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בלשכת סוכני הביטוח
מתכוננים במרץ לקראת
המשדר המרכזי של ענף
ביטוח החיים והפנסיה
שישודר בשבוע הבא
 ‰סו"ב אייל פז ,יו"ר
הוועדה הפנסיונית בלשכה:
"הציבור עדיין נדרש לליווי
מקצועי של בעל רישיון
בצמתים החשובים" > עמ' 2

מגדירים את פעילות
הסוכן בעולם החדש
"הסוכן האובייקטיבי"

נאמנות הסוכנים

מדד הסולידריות

החל מ־ 2021יהיו הסוכנים חייבים
לגלות בפני הלקוחות כי הם מציעים
מוצרים רק מהחברות עמן הם
עובדים ,ויאסר עליהם לגבות דמי
ביטול פוליסה > עמ' 4

בטור מיוחד מתייחס נשיא
הלשכה לפרסום רווחי חברות
הביטוח ,ומצפה מהן להוקיר את
הסוכנים שעבדו ללא לאות בשנה
המאתגרת שעברנו > עמ' 12

רשות שוק ההון בדקה ומצאה:
מי החברות שהיטיבו עם ציבור
לקוחותיהן בביטוח בתי עסק
נוכח משבר הקורונה?
> עמ' 10
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המשדר המרכזי – ביטוח חיים ופנסיה
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"יש כר נרחב לחדשנות בשילוב קרן פנסיה
וביטוח מנהלים"
בראיון שנערך עם יו"ר הוועדה הפנסיונית מסביר סו"ב אייל פז כי במשדר הפנסיה המרכזי
של הלשכה ,שישודר בשבוע הבא ,יפורסם לראשונה סקר המציג את עמדת הסוכנים כיום מול
תוצאות הסקר שנערך לפני משבר הקורונה ושתוצאותיו טרם פורסמו > רונית מורגנשטרן

ב

כדי שהוא לא יהיה בבעיה של ביטוח
חסר".
היה זלזול בקרנות פנסיה ברירת
מחדל (קרן פנסיה נבחרת) איך הן
נראות היום בשוק?
"הורדת דמי הניהול שהביאו קרנות
ברירת המחדל ,בהחלט יצרו תחרות
חזקה על הלקוח .אנחנו רואים ב־2019
ירידה קטנה בנתח השוק של הקרנות
המסורתיות ,וגידול בנתח השוק של
קרנות ברירת המחדל .יותר ויותר
סוכני ביטוח ובתי סוכן רואים במוצר
קרן פנסיה ברירת מחדל כמוצר שיש
לשים בארגז הכלים .עיקר הבעיה
בפעילות מול מנהלי הקרנות של
המדינה זה השירות והקושי התפעולי".

יום חמישי הבא יתקיים משדר
מרכזי של לשכת סוכני
הביטוח לענף ביטוח החיים
והפנסיה" .זה לא מחליף את הכנס
הפנסיוני הארצי שיתקיים במרץ ,2021
אולי אפילו במתכונתו הרגילה באילת
אם המצב יאפשר ,ואם לא  -אז באופן
מקוון בדומה לכנסים האחרונים" ,מציין
יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה,
סו"ב אייל פז.
במרץ האחרון בוטל ברגע האחרון
הכנס לענף ביטוח החיים והפנסיה של
הלשכה עקב התפרצות נגיף הקורונה.
סקר שביעות הרצון של הסוכנים
מהיצרנים בתחומים אלה לא פורסם.
לדברי סו"ב פז" :במשדר בשבוע הבא
יפורסמו תוצאות הסקר שנערך לפני
משבר הקורונה ושתוצאותיו טרם
בהתייחסו לרפורמות שמקדמת
פורסמו; לראשונה נבצע השוואה בין
הרשות בתחום הפנסיוני ,בהן פנסיה
הסקר ערב הקורונה ,והסקר שהתבצע
 ,2025אומר פז" :בראייה של הסוכנים,
בימים אלה לאחר שיא המשבר ,כך
שנוכל לראות ולהשוות כיצד השפיע סו"ב פז" .גם בשנים הבאות הדגש יהיה על חיסכון בקרנות הפנסיה" | צילום :סטודיו  ,18רוני פרל יכול להיות שמדובר באפשרות לתפעול
אשר תחסוך במשאבים וזמן יקר ,משום
משבר הקורונה על עמדות הסוכנים מול
שהמערכת תאפשר העברת מידע חלקה
השינויים הרגולטוריים במוצר ביטוח המנהלים,
הגופים השונים עמם אנו עובדים".
המשדר יתקיים ב־ 17בדצמבר ,בין השעות ב־ ,2013אנחנו רואים התרחבות משמעותית של מקצה לקצה .גם המערכות הפנים משרדיות של
10:00־ 12:30בבוקר וינחה אותו מגיש הטלוויזיה מוצר קרנות הפנסיה לעומת ביטוחי המנהלים .הסוכן יקושרו באופן יעיל יותר.
"הסוכנים חוששים ובצדק שהרבה אירועים בהם
שרון גל (ערוץ  .)13פרופ' איתן ששינסקי ,פרופסור גם נוכחנו לראות שהגופים המוסדיים דוחפים
לכלכלה מהאונ' העברית בי־ם ,ידבר על הבעיות את הסוכנים להעביר לקוחות שנמצאים בביטוחי מעורב כיום סוכן הביטוח ,יהיו אוטומטיים וייתרו
הקיימות היום במערכת הפנסיונית ,בהן יחס התחלופה מנהלים אל קרנות הפנסיה החדשות .ב־ 2019את הצורך במעורבותו .יחד עם זאת ,המערכת ממש
נרשם גידול של כ־ 22.7%בנכסי הקרנות החדשות לא מחליפה את הסוכן הפנסיוני – דווקא משום
היורד והתאמת גיל הפרישה בדגש על נשים.
כמו כן יתקיים פאנל מקצועי שידון ברפורמות לעומת  ,2018כשבביטוחי מנהלים הגידול הסתכם שהמערכת תונגש לציבור והמעסיקים ,הציבור
הצפויות בתחום החיסכון הפנסיוני וההשלכות שלו בפחות ממחצית .בשנתיים האחרונות אנחנו רואים עדיין נדרש לליווי מקצועי של בעל רישיון
על סוכני הביטוח .את הפאנל ינחה העיתונאי אורי נהירה של הציבור ,כולל של הגופים והסוכנים ,בצמתים החשובים .דוגמא לכך הינה המעבר
לביא (פוליסה) וישתתפו בו גיל פישמן ,משנה לקרנות הפנסיה תוך ניוד צבירות מביטוחי בין מעסיקים שלרוב הוא די מורכב וטומן בחובו
כשלים שהמעסיק לא ירצה לקחת את האחריות.
למנכ"ל 'הפניקס אקסלנס'; עומר דגני ,סמנכ"ל המנהלים".
"בטווח הארוך ,אני מאמין שלקוחות ומעסיקים
איך אתה רואה את השנים הבאות בנושא זה?
שיווק ומכירות 'ילין לפידות'; משה ארנסט ,משנה
"גם בשנים הבאות הדגש יהיה על חיסכון בקרנות יצטרכו לשלם עבור הליווי לבעל הרישיון .אנחנו
למנכ"ל כלל ביטוח ,מנהל חטיבת חיסכון ארוך טווח
בחברה ומנכ"ל 'כלל פנסיה וגמל'; עמית אורון ,הפנסיה ותמשיך להיות זליגה של צבירות בביטוחי כיום בשיח עם הרשות שבקשה לשתף אותנו
משנה למנכ"ל 'מגדל'; סו"ב נגה עקל ,יו"ר מחוז תל מנהלים שינוידו לקרנות הפנסיה .יהיו לכך בבניית המערכת .עדיין רב הנסתר על הגלוי -
השלכות בצורת פיתוח מוצרים משלימים חדשים כשייצא מכרז להפעלת המערכת ,נדע להעביר
אביב והמרכז בלשכה ,שתייצג את הסוכנים.
סביב קרנות הפנסיה .מוצרים שיתעדכנו יחד עם תובנות לגבי מאפייני המערכת".
שינויים בקרן הפנסיה כגון גידול בשכר העובד
הראיון המלא עם סו"ב אייל פז יפורסם במגזין
בראיון שקיימנו עם סו"ב פז לקראת המשדר ,למשל .יש כר נרחב לחדשנות בנושא זה; הסוכנים
טוען יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה" :מאז והגופים ירצו לתת סביבת הגנה טובה יותר ללקוח ,מיוחד שיופק לקראת המשדר.

הסוכן לא יוחלף

מביטוחי המנהלים לקרנות

ביטוח
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שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :מוטי ארבל | עורכת ראשית :מירב לפידות |
כתיבה :רונית מורגנשטרן | מפיק :יאיר ילין | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין :שי שמש,
טל' 7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילום השער :רוני פרל ,סטודיו  | 18צילומי אילוסטרציהshutterstock :

פתוח
לכולם!

