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ביטוח ופיננסים

הקלה לצד הכרה
נשיא הלשכה פועל להשגת 

הקלה משמעותית עבור 
סוכני הביטוח בתשלום 

 האגרה השנתית 
< עמ' 7

מי נושא בתשלום?
האם בקרוב חברות השכרת 
הרכב ישאו בתשלום נזקים 
שנגרמו לצד ג'? מנדלבליט 

ולהלשכה מקדמים את הנושא 
< עמ' 9

יו"ר הוועדה 
האלמנטרית בלשכה, 

סו"ב ישראל גרטי, 
מדבר בראיון לקראת 

כנס אלמנטר ה־34 על 
המוקדים הישירים, 

מדיניות הרשות, 
התמורות בענף – 

וגם על התכנים 
המקצועיים שנבנו 

במיוחד לכנס < עמ' 2

"הקורונה חידדה את 
ההבדל בין ביטוח של מוקד 

לבין ביטוח של סוכן"
המאבק בחברות 

האשראי
בדיון במחוזי הוחלט כי ההכרעה לגבי 

כניסת MAX לביטוח תתקבל בשבועות 
הקרובים ‰ רוזנפלד: "זה לא לטובת 

הציבור" < עמ' 4

 מעקב 
"ביטוח 

ופיננסים"



| 12 בנובמבר 22020  02  02  02  02  02 

"
אנו רואים איתכם עין בעין, וכוונתכם 
ואולם,  הציבור;  שהיא   - כוונתנו 
הידע, הניסיון והבנת השטח היא שלנו 
איתנו  לשבת  לכם  קורא  ואני  ואצלנו, 
הקורונה  משבר  השפעות  על  בדחיפות 
הנדרשות.  ההתאמות  את  לבצע  ולדעת 
הסוכנים  בלי  רפורמות  לקדם  אפשר  אי 
שכל מטרתם היא טובת הלקוחות", אומר 
לביטוח  הוועדה  יו"ר  גרטי,  ישראל  סו"ב 
אלמנטרי בלשכה בפתח דבריו על רשות 
המלא  הראיון  וחיסכון.  ביטוח  ההון,  שוק 
באופן  שיתקיים  הכנס  במגזין  יפורסם 
בנובמבר.  ב־16־17  הבא,  בשבוע  מקוון 
בלשכה מדווחים על שיא במספר הנרשמים 

לכנס, שניתן עדיין להירשם אליו.
היתר,  בין  אלה,  בדבריו  התייחס  גרטי 
רשות  שמנחיתה  וההנחיות  לרפורמות 

ללא  פוליסות  להוזיל  שמטרתן  ההון  שוק 
כמו  לדבריו,  השירות,  בעלות  התחשבות 
לחברות  מעניקה  שהיא  ההיתרים  גם 

ביטוח  שיווק  בתחום  לעסוק  האשראי  כרטיסי 
כבעלי רישיון, נושא שנדון השבוע בבית המשפט 

בעקבות עתירת הלשכה נגד הרשות בנושא זה.

שומרים על המבוטח
הביטוח  חברות  של  הישיר  לשיווק  בהתייחסו 
מעל ראשם של סוכניהן, אמר גרטי: "לצערי, יש 
מרחיבות  ואף  הישיר  בשיווק  חברות שממשיכות 
אותו, למרות שהמוקדנים עולים להן יותר מהסוכן. 
המוקדנים,  על  יותר  טובה  שליטה  להן  יש  אבל 
האלה.  המערכים  את  להחזיק  ממשיכות  הן  ולכן 
על  שישמור  סוכן  יהיה  שלא  הוא  שלהן  החלום 

האינטרסים של המבוטח.
משמעותית  תורם  שהסוכן  לכך  ההוכחות  אחת 
בביטוח  ממוצעת  שתביעה  העובדה  היא  למבוטח 
אצל  תביעה  מאשר  יותר  נמוכה  ישיר  מוקד  עם 
ישיר  בביטוח  היתר,  בין  לכך,  הסיבות  סוכן. 
מגלים  ולא  הסדר,  למוסך  המבוטח  את  מכוונים 
למבוטח שיש לו גם זכות ללכת למוסך רגיל. יש 
גם מי שלא מעדכנים את המבוטח על זכותו לקבל 

פיצוי על ירידת ערך".
הקורונה  תקופת  "דווקא  כי  מדגיש  הוא  עוד 
חידדה את ההבדלים בין סוכנים לחברות ביטוח. 

חברות    הביטוח השאירו תורנים ו־90% מצוותי 
שנעלם  סוכן  אף  מכיר  לא  אני  נעלמו.  השירות 
את  בעיניי  חידדה  הקורונה  שלו.  למבוטחים 
ההבדל בין ביטוח של מוקד לעומת ביטוח על ידי 

סוכן, וגם הרבה מבוטחים הבינו זאת".

33 הרצאות מקצועיות
"מקצוענות  הכותרת  תחת  שיתקיים  הכנס, 
יותר  של  הרצאות  יכלול  אלמנטרי",  זה  בביטוח 
תחומי  רבי־שיח.  כמה  ואף  מומחים  מרצים  מ־33 
הסיקור הם רבים וכוללים כמובן את ההתמודדות 
הקורונה,  משבר  עם  האלמנטרי  הביטוח  בתחומי 
טבע,  נזקי  סייבר,  ביטוח  והדיגיטציה,  הסוכן 

שיימשך  הכנס,  את  ועוד.  חקלאיים  ביטוחים 
יומיים כאמור, תנחה העיתונאית נטלי רותם.

יפעת  וח"כ  שמולי,  איציק  ח"כ  הרווחה,  שר 
הקורונה  ועדת  בראש  העומדת  ביטון,  שאשא 
בכנסת, יתראיינו בנפרד בראיונות של אחד/ת על 
מגישה משותפת  טלי מץ,  אותם תערוך  אחד/ת, 

של תכנית "העולם הבוקר" בערוץ 13.
כבעבר  יעמוד  הכנס  במרכז  להרצאות,  בנוסף 
מחברות  הלשכה  סוכני  של  הרצון  שביעות  סקר 
חברות  שנה,  שכמדי  האלמנטרי,  בתחום  הביטוח 

הביטוח מצפות בסקרנות גדולה לתוצאותיו. 
כמו כן, יתקיים משפט מבוים בסוגיית אופניים 
העליון  בבית המשפט  פסיקת  בעקבות  חשמליים 
שלא הכיר בהן כרכב ממונע; הרצאה בנושא בניית 
בית  בתוך  מצולמת  תהיה  בעסק  ביטוחי  מערך 
עסק. ראיון אחד על אחד עם נשיא הלשכה סו"ב 
המסועפת  הפעילות  על  שיספר  רוזנפלד,  ליאור 

ומאבקיה של הלשכה בימים אלו.
העיתונאי אנריקה צימרמן יספר על הזדמנויות 
לאחר  האמירויות  באיחוד  והשקעות  נפתחות 

הסכם השלום.
בערב הראשון של הכנס תערך הופעה מרהיבה 
אמן  מכן  לאחר  ומיד  דין,  חזי  החושים  אמן  של 
והאהובים  הגדולים  מהאמנים  אחד   - בהפתעה 

בישראל.
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ביטוח 
ופיננסים

 סו"ב גרטי: "אי אפשר לקדם רפורמות 
בלי הסוכנים"

כנס אלמנטר בפתח; המארגנים מדווחים על שיא נרשמים ‰ יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי בלשכה 
 בראיון לקראת הכנס ועם ביקורת חריפה כלפי חברות הביטוח שעוסקות בשיווק ישיר <

 רונית מורגנשטרן

איציק שמולי, יפעת שאשא־ביטון וישראל גרטי | צילום: אופיר אייב, יעל אורבך וגיא קרן

"דווקא תקופת הקורונה 
חידדה את ההבדל בין 
ביטוח של מוקד לבין 

ביטוח של סוכן"



אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המותאם לצורכי הלקוח. 
בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, התקנונים הרלוונטיים ותקרת ההפקדה השנתית לשנת 2020.

רגע לפני סוף השנה
זה הזמן להזכיר ללקוחותיכם לנצל את תקרת ההפקדה 

במוצרי הגמל והפנסיה וליהנות מהאפשרות להטבות מס.

למעבר להנחיות ההפקדה <<

פרטי חשבוןבנק לאומי / סניףמוצר
10214971/91 / 800אלטשולר שחם קרן השתלמות

10214970/93 / 800אלטשולר שחם קופת גמל
אלטשולר שחם חיסכון פלוס 

)קופת גמל להשקעה(
800 / 10299479/22

10299294/34 / 800אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
10299299/24 / 800אלטשולר שחם פנסיה כללית

להלן מספרי החשבון להעברה לפי מוצרים:

https://bit.ly/3kkKSdP
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בתום הדיון שהתקיים השבוע בבית המשפט " 
מנהליים,  לעניינים  בירושלים  המחוזי 
ביטוח  רישיון  מתן  נגד  הלשכה  בעתירת 
לחברת כרטיסי האשראי "מקס", הודיע השופט 
בשבועות  החלטתו  את  ייתן  כי  רון  אלכסנדר 
מנהלית  בעתירה  מדובר  כאמור,  הקרובים. 
לתקינות  בעיקר  תתייחס  השופט  ופסיקת 
הליך קבלת ההחלטה ברשות שוק ההון ורשות 
נגדם עתרה  הגופים המנהליים  התחרות, שהם 

הלשכה.
הביטוח  סוכני  לשכת  הגישה  העתירה  את 
ביולי האחרון נגד הממונה על שוק ההון, ביטוח 
חברת  ונגד  התחרות  על  הממונה  וחיסכון, 
הלשכה  ביקשה  בעתירתה  פיננסים.  איט  מקס 
לבטל את החלטת הממונה, או לחילופין בלבד, 
בקשת  את  מחדש  "ישקול  הממונה  כי  להורות 
לב  בשים  ביטוח,  סוכן  רישיון  לקבלת  מקס 
לנזק התחרותי הצפוי מכניסתה לתחום התיווך 
בביטוח ולרבות בחינת הצורך בהטלת מגבלות 

על פעילות מקס בתחום זה". 
רונית  הדין  עורכי  ידי  על  הוגשה  העתירה 
שגיא  רפפורט,  שני  חיטמן,  עידו  אמיר-יניב, 
שיף וגיא ירום ממשרד יגאל ארנון ושות', עורכי 
דין. בעתירה טענה הלשכה כי החלטת הממונה 

תביא  לתאגיד  ביטוח  סוכן  רישיון  למקס  לתת 
למוצרי  התיווך  בשוק  בתחרות  אנושה  לפגיעה 
בסוכני  ולפגיעה  הביטוח(  סוכני  )שוק  ביטוח 
היתרון  בשל  והמאוגדים  העצמאיים  הביטוח 
האדיר והחד צדדי של מקס במידע אישי על פני 
יתר סוכני הביטוח. כמו כן, החלטת הממונה עשויה 
מתן  למבוטחים.  השירות  ברמת  לפגיעה  להביא 

שירות על ידי סוכן ביטוח דורש מיומנות וניסיון, 
חובות  הטילה  אשר  הפסיקה  רקע  על  וחומר  קל 
שונות על סוכן הביטוח כלפי המבוטח. קיים חשש 
כבד כי מקס לא תוכל להעניק למבוטחים שירות 

בדומה ליתר סוכני ביטוח הפועלים בשוק. 
הממונה לאפשר  החלטת  כי  בעתירה,  נטען  עוד 
אודות  האישיים  בנתונים  שימוש  לעשות  למקס 
לצורך  שלה  המידע  במאגרי  הצבורים  לקוחותיה 

פעילות כסוכן ביטוח תפגע בפרטיות המבוטחים, 
לפני  זה  בעניין  התייעץ  לא  הממונה  כאשר 
החלטתו עם הרגולטור לענייני פרטיות בישראל 

– הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים. 

