
www.inf.org.ilגיליון מס' 818 … 19 בנובמבר 2020
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רוזנפלד: "חברות ביטוח 
שיעבדו עם חברות האשראי 

- קו אדום של פגיעה בציבור 
שיהיה קשה להשלים עימו"

כנס אלמנטר 2020 שבר את שיאי ההרשמה עם מעל 2,000 
נרשמים ‰ נשיא הלשכה קרא לסוכנים לשקף בעבודתם 
שלהם  הרצון  שביעות  סקר  תוצאות  את  החברות   מול 

< רונית מורגנשטרן

"
בנאומו ביום השני של כנס אלמנטר 2020 של הלשכה, הזהיר נשיא 
"על  המסורתיות:  הביטוח  חברות  את  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  הלשכה, 
פי תנאי הרישוי של ישראכרט, היא מחויבת לעבוד עם ארבע חברות 
ביטוח לפחות. אנחנו עם היד על הדופק ונרצה לדעת אילו חברות יפנו עורף 
לסוכני הביטוח ויעבדו עם חברות האשראי. בנוסף למכירות הישירות של 
חברות הביטוח, זו תהיה נקודת אל חזור וקו אדום שלא נשלים איתו, ואולי 

נצטרך לקבל החלטות לא קלות לגבי חברות אלו", הדגיש רוזנפלד.
רישיון  הענקת  בנושא  המתקיים  המשפטי  לדיון  התייחס  הלשכה  נשיא 
של  עתירה  בעקבות  וישראכרט,  מקס  לחברות  ותאגיד  ביטוח  סוכנות 
הלשכה לביה"מ המחוזי בירושלים לעניינים מנהליים, ואמר: "עמדת לשכת 
סוכני הביטוח שהוצגה בביה"מ היא עמדת הציבור; אני מקווה מאוד שביה"מ 
יאמר את דברו כדי שנוכל לחיות בשוק של תחרות שווה והוגנת, שבו לכל 

השחקנים יהיו אותם כלים ואפשרויות למכירה למבוטחים".

"הימנעו מהתלהמות"
לכנס שהתקיים באופן מקוון נרשמו כ־2,200 משתתפים, שרובם אף צפו בו.
בהתייחסו למכירות הישירות של חברות הביטוח למבוטחי הסוכנים, אמר 
נשיא הלשכה: "הנושא מדיר שינה מעינינו; נכון שיש שיפור בנושא הזה ויש 

פחות תלונות, אבל לא נרפה מהעניין".
רוזנפלד התייחס גם לסוגיית אתרי הביטוח המתחזים תוך שימוש בסמלי 
ואולם,  כאלה.  אתרים  שישה  כבר  יורטו  שלנו,  פעילות  "בעקבות  שלטון: 
נעצור  לא  מתחזים;  גופים  של  מטעים  בפרסומים  נתקלים  אנחנו  עדיין 

במאבק זה ולא נוריד את הרגל מהגז עד שהתופעה תמוגר", אמר.
התקשורת  אמצעי  בכל  נמצאים  הלשכה  נציגי  כי  ציין  הלשכה  נשיא 
ניכנס  "בואו  החברתיות:  ברשתות  מהתלהמות  להימנע  לסוכנים  וקרא 
לפרופורציות – מאות הופעות שלנו בתקשורת למול סיקור אחד או שניים 

לא אוהד לסוכני הביטוח".
את  גם  משקף  "הסקר  אמר:  הרצון,  שביעות  סקר  לתוצאות  בהתייחסו 
שביעות רצון הסוכנים מהחברות, אבל גם את אי שביעות הרצון מחברות. 
שיעשה כל סוכן את שיקול דעתו עם מי הוא עובד ואיך. חשוב לשקף את 

תוצאות הסקר גם בעבודה שלנו מול החברות".
בסיכום דבריו קרא רוזנפלד לחברות הביטוח לשתף פעולה עם סוכניהן: 
חלק  שהיתה  בינינו  בשותפות  נמשיך  "בואו  אמר.  אתכן",  בנה  מי  "זכרו 
הביטוחים  את  נספק  למבוטחים,  בשורה  ונביא  שלנו  העבודה  מהוויית 

הנכונים על ידי בעלי המקצוע הטובים והנכונים שהם סוכני הביטוח".

שורה של הישגים
הישגי  את  רוזנפלד  סקר  הכנס  של  הראשון  ביום  שלו  הפתיחה  בנאום 
הפקת  תביעות,  שתי  עם  לנהגים  ביטוח  בהם  האלמנטרי  בתחום  הלשכה 

בתחום  אחיד  ביטוח  קיום  אישור  הביטוח",  ב"הר  תביעות  היעדר  אישור 
לצורך  המודעות  העלאת  הערבי,  במגזר  לסוכנים  חובה  ביטוחי  העסקי, 
סוכני  של  עמידתם  את  ציין  כן,  כמו  ועוד.  חשמליים  לאופניים  בביטוח 
האחרונים,  בחודשים  הגדולות  השריפות  בעת  התקשורת  בחזית  הביטוח 
כמו גם את התגייסותם של הסוכנים לטובת המבוטחים והציבור בתקופת 

הקורונה.
רוזנפלד התייחס לצורך בכיסויי סייבר ואמר: "אנחנו פועלים שכל ביטוח 
בתחום.  ישלטו  ושהסוכנים  סייבר,  לכיסויי  ביטוח  יכלול  עסקי  אלמנטרי 

בעתיד, גם בכל ביטוח דירה יהיה כיסוי סייבר".
ג' לרכבי ליסינג, שזכה לביקורת של  עוד הדגיש, כי בתחום ביטוח צד 
חוק  הצעת  להציג  הראשונה  הייתה  הלשכה  לממשלה,  המשפטי  היועץ 
בנושא, שקידומה הופסק עקב הבחירות.                                                          

“הביטוי ‘הפיכת משבר 
להזדמנות’ נכתב עלינו 

הסוכנים והסוכנות”
סו”ב ישראל גרטי יו”ר הוועדה האלמנטרית פתח 
את כנס אלמנטר 2020 בשבחים לסוכני וסוכנות 

הביטוח ‰ “אנו לקראת תקופה מלאת אתגרים”

“אני גאה לעמוד פה, מול אלפי אנשים, בפתיחתו של הכנס החשוב הזה, 
שכל כולו הוא הפיכת משבר להזדמנות. בעת המשבר שפוקד את מדינתנו, 
הצעד הקל היה לבטל את הכנס והיינו נפגשים כולנו באילת בשנה הבאה. אך 

כל משבר מהווה הזדמנות והחלטנו לקיים את כנס הביטוח הדיגיטלי 
מפוקחים,  סתגלניים,  הביטוח:  סוכני  אנו  כאלה  כי  בישראל  הגדול 

כנס אלמנטר ה־34
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דואגים זה לזה ורואים את המקצועיות וטובת הלקוח כערך מוביל. אף מגפה 
אלמנטרי  לביטוח  הוועדה  יו”ר  גרטי,  ישראל  סו”ב  אמר  זאת”,  תשנה  לא 
בלשכה, בנאום הפתיחה שלו בכנס אלמנטר ה-34 שהתקיים השבוע באופן 

מקוון.
עוד אמר גרטי: “אני חש יותר ויותר שהביטוי השגרתי של ‘הפיכת המשבר 
להזדמנות’ הוא עמוק מאוד, יתרה מכך אני חש כאילו נכתב עלינו סוכנות 

וסוכני הביטוח בצורה פרטנית”.
בהתייחסו למשבר הקורונה וחשיבות תפקוד סוכן הביטוח בו, אמר: “אני 
פעמים  כמה  ששואל  הציבור,  רצון  שביעות  סקר  היום  נעשה  שאם  בטוח 
פנית לסוכן הביטוח שלך מאז פרוץ המשבר, כמה שוחחת איתו על דברים 
המדד  הוא  המחיר  רק  האם  אחרת,  או  כזו  פוליסה  סביב  דווקא  לאו  שהם 
לביטוח טוב, אז נגלה כולנו שסוכן הביטוח הוא משרת אמון, שהלקוח לא 
יכול בלעדיו. כולם יכריעו פה אחד שאין לו תחליף. לא מחשב ולא פקיד”.

