 4.1% הנותרים. ה־ 

מאפשרים  שאינם  חוזיים  "סעיפים  זיהה   ACPR
למנוע  מנת  על  כיסוי".  אין  כי  בוודאות  להסיק 
מחלוקות עתידיות בנוגע לחוזים אלה, הרגולטור 
הזמין אנשי מקצוע לבחון את ניסוח כל הסעיפים 

החוזיים המעורפלים בעתיד.
גרמניה: הפרעה לעסקים - מבטחים בבוואריה 

ישלמו כמיליון אירו לבעל המסעדה
המחוזי  המשפט  בית  החליט  באוקטובר   ב־1 
   VKB בבוואריה  מבטחת  כי  במינכן 
תשלם   )Versicherungskammer Bayern(
ביצע  הבעלים  מסעדה.  של  לבעלים  יורו  כמיליון 
ביטוח BI בתחילת חודש מרץ בכדי לכסות את עצמו 
הביטוח  לשכת  עצת  פי  על   ,Covid-19 זיהום  נגד 
בבוואריה, שהזהירה אותו מפער כיסוי בנוגע למגיפה. 
למשך  סגורה  הייתה  המסעדה  מהסגר,  כתוצאה 
חודשיים, אך ה־VKB סירב לשלם לבעלים ואמר כי 
אין שום זיהום Covid-19 במסעדה. החוזים שאותם 
סיכמו, בעיקר חברות מזון, בעלי מסעדות ובתי מלון, 
נועדו לפצות על הפסדים כספיים אם הרשויות יסגרו 
בריאות  אמצעי  זיהומית.  מחלה  בגלל  עסקיהם  את 
מבוטחים.  אינם  סגר  כמו  מופשטים  כללים  ומניעה 
בית המשפט קבע כי סעיפי חוזה הביטוח אינם ברורים. 
שהסעיף על מחלות מבוטחות אינו יעיל. זה היה לא 

מעודכן ומעולם לא הזכיר את הנגיף. 
אירלנד: מלון אירי תובע את הברוקר והמבטח 

בגין הפסדים הקשורים לקורונה
של  סירובו  בגין  תביעה  הגיש  בדבלין  מלון 

בגין  תביעה  על  לשלם  והמבטח  הביטוח  מתווך 
הקורונה.  מגפת  ידי  על  שנגרמו  עסקים  הפסדי 
תביעת  את  לשלם  הסירוב  כי  טוענים  במלון 
המלונות  שעסקי  לכך  הביא  העסקית  ההפרעה 
שנובעת  הטענה,  עצומים".  מ"הפסדים  סבלו 
בחודש  שעריו  את  לסגור  נאלץ  שהמלון  מכך 
מרץ האחרון עקב מצב החירום הבריאותי שנגרם 
בעקבות המגיפה, מתבררת בבית המשפט המסחרי 
 RSA המבטח  סירוב  המלון,  לטענת  המהיר. 
במסגרת  המבטח  התחייבויות  הפרת  הוא  לשלם 

חוזה הביטוח שלו. 
הביטוח  ברוקר  כי  טוען  המלון  מפעיל  בנוסף, 
בנוגע  אחרים  ושירותים  ייעוץ  לו  העניק 
הוא  כי  מסר  המלון  מפעיל  הביטוח.  לדרישות 
לו  שנתן  ועצות  ייצוגים  הצהרות,  על  התבסס 
 .RSA עם  שחתם  הביטוח  לחוזה  ביחס  הברוקר 
חוזה,  הפרת  בגין  פיצויים  דורש  המלון  מפעיל 
רשלנות ומצג שווא. בנוסף, מבקש מפעיל המלון 
גם את החלטת בית המשפט כי הוא זכאי לשיפוי 
על פי תנאי חוזה הביטוח בגין ההפסדים הכספיים 
הדיון   .2020 במרץ   15 מאז  בעסקים  מהפרעות 

יתקיים בנובמבר 2020.

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

ואוקיאניה

shutterstock :צילום |

כיסוי הפסדי העסקים בקורונה: בתי 
המשפט באירופה מול חברות הביטוח
תובעים את הברוקרים בגין ההפסדים ⋅ סו"ב יוסי מנור עם עדכוני הפסיקה האירופאית בצרפת בתי המשפט מחייבים את המבטחים לפצות מסעדות על נזקי הקורונה ובאירלנד בתי המלון 
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מקרים רבים עולה השאלה האם אירוע ב
המונח  הגדרת  בגדר  נכנס  מסוים 
ביטוח  פוליסות  במסגרת  “תאונה” 
תאונות אישיות. במקרה שנדון לאחרונה במסגרת 
השלום  משפט  בבית   35465-01-16 אזרחי  תיק 
ברמלה, עלתה השאלה האם מקרה שבו נער נפל 
ברכו  את  שסובב  בגלל  כדורגל  משחק  כדי  תוך 
לעניין  כתאונה  יחשב  חיצוני,  מפגע  בגלל  ולא 

הפוליסה. 
פרשנות פוליסה – כללי

דבר  לכל  חוזה  היא  ביטוח  פוליסת  כידוע, 
יוצא  כפועל  והמבוטח.  הביטוח  חברת  בין  ועניין 
מכך ובהתאם לכללים שחלים באופן כללי בדיני 
המובן  לפי  כל  קודם  תפורש  פוליסה  החוזים, 
העסקית  לתכלית  בהתאם  שלה  הפשוט  הלשוני 
שהפוליסה מבקשת לקיים. כאשר מדובר בפוליסת 
כיסוי  לתת  הוא  שלה  הרציונל  אישיות,  תאונות 
ביטוחי לאירוע תאונתי ולא צפוי שגרם לנזק גוף, 