יתרון לא הוגן
רון לנשיא לשכת  במהלך הדיון פנה השופט 
בנושא  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  הביטוח  סוכני 
התחרות וטובת הציבור. רוזפלד אמר, בין היתר: 
"הנני נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל. אני 
ולהבהיר  העם  בשפת  לדבר  רוצה  משפטן.  לא 
מסרה  מסעודה משדרות  כאן.  הדיון  מהות  את 
לא  האשראי,  לחברת  האישיים  פרטיה  את 
ולרכישות  לחברת ביטוח, אלא לקנייה בסופר 
אחרות. היתרון שיש לחברות האשראי הוא לא 
קצה היתרון שיש לסוכן הביטוח שמכיר רק את 

חוג הלקוחות שלו". 
מלהגיע  "נמנענו  הלשכה:  נשיא  אמר  עוד 
רשות  מול  ההדורים  את  ליישב  וניסינו  לכאן 
שוק ההון. היתרון שיש למקס, שהוא הרבה יותר 
רחב מאשר יש לסוכן הביטוח, הוא יתרון שניתן 
תמימות  מנצלים  הם  האלה;  לצרכים  לא  להם 
בסופר,  הקופאית  אותם  שהחתימה  אנשים  של 
זו ממש  ביטוח.  לצורך מכירת  בה  ומשתמשים 

לא טובת הציבור". 
בהתייחסו לנושא הגנת הפרטיות של הלקוחות 
ההון  שוק  ברשות  האם  לבחון  רון  השופט  ביקש 
הרשות  נציגי  בנושא.  מדוקדקת  בחינה  נעשתה 
טענו כי הרשות בחנה לעומק את הבקשה, במשך 
11 חודשים, בין היתר, באמצעות מחלקה ייעודית 

שעוסקת בנושא הסייבר והגנה על הפרטיות.

 בשבועות הקרובים: הכרעת ביה"מ 
MAXבעתירת הלשכה נגד הרישיון ל־

בדיון בביה"מ המחוזי בירושלים לעניינים מנהליים אמר נשיא הלשכה רוזנפלד: 
"הם מנצלים תמימות של אנשים שהחתימה אותם הקופאית בסופר, ומשתמשים 

בה לצורך מכירת ביטוח. זו ממש לא טובת הציבור"  < רונית מורגנשטרן

רוזנפלד | צילום: באדיבות הלשכה

חדשות | המאבק בכניסת חברות האשראי לענף הביטוח

תיק הלקוחות של סוכן הביטוח מהווה נכס לכל דבר, המשמש את סוכני הביטוח הותיקים 
כ"חיסכון פנסיוני" נוסף המיועד לתת לכם סכום כספי יפה בעת פרישתכם.

מכירת "שנות הזהב" | מכירה תיק הביטוח - מכירה מיועדת ברוב המקרים לסוכן ביטוח המחליט 
לצאת לפנסיה או לשנות את תחום עיסוקו מסיבות כאלו ואחרות. 

במקרים אלו, מטרת הליווי המקצועי המוצע על ידינו מיועד למטרות קבלת התמורה הגבוהה ביותר 
)ככל שניתן ובהתאם לשווי הנכסים( ביום המכירה.

רכישת תיקי ביטוח בדרום

רוצים לדעת יותר על הפעילות העסקית בסוכנות הביטוח בקשי?
צרו איתנו קשר עוד היום! 050-5212012 יפת | 050-5889908 גל

Bakchi1988@gmail.com



תוכנית הכנס יום ב' | 16.11.2020

מתחם המציגים הדיגיטלי נפתח!09:30

אולפן 1 )מאוחד(10:00

דברי פתיחה | מנחת הכנס, הגב' נטלי רותם וסו"ב ישראל גרטי, יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי

ראיון אחד על אחד | ח"כ יפעת שאשא ביטון, יו"ר וועדת הקורונה
מנחה: גב' טלי מץ, מגישה רשת 13

שטפנות ונזקי טבע 2019 -תובנות ולקחים | עו"ד ארז שניאורסון, א. שניאורסון דיאב ושות'

משפט מבויים: אופניים חשמליים בעקבות הפסיקה
וטורי, בתפקיד השופט סו״ב אושיק 
סו״ב אסף ייגר, בתפקיד הנהג הפוגע

סו"ב גיל סופר, בתפקיד הנפגע
עו"ד עדי בן אברהם, בתפקיד עו"ד המייצג את הנפגע

עו"ד סמי אבו ורדה, בתפקיד עו"ד המייצג את חברת הביטוח של הפוגע

מקצוענות בביטוח זה אלמנטרי | סו"ב ישראל גרטי, יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי

משעה זו יפוצלו ההרצאות בין שני אולפנים, שימו לב שעות ההרצאות אינן חופפות

שידור מפוצל - אולפן 11:001

מגשרת ובוררת ביטוח דירקטורים – אתגרים והתפתחויות 2020 | עו"ד ריטה בעל-טכסא, 

מחלקת  מנהלת  ברקת,  סיגלית  גב'   |  Business class עסקים  לביטוחי  חדשה  מחלקה  זרקור: 
Busniess class, הפניקס גב' תמר קידר, מנהלת מחלקת תביעות רכוש, הפניקס

סטטוס ביטוחי לדירות/חלקי פרויקט שבנייתם הסתיימה טרם מסירה | עו"ד עופר בן נון, יועץ ביטוח

מתנדבים ועובדים ומה שביניהם - סוגיות בביטוחי צד ג' ומעבידים | עו"ד ליאת הר-טוב, יועצת ביטוח

ביטוח בימי קורונה: עבר, הווה, עתיד | מר גדעון ארמן, יועץ ביטוח 

אירוע מאתגר בתביעת עבודות קבלניות | עו"ד שמאי אורי נס

שידור מפוצל - אולפן 11:002

יישום חוזר הצרוף בביטוח משאיות | מר אסף חגאי-פרי, יועץ ביטוח 

זרקור: מיגון חדש מבית איתוראן | מר תומר אנגל, מנהל מערך מיגון ורשת מרכזי שירות, איתוראן

הסעה שיתופית - איך להימנע מטעויות נפוצות
עו"ד ג'ון גבע, יועץ משפטי לחברי הלשכה למחוזות מרכז שרון וירושלים

עתיד סוכני הביטוח בעולם דיגיטלי-האם הקשר האנושי ישרוד בעולם דיגיטלי אחרי הקורונה
מר משה תמיר

אורי אומיד, מנכ"ל שלמה ביטוח  כיסוי שווי שוק לפוליסת דירה | מר 

אולפן 1 )מאוחד(12:20

עוצמה עסקית )חלק א'( | מר ניר דובדבני, מנטור, אסטרטג ויזם עסקי 

דבר נשיא הלשכה | סו"ב ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל

רב שיח : עתיד סוכני הביטוח העולם דיגיטלי | מנחה: מר משה תמיר 
גב' לירי הלפרין, מנכ״לית ליאו

גב' תמי אוחנה, משנה למנכ"ל, מנהלת חטיבה הטכנולוגית, מגדל
סו"ב ליאור הורנצ'יק, מ"מ וסגן נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל

אולפן אירוע ערב מרכזי בשיתוף "קופל גרופ"20:40

דברי ברכה
מר מוטי ארבל, מנכ"ל לשכת סוכני הביטוח בישראל

ישראל גרטי, יו"ר הוועדה האלמנטרית סו"ב 
מר מיקי קופל, מנכ"ל קופל גרופ

מופע מדהים של חזי דין! ומיד לאחר מכן....

אומן בהפתעה - אחד האמנים המוכרים והאהובים ביותר בישראל 

הכינוס ה-34

2020
LIVE

מקצוענות בביטוח זה אלמנטרי!
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סוכני " ציבור  מצוי  בה  הקשה  התקופה  לאור 
הביטוח ורגע לפני סיום שנת 2020, לקראת 
חידושי אגרת רישיון הסוכן, אנו פונים אליך 
בבקשה  הנכבדים  הרשות  ולראש  הממונה  כשר 
על  נכפה  אשר  הכלכלי  המצב  עקב  תבחנו  כי 
השנתית  האגרה  בגובה  הקלה  הביטוח,  סוכני 
לסוכן הביטוח הקבועה בתקנות הפיקוח על עסקי 

ביטוח".
כך כותב נשיא לשכת סוכני הביטוח סו"ב ליאור 
רוזנפלד, בפנייה דחופה שהעביר לידי שר האוצר 
ישראל כ"ץ והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

ד"ר משה ברקת.
רוזנפלד מנמק את הבקשה בכך שמשבר הקורונה 
עיקש  מאבק  של  למצב  הביטוח  סוכני  את  הביא 
וקשה על פרנסתם בשנה האחרונה, כמו גם כלל 

בעלי העסקים בישראל.
הינם  העצמאיים  הביטוח  סוכני  כי  לזכור  "יש 
שוקדים  אשר  ועצמאים  חופשיים  עסקיים  בעלי 
שהם  תוך  ביומו  יום  מידי  עסקיהם  קיום  על 
מעסיקים לא מעט משפחות ועובדים רבים בענף. 
למותר לציין כי בתקופת הקורונה היו אלה סוכני 
ומקצועית  איתנה  משענת  שימשו  אשר  הביטוח 
המבוטחים  ולציבור  בישראל  החוסכים  לציבור 
בסיוע ובעזרה ככל יכולתם לצורך יצירת מטריה 
תאפשר  גם  כמו  המבוטחים,  על  שתגן  ביטוחית 
הנדרשים  לכיסויים  והתאמות  רחבה  הגנה  להם 
כפופים  הביטוח  סוכני  בנוסף,  המשבר.  עקב 
לחובות רגולטוריות ותשלומי מס מלאים שוטפים 

יידרשו  היתר הם  ובין  לרשויות השונות במדינה 
השנתית",  הרישיון  אגרת  בעלות  לשאת  בקרוב 

מציין נשיא הלשכה בפנייתו.

הקלה לצד הכרה
עוד אומר רוזנפלד כי "הפחתה זו בשנת העסקים 
הבאה תהווה אף מחווה של הבנה והכרה בקשיים 
לטובת  האיתנה  ועל עמידתם  הביטוח  סוכני  של 
ציבור המבוטחים בישראל בחודשים הקשים אשר 
חלפו לאורך שנת 2020 . יתרה מכך, יש לזכור כי 
בהיקפי  פגעה  נמצאים,  אנו  בה  הקורונה  תקופת 
צומקו,  הכנסותיהם  הביטוח,  סוכני  ההכנסות של 
של  וסופה  לחל"ת  עובדים  להוציא  נאלצו  הם 

המגיפה מי ישורנו?".
על פי הצעת הלשכה, התקנות יתוקנו כהוראת 
שעה באופן שבו יתווסף סעיף אשר קובע כי ביחס 
לתקנה 5 לתקנות תקבע הנחה בשיעור של 50% 
מוצע:  בנוסח   .2021 משנת  החל  שנים   3 למשך 
"סכום האגרה השנתית לפי תקנה 5, יהיה בשיעור 

של 50% מן הסכום הנקוב בתקנה זו".
רוזנפלד מציין את סכומי האגרה הנגבים כיום 
ביחס לסוכן ביטוח לשנת 2020: 905 שקל לסוכן 

ביטוח עצמאי; 1,810 שקל לסוכן ביטוח תאגיד.
"אנו סמוכים ובטוחים כי הקלה זו תסייע לציבור 
הסוכנים ונשמח להרחיב בשיחה ככל שנדרש על 
מאתגרים  בימים  זה  חקיקתי  תיקון  לקדם  מנת 

אלו", מסיים רוזנפלד את פנייתו.

רוזנפלד לשר האוצר ולממונה: "יש להקל 
על סוכני הביטוח בגובה האגרה השנתית"

עקב משבר הקורונה פנה נשיא הלשכה לשר האוצר כץ ולממונה ברקת למתן הקלות לסוכני 
הביטוח והציע הוזלה של 50% לתקופה של 3 שנים באמצעות הוראת שעה < רונית מורגנשטרן

רוזנפלד, כץ וברקת | צילום גיא קרן, ששון תירם ואוראל כהן

חדשות | הקלות לסוכנים

6620* | החברה הגדולה והמובילה בתחום זגגות הרכב בישראל מאז 1960!