“בתחרות עם עצמכם”
מלאת  ל”תקופה  הסוכנים  את  מכניס  מחדש  המסלול  חישוב  לדבריו, 
של  ברצון  מאופיינת  הביטוח  לענף  שחקנים  כניסת  רגולטורים.  אתגרים 
גופים להגדיל את עוגת הרווחים שלהם, לצערי הרב גם על חשבון חוסר 
ידע, חוסר ניסיון ואפילו תוך שימוש בכללי משחק שמייצרים תחרות בלתי 

הוגנת.
מטרתם  שכל  משחקנים  תיבהלו  אל  נחותים,  ממתחרים  תחששו  “אל 
אופקים,  תרחיבו  תתמקצעו,  בלבד.  עצמכם  עם  בתחרות  תהיו  כלכלית, 

תקדימו את המאוחר.
תזכרו שעבורנו הלקוח הוא מרכז העניינים; אנחנו הולכים לישון מבוטחים 
כל  את  נביא  ומשם  לעולם  תחרות  לנו  תהיה  לא  שם  מבוטחים.  וקמים 
הניצחונות שלנו. זאת מטרת הכנס - להישאר בקדמת הבמה ולהשאיר את 
המבוטחים בקדמת הבמה. אז חברים, תרימו את הראש ותהיו גאים במה ומי 

שאתם. אנחנו שומרי הסף של המשק והכלכלה”.
לסיום, קרא למנהלי חברות הביטוח: “חבקו את סוכן הביטוח. היינו חלק 

מהקמת החברות שלכם, גדלנו והתפתחנו יחד, בואו נמשיך לצעוד בשביל 
זה. אל תתפתו למקסום רווחים שבא על חשבון הלקוח ושביעות רצונו. כמו 
בכל פוליסת ביטוח ‘זול מידי עולה ביוקר’”.                                              

שר העבודה שמולי: “אני תומך 
באופן עקבי בחיזוק סוכני 

הביטוח שמסייעים למבוטחים 
מול החברות”

בראיון שהעניק ח”כ שמולי במסגרת כנס 
אלמנטר הוא התייחס גם לפרנסת הסוכן 

ובניסיונות לפגוע בה בשנים האחרונות ‰ “חובה 
לתת לסוכנים להמשיך ולהתפרנס בכבוד”

"ביטוח זה עניין רציני ולכן אני מעדיף לחזק ככל שניתן את סוכני הביטוח, 
אני תומך בהם באופן עקבי כדי שיתפרנסו בכבוד וגם יעזרו למבוטחים מול 

חברות הביטוח הגדולות".
שמולי  איציק  ח"כ  החברתיים  והשרותים  הרווחה  העבודה,  שר  אמר  כך 
הכנס  במסגרת  שהתקיים   )"13 )"ערוץ  מץ  לטלי  מיוחד  בראיון  )עבודה( 

האלמנטרי של הלשכה.
“כשאתה מגלה ביום צרה שיש לך ביטוח לא תקף או לא מספק מבחינת 
שאפשר  קשה  רגע  זה  הביטוח,  חברת  מול  נלחם  אתה  ואז  שלך,  הכיסוי 
להימנע ממנו. לכן אני תומך במעמד ובעצמאות של סוכני הביטוח”, אמר 
השר שמולי והוסיף: “אתם הסוכנים עושים מלאכת קודש כשאתם עוזרים 
למבוטחים מול חברות הביטוח כדי שיקבלו את מה שמגיע להם; מצד שני 
חובה לתת לכם להמשיך ולהתפרנס בכבוד בענף הזה, דבר שלא פעם או 

פעמיים היה בשנים האחרונות תחת איום”.
בהתייחסו למשבר הקורונה ציין השר שמולי, כי הוא דוחף עם משרדים 
העובד  הגרמני, שבו הממשלה מממנת את שכר  המודל  אחרים לאמץ את 
למעסיק, אם הוא לא מפטר אותו: “מקווים שנשכנע את כל גורמי הממשלה 

לתמוך בכיוון הזה”.
כשנשאל על עתידו הפוליטי והאפשרות שיעמוד בראש מפלגת העבודה, 
אמר שמולי: “תיק הרווחה אינו תיק על הדרך שנועד לקדם אותי – מבחינתי 

התיק הזה הוא משימת חיים”.  

כנס אלמנטר ה־34
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קופל גרופ מודה לסוכני הביטוח בישראל
על בחירתם בחברת סטארט שירותי רכב

בסקר לשכת סוכני הביטוח
פעם רביעית ברציפות!

למקום ראשון

סטארט 
קופל

שלמה
סיקסט

דרכים ממסי נתי זברה

27%

16%
14%

8%

4%
1%

kopellgroup.co.il | *5676 |
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הלשכה ס סוכני  של  הרצון  שביעות  קר 
אלמנטר  בכנס  פורסמו  שתוצאותיו 
2020 השבוע, מכתיר את כלל ביטוח גם 
איתה  לעבוד  כדאי  הגדולה שהכי  כחברה  השנה 
מכון  ידי  על  שבוצע  הסקר,  האלמנטרי.  בתחום 
על  החברות  של  השירות  רמת  את  דירג  שריד, 
וכלל  עמם,  העובדים  הסוכנים  רצון  שביעות  פי 

855 סוכנים.
החברות  מבין  הראשון  במקום  דורגה  כלל 
)מתוך   7.3 של  כולל  ממוצע  ציון  עם  הגדולות 
 ,)6.85( איילון   ,)7.1( הראל  דורגו:  אחריה   ,)10
הפניקס   ,)6.72( מבטחים  מנורה   ,)6.78( מגדל 

.)6.22(
מבין  הראשון  במקום  דורגה  שומרה  חברת 
החברות הקטנות־בינוניות עם ציון ממוצע כולל 
שירביט  דורגו:  אחריה   ,)10 )מתוך   8.13 של 
ביטוח  שלמה   ,)7.36( חקלאי  ביטוח   ,)7.36(

)7.08(, הכשרה )6.46(.
איכות  של  שונים  קריטריונים  נבחנו  בסקר 

טיפול  בהם:  הביטוח,  חברות  של  השירות 
בתביעות, מקצועיות העובדים, זמינותם, גמישות 
לתשלום  הנוגעות  החלטות  קבלת  החיתום, 
כמו  ועוד.  העמלות  בחישוב  שקיפות  התביעות, 

כן, נבחנה הנכונות של סוכן הביטוח להמליץ על 
להימנע  רצון  ועל  קולגה,  בפני  הביטוח  חברת 

מלעבוד מול אותה חברה.
חברת הפניקס היא החברה שהכי הרבה סוכנים 
המליצו שלא לעבוד איתה )23%(, אחריה דורגו: 

) 10%(, איילון  )12%(, כלל  )12%(, מגדל  מנורה 
)8%(, הראל )6%(.

היא  שירביט  הבינוניות־קטנות,  החברות  בין 
איתה  לעבוד  לא  המליצו  הרבה  שהכי  החברה 
)16%(, אחריה דורגו: הכשרה )12%(, שלמה ביטוח 

)8%(, ביטוח חקלאי )8%(, שומרה )4%(.

התפקוד בקורונה
מתפקוד  הרצון  שביעות  גם  נמדדה  השנה 
נבחנו  זו  בקטגוריה  הקורונה.  בתקופת  החברות 
זמינות  טלפונית,  זמינות  מדדים:  חמישה 
במיילים, נכונות לתת הקלות חיתומיות, נכונות 
של  השירות  ואיכות  בתעריפים  הנחות  לתת 

התמיכה הטכנית. 
הגיעה  הגדולות  החברות  מבין  הראשון  למקום 
הגיעה  שומרה  חברת  המדדים;  בכל  כלל  חברת 

למקום הראשון בין החברות הבינוניות־קטנות.
נשיא לשכת סוכני הביטוח, סו”ב ליאור רוזנפלד 

81% מהסוכנים: "הקטנו פעילות עם 
החברות הבולטות במכירה ישירה"

כך עולה מסקר שביעות רצון הסוכנים ‰ כלל במקום הראשון בשביעות רצון הכללית; שומרה מובילה בקרב 
החברות הקטנות־בינוניות ‰ וגם - איזו חברה תפקדה הכי טוב בתקופת הקורונה? < רונית מורגנשטרן
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אם הסוכן לא מגיע ללויידס

הנגשת פתרונות מחוץ לקופסא בתחום החבויות

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

לפרטים נוספים

לויידס מגיע לסוכן!

רוזנפלד: "אני גאה בסוכני 
הביטוח על עמידה איתנה בפני 
אתגרי הקורונה תוך גמישות, 

יצירתיות ותגובה מהירה 
בשירות למבוטחים"

http://www.ootb.co.il/


פעם שלישית גלידה

 כלל ביטוח ופיננסים גאה להוביל בפעם השלישית ברציפות את
חוויית השירות בקרב סוכני הביטוח בישראל.

נמשיך להעניק לכם את השירות האיכותי והמקצועי ביותר, למען הצלחתנו המשותפת

שנה שלישית ברציפות במקום הראשון
בסקר שביעות רצון הסוכנים בביטוח אלמנטר

 מנתוני סקר עמדות הסוכנים בנושאי ביטוח אלמנטרי. 
כלל ביטוח ופיננסים דורגה במקום הראשון בקרב 

חברות הביטוח הגדולות.
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מורכבת  “בשנה  הסקר:  תוצאות  על  אמר 
עולמית,  מגיפה  עם  התמודדות  של  זו, 
את  מצאו  הביטוח  וסוכני  הביטוח  חברות 
עצמם בחזית הטיפול בעובדים, בעצמאים 
זכויותיהם  על  בשמירה  ובעצמאיות, 
נדרשו  שלא  יצירתיים  פתרונות  ומציאת 
זאת  ובגיוונם.  בהיקפם  לכן  קודם  להם 
שנה שבה חברות הביטוח, סוכני וסוכנות 
הביטוח נדרשו להפגין גמישות ויצירתיות 
רבה במיוחד, יחד עם תגובה מהירה לשוק 
גאה  ואני  משתנים  צרכים  עם  משתנה 
בעמידה מול כל אתגר ובמהירות התגובה 
לדרישות  עצמנו  את  ולהתאים  לשנות 

והצרכים של השוק המשתנה”.
הוועדה  יו”ר  גרטי  ישראל  סו”ב 
האלמנטרית: “אם למישהו היה ספק לגבי 
נחיצותם של סוכני וסוכנות הביטוח, שנת 
2020 הוכיחה מעל לכל ספק ששום מענה 

אוטומטי, או הצעה ישירה לא יכולים להחליף את 
הביטוח.  וסוכנות  סוכני  של  והמקצועיות  הידע 
בימים אלו במיוחד, הידע והמקצועיות של סוכני 
וסוכנות הביטוח נחוצים על מנת לתת פתרונות 
למאות אלפי שכירים ועצמאיים שאינם בקיאים 