בשונה מאירוע טבעי כמו מחלה. 
כאשר  כי  עוד  קובעת  המשפט  בתי  פסיקת 
לבחור  יש  ברורה,  איננה  הפוליסה  תכלית 
הכלל  במסגרת  המבוטח,  עם  שמיטיבה  בתכלית 
לשון  אם  כלומר,  המנסח.  נגד  פרשנות  של 
איננה  הביטוח  חברת  ידי  על  שנוסחה  הפוליסה 
ברורה, הרי שיש להעדיף את הפרשנות שהולכת 
לטובת המבוטח מאחר ומי שניסח את הפוליסה זו 

חברת הביטוח. 
ביטוח  בפוליסת  “תאונה”  המונח  פירוש 

תאונות אישיות
פרשנות המונח תאונה בפוליסת ביטוח תאונות 
אישיות נדונה פעמים רבות בפסיקה. ברוב המקרים 
בפוליסה כהצטברות של  מוגדרת  הגדרת תאונה 
התנאים: אירוע פיזי, פתאומי ובלתי צפוי, שנגרם 

על ידי גורם חיצוני ואשר גרם לנזק גופני. 
 מה זה גורם חיצוני?

סלע  דין  בפסק  נקבעה  זה  בעניין  ההלכה 
נוספים,  דין  בפסקי  וכן  ה־90  שנות  מתחילת 
לייתן  היא  הפוליסה  תכלית  כי  מסבירים  אשר 
כיסוי ביטוחי לכל תאונה אישית שאיננה בגדר 
זהו  חיצוני  אירוע  כלומר  ופנימי,  טבעי  אירוע 
אירוע שאין מקורו בנפגע עצמו, כמו מחלה או 

לקות קיימת. 
הברך  סיבוב  כדי  תוך  עצמית  חבלה  האם 

במהלך משחק היא תאונה בהתאם לפוליסה? 
השלום  משפט  בית  בחן  לעיל,  לאמור  בהתאם 

בפסק  לפניו  שעמד  המקרה  עובדות  את  ברמלה 
 17 בן  נער  על  היה  מדובר  לעיל.  האמור  הדין 
במועד האירוע, אשר תוך כדי אימון כדורגל סובב 
את ברכו במהלך ריצה ובעקבות זאת נחבל ברגל 
“כלל”  חברת  לצמיתות.  נכות  אחוזי  לו  ונותרו 
אשר ביטחה את הנער בפוליסת תאונות אישיות 
)תלמידים( דחתה את התביעה בין היתר בטענה כי 

לא מדובר בתאונה כהגדרתה בפוליסה. 
המחלוקת בפסק הדין נבעה שוב מהגדרת המונח 
חיצוני  אירוע  כי  טענה  כלל  חיצוני”.  “אירוע 
או  אחר  אדם  לבין  התובע  בין  ממגע  חבלה  הוא 
ולכן  מפגע  כמו  חריג  מה  דבר  לבין  התובע  בין 
באופן  הברך  סיבוב  עקב  בפגיעה  מדובר  כאשר 
הדרישה  התקיימה  שלא  הרי  מפגע  וללא  עצמי 
לאירוע “חיצוני” ולכן לא מדובר בתאונה בהתאם 

לפוליסה. 
וקבע  כלל  של  טענתה  את  דחה  המשפט  בית 
כי מדובר בתאונה לכל דבר ועניין. בית המשפט 
מציין קודם כל כי כלל, שניסחה את הפוליסה, לא 
הגדירה מהו “אירוע חיצוני” והדבר צריך לפעול 
לצמצום  לטעון  רוצה  כלל  אם  כאמור.  לחובתה 
פרשנות ההגדרה, היה עליה לציין זאת במפורש 

בפוליסה. 
יתרה מכך, בית המשפט מציין כי אין שום סיבה 

או  אחר  באדם  היתקלות  של  מקרה  שרק  לקבוע 
לא  התובע  הפוליסה.  לפי  תאונה  יהווה  במפגע 
נפגע בשל מחלה או פגם מובנה בו, אלא מאירוע 
משנה  זה  ואין  ונפגע  נפל  שבמהלכו  פתאומי 
עקב  ולא  הברך  סיבוב  בשל  אירעה  נפילתו  אם 

היתקלות במפגע או בגורם אחר. 
שום  המשפט  בית  מצא  לא  התחתונה  בשורה 
חיצוני  אירוע  כי  ובתכליתה  בפוליסה  ביסוס 
בהתאם לפוליסה הוא רק אירוע של חבלה ממפגע 

או מגורם אחר.   
ביטוח  חברת  ניסיון  של  מקרה  שוב  לסיכום, 
בסיס  על  ביטוח  תגמולי  מתשלום  להתחמק 
פרשנות מצמצמת למונח “תאונה”, אשר נדחה על 

ידי בית המשפט. 
כאשר חברת ביטוח טוענת לפרשנות מצמצמת 
של מונח מסוים בפוליסה, עליה לנסח זאת בצורה 
הדבר  כן  לא  שאם  הפוליסה,  במסגרת  ברורה 

יעמוד לחובתה כמנסחת הפוליסה. 
אנחנו למדים מפסק הדין שגם תאונות “עצמיות” 
שנגרמו ללא מפגע או גורם אחר נחשבות כתאונה 
מקרים  למעט  אישיות,  תאונות  פוליסת  לצורכי 

שבהם מדובר במחלה או בלקות פנימית. 