אנו באילן קארגלאס גאים להוביל את תחום זגגות הרכב בישראל 
עם שירות לקוחות שאין שני לו. מחלקת שירות הלקוחות של 

"אילן קארגלס" היא מן המתקדמות בארץ. לקוח הפונה לחברה 
לקבלת שירות, מגיע למוקד ארצי טלפוני ממוחשב, המאפשר לתת 

מענה מהיר ויעיל, לצד שירות לקוחות דיגיטלי במגוון פלטפורמות כמו 
פייסבוק, וואטצאפ ואפליקציית שירות באתר.

.

O

60 שנים מובילים את התחום
עם שירות הלקוחות המתקדם ביותר!



ביטוחי רכב מנצחים 
בהתאמה אישית

איילון

8000 LOW COST

 חבילת בסיס
LOW COST בתעריף

ואפשרות לרכישת כיסויים 
נוספים )באופן מודולרי(

ביטוח רכב לנהגים זהירים, 
 הכולל חבילת כיסויים רחבה

בתעריפים אטרקטיביים

 ביטוח רכב מקיף
 לנהגים שנוסעים

עד 8,000 ק"מ בשנה,
ללא דרישה להתקנת
אמצעי טכנולוגי ברכב!

חדש!
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אביחי ה ד"ר  לממשלה  המשפטי  יועץ 
מנדלבליט הביע עמדתו לאחרונה בנושא 
חברות השכרת רכב ואמר כי הן מחויבות 
השוכרים  שגרמו  הרכוש  נזקי  בכיסוי  לשאת 
פוליסות  רכשו  הן  אם  בין  וזאת  ג',  צד  לרכבי 
ביטוח אחריות כלפי צדדים שלישיים לכלי הרכב 
שבבעלותן, ובין אם החליטו ליטול על עצמן את 
ההתחייבות כ"מעין מבטח", במקום לרכוש ביטוח 

בחברה חיצונית.
מכוח  כשהתייצב  היועמ"ש  הציג  זו  עמדה  את 
ערעור  רשות  בקשת  להליך  הייחודית  סמכותו 
באופן  ועוסק  העליון,  המשפט  בבית  המתנהל 
רכב  השכרת  חברות  של  הראוי  ההתנהלות 
צדדים  נגדן  שמגישים  רכוש  נזקי  בתביעות 
הרכב.  כלי  שוכרי  שגרמו  נזקים  בגין  שלישיים 
במשרד המשפטים מבהירים כי העמדה מתייחסת 
רק לחברות השכרת רכב לטווח קצר ולא לחברות 
ליסינג, בהן, ברוב המקרים, נהג הרכב או החברה 
החוכרת את כלי הרכב, נושאים במרבית האחריות 
לשימוש ותחזוקתו של הרכב וכך למעשה, נוהגים 
ברכב כמנהג בעלים, על אף שמבחינה קניינית הם 

אינם הבעלים.
דינו של  פסק  על  ערעור  רשות  בבקשת  מדובר 
את  דחה  אשר  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט  בית 
קאר’  ‘בסט  הרכב  השכרת  חברת  של  ערעורה 
שנתבעה בגין נזקי רכוש של צד ג', שרכבו נפגע 
כתוצאה מתאונה שאירעה בינו לבין שוכר רכב. 
אביב  בתל  השלום  משפט  בית  של  הדין  בפסק 
חברת  נגד  ישירה  תביעה  עילת  יש  כי  נקבע 
לרכושו  נזיקית  באחריות  חבה  והחברה  ההשכרה 
הערעור  נדחה  המחוזי  המשפט  בבית  ג'.  צד  של 
הערעור  רשות  בקשת  ומכאן  החברה  שהגישה 

לבית המשפט העליון.

מי נושא בתשלום?
מלי  עו"ד  באמצעות  שהגיש  העקרונית  בעמדה 
בפרקליטות  האזרחית  מהמחלקה  אומיד־ברגר 
המדינה נאמר כי על חברות להשכרת רכב לשאת 
השכרה.  מרכב  שנפגע  ג'  צד  של  רכוש  בנזקי 
כתוצאה  ברכושם  ניזוקו  אשר  נהגים  שבו  "מצב 
השכרה,  חברות  בבעלות  רכב  כלי  של  מפגיעה 
מוצאים  פגיעה,  לאותה  אחראים  אינם  ואשר 
של  התנהלותן  לאור  שבורה  שוקת  לפני  עצמם 
חברות השכרה, גם כאשר הנזק גבוה מסכום דמי 

ההשתתפות העצמית של הפוגע – אינו ראוי. על 
לנהוג  או  רכביה  את  לבטח  רכב  השכרת  חברות 
כי  לפניה  המוכח  ביטוח,  חברת  כל  כמו  בעצמה 
את  ולשפות  ג',  צד  של  לנזקו  אחראי  מבוטחה 

הניזוק בגין הוצאותיו ונזקיו", נטען.
העליון  המשפט  בית  ידי  על  התבקש  היועמ"ש 
הנדרש  הגורם  לזהות  באשר  גם  עמדתו  להביע 
לפי  העצמית.  ההשתתפות  דמי  בתשלום  לשאת 
עמדתו, ככל שהנזק שנגרם לצד ג' שווה או נמוך 
מדמי ההשתתפות שנקבעו בנוהל דמי ההשתתפות 
לשאת  חייבת  אינה  ההשכרה  חברת  העצמית, 
חברת  שבו  במצב  שמדובר  ככל  הנזק.  בתשלום 
השכרה בחרה שלא לבטח את רכביה אצל חברת 
ביטוח חיצונית, אלא ליטול על עצמה התחייבות 
כאילו  שלישיים  צדדים  של  רכוש  נזקי  לכיסוי 
בחברת  לראות  ניתן  אזי   – ביטוח  חברת  הייתה 
ההשכרה מכוח ההתחייבות כ"מעין מבטחת" והיא 
צד  של  כנזקיו  שיקבע  הסכום  מלוא  את  תשלם 
ג', מבלי לנכות את סכום דמי ההשתתפות שעל 

שוכר הרכב לשלם לה. 
עמדת היועץ המשפטי לממשלה גובשה בשיתוף 
והמחלקה  התחבורה  משרד  ההון,  שוק  רשות 
שבמשרד  וחקיקה  בייעוץ  אזרחי  למשפט 

המשפטים.

אין עם מי לדבר
בנושא  מאבק  שמנהלת  הביטוח,  סוכני  לשכת 
כבר מספר שנים, בירכה על הצטרפותו של היועץ 
חברת  כנגד  המתנהל  להליך  לממשלה  המשפטי 
ההשכרה. לדברי סו"ב ישראל גרטי, יו"ר הוועדה 
ההשכרה  חברות  "סוגיית  בלשכה:  כללי  לביטוח 
והעדר הוראות חוקיות המסדירות את ביטוח רכבי 
ההשכרה הינן תקלה שעל רשות שוק ההון ומשרד 
התחבורה להסדיר אחת ולתמיד, הן ביחס לכיסוי 

הביטוחי והן ביחס לאופן ניהול התביעות. 
אליו  מתקשר  כאשר  כי  יודע  ביטוח  סוכן  "כל 
ביותר  הגדול  החשש  תאונה,  על  ומדווח  לקוח 
הינו כי המבוטח יספר לו שמדובר על תאונה עם 
אין עם  כי  רכב השכרה. הודעה שכזו משמעותה 
תביעות  ויישוב  לניהול  הוראות  אין  לדבר.  מי 
המפוקחות על רשות שוק ההון כמו הדין החל על 
מחלקות התביעות של חברות הביטוח, דבר שגורם 
עם  להתמודד  הנדרש  בישראל  לציבור  רב  עוול 

מצבים לא סבירים אלו. 
מול  הן  להוביל  תמשיך  הביטוח  סוכני  "לשכת 
את  ישראל  כנסת  מול  והן  הממשלה  משרדי 
חברות  של  בדין  לחיוב  הנדרשים  המהלכים 
שלישי,  צד  בביטוח  רכביהן  את  לבטח  ההשכרה 

בחברת ביטוח מפוקחת".

"חברות השכרת רכב מחויבות לשאת בכיסוי 
נזקי הרכוש שגרמו השוכרים לרכבי צד ג'"

הלשכה מברכת על עמדת היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט שאמר את הדברים במסגרת 
הליך שהתנהל בנושא בביה"מ העליון ‰ הלשכה: "נמשיך להוביל מהלכים משמעותיים לטובת 

הסוכנים וציבור המבוטחים" < רונית מורגנשטרן

מנדלבליט, וגרטי | צילום: שלומי יוסף, גיא קרן
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הממונה קורא לחברות אמריקאיות נוספות 
להיכנס לשוק הביטוח בישראל

הממונה ברקת העלה את הנושא במפגש השנתי של הפורום לפיתוח כלכלי ישראל-ארה"ב ‰ "שוק 
 החיסכון ארוך הטווח הישראלי מהווה הזדמנות עבור מבטחי המשנה האמריקאים" 

< רונית מורגנשטרן

"
ההון  שוק  רשות  נתנה  לאחרונה  רק 
אמריקאים  גופים  לשני  שליטה  רישיון 
 CenterBridge Partners & Gallatin
Point Capital )בחברת הפניקס. ר.מ.( והרשות 
מקווה כי התנהלותה המקצועית והיעילה ברישוי 
ובפיקוח על השוק, כפי שחוו על בשרם גופים אלו, 
תביא לכך שחברות אמריקאיות נוספות ישתלבו 

בעתיד בשוק הביטוח הישראלי".
וחיסכון,  ביטוח  ההון  כך אמר הממונה על שוק 
הפורום  של  השנתי  במפגש  ברקת,  משה  ד"ר 
הברית  לארצות  ישראל  בין  כלכלי  לפיתוח 

.)JEDG(
הממונה ציין עוד כי מבטחי המשנה האמריקאים 
וזאת  הישראלי,  הביטוח  משוק  נעדרים  כמעט 
משנה  מבטחי  של  הגדולה  לנוכחות  בניגוד 
אירופאים ואסיאתיים. "קיימת הזדמנות להגברת 
כללי  באופן  המשנה  מבטחי  של  והכמות  הגיוון 
ובתחומי הביטוח השונים עצמם, על ידי קישור של 
מבטחי המשנה האמריקאים לשוק הישראלי. שוק 
הזדמנות  מהווה  הישראלי  הטווח  ארוך  החיסכון 
הנכסים  האמריקאים.  המשנה  מבטחי  עבור 
המנוהלים עומדים על סכום של כ־2 טריליון שקל 
וגדלים בקצב מתמיד של מעל 200 מיליארד שקל 
בשנה. קבלת גישה לשוק זה, והביטוחים הנלווים 
למבטחי  כלכלית  כדאית  להיות  יכולה  אליו, 

המשנה האמריקאים. 
האמריקאים  המשנה  למבטחי  נוסף  "יתרון 
כפופים  אינם  שהם  מכך  נובע  הישראלי  בשוק 
לדירקטיבת סולבנסי 2 - דרישות ההון הנדרשות 
מחברות הביטוח הישראליות. לבסוף, מבנה השוק 
האמריקאי של מבטחי המשנה, הכולל התמחויות 
בסגמנטים ספציפיים, מהווה יתרון לאור השפעת 
לתרום  העשוייה  סולבנסי,  בדרישות  הפיזור 
של  הון  דרישות  והפחתת  הסיכונים  להפחתת 

חברות ישראליות". 

סיכוני אקלים
הביטוח  שוק  הנוכחית  "בעת  כי  אמר  עוד 
עומד בפני מספר הזדמנויות וסיכונים הקשורים 
בכספי  )הן  המוסדי  הגוף  השקעות  לעולמות 
הארוך(,  לטווח  החסכונות  בכספי  והן  הנוסטרו 
סיכוני האקלים ועולם הסייבר". לדבריו, סיכוני 

כדור  )בדגש על התחממות  הגלובליים  האקלים 
חברות  על  שונים  באופנים  משפיעים  הארץ( 
ההתחייבויות  הגדלת  ידי  על  בעיקר  הביטוח, 
הגלובלית  ההתחממות  לדוגמה,  כך  הביטוחיות. 