בזכויותיהם הביטוחיות”. 
ופיננסים:  ביטוח  כלל  מנכ"ל  נוה,  יורם 
"תוצאות הסקר משקפות את התפיסה השירותית 

שלנו, בה אנו מחויבים להעניק שירות מקצועי, 
ולכל  לקוחותינו  לסוכנינו,  ויעיל  הגון  איכותי, 
בעלי העניין שלנו. זו שנה שלישית ברציפות בה 
זוכים במקום הראשון - הוקרה המעידה על  אנו 
עבודה יסודית ויומיומית שאנו עושים בחברה, גם 
של  זו  פשוטה  לא  בתקופה  וגם  שגרה  בתקופת 
את  להעניק  אמיתי  רצון  מתוך  הקורונה,  משבר 
השירות הטוב ביותר בענף ולהוכיח שאנו ראויים 

לאמון זה כל יום מחדש".
שלומי תמן, משנה למנכ"ל, הוסיף: "אנו מודים 
שהיא  המתמשכת,  האמון  הבעת  על  לסוכנינו 
שנים.  וארוכת  הדדית  יחסים  מערכת  של  תוצר 
אל  הסוכנים  עבודת  של  כוללת  מראייה  כחלק 
לפיתוח  העת  כל  פועלים  אנו  הלקוחות,  מול 
פלטפורמות שירות ומוצרים מיטביים ומתקדמים, 

לנוחות סוכנינו ולקוחותיהם". 

כנס אלמנטר ה־34 | שביעות רצון הסוכנים
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לערוץ ה-WhatsApp לחצו כאן <<

לכל דבר שרק תצטרכו, מעכשיו אנחנו 
זמינים עבורכם גם בוואטסאפ

https://bit.ly/3lWWOEs
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סוכני ב לשכת  שהגישה  לתביעה  המשך 
רשות  נגד  האחרון  יולי  בחודש  הביטוח 
תאגיד  סוכן  רישיון  מתן  על  ההון  שוק 
השבוע  קיבל   ,MAX האשראי  כרטיסי  לחברת 
את  מנהליים  לעניינים  בירושלים  המחוזי  ביה"מ 
הלקוחות.  בפרטיות  פגיעה  לגבי  הלשכה  טענת 
השופט דורש מרשות שוק ההון לפנות ולקבל את 
את  וכן  בנושא  הפרטיות  להגנת  הרשות  עמדת 

עמדת רשם מאגרי המידע. 
לשכת  טענה  האחרון  ביולי  שהוגשה  בעתירה 
ליאור  סו"ב  של  בראשותו  הביטוח,  סוכני 
בדיון  הלשכה  טענות  את  שטח  שאף  רוזנפלד, 
לעשות  תוכל  מקס  כי  שעבר,  בשבוע  בביה"מ 

מה   - לקוחותיה  של  האישיים  בנתונים  שימוש 
הרשות  כאשר  זאת  המבוטחים,  בפרטיות  שיפגע 
לא התייעצה בעניין זה לפני קבלת החלטתה עם 
הרגולטור בנושא זה  – הרשות להגנת הפרטיות 

במשרד המשפטים.
למקס  כי  היא  בעתירה  נוספת  מרכזית  טענה 
הביטוח  סוכני  פני  על  משמעותי  תחרותי  יתרון 

האשראי:  כרטיסי  בעולם  מפעילותה  כתוצאה 
יתרון זה יאפשר למקס לקבל מידע בלעדי וייחודי 
אודות צרכיהם הביטוחים של לקוחותיה כתוצאה 
מניתוח הרכישות שלהם ולפנות אליהם בהצעות 

שיווקיות לרכישת ביטוח לפני כל מתחרה אחר.

שוקל מחדש
השופט אלכסנדר רון הודיע ביום ג' השבוע, כי 
הוא מאמץ את טענת הלשכה לפיה על רשות שוק 
הפרטיות,  להגנת  הרשות  עמדת  את  לקבל  ההון 
ולשקול מחדש את עמדתו תוך 30 יום לאחר מכן. 
זאת לאחר הדיון בעתירה שהתקיים בשבוע שעבר.

לטענת  ההון  שוק  רשות  להתנגדות  בהתייחסו 
מקס  טענת  ולגבי  בפרטיות,  פגיעה  על  הלשכה 
בית  קובע  חוק,  פי  על  פועלת  היא  כי  והרשות 
זו כדי "להותיר תחושת  המשפט כי יש בתשובה 

אי נוחות משולשת" 
)של הרשות( לא שקל כלל  א. הייעוץ המשפטי 
את השאלה האם אין על הפרק מאגר מידע הכפוף 

להוראות החוק.
ב. היה נכון לשקול מה שווה "הסכמה מדעת" של 

לקוח חברת אשראי. 
פנתה  לא  הללו,  השאלות  הצטברות  וחרף  ג. 
המידע  מאגרי  רשם  עמדת  את  לקבל  הרשות 

והרשות להגנת הפרטיות. 
הראויה  והמדיניות  מידע  במאגרי  הקשור  "כל 
ובראשונה,  בראש  הינו,  זה  במידע  לשימוש 
להגנת  והרשות  המידע  מאגרי  רשם  בסמכות 
הפרטיות. בהינתן שכך, נכון היה שישאל המשיב 
לכך  לב  בשים  בפרט,  זה,  במישור  דעת  לחוות 
כל  ולעלות  לשוב  שעתידה  שאלה  הפרק  שעל 
אימת שיבקשו חברות כרטיסי האשראי להיכנס 
לענפים נוספים, ואשר מחייבת קביעת מדיניות 
קובע  שיפוטית",  ביקורת  אף  ואולי  כוללת, 

השופט רון. 
טוען  הוגנת,  הלא  התחרות  לסוגיית  בהתייחסו 
חדש  לשחקן  רישיון  להעניק  “ההחלטה  השופט: 
יחסי בשוק, אינה בהכרח בלתי  יתרון  בידו  שיש 
חשבון  על  לבוא  הדבר  עתיד  אם  גם  לגיטימית, 

השחקנים הישנים". 
הדין  עורכי  ידי  על  הוגשה  הלשכה  עתירת 
רפפורט,  שני  חיטמן,  עידו  אמיר־יניב,  רונית 
שגיא שיף וגיא ירום ממשרד יגאל ארנון ושות', 
אברהם.  בן  עדי  עו"ד  הלשכה,  יועמ"ש  בליווי 
לעתירה צורפה גם חוות דעת של פרופ' עדי אייל 
מאוניברסיטת בר אילן, ופרופ' זיו רייך מהמכללה 

לביטוח בנתניה.

 הישג ללשכה: ביה"מ דורש לקבל את 
עמדת הרשות להגנת הפרטיות 

 בית המשפט מתח ביקורת על רשות שוק ההון וטען: "קיימת תחושת אי נוחות במתן רישיון ביטוח 
לחברת MAX" < רונית מורגנשטרן

רוזנפלד, הורנצ'יק, בן אברהם ורייך. מקס עלולה לפגוע בפרטיות המבוטחים | צילומים: גיא קרן, באדיבות הלשכה 

בית המשפט: "כל הקשור במאגרי מידע והמדיניות הראויה 
לשימוש במידע זה הינו, בראש ובראשונה, בסמכות רשם 
 מאגרי המידע והרשות להגנת הפרטיות. בהינתן שכך, נכון 

היה שישאל המשיב לחוות דעת במישור זה"
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ולמרות ל הישיר  השיווק  מרות 
מספר  המכבידה,  הרגולציה 
סוכני הביטוח ממשיך לעלות גם 
בעלי  ב־13,274  מסתכם  והוא  ב־2019 
ארבע  לפני   13,053 לעומת  רישיון, 
בעלי  אצל  הוא  הגידול  עיקר  שנים. 
הרישיון בביטוח כללי. כך עולה מדו"ח 
וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה 
לסוכנים  המתייחס  בפרק   2019 לשנת 

ויועצים בביטוח.
בעלי   201 נוספו  הפנסיוני  בתחום 
זאת  לעומת  ל־9,758;  מ־9,557  רישיון 
הפנסיונים  המשווקים  של  מספרם  ירד 

אחת(  ביטוח  חברת  עבור  )שעובדים 
מ־1,627 בשנת 2018 ל־1,607 אשתקד. זאת לאחר 
שבשנים האחרונות דווקא עלה מספר המשווקים 

הפנסיונים. 
לגבי יועצים פנסיוניים - נמשכת מגמת הירידה 
מהשנים האחרונות, כשמספר בעלי רישיון ייעוץ 
פנסיוני עומד על 509 בלבד - ירידה של כמעט 

400 בתוך ארבע שנים.

עמלות
הביטוח  לסוכני  ששולמו  העמלות  כל  סך 
של  גידול   - שקל  מיליארד  כ־9.4  היה  ב־2019 
כ־1% לעומת אשתקד. מדובר בירידה בקצב גידול 
העמלות, לאחר שבין 2017 ל־2018 היה גידול של 

כ־7%.
והגמל  הפנסיה  בתחום  עלה  בעמלות  הגידול 
ובביטוח   )4%( הבריאות  ביטוחי  בתחום   ,)4%(

חלה  החיים  ביטוח  בתחום  ואילו   ,)1%( הכללי 
ירידה של 4%. 