הכותב הוא יועץ חיצוני ללשכת סוכני הביטוח

shutterstock :מה נחשב לגורם חיצוני על פי הפוליסה? | צילום

האם נפילה תוך כדי ריצה נחשבת כתאונה 
במסגרת פוליסת תאונות אישיות? 

כאשר מדובר בפוליסת תאונות אישיות, הרציונל שלה הוא לתת כיסוי 
ביטוחי לאירוע תאונתי ולא צפוי שגרם לנזק גוף, בשונה מאירוע טבעי כמו 

מחלה. אך מה נחשב כתאונה לעניין הפוליסה? < עו”ד גיל קראוס
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הוועדה הבין דורית – צופה פני עתיד
סו"ב דוד בכר, מעריך שווי CFV, מסביר על חשיבותה של הוועדה הבין 

דורית לעידוד שיתופי פעולה בין סוכן צעיר לבין סוכן ותיק 

המקצועיים ו הגופים  הינן  הלשכה  עדות 
והכוח הארגוני אשר בסיוע הנהלת הלשכה 
עיקר  פעילותה.  את  ומנתבים  מניעים 
עבודתה של הוועדה הבין דורית בלשכה מתבססת 
ביטוח  סוכני  בין  ומיזוגים  פעולה  שיתופי  על 
צעירים וותיקים. ללא יומרות, היעדר פעילותה 
של הוועדה הבין דורית, כוועדת תיאום בלשכה, 
כמובן, תביא באופן חד־חד ערכי לפגיעה בזכותה 
של  הלשכה להתקיים וכמו כן, בהינתן התועלות 

המתקבלות מיתר הוועדות המקצועיות בלשכה.
פערי הדורות ניכרים באופן בולט אצל סוכני 
וככל הנראה גם אצל אלה  ביטוח חברי הלשכה 

אשר אינם חברי לשכה.
מנתוני הלשכה עולה כי במחוזות דרום, צפון, 
שפלה, השרון, ירושלים ותל אביב, החלה מגמה 
של "הזדקנות" אוכלוסיית סוכני הביטוח, כלהלן:

אוכלוסיית  כי  ברור  באופן  עולה  מהנתונים 
וככל  בלשכה  כיום  "השולטת"  היא  הוותיקים 
שמגמה זו מתעצמת, הרי שנשקפת סכנה ברורה 
המשתמע  כל  על  הלשכה,  של  קיומה  להמשך 

מכך. 
לבלום  למטרה  לה  שמה  דורית  הבין  הוועדה 
בין  שכוללת,  ענפה,  פעילות  ידי  על  זו  מגמה 
בעלות  לסוכנים,  הוליסטיות  סדנאות  היתר, 
ומיסויים, המהווים  היבטים משפטיים, מסחריים 
נדבך לכל שיתוף פעולה, מיזוג או רכישת תיק 

ביטוח.

ושיתופי  המיזוג  תהליכי  כי  להבין  חשוב 
דומים  אינם  הביטוח  סוכנויות  בעולם  הפעולה 
בעולמות  פעולה  ושיתופי  המיזוג  לתהליכי 
במקצוע  המקופלת  המורכבות  מעצם  האחרים, 
או  מלאה  בשותפות  הבחנה  תוך  ביטוח,  סוכן 

חלקית.
כאשר  כולל,  מיזוג  פירושה  מלאה  שותפות 
ובין  יחידים  בין  יחד, לשותפות  חוברים  סוכנים 
פי  ועל  הצדדים  בין  שסוכם  כפי  ביחס  תאגיד, 

פרמטרים שקבעו.     

החלפת מידע
על  שותפות  הינה  מאידך,  חלקית,  שותפות 
ביטוח שעיסוקו  סוכן  בין  בסיס השלמה הדדית, 
ביטוח  סוכן  לבין  בריאות  וביטוח  כללי  בביטוח 
ובתחום  החיים  ביטוח  בתחום  העוסק  אחר 

אופציה  קיימת  זה  מסוג  בשותפות  הפיננסי. 
לתקופת ביניים, אשר במסגרתה יבחנו הצדדים 
האחד את השני טרם מכירת תיק הביטוח והסדרת 

התנאים הכלכליים.
מוצע  הליך  ליצור  דורית  הבין  הוועדה  מטרת 
פעולה  שיתופי  איתור  כגון:  התקשרות  לשלבי 
ומיזוגים בין סוכני ביטוח )בדגש בין סוכני ביטוח 
בסיס  בחינת  ותיקים(,  ביטוח  וסוכני  צעירים 
ההתקשרות בהתאם למצב קיים ובכפוף לבדיקת 
או  "עקיצות"  )המונעות  שווי  והערכת  נאותות 

קניית "חתול בשק"(.

בעלות  זכות  או  ביטוח  תיק  שווי  הערכת 
בין  להבדל  לב  )בשים  קיימת  ביטוח  בסוכנות 
עובר  מרבית,  הגינות  לשקף  בה  יש  השניים( 
ביטוח  וסוכן  צעיר  סוכן  בין  פעולה  לשיתופי 
ותיק, שעשויה למעשה להשתנות לגבי כל בעל 
עניין בנפרד, עם תוצאה שונה. בנוסף, יש לתת 
לאופן  גם  כמו  אופי,  מס,  להיבטי  הדעת  את 

ההתקשרות בין הסוכנים.
מספר מילים כמעריך שווי עסקים: הפער הדורי 
בענף סוכני הביטוח, הכולל בחובו קונפליקטים 
מובנים, השקפות שונות ודרכי התנהלות שונה, 
ביטוח  סוכן  בין  פעולה  ששיתופי  לכך  מביא 
צעיר לסוכן ביטוח ותיק טומנים בחובם מורכבות 
כך  ולשם  ומדוקדקת  מקיפה  בדיקה  הדורשת 