יותר,  ותכופות  משמעותיות  להצפות  מביאה 
לשריפות נרחבות, ועוד. אירועים אלו משפיעים 
נכסים  והרס  אדם  חיי  בסיכון  פיזית  בצורה  הן 
על  ומשפטית  כלכלית  בצורה  והן  מבוטחים, 
סיכונים  הביטוח.  בפוליסות  הקיימות  החבויות 

אלה משפיעים על יציבות שוק הביטוח, החיסכון 
ארוך הטווח, ועלולים לאיים על יציבות המערכת 

הפיננסית בכללותה. 
כי  וטען  הסייבר,  לנושא  גם  התייחס  הממונה 
מציבות  הסייבר  ביטוח  בנושא  ההתחייבויות 
נתונים  מחשיפת  הן  הביטוח  לחברות  סיכונים 
והן מחבות הלקוח )שלא תמיד גלויה(: "לפעמים 
והתחייבות  דיה  ברורה  אינה  בפוליסה  החבות 
חברת הביטוח אינה ודאית ועשויה להיות גדולה 
הסייבר  "ביטוחי  והוסיף:  אמר  שנצפה",  מכפי 
כוללים בתוכם גם חבל הצלה לארגונים ולמשק, 
רף  העלאת  באמצעות  החבות,   לכיסוי  מעבר 
אמצעי  והחדרת  הסיכונים  וניהול  ההתמודדות 
משמעותיים  ומניעה  אקטיביים  סיכונים  ניהול 
יותר, לרבות ניטור מתמיד ושימור הידע הארגוני. 
למבוטחים  תועלת  רק  לא  יש  כזה  רחב  למהלך 
בכך שחברת  למבטחים  תועלת  גם  אלא  ולמשק, 
גם  אלא  מוצר,  למוכרת  רק  לא  הופכת  הביטוח 
לספק שירותי אבטחת סייבר מתמשכים, לצד מתן 

הכיסוי הביטוחי". 

shutterstock :התחממות כדור הארץ משפיעה באופן ישיר על החבויות בפוליסות הביטוח | צילום

ההתחייבויות בנושא 
ביטוח סייבר מציבות 

 סיכונים לחברות 
 הביטוח - חשיפת 
נתונים וחבות הלקוח

http://


עמלות עו"ש: עמלת ערוץ ישיר ועמלת פקיד כמפורט בתעריפון הבנק. ההטבות בחשבון העו"ש יינתנו ללקוח יחיד/ עסק קטן כהגדרתם 
במידה ונמצאת זכאי להשתייך ליותר ממועדון אחד, את/ה זכאי/ת לבחור מהו המועדון שאליו הנך מבקש/ת להשתייך  בכללי העמלות.
וההטבות יינתנו בהתאם לתעריפון הרלוונטי. לא ניתן להשתייך לשני מועדונים בו זמנית. כל האמור בפרסום זה נכון למועד הפרסום. הבנק 
רשאי לשנות את התנאים בכל עת. מתן ההטבות מותנה בהעברת פעילות עסקית חודשית בהיקף של 12,000 ₪ ומעלה. מתן האשראי, 
שיעור הריבית, קביעת הבטחונות ודמי הטיפול הינם בכפוף להסכמה לקבלת דו"ח אשראי וביצוע חיווי אשראי, הוראות הדין, נהלי הבנק 
ואישורו. אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ריבית שנתית מתואמת בהתאם לתקופות 
המצוינות לעיל: 3.45%, 4.48%, 5.52%. אין בפרסום זה משום ייעוץ ביחס לכדאיות ההשקעה ו/או המלצה לבצע השקעה מסוג כל שהוא. 
שירותי השקעות יינתנו בהתאם לשיקול דעת ובכפוף למדיניות הבנק ונהליו. ללקוחות עם מוגבלות, ללקוחות מעל גיל 70, נשים בהריון 

ובמקרים חריגים יינתנו שירותים גם ללא תיאום פגישה מראש.

ק  11.20 
שיוו

   

בריבית מצוינתהלוואה עד ₪200,000

בעמלות עו״ש בשנה הראשונה50% הנחה

כנגד שיעבוד הנכסהלוואה לרכישת משרד
הטבות בפעילות בני״ע

1.8% +
2.8% +
3.8% +

עד   144  חודש ב"פריים"עד 96 חודש ב"פריים"  עד 48 חודש ב"פריים"

מעריך אתכםבנק יהב

סוכני ביטוח עצמאיים, 

אפשרות לדחיית תשלום קרן ההלוואה בשנה הראשונה

לפרטים
והצטרפות

אנו לשרותכם בתיאום פגישה מראש בלבד 
באמצעות אתר הבנק או התקשרו 2617*
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 "יש לכייל את חיישני מערכות הבטיחות 
הקיימות ברכבים"

כך טוענים בענף הרכב באיגוד השמאים לישראל ‰ בנוסף, לפי האיגוד, יש להוסיף לכתבי השרות 
בפוליסת הרכב את עלות הכיול בתיקוני הרכב < רונית מורגנשטרן

"
איגוד  אל  הועבר   2020 באוגוסט   30 ביום 
מנהל  קירמאייר,  משה  של  מכתבו  השמאים 
אגף רישוי ופיקוח במשרד התחבורה, בו נטען 
כי בשל העובדה כי ברבים מן הרכבים המתקדמים 
ישנה מצלמה המותקנת על שמשת הרכב הקדמית, 
הרי שעל שמאי הרכב חובה לכלול את עלות הכיול 
השמאות  בדו"ח  הקדמית  השמשה  מצלמת  של 

ולכלול סעיף זה בחישוב הנזק הגולמי לרכב. 
האיגוד ברך על הוראה זו ואף העביר את החוזר 
ועדכן את חבריו בחובה זו אשר תקדם את התיקון 
המלא והבטיחותי של כלי הרכב שנפגעו בתאונה. 
זו  בהוראה  די  אין  כי  לעדכן  מבקש  הענף  ועד 
המתייחסת למצלמות בשמשה הקדמית, שכן היא 
לצורך  מספקת  ובלתי  חלקית  התייחסות  נותנת 
בכיול כלל מערכות הבטיחות הקיימות ברכבים".

איגוד  בשם  תוסיה־כהן  שלמה  עו"ד  כותב  כך 
שמאי הרכב בפנייה אל משה קירמאייר מנהל אגף 
רישוי ופיקוח במשרד התחבורה ואל אוהד מעודי, 

סגן בכיר ברשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.
"בכלי  כי  תוסיה־כהן  עו"ד  מסביר  בפנייתו 

לבטיחות  עזר  מערכות  כיום  קיימות  רבים  רכב 
מהירות,  הגבלת  שיוט,  בקרת  כגון:  ולנהיגה 
שמירת נתיב, בלימה אוטונומית, זיהוי שטח מת, 
מערכות  תאונה,  קדם  התראת  אוטונומית,  חניה 

תאורה קדמיות המונעות סנוור ועוד". 
בתאום  עובדות  המערכות  מרבית  לטענתו, 
את  לשבש  עלולה  מהן  באחת  ותקלה  ביניהן 

פעולתן התקינה של יתר המערכות. 
"מעבר להנחיות יצרני הרכב, שעל פיהן פועלים 

מוסכי השרות במהלך הטיפולים השוטפים, קיים 
אלו  והוראות  הנחיות  להביא  החובה  ואף  הצורך 
לידיעת שמאי הרכב ובדיוק כפי שיש צורך לכייל 
את המצלמה המותקנת על השמשה הקדמית - יש 
מקום לכייל גם את חיישני המערכות המותקנות 
מציין  וכיוצ"ב",  האחורי  המרכב  בפינות  בפגוש, 
לא  נדרשות  אלה  "פעולות  ומוסיף:  תוסיה־כהן 
רק כדי להחזיר את הרכב לפעולתו התקינה אלא 
גם כדי לדאוג לבטיחותם של הנוסעים בו לאחר 
התיקון שכן העדר כיול עלול לשבש את פעולתם 
סכנה  כדי  עד  הללו  המערכות  של  המשולבת 

בטיחותית לנוסעים ולמשתמשי הדרך האחרים".
רשות  אל  גם  במקביל  פנה  הרכב  שמאי  איגוד 
הצורך  את  לבחון  כדי  וזאת  כאמור,  ההון,  שוק 
לפוליסה:  בנספחים  הקיימים  הכיסויים  בהרחבת 
"בנושא החלפת שמשות, פגושים מראות ופנסים 
חיישני  כיול  בביצוע  החיוב  את  גם  שיכללו  כך 
מערכות הבטיחות על ידי מומחה במוסך מורשה 
או  הפגוש  מהחלפת  אינטגרלי  חלק  המהוות 

הפנס", נכתב בפנייה.

 קיימת חובה לעדכן בהנחיות אלה את שמאי הרכב | 
shutterstock :צילום

לא יוצאים לחו״ל בתקופת המגיפה בלי כיסוי מקיף להוצאות מגיפה!

ניתן לרכוש את פוליסת ביטוח הנסיעות של PassportCard עד 60 ימים לפני מועד היציאה מישראל לחו״ל. להפעלת הפוליסה יש להתקשר למוקד PassportCard. יש להודיע למוקד שירות הלקוחות על כל שינוי 
במצב הרפואי טרם היציאה לחו״ל. באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי 2014 בע"מ, החברה המבטחת – דיויד שילד חברה לביטוח בע"מ. רכישת הביטוח בכפוף לתהליך חיתום על פי נהלי החברה. הכיסוי 
הביטוחי על פי תנאי הפוליסה, חריגיה וסייגיה. ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות הכרטיס, ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס, עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים.  שירות 

חדר רופאים/ייעוץ רפואי מרחוק במדינות נבחרות, באמצעות רופאים עצמאיים בהסכם.
Labs

Labs

בתקופה זו, חשוב שהלקוחות שלך יטוסו לחו”ל עם הרחבה להוצאות מגיפה.
הרחבה זו תעניק להם את הכיסוי המקיף ביותר בתקופת מגיפה:

ניתן לרכוש את הביטוח עד 60 ימים לפני מועד היציאה מישראל.

תשלום להוצאות בידוד באמצעות 
PassportCard-כרטיס ה

שירותי רפואה מרחוק, בלי
לצאת מהמלון – באמצעות רופאים 

ישראלים ומקומיים

כיסוי להחזר הוצאות בגין
דרישת בידוד בחו”ל, גם אם 
המבוטח אינו מאומת לנגיף

כיסוי לביטול נסיעה עקב 
הידבקות בנגיף

כיסוי לביטול נסיעה עקב 
סירוב העלאה לטיסה

כיסוי להארכת שהייה עקב
כניסה לבידוד

http://
http://bit.ly/2Osj4XH


ביטוחי נסיעות לחו"ל
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איילון מצטרפת להוזלות 
ביטוחי רכב בנסועה נמוכה  

החברה משיקה ביטוח רכב מקיף לנהגים שנוסעים עד 8,000 ק"מ 
בשנה, ללא דרישה להתקנת תוספים ברכב ‰ המוצר מצטרף לסדרת 

 מוצרי ה־Driving שמעניקים הנחות ואפשרות להתאמה אישית
< רונית מורגנשטרן

יילון חברה לביטוח מתאימה את א
ביטוחי הרכב לשינויים הרבים 
בהרגלי הנהיגה שהביאה עימה, 
בין היתר, מגפת הקורונה. החברה הודיעה 

רכב  ביטוח   :DRIVING 8,000 השקת  על 
מקיף ומשתלם לנהגים שנוסעים עד 8,000 

ק"מ בשנה ללא דרישה להתקנת אמצעי טכנולוגי 
ברכב. עם רכישת הפוליסה, יתבקש הנהג להצהיר 
כמה ק"מ יש ברכבו, ובמקרה של תביעה ייבדק מד 
הקילומטראז' ברכב על מנת לוודא שהוא אכן עומד 