לסוכנים  עמלות  הרבה  הכי  ששילמה  החברה 
מהפרמיות;   15.1%  - הפניקס  היא  כללי  בביטוח 
אחריה נמצאת חברת שומרה עם 15% מהפרמיות; 
במקום השלישי נמצאת חברת איילון עם 14.7%. 
החדשות,  הדיגיטליות  הביטוח  חברות  גם  אגב, 

ליברה ו־ווישור שילמו עמלות לסוכנים. 

ירידה בשיעור ההכנסות 
לסוכנים  העמלות  ממוצע  בריאות  בביטוח 
היא  ביטוח  כלל  מהפרמיה;  ב־19.1%  מסתכם 
הגבוהה  העמלה  את  לסוכנים  שמשלמת  החברה 
ביותר - 28.3% מהפרמיה, ודווקא הראל - החברה 
הגדולה בתחום - משלמת לסוכנים 16.1%בממוצע, 

העמלה הנמוכה מבין החברות הגדולות.

מפרמיות  שהכנסותיהן  הסוכנויות  שיעור 
ירד  שקל,  מיליון  ל־5  מיליון  בין  היו  אשתקד 
הסוכנויות  שיעור  ב־2018.   47% לעומת  ל־43% 
שהכניסו מעל ל־5 מיליון שקל ירד מ־14% ל־13%. 
שיעור   - עצמאים  סוכנים  אצל  הדו"ח,  פי  על 
שקל  ממיליון  יותר  של  עמלה  שרשמו  הסוכנים 
ירד מ־13% ל־12%, שיעור הסוכנים שרשמו עמלה 
מ־18%  עלה  שקל  למיליון  מיליון  חצי  בין  של 
ל־19%. שיעור הסוכנים שעמלתם הגיעה עד רבע 
ל־47%   2018 בשנת  מ־45%  עלה  שקלים  מיליון 

אשתקד.
כמו כן, פורסמו אחוזי ההצלחה במבחני הרישוי. 
במבחני  הצליחו   43% רק  כי  עולה  מהנתונים 
יסודות   – האחרים  בנושאים  הפנסיוני.  הרישוי 
62%־65%  בין  נרשמו   – ותאונות  רכוש  הביטוח, 

אחוזי הצלחה.

פרק הסוכנים בדוח הממונה ברקת: 
מעל 13 אלף סוכני ביטוח בישראל

מספר הסוכנים מחזיקי הרישיון נמצא במגמת עלייה ‰ גם היקף העמלות עלה ב־1% 
אך פחות סוכנויות מכניסות יותר ממיליון שקל בשנה < רונית מורגנשטרן

מקור – רשות שוק ההון

מקור – 
רשות שוק 

ההון

דוח הממונה 2019 

       
-2018שינוי

2019 
-2017שינוי

2018 
2019 2018 2017 2016 

 פנסיוני  11,645 11,689 11,839 11,872 1.3% 0.3%

 כללי 6,335 6,286 6,306 6,373 0.3% 1.1%

 ימי 888 862 853 843 1.0%- 1.2%-

כ בעלי "סה 13,053 13,085 13,204 13,274 0.9% 0.5%
 רישיון
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 יסודות הביטוח  1,982 49% 1,844 60% 1,607 58% 1,749 62%

 פנסיוני 1,234 60% 1,199 62% 886 58% 1,117 43%

 כללי -רכוש  398 60% 396 61% 348 55% 431 65%

 כללי -תאונות  364 59% 383 75% 345 61% 371 64%
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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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דוח הממונה ברקת: ביקורת חריפה נגד 
אגף התקציבים באוצר

בדוח סיכום 2019 שפורסם השבוע נקבע כי נמשכת הריכוזיות בפנסיה וכי נבלמת העלייה בדמי 
הביטוח של רכב רכוש < רונית מורגנשטרן

"
הפנימו  טרם  התקציבים  באגף  שותפינו 
סביר  והלא  הפוגעני  את הפער התקציבי 
בין רשות שוק ההון למקבילותיה בפיקוח 
לה  שאין  ערך,  לניירות  הרשות   - הפיננסי 
אחריות פיקוח יציבותית משמעותית במערכת 
הפיננסית, והפיקוח על הבנקים שנהנה, בנוסף 
שוק  רשות  ישראל.  בנק  ממשאבי  לתקציבו, 
ההון הינה הגוף המפקח על היקף נכסי ציבור 
הפנסיה  חסכונות  כל   - במשק  ביותר  הגדול 
הקרובה  בשנה  שכבר  בהיקף  הציבור,  של 
יעבור את רף 2 טריליון שקל, וממשיך לצמוח 
בצורה ניכרת. אסור שגוף פיקוח כזה לא יקבל 
אפקטיבי  לפיקוח  לו  הדרושים  המשאבים  את 

ומשמעותי על כספי הציבור".
ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה  תוקף  כך 
וחיסכון, ד"ר משה ברקת את אגף התקציבים 
שפורסם   2019 לשנת  הממונה  בדוח  באוצר 

השבוע. 
 - הרשות  של  הדגל  ל"פרויקט  בהתייחסו 
פנסיה 2025", סקר הממונה חלק מהרפורמות 
העיקריות המקודמות בנושא זה: רפורמת "מס 
הכנסה שלילי לפנסיה" - הטבת מס לחיסכון 
פנסיוני גם למעוטי הכנסה שאינם מגיעים לרף 
המיסוי, ובכך לממש באופן מלא את מטרותיו 
של חוק פנסיה חובה; רפורמת "מעגל החיים" 
– הבאה להקל, בפרט על צעירים, לממש את 
על  פנסיוני,  חיסכון  על  מס  להטבות  זכותם 

ידי הקניית הטבות מס מלאות לחיסכון פנסיוני 
גם לעובדים בעלי חוסר רצף תעסוקתי; רפורמת 
בדמי  שונות   - הדיפרנציאליים"  הניהול  "דמי 
וחיסכון  השקעה  באפיקי  המשולמים  ניהול 
על  יותר  נמוכים  ניהול  דמי  גביית  תוך  שונים, 
לרבות  וסולידיים,  פאסיביים  השקעה  אפיקי 
רפורמת  לפרישה;  הקרובים  מבוגרים  מחוסכים 
השקעה  מסלולי   - המשתנים"  הניהול  "דמי 
לצד  משתנים,  ניהול  בדמי  לבחירה  וחיסכון 
מנת  על  קבועים,  ניהול  בדמי  השקעה  מסלולי 
לחזק את הקשר בין גובה דמי הניהול לתשואת 

החוסך נטו.
האובייקטיבי”,  “הסוכן  למודל  בהתייחסו 
הרפורמה תשפיע  כי  "אני מאמין  הממונה:  כותב 
אמון  את  תגביר  הביטוח,  ענף  על  משמעותית 
המבוטחים בסוכנים וגם במוצרי הביטוח, תאפשר 
מוצרים,  של  יותר  ומותאם  יותר  רחב  מגוון 
התגמול  ממבנה  הנובעת  להטיה  לדאוג  מבלי 
העולה  פחות  לא  חשוב  דבר  היום.  הקיים  והשוק 
הביטוחים  בשוק  תחרות  יצירת  הינו  מהרפורמה 

וזאת במטרה להטיב עם ציבור המבוטחים".

נבלמה העלייה ברכב רכוש
רכב  בענף  כי  עולה  בדוח  שמוצגים  מהנתונים 
רכב  לכלי  הממוצעים  הביטוח  דמי  עלו  חובה 
בכ־3%.  ב־2019  טון   3.5 עד  ומסחריים  פרטיים 
לציבור  שניתנה  ההנחה  מסיום  נבע  הגידול 
העודפים  הכספים  השבת  בגין  המבוטחים 

שהצטברו בחשבון קרנית. 
נכון ל־2019 עומד שיעור כלי הרכב המבוטחים 
רכב  בענפי  תביעות  אלף   360 נרשמו   .82% על 
תביעות  אלף   342 לעומת  ג'(,  וצד  )פרטי  רכוש 
ב־2018, וזאת על רקע הגידול במצבת כלי הרכב. 
הדוח מדגיש כי על אף העלייה במספר כלי הרכב 
לאור  כי  נראה   ,4% על  עומדת  אשר  המבוטחים, 
הביטוח  בדמי  העלייה  מגמת   - בענף  התחרות 

בענף רכב רכוש נבלמה.

דמי הניהול יורדים
התחום  את  להוביל  ממשיכה  מבטחים  מנורה 
הפנסיוני עם 33% מהיקף הנכסים המנוהלים של 
הקרנות החדשות – מגדל, הראל וכלל – כל אחת 

חברות  כשארבע  נמשכת  הריכוזיות   .18% עם 
ביטוח גדולות אוחזות בכ־87% מהשוק.

החוסך  שמשלם  הממוצע  הניהול  דמי  שיעור 
בירידה  ממשיך  ההפקדות  מתוך  הפנסיוני 
וב־2019  האחרונות,  השנים  בחמש  רצופה 
המקיפות  בקרנות  בממוצע  ב־2.12%  הסתכם 

החדשות.
נתון מעניין שעולה מהדוח הוא גידול משמעותי 
 – הפנסיה  קרנות  עמיתי  בידי  הלוואות  בלקיחת 
14.1 מיליארד שקל ב־2019, לעומת 6.1 מיליארד 

לפני חמש שנים.