בדיוק הוקמה הוועדה הבין דורית.
לעולם  המחובר  צעיר  ביטוח  סוכן  לסיכום, 

ולהיפך.  ניסיון  בעל  הוותיק  בסוכן  רואה  החדש 
החלטות  וקבלת  מידע  החלפת  יוצרת  זו  שונות 
שמקדמת את העסק ומובילה לשיתופיות בריאה. 
בין  מודעות  לייצר  הוועדה  מטרת  נוספת,  פעם 
סוכן צעיר לסוכן ותיק, כאשר בכוונתה להעביר 
עגולים,  לשולחנות  הקרוב,  בעתיד  השיח  את 

במטרה לייצר ערך מוסף ולהציפו.

הוועדה  חבר   ,CFV  ,CFP  ,CLU הוא  הכותב 
השווי  מעריכי  לשכת  מנכ"ל  דורית,  הבין 

והאקטוארים הפיננסיים

הפער הדורי בענף סוכני 
הביטוח, הכולל בחובו 
קונפליקטים מובנים, 
השקפות שונות ודרכי 

התנהלות שונה, מביא לכך 
ששיתופי פעולה בין סוכן 
ביטוח צעיר לסוכן ביטוח 

ותיק טומנים בחובם מורכבות 
הדורשת בדיקה מקיפה 

ומדוקדקת ולשם כך בדיוק 
הוקמה הוועדה הבין דורית

 

צעירים
38%

ותיקים
62%

2020חברי לשכה 



| 29 באוקטובר 182020  02  02  02  02  02  משולחנו של היועמ"ש

 לגזור ולפעול: עדכוני רגולציה 
מומלצים לתחילת השבוע הבא

בראשית השבוע הבא יכנס לתוקפו תיקון לחוזר הצירוף ⋅ עו"ד עדי בן אברהם עם כל מה שצריך 
לדעת בנושא - וגם על השינויים במערכת הסוכנים והיועצים החדשה של הרשות
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וכנות וסוכנים יקרים, ביום ראשון ס
יכנס לתוקפו תיקון לחוזר הצירוף 
חדש  פעולה  תסריט  יאפשר  אשר 
שוק  על  הממונה  המבוטחים.  ציבור  לטובת 
ברקת,  משה  ד"ר  וחיסכון,  ביטוח  ההון, 
לטובת  מבורך  הוא  שלטעמי  מהלך  העביר 
ציבור המבוטחים בישראל. הוא תיקן את חוזר 
המבוטח  וכאשר  תחלוף  שבעת  כך  הצירוף 
סימן כי חברת הביטוח תהא זו אשר תבטל את 
הפוליסה הישנה, הרי שכעת הנטל לבצע את 
הביטוח  חברת  של  כתפיה  על  מונח  הביטול 
לא  היא  אם  באופן שבו  זמנים  ולסד  החדשה 
תפעל בזמן, היא תידרש להשיב למבוטח את 

העלות אשר שילם המבוטח בגין הפוליסה הישנה 
מהמועד בו נדרש הביטול שלא התרחש.

לבין  מבוטח  שבין  היחסים  במישור  הביטוח  כפל 
מסתיים  שלרוב  כאוב  נושא  הוא  הביטוח  חברת 
ממנו  שגבו  שמרגיש  המבוטח  של  נפש  בעוגמת 
ביתר סתם כך. חשוב לזכור, כפי שאמרתי לא פעם: 
עם  ויחד  גנאי  מילת  איננה  ביטוח"  "כפל  האמירה 
הצורך שלו  ואת  כיסוי  כל  לבחון  צריך  עדיין  זאת 
למול המבוטח. ציין השבוע המאסדר, ברקת, בדבריו 
בסכין  ולא  מנתחים  באזמל  בשימוש  הצורך  את 
אשר  הנכון  הדימוי  בדיוק  שזה  חושב  ואני  קצבים 
מחזק את הצורך בסוכן הביטוח, כאיש המקצוע אשר 
ידע לאבחן בצורה מקצועית את הכיסויים הביטוחיים 
הדרושים לכל מבוטח על פי הצרכים האישיים שלו, 

לרבות במצבים בהם נדרש כפל ביטוח.

הביטול האפשרי
תקלות  עקב  נוצר  ביטוח  כפל  שלעיתים  אלא 
לבטל  המבוטח  החליט  למשל,  כך  בירוקרטיות, 
פוליסת ביטוח עקב רכישת פוליסת ביטוח אחרת. 
לבטל  מבקש  הקודמת  הביטוח  לחברת  פונה  הוא 
את הפוליסה אך בפועל הביטול לא מתבצע והוא 
משלם כפול על אותו כיסוי, או כיסוי דומה, וסובל 

מהוצאה לא מתוכננת. 
עצמי  ביטול  בתחלוף:  האפשרי  הביטול  אופן 
שהלקוח לוקח על עצמו לפעול לביטול הפוליסה 
הקיימת; ביטול על ידי סוכן ביטוח; ביטול על ידי 

חברת הביטוח.
די אם נזכיר כי ישנם מקרים בהם המבוטח קבע 
הוא  אך  הפוליסה הקודמת  יפעל לבטל את  שהוא 
שכח, עד שנזכר כי יש לו כפל כיסויים. הוא מגיע 
כפול,  לתשלום  לכאורה  בטענה  הביטוח  לסוכן 
ומגלה כי בטופס הצירוף הוא ביקש לבטל בעצמו 