בקריטריון.
מצטרף   DRIVING 8,000 החדש,  המוצר 
שכולל   ,DRIVING איילון  הרכב  ביטוחי  לעולם 
קל  הנחות  מבנה  בעלי  נוספים  ביטוח  מוצרי  גם 

ועצמאי בהתאמה אישית.
ביטוחי  בעולם  שביצענו  למהפכה  "בדומה 
 ,DRIVING הרכב  ביטוחי  בעולם  גם  הדירות, 
שנותנים  אישית,  בהתאמה  מוצרים  מגוון  יצרנו 

ובמחירים  לקוח  כל  של  לצרכיו  מענה 
מגפת  פרוץ  מאז  מאוד.  תחרותיים 
על  מאמצים  עושים  אנחנו  הקורונה 
לנוכח  לקוחותינו  על  להקל  מנת 
החדש  והמוצר  ברכב  השימוש  צמצום 
בא לתת מענה נוסף בתחום זה. בתקופה 
את  והן  החברה  סוכני  את  הן  מעודדים  אנו  כזו 
כך  שלהם  הביטוח  מסלול  את  לייעל  המבוטחים 
שיתאים בצורה הטובה ביותר לצרכיהם האישיים, 
תוך קבלת התמחור המשתלם להם ביותר", אומרת 

יעל יריב, מנהלת אגף ביטוח כללי־פרט בחברה.
"שמנו  כי  מציין  יוגב  אריק  איילון,  מנכ"ל 
להעצים  באיילון  אסטרטגית  כמטרה  לעצמנו 
ולשפר את תחום ביטוחי הפרט של החברה, ואנו 
של  מתמיד  בפיתוח  עצומים  משאבים  משקיעים 
בפיתוחם  מסיבית  השקעה  לצד  חדשים,  מוצרים 
הסוכנים  עבור  חדשניים  דיגיטליים  כלים  של 

והלקוחות שלנו".

אם הסוכן לא מגיע ללויידס

הנגשת פתרונות מחוץ לקופסא בתחום החבויות

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

לפרטים נוספים

לויידס מגיע לסוכן!

מאות טלפונים 
לדור הוותיק מחברי 

הוועדה הבינדורית

התכנסו ח הבינדורית  ההועדה  ברי 
את  שנתנו  בחיפה,  "באפי"  במשרדי 
למאות  אחד  ביום  ופנו  והמקום,  החסות 

חברי  המייסדים,  מדור  סוכנים 
לשכת סוכני הביטוח.

תדהר  סו"ב  לדברי 
הוועדה  יו"ר  סאטובי, 
הוועדה  חברי  הבינדורית, 
לסוכנים  פנו  בראשותו 

לשתף  מנת  על  הוותיקים 
במיזם  אותם  ולשלב  אותם 

העוסק בשילוב דור צעיר עם ותיק.
מתוך  שיחות  כ־300  התקיימו  לדבריו 
במהלך  ישולמו  והשאר  חברים,  כ־2,700 
זיסר,  למורן  מודה  “אני  הקרובים.  הימים 
מנכ”לית באפי, שנרתמה לסייע לנו לטובת 

פרויקט חשוב זה”. 
עוד מסר, כי בתחילת השנה תקיים הוועדה 
עתיד  את  להבטיח  מנת  על  סדנאות  שלל 
הענף ולקדם את הצעדת הסוכנים גם בעשור 

הקרוב להוביל ולהצעיד את דור ההמשך.

יוגב

סו"ב סאטובי
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“סוכני ביטוח נותנים ערך מוסף משמעותי 
לאזרחי ישראל ואני גאה להיות סוכן ביטוח”

מידי חודש נכיר את סוכנות וסוכני הביטוח החדשים שהצטרפו ללשכה ‰ בחודש החולף 
הצטרפו עשרות חברים מרחבי הארץ וממגוון תחומי הביטוח ‰ הכירו כמה מהם

סו”ב גיא עינב
בית הסוכן קוואליטי

תחומי עיסוק: פנסיוני, תכנון פיננסי

בן 30, נשוי לעדי ואבא לעלמה. בעל 
תואר שני במנהל עסקים, כלכלה 
ושוק ההון, ובעל רישיון פנסיוני 

משנת 2018. 

“בשנים אלו צברתי ניסיון רב בבתי 

השקעות וחברות ביטוח. נכנסתי לתחום 

מתוך תחושת שליחות עצומה לעזור 

ולסייע לקוחות בהחלטות כלכליות 

שמשפיעות בצורה הדרמטית ביותר על 

רמת ואיכות החיים שלהם מבלי שהם 

בכלל מודעים לכך. 

“יצאתי לעצמאות ממש בימים אלו, 

בחרתי בבית הסוכן קוואליטי מתוך 

התחברות לערכים ול־DNA הארגוני - 

לתת ערך איכותי ללקוחות, תוך שירות 

הוליסטי של 360, ואמינות ללא פשרות.

“אני חושב שיש דור חדש של סוכני 

ביטוח שיוצאים לעצמאות ושהולכים 

לתת ערך מוסף משמעותי לאזרחי 

מדינת ישראל ואני גאה להיות סוכן 

ביטוח ומתכנן פיננסי”.

סו”ב ניב מדר 
קבוצת אקספרט פתרונות כלכליים

תחומי עיסוק: פנסיוני, מתכנן 
פיננסי, ניהול השקעות

בוגר תואר B.A במנהל עסקים, התמחות 

במימון. בעל רישיון פנסיוני מטעם 

משרד האוצר ורישיון ניהול השקעות 

)מותלה(. בעל ניסיון של כ־5 שנים 

בתחום הפיננסי, פנסיוני וביטוח.

“מומחה בהתאמת המוצרים הנכונים 

ביותר בעבור הלקוח, תוך הסתכלות 

רחבה ומתן ליווי אישי לצרכיו על פי 

טווח ההשקעה.

“משרדנו פועל בשקיפות ואמינות, ללא 

תלות ביצרנים השונים, בדגש על יחס 

אישי ומקצועי ללקוח ובני משפחתו 

בתהליך קבלת החלטות כלכליות”.

סו”ב מוחמד פהמי־זהראוי
F.S.I insurance, מג’ד אל כרום

תחומי עיסוק: אלמנטרי

“החוזקות והשאיפות שלי: אני מגיע 

מעולם ההייטק והשאיפה שלי היא 

לשלב בין טכנולוגיה ליחסי אנוש, 

להוביל במקצוע ולהיות חזקים כסוכני 

ביטוח גם בדיגיטל”.

סו”ב נועם כהן
סוכנות “נטו תכנון פיננסי”, בחיפה

תחומי עיסוק: פנסיוני, פיננסים

“החוזקות שלי: נותן ללקוח את כל 

הפתרונות בכל התחומים )פיננסי, 

פנסיוני, ביטוח, השקעות אלטרנטיביות(. 

המומחיות שלי היא בתחום השקעת 

הכספים ובחירת תמהיל ההשקעות הנכון 

ללקוח בהתאם ליעדים הכלכליים, טווח 

ההשקעה וסיבולת הסיכון”.

 

סו"ב עמית אוחובסקי 
סוכנות דלתא פיננסים, בני ברק

תחומי עיסוק: ניהול פיננסים 
והשקעות, קרנות השתלמות, קופות 

גמל, תיקון 190, פנסיה, ביטוחי 
מנהלים, ריסקים וביטוחים.

"החוזקות שלי ושל הסוכנות: מתן 

שירות אישי ומיצוי זכויותיו של הלקוח 

במקצועיות, אדיבות ושקיפות.

"משפט המוטו של: חפור את הבאר לפני 

שתהיה צמא"
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 .www.clalbit.co.il :כפוף להוראות הפוליסה שניתן לעיין בתנאיה המלאים באתר כלל ביטוח
האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים של כל אדם. ההצטרפות כפופה לחיתום 
ולאישור המבטח. סכום הפיצוי לבחירת הלקוח במועד ההצטרפות. כלל חברה לביטוח בע"מ.

המציאות מחייבת אותנו להתמודד עם מצבים בלתי צפויים במהלך חיינו. מחלות קשות תופסות את 
רובינו לא מוכנים, ועלולות להימשך שנים רבות. עם פוליסת מדיכלל מחלות קשות אתם שומרים על 

המשפחה שלכם בכיסוי המשתלם ביותר.

לפרטים פנה/י למפ"ע שלך במרחב

מכסים את מה שבאמת צריך 
מדיכלל מחלות קשות 32 הכי טובה למשפחה

גם פיצוי עד 700,000 ₪

חודשים  6 במקום  לידה  מגיל  החל  הכניסה  גיל  הורדת  וגם 

וגם פיצוי לאשפוז ילדים מעל 30 יום - ללא עלות   חדש!

חדש!
אשפוז ילדים

מעל 30 יום
עלינו
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מבצעי הנחות נובמבר בחברות הביטוח

| 5 בנובמבר 2020< רונית מורגנשטרן

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

לביטוח א חברה  יילון 
לחגיגת  מצטרפת 
בדיגיטל  הגדולה  הקניות 
שהפכה  נובמבר  חודש  של 
למסורת  האחרונות  בשנים 
המבצע  במסגרת  גלובלית. 
 ,IL שופינג  במועדי  שיתקיים 
מאנדיי,  וסייבר  פריידיי  בלאק 
מיוחדת:  הנחה  איילון  תעניק 
דירה  ביטוח  לרוכשים   50% עד 
ומבנה(  )תכולה   LIVING איילון 
הדיגיטלי,  הממשק  באמצעות 

של  ומקצועי  אישי  שירות  הכולל 
סוכן ביטוח. 

מהחברה נמסר כי עולם ביטוחי הדירות 
שהשיקה   ,LIVING איילון  הדיגיטלי, 
כשנה,  לפני  בענף  לראשונה  החברה 
הפך במהרה למוצר ביטוחי אטרקטיבי 
מוצר השנה על  זכה בפרס  ואף  ביותר 
פי דירוג נבחרי השנה של ועידת עדיף 

בישראל.  והפיננסים  הביטוח  ועיתונאי 
איילון  לסוכני  מאפשר   LIVING איילון 
הגנה  מטריית  לקוח  לכל  להתאים 
מודולארית ותחרותית מאוד, עם מגוון 
כיסויים בהתאמה אישית. במהלך השנה 
התווספה למוצר אופציה לרכישת כיסוי 
הדירה,  בביטוח  בלעדי  דיגיטלי  סייבר 

במבצע  גם  כעת  מוצע  אשר 
ייחודי ובהנחה של 40%. 

ביטוח  אגף  מנהלת  יריב,  יעל 
ציינה:  באיילון,  כללי־פרט 
מכירות  במבצעי  רואים  "אנו 
שלנו  המיוחדים  הדיגיטל 
חשוב  אמצעי  נובמבר  לחודש 
התחרות  יכולת  להגברת  נוסף 
של סוכני איילון בשוק, להגדלת 
של  אלו  ובימים   – המכירות 
פעולה  מתכונת  גם  קורונה, 
לסוכנים  המאפשרת  חיונית 
ומכירות  בשיווק  להתמקד  שלנו 
תוך חיסכון בעלויות צוות המשרד 
המשולמת  העמלה  בהיקף  שינוי  וללא 

להם בגין כל מכירה".
גם כלל ביטוח ופיננסים יוצאת במבצע 
לרגל חודש נובמבר ומציעה למצטרפים 
המקיף  בביטוח  הנחה   55% עד  חדשים 

לרכב.

Shutterstock :צילום



אשדוד־אשקלון ס סניף  יו"ר  שבי,  אבי  ו"ב 
מקצועי  מפגש  וארגן  יזם  השפלה  במחוז 
וכאלה שהצטרפו  וסוכנות צעירים  סוכנים  לכ־15 

ללשכה בשנה האחרונה.
האורח המרכזי במפגש היה נשיא לשכת סוכני 
הביטוח סו"ב ליאור רוזנפלד, שסקר את הנושאים 
בהם  אלה,  בימים  הלשכה  מטפלת  בהם  הבוערים 
האשראי  כרטיסי  חברות  בכניסת  הלשכה  מאבק 
ביטוח  סוכן  רישיון  בידול  סוגיית  הביטוח;  לענף 
בריאות; חוזר תאונות אישיות שייכנס לתוקף ב־1 

בפברואר 2021 ועוד. בעקבות הסקירה ענה רוזנפלד 
לשאלות שהעלו בפניו הסוכנים והסוכנות.