גידול בפרמיות הבריאות
בתחום  הפרמיות  בהיקף  גידול  נרשם  ב־2019 
שקל,  מיליארד  בכ־12  שהסתכם  בריאות  ביטוחי 
וכ־8.8  ב־2018  שקל  מיליארד   11.1 לעומת 

מיליארד שקל ב־2015.
הראל היא החברה הגדולה בתחום עם נתח שוק 
כולל של כ־30%. חלקו של הביטוח הסיעודי )פרט 
בעשור  גדל  הבריאות  ביטוחי  מתוך  וקבוצתי( 

האחרון מ־31% ל־38% ב־2019.

 

 

 

 

 

  

  

  
  

  

  
    

    

  

  
  

  
  

     
 קרנות פנסיה חדשות מקיפות קופות גמל   ביטוח חיים 

מקור – רשות שוק ההון

שיעור ממוצע של דמי הניהול מסך ההפקדות בשנים 2015־2019



כל העולם השתגע
ובשומרה כרגיל ממשיכים להוביל

9 שנים שומרה בראש!
תודה לסוכנים על האמון הרב ועל הבחירה בשומרה 

שנה אחר שנה כחברת הביטוח הטובה ביותר בישראל!

על פי סקר לשכת סוכני הביטוח
נובמבר 2020

פייזר

הגבלות

עטלף

בידוד
תסמינים

מטוש

ריחוק חברתי

קפסולה

פרוייקטורים

סגר
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כך סוכני ביטוח רבים בעידן החדש 
חוסכים לעצמם זמן יקר של טיפול 

בתביעות צד ג’
בשנים האחרונה אנו עדים למגמת שינוי באופי העבודה של סוכני ביטוח, 

הם מתמקדים יותר במכירות וגיוס לקוחות חדשים, ואילו את עבודת הניירת 
והטיפול בתביעות, פשוט מוציאים לגופים חיצוניים < אופיר חצבני

ש שיגידו שהקורונה הפכה סדרי י
אך  במשק,  אנושות  פגעה  עולם, 
יש כאלה שדווקא החלו להתייעל 
תצורת  את  ולחשב  המשבר  בשל 
העבודה שלהם מחדש. בכל תחום אנו 
הייטק  עובדי  זה  אם  שינויים,  רואים 
מבנה  ויצרו  מהבית  לעבוד  שעברו 
מחלקות  ואפילו  חדש,  סיסטמתי 
כולם    - לקוחות  שירות  של  שלמות 

עברו לעבוד מהבית. 
משבר  שיצר  והמגמות  השינויים 
ביטוח,  סוכני  על  פסחו  לא  הקורונה 
תהליכים  לייעל  החלו  שדווקא 
מהמשק.  מרבית  כמו  זו  בתקופה 
מסוימת  פגיעה  שקיימת  ספק  אין 
מה  הביטוח,  סוכני  של  ברווחיותם 
שמאלץ אותם )אם ירצו או לא( לייעל 
תהליכי עבודה במשרד ולנהל נכון את 
הזמן שלהם. יותר מיקוד בגיוס לקוחות 
חדשים והעמקת פעילות קיימת ופחות 

התעסקות בפן התפעולי המהווה נטו הוצאה. 
בואו נדבר על טיפול בתביעות צד ג’

‘עקב  הן  ג’  צד  שתביעות  סוד  זה  אין 
האכילס’ של סוכני ביטוח. מדובר על תחום 
פעילות אשר מצריך משאבים רבים, התמחות 
‘לתקתק’  שיודעים  מקצוע  ובעלי  ספציפית 
תקשורת  נדרשת  רק,  לא  אך  עניינים. 
אפקטיבית מול מספר רב של חברות ביטוח 
חברות  ליסינג,  חברות  מול  יותר  גרוע  או 
כבד  ציוד  של  ביטוח  חברות  או  השכרה 
המקרים  ברוב  השונות.  ההיסעים  וחברות 
מדובר על משימה מורכבת ומאתגרת מאוד, 
משאבים  ועתירי  נמוכים  הצלחה  אחוזי  עם 

בדרך.
נזכור  והמשאבים,  לאנרגיות  מעבר 
שבמרבית המקרים לא גובים על השירות כל 
תשלום מהלקוח, מה שהופך את התחום ללא 

רווחי, אבל כזה שצריך לספק. 

איך עושים את זה בצורה יותר ידידותית?
ומערכות  לאוטומציה  עוברים   -

מתקדמות
היא  תביעות  לניהול  מערכת  הכנסת 
יקר  זמן  לחסוך  ניתן  שכך  כיוון  חכם,  דבר 
ומשאבים. המערכת מאפשרת לתעד את כלל 
של  השונים  והמסמכים  השיחות  התהליך, 
התביעה. כמו כן, מערכות אלה שומרות את 

המידע לשעת הצורך. 
סילוק  זמן  הוא  אלה  ממערכות  הרווח 
ובניהול  מהרגיל,  בממוצע  הנמוך  תביעה 
נכון, גם אחוז חזרה לפוליסה נמוך - פרמטר 
הסוכן  תיק  רווחיות  על  לשמור  מאפשר  זה 

ולדאוג בו זמנית לאינטרס המבוטח. 
- כוח אדם איכותי

שימור מסלקי תביעות מקצועיים העובדים 
יודעים  אשר  מסלקים  גיוס  לצד  בסוכנות, 
לבחון את תמונת מצב התיק ולקבל החלטה 
ניהול  יכולת  תוך  לנסיבות,  בהתאם  נכונה 

פעמים  הביטוח.  חברות  עם  מו”מ 
חלק  לפעולה  להניע  צורך  יש  רבות 
לסגור  במטרה  במלאכה,  מהעוסקים 
להבהיר  ובעיקר  אותם  לקדם  תיקים, 

לכל צד את “הסיכוי או הסיכון” שלו.
- בקרה ושליטה בתהליך 

יצירת  הוא  חשוב  פרמטר  עוד 
המכילה  מסודרת  עבודה  מתודולוגית 
שלבי עבודה ברורים, על מנת לשלוט 
במספר תביעות יחד ולנהל אותן בצורה 
אפקטיבית, תוך חיסכון בזמן ומשאבים. 
יחד  המתודולוגיה  את  לבנות  מומלץ 
התחשבות  תוך  התביעות,  מסלקי  עם 
לקחים.  והפקת  קודמים  במקרים 
מתודולוגיית  בניית  במהלך  כן,  כמו 
העבודה, מומלץ לייצר מערך הסדרים 
חברות  ביטוח,  חברות  מול  אפקטיבי 
היסעים  וחברות  השכרה  הליסינג, 

בפרט. 
על  שמירה  לצד  אאוטסורסינג   -

רמת שירות גבוהה 
בתחום  למגמה  שהפכה  נוספת  אופציה 
ג’  צד  בתביעות  הטיפול  הוצאת  היא 
את  ‘לנקות  שיכול  מה  לאאוטסורסינג, 
ובעבודה  במשאבים  בזמן,  לחסוך  השולחן’, 
היטב  מבינים  ביטוח  סוכני  כיום  סיזיפית. 
לגוף  ג’  צד  בתביעות  הטיפול  שהוצאת 
מקצועי מאפשרת לסוכן לקבל שליטה ובקרה 
על ההתנהלות, ומנגד, הלקוח מקבל שירות 
יוכל  הסוכן  כך  מלאה.  שקיפות  תוך  מעולה 
לקוחות  בגיוס  ולהשקיע  הזמן  את  לפנות 

חדשים ופיתוח עסקי.

שירותי  על  יותר  לשמוע  רוצים 
ג’?  צד  בתביעות  לטיפול  אאוטסורסינג 

השאירו פרטים ונדבר  
ופיתוח  מכירות  סמנכ”ל   | חצבני  אופיר 
li.oc.zprd@ahrfio | 4516636-250 | עסקי

חצבני | צילום: ד"ר פח וצבע

mailto:ofirha@drpz.co.il


כיצד יוכלו סוכני הביטוח לעשות שימוש במערכת מדיהו? 
דו"ח כפל/חסר ביטוחים - בלחיצת כפתור יוכל הסוכן להתכונן לפגישת שירות/מכירה ולהציג 
 ללקוח בצורה ויזואלית, ברורה וצבעונית את כל הכיסויים הקיימים ללקוח מכל ביטוחי הבריאות. 

כולל מקרים של חפיפה, כפל או חוסר - )מהות הכפל תתברר בפגישה/שיחה עם הלקוח(.  
עלות דו"ח חד-פעמי הינה ₪10 או לחילופין ניתן לרכוש בנק של 10 דו"חות 

במחיר של ₪80 )באזור הסוכנים יוכל הסוכן לקבל אינדיקציה בכל רגע נתון
כמה דו"חות ניצל מתוך הבנק שרכש(.

שירות 360 למבוטח -  הוספת לקוח למנוי שנתי באתר מדיהו תעניק 
לסוכן הביטוח תגמול כספי, כמו כן הסוכן ייהנה מיכולת תפעול תביעת

 לקוח בצורה מהירה.
הקמת אזור אישי ללקוחות - משם יוכל הסוכן לשלוף בכל רגע נתון

דו"חות עבור לקוחותיו, כולל מעקב אחר תביעות.