ופשוט שכח, דבר שמעביר את הטענה למסלול של: 
"אתה הסוכן שלי, תנסה לעשות משהו כדי שיחזירו 
לי את הכסף...", ושוב המשימה חוזרת לכתפיו של 

סוכן הביטוח. 
לנוחיותכם נוסח הסעיף המעודכן בחוזר הצירוף 
עם "עקוב אחר שינויים" באדיבות רשות שוק ההון: 
סוכן  או  ביטוח  ביטוח, חברת  חוזה  "בטרם כריתת 
ביטוח יבררו עם המועמד לביטוח אם ברצונו לבטל 
מעוניין שבקשת  הוא  ואם  המקורית  הפוליסה  את 
סוכן  או  הביטוח  הביטול תישלח באמצעות חברת 
השיב המועמד לביטוח כי הוא מעוניין  הביטוח. 
מעוניין  הוא  וכי  המקורית  הפוליסה  את  לבטל 
חברת  באמצעות  תישלח  הביטול  שבקשת 
הביטוח, תחתים חברת הביטוח או סוכן הביטוח את 
המועמד לביטוח על בקשת ביטול, בהתאם לנוסח 
המצורף בנספח ג', חברת הביטוח תשלח את בקשת 
המקורית  בפוליסה  המבטחת  החברה  אל  הביטול 
את  תתעד  לביטוח,  המבוטח  של  צירופו  אחרי 
השליחה ותמסור למבוטח העתק מהבקשה. קיבלה 
חברת הביטוח המבטחת בפוליסה המקורית הודעה 

הבקשה  קבלת  את  החברה  תאשר  כאמור, 
בהודעה חוזרת לכתובת ממנה נשלחה הבקשה 
חברת  פעלה  לא  הפוליסה.  לביטול  ותפעל 
יותר  או  לאחת  בהתאם  החדשה  הביטוח 
מהפעולות האמורות לעיל, תשלם למועמד 
לחברת  ששילם  הביטוח  דמי  את  לביטוח 
המקורית  בפוליסה  המבטחת  הביטוח 
ממועד בקשת הביטול. אירע מקרה ביטוח 
לפי הפוליסה המקורית בה תגמולי הביטוח 
על  היה  בו  המועד  לאחר  פיצוי,  מסוג  הם 
בקשת  את  לשלוח  החדשה  הביטוח  חברת 
תהיה  לא  המקורית,  למבטחת  הביטול 
את  לשלם  החדשה  הביטוח  חברת  חייבת 

דמי הביטוח האמורים".
לעשות  ללקוח  להציע  ולשקול  לבחון  מוצע 
שוק  רשות  ידי  על  לו  שניתנה  בהטבה  שימוש 
ההון על מנת למנוע גבייה כפולה של דמי ביטוח. 

כאמור התיקון בתוקף החל מיום 1.11.20.  

מערכת סוכנים ויועצים
סוכנים  מערכת  לאוויר  עלתה  השבוע  בנוסף, 
להנגיש  במטרה  ההון,  שוק  רשות  של  ויועצים 
ולשפר את השירות לסוכני הביטוח. כפועל יוצא 
מכך חלו שינויים בהסדרי הכניסה והפעילות מול 
מחלקת רישוי סוכנים ויועצים. הקישור למערכת. 
המייל  באמצעות  לרשות  הפניות  כי  לב  שימו 
מענה  תקבלו  שלא  ויתכן  החדש,  לאתר  ינותבו 
מסודרת  פניה  דרך  ורק  אך  אלא  אלו,  ממיילים 

באתר החדש. 
המחלקה  של  החדש  באתר  נאמר  היתר  בין 
ברשות ביחס לרישוי מתמחים ומאמנים כדלקמן: 
היתר,  בין  השונות,  הבקשות  את  להגיש  "יש 
התמחות,  סיום  התמחות,  תחילת  מאמן,  רישום 
בקשה  וכל  פטור  רישיון,  המרת  רישיון,  בקשת 
אחרת למחלקה, באמצעות מערכת רישוי סוכנים 
הנוגעת  בקשה  כל  כי  יובהר  החדשה.  ויועצים 
בלבד,  המאמן  ידי  תוגש על  התמחות,  לנושא 

באמצעות המערכת המקוונת.
מוצע שכל אחד יכנס לאתר דרך הקישור לעיל 
ויבחן האם יש לו את הסיסמה דרך אתר "ממשל 
זמין" על מנת שתוכלו לתקשר בקלות דרך האתר 

ולשמור על קשר מול רשות שוק ההון. 
"סוכן מקצוען לומד כל הזמן".

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
הביטוח

ברקת: "צריך להשתמש 
באזמל מנתחים ולא בסכין 

קצבים". אני חושב שזה הדימוי 
אשר מחזק את הצורך בסוכן 
הביטוח, כאיש המקצוע אשר 
ידע לאבחן בצורה מקצועית 

את הכיסויים הביטוחיים 
הדרושים לכל מבוטח על פי 

הצרכים האישיים שלו

shutterstock :לעיתים כפל ביטוח נוצר עקב תקלות בירוקרטיות | צילום
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השיטה כ הקודמות,  בכתבות  שציינתי  פי 
שוויין  להערכת  כלל  בדרך  המועדפת 
 .DCFשל סוכנויות ביטוח הינה שיטת ה־
העתיד.  את  לחזות  ניסיון  על  מבוססת  זו  שיטת 
התזרים  מרכיבי  באומדן  קושי  שישנו  במקום 
העתידי, ניתן להשתמש בשיטות מקורבות, כגון 