עו"ד עדי בן אברהם, יועמ"ש הלשכה, העניק 
הרצאה מקצועית מפורטת בתחומי הרגולציה - 
מה היה עד היום ומה צפוי בעתיד. גם הוא השיב 
לשאלות הרבות שהפנו אליו הסוכנים והסוכנות 
מחוז  יו"ר  פלד,  ג'ינה  סו"ב  הרגולציה;  בתחום 
ובירכה את  השפלה, השתתפה אף היא במפגש 
הסוכנים והסוכנות; סו"ב שבי פתח את המפגש 

בדברי ברכה ואף הנחה אותו. 
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הדרך להצלחה ולשגשוג
סו"ב אופיר אטדגי מספר על חברותו במועדון MDRT העולמי ועל בחירתו לחבר הנהלת 

MDRT ישראל ‰ "אין סיבה שמספר החברים במועדון הישראלי לא ינסוק מעלה"

אחר 13 שנות חברות ב־MDRT נבחרתי ל
לשמש כחבר הנהלת MDRT ישראל. 

אך  ביטוח,  ללמוד  החלטתי   21 בגיל 
מאמצים  לאחר  בסוף,  סגורות.  בדלתות  נתקלתי 

רבים, עברתי את המבחן בהצלחה.
מאמנון  שמעתי  הבינלאומי  המועדון  על 
הירשפלד ז"ל ודורי נחום ז"ל, קולגות שלי בתחום, 
מקצוענים שהאמנתי בהם. ברגע שנכנסתי לעולם 
ה־MDRT עליתי על מסלול מהיר של התפתחות 

אישית מקצועית.
בכנס העולמי הראשון שלי, שהתקיים באטלנטה 
פעם  בכל  מאז,  ליעד.  שהגעתי  הבנתי  ג'ורג'יה, 
שאני נוסע לכנסי הארגון, אני לוקח טיפ אחד או 

שניים, ומרוויח מהם פי שלוש ואפילו פי ארבע.

כשהחורף קרב ובא, 
טוב שיש דרכים!

לפייסבוק >>

מפגש "זום" לסוכנים חדשים וצעירים בסניף 
אשדוד־אשקלון

סניף אשדוד־ס יו"ר  אבי שבי,  ו"ב 
אשקלון במחוז השפלה יזם וארגן 
וסוכנות  סוכנים  לכ־15  מקצועי  מפגש 
צעירים וכאלה שהצטרפו ללשכה בשנה 

האחרונה.
נשיא  היה  במפגש  המרכזי  האורח 

לשכת סוכני הביטוח סו"ב ליאור רוזנפלד, שסקר 
את הנושאים הבוערים בהם מטפלת הלשכה בימים 
כרטיסי  חברות  בכניסת  הלשכה  מאבק  בהם  אלה, 
סוכן  רישיון  בידול  סוגיית  הביטוח;  לענף  האשראי 
ביטוח בריאות; חוזר תאונות אישיות שייכנס לתוקף 

ב־1 בפברואר 2021 ועוד. בעקבות הסקירה 
בפניו  שהעלו  לשאלות  רוזנפלד  ענה 

הסוכנים והסוכנות.
עו"ד עדי בן אברהם, יועמ"ש הלשכה, 
העניק הרצאה מקצועית מפורטת בתחומי 
צפוי  ומה  היום  עד  היה  מה   - הרגולציה 
בעתיד. גם הוא השיב לשאלות הרבות שהפנו אליו 
ג'ינה  סו"ב  הרגולציה;  בתחום  והסוכנות  הסוכנים 
פלד, יו"ר מחוז השפלה, השתתפה אף היא במפגש 
ובירכה את הסוכנים והסוכנות; סו"ב שבי פתח את 

המפגש בדברי ברכה ואף הנחה אותו. 

סו"ב שביסו"ב שבי

משתפים  שכולם  זה  שבמועדון  והיופי  היתרון 
את כולם ברעיונות. רעיון שאימצתי מיד היה - 
מידע  סיכום  בלי  לקוח  יצורף  לא  שלי  שבעסק 
רפואי מקופ"ח וחיתום מקצועי של חברת הביטוח. 
הצהרת בריאות אינה מספיקה. לכן יש לי 100% 
סיעוד,  חיים,  בריאות,  בביטוחי  תביעות  אישורי 
פנסיה ואכ"ע. כל לקוח יודע מראש מה מגיע לו 

ומה לא מגיע לו.
לכל  שלח  שהוא  מישהו  סיפר  הכנסים  באחד 
הלקוחות שלו מעטפות ריקות. מה הוא השיג בכך? 
שרוב הלקוחות הרימו לו טלפונים ואז עדכן אותם 
שצריך להרחיב את הפוליסה בעוד 20 שקלים. כולם 
וקיבלתי  הזה  גם אני עשיתי את המהלך  הסכימו. 
ללקוחותיי  מציע  אני  בנוסף,   .80% של  היענות 

הטבה ייחודית חינם של ייפוי כוח מתמשך בעודם 
בחיים, שבלעדיו הביטוחים לא שלמים.

החברות במועדון, החשיפה לעמיתים מכל קצות 
של  השוטפים  המקצועיים  העדכונים  העולם, 
המועדון – כל אלה פקחו את עיניי לטווח הרחב 
אליהם,  לשאוף  שניתן  המקצועיים  ההישגים  של 

ונטעו בי דחף ומוטיבציה לעשייה אינסופית. 
 MDRT היום, כאמור, לא רק שאני חבר בארגון
למי  רק  מתאפשרת  אליו  שהכניסה  העולמי, 
שקל  מיליון   1 של  מפרמיות  הכנסות  לו  שיש 
הישגים  והוכחת  חיים/בריאות,  ביטוח  במוצרי 
 MDRT הנהלת  חבר  כבר  אני  היום  מקצועיים; 
דורשת   MDRTכי חברות ב־ יש לציין,  ישראל. 
אתיקה  של  במיוחד  גבוהים  סטנדרטים  גם 
עצמם.   על  לקבל  מחויבים  שהחברים  מקצועית 
מהסיבות האלה, חברות במועדון MDRT מוכרת 
של  בלעדית  חותמת  בתור  הבינלאומית  ברמה 
בלבד  חברים  כ־120  יש  בישראל  מצוינות. 
שהמספר  סיבה  ואין  המקומי   MDRT במועדון 

הזה לא ינסוק מעלה.
אני   ,MDRT הנהלת  כחבר  מתפקידי  כחלק 
הישראלי  המועדון  שחברי  לכך  להביא  מתכוון 
מעבר  הביטוח  מחברות  ייחודיות  הטבות  יקבלו 
כסוכני  מקבלים  שהם  הסטנדרטיות  להטבות 
החברות – הם יבודלו בכל חברה. אהיה אחראי על 
ובמסגרת  מערך ההשתלמויות של חברי הארגון, 
זו הם יקבלו הרבה ערך בשל שיתוף הפעולה עם 

המועדון העולמי.

הכותב הוא חבר הנהלת MDRT ישראל ובעלים 
של סוכנות ביטוח ברמת גן 

https://www.facebook.com/drachim.co.il/
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מדריך: מכירת תיק בתשלומים
איך ניתן להרוויח מתיק ביטוח שכיום נמצא במצב של Break-even על ידי מכירתו 

בתשלומים  < רועי פולניצר

לל ידוע ומוכר בענף סוכנויות הביטוח הוא שתיק ביטוח, חיים או כ
אלמנטר, עם סך נפרעים )כמות הפרמיות שהתיק מגלגל מידי שנה( 
 ,Break-even של 2 מיליון שקל בשנה עם עמלה של 15% הוא

כלומר, תיק שלא מרוויח ולא מפסיד.
הערה אינפורמטיבית: ידוע וברור לי שבתיק ביטוח אלמנטרי אין נפרעים 
זאת,  עם  חיים.  ביטוח  מתיק  בשונה  מתחדשים,  הביטוחים  שנה  שכל  כיוון 
בכתבה זו אשתמש במונח "נפרעים" גם עבור חידושים בתיק ביטוח אלמנטרי. 
לו מחירים  ויש  הוא טוב  הנחת העבודה שלי היא שאם השירות של הסוכן 

תחרותיים – אז סביר להניח שכ־85% מהתיק יחודש מדי שנה.
בגדול, סוכנים גדולים מאוד מרוויחים 15% עמלה, למעט בביטוח רכב חובה. 
עמלה של 15% על סך נפרעים של 2 מיליון שקל בשנה )או 166,667 שקל 
בחודש( שווה להכנסות מעמלות של 300 אלף שקל בשנה )או 25 אלף שקל 

בחודש(. זוהי למעשה שורת ההכנסות בדו"ח הרווח והפסד של התיק.

"הוצאות משרד"
נבדוק מהן ההוצאות של תיק שכזה. הוצאות תפעול משרד לניהול  כעת 
בחודש  שקל  ה־10,000  סביב  סובבות  בשנה  שקל  מיליון   2 של  נפרעים 
באפי(,  )תוכנת  מחשב  מערכות  כבר  בתוכו  "מקפל"  הזה  המספר  כאשר   –

טלפונים, שכר דירה, ארנונה, חשמל ומים. 
הוצאה נוספת הינה בגין עובדת שמתפעלת את התיק שעלות השכר שלה 

היא 10,000 שקל לחודש )מדובר על כלל ידוע נוסף בביטוח(.
הוצאה אחרת נקראת שונות והיא כוללת בחובה את הוצאות הרכב של הסוכן 
בעל התיק, הביטוח שלו לאחריות מקצועית כסוכן, אגרת רישיון הסוכן שלו, 
ריטיינר למנהל חשבונות שלו, ריטיינר לרואה חשבון שלו, עלויות שליחים 

ושי לחג. מה שמעמיד את ההוצאות השונות על בערך 5,000 שקל לחודש.

הרווח לסוכן הביטוח במצב המוצא:
‰ סך הנפרעים של התיק )חודשי(                                   =  166,667 ש"ח
‰ עמלת סוכן                                                                            =  15%
‰ הכנסות התיק מעמלות נפרעים )חודשי(                         =  25,000 ש"ח 
‰ בניכוי הוצאות תפעול משרד )חודשי(                     = )10,000( ש"ח )חודשי(                                   
‰ בניכוי הוצאות שכר לעובדת )חודשי(                            = )10,000( ש"ח 
‰ בניכוי הוצאות שונות )חודשי(                                      = )5,000( ש"ח
‰ הרווח התפעולי )EBIT( של תיק הביטוח )חודשי(                         =  אפס

אז מה הפתרון?
הפניתי לא מעט בעלי תיקי ביטוח כאלה לחבר שלי, בעלים של סוכנות 
ביטוח גדולה, שקונה תיקי ביטוח. לא צריך תואר שני בכלכלה כדי להבין את 

הפתרון שתפרתי ביחד עם בעלי הסוכנות.
הבעלים של הסוכנות, אשר מעוניין לקנות תיק ביטוח שמניב כיום לבעליו 
רווח תפעולי אפס או לחילופין לא מהותי מציע לרוב את הדיל הבא לבעל 
התיק "תעביר לי את התיק, אני לא משלם לך כלום תמורתו, אתה לוקח 70% 
מהכנסות התיק מעמלות נפרעים )17,500 שקל כל חודש(, הוצאות תפעול 
ופקיד/ה  יש משרד  גדולה כבר  לי כסוכנות  כי  הן עליי,  והעובדת  המשרד 

אחת או יותר בעוד שהוצאות השונות הן עליך".