12:30-10:00 17.12.2020

סו״ב נוגה עקל
יו״ר מחוז המרכז ,לשכת
סוכני הביטוח בישראל

מר גיל פישמן
משנה למנכ"ל
'הפניקס אקסלנס'

סו"ב ליאור רוזנפלד
נשיא לשכת
סוכני הביטוח בישראל

סו"ב אייל פז
יו"ר הוועדה
לביטוח חיים ופנסיה

פרופ' איתן ששינסקי
מר עומר דגני
פרופ' אמירטוס
סמנכ"ל שיווק ומכירות
המחלקה לכלכלה
'ילין לפידות'
האונ' העברית

מר מוטי ארבל
מנכ"ל לשכת
סוכני הביטוח בישראל

מר משה ארנסט
משנה למנכ"ל,
מנהל חטיבת חסכון
ארוך טווח ומנכ"ל
'כלל פנסיה וגמל'

מר שרון גל
מנחה ומגיש רשת 13

מר עמית אורון
משנה למנכ"ל
'מגדל'

מר אורי לביא פלג
עורך ראשי
מגזין 'פוליסה'

הסקר המרכזי
בתחום ביטוח החיים והפנסיה
לראשונה תופיע השוואה בין  2סקרים של
עמדות הסוכנים מחברות הביטוח
הסקר יציג את עמדת הסוכנים כיום מול
תוצאות סקר שנערך לפני משבר הקורונה
ושתוצאותיו טרם פורסמו

להרשמה ללא עלות לחצו כאן
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רוזנפלד" :אני לא מכיר שוק תחרותי יותר
מהביטוח; אין לנו בעיה עם שקיפות ולכן
החוזר נבנה מתוך מחשבה שגויה"
הממונה על שוק ההון אוסר על סוכני הביטוח לגבות דמי ביטול פוליסה מהלקוח ,ומחייב אותם
לגלות בפני הלקוח כי הם מציעים מוצרים רק מהחברות עמן הם עובדים > רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
ד"ר משה ברקת פרסם חוזר סופי לפיו
החל מראשית השנה הקרובה יחויב סוכן
הביטוח "לגלות למועמדים לביטוח במהלך הליך
הצירוף ,כי עיקר הכנסותיו של סוכן הביטוח הן
מחברות ביטוח מסוימות ,והוא מציע למבוטח
את המוצרים מחברות אלו בלבד ,ולא מתוך כלל
המוצרים הקיימים בשוק הביטוח" .הגילוי אודות
חברות הביטוח עמן עובד הסוכן נדרש גם בהליך
השיווק היזום ,ובעת פתיחת השיחה ,קובע ברקת.
ההנחיה לא תהיה תקפה לביטוח קבוצתי.
על פי החוזר" ,הוראה זו נדרשת לנוכח ניתוח
נתונים שנערך ברשות שוק ההון ביטוח וחיסכון
מהם עלה כי כ־ 85%מסוכני הביטוח עובדים עם
שתי חברות ביטוח לכל היותר ,וכ־ 60%עובדים
עם חברת ביטוח אחת בלבד .נתונים אלו ממחישים
את החיסרון בפרקטיקה הקיימת בכך שסוכן ביטוח
מציע למועמד לביטוח היצע מצומצם של מוצרי
ביטוח ,וזאת בניגוד לדעה הרווחת לפיה רוב
סוכני הביטוח מציעים למבוטחים את המוצרים
המתאימים להם ממכלול החברות והמוצרים
הקיימים בשוק".
בתגובה אומר נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד:
"אין לנו שום בעיה עם שקיפות; בניגוד לנתונים
שמציג הממונה ,אני לא מכיר סוכן שעובד עם
חברה אחת בלבד; הרוב עובדים עם 3־ 4חברות.
החוזר נבנה מתוך מחשבה שגויה; אני לא מכיר
שוק תחרותי וחופשי יותר משוק הביטוח".

הסוף לדמי הביטול?

בנוסף ,אוסר החוזר התניית הליך הצירוף לביטוח
והליך התאמת הצרכים בכך שהמועמד לביטוח
יישאר מבוטח לתקופת ביטוח קצובה או שאינה
קצובה" .בעקבות פניות ציבור שהתקבלו ברשות,
עלה כי סוכני ביטוח מצרפים מבוטחים לביטוחים
שונים ,תוך שמחייבים אותם להישאר מבוטחים
למשך תקופת ביטוח מסוימת .מבוטחים שביקשו
לבטל את הפוליסה במהלך תקופת הביטוח ,נדרשו
לשלם דמי ביטול עבור הפוליסה ,בנימוק כי מדובר
בהחזר הוצאות בגין הייעוץ הראשוני שקיבלו
במועד צירופם לפוליסה .התניית הליך הצירוף
לביטוח ,לרבות הליך התאמת הצרכים עבור מועמד
לביטוח ,מהווה חסם תחרותי שפוגע ביכולת הניוד

רוזנפלד וברקת .עודף שקיפות או עודף רגולציה? | צילומים :באדיבות הלשכה ,אוראל כהן

של המבוטח לפוליסות אחרות שישרתו את צרכיו
בצורה טובה יותר" ,נכתב בחוזר.
על כך עונה נשיא הלשכה" :איני יודע אם מישהו
ברשות שוק ההון ניהל אי פעם עסק עצמאי ,אחרת
היו יודעים שיש עלויות של שיווק ,הפקה ,ליווי
וייעוץ מקצועי; ביטול פוליסה לאחר תקופה
קצרה משאיר את הסוכן עם הוצאות ללא הכנסה.
אי אפשר לתכנן פעילות ארוכת טווח כשהופכים
אותה לקצרת טווח .חייבים לפתור את הנושא –
אולי באמצעות שכר טרחה מהלקוח כבר בעת
הייעוץ".

השוואת פרמיות ופוליסות

החוזר מחייב משווק ביטוח להציג למועמד
לביטוח את תוצאות הליך התאמת הצרכים שערך
עבורו ,כולל השוואת פרמיית הביטוח בין פוליסות
שונות ,השוני בתנאי הפוליסות או השוני בשירות
שיינתן למבוטח בבואו לרכוש פוליסה אחת על
אחרת ,וכל סיבה אחרת בשלה המליץ למבוטח
לרכוש את הפוליסה הספציפית הזו.
על חברת ביטוח או סוכן ביטוח לתעד בכתב
או בדרך אחרת את פעולותיהן מול המועמד
לביטוח והמבוטח בהתאם לחוזר זה ,ובכלל זה
את תוצאות הליך התאמת הצרכים שערכו עבור

המועמד לביטוח .גם בתהליך החלפת פוליסות,
חברת ביטוח או סוכן ביטוח ידרשו להציג למועמד
לביטוח את כל הסיבות שבשלהן המליצו למבוטח
לעבור פוליסה.
נשיא הלשכה מוסיף" :לשכת סוכני הביטוח מצרה
על כך שרשות שוק ההון ,על אף הידברות ראויה
ומקצועית עם הלשכה ,מעמיסה הכבדה רגולטורית
שאין בה דבר וחצי דבר עם שיפור השירות המקצועי
לטובת ציבור המבוטחים במדינת ישראל.
"כבר היום ,במסמך ההנמקה הקיים ,סוכן הביטוח
הפנסיוני מציין את החברות העיקריות עמן הוא
עובד ,ולא הוכח בשום מחקר כי ציון פרט זה מהווה
שיקול שמנחה את ציבור החוסכים הפנסיוניים,
בבחירת המוצר הפנסיוני המתאים להם .לא ניתן
להתעלם מהעובדה שמדובר בניסיון נוסף להכביד
במטרה להוביל ליצירת 'סוכן אובייקטיבי' אלא
הדרך זו אינה ראויה ומתאימה .ציבור המבוטחים
בוחר את סוכן הביטוח ,איש אמונו ,לא לפי סך
העמלות או החברות העיקריות שלו ,אלא על
פי מידת מקצועיותו והתמחותו בביטוח הנדרש
למועמד לביטוח ,והניסיון לזקק את כל צרכיו של
המועמד לביטוח לשאלה מי החברות שמשלמות
את עיקר העמלות לסוכן ,אין להם דבר וחצי דבר
עם שיקולי הלקוח".

למעבר להנחיות ההפקדה >>

נשמח לעמוד לשירותכם
מחלקת ערוצי הפצה *5664

 .1לפי מדד שירות חיסכון פנסיוני לשנת  2019לקרנות הפנסיה ,של רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון המשקף את רמת שירות הלקוחות
בקרנות הפנסיה הניתן להם על ידי הגופים המוסדיים בישראל .אין באמור התחייבות לדירוג דומה בעתיד  .2אין באמור תחליף לייעוץ
ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המותאמים לצורכי הלקוח .בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ,התקנונים הרלוונטיים ותקרת
ההפקדה השנתית לשנת .2020
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הרשות מסדירה הליך יישוב תביעות
בביטוח אובדן כושר עבודה

בחוזר שפרסמה הרשות נכתב כי הליך בירור התביעות אינו מאוזן ומקשה על מימוש זכויות המבוטח ‰
"מיצוי זכויות המבוטח יהיה דומה למודל הקיים בתביעות נכות בקרנות הפנסיה" > רונית מורגנשטרן

ר

שות שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון פרסמה חוזר
"יישוב תביעות אובדן כושר
עבודה" ,שקובע הוראות ליישוב
תביעות בתחום זה .הוראות החוזר
ייכנסו לתוקף ב־ 2במאי ,2021
והן יחולו על תביעות שיתקבלו
לראשונה בחברות ביטוח לאחר
מועד כניסת החוזר לתוקף.
ברשות מסבירים שמטרת ההוראות
להבטיח יישוב תביעות הוגן ,יעיל,
שקוף ומקצועי וזאת ,בין היתר,
באמצעות מודל שיאפשר בירור
אובייקטיבי של תביעות אובדן כושר
עבודה לטובת מיצוי זכויותיו של
המבוטח ,בדומה למודל הקיים כיום
בתביעות נכות בקרנות הפנסיה.
לטענת הרשות ,בביקורות שערכה
על הליך בירור ויישוב תביעות אובדן
כושר עבודה בחברות הביטוח עלה
כי דרך פעולתן של חברות הביטוח
במסגרת הליך בירור תביעות אובדן
כושר עבודה אינו מאוזן ,ומקשה על
מימוש זכויותיו של המבוטח.

מטרת ההוראות להבטיח יישוב תביעות הוגן ויעיל | צילוםshutterstock :

בהתאם למסמכים

בהוראות החוזר מחייבת הרשות את חברת
הביטוח לקבוע ולשלוח לממונה מערכת כללים
לבירור ויישוב תביעות אכ"ע; כמו כן ,החברה

שהליך יישוב התביעה יהיה מהיר וענייני ,חברת
הביטוח לא תעכב או תפסיק את בירור התביעה
בשל אי המצאת מסמכים" :המטרה היא שחברת
הביטוח תקדם את בירור התביעה בהתאם
למסמכים שהתקבלו ,ולא תתעכב עד קבלת כל

נקבע כי כחלק מבירור התביעה יתקיים הליך התייעצות
מסודר ומפורט עם רופא החברה ,הכולל לוח זמנים קצוב.
בנוסף ,מוצע לקבוע כי החלטת רופא החברה תתועד
במסגרת חוות דעת מפורטת ומנומקת
תקבע נהלים לכישורים הנדרשים לתפקיד מיישב
תביעות ואת הליך ההכשרה לתפקיד זה" :היעדר
נהלים כאמור עשוי להוביל לחוסר מקצועיות
והוגנות ביישוב התביעה ,להתמשכות הליכי
בירור התביעה ולחוסר אחידות בין התביעות
שהגישו מבוטחים שונים" ,מסבירים ברשות.
החוזר קובע עוד ,בין היתר ,כי כדי להבטיח

המסמכים מהמבוטח" ,מסבירים ברשות.