מודל מכפיל ה־EBITDA הנגזר מגישת השוק. 
סוכנות  של  שווייה  את  אומדת  השוק  גישת 
"דומה"  ביטוח  לסוכנות  ביחס  המוערכת,  הביטוח 
דומות ככל  ניתוח עסקאות  במאפייניה, על בסיס 
שניתן בין "קונה מרצון" ו-"מוכר מרצון", בתחומים 
המוערכת.  הביטוח  לסוכנות  שניתן  ככל  קרובים 
מקיף  מחקר  לאחר  גם  לעיתים,  מראש,  נאמר 
דיו. כתוצאה מכך  מדויק  אינו  או  חסר  כזה  מידע 
גישת השוק אינה ישימה לעיתים קרובות ועשויה 
לשמש לרוב כאמת מידה כללית והשוואתית בלבד 

לתוצאות ההערכה בשיטות האחרות.
שווי  את  לקבוע  כאמור  מנסה  השוק  גישת 
לקבל  יהיה  שניתן  המחיר  לפי  הביטוח  סוכנות 

עבורה בשוק אם היא תוצע למכירה. 
גישה זו, עם כל ההיגיון שבה, כמעט ולא ניתנת 
ליישום. שכן עד שלא מציעים את סוכנות הביטוח 
למכירה בפועל קשה לקבל הערכה לגבי שווייה 

הפנימי בשוק. גם ניסיון להסיק מסקנות ממחירי 
לא  שנמכרו,  אחרות  ביטוח  סוכניות  של  השוק 
עולה תמיד יפה, מאחר שכמעט אין שתי סוכנויות 
ביטוח זהות וההשוואה עשויה להחטיא את המטרה.
נסחרות  שמניותיהן  ביטוח  סוכנויות  לגבי  רק 
השוק,  גישת  את  ליישם  ניתן  בחו"ל  בבורסות 
סוכנות  של  למניות  שנקבע  שהמחיר  בהנחה 
הביטוח בבורסה אכן משקף את ערכה של סוכנות 
הביטוח. הנחה זו תהיה סבירה רק אם המניות של 
גבוהה  סחירות  רמת  בעלות  הן  הביטוח  סוכנות 

ואינן מושפעות מתנודות ספקולטיביות בבורסה.
)קרי,  ציבורית  ביטוח  סוכנות  של  השוק  שווי 
לפי  נקבע  בבורסה(  למסחר  רשומות  שמניותיה 
שער המניות בבורסה כפול כמות המניות הכוללת 

שהונפקה על ידי הסוכנות. 
שווי  את  לחשב  נהוג  השווי,  הערכות  בתחום 
כזו  )קרי,  פרטית  ביטוח  סוכנות  של  השוק 
לפי  בבורסה(  למסחר  רשומות  אינן  שמניותיה 
מכפיל ה־EBITDA )הרווח התפעולי של הסוכנות 
הממוצע/ והפחתות(,  פחת  ריבית,  הוצאות  לפני 

החציוני של סוכנויות ביטוח ציבוריות התואמות 
בקירוב לפעילות ולהיקף של הסוכנות המוערכת 

)להלן: "סוכנויות המדגם"(. 
של  הממוצע  השנתי   EBITDAה־ לדוגמה  אם 
ומכפיל  שקל,  מיליון   2 הוא  המוערכת  הסוכנות 
)קרי,  ה־EBITDA הממוצע של סוכנויות המדגם 
היחס שבין שווי הפעילות של כל אחת מסוכנויות 

בבורסה  שלה  השוק  שווי  את  הכולל  המדגם, 
בתוספת שווי החוב הפיננסי שלה לבנקים ובניכוי 
ה־ לבין  שלה,  נזילות  והשקעות  מזומן  יתרות 
EBITDA שלה( הוא 12, הרי ששווי הפעילות של 
שקל  מיליון   24 הוא  המוערכת  הביטוח  סוכנות 
)2 מיליון שקל כפול 12(. על מנת להגיע לשווי 
השוק של הסוכנות המוערכת עלינו להוסיף את 
המזומנים, שווי המזומנים וההשקעות לטווח קצר 
ולנכות את יתרות החוב  של הסוכנות המוערכת 

שלה לתאגידים בנקאיים ולאחרים.
דוגמה לשימוש בשיטה זו ניתן למצוא בחישוב 
ביצעתי  אשר  פרטית  ביטוח  סוכנות  של  השווי 
נמכרה  הסוכנות  שווי.  כמעריך  דרכי  בתחילת 
דולר.  אלף   1.18 של  סכום  תמורת   2004 בשנת 

שווייה של סוכנות הביטוח נקבע כדלקמן:

EBITDAחישוב מכפיל ה־
השימוש במכפיל ה־EBITDA נפוץ ביותר בקרב 
בבורסה.  ומשקיעים  תאגידים  של  שווי  מעריכי 

שווי  שבין  היחס  את  בודק   EBITDAה־ מכפיל 
לבין  הציבורית  הביטוח  סוכנות  של  הפעילות 
מוכנים  כמה  כלומר,  שלה.   EBITDAה־ רווחי 
כולה,  המשקיעים לשלם עבור פעילות הסוכנות 
 EBITDAה־ מכפיל  אם  שלה.   EBITDAל־ ביחס 
מוכנים  שהמשקיעים  הוא  הדבר  פירוש   ,10 הוא 
לשלם עבור פעילות הסוכנות כולה פי 10 מרווחי 