הרווח לסוכן הביטוח לאחר דיל מס' 1:
‰ סך הנפרעים של התיק )חודשי(                                    =  166,667 ש"ח
‰ עמלת סוכן                                                                         =  15%
‰ הכנסות התיק מעמלות נפרעים )חודשי(                        =  25,000 ש"ח
‰ בניכוי 30% לבעל הסוכנות שרוכש את התיק בתשלומים   =  )7,500( ש"ח
‰ הכנסה חודשית חדשה לבעל התיק )הסוכן המוכר(            =  17,500 ש"ח 
‰ בניכוי הוצאות שונות )חודשי(                                        = )5,000( ש"ח
‰ הרווח התפעולי )EBIT( של תיק הביטוח )חודשי(             =  12,500 ש"ח 

50% מהכנסות התיק
הוא: "תעביר לי את התיק,  נוסף שבעל הסוכנות מציע לבעל התיק  דיל 
אני לא משלם לך כלום תמורתו, אתה לוקח 50% מהכנסות התיק מעמלות 

נפרעים )12,500 שקל כל חודש( וכל ההוצאות הן עליי".

הרווח לסוכן הביטוח לאחר דיל מס' 2:
‰ סך הנפרעים של התיק )חודשי(                                   =  166,667 ש"ח
‰ עמלת סוכן                                                                         =  15%
‰ הכנסות התיק מעמלות נפרעים )חודשי(                         =  25,000 ש"ח
‰ בניכוי 50% לבעל הסוכנות שרוכש את התיק בתשלומים   =  )12,500( ש"ח
‰ הכנסה חודשית חדשה לבעל התיק )הסוכן המוכר(            =  12,500 ש"ח 
‰ הרווח התפעולי )EBIT( של תיק הביטוח )חודשי(             =  12,500 ש"ח 

ניתן לראות שבשני הדילים המוצעים, בעל התיק "מביא הביתה" בסוף היום 
12,500 שקל לפני מס במקום אפס במצב המוצא.

כמובן שיחסי חלוקת ההכנסות בין בעל התיק לבין הסוכן הרוכש, כמו גם האם 
הסוכן הרוכש יישא בהוצאות השונות או אם לאו, יקבעו במשא ומתן בין הצדדים. 
לסיכום, לבעלי תיקי ביטוח, חיים או אלמנטרי, שכיום מניבים רווח תפעולי 
אפס או אפילו שלילי, כדאי ואף מומלץ לבחון את המתווים שסקרתי בכתבה זו או 
מתווים אחרים על מנת למקסם את הרווח התפעולי של תיק הביטוח שברשותם.

כלכלי  ייעוץ  פנימי" המתמחה במתן  "שווי  הבעלים של  הינו  הכותב 
והערכות שווי

shutterstock :צילום
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כינון למול שיפוי בביטוחי עסק
"ביטוח חסר", "כינון" ו"שיפוי" הם שלושה מונחים בהם נתקלים בעלי עסקים 

כשאלה תובעים את חברות הביטוח ‰ פסיקת בית המשפט מוכיחה עד כמה חשוב 
שבעל העסק יוודא מול חברת הביטוח את שווי הנכסים באופן ברור < עו״ד עדי בן אברהם

מוצאים ב עסקים  הרבה  זו  קשה  תקופה 
סוכן  מול  בהתייעצות  עצמם  את 
פשוטות  לא  בסוגיות  שלהם  הביטוח 
בגין השינויים הנובעים מתקופת הקורונה, ואופן 
ההיערכות מבחינת הפעילות מול חברות הביטוח. 
ונזרקים,  נרקבים  או  במחסנים  שעומדים  מלאים 
לעיתים  מפוטרים.  או  לחל"ת  שמוצאים  עובדים 
הסוגיות הופכות לתביעות וכשאותם בעלי עסקים 
להם  מצפה  הביטוח,  חברת  את  לתבוע  מגיעים 
"ביטוח  דוגמת  מונחים  עם  נעימה  לא  היכרות 

חסר", "כינון" ו"שיפוי". 
ונראה  אלו,  מונחים  על  מעט  נדבר  השבוע 
כיצד כבוד השופט, מר אלעד טל, בחר להתמודד 
בחוכמה עם הסוגיה תוך שהוא מעמיד את חברת 
ביחס  פיצוי  חישוב  באופן  טעותה  על  הביטוח 

לערכי כינון למול שיפוי. 
ולמבנה,  לעסק היה ביטוח עקב שריפה למלאי 
שמאי  שלחה  הביטוח  חברת  באש.  עלה  והמבנה 
סכומי  את  אישר  וזה  הנזקים,  את  להעריך  בכדי 
הנזק, לפי הערכתו. ואולם חברת הביטוח קבעה כי 
שווי הנכס הינו נמוך מהשווי אשר בוטח בפוליסה 
את  קיזזה  היא  מכך  יוצא  כפועל  חסר(,  )ביטוח 

תמולי הביטוח בשיעור של 61%. 
בעל העסק לא השלים עם הקיזוז ופנה לעזרתו 
שווי  כי  טענה  הביטוח  חברת  המשפט.  בית  של 
המבנה בפועל הינו 510 אלף שקל, ואילו המבנה 
בוטח בפועל רק ב־200 אלף שקל, ולכן הקיזוז היה 

מוצדק מכח עקרון ביטוח החסר.  

גישות אומדן שונות
מומחה  של  שירותיו  את  שכר  המשפט  בית 
כי  ציין  המומחה  המבנה.  שווי  לאומדן  מעריך 
קיימות מספר גישות לחישוב שווי שוק של נכס. 

בעל העסק פעל על פי שיטת ההשוואה, ואילו 
הקמת  עלות  שיטת  פי  על  פעלה  הביטוח  חברת 
כינון  בערך  כי  ציינה  הביטוח  חברת  המבנה. 
בוחנים את עלות ההקמה מחדש של המבנה ולא 
את שווי רכיב הבנייה, ולכן השווי של המבנה הוא 
עלות ההקמה מחדש לשם השבת המצב לקדמותו.

המומחה,  עמדת  כי  הביטוח  חברת  הוסיפה  עוד 
לפיה שוויו של המבנה נקבע על פי עסקה רצונית 
המדובר  שכן  רלוונטית,  אינה  לקונה,  מוכר  בין 
במבנה שיש להקימו מחדש אם ניזוק כליל על אף 
שמדובר על מבנה ישן ושוויו נמוך מערכו כחדש, 
אך אלו הם תנאי הפוליסה המחייבים אותה לשלם 
ההוצאות  לרבות  מחדש  המבנה  בניית  עלות  את 

הנוספות ולכן הסכום שנרכש משקף ביטוח חסר.

השופט, פנה בתחילה לנוסח דף פרטי הביטוח, 
שם נרשם כי הכיסוי הינו בגובה 200 אלף שקל 
המחלוקת  את  מזקק  טל  השופט  כבוד  למבנה. 
ניתן  בניסוח  הלוגיים  הקשיים  חרף  כי  ומוסיף 
לקבוע כי הכיסוי הביטוחי יעשה על פי ערך כינון 
אם  אלא  המבנה,  של  מחדש  הקמה  שמשמעותו 
פי ערך שיפוי. במקרה  פיצוי על  יבקש  המבוטח 
ביקש  העסק  בעל  כי  הצדדים  בין  חולק  אין  זה, 
פיצוי על פי ערך שיפוי בלבד, ולכן יש לבחון את 

זכאותו על פי ערכי שיפוי בלבד.
השאלה הינה כיצד יש לחשב את ערך השיפוי  
)חדש  הרכוש  של  ריאלי  כ"ערך  מוגדר  אשר 
בניכוי בלאי ו/או פחת( ביום הנזק". לטענת בעל 
העסק, החישוב צריך להתבצע על פי שווי שוק, 
בהפחתה של  רכיב הקרקע. חברת הביטוח טוענת 
כי את השיפוי יש לחשב על בסיס  עלות הקמתו 
תוספת  לרבות  בדיוק,  מבנה  אותו  של  מחדש 

מע''מ לעלות.

הנזק האמיתי בפועל
כינון  תחשיב  בין  השוואה  עורך  המשפט  בית 
יפוצה  בכינון  עסקינן  כאשר  כי  וקובע  לשיפוי 
המבוטח על פי עלות הבניה של אותו נכס בדיוק, 
ואילו כאשר עסקינן בשיפוי, אנו עוסקים בשוויו 
או  בלאי  ניכוי  לאחר  המקרה  במועד  הנכס  של 
העוסק  הביטוח  חוזה  חוק  תכלית  גם  זוהי  פחת. 

למבוטח את  להשיב  שמטרתו  נכסים,  בביטוחי 
הנזק האמיתי שנגרם לו בפועל ולא מעבר לכך.

אופן הצגת החישוב של חברת הביטוח אינו משקף 
את עקרון השיפוי, אלא יש בו סממנים של כינון 
שכלל לא אמורים לחול )עלות בניית הנכס, הוספת 
מע"מ, עלות יועצים( וכאמור כל סממנים אלו כלל 
אינם רלוונטים כאשר בעל העסק דיבר כל העת על 

בקשתו לקבל פיצוי על פי ערכי שיפוי.  
גם המומחה מטעם בית המשפט קיבל את גישת 
היתה  שהערכתו  אף  על  הנכס,  של  השוק  שווי 
לצורך  הוערך  אשר  המבנה  לשווי  ביחס  שונה 
המשפט  בית  שקל.  אלף   252 של  בגובה  שיפוי 
קובע כי אמנם קיים ביטוח חסר אך בשיעור נמוך 
להשלים  הביטוח  חברת  את  ומחייב  משמעותית 
בהוצאות  אותה  מחייב  וכן  הביטוח  תגמולי  את 

המשפט ושכ"ט.

יוודא מול חברת  לסיכום, חשוב כי בעל העסק 
לצורך  ברור  באופן  הנכסים  שווי  את  הביטוח 
תשלום פרמית הביטוח על מנת למנוע את ביטוח 

החסר ואופן חישוב הנזקים בקרות מקרה ביטוח.

בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

הכותב הוא היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
הביטוח רן
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shutterstock :חברת הביטוח קבעה כי שווי הנכס הינו נמוך מהשווי אשר בוטח בפוליסה | צילום
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נפרדים מגיל עמיר ז"ל

ו"ב ועו"ד גיל עמיר, חבר הוועדה ס
הלך  בלשכה,  כללי  לביטוח 
הוועדה  חברי   .57 בגיל  לעולמו 

סופדים לו.

גרטי:  ישראל  סו"ב  הוועדה,  יו"ר 
שנים,   3 לפני  הוועדה,  ליו"ר  "כשנבחרתי 
החלטתי לצרף חברים לוועדה שיהיו אנשים 
היה  כזה  באלמנטרי.  ומקצוענים  טובים 

הליכות,  נעים  אדם  גילי. 
לוחם  גדול,  ידען  משפטן, 

צדק וחבר.
היינו  הוועדה  "במסגרת 
בחודש  פעם  נפגשים 
לאחר  אבל  תדיר,  באופן 
הקשר  היכרות,  של  כשנה 
היינו  מאוד;  התחזק  בינינו 
מדברים לא מעט, על הענף, 
על העוולות, על מבוטחים, 
זכה, על  על משפטים בהם 
דיגיטציה; תמיד ציין שיש 
לו מזל שיש לו את הבן, חן, 
שמנהל את המשרד ומקדם 
במשרד,  הדיגיטציה  את 

ושאני חייב להכיר אותו.
"לפני כשנה וחצי הכרתי 
לצערי,  המרשים,  חן  את 
בעקבות  החלה  ההיכרות 
 - המצערות  הנסיבות 
גיל  שעבר  מוחי  אירוע 
לזכות  יצא.  לא  ושממנו 
יש  המקסימה,  משפחתו 
עד  זכה  הוא  כי  לציין 
לרגע האחרון לליווי צמוד 
אהבה  עם  מתפשר  ובלתי 
בני  אין סופית של  ונתינה 

משפחתו.
תחסר   - היקר  "גיל 
מאוד;  ולי  לוועדה 

הוויכוחים  הארוכות,  הטלפוניות  השיחות 
ההתנדבות  רוח  האכפתיות,  המקצועיים, 
פגישה  כל  לפני  איתך  המוחות  ,סיעור 
להרבה  הביטוח,  לענף  תחסר  בפיקוח. 
חברים שעדיין מסרבים להאמין שהלכת כל 
כך צעיר, ובעיקר למשפחתך המקסימה. יהי 

זכרך ברוך".