התייעצות רפואית

לטענת רשות שוק ההון ,הליך ההתייעצות
שעורכת חברת הביטוח עם רופא החברה ,כחלק
מבירור התביעה באשר למצבו הרפואי ויכולתו
התעסוקתית של המבוטח ,לוקה בחסר ואינו

מתועד כיאות באופן שיש בו כדי
לפגוע בזכותו של המבוטח להשיג על
החלטת החברה בתביעה.
בעקבות כך נקבע כי כחלק מבירור
התביעה יתקיים הליך התייעצות
מסודר ומפורט עם רופא החברה,
הכולל לוח זמנים קצוב .בנוסף,
מוצע לקבוע כי החלטת רופא החברה
תתועד במסגרת חוות דעת מפורטת
ומנומקת אשר אף תצורף להודעת
החברה למבוטח לגבי הכרעתה
בתביעה.
החוזר קובע כי המועד להתייצבות
לבדיקה בפני רופא החברה יהיה
בסמוך למועד הודעת חברת הביטוח
למבוטח על הצורך בבדיקתו
הרפואית ,ולא יאוחר מעשרה ימים
ממועד הפנייה הטלפונית של נציג
החברה למבוטח .בחוזר נקבע גם
מנגנון ערעור ,וזאת בדומה למנגנון
הערעור הקיים כיום בתביעות נכות
בקרנות הפנסיה.

כללי ביצוע חקירה

כחלק מהליך בירור התביעה משתמשת חברת
הביטוח בשירותי חקירה לבדיקת יכולתו
התעסוקתית של המבוטח .בין היתר ,חברת
הביטוח תקבע כללים מנחים לעניין ביצוע חקירה,
במסגרתם ייקבעו ,בין היתר ,גם הקריטריונים או
המצבים המצדיקים ביצוע חקירה כאמור .בנוסף,
במקרה וחברת הביטוח דחתה את תביעת המבוטח
בהסתמך על ממצאי החקירה ,תצרף להחלטתה את
עיקרי ממצאי דוח החקירה ותציין גם את מועד
ביצוע החקירה ,מיקומה וכן תמונה מתוך החקירה
ממנה ניתן יהיה לאמת את זהות המבוטח.
התשלום הראשון לאחר אישור התביעה ישולם
בתוך  15ימים ממועד הודעת חברת הביטוח על
אישור התביעה .יתר התשלומים השוטפים ישולמו
בכל חודש עד ליום התשיעי של אותו חודש ,בגין
החודש הקודם.
החוזר גם קובע הוראות לעניין הצעת פשרה ,בדומה
לקבוע בחוזר יישוב תביעות .נקבע כי חברת ביטוח
לא תציע למבוטח הצעה בלתי סבירה ,לרבות הצעה
שפוגעת במבוטח ביחס למצג העובדתי ולמידע
הרפואי הנמצא בידי החברה במועד הגשת הצעה
הפשרה.
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בית ההשקעות הלמן־אלדובי נמכר
לחברת הפניקס תמורת  275מיליון שקל
המחיר מציין עלייה של כ־ 85%בשוויו של בית ההשקעות מאז הפך לציבורי ב־ > 2017רונית מורגנשטרן

ב

ית ההשקעות הלמן־אלדובי יתמזג לתוך
חברת הפניקס בעסקה הכוללת את מכירת
מלוא הון המניות של בית ההשקעות.
הפניקס גברה על מציעים אחרים שניהלו מו"מ
עם בית ההשקעות ,ובהם קרן השקעות זרה ובית
ההשקעות אלטשולר שחם (שהודיע בשבוע שעבר
על משיכת הצעתו) .מהלמן־אלדובי נמסר כי
ההצעה של הפניקס ,העומדת על  275מיליון שקל,
מהווה זינוק של כ־ 85%בשוויו של בית ההשקעות
מאז הפיכתו לציבורי.
בית ההשקעות הלמן־אלדובי ,בניהולם של
המנכ"ל רמי דרור והיו"ר אורי אלדובי ,נוסד
בשנת  1995וכיום הוא מנהל נכסים בהיקף
של כ־ 70מיליארד שקל עבור כחצי מיליארד
חשבונות לקוחות .את הזינוק בשווי בית ההשקעות
ואת הצעת הפניקס ניתן להסביר ,בין השאר,
בנתונים הכספיים שהופיעו בדוחות שפרסם בית
ההשקעות לאחרונה מהם עולה כי במהלך שנת

תשלום חודשי בסך של  75אלף שקל,
 2020רשם בית ההשקעות זינוק חד
כולל מע"מ.
בכל הפרמטרים.
"בשנת  2017הפך הלמן אלדובי
עסקת המיזוג עם הפניקס,
בית ההשקעות לחברה ציבורית ,ומאז
ככל שתושלם ,תתבצע בדרך
ביצענו שורה של מהלכי השקעה
של מיזוג משולש הופכי באופן
במנועי צמיחה אסטרטגים אשר
שבמועד הקובע החברה תהפוך
הביאו לצמיחה מואצת בכל תחומי
לחברה פרטית בבעלותה המלאה
הפעילות שבאו לידי ביטוי בין השאר
של הפניקס .במסגרת הסכם המיזוג,
הרוכשת התחייבה שבמשך תקופה דרור" .בית ההשקעות בגיוס של למעלה מ־ 180אלף לקוחות
הפך ליעד
אטרקטיבי לפנסיית ברירת המחדל וגידול משמעותי
של  12חודשים ממועד ההשלמה ,היא
לרכישה" | יח"צ
בהכנסות ובשורת הרווח .עובדה זו הפכה
תשמר  70%מהעובדים של חברת הלמן־
אלדובי והחברות הבנות שלה .בהפניקס מעריכים את בית ההשקעות ליעד אטרקטיבי לרכישה ,הליך
שהגיע לשיאו בחודשים האחרונים כאשר המחיר
כי השלמת העסקה תהיה בתוך 4־ 6חודשים.
הפניקס מציינת כי סיכמה עקרונית עם אורי הנוכחי משקף קרוב להכפלת שווי בית ההשקעות
אלדובי ועם רמי דרור שישמשו כיועצים לתקופה מאז הפך לציבורי" ,אמר דרור.
על פי הדיווח לבורסה ,בכוונת החברה לזמן
של  30חודשים ממועד השלמת העסקה בהיקף
של לפחות  75%מזמנו של כל אחד מהם .תמורת אסיפת בעלי המניות אשר על סדר יומה אישור
שירותי הייעוץ ישולם לכל אחד מהיועצים התקשרות בעסקת הרכישה.

לא יוצאים לחו״ל בתקופת המגיפה
בלי כיסוי מקיף להוצאות מגיפה!
בתקופה זו ,חשוב שהלקוחות שלך יטוסו לחו”ל עם הרחבה להוצאות מגיפה.
הרחבה זו תעניק להם את הכיסוי המקיף ביותר בתקופת מגיפה:
כיסוי לביטול נסיעה עקב
הדבקות בנגיף

כיסוי לביטול נסיעה עקב
סירוב העלאה לטיסה

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

כיסוי להארכת שהיה עקב
כניסה לבידוד

תשלום להוצאות בידוד באמצעות
כרטיס הPassportCard-

שירותי רפואה מרחוק ,בלי
לצאת מהמלון – באמצעות רופאים
ישראלים ומקומיים

לפרטים מלאים על כל מדינות היעד – מרכז המידע לנוסע של  PassportCardעומד לשירותך.
ניתן לרכוש את פוליסת ביטוח הנסיעות של  PassportCardעד  30ימים לפני מועד היציאה מישראל לחו״ל .להפעלת הפוליסה יש להתקשר למוקד  .PassportCardיש להודיע
למוקד שירות הלקוחות על כל שינוי במצב הרפואי טרם היציאה לחו״ל .באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי  2014בע"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

עולם הבריאות בשיתוף בית החולים אסותא מציגים:

עולם הרפואה מתאפיין בחידושים והתפתחויות טכנולוגיות מהירות.
לצד אלה ,עובר תחום ביטוחי הבריאות רפורמות רבות ולאחרונה אף הכריז הממונה
על רשות שוק ההון על כוונת הרשות לבצע שורה של שינויים נוספים שישפיעו עוד יותר
על הענף כולו ועל עבודתם ,מקומם ,חשיבותם של סוכני הביטוח והדרישות המקצועיות מהם.
המשמעות היא שהיום יותר מתמיד ,נדרשים סוכני הביטוח ללמוד ,להעמיק ולרכוש ידע הכרחי
על המתרחש בתחום ,להתקדם ולהתאים את עצמם למציאות החדשה,
על מנת להמשיך ולעסוק בתחום חשוב ודינמי זה בצורה נכונה ומקצועית.
הקורס יתקיים במתכונת און ליין ייחודית ונוחה במפגשי זום ,כך שהוא מתאים לכל אחד
בין אם נמצאים בצפון או הדרום ,המרכז או בפריפריה.
בלי פקקי תנועה ,בלי לצאת מהבית.

יום שני
11.01.2021

מידי יום שני
13:30-09:00

אצלכם בבית או במשרד
קורס דיגיטלי  -מפגשי זום

לפרטים נוספים והרשמה לחצ/י כאן
אין הקורס הזה נכלל במסגרת מרכז הכשרה למקצועות הביטוח
זוהי מודעת פרסום באחריות חברת עולם הבריאות בשבילך בע"מ
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מדד הסולידריות במשבר הקורונה :מי
הצטיינה בתחום ביטוח בתי העסק?