ה־EBITDA שלה.
ה־ מכפיל  לחישוב  נכון  בסיס  להבטיח  כדי 
את  היחס  במונה  "להציב"  צורך  יש   EBITDA
שווי הפעילות של סוכנות הביטוח הציבורית נכון 
שלה(  השוק  שווי  את  רק  )ולא  ההערכה  למועד 
ובמכנה את ה־EBITDA שלה בארבעת הרבעונים 
הרבעון,  את  רק  )ולא  ההערכה  למועד  שקדמו 

החציון או התשיעון האחרון(.
על מנת להעריך את שווי סוכנות ביטוח פרטית 
לאתר  צורך  יש   ,EBITDAה־ מכפיל  סמך  על 
ביטוח  סוכנויות  של   EBITDAה־ מכפילי  את 
סוכנות  לפעילות  במאפייניהן  הדומות  ציבוריות 
ה־ מכפילי  את  או  המוערכת,  הפרטית  הביטוח 
ביטוח  סוכנויות  מכירה של  בעסקאות   EBITDA
דומות. משימה זו כמובן קשה מאוד, מאחר שקשה 

למצוא שתי סוכנויות ביטוח זהות.
סוכנות  שווי  להעריך  מומלץ  לא  רוב,  פי  על 
ביטוח על סמך מכפיל ה־EBITDA בלבד, בגלל 
להשתמש  ניתן  אולם,  השיטה.  של  מגבלותיה 
כדי  אחרת,  חישוב  לשיטת  במקביל  זו  בשיטה 
שהתקבלו  התוצאות  את  בעזרתה  ולאמת  לנסות 

.)NAV או DCF( בשיטה האחרת

הכותב הינו יו"ר לשכת מעריכי השווי והאקטוארים 

המתמחה  פנימי"  "שווי  של  והבעלים  הפיננסיים 

במתן ייעוץ כלכלי והערכות שווי

 EBITDA-גישת השוק ומכפיל ה 
להערכת שווי סוכנויות ביטוח

 האקטואר רועי פולניצר מסביר מהי גישת השוק ומהו מכפיל ה־EBITDA המשמש להערכת
 שווי סוכנויות ביטוח

מאמר | 

מכפיל 5.76 על ה־EBITDA הממוצע של סוכנויות ביטוח דומות      = 10.71  מיליון ש"ח
בתוספת מזומנים ושווי מזומנים                                              =  2.30   מיליון ש"ח
בניכוי אשראי מתאגידים בנקאיים וחברות ביטוח לז"ק ולז"א        = )7.40(  מיליון ש"ח
בניכוי עתודה לפיצויי פרישה                                                 = )0.30(  מיליון ש"ח

סה"כ שווי סוכנות הביטוח                                                       =    5.31 מיליון ש"ח

חישוב שווי סוכנות ביטוח פרטית )דוגמה(

רק לגבי סוכנויות ביטוח שמניותיהן נסחרות בבורסות בחו"ל 
ניתן ליישם את גישת השוק, בהנחה שהמחיר שנקבע למניות של 
סוכנות הביטוח בבורסה אכן משקף את ערכה של סוכנות הביטוח
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מגזין הקורסים
המכללה

לפיננסים וביטוח
כל הקורסים וההשתלמויות במקום אחד!

חדש!

לקבלת מגזין הקורסים מידי שבוע ישירות למייל - לחצו כאן

לחצו
כאן!

 מנורה מרחיבה את כתב השירות לייעוץ 
רפואי מקוון

על רקע זכייתה של החברה במקום הראשון בתחום הבריאות בסקר שביעות רצון הסוכנים מציעה 
מנורה את שירות Smart DR לכלל המבוטחים - הקיימים והחדשים < רונית מורגנשטרן 

המשמעותי ל הגידול  נוכח 
במכירת כתב השירות לייעוץ 
 Smart DR  – מקוון  רפואי 
החליטה מנורה מבטחים ביטוח להרחיב 
את השירות לכלל המבוטחים הקיימים 

ולמבוטחים חדשים. 
למבוטחים  השירות  הרחבת  לצד 
בכתב  החברה  ביצעה  וחדשים,  קיימים 
השירות לייעוץ  מגוון שדרוגים, כגון: 
כיסוי לייעוץ מקוון במגוון של 28 סוגי 
התמחויות שניתן תוך 48 שעות בלבד 
עצמית  השתתפות  הפנייה;  ממועד 

עצמית  השתתפות  אי  מומחים;  לרפואת  נמוכה 
ללא  ניתנים  הכיסויים  ילדים/משפחה.  ברפואת 
יוכל  הכיסוי  את  שרכש  ומבוטח  אכשרה  תקופת 

להשתמש בו באופן מיידי, נמסר מהחברה. 

"צורך גובר"
תחום  ומנהלת  למנכ"ל  משנה  קרמר,  אורית 
בחברה  "אנו  מבטחים:  במנורה  בריאות  ביטוחי 

סוכנים במתן מענה מקיף  גובר של  צורך  מזהים 
נראה  מקוונים.  רפואיים  בשירותים  ללקוחותיהם 
כי בטרום עידן הקורונה אנשים העדיפו להיפגש 
עם רופאים פנים אל פנים. אולם, כיום הם מבינים 
שגם ברפואת אונליין ניתן לפתור בעיות רפואיות 
רבות, ביעילות, במקצועיות ותוך חסכון משמעותי 

בזמן ועלויות".
בנוסף, מציינים במנורה מבטחים ביטוח, כי בימים 
אלה זכתה החברה במקום הראשון בתחום הבריאות 
בסקר שביעות הרצון שנערך מטעם לשכת סוכני 
הביטוח, והיא שוקדת על השקת מוצרים מקוונים 

נוספים שיתאימו לצורכי המבוטחים.
בניהול  בעיקר  מתמחה  מבטחים  מנורה  קבוצת 
עסקי ביטוח ופנסיה. הקבוצה מנהלת נכסים בהיקף 
של כ־200 מיליארד שקל, עם היקף פרמיות ודמי 

גמולים שנתיים של כ־24 מיליארד שקל. 