050-3103204

mediwho.co.il

כל המידע שסוכן ביטוח צריך בלחיצת כפתור 
בשורה משמחת לסוכני הביטוח, החל מתאריך 18/11/2020,

.Medi-INS - תושק באתר מדיהו כניסת סוכנים 

אנחנו יודעים שתחום ביטוחי הבריאות הינו תחום מורכב ביותר, ולכן הקמנו
מערכת דיגיטלית עבור סוכני הביטוח ולקוחותיהם מהמתקדמות בעולם, לליווי בזמן אמת,

בדיקת צרכי הלקוח, תפעול וקבלת עזרה למימוש זכויותיו מכל ביטוחי הבריאות שברשותו.
מדיהו היא חברת סטארט-אפ כחול לבן שנותנת מענה בכל הקשור להנגשת המידע ותפעול ביטוחי 

הבריאות במדינת ישראל, הכולל ביטוחים פרטיים, קולקטיבים, שב"נים וביטוח בריאות ממלכתי.טסיו

Medi-INS
מציגה

שימו לב,
כל סוכן ביטוח בעל רישיון בתוקף יוכל להיכנס למערכת 

ולהקים לעצמו משתמש תוך מספר דקות.
לאחר סיום תהליך הרישום והקמת האזור האישי

במערכת, יוכל כל סוכן לבצע מספר פעולות ביחד 
עם מערכת מדיהו עבור לקוחותיו הקיימים או הפוטנציאלים. 
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תוארך תקופת ההתיישנות על ביטוחי 
חיים, סיעוד ובריאות 

ועדת הכספים אישרה הארכת התקופה ל־5 שנים ‰ החוק לא יוחל רטרואקטיבית ‰ יו"ר הוועדה גפני: 
"עמדתנו תמיד תאמה את עמדת לשכת סוכני הביטוח שהיא המקצועית והנכונה" < רונית מורגנשטרן 

וחוסר ל הביטוח  חברות  התנגדות  מרות 
תמיכה מצד רשות שוק ההון, ועדת הכספים 
השבוע  אישרה  גפני,  משה  ח"כ  בראשות 
לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק חוזה הביטוח 
)תיקון - הארכת תקופת ההתיישנות(, התש"ף־2020.
ההתיישנות  תקופת  של  הארכה  קובעת  ההצעה 
מוות,  למקרי  חיים  ביטוח  תגמולי  תביעת  לעניין 
ל־5  שנים  משלוש  סיעודי,  וביטוח  בריאות  ביטוח 
הביטוח  חברת  את  ההצעה  מחייבת  בנוסף  שנים. 
בהליכים, על  מועד למבוטח המצוי  להודיע מבעוד 
תום  לפני  חודשים  כ־12  ההתיישנות,  תקופת  סיום 

התקופה וכ־3 חודשים לפני תום התקופה. 
על פי המוצע, החוק לא יחול רטרואקטיבית 

לאחר  שנרכשו  פוליסות  על  רק  אלא 
שחודשו  פוליסות  ועל  החוק,  חקיקת 

לאחר חקיקתו.
הצעת החוק כללה בתחילה הארכה ל־7 

שנים, אך לאחר דין ודברים בין הגורמים, 
נקבעה  ההון,  שוק  רשות  המלצת  פי  ועל 
מצד  לשמר  מנת  על  שנים,   5 על  ההארכה 

הארכת  של  הציבורי  האינטרס  את  אחד 
להביא  לא  ומנגד  ההתיישנות  תקופת 

לעלייה במחירי הפרמיות. 
כי  קובע  הכנסת  ע"י  שנערך  מחקר 
אלף  כ־150  נדחו  2019־2016  בשנים 

תביעות בתחום ביטוחי הבריאות. 

עליית הפרמיות
במהלך הדיון בוועדה הזהיר גיל סלומון, 

סמנכ"ל איגוד חברות הביטוח: "מי האנשים שצריכים 
ידע  שלא  אדם  שנים?  מ־3  למעלה  הזה  המזור  את 
שיש לו את הפוליסה, או מקרים בודדים שמיד 
שינצלו  אנשים  מטופלים.  להיות  יכולים 
חשש  שיש  אנשים  יהיו  הזה  החוק  את 
מרחיקים  אנחנו  ביטוח,  הונאת  שיעשו 
את  מלבדוק  החברה  של  היכולת  את 
יכול להבטיח  התביעה; אף אחד גם לא 

שזה לא יביא לעליית הפרמיה".
רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא 
סוכני  לשכת  כי  אמר  בדיון  שהשתתף 

החוק  "הצעת  בהצעה:  תומכת  הביטוח 
תסייע לציבור להיפרע במקום שמגיע לו 
להיפרע, היא לא תפגע בחברות הביטוח 
ויש לברך על זה. מי שמייצג את האזרח 
הקטן מול החברה אלה הם סוכני הביטוח 
רק אצלנו אפשר לקבל את התמונה  ולכן 

הכוללת”.
לדברי רוזנפלד, “שנתיים נוספות יאפשרו 
הם  כי  זכותם,  את  לממש  מבוטחים  ליותר 
יכולים לקבל עוד חוות דעת ועוד אישורים על נכות, 
למשל. גם אם הפרמיה תתייקר ב־15%־10 האופציה 
כל  לא  יותר.  חשובה  הביטוח  חברת  מול  להיפרע 
והם  בתשלום,  דין  עורך  לשכור  יכולים  המבוטחים 
יכולים לקבל חינם את הייעוץ וההכוונה אצל סוכן 

הביטוח שלהם”. 
בתגובה אמר יו"ר הוועדה, ח"כ גפני: “כמו תמיד, 
שהיא  הביטוח  סוכני  עמדת  את  מקבלים  אנחנו 
ועדת  עמדת   - היסטורית  והנכונה.  המקצועית 
סוכני  לשכת  עמדת  את  תואמת  תמיד  הכספים 

הביטוח”.
גפני ׀ צילום: 
אתר הכנסת

רוזנפלד ׀ צילום: 
גיא קרן

2020

076-8020400 

100 +  10
*



עוזרים לכם
לעזור ללקוחותיכם,

מרחוק

חדש!
דיגיטל ללקוח

אישור תנאים
בדיגיטל

שימור גביה
בקליק

שימור בקשות
ביטול בקליק

מכירות
בקליק

הגשה וסילוק
תביעות בריאות

בקליק

קשרי לקוחות - 
שליחת מסרים

ללקוח

הפקה דיגיטלית
פנסיונית

הפקה דיגיטלית
פרט

המכלול שלי
דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
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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

חילופי תפקידים 
בהפניקס

רג'ואן גרייב, סמנכ"ל בכיר ומנהל מוצרי 
חסכון ארוך טווח וסיכוני חיים בהפניקס 
לדרך  ולצאת  תפקידו  את  לסיים  ביקש 

חדשה. 
בשנת  הפניקס  לקבוצת  הצטרף  גרייב 
בין  אחראי  היה  תפקידיו  במסגרת   .2016

ארוך  חיסכון  מוצרי  פיתוח  על  היתר 
על  אחראי  חיים,  וסיכוני  טווח 

וההסדרים  ההסכמים  מערך 
המעסיקים  של  הפנסיוניים 
תחום  על  ואחראי  בחברה 
את  והוביל  הפיננסים 
שחקן  להיות  הפניקס 
בשוק  ומשמעותי  מוביל 

בתחום זה.
להפניקס  הצטרפותו  טרם 

שונים  בתפקידים  שימש  גרייב 
בכיר  סגן  בהם  האוצר,  במשרד 
לממונה על שוק ההון, וכן אחראי 

הגמל  וקופות  החיים  ביטוח  תחום  על 
בתחום  מתמחה  הוא  ההון.  שוק  באגף 
במגוון  מעורב  והיה  טווח  ארוך  החיסכון 

רפורמות שהוביל האוצר.
תחום  ומנהל  למנכ"ל  משנה  כהן,  דניאל 
היה  "רג'ואן  בחברה:  חיים  וסיכוני  חא"ט 
הפניקס  של  הרבה  להצלחה  מלא  שותף 
לאחת  והפיכתה  האחרונות  בשנים 
החברות המובילות בשוק הישראלי. אנחנו 

מאחלים לו הצלחה רבה בהמשך דרכו".

בית סוכן חדש
לשעבר  והמכירות  השיווק  סמנכ”ל 
אלקיים,  משה  מבטחים,  במנורה 
בית  הקבוצה  עם  יחד  מקים 
סוכן לסוכני ביטוח פנסיוני 
השם  תחת  ופיננסים 

"מטאור".
הצטרף   ,57 בן  אלקיים, 
 1996 בשנת  הביטוח  לענף 
שנים   24 במשך  כיהן  ומאז 
בכירים,  תפקידים  במגוון 
מנורה  בקבוצת  שנים   18 מתוכם 
מבטחים, בה כיהן כסמנכ"ל שיווק 

ומכירות סוכנים.
אלקיים אמר כי "בית הסוכן מטאור הינו 
בית  ויהווה  הביטוח  בענף  אור  נקודת 
הפנסיה  הביטוח,  לסוכני  ומקצועי  חם 

בשורה  מהווה  והוא  בישראל  והפיננסים 
והן  ותיקים,  לסוכנים  הן  ממש  של 
לסוכנים בתחילת דרכם. אני שמח להיות 
שלנו  החשוב  לענף  זו  מבשורה  חלק 

ולציבור הנפלא של סוכני הביטוח.
של  עקרונות  על  מוקם  הסוכן  "בית 
ותעוזה,  יזמות  חשיבתי,  דרור  קדמה, 
לצד ליווי אישי ומקצועי ושימוש בכלים 
החדשה  העסקית  למציאות  המותאמים 
"כשאין  אלקיים.  מציין  הביטוח",  בעולם 
לך שליטה על כיוון הרוח, כל שצריך הוא 

לכוון נכון את המפרשים".