רשות שוק ההון חושפת אלו חברות באו לקראת בתי העסקים במשבר הקורונה  ‰הממונה ברקת:
"הגברת השקיפות הינה ערך חשוב בעייני" > רונית מורגנשטרן

ל

אחר שפרסמה ביולי האחרון את
מדד הסולידריות של חברות
הביטוח עם מבוטחיהן בתחום
ביטוחי הרכב ,מפרסמת הרשות את דירוג
חברות הביטוח שפעלו להיטיב עם ציבור
לקוחותיהן בביטוח בתי עסק ,וזאת בהמשך
להקלות השונות שפרסמה רשות שוק
ההון לטובת ציבור המבוטחים נוכח משבר
הקורונה.
הרשות הורתה לחברות הביטוח לדווח על
כל פעולותיהן לטובת ציבור המבוטחים
בתחום זה ,ריכזה  14פעולות שונות
שננקטו לטובת המבוטחים ,ודירגה את
חברות הביטוח השירותיות ביותר .המדד
כולל  11חברות ביטוח הפעילות בענף בתי
עסק ,חברות ביטוח שפעילותן בענף זה
זניחה לא נכללו במדד.
ענף ביטוח בתי עסק מהווה כ־ 10%מנתח
שוק הביטוח הכללי .סך הפרמיות ששילמו
המבוטחים עומד על כ־ 2.2מיליארד שקל

בשנת .2019

ארבע קטגוריות

הרשות בחנה מספר פעולות שמיטיבות
עם ציבור המבוטחים לפי ארבע קטגוריות
שונות :הטבות כלכליות למבוטחים; הטבות
כלכליות בעסקאות חדשות; הטבות בתנאי
הביטוח; הנגשת המידע והדרכה למבוטחים.
אופן הדירוג של הרשות בוצע כך שכל
פעולה לטובת מבוטחים בקרב חברות
הביטוח קיבלה ניקוד ,כמו כן החליטה
הרשות על מתן בונוס לחברות שפרסמו
את ההטבות הייעודיות בכלי התקשורת
ובאתר החברה וכן לחברות שהעבירו הנחיה
רוחבית פנים ארגונית מחייבת .ניקוד זה
הביא למתן ציון המשקף את היקף הפעולות
החיוביות שביצעה כל חברת ביטוח .בין
הפעולות שנבחנו וקיבלו ניקוד במסגרת
מדד הסולידריות  -מתן החזר כספי
לציבור המבוטחים ,הנחה למבוטח

מקור :רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון

אם הסוכן לא מגיע ללויידס

לויידס מגיע לסוכן!

הנגשת פתרונות מחוץ לקופסא בתחום החבויות
לפרטים נוספים

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

שלא יעקצו
אתכם...

FAMILY
ביטוח למשפחה המגן מפני הסכנות ברשת
ביטוח סייבר של כלל מעניק מוקד שירות  ,24/7שיפוי כספי ,החזרי הוצאות בגין
שירותי ייעוץ של מומחי סייבר ,ייעוץ פסיכולוגי ופסיכיאטרי ,ייעוץ משפטי ועוד.

שיימינג ,הטרדות
ובריונות ברשת

מחיקה ונעילת תמונות
גניבת זהות
וקבצים דיגיטליים
ושימוש בפרטים
ודרישות כופר
אישיים

פישינג ,הונאה,
התחזות והוצאת
כספים במרמה ברשת

גניבת כספים
מחשבון אונליין
או ארנק דיגיטלי

לצפייה בסרט > >
ועכשיו בהטבה בלעדית רק ב ₪ 25-לחודש לכל המשפחה ,בהזנת קוד קופון CLAL 25

לפרטים פנה לחתם כלל ביטוח במרחב שלך

בכפוף לתנאי החברה והפוליסה | כלל חברה לביטוח בע"מ
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שנדרש בבידוד לתקופת הבידוד אשר
הביא להקפאת הפעילות העסקית ,גם
במקרה של דיווח בדיעבד על הבידוד ,הגדלת
הנחות במועד חידוש הפוליסה ,מתן אפשרות
הקפאה וצמצום כיסויים של הפוליסה וגמישות
מול צרכי בית העסק המשתנים ,מתן הדרכה
למבוטחים בנושא הגשת תביעות ופרמטרים
נוספים.
בסיום ההליך כל חברת ביטוח קיבלה ציון שנע
בין  0ל־.8.3
מתוצאות הדירוג עולה כי מגדל נמצאת במקום
הראשון עם ציון של  8.1ואחריה כלל ביטוח עם
ציון של  .7.9במקום האחרון נמצאת שירביט,
שעלתה לכותרות בשבוע האחרון עקב מתקפת
הסייבר עליה .במקום הלפני אחרון נמצאת מנורה
מבטחים עם ציון של .5.7

טור אישי

|  10בדצמבר 2020

חדר מצב ייעודי

עוד נמסר ,כי נוכח השלכותיו הלא פשוטות של
משבר הקורונה והסגרים שהוטלו על האזרחים
פחתה הפעילות העסקית בחלק ניכר מהתחומים
במשק באופן ניכר .בשל כך ,רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון הקימה חדר מצב ייעודי לטובת
הטיפול בפניות הציבור והביאה לידיעת הציבור

ברקת" :חברות שקיבלו ציון
נמוך במדד השירות שהתפרסם
ביולי שיפרו את התנהלותן
והעניקו הטבות לבתי העסקים
בצל משבר הקורונה"

בפרסומים שונים בתקשורת ,באמצעות דף ייעודי
של שאלות ותשובות באתר האינטרנט של הרשות
המיועד למשבר הקורונה.
"הגברת השקיפות לגבי אופן התנהלותן של
החברות לטובת ציבור המבוטחים הינה ערך חשוב
בעיניי המייצר עידוד תחרות ותמריץ לחברות
להשתפר בשירות הניתן לציבור .כראיה ,חברות
שקיבלו ציון נמוך במדד השירות שהתפרסם
ביולי שיפרו את התנהלותן והעניקו הטבות
לבתי העסקים בצל משבר הקורונה .רשות שוק
ההון בהובלתי תמשיך לדאוג לציבור המבוטחים
ולפעול הן להנגשת מידע ושקיפות מצד החברות
והן לשמירה ומיצוי זכויות המבוטחים ,לצד עידוד
החברות להפגנת סולידריות בעתות משבר" ,אמר
ד"ר משה ברקת ,הממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון.

|

נאמנות הסוכנים  -הסיבה
הרביעית לרווחי חברות הביטוח
בטור מיוחד מסביר נשיא הלשכה כי לחברות הביטוח אסור לשכוח שסוכני הביטוח עבדו
סביב השעון לאורך כל משבר הקורונה ,ובזכות נאמנותם הוצגו שורות הרווח המרשימות
שלהן בשנה האחרונה > סו"ב ליאור רוזנפלד

ח

צילום :גיא קרן

ברות הביטוח פרסמו בשבוע שעבר
את התוצאות העסקיות שלהם
לרבעון השלישי לשנת  2020מהן
עולה תמונה אחידה של רווחים מכובדים ,ועל
כך יש לברך .אין חולק על כך כי הכלכלה
הישראלית בכלל ,ושוק הביטוח הנכלל בה,
חייבים לצמוח לטובת כלל אזרחי ישראל,
ורווח מניע כלכלה.
שורות הרווח המרשימות בשנת  - 2020שנת
משבר עולמי ,כלכלי ובריאותי ,לא הגיעה
יש מאין ושותפים לה ,כמו בכל שולחן יציב
עם ארבע רגליים ,ארבעה גורמים עיקריים:
הראשון  -הצמיחה בשוק ההון  -התשואות
המרשימות בבורסה וההשקעות הנכונות
מניבות רווחים; השני  -הוצאת מאות עובדים
לחל"ת והפסקת תשלום משכורות ותנאים
סוציאליים ,והחזרתם אחרי מספר חודשים
תוך קבלת מענק ממשלתי; השלישי  -קיטון
משמעותי בהגשת תביעות גוף ורכוש בכל
ענפי הביטוח לאורך חודשים רבים כתוצאה
מהסגר והגבלות התנועה.
אך קיימת גם סיבה רביעית ,והיא החשובה
מכולן ,נאמנות הסוכנים .כאשר עובדי
החברות ישבו בבית עבדו סוכני הביטוח סביב

כאשר עובדי החברות ישבו
בבית עבדו סוכני הביטוח
סביב השעון תוך סיכון
עצמי ודאגו לחדש פוליסות,
למנוע ביטולים ,לסכל
הקטנת סכומים ,לעצור
פדיונות ,להשאיר לקוחות
בכיסוי מלא ולהעביר
כספים ליצרנים כאילו אין
כאן כל משבר
השעון תוך סיכון עצמי ודאגו לחדש פוליסות,
למנוע ביטולים ,לסכל הקטנת סכומים,
לעצור פדיונות ,להשאיר לקוחות בכיסוי מלא
ולהעביר כספים ליצרנים כאילו אין כאן כל
משבר.
את הסיבה הרביעית לשורת הרווח אסור לאף
אחד בחברות הביטוח לשכוח .לא רק שאסור,

אלא זה צריך לעמוד תמידית לנגד עיניהן,
להיאמר מעל כל במה ומול כל פודיום ולציין
זאת בכל חוזר חברה ומנכ"ל ,אך ובעיקר
לתרגם הערכה זאת למעשים בדמות הקטנת
הפגיעה בסוכנים ,צמצום המכירה הישירה,
הפסקת פנייה ישירה למבוטח ,מזעור ההנחה
עד כדי ביטולה ,כן זאת שעל חשבון העמלה,
וצעדים נוספים.

איננו לקוחות שבויים

יהיו שיגידו שהסוכנים רצו להתפרנס ,יהיו
שיוסיפו שאיזו ברירה היתה לסוכנים ,שהרי
בלי יצרנים אין סחורה למכור ,ואני טוען
שהסיבה הרביעית לרווחי החברות אינה
צריכה להיות מובנת מאליה .גם לא אצל אף
בעלי תפקיד בהנהלות היצרנים.
סוכני הביטוח אינם לקוחות שבויים אצל
אף יצרן ואינם מונחים בכיסו של איש .זכות
הבחירה נתונה בידם למול אלו שיידעו להוקיר
ולהעריך את פועלם של סוכני הביטוח אשר
פעלו ללא לאות במהלך שנת  ,2020ואני
מצפה כי חברות הביטוח יהיו שם בשביל
כל סוכנת וסוכן בשיתוף פעולה עסקי ראוי
ומכבד בדיוק כפי שאנחנו היינו שם בשבילן.