"המבוטחים מבינים שגם ברפואת אונליין ניתן לפתור בעיות רפואיות" 

https://hamichlala-bf.org.il/magazines/2612/
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
סוכנות לביטוח חיים בלבד מחפשת משווק פנסיוני 

לעבודה על תיק קיים ולקוחות חדשים. לפניות אנא פנו 
ליובל מור 054-7179599

לסוכנות ביטוח פנסיונית היושבת בתל אביב דרושים 
רפרנטים לביטוח חיים בריאות ופנסיה   בעלי ניסיון 

קורות חיים ל shaulb8@walla.co.il לסוכנות ביטוח  
פנסיונית /חיים היושבת בתל אביב

דרושים מתמחים נמרצים בעלי יכולת לעריכת התמחות 
הכוללת את מגוון פעילות הסוכן   ,קביעת פגישות ברור 
מצב קיים , התאמת צרכים מתן הצעות וכו' לווי הדרכה 
shaulb8@walla.co.il וסיוע למתאימים קורות חיים

ליעדים סוכנות לביטוח בקריית מטלון פ"ת דרושים 
רפרנטים ביטוח חיים בריאות ופנסיוני שעבדו 

בסוכנויות, ניסיון חובה העבודה מיידית נא לשלוח 
bit.co.il־jobs@yeadim :קורות חיים 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 בתל אביב חדר מרוהט קומפלט לסוכן ביטוח   
במשרדי סוכנות ביטוח פעילה אפשרות לקבלת שרותי 

משרד)אופציה( שאול -  050-5293836

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

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

דודי קרמר על פטירת אימו

מינה קרמר  ז"ל 
שלא תדע עוד צער

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

מיוניק רי צופה ייקור 
הפרמיות בינואר

ייקור ע צופה  רי  מיוניק  המשנה  ביטוחי  נק 
זה  מהלך  הקרוב.  בינואר  הביטוח  פרמיות 
של  הריווחיות  את  לשפר  ההכרח  עקב  נדרש 

חברות הביטוח.
הנמוכים  הריבית  רי מציינת, ששיעורי  מיוניק 
המשנה.  מבטחי  ברווחי  פוגעים 
הכלכלה  ומצב  הקורונה  מגפת  גם 
אזהרה  נורות  בבחינת  הם  העולמית 
מבטחי  בפני  הניצבים  הסיכונים  על 
המצב  כל  הקרובה.  בתקופה  המשנה 
במיוחד  המבטחים,  ברווחי  פוגע  הזה 
הריבית  ששיעורי  מסתמן  כאשר 
בשל  ארוך  לזמן  נמוכים  ישארו 

הקורונה.
פוגעים  הללו  הגורמים  כלל 
היא  התוצאה  רווחים.  ליצור  המבטחים  ביכולת 
המשנה  ביטוחי  וגם  יותר  יקר  יהיה  שהביטוח 

יתייקרו מהחידושים הקרובים בינואר.

בהלת קנייה של ביטוחי חיים 
בארה"ב

וכני ביטוח מדווחים על בהלת קנייה של פוליסות ביטוח חיים בארה”ב. המכירה המוגברת ס
ומגבירה את  יום  היא החשש הגדול ממגפת הקורונה שמביאה עמה אלפי מתים מדי 
הדאגה מהסיכונים הפיננסים. הנתונים מראים שבמיוחד הגילים הצעירים רוכשים ביטוחי חיים.

מאז האביב, חברות ביטוחי חיים בארה”ב רשמו מכירות גבוהות של ביטוחי חיים, בהשוואה 
זו של רכישת ביטוחים המבטיחים פיצוי לחולי הקורונה היא  לאותה תקופה ב־2019. מגמה 

בקרב אלפי צעירים בארה”ב הדואגים לביטוחים שיעניקו פיצוי 
 ,CNBC פיננסי ליורשיהם במקרה של מוות. לפי כתבה ברשת
שיקרה  למה  הדאגה  גברה  והבינוניים  הצעירים  הגילים  בקרב 

לבני המשפחה שלהם במקרה שהמפרנס העיקרי ימות מקורונה.
במכירת ביטוחי חיים בארה”ב נרשמו תנודות. ב־2010 הראתה 
הסטטיסטיקה של־63 אחוז מהמבוגרים בארה”ב יש ביטוחי חיים. 
ביטוחי  מהאוכלוסייה  אחוז  ל־50  רק  היו  השנה  בתחילת  ואילו 

חיים.
בחברות הביטוח וסוכני הביטוח מדווחים שהנתונים על ממדי 
המגפה בארה”ב יצרו בהלה של רכישת פוליסות ביטוחי חיים עם 

כיסוי למגפת הקורונה. הנתונים שאלפים מדי יום בארה”ב מאובחנים בנגיף, ומספר המתים 
זינק ליותר מ־200 אלף הדליקו נורה אדומה בקרב האמריקאים בצורך לרכוש פוליסת ביטוח 

חיים המבטיח פיצוי לתחלואה בקורונה.

הנתונים על ממדי המגפה בארה”ב יצרו בהלה
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