תמיכה בסוכנים חדשים
לדבריו, דווקא תקופה זו של חוסר יציבות 
ממחישה  הקורונה  משבר  עקב  כלכלית 
את הצורך בליווי אישי ומקצועי לסוכני 
הביטוח, איתור הזדמנויות עסקיות ומתן 
התקופה  ברוח  יותר  חכמים  פתרונות 

ובהסתכלות לעתיד הענף.
הכשרה,  הוא  "מטאור"  של  מרכזי  "יעד 
10 סוכני  ליווי ותמיכה כלכלית בלפחות 
שעושים  שנה,  כל  בענף  חדשים  ביטוח 
הביטוח,  בענף  הראשונים  צעדיהם  את 

הפנסיה והפיננסים", מסכם אלקיים.

 דניאל כהן | צילום: 
פביאן קולדורף

http://bit.ly/2Osj4XH


תודה על כנס אלמנטר 2020!

הכינוס ה-34

2020
LIVE

מקצוענות בביטוח זה אלמנטרי!

 

"יישר כוח על כנס 
אלמנטרי מוצלח!"

"אילן קארגלס 
מצדיעה למארגני 
הכנס – התעלתם 

על עצמכם!"

"שמחנו לקחת חלק 
בכנס שאורגן על הצד 

הטוב ביותר!"

"היתה לנו הזכות 
להשתתף בכנס 

מקצועי, מהנה ועם 
המון תוכן ערכי"

"גם בתקופה 
מורכבת זו הצלחתם 
להפיק את המיטב 

מהכנס"

"שאפו על הכנס 
המוצלח, גאים להיות 
שותפים שלכם לאורך 

כל הדרך!"
"היה כנס מקצועי, 

יעיל ומהנה. 
ברכות למארגנים"

"כל הכבוד על ארגון 
כנס מעניין, מקצועי 
ומתקדם טכנולוגית"

"תודה וברכות 
למארגני הכנס על 

המקצועיות, הרצינות 
והארגון המכובד"

"תודה מיוחדת 
לכל העושים 

במלאכה, נתראה 
בשנה הבאה באילת"

"תודה לספיר זיגדון 
על השירות הסופר 

מקצועי והאישי 
שקיבלנו לאורך 

כל הכנס"

נתראה בכנס פיננסים 03.12.2020

אלון מעברי,
 גיא איצחייק,מנהל פיתוח עסקי וערוצי הפצה

מנהל ציי רכב, שיווק ותאונות אישיות

תומר אנגל,
מנהל מערך מיגון ורשת מרכזי שירות

קלרה שני, 
מנהלת לקוחות עסקיים

מיקי קופל,
מנכ"ל

דלית לויט,
סמנכ"ל שירות ותפעול

צביקה ליבושור,
 מנכ"ל

יובל שיבר,
סמנכ"ל שיווק ומכירות

אופיר חצבני,
 סמנכ"ל מכירות ופיתוח עסקי

שלומי תמן 
משנה למנכ"ל כלל, מנהל מערך הסוכנים

גיא אלעזרא, 
מנכ"ל
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 שכחת שילמת - למה לא להשאיר 
מפתח בסוויץ'

עו"ד עדי בן אברהם מסביר למה כאשר יוצאים מהרכב חשוב לבדוק שלא שכחתם 
מישהו בפנים או את המפתח בסוויץ'. גם אם זה רק לרגע 

השכן כ את  לראות  לכם  יצא  פעמים  מה 
מהרכב  לרגע  יוצא  אזרח  סתם  או 
להביא  לשבת,  פיצוחים  לקנות  כדי 
מישהו  עם  לשיחה  מהמאפיה,  חמות  לחמניות 
חלב  לקחת  הדרך  ועל  הרכב  את  לתדלק  אחר, 
יכולים  יותר  צעירים  הורים  שתיה.  בקבוק  או 
לזכור כמה פעמים הם ראו הורה אחר מוריד את 
הרכב  בעוד  הגן,  לפתח  אותו  ומלווה  לגן  ילדו 
לפתחי  קר  אוויר  להזרים  ממשיך  והמנוע  מונע 
האוורור של הרכב, בעיקר בחודשי הקיץ החמים. 
ברוב המקרים אותם אנשים יחזרו לרכב שנותר 
ממוזג ונעים וימשיכו בנסיעתם. אך לא פעם גנב 
זריז מנצל את הרגע נכנס לרכב ושניות ספורות 
באדי  רק  להביט  הרכב  בעל  יכול  מכן  לאחר 
עבור  האופק.  אל  נעלם  בעודו  הרכב  הדלק של 
אלה שלא זוכרים להוציא את המפתח מהסוויץ' 
או ללחוץ על כפתור הכיבוי של המנוע, מוקדש 

המאמר השבועי.
מקיף.  בביטוח  שבוטח  רכב  בעל  היה  המבוטח 
הרכב נגנב, והוא הגיש תלונה במשטרה וטען כי 
הוא  אותו  מרכבו,  ירד  הוא  כאשר  קרה  האירוע 
החנה בסמוך לסניף ביטוח לאומי, הוא סגר את 

הרכב וכאשר חזר אליו לא מצא אותו.
לאחר חקירה שנערכה דחתה חברת הביטוח את 
מידע  פי  על  שכן  עילה,  אין  כי  וטענה  התביעה 
אשר ברשותה, המבוטח הפקיר את הרכב, השאיר 
הוא  את המפתחות של הרכב בתוך הרכב כאשר 

פתוח ומונע. 
חברת הביטוח הוסיפה כי צוין במפורש בפוליסה 

הרכב  של  המפתחות  את  להוציא  המבוטח  על  כי 
ממתג ההצתה של הרכב כל עוד לא מצוי אדם בוגר 
ולא  וכן על המבוטח לשמור את המפתחות  ברכב 
הביטוח  חברת  דחתה  זו  התנהגות  בגין  להפקירם. 

את התביעה. המבוטח הגיש תביעה לבית משפט. 
בעדותו טען התובע כי הוא יצא לסניף הביטוח 
הלאומי לסדר את ענייניו, הוא סגר את הרכב, ואף 
אם לא היה סוגר, הרכב היה נסגר לבד, תוך שהוא 
שומר על קשר עין עם הרכב. התובע הוסיף כי הוא 

לא נוהג להשאיר את רכבו מונע.

"קשר עין"
האישום  כתב  פי  על  כי  טענה  הביטוח  חברת 
שהוגש נגד גנב הרכב, ועדות המבוטח במשטרה 
התברר כי הרכב אשר נגנב היה מונע והמבוטח 
דקות  מספר  במשך  השומר  עם  לשוחח  ניגש 

וכאשר חזר הרכב לא היה היכן שהחנה אותו.
עוד טען התובע בעדותו כי לא ראה את הגנב 

נכנס לרכב ונוסע כך שטענתו כי הוא היה בקשר 
עין עם הרכב אינה עולה בקנה אחד עם עדותו. 
בית המשפט מציין כי המבוטח לא הביא כל עדות 
נוספת התומכת בטענתו כי מהמקום בו עמד ניתן 

היה לשמור על קשר עין.  
בית המשפט אף מוסיף כי לו היה הרכב נעול, 
כפי שטען המבוטח, מדוע הוא בחר לומר כל העת 
כי שמר על קשר עין, שהרי אם נעל את הרכב, 

מדוע שישמור כל העת על קשר עין?.

בדיון עלתה השאלה לאור פסיקת בתי המשפט, 
שבה  פסיקה  לאור  "מאויש"  במונח  הכוונה  מה 
יחשב  מאויש"  ב"רכב  השליטה  מבחן  כי  נקבע 
כך גם אם הנוהג ברכב נמצא בסמוך לרכב והוא 
תחת פיקוחו ובקשר עין עם הרכב באופן המאשר 

לשלוט בנעשה ברכב בעת הצורך.
למקרים  שונות  דוגמאות  מצרף  המשפט  בית 
בהם מבחן השליטה לא בא לידי ביטוי: למשל נהג 
שהחנה את הרכב וניגש לכספומט או נהג שיצא 

לאסוף את כביסה.
למבחן  ביחס  גם  כי  המשפט  בית  קובע  משכך 
השליטה והפיקוח על הרכב המבוטח כשל, הואיל 
הרכב  מול  עין  וקשר  שליטה  כל  לו  הייתה  ולא 

המונע. 
בנסיבות אלו דוחה בית המשפט את התביעה אך 
בנסיבות העניין לא מחייב את המבוטח בהוצאות 

המשפט. 

בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין

יצאתם   - והמתבקשת  הפשוטה  והמסקנה 
ברכב  אחד  אף  שאין  לוודא  תשכחו  אל  מהרכב? 
ואל תשכחו לקחת אתכם את המפתחות, זה יחסוך 

הרבה מאוד אי נעימות. 