נצלו את התקרה!
נצלו את תקרות ההפקדה
בקופת הגמל להשקעה
ובקרן ההשתלמות של לקוחותיכם
בהפניקס אקסלנס פנסיה וגמל
להטבות מס שאסור לפספס
פרטים אצל מנהלי המכירות

פנסיה וגמל
האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או לייעוץ מס אישי בידי בעל רישיון עפ"י הדין ,המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם.האמור כפוף להוראות
הדין ,הרגולציה ותקנוני קופות הגמל כפי שיהיו מעת לעת .אין באמור כדי להוות אישור ו/או הבטחה כלשהי לקבלת הטבות מס אשר ייקבעו אך ורק על ידי רשויות המס .ניצול
תקרת הפקדה לשנת המס  2020הוא עד ליום  ,31.12.20כפוף לתקרות ההפקדה לשנת המס  .2020הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ.
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האוצר :תקרת דמי הניהול למקבלי
קצבאות לא תעלה על  0.3%בשנה

כך מוצע בטיוטת תקנות שפרסם השבוע משרד האוצר  ‰השר כץ" :רוב מקבלי קצבאות עדיין
משלמים את דמי הניהול המקסימליים" > רונית מורגנשטרן

ת
צילום :ששון תירם ,ויקיפדיה

קרת דמי הניהול למקבלי קצבאות
בפוליסות ביטוח ,קרן פנסיה מקיפה
או כללית לא תעלה על  0.3%לשנה,
בדומה לשיעור שנקבע על ידי הממונה על שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון בהליך התחרותי לבחירת קרן
ברירת מחדל .כך מוצע בטיוטת תקנות שפרסם
השבוע משרד האוצר.
שר האוצר ישראל כץ שחתום על הטיוטה מסביר
כי "בעקבות רפורמות רגולטוריות שנעשו בשוק
החיסכון הפנסיוני בשנים האחרונות שהביאו
להגברת התחרות בשוק ,אנו עדים לירידה
משמעותית בשיעור דמי הניהול הממוצעים
המשולמים בפועל על ידי העמיתים במהלך
תקופת החיסכון ,כך שבפועל מרבית העמיתים
אינם משלמים את דמי הניהול המקסימליים
הקבועים בתקנות .עם זאת ,שינוי זה אינו בא
לידי ביטוי באופן משמעותי גם בדמי הניהול

השר כץ" .מרבית העמיתים אינם משלמים את דמי הניהול
המקסימליים"

המשולמים על ידי מקבלי קצבאות ,שרובם עדיין
משלמים את דמי הניהול המקסימליים ,וזאת בין

LIVE

לכל דבר שרק תצטרכו ,מעכשיו אנחנו
זמינים עבורכם גם בוואטסאפ
לערוץ ה WhatsApp-לחצו כאן >>

השאר בשל היעדר אפשרות ,נכון להיום ,לניוד
פנסיונרים בין הגופים המוסדיים החל מרגע קבלת
הקצבה".
עוד מוסבר בטיוטת התקנות כי "במסגרת
החיסכון הפנסיוני ארוך הטווח ,נצברות הפקדות
העמיתים במשך עשרות שנים ,עד להגעתם
לגיל קצבה .לאורך תקופת החיסכון דמי הניהול
נגבים מתוך היתרה הצבורה ומתוך התשלומים
המועברים לקרן בשל כל עמית בשיעור שאינו
עולה על התקרה הקבועה בתקנות .לעומת זאת,
דמי הניהול עבור מקבלי הקצבה נגבים מתוך
כלל הנכסים העומדים כנגד התחייבויות הקרן
לכלל מקבלי הקצבה ,וזאת בהתאם לגובה תקרת
דמי הניהול הקבועה בתקנות .לגובה דמי הניהול
בתקופת קבלת הקצבה קיימת השפעה על גובה
קצבתו של הפנסיונר ,וככל שדמי הניהול נמוכים
יותר ,כך תהיה קצבתו גבוהה יותר".

מאמר מקצועי
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אפקט שירביט :כך תפעלו על מנת לצמצם
את הסבירות לאירוע סייבר בארגונכם
> איציק זילברברג

ב

ראשית חודש דצמבר דיווחו רשות שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון ,יחד עם מערך הסייבר
הלאומי ,כי מתקיים אירוע של דלף מידע
שמקורו בחברת הביטוח שירביט .למעט הגורמים
המעורבים בטיפול באירוע ,איש אינו יודע מה בדיוק
התרחש במערכות המידע של שירביט ,וגם אני לא
מתיימר לדעת כיצד בדיוק התרחשה המתקפה
או מי עומד מאחוריה .בכל זאת אנסה לתאר את
השתלשלות האירועים שפורסמו בתקשורת ,ולחלוק
מספר המלצות שתוכלנה אולי לשרת את הקוראים.
יום לפני הדיווח על האירוע נפתח ערוץ טלגרם
על ידי קבוצה המכונה  ,Black Shadowובו טענה
הקבוצה כי פרצה למערכות המידע של שירביט,
והציגה דוגמאות למידע אשר היא מחזיקה ברשותה.
בנוסף הזמינה כתבים לפנות אליה דרך פרופיל
הטלגרם שלה .בניגוד למרבית אירועי הסייבר,
המטופלים מתחת לרדאר על ידי הארגון המותקף,
התוקפים במקרה זה חשפו בעצמם את האירוע
לציבור הרחב ,וניהלו את דרישות הכופר שלהם
(ביטקוין בשווי של כמיליון דולר) באופן גלוי .אם
שירביט לא תשלם ,איימו התוקפים לפרסם את
המידע שבידם בשלבים ,ולהכפיל את דרישת הכופר

וידוא כי כלל מערכות המחשב נתמכות על
המקורית כל  24שעות.
ידי היצרן וכי מבוצעים עדכוני אבטחה
שירביט סרבה לשלם את הכופר,
ומערכת הפעלה באופן סדיר; התקנת
ומידע רגיש שהוחזק ברשות הקבוצה
מערכות הגנה על גבי המחשבים;
אכן פורסם בערוץ הטלגרם .בין היתר
ביצוע מבדקי חוסן (דימוי של תקיפת
פורסמו מסמכים רפואיים ,מסמכי
האקרים) וסקרי סיכונים למערכות
ביטוח ,תעודות זהות ,תעודות חוגר,
הארגון ,על מנת למצוא פרצות ופערים
צילומי כרטיסי אשראי ועוד.
זילברברג |
טכנולוגיים; ניהול אבטחת מידע בעזרת
השאלה העיקרית שנשאלתי בימים
האחרונים היא ,מה יכולים לקוחות צילום :באדיבות המצולם מומחה שיתווה יחד עם הנהלת החברה
שירביט לעשות במקרה הזה? לצערי ,התשובה והגורמים הטכנולוגיים את המדיניות והבקרות
כואבת .מרגע שהמידע נחשף אין להשיב את הגלגל .הנדרשות; גיבוש תוכנית המשכיות עסקית בהובלת
אחת הדאגות העיקריות שצפו כתוצאה מהדליפה ,גורמי הנהלה בכירים הכוללת תגובה למקרים של
היא שתאריך ההנפקה של תעודת הזהות משמש אירועי סייבר משמעותיים אשר עשויים לפגוע
כאמצעי אימות בעת יצירת קשר מול הרשויות .אם בפעילות הארגון.
ארגונים חייבים להבין כי אירועי אבטחת מידע
כך ,נשאלתי ,האם יש למהר ולהחליף את תעודת
הזהות? התשובה שלי היא שאין צורך למהר .לו וסייבר הפכו לעניין שבשגרה ,וכי יש להתייחס
בעלי כל התעודות שזלגו יחליפו מחר את תעודת לאבטחת מידע כחלק מהתהליך העסקי של הארגון.
הזהות שלהם ,האקרים ידעו ממילא מה טווח תאריכי אני ממליץ לכולנו להיות ערוכים ,ויפה שעה אחת
ההנפקה של התעודות שנחשפו ,ולאחר מספר קודם.
ניסיונות יוכלו למצוא את התאריך החדש.
בכל זאת ניתן לפעול בכמה מישורים על מנת הכותב הינו יועץ בחברת ,One Security
לצמצם את הסבירות שאירוע כזה יתרחש בארגונכם :מרצה אבטחת מידע וסייבר

סוכן ביטוח צעיר? נמצא בתחילת הדרך?
התמקד בהגדלת תיק לקוחות המשרד ותשאיר לנו את עבודת הטיפול בתביעות!
 8סניפים
בפריסה ארצית

מערכת אונליין
לצפייה ובקרה
מערך
הסדרי צד ג'
התייעלות
וחסכון משמעותי
בהוצאות השוטפות

לפרטים נוספים והצטרפות לשירות -
אופיר חצבני | סמנכ"ל מכירות ופיתוח עיסקי

ניהול
תביעות
צד ג'

052-6366154

ofirha@drpz.co.il

סיוע בתביעה
משפטית
טיפול בתביעות
מול חברות
ליסינג/השכרה
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מציאות חדשה בצל הקורונה :סוכני
הביטוח הם גם מנהלי משברים
יו"ר ועדת הסוכנים הצעירים בלשכה מסבירה כיצד להתמודד עם האתגרים השיווקיים בעת המשבר,
ומדוע חשוב לנצל את הזמן שהתפנה בכדי להפוך לאנשי מקצוע טובים יותר > סו"ב לילך מטרני

ה

קורונה יצרה לכולנו מציאות חדשה ,רוב
הפגישות עם הלקוחות נכנסו לפורמט
של זום ,רבים מבין הלקוחות או הלקוחות
הפוטנציאליים שלנו עסוקים יותר בלהתמודד
עם המשבר הנוכחי מאשר בלבטח משבר עתידי
ואנחנו צריכים להגדיר את עצמנו מחדש .נקודת
המוצא היא שאנחנו צריכים להבין שלפני שאנחנו
סוכני ביטוח אנחנו מנהלי משברים.
סוכנים רבים שאני משוחחת איתם מספרים לי
על האתגר השיווקי בתקופה הנוכחית ,ואני כל
כך מבינה אותם .אני מכירה טוב מאוד את הברק
בעיניים של "הרצון לשווק" אבל מה עוד אפשר
לעשות כשהמציאות מבקשת מאתנו ללמוד
להתנהל שונה ממה שאנחנו רגילים? דווקא
בקורונה אנחנו מקבלים הזדמנות להיבחן מחדש
בעיני הלקוחות שלנו ,וכעת יותר מתמיד עלינו
להוכיח להם שאנחנו מנהלי משברים מצוינים.
אז מה בכל זאת אפשר לעשות כשמגיעים
לפרקטיקה? את התקופה הנוכחית המשלבת
בין אתגר הקורונה לסוף השנה מומלץ לנתב
לשיחות שימור בסגנון "מה נשמע" .בפועל זה
אומר שעלינו לערוך רשימת לקוחות מעודכנת
ומסודרת ,ומדי יום ליצור קשר עם הלקוחות
ולשאול לשלומם .זו ההזדמנות שלנו להכיר
אותם טוב יותר ,להיות עבורם אוזן קשבת
ולבצע איתם חשיבה משותפת על פתרון אתגרים
בחייהם ,גם אלו שלא קשורים ישירות לביטוח.
אם למשל לקוח משתף אותנו באתגר כלכלי
שיש לו ,זו ההזדמנות שלנו לחשוב איתו בקול רם