איש  היה  עמיר  "גיל  סופר:  גיל  סו"ב 
מקצוע בחסד ששילב בין הידע הביטוחי לידע 
לקופסה  מחוץ  לחשוב  ידע  שלו.  המשפטי 
ולהביע את דעותיו ועמדותיו גם אם לא תמיד 

עלו בקנה אחד עם מה שמקובל".

סו"ב שלמה אפלר: "את גיל הכרתי לפני 
האלמנטרית,  לוועדה  כחברים  שנים  שבע 
מהרגע הראשון גיל היה מהחברים הבולטים, 

גם  דעתו  את  הביע  תמיד  אמיתי.  מקצוען 
חיכינו  כולנו  פופוליסטי.  היה  לא  כשזה 
לשמוע את דעתו גם אם לא תמיד הסכמנו.

עזר  שתמיד  בחסד  משפטן  היה  "גיל 
לי  יצא  המשפטי.  בצד  גם  לתמוך  לוועדה 
ידען  חבר  ולראות  בישיבות  לידו  לשבת 
סוכן  היותו  למרות  לעזור.  האהב  שתמיד 

וקשוב לכל  גדול ומשפטן תמיד היה צנוע 
אחד.

קיבלנו בתדהמה גדולה לפני כשנה וחצי 
למרות  ולצערי  מצבו  על  הבשורה  את 
אותו  נזכור  אנו  נפטר.  גיל  תפילותינו 

תמיד. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים".

סו"ב אסף יגר: "הייתה לנו היכרות קצרה, 
את  זיהיתי  מאוד  מהר  הוועדה.  דרך  בעיקר 
בצד  גם  שלו  המקצועיות 
שלו  והנחישות  המשפטי 
הגורמים  כל  מול  לפעול 
הסוכנים.  ועבור  לטובת 
המשפטי  הידע  בעזרת 
הצליח גם לזכות בתקדימים 
את  שישרתו  משפטיים 
הסוכנים לאורך זמן רב. יהי 

זכרו ברוך”.

ת״א  מחוזות  יועמ״ש 
והמרכז, השרון וירושלים 
גבע:  ג’ון  עו”ד  בלשכה 
אמת  חבר  היה  האהוב  גיל 
המתמחה  שנים,  עשרות 
במשרדי,  במשפטים  שלי 
אחר כך ולאור הצטיינותו, 
מוביל  דין  כעורך  השתלב 
בדרכו  עסק  גיל  במשרדי. 
והיצירתית  המקצועית 
תיקים  עם  בהתמודדות 
מורכבים, הן בבתי המשפט 
הביטוח.  חברות  מול  והן 
על  לדבר  לב  קורע  ממש 
גיל במונחים של לשון עבר. 
פרטים  לפרטי  זוכר  אני 
לרגל  גיל  של  שמחתו  את 
ספיר  בתו,  של  חתונתה 
השנים  לאורך  המקסימה. 
למשפחה  נחשפתי  הרבות 
המדהימה  אשתו  חני  גיל.  של  המדהימה 
נוי  ספיר,  והאהובים  המוכשרים  והילדים 
וחן. חסרת לנו מאוד, גיל היקר מאז האירוע 
לפני  שעתיים  וחצי,  שנה  לפני  הנורא 
ותחסר  השכונתי,  בקפה  הקבועה  פגישתנו 
לנו לתמיד. היה שלום אח יקר. לעולם לא 

נשכח אותך”.

גיל עמיר ז"ל
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מגזין הקורסים
מרכז ההכשרה

למקצועות הביטוח
כל הקורסים וההשתלמויות במקום אחד!

לקבלת מגזין הקורסים מידי שבוע ישירות למייל - לחצו כאן

מרכז ההכשרה

מבית לשכת סוכני הביטוח

למקצועות הביטוח

ע"ש שלמה רחמני ז"ל

הנשיא האמריקני הנבחר – אירוע 
כלכלי ולא רק פוליטי

סדרת מדידות שערכו היפנים עוד במאה ה־18 סייעה להם להמציא את שיטת התבניות 
היפניות ‰ סו"ב תדהר סאטובי מסביר על השיטה ומה ניתן ללמוד ממנה
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בר במאה ה־18 המציאו היפנים את שיטת כ
וזאת לאחר סדרת מדידות שנעשו  הנרות, 
בתחילת  נעשו  המדידות  האורז.   בשוקי 
יום המסחר, במהלכו ובסיומו. והם ערכו רישום יומי, 

שבועי, חודשי וכו'.
מלבנית  לתבנית  הכניסו  המדידות  תוצאות  את 
בצורת נר. השיטה הציורית חשפה רצף של תבניות 
לשמות  וזכתה  עצמה  על  שחזרה  התנהגותיות 
שחורים,  עננים  נופל,  כוכב   - ציוריים  ותיאורים 

מטרייה, תקרה משולשת, תקרה כפולה ועוד.
גרף הנרות היפניים מייצר תבניות שונות הנקראות 
"תבניות יפניות", שפעמים רבות משמשות כאיתותים 
מורכב  עצמו  הנר  גוף  העתידית.  המגמה  אופי  על 
הפתיחה  כאשר שער  הסגירה.  ושער  הפתיחה  משער 
נמוך משער הסגירה - גוף הנר יהיה חלול )ובדרך כלל 
צבעו של הנר יהיה ירוק(, כאשר שער הפתיחה גבוה 
משער הסגירה - גוף הנר יהיה מלא )ובדרך כלל צבעו 
של הנר יהיה אדום(, בצורה זו צבעו של הנר מראה את 

המגמה של נייר הערך באותה תקופת זמן.
תבניות מסוימות יבשרו על המשך כיוון מגמה ואף 

התחזקות, בעוד אחרות יבשרו על שינוי כיוון.

תקרה משולשת
ועוד  המשבר שפקד אותנו השנה הפתיע בעוצמתו 
קצר,  זמן  תוך  השיא  לרמות  לחזור  ביכולתו  יותר 
נקראת  שנוצרה  התבנית  הנאסד"ק.  במדד  במיוחד 
תקרה משולשת, והיא מעלה בנו תהיות האם המדד 
סיים את גל העליות והדרך למעלה תגיע רק לאחר 

תיקון נוסף של השווקים.
שינוי  אבטלה,  חריף,  מיתון  למשוואה  נוסיף  אם 
 - חדשה  מדניות  שיקבעו  ובחירות  עבודה  דפוסי 
בהחלט קיימת אפשרות שהמדדים המרכזיים בארה"ב 

בפרשת דרכים.
ורוב  משוכלל  אינו  שהשוק  טוענת  אחרת  גישה 
התנועות נוצרות ממשחק של מספר מצומצם של בעלי 
פעילות  מספיקה  לכן  גדולים;  פיננסיים  וגופים  עניין 
של גופים בודדים כאלה כדי להזיז את השערים בשוק. 
ההנחה היא שלגופים פיננסיים גדולים ישנו יתרון על 
המידע  של  ובעיבוד  בהבנה  הקטנים  המשקיעים  פני 
המידע.  של  יותר  טובה  בזמינות  מתבטא  היתרון   -
ועוד.  רב  כוח אדם  יותר,  טובות  היכולות המחשוביות 
תנודות  את  לזהות  הטכני  המנתח  על  זו  גישה  לפי 

השערים בתחילתן.
בהסתכלות על המדד המרכזי, השוק הגיע לפרשת 
דרכים ומבחן התנגדות מרכזי ממש לפני הבחירות. 
בשיא  נוגעים  בארה"ב  המובילים  המדדים  שלושת 

בפעם השלישית. 
עליות  של  נוסף  ויראלי  גל  תסמן  מעלה  שבירתו 
סוף שנה; שבירתו מטה עלולה לדרדר את השווקים 
לתחתית חדשה. לכן, זהות הנשיא שנבחר הינה לא 

רק אירוע פוליטי אלא גם כלכלי.

הכותב הוא יו"ר הוועדה הבינדורית בלשכה

 המדדים המרכזיים בארה"ב בפרשת דרכים

https://bit.ly/3kYihfx
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 RSA ענק הביטוח הבריטי
נמכר ב־9.4 מיליארד דולר

לויד’ס גנזה את 
התוכנית לפלטפורמה 

אלקטרונית

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

נק הביטוח הבריטי RSA נמצא על סף מכירה וייעלם משוק הביטוח הבריטי. קונסורציום ע
הצעת  הגישו   TRYG הדנית  ו־המבטחת  פיננשיאל  אינטקט  הקנדית  המבטחת  של 
רכישה של 9.4 מיליארד דולר לבעלי ענק הביטוח. ההערכה בלונדון שהעסקה תתבצע, וכבר 

נערכים למכירת בנין המשרדים של החברה.
RSA ידועה בבריטניה כמובילה במכירת ביטוחי רכוש, רכב וביטוח סחרי. לחברה יש גם 

פעילות ביטוחית נרחבת בקנדה, אירלנד ומדינות סקנדנביה.
בתנאי העסקה נקבע כי חברת הביטוח הדנית תשלם כ־5 מיליארד דולר ותקבל את הפעילות 

הביטוחית של החברה הבריטית בשבדיה 
החברות  שתי  מאידך,  ובנורבגיה. 
הרוכשות יחזיקו בבעלות משותפת של 
תקבל  הקנדית  הקונה  הדנית.  החברה 
בקנדה  הביטוחית  הפעילות  כל  את 

ותשלם כ־4.4 מיליארד דולר.
כזכור, לפני חמש שנים נסוגה המבטחת 
מהצעתה   ZURICH השוויצרית 
להתמזג עם RSA. הפעם גייסה החברה 
אוף  בנק  סאקס,  גולדמן  את  הבריטית 
 ROBERY WARSHAWו־ אמריקה 
כאשר  המכירה,  עסקת  בגיבוש  לייעץ 
רכישה  הצעת  להגיש  צרכים  הקונים 
השלמת  לאחר  בדצמבר  ב־3  סופית 

מטה RSA בבריטניה. צילום: shutterstockבדיקת נאותות של החברה. 

לגנוז ת החליט  לויד’ס  הביטוח  אגיד 
מיליוני  עשרות  להשקיע  תוכניתו  את 
ליש”ט בפלטפורמה אלקטרונית לחיתום עסקי 
כי  נאמר  לויד’ס  של  בדיווח  המשנה.  ביטוחי 
העסקות  בביצוע  ימשיכו 
קיימות.  בפלטפורמות 
את  החברה  תקצץ  כן,  כמו 
מיליוני  במאות  הוצאותיה 

ליש”ט בשנתיים הקרובות.
רק בפברואר השנה החליטה 
להקמת  לפעול  לויד’ס 
אלקטרונית  פלטפורמה 
לסייע בביצוע עסקות חיתום 
בירוקרטים.  מהלכים  ללא 
 90 בתאגיד  חברים  כיום, 
ברוקרים,  ומאות  סינדיקטים 
מתבצעים  בלויד’ס  כאשר 
ביטוחית  חתמות  עסקי 
מופעים  ועד  מאוניות  החל 

ואירועי ספורט.

 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
לפרויקט מיוחד, מבוקש/ת סוכן ביטוח או סוכנות 

ביטוח, כשותף/ה הגון/ה, שרוצה להתפתח ומוכן/ה 
לעבודה מאתגרת. עדיפות מגיל 50 ומעלה, בעלי יכולת 

 מוכחת. לשם קביעת פגישה נא לטלפן אל:
052-3722777 )יהושע(

סוכנות לביטוח חיים בלבד מחפשת משווק פנסיוני 
לעבודה על תיק קיים ולקוחות חדשים. לפניות אנא פנו 

ליובל מור 054-7179599

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 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

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

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

גיל עמיר ז"ל 
שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה יואב 

שגב על פטירת אחותו  

רינה נחום ז"ל 
שלא תדע עוד צער

mailto:Guy@zilb-ins.com
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