הכותב הינו מתמחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש 
הלשכה רן
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shutterstock :יציאה מהרכב לכספומט לא תחשב כ"רכב מאויש" על פי הפסיקה | צילום

בפסיקה נקבע כי רכב "מאויש" יחשב כך אם הנוהג 
ברכב נמצא בסמוך אליו והוא תחת פיקוחו באופן 

שמאפשר לו לשלוט בנעשה ברכב
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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

חקירה פנימית באיילון: ליקויים בתהליך 
סילוק תביעות באובדני כלי רכב

תהליך הבדיקה נעשה ביוזמת החברה במחלקת תביעות פרט ‰ הלקוחות 
לא נפגעו ושני עובדים יפוטרו < רונית מורגנשטרן 

אל
גזי

ל 
איי

ם: 
לו

צי
  

איילון ה קיימה   2018 דצמבר  מחודש  חל 
בדיקה  תהליכי  ביוזמתה,  לביטוח,  חברה 
וביקורת באשר לפעילותה בנושא אובדנים 
דוח  נערך  כן,  כמו  רכוש.  רכב  תביעות  במחלקת 
של  העבודה  מתוכנית  כחלק  בנושא  פנים  ביקורת 
הביקורת הפנימית לשנת 2019. כך דיווחה לבורסה 

חברת האם איילון אחזקות.
דוח  איילון  הזמינה  בנושא  השוטף  הטיפול  לצד 
בלתי  חיצוני  ממומחה  חקירתית  בדיקה/ביקורת 
וזאת בעקבות חשש להתנהלות בלתי תקינה  תלוי, 
בנושא. בעקבותיו החליטה ועדת הביקורת של איילון 
בממצאיו  להסתפק  לא   2020 אוגוסט  חודש  במהלך 
ולהורות על ביצוע ביקורת חקירתית מיוחדת נוספת 
מעמיקה ומקיפה, שנערכה גם היא על ידי מומחית 
מעטפת  להוות  נועדה  ואשר  תלויה  בלתי  חיצונית 

לכלל הדוחות.
הבדיקה,  דוח  התקבל   2020 באוקטובר  ב־15 
 2020 בנובמבר   12 ליום  ועד  והחל ממועד קבלתו 
הביקורת  בוועדת  דיונים  מספר  בנושא  התקיימו 
הביקורת  בוועדת  וכן  איילון,  ובדירקטוריון 

ובדירקטוריון החברה.

עיקרי הממצאים
וההחלטות  הבדיקה  דוח  ממצאי  עיקרי  להלן 
בעקבותיו באיילון: לא נמצאו ממצאים לפעילות של 
לא  באיילון;  פלילית  פעילות  או  הונאה  או  מעילה 

נמצאו ממצאים לפיהם לאיילון נגרם נזק כספי־
בהתנהלות  ליקויים  נמצאו  מהותי;  כלכלי 

בתהליך סילוק תביעות באובדני כלי רכב 
במחלקת תביעות פרט, לרבות כתוצאה 
מסוימות,  תפעוליות  בבקרות  מחולשה 
הוראות שניתנו על  קיום מלא של  ואי 

ידי הנהלת איילון.
כשל  נמצא  לא  שזוהו,  לליקויים  מעבר 
הכלליים/הרוחביים  הבקרה  במנגנוני 
צמצמו  אף  שיושמו  והבקרות  באיילון, 
דוח  שהתגלו,  הליקויים  נוכח  אותם; 

פרט מספר  כללי  ביטוח  אגף  לעניין  כולל  הבדיקה 
המלצות פרסונאליות לגבי מנהלים בדרגים שונים, 
חלקן לביצוע וחלקן לשיקול דעת המנכ"ל והחלטתו. 
הבקרות,  של  נוסף  לחיזוק  המלצות  ניתנו  כן  כמו 
ובעתיד  בהווה  להתקשרויות  הנוגעות  והמלצות 
בתחום  איילון  מול  הפועלים  חיצוניים  ספקים  עם 

האובדנים.
ועדת הביקורת ודירקטוריון איילון החליטו לאמץ 
את המלצות הדוח במלואן ולאפשר למנכ"ל איילון 
להפעיל את שיקול דעתו בנוגע ליישומן ולדווח על 
 ;2020 דצמבר  לחודש  עד  ופעולותיו  החלטותיו 
נכון למועד זה, איילון יישמה את ההמלצות 
ביטוח  באגף  מיידי  לביצוע  הנדרשות 
כל  את  ליישם  וממשיכה  פרט,  כללי 
ההמלצות לרבות בנוגע לשינוי תהליכי 
העבודה וחיזוק נוסף של בקרות הן בתוך 
איילון והן מול ספקים חיצוניים הפועלים 
מולה בתחום האובדנים, וכן באשר לבעלי 
תפקיד באגף )נודע, כי הוחלט על פיטורי 

2 עובדים. ר.מ.(.
הדוחות  על  בהסתמך  כי  דווח,  עוד 
ועדות  מצאו  שקיימו  והדיונים  בפניהם  שהוצגו 
והחברה,  איילון  של  והדירקטוריונים  הביקורת 
ומקבלי  איילון  בלקוחות  פגיעה  כל  היתה  לא  כי 
כספי־כלכלי  נזק  נגרם  לא  כי  ממנה,  השירות 
השפעה  למתואר  הייתה  לא  וכי  לאיילון  מהותי 

ביחס לדוחותיה הכספיים.

אריק יוגב, מנכ"ל איילון. 
יפעיל שיקול דעת בנוגע 

ליישום ההמלצות 

https://bit.ly/3kYihfx
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מהפך בציפיות: סוויס רי צופה אופטימיות 
בעסקי הביטוח ב־2021

אליאנץ’ תאפשר 
לסוכנים לנהל 

שיחות עם 
מומחי רכב

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

בטחת המשנה הגדולה סוויס רי מבצעת מהפך מ
בציפיות בשנת 2021 על רקע מגפת הקורונה. 
היא מגלה עתה אופטימיות, וצופה שמחזור פרמיות 
הביטוח יזנק בשנה הבאה בשיעור ריאלי של 3.4%, 

לעומת התכווצות של 1.4% השנה עקב המגפה.
ביחס  פסימית  תחזית  הציגה  רי  סוויס  כזכור 
כמה  לפני  המשנה  ביטוחי  על  הקורונה  להשפעת 
חודשים. עתה מעריכה סוויס רי שתהיה התאוששות 
במחזור פרמיות הביטוח בשנתיים הקרובות, שחלקה 
 ,SIGMA הביטוח.  בפרמיות  לעליה  מיוחס  הגדול 
מכון המחקר של החברה, מציין כי הזעזוע שפקד את 
שוקי הביטוח עקב הקורונה היה פחות קשה מהצפי 

שהמכון הציג ביוני החולף.
הביטוח  פרמיות  מחזור  עדכניים,  נתונים  לפי 
יימשך  הזה  הגידול  ב־1.1%.  גדל  השנה  האלמנטרי 
במהלך   3.6% של  ממוצע  בשיעור  נוספת  בתאוצה 
בביטוח  הזו  ההתאוששות  ו־2023.   2022 השנים 
וארה”ב,  אסיה  ידי  על  מובלת  תהיה  האלמנטרי 
במחזור  הגידול  את  יוביל  המסחרי  הביטוח  כאשר 

הפרמיות.

על פי הערכת כלכלני סוויס רי, סין תמשיך להיות 
במחזור   10% של  עלייה  עם  הגדל  הביטוח  שוק 
הודות  הבאות  השנתיים  במשך  השני  הפרמיות 
תרשם  הצומחים  בשווקים  ואילו  צומחת.  לכלכלה 

עלייה שנתית של 4% במחזור הפרמיות.
שנפגע  הביטוחי  הסקטור  זהו  חיים,  ביטוחי  לגבי 
ענק  של  התחזית  הכלכלית.  בהתכווצות  קשה 
הביטוח היא שתהיה התכווצות של 4.5% בפרמיות 
וקיטון  האבטלה  בשיעורי  הזינוק  רקע  על  הביטוח 
נפגע  גם  החיים   ביטוח  סקטור  הקנייה.  בכוח  חד 
רי  בסוויס  אבל  השלילית,  הריבית  ידי  על  השנה 
ותרשם  מהפך  יהיה   2021 הבאה  שבשנה  מעריכים 
צמיחה של 3%, כאשר השווקים המתעוררים יובילו 
זאת, כשבאסיה כוח הקנייה ירשום גידול של 6.9% 

בשנה הבאה.
המדינות,  על  הקורונה  מגפת  להשפעת  ביחס 
של  פונקציה  תהיה  שזו  רי  סוויס  כלכלני  מציינים 
ובמדיניות  זעזועים  עם  להתמודד  המדינות  יכולת 
המגפה  מהשלכות  העיקריים  הנפגעים  הממשלה. 

יהיו בריטניה, יפן וארה”ב.

משפר ע אליאנץ’  הביטוח  נק 
החברה.  לסוכני  השירותים 
לנהל  לסוכנים  תאפשר  אליאנץ’ 
החברה  אנשי  עם  אישיות  שיחות 
רכב,  בעלי  בתביעות  המטפלים 
למצב  ביחס  עדכונים  ולקבל 
התשלום  מועדי  התביעות, 
תיקונים  לביצוע  ואישורים 

במוסכים.
הקשר הישיר הזה יאפשר לקבוע 
שמאי  ידי  על  הרכב  בדיקת 
למבוטח.  מסמכים  שליחת  או 
מערכת  באמצעות  יתבצע  זה 
דיגיטלית, כל זה במסגרת מערכת 
הרכב,  למבוטחי  השירות  לשיפור 
מפעילות  נכבד  חלק  מהווה  אשר 

החברה.

 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(

לשכת סוכני הביטוח בישראל 
משתתפת בצערה של יו״ר מרכז 

ההכשרה למקצועות הביטוח, 
סו״ב חוה פרידמן, במות אחיה

שאול ציטיאט ז"ל 
שלא תדעי עוד צער

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצער משפחת זאבי על 

פטירתו של חבר הלשכה 

חיים זאבי ז"ל 
שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצערם של חברי הלשכה מיכאל 

ויונה קירשנבאום על פטירת אימם  

הרמינה 
קירשנבאום ז"ל 

שלא תדעו עוד צער