כיצד לחסוך בהוצאות הבית ,העסק ואפילו לחבר
לו ספקים משתלמים יותר ממאגר הנטוורקינג
שלנו .באשר לסוף השנה ולמרות שאנחנו לא
רואי חשבון ,מומלץ להזכיר ללקוחות אילו
שירותים ומוצרים מוכרים במס הכנסה ,ולוודא
יחד איתם שהם עושים את כל המאמצים על מנת
לשלם פחות .דבר נוסף שניתן לעשות על מנת
להטיב את תחושת האמון של הלקוח בנו הוא
לעבור איתו ביוזמתנו על התיק הביטוחי ולשקף
לו שהוא אכן משקיע במוצרים רלוונטיים
ומדויקים עבורו ושאכן אין לו כפל ביטוחי.

זמן להתמקצעות
המציאות החדשה יצרה לנו ללא ספק גם לא
מעט זמן פנוי ,אותו זמן שנחסך על פגישות או
נסיעות .כאן זו הזדמנות מיוחדת עבורנו לרכוש
עוד ידע ,להתמקצע ולנצל את כל הכנסים
והאירועים הדיגיטליים שלשכת סוכני הביטוח
בישראל מציעה לנו .אפשר להרחיב את הידע
שלנו בתחום הביטוח ,לרכוש מיומנויות חדשות
ואפילו לשפר את יחסי הידידות שלנו עם השיווק
הדיגיטלי ,כי כל יום שעובר בלי שלמדנו משהו
חדש  -מבוזבז.
בניגוד למה שסוכנים רבים בתחילת הדרך
חושבים ,המונח פיתוח עסקי מתייחס לא רק
לעבודת שיווק ומכירות אגרסיבית אלא גם
למחקר ופיתוח .אז אם נוצר לכם זמן פנוי בתקופה
האחרונה נצלו אותו לנתח את העסק שלכם,

לחשיבה מה וכיצד הייתם משפרים אותו על מנת
שיהיה רווחי ומקצועי יותר מרמת הגדרת הלקוח
המדויק עבורכם ,דרך בדיקת איכות השירות
שלכם ועד קביעת מטרות ויעדים לשנת .2021

פיתוח עסקי

באשר לפיתוח העסקי שלנו ולהרחבת
הסוכנות ,טבעי שלצד שימור הלקוחות נרצה
לקחת את הסוכנות כמה צעדים קדימה ,אך טבעי
לא פחות שבמיוחד בתקופה זו תקציב השיווק
שלנו יהיה "רזה" יותר .לכן הדבר הטוב ביותר
שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו זה להרחיב את
מעגל הנטוורקינג ,ככל שיותר אנשים יכירו
אותנו ואת העשייה שלנו הסטטיסטיקה תגדיל
את הסיכויים שלקוחות חדשים יפנו אלינו ולכן
אני ממליצה לפנות מדי יום לשלושה עצמאים
חדשים שלא מכירים אתכם ולהציע להם שיחת
היכרות אחד על אחד .אלו יכולים להיות סוכנים
שהכרתם ועוסקים בתחומים אחרים (משלימים),
עצמאים מקהילות פייסבוק ,קבוצות נטוורקינג
של ארגונים ועוד .בדרך זו יכירו אותנו בסביבות
 90אנשים מדי חודש וכ־ 1,000בשנה.
ולסיום ,אין ספק שמהקורונה נצא מחוזקים
ו"מבוטחים" למצבים משתנים .השנה הזאת ללא
ספק גרמה לנו להעריך מחדש את המקצוע הנדיר
שבחרנו לעסוק בו.

הכותבת היא יו"ר ועדת סוכנים צעירים בלשכת
סוכני הביטוח

נשיא הלשכה ויו"ר הוועדה לביטוח כללי נפגשו עם שר
האוצר ומנכ"ל משרדו
הפגישה ,בהשתתפות סוכני הביטוח יעקב סוויסה ועופר אלקבץ ,סייעה להתקדמות ההתנהלות מול רשות שוק ההון

ב

פגישה שהתקיימה אמש (ד') במשרד
האוצר בירושלים בין השר ישראל כץ,
מ"מ מנכ"ל משרדו ערן יעקב וסגן הממונה על
רשות שוק ההון אוהד מעודי לבין נשיא הלשכה
סו"ב ליאור רוזנפלד ,יו"ר הוועדה לביטוח כללי
ישראל גרטי וסוכני הביטוח עופר אלקבץ
ויעקב סוויסה סוכם על קידום ההתנהלות

מול רשות שוק ההון בנושאים שונים הנוגעים
להיבטי רגולציה עתידיים.
בפגישה שהתנהלה ברוח טובה קיבלו השר
כץ ומ"מ מנכ"ל משרדו סקירה על עולמם של
סוכני הביטוח ,תוך דגש על התנהלות תחת
משבר קורונה ,שוק תחרותי משתנה והסכנות
והאתגרים העומדים לפתחם של הסוכנים.

נשיא הלשכה" :ידינו מושטת לשלום
ולשיתוף פעולה עם הרשות ,לכולנו מטרה
אחת והיא טובת הציבור שלא אמורה לפגוע
גם בעצמאות הסוכנים מעמדם ופרנסתם.
אני מודה לשר ולמנכ"ל משרדו על שהתפנו
להאזין בקשב רב לסוגיות הבוערות בענף
הסוכנים".
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נהג נקוב בפוליסה
מה שזול עולה ביוקר – צמצום רשימת הנהגים הנקובים בפוליסה חייבת
להתבצע רק אם מבינים את משמעות האחריות > עו״ד עדי בן אברהם

ב

ואו נדבר על פוליסת "ביטוח מקיף"
לרכב .פוליסה אשר תכליתה לתת
הגנה ,ככל שיגרם נזק לרכב ,בכפוף
לתנאי הפוליסה וחריגיה.
במסגרת רכישת הכיסוי רשאי המבוטח לבחור
את זהות הנוהגים ברכב ,ולדבר יש השלכה על
עלות הפרמיות הנדרשות לתשלום .בין היתר,
יכול המבוטח לקבוע את זהות הנוהגים ברכב
על פי גיל הנהגים או על פי נהגים ספציפיים.
השבוע אבקש לספר על המשמעות של נהג נקוב.
מבוטח רכש לעצמו פוליסת ביטוח מקיף לרכבו
כאשר הוא הנהג הנקוב היחיד הרשאי לנהוג
ברכב .בעת שהרכב היה בעצירה מוחלטת ,ביקש
המבוטח מאביו שיבדוק תקלה בחלון הרכב .כאשר
ביקש אביו של המבוטח לצאת ,הוא פתח את דלת
הרכב המבוטח ורכב אחר התנגש בדלת .בעל
הרכב האחר הגיש תביעה כנגד המבוטח ואביו על
הנזק שנגרם לו עקב הרשלנות בפתיחת הדלת.
עוד טען בעל הרכב האחר כי רכב המבוטח חנה
במקום אסור.

דלת שנפתחה

צילום ראש :גיא קרן

אביו של המבוטח העיד כי בנו הוא בעל הרכב
ובעל הפוליסה ,וכי הוא מודע לכך שלבנו יש
פוליסה עם שם נהג נקוב אלא שהוא כלל לא
נהג ברכב במועד התאונה .עוד הוסיף אביו של
המבוטח כי בנו הגיע לביתם ,החנה את הרכב
במקום המיועד לחניה וביקש ממנו לבדוק את חלון
הדלת אשר מרעיש בטרם הוא יוצא לעבודתו .הוא
ניגש לבחון את התקלה ,לקח את מפתח הרכב,
פתח את הדלת והותיר אותה פתוחה אלא שאז
הגיע רכב התובע ופגע בדלת .לטענתו ,כאשר
שאל את הנהגת התובעת מדוע פגעה ברכב טענה
הנהגת כי היא סטתה ימינה על מנת לברוח מרכב
שהגיע מולה.
לאחר ששמע את כלל העדויות קבע בית
המשפט כי עדותו של אבי המבוטח אינה מהימנה
בעיניו ,הן ביחס לקרות התאונה והן ביחס ליציאה
מהרכב לאחר סיום הנהיגה בו .יתרה מכך הוסיף
בית המשפט כי גם בעדות למול סוכן הביטוח,
לאחר התאונה ,לא ציין אביו של המבוטח את
התיאור שהוא ציין בדבר דלת הנהג הפתוחה
בעת התאונה .עוד מוסיף בית המשפט כי גם עיון
בתמונות מהאירוע מתיישב יותר עם העובדה כי
הדלת נפתחה ולא היתה פתוחה.
בית המשפט מציין כי התאונה אירעה כאשר
הרכב עמד בצד הכביש ולא בחניה מסודרת,
והדלת נפתחה בפתאומיות כאשר הרכב התובע
חלף לידו ,בלי לבדוק אם הכביש פנוי.

הדלת נפתחה בפתאומיות כאשר הרכב התובע חלף | צילוםshutterstock :

המבוטח טען כי אין מקום לטענות חברת
הביטוח ויש להעניק לו כיסוי ביטוחי לנזקים
הנטענים עקב התאונה ,על פי הפוליסה ,אלא
שבית המשפט לא מקבל את עדותם של המבוטח
ואביו לנוכח גרסתם העומדת בסתירה להודעה על
התאונה ,כפי שמסר המבוטח לחברת הביטוח ,קל
וחומר ,כאשר גם במועד הדיווח לא נמסר כי הרכב
היה בעמידה ולא בנסיעה ,וסוכן הביטוח לא זומן
לעדות על מנת להוכיח את טענותיהם.

הלכת פיקאלי

ביחס לטענת המבוטח כי יש להחיל על המקרה
את הלכת בית המשפט העליון בפרשת פיקאלי,
הקובעת כי חברת הביטוח ,בנסיבות מסוימות,

מוצע לוודא מול המבוטחים
את מהות הכיסוי הנרכש
בדגש על פוליסת המקיף
 זהות הנוהגים ברכב וותקהנהיגה הנדרש ,קל וחומר
כאשר המבוטח מבקש
לצמצם את תחולת הנוהגים

תפצה את המבוטח באופן יחסי על נזקיו  -דוחה
בית המשפט את הטענה של המבוטח ומסביר כי
בעניין פיקאלי דן בית המשפט העליון בשאלה
אם כאשר פוליסה מוגבלת לנהג מגיל מסוים,
ומי שנהג בעת התאונה גילו צעיר מהגיל המותר,
האם מדובר במקרה של החמרת הסיכון ,אם לאו,
אך בית המשפט לא דן במקרה של פוליסה אשר
נוקבת מלכתחילה ובמפורש בשם של הנהג.
בית המשפט מסכם וקובע כי אי עמידה בהתניה
החוזית לעניין השם הנקוב שוללת את הכיסוי
הביטוחי .משכך דוחה בית המשפט את התביעה
כלפי חברת הביטוח ומחייב את אביו של המבוטח
לשאת בעלות הנזקים.
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק
הדין .התובנה העיקרית שיוצאת מפרשה זו הינה
העובדה כי מוצע לוודא מול המבוטחים את
מהות הכיסוי הנרכש בדגש על פוליסת המקיף
 זהות הנוהגים ברכב וותק הנהיגה הנדרש ,קלוחומר כאשר המבוטח מבקש לצמצם את תחולת
הנוהגים ,ולוודא מולו שהוא מבין את המשמעות,
וכמובן לתעד את בקשתו.
הלכת פיקאלי  -על פסק הדין הוגשה בקשה
לדיון נוסף ונכון לכתיבת טור זה ,העניין עדיין
תלוי ועומד בבית המשפט.
הכותב הינו מתמחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש
הלשכה

ביטוח חיים בהתאמה אישית
מגוון פתרונות מתקדמים ,מבית מנורה מבטחים

ריסק פרט

ריסק זוגי

למעוניינים בסכום חד
פעמי שישולם למוטבים
במקרה של פטירה

לבני זוג המעוניינים
להבטיח פיצוי חד פעמי
מוגדל ליקיריהם במקרה
פטירה של שני בני הזוג

ריסק 15

רצף הכנסה

למשפחות ויחידים
המעוניינים לשמור על
תשלום חודשי קבוע
לתקופה של  15שנה

למשפחות המעוניינות לשמור על
רמת החיים הכלכלית של היקרים
להם במקרה פטירה

לפרטים פנו למפקחי מנורה מבטחים
*הכל בכפוף לתנאי הפוליסות
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אירוע שירביט  -היום שאחרי?
המידע האישי והרגיש של הלקוחות עומד במרכז אירועי סייבר ,במיוחד כמו זה
שהתרחש בשבוע שעבר כנגד חברת שירביט  ‰עו"ד יעקב עוז מפרסם את עקרונות
היסוד לאבטחת מידע והגנת הפרטיות

ג

ילוי נאות :אינני לקוח של
שירביט ,אינני בעל ענין בה
ואני מאחל לה רק הצלחה ,אך
הסערה עדיין כאן :יש כאן חברה,
סוכנות וסוכנים ואולי הכי חשוב
 הציבור ואמון הציבור ,מעל הכליש את הלקוחות או בשפת אבטחת
המידע והגנת הפרטיות – "נושאי
המידע" אותם לקוחות שהפקידו בידי
סוכנות וסוכני הביטוח והחברות את
מה שכמעט הכי יקר להם מכל ,את
המידע האישי ,המידע הרגיש.
יש מי שתוקף את שירביט גם
בימים אלה ,שרוחות ההתקפה
הפרועה עליה טרם שכחו .ואני? אני
מסרב להימנות על אלה ש"כעיט
חגים מעל טרף" .עוד יהיה מספיק האם המידע שלנו מוגן? | צילומים , shutterstock :עדיגיטל
זמן ,די והותר על מנת לבצע תחקירי
היו מודלפים על ידי .BLACKSHADOW
עומק ואפיון ,במטרה להבין מי שם
לא נזכיר כעת את החוקים והתקנות העוסקים
ידו על אחד הנכסים החשובים שיש לה לחברת
בדיני הגנת הפרטיות ,הם מפורטים בהמשך .ואם
ביטוח ולשכמותה – המידע האישי.
"באירוע שירביט" ישנן מספר עובדות ברורות ואין ישאל השואל מה הקשר בין סייבר לאבטחת מידע
עליהן עוררין :קיימת דרישת כופרה מחברת הביטוח והגנת הפרטיות ,אשיב שישנם מספר אתגרים
שירביט; מידע אישי ומידע רגיש דלף לרשת; שיעור כמפורט להלן :עמידה בדרישות החוק; התקפת
דרישת הכופרה גדל מאז פקיעת האולטימטום; סייבר (כאמור); שמירה על נכסים דיגיטליים וסודות
חברת הביטוח מצהירה כי לא תיכנע ל"טרור רשת" .מסחריים; והאתגר ,בה"א הידיעה ,הוא הגשמת רצון
הלקוח מוסר המידע.
שלא יישמע לכם מוזר ,שהמחבר כאיש חוק שומר
אני מלא הערכה לסוכנים שפרסמו הודעת תמיכה חוק ,מציג בראש סדר העדיפויות את רצון הלקוח
ואמון בחברה ,כמו גם לשקיפות ולקור הרוח של – "נושא המידע" .חוקים ואיומים נועדו לשרת את
מנהלי ומנהלות שירביט .אין אני שם עצמי כמבקר המטרה של ההתגוננות שתוארה לעיל.
של הדרך – לנהל מו"מ עם טרוריסטים של סיייבר,
אם לאו .מה שבטוח הוא שלעולם לא נדע אם שירביט
בשבוע שחלף מאז התפרצו לרשת ולכל מהדורות
היתה משלמת את דמי הכופרה ,אם אז החומרים לא

אתגרי הסייבר

אי ודאות

ותוכניות החדשות דבר התקפת
הסייבר ,אנו מקבלים פניות רבות
שהכותרת שלהן היא :אי ודאות .לכן,
הנני ממליץ להירגע ,ובקור רוח כל
מי שמחזיק במאגר מידע אישי –
מידע רגיש ,לשאול עצמו מספר
שאלות :האם המידע שלי מוגן? האם
אני עומד/ת בדרישות החוק? מה
עלי לעשות כעת?
להלן תשובות הרשות להגנת
הפרטיות :והמחבר גיבויים  -יש
לוודא ביצועם וקיומם של גיבויים
תקינים; הרשאות  -רק על פי
המינימום הנדרש למטרת הארגון,
להימנע מהרשאות רחבות מדי;
חיבור מרחוק  -רק על פי צורך,
בהרשאה מותאמת ובעדיפות
לכתובות מוגדרות.
עדכונים  -לשמור על מערכות
ותוכנות מעודכנות בגרסאותיהן ובעדכוני האבטחה;
סיסמאות  -לעבוד בכפוף למדיניות סיסמאות
וגישה מוקשחת; סגמנטציה  -להקפיד על הפרדה
בין רשתות והמערכות השונות בארגון.
ניטור ובקרה של התחברויות ופעילות ברשת לשם
זיהויה של פעילות אנומלית; מערכות זיהוי  -ישומן
של מערכות  IDS/IPSלזיהוי והתרעה מפני חדירה
בנוסף למערכות ההגנה והאנטי וירוס.
רכישת ביטוח סייבר; רשימת מאגר המידע כחוק;
בניית תיק נהלי אבטחה לפי החובות החלות עליו
בחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א־ 1981ותקנות הגנת
הפרטיות (אבטחת מידע) התשע"ז־.2017
הכותב הינו יו"ר ועדת הסייבר והגנת הפרטיות
בלהב ,ויועץ לחברי לשכת סוכני הביטוח

ניסים קורים בדרכים,

חג חנוכה שמח!
לפייסבוק <<
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הפניקס משיקה "חדר תביעה" דיגיטלי כחלק
מאסטרטגיית חיזוק הקשר עם הסוכנים
בממשק הייעודי יוכל הסוכן לקבל מידע ולבצע פעולות בתביעות המבוטחים המוגשים על ידו
> רונית מורגנשטרן

ה
צילום :ענבל מרמרי

פניקס השיקה ממשק ייחודי
לחברה תחת השם "חדר תביעה".
הממשק מהווה זירה חדשה
וייעודית לתביעות .במסגרת "חדר
התביעה" יוכל הסוכן לקבל מידע ולבצע
פעולות בתביעות של המבוטחים שלו
המוגשות על ידו לחברה מרגע פתיחתן
ועד לסיום הטיפול בהן .סטטוס התביעה
יונגש בצורה ויזואלית וברורה :תביעות
מאושרת ,ממתינות להשלמת מסמכים
ועוד .בנוסף ,ניתן לצפות בכל המכתבים
שנשלחו למבוטח ולהעלות מסמכים חסרים
בקלות ובפשטות הן באמצעות הנייד והן
באמצעות המחשב.
ניתן להגיע לממשק הייחודי דרך פורטל
הסוכנים או דרך מייל יומי שיישלח לסוכן
מהפניקס בו יוצגו רשימת התביעות בהן
חלו שינויים משמעותיים ,עם קישור

לפירוט וצפייה בחדר התביעה שלהן.
גילי שליט משעל ,מנהלת הפיתוח העסקי
במערך התביעות ,מסרה כי פיתוח זה הוא
נדבך נוסף במהלך של הרחבת השירותים
הדיגיטליים לסוכנים ומצטרף ליכולת
להגשת תביעות באופן דיגיטלי ,מעתה
ניתן יהיה גם לעקוב בפשטות בסטטוס
התביעה דרך חדר התביעה בתחומים של
בריאות ,סיעוד ,תאונות אישיות ואכ"ע.
קרן גרניט ,משנה למנכ"ל ומנהלת מערך
התביעות ,התפעול והשירות בהפניקס:
"צעד זה מגיע כחלק מהאסטרטגיה של
הפניקס לחזק את הקשר עם ציבור הסוכנים
בשנת  .2021בחדר יהיה חיווי נגיש וזמין
לסוכן לגבי סטטוס התביעה ,מסמכים
חסרים והיכולת להוסיפם ,ובכך נאפשר
לסוכן לקצר את זמן הטיפול בתביעה
ולעדכן את הלקוח שלו על התקדמותה".

גרניט" .מחזקים את הקשר עם הסוכנים ב־"2021

מרכז ההכשרה
למקצועות הביטוח
מבית לשכת סוכני הביטוח
ע"ש שלמה רחמני ז"ל

מגזין הקורסים
מרכז ההכשרה
למקצועות הביטוח
כל הקורסים וההשתלמויות במקום אחד!
לקבלת מגזין הקורסים מידי שבוע ישירות למייל  -לחצו כאן

ח עצמאיים,
סוכני ביטו

בנק יהב
עריך אתכם
מ

פיקי אשראי
מגוון א ת סוף שנה
עבור הפקדו
 50%ה חה
נהראשונה
עו״ש בשנה
בעמלות
₪200,0
וואה עד 00
הל בית מצוינת
י
יים" 1.8% +
ר
ב
ר
פ
"
ב
ש
ד  48חוד
2.8% +
ע
ם"
עד  96חודש ב"פריייים" 3.8% +
חודש ב"פר
נה הראשונה
עד 144
ההלוואה בש
קרן

שיווק 12.20

חיית תשלום
אפשרות לד

אנו לשרותכם בתיאום פגישה מראש בלבד
באמצעות אתר הבנק או התקשרו *2617
לפרטים
והצטרפות
עמלות עו"ש :עמלת ערוץ ישיר ועמלת פקיד כמפורט בתעריפון הבנק .ההטבות בחשבון העו"ש יינתנו ללקוח יחיד /עסק קטן כהגדרתם
בכללי העמלות .הזכאות להטבות הינה לפי התעריפון הרלבנטי למועדון הלקוחות אשר הלקוח/ה נמנה/ית עליו ,מתוך המועדונים הקיימים
בבנק מעת לעת .ניתן ליהנות מהטבות מועדון אחד בלבד .כל האמור בפרסום זה נכון למועד הפרסום .הבנק רשאי לשנות את התנאים
בכל עת .מתן ההטבות מותנה בהעברת פעילות עסקית חודשית בהיקף של  ₪ 12,000ומעלה .מתן האשראי ,שיעור הריבית ,קביעת
הבטחונות ודמי הטיפול הינם בכפוף להסכמה לקבלת דו"ח אשראי וביצוע חיווי אשראי ,הוראות הדין ,נהלי הבנק ואישורו .ריבית שנתית
מתואמת בהתאם לתקופות המצוינות לעיל .5.53% ,4.48% ,3.45% :ללקוחות עם מוגבלות ,ללקוחות מעל גיל  ,70נשים בהריון ובמקרים
חריגים יינתנו שירותים גם ללא תיאום פגישה מראש .אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

ביטוח בעולם
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בתעשיית הביטוח העולמית עוקבים
אחר מתקפת הסייבר על שירביט

ה

התעניינות נובעת מכך שמתקפות האקרים בעולם ,בעיקר בארה”ב ,הן על חברות
ביטוח רפואיות בדרישות לתשלום דמי כופר .חברות ביטוח העוסקות בביטוחי רכב
ורכוש ידועות במערכת יעילה להכשלת מתקפות של האקרים.
הדיווחים בעיתוני הביטוח מציינים שישראל ידועה כמדינת סטארט־אפ עם  400חברות
בתחומי הסייבר .היא מדורגת במקום השני אחרי ארה”ב בדירוג הסייבר העולמי.
דו”ח של חברת אבטחת הסייבר  McAfeeמדווח שנזקי התקפות הסייבר לכלכלה העולמית
השנה מסתכמים בטריליון דולר .זהו זינוק של  50%בנזקים לכלכלה העולמית ב־.2018
מתקפות האקרים על עסקים ,חברות מחשוב ענן ומוסדות להשכלה גבוהה בארה”ב התרבו
במהלך השנה .למעשה ,מעריכים גורמי ביטוח אמריקאים שדליפת מידע ממאגרים להאקרים
שדרשו דמי כופר הפכה לבעיה גדולה .זו תחריף בשנה הקרובה אם לא יצליחו לפתח כלים
יעילים להתמודד איתן.
בינתיים ,חברת הביטוח האוסטרלית  Emergenceמתמחה בביטוחים נגד מתקפות סייבר.
בין היתר ,היא פיתחה פוליסת ביטוח משפחתית כנגד מתקפות סייבר ובריונות .הבריונות
ברשת כנגד ילדים היא תופעה שההורים באוסטרליה נדרשים להתמודד אתה ,ולמעשה
כל ילד חמישי באוסטרליה עבר מתקפת בריונות ברשת .פוליסת הביטוח תאפשר להורים
נגישות ליועצים ומומחים שיעזרו לילדיהם.
בחברה מציינים כי העבודה מהבית תיהפך לחלק מחיי היום־יום .לכן ,על סוכני הביטוח
ליידע את לקוחותיהם בצורך להצטייד בפוליסת ביטוח כנגד מתקפות האקרים“ .אנחנו
נכנסים לעידן חדש בביטוחים” ,מדגישים בחברת הביטוח האוסטרלית.

לפרויקט מיוחד ,מבוקש/ת סוכן ביטוח או סוכנות
ביטוח ,כשותף/ה הגון/ה ,שרוצה להתפתח ומוכן/ה
לעבודה מאתגרת .עדיפות מגיל  50ומעלה ,בעלי יכולת
מוכחת .לשם קביעת פגישה נא לטלפן אל:
( 052-3722777יהושע)
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
קורות חיים למיילjobs@yeadim :־bit.co.il
סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח
עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר ל
 052-3866630או לשלוח מיילGuy@zilb :־ins.com
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
לשכת סוכני הביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה ,רומן
מרדכייב ,על פטירת אביו

שמעון

מרדכייב ז"ל
שלא תדע עוד צער

מ

בטחת המשנה הגדולה מיוניק רי הגדילה
את אומדן ההפסדים שלה השנה בסכום
נוסף של  1.1מיליארד יורו .המשמעות היא
שההפסדים שלה השנה יסתכמו ב־ 3.4מיליארד
יורו.
ההפסד הנוסף מיוחס לרבעון האחרון של 2020
בגין עסקי ביטוחי המשנה .מיוניק רי מדווחת גם
שהפסד נוסף של  500מיליון יורו נזקף לשנת
.2021
הצפי המוקדם של מבטחת המשנה היה שהרווח
לשנת  ,2020גם מהשקעות לצד ביטוחי המשנה,
יסתכמו ב־ 2.8מיליארד יורו .עכשיו מבטחת
המשנה מעדכנת את תחזית הרווח ל־ 1.2מיליארד
יורו ,כאשר הרווח הנקי לרבעון האחרון של השנה
עודכן ל־ 200מיליון יורו.

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים

מיוניק רי הגדילה
אומדן ההפסדים
ב־ 1.1מיליארד יורו
בשל הקורונה

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

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.COMנייד
 - 052-4526944משה .נייד 052־ - 7703399גיל
לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש מתמחה
לעריכת התמחות ולמכירות בריאות ריסק ופנסיוני
ללקוחות הסוכנות 050-5293836
לסוכנות הביטוח מישורים באשדוד דרוש בעל רישיון
פנסיוני המעוניין להתפתח ,לצמוח ולבנות תיק עצמאי.
תנאים מצויינים למתאימים ־ עמלות גבוהות־ שירותי
משרד  -תיאום פגישות .קו"ח למייל:
ofir@mishorim־ins.co.il
למשרד סוכן ותיק בקרבת קניון חולון דרוש/ה בעל
הכשרה בביטוח או בהתמחות ,או בעל/ת רישיון לסיוע
בעבודת המשרד ושיווק טלפוני.03-5032893 .
לעבודה מאתגרת ומעניינת בסוכנות ביטוח ותיקה
ומנוסה בדרום דרוש/ה בעל/ת רישיון בביטוח חיים
ובביטוח כללי .תנאים טובים למתאימים.
יש לשלוח קורות חיים למיילhaybit@haybit.co.il :

שכירות משנה
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח בפארק
אולימפיה ,מוטה גור  9פתח תקווה .החדר מרוהט

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה ,אפרים
מנדלסון ,על פטירת אימו

הרמינה
מנדלסון

ז"ל

שלא תדע עוד צער

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  156ת"א ,בקומה ,20
משרד  73מ"ר ,מפואר 3 ,חללי עבודה ,כולל ריהוט,
וילונות חשמליים ,מערכות תקשורת ואינטרקום.
טלפון  054-4647407מאיר
להשכרה חדר 2+עמדות בסוכנות לביטוח הנמצאת
באזור התעשיה בחולון *מתאים לסוכן/ת או פקיד/ה
*חניה בשפע *שירותי משרד ־ אופציונלי יש לפנות
לאודי054-3117755 ,
להשכרה משרד  2חדרים עם דלת מקשרת "בית
צרפתי "רחוב הרצל  91ראשון 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,

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערה של חברת הלשכה,
רחל לוי ,על פטירת אימה

סליה אסרף
שלא תדעי עוד צער

ז"ל

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  052-7703399או במייל:
gil@beyahad־ins.com
למה למכור את התיק? אפשר להעביר תיק לניהול
אמין ומקצועי ושמירה על הקיים ( חיים ואלמנטר) יש
לנו צוות עובדים מקצועי ומיומן שיכול להבטיח רמת
שירות גבוהה ומקצועית ללקוחות שלך תמורה הוגנת
וסודיות מובטחת לפרטים איציק 054-2240454
itsik@newafikim.co.il
"אתר פרישה למכירה – טל'־ 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־ יונתן050-5345751 .

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה ,חן
פיטל ,על פטירת אימו

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

חיה קלרה
פיטל ז"ל

ארמון ז"ל

חזן (רוזן)

שלא תדע עוד צער

שלא תדעו עוד צער

